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 מאמבט טוב אין ורעננות להתרגעות
 אמבט ״בת־אורך. של חלומי קצף

נפש. ומשיב מרגיע ריחני

ת1דיע
המדבר הידיד

שוא מאיתנת״ האמריקאים רוצים ״מה
הידי באמת הם ״אם רבים, ישראלים לים
נות אינם מדוע — מדינת־ישראל של דים
 את לנהל לנו ומפריעים פאנטונוינז נים

תום?״ עד המלחמה
 השאלות שתי על תשובה נתן השבוע

 איש ודווקא — מאוד בכיר אמריקאי הללו
ה בדרג ישריל של להידיד אולי, שנחשב,

 אר־ כה: עד האמריקאי המימשל של בכיר
 של שר־העבודה שהיה מי גולדברג, תור

 הפדראלי העליון בבית־הדין שופט אמריקה,
 אר־ נציג שנים, שלוש משך ולאחרונה, —

המאוחדות. באומות צות־הברית
גולד טוען ממשית. סבנת־מלחמה

 מרוב ציוני: היותו על והמצהיר היהודי ברג
 לארצות־הברית שקורה למה ומבוכה דאגה

 בלתי- מלחמה מתנהלת שם בודיאט־נאם,
לס לב לשים ״לא אמריקה עשוייה רצוייה,

 מדינות- של גלישתן מאוד: הממשיות כנות
חד תהום־מלחמה לתוך ישראל ושל ערב

שה.״
שהתפר מאמרים בסידרת גולדברג, טוען

למרות רב־ההשפעה: טריביון בניו־יורק סמו

גולדברג
 יארינג, גונאר של רבי־התושייה מאמציו
״בי במרחב. המלחמה להתלקח שוב עלולה
 על כשישבתי האישיות, דיעותי את טאתי

 ולילות רבים ימים באו״ם, מדוכת־המרחב,
 דיעות לשנות מקום מצאתי ולא — רבים
 טוען. הוא אזרח,״ סתם כשאני כעת, אלו

גולדברג: של דיעותיו בין
 ״לא להגיד: אמריקה צריכה לרוסים •

 למרחב לפלוש קומוניסטים לטאנקים נרשה
 צ׳כ־ תקום לא לצ׳כוסלובקיה.״ שפלשו כפי
בארצות־ערב. או בישראל שנייה יה

 תקשרו ״אם להגיד: יש לארצות־ערב ©
 את ישרת לא זה — לרוסיה גורלכם את

 ועצמאות כלכלי שיגשוג שלכם. האינטרסים
 בדרך תשיגו, ארצות־ערב של מלאה לאומית
 בר־ להסכם־שלום תגיעו אם ביותר, הקצרה
 ישראל.״ לבין ביניכן קיימא

ן צור־דרך אי  מטעים לשלום. קי
 לא אם לשלום. קיצורי־דרך אין גולדברג:

ליש ארצות־ערב בין הסכם איזשהו ייחתם
 ימצאו — קיצורי־דרך למצוא ינסו אם ראל,

אי אלה שקיצורי־דרך בעבר, כמו הצדדים,
מקום. לשום מובילים נם

 ארצות־הב־ שגריר מתחנן לישראל, אשר
 תגלה שישראל ״אסור לשעבר: רית־באו״ם

 חוש־ — הטרומיות המידות כנטולת עצמה
 בלעדיהם ונדיבות־לב. ראיית־הנולד הצדק,

 בר־קיימא.״ שלום ייתכן לא
 כזה? לשלום להגיע ישראל יכולה וכיצד
 שלום של רצון דרוש לבדה. לא — ״כמובן

 יהיו ״כשהערבים אולם השני.״ הצד מן גם
 לקראת אמיתית, בהידברות להתחיל מוכנים
 יארינג באמצעות או במישרין — השלום

למ — באומץ־לב להגיב ישראל חייבת —
השלום.״ ען

 או- ומהו ודרכי־־הביניים. פשרות
רם־המעלה? הידיד דורש אותו זה, מ׳ן־לב
 ביוני בחמישי קיים שהיה למצב חזרה לא
 אלא לשלום מתכון אינו זה ״דבר .1967

 לעומת חדשות. להתלקחויות שתביא נוסחה
 הבאים: הדברים לעשות ישראל על זאת

 למצוא ״צריך :המערבית הגדה
 לישראל שיש הברור הצורך בין פשרה
 מל־ ערב לה שהיה ממה רב ביטחון להשיג

 ליהנות ירדן זכויות לבין חמת־ששת־הימים
 וכלכלית.״ לאומית מבחינה תקין ממצב

 המרמזת נוסחה אבל — גמישה נוסחה
לחוסיין. הגדה רוב החזרת על בבירור,

1620 הזה העולם


