
 אטם שעבד־אל־נאצר אלא מרחיקי־לכת, לוויתורים מוכן ותיד. מופלגות, הצעות־שלום
עבדאללה.״ כמו מכדור, ״שפחד מפני אוזניו, את

 שבן־גוריון מאוד ייתכן כי (אם בעיקרו כוזב היד■ עכשיו, מסתבר כך זה, סיכום
 המלך של גורלו ומפני כדור, מפני הפחד כך) הדברים את רואה ועדיין ראה עצמו

 היה שעבד־אל־נאצר מסתבר מישני. בהקשר רק אך — בשיחות הוזכר אמנם עבדאללה,
חמורים. יותר הרבה סיכונים עצמו על לקבל מוכן

:לנאצר״ ישראל בין סודי ״משא־ומתן אותו של היבשים הפרטים הם ואלה
אייזנהואר, דווייט דאז, האמריקאי הנשיא שלח 195<> בראשית

שלום. ולהשיג וירושלים קהיר כין לתויד כדי למרחכ, אישי שליח
 שר־הביטחון סגן אז אנדרסון, רוברט הנשיא, של האישי איש־אמונו היה השליח
שר־האוצר. מכן ולאחר האמריקאי,
 זכריה וסגנו עבד־אל־נאצר גמאל עם ארוכות שוחח שם לקאהיר, תחילה נסע השליח

 שיחות חמש קיים 1956 בינואר 25ו־ 24 ,23 בימים לירושלים. ומשם מוחיי־אל־דץ,
 והיועץ קולק, טדי ראש־הממשלה משרד מנכ״ל שרת, משה שר־החוץ בן־גוריון, עם

הרצוג. יעקוב המדיני
נו לשיחות לארץ, וחזר עבד־אל־נאצר, עם שוב שוחח לקאהיר, חזר מכן לאחר

בפברואר. ובאחד בינואר 31ב־ שנתקיימו ספות

לגמר■ חדשה המגונה
אחרי נוסף. לסיבוב ויצא הנשיא, עם התייעץ לוושינגטון, חזר זה סיכוכ אחרי
במארס. 9ב־ נוספת שיחה נתקיימה בה לירושלים, חזר בקאהיר שוב שביקר
ובן־גוריון. אייזנהואר בין חילופי־מכתבים היו גם תקופה באותה

 עליהם נמסר לא הבירות. כשתי כמום בסוד נשמת הביקורים כל
מצריים. לממשלת ולא ישראל לממשלת לא — דכר

 אייזנהואר, של מותם אחרי השיחות, פרטי את לראשונה בן־גוריון מפרסם עכשיו
 ששותף צברי, עלי שרת. ומשה עבד־אל־נאצר גמאל דאלם, פוסטר ג׳ון שלו שר־החוץ

 מוחי־ זכריה מישפט. בפני ועומד הודח השיחות, של השני בחלק עבד־אל-נאצר על-ידי
 השמאלי מוחיי־אל־דין, חאלד עם להחליפו שאין ופרו־אמריקאי, ימני (איש אל־דין

בדימוס. יצא והפרו־סובייטי)
הים־ הוא אין לעשייתה. שותף שהיה מי בידי היסטוריה בכתיבת רבה סכנה יש

הע־ל עצמו. את להצדי? נוטה הוא להיפד. חעורדות. לכ את השוסל ,יביאוניילוט יוזטור
* 1<

 מעשה שלאחר ״חוכמה מתוך דברים לפרש לו, נוחות שאינן עובדות לסלף או לים
 דיע בין להפריד יכול ואינו סלקטיבי, מזכרון סובל הוא — אנושי בהיותו כן, על יתר
האובייקטיביות. העובדות ובין הסובייקטיביות תיו

 החסרונה מכל גדושה כמידה סובל כן־גוריון דויד של הדו״ח
 התעמול מוסכמות את לחלוטין לערער בדי כו די זאת ככל האלה.

*. לגמרי חדשה תמונה ולצייר — הישראלית הרשמית

ה1לג תמליל ד וסיסקו ל
 עב שמאז הוא ההוא, הדו״ח את הקורא של בליבו בהכרח המנצנץ אחד עיון ף*

דב השתנה לא אצלנו ואילו — הכר ללא העולם השתנה בהן ארוכות, שנים 15 (
 אנדרם—נאצר—כן־גוריון השמות את החלף הזה, הדו״ח את קח
 •נ ומדוייק מפורט תמליל לך ויש פיסקו,—פאדאת—גולדה כשמות

כירושלים. השבוע שהתנהלו השיחות
 שטחי־כיבו וקלים, מזהירים נצחונות ישראל נחלה בהן מלחמות, שתי עברו

 תמהני במאומה. השתנתה לא הממשלה מדיניות אך — בידיה מוחזקים נרחבים
 הפעו גם בשיחות והמשתתף אז לשיחות עד שהיה היחידי האדם של בראשו נעשה
הרצוג. יעקוב

 עבד־־אל־נאצ דברי כמו כירושלים מתקבלים אל־סאדאת דברי
 מושכ האורח ובאוזני אנדרסון. הצעות במו נידחות פיסקו הצעות

:נשק נשק, נשק, :הניצחי הפיזמון שוב
 פתח־ד לשמש והיכולה פעם, לא אותה סיפרתי שכבר הבדיחה את מזכיר הדבר

בדגוריון: לדו״ח
 שה טוענים שבני־משפחתו מכיוון לבדקו, וביקש לפסיכיאטר שפנה באדם מעשה

 לגמו נורמאלי שאתה מוצא ״אני ותמה: מדוקדקות, בדיקות עורך הרופא משוגע.
חולה־נפש?״ שאתה בני-משפחתך סבורים מדוע

האיש. עונה ביסקוויטים,״ אוהב שאני ״מפני
בעמוד (המשך

 מאשו הדברים יופתעו. לא מאוד ארוך זיכרון בעלי הזה העולם קוראי רק *
 ״השבוו על־ידי עצמם הימים באותם שפורסמו והערכות עובדות ממש מדהימה בצורה

 אוו שהאשימו המימסד, דוברי ושאר שרת משה על־ידי נמרצות שהוכחשו המסדים״,
מליבם. דברים שבודים כמי לנו לעגו או כשקרניס
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