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 של העיקרי המאורע היא סובייטית
 זה .20ה־ המאה של השניה המחצית

 כדור־ פני על אדיר חור נפער כאילו
העו המעצמות משתי אחת הארץ.
התוצ תהיינה מה שוקעת. למיות

זאת? תופעה של אות
 האירוע שזהו שלך, שההנחה חושב אני

 נכונה. הערכה היא ביותר, והמדהים המרכזי
 שנתיים לפני מאיתנו לאחד מישהו אמר אילו

 ולקיים הרצועה את להתיר רשאים שהפולנים
להח קומוניסטית במדינה שמותר בחירות;

להונ שמותר הקומוניסטי; המימשל את ליף
 רק ולא כלכלת־השוק, את בעצם לאמץ גריה
 הטנקים של דוקטרינת־ברז׳נייב תהיה שלא

הסוביי שהמנהיג אלא הנכנסים, הסובייטים
 היה אחד כל — המהלך את ויעודד יחייך טי

 בהחלט אני לכן בחשבון. בא לא שזה אומר
הגדו מהמהפכנים אחד הוא שגורבצ׳וב חושב
 אחד שכל ומציאות מוסכמות שובר הוא לים.

 נחיה ושלא מגובשת שהיא חשב מאיתנו
הסוב למונוליט פרט אחרת מציאות לראות

הזה. ייטי
 קודם חיובית. תהיה שהתוצאה חושב אני

 של הרמוניזציה כל הבינלאומי. בתחום כל
 ליזום מסוגלת היא כאילו ברית־המועצות,

אינ של היגיון לה שאין גרעינית, מילחמה
 יעלו הם שגם איכפת לא שלמנהיגיה טרסים,

 אני — ישתלט שהקומוניזם ובלבד באש,
 איזו מצב, מין איזה נוצר בני־אדם. שהם רואה

וה הסובייטי האדם בין שיוויון של תדמית
בעו לחיות רוצים ששניהם המערבי, אדם

למצי להסתגל גם מסוגלים ששניהם למות,
איתה. ולחיות חדשה, אות

 היתה הקרה המילחמה של הדוקטרינה
 הוא הסובייטי שהאדם ההנחה על מבוססת

צ־יה אותם על־ידי מודרך ואיננו נפרד, משהו

 צבאית דיקטטורה שתקום טיסטי,
ביותר? הנוקשה לקו חזרה ותהיה
 \¥0ז$ז שקוראים מה לגרוס צריך אולי

 הגרוע שיקרה (ההנחה 0350 3$$1ס!1זק100
ה טבע בגלל שהיהודים, חושב אני ביותר).

 לסיכונים יותר מודעים שלהם, היסטוריה
 לא הוא מצב, רואה כשיהודי לסיכויים. מאשר
 זוהי הסכנות. מהן אלא הסיכויים, מהם שואל

הטיבעית. היהודית השאלה
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ההיסטוריה. תוצאת זו כי בזה, להתבייש צריך
 שהשתוללות חושב אני כי אם אפשרות, זו

 איזו גיבוש, שהוא איזה מחייבת מילחמתית
מתפוררת... במדינה אחדות. שהיא

 חזקה צרפת של יסוד על פעל נפוליון
 סיכוי שום בלי עליונות, בעלת ומאוחדת,
 מדינאי אבל בדרכה. לעמוד יכול שמישהו

סובייטי...
 המומחה ארבטוב, שאמר מה עתה קראתי

 לא מדוע ארצות־הברית: עם ליחסים שלהם
 לא שאנחנו אומרים כשאנחנו לנו מאמינים

 תמיד אטומיים? בכיבשני־אש להישרף רוצים
 סובייטית ספרות ויש אנשים שיש מצטטים
גרעיני. ניצחון של אפשרות על המדברת
 הללו הדברים שכל היא ארבטוב תשובת

 הם בכך. שמלאכתם גנרלים, של מפיהם באים
 הקודרת המחשבה את לחשוב בהחלט חייבים
אמר: הצבאי, ההיסטוריון הארט, לידל ביותר.
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ייב.
ויהודים. גנרלים •

ויקטוריאני, מדינאי על יותר חושב אני כן. :
מת אתה מי עם תחשוב שאמר: סולסברי,

 איננו שום־דבר — רופאים בעיני ייעץ.
טהור. איננו דבר שום — כמרים בעיני בריא.
אפשרי. איננו דבר שום — פקידים בעיני

 לו היתה בטוח. איננו דבר שום גנרלים ובעיני ־,
הגרעיני. העניין לגבי ויזיה £
סובייטיים, מנהיגים שאפילו היא המסקנה ה
היטלר... כמו אינם פרטי, אנושי באופן אפילו ־-
החיים. את אוהבים די הם |

בטוח. להתאבד רוצים לא הם • ? \
בר־ מרד יהודים. אינם שהם מפני אולי כן. 6 1-1

סרי אורי א
עם שוחח

אבן אבא

 מה שסובלת מדינה השאיפות. ואותן רים
 של רקע על בהתמרדויות גם סובלת, שהיא

 מוחלטת אי־יכולת גם כלכלה, גם לאומיות,
 היא, כזו מדינה פרוע, במירוץ־חימוש לעמוד
שמ לה קורא שהייתי מדינה עכשיו לדעתי,

 להגן. מה ועל להפסיד מה לה שיש רנית,
 לאיזה לחזור יכולה שברית־המועצות הרעיון

 רחוק זה — סטאליני או היטלרי שלב מין
 שיתוף יותר הוא באופק שיש מה מהמציאות.

 איזוריות. שריפות לכיבוי אמריקאי־סובייטי,
 זה. על ישמחו הישראלים כל אם יודע לא אני
 חושב לא אני כי בסיפוק, זה את רואה אני

 שקוראים במה מאמין לא אני אחר. מוצא שיש
 ויתווך. שיקשר מישהו בלי ישיר, משא־ומתן

 ומה ישיר, במשא־ומתן אחד הישג אף אין
 זה באיזורנו, ובמיוחד בכלל, הישגים שהשיג
הללו. הדברים את שאיפשר השלישי, הגורם

נמ הסובייטית המדינה כאשר •
 בגלל התפרקות של בסכנה צאת

הכלכ הבעייה או הלאומית הבעייה
קיי לא האם יחד, גם שתיהן או לית
בונאפר- שלב שיבוא הסכנה מת

 ל■ אומו היה מישהו .אם אופטימי. אנן אבא
 מיזוח־איוונה, תיואה שנו שנח״ם יפני
 של עידן חוזה הוא עכשיו מאמין.״ ה״וז׳ לא

 לחיסול המעצמות בין ש־תוו־נעולה
 יאהבו לא אול■ בלינוו איזוו״ם. סינסונים

 אבנו■ אור׳ עם בשיחה הזו. התחזית את
 התיקוות את להעויו אבן אבא מנסה

הקומוניזם שבהתמוטטות והסכנות

התאב של פולחן לנו יש — ומצדה כוכבא
 כהתאבדות. פטריוטיות לפרש ונטייה דויות,

משונה. זה
 רק לא במערב, יש שבדרך־כלל חושב אני

 הנחה יש עכשיו, באמריקה גם באירופה,
 פחות יש הבאות השנים 20—10 של שבעידן

 השנים 20ב־ מאשר תיקווה, ויותר סיכון,
האחרונות.

 ש־ הפוכה: סכנה להיות •יכולה
 ארצות-הברית בין שיווי־המישקל

 ונראה — יופר וברית־המועצות
 אר־ לטובת ויותר יותר יופר שהוא

 אצל ייווצר לא האם צות־הברית.
 - המצב, את לנצל פיתוי האמריקאים

 זה גם דברים? ולהשיג ללחוץ בדי
־■ טיבעי.

נג מדינה כל של מדיניות־החוץ תלוי. זה
 הפנימיים. במצבים מערכת־הערכים לפי זרת

 ארצות־הב־ של החברתית המציאות כלומר,
 מיל־ לאיזו תלך אם לה המכתיבה היא רית
 כאשר משהו. אומר הניסיון גם מיותרת. חמה
בוגד הפרופסור סובייטי, אורח פה לנו היה
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