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הקט! התיקון
 בכך. צורך אין כי המקרר פנים את תצבע אל

 קטנים פגמים לצביעת נועד טמבור-ספריי
 הילד, של האופנים בבית, המקרר של בצבע
 הגברת של הכביסה מכונת התינוק, עגלת

 טמבור-ספריי מכוניתך. של צבע פגמי או
 הפגמים. את יתקן נפלאים גוונים באחד־עשר

ולהידור: לנוי פגם. כל מכסה טמבור־ספריי
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פני ם ל י תי  מכתב במערכת נתקבל שנ
 ה־ משתי אחת מאק־מילן, חברת בלתי־צפוי.

 ב־ ביותר והמכובדות הגדולות הוצאות־לאור
 ושאלה אבנרי אורי אל פנתה ארצות־הבדית,

ספר. עבורה לכתוב מוכן הוא אם
 ההוצאה. עם קודם מגע שום לנו היה לא
 ראשי־ כי נראה עלינו? שמעה היא מניין

 עתונאים מסי אבנרי על שמעו ההוצאה
מהש והתרשמו בארץ שביקרו אמריקאיים

המרחב. על החדשה קפתו
ל התחייב לא אך בחיוב, השיב אבנרי
 על עלה לא שכלל היא ״האמת תאריך.

 הנראה־לעין,״ בעתיד הספר את לכתוב דעתי
 לראש מעל עסוק ״הייתי לאחר־מכן. סיפר

ש דעתי על העליתי ולא ובכנסת, בעתון
ספר.״ לכתוב זמן לי יהיה

הח לפתע מלחמת־ששת־הימים. באה ואז
 דיעות את להביא ביותר שחשוב אבנרי ליט

 והעולם בכלל, העולם לידיעת הזה העולם
 הכנסת שיצאה ברגע לכן, בפרט. הערבי
הספר. את כתב לפגרה,
ל נסע עיסוקיו, מכל להינתק כדי איך?

 בגריניץ׳ קטנה בדירה הסתגר שם אמריקה.
 כולו הספר את הכתיב בניו־יורק, וילאג׳
ביממה. שעות 14 של במאמץ אחד, בחודש
 את כתבתי כי קל, כל־כך היה לא ״זה
 הראשינה הפעם זו באנגלית. ישר הספר

חשב אבל זרה. בשפה גדול משהו שבתבתי
 תאבד הקורא לב אל הישירה שהגישה תי
 את יתרגם מישהו ואם בעברית, אכתוב אם
שלי.״ ולא שלו, שיהיה בסיגנון זה

 העיקרית החווייה היתה מה אותו שאלתי
חודש. אותו של

 שאגמור כך שלי העבודה את ״אירגנתי
 עלי היה 29ה־ ביום כי בדיוק, יום 28 תוך

 ביום לישיבת־הכנסת. ישר לארץ, לחזור
 מלחמת נגד הגדולה ההפגנה נערכה 26ד,־

ללכת. מוכרח שאני החלטתי ויאט־נאם.
 לוושינגטון המפגינים המוני עם ״כשנסעתי

לג שעלי המטרידה המחשבה בראשי ניקרה
 המחשבה האחרון. הפרק אחד, פרק עוד מור

היום• כל אותי ליוותה הזאת
 לפנטאגון, המפגינים ראשוני עם ״פרצתי

 המפגינים כמאה בין הייתי המכריע וברגע
 שוטרים־צבאים על־ידי הצדדים מכל שנותקו

 לקוראי בשעתו שסיפרתי כפי חמושים.
 הכיתור, מן להיחלץ החלטתי הזה, העולם
 שחבר־כנסת נאה זה שאין מחשבה מתוך

 היה זה זרה. בארץ בהפגנה ייאסר ישראלי
ארה״ב. בענייני מתערבים זרים כאילו נראה

 באותו האמת. כל לא זו אבל האמת. ״זו
 כמד, ואבלה א&סר, שאם בדעתי עלה גם רגע

 הספר. את לגמור אספיק לא בכלא, ימים
 כשטיפסתי עלי, השפיע קצת שזה מודה אני

למטה.״ החומה מראש בחבל
ה הפרק את היום למחרת כתב אבנרי

 בל שנסע אחרי — לשלום קריאה — אחרון
 הוא הביתה■ וצלע לנידיורק חזרה הלילה

החבל. על הטיפוס בעת הרגל את נקע
★ ★ ★

— אבנרי של ספרו הגיע השבוע
 הראשונות לחנויות — ציונות בלי ישראל
 71 אלנבי ברחוב אותו ראיתי כבר בארץ.

א.ב. בחנות בתל־אביב,
 של קצרה אוטוביוגרפיה מכיל הספר

 שהובילו המאורעות ותיאור עצמו, אבנרי
ה התיאור אולי — למלחמת־ששת־הימים

סתו פרשה על שנכתב הראשון אובייקטיבי
 המלחמה לתיאור מוקדש עיקרו אך זו. מה

 התנגשו מאז — בארץ הישראלית־ערבית
 שכניהם עם הראשונים הציוניים המתיישבים

היום. ועד הערביים,
 האמריקאי, לקהל המחבר את להציג כדי

כך: הספר, בעטיפת ההוצאה, אותו הגדירה
 הפארלנזנט הכנסת, חבר הוא אבנרי ״אורי

 ב־ השנוי הראשי, העורך הוא הישראלי.
 שבועון־חדשות הזה, העולם של נדחלוקת,

 בצורה מעורב היה ישראל. של העיקרי
פלש של המדיניים בחיים ביותר העמוקה

 האחרונות השנים 30 במשך וישראל תינה
 כחייל כך אחר אצ״ל כחבר כנער, תחילה —

 העיתונאים כאחד כיוס, במילחמת־השיחרור.
 ב׳ יוצא־דופן וכקול ישראל, של הראשיים

 רעיון של העיקרי הפרקליט הוא פארלמנט,
 לערבים.״ ישראל בין ושיתוף־הפעולה ההבנה

★ ★ ★
לי ן או י י נ ע ה העורכים לדעת מהו, מ

 על זה, בספר ביותר החשוב הקטע זרים׳
ה את הטכסט מן שלפו הם עמודיו. 300

 על הדפיסו אותם שגם הבאים, פסוקים
 המחבר: של מאמין״ ד,״אני בבחינת העטיפה,

 עם לעסוק רוצה ואני לאומי, עברי ״אני
 להס: לומר רוצה אני לאומיים. ערבים

אתם שלא הוכיחו האחרונות השנים חמישים

 שאיפותינו את להגשים מסוגלים אנחנו ולא
 ברעהו. איש לוחמים אנו עוד כל הלאומיות,

 יכולות הגדולות הלאומיות תנועותינו שתי
 להשתלב גס יכולות הן אך זו, את זו לנטרל

וקידמה. שיחרור של משותפת בתנועה
 — השמי הרעיון של משמעותו ״זהו
 לאומיים רעיונות שני יחד המשלב אידיאל
 הצדדים משני לאומיים שאנשים אידיאל
עימו.״ להזדהות יכולים

★ ★ ★
 על- שנוסח כפי הספר, תמצית וזוהי

הזרים: העורכים ידי
 אבנרי אורי של המהפכניות הצעותיו

 תוצאת הן התיכון במיזרח השלום לכינון
 והמדיניים הציבוריים בחיים פעילותו ישנות

 המוכשר הדובר הוא אבנרי מר ארצו. של
ה חדשה, דינאמית ישראלית תנועה של

וב עצמה בישראל שינויים עתה תובעת
 ולמערב. הערבי לעולם הבינלאומית גישתה

 לבין מדינת־ישראל בין יבדילו אלה שינויים
 לישראל. חדש דף ויפתחו והדת, הציונות
 תחת השמי, במרחב המשולבת כמדינה
 טוען אבנרי מר המערב. של זרוע להיות

 מצב־מלחסח ישרור כזו, תמורה ללא כי
התיכון. במיזרח ניצחי
מפורטים: אך רחבים יעדים שני מציע הוא
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מרי של הספר א
 ורפובליקה ישראל של פדראציה הקמת

קונ שמי, איחוד והקמת חדשה, פלסטינית
התיכון. המיזרח מדינות כל של פדרציה

. .  על הצעותיו את מגיש אבנרי מר .
 והיהזדי, הערבי בין מלחמת־הדורות רקע

 מלחמת־ששת־הימים. היה האחרון שסיבובו
הציו של וצמיחתה עלייתה את בוחן הוא
 הישראלית המדינה על השפעתה ואת נות,

 עוקצני תיאור מביא הוא בדרכו החדשה.
 במשך מנהיגו ושל הישראלי ה״מימסד״ של
 את בוחן הוא בן־גוריון. דויד רב, זמן

דיין. משה הגנרל של והחמקני הבודד אופיו
 שיש קול הוא אבנרי אורי של קולז
 כל לקרוא חייב הזה הספר את לשמעו.

 של בערפל, הלוטה בעתידו, המעוניין אדם
 עשוי ציונות בלי ישראל התיכון. המזרח
הווי כל להבא יתבססו שעליו לספר ליהפך
זו. גורלית בעייה על כוחים

★ ★ ★
 עתה: תיפתר אחת בעייה לפחות ובכן,

וב בחו״ל, הזה העולם קוראי של בעייתם
 אותנו שהפציצו באמריקה, הסטודנטים עיקר

 בנוסח: אס־או־אס בקריאות השנים במשך
 ערבי סטודנט עם סוער ויכוח לי ״היה

 לו להסביר וניסיתי אמריקאי) יהודי עם (או
 חומר לכם יש אולי הזה. העולם דיעות את

ממני?״ טוב יותר זה את שיסביר באנגלית


