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אב־ שאורי בכך, הבחנת כי להניח אין
 כי ימים. חודש במשך הארץ מן נעדר נרי

 — כסידרן הזה בהעולם הופיעו כתבותיו
בחו״ל, מעשיו על דיווח לא עיתון ושום
מס שהעיתונות בעוד ישראלי. נוהג זהו

ממ פקידון של ושיהוק גיהוק כל על פרת
מעלי היא בחו״ל, מפלגתי עסקן או שלתי

מקו שאינו מי של חשובים מעשים אף מה
השלטון. על בל

 ארצות בחמש אבנרי שהה החודש במשך
 צרפת בריטניה, ארצות־הברית, יוון, —

 ועיתונאים מדינאים עם נפגש — והולנד
מטר ערבים. ובכללם שונים, לאומים בני
 דיעותינו, את ולהפיץ להסביר העיקרית: תו

 ל>! שיצא האנגלית, בשפה בספר ניסח אותן
ו ובבריטניה, בארצות־הברית לאור מכבר

בארץ. העברית בשפה בקרוב שיופיע
האח ביום היתד, ביותר המעניינת חווייתו

 הזמנה לפי להולנד בא הוא הסיור. של רון
ב חברתיים לעיונים המיכללה של מיוחדת

 המדריך אחר־אוניברסיטאי בית־ספר האג,
מ ואורחים בהולנד הבכירה הפקידות את

אחרות. ארצות
 להיווכח הופתע בנאומו, אבנרי כשפתח

 — מערבים מורכב באולם הקהל רוב כי
 סוריה, ממצרים, צעירים בכירים פקידים

 שיקבעו ״האנשים אחרות. וארצות ירדן
המנהל. כדברי בעולם,״ המדיניות את מחר

 ובין אלה כל בין התפתח הנאום אחרי
 ותשובות, שאלות בצורת ער ויכוח אבנרי

 השגורות הערביות הטענות כל הושמעו בו
 עליהן להשיב אבנרי ניסה ובו ישראל, נגד

שלנו. המרחבית מנקודת־ההשקפה

 יותר. ענפה אבנרי
שו עם נפגש הוא
מדינ של ארוכה רה

 בענייני המצויים אים
 אישים כולל המרחב,

 שקדמו במאורעות פעיל חלק לקחו אשר
.שודד,ימים למלחמת־ש

מ אישית הזמנה ביותר; הבולטת חווייתו
הקונ נשיא פרינץ, יואכים ד״ר הרב טעם
 של והיו״ר־לשעבר העולמי היהודי גרס

 היהודיים האירגונים של הנשיאים מועדון
 בבית־הכנסת דרשה לשאת בארצות־הברית,

 ליל־שבת. תפילת במיסגרת שלו, הרפורמי
 ״זוהי במילים: פתח כיפה, שחבש אבנרי,
 נמצא שאני שנה, 35 מזה הראשונה, הפעם

״בבית־כנסת . . .
 — אחרים יהודיים בחוגים הופיע גם הוא

 ה־ ,היהדות למען המועצה של בכנס החל
ה על־ידי שוכנעו שראשיה אנטי־ציונית,

 בישראל, מסע־לימודים לעצמם לארגן נאום
מובהקים. ציוניים בחוגים וכלה

 הופיע ובבוסטון בוואשניגטון בניו־יורק,
 תוכניות ביניהן וראדיו, טלוויזיה בתוכניות
 כולה. ברחבי־ר,מדינה המשודרות מוקלטות

ב ראיון־טלוויזיה ביותר: המעניינת החווייה
ה נתבקשו הראשון חלקו שאחרי בוסטון,
 כדי שאלות, ולשאול לאולפן לטלפן מאזינים
השוא רוב בו־במקום. עליהן יענה שאבנרי

טובה. ברוח עבר והוויכוח יהודים, היו לים
ה בעיתונות ביותר החשובות התגובות
כה: עד אמריקאית

 המומחה מידלטון, דרו של ביקורת !•
בשבו־ טיימס, הניו־יורק של למרחב הנודע

¥

אכנרי של מסיורו ובריטיים אמריקאיים קטעי־עיתונות
 המעטים, הישראלים לחצו האירוע בסוף
 בירכוה!/! הערבים ידו, את במקום, שנכחו

 ה־ את פירסמו ועיתוני־הולנד במע־סלאמה,
 ובאהדה. בהרחבה חסר־התקדים מיפגש

★ ★ ★
 ל־ אבנרי של וספרו סיורו זכו ככלל

 באותה — העולמית העיתונות תשומת־לב
בארץ• הושתקו בה מידה

 למשל,' בלונדון, הימים ארבעת בת שהותו
הבאות: התגובות את עוררה

 בו הבי־בי־סי, של בטלוויזיה ראיון •
שלום. להשכנת תוכניתו את להסביר נתבקש

•  המוקדש טיימם, של ב״יומך כתבה י
 תחת חשובים, ולאורחים חשובים למאורעות
ישראל״. של השלום ״איש הכותרת:

 של הדיפלומאטי הכתב מטעם ידיעה •
ה החשוב, השמרני היומון טלגראף, דיילי

 הכותרת תחת אבנרי, תוכנית את מפרטת
(,פלס מדינה עם התקשרות מציע ״ישראלי

ערבית״. טינית)
לענייני המוקדש קאמפיין, בכתב־העת •

 (״עיתון הזה העולם תיאור ובה עיתונות,
האי (״אחד ואבנרי בעולם״) במינו מיוחד

 ארץ באותה ביותר השנויים־במחלוקת שים
. ד,שנוייד,־במחלוקת״.)

היהודיות: התגובות זה, וכנגד
 ג׳ואיש הציוני בשבועון עויינת כתבה •

ה בארץ ״אבנרי הכותרת תחת אובסרבר,
פלאות״.

 החשוב היהודי בעיתון כתבות שתי •
 את הנושאת אחת כרוניקל, ג׳ואיש ביותר,

 הנפתחת ושנייה מדהים״, ״אבנרי הכותרת
ה האישים אחד אבנרי, אורי ״מר במילים:

 ל־ זכה בישראל, במחלוקת ביותר שנויים
 שבוע תוך לבריטניה. בבואו רב פירסום

ו בטלוויזיה רואיין ספרו, כאן הופיע אחד
טיימס.״ עמודי מעל הובלט
ימים. ארבעה בשביל רע, לא

★ ★ ★
ת רי כ ה ־ ת צו ר א של פעולתו היתד, ב

 ארצות- של ביותר החשוב הספרותי עון
 ״דויד הכותרת תחת רביו, הסאטרדיי הברית,

 הסופר: אומר בע״מ״. שותפות וגוליית,
 ל־ שווה אבנרי מר של המוסרי ״עוז־הרוח
בעבר.״ שהוכיח הגופני אומץ־הלב

 לא־ זאב של יותר מסוייגת ביקורת # [
 ב־ המלחמר.) על מתחרה ספר (בעל קייר

 כ־ אבנרי את מציג לאקייר טי-ימם. נידיורק
זכו למען באומץ־לב שנלחם הכנסת, ״חבר

 בישראל.״ הדתית הכפייה ונגד הערבים יות
★ ★ ★

ל שאי־אפשר רבים פרטים יש כריגיל,
פר ומיכתבים בקשרים, לחבל מבלי פרסמם

 קיבל השאר בין לפירסום. נועדו שלא טיים
 אולי טוינבי, ארגולד מידי מיכתבים אבנרי

 ראנסימן, סטיבן החיים; ההיסטוריונים גדול
 הצלבנים; לתקופת ביותר החשוב המומחה

 הקרוב ידידו הנודע, הכלכלן נתן, ואוטו
איינשטיין. אלברט של ומבצע־צוואתו ביותר

 לאבנרי נשלח לא ביותר היפה המיכתב
בהפ העוסקת להוצאת־הספרים אלא עצמו,

 ערבי שליט של לישכתו ראש ספרו: צת
 ספרים שני' מייד לו להמציא בו ביקש ידוע

רגיל. בדואר ואחד אוויר בדואר אחד —
בשבו לדווח, יספיק שאבנרי מקווה אני

 בחמש העיקריים רשמיו על הקרובים, עות
 בגיליון מופיעה הראשונה הכתבה הארצות.

.7—6 בעמודים זה,
 אבנרי ישב כבר שובו, אחרי שעות 24

ה סיכומו מושב־הכנסת. בפתיחת במקומו,
 ישראל בין תהום עתה ״פעורה ביותר: קצר
 מבחינה רק לא — המערבי העולם לבין

 הסיג־ מצב־הרוח, מבחינת גם אלא פוליטית,
הנוער.״ של והשקפת־העולם השאיפות נון,
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