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 עצמם, חשבון על אותי והזמינו התמרדו, הסטודנטים האחרון. ברגע הופעתי את הרב ביטל

 מוכרת אישיות הנוצרי, והכומר הופעתי, את הרב ביטל בבולטימור התרמה. באמצעות
,האחרון. ברגע כליל הופעתי בוטלה בטורונטו חסותו. תחת אותי קיבל במחנה־השלום,

 הפרנסים שלמדו השיטות מיטב לפי פעלה, הטוטאליטרית המכונה
יכל״א. אגניו ופירו המנוח מק־קארתי מג׳ו היהודיים

העיתונות
 היא הרבה ההשפעה ובעלת אימתנית מכונה של ביותר החשובים הכרגים חד

העיתונות.
ה העיתונות על היהודיים המוסדות שולטים כמה עד להאמין קשה

הדור. מפלאי אחד זהו אמריקאית.
 כמה לפעמים והטלוויזיה, הרדיו על־ידי רואיינתי בה שהופעתי אמריקאית עיר בכל
 ובואו גולדה, וביקורי .עבד־אל־נאצר מות בירדן, מלחמת־האחים ימי היו הימים ביום. פעמים

.חדשות״. בנדר היה נון־קונפורמיסטי ישראלי ח״ב של
בעיתו הופעתי הוזכרה פומביות, הופעות למאה קרוב עם הזה, הארוך המסע בכל אולם

 טיימס בניו-ורק החל הגדולה, האמריקאית העיתונות בל מקומות. בשניים־שלושה רק נים
עלי. טוטאלי חרם קיימה בוסטון, של לגלוב ועד המכובד
 על בהתלהבות אותי שחקרו כתבים, אלי נשלחו מקומות בכמה כי מוזר, היה הדבר

 אך הראשי. העורך של בביתו מלבבת לשיחה הוזמנתי אחד במקום בישראל. מחנה־השלום
בכתב. הופיעה לא אלה מכל אחת מילה אף

פרטי. כאורח בגילוי־לכ לי הסבירו העיתונאים זו? תופעה פשר מה
 אותה להרשות יכולים המקומיים הסוחרים אין ולכן יקרה, היא בטלוויזיה הפירסומת

 בתוכן כלל בדרך מתערבות אינן ואלה ארציות, חברות מטעם רק הוא הפירסום לעצמם.
חופשית. היא הטלוויזיה לכן השידורים.

 מודעית על מתקיימים העיתונים אולם
 מפרסמים תופסים אלה ובין — מקומיות
 מילה לפרסם עיתון יעז אם .80ס/סכ־ יהודיים

 הקהילתי המימסד של לרוחו שאינה אחת
המקב המיקצועיים, העסקנים של (.כלומר,

 בא — הישראלי) הקונסול מן הוראות לים
 איש ביטול־מודעות. של מבול היום למחרת ,

להסתכן. מוכן אינו
 §ןאמרי־ בעיתונות גלוי סוד הוא זה כל
 במרירות, כך על מדברים ורבים — קאית

 שאינו דבר, שום כי נאמר בלחש. כי אם
 התעמולה של ביותר האדוק הקו את תואם

 להתפרסם יכול אינו הרשמית, הישראלית
בארצות־הברית.

המסו הגורמים אחד זהו לדעתי
 כאחד לאנטי-שמיות. ביותר כנים

וכ כיהודים הדכר יתנקם הימים
מוזרה. כצורה ישראל
 נשאלה ביקוריה, בשני פעמיים, דוגמה:

ל רשמיות במסיבות־עיתונאים מאיר גולדה
 שנקראת (כפי אבנרי״ ״תוכנית על דעתה

םפלחמיוייז מדינר. לד,המת התוכנית בטדות
............................

 להעלות כדי מזמני ניכר חלק הקדשתי זה.
זה). מחנה של רב־גוניותו את נס על

 זה היה מאופקת. בעוקצנות לדכר גולדה התייחסה הפעמים בשתי
 אף העולם. בחלל המנסרים החשוכים הרעיונות אחד על גילוי-דעת

ת מכין ו א ד רק המיקרים, כשני שנכחו העיתונאים מ ח  לנכון מצא א
בעיתונו. כף על לדווח

 בראשו אילי־הנפט. גם ואולי האמריקאי, משרד־החוץ עומד שמאחוריו ציבורי, מוסד זהו
בבירות־ערב. ארצות־הברית של שגרירים־לשעבר עומדים

 העוסקים ואישי-הציבור המדענים של המי-ומי כל השתתפו כוועידה
 כעיית היה הנושא יותר. רב־יוקרה קהל לתאר קשה שלנו. במרחב

פלסטין.
 המימסד ושל הפידאיון של רשמיים־למחצה תועמלנים לעימות הוזמנו הרשמי בחלק

 פרחי, דויד בשם צעיר מזרחן מירושלים הובא הישראלית השגרירות המלצת לפי הישראלי.
 והמחלק בחו״ל קבוע באופן השוהה מגן־שמואל, מפ״מי עסקן פלאפן, שימחה עימו ויחד
 מחנך,־השלום פלגי כל השמצת ובין מס״ם של שלום״ ל״מיפעלי כספים איסוף בין זמנו את

למפ״ם. כפופים שאינם הישראלי
 הרצאת־ עבורי סודרה להופעתי, התנגדו ושניהם המימסדים, לשני שייך שאיני (מכיוון

 כש־ ,בסיורי ביותר החשובה ההרצאה זאת היתה הנכבדים. המשתתפים בפני נפרדת אורח
 ואילי־נפט נשיאי־אירגונים משרד־החוץ, של בכירים פקידים וחיל־הים, חיל־היבשה אלופי

פלסטינית). מדינה להקמת התוכנית לפרטי ארוכות אותי שואלים

י ד״מתח״ עונו־ מ■
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היה קינן בשם מיקצועי ציוני ותועמלן פרחי הפידאיון, איש בין שנערך עימות 4■
. ביותר. מדכא | |

 להטפה הוקדש מזמנו ניכר חלק קיצונית. בשפה הרגילים, דבריו את אמר פתח איש
לקראת פתח על־ידי שהוצאה החוברת בנוסח לפידאיון, המפריעה •אבגרי״, ״תוכנית נגד

עילאית להתאפקות זקוק (הייתי הקודם הנואם דברי את סתר לא הוא פרחי. דיבר אחריו
מה ולהגיד הבמה על מלקפוץ להימנע כדי
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 של בקמפוסים המודעות לוחות על.
הוד־ ,האמריקאיות האוניברסיטאות

המקומי. היהודי לקהל גם קראו דומים פלאקאטים אבנרי. של הרצאותיו טל פלאקאטיס בקו
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 תחת קל!) כך כל היה זה להגיד. היה שניתן
 מצב־הרוזז על חלושה ענות בקול דיבר זאת

 הישראלי משרד־החוץ של זה נציג בישראל.
 והולך גדל חלק כי לקהל להוכיח השתדל

 בהקמת עתה דוגל הישראלי הציבור של
הנעתנו! לפי פלסטינית, מדינה

 זה היה הציוני. התועמלן עם בא האסון
 ב־ הפליג הוא בכנות. שדיבר קשיש, עסקן

 השלושים, משנות ארוכים אישיים זכרונות
 לא שהדבר מכיוון השואה. על ארוכות דיבר
 הרגשה נוצרה פלסטינית), (ישות לנושא נגע
 הקהל החל ולבסוף גוברת, אי־נוחות של

 רושם שעורר לנואם, סמוייה עויינות לגלות
 על־ פוליטי הון לעשות אנו רוצים כאילו

 לנאום, פתח איש כשחזר השואה. חשבון
רבות. תשואות קצר המודרני, הסלנג בנוסח

 צעיר מדען העיר תמיד,״ זה ״בך
 הציונית ״התעמולה לידי. שישב

ה את מקוממת הזאת המיושנת
 הפתח. לטוכת ישראל, נגד קהל

 וקשת חץ עם חיל לשלוח כמו זה
״'21,מיג־ מטוס נגד !

 עם להתמודד שאפשר בעליל הוכיח סיורי
 לב את לרכוש אפשר הפידאיון, תעמולת

הקנאים קומץ (מלבד החדש השמאל אנשי

תערובת נישוא■ לטובת

 הרבה האהדה את לשלב אפשר הקיצוניים),
ישראל. לקיום כנה דאגה עם הפלסטיני לעניין הגוברת
 הסוכאליטרית והעמדה העלובה הישראלית ההסברה המעובשת, הציונית התעמולה אבל

זאת. מונעות היהודי־האמריקאי המימסד של
פתח. של כיותר הטובות העוזרות ן ה ה ל א

ערבי ע□ שותפות

קהי של הרב היה ליגת־ההשמצה של הפרטי הש״ב הוראת את להפר שהעז אחד דם
■  בניין זהו שלו. בבית־הכנסת להרצות שהזמינני בלום־אנג׳לס, עשירה רפורמית לה ר

היהודיים. העשירים לריכוז מעל גיבעה בראש הנישא נהדר, מודרני
 שהציג ממולח, זקן רק תקריות. בלי עבר והכל התרבות, בהיכל כמו עצום, קהל נכח

 בישראל, המופיע האנגלית, בשפה עלוב פאשיססי (שבועון סיימם הישראל כמו״ל עצמו את
 נשא אלדד־שייב), ישראל הד״ר של לדעות והמטיף דויטש, ברני המיליונר של בכספו

 דברים בהתלהבות הפריך שאמרתי, אחת למילה הקשיב לא כרגיל, נגדי. נאום־השמצה
היהודים. משמידי הרשע, והפן להיטלר אותי הישוזה ובסוף בפי, שם שהוא

 היותר הצד על חוכתו את שמילא במי בולטת, כעליזות אחר-בך,
 עלי והשפיע לקפה אותי הזמין בחמימות, ידי את לחץ אלי, ניגש טוב,

נגדי. לדבר בדי ללוס-אגג׳לם מניו־יורק שטס סיפר הוא דכרי-נועם.
★ ★ ★

 רפור־ קהילה — קהילתו בעיות על האמיץ הרב עם דיברתי ארוחת״הערב שעת ך*
המניין. מן עשירה מית

 אמריקה.נישאים יהודי כקרב והצעירות הצעירים מכל ברבע לדעתו,
 מטעם ככית-הכנסת, עתה מבוצעים. כאלה נשואין כנישואי־תערוכת.

 עוזריו שני מתגיירים, רק משיא עצמו (הרב בגיור. צורך ללא הרב,
הנשואין). שאר את מבצעים

 משייכים המעורבים הזוגות מן אחוז כארבעים לדבריו, טרגדיה. בכך רואה אינו הרב
 כן, על יתר קטן. הוא הדמוגראפי שההפסד כך גיור, בלי או עם היהודי, לעם עצמם את
היהודי. העם לגידול מקור יהיו שנישואי־התערובת כך ויגול, ילך זה שאחוז מקווה הוא

 בהצטרפות המושך מן הרבה ויש הצעיר, בדור זהות של משבר שיש מכיוון מדוע?
ודוחה. אורתודוכסית תהיה שלא בתנאי היהודית, לזהות

 הם מעשיכם ומירשם־התושבים. חוק-השכות מנסחי (לתשומת־לב
 העדשים נזיד תמורת עתידו את מוכרים אתם היהודי. העם בלפי פשע

פרוש). ומנחם רפאל יצחק של
נוראה. היא והישראלית הציונית ההסברה היא: הקמפוסים בכל החוזרת התלונה

 שהיא אלא ישראל, של לעניינה האמריקאי הנוער את מקרבת שאינה בלבד זו לא
פתח. תועמלני לזרועות אותו ודוחפת אותו דוחה
בח־שינגטון. התיכון המיזרח מכון בזזעידת שהשתתפתי עד מדברים, הם מה על ידעתי לא

ביותר. המשעשעת הפגישה על רק הפעם אספר בערבים. נתקלתי רבות עמים ך■
וטלוויזיה. רדיו ראיונות לכמה כרגיל, הוזמנתי, שיקאגו, במיכללת הרצאתי אחרי

שונים. אורחים כחצי־תריסר ביחד מופיעים בו קולקטיבי, ראיון מעין היה ביניהם
 ויכוח. כל של הצדדים שני את להציג תחנות־הטלוויזיה את החוק מחייב בארצות־הברית

 המתנגד השני הצד מיהו שאל התוכנית עורך שלנו?) הדמוקרטית בארץ כזה חוק (היכן
 צדדים שני שיש אמר כמארחי, שכיהן הילל, מוסד מטעם האוניברסיטאי הרב לדיעותי.

ישראל. וממשלת הפידאיון לדיעותי: המתנגדים
 לשלוח מתפקידה זה שאין כנראה, חשבה, זו אך הישראלית, לקונסוליה סנה העורך

 ,40 כבן אבו־לורוד, פרופסור נציג: שלחו הערבים ישראלי. חבר־כנסת עם שיתוזכח נציג
פליט. יפו, יליד

 רגע היה נימוסים. דברי והחלפנו ידיים לחצנו לתחנה. בכניסה אותי קיבל הפרופסור
המקום. את מכיר שאני נבוך בחיוך והודיתי במנשייה שנולד לי כשסיפר מבוכה, של

 ישראל על השגורות הסיסמות בנוסח בהתקפת־מחץ, הפלסטיני פתח הראיון, כשהתחיל
 כשלפתע שקטות, מילים בכמה הגבתי ובו׳. הגזענית הסאשיסטית, האימפריאליסטית,

 להיבחר הרוצה ימני־קיצוני, אמריקאי עסקן התוכנית, של אחר אורח לוויכוח התפרץ
יהודיים. קולות לרכוש טובה הזדמנות זוהי כי וחשב כלשהו לתפקיד
 ודרש סובייטיים," סוכנים הם הערבים שכל טען בשצף־קצף, הערבי על התנפל הוא

 לו ותנחיל המצרי־סובייטי הצבא את שתתקוף אחד, משעל־אדמה אף תיסוג לא שישראל
וכהנה. כהנה ועוד מפלה,

 באמריקה היושבים ידידים יפה בעין רואה שאיני ואמרתי התרגזתי
 שלנו הבחורים הכל, בכלות אחרי להילחם. הוראות לנו והנותנים

בסואץ. הנהרגים הם
 הפלסטינים. בקיום מכיר שאני על קיצוניות השמצות בצרור ויצא נגדי, פנה האמריקאי

 ישראל. במדינת להכיר מוכן שהוא אמר הוא עלי. והגן אבו־לורוד, התערב כאן
 והערתי דבריו את שיסעתי דבריו. סירוס תוך עליו, שוב והתנפל אותי עזב האמריקאי

אבו־לורוד. דברי את מסלף שהוא
¥ ¥ ¥

 הפא־ נגד יחד לחמנו ואני הפלסטיני :ממש משעשע מצב נוצר כך
 נמצאה שהנה כאומרו התוכנית את סיים והעורך האמריקאי, שיסט
הלאו בזכויות הדדית הברה תוך העמים, שני כני כין משותפת לשון

 כלי ביניהם, להסתדר העמים שני לצעירי להניח כדאי ואולי מיות,
זרה. התערבות
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