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 נשיא חושב מה ץ בדמשק קורה מה
ל מעבר העולים האישים הם מי מצרים?

גבול?
 בשל לא אותנו המעניינות שאלות אלה

ה לקיום נוגעות הן החטטנית. סקרנותנו
 תמיד משתדלים אנו ולכן הזאת, מדינה
 חוזרים אנו לכל ומעל התשובות. את לעדכן

 אפשר איך לשלום? הסיכויים מה ושואלים:
 בעולם פעולה עמנו ישתף מי אליו? להגיע

הערבי?
ו בביירות בקאהיר, לבקר יכולנו אילו

ב התשובות את מחפשים היינו בדמשק,
מחפ אנו מעשי, אינו שהדבר מכיוון מקום.

ה 15ב־ נייטראליים. במקומות אותן שים
 ערביים אישים עם נפגשנו האחרונות שנים

 ו־ בטהראן הארץ: כדור של שונות בפינות
ו בטוקיו ובהבאנה, בפאריס בניו־יורק,

בלונדון.
 רצון־ אנשי עם גם כי ערבים, עם רק ולא

 ישראלים בין מתווכים לשמש היכולים טוב
ערבים. לבין

הזדמ לנו ניתנה שעבר בשבוע
 לא האלה. השאלות את להציג נוספת נות

 בני־שיחנו בתל־אביב, אם כי רחוקה, בבירה
סארטר. וז׳אן־פול דה־בובואר סימון היו

★ ★ ★
 היתי־ו סארטר של כהדרו האווירה

 חפיסות היו השולחן על ונעימה. חברתית
 בשרשרת; עישן אותן צרפתיות, סיגריות

 אבל קרח. וקוביות ויסקי כוסיות עם ומגש
 דה־ סארטר, נכחו קלילה. היתד. לא השיחה

מ למעלה במשך ואני. אבנרי אורי בובואר,
 מצרים נשיא על פליטים, על דיברנו שעתיים

 השיחה בישראל. הפוליטיים הכוחות ועל
 יכול ואינני לפירסום״, ״לא כמובן, היתד״
כלליים. דברים אלא לספר

ל הנוגע בכל ביותר, החשובה הנקודה
 ידעו המצרים זו: היא סארטר, של ביקורו
 מה כל לישראל. מייד לטוס עומד שהוא

 כי ברורה, ידיעה מתוך נאמר לו שאמרו
הגבול. של הזה העבר מן יושמע

ה הרגע מן זאת, היתנה עצמו סארטר
 לפני באל־אהראם פורסם גם הדבר ראשון.
להזמנת נענה הוא כאשר משנה, למעלה
באהדה ״התקבלתי הייכל. חסניין עורכו
מקום ״ובכל סארטר, לנו סיפר רבד״״
לנו.״ הריעו
שהמ העובדה אותו: הטריד משהו אבל
 לא האורחים, את בהציגם הרשמיים, ארחים
 מייד לישראל לנסוע מתכוונים שהם הזכירו

 רצה לא סארטר במצרים. ביקורם סיום אחרי
מעשה, לאחר מקבלי־פניהם, אצל שתיווצר
 כך, על בתוקף עמד לכן רומו. כי ההרגשה

 קבלת־פנים או ביקור לכל שבדברי־ההקדמה
עומ ופמלייתו הסופר כי המארחים יודיעו

לישראל. מייד לטוס דים
נדה קרירות משתררת היתד. כלל ״בדרך

 מכן לאחר מייד ״אבל סארטר, נזכר מת׳"
 מתנהלת היתד. והפגישה הפשרה, באה היתה

בחמימות.״
★ ★ ★

 מצרים נשיא עם סארטר של שיחתו גם
 תחנתו כי ברורה, ידיעה מתוך התקיימה

 משיחה התרשמותו מה תל־אביב. היא הבאה
זו?

 עבד־אל־ גמאל בקיצור: זאת לסכם אם
 ל־ ישראל מדינת של בזכותה מכיר נאצר

 דרישה על יוותר לא הוא אבל התקיים.
 אם הפליטים. בעיית פתרון אחת: יסודית
לשלום. הדרך תיפתח — זו דרישה תתקבל
 אינו כי הערה, הוסיף גם מצרים נשיא
 את לפתור תסכים ישראל שמדינת מאמין
 כל שינוי ידרוש הדבר שכן הפליטים. בעיית

 תהיה לא כבר שזאת בהשקפותיה, עמוק כך
כיום. הקיימת ישראל אותה

 הדרך כי לנו: גם הברורה הנחה זוהי
 לשינוי תחילה מובילה ערבי—ישראלי לשלום

הציו־ השקפתו ולהחלפת במדינה, המישטר

ב ״אפילו ביותר: זהירה היתד, הערכתו
 תיאורטית אפשרות הרואה המצרי, שמאל

ה העולם לבין ישראל בין הסטטוס בשינוי
מאוד.״ נזהרים ערבי,
 הבולטות הדמויות מן כמה הזכיר הוא
 של מהותו ניתוח תוך זה, בשטח ביותר

 וההתמודדויות במצרים, הפוליטי המישטר
 תוך הסוציאליסטי. האיחוד בתוך הרעיוניות

 מאוד, ידועה ציבורית אישיות הזכיר כך כדי
 התמודדויות. באותן מרכזי תפקיד הממלאה

 אותה עם כי לשמוע, הופתע לא הוא
 באירופה אבנרי אורי נפגש עצמה אישיות

________________מזמן. לא
 בעיית על כמובן, נספה, השיחה עיקר

 רק לא בעיית־המפתח זוהי כי הפליטים.
 המוסרי־ במישור גם אלא פוליטית, מבחינה
 מקודם, הכיר זה בנושא דעותינו את אנושי.

 ביותר פופולאריות אינן כי ידע שהוא כשם
 של הגישה כי לציין, יכולנו אבל בישראל.
 ענייני וביתר זה, בעניין החושב הישראלי
ש אנשים מהפכני. תהליך עוברת המרחב,

 מלה לשמוע מוכנים היו לא שנים עשר לפני
מוכ הפליטים, בעיית של מוסכם פתרון על
 דעות בלי רעיונותינו על לחשוב עתה נים

ה את מקבלים מהם ויותר יותר קדומות.
האלה. דעות

 את להנחיל נוכל האם לדעת: רצה הוא
לו הסברנו המדינה? אזרחי לרוב דעותינו

כלור* וסארטר דה־בובואר
 העולם אל יחסנו הבסיסית: אמונתנו את

 מכלול .מתוך אחת, בעיית רק הוא הערבי
 נעשה יום מדי המדינה. קיום של הבעיות

 הנוכחי למישטר כי לאזרחים, יותר ברור
 לא האלה. המרכזיות לבעיות תשובות אין

ב לא החינוכי', בשטח לא הכלכלי, בשטח
השלום. בענייני לא ובוודאי — מוסר ענייני
ה לבעיות חדשות תשובות שמחפש מי

לבע גם תשובות לחפש חייב יהיה כלליות
הדוק. ביניהן הקשר כי השלום. יות

 מהפכה פירושו — חדשות תשובות גיבוש
 ולכך המדינה. של המחשבה בדפוסי עמוקה
 זה שבועון נטלנו מאז חותרים אנו בדיוק

לידיים.

ם ל ו ע ה • , ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  ה
 ,30134־5 טלסון ,12 קרליבך רח׳ תל־אביב, :והמנהלי, המערכת

 בע״מ, שהם משה דפוס • עולמפרס :מברקי מען • 136 ת.ד.
 • בע״מ. כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב,

בע״מ. הזה העולם :המו״ל • אבנרי אורי :הראשי העורך

חדשה. ישראלית בהשקפה הישנה נית
★ ★ ★

הער הם היכן סארטר: את שאלנו
 הוא והאם דו־שיח? לנהל נוכל איתם בים׳

 פגישות ליזום שכדאי סבור אינו עצמו
בינינו?

ל (״שלום ערבית כרזה מאחוריהם: ♦
מ גלעדי, נעים בידי נישאת השלום!״) איש

כר חדש. כוח — הזה העולם תנועת פעילי
 — ובצרפתית בעברית — דומה בנוסח זות

ה הכוח של אחרים פעילים על־ידי נישאו
בנמל־התעופה. פניהם את לקבל שבאו חדש,

תזכיר
 גילה )1541( הזה שהעולם אחרי שבוע הפנסיה. קרנות שערוריית •ן

 פקידים של הפרסיים לצרכיהם נוצלו ההסתדרותיות הגמל קרנות שכספי לראשונה
 !ן דבר, — ההסתדרות עתוני הגילויים. למסע הארץ גם הצטרף בכירים, הסתדרותיים

השערוריה. מן התעלמו — למרחב המישמר, על
י

1543 הזה העולם2


