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רו י צי ו ״ נ ת  אסירים, של בלבוש או
קריקטורה זאת לרצונם. בניגוד המובלים

 רחוקה שהיא מבטיחכם אני אבל משעשעת,
למנוע אי־אפשר פשוט בישראל מהאמת.
שהיא.״ דעה כל לשמוע ממישהו

 הזה העולס של לקריקטורה היתד, הכוונה
סי סארטר, ז׳אן־פול את שהראתה ),1542(

 על־ מובלים לאנצמן וקלוד דה־בובואר מון
מודרך". לסיור ש״דנונו אחרי מפ״ם, ידי

על הערתי את סארטר השמיע כאשר
 בתל־אביב עתונאים במסיבת זו, קריקטורה

מן המתרגם. עליה פסח לצרפת, שובו ערב
רק במיוחד. חשובה לו נראתה לא הסתם,
 סאר־ דברי של הבא הפרק את תירגם כאשר

המשפט את כלל שעה, רבע כעבור טר,.
לו הסביר בינתיים כי הקריקטורה. אודות
מש על שדילג מפ״ם, מטעם המסיבה מארגן

 החשוב כנראה, שהוא, משפט חשוב. פט
מפ״ם. בעיני ביותר
 המאמר מן מבין אני פנים, כל על כך,
 יומיים. כעבור המישמר בעל שהופיע הארוך
ה פרצופם נגלה סוף־סוף הנה, בו: נאמר

 של במסווה הזה; העולם עורבי של אמיתי
של ביקורו את ניצלו הם לוחמי־שלום

ה לוחמת־השלום את לתקוף כדי סארטר
 בינם הבדל אין מפ״ם. כמובן שהיא אמיתית,

החרותי. היום לבין
 לא דיוקם: על הדברים את להעמיד כדאי
 הקטנטנים לעסקניה לעגנו מפ״ם. את תקפנו
 למסע־ סארטר של ביקורו את להפוך שניסו

 לפרסם העיקרית שמטרתו מפ״מי, תעמולה
 מדרגה מקומיים מפלגתיים עסקנים ולרומם

יותר, מגוחך להיות יכול מה (כי ו־ד. ג׳

 כי הבין גם הוא אבל לשלום. הכמיהה מן
 על מבוססת היא שכן קלה: זו כמיהה

 הסטטוס־ על מבוסם יהיה שהשלום הדרישה,
הערבים. יהיו לוותר שיצטרכו היחידים קוו.

 לשלום. כמיהה גילה לא הערבי בצד 1
 עם שוחח הוא למלחמה. כמיהה לא גם אבל

 איגודים מנהיגי עם ופרופסורים, סטודנטים
 נגד מלחמה על דיברו לא הם פלאחים. ועם

 רק דיברו הישראלי, בנושא נגעו אם ישראל.
שי בשום הפליטים. כלומר הפלסטינאים, על
 זכות־קיומה עצם את בספק העמידו לא חה
 הוזכרה שבהן המעטות הפעמים ישראל. של

 בשיחות היו ישראל, נגד המלחמה אפשרות
 כהנחה אותה העלו הם אינטלקטואלים. עם

ויכוח. לצרכי כהשערה היפוטתית,
 ספק: אין סארטר לגבי לשלום? המפתח

ו מדינאי ״אינני הפליטים. בעיית פתרון
 את ראר, ולכן הצהיר, בר־סמכא,״ אינני
ומחיי מעשית תוכנית מלהגיש פטור עצמו

 אינו הוא כאיש־רוח אבל הפתרון. של בת
וה ישראל כידיד הבעייה. מן להתחמק יכול

 שני בין ניגוד רואה אינו גם הוא ערבים
 קיומה המשך הצדדים: שני של תנאי־היסוד

הפליטים. והחזרת מדינת־ישראל, של
 שאיש־הרוח אחרי ברורה: היתד, כוונתו

 תורו יבוא ההמונים, אצל זו דיעה יחדיר
 ליישומה. ממשיות דרכים להציע המדינאי של

★ ★ ★
, תי ע ד  שהיתר. הקודמת השיחה מן י

 מתעניין הוא כי סארטר, עם ולי אבנרי לאורי
 וביחסים ישראל, ערביי של במצבם מאד
 כי גם, ידעתי כאן. וערבים עברים בין

הזרמים מכל ערביים נציגים עם ניפגש

 סארטר של ביקורו אורגן בה הצורה מאשר
 שם נתקבל לא הוא למשל? בבאר־שבע,

נאודי, אליהו המפא״יי, ראש־העיר על־ידי
הבדו לאורח־חיי הנוגע בכל שם־דבר שהוא
 על- אלא דוזקא, ערבים לענייני ומומחה אים,
זריזי.) זאב מפ״ם, של העיר ראש סגן ידי

 שסארטר לאחר מסיבת־העתונאים, בתום
פניתי העתונאים, מן נפרדו ודה־בובואר

 לא שלנו שהקריקטורה מבין ״אני אליו:
״במיוחד בעיניך חן מצאה . . .
כל־כך מתאכזרים אתם ״מה צחק: הוא
כמיטב עשו ״הם השיב, המיסכנה?״ למפ״ם
 זה יותר. שאפשר כמה לנו להראות יכולתם

 תלונות.״ אין אבל מאוד, אותנו עייף
* -*• -*•

ריו ב ר שד ד ט ר א  שיר- היו במסיבה ס
 כמולדת. בה שבחר וליהודי לישראל, הלל
האת את שבתוכה, הניגודים את ראה הוא

 את יישב ״כאשר וקבע: וההישגים, גרים
 העשיר האדם הישראלי יהיה האלה, הניגודים

כולו.״ בעולם הרוחני במישור ביותר
 על איש־רוח, גם שהוא האיכר על דבריו

 ליריים היו דעות, הוגר, גם שהוא הרועה
 חסיד הוא :ספק השאיר לא הוא ממש.

 רק לא והוא ישראל, של והתפתחותה קיומה
מזהיר. עתיד לה, מייחל גם אלא מנבא,

 הוא ישראל. של ידידה רק אינו סארטר
 רבים ישראלים בעיני הערבים. של ידידם גם
 שנפגשו מהעתונאים הגון חלק כולל —

 והיפוכו. דבר כמעט רציני. פגם זהו — עמו
ו חשיבותו דווקא זוהי כי הבינו, לא הם

 שאמר מה כל לכן סארטר. של גדולתו
 כאשר בעיניהם, מערכו איבד ישראל לזכות
 השווה ידידותו של העקום בראי אותו שיקפו

לערבים.
 ישראל בין השלום אפשרות על דיבר הוא

לחלוטין השתכנע הישראלי בצד ומצרים.

 שאלתיו, לכן בארץ. והפוליטיים המחשבתיים
 להביע לנכון מצא לא מדוע המסיבה, בתום

זה. נושא על דעתו את
 שאל לא עתונאי ״שום בפשטות: ענה הוא
 ״יש הוסיף: קצרה מחשבה אחרי אותי.״

 אל בה. להילחם צריכים אתם הפלייה!
ל חייבים אתם הזד״ המאבק את תפסיקו
 הערבים. עם ושוויון התקרבות למען הילחם

התריעו!״ בשמי, אנא, האפלייה. נגד התריעו
 בדבריו, שהידר,דה והעמוקה הכנה הדאגה
 שהותו תוך להבין, הספיק שהוא הוכיחה
 היחסים שאלת גורלית כמד, כאן, הקצרה

 במישור רק לא בישראל. ועברים ערבים בין
והאנושי. המוסרי במישור גם אלא הפוליטי,
תר בדירה נזכרתי מסארטר, נפרדתי כאשר
 בירושלים. וזשינגטון ברחוב ונאה, בותית

 בערב־שבת כאורח, הוזמנתי זו דירה אל
 ערביי בעיית על לשיחה שבועיים, לפני

 של קבוצה אפגוש כי ציינו, מארחי ישראל.
 לא שהנוכחים ולמרות צעירים, אקדמאים

 היה אפשר מקצועותיהם, לפי בפני הוצגו
 אנשי אנשי־רוח, ביניהם נמצאו כי להבין

 בכירים. ואנשי־מינהל האוניברסיטה,
★ ★ ★
ד סו הי ״ ת ה  ערביי כי אומרת, שהצגתי הנ

 המדינה. של שוזי־זכויות אזרחים הם ישראל
 חי גשר מיוחד: ערך בעלי אזרחים גם הם
 ליצור המדינה על מסביב. הערבי העולם אל
 ובמדיניות־. ישראל בתוך — התנאים את

 את למלא זד, לגשר שיאפשרו — המרחבית
ההיסטורי. יעודו

 ישראל ממשלות כל ניהלו זאת תחת
ו הזה, הגשר את לשרוף שסופה מדיניות

 מאזזוריה: דה־בובואר. סימון משמאל: •
 עתו־ מאחור: המאומצת. בתו אלקיים, ארלט
העתונאים. מבית אחריהם שיצאו נאים,
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