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 השבתי: סארטר. עם נפגשתי אם מחברי
ה לפני שפורסם גילוי־הדעת את ,קראתי
 סימין שסארטר, ראיתי מונד׳. בלה מלחמה

 חתמו שמאליים חברים ועוד דה־בובואר
עליו'.״

 לאחו הנחשב אל־חולי, לוטפי התחיל כך
 את במצרים, השמאלית האינטליגנציה מראשי
 (ה״סוצי־ אל-אישתיראקי בירחון מאמרו,
עורך. הוא אותו ליסט״),
 מובהק, פרו־ישראלי היה זה שכרוז כיוון
 סארטר, ידידו אצל לבקר לא אל־חולי החליט

 המכוון בלה־נוונד, גלוי מכתב לפרסם אלא
הכרוז. לחותמי ובמיוחד השמאל, לאנשי

נוספת, פעם הוכיח, •הזמן נאמר: במכתב
 הערביים, העמים את התקיפה ישראל כי

ה שהעם שקר, זה היה כי מתברר ועתה
ה את בהשמדה. ישראל על מאיים ערבי

 אותה, ׳מגנים אנו ועדיין גינינו., אנטישמיות
 הבעייה. את סיבכה אשר ההתקפה למרות
לולא בהתקפה מתחילה היתד, לא ישראל

 ואנושי נכון פיתרון מהווה אינה דעתי,
 לצערי, מאד, רחוקים אנו עתה לבעיות.
לפתרון. מלהגיע

 את שנטשתי מעיד אינו זה ״גילוי־דעת
 קיוויתי זו. לבעייה בנוגע שלי הנייטרליות

 לאחר משא־ומתן, של בסיס על לפיתרון
 כוח. של פיתרון תחת עקבה, מפרץ סגירת

 ואופן, פנים בשום זה, גילוי־דעת לפרש אין
 הייתי, כי דעתי על עומד אני כאנטי־ערבי.

הער העמים של אוהד להיות ואוסיף הנני,
לצידם.״ אעמוד וכי ביים,

 רואה אינו אם אל־חולי אותו שאל כאשר
 גבולות את להרחיב תמשיך שהציונות סכנה

יהו של מתמדת עלייה לאפשר כדי ישראל
הוסיף: אחר־כך בן. השיב: דים,

 זו, בשאלה שקולה עמדה לנקוט •כדי
 את לחסל תוכל לא ישראל כי לציין עלינו

 רק היא ערבים. מיליון 100 של מציאותם
ל לנסות או חשבונם, על להתרחב יכולה
 מסויים... ערבי מישטר נגד להפיכה עזור
 ישראל, בפני העומד האיום שני, מצד אבל

 שהערבים הערובה כל עם — מלחמה בפרוץ
 של חיסולה הוא — באזרחים יפגעו לא

 בין שוזה אינו המצב לכן כמדינה. ישראל
. הצדדים שני .  שישראל האישית, דעתי .

 בקיומה, הקשורה מלחמה פעם כל מנהלת
ה־ את במישרין משרתת זמן באותו אבל

(בישראל) ודה־בובואר סארטר
מלחמה נגד עמדת

 האימפריאליסטית, העזרה על נשענת היתד,
 ב־ ארצות־הברית של נציגתה והיא היות

ו עזרתם זה בגילוי־דעת מזרח־התיכון.
להת האימפריאליזם ואת ישראל את דחפתם

זוז״ אחריות לגבי עתה תעשו מה קפה.
הת הפירסום למחרת ארוחות. שתי

 לארוחת־ הזמינו אל־חולי, עם סארטר קשר
 ואינך בפריס נמצא אתה ״איך צהריים.
אותו. שאל איתי?״ מתקשר
 עויינת עמדה לנקוט החלטת שאתה ״מפני

המצרי. השיב הערבי״ העם של מאבקו לגבי
 איזו אומר?... אתה ״ימה נפגע: סארטר

.עמדה? .  מכוונת היתר, נקטנו אשר העמדה .
.המלחמה נגד .  עקרוני. באופן המלחמה נגד .
 במאבקו התומכת עמדתי את שיניתי לא אני
 כולל ולהתקדמות, לחירות הערבי העם של

הפלסטינאי.״ העם
 דה־בובואר, סימון בשיחה התערבה כאן

 ראתה האירופית דעת־הקהל כי והזכירה
מל התגרות טיראן מיצרי סגירת בעניין

 טיראן מיצרי כי השיב אל־חולי חמתית.
ה הטריטוריאליים המים בתחום נמצאים
 ה־ על מצריים של ריבונותה וכי מצריים,
.״1956 בהתקפת ״נגזלה מיצרים
 הת־ דה־בובואר ״סימון אל־חולי: דיווח
 את אישר אשר בסארטר, הביטה רתחה,
 זאת מסבירים אינכם ,מדוע ואמרה: דברי,

כאן?׳ לדעת־הקהל
שלנו.״ הטעויות אחת זו ,נכון׳ ״אמרתי:

 בדבר שלו ההסבר כי סארטר ראה כאשר
 הזמיני אל־חולי, את משכנע אינו גילוי־הדעת

 להסביר שאוכל ״כדי שניה, לארוחת־צהריים
הערבים.״ לחברי עמדתי את יסודית בצורה

להס סאדטר של כמיהתו צדדים. שני
ה של ישירה תוצאה היתד, עצמו את ביר

 הצרפתי. בשמאל האנטי־ישראלית תסיסה
 פרוץ ערב גילוי־הדעת, על חתימתו בגלל

לאח סארטר הותקף הימים, ששת מלחמת
ביותר. הנאמנים מחסידיו כמד, על־ידי רונה

 היה ״גילוי־הדעת לאל־חולי: הסביר הוא
ל והמלחמה, היות מלחמה, למנוע ניסיון

האימפריאליזם.״ של אינטרסים
גם: סארטר

 נפאלם בפצצות השימוש את גינה •
ישראל; על־ידי
מל פושע הוא דיין משה כי חושב •
חמה;
•  פעולת אינה הפלסטינאים מלחמת י

עצמאות; למען מאבק אם כי טירור,
מ האימפריאליזם לצד עומדת ישראל •

 המערב, מן הגירה בעקבות קמה שהיא פני
 פעולה עמה לשתף סירבו שהערבים ומפני
מוקדם; בשלב
 של מצב הוא בישראל הערבים מצב •

שניה; מדרגה אזרחים
 הפליטים החזרת היא היסודית הבעייר, •

למולדתם.
 וה־ הישראלים ״על לדעתו: הפתרון,
 במזרח־ד,תיכון קשורים להיות פלסטינאים

מלחמה.״ ללא לבעיות פתרון שימצא מתקדם,

החול מסך
ישי בעת בניו־יורק, אנטישמיות. •

 גזעית, אפלייה על שדנו או״ם נציגי בת
 כי ווראזי, חלימה מארוקו, נציגת התלוננה

 לשרת סרב ניו־יורקית בחנות יהודי זבן
 מארו־ אזרחית היא כי לו משגילתה אותה,
יהודי!״ ״אני שלו: ההסבר קאית.
 מצרים, נציג גם התלונן רקע אותו על

 ניו־ בפרבר ביתו על עבד־אל־נאצר. מוחמד
 האחרונים, בשבועות פעמיים צוירו, יורקי

מגיני־דויד.
א • ! י ף י ל מכון גילה בלונדון שי
 לברר סוף סוף הצליח כי דעת־הקהל חקר
 להיות יכול שהיה הרכילות סיפור הוא מה

 מקום בכל קוראים קהל על ביותר האהוב
 על רכילות להיות צריכה היתד, זאת שהוא.

ל כשאין צ׳לו על המנגנת דוכס של בתו
 מיליונר כוזייתי נפט שייך ולידה דבר עורה

בודד. יווני באי איתר, המבלה
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