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סארטר| |
ה לעולמו הלך כאשר שעבר, בחודש

 פול ז׳אן והפילוסוף המחזאי סופר,
ב אמצעי־התיקשורת התמקדו סארטר,

 האכזיס־ המחשבה להפריית בתרומתו עיקר
ה ויושרו אישיותו ולספרות. טנציאלית

 הראוייה להתייחסות זכו לא אינטלקטואלי
 האלקטרון אמצעי־התיקשורת של מטעמם

אישיותו. את לרדד כמינהגם, שניסו, ניים,
פורסמה שנה משלושים יותר של באיחור

סארטר פול ׳אן־ ז
מענות — אנטישמיות — יהדות

המונו עבודתו לעברית, בתרגום אשתקד,
 בשאלה הירהורים סארטר של מנטלית

 זה ספר בסיקור שיהיה ודומה היהודית*,
 של מגינם סארטר, של דמותו ציון משום

והיהודים. הנדכאים החלכאים,
 סארטר בוחן היהודית בשאלה בהיהורים

ה את אנטישמיים, המייצר העולם את
 של ההשלכות ואת לאנטישמיות, סיבות

 כמו: בהגדרות נפתח הספר האנטשימיות.
 הוא איש־נימוסין ,המתון׳ ״האנטישמי

 את שונא ,איני :במוני,־שפתיים שיאמר
 אלה מסיכות מעדיף, פשוט אני היהודים.

 כחיי־האוטה׳. יותר קטן חלק שיטלו ואלה,
 אמונו, את תרכוש אם רגע, כעבור אבל

 יותר: רכה נטילת־הירות מתוך יוסיף
 כנוגע ,משהו׳ להיות מוכרח מכין, ,אתה

 תארו פיזית.׳... אותי דוחים הם :ליהודים
 :ברצינות שאומר מאן־דהוא לעצמכם
 אכילתן כעגבניות... משהו להיות ,מוכרח

 ממשיך וסארטר זוועה׳...״ כי מעוררת
 אלה, איבחונים להקצין הגיונו סכין בעזרת
 לאכד, עשויים מפויימים ״אנשים : וכותב
 בי להם כהתכרר שלהם כוח־גכרא לפתע,
 יהודיה. ,היא אהבים תינו עימד, האשה

 אצל שיש כפי יהודי כלפי רגש־דחייה יש
 סינים כלפי רגשי־דחייה מפויימים אנשים

 במקורה, פיזית ׳אינה זו דחייה כושים. או
 בל יהודיה לאהוב אדם אותו יבול שכן
מגיעה היא — מוצאה על עמד לא עוד

 בשאלה הירהורים — סארטו פול ז׳אן *
 הרי האנטישמי... שרוצה הדבר היהודית.

 דבר ואחרית תירגוס היהודי; של מותו זה
עמו 106 פועלים; ספרית בריקנר; מנחם

 רכה). (כריכה דים
'**0י

 אנשים עשרות שאלתי הרוח... מן הגוף אל
 רובם שלהם. האנטישמיות של לטעמה

 המיוחסים, המומים את כפני למנות החלו
 אותם שונא ,אני : ליהודים מסורתי, באורח

 דביקים, סכטכנים, חמדנים, היותם על
 לי: אמר אחד צייר ובו׳... טאקט חסרי
 שבהרגליהם מפני היהודים את שונא ,אני

 משרתינו את מעודדים הם הביקורתיים
מת נטול־כישרון צעיר שחקן להתחצף׳.

 את ממנו מנעו שהיהודים לחשוב עקש
 אמרה צעירה אשה בתיאטרון... ההצלחה

 פרוונים. עם מאוד מר ניסיון לי ,היה :לי
ש הפרווה את והשחיתו אותי עשקו הס

 בולם היו הם מובן, כידיהם. הפקדתי
 במקום יהודים לשנוא בחרה מדוע יהודים׳.

 במקום יהודים לשנוא או פחונים, לשנוא
 לה שהיתה מפני מסויים? פרוון לשנוא
לאנטישמיות...״ קודמת נטייה

 תוך היהודית, בשאלה מהרהר סארטר
 לאנטישמיות. משלו אישית ראייה מציאת

 כי לנו, מחוור שיהיה ״צריך :מציין הוא
 כאנטישמי החדיר לא חיצוני גורם שום
 היא האנטישמיות שלו. האנטישמיות את

 בעצמו, האדם של גמורה חופשית בחירה
 רק לא אותה שנוקטים מקיפה, עמדה
 לכני־אדם ביהם גם אלא ליהודים ביחם

 הריהי ולחברה. להיסטוריה וביחס בכלל,
 סארטר בבת־אחת...״ ותפיסת־עולם ריגוש
 האנטישמיות תופעת את למעשה בוחן

 האכזיסטנציאליסטית, הביקורת כלי בעזרת
 גם הוא כולו. העולם את בוחן הוא בהם

האנטי של לתחושות מעמדי מאפיין מוצא
 להיות שבהסכמה לזכור ״ראוי : שמיות

 או לענוונים בהברה נע־טים אין בינוניים
 נלהבת יוהרה ישנה להיפר, לצנועים. אף
 אמצעי היא ואנטישמיות הבינוניים, של

 נסיון בתור־שכזו, לבינוניות ערף לשוות
 בעיני הבינוניים. של האליטה את ליצור

 והגדרה יהודית...״ היא התבונה האנטישמי
 להבין אנו ״מתחילים :סארטר מפי נוספת

 ,דעה׳ מסתם יותר היא האנטישמיות בי
 דמותו בכל קשורה היא וכי היהודי, בנושא

כולה...״ האנטישמי של
 לדחיית הביא לשואה, הביא זד, נושא

 הביא אירופה, של דחי מגופה היהודים
 לטרמינולוגיה אותו להכניס הסובייטים את

״פט :בלשונו סארטר זאת מנסח שלהם.
 לשלוט יהודית שאיפה על ׳מדברים פטנים

 שאיפה מבינים היינו לא כאן גם בעולם.
 כמעט להבנה. המפתח בידינו היה לולא זו

 מאחורי כי לנו משמיעים אהת בנשימה
 הבינלאומי הקפיטאליזם מסתתרים היהודי

 יחד הגדולות, החברות של והאימפריאליזם
 הבולשוויקי והשודד המהפכות עושי עם

 לייחס מהססים איו שיניד. בין שסכין
ה לקומוניזם אחריות יהודיים לבנקאים

אותם...״ מבעית
 ״יש :היהודי אלמן לא דסארטר, אליבא
ש אלא הדמוקראט. בן־ברית: ליהודים

 מצהיר הוא ודאי, חלושה. עליהם הגנתו
 את ומייסד שווי־זבויות בני־האדם שבל

 הצהחת אולם זבויות־האדם, למען הליגה
 עמדתו...״ רפיסות את מגלות עצמן אלה

 תביעות יש המערבי שלדמוקראט ומסתבר
 : סארטר מעלה שאותו בנוסח היהודי, כלפי

 היותו על היהודי את מאשים ״האנטישמי
 ראו־ על ברצון מאשימו הדמוקראט יהודי;

 ואוי מאוייבו ליהודי אוי יהודי. עצמו תו
 אלא ברירה לפניו שאין דומה מאוהבו. לו

והתו יאכלוהו...״ שבו הרוטב את לבחור
 יהודי של במצבו נתון ״היהודי : היא צאה
 אותו הרואה ציבוחות כתור חי שהוא מפני

 ומגינים נלהבים שונאים לו יש כיהודי.
 כ־ משתבח הדמוקראט חסרי־התלהבות.

 הריהו כתי־כנסת מציתים כאשד מתינותו.
ותוכחות...״ האשמות מלא

 וביקורת רעיונות של מכבש בעזרת כמו
 אל הקוראים את סארטר מוליך עצמית,
ביותר לרעיוךהמהפכני הנחשבת מסקנה,

אנטי — יהדות המשולש נושא בחינת של
ש אנו ״אולם :והיא גזענות, — שמיות
 בה ליטול אנו הצריכים יהודים, איננו
 אמר הכושי, הסופר רייט, ריצ׳ארד ? חלק

 בארצות־ בושית בעיה ,אין :לא־מככר
כ הלבנים.׳ של בעיה רק ישנה הברית,

 אינה האנטישמיות בי נאמר לכך דומה
 מפני שלנו: בעייתנו זוהי יהודית. בעיה

 — להיות אנו עשויים אך — שאיננו
 קורבנותיה. אנו גם הרי לה, אחראים

 שלא כדי לחלוטין עיוורים שנהיה צריך
 ענייננו בראש־וכראישונה שזה לראות
ש אלה הם היהודים, ולא אנו, שלנו.

 נגד פעלתנית ליגה לכונן הוא עניינם
האנטישמיות...״

 למעשה ממצה אלה אחרונים במישפטים
 עליה בשאלת־היהודים, תורתו את סארטר

דור. שנות משך בעיקביות הגן
 לכל ספר־חובה בבחינת חינו זה ספרון

כ הישראלים של לדמותם החרדים אותם
 במדינת ערבית בעיה שאין מאחר חברה,

 ואין היהודים, של בעיה רק ישנה ישראל,
 ישראל, במדינת עדות־המזרח של בעיה
 הראשונה. ישראל של בעיה רק ישנה
 .מנחם ד״ר והמתרגם, שהעורך חבל

ה מסתו את להמיר טרח לא כרינקר,
 של והבהיר הפשוט סיפרו שבסוף מייגעת,
 את ליישם בכוחן שהיה בעובדות, סארטר,
 היומיומית למציאות סארטר של הזו התורה

 אחרת, דבר אחרית הישראלית. החברה של
 בכוחה יהיה זה, ספר של נוספות במהדורות

 האדם — לסארטר מכובד זיכרון לשמש
וההוגה.

שערוריה

סמי־גזענות
 שר־החינוך־ תרם מארס חודש בסוף

 היחידות מתרומותיו אחת את והתרבות
 זו. כהונתו במהלך הישראלית לתרבות
 פורת לאה הגב׳ של פיטוריה : התרומה

 במישרד לתרבות האגף כראש ממישרתה
עשור שבמשך לאחר והתרבות, החינוך

פורת ולאה המר זבדלץ
והקומיםו(ית) השר

 בידה אשר כל הנ״ל הגב׳ עשתה שנים
הישר בתרבות טובה חלקה כל להשחית

 במשך וביקר בחן זה מדור הנוצרת. אלית
ש האופנים ואת מגרעותיה את שנים כמה

 הדד־ במתכונת מישרדה, את ניהלה בהם
 היותה בתוקף במיטבו, הסובייטי נוזביזם
מ שנבצר אלא אחדות־ד,עבודה. שליחת

 המדריכים המניעים את לגלות זה מדור
פורת. הגב׳ את

ל פורת הגב׳ העניקה שאותו בראיון
 במארס, 21ב־ אוהד מיכאל עיתונאי

 ולאמנות לתרבות המועצה מנכ״לית פלטה
גזע בגישה אותה שהחשידו הערות כמה
 בתשובה הישראלית. בתרבות לנעשה נית

 פורת השיבה אוהד של משאלותיו לאחת
 בחודשים אצלנו. יחיד בן היה לא ״ומונדי

ב עוד נתקלתי במועצה שלי הראשונים
 חזר מיכאל סמי מיכאל. סמי אחת, תופעה

 והציגו ראותו, מנקודת ,המלט׳ את וכתב
 היה זה כמובן. בבימויו כהופעת־יחיד,

 מיכאל סמי הסתפק לא מחפיר... דבר
 לעיני השתין גם אלא תרנגולות, בשחיטת

פקיר...״ ולא הקהל,
 שהתרחשו באירועים והמדובר מאחר

 כותב על שהיה הרי שנים, כעשר לפני
 מיהו ולבדוק לבחון לחקור, אלה שורות

 בצורה ודחה שריגש מיכאל סמי אותו
 ראשונה מחשבה פורת. הגב׳ את כזאת
 מיכאל, סמי בסופר המדובר כי היתד,,

 שסמי אלא מעיראק. עלה אשר חיפה, איש
 והתיאור בתיאטרון, עוסק אינו זה מיכאל

 הרשים אשר שלו, הפלסטי התיאטרוני
 ב־ התיאור הוא פורת, הגב׳ את כנראה
 מתאר הוא בו יותר, ושווים שווים סיפרו
 שהגיעו החדשים העולים את מכסים כיצד

 כותב גילה לבסוף די־די־טי. בענני מבגדד
 נפשה את שחשף הסיפור את אלה שורות
 באורח פורת, הגב׳ של הגזענות גדושת
 את סארטר של הגדרותיו כל על העונה

► סארטר). : (ראה האנטישמיות
 ושחט האמלט את וכתב שחזר האדם

 1 בך איש־תיאטרון הוא וכו/ תרנגולות
 ניסה אשר שמואלי, סמי בשם תערובת

 קהל בפני להביא התיאטרוניות בעבודותיו
 חייו מעולמו, מעט בארץ התיאטרון שוחרי

 יהודי־ערבי בן־תערובת של גורלו ומר
 מאוחר שנים כמה החל, כאשר בישראל.

סיפו את לפרסם מיכאל סמי הסופר יותר,
 ודמותו כסופר ומוצאו שדמותו הרי ריו,
 לדמות הפכו כבן־תערובת, שמואלי סמי של

אוהד. למיכאל שהעניקה בראיון אחת
 מאמין, יהודי אלה שורות כותב היה אם
 והתרבות החינוך שר את מברך שהיה הרי

 פורת ,הגב של פיטוריה על משולשת ברכה
 שביכולתה כל עשתה שבד, העמדה מן

פיטו יהיו הישראלית. התרבות את לחנוק
ברוכים. ריה

תרגום

סימנון
 ספרי־ 82 מהם ספרים, 216 כתב הוא

 מגרה. המפקח עומד שבמרכזם מתח
 בעיני מיליון. 500,-ד את עבר קוראיו מספר
 מעולה, לסופר־מתח סימנון נחשב רבים

 שמכונה למה כלשהו קשר אין שליצירותיו
 אור ראה אלה בימים טהורה״. ״ספרות
 היה השלג המעולה סיפרו לעברית בתרגום
ה כאביהם רבים בעיני הנחשב שחור*,
 רוב־גרייה אלין יצירות של ספרותי

במארינבאד). (אשתקד
 כמעט-אב- רומן הוא שחור היה השלג
 כיבוש בימי מתרחשת שעלילתו סורדי,
 הוא העלילה גיבור הנאצים. בידי צרפת

במחיצתן חייו את המעביר מתבגר נער

שחור; היה השלג — סימנון ז׳ורד *
 ספריית הוצאת אמיר; אהרון עברי נוסח
רכה). (כריכה עמודים 196 ;כתר


