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 פרטי לפיקוד מצריים ;שיא של כואו ערב

 הפדרלי הקאנצלר קיפל פאפריל, 8כ־ כווינח,
 אפנדי• אורי את קרייסקי, כרונו אוסטריה, של

 למתוכנן, פניגוד נמשכה, השיחה לראיון.
 כמיסגרת היה הראשון חלקה שעות. כארפע

 החלק ואילו לפירסום, שלא חילופי־דפרים
לפירסום. ונועד הוקלט כשעתיים, שארך השני,

 את קרייסקי כרונו קיפל ימים ארפעה כעכוד
 וחצי, כשעה שנמשף שני, לראיון אכנרי
 נתקיימה זו שיחה לפירסום. היה ושלא

 שערך ממושכות שיחות שתי פין כצהריים,
סאדאת. הנשיא עם יום פאותו קרייסקי

 אפנדי ואורי אל־׳סאדאת שאנוואר העוכדה
 קרייסקי עם ושוחחו מועד, כאותו כווינה שהו

 שמועות של לגל גרמה הימים, כאותם
 השאר כין וכירושלים. כווינה חסרות־שחר

 יזם כאילו ואוסטריה ישראל פעיתוני פורסם
 חשאית פגישה וינה ליד הפרטי כפיתו קרייסקי

 כפעיות לדון כדי ואפנרי, סאדאת כין
 הכחישו ואכנרי קרייסקי כמרחפ. השלום
נמרצות. האלה השמועות את שניהם

 מן רשמיו את אפנדי מתאר אלה כעמודים
 הזה״ ״העולם של הפא כגיליון הפגישות.

כמלואו. קרייסקי עם המוקלט הראיון יפורסם
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 אינם :והישראלי ״סאדאת הכותרת אבנרי של תמונתו
 בגוף קרייסקי.״ עם שוחח אבנרי אורי — בווינה נפגשים
 עם מגעים שנים מזה ״המקיים /,אבנר כי נאמר, הידיעה
בנו ניכרת תמיכה לו ושיש ופלסטיניים, ערביים חוגים

 עם שעות וחצי ארבע במשך נפגש הישראלי,״ ער
סאדאת. ובין בינו פגישה סודרה כי הכחיש אך קרייסקי,

 אוסטריה. את כבשו שהנאצים לפני קצר זמן היה ה ¥
 ממיצעדי־הראווה אחד את ערך פלוגוודהסער של גדוד 1

 העתיקה העיר את המקיף המעגל׳/ ברינג(״רחוב התכופים
חומת־העיר). פעם עמדה שבו במקום וינה, של

 רצה קאפוטה, לבוש וזקן, פיאות בעל זקן, יהודי
משו ״אתה בעדו. עצר אוסטרי שוטר הרחוב. את לחצות
 הרחוב את לחצות רוצה כמוך ״איש השוטר, קרא גע?״

?״ פלוגות־הסער אנשי בין
!״יהודי שאני אסתיר ״אני הזקן, השיב ?״ יש ״מה
 הבונדס־ קרייסקי, ברונו לי סיפר הזאת הבדיחה את

 המיש־ על אוסטריה. של הפדרלי) (ראש־הממשלה קאנצלר
בולטת. בהנאה פעמיים, חזר האחרון פט

הטענות־ההש־ על להשיכ פיקש זו כדרך

 הוא כאילו כישראל, נגדו המושמעות מצות
 איד רציתי, אילו ״גם יהדותו. את להסתיר רוצה

 יודע כאוסטריה ילד ״כל שאל, ז״ יכול חייתי
יהודי!״ שאני

 זה כיום להיפך! לי. מפריע לא ״זה הוסיף: ומייד
יהודי!״ שהוא באוסטריה לפוליטיקאי עוזר רק

הלישכה מאחרי בחדר
של המרווחת לישכתו מאחרי קטן, פחדרון שכנו *

 אוסטריה היות מתקופת זיכרונות המעלה הקאנצלר,
 באלהאוס, בכיכר ראש־הממשלה, ארמון אדירה. קיסרות

 מן זכר וינה, את המפארים הרבים הארמונות אחד הוא
 ומרכדהכוח התרבותי העולם בירת כשהיתה הימים

האירופי.
 האוסטריות: שתי של מזיגה היא הקאנצלר לישכת

 היום. של הצנועה ואוסטריה אז, של המפוארת אוסטריה
הכפו הגבוהות הדלתות והמקושטת, הגבוהה התיקרה

עצ הריהוט לתקופת-הפאר. שייכים הרחבים, הקירות לות,
טל מרכזייה עם גדול שולחן־עבודה — למדי צנוע מו

נו ובורסות שולחן־ישיבות וממול כורסות, כמד. פונית,

 ציירי־אוס- של מודרניות תמונות הקירות: על ספות.
 מכל אחד ציור פוקס, עד מהונדרטוואסר בני-ימינו, טריה
צייר.

 לשני שולחן־אוכל קטן: חדרון יש זו לישכה מאחרי
אכלנו. שם ארוךתרופות. חטופה, למנוחה מיטה אנשים,
להפ טעימים סאלאטים של צלחות כמה אוסטרי. מרק

 עוגיות אחר-כך מינרליים. מים עם לדיאטה, טובים ליא,
הווי הסוג מן לדיאטה, לא־טובוח סוכר, מצופות קטנות,

 הובא (הקפה חריף. אוסטרי קפה בעולם. המפורסם נאי
 מצור פעמים כמה שהטילו התורכים, על-ידי לאוסטריה

 מוגרו, התורכים אירופה. את לכבוש בנסיונם וינה, על
 לקחת וידעו יחכם, עם תמיד היו האוסטרים נשאר. הקפה

הטוב.) את אוייב מכל
 אינו קרייסקי סיגארים. או סיגריות אין יין, אין
 להימלט כדי מוסיף, הוא (״כימעט,״ שותה ואינו מעשן

 מישרה נותן הייתי לא ״לעולם מקיצוניות.) זה בעניין גם
 הוא לאלכוהול,״ או לעישון הזקוק לאדם אחריות של

 לסקנדלים גורם זה אין עוד כל בבקשה, 1 ״נשים אומר.
 חיי- על אחריות למסור אפשר איך אבל בלתי־נעימים.

 שיהיה ? בה לעמוד כדי כאלה לאמצעים הזקוק לאיש אדם
סוחר!״ או צייר

רבים, נושאים על כאלה נחרצות דיעות יש לקרייסקי
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