
 זהו ■הרי ? גאה אהיה שלא ומדוע גאוותי. כך על
בו. להתגאות שאפשר דבר

 מבחינה עצמי, את לשייך הזכות לי שתהיה רוצה אני
 דברים הרבה כ׳ל־כך לי קרו שבחברתם לאותם אנושית,

במולדתי. אחר אדם לכל כמו ורעים, טובים
 שחוסלה מסובכת, פוליטית תופעה היו ותנועתו היטלר

ןחדיו פעלו שכאן בכך להכיר צריך סוף־סוף, לבסוף.
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 ומירי במוצאי מודה אני

 היא אי־ההודאה כי
וטיפשות כהונות

 בארצות רבים אנשים גם אך וקטנות, גדולות מדינות
 הרעיון את דוחה אני והפאשיזם. הנאציזם קמו שבהן
 יסוד על בני־אדם לקבוצת מחוייבות להרגיש שעלי

הדתי. ומוצאי מוצאם
 גם צהוב, טלאי עלי לתלות לאיש אניח לא

 נשמע זה דכר ככלל. ליהודים או לציונים. לא
 ה־ הדכר בעצם זהו אולם רבים, באוזני משוח

ל שותף אינני פשוט, כעולם. ביותר טיבעי
הציונים. של דעתם

 בכל בני־אדם, תמיד עיצבו שותפויות־גזרל, רדיפות,
 עד נרדפו שתמיד מבני־אדם, לדרוש ואי־אפשר העולם.
 של או אנגליים, לורדים של הופעה להם שתהיה צוואר,

 נתון היה שקיומם אנשים, מהחופש. נהנו שתמיד איכרים
 כאלה שאנשים להבין יכול ואני אי־אימון, מלאים בסכנה,

 הם לד. אשר סולידאריות מסויימת בחד־צדדיות מחפשים
לדעתם. זכאים,
 עם נרדפים, עם הסולידאריות בעיקרון מכיר אני

 עם רק לא כולם, עם אבל העולם. חלכאי עם מושפלים,
!היהודית הדת בני שהם אותם

 של העמוקים האנושיים השורשים אחד זהו אכן,
 איני ההיא בתקופה היהודים מצוקת שביגלל התנהגותי,

 הפליטים אלפי מאות של ממצוקתם להתעלם יכול
הפלסטיניים.
רי  קשור עצמך את רואה אתה מידה באיזו י אבנ

היהודית! ולהיסטוריה היהודית לתרבות
לא. בחינה משום :להודות מוכרח אני ז קרייסקי
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 בכך אי־ההודאה היהודי. כמוצאי מודה אני

 אני טיפשות. — מזו גרוע אף פחדנות, היתה
שלי. האופי כיגדד נוהג שאני כפי נוהג

— סיבה איננה גם זו אולם לי. מפריע לא גם זה
 מקום גם רואה איני כוזבת. לגאווה — מאמין שאני כפי

 מעולם הצטיינו לא הם כך. סברו אבותי גם לגאווה.
 אותה. קיימו הם אולם היהדות. עם הדוקים ׳בקשרים

 דורות לפני אלה קשרים ניתקו אמתי מבין אחדים
בביקור העיר מאבותי שאחד כפי השלטת״, ל״דת ועברו
 מזמן, כליל התבוללו אלה של צאצאיהם מסויימת. תיות
 תודות רק דורות. חמישה ואפילו ארבעה שלושה, מזה

 ובקירבתם במוצאם עתה נזכרים הם הרם־כביכויל, למעמדי
 אף ליהדות, חזרו אשר קרובים, גם לי יש זאת עם אלי.
זאת. לעשות נאלצים היו שלא

י י נ ב  התרבותית למורשת יחסך מה כן, אם !א
!היהודית

 שתרמו התרבותית התרומה כי מאמין אני :קרייסקי
 היא לאוסטריה, יהודים, ממוצא בני-אדם היהודים, דווקא

בילעדיה. אוסטריה את לתאר כלל שאין עד גדולה, כה
או כפרט, האוסטרית התרבותית המורשה

עוצבה והצרפתית, הבריטית הגרמנית, גם לם

 בריטים גרמנים, צרפתים, עד־ידי רכה כמידה
יהודי. ממוצא ואוסטרים
רי בנ בעלת היתה זו תרומה כי סבור האינך :א

!יהודי ייחודי משהו בה ושהיה מייוחדת, יהודית נימה
 שאי־ אירופית, תרבותית מורשת קיימת :קריייסקי

 בקרב גם זו. תרומה ללא הדעת על להעלותה כלל אפשר
 ממוצא דגולים אישים הופיעו האירופית תנועת־ד,עבודה

יהודי.
 אם גם שרוצים. כפי הדברים את לסובב אפשר

 יהירות כגון בחולשות, משופע היה לסל (פרדינאנד)
 תנועת־העבודה מייסד היה הוא הרי ורדיפת־פירסומת,

 להתווכח ואפשר דגולה. היסטורית ותופעה הגרמנית,
 תרומה תרם הוא אבל שרוצים, ככל ד׳יזרעאלי על

הבריטית. האימפריה להקמת חשובה
 תנועת־העבודה של הגדול המאחד היה אדלר ויקטור
 שהעלה בלום ליאון זד, היה מייסדה. גם ובכך האוסטרית,

 הצרפתית. הסוציאליסטית התנועה את לשילטון לראשונה
 ריום במישפט בצדק אמר שהוא כפי הצרפתים, והפועלים

המרסייזה. את לשיר ממנו למדו —
 גם למנות יכול הייתי בסידרה. להמשיך יכולתי וכך
 ביותר. השפלים בקרב יהודי ממוצא בני־אדם של שמות

הבולשביקית*. הצ׳קה אנשי כגון כמובן, היו, כאלה גם
 איני הזאת הארורה החד-צדדיות את רק

לסבול: יבול
רי  מגלה זה־עתה שפירטת שהרשימה דומני :אבנ

יהודית. גאווה של מעטה לא מידה
: קי ס ריי  את לי לשבור רוצה ואיני יודע, אינני ק

 להיות צריך אדם שאין מאמין גם אני זה. על הראש
 סיבה שום לו תהיה שלא כדי בעל־תודעה״, ״יהודי

לריגשי־נחיתות.
 היה קאתולי אוסטרי אילו בטוח: אני אחד בדבר

 מתחילים מייד מסויימים אנשים היו ״פרו־ערבי״, כה
קיצוני. נאצי פעם היה לא הוא אם לחקור,
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רי  של ביקורה אחר. לנושא לעבור לי הרשה !אבנ

 יומ״הכיפורים, מילחמת לפני אצלך, מאיר גולדה הגברת
 מה להסביר מוכן תהיה אולי ביניכם. להתנגשות גרם

ז קרה
 היתד, לווינה) מאיר גולדה (של נסיעתה ז קרייסקי

 לגברת היתד, לא שכן והמטרה. העיתוי מבחינת מוטעית
 מיזרח־- יהודי שמעבר לחשוש, סיבה כל מאיר גולדה

 ואף בבירור, זאת הודעתי ייפסק. אוסטריה דרך אירופה
אחד מחנזדימעבר בנדון. הטרוריסטים דרישות את דחיתי
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 לו שצץ תגים אחד סתם ,אי[!

 חלקלק סינוס ושנו לפתע,
אותו לבלו •נול

 שלא זכויות לעצמם הפקיעו זרים שגורמים מפני נסגר,
להם. הגיעו

 ועל־כן בסכנה, הועמד לא שהמעבר ואומר חוזר אני
התערבות. בשום צורך היד, לא

 הניפיוו הרי כזאת, סכנה היתה אילו וגם
 זמן, באותו היה, לא ישירה השפעה להשפיע

 לבוא יבלה לא היא הרי ביותר. הטובה הדרך
 איס־ עלי ולכפות שלי המדיניות את לבקר בדי

 אילו הטרור! בלפי שונה, חדשה, טרטגיה
מוטעה. צעד זה היה בך, עשתה

הבולש הפוליטית המישטרה של הראשון הגילגול *
קג״ב, כיוס הקרוייה ביקית,

 כלפי עמדתי שבאמצעות ייתכן בדרך־אגב: לגמרי
 חופש מפעולות־טרור, חופש של מצב גם יצרתי הערבים

 אירופית מדינה לא אף שכן באוסטריה. דווקא דרוש שהיה
 של העול מן חלק עצמה על לקבל מוכנה היתד, אחת

העולים. מעבר
 דרך עולים של זה מעבר שקיים ובשם

ב אש״ף של מישרד גם קיים יהיה בך וינה,
 ששני ארצנו, של לייחוד שייך זה אוסטריה.

אפשריים. יהיו הדברים
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 ״פרדערבית״. המכונה התנהגותי על אותי תוקפים
אנטי בהתנהגות מדוע, שאדע מבלי אותי, מאשימים

שמית.
שאוסט להזכיר מרבה אינה הישראלית העיתונות אך

 יכלו שאליו בעולם הראשון החופשי המקום היתד, ריה
 להם, דאגו ושבו להיכנס, הקומוניזם מארצות יהודים

 שאליו המקום היתד, שווינה בני־חורין! הפכו הם שבו
 רק לא שרצו, לאן לנסוע ומשם מאות־אלפים, לבוא יכלו

שר אני הייתי כאשר החלו האלה ושהדברים :לישראל
שותף לפני־כן, הייתי, סגן־שר ובתור — 1959ב־ ד,חוץ,
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 ינלה לא מאיר גולדה
 לבקר נדי אלי לבוא

!שד את!המדיניות

האוסט הממשלה בקרב הטוב הרצון בעיצוב רבה במידה
הימים! באותם פעוט דבר היד, לא הרי וזה רית,

צרי אחת פעם אך מפריע. לא זה לי אכל
ש כנראה, מאמינים, לדעתי. זאת, לומר כים

לי. נוגע כשזה הכל, מותר
 מיכתבים שליחת של מיבצע לארגן ניסיון נעשה אגב,

 מיכתבים. תריסרי כמה מאשר יותר לא הביא והוא אלי,
 של הביטויים דומים כמה עד לעצמך לתאר יכול אינך

שוביניזם. דיוק, ליתר — קיצונית הלאומנות
רי  מאיזה !האלה המיכתבים את שלח טי !אבנ

! הגיעו הם חוגים
 כאלה, בדברים חלק לוקחים אינם צעירים 5 קרייפקי

 עימי. מתווכחים אתי, מדברים הצעירים הבחנתי. בכך
שלי. במדיניות מצדדים אפילו הם קרובות לעתים

רי ז בישראל :אגנ
 רבה עצמית הכרה בעלי ישראלים כן. :•קרייסקי

 של הזה בתסביך הצעירים אצל נתקלתי לא ביכלל, מאד.
 זאת, כל בהם להחדיר שניסו הצעירים, בחרתנו״. ״אתה
בזה. מאמינים אינם

ל שפה לאד, תודה הזמן, כבוא ידברו הם
כני-דורם. הערבים עם אחרת גמרי

רי  לבין בינך שהעימות לי נדמה לעיתים ז אגנ
 בין תת״הברתית מהתנגשות נובע הישראלי המימסד

 פעם עלה זה האם הישראלי. והאופי היהודי האופי
!בדעתך

מהם. מדי מעטים פגשתי יודע. איני זאת ז קרייסקי
 גם־אם צעירים, עם מוצא אני ביותר הטובה ההבנה את
רוח־קרב. מלאים הם

רי  שהיחס ייתכן לא האם לומר, מתכוון אני !אבנ
 מצד היהודי לאופי תת־הכרתית שינאה איזו מגלה אליך

!כישראלים עצמם את שחושבים מי
 מושג היא שינאד, לגמרי. שונה משהו זה ז קרייסקי

איש. שונא אינני — כאן הבריות מרגישים בזאת לי. זר
רי הישראלי היחס בין מסויים דימיון קיים ז אבנ
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