
שו יקרה מה א בגיס? אל נניס בגין ומלתם קאוטר גיימי ״פגשו נ
 ״מבון לפני להרצות אכנרי אורי הוזמן שעבר כשבוע

 מיפלגת- של כיותר החשוב העיוני המוסד רנר״, קארל
 ראש־־ממשלת באוסטריה. הסוציאל־דמוקרטית השילטון

 לפני אבנרי את הציג קרייסקי, ברונו הד״ר אוסטריה,
 בווינה, ארמון־הקיסר של המפואר המרכזי כאולם הקהל
 ש- נרגשים, דכרי־סיכום הוויכוח, כתום הוסיף, גם והוא
 ישראלי, לאומי ב״גיבור נס על אכנרי את העלה בהם

 רב שירות הערב שעשה ואיש־שלום, אמיתי פטריוט
ולכולנו.״ לשלום לייטראל,

 הצי• אירועים שורת במיסגרת נערכה ההרצאה
 אישי■ ראשי־מדינות, להרצות מוזמנים שבהם שנתיים,
 אוסטרי קהל לפני אחרים, ואנשי־מפתח בכירים שילטון
 שלמה הפרופסור זה לאירוע הוזמן תחילה מובחר.
 את הלה משביטל אד מישדד־החוץ, מנכ״ל אכינרי,

 הקאנצלר החליט חילופי־הממשלה, כיגלל השתתפותו
דווח האירוע על אכנרי. אורי את להזמין עצמו האוסטרי

 כהרחבה רואיין ואכנרי באוסטריה, כלי־התיקשורת בכל
ובעיתונים. ברדיו

 את שכללו מוזמנים, 1500מ* למעלה נכחו כהרצאה
 אום־ של והאקדמאית הפוליטית הממשלתית, הצמרת

 ערכים היהודית, הקהילה ראשי הדיפלומטי, הסגל טריה,
הס הובעה הרצאה, אחרי שנערך כוויכוח, ופלסטינים.

 שפיתח לתיזה קיר, אל מקיר כימעט כדלית, בימעט כמה
 ביטחון שיבטיח ישראלי־פדסטיני שלום כזכות אכנרי,

לפלסטינים. לאומית ומדינה לישראל
שב לסיור-כזק, באירופה נוכחותו את ניצל אכנרי

ובי ומומחים, מדינאים אישי־שילטון, עם נפגש מהלכו
 כמצב עימם ודן ופלסטיניים, ערכים יהודיים, אישים ניהם

כעמו לשידטון. בגין מנהם של עלייתו כעיקכות שנוצר
כ שהועלו והמסקנות הדיעות את מפרט הוא אלה דים

דפירסום״. ״שלא ברובן שהיו אדה, שיחות

בי־ את לעבוד עמדתי תעופה.מל־ ך
 ישו־ ישב הדוכן על קורת־הדרנונים. *1

 הנוסעים. ניירות את ובדק טר־במדים
 הרים כאיבר דרכוני. את לו להגיש עמדתי
 והקדים בי הסתכל ראשו, את השוטר

?״ אבנרי מר ״האינך :אותי
 כהפתעה, כאישור, כראשי נדתי
 בלהט: השוטר אדי פנה כאשר

ה 1 בישראל אצלכם, קורה ״מה
 מין איזה ץ השתגעה שלכם מדינה

 רוצים אתם האם ז בגין זה אדם
״ כמידחמה ץ

 השוטר אך שיטתיות, מילים כמה פלטתי
 ליווה מכיסאו, קם הוא ממני. הירפה לא

ממ כשהוא נמל־התעופה, במעבדי אותי
 שהוא הסתבר שאלותיו. את להמטיר שיך

 מדינת לגורל מאד חרד ושהוא יהודי,
ישראל.
 נאלץ למקומו, וחזר ממני שהירפה אחרי

 נמל־התעופה. אולמות בכל אותי לחפש
 להציג שכח ודאגה להט מרוב כי הסתבר

 לשאול שעליו שיגרתיות, שאלות כמה לי
תפקידו. בתוקף

ר ״תנן לא ..זה
ר ״ 1 ו ז ו קנזנה ה בי  בזיכרוני, נזזריזו, ז

 ביטא וישירה תמימה שבצורה מפני
 ששמעתי, הדברים את זה פשוט שוטר
 מתוחכמים אנשים מפי כן, ואחרי לפני

 גורלן הקובעים אישים ביניהם יותר, הרבה
מדינות. של

באו כימעט השיחות בכל חזרו השאלות
הוצגו הן סדר. באותו וכימעט צורה, תה
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דיפ יותר, עקיפה יותר, אלגנטית בצורה
 הדאגה מאותה נבעו הן אבל יותר. לומטית
עצמה.

 את שהעלה הישראלי, הציבור
 השיג בכר דשידטון, בגין מנחם

 העמיד הוא :אחד דבר לפחות
ה ההתעניינות כמרכז ישראל את

עולמית.
 מנחם של שמו את הכירו ■מעטים רק
 שנודע כיוון האיש. מי ידע לא ואיש בגין,

 האירגון־הצבאי־ה־ חבר בנעורי הייתי כי
 המעורה כאדם נחשב שאני ומאחר לאומי,

שא עלי הומטרו הישראלי, בחיי״הציבור

 הצפוייה והתנהגותו דיעותיו אופיו, על לות
החדש. ראש־הממשלה של

 מהן פיתאום? צץ מניין 7 בגין זה מי
 פא- הוא האם האמיתיות? השקפותיו

או ■שהוא למה מתכוון הוא האם ? שיסט
 את לספח באמת עומד הוא האם מר?

הצה נועדו ואולי המוחזקים? השטחים
 אין אולי בילבד? מיקוח לצורכי רותיו

 האומר ממולח, פוליטיקאי עוד אלא הוא
 ההופך את ויעשה באופוזיציה אחד דבר

 •הוא שמא או באחריות? נושא ■משהוא
נוספים? ובכיבושים במילחמה רוצה

 מיטב לפי השאלות על להשיב ניסיתי
אדם הוא בגין שמנחם אמרתי הבנתי.

 שהוא למה בדיוק המתכוון מאד, ישר
 וברצו- המערבית בגדה רואה הוא אומר.

 ובצירופם ,,משוחררים״, שטחים עת־עזה
 משימת־חייו. את היהודית למדינת־ישראל

 פוליטיים חשבונות אשר איש זה אין
 חושש הוא אין מדרכו. אותו יסיחו קטנים

 עם ו/או ארצות־הברית עם עימות מפני
 פוליטיקאי הוא אין הערביות, המדינות

המא איש זהו המילה. של המקובל במובן
 גורל את מגלם שהוא שלמה באמונה מין

בדורנו. היהודי העם
מוב היו מכני-שיחי מעטים רק

ה אדה. אמיתות עם להשלים נים

 זה :היתה הבימעט-בללית תגובה
 שאדם ייתכן לא :להיות יכול לא

! 1977 כשנת דשידטון יגיע כזה
 נרמז מאד, עקיפה מאד, עדינה בצורה

 מכדי לעניינים מדי קרוב אני שאולי לי
 גדול מעריץ אני אולי טיבם. על לעמוד

 ייתכן לא פישוט מדי. וחריף מתנגד או מדי,
 אומר. שהוא למה מתכוון בגין מר כי

 לתוצאות להביא עלולים הדברים שהרי
סובלת. אינה שהדעת

 ביותר הממולחים ימן מנוסים, ■מדינאים
 של יושרו על דברי את ייחסו בעולם׳

לחוסר־ניסיון. בגין
כאלה,״ אנשים מכירים ״אנחנו

 מהם. אחד כעדיונות־מה, לי, אמר
כ כשהם הדבר. אותו כולם ״הם

ב להכות חוצבים הם אופוזיציה,
ו קיצוניים הם דמגוגיים. נאומים
 כשהם אכל הסוף. עד ללכת מוכנים
משתנים. הם דשילטון, מגיעים

האח עול את עצמם על מקבלים ״הם
 ככה. הולך לא שזה תופסים הם ריות•

 שניתן, מה להשיג להתפשר, • ■מוכנים הם
 להשיג.״ ניתן ׳שלא מה על לוותר

״דמ דומים: דברים אמר אחר מדינאי
 כשהם בדרד־כלל משתנים ימניים גוגים

 קרובות לעיתים להגיע. שרצו לאן מגיעים
 שמ- מדינאים ש ימה לעשות מסוגלים הם

 כל את עשה מי יכולים. אינם לאניים
רנו? הגדולים הוויתורים  על ניצח מי בדו

קי אנשי-יימיו דווקא הגדולות? הפשרות
 סיסמות בעזרת לשילטון שעלו צוניים,

 קיצוניות.״ לאומניות
 מאלג׳יר- הגדולה הנסיגה את ביצע ״מי

 מי הקיצוני. הימני הלאומני, דה־גול יה?
 האמריקאית מדיניות־הדטאנט את הנהיג
 את שעשה ניכסון, ? ברית־המועצות כלפי

 באד- הקומוניסטים כרודף שלו הקאריירה
 האמריקאי לחרם קץ שם מי צות־הברית.

 הראשון האמריקאי הנשיא והיה סין, על
 ניכסון.״ אותו ? בפקין שביקר

 ישמיע בגין תראה. עוד ״אתה
 אכל קיצוניות. הצהרות תחילה

 הגדה את שיחזיר האיש יהיה הוא
 שרום יכרות אשד האיש המערבית,

ה כל את יבצע הוא אש״ף. עם
 תהיה לא בהם. דוגל שאתה דברים

זאת לבצע יוכל והוא ברירה. לו
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