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ישראל )״פוצ ו (1יסלר:
אבי פזנר:
אדי מסר:
״אינני מונן להיות שגויר בארץ ״הצועקים חזק רא התכוונו ״השנה היה  1ה שבוע שר
שבראשה עומר ולדה״□! ,,ממילא לנסוע לאוסטריה!״ סיפר׳ עציצים וגינון!״
׳•

ב־ 8ביולי יושבע קורט ולדהיים ,הנשיא החדש של
אוסטריה .שגריר־ישראל באוסטריה שוהה ,מאז בחירתו
של ולדהיים ,בארץ ,לצורך ״התייעצויות".
מי שהיה צריך להתמנות כשגרירנו הבא שם ,דובר
מישרד־החוץ אבי פזנר ,נותר אף הוא בבית ,לפי שעה.
שוחחתי איתו על הסיטואציה הסבוכה שנוצרה.

הנה תם שבוע הספר העברי .מי שרצה לראות  -ראה.
מי שרצה לקנות  -קנה .מי שרצה להרוויח  -אולי הרוויח.
מה יצא לך משבוע הספר ,שאלתי את הסופר ישראל
)״פוצו"( ויסלר ,שסיפרו ה״ 20שוקי בקבוקי ראה אור ממש
בתוך שבוע הספר.
מה יצא לי? שהספר שלי יצא .אם לא היה שבוע הספר זה היה
נמשך בטח עוד חודשים .לקראת שבוע הספר כל המו״לים
מזדרזים להוציא ספרים.

בקצב האירועים בארץ ,נראה כאילו פרשת ולדהייס
היתה לפני שנה ,ואף אחד כבר לא זוכר שרק לפני חודש היו
העיתונים מלאים בעדויות ובהכחשות ובהשערות ,ואחר*
כך בכעס של העולם על היבחרו של ולדהיים כנשיא־
אוסטריה .מאז כנראה נמשכים העסקים כרגיל .רציתי
לדעת האם גם אצל מנהל חברת התעופה האוסטרית
בישראל ,אלי מסר ,העסקים כרגיל ,והלכתי לשמוע מה
בפיו.
עדיין מאוד מוקדם לדעת אם יש שינויים בעסקים אצלנו .כמו
שזה נראה היום במישרד שלנו אי־אפשר להצביע על שינוי.

• אם המו״לים כל־כך מזדרזים ,זה סימן שהם
יודעים שבשבוע הספר מוכרים יותר .ואס מוכרים
יותר אתה מרוויח יותר?

לפעמים מוותרים אפילו על כך ,כשיש סיבות מוצדקות .את
יכולה לכנות זאת הקרבה.

• הקהל הנוסע לחופשות באתרי הנופש והמרפא
באוסטריה הוא דווקא הקהל היותר קשיש ,יוצאי־
אירופה ,וזה הקהל שבחירתו של ולדהיים מרגיזה
אותו.

אני מרויח אחוזים ממחיר הספר .אם הספר נמכר בהנחה גדולה,
האחוזים שלי קטנים .וכשאני מקבל בסוף השנה את החשבון
מהמו״ל ,מסתבר שמתיר  1000ספרים 50 ,נמכרו במשך השנה
ו־ 950נמכרו בשבוע״הספר.

אוסטריה

אוסטריה

שבוע הטפר

• כדובר מישרד־החוץ ,האם אינך סבור שאנו
מתערבים בענייניה הפנימיים של ארץ דמוקרטית,
שנשיאה נבחר כחוק?

זה היה נכון עד לפני תמש־שש שנים .עד אז נסעו באמת אנשים
בוגרים יוצאי־אירופה .מאז כמה שנים גילו ישראלים צעירים את
אוסטריה ,שהיא גם יפה ,גם לא־רחוקה וגם זולה ,יחסית לאירופה
הקלאסית .ב־ 1984נסעו  0ו 1אלף ישראלים לחופשות באוסטריה.

• אתה מרמז על בך שמו״לים משתמשים בשבוע־
הספר כדי לתת לכם אחוזים מהמחיר הנמוך של
שבוע הספר עבור ספרים שנמכרו כל השנה?

• נו ,אז לא אורזים את הסר,לאות ונוסעים לכיוון
אוסטריה?

באמת הייתי אמור לנסוע לשם ,אך ברגע שנודע לי דבר
בחירתו של ולדהיים כנשיא — הודעתי מייד שאני מסיר את
מועמדותי לתפקיד ,מהסיבה הפשוטה שאינני מוכן לשרת את
האזרחים של ארץ שבראשה עומד אדם החשוד בעבר נאצי.

• מינוייך כשגריר באוסטריה היה אמור להוות
קידום אישי לגביך ,לא?

יש מעט צדק בשיקול הזה ,אבל לא התערבנו בבחירות
באוסטריה .לעיתים יש שיקולים חזקים שקשה להתמודד עימם,
בייחוד כשהם נוגעים לנאציזם .הרי חיים בינינו עדיין ניצולי־
השואה ,ודור שלם של ילדיהם! לא ניתן להתעלם מכך.
בינתיים לא הגענו לשום החלטה .רק החזרנו את שגרירנו שם
להתייעצויות.

• ״התייעצויות״ — זהו גם צעד בעל משמעות:
כן ,אבל ״התייעצויות״ ,זה לא רק צעד של הבעת מורת־רוח,
אלא באמת תהליך של התייעצויות ,שבסופו נחליט על פיתרון
לבעיה.

• איזה פיתרון מסתמן?
עדיין לא מסתמן פיתרון ,ואיני מניח שיגובש משהו לפני
השבעתו של ולדהיים .או שייצג אותנו שם נציג שלא בדרגת
שגריר ,או אולי אפילו — שגריר.

• אבל לא אתה!
זה לא יהיה ,בכל מיקרה!

• הציעו לך פיצוי על כך?
לא הצגתי את זה בדיוק כך ,אבל אני מניח שיציעו לי משהו
בעתיד הקרוב.

• בינתיים?
עוד לא הציעו שום דבר ספציפי ,ואין לי שמץ של מושג מה
יציעו לי.
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• א ת ה חדטש שהמיספר השנה יהיה נמוך
בהרבה?
לא .כמו שאני מכיר את הבעיה ,אלה שצועקים חזק הם דווקא
אלה שבמילא לא התכוונו לנסוע לאוסטריה .אני זוכר שבזמנו
צעקו אנשים שאסור לקנות מכוניות מתוצרת גרמניה .אלה
שצעקו היו כאלה שממילא מעולם לא התכוונו לקנות פולקס־
ווגן .כך שהעסקים לא ירדו.

•בישראלי ,איך אתה מרגיש בנציג מישרד■
התיירות האוסטרי וחברת־התעופה הלאומית
האוסטרית?
אני ישראלי לפני שאני נציג האוסטרים כאן .כולם יודעים את
זה ,ואם מישהו שוכח — אני מייד טורח להזכיר לו .מאחר שאני
לא רואה שום ניגוד״אינטרסים בין שתי הארצות ,אין לי בעיה

• גם עם היבחרו של ולדהיים אין לך בעיה?
כל זמן שלא הוכח במאה אחוז שהוא היה נאצי פעיל ,אין לי
בעיה .מה שמקומם אותי מאוד זה שרק עכשיו התעוררו .האיש
הזה נשא במשך תשע שנים תפקיד בינלאומי בכיר מאוד .החומר
שיש היום בארכיוני האדם היה גם אז .מדוע שתק העולם אז,
ועכשיו הוא התעוררי מלבד זאת אני באמת מאמין שישראל אינה
יכולה להרשות לעצמה לנתק את הקשרים עם אוסטריה .אסור
לשכוח מי סיפק תחנת־מעבר ליהודים שיצאו מרוסיה ,אסור
לשכוח מי היה פעיל בעניין השבויים ואסור לשכוח שאוסטריה
היא השער למיזרח אירופה.

את זה את אמרת ,אבל את לא היחידה שחושבת כך.

• האם הסתובבת בין הדוכנים? אולי קנית משהו?
בטח שהסתובבתי .כמו כל הסופרים .אנחנו עומדים מן הצד
מסתכלים אם קונים את הספרים שלנו .הכי נורא זה כשאתה כבר
רואה מישהו מחזיק את הספר שלו ביד ,ממשש אותו קצת,
ופיתאום — טראח — מחזיר אותו ולוקח ספר אחר .איזה מתח זה,
את לא יכולה לתאר לעצמך!

•'קנית איזה ספר בעצמך?
אני קונה ספרים במשך כל השנה ,ולא מחכה לשבוע מסויים.
אבל בני ,ימי ,בן ה־ ,8קיבל ספר וגם קנה ספר.

• איזה ספרים?
הוא קיבל ספר במתנה מיגאל מוסינזון ,מה שכמובן מחייב אותי
מייד לתת ספר משלי במתנה לילדיו של יגאל מוסינזון .ועכשיו
את רוצה שאגיד לו מה קנה בני בחג הספר העברי? הוא קנה את*
הנינגיה האמריקאי .מה לעשות ,זה מה שהוא רצה.

• כבר שנים ששבוע־הספר הוא שבוע סיפרי־
הבישול :זה מפריע לך?
אני רואה שאת ממש לא מעודכנת .השנה זה שבוע העציצים .
והגינון הביתי .וזה לא מפריע לי כלל .יכול להיות שזה חג דווקא
לאנשים שבמשך כל השנה הם לא אנשי־ספר ,וגם זה חשוב .ואולי
אנשים שבאים לשבוע־הספר רק כדי לאכול פיצה ממול יראו
פיתאום ספר שימצא חן בעיניהם ,ויקנו .אני בהחלט בעד המשך
קיומו של השבוע.

