
 תנועה גבי על הבטחון, למשרד דיין משה שהגיע יום ^
קיצוניות. עליו הדיעות כל היו נרגשת, ציבורית ^

 אמרו רוצה!״ הוא מה היודע גבר לשלטון הגיע ״סוף־סוף
חסידיו.
שונאיו. אמרו בישראל!״ הדמוקראטיה של סופה ״זהו

אחרת!״ או כך ממש, של לפיתרון נגיע ״עכשיו
וגמרנו!״ זבנג של לתקופה ״חזרנו

כלום!״ כמו הזקנים ואת אשכול את יסלק ״הוא
פאשיסטי!״ מישטר יקים ״הוא
הערבים!״ עם שלום לעשות המסוגל היחיד ״הוא
הערבים!״ עם שלום של תיקווה לכל קץ ישים ״הוא

 אויביו ואת חסידיו את איפזב דיין משה
התאמת. לא האלה הדברים מן אחד אף באחד.
 פעל לא שטח בשום תווית. לשום מתאים אינו האיש

 העיקרי הגורם נשאר גורם־ההפתעה מישהו. על־ידי כצפוי
 הבלתי־ — הוא ממנו לצפות שאפשר היחידי הדבר בחייו.
צפוי.

 שעות פעולה, מכלל אותו שהוציאה התאונה זאת מדגימה
 לאיש. אופיינית שהיא תאונה — כראמה פעולת לפני מעטות

 כמו בלתי־סבירה. גם אלא בלתי־צפוייה, רק היתד, לא היא
 באשמתו. באה זו גם בחייו, לו שקרו הרבות התאונות כל

 היגיון בה יש לו, שקרו הבלתי־הגיוניות התאונות כל וכמו
מיסתורי.
 משה צבאי. ומישגה מדינית איוולת היתד, כראמה פעולת

 וחברי־הממשלה אשכול לוי מאשר פחות לא לה אחראי דיין
 האחריות את ממנו הסירה לו שקרתה התאונה אך האחרים.

זה. בלתי־סביר מיבצע עם אותו מזהה אינו איש כי עד —
 של יוקרתו בפעולה. סבלה רכים של יוקרתם

פר ככית-החולים, למיטתו הרתוק האיש דיין,
ומיכתכי־חאחדה. הפרחים מטר תחת חח

פאראדוכס אחרי פאראדוכס
סיכומ לעריכת המספיק זמן הם חודשים שרה

את לידיו שקיבל ״החדש״, דיין של טיבו מה ביניים. ה

?1967 יוני חודש בראשית בממשלת־ישראל, הבטחון, תיק
 שלל־ חלוקת על והמכוער העקר לוויכוח עתה נחזור לא

 מאז דיין משה בתולדות נתרכז המלחמה. של התהילה
 כשר ממשלת־אשכול, כחבר כשר־הבטחון, דיין — המלחמה
לירושת־העצר. כמועמד המוחזקים, לשטחים האחראי
 החודשים בעשרת פעולתו עומדת האלה, התחומים בכל

פאראדוכס. של בסימן האחרונים
 מיקצועי שר־בטחון לישראל היה לא מעולם
ה הכטחון היה לא מעולם אף יותר. ומופשר

היום. כמו מעורער פה המדינה של שוטף
מנטרלות המגמות כל שבה הרב־גונית, בממשלת־אשכול

אובייקטיבית דהקובח נסיון
מאת

נד■3א אודי
 של מעמדתו חוץ — שר כל של עמדתו ידועה זו, את זו

 להחליט,״ יודע ש״הוא מפני לשילטון שהגיע האיש דיין.
ה בשאלה חוסר־ההחלטה את אחר שר מכל יותר מסמל

ביותר. גורלית
הצ את דיין נחל המוחזקים, השטחים פשר
הצל דווקא אולם - כיותר הגדולות לחותיו

 כגלל בעשן, להתנדף עתה עלולות אלו חות
עצמו. דיין

 דיין התקדם לא ביותר, הרמה לכהונה כיורש־עצר ואילו
חודשים. עשרה במשך אחד בצעד לא אף

כמ מעורערת אשכול של עמדתו היתד, לממשלה, כשצורף
 המפלגות כל בכיפה, אשכול שולט כיום ללא־תקנה. עט

 מנוי שילטונו, על מאיימת אינה סכנה שום חוסלו, היריבות
בבחירות מע״י רשימת בראש לעמוד רק לא עימו וגמור

הבחירות. אחרי שתקום הממשלה בראש גם אלא הבאות,
 נובעים ופולם פאראדובס. אחרי פאראדופם

עצמו. דיין של מאופיו

הגדה״ של ״השולטאן
 לתקופה דיין משה של ביותר החשובה תרומתו ךן

 הוא שם המוחזקים. בשטחים היתד, *שלאחר־המלחמה |
יריביו. ואת חסידיו את — הכל את הפתיע
 ״יתן כי רמה, ביד ישלוט כי האמינו, אלה גם אלד,

ראש. להרים שיעז מי לכל הראש״ על
פן. עשה לא הוא
 בשטחים הקורה לכל לבדו אחראי דיין משה שאין מובן

 אנשי־ יש ועדת־מנכ״לים, יש ועדת־שרים, יש המוחזקים.
 הצליח, דיין כי ספק אין אך משפיעים. אלה כל ביצוע.

 מישטר־ד,כיבוש על חותמו את להטביע אחר, אדם מכל יותר
אלה. בשטחים

 ואין בעולם, ורע אח לו שאין מישטר-פיבוש
בהיסטוריה. תקדים לו

ב העתיק השוק של הסימטות באחת עצרתי מכבר, לא
 מישמר־הגבול, אנשי של חוליה סביבי. והסתכלתי שכם

 והחלונות הדלתות מן לפני. צעדה טעונים, בעוזים חמושים
 קאהיר,.שנאם ראדיו קריין של קולו — היסטרי קול בקע

ישראל. נגד נאום־הסתה
 מישטרי-פיכוש על כפרטי-הוליכוד נזכרתי

 אי־ קרה ״האם עצמי: את ושאלתי אחרים,
 כזאת כאדישות התייחס ששילטון־כיכוש פעם

הכבושה?״ כאופלוסיה אוייכת לתעמולה
ב וראיתי ערבי, בבית־מלון בבוקר קמתי אחרת פעם
 לבושים ילדים בשבט מוקף שהיה לבוש־הדר, גבר טרקלין
 בעלת־המלון אמרה מעמאן!״ לביקור שבא אחי, ״זהו כמוהו.
בגאווה.

 שניתן כיבוש, של במישטר אי־פעם, קרה האם ושוב:
קרה אי־פעס האם אליו? ולחזור משטח־אוייב לבוא לאנשים

7ו!


