הרומן של משה דייו שנמשו  15שנה
ושכל מקורביו ידעו עליו  -הבשיל פרי
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היה הילד השני של קבוצת דגניה.
הוריה ,רחל וצבי שוורץ ,בוגרי ה 
מחזור השלישי של הגימנסיה הרצליה,
היו חברים קרובים של האצולה של
הישוב שנבנתה מבוגרי הגימנסיה :אליהו
גולומב ,משד ,שרת ,דב הה .אביה של
רות למד בבית־הספר לכלכלה בלונדון,
וכאשר משה שרת נתמנה כמזכיר ה
מערכת של דבר ,נתמנה צבי שוורץ
ככתב דבר בלונדון.
כשחזר לארץ היד ,מזכירם של מנהלי
קרן־היסוד ,אריה ליב יפה וד״ר ארתור

והד״ר דב יוסף ,שהביא לזוג כמתנת
נשואים מזוודות מסע .הוריה של רות
שכרו אוטובוס מיוחד שהוביל מירו 
שלים לנהלל את יקירי הישוב כמשה
וצפורה שדת ודב ורבקה מוז.
כמתנת נשואים מהוריה של מ ת קיב 
לו בני הזוג נסיעת השתלמות לברי 
טניה .הכוונה היתד ,שמשה ילמד ב 
לונדון אנגלית ויכין עצמו ללימודים
באחת האוניברסיטאות האנגליות המ 
פורסמות .היה זה צבי שוורץ ,שהפעיל
את קשריו עם הארולד לאסקי והיים

רות ומשה דיין נפגשו לראשונה ב״ 1בספטמבר 1931
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בשרות הגיעה עם מחזור חדש של נערות לבית־הספר
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החקלאי בנהלל .השניים נישאו ב״ 11ביולי  ,1935כשלמשה מלאו עשרים שנה.

ך• תחילת חודש :וכנער 56ע,1
שעות מספר אחר סיום מבצע קדש,
התכנסו עשרות עתונאי־חוץ באחד מ 
אולמות מלון דן בתל־אביב ,שם עמדה
מסיבת עתונאים פומבית רא 
להיערך
שונה עם כובשסיני ,מצביא הגייסות
המנצחים ,הרמסכ״ל רב־אלוף משה דיין.
עתונאי החוץ הרבים שמילאו את ה 
אולם ,ציפו בקוצר־רוח לבואו של ה 
מצביא ,כאשר כסה מהם זיהו אישה
ביניהם וביקשה לעצמה מקום
שנדחקה
צנוע ,כאשתו ,רות דיין .מיד נערכה
עליה הסתערות רבתי .קבוצה גדולה של
הקיפה אותה ,מצלמות החלו
עתונאים
לצלמה ומיקרופונים נדחפו אל פיה.
״מה יש לך להצהיר ?״ שאלו אותה
כולם.
״להצהיר על מה?״ תמהה רות דיין,
שלא תפסה במה המדובר.
״על הגירושין ,כמובן.״ אמרו ה־
עתונאים.
״איזה גירושין?״ המשיכה רות ב 
השתוממות.
״שלך ושל הגנרל דיין...״ אמרו ה־
עתונאים.
״איזח גירושין ?״ המשיכה רות ב 
השתוממות.
״שלך ושל הגנרל דיין...״ אמרו ה־
עתונאים שסברו כי אשת הרמטכ״ל מי 
תממת.
רות לא יכלה אז לדעת ,כי זמן קצר
לפני בואה פשטה בין עתונאי החוץ
ידיעה ,שסיפרה כי משה דיין עומד
להתגרש מאשתו ולשאת אשה חדשה.
השמועה שעשתה לה כנפיים במהי 
רות ,היתה מבוססת על רכילות שעברה
מפה לאוזן בחוגי השלטון ,ולמרות ש 
מחצית המדינה כבר דיברה בה ,היא לא
היתד ,ידועה לרות דיין עצמה.
כך נודע לרות דיין בפעם הראשונה
כי לבעלה ,משה דיין ,יש אהבה חדשה.
השבוע חזר מחזה זה על עצמו כמעט
בפרטי פרטים .שוב פשטה השמועה כמו

להבה תוך שעות ספורות על פני המ 
דינה כולה :משה דיין עומד להתגרש,
כדי לשאת את אד,ובתו לאשה .למרות
שחלפו מאז תום מבצע סיני  15שנים,
עדיין היתד ,זו אותה אהובה עצמה בה
דובר גם הפעם.
היה רק הבדל אחד בין שני גלי
השמועות :השבוע היו השמועות מבו 
ססות על עובדות .אחרי  36שנות נשו־
אין הגיעו חייהם המשותפים של מ ת
ומשה דיין לקיצם.

ה ח תו נ ה —
מ או ר ע ציבורי
ף* ומן ה אחפה ופרשת הנשואין של
 1רות ומשה דיין ,הפכו כבר לחלק
מתולדות ארץ־ישראל החדשה .הביוגר 
פים ורושמי תולדות הארץ ,הירבו לע 
סוק בה ,כאילו היה מדובר בתחילתה
של שושלת אצולה .ואומנם ,בצורה זו
או אחרית ,היו קשורות בענין חלק ניכר
מהמשפחות החשובות של ארץ־ישראל
במחצית שנות השלושים.
הביוגרפיה הרשמית המלאה האחרונה
של דיין ,זו מפרי עטו של העתונאי
שבתי טבת ,שיצאה לאור רק לאחרונה,
עוסקת בהרחבה ובפרטי פרטים בתול 
דות היחסים בין רות ומשה דיין.
הם דאו זה את זו לראשונה ב־1
בספטמבר  ,1934כאשר רות ,אז רות
שוורץ ,הגיעה עם מחזור חדש של
נערות לבית־הספר החקלאי בנהלל ,ו 
משה דיין עם חבריו למושב ,יצא לצפות
בבנות החדשות.
רות ,ילידת חיפה ,היתד ,אז בת , 17
תלמידת גמנסיה רחביה בירושלים ומ״
מיסדות תנועת מחנות העולים שם.
ייחוסה המשפחתי* היה באותם ימים
מכובד בהרבה מזה של משה דיין ,ש 
*( אחותה הצעירה של רות ,ראומה,
נישאה לעזר וייצמן.

ך■  1ך ן ן ן ן ך* חן ך ן שר־חביטחון משה דיין מייד לאחר גירושיו ,ביום ג׳
השבוע ,שעה  11לפני הצהרים ,במיגרש החנייה של
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ביתו של הרב גורן .בפעולת הסחה מהירח ,זינק דיין ,ברגע יוצאו מביתו של הרב
גורן ,לתוך מפונית צדדית .גשם זילעפות ניתך אותה שעה .הבהק הפלש מסתיר את
פניו הקודרות של שר הביטחון .מעברה השני של המכונית ,נראה הבהק של צלם אחר.
האנטקה .הוא למד משפטים באוניברסי 
טה בירושלים זאת ההתמחות עשה ב 
משרדו של הד״ר דב יוסף ,לפני שהפך
לשותפו .ביתם של בני הזוג שוורץ
ברחביה היה בית ועד לחברה הגבוהה.
אומר שבתי טבת בספרו :אפשר לומר,
כי נשואי משה ורות חיו נשואי צמרת,
בין בני האינטליגנציה הגבוהה של נכ
בדי העליה השניה וההתישבות השיתו
פית מזה ,והצמרת של החוגים הציר
ניים־מדינייס־משפטייס והחברה הדוברת
אנגלית מזה.
כאשר נערכה חתונתם של רות ומשה
בנהלל ב־ 12ביולי  , 1935כשמלאו ל 
משה  20שנה ,היה הדבר מאורע ציבורי
כמעט .בין האורחים היו גם הד״ר
אדתור רופין ,אז יושב ראש הנהלת
הסוכנות וראש מחלקת ההתישבות שלה,

וייצמן ,כדי להכין למשה מקום לי מד
דים באוניברסיטת קמברידג׳ .אלא ש 
כעבור חצי שנה חזרו בני הזוג לארץ.

ה מ ש פ ח ה שלא
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* *-משפר הראשון בחיי הנשואין
)  1של משה ורות דיין התחולל כבר
בשנה השלישית לנשואיהם וכפי שרומז
שבתי טבת בביוגרפיה שלו ,היתה אז
האשמה דווקא ברות .רות ומשה היו
חברים אז בקבוצת שמרון ,שהיתר ,מור 
כבת מבני נהלל .לרות היו אז יחסי
קירבה עם נחמן בצר ,חברו של משה
ומי שנחשב למצפון של הקבוצה .בינו
לבין משה שררה מזיין יריבות על

