אהבתו

החשאית שר משה ו״ן)במוכ (1תופסת מקום נין ואשי האומה
את פרשת שר ההגנה הבריטי פרופיומו,
שהסתבך בניאופים ובשקרים ונאלץ להת
פטר מתפקידו ,מעוררת כמה שאלות
חמורות ביותר לגבי שר-הבטחוו משה
דיין:
@ האם שר-הבטחון ממלא כראוי את
תפקידו ומקדיש את תזמן ,המרץ ,וה
כוחות הנדרשים ממנו בתפקיד זח בשעת
חירום ו
• האם איו תקציב משרד-הבטחון
מנוצל לצרכים שלא נועד להם ן
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• האם אין שר-הבטחון מעמיד את
עצמו במצב עדין ומסוכן בו ניתן להפעיל
נגדו סחיט ה!
• האם אין שר״הבטחון נוהג בקלות-
דעת ובחוסר אחריות ,המאפשרים לאנ
שים שלא הוסמכו לכך ,לגלות פרטים
על סודות מדינה כמוסים ביותר!
בנסיון למצוא את התשובות על שא
לות אלה עסק ״העולם הזה״ השבוע.
על צורת הטיפול בפרשה ועל מה שאירע
במהלכה ,קרא בעמודים  18—19בגליון זה.
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שלושה בשורה אחת  :משה דיין ,האם אלפרידה ברשלל והבת
אלישבע )אליזבט( צ׳יזיס ,בשורה הראשונה של בנס הסינרמה
ב־ .1969צילום זה הוא קטע מהתמונה העליונה ,בה נראית השלישיה
בחברת גדולי האומה ,כשמימין לשמאל ניתן לזהות את  :אלקנה
גלי ,מעוזריו הראשיים של דיין ; מרדכי בראון ,שהיה קצין חינוך
ראשי בצה״ל ן ח״כ מרדכי סורקים ; ח״כ מרדכי בן״פורת ; אלישבע
צ׳יזיס; א מ ה; משה דיין; גד יעקבי ; אהוד אבריאל ודוד בן■
גוריון .היה זה דיין שסידר לאוהבתו ואמה מקום בשורה הראשונה.
נה לה ,בעוד משה דיין נשוי לרות של מנהיג לאומי לביו עיסוקיו הציבוריים
דיין וידוע בציבור כמאחבה של רחל )העולם הזה  .(1792אלא שפרשה זו
כורם )רבינוביץ׳( .בדי למנוע את הגשת חרגה הרבה מעבר לתחום הפרט של
התביעה נגדו ,שילם משה דיין לזכותה משח דיין .יש לה השלכות רבות מבחינה
של אלישבע צ׳יזיס סכום של עשרת ציבורית ולאומית המעניקות לה חשיבות
אלפים ל״י.
מעבר ליחסים שבין גבר לאשח .כי מה
יתכן ופרשה זו היתה נשארת בתחום שמתגלה בהקשר לפרשה זו ,מעלה את
חייו הפרטיים של משה דיין ,שלא צריך האפשרות שעסקי האהבים של משה
להיות בחם כל עניו לציבור הרחב .יתכן דייו ,יחד עם עיסוקיו בארכיאולוגיה,
והיה צורך להחיל עליה את הכללים הפכו לעיסוק מרכזי של חייו ,כשעיסוקיו
שקבע דוד בו־גוריוו במכתבו על פרשת הציבוריים והממלכתיים הפכו כמעט
אהבים אחרת של דיין ,לגבי ההפרדה ה לעניין שולי.
מוחלטת בין חייו הפרטיים האינטימיים הפרשה ,המזכירה בהיבטים רבים שלה

פנים מול פנים .משה דיין יורד מהבמה בכנס הסינרמה ,אחרי שסיים
את נאומו ,כשניירות הנאום עדיין בידיו ,חולף על פני דוד בן־גוריון
כדי לתפוס מקום בקירבת אהובתו הסודית ,אלישבע צ׳יזיס ,בשורה
הראשונה )מול החץ( .אנשים בודדים באולם ידעו על הקשר ביניהם.
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