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 זכות —

מוסרית
 משה השר את לדין העמידו לא עוד כל
עתי וסחר חפירות חוק על שעבר דיין,
 בית־מש־ לשיום מוסרית זכות .אין קות,

עבריין. שום לשפוט בישראל פט
 אזרח כל על חלים ישראל שחוקי או
 לספר ואין לא. אחד אף על או כאן,

 תחביב. זה השר של העתיקות שגניבת
תח שזה להגיד יכול כן גם יהלומים גנב
 שלו. ביב

לא? ולמה
 ירושלים דירסקי, אנשל

ח ■ די א גי דיי

בהתגלמותה
 של ה״כריזמה״ הילת כי שסבר מי לכל
 של המצאתם פרי אלא אינה דיין משה
 למכור שהצליחו ממולחים עט זרזירי כמה
 הצמאים להמוני־בית־ישראל המצאתם את

 אלה לכל — גיבורים לפולחן נואשות
מרעישה. הפתעה נכונה

 מ־ אחת אינה רביקוביץ דליה הגברת
 בעלת משוררת היא המוני־בית־ישראל.

 כזו פרוזה כותבת היא כאשר גם ייחוד.
ב שבועיים לפני הששי ביום שפורסמה

והים. הקיסר הכותרת תחת ידיעות,
 האפי- המימד את חסרנו כה עד ואם
ש הרי דיין, משה הקרוי בפינומן מיתי
ולתמיד. אחת אותו סיפקה רביקוביץ הגב׳

 דיין רביקוביץ, הגברת לפי לפנינו,
ב הנע טיטאן ממש. הומרית דמות חדש.

 משלו, חוקים מערכת לפי המיוחד מסלולו
העלו ולאסור למותר ולרע, לטוב מעבר

 ניתנת שאינה על־טבעית חידה שלנו. בים
ה כוחות בכל שימוש ״מתוך לפיענוח

 שסברו כפי שלנו, הדלים המשכלת״ נפש
 ו״ז־בים עברון בועז הפאתטית בתמימותם
כמותו. ושלמים״

ה הגיבור את המאפיין דבר יש אם כי
 הטרנסצדנ־ המשמעות הוא הרי מיתולוגי

 שלו, מעשה לכל הנודעת העמוקה טית
 (לפי שלילית או חיובית שלו, תכונה לכל

 גיבור כמובן). האנטרופוצנטריים, מושגינו
ארכיאו חפירות יחפור לא למשל, כזה,

כ מאובקים חרסים העלאת לשם לוגיות
 ורק אך זאת יעשה הוא בני־תמותה, סתם

 ארץ־ של עברה את להחיות ״הנסיון למען
ישראל...״
 יחפור ״אם דהמשוררת, אליבא ולפיכך,

 השאלה השאלה.״ אינה זו יחפור לא או
 ה־ השאלה בדיין.״ לעשות ״מה איננה אף

 שיאו את גם המהווה והמשמעותית, נכונה
נע ״מה כמובן היא שלפנינו, האפוס של
דיין!" בלי אנחנו שה

 לגב' התכוון אפלטון כי להאמין קשה
המשור את לגרש הציע כאשר רביקוביץ,

שלו. האידיאלית המדינה מן רים דמת־גן כן־־טל, יוסף
 חופש ■

העיתוגות
ל מכתב שלחתי שבועות שלושה לפני
לפירסומו. וחיכיתי המשמר, על מערכת

אצ לנסות החלטתי פורסם, ולא מאחר
 לפניכם: הוא והרי לכם,

 שנמשכת ככל ׳וגוברת, הולכת תדהמתי
 העתיקות חפירת פרשת סביב השתיקה
 שר־ביט- על־ידי לא־חוקי באופן ומכירתן

דיין. משה חוננו,
 בנושא והגילויים המאמרים את קראתי

מ שהתיאשתי וכימעט הזה, בהעולס זה
אחרים. בעיתונים על-כך תגובה למצוא
 הנושא הנכבדה המערכת לדעת האם

בד,ר בו לעסוק כדי חשוב סדי פחות הוא
 חמור זה נושא לדעתי, ובהבלטה? חבה

 הדימוקראטי המישטר לעתיד יותר הרבה
הפר מכל והחופשית, הנאורה במדינתנו

(ו לאחרונה ועלו שצצו הכלכליות שיות
 יותר ובוודאי בחומרתן), מזלזל שאינני

מכ הנכבדה ׳ממשלתנו שראש ממה חשוב ן
שהיא. נסיבה בכל ריזה

נכונים, אינם אלה פירסומים אם גם |
נרח יריעה על אי־אמיתותם הוכחה הרי ,

 פחות לא היא הראוייה, ובהבלטה בת׳
ולהצ מהנושא, להתרחק נסיון חשובה.

אמיתותו. על מעיד רק בפירסומו, טמצם
 חסר־חשיבות? כה העניין באמת האם

 חוקי על עובר בממשלת־ישראל בכיר שר
 ועוד וגלוייה, חמורה כה בצורה המדינה
ה השטחים — ושלטונו תפקידו בתחום

 ולעיתונות לדעת־הקהל יש מה מוחזקים.
כך? על להגיב בישראל החופשית

להע ממעטת המשמר על מערכת האם
 שהעולם הסיבה בגלל רק זה נושא לות
בו? עוסק הזה

רו לא שלנו קצר־הראייה המימסד איך
 ופיר- וכנה, מקיפה חקירה שמניעת אה

 ל- גדולה הכי הסכנה הוא הנושא, סום
האחרונות? בשנים שלנו ולמדינה מישטר

 הייתי ואילו במילואים, לאחרונה שרתתי
 שוקל הייתי יותר, מאוחר להתגייס צריך

ני תחת בצבא מלשרת להימנע אפשרות
כזה. שר של הול

הראל קיבוץ אגרא, לכיא

 גולדה ■

והליכלוך

איפה ■

הציפורית? ההגיגות
העי הרמה נוכח ונכלם בוש עומד אני

 המרושעת החטטנות ומן הירודה, תונאית
שר־הביטחון. של האישיים ובחייו בעברו
 אורי — שלך שבקלים קל ספק לי אין
וב משלך אישיות בעיות ישנן — אבנרי
 מגיב היית איך לדעת אותי מעניין שפע.
 וב־ בעברך זה מסוג חטטנות על אתה

הכאובות. האישיות בעיותיך
 משהו לי שאין כיוון בעניין, צד אינני

 דיר־באלק, אבל דיין. משה נגד או בעד
ה ,הציבורית־ד,עיתונאית ההגינות איפה

 כל של חלקו מנת להיות לדעתי, חייבת,
עיתון? הוא באשר עיתון

אילת לככי, צוריאל
ה בחייו מחטט אינו הזה העולם •

שא העלה הוא שר־הביטחון. של פרטיים
 ולטיב תפקידו מילוי לאופן הנוגעות לות

נוב אלה ששאלות והעובדה — שיקוליו
 את פוסלת אינה אינטימית, מפרשה עות

לשלי מועמד שהוא אדם לגבי חשיבותן
לחסד. או לשבט מיליונים, חיי על טה

 בכך גאים להיות שעליכם חושב אני
 בשם הזה העולם את מכנה מאיר שגולדה

מא למעשה היא בכך מלוכלך.״ ״סמרטוט
יעודו. את ממלא הזה העולם כי שרת

לנ הוא הסמרטוט של שתפקידו כשם
 לנקות הוא העיתון של תפקידו כך קות׳

0—1 ' י "י 0( ■ ^

 לתסביך חיוכי הסבר 8

ריין של הארכיאולוגי
ש בעיתונות קראנו ימים מיספר לפני

לב- צריך היה שאילו התבטא דיין משה

ט1׳ —*
שה ככל הציבוריים. בחיים הזוהמה את

 מעיד רק הדבר יותר, מלוכלך סמרטוט
לנקות. היה שעליו הליכלוך גודל סד,

 ה־ את לטהר והמשיכו כוחכם, יישר
ץ׳, משה!ליכלוך שב׳י  תל-אביב אגו

מודעי* ■
הסתררווג הכר
 פידסום תמורת ל״י 50 בזה מצורפים

הבא: בנוסח מודעה
לה מה לי אין הסתדרות. חבר ״אני

 כחלק זו מודעה מפרסם אני אבל גיד.
שמנ למסע ההסתדרות חברי של ממימון

ש ונראה דיין. משה נגד הזה העולם הל
משהו. לי להגיד תעז גולדה

פתח־תקווה לוי/ א.
ב בחזרה, לוי לקורא נשלח הכסף •

מק אינו הזה העולם מיכתב־תודה. צירוף
החו עבור שהיא, דרך בכל ׳מימון, כל בל
מפרסם. שהוא המערכתי מר
ה 8  איז

; ? רפש
 מכנה שהיא בכך צודקת מאיר ...גולדה

 מספיק ו״ליכלוך״. ״רפש״ בשם אותכם
תמו מלא הוא שלכם. העיתון את לפתוח

 ועוד ישעיהו ישראל דיין, גולדה, של נות
כאלה. טובים חבר׳ה
!ליכלוך איזה !רפש איזה

נתניה כהנא, אסנת

 ה־ החפירות הפסקת לבין מאסר בין חור
במאסר. בוחר היה שלך, ■ארכיאולוגיות

 רמת* אישיות מפי ׳מופיע זה כשווידוי
טב רק במיוחד, חזק אופי ובעלת מעלה,

 ב־ הופיע אלה כגון דברים שבעיקבות עי
 מיקצועי, פסיכולוג של הסבר הזה העולם
 הארכיאולוגי התסביך את להסביר המנסה

 פסיכיאטר של ספרו לפי דיין משה של
 אנשים סוליבאן, לפי סוליבאן. — נודע

 האמביציות את להגשים מצליחים שאינם
 ב־ מפתחים שלהם, העליון״ ״האני של

 הלחץ •את הבולם הרע״ ה״אני את קירבם
ה ד,״אני הגשמת בכיוון הכבד הנפשי
שלהם. עליון״
ה האיש הוא דיין משה הדיעות, לכל
מאוכ של זו לקטגוריה המתאים אחרון
המסח הצלחתו ״לא־יוצלחים״. או זבים
המדי בשטח והן הצבאי בשטח הן ררת,

 אלא המשוער, לכל מעל היתה רק לא ני,
בעו מפורסמת לאישיות אותו הפכה אף
 מתי־מיספר שרק פופולריות עם כולו, לם

 של הנ״ל שהדיאגנוזה כך לכמותה, זוכים
 למיקרה מתייחסת שאינה בוודאי סוליבאן

דיין.״ ״משה ששמו
 דיין, משה של המקיפה מהביאוגרסיה

שפור מדבריו וכן לאור, יצאה עתה שזה
 הראיון ב׳מי׳סגרת ימים, מייספר לפני סמו

 מתבלט הלונדוני, אובזרבר לכתב שנתן
 ול־ לאדמה דיין משה של העמוק הקשר

 בילדותו שינק ידיו, במו עבודת־אדמה
 נהלל. ממייסדי — ודבורה שמואל מהוריו
 שמה האובזובר כתב מציין המאמר באותו
 של בחיצוניותו עיניו את במיוחד שמשך

והרי הענקיים, אגרופיו אלה היו דיין משה

 את המעבד חקלאי של אגרופיו הם אלה
הג הראיון באותו נעוריו. משחר אדמתו

במי השקפת־עולמו את דיין משה דיר
 לעבד חייב אתה כל, ״ראשית אלה: לים
 ידיך...״ במו אדמתך את

 זו שתשוקתו הדעת על מאוד מתקבל
 ידיו, במו אדמה לעבודת דיין משה של

 הביטחוניים תפקידיו עקב ממנו שנבצרת
 עם בשילוב חיייו, ימי לאורך והצבאיים

לעב תת־הכרתי, אף אולי העמוק, הקשר
 פינה שכל הזאת, הארץ של ההיסטורי רה

 כלוחם תפקידיו בתוקף לו נהירה ממנה
 ל־ האמיתיים המניעים הם־הם וכרמטכ״ל,

 אותו המושך שלו, הארכיאולוגי תסביך
 ואף נפשות, ובסכנת ידיו במו לחפור
 בביתו. הזאת הארץ עתיקות בין לחיות

חיפה שימקין, יצחק איגג׳
 מתחת ■

לחגורח
 ב־ פירססתם חודשים כשלושה לפני

 קשת. סילבי על מוחצת התקפה עיתונכם
 מתחת בפגיעה קשת הגב׳ את האשמתם

הס להגיב. יכול שאינו בבן־אדם לחגורה
סיעו׳נכם. את קיבלתי וגם אז, איתכם כמתי

כת אתם פירסמתם האחרונים בשבועות
 דיין. משה של הסודית אהבתו אודות בות
 החוק, על העובר דיין, על ביקורתכם אם

ב גלשתם לצערי מוצדקת, בעיני נראתה
 פגיעות של לתחום אהבותיו על כתבות
לה יכול דיין אין עליהן לחגורה, מתחת
 האשמה כל כאן שאין משום פשוט שיב.

ל פרוש, כרב מטיף, אינו דיין (באשר
המשפ טוהר ׳ועל הצניעות על שמירה

 לא־נקייה, בצורה שם השחרת אלא חה),
החיצים. מטילת של כדרכה בדיוק

ה של הבלתי־חוקיות לחפירותיו אשד
ולכן חבר־כנסת, הוא דיין משה שר:
 קשה ויהיה פרלמנטרית, מחסינות נהנה

 יש אכן כי יתברר אם גם לדין להעמידו
 שח״כ כמו בדיוק לדין. להעמידו מקום
 עבירותיו על לדין הועמד לא אבנרי אורי
 מר של אלה מאשר מעטות ■שאינן הוא,
 חוקי־ על עבירה כי להזכיר והריני — דיין

מי באותה פלילית עבירה היא התעבורה
העתיקות. חוק על עבירה כמו דה

 מעמדו את איפוא, מנצל, אבנרי אורי
 חנייה. דו״חות לשלם לא כדי כחבר-כנסת

 .מעמדו מגצל דיין מר כי שיתפלא מדוע
עתיקות? לחפור כדי כשר

 ירושלים שפירא, אכי
 הסרת לבקש יכול המישפטי היועץ •

 העבירה אם ח״ב, או שר כל של חסינותו
מו כזה, מיקרה בכל בעיניו. זאת מצדיקה

אוטומטית. כימעט החסינות סרת
 אהבה, עשה ₪

מלחמה לא
 מה — מלחמה ולא אהבה עשה דיין

ממנו? רוצים אתם
בנימינה קורא,

 מעשה ■

לינץ'
 אבנרי: אורי כותב ממאמריו אחד בסיום

 שהוא, סוג מכל לינץ׳, מעשי שונא ״אני
 לינץ׳, כי ...באוייביי מבוצעים שהם גם
 ההי־ תמיד הוא נסער, המון של רגשי דין
צדק.״ ממישפט פך

מה זו לפילוסופית־חיים בולטת ׳סתירה
 גירושי בפרשת המערכת טיפול דרך ווה

 ש־ מפני כארכיאולוג. ותחביבו דיין משה
 הטוב הטעם גבול את עברו אלה כתבות

 שלהן ולמטרות בהן, כלול שהיה במה
נועדו.

 סיבה מוצא איני חדשות, עיתון בתור
 האחרו־ בגליונותיכם מקום ניתן לי מדוע

מפוק ידיעות ולא אמיתיות, לחדשות נית
 ״אהבת״ של האמיתית זהותה בדבר פקות
דיין.

 פונד הזה שהעולם איפוא, פלא ■אין
ומע שבו, !ושהמיסחדיות זולים, לרגשות

 עיתונאית אתיקה על גוברים הלינץ׳, שה
הגיונית.

ירושלים תיכון, תלמיד ש., י.
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