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 קיימת אם שאל השאר בין בנושא. רבד.
הזכויות. את יקנה עצמו שהוא אפשרות

 עוסקים בעולם סטו״לים גדולי עוד
 שיהפוד הסכום את לאסוף איד בבעייה

 של שעתו החלה למיליונר, דיין משה את
 הפוליטי לחלל זרק הוא דוחקת. דיין משה

 לא כי המפתיעה הודעתו את ישראל של
 גולדה, של בממשלתה עוד לכהן יוסיף
 מישהו כי לו שהובטח לפני עוד — וזאת
 בסכום זיכרונותיו את לקנות מוכן יהיה

שדרש.
 המיועדת, מהממשלה שהתפטר אחרי רק
מסוג אינה ויידנפלד הוצאת כי ׳לדיין גודע

 לפירסום הזכויות את סמנו לרכוש לת
 תוף אבל שדרש, סכום באותו זכרונותיו

הת גראל אלכסנדר כי לו נודע כד כדי
הזיכרונות. את לקנות באפשרות עניין

 שקועה היתד, כולה שהמדינה שעה ואז,
 סוריה שמנהיגי ושעה פוליטי, במשבר

 את לתקוף מזימותיהם בהכנת שקועים היו
 מישרד- צמרת עסקה ברמת־חגולן, צה״ל

 למצוא אחת: חשובה במשימה הביטחון
 חצי- דיין למשה לשלם שייאות מו״ל

 שיעזוב לפני ותקילין, טבין דולר מיליון
מישרד״הביטחון. את

 דיין של שמניותיו סכנה נישקפת כי
 כשר- יתמנה אחר שמישהו אחרי יירדו,

 כשר־ביטחודלשעבר וכי במקומו, ביטחון
להר שיוכל מכפי בהרבה קטן סכום יקבל
 שר־ בהיותו ולקבל, לתבוע, לעצמו שות

בפועל. הביטחון

הצרפתי המו״ל
זכה

ו * צי ע ל ו ן ש י י  הם במישרד־הביטתון, ד
 גראל אלכסנדר אל הדרך את שחיפשו

 התליאגיבי עוררי,׳דין ׳באמצעות הצרפתי.
 הראשונים הקשרים ניקשרו קליין תיאו
 לשם הגיע גדאל לארץ. הוזמן והוא עיסו,

הלונדוני. המו׳׳ל עם יחד לישראל כך
נער דיין עם המשולשת פגי׳שת״ד,עסקים

 של בעיצומו בצהלה, דיין של בביתו כה
 את אז שמע גראל הממשלתי. המשבר

 באוזני אחרכך התבטא דיין, של תביעותיו
 השתגע! הזד, ״האיש ישראליים: מכרים

״דורש שהוא סכומים איזה  הוא אבל !
 לעמוד ניתן וכי ממולח, סוחר דיין כי הבין
המקח. על עימו

 הסכים ובמהלכו נמשך, המשא־והמתן
 כשכר־ שביקש הסכום מן להפחית דיין

 גראל זיכרונותיו. כתיבת עבור סופרים
 במקום בעצמו, הזכויות את לקנות הסכים

 הנע בלתי־ידוע סכום תמורת ויידנפלד,
 מה דולר. אלף 400ל- דולר אלף 250 בין

 במאה נמוך שיקבל הסכום כי הוא, שברור
תחילה. שתבע מהסכום לפחות דולר אלף

 לבין דייו בין העיסקה פיקנטי: פרט
 הדרמתי המדיני המהלך לפני סוכמה גראל
 האיום בלחץ כאשר שעבר, השלישי ביום

 לחזור דיין הסכים כביכול, בצפון, הסורי
ה בממשלה גם כשר-ביטחץ ולכהן בו

 גראל, עם בהסכם והנה, גולדה. של חדשה
 עדיין דיין כי המעיד מפורש סעיף הופיע

 — וזאת שר־ביטחון, יהיה שלא בטוח אינו
 המודיעין ידיעות אליו שהגיעו לפני עוד

הסורים. של הזדוניות כוונותיהם בדבר
 לסיים מתחייב דיין כי נאמר, בהסכם

 אם אחת, שנה תוך זיכרונותיו כתיבת את
 אם — שנתיים ותוך כשר־ביטחון, יכהן לא

כשר־ביטחון. לשמש יוסיף ׳אכן

הסורים
אשמים

קדד ך ן■  תוב- כל את לדיין הסורים קי
 ולכתוב לנוח במקום היפות. ניותיו

 לעסוק כעת ייאלץ הוא בנחת, זיכרונות
 השנתיים במשך שלו הזיכרונות בכתיבת
ו המדינה של כשע׳ניי־ני־ד,ביטחון הבאות,
 אותו יטרידו צד,״ל של שיקומו משימת

 שזה ספק איו הרף. ללא !מוחו את ויבלסלו
ה של הסיפרותי׳ת ברמתה לפגום עלול

לכתוב. שהתחייב יצירה
בצרפת הופיע השבוע :הגורל צחוק

 כתב־אישום המהווה הכיפורים, יום הספר
 באחריות חלקו על דיין, משה נגד חריף

 תיר־ זהו יום־ד,כיפורים. מילחמת למחדלי
 שחובר המחדל, הספר של גומדלצרפתית

יש עיתונאים שיבער, בידי חודשיים לפני
בארץ. בעברית לאור ויצא ראלים

 בהוצאת בצרפתית לאור יצא המחדל
 גראל, אלכסנדר של הוצאת־הספרים אשם,

 את שנתיים בעוד לאור להוציא האמורה
דיין. משה של זיכרונותיו

1906 הזה העולם


