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 להשלגת יותר מתאים מועד היה א 1■
 השבוע שהוטלה הפוליטית, הפצצה /

ישראל. של הציבוריים לחיים
 בשילטון, חילופי־משמרות של בתקופה

 הולכים ישראל של הפוליטיים כשהמיתוסים
 את מנפץ וההמון בזה*אחר*זה, ונהרסים

 שרק קול־מאוב, השבוע נשמע — ;אליליו
 הכללית, למדורה שמן להוסיף היה יכול

 המנהיגים דור על האגדות כל הושלכו אליה
 משה של קולו זר, היה הנפילים״. מ״גזע
 מדיגת־ישראל של הראשון שד־החוץ !שרת,

 קצרה, לתקופה ראש-ממשלתה שהיה ומי
 לשדזדבוקר בן־גוריון דויד פרש כאשר

.1953ב־
 ניכר כשחלק מותו*, אחרי שנים תשע

 לעולם־האמת, כמוהו, עברו, כבר דורו מפני
 הבמה מעל בהדרגה נושרים והאחרים

 כחל ללא והתגלתה, לאור יצאה הציבורית,
 שרת משה של האמיתית דעתו ושרק,

 היה להכירם. היטיב הוא שרק כפי עליהם,
 לפרסם מעריב הצהרון החל כאשר זה

 משה של יומנו את בהמשכים, השבוע,
ספר. בצורת בקרוב להופיע העומד שרת,

 באוקטובר היומן את כותב החל שדת
 מילחמת פרוץ לפני שגה 20 בדיוק ,1953

 בן־גוריון כי לו נודע כאשר יום־ר,כיפורים,
 כראש־הממשלה, מתפקידו להתפטר עומד

יורשו. להיות עתיד הוא כי וכשחש
 שכתב הדברים את מפרסם שרת היה אילו
 למיס־ תבריו ובעוד בחיים, בעודו ביומנו

 היו ברסן־ההנהגה, מחזיקים ולשילטון לגד,
 השילטון אושיות את לקעקע עלולים דבריו

 פוליטית. ותמורה תפנית ולחולל במדינה,
 את וחילק לשונו, את נצר שרת אבל

 יומנו עם טון השיל ראשי על ידיעותיו
בלבד.

 שנכתבו אחרי שנה 20 כיום, גם אולם
 ובכישרודהבעד. בכאב בלהט, הדברים,

 האיש. של דבריו אקטואליים עדיין ;נדיר,
 דור בני את הנכון באור מאירים הם

 בבני' אותם מציגים ,האבות־ד,מייסדים
 — תאוות חולשות, בעלי רגילים, תמותה

 מאלה נופלים שאינם רק שלא וחסרונות,
 עולים אף אלא פשוטים, אזרחים של

עליהם.
 של ליומנו שיש האקטואלית המשמעות

 אח קורע שהוא מכך, נובעת שרת משה
 של ההיסטורית ההנהגה פני מעל המסווה

 שורשי את למעשה וחושף מדינת־ישראל,
 עוצמתו בכל שהתגלה הגדול, המחדל

יום־ר,כיפורים. במילחמת
 יום־הכיפורים. במילחמת החל לא המחדל

 מעטים, רק קודם־לכן. שנד, 20 החל הוא
 מפני אז כבר התריעו בתוכם, זה ועיתון
 שרת של יומנו בא וכעת הצפוייה. הסכסה
ודברי־הביקורת. ההאשמות כל את ומאשר

 ביולי הסרטן נזמחלת מת שרת ׳משה *
.71 בן והוא ,1965

 נותרו. שעדיין האגדה שרידי את מנפץ הוא
 מרתק היסטורי, מיסמך זהו זו מבחינה
 מחולל שהוא שמעגלי־הזעזועים וחשוב,
ליום. מיום ויתרחבו יילכו סביבו

מכפיה! נמצאה רק
 שרת משה של יומנו מקוראי כים ^

 שכתב. לדברים ברקע בקיאים אינם 1
 אירועי את בקצרה לשחזר אולי כדאי
 מזכירים שהם משום רק ולו תקופה, אותה

 האלה, הימים אירועי את מדהימה .בצורה
 השתנה לא דבר כאילו נקראים הם ולפעמים
מאז. שחלפו השנים 20 .במרוצת

 כי היה נדמה ,1953 באוקטובר אז, גם
 בן* דויד חילופי-המישמרות. שעת הגיעה
התפט על הודיע היום, גולדה כמו גוריון,

 כדי מראשות־הממשלה, פרישתו ועל רותו
 החל מכך כתוצאה לשדה־בוקר. ללכת

 ראש־ תפקיד ירושת על מאבק מתפתח
 למסור מבקש עצמו בי־ג׳י בעוד הממשלה.

 שר־הביטחון ובעוד אשכול, ללוי ירושתו את
 לשילטון, עיניים לוטש לבון, פינחס דאז׳.
 אולוזורוב בבית שהתכנס מרכז!מפא״י, ובחר

 במשה למדי, מפתיעה בצורה בתליאביב,
החדשה. הממשלה להרכבת כמיועד שרת,
 אז ניכפה החדש ראש־הממשלה על

 אותו דיין, משה רביאלוף חדש, רמטכ״ל
 מיספר ימים לתפקיד, למנות בן־גוריון דאג

 משה עתה שעשה כפי בדיוק פרישתו, לפני
 מוטה רב־אלוף את למנות כשבחר דיין,
לרמטכ״ל. גור

 עליו שרת, שמשה היה נדמה אז גם
 להרכבת המשא-ומתן את לנהל הוטל

 לא הקואליציוניים, השותפים עם הממשלה
 וניסו תחתיו חתרו במעשודהמרפבה. יצליח

 להקים לבסוף שרת הצליח כאשר להכשילו.
 חדשה תקופה החלה כי היה ונראה ממשלה,
 רק זה היה — בישראל המימשל בצמרת

 ונערי המיפלגה ותיקי קצר. זמן לפרק
 השיל* השמטת עם השלימו שלא בן־גוריון,

 להדחתו וגרמו תחתיו חתרו מידיהם, טון
 — הממשלה לראשות בן־גוריון ולהחזרת

 לחשוב, נוטים שהפרשנים כפי בדיוק,
 לחתור כיום ספיר פינחס מתכנן בה בצורה

רביו. יצחק תחת
כאז, התקופות: שתי בין נוספת הקבלה

 שהביא הפוליטי המשבר התחולל היום, כן
 מצב רקע על כביכול, לחילופי-מישמרות

 היא העיקרית כשהמתיחות נוזלי, ׳ביטחוני
 הניסיון רקע על — הסורים עם — בצפון

רח! מי לניצול  פושטים כשמזזבלים הי
 וילדים, נשים והורגים בתי-אזרחים על

המע בהפסקת ■מאיימת וכשארצות־הברית
 ולא עצמה את תרסן לא אם לישראל נקים
לוויתורים. נכונות תגלה
לא גם הישתנה. לא ודבר — שנה 20

 ראשי* של ובאופיים ,בנוהגי־המימשל
ההנהגה.

 הניסיון על שרת שכותב מה למשל, הנה,
 מכוונתו בן־גוריון דויד את להניא המאורגן
בהצ אחר־כך שחוקה ניסיון — להתפטר

 של ביתה אל לרגל בעליות גדולה לחה
 או שהתפטרה פעם בכל מאיר, גולדה

להתפטר: כוונתה על הצהירה
 ולהודיע להתאכזר יש כי וגמרו ״׳נימנו

 על־כל־פנים כי אמרתי נתפטר. כולנו כי
 סוכם זה... בכיוון בשמי מיכתב לו אכתוב
 ותיקי־המשקים מישלחת לבי-ג׳י לשלוח

 אלי להזמין עלי הוטל באוזניו. מוסר לדבר
 כינרת), (מקבוצת ישראלי בן־ציון את

 ולבקשם (אפיקים), ובהיר ב') (דגניה האפט
 גולדה ידברו ושוב מישלחת... להרכיב

כוחם...״ וינסו בי־ג׳י עם ולבון
 בכל החברים עם אחת בעצה ״...אני

 מההתפס* בי־ג׳י את להניא ומאמץ .מעשה
 לו לתת שיש בטוח אני בליבי אך רות,

 אזלה בעול לשאת יכולתו כי ברור ללכת.
 כוחות לצבור לו להניח ומוטב כרגע,

 מים תקר אפשר — דללה הבאר מחדש.
 בה אין כיום אך תקר, לא ואפשר חדשים

 והכמוסה העמוקה הכרתי ליורש, אשר טיפה.
 נופל הפור אובייקטיבית מבחינה כי היא
 אחר מועמד ובין ביני השוואה כל אין עלי.

 — מאחד גורם לשמש היכולת מפאת
 בעם במדינה, במיפלגה, בכנסת, בממשלה,

בחו״ל. ובין בארץ בין —
 זו — שארה כגדר אינו ״הדבר

 השתלשלות פרי ניצחת, עובדה
התגבשות שם, רכישת שנים, שד

 מענייני אין זאת, עם מעמד. של
 להי־ מועמדותי. להציג פנים בשום

 רק אזי — הדבר יבוא אם פך,
 כשום החברים, מכפיית כתוצאה

 אין אישית מבחינה אחרת. לא פנים
 לנטוש בדעתי אין כלל. לי רצוי הדבר

 כבד יהיה הכפול והעול מישרד־החוץ, את
התפקידים.״ ובשני בי ויחבל ■מנשוא

סיבוכים פורה שורש ־ דיין
 מיטיב ששרת המנהיגים, פולחן הו ץ
 ״גזע לבן ברור אם אפילו לתארו. 1

 אסור לתפקיד, המיועד הוא כי הנפילים״
 למלא בנכונותו להודות או בכך לרצות לו

 עליו שיכפו עד להמתין עליו התפקיד. את
התנועה. דין את

 בגילוי-לב ביומנו, שרת וכותב מוסיף
 כי לעצמי לי מוטב כן, על ״יתר נדיר:
 — לבון עם או אשכול לוי עם ישווני

 — לפני זו רמה במישהה יכהנו אם
 אם לכך, נוסף לבי־ג׳י. תמיד משישווני

 ראש* כשאני בממשלה יהיה לבון פינחס
 ולנטיות ליצריו מחסום יהיה לא הממשלה,

הנו בתקופת־הביניים כבר בו שהתגלו
 כלפי הן ברדיקליות לכת להרחיק כחית,
 קודרת חזות זוהי חוץ. כלפי והן פנים
 בלתי־ והתנגשויות חיכוכים של מאוד

 ביחסים וגוברת הולכת ומתיחות פוסקים,
ובעניינים.״

כי ניבא. מה ידע ולא — שרת ניבא
)20 בעמוד (׳המשך
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