
במדינה )19 מעמוד (המשך
 שהוסר פעם בבד ודילות. ימים עה

 ההפגנות. התחדשו קדה, לשעה
 פמיר כאש. פתחו הביטחון בוהות
ל סטודנט סמחאן, עארף אהמד

כתחנת־יכנ־ פועל שד כנו רפואה,
נפצעו. אחרים נהרג. זין,

 בקסבה ישועה. היתה לא לחולים־סתם
 המחזיק דראגסטור רק בית־מירקחת, אין

החמי ביום רק רופא. אין עממיים. סמים
 להיכנס לאמבולנסים הותר השישי או שי

 סכנה צפוייה היחד, כן לפני הנעול. לגטו
ל־ או בהתקף־לב, לוקה שהיה מי לכל

ללדת. כורעת שהיתה הרה אשה
והפ שגדלו בערימות, הצטברה האשפה

 זאת היתה העוצר, כשהוסר מסוכנות. כו
 הופיע עצמו ראש־העיר הראשונה. הדאגה
פחי-אשפה. הרים יד, נתן במקום,
 במו נשכרה. לא הקסבה רוח
 עונש מטיל שידטון כאשר תמיד,

הרוח, את לשכור בדי קולקטיבי
ההיפף. את השיג הוא

החדש האיש
 הוא החדשה הרוח את המסמל איש ך*

 כבן חכמות, ועיניים שפם בעל גבר 1 י
אל־שכעה. בסאם החדש, ראש־העירייה : 40

מע ראש־העיר בלישכת ביקור היה פעם
נכ יושבים היו מסביב ארוך. טקסי מד

 סיפ- לוגמים ונכסים, כבוד עתירי בדים
 דברי־נימוסין מגבבים אינסופיים, לי-קפה

ל מתקרבת השיחה כשהיתה ממושכים.
 נותנים בעדינות, חומקים היו פוליטי, עניין

וחסרות-תוכן. מנוסחות־יסה תשובות
המיס־ האצולה ראשי נכבדים, אותם

 תומכיו רובם־ככולם היו המקומית, חרית
 שלהם הכלכליים האינטרסים המלך. של

 הפתוחים הגשרים ירדן. אל אותם קשרו
 ל- היה קל מיסחרי. צורך בשבילם היו

עלי לסמוך היה אפשר להפחידם. מימשל
 הניצחי התירוץ השקט. על שישמרו הם

 מה באיזור־כיבוש. חיים ״אנחנו בפיהם:
מא בידינו. אינו גורלנו לעשות? אפשר
הערבי...״ העולם בידי נתון בקנו
הוא, לשינוי והסמל השתנה. זה כל
מועצת־העיר. וחבריו, אל־שכעה בסאם
ראש־העיר, של בלישכה יושבים הם

והמו הקישוט דברי כל הוצאו שממנה
 ב־ ושותף חקלאי הוא ראש־העיר תרות.

 בין הם, החברים שאר לסבון. בית־חרושת
אירגון־עוב־ נציג רופא־שיניים, השאר,

 עורך- קטנה, מחצבה בעל גם שהוא דים
שפו עובד־ממשלד, סוחר, גם שהוא דין
פוליטי, רקע על הישראלים על־ידי טר

 (ראש־שכד מוכתר לישכת־המיסחר, ראש
 וחותמת־המוכתר נאסרו בניו ששני נה)

 הגיל רוקח. השילטון, על־ידי ממנו נלקחה
.40כ־ הממוצע:

 גם זהו חדש. דור רק זה אין
 ככית־ היו בולם כימעט שונה. דור

הירדנית, כתקופה חלק — הסוהר
 אחד הישראלית. כתקופה חלק
מוצהר. קומוניסט הוא מהם
 התחמקויות עוד לא שונה. הסיגנון גם

 אל- פירחוניות. מליצות־נימום של וגיבוב
 לעניין: מדבר שכעה

 דברים. שני הוכיחו ״הבחירות
 זה הכירו לא החדשים ״ראשי-העיריות

 ראינו לראשונה, כשנפגשנו אבל זה. את
האח את מוכיח זה אחד. קו לכולנו שיש
הפלסטיני. העם של דות

שהפלס בבירור הוכיחו הבחירות ״שנית,
 הביל- החוקית שהנציגות מאמינים טינים
הדו הוא אש״ף אש״ף. היא שלהם עדית

 בעיקר הפלסטינים. כל של הפוליטי בר
בגדה.״ חופש־ביטוי היה שלא מפני

 עתה נעיד אילו קורה היה מה
 <!5מ־ ״למעלה ץ כנדה מישאל־עם

 מדינה כעד מצביעים היו אחוזים
ראש־העירייה, פוסק פלסטינית,״

ב מנענעים חכרי-המועצה, בל
תקיפה. הסכמה לאות ראשיהם

 ראש- מוסיף שלי,״ פרטי ״במישאל
 בעד הוא עימו שדיברתי מי ״כל העירייה,

פלסטינית.״ מדינה
בזהי מדבר אל־שכעה לירדן? והיחס

 ברורה: הבשורה אך דיפלומטית, רות
 רוצים אנחנו מייוחד. יחס לנו ״אין
 יום כל חותם אני עימה. טובים ביחסים

מח אנחנו לירדן. הנישלחים ניירות על
תסבי לנו אין ירדניים. בדרכונים זיקים
 ערבים.״ וגם פלסטינים אנחנו כים.

הרא ״הצעד רגע: של מחשבה אחרי
הק על-ידי הכיבוש. מן להיפטר הוא שון
רו איננו הפלסטינית, שלנו, המדינה מת
היר — שנינו לירדן. אוייבים להפוך צים

כאן אין תאומים. אחים — ואנחנו דנים
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 לפלסטינים לתת צריכים סיפוח. של שאלה
עצמית.״ הגדרה

בגב בווו
 על בחופשיות מדבר העירייה אש־ ךיי

האחרונים. השבועות מאורעות 1
 השילטונות של הדראסטיים ״האמצעים

 הם האוכלוסייה. את להשפיל כדי באים
השפלה. לצורך אלא לביטחון, נועדו לא

סיבה. כל ללא נכלאו אנשים ״הרבה
 כמאה. כלואים לכך. דוגמות הרבה לי יש

 הועמדו ומהבתים, מהרחוב נלקחו סתם
 שלכמה שמיעה ואחרי בית-דין־שדה, לפני
להת להם ניתן לא ונעצרו. נקנסו דקות
 בלתי־ זה לעורךדין. לקרוא או גונן

!״חוקי
 כאוויר כוחות־הכיטחון ירו האס

כאנ ישר ירו ״הם ? כאנשים או
 אכו־ סלאח מוחמד אחד, איש שים.

 מ־ עכר הכדור כגב. נורה כדאטי,
מהחזה.״ ויצא למעלה, למטר

 מישמר־ אנשי או חיילים ירה, מי
לגבי בקושי. מבחינים המסובים ? הגבול

 ומישמר־הגבול. צה״ל בין הבדל אין הם
שיי הירוקות״ ״הכומתות כי סבורים הם

ירו.״ אלה וגם אלה ״גם לצה״ל. כות
מפו פקודה שהיתה מאמינים הם האם

 פור־ שיחידים או באנשים, לירות רשת
פקודות? הפרו קי-עול

 מדיניות שזוהי לנו ״;ראה
 ברמאללה קורה זה עובדה, כללית.

כשכם.״ כמו וכחברון
יש את השניאו לא המאורעות אולם

אנ הם הנוכחים הדוברים. על עצמה ראל
 פוליטית תודעה בעלי מתוחכמים, שים

 השילטו־ בין להבחין יודעים הם גבוהה.
 רק מתגלה אינו הדבר המדינה. ובין נות

אני. נתקבלתי שבו הלבבי ביחס
 המתקדמים שהיסודות מקווים ״אנחנו
ביש כקיצוניים להילחם יידעו בישראל

 באדמות ולהתנחל להתפשט הרוצים ראל,
 ניע־ ושוב ראש־העיר, אומר הערביות,״

מסביב. הסכמה של נוע
 מהדעה ייפטרו שהישראלים מקווה ״אני

אירגון-טרור." הוא שאש״ף המוטעית
 הן הישראלית העיתונות על התלונות

 אמיתית תמונה נותנת לא ״היא רבות.
 של הדיעות את מפברקים הישראלי. לציבור

 שיתאימו כדי וחברי־המועצה ראש-העיר
העיתונאים.״ של לתפיסה
ב הידוע מסויים, (עיתונאי אפילו הנה,
 את סילף ליברליות) דיעות כבעל ישראל

 לגבי אותו שאל הוא ראש-העיר. דברי
 ל- שיש אמר ראש־העיר בישראל. רכושו

 ובמקומות בחיפה ביפו, רכוש מישפחתו
 שניתן כך הראיון, את ניסח הכתב אחרים.

 את לזרוק רוצה שראש־העיר להבין היה
לים. הישראלים
 רמאללה, של ראש־העיר מצלצל. הטלפון

 של החדשה בקבוצה מרכזית דמות הוא גם
 ראשי־העיריות שני הגיע. הגדה, ראשי
 של ראש־העירייה עמיתם, את לבקר ייסעו

טול־כרם.
 ראשי• על אסר הצכאי המימשל

 כאותו אכל להתחבר. העיריות
לז נהר על לאסור אפשר הי־גיון

 החדשה המנהיגות הים. אל רום
קיימת. עובדה היא כנדה

עופאת? חושב מה
 ב- האינטלקטואלים אחד •טל ביתו ך*
השיחה. מתגלגלת שכם ■4

 מדינה של ״החלום״ פלסטינית. מדינה
להי הסיכויים אש״ף. חילונית. דמוקרטית

 ראשי־הציבור שיכולים התפקיד דברות.
 הישראלים בין כמקשרים למלא החדשים

 ואש״ף. ממשלת־ישראל בין והפלסטינים,
 יא־ חושב מה ארצותיהברית? תעשה מה
ערפאת? סר

חו לעיתים, מתחממת קולחת, השיחה
מ עצומה סקרנות יש למי-מנוחות. זרת
 של הטראומות על מדברים הצדדים. שני

 המשמעות על הפלסטינים, ושל הישראלים
 שני באוזני מסויימים מושגים של השונה
קומוניקציה. ליצור הדרכים על העמים,
 כמה במרחק כי הדעת על להעלות קשה

 של השערים נעולים מכאן מטרים מאות
 שכאן כעת), פתוחים שערים שני (רק גטו

 ישראלים 18שבני- אנשים, ונפצעו נהרגו
 ההדק, על כשאצבעם בסימטאות עוברים

הזור או מהם המתעלמים תושבים בין
 18ה־ ושבני עוינים, מבטים בהם קים

הבאה. ההפגנה על חושבים המקומיים
 ממש. של ידידות שוררת כחדר

 מרחק הרחוקה-רחוקה, בתל-אכיכ
להע קשה נסיעה, דקות 70 •טל
הדעת. על אף זאת לות

עיתונות
במישפדזה נשאר הכד

 השילטץ ניצל איד
 כישראל היומית העיתונות את

7 לשטיפת-מוח כמכשיר
מכ הישראלית העיתונות משמשת האם

השילטון? בידי לשטיפת־מוח שיר
העי כלפי אחת לא שהוטחה זו, טענה

 להכחשות זכתה בישראל, היומית תונות
העי עורכי מצד בעיקר ונמרצות, תקיפות

 אגב, כבדרך השבוע, עצמם. היומית תונות
 זו טענה זכתה זיכרונות, העלאת כדי תוך

העור מחשובי אחד מפי דווקא לאישור,
הישראלית. לעיתונות שהיו כים

כעו שכיהן מי דיסנצ׳יק, (״צ׳יק״) אריה
 העיתון, מייסד של מותו מאז מעריב רך

 לגימ־ שפרש עד — היה קרליבך, עזריאל
במדי רבי־ההשסעה האנשים אחד — לאות

העי אחד כעורך שלו, הכוח עמדת נה.
 לו היקנתה במדינה, ביותר הנפוצים תונים
 הוא השילטון. ראשי לכל חופשית גישה

 השילטון צמרת עם ביחסיו הסתפק לא
תכו בילבד. עיתונאיים לצרכים במדינה

שמת וכפי בעבר ידוע שהיה כפי — פות
הזיכרו סידרת פירסום עם עתה אשר
עצמו את רואה היה הוא — שלו נות

 היה הוא לראשי-המדינה. יועץ בתפקיד
ומתווך. שתדלן משמש עצות, להם משיא
 ״מנהל־ לכינוי דיסנצ׳יק זכה לחינם לא

הת ושרים ממשלות ראשי כי המדינה.״
 כנו על נשאר מעריב עורך אבל חלפו.
רבות. שנים

 מזכרוני הסידרה במיסגרת השבוע,
 די־ חשף במעריב, מפרסם שהוא הארכיוני

אינ אישיים יחסים מערכת כיצד סנצ׳יק
 בישראל השילטון ראשי בין זאת, טימית

 את להפוך עלולה העיתונות, עורכי לבין
השילטון. בידי למכשיר העיתונות

רב־חשיבות״. פאטריוטי ״מעשה
 דיסנצ׳יק, כתב בביתי,״ צילצל ״הטלפון

 הצה־ אחרי בשעות אחד, חמישי ״ביום
 הרמטכ״ל — הקו על המאוחרות. ריים
 למלון מייד .בוא אמר, ,אנא,׳ דיין. משה

 לך ואחכה מלישכתי לשם יוצא אני דן.
,בלובי.

 ראיתי פרישמן וברחוב מייד ״יצאתי
בני דוהרת דיין משה של מכוניתו את
כללי-התנועה.״ לכל גוד

למח לציון, זכתה לא אומנם זו עובדה
הפגי נושא זאת לעומת במעריב, היום רת

 די־ לבין הרמטכ״ל דיין בין שנערכה שה,
 דיסנצ׳יק גילה בהרחבה. פורסם סנצ׳יק,

הפגישה: תוכן את
 דחוף. ,העניין :ואמר פתח דיין ״משה

 החדשות בשידור 7.00 ובשעה 5.20 השעה
ה כי שתודיע רישמית הודעה תתפרסם

 כסגן מתפקידו התפטר לסקוב חיים אלוף
 מפקד תפקיד את לקבל ונעתר הרמטכ״ל

 שר־הביטחון בקשת לפי גייסות-השיריון
 תצא כי אליך בקשתי בן־גוריון. דויד
חיים־ ידידך עם שיחה ותחטוף לצהלה מייד

 ידיד עם לשיחה זקוק שהוא ייתכן לסקוב.
לע ממך מבקש אני אחר־כך זו... בשעה

 לידידך שירות גם שיהיד, שירות, לי שות
 החשובים העיתונים עם התקשר לסקוב.

 להם והסבר לך המוכרים העורכים עם ודבר
 מסגנות לסקוב חיים של התפטרותו כי

 ה־ גייסות על הפיקוד ונטילת הרמטכ״ל
 להיפך, אלא בדרגה הורדה אינה שיריון,

ה במקום הנכון האיש של העמדתו זו
" נכון . . .

 טעון אינו דיין של זו לבקשה הרקע
 לס־ חיים לסגנן, דיין בין היחסים הסבר.

 לעג דיין ביותר. מעורערים היו קוב,
 ביקר לסקוב הבריטי. הצבא יוצא ללסקוב,

בי המתיחות כשהגיעה בחומרה. דיין את
 לס־ את להדיח דיין ביקש לשיאה, ניהם
ב תבוקר זו שהדחה חשש מתוך קוב.

 להציגה ביקש העיתונות, על־ידי חריפות
בתפקיד. בהעלאה
 זו. הדחה לדיין סלח לא לסקוב אגב,

 של ומבקריו ממתנגדיו היה רבות שנים
 כ־ מתפקידו להתפטר שנאלץ עד דיין,

 תקופה התהלך אז, הנמלים. רשות מנכ״ל
 לשתות הירבה וממורמר, מתוסכל ארוכה

 זה היה במפתיע, אלכוהוליים. משקאות
כ המדכדך, ממצבו שחילצו דיין דווקא

 ב־ האומבודסמן תפקיד את לו שהעניק
 כמי- דיין את לסקוב רואה מאז צה״ל.
 זה ביחס היה רבים לדעת ומושיעו. טיבו
ב לסקוב של באובייקטיביות לפגוע כדי

באח דיין משה של בחלקו לדון שבא עת
יום־הכיפורים. מילחמת למחדלי ריות

 אריה של לזכרונותיו ,1956 לשנת חזרה
 דיין, בקשת את ששמע אחרי דיסנצ׳יק.

 הוא עליו. המוטל 'את מ־עריב עורך עשה
 לכיסוי גם ודאג לסקוב את לעודד הלך

הישראלית. בעיתונות המינוי
 :התפארות של בשמץ דיסנצ׳יק, גילה

בעי לידידי טלפון שיחות ״ארבע־חמש
ב להיראות שיכול שהמינוי, גרמו תונים

כמע הוצג בדרגה, כירידה הציבור עיני
רב-חשיבות.״ ופאטריוטי צבאי שה

בעל־הזיכרונות, בעיני כמחדל. חלל!
תפ על להעיד כדי אולי, זה, בגילוי יש

 העיתונות של ״הקונסטרוקטיבי״ קידה
 חמורה עדות זוהי למעשה הישראלית.

 העיתונות של ומהותה טיבה על ביותר
 כ־ ממלאת שהיא התפקיד ועל הישראלית

הדמוקרטיה.״ של השמירה ״כלב
 קצרות, טלפונים שיחות בכמה די אם

ב הדחה מעשה הציבור בפני להציג כדי
 קלות באיזו לשער קל בדרגה, העלאה
העיתו את לנצל בארץ המישטר הצליח

שנים. מזה הנמשכת לשטיפת־המוח נות
 והפאמילייא־ האינטימיים היחסים לאור

הקיי דיסנצ׳יק. חושף אותם האלה, רים
 השיל- לראשי העיתונות עורכי בין מים
העי יכלה לא מדוע להבין גם קל טון,

 משה את למשל, לבקר, הישראלית תונות
מח על או שלו שוד־העתיקות על דיין,
הביטחוניים. דליו

תו דיסנצ׳יק; אריה נותן בזיכרונותיו
 היה הישראלית לעיתונות כי • להאשמה, קף

 מילחמת לתוצאות שגרם במחדל חלק
יום־הכיפורים.

■ :2019 הזה העולם

רחל) אשתו :(מאחוריו דיסנצ׳יק כעל-זיכרונות
אמר דיין


