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ו הנעת גם האם ו ו ו ? אותו ׳ זיין
 שכה ממשלת־הליכוד־הלאומי, קמה
 כשר• כוככ-עליץ, דיץ משה הפך

כחוץ. נשאר פרם ואילו הכיטחון.
 מילחמת־ של התהילה בכל זכה דיין
ה האליל היה שנים שש במשך הבזק.

 נער־ ,בינלאומי מיני סמל כימעט לאומי,
 בעולם אמצעי־התיקשורת של השעשועים

 עסקן — כלום היה לא פרס ואילו כולו.
 כשר ,1969ב־ לממשלה נכנם בקושי אפור.
 ב־ לרומם כדי דואר. (קליטת־עליה, זוטר

 ״מיש־ השם את החליף מעמדו, את מיקצת
 התיקשורת״.) ״מישרד בשם הדואר״ רד
 באוגוסט הממשלה, מן הליכוד פרישת עם

 - עזר של במקומו שר־התחבורה, הפך ,1970
וייצמן.

 כמילתמת באה פרס של ניקמתו
 הבן, מן נפל האליל יום־הכיפוריס.

 הורים רסיסים. לאלף והתפוצץ
ה את דיין כפני הטיחו שכולים

ח■ טיחורו אף על ״רוצח״. מילה

 חשבון־הדולרים התגלה הנס: קרה ואז
בארצות־הברית. רביו מישפחת של

 לה בצר פנוייה. סוף־סוף, היחה, הדרך
המוע היה פרס פרס. אל המיפלגה פנתה

כ נראה השילטון לראשות־הממשלה. מד
 היתד, לא מעולם שהרי בכיסו, מונח אילו

 הנציג עמד לא שבראשה ממשלה בישראל
מיפלגת־העבודה. של

 כהישג־ ממש היה כשהפרי ואז,
 דרמאתי. כאופן התרחק הוא היד,

המהפך. כא
מו מיפלגת־אופוזיציה, ראש הפך פרס

 תמו־ נחרתה הציבור בזיכרון ושבורה. כה
 מים־ של הנטוש הבית של נת־הטלוויזיה
כ הבחירות, שלאחר בלילה לגת־העבודה

הסופית. לתוצאה המתיו לא שאיש
 את דייו ביצע הבהירות למחרת

 בהיסטוריה הגדולות הבגידות אחת
לכנ־ עתה זה שנבחר האיש המדינה. של

 אל תשומת־לב למשוך פעם מדי מנסה
פירסומי. תעלול או נאום באמצעות עצמו

ה התהפכו סוף־סוף כי נראה
 ראש־הממ• יהיה פרס : יוצרות

גמור. יהיה דיין שלה,
 הוא דיין. של האחרון התכסיס בא ואז
 אך הגדר״, על ״יושב הוא כי הודיע
 ״רעיונותיו״. את להגשים כדי תנועה יקים

 מסביבו. מתלכדים החלו שוב אוהדיו
טבעי נסיון אלא זה שאין נראה תחילה

 לנשיא יודיעו אחת, יד מראש יעשו רות
 מיפ־ בראשות בקואליציה ישתתפו שלא

 משלהן, קואליציה ויקימו לגת־העבודה,
בכנסת. רוב לה שיהיה

 די היא אך נמוכה. — הסכירות
 יחשוש פרס ששימעון כדי גדולה

 מעולם הנושנה. הקללה מפני שוס
 קרוכ כל-בך השילטון היה לא

 זה שמא אך — עתה כמו אליו,
שוכזו האחרץ כרגע יתפוצץ

)35 מממוד (המשך
 ה■ לכנסת הכחירות אחרי ע±,5ע

 סוף■ הגיעו, נערי־החצר רכיעית.
 אך הכבירות. המישרות אל סוף,
 הפך דיין פרס. על דיין גכר שוכ

 כממיטלה, מלא חכר שר־החקלאות,
 שיכד כה. הכולטות הדמויות אחת

 כמישרת להסתפק נאלץ פרס עון
סגן־שר־הכיטחץ.

 יש לסגן־שר־הביטחוו כי לטעון יכלו
 לשר- מאשר יותר רבה ממשית עוצמה

 הציבורי, המעמד מבחינת אך החקלאות.
 המבוגר דיין, כי נקבע כמפסיד. יצא פרס

 מעמד בעל הוא שנים, בשמונה מפרס
בכיר.

עליון כוכב ויין •
 של לפרישתו עד המצב נמשך ך ך״
״ רפ״י. והקמת ממפא״י בן־גוריון דויד ״

 הוא היסום. בלי הזקן אחרי הלך פרס
 הבילעדי וכימעט — העיקרי המפעיל הפך

 נדד לאות, בלי עבד הוא רפ״י. 'של —
 אירגן, י לעיירה, ומעיירה לסניף מסניף

קשרים. קשר הסביר, נאם,
 חשק שום לו היה לא היסס. דיין ואילו
 בה. האמין לא שהוא להרפתקה, להצטרף

 בולט, ובאי־רצון ממש, האחרון ברגע רק
לרפ״י. והצטרף הממשלה מן התפטר

אכז החדשה המיפלגה נחלה בבחירות
 פרס. של העל־אנושיים מאמציו חרף בה,

 מבהיקה גלריה עמדה שבראשה התנועה
 דיין, בו־גוריון, — בעלי־שמות אישים של

 נבון, יצחק קולק, טדי אלמוגי, יוסף פרם,
בעש זכתה — צור צבי לשעבר הרמטכ״ל

באופוזיציה. ונותרה בילבד, מנדאטים רה
 עבד־אל- גמאל .1967 במאי באה הגאולה

הש בארץ בסיני, צבאו את ריכז נאצר
 כי הסכימו הכל חרדה• של אווירה תררה

 לוי בידי הביטחון ענייני את להניח אין
 לדמות חזק, לאיש התגעגע העם אשכול.

 תחילה צה״ל. את לידיה שתקבל ביטחונית
 ייגאל בדגוריון, — אחדים שמות הוזכרו

 פרס. שימעון דיין, משה ידין, ייגאל אלון,
 כאשר אך ביטחוני־צבאי. עבר היה לכולם
 הציבורית התשוקה התמקדה הימים׳ עבדו
 פרם של שמו דיין. משה אחד: באיש
נעלם. פשוט

המשכר כשיא מר. רגע זה היה

לניצחון ממתיו פוס בגין, מממשלת התפטרותו אחו׳ ויין
 סולק ועדת-אגרנט, כדו״ח מוזר
השילטץ. מן דיין

 פנים המזל האיר לא הפעם גם אולם
והבחי חדש, באיש רצה העם לפרס.

 היפוכו שהיה רבין, ביצחק התמקדה רה
מיפלגתי. עבר חסר חייל, צבר, פרס: של

 שכה קצרה, התמודדות אחרי
 לממשלה נכנס הוא פרס, הפסיד

וכשר־הכיטחון. צ כמס׳
מתוס בצד, ישב הוא כגמור. נראה דיין

 תמורת בהרצאות הזמן את העביר כל,
שכר־עתק.

 לדיין. מאוד קשות שנים שלוש אלה היו
 מס׳ נשאר הוא נחת. רווה לא פרם גם אך

 נגד נוספת בהתמודדות גם הפסיד הוא .2
התשיעית. לכנסת הבחירות לקראת רבין,

 קפץ המבוסת, מיפלגת־ד,עבודה כנציג סת
 של ממשלתו אל ישר — נחשונית קפיצה
המנצח. בגין מנחם

 לדיין שסלח וכשם המום. נשאר הציבור
 זמן תוך זו. קפיצה גם לו סלח דבר, כל

 נער- חשוב, איש דיין הפך שוב קצר
 הסכם- המערבי. העולם של השעשועים

לזכו רבה במידה נזקף מצריים עם השלום
 מידה ובאותה — 1967ב־ הניצחון כמו תו,
הצדקה. של

נעם? שד •
 השתזף דיין כאשר שנים, אותן כל ף*
 הפירסומת, של הזרקורים באור -■
 המיס־ את לשקם כדי לאות, בלי פרס עבד
 מבחינה אך פנימי, שיקום זה היה לא לגה•

 פרס רגליה. על המיפלגה קמה חיצונית
 ובהתמודדות הבלתי־מעורער, מנהיגה הפך

ירך. על שוק רבין את היכה הסופית
 הוא דיין. אצל הפוך שינוי חל בינתיים

 שתפקידו אחרי בעוגמת-נפש, התפטר
 הסכם־השלום. חתימת עם מתוכן התרוקן
 השר — לאחר נמסרו האוטונומיה ענייני

בורג. יוסף
 בינלאומי למעמד זינק שפרס בעוד
 כראש־הממשלה־של-מחר, והוכר מחודש

כשהוא הכנסת, במיזנון לבדו דיין ישב

 בכנסת כסא לעצמו להבטיח דיין של
ה החיים מן להיעלם שלא כדי הבאה,

 רשימה, לו הכין הורביץ ייגאל ציבוריים.
 יוכל ושבעזרתה לעמוד, יוכל שבראשה

לכנסת. להיכנס
 בחוגו גוברת החרדה החלה בהדרגה אך

ב והפסיכולוגי הפוליטי המצב פרס. של
 אולי, להיות, יוכל שדיין כך התגבש ארץ
 בפינה. היושב חבר־בנסת, מסתם יותר
 ״קואליציית־ של הסיוט קם העיניים מול

 כל כאשר ,50ה־ משנות תקדים — ניר״
 למנוע כדי אחת יד עשו בכנסת הסיעות

הכנ כיו״ר מפא״י נציג של בחירתו את
והש הימין של זו קואליציה בעזרת סת.
 אחדות־העבו־ איש ניר, נחום נבחר מאל
הכנסת. כיו״ר דה,

ה כמישור גם יתכן זה האם
ץ ממלכתי

 שראש בישראל תקדים היה לא כה עד
קו בהקמת נכשל ביותר הגדולה הסיעה

ה את הנשיא מטיל החוק לפי אליציה.
הסי נציג על הרכבת־הממשלה של תפקיד

 עמדת־הכוח את מנצל וזה הגדולה, עה
 הדרושים השותפים את לרכוש כדי שלו
שבו כשישה לרשותו עומדים כך לשם לו.

לש להבטיח, לתמרן, אפשר שבהם עות,
 סיעות כמה יש שתמיד מכיוון לאיים. חד,

פרי. זה מאמץ נושא לרכוש, שאפשר
האח הסיעות שכל יתכן בתיאוריה אך
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