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)13 מעמוד (המשך
 שהיה כולל, הסדר במקום שבאו מצרי,
אפשרי. אולי

 תפקידו את סיים דיניץ
 ממשלת- של נאמן כמשרת

בהס בפומבי תמך הוא בגין.
 ה־ בפירושם קמם־דייוויד, כמי
יותר. ניצי

 ,1979 בתחילת לישראל, שונו עם
 מיפ־ ובמוסדות באוניברסיטה השתלב

 היו בעיתונות מאמריו ,העבודה', לגת
 ־1980 בשנים גולדה. בנוסח ניציים,

 בארץ, הציבור רוב כמו סבר, 1981
 אשלייה מתמוטטת. בגין שממשלת

מדיניות את לתקוף לו גרמה זאת

דיניץ
נאמן משרת

 לפשרה שוב ולהטיף הליכוד,
 בידי שתשאיר ירדן, עם טריטוריאלית

 למלך תעניק הגדה, רוב את ישראל
המאוכ באיזורים ״דריסת־רגל" חוסיין
 את הביע הוא ושומרון". ב״יהודה לסים

 וימצא ממשלה ירכיב שפרס ביטחונו
 דבר של בסופו הולם". ״תיק עבורו
 וה״פקידונצ׳יק" בבחירות, בגין ניצח

לכנסת. להיבחר אפילו הצליח לא
 שקט דיניץ היה האחרונות בשנים

 רחוקות לעיתים רק הופיע הוא יחסית.
 מיפלגת־העבודה של במועצת־המחוז

 הציבורית פעילותו ורוב בירושלים,
פרס. לצד היתר

 זקוק שהוא סבורים מכריו
מגול שהתייתם אחרי לפטרון,

 גיאוגראפית והתרחק מאיר, דה
מקיסינג׳ר.

 מקומו את מצא הוא אירוני באורח
 הבוסית של לשעבר שנוא־נפשה לצד
 לא״הכי־ בשיטות פעל שנגדו שלו,

גולדה. של בשירותה נקיות
 בשעתו שכיהן בכיר, מדיני כתב

 הזה להעולם סיפר בוושינגטון,
 ביותר, יעיל איש להיות יכול שדיניץ
 אחר. מישהו על־ידי שיתופעל בתנאי

 שאת אותו, לשכנע ידע ״קיסינג׳ר
 האמריקאי, שר־החוץ של הרעיונות

 דיניץ הגה לבצע, עומד הוא שאותם
עצמו."
 הוא המדיניות עמדותיו מבחינת אך
 ולא דבר למד לא הוא ביותר. עיקבי
 בהתפשטות תומך דיניץ דבר. שכח

לפלס זכות כל ושולל טריטוריאלית
 עויין הגלובלית, בזירה נץ הוא טינים.

 מסר כל חסר השלישי, העולם את
חברתי.

פרס, למחנה שייכותו שחרף מעניין
 דווקא בדיעותיו מאור קרוב הוא

 יש המאוחד. בקיבוץ הבין לאנשי
 התומכים מחנה את יתגבר שהוא להניח

 ויוכל לאומית״, ״אחדות בממשלת
כזאת. בממשלה בקלות להשתלב

 העבודה״ ש״תנועת שחשב, מי
 בצורת אותה יקבל מגולדה, נפטרה
 37ה־ הועמדבמקום הוא דיניץ. שימחה

 נכונו ועוד מיפלגת־העבודה, ברשימת
■ כרעם חיים גדולות. לו

המנדט. בזמן ,1947ב־ ירושלים

 מיטה עומדת החדר מרכז ף*
 שולחן־עץ לידה גדולה. זוגית ^
 לבן אהיל עם מנורת־קריאה ועליו קטן

 אחד החלון, מול המיטה, בצד פשוט.
וחול חליפות בעיקר בגדים, עמום קיר
 ערימת־ספרים עומדת הארון בצד צות.

 אדם. של לגובהו עד המגיעה גדולה
 ביניהם שונים, ספרים מונחים בערימה
אנציק סידרת המקום רוב את תופסת
 בכריכה הכרוכה בריטניקה, לופדיה

בזהב. אותיות ועליה מהודרת חומה
 בצירי הארון, שמול הקיר על
 האחת תמונות, שתי תלויות החלון,
 בשחור״לבן אשה של פשוט רישום

בצבע. תמונת־נוף והשניה
 למיטה, שמעל הקיר מן לכל, ומעל

 גבוה, גבוה הקטן, לחדר הכניסה מול
 בחצי אדם מביט לתיקרה, קרוב

 חצי ובעיניו ועניבה, מיקטורן פרופיל,
חיוו.

ברנסי. צאלח זהו
לבעליו. ומחכה ונקי ריק החדר
 על זקנה אשה שוכבת השני בחדר

 לראשה לבנות, שערותיה צרה, מיטה
 זוהי בשמיכות. מכוסה והיא מיטפחת,

 צאלח. של 85ה־ בת אמו ברנסי, ריבי
 רוב למיטתה ורתוקה חולת״לב היא

 תמונה תלויה הקיר, על לידה, הזמן.
הגדול. בנה של נוספת

 של הולדתו כפר בטייבה, אנשים
 והם עליו, לדבר שמחים ברנסי, צאלח

 ברנסי ובשימחה. בהערצה זאת עושים
מנהיגם. הוא

 ברנסי, הקים אחדים חודשים לפני
לחקר המכון את אחרים, עם ביחד

 כבר ,1969ב־ מאסרו 1111*1
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