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אשתו. של אביה בו צופה כשמחצד ודרבי מוכתר עם מתנשק דיין נראה בתמונה

 ת בביהזזזזולים ההתאוששות בחדר שוכב דיין משהוהדוקטור הפאציינט
 קו שכתב בשעה מיוחדת, מיטת־צירים טל השומר,

משמא בו צופה האישי, ורופאו בית־החולים מנהל שיבא, והד״ר אותו מראיין לב־ארי, גדעון ישראל,

 מיוחדת טלפון בשיחת (סי״צ). הצרפתית עות
 נכונות את לוודא הצרפתים ביקשו מפארים
ה כי להם שנמסר לאחר גם אל־פתח. הודעת
 לא רחי,1מ דמיון פרי אלא אינה הודעה
 שוב, זמן כעבור צילצלו הצרפתים, נרגעו

 אישיות מפי ההכחשה את לקבל וביקשו
 רק זו היתד, ממשלת־ישראל. של רשמית

 פציעתו שמאז דיין, משה מעלילות אחת
ש השבוע של הרביעי ביום עפר, במפולת

 דיין אגדות שכל למימדים וגדלו פרחו עבר,
לעומתן. מחווירות כה עד

 יותר עוד שחקים הרקיעו אלה אגדות
הש הראשון ביום ישראל, קול הודיע כאשר

 בחדרו שר־הביטחון עם ראיון הקליט כי בוע,
 שודר לא לבסוף תל־השומר. שבבית־החולים

פורסם. תוכנו ורק הראיון
ממה יותר כנראה אנוש דיין של ״מצבו

הציבור. בקרב שמועות עברו שמוסרים,״
משו הבלתי הראיון מאחרי האמת אולם

 העפר מפולת בשעת יותר. פשוטה היתד, דר
 כששתיים החזה׳ בבית בעיקר דיין נפגע

נס שדרתו מחוליות ואחת נשברו מצלעותיו
 שטף הרופאים גילו ראשון באיבחון דקה.

 היו, השטף שמקום מאחר בבית־החזה. דם
 אבי כי הרופאים חששו והעורקים, הלב ליד

הח לו.היה דיין. של בגופו נפגע העורקים
 ניתוח מביצוע מנוס היה לא מתאמת, שש
פתוח. לב

 במכונת דיין של חזהו בית צולם כך משום
 עד שעות, כמה במשך קצובים בזמנים רנטגן,

 פגיעה וכל חשש־שח־א זה שהיה שהתברר
הלב. לעורקי נגרמה לא

 סימפונות ליד למעשה, אירע, הדם שטף
של הקול מיתרי על ללחץ בעקיפין וגרם

ה תחנות כבל ששודרה .דיעה
סוכ לכל מיד והופצה הערביות רדיו 7

רש הודעה זו היתד, בעולם. הידיעות נויות
 הלשון: בזו אל־פתח. אירגון של מית

לאזד,מ נענה לא המלחמה ופושע ״לאחר
 את לבצע נאלצנו בפעולותינו, והמשיך תינו

 ההגנה שר הוזהר שבועות כמה לפני האיום.
 פעולותיו את שיפסיק דיין, משה ישראל של
לאזהרה, נשמע ולא מאחר הפלסטינים. נגד

תל בית־החוליס אחות
! 1 0 / 1 1 1/ ^1 ב המטפלת השומר, 1
ההתאוששות. חדר מתוך מציצה שר־הביסחון, !

ך | י ן 1| ך ן ד  וייצמן, ועזר ראומה ?1|
11 11 111 1 1 משה של וניסו גיסתו 0

 חוליו. כחדר הקבועים המבקרים בין הס דיין,
לביה״ח. שנזעקו הראשונים מן היה עזר

ש לאחר האיום. את אל־פתח חוליית ביצעה
 יאזור־ בדרך לעבור עומד דיין כי לחוליה נודע

לא כדי מהכביש חלק החוליה הרסה חולון,
 דרך על לעבור השר נסע בה השיירה את לץ

 היעודה בשעה מוקשים. הוטמנו בו עפר
 משה של ומכוניתו השיירה, למקום הגיעה

 אחרי לתהום נתדרדרה המכונית בתוכה. דיין
 המכוניות. שאר כל את העיף שהפיצוץ
 דיין ומשה רבים, היו והפצועים ההרוגים

 מת. וחצי חי חצי בבית־ר,חולים שוכב עצמו
מפו בענין המוח את יבלבלו לא ושד,ציונים

וארכיאולוגיה.״ לת
 ברצינות כמובן, התייחס, לא בעולם איש

ד,ידי־ סוכנות מלבד זו, מתרברבת להודעה
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