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 זאת לדעת קשה קונסטרוקטיבי? פיתרון של דרך על או

מראש.
ביום. זאת יודע אינו כוודאי עצמו דיין

שתתעורר־ הבעיות על ראשו את השובר האיש הוא איו
 — היום של הבעייה על חושב הוא שנה־שנתיים. בעוד נד.

עליה. ורק
ארוך וטווח קצר טווח
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 זד. שלילי? או חיובי הוא זה סיבופ״ביניים אם ן*
בנקודת־ההשקפה. תלוי | (

טוב. שרות דיין עשה הקצר בטווח
 בשטחים נסבל מצב השליט הערבי, הטרור את עיכב הוא

הישראלי. הפאשיזם עוקץ את הקהה המוחזקים,
 אם ספק הארור, בטווח

 להישגים רב ערף יש
שר־הכטחון. של אלה

והרמטכ״ל דיין
 פיתרון. מחוסר הכל, למרות יתגבר, הערבי הטרור כי
 והפאשיזם הערבי הפאשיזם יהודי. טרור אחריו יגרור והוא

 פעולה. לשתף יוסיפו זה, את זה משלימים שהם היהודי,
קורה היה מה ״אילו״. של בשאלות לשגות טעם אין

נשו-הבסחו! המטפלת אחות שד סימוה

 אילו חכם? אדם גם אלא פיקח, אדם רק לא דיין היה אילו
 אלא מזהיר, כושר־אילתור בעל כראגמאטי, אדם רק היה לא
חדשה? מציאות ומעצב יוצר בונה, כוח גם

 הוא המוחזקים, בשטחים דיין שולט חודשים עשרה מזה
ה את עשה לא גם הוא אבל רבות. שגיאות שם עשה לא

 חדשה מציאות ליצור המרחב, את לחשמל שיכלו מעשים
 הדגל הנפת הפליטים, יישוב של התחלה בארץ: לגמרי

 לערביי חדש לאומי מיבנה עידוד ישראל, דגל בצד הפלסטיני
 הדו־קיום את שימחישו דרמאטיים מיבצעים עריכת פלסטין,

פלסטין. וערביי ישראל של החדש
 היה כזה מעשר, כל לדיין. רק נוגע אינו זה כל נכוו,
 להחליט מסוגלת שאינה כולה, הממשלה החלטת את מחייב
 הממשלה, על דעתו את לכפות יכול היה דיין אולם דבר.
לכך. מסוגל היה לא אחר אדם שום זו. בדרך הלך אילו

בזה. איש אינו דיין אכל
 אני כך לעינינו, יזדקרו הזה ההיסטורי המחדל תוצאות

הקרוב. בעתיד חושש,

תל־השומר בבית־חולים

ת דו החולה מחזיר סו
 להיכנס נותנים לא הם שרות־הבטחון. איש

מכירים. לא שהם לאנשים
 את לבקר שבא קיי, דני עם אינצידנט היה

 דה־שליט, ממי עם בא הוא דיין. משה
 את הכיר השוטר משרד־התיירות. מנהל

 לתת רצה לא אבל להיכנס, לו ונתן קיי דני
 את אמר קיי שדני ברור להיכנס. לדד,־שליט

 להיכנס. לדה־שליט שיתנו וביקש לדיין, זה
 בעבודה להתערב יכול לא ״אני ענה: דיין
בחוץ. נישאר ודה־שליט השוטר,״ של

★ ★ ★
.וצייצני משונה קול

 במינו, מיוחד חוש־הומור לו יש בלל, ף*
 כבר הוא עכשיו מאד. מעניינות ודיעות ■2

 לו יש כי אם חופשי, באופן לדבר יכול
 כל את שמצחיק כזה, וצייצני משונה קול
 את וגם הראשונה, בפעם אליו שבא מי

 עצמו על לספר 'מפסיק לא הוא עצמו. דיין
 לי יש לכן באילת, ״הייתי הבדיחה: את
טורפות.״• חיות הם שם הכרישים כזה, קול

 חב״דניקים, של משלחת אצלו כשהיתה
 דיין: להם אמר היה, שבן־גוריון לפני יום

 ניצלתי, לא ניצלתי פצוע, לא פצוע ״חברה,
 עד פה תחכו יעבוד. לא שלכם העסק עלי

להשפיע אפשר עליו בן־גוריון, בא אז מחר,

 איש על נפוצה צברית לבדיחה רמז *
 כרישים!״ ״הצילו, וצועק: באילת, המתרחץ

באמצע. משתנה שלו כשהקול —

שלכם. האלה הדברים בכל עכשיו
★ ★ ★

נחמד הבי עזר
̂וח1>ןו1וי18£3ו8י8״? וזןו11<1!וו

 מבקר כאשר במי!וחד אוהב יין ף*
 ישנה אלה לשניים יעקובי. גד אותו )

 ממש קוטלים הם בדיחות. של משותפת שפה
 שזר זלמן ניבחר כאשר העולם. כל את

 על בדיחות של סריות להם היו בשנית,
 לפרסם. מעז היה לא עיתון ששום שזר,

לא. אתם אפילו
 המבקרים. מכל נחמד הכי הוא וייצמן עזר

 אצל עובר קודם הוא ניכנס, שהוא לפני
 שלומו, מה אחד כל שואל האחרים, החולים
 חולה, כל של מצבו היה מה זוכר ואפילו

 ניכנס הוא אחר־כך רק הקודם. מהביקור
דיין. אל

 קטועת־הרגל החיילת את מאוד אהב עזר
 )1596 הזה (העולם לוקאץ׳ דניאלה שנפטרה,

 דיין. אצל מאשר יותר אצלה יושב והיה
 שהה זמן הרבה כל־כך הוא אחת פעם
 בדיוק זמן לו שנותר האחרים, החולים אצל

 רואה ״אני רק: עצמו לדיין להגיד בשביל
וללכת. שלום!״ טוב, בך שמטפלים

 הוא גם בני־משפחתו אל שלו היחס
 שלו הבן מאסי, טלפון לו היה משונה.
 אורחים יום באותו לו היו בפאריס. שנימצא
השיחה. את לקבל הסכים לא ודיין מחו״ל,

 אהוד, שלו הגדול הבן את זאת, לעומת
בא, אהוד כאשר מאוד. אוהב הוא מנהלל,

דיין מגרש הנכדה, עם הוא כאשר בייחוד
 חשוב ולא בחדר, שנימצא מי כל את ממש

 אפילו הוא פעם אהוד. את ומקבל זה, מי
 לפעמים הוא ממנו, ״תזהרי בצחוק: לי אמר

נשוי.״ שהוא שוכח
★ ★ ★

טיפש!״ תהיה ״אל
מצב־רוח לדיין יש תמיד לא ולס
כולם, אל מנומס אומנם הו^ טוב.

 לפעמים בולטת. בצורה חסר־סבלנות אולם
 אל ״באמת, אנשים: מיני לכל אומר הוא

 מוחלטת!״ שטות ״זוהי או טיפש!״ תהיה
 למי אפילו זה את אומר אותו שמעתי

צור. צבי רמטכ״ל, שהיה
בצעקות. כימעט פעם פרץ הוא שיבא על

 אומר דיין את שמע כששיבא היה זה
 מבית־ ליל־הסדר לפני יוצא שהוא למישהו,
החולים.
 השתמע שממנו ביידיש, משהו אמר שיבא
 לו אמר דיין בחשבון. בא לא שבכלל
 את מרגיש הוא כי מאוד, קשות במילים

 של מהדיעות חשוב יותר וזה בריא, עצמו
הרופאים.

 מבית־ הקרובים בימים לצאת צריך דיין
 אלאסטי מעטה ללבוש יצטרך הוא החולים.

 רק לנוע יוכל ובוודאי גופו, מרכז כל על
 הוד, מרדכי חיל־האוויר, למפקד בקושי.

 שלי מהפציעה שיסבול ״היחידי אמר: הוא
 ,יותר אזדקק אני עכשיו אתה, תהיה —

הליקופטרים.״ של לשרות

 טוב. פאציינט שהוא עליו ומרים ^
ה ז £  לרופאים, שנוגע במה נכון אולי ^

 שאי־ ביותר חסר־הסבלנות החולה הוא אבל
הכרתי!״ פעם

 המטפלות האחיות אחת היא הדוברת
 למיש־ עבר מאז דיין, משה בשר־הבטחון,

בתל־השומר. ,13 מס׳ בביתן ״הקבוע״, כנו
האחות: מספרת

 בולט. הכי באופן חסר־סבלנות ■הוא דיין
 להסתיר מנסה הוא אנשים ישנם כאשך

 המפותח חוש־ההומור בעזרת בעיקר זאת,
 — להסתובב יכול היה לו אולם שלו.

 כמו מסתובב שהוא עליו לומר היה אפשר
בסוגר. ארי

 בייחוד לשכב, לו קשה כי עליו נראה
 לו ומספרים לו מטלפנים הזמן כל כאשר

עובד. שמכשיר־האלחוט או חדשות,
 ה־ כאשר או חשוב, טלפון לו יש כאשר

 חשובה, אינפורמציה לו מוסרת נווטורולה
 החדר. את לעזוב הנוכחים מכל מבקש הוא
 בעצמו שיבא מד״ר ביקש אפילו הוא פעם

החדר. את שיעזוב
★ ★ ★

וביצים קותלי־חזיר
*■׳ז■—ז >ח<וווויו>־ג<ו\^ י*׳ווו

 שש בשעה מתחיל שלו דר*היופ :ך*
 רות, אשתו, באה אז בבוקר. וחצי ^

 הביתן, של למטבחון נכנסת לבית־החולים,
 גם רות אותו. ומעירה קפה לו מכינה
הבוקר. של העיתונים כל את לו מביאה

 הולכת היא הקפה, את שותה שהוא עד
 יכול כבר הוא עכשיו אוכל. לו ומכינה
 הדברים יותר. או פחות מוצק, אוכל ןלאכול
 קורן־פלייקס הם: בבוקר לאכול אוהב ■שהוא

 יבשות ועוגיות סוכר, והרבה חלב עם
כאלה.

 אגס אנד האם לו עושה היא לפעמים
 היא אז כי אם ביצים), עם חזיר (קותלי
 מהבית, הביאה שהיא במחבט זה את עושה

 בבית־ הנהוגה בכשרות לפגוע לא טדי
החולים.

★ ★ ★ לבן־גוריון פולה כמו
 שרות אלה הם שלו הכלים בלל, ך*
 לו, הכינה כשהיא מהבית. הביאה דיין *

 והביאה ארוחת־הבוקר, את הראשונה, בפעם
 את ״נו, ואמר: צחק הוא למיטה, אותה לו

 היה לה אבל פולה, כמו להיות בתחילה
:ן־גוריון.״

 היה, שלי בעבודה הפחות־נעים החלק
 יכול לא דיין כאשר ימים, כמה לפני לד

 זה עצמו. בכוחות צרכיו את לעשות דה
 שאני מחדש, פעם כל אותי מצחיק דה

 לעשות רגילה אני סיר. לדיין להביא לריכה
 היה זה דיין כמו לאדם אבל לחולים, [את

 שכאשר כמובן מביך. ואפילו מצחיק ̂י
 היתה היא בבית־החולים, היתד, ?שתו
במקום. היא תמיד לא אבל זאת, יושר,

 יעל, היתר, אבל היתר״ לא שהיא פעם
 את לאביה להביא ממנה ביקשתי !בת,
 סירבה. היא אולם ־,סיר,
 לכל כמו הזה הטקס לכל מתייחם דיין

 על דבר שום אצלו משתנה לא אחר, בר
1,.!!$[י ■ פנים. 0

שומר החדר על
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