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 השני. נכדם את בידה המחזיקה דיין, יעל בתם יושבת הכסא כשעל בצהלה, דיין בבית
השחקן־במאי. ואמי המושבניק אהוד בנים: שני דיין ולמשה לרות יש יעל, מלבד

דיין רות מאשרת נדיר בגילוי־לב
לויי כל את הוד. העול□גי

 ומסבות - לשעבר בעלה של אהנהניו
ו י ה א ה ז א ד ו [ צ ה ה מ ל ש

 הנשואין בחיי לפגוע כדי עוד בו היה לא
הזוג. של

 עלילות בסיפור מיוחד ענין יש אם
דוו דיין רות מפי דיין משה של האהבים

 קודם טעמים. וכמה מכמה נובע הוא קא,
 לסיפורים אוטנטית גושפנקא נותן הוא כל

 הם כי סברו ושרבים כה, עד שפורסמו
באמי להאמין וסירבו מופרזים מוגזמים,

 את דיין רות מציגה לכך נוסף תותם.
 היא שרק כפי המטבע, של השני הצד

 נשואה אשה של סיפורה אותו: הכירה
 משפחתה, חיי על לשמור המנסה ופגועה,

 בחיים האישי, כבודה ועל גאוותה על
 לאומי לנכס שהפך אדם עם משותפים

עצמו. בעיני גם
 בצופן, כאילו שנכתב רות, של סיפורה

 ברמזים, רק ולפעמים שמות לציין מבלי
 לאלה עניינים ולמפתח למדריך גם זקוק

 בחייו צד באותו ביותר מתמצאים שאינם
 להלן בחייו״. לאגדה הפך אשר ״האיש של

 של סיפורה מתוך קטעים אותם מובאים
ה־ של קודמים פירסומים עם יחד רות,

 בצורה עצמם, נושאים באותם הזה עולם
 העלומות הפרשיות את לפענח המאפשרת

דיין. של האהבה מחיי
■ ■ ■

ע בו דיין, ורות משה התגרשו בו ש
 :הזה העולם גילה ,1971 בדצמבר ^

 שעות ,1956 נובמבר חודש בתחילת
 התכנסו קדש, מבצע סיום אחר מספר

 מלון מאולמות באחד עיתונאי־חוץ עשרות
 מסיבת להיערך עמדה שם בתל-אביב, דן

 כובש עם ראשונה פומבית עיתונאים
 הרמטכ״ל המנצחים, הגייסות מצביא סיני,

דיין. משד. רב־אלוף
ה את שמילאו הרבים החוץ עיתונאי

ה של לבואו בקוצר־רוח ציפו אולם,
ש אשד, זיהו מהם כמה כאשר מצביא,
 מקום לעצמה וביקשה ביניהם נדחקה
 נערכה מיד דיין. רות כאשתו, צנוע,
 של גדולה קבוצה רבתי. הסתערות עליה

 החלו מצלמות אותה, הקיפה עיתונאים
 ״מה פיה. אל נדחפו ומיקרופונים לצלמה

כולם. אותה שאלו ?״ להצהיר לך יש

דיין!וסבווו מ1ר

ב השבוע הוכו ישראליים בבות ן*
מע פירסם כאשר זה היה תדהמה. ו

נו פרקים שלו, שבת ערב בגליון ריב
 דיין, רות של החדש ספרה מתוך ספים

הקרו בימים לאור לצאת העומד ואולי,
 של פצצה הפירסום הכיל הפעם בים.

 דיין רות כתבה אותו הפרק את ממש:
 דיין, משה משר־הביטחון גירושיה אחרי
ה זה היה שנים. 36 במשך בעלה שהיה
 כבר שסיימה אחרי רות כתבה אותו פרק

 שלה האוטוביאוגרפיה כל את להכתיב
 דודמן. הלגה הספר, בכתיבת לשותפתה

ממשה, לגירושיה רק לא בו התייחסה היא

 ל■ צרחה ״הבחורה
 עולך חבעל בטלפון:

אחדות!״ □11 ב■ בוגד

 לכל גם אלא שנה, לפני בדיוק שנערכו
ב שלו והאהבהבים האהבים פרשיות
המשותפים. חייהם תקופת

 את דיין רות הוכיחה נוספת בפעם
עצ אישיות בעלת דגולה, כאשד. עצמה
 וחוכמת־ אנושיות לבביות, הקורנת מאית
פר כל את פירטה נדיר בגילוי-לב חיים.

שהו בעלה של האסורות אהבותיו שת
 זאת עשתה היא גירושיהן. לקראת בילו

 וללא נקם רגשות ללא באיפוק, בטאקט,
לאיד. שמחה
 דיין רות של מגילוייה אחד לא אף

 היא אותם הסיפורים מרבית חדש. היה לא
 לרכילות .נושא שימשו בספרה, מפרסמת

ה של הצמרת לחוגי רבות שנים במשך
ל גם ידועים שהיו הסיפורים, כל מדינה.
 ב- במלואם פורסמו הזה, העולם מערכת

גי אחרי מיד פרטים בפרטי זה, עתון
הדברים פירסום כאשר דיין, הזוג רושי

שנים, 37 לפני שלהם, החיזור בתקופת דיין ורות משה 1בנהלל אושו
 האצולה בת עם האיכרים בן של פגישתו בנהלל. עגלה על

שנים. 36 שנמשכה ביותר מוזרה נישואין פרשת הולידה בנהלל, ללמוד שבאה הירושלמית,

 דיין. רות תמהה ?״ מה על ״להצהיר
המדובר. במה תפסה שלא

העיתו אמרו כמובן.״ הגירושין ״על
נאים.

בהש רות המשיכה גירושין? ״איזה
תוממות.
ה אמרו דיין...״ הגנרל ושל ״שלך

עיתונאים.
 קצר זמן כי לדעת, אז יכלה לא רות

 החוץ עיתונאי בין פשטה בואה לפני
להת עומד דיין משה כי שסיפרה ידיעה,

חדשה. אשד. ולשאת מאשתו גרש
 הראשונה בפעם דיין לרות נודע כך

חדשה. אהבה יש דיין, משה לבעלה, כי
 שאירע מה על דיין רות של גירסתה

 היא דן, במלון 1956 בשנת ערב באותו
:כדלהלן

 לפני במדרגות בחפזון שעליתי בשעה
 ״את איטלקי. כתב אלי ניגש המלון, שער
 — בפתח ממש שאל — ? כן לא דיין, מרת

שאלה.״ לי יש בבקשה,
 מצטערת אני אבל דיין, גברת אני ״כן,
 — בפוליטיקה מאומה יודעת אינני מאוד,

 — כאלה שאלות על להשיב נהגתי כך
 מוכרח ואתה דבר לך לומר יכולה אינני

פגישה.״ כאן לי יש לי. לסלוח
 שאלה זו ״אבל :הירפה לא העיתונאי

 מדברים הכל בעצם דיין. מרת אישית,
הסו להודעה מחכים כולם כאן. כך על

הראשון.״ להיות רוצה ואני פית,
אמרתי. העניין?״ מה ״בסדר.

 הראשון להיוו. רוצה הייתי מבינה, ״את
גירושיך.״ על השומע

 ?״ באחרת אותי מחליף אתה ״אולי
שאלתי.

 חזר, והוא שאלתו על שיחזור ביקשתי
ב מדבר הוא שאולי להבין התחלתי ואז

להת שראוי במקום בו החלטתי רצינות.
מו־ ״הבט, :ואמרתי בקלות לעניין ייחם


