
־ ובמחלות בתאונות ד״ן משת נאבק חייו כר

1 מתמונו־ באחח דיין, משה 0
הוא שבו המעטות, תיו 1^•

עיניו. שתי בעל עדיין כשהוא נראה

תסומן מחרת גד1 הקשת במאבק עומד הוא עכשיו

בבית אישפוזו על הידיעה ת
*  משה שמע בתל־השומר שיבא החולים י
שבצהלה. בביתו דיין

 בבדיחות- להיזכר כמובן, היה, יכול הוא
איש־הנגב, על המפורסם בסיפור הדעת

 לחלל נזרקה בעיקבותיהם אשר בדיקות, של
 לנתחו הוחלט סרטן. המפחידה: המילה
מייד.

 האחרון הראשון ביום שנערך בניתוח
 הניתוח הסרטני. מהגידול חלק תחילה הוסר

הניתו שולחן על שוכב דיין ובעוד הופסק,
 התשובה למעבדה. הדוגמה נשלחה חים,

 אחדות, דקות כעבור המנתחים, אל שחזרה
 התגלה אכן דיין של הגס במעי כי קבעה
סרטני. גידול

 כרתו, הם במלאכתם. המשיכו הרופאים
 הגידול איזור כל את נרחבת, בצורה

 הלימפתית המערכת את וכרתו וסביבתו
המנקזת.

 הגורלית, לבדיקה הרופאים עברו עתה
 אם השאלה על לענות צריכה היתד. אשר

 במעי שנמצא הסרטני, הגידול התפשט
 נבדקו בגוף. אחרים למקומות גם הגם,

 הדק, המעי התריסריון, הקיבה, הכבד,
 נערכו כן ושלפוחית־השתן. הטחול הלבלב,
 הגידול ובעמוד־השידרה. בכלי-הדם בדיקות
 לכבד הגם מהמעי להתפשט יכול הסרטני

 ומהמע־ הדם, באמצעות ולעמוד־ד,שידרה
איזוריות. לבלוטות הלימפתית רכת

 הרפואה. במדע ידוע הגס במעי סרטן
 של חדשים מיקרים אלף 100מ־ למעלה

בארצות־ שנה מדי מתגלים הגם במעי סרטן

 עירוי־נוזלים יקבל בבית־החולים לגמרי.
 האף דרך מנקז צינור לו והורכב לווריד,
 מדופן החוצה הוצא המעי של קטע לקיבה.
 יתאחו. הכרות המעי שדפנות כדי הבטן,
 היציאות תעשינה חודשים שלושה במשך

נוזלית. בצורה הזה, הפתח דרך
סיכויי
החיים

 כמה עד כמובן, היא, השאלות אלת (*ך
י  שנתגלתה אחרי המחלה, מסוכנת •

הניתוח. ואחרי
 בילבד המעי לדופן מוגבל הגידול כאשר

 מהמנותחים אחוז 95 — עתה המצב וזה
 אם הניתוח. מיום שנים חמש אחרי חיים

 לגבי שיוודע, הדופן(דבר את עובר הגידול
 אחרי חודשים, או שבועות כעבור רק דיין,

 בחיים נותרים בדיקות) של ארוכה שורה
 שנים חמש כעבור מהמנותחים, אחוזים 65

 נרחבת התפשטות יש אם הניתוח. מיום
 חמש אחרי בחיים, נותרים הסרטן, של

 דיין אצל מהמנותחים. אחוז 30 רק שנים,
 בזמן, הגידול את לאתר הצליחו כי התגלה

נרחבת. התפשטות ואין
מאמינים בסטטיסטיקה, מילבד אולם

אוס חיילים לצד בסוריה, בקרב השתתף
 וישי, של הצרפתי הצבא נגד טרליים,

 בחברת אז לחם דיין הגרמנים. לצד שלחם
 בצה״ל, סגן־אלוף אחר־כך שהיה מי ידידו,
מרט*. זלמן
 אש נפתחה ומרט דיין של יחידתם על
 וקודם מקלע, להפעיל ביקש דיין חזקה.

 במיש־ במטרה, בניין של מגג התבונן לכן
 צרפתי מקצין כשלל לכן קודם שלקח קפת,

 :שאירע מה את אז תיאר עצמו דיין הרוג.
 את למצוא כדי במישקפת, ״בהסתכלי

 קיבלתי הצרפתיים, החיילים של חנייתם
 ניתנה ההכרה. את איבדתי לא בעין. כדור

ראשונה.״ עזרה מייד לי
 להצלת עזרה לא הראשונה העזרה אולם

 השמאלי בחלקה פגע הכדור דיין. של העין
 זכוכית ורסיסי אותה ריסק המישקפת, של

 אחר־כך תיאר העין. לארובת חדרו ומתכת
 על נפל ״משה מרט: זלמן המחזה את

 מארובת־העין לחלוץ ממני ביקש הוא הגב.
לתו שחדר המישקפת, גוף את השמאלית

 אך כוחי, בכל זאת לעשות כיסיתי כה.
 תוך לו, להניח ביקש אז יכולתי. לא

 יישאר המישקפת שגוף מוטב כי שחשב
 שטף- את ויחסום כמגופה, בארובה תקוע

הדם.״
העין, את ״איבדתי למרט: אז אמר דיין
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 מסדום באוטובוס שנסע אלמוג, יהודה
 את ישראל בקול בחדשות שמע לירושלים,

 את וצבט עצמו, שלו פטירתו על הידיעה
חי*. עדיין שהוא להיווכח כדי עצמו

 שודרה שהידיעה שלמרות ידע, דיין אולם
 כמה פי וחמורה נכונה, היא מדי, מוקדם

ששודרה. מכפי
 לחצות, קרוב אחדות. שעות כעבור

 לבית־החו- דיין של מכונית־השרד הגיעה
 ושומרי- רחל, רעייתו, היו דיין עם לים.

 פרטי, לחדר במהירות הוכנס דיין ראש.
 שעבר הניתוח לקראת טיפולים מקבל והחל

המחרת. בבוקר
 נוהג בתל־השומר שיבא בית־החולים

 שיבא חיים הפרופסור שקבע הקו על־פי
 ומי בית־החולים, קרוי שמו שעל המנוח,
 כי שקבע דיין, של האישי רופאו שהיה

 מחלתו. על האמת את לחולה לספר יש
 בשבוע שנערכו בדיקות של שורה אחרי

 מרה, אמת לדיין הרופאים גילו שעבר
 קיבל דיין אך אדם. כל למוטט עלולה אשר
 שר- של הגס במעי עפעף. ניד ללא אותה
 ויש ממאיר, לגידול חשש התגלה החוץ

במהירות. לנתחו
 התלונן במצריים, מביקורו שחזר אחרי

וחול עייפות ועל בבטן מכאובים על דיין
 בביטנו. למכאובים כבר רגיל דיין שה•
 מכיב־כיבה סובל הוא ארוכות שנים מזה

 הכאבים עם לחיות למד והוא (אולקוס),
 ממנה מתעלם כשהוא זו, מחלה שגורמת
תפריטו. להרכב הנוגע בכל לחלוטין

 פצי- דיין. רגיל ולחולשה לעייפות גם
 עינו של רגישותה ובעיקר הרבות, עותיו

לחול תכופות לעיתים לו גורמות הבריאה,
 מצטרף אלה אל כאשר ולעייפות. שה

 בבוקר מחמש רצחני, כימעט סיגנון־עבודה
 רבים, ומתחים חצות, אחרי הרבה ועד
 דיין, טבעיות. הופכות אלה שתופעות הרי

 כאבים, להשכחת גלולות לקחת נוהג שאינו
 או העייפות, עליו גוברת כאשר נוהג,

 שקבע האדום הקו את עוברים שכאביו
 ספורות, דקות בת תנומה לחטוף לעצמו,

 בחדר או במישרדו, המוצבת במיטת־שדה
עוברת. וחולשתו חולפים כאביו בביודמלון.

 שחזר מאז פעלו לא אלה טכניקות אולם
 לזלזל נטה הוא תחילה ממצריים. דיין

 אשתו, של בהשפעתה אולם אלה. בתופעות
סידרה שיבא בבית-החולים עבר הוא רחל,

 בני רק כלל, בדרך תוקפת, המחלה הברית.
.65 הוא שלה המסוכן והגיל ויותר, 40

ה בפיזור גיאוגרפים שינויים קיימים
 בגורמים החוקרים התמקדו לכן מחלה.

 המחלה. כבסיבת במזון, ובעיקר סביבתיים,
 רבה שיכחות קיימת כי ידוע עתה עד

 מרוכזת התזונה שבהם באיזורים זו למחלה
ובשומנים. החי מן בחלבון יותר

 דיין משה יצטרך הקרובים בחודשים
 חייו סיגנון של המואץ הקצב את להקטין

חדשה למיסגרת־חיים ולהסתגל ועבודתו,

 שנותח מי של סיכויי-החיים כי הרופאים
וב בראש טמונים סרטני, גידול בעיקבות
 והנפשי הגופני ההתנגדות בכושר ראשונה

החולה. של
 רצופה חייו מערכת כל אשר דיין, משה

 קשות, ותאונות מחלות על בהתגברות
להא ניתן ולכן בהן, במילחמה בקיא כבר
 המייוחד האיש יתגבר הפעם גם כי מין
מחלתו. על הזה

ב החל בפציעות דיין משה של מאבקו
הוא .26 בן היה. דיין כאשר ,1941 שנת

 אשאר לבית־החולים, מהר אגיע אם אבל
 של פניו ואת עינו את חבש מרט בחיים.״

 מאותו היא אף שנפגעה ידו, כף ואת דיין,
 חשב עימם, שהיד. אוסטרלי, קצין כדור.

להס למרט והציע נואש, דיין של שמצבו
דיין דיין. עם יחד לצרפתים עצמו גיר

 $)ת דיין. עם !זדבר נורט אין כיום *
 יום־ במילחנזת פקד מרט של מישפחתו
 שדיין מכך נעלב ומרט אסון, הכיפורים

ולנחמו. לבקרו כלל בא לא

המפורסמות הטעויות אחת זו היתה *

____
של גדודו מותו. על ההודעה

 במפה קורא העצמאות, במילחמת דיין משה
 כבש אותן ורמלה, לוד על ההתקפה ערב

העצמאות. במילחמת ,69 גדוד דיין, משה
הבריאה, עינו את לסגור נוהגעור־הביטחון

בכאבים. אותנ מייסרת היא כאשר
כאביה על להקל כדי הרטייה, את קרובות לעיתים מסיר דיין


