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 מהצד בבית.״ נשאר אני לבית־חולים.
 של האישי רופאו ולצידה דיין רחל האחר,

 לשכנע המנסים גולדמן, בוליסלאב דיין,
 לבית- ולנסוע לאמבולנס לצאת דיין את

בתל־השומר. שיבא החולים
 נכנע ויכוחים של תמימה שעה אחרי

 בפעם אולי אותו, הסובבים לרצון דיין
 עלה הוא עצמו בכוחות בחייו. הראשונה

לשמוע היה אפשר פעם מדי האמבולנס. על

 נדירה תופעה זו גם — מכאבים גונח־ אותו
אצלו.

 דיין משה אושפז האחרון החמישי ביום
 הקרוי בבית־החולים נמרץ לטיפול במחלקה

 כמה אותו שהציל הרופא של שמו על
 דרש *הוא שיבא. חיים ד״ר ממוות, פעמים
ה מכשיר את ופתח עיתונים לו שיביאו

 לפני לתיקה, דחפה שרחל טרנזיסטור
 התלונן דיין לאמבולנס. היא גם שעלתה

 ועל שמאל וביד בחזה עזים כאבים על
 הם שאלה ידעו הרופאים בנשימה. קשיים

התקף־לב. של מובהקים סימנים
ש הראשונה הפעם זו היתה לא

 לבית־החולים. בעלה את ליוותה דיין רחל
הסרטן. במחלת כשלקה בו טיפלה היא

 בארצות־ עין לניתוחי עימו נסעה היא
 — עקבה היא שיישאו, לפני עוד הברית.
 כשגיבעה פציעתו, אחרי — אומנם מרחוק
 קבר שחפר בעת עליו התמוטטה שלמה
 את וריסקה חי אותו לקבור איימה עתיק,

עצמותיו.
 הדאגה למרות הקודמות, בפעמים אולם
 של הקודרות תחזיותיהם ולמרות. הרבה,

 של המייוחד החוש לרחל אמרי הרופאים,
 ושלם בריא חי, יצא שדיין האוהבת האשד,

האח החמישי ביום ומהמחלות. מהתאונות
 כרגיל, כאילו תיפקד שדיין למרות רון,

 השמיעו הבדיקות שבעיקבות ולמרות
 מודאגת. היתד, היא הרגעה, דברי הרופאים

מאבדת היא שהפעם לה, אמר חוש אותו

בעלה. מות על עימה שהתאבלו ואזרחים פקודיו, דיין משה של האחרונה, בשבת משוחחת יעל, בתו של בנה דיין, של נכדנ של


