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נוגעץ־לב לסיפוו־אהבה בהדרגה הפך

 של הלאו־ק מכונית לידן נעצרת היתד,
 כיהן שדיין בעת פיקוד-הדרום, אלוף

 טרמפ, להן הציע דיין ומשה זה, בתפקיד
 אותן מוביל אף ולעיתים אחריהן מחזר

 סיפרו חיילות שתי לחוף־הים. או לפרדס
 הבלתי־כתובה להיסטוריה שנכנס סיפור,

 אותן לקח הוא כיצד דיין, אהבות של
 ׳ להצטרף אותן ופיתה אשקלון ליד בטרמפ

עירו השלושה כשכל לילית לרחצה אליו
הבדי גם באו הסיפורים בעיקבות מים.
 האות הפיכת סביב התרכזו שרובן חות

 היה לא לד. מד' דיין של בשמו הראשונה
 האהבים על דיברו לא שבו בישראל בית
 ׳ הסיפו־ את היא אף ידעה רחל דיין. של
והאגדות. רים

 באטל-דרס
אלוף רב של

ל ח  מפורסמת היתד, לא רכינוכיץ ^
הס הירושלמית בחברה אך דיין. כמו 1

 היתד, רחביה, שכונת סביב שהתרכזה גורה,
 יתמיד, המטופחת היפה, הבלונדית האשד,
 אשתו היתד, רחל מדיין. פחות לא ידועה

 ההמפורס־ העישירים מעורכי־הדין אחד של
 לבני־ רבינוביץ. פינחס בירושלים, מים
 היה ונורית. אורנה בנות, שתי היו הזוג

 עורך־ של הנישואין שחיי גלוי סוד זה
ה והעיניים הכרס בעל המקריח, הדין

 הנשים כאחת שנחשבה והאשה מחייכות,
שירטון. על עלו בירושלים, היפות

 , ממש צעיר, בגיל נישאו ורחל פינחס
 פינחס היה בילדותו דיין. ומשה רות כמו
נישו ערב פיאות. ובעל כיפה חובש דתי,
ולא כיפה חבש עדיין הוא לרחל איו

* ]
 נראה אחת לא כי אם פיאותיו, את גילח

 ו־ אוזניו מאחרי אותן מגלגל כשהוא
וילדו דתי, מבית באה רחל גם מסתירן.

 מאה השכונה בקירבת עליה עברה תה
שערים.
כש רבים. מחזרים היו רבינוביץ לרחל

 פינחס עם שנישואיה ברור כבר לה היה
 מדי אותה לראות היה אפשר כישלון, הם

 או זה איש עם ארוחת־ערב סועדת פעם
 להיפגש שלא הקפידה תמיד היא אחר.

 הכירוה שם בירושלים, מחזריה עם
 כלל בדרך היו הנסתרות פגישותיד, רבים.

 מעוררי אנשים עם ותמיד בתל־אביב,
גדו חברות מנהלי מימשל, אישי עניין:

בכירים. קציני־צבא ואפילו לות

 משפחתי בטיול היו יעל, בתם עם יחד
ל טלפון שיחת הגיעה לפתע באיטליה.

 לו הורה בן־גודיון בן־גוריון. מדויד דיין
 ארצה. ולחזור הראשון למטוס לעלות

ל עלה ודיין ברומא, נשארו ויעל רות
מטוס.

 רבינוביץ רחל התעוררה בוקר באותו
 ברומא. שהתה היא שבו בבית־המלון

 אמור שהיה באיטליה, בטיול היתד, רחל
לחברו ימים. כמה כעבור רק להסתיים

 אחר־כך: רבות שנים סיפרה היא תיה
 בוקר. באותו לי קרה מה יודעת לא ״אני

יום.״ באותו לחזור מוכרחה שאני הרגשתי

 אותנו. להפגיש כדי הארץ על רב עמל
 ממבט אהבה היתד, זו אם יודע אינני

 רחל את ׳שחיברתי מזמן אולם ראשון,
ל כך כל ׳שרציתי אדם עוד היד. לא

 וצער.״ שימחה עימו ולחלוק איתו הימצא
 דיין משה של האהבים מעללי סיפורי

 גם כולה. הארץ נחלת היו תקופה באותה
טיפו דייניים חיזורים עליהם. ידעה רחל
עסי רכילות סיפורי עם התערבבו סיים
 מדי חדר־מיטות. של אגדות ועם סיים
 את לראות מעריצים ישראלים יכלו פעם
 ב־ ייושב הרמטכ״ל, במדי לבוש דיין,

או־ כולו וכל נערה או אשד, עם מיסעדה
בבת־ים בחתונתם ורחל משה

ביחד תמיד להיות

במקו המטוס- בקידמת ישב דיין משה
 עיורך־דין ישב לידו יותר. המכובדים מות

 את שהכיר לויצקי, משה ידוע׳ ירושלמי
 מחוז מפקד דיין היה שבה מהתקופה דיין

 האחרונה, בשורה ישבה רחל ירושלים.
ביותר. כגרועה הנחשבת
 הוא מירושלים. רחל את הכיר לויצקי

ה ואחרי למטוס, כשעלו אותה פגש
אמי כג׳נטלמן אותה. לחפש הלך המראה

 ל-שבת תעבור שרחל לויצקי הציע תי,
 אותה הציג הוא המטוס. בקידמת במקומו,

 המטוס. לירכתי ופנה החדש שכנה לפני
 תחילה שיחה, התפתחה לרחל מישה בין

 רחל שסיפרה כפי — אחר-כך ביישנית,
 שאנחנו לנו היה ״נדמה — יותר מאוחר
שנים.״ מאוד הרבה כבר מכירים

 תיאר רחל עם הראשונה הפגישה את
רחל עם הראשונה ״היכרותי :דיין

 הקדיוש-ברוך־ ובלתי־צפוייה. מיקרית היתד,
ל נזקק בשמיים, זיווגים המזווג הוא,

 מעללי על דיווחו רבות נשים חיזור. מר
 על הי!״ לחלקן דיין. עם שלהן המיטה

מעו אותו פגשו לא אחרות להסתמך, מה
דן.

 היו לא דיין של הרומנים על האגדות
הירושל החברה או חוגי־הצבא נחלת רק

 שבהן הערים שתי התל־אביבית, או מית
איך לספר ידעו חיילות דיין. התגורר

 היה הלחות מעיניה שניבט באב יץ
 דמותה מול לעמוד היה קשה ללב. נוגע י י

 שלפני בשעות או בהלווייה, דיין רחל של
המכ מול שבצד,לה. ביתה בגן ההלווייה

 להיפרד ישרצו האזרחים הידידים, רים,
 מול שבבית, והאנשים האחרונה, בפעם

 שפופה אצילה, אשה עמדה הטלוויזיה,
מייבבת. לא אך בוכה שבודה. לא אך

 לא דיין ומשה רחל של האהבה סיפור
ל היה יכול שסופו כפי אחת, בבת פרץ

 או רומן כעוד התחיל הוא עליו. העיד
העצו הכאריזמה בעל הגנראל של פלירט

 האישה של פלירט או רומן וכעוד מה,
 מאושרת היתד, שלא מירושלים, היפה
 הגדיר יותר מאוחר שלה. הנישואין בחיי
 רחל עם הראשונה פגישתו את דיין משה

הפרטיים.״ בחיי ביותר החשוב כ״מאורע
 רמטכ״ל כבר דיין משה היה 1955 בשנת

ל התחילו השחורה ורטייתו דמותו צה״ל.
דיין, ומשה רות כולו. בעולם אז התפרסם
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