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 מבאר• שיחה זו היתה הזה״. ״העולם במערכת הטלפון צילצל כחודשיים לפני
והנסיכה״. ״הנסיד לתחרות בנה את לרשום ביקשה לקו מעבר האשה שבע.

 בכל תוכלו ״אולי האשה. ביקשה ״אנא," נסתיים. ההרשמה שמועד לה הוסבר
כתחרות.״ להשתתף הילד את ישמח נורא וזה ששת־הימים, כמלחמת נפל בעלי זאת.

 חכר־השופטים הסופיים. המועמדים שאר לצד הכמה על עלה לתחרות. הוכנס הילד
 היתה רף משום רמת־גן). עיריית ראש אשת פלד, שרה (מלכד כך על דבר ידע לא

״.1970 ישראל ״נסיר כתואר הילד זבה באשר כפולה, שימחה בכך
 כסלו ציפורה הזה״ ״העולם כתבת יום־הזיכרון כבוקר יצאה זה, סיפור בעיקבות

רחל. ואמו טובי עודד של לביתם לבאר־שבע,
 אשר ככל - העצמאות ביום הנסיך את לאדה - האחת :משימות שתי לה היו

משמאל. במיסגרת לקרוא תוכל זה אירוח על דיווח ליבו. יחפוץ
 המלחמה אלמנת של סיפורה את לשמוע שמחה; פחות היתד, השנייה משימתה

הנסיך. של אמו הצעירה,
 צעירות של סיפורן גם הוא בלבד. סיפורה אינו הוא אך טובי. רחל של סיפורה זהו
הארץ. ברחבי כמותה רבות

החג. שימחת על סיפורן האפיל תש״ל, העצמאות כיום

 שהב־ הראשון בג׳יפ היה כעלי, לוד, ^
 מלחמת כשפרצה עזה שערי את קיע |/

הימים. ששת
להפ התחילו לעיר, התקרבו שהם ברגע

 בפגיעה נפגע קלוד של הג׳יפ אותם. גיז
 מיד ועלה בזוקות, מלא היה הוא ישירה.

 בג׳יפ קלוד עם שהיו הקצינים שני באש.
 בכל קשה ניכווה אחד מהלהבות. ניצלו
 נשארו הם אבל הרגל. נקטעה ולשני גופו,

בחיים.
 הדיסק־ את אפילו מצאו לא קלוד אצל

 את שפינו אחרי יותר, מאוחר רק יות.
דח עם שנפגע הג׳ים את והזיזו השטח

 שרופים גופה חלקי מתחתיו מצאו פור,
 צריך שזה ידעו אחר. במקום אבר כל —

 לזהות' יכלו שלא בגלל אבל קלוד, להיות
מס אלמוני בקבר אותו קברו הגופה, את
בבארי. 5 פר

למש כשהודיעו בבית־חולים הייתי
הבן את ילדתי עתה זה שלי. פחה

 לי. להודיע פחדה המשפחה שלנו. השני
היול בינינו, שוחחנו המלחמה, כשנגמרה

 נהרגו. כמה שאלתי בבית־החולים. דות,
 אמרתי. עזר, אלוהים לי. אמרו ״368״

אמר ככה שייהרגו. אלפים על הרי חשבו
 היה שנהרגו המעטים שבין ידעתי ולא תי,
קלוד. גם

 מלא שהבית ראיתי מבית־חולים כשחזרתי
 לחדר נכנסתי קורה. מה הבנתי לא אנשים.
 שאלתי: כשיצאתי, התינוק. את והינקתי

שאחו רואה אני פתאום פה?״ קורה ״מה
 קרה? ״מה בוכה. שלי והאח מתעלפת תי

 אחי אלי ניגש ואז צעקתי. נפצע?" קלוד
נהרג.״ קלוד ״לא, לי: ואמר

* * *
עתידו את בוגה זוג

.13 בת כשהייתי קלוד את כרתי
א ן הו  והיה ארבע בגיל מטוניס הגיע |

בארץ, שנה 14 כבר כן גם אני צבר. כמו

 צבר מין מיוחד. משהו היה קלוד אבל
 רציתי שלא בו התאהבתי כל־כך עדין.
נישאנו. 18 בגיל מלימודים. לשמוע בכלל

 היה קלוד מאפס. מהתחלה. הכל התחלנו
 הוא אבל הצבא. מן השתחרר רק .21 בן

 לעבוד הלך הוא עצמו. את להוכיח רצה
 היה זה לסוכר. בבית־חרושת בקרית־גת

 וזה ל״י, 500 אז הרויח הוא .1960 בשנת
כסף. להרבה אז נחשב

 עבר הוא בזה. הסתפק לא הוא אבל
 צנו־ עשיית בצנרת. הביטחון במשרד לעבוד

 וב־ ,נוספות שעות הרבה עבד הוא רות״
למרות ל״י. 900 הרויח כבר הוא 1963

 לעבוד המשכתי לילד, אמא כבר שהייתי
 בחיים. התקדמנו עורך־דין. אצל כפקידה
 את ורכשנו אותה ריהטנו דירה, החלפנו

 ועד ממיקסר הבית, למשק כלי־העזר כל
 הרוויח בעלי האחרונות בשנים מכונת־כביסה.
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לנסיך

 הזה״ ״העולם
את מארח
החמש בו טובי עודד
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