
— הזה העולם מטטם האירוח במיסגרת עודד שפגש אחר כוכבהשייך עם
סוליינון, המפורסם הבידואי השייך היה — ישראלי דווקא והפעם

תש׳׳ל. יום־העצמאות לכבוד בבאר־שבע שנערכה הפנים לקבלת המוזמנים בין הוא גס שהיה

 עודד עם סיפורה. את ושמעתי הקברות,
העצמ יום בערב השמחים לרחובות יצאנו
אות.

 המהיר המעבר על להתגבר התקשה הילד
כל כולם ״למה לשימחה. האבל מאווירת

העלי המנגינות לשמע שאל שמחים?״ בך
 עצוב. יום ״היום מהרמקולים. שבקעו זות
הזיכרון." יום

 ״גם חלף. עבר הזיכרון שיום לו הסברנו
 כשהוא עודה הגיב עצוב,״ העצמאות יום

הר עצובים. ימים ״שניהם ראשו: משפיל
הרגו חזרו. ולא למלחמה יצאו חיילים בה

 ממוססות. סימונה ודודתו אמו אני, קצת,
* * *

 עצב עננת
האלוף פני על

 כבש המדבר נאות כמלון ביקורנו ך*
 איש באידר, אלן של ליבו את עודד

 המוסרט מאדרן הסרט של יחסי־ד,ציבור
 הצטרף ציוותו, את נטש באידר בערד.

לחברתנו.

טוב■ עודד
רתו בעיקבות ך בחי סי שראל כנ  ,1970 י

בי עודד זכה ש בן טו מ ח ת ה חיו אור ל
ם מערכת של חה ל עו ה " ״ ה  ,ביום- הז

ת. ת העצמאו ח דוו ת, מ ח ר א מ  כתבת ה
ם ל עו ה ה״, ״ שלו: ציפורה הז כ

* * *
 אוהבים בולם

אותי לפנק
 הצלקות בעודד ניכרים לא חוץ, לפי

 הוא אביו. נפילת בעקבות בו שנחרתו ^
 עצמאות ימי ושלושה — היום חמש בן

הוא היום־יום, בחיי אביו. ללא חגג כבר

 התחרות במת על שעלה נהדר ילד אותו
מתח חביב, עירני, הראשון: במקום וזכה

 האופייניות: תכונותיו אחרים. על בקלות בב
 לאחר רב. ונימוס נהדר עצמי ביטחון
 קצת להתפנק לעצמו מרשה הוא שנבחר,

 גם אותי• מפנקים ״כולם מכרגיל: יותר
 לעשות? אפשר מה ״אז אומר. הוא אמא,״

קצת.״ מפונק אני
* * *

 כולם למה
שמחים? כל-בך

 בצהרי עוד נפגשתי עודד של אמו ם **
ג בבית לטקס יחד נסענו הזיכרון. יום ׳

 שלי הדוד ואת שלי, האבא את גם אותם.
סיני." במלחמת

* * *

ודגל פטיש
חשובים דברים ושאר

 גם מהירים בריא, ילד שככל לא
 ברחובות ד,שימחה המעברים. עודד אצל

 הוא ודגל בפטיש ומצוייר — אותו סחפה
 בעיקבותיו אותנו סחף בשמחה, השתלב

 גמלים מאכל, דוכני רוקדים, מעגלי בין
ה חשובים דברים ושאר לרכיבה, וחמורים
זאטוטים. מעסיקים

עייף כשעודד בחצות, נסתיים הסיור

 במשך מגוונות ופעילויות סיורים לאחר
 יום־המתרת, של והצהרים הבוקר שעות כל

 בקבלת־הפנים אחר־הצהריים בחמש נחתנו
 ראש־ שערך יום־העצמאות לרגל הרשמית

 ראש־העיר נאווי. אליהו באר־שבע עיריית
 בפני הציגו זרועותיו, על הנסיך את הניף
הנכבדים. קהל

 את לפגוש עודד של תורו הגיע כאשר
 את האלוף לחץ גביש, שייקר, (מיל.) אלוף
 התעניין משפחתו, על פרטים שאל ידו,

האב. נפל היכן

 בג׳ים היה בעלה כי רחל סיפרה כאשר
 עננת־ חלפה עזה, בשערי שנכנס הראשון

שנ הדרום. חזית מפקד של פניו על עצב
 באם ניבט דומם, ניצב הוא ארוכות, יות

אומר. ללא ובבנה

 עודדהעיר ואש עם
נפגש

 נאת/ אליהו באר־שבע עיריית ראש עם
העצמאות. יום לרגל החגיגית בקבלת־הפנים

״ל והנוכבת הכוכב עם י י ל ״ ,״,.
ה הקולנוע שחקן גם היו הזה העולם מטעם האירוח במיסגרת
לסלי הצרפתיה־אמריקנית והשחקנית־הכונבת בון ריצ׳ארד אמריקאי

 החדש הסרט הסרמת לצורך בארץ זו בתקופת השוהים קארון,
 ערד. בסביבות בעיקר הארץ, בדרום אלה בימים המוסרט מאדרון,

 כשהוא שלם, יום משך והסביבה בבאר־שבע התרוצץ הקטן עודד
חסרי־אונים. מלוויו את השאיר קטנים, לנסיכים טיפוסי מרץ מגלה
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