
 רות ואמו משח אביו עם יחד ילד, בהיותו אודי,ומישפחתו נעו
על־ (מומתרת יעל ואחותו למצלמה), הגב (עם

שנים. 15מ־ למעלה לפני דיזנגוף בפסד שנערכה פומבית מכירה בעת רות), ידי

חבת את מחתלת אודי, של הראשונה אשתו אביגייל, ן1 ד1|י1"!י1ן{1
י י #■יי *יי 11 מת אודי, של אחותו יעל, הדודה כאשר הבכורה, י

אותו השליכה שהסוסה לפני דקה סטלח, האדומה סוסתו על אודי :למטה בהם. בוננת
הראשון. במקום לזכות אודי עמד בו ואשר בנהלל, שנערך מירוץ־סוסיס בעת מעליה

הבת

והפאר, הזוהר חיי את זנחה מבעלה, אודי למען התגרשה טליה עצמו. מיופיה הוקסם !יופי,
הפרות בין בבוץ, לידו מבלה כשהיא בנהלל עימו להתגורר ועברה חינוך בין אצלח, ב

מינו בתמונה והתרנגולות. בעיקבות התרגלה
דיי! אודי עם יחד אודי, באודי גס המצוי

 יום* קיבל כי בעוחים היו והוריו יום, אותו ן
 של לאוזניו השמועה הגיעה במהרה אולם .1

חיל של הבכירים ממפקדיו אחד אז שהיה מי
לצהלה. מיהר עזר וייצמן. עזר •,

ח ------------- א ------------------ מ

ינאי ■וסי
 לו: אמר אודי, של סיפורו את עזר ששמע רי

 לך שמגיע מה את תקבל אתה לבסיס. נחזור
 את יקבל הרס״ר גם אבל והפרת־פקודה, יצפה

 תעזוב אבל לי, שמגיע מה לי ״תן סירב. אודי
חוזר.״ לא טייס לקורס* ״אני אמר. רס״ר,״

 של בניו הנכדים, ושלושת משה סבא :יין
בנהלל. אשר בבית מישפחתית בתמונה י

 את היכתח אודי, של מסיו זו, הצהרה
 בעיקר רבות, שנים משך בתדהמה. עזר

 להיות אודי חלם עזר, של השפעתו בגלל
 צעיר מגיל כבר הלם. רק לא הוא טייס.

 ממנו, מבוגר הבר־טייס, לשכנע הצליח
 זמנו רוב את פייפר. על לטוס אותו שילמד

 של ודגמים טיסנים בבניית מבלה היה
 עשירה סיפרות מתוך הכיר שאותם מטוסים,
אסף. אותה אווירייה, בנושאי
 דגמים לו שיקנו ביקש לא מעולם הוא

מהתי בנויים. טיסנים או להרכבה, מוכנים
 במו- טיסניו את בנה שקנה עץ־בלזה' בות

 את קשר קטן, מנוע להם הרכיב ידיו,
 שמאחרי השדה אל איתם ויצא החוטים

ארוכות. שעות אותם מטיס כשהוא ביתו,
*)2 בעמוד (חנזשך
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