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חלש היה אך אביו את אהב

 הצוואה את הקורא נבון אדם ל ^
 אחרי קיבלו שהילדים יודע הזאת,

 לא בחייו. ממנו קיבלו שהם מה את מותו
 לא דבר שום הזו. מהצוואה כלל הופתעתי

 והיינו אותו, היכרנו כולנו בהפתעה. קרה
 המידרדר והנפשי הבריאותי למצב ערים
 אליה. יעבור שהכל ברור לי היה שלו.

 כש- מאוד חזקה עלבון תחושת קיימת אך
 נק- כל־כך הם בילדים הקשורים הסעיפים

מניים.
 שבאמצעות חושבת שאני לרות אמרתי

ב משהו חשבון איתה גמר הוא הצוואה
ביחד.״ תיחנקו וילדיו ״שאת נוסח:

 היה שאילו אמר הוא צוז״ל, בגלי פעם,
 היה הוא מחדש, חייו את להתחיל יכול

 שהוא המיגרשים את מישפחה. על מוותר
 רות, של מאביה קנה הוא לילדים הוריש

גם המדינה. על־ידי שהופקע מקום וזהו

 שהם אומרים ברמת־השרון המיגרשים על
 לא שזה גילה כשדיין רות. של אביה של

 זה אם להם. זאת העביר הוא הרבה שווה
 לאשה. עובר היה בוודאי זה שווה, היה

 אותו וביקרה אותו שכיבדה יעל, אפילו
 שליש לה שיש גילחה קשר, על ושמרה
באפס.

 אצלו אהבה
בסרגל גמדדת

 שהקשר האמינו שהילדים מניחה ?^ני:
■  משמעות בעל זאת בכל יהיה הביולוגי י

 שהם בפירוש להם אמר הוא אבל כלשהי.
 ושהוא מישפחות בעלי מבוגרים, אנשים

 להם. לעזור צריו אינו
שמועה אלינו שתגיע ■לכך דאג הוא

היל שם על דירות שתי רשם שהוא
 רכשתי כשאני הפרק על עלה זה דים.
 בשלב בבאר־שבע. הנוכחית הדירה את

 מן בחלק עזרה ממנו ביקשתי מסויים
המימון.

 אודי רחל, שם היו לצהלה, כשבאתי
 ״מה אמר: דיין צ׳חנובר. עורך־הדין וגם

ש הסכמתי לךז״ חייב אני מה פתאום?
 על באה ושאני דבר לי חייב אינו הוא
 אין ענה: הוא בינינו. שהיתה שיחה סמך

 הילדים. וכלפי כלפייך חובות שום לי
 החלקי הכספי הסיוע את היתנה אחר־כך

 אהוד. שם על הדירה את שארשום בכך
 חושב שהוא ענה הוא מדוע? כששאלתי

 גם הוא מפניי. הילדים על להגן שצריך
פרוס לעשות לי יעזור לא שהוא לי אמר

 תודה לו אמרתי הילדים. חשבון על פריטי
 כי מאוד נעלב הוא והלכתי. קמתי רבה,
 פגישה קוטעים שאנשים רגיל אינו הוא

 מותר לו שרק מרגיש הוא באמצע. איתו
המלך. הוא —

אצ ביקורים רצף על שמר תמיד הוא
הודע ולא כתובות שהחלפתי למרות לנו.
 טרח הוא החדש, מגורינו מקום על תי

 כי מזה, התרגשתי לא אני אותנו. לאתר
עצמו. למען עשה הוא עשה שהוא מה כל

 החדשה, בדירה כאן, לבקר בא כשהוא
 אוויר כיווני ובדק בחדרים הסתובב הוא

 שהסתדרנו אותו הרגיז יש. חדרים וכמה
דירה. לרכוש הצלחתי זאת שבכל בלעדיו,
 אז שלו, הילדים את אוהב אינו הוא

 לו יש הנכדים? את שיאהב פתאום מה
 שאהבה לו אמרתי לאהוב. משלו דרך

 נמדדת אצלו אהבה אבל מראים. נותנים,
 כך פחות. וזה יותר זה בסרגל. בכמות.

 כך היה וזה הילדים. את אהב הוא גם
איתה. שהתחתן אחרי בעיקר

 נדהמתי אותו, שהיכרתי הראשון מהיום
 מעולם הוא ילדיו. אל דיבר שבה מהצורה

 לא הוא פסק. תמיד הוא יעץ. שוחח, לא
 הקשבה. חום, רוחנית, תמיכה לילדים נתן
 היה שהוא בחיי שופט. היה תמיד הוא

 דו״ח. לו להגיש זח — איתו שיחה דיין.
 לא שהוא אחת פעם לא אף היתה לא

 של נציג כמו מרתיחה. אני כמה שאל
מס־הכנסה.

 דיין. משה האדם מעולם היה לא הוא
 בשיחה גם מיתוס. בתפקיד. היה הוא תמיד

קרובים. אנשים ועם הילדים עם
 את לפצות

הגכדים?
ה !ל ש מה של קצהו אפס זה עליו, סיס ~ כוע- ושבנהלל כתב שאודי מ

 העצוב. הדבר וזה באמת. האב דיין היה
 שמר אודי אמת. שזה כמה טראגי ממש זה
 ולכן חלש היה הוא שתיקה. על הזמן כל
 את אהב אודי אבל עכשיו. רק התפוצץ זה

 אהבה. כלפיו הפגין לא מעולם והאב אביו.
 אודי של דבריו על שהתגובות חושבת אני
 עשה כסף כמה ידע אודי מתחסדות. היו
 אבנרי אורי ישראל. של מהמצוקות דיין
 יצר שהוא ואמר רחוק יותר עוד הלך

שלו. האינטרסים בשביל מצוקות
 בת גל דיין, לאודי מנישואי ילדיי לשני

 הוריש הוא ,15ה־ בן וסער וחצי 17ה־
 הוא ברמת־אביב. 20 אשכול ברחוב דירה
 היתה פה נכדיו. מכל יותר אותם אהב

מאוד. חזקה אהבה הפגנת
החש גמירת או מהנקמנות שחלק יתכן
לידו־ גם הועברה הילדים עם שלו בונות
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ן שוש מו מ״

 היחידים הם שילדיי עובדה הנכדים. שת
 לא בולטת. בצורה בצוואה, שהוזכרו■

 הילדים פני על אודי של העדפה כאן היתה
 של המנוכר יחסו על ידע משה האחרים.

 לפצות רצה כאילו ובכך לילדיו, אודי
אותם.
 בעיקר שלו, הנכדים את מאוד אהב הוא
 התעקש הוא מאודי. שלי הגירושין אחרי

ש היא האמת כי קשר. על איתם לשמור
 זאת, להראות כיצד ידע לא אך אהב, הוא

 הדבר זה. בגלל מאוד אומלל היה והוא
 ליצור חוסר־היכולת מאוד, עליו היקשה

קשר.
 המון. הנכדים את ולנשק לחבק נהג הוא
 לוקח היה בהם. לגעת צריך היה תמיד
 דבר זהו לקירקסים. גלידה, לאכול אותם
 שלו. הילדים עם עשה לא מעולם שהוא
 אותו, לבקר יכלו שהילדים בגלל אולי

לא. והנכדים
בוושינג רות אצל שהתה כשגלי פעם,

 לניד אליו אותה להטים ביקש הוא טון,
 ארוחת־צהריים. איתו שתאכל כדי יורק
 הגיעה כשהילדה הטיסה. את מימן הוא

 עם חגיגית ארוחה שזו גילתה היא לשם,
 דאגה כבר רחל וצלמים. ועיתונות איש 35

 להראות רצתה היא ״שואו״: יהיה שזה
מאוד. נפגעה הילדה טוב. סבא שדיין


