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דין השם
תזז לא זה פ ם ג  גנבי

 ס. משתמש שאני
ה א ז  וןדדום ל

בו לחבור

 תהלל דברי אוחי סומנו
ח שנ □ ת1ותת שנתו  ל 11 ו

ת בוו! דאיתי אבא. עו בי  נ
ס והתחסדות.  לא הוזבוי

ס היו ם ודו ולא ובאי ת״ א

טענות ל׳ תז
ד ל  אבא נ

ל וווו ב תו. ל נו
 אצל׳ ות!חתובשל

ס חרבה ר ש

ד שלי תמתאה ל  אבא נ
 ידע שהוא היתום,

ה יושב שאו׳  בברינ
בו עם בצהלה  ח

א ולא הביתה אלא ב

א, מניח אני אנ  אס׳ ש
א ויסוד ח את אהבו ל  נ

ח שכתבתי. ש!להני  י
ש1 שהם ג ס, יותר נ ל מ * 
ומילה ל׳ ואמת לא אבל

ב״ מסבסד אני עו׳ מ  ל״
ו ב  והיתום ולא שניס 15 נ
שיו, תהודה. לזו! תו׳ סנ  א
 אבא, טור שכתובת׳ מה

ס אי שלי מילה כל סוו

י דאלאס! ה1
 של ספקית תמיד חיתה דיין מישפחת

 נמשה דובר אם לעיתונות. מרתק חומר
 בבן אם ואשי, יעל בילדיו אם דיין,

 תמיד העיתונות — גפן יהונתן אחותו
עוס יפים, חם בדיינים. לעסוק אהבה

 מת לחם יש בתיקשורת, בדרן־כלל קים
 או אותו תאחבו — דיין ומשח לחגיד,

 ומי מרתקת, דמות בהחלט חוא — לא
 חופך פרטים יותר עלית לטפק שיכול

למעניין. בחברח
 של זח, לרגע נכון האחרון, חנציג
לסיפוק אמצעי המשמש דיין, מישפחת
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 הוא אמצעי״התיקשורת, של הסקרנות
 אודי היה אביו של מותו עד דיין. אודי

 של בחילה לווה ששמו מנחלל חקלאי
 האב של מותו אחרי ושהפך אגדות,

 זוהר לשם עליו המאמר פירטום ועם
ואחותו. אחיו של מזה פחות לא

 המעניין לטיפוס תמיד נחשב דיין אודי
בצעי היתה יעל דיין. של ילדיו שבין

 לקצין נישואיה אך הרפתקנית, רותה
סיפו זוכרת אני אותה. מיסדו צה״ל

 המטיילת יעל על כילדה ששמעתי רים
ביוגרפיים רומנים כותבת העולם, ברחבי

 מתגוררת דווקא, באנגלית חושפניים
קול בימאי עם רומן ומנהלת בעין־הוד

 לגנוב תצליח אסי גם פופולרי. יווני נוע
 לכוכב כשהפך מאביו, ההצגה את מעט

ול קולנוע לבימאי בינלאומי, קולנוע
במקו תמיד הנמצאת בוהמיינית דמות
 וב- הנכונים, האנשים עם הנכונים מות

 גר אודי ורק בעיתונות. הנכונים מדורים
 פעס ומדי תרנגולות גידל בנהלל, לו

 ההרפתקני, אופיו על שמועות הסתננו
 אחר, הרפתקן עם ההדוקה חברותו

שעלי הרומנטיים, וכיבושיו רימון, כושי

מה גדולות יותר עוד אגדות הילכו הם
אביו. על שהילכו אגדות

 אודי עם פנים אל פנים של בפגישה
 נחמד בחור פוגשת אני 41ה־ בן דיין
 חוש לו יש מעצמו. עניין עושה שלא

 אליו במיוחד המתייחס בריא, הומור
מה צחוק עושה הוא שלו. הבעיות ואל
 לא הוא מהשם• ומהמשתמע דיין שם

בחבר נעזר ילדיו, של הגילים את זוכר
 אף להעליב ולא לדייק כדי עדנה, תו,

 הוא אם אותו שואלת כשאני אחד.
ילך הוא שאם אומר הוא אותם, מכיר




