
ם1א י ש
שהל אחרי גם בני־מישפחתו,

 את הקליט הוא לעולמם. כו
 שנפטרו, לפני אמו ואת אביו

 המוקלטים הפלילים ואורך
 שעות־האז־ מעשר יותר הוא
 ההורי■ סיפרו בהקלטות נה.
 בני- על ובעיקר עצמם, על

 לו התברר קודמים. מישפחה
 שלו הרתוקים הדודים שאחד

 תחרות־אכילה, באמצע מת
 שהמתינה אחרת, ובת־מישפחה

 לשבת נהגה הכלוא, לארוסה
 לבית־הסוהר, מחוץ בנדנדה

ה חלון לגובה עד ולהתנדנד
 שבמבט אומר, ליבני אסיר.

הח הן אלה הקלטות לאחור
 שהן .משום שעשה, שובות

 על מעניינת בצורה שומרות
 הוא בני־המישפחה. עם הקשר

אפי זאת, לעשות לחבריו ייעץ
 חולים, אינם ההורים כאשר לו

 עלול קרובות שלעיתים משום
 התאריך את לפספס המקליט
להקלטה. המתאים

השבוע פסוקי
חוס מצריים, נשיא •

עיתו בראיון מובארב, ני
 שבונה מלון, איזה ״יש נאי:
אינני נלסון. רפי ישראל, קבלן

זיווה העיתונאית •
 שייעשה הבא הצעד על יריכ

נותר לא ״עכשיו :בשטחים
 תושבי את גם להחליף אלא

 צה״ל, בחיילי ולאכלסן הערים
 ימוגרו אש״ף השפעת ושרידי

סופית.״
קי עמוס העיתונאי •
 ״שתום־העין, :הנ״ל על נן,

 אחת. בעין נכוחה ראה לפחות
ב עיוור שרון (אריק) גנרל
עיניו.״ שתי
 לי נותר ״לא נהנ״ל •
 שית־ לפלסטינים לאחל אלא

 כמו האלה, הימים אל געגעו
 נגד להפגנות מתגעגע שאני
שיק להם ולאחל הלבן. הספר

לנו.״ שקרה מה להם רה
ג יגאל העיתונאי •
ה בגדה המתנחלים על לאי,

 יורי־ ״אנשים :באש פותחים
שמיים.״

יצ המדינה נשיא־ •
 עם בשיחת־טלפון נכון, חק
 שלמה הראשי, האשכנזי הרב
ל יום־צום על שהכריז גורן,
לא ״אני :סיני פינוי רגל

צם!״
על נאמן, יוכל ״כ ח •

 דרוקמן את לשכנע המאמצים
 ״הרב הממשלה: נגד שיצביע

 החבריא וכל נריה צבי) (משה
אני בידיים. לו מחזיקים אצלו.

שימחון שאול  של שציור לעצמו, תיאר לאבן־
בבי שחוצג סקטיניה, מישל

 האירגון יושב״ראש בו־שימחון, באשדוד. לסערת״רוחות יגרום תו׳
 שהכנסותיה תערוכה בביתו ערך צפון־אפריקה, יהודי של העולמי

 בשיתוף שנערכה בהזמנה, בעיר• למרכז־קשישים קודש הן
מההז חלק חשופת־חשדיים• הנערה של הציור הופיע העירייה,

 כאלה שתמונות על־כך שזעמו בעיר, דתיים לגורמים הגיע מנות
 התמונה נמכרה לא לבסוף בשבת. ועוד בעיר, למכירה מוצעות

דולר. 1500 :התמונה של הנקוב מחירה שהוצגה. אף בתערוכה,

 הבעייה מהיא להבין מצליח
נסו הם הזה. במלון הקשורה

 עושים אבל סיני, מכל גים
ה העלוב הדבר בגלל בעיות

זה.״
 עיריית־שכם ראש •

אד־שס- בסאם המודח,
 עליו שאסר צה״ל, לקצין עה,

אי ״אני ללישכתו: להיכנס
 איבדת ואתה רגלי את בדתי

דעתך.״ את

יעזור.״ אכן שזה מקווה ־
 הפרופסור הפסיכולוג •

 על בהרצאה קרייטלר, הנס
באוניברסי מדינית פסיכולוגיה

 להניח ״אפשר תל־אביב: טת
 שנה 30 בעוד שההיסטוריונים

 אמר לא שהוא בגין על יגידו
 אך חשוב, או גדול דבר שום
 וגדר חשובים דברים שני עשה
מצ עם השלום חוזה — 'לים

מימית.״ והנסיגה ריים

2326 הזה העולם

שמי דניאלה מאתבלתים


