
 שליחותו הקסש, בוזדאביב נעוויו ימי ער מסבו הכהן דויד
 ששמו! טוען סין, עם יחסים לנוון 111־01 סונר כיצד מתאר בבורמה,
 ומשווה אררוזוווב את וצח שססבסק■ אולוווווב מסימה

מנשיו המתנהלת ההסתה עם ההם נימים ההסתה את

 במדינה חי שאני יודע או•
 שדס, 76 כבר מסוומו

 ערי עבו וא סבו וגה
 שנדע חלם 111 אבל

אמיל של התוו למיקה!

 שימעון, אחו אוווב אני
 שדבי! רואה לא ואד

 בואש יעשו
 דח,1ת־העב1מיפד

חדו שאד למתת

 ומצדו, סעו עכשיו יש
 ככר! לטעמי. לא אבל
 של חמנהידס 01

 ודת׳ או■ מיפלןחי.
אחרים *מדגים עת

 שאריק ל׳ יסבה שלא
 לכבוש תיכנו! לא וונול
 כד ניחאוס לבות. את

 בשבוע, לבסן את לכבתוו
מואש תוכו! הוי זה

 את עבו שן יצחק
 בו־גודח, של לישסתו
תסמוך. בתור וישב

 ונקשור□ נחו
מליטיזו בדיפלזמסיה

 הייתי לי, דתן היה איל!
 של פהחיו!ס על מחזו

 חפיסטינייס, הפליטים
 מויותי, הקומה קורבנות
תעתלוה כל על ומתנצל

שרה- ״אריק
 סר- ענת נפיל. עם פגישה חיתח וו

 דויד סל חיפה תו בגי יסגנו וימי גוססי
 וחרגסנו בחיפה, הנדיב בסדרות הכהן,

 סל ההיסטוריה עם מדברות שאנחנו
 ,1988ב* נולד הכהן דויד ישראל. עם

 כס• מרוסיה מיספחתו עם ארעה עלה
 הרביעי המחוור בוגר והיה ,9 בן חיה
בחולות סיחק הוא חרעליה. גימנסיה של

 חוו, דב עם ביחד הקטנה תל־אביב
 אחי־■ אבא אולשן, יעחק גולומב, אליהו
 בעבא קעין היה הוא שוורץ. ועב* מאיר

 משותפת דירה שחלק סטודנט התורכי,
אחו — עיפורח ורעייתו שרת משה עם
 הקים בלונדון, — אביגור שאול של תו

 בהגנה מעורב היה בונה״, ״סולל את
יושב חבר״כנסת, הבריטים, עם במחתרת

בבור שגריר ועדת״החוץ־והביטחון, ראש
 ומוחו זקוף כשהוא ,85 בגיל חיום, מה.

 מדוייק זיכרונו מדהימה, בעורה עלול
 חבר הוא ביותר, הקטנים לפרטים עד

ה וחבר העבודה מיפלגת של הלישכה
 מה יש הרועם ולקולו המדינית, וועדה

להגיד.
של בהלווייתו פגשתי הכהן דויד את

 בארץ חי אני שנים 75״ גרינעווייג. אמיל
 כוח שדבר מאמין חייתי ולא הזאת

 סוערות שנים 75 אז. אמר הוא יקרה,״
 נשוי הוא חיום אין־סופית. מעורבות של

 לו שעזרה עיפורח, לרעייתו בשלישית
 זהו לספר״. ״עת סיפרו, את לערוך

 יש בספר כרומן. הנקרא מרתק ספר
שבו יכגעו״, לא ״אלה הנקרא קטע


