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נהם שנתקל אישים ונם ויחסיו בירושלים ילדותו את

 את לכתוב כשהתחלתי
 חאוץ1וב המו!עוד

 הסתתרו, שלי הראש
 אתה אללה, ״זה :אעותי
ד ■זב* ואתה אוי, גוזל

 נמס של תנו הייתי
 הצת והוא ונו״דזביד״, ברוע

 סוו שכתבתי ועלב
 וחיתוה זו לשח. חמה

ובת״ השה תקופה

 ונוס עלי!שאני סיפח
 שאר מסנסוויומים, ויוצא

 ובוהת׳ !הלנת׳ מתמוסס.
 שאלתי פסיכי. אוי אם
ישרי אמא ואת אשתי את

 הל!האדמות מתחום אני
 עמוס וגו שהפגנתי

 ואהב לא אוי אסיוגו.
,0פ*סי אלימות
מילולית אלא!רק

 הסוכנות, חבר כעמדת•
 של בישיבות ישבתי
 היהוו׳, העם גחלי

 אפשר איפה ושמעתי
סול תחתוני□ לקנות

 והברה פה חצים אותנו
 ולא מעודה!מתקרמת

 פה יש .,הומת של איראן
 עלב •וצאי של ולה גז מסה
כאן להתעוות חצה שלא

כמח ״מעלח״. ספר בבית למד דנקנר חחיה ספרדית, ממיספחה באה אני ואחרים. בורג אברום רקע. מאותו באים ואני דנקנר אמנון
בבית־הספר למדו סבידידי מהטובים וסב־ סבא בירושלים. דורות חמישה מזה אשכנזית. ממישפחח בא דנקנר אמנון ״משואות״ בשבט־הצופיס היינו שנינו

הוא גם בבית״הכרם. למדתי אני הזח. ספניולית מדברים העדרים משני תא ברחוב אלנבי״ ״גלידת בעל היה אביו הזה בשבט היו איתנו יחד בירושלים.
ואף דתית, בחברה ילדים היינו אני וגם חנות־ היתה שלי לסבא בעברית. מהולה אחרי שבת, כל בירושלים. ג׳ורג׳ המלך העי־ את זוכרת אני וטובים. רבים עוד

ממש. דתי היה לא משנינו אחד סבי מחנה־יהודה. בשוק מפורסמת גבינות לאכול הולכים היינו הצופים, של פעולה השגט. מרכז שהיה בנזימן עוזי תונאי
ו ״מעלה" בית״הספר מבוגרי רבים של בפרדסים חקלאי היה אבי מצד וגלידה הפלאפל״, ״מלך אצל פלאפל שנים, בכמה ממני המבוגר רנקנד,

גוש־ חברי כיום, חם, ״משואות״ שבט מביקורים התפרנס אחר״כך פתח־תיקווח. אמנון על להגיד אפשר אלנבי״. ב״גלידח גולדשטיין, אורי גם שם שחיו אומר
שמות כמה לי אומר דנקנר אמונים. בבית״הכנסת. יומיים ילד״גלידח. שהוא דנקנר ואחיה, בורג צביח באר, חיים הסופר
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