
 )3 מעמוד (המשך
 לפו הישראלים הזדרזו וכך

 את לנצח וגם להפתיע גם ליחו
 עאו הושם המילחמה לאחר

שנשפט. קודם התאבד שהוא

יסופר. כי ייאמן לא •

אותיזת בארבע הכד
 (״הפסיקו בשפת״הים הטרדות על
 הזה העולם המישחקים!", עם

10.6.87.(
 להגדיר כדי אותיות ארבע של מילה יש לי גם

 שהוא לוודאי הזה(קרוב הגבר זימן. הקורא את בה
 זונה כמו נראית שלא ש״מי הסבור גברבר),

 מהטרדות!" סובלת לא )1987 אופנת (בבגד־ים
חלאה. פשוט, הוא,

 זאת במילה מסתפקת אני הנימוס בגלל ורק
 שלוש של יותר, קצרה במילה בוחרת ולא

 השניה (והאות בחית היא גם המתחילה אותיות,
תל־אביב גבירצמן, חגית ריש). היא בה

פלוס רבבות עשר
(.,תמ הארץ ערי של גודלן על עוד

ואילך). 1.6.87 הזה העולם רורים",
 הגודל, מיסדר של בהזדמנות היה, הראוי מן

תושבי־ שמיספר בארץ, ערים שלוש עוד להזכיר

12111!
 ש זקנו על

וי' (״אנשים",
שמע כינה אכן אם
מן בן־אלישר, של זק.ו בגין מפלסטיק", ״הרצל
 יסתכל שפרס היה הראוי
 המצויה הרצל, זאב בנימין

מישרדו. רות
גלופה) (ראה להרצל

מווירג׳יניה דיש
 העולב ליובל עוד

 ולה|<! אבנרי לאורי ברכות
אולי המערבית, מווירג׳יניה

בן־אלישר ליהו
1.6.87.(

בן־אלישר ח״כ את

 של דיוקנו בדמות
מקי־ אחד על

 לבן־אלישר... זקן.
רמת־גן הרכבי,

הזה.
 יובלם, על הזה ולם

היחידה(בין המדינה

' ׳ ' / , י / '
 גינד יעקב איש־העסקיס של בתו חתונת
 כאשר בעיצומה, היתה אנשים) מדור רודי(ראה

מעטפה. לו והגישה ברק דפנה אליו ניגשה
 הנה זו. במעטפה יש מה תמהו מהנוכחים רבים
התעלומה. פיתרון

 לראיין האחרונה בפעם ברק דפנה יצאה כאשר
 חאשוקג׳י, עדנאן הסעודי, איש־העסקים את

 בתו, לחתונת אותו להזמין נימרודי אותה ביקש
שותפו שהיה חאשוקג׳י, רינות. אייל עם סמדר,

המסר את מגישה ברק
בא לא

חאשוקג׳י של המסר
זכר לא

 וגם איראן. עם בעיסקות־הנשק נימרודי של
 של במסר להזמנה השיב אחרים, בעניינים
 וזו ברק, דפנה בידי אותו הפקיד הוא איחולים.

לנימרודי. אותו מסרה
 מלון של נייר־המיכתבים על נכתב המסר
 האיחולים מיטב יעקב, ״לידידי בו: נאמר פאריסי.
למדי.״ רב ואושר למישפחתך, והאהבה

ברק. דפנה לו מסרה מדי, הבת, של הכינוי את
 את גס חאשוקג׳י שכח רגע שבאותו מעניין אך

 היטב •שנראה כפי נימרודי. של הפרטי שמו
 בכתב־יד האחרון, ברגע השם את הוסיף בפתק,
במיקצת. שונה

 עכשיו לנסוע יכולים אינם השותפים שני
 צווי־זימון נגדם יוצאו פן מחשש לארצות־הברית,

 איראן־ בפרשת העוסק המיוחד, החוקר על־ירי
קונטרס.

 בחדשות, שוב השבוע היה חאשוקג׳י אגב,
 — שנגנבו יקרות־ערך יצירות״אמנות עם בקשר

 על־ — הנוכחית הפיליפינית הממשלה לטענת
 נראו מהיצירות חלק מארקוס. פרדיננד הרודן ידי

של ידידו שהוא חאשוקג׳י, של ברשותו באחרונה
דניאלה •הרודוהמייח

יקרה \י*
 למעלה כבר במישהו ומאוהבת 17 בת ״אני

 לחברות אמר הוא אבל אותי. מחבב הוא משנה.
 עשיתי שמנה. אני כי איתי. ייצא לא שהוא שלי
הצלחתי." ולא דיאטות, 100 כבר

 הפעם אבל .101ה־ הדיאטה את .תנסי
 אוהבת. שאת הגבר על ביס, כל לפני תחשבי.

 לכי יצליח, לא זה אם יופי, לך, יצליח זה אם
שמנות.״ שאוהב בגבר והתאהבי
 לסיגנונה אופיינית היא בוודאי. טובה? תשובה

 ישר שכל של תערובת שהוא שמי, דניאלה של
 300מ־ אחת זוהי להצטעצעות. נסיון בלי והומור,

שהופיעו אליה, לפונים דניאלה שנתנה התשובות

)1904(הרצל
י הקיר על

 ראשון־ פלוס: הרבבות עשר את מזמן עבר הן
נתניה. בני־ברק, לציון,

ראשון־לציון ליזרוביץ, בנצי
 בגודלה השלישית העיר אומנם היא חיפה

 ניו־ רק לא זאת היהודי. בעולם לא אבל בארץ,
 לוס־ או יהודים, מיליון משני יותר יש בה יורק,

 300(פאריס גם זאת מיליון). מחצי אנג׳לס(יותר
 אלף) 280( לונדון אלף), 285( מוסקווה אלף),

תל־אביב רון, רות אלף)• 253(ושיקאגו
• • •

להיות צריך סדר
(״מיכו^בים; התנ״ן סיפרי על עוד

 ואילך). 13.5.87 הזה העולם
 ספרים(במקום 39 בתנ״ך המונים הלא־יהודים,

 מסדרים גם עלינו), המקובל המניין שהואר ,24ה־
משלנו. שונה בסדר הספרים אותם את

 הוא בתנ״ך האחרון הספר אצלנו, למשל, אם,
ומגי מלאכי. ספר דווקא זה אצלם דיברי־הימים,

 ספר בין בהתחלה, תיכף אצלם מופיעה רות לת
שמואל. לספר שופטים

 ירמיהו ספר בין אצלם מופיעה איכה ומגילת
ירושלים צוק, יומן* וכר. וכו׳ יחזקאל לספר

• • •
הכר־בז פסוק

האלפ אותיות של שכיחותן על עוד
 הזה העולם (״מיכתבים״, בתנ״ך בית

10.6.87.(
 השכיחה האות היא שיור לדעת מספיק לא זה
הנדי היא סופית ופא תורה חומשי בחמשת ביותר

ביותר. רה
בו בתנ״ך, פסוק מצוי היכן יודע למשל, מי,

2598 הזה העולם

:בד
ארצות־הברית! מדינות 50

 ב מצויה זאת לעומת
 ,ו סוריה לבנון, יוצאי של

 שי הוא בדבר והמשמח
 היהו לקהילה הערבית לה

 הרופאיב מבכירי שניים
 יהורי הם אחת, במירפאה

 (חברת־ במדינה הגדולה
 פרנק של בבעלותם היא

 בצ|' ישראל, היכל הגדול
 מהגרים של בנם חדאד,

 הוא רחאל, ניק בקונגרס,
ניים.

צי קולר, ב׳ יי דד

)1984( בן־אלישר
מפלסטיק!
ישראלים. אין בה

 גדולה קהילה נתנו
ח•

 הקהי- בין תוף־הפעולה
חרית:

 השותפים בווירג׳יניה,
 חברת־הביטוח וירדני;

המיסחרית) ־ביטוח
 בית־הכנסת נשיא בר,

 ופרד הבירה, 'רלסטון
 נציגנו וגם מביירות.

לבנו- מהגרים של :נם

ארצות־הברית רליזטון,

קטן לב תיסמונת

ת 7׳

לב חולי על עוד
.87 הזה העולם

 את גילו שכבר אחרי
 לקבי מקום גם אולי, יש,

המילו). של הרפואי במובן
 אצלנו, כתוב הלא
 כפי — ראשונים דורות)

 — האחרונים הדורות)
̂ן נקב כמלוא (לבבותינו) נ

 קטנים לבבות עם אז
התקפי־לנ של הרבה חות

א. שלמה

באיזה ,

 הלבבות", (״מועדון
,29.(

 הקטן, הראש תסמונת
הקטן, הלב תיסמונת

 של(בני ״ליבם מקום:
 ושל(בני אולם: של תחו

 ואנו היכל: של :פיתחו
 סידקית!" חט

 בשכי־ הפלא מה :אלה
הזה. ברור

ירושלים ברמוביץ,

 של התמונות שתי •
של היו האחרון, בגליון

 שהופיעו מימוני אנה
מנוסי. דנה הצלמת

ה דניאלה(עם גיא) מ
מקומית לא

יקרה. דניאלה בספר עתה
 של הגדולות התגליות אחת היא שמי דניאלה

 בהעולם מדורה האחרונות. בשנים הזה העולם
 וגם בעיתונות, קיים מדור לשום חיקוי אינו הזה
מאי נובע שהוא מפני לחקות, אי־אפשר אותו

עצמה. דניאלה של שיותה
 מח- אחת הרגילה. בדרך אותה? גילינו איך

 עקרת־בית, חברה, לה שיש אמרה ברות־המערכת
 לחברה להגיד לה אמרתי מרור. לכתוב המבקשת

 אני כתבה. היא לדוגמה. מדור שתכתוב שלה
 כדי שורות כמה בקריאת לי היה די קראתי.

חדש. אותנטי כישרון יש שהנה לרעת
 ופורנוגראפיה, וולגאריות שונאת דניאלה

 ההמון עם רצה אינה אופנה, לשום סוגדת אינה
 מה היא להפליא. יפיס שביגדי-המלך וצועקת

 המערכת, חביבת היא שכזאת ובתור — שהיא
הקוראים. חביבת גם שהיא לי ונדמה

 בדבריה גם מתבטא שלה המיוחד ההומור
 של בשביל פסענו פעם היומיומיים. ובמעשיה

 ידידה של אמה הלוויית אחרי בית־קברות.
 דניאלה את ושאל לקראתנו בא מישהו משותפת.

 השיבה היסוס בלי כך־וכך. מס׳ גוש נמצא היכן
מקומית!״ לא אני מצטערת, ״אני דניאלה:

י • ל א ב ו \ ׳ / ; • ב ל ב י נ ע


