
, הסולד נחג חנוכה דמי
 !ארקין ג׳וקי עזב הקודם החודש בסוף

 שלום אמר ידידיו, מכל נפרד הארץ, את
 פעם, לבקר ותקפצו ותכתבו, ולהתראות,

זה. וכל
 כאן. שוב והוא שבועות שלושה עברו

 אותו הזמינו חנוכה. דמי להרוויח בא הוא
 לחנוכה. מופעים לסידרת אכספרם במכתב

המדוברת. בעברית נקרא שזה כמו חאלטורות,
הת וכבר לארץ להגיע הספיק לא הוא
 קילקל המולד שחג דברים: שני לו בררו
ה החג ממופעי ושהרבה חנוכה; את השנה
 שייכים שהם יחשבו שלא כדי בוטלו יהודי

הניצרי. לחג
 המופעים את חשוב. כל־כך לא זה אבל

 יערוך הוא בחזרה. לו החזירו לו שביטלו
 אחרי אומנם ייצא זה מאוחר. יותר אותם

המולד. חג אחרי גם ייצא זה אבל חנוכה,
 הגיע כשהוא לו שהתברר השני הדבר

 הוא לו. זקוקים שבחוץ־לארץ הוא, לכאן
 למלא כדי לשם לחזור שעליו הודעה קיבל

 לה באירמה הראשיים התפקידים אחד את
 פורים כבר יהיה לשם, יחזור כשהוא דוס.
 דבר, אין אבל לכאן, בחזרה לו יקראו ואז
 ובעיקר לכאן, משם הדרך את אוהב הוא

לשם. מכאן
 את לדעת סקרנים בטח אתם אז טוב,
הוא מי ועם שלו, המשפחה חיי איך העיקר.

כדוד ומשפחתו דה־סיקה

ב. ב. של כמו עדמלה
 יפה, אשה בנים, שני עם לארץ הגיע דדדסיקה ויטוריו

מזדקן. איטלקי מאהב של ומראה
 שר־ של בתו שפירא, נעמי של לחתונה בא הוא
 איש אלף הוזמנו כהן. ארתור הבמאי־המפיק עם הפנים,

זה. שלישי ביום שלמה בהיכל לקבלת־הפנים
 הקבוע חייטה אסטרל, ג׳ק של שמלה קיבלה הכלה

 נסעה לא היא דיור. משל ונעליים בארדו, בריג׳יט של
 את לקח ארוסה הללו. הדברים את לקנות כדי לפאריס

 פשוטים קווים בעלת ויפה, ארוכה השמלה לה. וקנה מידותיה
ומעניינים.

 בארוחת־ להשתתף מיוחד: לכבוד זכו בלבד אורחים 120
 החתונה לאחר בסוף, ובסוף דויד, המלך במלון חגיגית ערב

להת שיחזור לפני לירח־דבש, הצעיר הזוג יסע הכל, ולאחר
בירושלים. גורר

בפאריס ואשתו ג׳וקי
 עם בהם בוגד לא הוא עכשיו בהם. בוגד

משפחה. חיי לו אין כי אחד, אף
 התגרשו, לא הם מאשתו. נפרד הוא
 נפרדות. דירות בשתי חיים הם אבל אומנם,

 בשנה רבים פלירמים בארץ ניהלתי ״באמת,
 לי אין עכשיו ״אבל מודה, הוא האחרונה,״

 שאנחנו למרות אין, לאשתי גם אחת. אף
 בנפרד.״ חיים

 חזר שהוא לפני כאן, היה עוד כשהוא
 כחולת־ יפר,פיה תל־אביבית לו היתד, הנה,

 ״עכשיו בוהימית. ובלתי עשירה עיניים,
אומר. הוא איננה,״ כבר היא

יכלה לא שהיא מספר הוא אשתו על
 כאן הצליחה אמנם היא בארץ. להסתדר

 כספים אחרי הריצות אבל דוגמנית, בתור
אותה. השפילו משכורות על והמיקוח

בבית חי כשאני כי בנפרד, חיים ״אנחנו
 שלי,י בקאריירה להסתדר יכול לא אני

אמר.
 ״אני כאן? נכשל שהוא נכון זה האם

נכשלה.״ ״הארץ ענה, הוא נכשלתי,״ לא

ש ב ע ו ס !,- ד ו ר כ ר ש ו א מ
 רוב איש. למאה אינטימית מסיבה שמריהו בכפר נערכה האחרון השישי ביום

ואורחים. תיירים, סתם, טייסים באל־על, טייסים לשעבר, מח״ל אנשי היו המוזמנים
 הנשוי הזוג ג׳ולס. הקברניט עם סניור רותי של חתונתם לכבוד מסיבה הייתה זאת

 והאורחים מהודרת, חליפה לבש ג׳ולס שחורה, שמלה לבשה רותי ומאושר. נרגש היה
ועשרים. מאה עד מאושרים, לחיים השניים את ובירכו כוסות הריקו
בארץ. והגירושין הנשואין בחיי העצובות השערוריות אחת טוב בכי הסתיימה כך

 למשפחת בן היה מוריס השיחרור. מלחמת אחרי סניור טורים את הכירה סניור רותי
 את הכיר במח״ל, היה השיחרור, במלחמת לארץ עלה הוא אפריקה. בדרום מיליונרים

 שמריהו, בכפר מפוארת וילה קנה לפלסטיק, בית־חרושת פתח לאשה, אותה נשא רותי,
שלו. במזכירה התאהב ושלווה, אושר חיי וראה והצליח, שהתבסס ולאחר בנות, שתי הוליד

 בנותיו, שתי ואת אשתו את וילתו׳ את עזב והוא בחזרה, בו התאהבה בתיה, המזכירה,
 ועל הבית על לוזתר סירב הוא הבעל. ועל הבית, על לוזתר סירבה האשד, גט. מהן ודרש
 לחיות והחל בתיה, את לתוכה הכניס לשעבר, שלו הווילה מול דירה שכר הוא בתיה.
 עוד לה הוליד כך אחר ילד, לה הוליד הוא אשתו. של עיניה לנגד משותפים, חיים איתר,
לכביש. מעבר בנותיו שתי את בינתיים גידלה אשתו, ורותי, ילד,

 מרים. וויכוחים מריבות גירושין, משפטי השניים בין התנהלו הזה הזמן כל במשך
 פיצוי לאשר, ונתן שלו הווילה את קיבל במשפט, זכה הבעל ה:ט. הושג כחודשיים לפני

חדרים. שלושה בת נוחה דירה לעצמה לשכור שתוכל כדי נאות,
 בתיה. למזכירתו מורים נשואי על ידיעה בעיתונים התפרסמה הגט מתן לאחר שבוע

 ידיד־המשפחה האוזיר. בחיל לאנגלית כמורה ועבדה בנותיה שתי את לגדל המשיכה רותי
העבודה. את לה סידר ויצמן עזר

 עייפה, הייתה היא ללכת. רצתה לא רותי מסיבה. שמריהו בכפר נערכה רב לא זמן לפני
 חזרה ופתאום פייגימה, כבר לבשה בבית, נשארה היא ספר. ולקרוא למיטה להיכנס רצתה

למסיבה. ויצאה מהודרת שמלה לבשה בה,
 היא לו. מוכרת היא מאיפה אותה ושאל אליה ניגש נאה וגבר לבית נכנסה רק היא
 היה ג׳ולס, הקברניט שהגבר, התברר קצר בירור ולאחר השאלה, אותה את אותו שאלה

 והכירו בצבא, במח״ל, יחד היו הם לשעבר, בעלה של ביותר הטובים החברים אחד
חברו. משפחת את איש

 לארצות־ חזר הוא מכן ולאחר שבועות, כמה איתו בילתה ג׳ולס׳ עם התידדה רותי
 לארץ שלח והוא מה זמן עבר עסקיו. ואל שלו, הסופרמרקטים שרשרת אל הברית,

.17ה־ בת בתו את
 ונשא האב גם בא הבת ובעקבוך? בביתה, לגור עברה הבת התיידדו. והבת רותי

לאשה. רותי את
 אשתו עם מאושר הישן הבעל החדש. בעלה עם מאושרת רותי הסתיימה. הפרשה

 לחיי מתרגלים והילדים אפריקה, בדרום משפחתו את לבקר אלה בימים שנסעה השנייה,
החדשים. המשפחה

וסעוה1 נדב נוס■
 תל־ לעיריית הגיע לא הלפרין רפאל

 השאיר הוא מעשיהו. לכלא הגיע הוא אביב.
 בבטן ובטן. ילד עם אשה שלו במסעדה

 פי על אף כלום, לה שאין אומרת היא
משהו. שם יש כאילו נראה שזה

 האסיר, ש; אשתו אומרת ,״2ג בת ״אני
 בהרגשה אבל בגיל, גדול הבדל בינינו ״יש
 מאסר, שנח קיבל הוא הבדל. שום אין

 משם.״ גס אותי מעודד הוא אבל
 שמה אבל הלפרין, כרטי לה קוראים

 השנייה. אשתו היא ה. כרטי־נ הוא המלא
 ילדים. חמישה לו ילדה הראשונה האשה

 ונשא ,17 בת כשהייתה ברט■ את הכיר הוא
לאשה. אותה

 עכשיו, (נושה היא מה מושג לי ״אין
 ״הוא ברט׳, אומרת שלו,״ הראשונה האשה
 איתה.״ וגמר הכל את לה שילם

 אבל בבית־סוהר. נמצא ברט׳ של בעלה
 ״אנחנו ומאושרת. מאוהבת נשארה ברט׳

 מספרת, היא שנים,״ ארבע כבוי' נשואים
 מאמינה אני יותר. מאושרת אני יום ״כל

 הרבה. כך כל עבר הוא כמוהו. אדם שאין
 הרבה בחיים לנו היו אחר. אדם מכל יותר

 תמיד מהן, נפגעתי לא פעם אף אבל סערות,
 הכל.״ מעל להתרומם הצלחנו

 יזכה העליון שבית־המשפט מקווה היא
 פסי־ אצל בטיפול באמת נמצא ״הוא אותו.

 שלו ״העורך־דין מספרת, היא כיאטור,״
 צודק. הוא זה. סמך על אותו שיזכו ביקש

 שהשכנים אחדי לטיפול זקוק היה הוא
 תפרים 21 לו עשו בראש. לבנה עליו זרקו
 הפרעות.״ לו יש ומאז

להת רוצה היתה היא אם אותה שאלתי
 שתלד הבנים במספר קודמתה עם חרות

תחרו רוצה לא ״אני ענתה: היא לבעלה.
שנכשלו.״ נשים עם יות

אם ש... נכון ה
 למספר אבא ישראלי, מיליונר ^

 כ־ בתו, למחזר לאחרונה קנה ילדים,
ז מכונית לנישואיו, מיקדמה

 מה־ סופית נפרד הירש פוקה +
 שהתברר לאחר שלו האיטלקיה רוזנת

 ב־ בערך מסתכמת מחייתה שרמת לו,
ז ליום דולאר חמש־מאות

מינו את מין מצא
 הקארוסל לארץ. הגיעה הקארוסל להקת

 הוא בעולם. ביותר המעורבב המין הוא
הקוקסינלי. מהמין מסובך יותר הרבה

 בבירור לדעת אפשר קוקסינל כשרואים
 קארוסל כשרואים אשה. או גבר או שהוא

 שזה משום דבר. שוס לדעת אי־אפשר
 אבל גבר, בעצם שהיא אשה להיות יכול

 גבר להיות יכול זה אשה. בגדי לובשת
 גבר, להיות כדי קארוסלי ניתוח שעשה

 יחשבו שלא כדי אשה בגדי לובש והוא
לגבר. המחופשת אשה שהוא

 קארוסלים. שבעה יש הקארוסל בלהקת
 בלת־ יפהפיה דודי, היא שלהם הכוכבת

 אצל שחורות. וגבות כחולות עיניים עם דית
 גבר, נולדה היא מאוד: פשוט המצב דולי

 היא ילדה. רצתה שלה שאמא למרות
 לא היא אבל אשה. והפכה ניתוח עשתה
נשים. אוהבת לא גם היא גברים. אוהבת
ה אצל נ י ר ב  לפני יותר. מסובך המצב ס

 ,25 לגיל הגיעה כשהיא שבועות, שלושה
 בעצם, עצמה, היא אשה. עם התחתנה. היא

 הולמים אשה שבגדי חושבת היא אבל גבר.
בשמ תמיד לבושה היא לכן יותר. אותה
 מהתלבושת חוץ וחלוקים. חצאיות לות,
 את יודע לא איש אבל דבר, לכל גבר היא
אשתה. מלבד זה,

בחו־ אמנם היא סקסיניה. שמה אשתו
 זה, את יודע לא איש אבל דבר, לכל, רה
פעם אף היא גברים. בגדי אוהבת היא כי

 שסב־ היחידה הפעם שמלות. לובשת לא
ה נ ה מכנסיים, לבש רי י נ י ס ק ס שמ לבשה ו

תמונה). (ראה שלהם בחתונה היה זה לה׳
 חייה שכל ,22 בת בחורה היא דומינו

 ג׳יפ- ככה. נראית היא גבר. להיות חלמה
 להיות חייה כל חלמה כן גם האיטלקיה סי

תע היא זה. את להיות עומדת היא גבר.
מ יודעת לא שהיא פי על אף ניתוח, שה

ה האחרון בזמן הכסף. את תיקח איפה
כזה ניתוח היום שניים. פי עלו מחירים

 דולאר,. 3000 עולה
נורמלי.
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