
אנדרי עם סמדר
שנהר 700 בת אצילים ..שושלת

 בשם ילד קארוליין. עם הנשואין
 גירושיו. תכופות. שערוריות ליאור.

שע שוב זה. אל זה חזרה התפייסות.
רוריות.
חוש בווידוי קארוליין, על אסי

 מה ״כל ):10.4.85 הזה, (העולם פני
 חם תה כוס זה שלי מהנשים שרציתי
 לא ומעולם מחכה, אני שנה 17 למיטה.

 בסך־הכל שאני יודע אני בה... זכיתי
 חתיכת מכיר, שאני גדול הכי הפיספוס
כמו אבא עם חיים אחרי אבל החטאה...

 קילצ׳ינסקי, אנדרי של בתו צ׳ינסקי,
 אלים מפגין לשעבר פולני, גר־צדק

 בתל־אביב, גרמנית השגרירות נגד
הדיפלו במסיבות רצוי אורח אחר״כר
הגרמנית. השגרירות של מטיות

 בעילת היתה
קטיגה

 רזה דוגמנית, ,23 בת היא מדר |
פנים בעלת ק״ג), 43( מיקצועית י

 למסורת ישר נכנסה היא מעניינות.
 סימן־ההיכר שהיא החשיפה־העצמית,

דיין. מישפחת של
 (לאשה, עצמה על סמדר

 הכרתי הראשון הגבר ״את ):23.1.84
 כאן שהיתה לומר אפשר ח׳. בכיתה

 זאת כך. היה לא זה אבל בעילת־קטינה.
 חיפשתי אם יודעת לא אני אהבה. היתה

 הייתי וחום. פינוק חיפשתי דמות״אבא.
 נוח מאוד לי והיה חסרת־ביטחון, ילדה

 קבלן־ היה הוא מבוגר... גבר עם
 לא מצרי, ממוצא בחור שיפוצים,
 בליבי אותו אהבתי אני אבל במיוחד,

 חושבת לא אני האחרון... הזמן עד
 מיניים. יצרים לי היו תקופה שבאותה

 נהניתי אז אם יודעת לא אפילו אני
 לא מאוחר. יותר לחו״ל נסע הוא ממין...
 ואז אליו, לחזור רציתי בפרידה. עמדתי

נפגע..." הוא רצה. לא הוא
 בלוס־אנג׳לם, אסי את הכירה סמדר
 וסוכנת־השחקנים, לביקור כשבאה
 עם להתקשר לה הציעה הון, לביאה

שם. שנמצא אסי
 ):28.7.86 (לאשה.אסי על סמדר

 עצומה. התלהבות מייד בינינו ״היתה
במו המושלם... הגבר שהוא הרגשתי

 אני אם אסי אותי שאל נסענו שבה נית
 ועדיין כן, אמרתי איתו. להתחתן רוצה
 בלילה יותר מאוחר הלצה... היתה זאת
 ללאס־ נסענו ושנינו מכונית שכר אסי

 נפלאה... שיחה של שעות שש וגאס,
 אחרי רק היה בינינו הראשון המין

 אני שתויים... היינו לא שהתחתנו...
 ולא אסי, עם חודשים ארבעה כבר

 הכל שתוי. או שותה אסי את ראיתי
 לגמרי... צלול בראש אצלנו הלך

 מכירים ששנינו ידענו בבוקר בשלוש
 שיחה של שעות שש אחרי זה את זה

 לרשם־נשואים הלכנו להינשא. ורוצים
 ולא לי, מרביץ לא אסי (בלאס־וגאס)...

 לו להגיש ממני מבקש ולא לי, ירביץ
 עושה אני לו. ולכבס לו לבשל תה,

 כי הנזכרים, השרותים כל את למענו
 ובאהבה ובנישואין אותי, אוהבת אני

האהבה.״ את להוכיח צריכים
(לאשת הנשואין על אסי
 של הנוסח בעיניי חן ״מצא ):28.7.86
 חוזית. התקשרות אזרחיים. נישואין

 לא שאנחנו נראה שאם מההנחה יצאנו
 אסון. יהיה ולא מזה נרד מתאימים,
 להיפן. זה שקרה שמה היא ההפתעה

גדולה.״ אהבה
 להודיע אסי טרח קצר זמן כעבור
 ושאם בהריון, סמדר כי לעיתונות

 אחרי דיין. משה לו יקראו — בן ייוולד
 קשה אביו, על אסי שאמר מה כל

 אהבת־ של מחווה היתה שזאת להאמין
 מצויין. תעלול־פירסום היה זה אבל בן.
לתחיה. קם דיין משה כותרת. סיפק זה

דולא־ והחזיק קמצן שהיה דיין, משה
שיצא...״ מה זה לבלטות, מתחת רים

 בראיון אסי, על קארוליין
הזה (העולם שנה כעבור חושפני
דיכאונות, של איש הוא ״אסי ):22.4.86

 אותי הפך הוא החיים. את שונא
 מתכונן אסי אולי כמוהו... למדופרסת

 לי אבל שלנו, הסיפור על סרט לעשות
בע הראשית השחקנית להיות נמאס
 שיחק שהוא חושבת אני הזאת. לילה

 אותי, שנא פעם תפקידים. הזמן כל **
 התחלתי אותי. אהב שעות כמה ואחרי
 כשהתקרב אחת, פעם ממנו... לפחד
 להרביץ שוב רוצה שהוא פחדתי אליי,

 לנשק רוצה רק אני אמר: הוא אבל לי,
 ורואה העיניים את עוצמת אני אותך.
אגרוף. מניף כשהוא פרצופו את מולי

פניו... מול מצלמה לשים צריכים היו
 בצורה אותי היכה אסי חודש לפני

 קיבלתי הראש. על באגרופים רצינית ^
 לבית־החולים והלכתי חזקה סחרחורת

 של התנהגות היתה זאת איכילוב...
 שאני אמר הוא לא־נורמלי... איש

 אז לי... להרביץ לו הגורמת המכשפה,
 ,אני אותי: כשהיכה עליי צעק אסי

 עוד אותי תעצבני אם אותך! אהרוג
 ולא לחתיכות פנייך את אחתוך פעם,

 רצתי בסרטים׳... לשחק עוד תוכלו
 נסע שהוא לפני יומיים בבכי... לשכנים

 אחרי הביתה כשהגעתי ללוס־אנג׳לס,
מצא בבית״החולים, והטיפול הבדיקות

 הטלוויזיה את בפטיש ניפץ שאסי תי
 שבו פתק עליהם והניח הווידיאו, ואת

 עכשיו לך. שנתתי המתנות ,אלה כתב:
אותן׳...״ הרסתי

קיל־ סמדר נכנסת קארוליין. יוצאת
משה עם אסי
לבלטות!״ מתחת .דולארים

החתונה תמונת וסמדר: אסי
שעות..." שש של שיחה ,.אחרי

 — דיין רחל שאם הוסיף גם אסי
 להיות תרצה — המושבעת אויבתו

 הבא דיין משה את לה יתנו בייבי־סיטר,
כשימחה.

 דיין־ מישפחת שקטה לא בזה אבל
התחילו. רק העניינים ג׳וניור.

 דיין משה
איננו

באו 10ב״ התחיל האחרון פרק ^
 מבר, יצא דיין אסי .1986 גוסט 1 ן

לעי והודיע כום־יין, מניף כשהוא
כיש שאני בטח כישלון! ״אני תונאי:

 מה לי אין אישי! סיגנון לי אין לון!
 חאפר!״ בעצם! לומר,

 על־ידי דיין אסי פוטר בינתיים
 היה שבה גולן, מנחם של קאנון חברת
 לא התגובה תסריטים. לכתוב אמור

לבוא. איחרה
 ):12.8.86 (חדשות, דיין אסי

 חרא. בעשיית מתמחים גלובוס ״גולן־
 זאת חברת־סרטים. לא זאת קאנון

 הם אבי חיי על בסידרה חנות־נעליים.
ייגעו!״ לא

 אנשים החדשה. הפרשה החלה ואז
 על־ידי נענו אסי של לביתו שטילפנו

שאפ חגיגית שהודיע אוטומטי, מענה
 לא אך דיין, לאסי הודעות להשאיר שר

 במהירות־הבזק לאמה. שחזרה לסמדר,
 העיתונים: במערכות השמועה פשטה
דיין. במישפחת חדש פיצוץ

 מפיו נענו אסי, עם התקשרו כאשר
נפרדו. וסמדר אסי אמת: שזו

 אהיה יופיע שהעיתון שבשעה חשבתי
 נודע הדבר אבל ההפלה! אחרי כבר

 ושיכנע ממני זאת מנע והוא לאסי,
 חזרנו ההפלה. את לבצע שלא אותי

מאושרים!״ ואנחנו ביחד, לחיות
 אביה, בחברת סמדר, הגיעה כאשר

 אמור שהיה הגינקולוג של למירפאתו
 את אסי ממנה מנע ההפלה, את לבצע

 המתה!״ גופתי ״על לבניין. הכניסה
 את רוצה אני אותך! אוהב ״אני הצהיר,

 את לבצע לך ארשה לא התינוק,
ההפלה!"

התרח הזאת הקולנועית הסצנה כל
 ואחר־כך הבית, מדרגות על ברחוב, שה

 ושם סמוך, לבית־קפה אסי אותה סחב
בורקאס. כולם אכלו

 לא ״סמדר היום: באותו מעריב, לפי
 שמחייבות כפי שעות, 12 זה דבר אכלה

 והגרירה, ההרדמה לקראת ההוראות
 וספל־ ביצה בורקאס, על והתנפלה

 כך בקפה. הסתפקו ואנדרי אסי קפה.
 של שיבתה את לחגוג השלושה בחרו

 לאחותה טילפנה סמדר הביתה. האהבה
חזרנו!״ ״ממוש, לה: ובישרה

 כותרת היום, אותו של חדשות
 את בחזרה לקח ״אסי העמוד: בראש
ההפלה.״ לפני רגע סמדר

 ״זאת הזה: להעולם השבוע אסי,
 למדינה ומטופשת. קטנה פרובינציה

 נוסע אני מזה. יותר מגיע לא הזאת
 מהקיבוץ. שלי הילד את לקחת עכשיו

 בסך האלה. בשעתיים יקרה מה יודע מי
 אצל לנוח הלכה (סמרר) היא הכל

 בישלו והעיתונאים שבוע, שלה האמא
לזבל." זה את והפכו תבשילים מזה

אחרונות, (ידיעות סמדר
 עם גמרתי הבית. את ״עזבתי ):14.8.86

 כבוד הוסיף דיין שהשם נכון דיין... אסי
 הוא קילצ׳ינסקי השם אך למישפחה.

 בת פולנית שושלת־אצילים של שם
 מדיין!״ מכובד פחות לא שזה שנה, 700

 היא פצצה: סמדר זרקה זו בהזדמנות
 דיין משה כלומר: הוולד, את הפילה

העולם. לאור ייצא לא 2ה־
 הכריזה ימים שלושה כעבור אולם

 תיכננ־ ״שיקרתי! עיתון: באותו סמדר,
בבוקר. 7 בשעה הפלה לעשות תי

 חי משה *
וקיים! ▼

 דיין, אסי של הדירה דלת **ל
בקו בתל־אביב, קלונימוס ברחוב

 שני ביום השבוע, הופיע הראשונה, מה
 דיין" ״אסי במקום חדש. פתק בבוקר,

דיין״. וסמדר ״אסי עכשיו: כתוב
 על הגדול הקרב לעכשיו. נכון זהו,
 2ה־ דיין משה הסתיים. סמדר של הרחם

וקיים! חי
■^ 39 ■י■ ידים ׳עולמית י


