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 שחקנית לאשה נשא קלצ׳ינסקי, ושרון סמדר

 על התגבר בישראל העם .19 בת ויפה צעירה
 קוראי אבל היום. לסדר ועבר הזאת הבשורה

 את שקראו אותם ובמיוחד הרכילות, מדורי
 נדהמו ללאשה, בני־הזוג שהעניקו הראיון

בוגרת יפה, שחקנית מכריזה יום כל לא מהסקופ.

דייוויד שבידי ריקה תמונת
דמי־ההפלה!״ את ״שתחזיר

 שהכרתי עד בתולה ״הייתי בררמאתיות: ,19 בת
בעלי!" את

 מי כל העם. התגבר הזה הגילוי על גם אבל
 זאת, בכל הצליח, בעיתון הידיעה את שקרא

בלילה. להירדם
 כל האור דלק בתל־אביב, אחת, בדירה רק

 ולא צד אל מצד התהפך אחד צעיר בחור הלילה.
 הבוקר. אור עד נרדם לא הוא להירגע. הצליח 1
 ואמר בראש, מכה לעצמו נתן קם, הוא בבוקר 1
אידיוט ״איזה אמריקאי: מאוד במבטא לעצמו, י

ה ד ל ו ת ל ב  ש

׳ ב ג ' ה י צ ל '1מ מ ס

 אותי!״ סידרו איך הייתי,
 אמריקאי־ברי־ ,27 בן טרנר, דייוויד

סיפורו: את הזה״ ל״העולם סיפר טי,
 עובד קצת שנים. שבע כבר בארץ גר אני
 והם פסיכיאטרים, הם הוריי שני לומד. וקצת

 לא בארץ חי אני שבעזרתה שמי, על קרן הקימו
רע•

 פגשתי קלצ׳ינסקי, גברת היום אגסי, ריקה את
 האחד חן מצאנו .1986 ביוני 4ב־ הים בשפת
 למחרת כבר שוב. להיפגש ונדברנו השני בעיני
 שהיא הוחלט הקולנוע ואחרי לקולנוע, הלכנו
אצלי. לגור עוברת

 וזקוקה עדינה לי נראתה היא בה. התאהבתי
ולטיפול. לפינוק

 להתייחס התחלתי אליי, לגור שעברה ברגע
 מישפטיות בעיות איזה לה היו שותפה. כאל אליה
 אז מעורבת, היתה שבה תאונת־דרכים בגלל

 לה היו אחר־כך שלי. לעורך־הדין אותה לקחתי
 אותה ולקחתי והחניכיים, השיניים עם בעיות

 עבור שילמתי שאני מובן שלי. לרופא־השיניים
האלה. הדברים כל

 יומן לי יש קטנים. בדברים לי החזירה היא
 עליי. שעבר מה ואת תוכניותיי את רושם אני שבו
 כשהייתי ביום. פעמים כמה הזה ביומן מביט אני
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טרנר דייוויד
שליי״ החברים בעיני היום לי יש פרצוף ״איזה

 והיא ידידים, בכלל לה שאין מאוד מהר גיליתי
 אותי. הבהיל קצת זה בי. תלויה לגמרי נעשתה

שלי. החברים לפני אותה להציג התחלתי
 בפגישה כבר משונה. מאוד דבר קרה ואז

 לגמרי פרטים להם מספרת היתה ריקה הראשונה
 לה קרה מה למשל כמו שלה, מהחיים אינטימיים

 את לה בדקה שלה אמא ואיך ,16 בגיל גבר עם
משו קצת שהיא חשבו שלי החברים הבתולים.

 שזהו החלטתי ולכן אותה, אהבתי אני אבל געת,
לעזרה! זקוקה אני שאומר: מסר

 כדי לאנגליה, נסיעה תיכננתי תקופה באותה
 של אפשרויות לברר וכדי אמי את לפגוש

 הנסיעה לפני ימים שלושה בלונדון. לימודים
בהריון. שהיא חושבת שהיא ריקה לי הודיעה שלי

 בדיקות, ותעשה לרופא תלך שהיא קבענו
 לטפל ואחזור לשבועיים רק לאנגליה אסע ואני

 בדירה נשארה והיא נסעתי אני תהיה. אם בבעיה,
 ריקות, המחאות חמש ועם שלי החתול עם שלי

 למיקרה כסף לה שיהיה כדי ידי, על חתומות
חירום.

 יומיים־שלושה. כל התקשרתי לה. דאגתי
היא הבדיקה, תוצאות את קיבלה שהיא אחרי

 כל את ביטלתי בטלפון. ובכתה. להיסטריה נכנסה
 וחזרתי ללימודים נרשמתי לא שלי, התוכניות

בה. ולתמוך איתה להיות כדי הביתה,
 שילמתי הפלה. בה שביצע לרופא ביחד הלכנו

 הכסף את נתתי כלומר, כמובן. ההפלה, עבור
לרופא. תיתן שהיא כדי לריקה,

 בה טיפלתי הביתה, אותה הבאתי ההפלה אחרי
 אמרה היא ההפלה אחרי ימים כמה אותה. ופינקתי

 הבגדים את לקחה שלה. לאמא ללכת רוצה שהיא
מחיי. נעלמה היא ככה והלכה. שלה

 אילולא הפגיעה את בולע הייתי אבל נפגעתי.
 חודשיים, לפני עד בתולה שהיתה ההכרזה

בעלה. קלצ׳ינסקי, אנדרה את כשפגשה
 שלי, בעיני-החברים היום לי יש פרצוף איזה

 להם מטלפנת היתה ריקה מהארץ ,שבהיעדר
 בהריון שהיא להם ומספרת ביום פעמים שלוש
 בחזרה מבקש אני בתולה, היא אם ובכלל, ממני?

 גם ואולי ההפלה, עבור ששילמתי הכסף את
ומנוצל. מרומה מרגיש שאני על פיצויים

 בחור שלי. החברים עליי חושבים מה מעניין
 בתולה, לגברת הפלה ומשלם ומפנק מטפל צעיר ן
כזה? דבר שמע מי ן
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£ קלצ׳ינסקי והגברת האדון
בעלי!״ את שהכרתי עד בתולה ״הייתי


