עכשיו כל המחזורשלנו
אסף" :כשישילד אני לא רואה איך זוגיכול
לחלוטין .זה רקבשבילו .הילד הוא
להתנתק
המקשר,ובשבילו צריך
מרכזהעולם והחוט
תמידלדאוג שהכל בסדרועל מימנוחות״.
חזן :״החברים שלי שרוצים להתגרש לא
מודעים בכלל למה זה אומר להיות רווק.
חושבים שישחררו את האזיקים,ילכולברים

$DN2$׳ליסטן $DN2$,אני
טן,
גרושים׳״.
בתנועה

וטאק־טאק־טאק״.
מאמינים

אתם עדיין
אחרי שנשלחתם לאי בודד עם
באהבה

ובנישואיפ,
חבורה

של

גרושים וגרושות?
חזן":זוג צריך להתחתן לשבע שנים מק־
$TS1$מקסימום$TS1$.

$DN2$מקסימום $DN2$.לאחר מכן צריךלהחליף
סימום.
האדרנלין זורם אחרת ,כל הגוף מקבל
מקצוע.
פוש חזק יותר .אתה מתחיל שובלחזר ,לה־
$TS1$להתאהב$TS1$.
אישה ,בית,

מיליוןדולר,
נותן לך עשרה

בואי איתי

לאי .מה אתאומרת?׳״
אסף:״באה".
חזן:״מה?!״
עוד אסף
6f
מתגעגעתלימי
n,
להיזכר בזוהר של שנות ה־ 80
mmtחזן נהנה
ולציין את שמותיהם שלהסלבריטאים
וה־ 90
לדבריו ,כברבגיל 14
הרבים שבהם התחכך אז.
לדוגמן הבית של
״גלי״ ,אך השירות הצבאי
נבחר
אילץ אותולהקפיא את הקריירה לכמה שנים.

מעידה על

עצמה

שהיא

לא

הרווקות והרוגמנות,

רגע אחרי

שהזדכה על

הקיטבג בבקו״ם כבר היה

למילאנו.
על מטוס
״קראו ל־ שםאיב״ ,הוא מספר".עבדתי עם

ולנטינו ,ארמני ובוס .עשיתי את
הפרסומת
תאהב.
לג׳ילט ,עשר שניםלפני שדיוויד בקהאם הצטלם
$DN2$להתאהב $DN2$.זה בריאותי .אתה מרגיש יותר טוב,
עבורם .תשע שנים הייתי בטופ של אירופה.כולם
עושה כושר ,דיאטה ,וככה פרש נכנס שוב
הכירו אותי .כל הטופ של הטופ היו חבריםשלי.
לשוק .יש לי חבריםבגילי שנשואים  20שנה,
נראים בני 70״.
קלאוריה שיפר ,סינדי קרופורד .היינו יוצאים
יחד,
אסף ,שנשואה בשנית כבר עשר שנים ונה־
$TS1$ונהנית$TS1$
מבלים״.
חוג
נעלבת :״חודש וחצי עם אבי
$DN2$ונהנית $DN2$מכל רגע ,לא
נית
המילון?
על האי,והתרגלתילכל״.
08.1
נילסן,
חזן:״יצאתי עם הדוגמניתבריג׳ט
מטר כמו רוית .לאחר הפרידה המשכנולהיות
בעלך לא חששמהצילומים? חודש וחצי עם
האקס?
בקשר .היינו קבוצה של חבר׳הועשינו וויקנדים
על יאכטה באגםקומו .פעם אחת הוזמנולמסיבה
בעולם ,בשבי־
$TS1$בשבילי$TS1$
״ישלי אתהבעל הכי מפרגן
לי
$DN2$בשבילי $DN2$הוא יוריד את הירח .אם הוא לא היה תומך
בווילה שלסילבסטרסטאלון בפורטה־פינו ,שע־
$TS1$שעתיים$TS1$
ממילאנו .שםהתחיל הרומן בינו
ומפרגן
לבריג׳ט.
תיים
$DN2$שעתיים$DN2$
בהשתתפות שלי בסדרה ,ברור שלא
הואליהק אותה לסרט שלו והם התאהבו.אלו היו
הייתי נוסעת .אבי הוא בן ביתאצלנו ,הקשר
לביני הוא חברי
בינו ,ביןיובל
שלנו".
החיים
ומעולה .עם כל
אפשר בפלללקיים קשרים רומנטיים עם תג־
$TS1$תג"קשה$TS1$
הטירוףבעבורה ,רציתי זמן איכות עםעצמי".
ועדיין ,מרבית הזוגות הגרושים לאמופיעים מניות־על?
$DN2$תג"קשה $DN2$מאור ,חלק מהן קנאיות מטורפות .זה
בטלוויזיה.
יחד
"קשה
קורה במיוחד כשהגבר מצליח יותר ממנה .היא
חזן :״כל אחד היה רוצהלהיות גרוש של
לאובססיבית ,והדוגמן מתחיל מסלול
הופכת
רוית .על האי ,לא לידהמצלמה ,עשינו ניתוח
לפריז.
במילאנו ,אתה בורח
הימלטות ממנה .היא
ללא הרדמה של הקשרבינינו .הסברתי לה
בכלנמל ,מאהבת אחרת״.
שבגירושים היא שמה לי דינמיט של חמישה
היית בחורצעיר ,זה לאמבלבל?
קילו ,הכל התפוצץ ,גמר אותי ,אבל יצאתי
״לא עשיתי סמים ,אני גאה בזה .היו דוגמ־
$TS1$דוגמניות$TS1$
חדשונקי .איןבינינומשקעים".
ניות
לא היה מוזרלהיות פתאום זה לצד זה?
$DN2$דוגמניות $DN2$שהיו מזריקות בוורידברגל כדי שלאיעלו
חזן :״היהלי יותר קשהמכולם כי רוית הייתה
עליהן .חלק מהן היו חברותשלי .כשבאו דוג־
$TS1$דוגמניות$TS1$
$DN2$דוגמניות$DN2$ישראליות
המשתתפים .כל הגרושים
הנשואה היחידה בין
לפריז,קיבלתי אותן .הן ראו
מניות
בעלה ,שמרתי
ולחבק ,אנילא.בגלל
יכלולנשק
מה קורה שםוברחו .רבים מהגברים אז בתעשייה
על הכבוד .באי רוית הייתה הבטרייהשלי ,גרמה
היו אובססיביים .שמעתי על דוגמניות שעברו
חוויות קשות.קיבלתי
לי לתת את המקסימום".
טלפונים מדוגמניותלבוא
להצילאותן".
רוית ,הפתעת את עצמך?
לדבריו ,אלו היו ימים של רווחהכלכלית.
״שברתי את הגבולות של
״הייתה לירולס רויס קורניש
עצמי .אם היית אומר לי לפני
קבריולט .חייתי
איב
פה,
מתישהו
שם.
איב
מלך.
כמו
בכל
השתעממתי
התוכנית שאצליחלעמוד
לניו־יורק .בחייהלילה הכרתי אתדונלד
המשימות ,לא הייתי מאמי־
$TS1$מאמינה$TS1$.
ונסעתי
מתקשר ואומר:
לחברים .הוא היה
נה.
טראמפ והפכנו
$DN2$מאמינה $DN2$.זה לא שישבנו כל היום
הלימושלו .חייתי
׳אבי ,איפה אתה׳ושולחלי את
$TS1$קוקו$TS1$/
קוקו־
על החוף ושתינו

$DN2$קוקו$DN2$/

סים .עבדנו מאור קשה,

נלחמנו,
התמודדות
ומנטליים.
בתנאים שללחץ״.

קשיים פיזיים

אם זה
הייתם

היהתלוי

בכם,

נשארים עוד על

האי?
חזן :״יס .הניתוק

איפשר

לילחזור לאני שלי .התעו־
$TS1$התעודרתי$TS1$

$DN2$התעודרתי $DN2$שעהלפני כולםוטיילתי
דרתי
בחושך על החוף .חודש וחצי בלי
טלפון נייד או אינטרנט .אין חרדה ,אין
עייפות .הציפה אותי

תחושת רז׳הוו״ .ואז הוא

אתהעולם

הזה עד הסוף ,ער שרוית עצרה את

זה".

אסף":לקחלו זמןלהבין
הסיפורים האלה נשמעים
״הייתי עם הבן שלי בסרט
׳הבלתיהנשכחים׳,
שבו משחקיםסילבסטרסטאלון ומיקי רורק .אני
מצביעעליהם ואומר :אלו חברים שלי .ליאם
אומר:׳אבא ,אתה חיבסרט׳.אלוהים רצהולפני
שנה וחצי הייתי
בלום־אנג׳לס .אניהולך בסנסט
בולווארר ,נכנסלחנות שלהוגו בוס .פתאום יצאו
מה זהטוב״.

חצי פנטזיה.

שני אנשים ממכונית עם שומרי ראש .ואז
מהם

אחד

מתקרב
ושואל:׳דו איי נויו?׳ אנימסתכל,

רואה פרצוף קצת מעוות .זה היה מיקי רורק .הוא

חיבק אותי .אמדתילו:
׳ליסטן ,מיקי ,ישליילד,
מוסיף בחיוך ,״קלטתי שאנחנו נוסעיםלמעין
שלי׳ .הוא לקחסלול־
$TS1$סלולרי$TS1$,
הוא לא מאמין שהיית חבר
ירח דבש מאוחר,שנופל בדיוק על יום העשור
רי,
לחתונה
שלנו״.
׳ליסטןליאם ,דיס איז מייבארי!׳״
$DN2$סלולרי$DN2$,צילם ואמר:
אסף ממהרתלצנן את
לא התבלבלולד קצת
ההתלהבות:״אבי ,יש
ההגדרות? רוית היא
האקסית שלך.
משהו בתוכך שעדיין חי אתהעבר״ ,אבל כעבור
במייל :רורק,
כמה ימים אקבל מחזן את הסרטון
״רק אבי חזן ,עשר שנים לאחר הגירושים,
יכוללנסוע לחורש וחצי עם רוית אסף לאי
בכובע מצחייה,חליפה וםניקרס ,מקדיש ברכות
בודד
חמותלחבר הטובמישראל.
בפיליפינים .תביא אתדונלד טראמפ ,את
המיליארדר הכיגדול
alonihadar@hotmail.com
בעולם ,יגידלה,׳ליס־
$TS1$׳ליסטן$TS1$,

