
הקוק״העצמה את לאשפז החריטה אופיו,
 האיש יהלומי, שמואל הפיק שאותו אבא,

 שלה. היחיד שירי ערב את להפיק שעמד
 עם משא־ומתן לדבריה, ניהלה, לכן קודם

 שהתחייב אלהרר, דודו המצליח המפיק
 גדולה. תיזמורת שלה היחיד בערב לשלב

שיר על אירית, לדברי עלה, חמשא־ומתן
 הופעתה את להפקיד החליטה והיא טון

ה בהצגת ידוע. בלתי מפיק של בידיו
הצטל ואף רבה תשומת־לב משכה בכורה

 גבעתיים, עיריית ראש של בחברתו מה
למופע. חסותו שנתו קרייזמן, קובה
 והיא רוחה, מצב שונה למחרת כבר אך

 עזרת לבקש עצמה, דעת על החליטה,
 לחולי- בבית־החולים ולהתאשפז רופאים

בבת־ים. אברבנאל שם על נפש
 שהכרתי ״אירית
ואהבתי״_______

 הספיקה עצמה את שאישפזה פני ^
הכ שאותו מאמר, למערכת להעביר •

המא אופיר״. שייקה ״אודות כך: תירה
 בכתב- כתוב הוא בגילוייו. מדהים מר
 יחסיה על סיפור כולל למופת, מסודר יד
 וכן עליו דעתה את אופיר, שייקה עם

אח האמן. על כביכול, אינטימיים פרטים
מיש- תביעה הגיש אופיר ששייקה רי

 כך, קרה. לא ברור דבר שום אבל מעט.
 אחר טיפה השיגעון כוס התמלאה בחשאי,

 רק היתד. חסרה שבו הרגע עד טיפה,
אחד קטן משבר — אחת קטנה טיפה
יישפכו. המים שכל כדי — לידה כמו

טי סיפור אנלי  פסיכו
ם חיי ה מ

 זו, פרשה ביגלל להיטון השבועון נגד פטית
סוב בבחינת הכתבה מן חלקים הפכו

 קטעים לפירסום. ניתנים ואינם יודיצה,
 ו־ השמצות בגדר להיות עלולים אחרים

 הזה העולם החליט לפיכך הוצאת־דיבה.
 — הכתבה מן קטעים כמה רק לפרסם
ה כי שדרשה אירית, של רוחה למורת
 שזה לה הוסבר כלשונו. יפורסם מאמר

 יפורסמו כי הסכימה לבסוף בלתי-אפשרי.
משמאל). (ראה מהמאמר חלקים רק

 דודו בעלה, המשיך עת אותה כל
 הרגיל ההופעות בלוח לעמוד דותן,
 מהופעה ורץ אולמות ממלא כשהוא שלו,

 המשבר בעיקבות שהפך דודו, להופעה.
 טוען לסקרנות, מוקד רעייתו את שפוקד

ומעו סימפטי להופעותיו שבא הקהל כי
בתי המטפלת עתה מתגוררות בביתו דד.

 המשבר עליו משפיע כיצד ואחותו. נוקת
אשתו? של

דותן: דודו מספר
 את שאקח וביקשה אלי טילפנה ״אירית
 לטפל מסוגלת שאיננה מכיוון התינוקת,

מטפ ושכרתי מיכל, את לקחתי מייד בה.
 אירית ולילה. יום בביתי המתגוררת לת

 בטיפול שהיא זמן וכל בטיפול, נמצאת
 המצב שאם בטוח אני לצידה. אעמוד אני
 אני לצידי. היא עומדת היתה הפוך, היה
 שאקבל מצהיר ואינני הכרזות מכריז לא

 המון קרו מצב. בכל הביתה בחזרה אותה
 היא כרגע האחרונים. בשבועות דברים
 העזרה מלוא את לה אתן ואני לי זקוקה
פסי לא אני לתת. מסוגל שאני והסעד
 מצבה מהו לקבוע יכול ואינני כיאטר
 שהיא טענו בבת*ים הרופאים אך הנפשי,
 בתחילה וסירבו לציבור מסוכנת איננה

 וביקשה התעקשה אירית אותה. לאשפז
 אושפזה והיא שוכנעו לבסוף עזרתם, את

 במחלקה נמצאת היא כעת בבית־החולים.
 לצאת יכולה היא בית־החולים. של הפתוחה

ולטלפן טלפונים לקבל כרצונה, ולבוא
מחלות לאשה להביא .הלידה פולה ^

מישפח־ חודיה והיא היות אך שונות,
 הגברים על גם פוסחת אינה ביסודה, תית

 שבהם אפריקאים שבטים יש שבמישפחה.
 ממהר ללדת, כורעת שהאשה פעם בכל

 על הפועלים סמים ונוטל שלה הגבר
 הוא כך קשה. לעצירות וגורמים קיבתו
אשתו. עם בצוותא בלידה להתייסר מצליח

 ממהרים הגברים אין המערבית בתרבות
 יש אבל הלידה. עם עצמם לייסר כך כל

מה, בגבר. דווקא אוחז הכבד והדיכאון
 בתרבות ״היולד״ לגבר קורה כן, אם

הפסיכואנ לעזרתו באה כאן המערבית?
 משחזר הטרי האב כי המסבירה ליזה,

הבי שלו אמא שבה התקופה את לעצמו
 קינא, כך כל והוא קטן, אח הביתה אה

 עושים עתה והנה עצוב כך כל והיה
 יוצא בנו הנולד, הרך שוב. זה את לו

 הלא־רצוי, האח עם אצלו מתחלף חלציו,
והתגו האשה־האמא. אהבת על המתחרה

״גברי״. דיכאון בה:
מ פסיכואנליטי סיפור זה וגם — או

תס את היטב פתר לא שהגבר — החיים
שזיכ הצעירה, ואשתו שלו, האדיפום ביך
 הנשית, הדמות עבורו היא בילד, אותו תה

 אותו ושרק אוהב הוא אותה שרק האמא
 החדש התינוק תאהב. שהיא רוצה הוא
 התחרה שאביו כשם שלו, מתחרה הוא
 כך... כל אבא את שונא הוא ואז פעם, בו

״גברי״. דיכאון והתגובה:
פסי הסבר יש הנשי הלידה לשיגעון גם

לפסי נכנסת היולדת האשד. כואנליטי:
 ראתה שאותה שלה, אמא עם מזדהה כוזה,
 תיאוריה ילדה. האם כאשר דומה במצב
הפסי כי וטוענת לכת, מרחיקה גנטית

בתו העוברת פאתולוגיה היא בלידה כוזה
 זאת, לעומת אחר, הסבר לבת. מאם רשה
 את ששינתה כתופעה הלידה את מציג

 ולכן האשד״ בגוף ההורמונלית המערכת :
בפסי שלקתה ומי בר־תיקון, הוא הנזק
 תקבל אם להבריא תוכל לידה עקב כוזה
הנכון. ההורמונלי הטיפול את

 מעט, שונים הדברים פני במציאות,
 הוא כמוגבל. הוכח ההורמונלי והטיפול

ש הדיכאון מתופעות בכמה אומנם עזר
כשה־ הרבה הועיל לא אך הלידה, לאחר

ממש. של ובמחלה בשיגעון היה מדובר 1

החוצה.
 איתה ונמצא יום כל אותה רואה אני
 יסתיים שהעניין מקווה אני מתמיד. בקשר

 אחרי לעצמה תחזור אירית וכי טוב, בכי
 בחורה היא המתאים. הטיפול את שתקבל

 ואני לה שקורה מה על הלב כואב טובה,
 פירסומת, מחפשת היא לה. שיניחו מקווה
 שהיא מילה כל בעיתונים שיפרסמו רוצה

 שפוקד מהמשבר חלק כנראה זה אומרת.
 יגמר שהכל לאלוהים מתפלל אני אותה.

ש אירית אותה להיות תשוב ואירית
ושאהבתי. הכרתי
דותן. דודו שי סיפורו באן עד

בבית־החו־ טיפולים של שבוע כעבור
 היא כי וסיפרה דותן אירית טילפנה לים,

משתפרת. והרגשתה טוב, טיפול מקבלת
 עצמה את לאשפז ביקשה כי העובדה

 מהמצב להיחלץ רוצה היא כי מוכיחה,
 שהכירו הרבים, ידידיה נקלעה. שאליו
 הכלים, אל ונחבאת שקטה כבחורה אותה

 שהיא הרפואי הטיפול שבעזרת מקווים
לעצמה. אירית תשוב מקבלת
 אירית יצאה הצהריים בשעות שני ביום

 מאושפזת. היא בו החולים מבית דותן
 שם עמי, למלון מיוחדת במונית נסעה היא

 האחרונים השבועות שלושה משך שהתה
 של במישרד־הקבלד, עינייניה. את והסדירה

 מיכתב ובה סגורה מעטפה השאירה המלון,
 היא במיכתב אופיר״. שייקר. ״אודות נוסף

 כפי שייקה, לה שאמר דברים על מספרת
דב ביין״, ליבו ״כטוב מתבטאת: שהיא -

 כפי יחסיו, על נרחב פירוט הכוללים רים
 נשים ביניהן רבות, נשים עם טוענת, שהיא

מיכתב, באותו אירית טוענת כן ידועות.
 שייקה את להפליל שעלול מידע בידיה כי

החוק. מבחינת אופיר
 שבגרמניה המערבית בברלין בינתיים

 ילדיו, שני עם חופשה אופיר שייקר, מבלה
ה שייקר, לידיה. אשתו, ועם וקארין גיגי

 מנחם של סרטו מצילומי בחופשה נמצא
ה את מגלם הוא שם מלובלין, הקוסס גולן

 השחקן של לצידו בחשיבותו השני תפקיד
טל בשיחה אמר ארקין, אלן האמריקאי

 עד מאושרים ומשפחתו הוא כי פונית
 צילומי תום עם לישראל ויחזרו קץ אין

 את ישנה לא בעולם דבר ״שום הסרט.
 נשבעה ובינתיים, שייקה. אמר תוכניותי״,

המשוגעים. בבית לו לחכות דותן אירית
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