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 שהוא זה עליו שהאמנתי האחרון ״הדבר
 לי אין המומה. אני יד. עלי להרים אי־פעם יעז

 הושיט הוא פתאום. הופיע הוא מאיפה מושג
 להרביץ לו שבא ואמר מאיימת אצבע לעברי

 להכות התחיל והוא קורה מה הבנתי לא לי.
אותי."

אמבו הזמינו שכנים לעזרה. זעקה דורית
 כשהגיע המקום. את עזב קלפטר יצחק לנס.

 נבדקה לבית־החולים, נלקחה היא האמבולנס,
שוחר היום באותו עוד רפואי. טיפול וקיבלה

לביתה. רה
הטי ניפוח על מאוד מתרגז קלפטר יצחק

 לטיפול. טיפול בין להבדיל ״יש הרפואי. פול
 קצר, רפואי טיפול הצריך שהאירוע אומר אני
 שבועיים, שלוקח רפואי טיפול יש שעה. של
 פה. שהיה מה זה שעה. של רפואי טיפול ויש

לעיסו חזרה היא בבית־החולים, שעה אחרי
בסדר.״ והכל מתפקדת היא קיה,

 ביצחק באחרונה קשורים רבים אירועים
החב האירוע ויש האלים האירוע יש קלפטר.

 בתל־אביב במועדון יתקיים החודש בסוף רי.
 הערב, מטרת עבורו. במיוחד הצדעה ערב

 לו לתת ישראלי: ואלי בתיה על־ידי המאורגן
טו חברים כסף. אין לצ׳רצ׳יל ההכנסות. את
לו. לעזור רוצים בים

 הידיעה הגיעה כשרק וחצי, חודש לפני
 קיום והכחיש קלפטר על־כן־ נשאל למערכת,

 המצב עם לו נוח לא תוקף. בכל כזה אירוע
 לצד להתייחס מסרב הוא כסף. לו שחסר
 לבין ביני ״זה — האירוע של הכספי

 מוכן שהוא כמה עד מבחינתו, מס־ההכנסה."
 בצד רק היא הערב חשיבות לזה, להתייחם
התיקשורתי. האמנותי,

 מאוד. רבים נגד מאוד הרבה יש לקלפטר
ש כמה עד עיתונאים. אוהב לא הוא בעיקר

 קבעתי בעצמי. נוכחתי מחברתם, מסתייג הוא
 התחרט הוא אחר־כך ביטל. הוא פגישה, איתו

 התקשר למחרת שוב. והתקשר הביטול על
 האירוע על תגובתו את לי להכתיב וביקש

 תגובתו את ארשום כי ביקש הוא האלים.
 נאמרו לא להכתבה ועד היות במילה". ״מילה
רשמתי. — אחרים דברים על־ידו

מצע תקרית אירעה בדצמבר האחד ״ביום
מצט אני אם־בני. פלד, דורית לבין ביני רת
 היקר הדבר המיקרה. על ועמוק רב צער ער

 רוצה ואינני בני, הוא בחיי לי שיש ביותר
 לא־מדו־ או לא־נכון פירסום בשום בו לפגוע

בתיקשורת." ייק
פגישה לו נקבעה לאחר־מכן שעות כמה 50—■^^^

רום שרית

בעי בנו תמונת את קלפטר מצא ימים כמה
 דבר בשום אותו לערב רוצה לא ״אני תון.

 עליו." להגן רוצה אני שלי, לפירסום שקשור
 בנו כשביקש ביתו. על להגן רוצה גם הוא

 את לעזוב התבקשתי מהמכונית, משהו לקחת
 את,״ מי יודע ולא אותך מכיר לא ״אני הדירה.

אמר.
 לך אקח שלא לו מבטיחה אני בסדר, ״זה
מלבב. בחיוך עניתי כלום,״

עליך, סומך לא ״אני הצחיק. לא זה אותו
 היו כבר לבד, פה שתישארי רוצה לא אני

איתו. יצאתי אז מיקרים."
 שאני קלפטר את לשכנע זמן הרבה לקח

 התרצה קצת כשהוא גם הרעים. של בצד לא
 למרחקים, מבטו את הפנה הוא לדבר, והתחיל
 קצת האחרונה בתקופה מרגיש ״אני התנתק.

 למצב עצמי את הכנסתי קצת אולי מעורפל.
מהאירועים.״ רחוק להיות כדי עירפול, של

 התחיל קלפטר קלטת, החליף אוריה
 הדברים, מטבע משותף. ילד פה ״יש לספר:

 ביניהם להיות יכולים חברים, לא כשההורים
עניינים. מיני בכל חילוקי־דיעות

 השנים עם הפך דורית לבין ביני ״הקשר
 הוא בשטח שקורה מה טעויות. של טראגדיה

 ובמקביל קבועים, הסדרי־ראייה בינינו שיש
 שותף הייתי קבוע. באופן מזונות משלם אני
 בדיקת והלידה. ההריון תהליך לכל דורית עם

 היה ההריון שלי. דרישה מתוך באה הרקמות
 הוא הילד שאולי חשבתי ואז נישואין, ללא
 לא מעולם משהו. סתם, זה אולי שלי. לא

 זה השני הצד שלי. לאבהות התכחשתי
פרובוקציות." ליצור שמנסה זו היא הבעייה.

 פחות היה עכשיו לדבר, המשיך קלפטר
 בנו: אל שלו היחס על סיפר והוא מאויים,

 כל איתו אני שלי, שהוא לי שהתברר ״מאז
מאפש שהיא כמה עד יומיומי. בקשר הזמן.

מר אני העמיקה, שלי תחושת־האחריות רת.
 שתלוי בעולם אדם לעוד לגמרי מחוייב גיש
 מאוד אני מוחלט. באופן אותו אוהב אני בי.

 שכאשר כך מעצמי לו להעניק שאוכל מקווה
 עצמו עם יותר טוב אדם יהיה הוא יגדל, הוא
החיים. ועם

כספית אחריות שקיבלו אבות על לי ״ידוע

 לעלות עלי אוסרת אמו הילד. את ״החזרתי
שמע ידידה, איתי לוקח תמיד אני אז לביתה.

 דורית את ראינו הבית, ליד כשהיינו אותו. לה
 לא היא לכיווננו. ומפורכסת שמחה צועדת
 פנתה היא ושלמה. בריאה נראתה היא צלעה,

 לו מחכה שהבייבי־סיטר לו ואמרה לאוריה
יותר. מאוחר תחזור שהיא בבית.

 שתרד, שלי, לידידה ההמתנה כדי ״תוך
עו דורית אורך־הדרך שלכל פיתאום הבנתי

את שאני כדי מכוונות, פרובוקציות לי שה
אותה. קוף

 לעשות יכולה היא שלה. בידיים אני ״היום
 לנתק זה רוצה שהיא ומה רוצה. שהיא מה לי

 שלא לכך לגרום רוצה היא ממני. אוריה את
איתו. להיפגש יותר אוכל

מט את השיגה באמת היא שבועיים ״לפני
כל לה. להרביץ לי גרמה שהיא בכר רתה,

 כדי אותה לתקוף לי גרמה יא ^
/  אותי. לסלק תואנה לה שתהיה \ 1/

מ ואני היות בני. אוריה, לבין ביני להפריד
 עכשיו יכולה הרי'שהיא בערבות, שוחרר

 ואפילו קטן, דבר כל על במישטרה להתלונן
 עלי ויאסרו אותי יאסרו ומייד סתם, להתלונן
אוריה." עם להיפגש

בת מעורב היה קלפטר יצחק(״צ׳רצ׳יל״)
 פלד, דורית עם אלימה בתקרית החודש חילת
 הגיע השישי ביום דורית: לפי אם־בנו. שהיא
מק מישרד למקום־עבודתה, קלפטר יצחק
 בתל־ בן־גוריון בשדרות קנוראן. זמרי הלת

 וכשהיא בחדר־המדרגות לה המתין הוא אביב.
 והי" עליה התנפל הוא לבניין, להיכנס ניסתה

אותה. כה

או נוכחת, להיות ממני ביקש הוא הצלם. עם
בשא היתה לא הבעייה שאלות. לי תהיינה לי

 הצלם כשגמר בתשובות. היתה הבעיה לות,
 את לעזוב קלפטר על־ידי התבקש הוא לצלם,
 וחצי. 4ה־ בן בנו אוריה, היה בחדר הדירה.
 כשנותרנו לא. הבן נוכחות לו, הפריע הצלם
 שאם לי להסביר בתקיפות ניסה הוא לבד,

 הוא רעים דברים עליו יכתוב הזה העולם
 לעורר־דין יפנה מייד הוא אותו, ״יכסח"
 בטון נאמרו הדברים העיתון. את ויתבע

הרחק. מופנה כשהמבט מונוטוני,
נכ מאושפז, כשהיה למוד־ניסיון. קלפטר

 נכתב הופעה, במהלך כשהתמוטט עליו. תב
 הבן, עם גלידה הימים באחד כשאכל עליו.

וכעבור פרטי, יהיה התצלום כי צלם לו הבטיח

 נטרף מזמן כבר היה בעולם הכי־רגוע אדם
ועו אומרת שהיא והדברים מהפרובוקציות

 לי אסור לנשום, לי אסור אפילו עכשיו שה.
 תנסה היא הבא בשלב הילד. את לבד להחזיר
 איתו להיפגש אוכל לא שאני לכך לגרום
לבד.

 עצמה את מציגה היא מוותרת. לא ״היא
 והמנוצלת. המיסכנה היא כאילו כולם לפני

 בסביבה משתמשת שהיא לי ברור עכשיו
 היתה גם היא להיפך. ולא למטרותיה,

 קרה מה להם לספר לעיתונים מייד שרצה זו
הכל דבריה, על להגיב סירבתי אני בינינו.

ציבו לאירוע בינינו הריב את להפוך לא כדי
באוריה. ולפגוע רי

 שגם לה להסביר ניסיתי פעמים ״אין־סוף
 לנסות חייבת היא נגדי, דברים לה יש אם

 שלא בילד, תפגע שלא בינינו, אותם ולסדר
 העניין כל יופי, אז גבו. על מאבקים תנהל
 אבל סוציאלית. עובדת של בטיפול נמצא
 לעזור יכולה לא בשבוע פעם של עזרה שום

 כל יש דורית עם מיידיות. בעיות ולפתור
כאלה." מיידיות בעיות הזמן

 לדורית. רוחש קלפטר אין רבה אהבה
 נוהג היה ארוכה תקופה שבמשך סיפר מישהו
 ולספר בתל־אביב בפאב לשבת קלפטר

 איך חלומות בלילה חולם הוא כי לנוכחים
 יהיה שלא ייסורים. לה גורם אותה, הורג הוא
 לתת קלפטר מנסה שלו בחלומות קל. לה

 שלפעמים, כלפיה, לרגשות־השינאה פורקן
במציאות. גם ביטוי לידי באים לרוע־המזל,

 כזה. לא אני הילד. עם קשר וניתקו בלבד,
 ודווקא הקבוע, הקשר לי שחשוב מפני דווקא
מת להיווצר יכולים אותו, אוהב שאני מפני
 עם הקשר דרך שלו. אמא לבין ביני כאלה חים

 חלק שהוא שלך, לבן שהקשר גיליתי אוריה
נשים." עם הקשר מאשר שונה הוא ממך,

 צריר היה הוא לסיים. מיהר לפטר ך■•
\ כע אמו. לבית בזמן אוריה את להחזיר /
 נשמע הוא שוב. התקשר הוא שעתיים בור

מילים. לברור בלי בשטף, דיבר פתאום נסער,




