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עיבוד תמונות על פי שאטרסטוק ו א"

הסרט התיעודי על מייחל ג׳קסון חושף עדויות מטלטלות על
תקיפה מינית של ילדים ,ונענה בתביעה של מאה מיליון דולר מצד
 tהעיזבון של מלך הפופ .הסדרה על אר .קלי ,שתיארה אותו
כמתעלל סדרתי בנשים ובקטינות ,זיעזעה את אמריקה והובילה
בשבוע שעבר למעצרו .בראיונות בלעדיים ,מספרים במאי הסרט;|m
על ג׳קסון ואחת הקורבנות של קלי ,על הצדדים האפלים והאיומים
של שני הכוכבים ועל המכונה שפעלה להגן עליהם
0יניב חלילי1? ,ונדון 0נבו זיו
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עמוד 2

פרשת אר .חל

הוא התחתן בחשאי עם הזמרת אליה בת ה־ ,15עמד
למשפט על חלעת סקס עם נערה בת  14ונתבע שוב ושוב
על ניצול והתעללות מינית ־ אבל הקריירה המצליחה
של הזמר אר .קלי החזיקה מעמד .רק עכשיו ,בעקבות
הסדרה ׳לשרוד את אר .קלי /הוא מתחיל לשלם את
המחיר .אסנטה מק׳גי ,אחת מקורבנותיו המשתתפת
בסדרה ,מספרת על המעשים המיניים המשפילים שחייב
אותה לעשות ועל האיסור לצאת מהחדר בבית שבו
התגוררה עם נשים נוספות במו בבת
סימן נשים
ח>שות•
מק׳ג׳

 .כשהבחור החדש בחייה של א0נ־
טה מק׳גי אמר לה שהוא ממשיך
להיפגש עם נשים אחרות ,היא
חשבה שזה כן ומקסים מצירו.
בכל זאת ,היא הייתה גרושה טרייה אחרי ני:
שואים קשים ומעריצה שרופה ,והוא היה אר.
קלי ,זמר ומפיק אגדי ,מלך האר־אנ׳־בי שמכר
למעלה מ־ 50מיליון אלבומים" .בעלי לשעבר
התעלל בי ובגד בי ,והנה אר .קלי אומר לי
בכנות שיש לו נשים אחרות .בעלי לא נתן
לי את האפשרות הזו .זה היה חלום שהתגשם
והייתי מוכנה לעשות הכל כדי לרצות אותו",
היא מספרת בראיון טלפוני.
זה גם בערך מה שקרה .הקשר האינטי
מי ביניהם החל בפברואר  ,2014אחרי אחת
מהופעותיו" .אר .קלי הוא בחור מצחיק ,תמיד
נדיב ,דואג שהכל טוב ,מספר בדיחות ועו
שה כיף .והוא בחור נאה מאוד" ,היא מתוודה.
אחרי הלילה הראשון שלהם יחד הוא ביקש
שהיא תישאר לישון ,למחרת צילצל אליה

ואפילו שלח תיק לואי ויטון שעלה 1,200
דולר .מאוד ג׳נטלמני .הם נפגשו במשך שנ
תיים ,לרוב בסיבובי ההופעות שלו" .לאורך
הקשר הוא היה תובעני ושתלטן ,אבל אז חש
בתי שהוא רוצה לשלוט בי כדי לדאוג שאני
בסדר ושאף אחד לא יפגע בי" ,היא מספרת.
כמו חלק מציוד ההגברה ,הצוות שלו הטיס
■אותה ושיכן אותה בבתי מלון ,כדי שתהיה
זמינה עבורו .מק׳גי ,בת  39כיום ,ישבה שעות
וימים לבד בחדר במלון וציפתה להקפצה ,שלא
תמיד הגיעה .אז ,היא עוד לא ראתה בזה בעיה.
"לא היה אכפת לי מהנשים האחרות שלו ,כי
לא ראיתי אותן .היינו שני אנשים מבוגרים
שנפגשים ועושים סקס ,שום דבר יוצא דופן.
כשהוא אמר שהוא רוצה שנהיה גם עם נשים
אחרות זה היה רק שנתיים אחרי .אז פגשתי
את אחת הבחורות שלו ,היא הייתה איתו 16
שנים ,והייתה בת  31כשנפגשנו" .תעשו את
החשבון לבר" .היא הייתה ׳המאמנת׳".
מה הכוונה "המאמנת"?

"הוא אמר לי שהיא מאמנת את הנשים שלו
איך לענג אותו .התפקיד שלה היה לאמן את
הנשים האחרות שלו" .ההיכרות עם "המאמ
נת" התרחשה בזמן סיבוב הופעות נוסף של
קלי ,זמן קצר אחרי מפגש אינטימי נוסף איתו,
באוטובוס ההופעות שבו החזיק חדר מיטות
רחב .מק׳גי מספרת שקלי הדים את הטלפון,
אמר למישהי ׳בואי׳ והיא נכנסה ,חצי עירומה.
"הוא אמר לה ,׳כלבה ,תרדי על הברכיים׳.
והיא ירדה על ארבע" .קלי הורה למאמנת
לבצע מין אוראלי בו ובמק׳גי שסירבה ,אבל
קלי התעקש .הוא הורה להן לבצע אקטים מי
ניים אחת עם השנייה בזמן שהוא מצלם אותן
באייפד שלו" .הוא התרברב ,׳אימנתי אותה.
היא המאמנת שלי ,והיא תאמן אותך לענג
אותי׳" .מק׳גי הרגישה לא בשליטה ,אבל לא
הצליחה לעצור את מה שקרה .כמובן שהיא
לא הייתה היחידה.
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בשיר הכי מפורסם שלו ,אר .קלי שר שהוא
מאמין שהוא יכול לעוף )I Believe I Can
 .(Flyנראה שבשנים הקרובות הוא יוכל לב
חון את היכולת'הייחודית הזו על חומות של
בתי סוהר ,אחרי שבשבוע שעבר הסגיר את
עצמו למשטרת שיקגו .הוא מואשם בעשרה
סעיפי אישום של התעללות מינית בנסיבות
מחמירות .האישומים כוללים מעשים מיניים
באיומים והפעלת כוח על שלוש נערות בין
הגילים 13־ .17לאחרונה גם נחשף קיומה
של קלטת  -שנייה במספר  -שבה נראה קלי
מקיים יחסי מין עם קטינה בת  .14משפטו
יחל בחודש מרץ ,והוא ממשיך לטעון לח
פותו .בשבועות האחרונים זה אמנם הסיפור
הכי גדול באמריקה ,אבל זה עדיין נראה מעט
מדי ובעיקר מאוחר מדי ,אחרי שבמשך 30
השנים האחרונות תלונות ופרסומים ציירו
תמונה ברורה של קלי ,בן  52היום ,בפדופיל
ומתעלל סדרתי בנשים .הוא הצליח להתחמק
בכל פעם מזרועות החוק ,מכר לציבור סיפור

חלופי וכבש אותו עם להיט נוסף.
נראה שהפעם זה כבר לא יקרה ,בעיקר בז
כות הסדרה התיעודית ׳לשרוד את אר .קלי׳
שעלתה בתחילת ינואר בארה״ב )ותשודר
בארץ ^ yesרוקו ,החל מיום ראשון הקרוב
ולאורך השבוע בשעה  .(21:00בששת פרקי
הסדרה ,שעוררה זעזוע וזעם ציבורי ,נחשף
סיפורו של קלי שמאחורי הקלעים :קלי טורף
הנשים ,קלי המתעלל ,קלי הפדופיל .למע
לה מ־ 50המרואיינים בסדרה  -בהם אחיו של
קלי ,אנשי צוות שעבדו איתו ,זמרות ליווי,
מוזיקאים ושורה ארוכה של נשים ,רובן'היו
נערות ,ששרדו אותו  -מביאים עור ועוד
עדויות וסיפורים מסמרי שיער על ההתע
ללות המינית ,הפיזית והנפשית השיטתית
והנמשכת שלו בנשים  -בעיקר קטינות -
לאורך שנים.
קלי הוא לא הכוכב הגדול הראשון שנתפס
מקיים יחסים עם קטינות ,אבל נראה שההנאה
המינית היא לא הסיפור ,אלא השליטה המו

חלטת שהוא רצה שתהיה לו בחיי נשים
אחרות .בעבר השף הכוכב שהוא עצמו עבר
התעללות מינית על ידי אחד מבני משפחתו,
וגם אחד מאחיו סיפר שעבר התעללות ,אך
הם לא סיפרו מצד מי .זה נראה כמו חילוף
תפקידים מקורבן לתוקף" .יש הבדל בין אר.
קלי ובין רוברט" ,מסבירה מק׳גי את הפערים
באישיותו" .אר .קלי הוא הבחור האוהב ,הכיפי
הזה ,שכולם מכירים .אבל רוברט  -הוא השטן.
הרבה אנשים אומרים שהוא רדף אחרי נערות
צעירות .הוא עשה את זה כי קל לעשות מני
פולציות בראש של נערות צעירות ,לגרום
לכך שהן יעשו מה שהוא רוצה .הוא הולך על
הבחורות הצעירות כי הן חלשות ,אבל אם הוא
מזהה שאת בחורה חלשה ,הוא ילך עלייך ,לא
משנה אם את בת  16או  .40הוא ידע שעברתי
התעללות בעצמי והוא הבין שהוא יכול לנצל
גם את זה .אם הוא יכול לשלוט עלייך  -זה
מה שהוא רוצה".
נערות היו בסביבתו של קלי כבר בתחילת

הקריירה ,אבל בגלל גילו הצעיר זה עוד היה
נראה סביר .כשהקריירה שלו החלה לתפוס
תאוצה ,במהלך סיבובי הופעות באמריקה ,הוא
היה מגיע לקניונים מקומיים עם פמליה שמ
קיפה אותו ,אוסף לביתו ילדות ונערות שחו
למות להיות זמרות .הסביבה המקצועית שלו
עזרה לעיתים ,ובטח לא הפריעה .הדיל שהוא
הציע לנערות רבות היה מוכר ושחוק :אני
כוכב ואני יכול לעשות ממך כוכבת .ואם אר.
קלי קורא לך  -את באה ,בטח אם את נערה
שחורה וענייה שרוצה להיות זמרת ,קהל היעד
שבו חיפש קלי את קורבנותיו.
אחת מהן הייתה הזמרת אליה ,שהגיעה אליו
בתור ילדה בת  12שהבטיח לטפח .הוא הפיק
לה אלבום ,לימד אותה מה לעשות והיא הת
פרסמה כבת טיפוחיו .בין לבין ,היא גם הפכה
לבת זוגו הסודית .כשהייתה בת  15והוא בן
 ,27לפי שמועות ,נכנסה ממנו להיריון .האני
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שים שעבדו אצלו דאגו לחתן אותם כחוק עם
מסמכים מזויפים שבהם נרשמה כבת  ,18שבוטלו
כשהוריה גילו .אליה לא שרדה כדי לספר את
הסיפור הזה  -בגיל  22היא נהרגה בהתרסקות
מטוס .אגב ,שמו של אלבום הבכורה שקלי הפיק
לה היה .Age Is Nothing But A Number

7״לא מח לי עם
"נ,ס,תי להגיד'לא׳׳י־יך^תאמד,׳אני לא י"™
דברים מסימ׳,ם׳ א «,בעי1ת עס זה ,אז אס את
שלבנ1ת האחר,ת״״״את אומרת שאת א'י,בת
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אנדראה ,ספרקל ,ליסה ,ג׳ובנטה ,ג׳רונדה,
ג׳ויסלין ,אזריאל  -עוד ועוד נשים מופיעות
ומספרות על הזוועות של קלי ומוכיחות שאליה
ומק׳גי היו רק שתיים מני רבות .לאורך הסד
רה עולות עוד ועוד עדויות להתנהגותו המינית
המופרעת של קלי ,שהחלה בשנות ה־ 90המוק
דמות ונמשכת ,לפי הטענות ,עד היום .וזה לא
שהמידע הזה היה חסוי כל השנים האלה .תביעות
בגין קיום יחסי מין עם קטינות הוגשו נגדו כבר
ב־ 1996וב־ ,2001אבל נסגרו בהסכמי פשרה סו
דיים .ב־ ,2002שערורייה נוספת וגדולה בהרבה
איימה לחסל את הקריירה שלו כליל .במשרדי
העיתון ׳שיקגו סאן־טיימס׳ התקבלה קלטת של
קלי ,אז בן  ,34מקיים יחסי מין עם נערה בת -14
אחיינית של אחת מזמרות הליווי שלו  -ומשפיל
אותה מינית .בין היתר ,לפי עדויות ,הוא נראה
שם משתין על הנערה  -עובדה שהפכה מאוחר
יותר לבדיחה פופולרית על קלי בתוכניות בידור.
מה קלי עשה בזמן שפורסמה השערורייה? התכונן
למופע שלו בפתיחת אולימפיאדת החורף בסולט־
לייק סיטי .המופע התרחש כסדרו ,כמובן.
הילדה ומשפחתה סירבו לשתף פעולה עם
העיתון ,שסבר כי אנשיו של קלי הגיעו עם המ

שפחה להסכם השתקה ,כפי שקרה עם נפגעות
אחרות לאורך השנים .לבסוף פורסם הסיפור
בעיתון ,ומשם התגלגל למשפט ממושד שבו
הואשם קלי ב־  21סעיפים של פורנוגרפיית יל
דים .המשפט נדחה שוב ושוב לאורך כמעט שבע
שנים ,כך שנשים שהעידו במשפט על התנהגותו
כבר לא היו ילדות בזמן העדויות .קלי טען בבית
המשפט ובתקשורת שלא יהיה כלום כי לא היה
כלום ,עורכי דינו הצליחו להוריד את ההאשמות
ל־ 14סעיפים ,ולבסוף ב־ 2008חבר המושבעים
זיכה אותו באופן מוחלט מכולם .אחד המושבעים
אמר לתקשורת" ,פשוט לא האמנתי לנשים הללו.
איך שהן לבושות ,לא אהבתי אותן .התעלמתי
מכל מה שהן אמרו".
זו כמובן אחת הזוויות המכריעות של הסיפור
הזה :אף אחד  -בטח לא הקהילה השחורה  -לא
רוצה לשמוע דברים רעים על הכוכב שהוא אוהב,
האיש ששר את'עוף גוזל׳ האמריקאי ,אמן שחור
מבית עני שעלה לגדולה .בטח לא כשהמאשימות
הן נערות שחורות בעייתיות .במקום שהקריירה

שלו תיעצר ,באמצע השערורייה הוציא קלי
עוד אלבום שהגיע לשיא מכירותChocolate ,
 .Factoryהיה ברור שקלי לא חף מפשע ,אבל
למעריציו הספיקה העובדה שהוא לא הורשע.
"כששמעתי אז לראשונה את השמועות וההאש
מות נגדו לא האמנתי לזה" ,מספרת גם מק׳גי.
"חשבתי שאם הייתה אמת בקלטת לא היו מש
חררים אותו .וברגע שהוא זוכה במשפט חשבתי
שכל השמועות הללו הן רק שמועות".
השמועות היו מוזיקת רקע לקולו האהוב של
קלי שהמשיך במסע ההתעללות שלו בנשים.
מק׳גי מספרת על השלב הבא ביחסיהם ,שלב שנ
שמע מוכר מסיפורי הזוועה של גואל רצון" .אחדי
שנתיים שהיינו יחד הוא העביר אותי לבית שלו,
ואז גיליתי יותר מדי דברים שלא ציפיתי להם".
מה הכוונה ב״העביר אותי לבית שלד׳? לא די 

ברתם על זה קודם?
"זו לא הייתה החלטה משותפת ולא דיברנו על
זה קודם .סיימנו סיבוב הופעות שלו באוקלהומה,
אחת העוזרות שלו אמרה לי להביא את המזוודה
שלי ,ומשם הגענו לבית שלו ,אני ועוד שתי
בנות .ה׳מאמנת׳ ועוד בחורה שהייתה בת 18

באותו זמן .באותה תקופה גרנו שם שלושתנו והיו
נשים שבאו והלכו אבל לא גרו שם .הוא אמר לנו,
׳וולקאם הום בייביז׳ ,עשה לנו סיור בבית והראה
לכל אחת את החדר שלה .הוא שלח אותנו לחדר,
ואז התחילו החוקים .זה היה סיוט".
איזה חוקים?
"אחד החוקים היה שאני לא יכולה להסתובב
חופשי ברחבי הבית .אם את רוצה לעבור מחדר
אחד את צריכה לדפוק על הקיר או על הרצפה
והוא צריך לאשר .את צריכה לבקש ממנו רשות
לצאת מהבית .את אמורה לצלצל או לסמס לו,
ואם הוא לא עונה ,את לא יוצאת מפתח הדלת.
הוא או מישהו בשמו היה נותן את האישור לצאת
מהחדר ולעבור לאזור אחר בבית .את יכולה
להיות בחדר ,אבל אם את בסלון למשל ורוצה
ללכת לשירותים ,היית צריכה לבקש רשות .היו
פעמים שדפקתי שעות והוא לא הגיב .זה היה
לגור בגיהינום ,הייתי בכלא .זה לא היה שעשינו
חיים ,בכלל לא .פשוט ישבתי בחדר עד שהוא היה
קורא לי לחדר אחר ,ושם ישבנו וראינו טלוויזיה,
צחקנו ,דיברנו .זה אף פעם לא היה אישי .הוא היה
עוזב את השיחות וממשיך ,הכל היה סביבו ועסק
בו .אני לא יודעת כמה אנשים ידעו ,אני יודעת
שהאנשים שהיו בסביבה ידעו".
בסדרה ,מק׳גי חוזרת לבקר בבית ההוא ,שקלי
כבר לא גר בו .היא מסתובבת בו בבעתה ומצבי
עה על אחד החדרים ,שקלי היה קורא לו "החדר
השחור"" .כל החדר היה שחור ,המיטה הייתה
שחורה והסדינים שחורים .הדברים שקרו כאן
היו הדברים הכי משפילים בחיי .אתה לא יכול
לדמיין מה קרה כאן ,הוא היה גורם לנו לעשות
דברים שלא ניתן לחשוב עליהם .זה המקום שבו
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הוא הביא את הנשים לעשות סקס איתו ואחת עם
השנייה .הדברים שקרו בחדר הזה הם מעבר לכל
דמיון .כשהוא הזמין אותך לחדר ההוא לא ידעת
מי יהיה בחדר מלבדו ,והיית צריכה ללכת עם
התוכנית שהייתה לו בראש".
ניסית להגיד "לא"?
"ניסיתי ,הראיתי לו שלא נוח לי עם דברים
מסוימים ,אבל הוא אמר ,׳אני לא רואה שלבנות
האחרות יש בעיות עם זה ,אז אם את אוהבת את
דדי ,כמו שאת אומרת שאת אוהבת אותו  -אני
לא רואה מה הבעיה׳ .הוא שיכנע אותך שאת
בעייתית ושאין שום דבר רע במה שאנחנו עו
שים ,כי לכל האחרות זה לא מפריע".
היית בת  37כשעברת לגור איתו ,היו לך שלו 
שה ילדים .ופתאום הוא קובע חוקים ונותן לך
הוראות .שאלת את עצמך ,׳מה אני עושה פה׳?
"כן ,באותו זמן השאלות הללו עברו לי בראש.
אני אישה בוגרת ולא זה מה שתיכננתי .כשהוא
אמר לי שאני אגור שם ,ידעתי שזה לא קבוע.
היה קיץ והילדים שלי נסעו לחופשות .תיכננתי
לעזוב באוגוסט ולחזור הביתה ,כי אז הילדים
שלי היו אמורים לחזור .כשהגעתי אליו הביתה
לא ידעתי למה אני מכניסה את עצמי .גרתי שם
שלושה שבועות .בשבוע השני כבר תיכננתי את
הבריחה שלי .הגיל שלי לא קשור לזה שקיבלתי

על עצמי את החוקים .כשהבנתי מה קורה ,הבנתי
שכאישה וכאמא אני צריכה לעזוב ,ושההורים של
נשים אחרות צריכים לדעת את התנאים שבהם
הבנות שלהן מוחזקות שם".

XXX
את שנות הטיוח הארוכות קטעה בהדרגה תנו
עת  .MeTooבעוד כלי התקשורת מתפוצצים
על הפרשות של ביל קוסבי והארווי וויינשטיין,
בקיץ  2017קבוצת נשים קטנה אבל עיקשת ידעה
שזה הזמן לפתוח את קופת השרצים .תחת השם
MuteRKelly״ ניסתה לשכנע תחנות רדיו
באטלנטה להפסיק להשמיע את שיריו ,וכשא
לה סירבו ,הפגינה מחוץ להופעה של קלי בעיר.
התגובות היו מעורבות מאוד ,אבל תנועת הג
רילה החלה לצבור תאוצה .אנשים התחילו לה
עביר את ההפגנה לערים נוספות .כתבה נרחבת
באתר ׳באזפיד׳ באותה שנה חשפה עדויות של
הורים לנשים צעירות ,חלקן קטינות ,שטענו
שהוא מחזיק את בנותיהן בניגוד לרצונן וגורם
לניתוק הקשר שלהן עם משפחותיהן  -למעשה,
שהוא מנהל כת לכל דבר .את חלקן הכירה מק׳גי,
שהתראיינה לכתבה ,משהותה בבית.
הסיפורים החלו לצאת ,ורבים נשמעו בדיוק
כמו זה של מק׳גי :לנשים הוא קורא "בייביז",
הן מחויבות לקרוא לו "דדי" ונדרשות לקבל את
אישורו של אבאל׳ה לעזוב את מתחם ההקלטות
שלו בשיקגו ,או את חדריהן בביתו שליד אטלנ
טה .הוא אילץ אותן להתלבש בבגדים רחבים ולא
מחמיאים כשהן בציבור ,כדי שגברים אחרים לא
יסתכלו עליהן ,וכמובן שאסר עליהן להסתכל או

לשוחח עם גברים אחרים.
לטענת ההורים ,הוא לקח מבנותיהן את הטל
פונים הסלולריים ,כך שלא יוכלו ליצור קשר עם
משפחותיהן וחבריהן .במקום ,הוא נתן להן טלפו
נים עם מספרים מסוימים בלבד  -שלו ושל אנ
שים אחרים בצוות .כמו מק׳גי ,גם ההורים סיפרו
כי קלי מצלם את הפעילות המינית עם בנותיהן
ומציג אותה לראווה בפני הפמליה שלו .בסדרה,
צוות צילום ליווה את אחת האמהות שאיתרה את
בתה וחילצה אותה ממנו )תחילה ,הזמינה הבת
משטרה והתכחשה לאם( .במשך שנים ,המשיך
לנהל כך את חייו הפרטיים" .הוא יכול היה לב

לות פוסטים נגדו .שירותי סטרימינג כמו אפל,
ספוטיפיי ופנדורה החליטו להצטרף ולא לקדם
אותו או להבליט אותו ברשימות ההשמעה שלהן,
ואמנים גדולים כמו ליידי גאגא ביקשו להסיר
את הדואטים שלהם עם קלי מהרשת.
אבל אם הכל היה ידוע ,מה לקח להם כל כך
הרבה זמן? "אני לא יכולה לכעוס על ליידי גאגא
או על אחרים ,כי הם שיתפו איתו פעולה אחרי
שההאשמות נגדו התבררו בבית משפט" ,אומרת
מק׳גי" .גם אני חשבתי שהוא לא עשה את הדברים
הללו .אר .קלי הוא אדם חולה ,הוא צריך לקבל
עזרה .אני לא חושבת שדווקא כלא הוא הפתרון,

רוח מהדברים שהוא הואשם בהם במשך עשורים,
כי היו לו אנשים שטייחו את מה שהוא עשה",
מבהירה מק׳גי.
אבל הלך הרוח הציבורי ,מגובה בהדים שעו

כי כשהוא ישתחרר ,הוא ימשיך באותה התנהגות.
ודבר נוסף  -הוא צריך לשלוח את הבנות שאיתו
הביתה ,לאפשר להן לחזור אל המשפחות שלהן,
לגרום להם להבין שהן בסדר".
נראה שדווקא הקהילה השחורה תמכה בו
לאורך שנים וקיבלה את גרסתו ולא את גרסתן
של נערות שחורות .מה דעתך על זה?
"אנשים חושבים שאנחנו מנסות להפיל עוד
גבר שחור מצליח ,אבל עבורי זה לא ׳להפיל עוד
גבר שהוד׳ .הרבה אנשים שהואשמו בכאלה מע
שים ,קרה להם משהו  -הם איבדו את עבודותיהם
או נענשנו בצורה כלשהי .שמעתי אפילו אנשים
שאומרים ,׳הוא לא יעשה את זה יותר ,אתן רק
מנסות לנקום בו על מה שקרה כבר׳".
מישהו בסדרה אמר שאם זו הייתה אישה לבנה
זה היה שונה .את מקבלת את זה?
"אם ההאשמות כלפיו היו לגבי נשים לבנות,
אפילו לגבי אישה לבנה אחת ,לא היינו צריכים
לנהל את השיחה שלנו היום".

ררה הסדרה התיעודית  -שגם את שידורה ניסו
נציגיו של קלי למנוע ,ללא הצלחה  -גורמים
לכך שהפעם ,קלי מרגיש את ההשלכות של מע
שיו .לאחרונה פורסם כי אישה נוספת ,שהייתה
בת  19כשנפגשו לפני כשנתיים ,תובעת אותו על
התעללות מינית והדבקה בהדפס מבלי להשוף
את דבר מחלתו .הפעם ,כשטרנה בורק ,מייסדת
תנועת  ,MeTooהתקשרה למגיש הרדיו טום
ג׳וינר ,הפופולרי במיוחד בקרב הקהילה השחורה
בארה״ב ,וביקשה כי יפסיק להשמיע את שיריו
של קלי ,הוא הסכים מיד .גם מק׳גי כתבה ספר
קצר על יחסיה עם קלי.
היום ,תנועת  *MuteRKellyהיא כבר
כמעט קונצנזוס .התגובות ברשתות החברתיות
להופעות שלו הן קטלניות ,הופעה שלו התבט
לה בעיר הולדתו שיקגו ,ואמנים התחילו להע
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