
שר־המישפטים, שהיה מי צדוק, חיים הדין
 בדזמנית כספי. מיכה שלו השותף ואצל

ב סטפס. כרקדן הארץ רחבי בכל הופעתי
 לפאריז וכספי צדוק אותי שלחו 16 גיל
 כילד סטפס. שם ללמוד כדי חשבונם, על

ב אותי והכירו לב, מאכס בשם הופעתי 4■
בסטפס. העולם אלוף להיות חלמתי ארץ.

ה בכיכר קטן במלון גרתי ״בפאריס
לארנקי־ בבית־חרושת עבדתי רפובליקה.

הת לריקוד. לבית־ספר ונרשמתי נשים,
שלי, מהמורים יותר גדול ככישרון גליתי
צרפת. ברחבי הופעות סיבוב לי וסודר
 בשם יהודי־תוניסאי היה להופעות שותפי
עזריה.״ ז׳ורז׳
דיבורו, שטף את רה תדי הפסיק כאן

עש שחור ג׳יימם־בונד תיק מתוך ושלף י
 ה־ הצלחתו על המעידים תצלומים, רות

עם נראה הוא אחת בתמונה אמנותית.

 שגידל שלו, דוד אלי בא פיגאל פולי
 סידרתי לו. שאעזור ממני וביקש אותו,

 חברים היינו ומאז במועדון, הופעה לו
 ב־ קונקורנטים כשהיינו גם טובים. הכי

חברים.״ להיות המשכנו רוק׳נ׳רול
 אותו כינו בפאריס כי הטוען רה, תדי

 היפות בחברת רק שיצא כיוון ״המאהב,״
 היה לא עיר־האורות, בבנות והזוהרות

 המיש־ מצבו על כשנשאל מעולם. נשוי
 הייתי לא פעם ״אף בבכי: פרץ פחתי,
 שנים. תשע מזה אשה עם חי אני נשוי.

 הכי האידישע־מאמע צדיקה, היא בשבילי
 טולה לה קוראים בעולם. טובה טובה

 של מלכת־היופי היתה והיא קרפיסן,
פינלנד.״

 בקול תדי המשיך שנרגע, אחרי רק
יהו יהיו שלי שהילדים ״רציתי חנוק:

אותי הביא שלי חבר תתגייר. שהיא דים,

 שלושה רה תדי קיבל לטענתו, ,,מלובאיץ הרבי לו ששםתדע עין נגד
 אל הלך כי מספר, תדי בירושלים. הרוש הרב מן קמיעות

 ציווה הרבי אולם ״אשתי״, מכנה הוא שאותה ידידתו, את שיגייר כדי מלובאוויץ׳ הרבי
חדשה. אשה ולשאת לישיבה להיכנס חב״ד, לכפר לנסוע פניו, מעל לגרשה עליו

 שאושפז לפני בקנאדה, מצליח כאמרגן לדבריו, רה, תדי נראה כך
 נשלח למוסד בבת־ים. לחולי־נפש בבית־החולים הסתכלות לצורך 1*■' 1*11*11

 שוטר על שאיים ואחרי לירות, 400 בסך דמי־נסיעה לנהג־מונית לשלם שסירב אחרי
ממישקלו. קילו 12 בבית־החולים ששהה החודשיים במשך איבד לדבריו באקדח־צעצוע.

 בתמונה החיות, להקת ראש ברדן, אריק 4
 הוליידיי, ג׳וני עם חבוק נראה הוא אחרת

 מראה נוספת תמונה הצרפתי. אליל־הזמר
 ארמ־ לואי הג׳אז אמן של בחברתו אותו

לסוף. שמר הוא ההפתעה את אך סטרונג.
 של בחברתה נראה הוא שבו תצלום זהו

פיאף. אדית הצרפתיה הזמרת
 לחיות התחלתי 17 ״בגיל תדי: מספר

 ב־ אותה הכרתי פיאף. אדית הזמרת עם [
בשאנז־ ד׳אסט ווילה לה שנקראת מיסעדה
 שייצג השמן, מאנה האמרגן דרך אליזה,

 אהבה היא מונטאן. איב ואת דאלידה את
 גרנו אותי. אימצה ותיכף צעירים, נערים

 דאגה היא באווני־פוש. שלה בבית יחד
 ל־ לי ודאגה מאד אותי אהבה בכל, לי

 עם יצאתי זמן באותו עיתונאית. פירסומת
 חברי נרווי. מילארקה שחקנית־הקולנוע

ה גרוסלאב, פרנסואה היה ביותר הטוב
,הקורסיקאי׳, או עבות שפתיים מכונה
 הוא אחת לא התחתון. העולם מלך שהיה
 כל עם בבארים כשהסתבכתי חיי את הציל
מפוקפקים.״ אנשים מיני

 עם אנשים
רגלי-תרנגולות

 אדית של המאהב היה שכה תקופה ^
 ביותר הטוב וידידו לטענתו, פיאף, ״
 רה תדי כונה עדיין ה״קורסיקאי״, •של

 שב־ אלא לב. מאכס לשעבר לואב, ניסים
פיליפם, חברת עם שחתם חוזה־הקלטות

 עתה עד לדבריו, רה. לתדי שמו שונה
ו תקליטונים, מיליון מארבעה יותר מכר

טולקה. ז׳אן־ז׳אק היה שלו האישי האמרגן
תקליטים, 37מ־ יותר הקליט כי טוען הוא

וסיפר: אריכי-נגן, ארבעה ובהם
 הראשון התקליט את הוצאתי 18 ״בגיל

 את צרפת. של פרסלי אלוויס הייתי שלי.
 שרתי באנגלית, שר שאלוויס השירים כל

 אלן עם בסרטים הופעתי בצרפתית. אני
 בסרט הופעתי שלי, טוב חבר שהוא דילון,
 ועם ארמסטרונג לואי עם בפאריס בלוז
ניומן. פול הזה... לשחקן לו קוראים איך

 התקליטים חברת מנהל היה ורטאן ״אדי
 הוא חוזה. על אותי להחתים שרצתה דקה,
 איתה. ויצאתי סילווי, אחותו את לי הכיר

 ורטאן, כסילווי התפרסמה היא אחר־כך
 נתתי אני ד,ולידיי. ג׳והני עם והתחתנה

ב־ כשהופעתי לג׳וני. הראשון הצ׳אנם את
 הוא השלישי ואילו דאלידה, הזמרת היא בחשיבותה השנייה הפירסומת. מודעת בראש
בצרפת. רוק׳נ׳רול כוכב היה תדי בארדו. ברידיט של בעלה שהיה מי דיסטל, סאשה הזמר

 על לו סיפרתי בניו־יורק. מלובאוויץ׳ לרבי
 סיפרתי אותה. אוהב אני וכמה שלי, האשה

 ? הרבי לי אומר ומה שלי. העסקים על לו
 יהודיה. לא היא כי אשתך, את ,תעזוב
 המישרד את תסגור קנאדה, את תעזוב

ו ובחגים, בשבתות עובד אתה כי שלך
 חב״ד, לכפר תיגש שם לישראל, תעלה
 -,חסידה. עם ותתחתן בישיבה תלמד

 אשתי. את שלחתי אותי. היפנט ״הוא
 ואמרתי חזק אותה חיבקתי בשדה־התעופה

 למה. יודע לא ואני אותך, שולח ,אני :לה
 שום לעשות יכול לא ואני אותך אוהב אני

 פיטרתי בקנאדה, המישרד את סגרתי ,דבר.
ארצה. ועליתי העובדים את

הנה, השטן. עם שדים, עם נלחמתי ״פה
 לי שנתן קמיעות שלושה עם הולך אני
 רה תדי שלף כאן מירושלים.״ הרוש הרב

 עונד הוא שאותם ענקיים קמיעות שלושה
אחד־אחד. להם ונשק צווארו, על

 מלובא- ״הרבי בסיפורו: המשיך אחר
 עד מדעתי, אותי להוציא החליט וויץ׳

הול אנשים רואה הייתי בתשובה. שאחזור
 ימים חודשיים רגלי־תרנגולות. עם כים

 הרבי צורח. הייתי כי למיטה, קשור הייתי
 רע לי עשה הוא בי. שולט מלובאוויץ׳

 לא והוא בגיורים, מאמין לא שהוא בגלל
תתגייר.״ שאשתי רוצה

 את לפוצץ
גורן הרב

ך ^ ע י  שם מפארים, רה רה תדי הגי
 בפאריס ״הצלחתי לקנאדהז הצליח,

 ונסעתי מספר, הוא רגילה,״ לא בצורה
 את הכרתי שם בפינלנד. הופעות לסיבוב
לפ כדי לישראל, הגעתי מפינלנד אשתי.

 את ז״ל, זילברינג קובה עם כאן תוח
 לפועל. יצא לא זה אבל פלייבוי. מועדון

ל שפרצו לי הסתבר לפאריס, כשחזרתי
 של בשווי טבעת־יהלום משם וגנבו דירתי
 את עזבתי כעס מרוב דולר. אלף 30,000
אחו גרה שם למונטריאול, ונסעתי פאריס

ו בקנאדה, להשתקע החלטתי סימון. תי
 סטאר בשם מישרד־אמרגנות שם פתחתי

ו. ש
 אמנים. מגלה הייתי אצלי. עבדו איש 14״

מונטריאול. של סאליוואן אד לי קראו
)36 בעמוד (המשך
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