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 בטלוויזיה, משלי תוכנית אפילו לי היתר,
 לא״ משהו לי הלך ו. ש רה תדי בשם

ל הזמן שהגיע שהחלטתי עד נורמלי,
 מלובא־ לרבי לניו־יורק ונסעתי התחתן,

 שטן בי הכניס אותי, היפנט הוא וויץ׳.
 אבל באשתי, הזמן כל שאלחם כדי ושדים
 אותי להרחיק הצליח לא השטן אפילו
ממנה.
 איכפת לא הקאריירה, לי איכפת ״לא

 אני אשתי את אבל והכסף, המישרד לי
 אתפלל, שלא אותי קשרו חודשיים רוצה.
ו אשתי־אשתי־אשתי. מתפלל הייתי ואני

 רגלי־תרנ־ עם אנשים רואה הייתי בלילה
 ובאים מאד מהירה בצורה הולכים גולות

 לישראל אלי הגיעה אשתי להפחידני. אלי
 זה יחד.עם אבל פני, מעל אותה וגירשתי

 בתשובה, חוזרת היא עכשיו אותה. רציתי
 הרב מלובאוויץ׳. מהרבי חסידה יותר והיא
 אותה. יגייר הוא בעצמו. בה מטפל גורן

 שהיה צדוק, של ההתערבות את ביקשתי
 ש־ והוא ילד, כשהייתי שלי אפוטרופוס

גורן. לרב טילפן
ואמר גורן, הרב אצל פגישה לנו ״היתה

 מלו- הרבי שליט״א ,האדמו״ר לו: תי
 לא אתה אם שדים! לי הכנים באוויץ׳

 ואתה ימים, 10 תוך אשתי את מגייר
 עם אבוא אני בי, שולט שהשטן יודע

 יחד אותך ואפוצץ חומר־נפץ קילו עשרה
 מ־ שהרבי מאמין שהוא אמר הרב אתי.׳

 מסוגל הרבי כי שטן בי הכניס ,לובאוויץ
 וקבע לו, שומע שלא למי כזה דבר לעשות

 את להביא צריך הייתי שבה פגישה לי
הגיור.״ בהליכי ולהתחיל אשתי
ה הסתבכותו התרחשה לדבריו, ואז,
 לא ״אשתי :מסביר הוא החוק. עם גדולה
 הרב על שאיימתי עלי כעסה היא באה.
 וחצי בקבוק שתיתי מאד, התרגזתי גורן.

 שיכולים אורפניל כדורי ולקחתי ויסקי,
לש בשביל עשיתי הכל סוסים. להרדים

 עם והסתבכתי נהג־מונית, לקחתי כוח.
 וכספי, צדוק אל התקשרתי המישטרה.

 לא הם אבל שהסתבכתי. להם והסברתי
 נגדי. עדיין שהשטן הבנתי אז לי. עזרו
 עוזרים לא שלי, ההורים כמו שהיו הם,
 שליט״א האדמו״ר בכך, די לא ואם לי?

 עזר אז אבל לבית־משוגעים. שאכנס עשה
 לידסקי. עורד־הדין את לי ושלח האלוהים

 דווקא למה בא? הוא פתאום מה אחרת,
 עורך־ לי למנות יכול היה השופט הוא?

לא? אחר, דין
 הזריקו בהסתכלות. הייתי וחצי ״חודש

 מקופל. הייתי כדורים. לי ונתנו זריקות לי
 אף קילו. 12ב־ רזיתי ללכת. יכולתי לא

 זריקות. לי הזריקו רק אתי, דיבר לא אחד
 הרבי אותה. וגירשתי לבקר, באה אשתי
הס ובגללו השחור, כוחות את אלי שלח

 אשתי את איבדתי המישטרה, עם תבכתי
 ב־ אותי אישפזו ועוד שלי הקאריירה ואת

בית־משוגעים.״
 או אחראי

אחראי! לא
ל־ שמונה לידסקי צבי הדין ורד״

משו נחמני, השופט על־ידי רה תדי 2
 צורך איו וכי בדעתו שפוי לקוחו כי כנע

 שני את לחקירה לזמן דרש הוא לאשפזו.
 לו למנות ואף ברה, שטיפלו הפסיכיאטרים

בית־המישפט. מטעם פסיכיאטר
 בבת־ים מבית־החולים רה ברח בינתיים

 לידי מייד שהחזירו לידסקי, עם והתקשר
 במחלקה הוחזק כי הסביר רה המישטרה.

 גבר תומר, בשם חולה־נפש וכי הסגורה,
 ניסה שנים, 25 מזה במחלקה הנמצא ענק

 קארא- במכת אותו היכה הוא אך להורגו,
 בית־החולים, מידשאת אל הוצא הוא טה.
וברת. הגדר מעל קפץ

 שמונה הפסיכיאטר שהגיש בחוות־הדעת
 רה תדי כי נקבע, בית־המישפט על־ידי

ה ביצוע ביום למעשיו אחראי היה לא
 בהחלט. אחראי הוא כיום אך עבירה,
 לפני לטעון לידסקי עורד־הדין עומד לפיכך

 אי- לדבריו, נדירה. טענה בית־המישפט
 כיוון מעשיו על רה תדי את לשפוט אפשר
לאש אין מאידך, להם. אחראי היה שלא
 למעשיו. אחראי הוא שכיום כיוון פזו

בלא-כלום. אותו לפטור יש לפיכך,
ה בשבוע תישמע בית־המישפט החלטת

 בערבות. רה תדי שוחרר ובינתיים בא,
 בו. שולט השטן כי לטעון ממשיך הוא

 בזימרה מופיע והוא לראותו, מסרבת אשתו
 הפך הוא תל-אביב. של במועדוני־הלילה

 יום, מדי תפילין המניח ירא־שמיים יהודי
 אצל ומבקר כחמורה קלה מיצווה מקיים

 מפעם לו המעניק בירושלים, הרוש הרב
ה בו שהכניס עין־הרע נגד קמיע לפעם

מלובאוויץ׳. רבי

2115 הזק העולם36


