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לשמור וניסתה בנה את להעציב שלא החליטה הקשישה האם

 ומקללת בוכה החלה נשברה, דבר של בסופו אך קלילה, ארשת על
 דרשה האם לכלא. יכנס שבנה לכך גרס שלדעתה מי כל את
גלולות. לעשרות דאגה אחותו ואילו סוודר, יקח בנה כי

 אותו בראותה הגננת, ילדים. גן דרך עבר
 יש רכטמן. אדון ״זה :הילדים את אוספת

 אחר־כך סוב.״ איש הוא זהב. של לב לו
 סבא. ״סבא. וצועקת: קטנה ילדה קופצת

 דפי, של בתה בבכי. ופורצת שלי,״ סבא
 סבא כי יודעת אינה רכטמן, של נכדתה

 רק היא לבית־הסוהר. זמן להרבה הולך
קורה. רע משהו כי מבינה

אני//
לך״ אכתוב

מן ט כ * ש, ך רג ת  וממי נכדתו מנשק מ
 מנסה דפי בתו. של ביתה לעבר שיד 1

 יהיה הכל ״אבא רוח: קור על לשמור
 נבוא לך. נחכה אנחנו תדאג. אל בסדר.
 תשכחי ״אל לך.״ נכתוב אותך. לבקר
 ולהביא גבינה עם בורקס מסבתא לקחת

לבית־הסוהר.״ לי
בת השנייה בתה ומנשקת. מתחבקת דפי

 העיריה, לראש אומר הוא נהדרת,״ עיר
 וממהר הנבוכים הפקידים לעיני בבכי פורץ

מהחדר. להימלט
 העיריה. לבית סמוך רכטמן של ביתו
 בבית לו. ממתין הכלא כאילו ממהר רכטמן
 ובתו יבש כבר ראשה ששער נעמי, מחכות

ל שבוע בעוד המתגייסת סיגל, הצעירה
 מזל,״ לו אין רק נהדר, שלי ״אבא צבא.

 אבא עם נכנסת שהיא לפני הבת אומרת
למכונית. ואמא

 בתל- לבית־המישפט מרחובות הדרך
במהי ועברה מתמיד קצרה נראתה אביב
בחנ לאט. נהג שרכטמן למרות שיא, רות
מזכי של נוטר לו נותן ביתיהמישפט, יון

 ל־ הכניסה אישור את בית־המישפט רות
 לקח טופס, על חתם רכטמן בית־הסוהר.

המכונית. את והתניע הצו את
הראשו בפעם מעשיהו.נסגר של השער

בינ נסגר, ישראלי. חבר־כנסת מאחורי נה
שנים. וחצי לשלוש תיים

ה של חדרו אל רכטמן מוכנס כמעט דש
 ״הכנתי עבות. ג׳ינג׳י זקן צעיר, רב רבי,

 שאתה אמרת עט. וגם לסגולה מטבע לך
 לו אומר בכלא,״ מיכתבים לכתוב רוצה

 קוביות עם תה מגיש האברכים אחד הרבי.
 מקופסת קנט סיגריות שולף והרב סוכר,

 בית־ על כועס ״אני לרכטמן. ומציע כסף
 בחוץ להיות לך לתת צריכים היו המישפט.

 מבקש רכטמן בעירעור.״ זכאי שתצא עד
 אותו לבקר ולבוא שלו לאמא לדאוג מהרב
 לכלא, אבוא אני אם יודע לא ״אני בכלא.

 לך.״ אכתוב אני אבל
 ואת הסגולה מטבע את לוקח רכטמן

 רכטמן. נשבר אז קמים. והשניים העט
 פוסק. הבדיחות שטף מפניו, סר החיוך

 ואחר־ הרב ידי את מנשק בבכי, פורץ הוא
 לי ״עושים :כתינוק צווארו על נופל כך

 עוול.״ לי עושים רבי. עוול,
 מכל. הקשה היא הבאה התחנה

 עבר מכל העיריה. לבית נכנס רכטמן
 בנשיקות העיריה עובדי עליו מתנפלים
 ה־ ראש של לחדרו נכנס הוא ובדמעות.

 מבלי הר־מלך, יחזקאל הנוכחי, עיריה
דפק לא פעם ״אף הדלת. על כלל לדפוק

 הר-מלך, אל ניגש הוא הזו.״ הדלת על תי
 הוא כאילו אותו, מלטף לשעבר, יריבו
לך ,׳השארתי כולה, רחובות את מלטף

 בתי־הסוהר משרות כלאי
 תוך אל רכטמן את מכניס

שייאסר. הראשון הח״כ מטשיהו: כלא
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 בעד לעצור מצליח ו4אי שלה, הילדים
הנכדה. את מנשק הוא כאשר דמעותיו

 לנסוע רוצה ״את לסבא: נצמדת השלוש
רו אתה ״לאן רכטמן שואל ז״ באוטו איתי

 שואלת למעשיהו?״ איתך, תסע שהיא צה
בצחוק. דפי

 לרבי נוסע הוא טוב. במצב-רוח רכטמן
 הרב שליט״א, מקרעטשניץ האדמו״ר שלו,
 הוא בדרך רוזנבוים. זאב אליעזר מנחם
 ידידה אתי, האחת טרמפיסטיות. שתי אוסף

 הוא טוב. איש כזה ״הוא שלו: ותיקה
 ותראו הרבה כל-כך שלנו למישפחה עזר
מ חדשה עולה השנייה לו.״ עושים מה

 את מזהה אינה קובלנס מארינה גרמניה,
 עצמו, את מציג שהוא אחרי רק דכטמן.

 לבית־ שהולך האיש ״אתה אומרת: היא
טוב.״ איש שאתה אוסרים ו סוהר

קו־ בחרדת אברכים. שוקקת הרבי חצר
לבת1 ראשה שרום

אשתו מימין, פרידה. צילום מן

 שלק• למכונית שנכנסו לפני הבית, בפתח
 רכט־ מישפחת הצטלמה למעשיהו אותם חה

במיוחד, ראשה את שחפפה נעמי

רנרא הורו סבא
״לאן להצטרף. רכטמן משמואל

 ולנכ־ דפי, הבכירה לבתו לשלום מנופף רכטמן
 ביקשה הנכדה ביתס. פתח ליד השנייה, דתו

דפי. שאלה למעשיהו?״ אותה, תיקח




