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בך־ארי אילנה
 יותר טוב אותם מכיר שמנטש — ראל

 יתרמו — מס-הדיכנסה שילטונות מאשר
 למטרת חפצת ובנפש נדיבת ביד תרומת

ביקרת. רוצת שמנטש
 היתת — תשניית תשנת זו — הפעם
 תל־תשומר, לבית־תחולים סיוע תמטרה
 של ״ערב מנטש בפי שכונה מת בעזרת
 שלא ומי והסירטאקי.״ תבוזוקי בין אחווה

 כי אמיתית. חוויית תחמיץ זה, בערב היה
ב שאחזה רגילה הבלתי השימחת מילבד

 בשיטות מאלף שיעור זה היה קרואים,
התרמה.

נע כששורת בכניסה, כבר התחיל זה
 השומרים מאחורי שניצבה חינניות, רות

 הקרואים, ביטחת על שהופקדו החמושים,
בובות־צמר תמורת הנכנסים את התרימה
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ישראל? מדינת של
כו המסורתית, במסיבה חלק שנטלו אלה

 זאת עשו פרם, שמעון שר־הביטחון לל
 הדביקו שבשעתו לאיש כבוד לחלוק כדי
הישראלי.״ ״הסנדק התואר את לו

 ונמצאו לגנות רצו זאת שעשו אלה
ב הסנדק התואר הפך מאז, כי מברכים.

 של לתואר מנטש של וידידיו מכריו חוג
 הצדקה נשף את שהינחה יגיל, גדי כבוד.

 את לחקות אפילו היה יכול מנטש, של
 דון בתפקיד ברנדו מרלון של דמותו

ל ברכה השולח המאפיה איש קורליאונה
 מתמוגגים המסובים כשכל מנטש, עמיתו
מצחוק. ומתפקעים נחת מרוב

 הבלתי מנהיגה מנטש, של כוחו סוד
 תל- של הקטנה היוונית העדה של מוכתר
 הוא במיקצועו להגדרה. ניתן בלתי אביב,

 הרמה, מנופי של בחברות שותף הכל בסך
 פועלי- סלוניקאים, סבלים בידי המופעלות

 האיש, של האמיתי טיבו אבל לשעבר. נמל
 אולי טמון ציבורית, לדמות אותו שהפך
טו עושה הוא טובות. עושה — במונח

לנכ ולאנשי־שררה, לנצרכים — לכל בות
 הישר מדרך שירדו לכאלה וגם בדים
למוטב. להחזירם חובתו את רואה והוא

 למנטש יש שלו הטובות עשיית בזכות
 הוא וכאשר וקשרים. ידידים של אינסוף

 בהם למצוא קשה — בבקשה אליהם פונה
 יכול וכך, לו. לסרב לעצמו שירשה אחד

 ,דלייה החגיגות אולם בעלי אל לפנות מנטש
 המלך כיד מישתה שינדבו מהם ולבקש

עפ נידנוד ללא ולהיענות קרואים 600ל־
 אוזני על רק"מילה ללחוש יכול הוא עף.

 שלישיית או יגיל, גדי כמו צמרת אמני
 חינם יופיעו שאלה כדי החיוור, הגשש

ה שהוא בעובדה ומספיק שלו. במסיבה
יש- של האמיתיים שהעשירים כדי מארח,

ג חכה

ך ע 1 ך. | י ך  הכבוד אורח שהיה פרס, שמעון שר־הביטחון את מארח מנטש ך
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לוי. ציון המסעדה ובעל גלעדי ג׳קי נראים מנטש מאחורי בא. לא מנטש, להזמנת

 מחוז מישטרת נןפקד בעבר שהיה מי קנר, יעקבתמישטוה מנקד
 מתחבק פרטית, חברת־בלשים בעל וכיום תל־אביג

שטר. מיצחו אל מדביקה אלמונית כשיד בחברת־המנופיס, מנטש של שותפו רזון, דקז עם
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