
הבל את עליך יודעים אנחנו גדול, ממזר אתה פיקח, אתה ,לא,

 במשך כי מספרת היא מאד. ואינטליגנטית
 היתד, מני של מאסרו חודשי שלושה כל

תוכח. חפותו כי בטוחה
 שלה. הגבר של עברו את מכירה *היא
הפו עבודתו שבמיסגרת לגמרי לה ברור

באוני מרצים עם נפגש אינו הוא ליטית
 וביתה אנשי־שוליים, עם אם כי ברסיטה,

 חברת שהיתה הבחורה, לפניהם. פתוח
 ייקי, מבית טובה ילדה בית־קמה, קיבוץ
לדב הדרך. אורך לכל שלה בגבר תומכת

ממישפחתה. מלא גיבוי מקבלת היא ריה
 ״מוח
מזהיר"

 אותי קיבלה הארצי ״כמטה :ני
 יש מני, לי: שאמרה קצינים חבורת •ייז
 מסוחרי־הסמים אחד ׳שאתה עליך מידע לנו

 המזהירים המוחות אחד בארץ, הגדולים
הירואין, מבריח שאתה הפשע, בעולם

ביטון ״ב ח
מכות הלך לא

 חשבונות עם שווייצי, בקנה־מידה מיליונר
בחו״ל.

 אומרים שאתם מה כל :להם ״אמרתי
 שלי. אורח־החיים עם טוב מסתדר לא
 נוסע בדמי־מפתח, בדירת־מרתף גר אני

שלקח פינקסי־הצ׳קים ׳.67 מדגם במכונית
באובר שאני לכם מוכיחים ממני תם

 שאתם כמו כזה, הייתי אילו דראפט.
 לא נוחים. חיים לי עושה הייתי אומרים,

 הייתי אבל העיין, את לכם מושך הייתי
שלא צעירים, זוגות הרבה כמו לי מסתדר

 לא, לי: עונים הם מה בסמים. סוחרים
יוד אנחנו גדול, ממזר אתה פיקח, אתה
הכל.״ עליך עים

 קרא כאשר נדהם כי טוען כהן מני
 ביפו. רצח על מבוקש הוא כי בצו־ד,חיפוש

 בבית- טוואשי עבד את הכיר כי מודה הוא
 מאומה ידע לא האומנם רמלה. הסוהר

הרצח? על
 ממה חוץ דבר, שום ידעתי ״לא מני:

 בפציעה התעניינתי■ בעיתונות. שקראתי
 מבית־ אותו מכיר אני כי טוואשי, עבד של

 ,1974ו־ 1970 בין שם כשישבתי הסוהר,
חשיש. להבריח ניסיון על

 הייתי ואם וטיפש, קטן ילד אז ״הייתי
 גומר הייתי החשיש, את להבריח מצליח

 בנהר אותי מוצאים והיו בראש, כדור עם
 היה טוואשי ■שנתפסתי. מזלי האדסון.

 היינו לא לרצח. נסיון על שנים חמש שפוט
 שקט בחור היה הוא במיוחד. מיודדים

 לערבים. סימפטיה לי והיתד, ערבי, ונחמד,
 ידעתי שיטחית. היתד, בינינו ההיכרות

 אם אלים אבל שקט, היה הוא מיהו,
 אנשים כמה דקר הוא איתו. מתחילים

טוואשי.״ את היכרתי כך בכלא.
 צריך הייתי המאסר ״בזמן כהן: מני

 היתד, זו כי וטוב, שקט לאסיר להיחשב
 אישיות לי קראו הם שלי. ראשונה עבירה

רחו היתה לא ■שלהם וההגדרה מתסיסה,
 אז איומים. היו בכלא התנאים מהאמת. קה

׳.שביתת־רעב. אירגנתי
 מטר של לתא יום 44ל־ אותי ״הכניסו

 ומבודד. חשוך תא אורך, מטר 2 על רוחב
 לצעוק צריך הייתי משהו, צריך כשהייתי

 אותי. שומע היה הסוהרים שאחד עד שעה
ש ישראל במדינת היחידי האסיר הייתי
 דעתי בצינוק. ממושך כה זמן הוחזק
 החוצה, אותי כשהוציאו נטרפה. כימעט
 לראות, יכולתי לא בסנוורים. הוכיתי
שהו מהמכות חוץ זה שהתעוורתי. חשבתי

 ארבע כל במשך רחמים. ללא בראשי, כיתי
 מבית־סוהר הועברתי אסיר שהייתי השנים

בבידוד.״ אני הזמן כשרוב למישנהו, אחד
תי ״הרגו  או

במכות"
 אינטלי- בחור הוא כי טוען כהן ;י

 היתר, שלא ״למרות ומשכיל. גנטי י —
 ״למדתי מספר, הוא תעודת־בגרות,״ בידי

באוניבר וסוציולוגיה פסיכולוגיה שנתיים
הח מהכלא, כשהשתחרר ניו־יורק.״ סיטת

 מיש- וללמוד עבריין נוער עם לעבוד ליט
 שהיד, מי עם לשיחה נפגש הוא פטים.
 אהרון פרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
באוני למישפטים הפקולטה דיקן אז ברק,

 לו הבהיר הפרופסור העברית. ברסיטה
 לימודי־מישפטים, לו לאפשר טעם שאין

 תאפשר לא עורכי־הדין שלישכת מכיוון
רישיון. לקבל לעבריין

 למיש- לפקולטה מתקבל שאוני כשראה
 שלו הבגרות לימודי את השלים פטים,
לעבו התקבל הוא חודשים. שלושה במשך

 חבורות- כמדריך ירושלים, בעיריית דה
אז שכונת בשכונודמצוקה, ועבד רחוב,

למוסררה. הועבר יותר מאוחר בסטונים.
הפנ ואת ביטון צ׳ארלי את הכיר כאן
 לבעיות מודע להיות והחל השחורים, תרים

 ביחד פוליטית. מבחינה גם הסוציאליות
קריס אלי נוספים, מדריכי־רחוב שני עם
 שב־ ציבורי, ועד הקים שגיב, ומאיר טל

 ד״ר הנוכחי, שר־הרווחה עמד בראשו
ה נקרא הוועד כץ. ישראל סוו  למען מו
עותומנית. באגודה ונרשם עצמת,
בהת חודשים שישה במוסררה עבד מני

 אלי עם ביחד והקים שנשבר, עד נדבות.
 לפרנסתו. הירושלמית החצר את קריסטל

 עם שיחות בעיקבות לדבריו, הבין, הוא
 בשכונות־המצו־ השינוי כי ביטון, צ׳ארלי

 ובמקום הפוליטי, מהצד לבוא חייב קה
לכנסת. לרוץ כדאי בכיבוי־שריפות לעסוק
 צ׳ארלי של למערכת־הבחירות נרתם הוא
 רק״ח. עם ילכו שהפנתרים ודרש ביטון,
שהפ בחצר, בעיות לו היו תקופה באותה

מקו את ותפסה פופולרי, מקום־מיפגש כה
 ״ה־ המפורסמת. הקטנה הגלריה של מה

 רשיון, ביקשנו המקום. את הרסה מישטרה
 שבועיים הפלילי. עברי ביגלל אישרו ולא

רישיון. קיבלו שעזבתי, אחרי
 חמישה עלי התנפלו תקופה ״באותה

 מיכה המפיק לעיני אותי היפו שוטרים,
 המישפט וילדמן. דני ועורך־הדין שגריר
 לדין אותי תבעו הם היום. עד מתנהל

 אותי שהרגו אחרי אותם, התקפתי שאני
זה.״ על תעודות לי ויש ממכות,

מר ק ״החו התי  ו
צ׳רלי״ של

כהן, למני המישטרה נטפלת מה
 אמנם אם בסדר, כל־כך באמת הוא אם •
 שהוא כפי לסחר־בסמים, קשר כל לו אין

 פוליטי- הוא פועלו כל אמנם אם טוען,
? כהן מני נגד למישטרה יש מה ? סוציאלי

 מכוון ניסיון פה היה ״לדעתי :כהן מני
 הם ביטון. צ׳ארלי של שמו את להכפיש
 על יושבים אנחנו שקורה. ממה פוהדים

 זה. את יודעים והם אבק־שריפה, של חבית
להס מנסים שהם מה את חושף צ׳ארלי

 לא דרכי. אותו לסבך החליטו והם תיר,
בכנסת. יושב שהוא להם טוב

 שהיה בתקופה חשוב. גורם עוד ״והיה
 אהוד וח״כ ההקלטות עם שלי הסיפור

 אחד מיספר האוייב להיות הפכתי אולמרט,
 הוא שינאת־מוות. אותי שונא הוא שלו.

 סוחר־ שאני שמועות עלי להפיץ התחיל
 למישטרה, דיווחים עלי מעביר הוא סמים.
סיפורים. מספר

 במיזנון ישבנו שנעצרתי לפני קצר ״זמן
 נחום והעיתונאים אני, צ׳ארלי, הכנסת,

 סמוך, ישב אולמרט הראל. וישראל ברנע
 אול- בסדר, ׳זה בצחוק: לו, אמר וברנע
 ההקלטה מכשיר לדבר, יכול אתה מרט,
!'סגור

 תיזהר אבל ׳כן, ? אולמרט לו השיב ״מה
 התנפלתי בכיס.׳ חשיש לך ישים לא שמני
 פירסומת, רודף שהוא עליו צעקתי עליו,
 שבאו עד אותו, להכות רציתי רמאי, נוכל,

והפרידו. הסדרנית

 סביבי, חקירה מתנהלת שנתיים ״במשך
 הארצי למטה אנשים מיני לכל קוראים

 במיס־ נסעתי פעמים שלוש עלי. וחוקרים
 הפשיטו פעם בכל לחו״ל. פוליטית גרת

 שעות.״ אותי ועיכבו בדקו עירום, אותי
 ביטון צ׳ארלי של מעורבותו החלה כיצד

 כאילו הסיפור התגלגל כיצד בפרשה?
 יש לכך גם הרואין? מבריח הוא הח״כ
 :בדוקה תשובה למני

 עמדנו ואני צ׳ארלי הנסיעות, ״באחת
 החיפוש. את לי שיגמרו וחיכינו שעות

עו אתה ׳חביבי, בצחוק: לשוטר אמרתי
 צ׳ארלי, של בתיק החומר כל לשווא, בד

 הוא כי התיק, את לפתוח יכול לא ואתה
 איש־הביטחון חסינות.׳ לו ויש חבר־כנסת

 נפוצה לדעתי וכך ברצינות, זה את לקח
משטות. סתם השמועה,

 הפרשה בכל האמיתי המלוכלך ״אבל
 צ׳ארלי ועל עלי ליכלך הוא אולמרט. הוא
 ואמרו בכנסת, אלי באו עיתונאים הזמן. כל
•סמים. סוחר שאתה אומר אולמרט :לי

 אול- של חבר פעם הייתי להם: אמרתי
 שלח שהוא גלויות שלוש לו ויש מרט,

 הונג- לי, שידוע כמה עד מהונג־קונג. לי
מרכז־הסמים.״ היא קונג

אבק-שריפה
 כהן מני הסתבך איך זאת, ככל

? הרצח בפרשת 1
שהוא למישטרה אמר ״טוואשי :*מני

 — שליתי עם פעמים הרבה אותי ראה
 בתור שהביאו הילד עוזרי. שאלתיאל זה

 הוא מני, מני מני לראש לו הכניסו עד,
 מבית־דגון. דני שאני והחליט דני קלט
 חבר לא ואני מבית־דגון, דני לא אני
 מורי, משה דרך אותו מכיר אני שלתי. של

זהב. בחור ושהוא בכלא, איתי שהיה
 היה האסירים, הפגנת את ״כשאירגנתי

 לי נראה הוא מהמארגנים. אחד שלתי
 הוא חוכמת־חיים. הרבה עם פיקח, בחור

 המיש- קודמות. עבירות לו אין עבריין. לא
 הוא למעשה סוחר־סמים. שהוא טוענת טרה

לירקות. דוכן' ילד דיש סוחר־מבונידת,
 כשאני כאלה. אנשים אכיר שאני ״בטח

 במיסגרת אנשים עם קשר ליצור הולך
 להר- הולך לא אני בפנתרים, שלי העבודה

 לפגוש הולך ולא ולסביון, צליה־פיתוח
לייבוביץ. פרופסור יאת או אמרי אורי את

 הוא האלה האנשים עם שלי ״הקשר
 מבית- מכיר אני גדול חלק המיפלגה. דרך

 ושם בשכונות־העוני, עובד אני הסוהר.
ביחד. הולך זה עבריינים. מתרכזים
 אנחנו אבק־שריפה. על יושבים ״אנחנו

 כל במשך מרסק. חומר־נפץ על יושבים
 שמעתי לא עבריינים, מכיר שאני התקופה

שוט לרצוח רוצים אנשים כך. שמדברים
 עם סוהרים ישחטו רמלה בכלא רים.

 בבית־הסוהר יירצחו. שופטים סכיני־גילוח,
 שומע אני מרירות. של אדיר מיטען יש

 את גמר לא שהיטלר כימיו: דיבורים שם
האשכנזים. עם העבודה

 אם פיצוץ. לקראת הולכת הזו ״הארץ
 תשמעי שנים. חמש עוד אז עכשיו, לא
 על יושבים אנחנו לך: אומר שאני מה

בע מתעללת המישטדה חומר־נפץ. חבית
 עבריין. לנוער הופך השוליים נוער צורים.
 הרת־ התוצאה ממורמרים. דפוקים אנשים
לבוא.״ תאחר לא האסון

 הפוליטיקאי של הלהבות חוצב נאומו
 למציאות, אותו להחזיר כשמנסים כהן. מני

 מהעובדה להתעלם זאת בכל קשה קצת
 ראיות לכאורה יש כי קבע, שבית־המישפט

 העוסקת חבורה הם וחבריו שהוא לכך
לרצח. מניע לה היה ושלכאורה בסמים,
והעי ׳לכאורה׳, אמרו ״השופטים מני:
 מישפטית, מבחינה נכון. לא מפרשת תונות
האש על להשיב ממני נדרש שלא ברגע

 עניין את להפריך הזדמנות לי אין מה,
לחבורת־הסמים. ההשתייכות

 מבחינה להשיב, צורך מבלי ״זוכיתי
 זאת \!.ז0 03$€ ס! 31ו5עו6ת זה מישפטית

 כתב־אישום. להגיש מקום היה לא אומרת,
היש המישפט בתולדות הראשונה בפעם
ראלי.

 לשום שייך לא ואני רצחתי, לא ״אני
 ׳לכאורה׳, אומר כשהשופט חבורת־סמים.

רא וראייה ראשונה, מראייה מתכוון הוא
 לחבורת שייך שאני ראיה אינה שונה
סמים.

 לחבו- שייך איינני ומצהיר: חוזר ״אני
ול בסחר־בסמים, עוסק אינני רת־סמים,

 זאת ■להוכיח האיפשיריות לי ניתנה לא צערי
 להשיב לי ניתן לא כי בבית־המישפט,

בירדהמישפט. החלטת לפי ההאשמה על
 ואמשיך זקוף, בראש לכנסת חוזר ״אני
 ח״כ של הפרלמנטרי כמזכירו לשמש
ביטון.״ צ׳ארלי

■1 ישי שרית


