
 חבו■! את שהנהיג בהו, *1מ השחוו הבנתו
דתי והנו הטריס־קה את זטש וגרת, זרועות

 החודש החל זכאי, ויצא ברצח שנחשד
 החוזר* 'הוא הסוערים. בחייו חדש פרק

 ישראל, של התורן בתשובה
חי חיי שנות ושלוש שלושים ״במשך

 ״הלכתי השבוע. הסביר עצמי,״ את פשתי
תשובה.״ עם וחזרתי שאלה, עם

הקשר
החיפאי

 עשר לפני זכה הראשון פירסומו ף•
 כחשוד חיפה בנמל כשנעצר שנים, ■י■

 כמות — חשיש של קילוגרם 100 בהברחת
 חוקרי לאגדתית. ימים באותם שנחשבה

 מפיו להוציא שהצליחו התגאו, המישטרה
מאר על פרטים שכללה הודאה, מני של
 בית־המיש- שופטי י ומממניה. ההברחה גני
 שנות שש עליו גזרו בחיפה המחוזי פט

 המישפט שבמהלך למרות בפועל, מאסר
 חוקרי־המיש־ שהציגו להודאה התכחש

 ).2153 הזה (העולם טרה
אופל המכונית בעלת שהיתר, חברתו,

ה והאמריקאית מעדות־המזרח, מישפחה
 אהבה־ממבט־רא- של סיפור היה זוהרת

 כשהיה ,1967ב* לגידיורק הגיע מני שון.
האו באחת ללמוד היתה תוכניתו .20 בן

 היסטוריה, — האמריקאיות ניברסיטות
 או- את כשראה אולם פסיכולוגיה. ואולי
התוכ כל את זנח הראשונה בפעם רודה
 לילדי עברית להורות חדל הוא ניות.

ב אהובתו, של לדירה ועבר היהודים
אבניו. פארק

— לישראל האוהבים שני כשהגיעו
 שכח — לטיול והיא מולדת לביקור הוא
 טיסונה, עזרא בשם מאחד בסביון וילה
 מאוחר השתרבב ששמו השש־בש, אלוף
 הפשע- בנושא המישטרה לחקירות יותר

המאורגן.
 שאלו טיסונהי״ עם שלד הקשר ״מה

מני. את החוקרים
 ״שיחקנו השיב. מילדות,״ מכירים ״אנו

 והלכנו בירושלים ביחד גדלנו שש־בש,
בית-כנסת.״ לאותו

ה הברחת את שתיכנן הוא לא ״האם
הוא לא ״האם החוקרים. שאלו חשיש?״ ,

 שהיה בראליהו, חיים תת־ניצב עם ודברים דין !שעת כהן, מניהמנהיגנ׳
 הפנתרים של מהפגנותיהס אחת בעת ירושלים, מישטרת מפקד

רבות. פעולות־מחאה של למנהיגן הפכוהו ותושייתו, מני של הסמכותית דמותו השחורים.
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 בשיחה לעיתונאי גילה שבועות,״ שה
 ואני הפוליטיקה את ״עזבתי טלפונית.

 ציציות.״ ולובש כיסה חובש
 בשנים שהתפרסם גבה־הקומה, הצעיר

 פלילי עבר בעל כפנתר־שחור, האחרונות
 השחור הזקן דתי. הפך למוטב, שחזר
 של המהפכני לדימויו בדייקנות שתאם

 שרוף, לקומוניסט רבים בעיני שנחשב מני,
ה בחור־ישיבה. של כזקנו לפתע נראה
 בעיתונות, בקביעות נזכר ששמו אדם
וכמי סמים בהברחת מעורב שהיה כמי

1| | כחש בית־המישפט, ■אל מובל בתווך) משובץ, מעיל (עם כהן מני 1*1? |
* * ״ • שבי? אחרי .1978 בשלהי יפואי,. סמים סוחר ברצח בהשתתפות י י

 לטנו כלל שחוייבו מבלי מורי, ומשה עוזרי שאלתיאל כהן, מני זוכו בכלא חודשים כמה
עורך־ד׳ לשמר מגבית וערכו להגנתו, חבריו נרתמו עצור היה שמני בשעה האשמה. על

 החשיש, הוטמן דסנותיה שבין ג׳י־טי,
 לעזוב ומיהרה שוחררה חבילות, חבילות

 משגעת, בלונדית זו היתר! הארץ. את
 שטיין, אורורה ג׳קלין בשם כקורח, עשירה

 גירושין בהליכי עת באותה שנמצאה
 ניו־יורק של בית־הנבחרים חבר מבעלה,

העיר. של היהודים ומעשירי
ל־ בן הירושלמי, הצעיר של הרומאן

 ליר מיליון רבע לך שהבטיח האיש
 ?״ לאמריקה החשיש העברת תמורת
 שטיסו! רק לא בתוקף. הכחיש מני
 המג בפרשת מעורב אינו מנוער, ידידו

 עצ הוא גם — כפולת־הדפנות נית
בה. מעורב אינו

 ה בעברו. לחטט בעקשנות סירב מאז
ן כבר ״שילמתי בקביעה רק הסתפק

 שלי, לסבא אזכרה עשו אשר ^
■ ״ /  ולהתפלל,״ כיפה לחבוש סירבתי /
 ח״כ של האישי מזכירו כהן, מני התוודה
 עיתונאי. באוזני ביטון, צ׳ארלי חד״ש,

 היום, עד לי סלחו לא שלי ״ההורים
 שלי. לבן דתית ברית־מילה עשיתי שלא
״ כזה . . . י אנ

חו כארבעה לפני שהושמע הווידוי,
 באותה לפחות לחלוטין. כן היה דשים,

שו דברים מני השמיע השבוע התקופה.
שלו־ מזה מיצוות שומר ״אני לגמרי. נים

אדננזה


