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 :מאורגנות לקבוצות והנחות פרטים
.7141—484—3892 טל. במשרד

אדומה כיפה
 )47 מעמוד (המשך
 אולמרט זאבי. (״גאנדי״) רחבעם
 מה עם בקשרים גאנדי את האשים
 הפשע־ ״לווייתני כינה שהוא

 לא לקומוניסטים אך המאורגן״,
 או לו לסייע כלשהו עניין היה

 נחשבים כאחד שניהם — ליריבו
מ למוקצים הקומוניסטים בעיני
פוליטי. מיאוס חמת

חשוד

 נדחף מני אפשרי: סכר ^
 את להקליט מישהו על־ידי 1 1

 נאלץ זאת להסוות כדי השיחות.
פולי- כמעשה המיבצע, את לתאר

עליו. מרחף מאסר־עולם של
חו שלושה עצורים שהיו אחרי

 חבריו ושני כהן י מני זוכו דשים
 שחוייבו מבלי הנאשמים, לספסל

 מיקרה האשמה. על לענות כלל
 לא שהתביעה פירושו, זה נדיר

 לכאורה״, ״ראיות אפילו הביאה
 מני של אשמתם את לבסס כדי

וחבריו.
 למני המתינו לחופשי כשיצא

 צ׳ארלי פניו. את להקביל חבריו,
ה בלחיו. נשיקה הטביע ביטון
קי כמה שהפסיד המשוחרר, עציר

 הצמיח בכלא, ממישקלו לוגרמים
 שלא במרירות ושחור. עבות זקן

 עוול לו שנעשה טען הוסתרה
 זה היה לדעתו תחילה. בכוונה

״המלוב־ אולמרט אהוד חבר-הכנסת

שזוכה אחרי כהן מני המעצר לפני כהן מני
דת פלוס קומוניזם

ה החזית מסיעת גיבוי שקיבל טי
ולשיוויון לשלום דמוקרטית

(חד״ש).
 כהן מני הוטל וחצי כשנה לפני

 הפעם חדשה. סערה של למרכזה
 ברצח בהשתתפות כחשוד נעצר

במאסר־עולם. הכרוך פשע —
 כ־ סוכות, בערב החלה הפרשה

 ),24( עיש עבדאללה שסוחר־סמים,
 בלכתו קצר מטווח למוות נורה

עש כעבור ביפו. דונולו ברחוב
 שיצאו צעירים שני נורו ימים רה

כמ הרחוב, באותו הבתים, מאחד
 עאסף איברהים המקום. באותו עט

 חברו, ואילו במקום בו נהרג )29(
 ואושפז. נפצע ),27( טוואשי עבד

 השניים לעבר שיידו האלמונים
— מחי של ארוכים צרורות

 וכה הפרשה״. בכל האמיתי לד
 ועל עלי ליכלד ״הוא מני: אמר

 באו עיתונאים הזמן. כל צ׳ארלי
 אולמרט :לי ואמרו בכנסת, אלי

 אמרתי סוחר-ססים. שאתה אומר
 אול- של חבר פעם הייתי :להם

 שהוא גלויות שלוש לי ויש מרט,
ש כמה עד מהונג-קונג. לי שלח
ה מרכז היא הונג־קונג לי, ידוע
).״'2166 הדה (העולם סמים

מדירות
מייאשת

 כמי נראה מהכלא שיצא ך*
הוא לאיתנו. וחזר שהתאושש

 פירסום וללא בשקט האחרונות.
 ומזכירו כיועצו מכהונתו, הסתלק

קש את וניתק ביטון, צ׳ארלי של
 המהפך את חד״ש. סיעת עם ריו

 ב״אירוע תולה הוא בחייו הנוכחי
 האחרון. הזמן מן מסויים״ אישי

 שעליו לדבריו, חיובי,״ ״אירוע
הדיבור. את להרהיב מסרב הוא

 ימים עושה הוא מה כשנשאל
 השיב: שבירושלים, בביתו שלמים
 הוא ואיד ומתפלל.״ עומד ״יושב,

 אוכל ״אני היומיומי? לקיום דואג
 דתיים, שהם שלי, ההורים אצל

 המאושר לאדם הפך שלי ואבא
בתבל.״

 :השבוע סיפר טלפוני בראיון
 דתי זרם עדיין מצאתי ״לא

 כרגע להשתייך. רוצה אני שאליו
מ עצמי, בכוחות תורה לומד אני
 באחת בעתיד להשתלב כוונה היד

 ואיני מיסיונר אינני הישיבות.
 הדתית האמונה את לכפות מנסה
מצ בוודאי רק״ח איש. על שלי

 צ׳אר- וגם אותי, שהפסידו טערים
 את עזיבתי סיבת אבל מצטער, לי

 לגמרי. אישית היא הפוליטיקה
 היחידי הנציג בעיני נשאר צ׳ארלי
 הוא עדות־המיזרח. של האמיתי

 מנהיג הוא שלי. טוב הכי החבר
להס שיוכל משוכנע ואני טבעי
בלעדי.״ תדר

תופעה
ת! ק מדב

 בנו, ואם חכרתו־לחיים ל *¥
 חי עימד■ שטרנברג, יהודית ?

 סירב שנים, ארבע מזה בירושלים
נפרד ״לא הדיבור. את להרחיב

 אבל בתל־אביב, ״היא סיפר. נו,"
 מקבלת היא טובים. חברים אנחנו

שלי.״ הדרך את
 המוסדות חבר בורשטיין, עוזי

ה התגאה רק״ח, של המרכזיים
הקשו אחת בעובדה לפחות שבוע

 כהן: מני של בחזרתו־בתשובה רה
אי מני אצל שהתחוללה ״התפנית

 זה מאיתנו. אכזבה מבטאת נה
 לנו יש זוהר. אורי כמו משהו
 לו קרה אבל טובים, מאד יחסים

 ואני בחיים, קורה זה תקר. איזשהו
זמני. שזה מקווה

מתייח הקומוניסטים, ״אנחנו,
 לתופעות ובסובלנות בסבלנות סים

מ כחלק להבינן ומשתדלים כאלה,
 זאת ומלבד החברתיים. התהליכים

הישרא שהחברה לשכוח, לנו אל
עמוק.״ רוחני במשבר מצויה לית

להסביר אפשר איד זאת, ובכל

בשקט ־ הכנסת מניו כהןמני נעלם חודש לפני
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 חשוב לחיות מאוד נחמד
נחמד להיות חשוב יוחד או

 למשב נחמד להיות פעם ניסית האם
 באוטובוס, לנהג בדואר, לפקיד
 בבה, סתם החמישית, מהקומה לשכן
 תועלתן מזה לך שתצמח לצפות מבלי
!טובה מלה אמור נחמד, היה

משתדלים אנחנו
 גבעתיים 1097 ת.ד. חיים, איכות למען לאזרחים

כתוב הדרכה, חומר לקכלת

חמהפו על או ־ מכהונתו הסתלק רחום פי וללא
הדיבור אח להרחיב ׳מוכן אינו בחייו שחל

 מחסנית הריקו המישטרה לדברי
במכו מהמקום נמלטו — שלמה

 תוארו הפעם גם לבנה. אאודי נית
 ה- על-ידי ההתנקשות קורבנות
מוכרים״. סמים כ״סוחרי מישטרה
ש הבינו, יפו מישטרת חוקרי
 סוחרי- בין במאבק הוא המדובר

מכי באיזורי השליטה על סמים,
החקי המשך את העבירו לכן רה.
שביחי התישאול מדור לידי רה
שלו עצרו שאנשיו המרכזית, דה
 שביניהם המפורסם חשודים. שה
 כיועצו אז שנודע כהן, מני היה

 וממנהיגי ביטון ח״כ של הממולח
הפנתרים־השחורים.

בכו ניחן כי המאמין הצעיר,
 אני שכל, לי (״יש מנהיגות שר

להנ יכולתי עובדים. איד יודע
 הייתי שבו מקום בכל אלפים. היג

 בבית־הסו- אנשים. אחרי סחבתי
 .מדריד כשהייתי או למשל, הר,

 ואירגנתי במוסררה, חבורות-רחוב
כ נראה המדריכים...״) של מדד
שצל ציבורית, מבחינה מחוסל אדם

 הפנתרים- תנועת את להחיות ניסה
 הנהיג כאשר ובלט השחורים,

 נוער־שכונות של השתלטות מיבצע
 אולם בגוש־עציון. התנחלות על

 על העיד בהתבטאויותיו משהו
ומייאשת. מכרסמת מרירות
 בכל לומר נהג שרוף!״ ״אני

 ההשקפות בגלל ״גם הזדמנות.
 קרוב מרגיש אישית אני — שלי
העבר.״ בגלל וגם — לרק״ח מאד

שבדו מני, סיפר לעיתון בראיון
כ עצמו שהציג דייוויס, לסמי מה

 יהודי כושי, (״אני מאושר אדם
 הוא, גם כך אחת״), עין ובעל

 ״הייתי סגי־נהור: בלשון מאושר
 וחי לרק״ח קשור אני בבית־סוהר,

נישואין.״ ללא אשד, עם
 עומד יושב,

ומתפעל
 של מהנוף נעלם כחודש פט ^
בשנים שתול היה שבו הכנסת, •

 שהיה אדם אצל קיצוני כה מהפך
הקומוניס למיפלגה קרוב פעיל
ש אדם ״אצל בורשטיין: טית?

 מוצקה, השקפת־עולם לו אץ
 עלול זה מארכסיסטית־לניניסטית,

 יתגבר שהוא מקווה אני לקרות.
 שבכוחנו היחידה העזרה זה. על

 דבר הסבלנות. היא למני לתת
נחוץ.״ לא אחר

 מבטא מני של הדתי המהפך האם
 לו יש שמא או אישי משבר רק

 לבורשטיין רחבות? יותר השלכות
 לא ״אנחנו נחרצת: תשובה יש

ל מדבקת. תופעה שזוהי חוששים
 מוזר, כה הדבר נראה שלנו חברים

 .כלל מדבק לא שזה כך כדי עד
 בפעילות. יפגע לא גם זה ועיקר.

 דתיים, ערבים של שורה אצלנו יש
אין.״ יהודים אבל

 היתה ביטון ח״כ של תגובתו
 נכאים. בקול אמר ״חבל,״ שונה.
 רק ולו — משהו לעשות ״צריך
מני!״ למען

!■ היימן יוסי
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