אומרים עלי שאני ג׳יגולו!  -מתלונן שמואליק קראום ,שנאשם,

הידידה

הקבועה של שמואל קראוס
היא הרקדנית ג׳וזי כ״ץ,
עמה חי שמוליק בישראל במשך שנתיים.
ג׳וזי היא רקדנית באי]־ להצליח בעסקים.

חצי תריסר נשים לפחות ,בעת ובעונה אחת?
מי הוא הצעיר לו הודבק לראשונה בגלוי
התואר ג׳יגולוז
״אני לא ג׳יגולו!״ מחה השבוע נמרצות
שמואל קראום ,אחרי ששוחרר בערבות עד
למתן פסק־הדין .״את התואר ג׳יגולו מייח
סים לבחורים צעירים המוכנים למכור את
עצמם לנשים מבוגרות וזקנות תמורת כסף.
לי הדביקו את התואר הזה בגלל שיצאתי
הרבה עם נשים מבוגרות ממני .אבל אני
לא לקחתי מהן כסף עבור זה .חוץ מזה
אני בסך הכל בן  ,29והנשים הכי מבוג־
גרות שחייתי עמן היו בגיל  .35זה המכסי
מום שאני מובן להגיע אליו.
״התחלתי להתעסק עם נשים מבוגרות
כשהייתי בן  .14עד עכשיו איני מוצא כל
רע בהתעסקות עם נשים מבוגרות .אצל
המבוגרות הפרי פשוט יותר בשל .חוץ מזה
אצלי זה פרינציפ :לעולם לא לקחת כסף
מאשר .שאתה שוכב איתה .תמיד היה לי
כסף לצרכי ,והפעם היחידה שלוויתי כסף
מנשים זה היה לצורך עסקים.
״זה היה אחרי ארבע שנים שהייתי על
הים .ירדתי לבאר־שבע כדי לפתוח שם
מועדון־לילה .לצורך זה לוויתי קצת כסף
משתי סטודנטיות .אבל החזרתי להן את
הכסף עד הפרוטה האחרונה.״

על הסיבה בגללה דבק בו התואר
ג׳יגולו מספר שמואל קראום :

כנראה שנולדתי למשפחת דון־ז׳ואנים .ב־

מנצלות

משפחה אומרים שאני יורשו של סבי .הוא
היה עורך־דין שידע הרבה שפות והרבה
נשים .הוא התחתן והתגרש מספר פעמים,
ואפילו במשפחה לא זוכרים כמה בדיוק.
רק אחרי מותו התגלתה שושלת שלמה של
נשים וילדים יוצאי חלציו .הוא היה צ׳כי,
ובאופן רשמי בלבד היו לו  13ילדים.
אבי היה בן יחיד שנולד לספרדיה ירו
שלמית שהיתר ,פעם אשתו של סבי .גם אבי
הוכיח שדמו של סבי זורם בעורקיו .הוא
היה גבר יפה ולא טמן את ידו בצלחת.
מילדותי הייתי מוקף בנשים ״אוהבות״.
עד היום אני חושב שהחתיכה הטיבה ב
יותר שהיתר ,לי בחיים היתד ,ילדה אחת,
בת שש וחצי .אני הייתי אז בן שמונה.
עד היום היא לא יודעת שלמעשה אהבתי
אותה .היא התגוררה בדירה מתחת לדירת
הורי בירושלים .הייתי מוכרח להפסיק ל
התעסק איתר ,אחרי שהורינו רבו.
אינני יודע מר ,הנשים מוצאות בי .אני,
לעזאזל ,מעורר בהן כנראה רגש אימהי.
כולן רוצות לעזור לי• אד בסיכומו של
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האשה החוסיתו״״"

הספיק להינשא לה בביקורו האחרון בצרפת לפני מספר חודשים.

ך• צי תריסר נשים ,שהיו אלמוניות ה
) |־אחת לגבי רעותה ,ישבו לפני שבוע
באולם בית־המשפם המחוזי בתל־אביב ,ו
נעצו עיניים מעריצות בנאשם יפר,־ד,תואר.
בצרפת המתינה לו אשתו החוקית .מלבדה
ציפה לו שם עוד לב שבור של דיילת
צרפתיה .בארצות־הברית עקבה במתיחות
אחר משפטו צעירה אמריקאית שהיתר ,מו
כנה לרמות את הוריה כדי לזכות בו כבעל.
בתל־אביב מיהרה רקדנית יפהפיה ידועה,
שהיתר ,נערתו במשך שנתיים ,לפגוש בו
כל אימת שהובא לבית־המשפט ולהביא לו
חבילות לבית־הכלא .ועל דוכן העדים עמ
דה צעירה ישראלית נוספת ,שאהבתה אל
הנאשם הביאה אותה לבית־הסוהר ,שם ניס
תה אף להתאבד לפני שבועיים.
הגבר ,שערימה גדולה של לבבות שבד
רים נערמה לרגליו ,היה שמואל )״שמוליק״(
קראום ,29 ,גבר,־קומה ומגודל שיער ,בדרן
לעת מצוא ,בעל מספר תפקידים קטנים ב
סרטים ישראליים ,ודמות ששמה המקצועי
כגבר הולך לפניה לאורך כל הדיזנגוף.
השבוע הסתיים הדיון המשפטי במשפטו
של קראום .הוא הואשם בהוצאת  3000דו־
לאר בטענות־שווא מצעירה אמריקאית בשם
שרץ כ״ץ ,24 ,אחרי שהבטיח לה נשואין
תמורתם .בסוף שבוע זה יחרוץ בית־המש-
פט את דינו של שמוליק ,אשם או לא אשם,
וההימורים בקרב תושבי הבוהימה התל-
אביבית על תוצאות פסק־הדין המריאו
מעלה מעלה.
מי הוא האיש שהצליח ,אחרי עבר־
אהבים כה עשיר ומפואר ,להסתבך עם
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שלחה לו כסף ,האשימה אותו אחר־כך בהוצאת הכסף בטטנות־שוא.
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זוהי זיאנה ,דיילת חברת אייר פראנם ,שהתאהבה בשמואל
קראום בעת המיסה .היא היתה סוכנה להתגרש כדי
להינשא לו ,אן שמואל נאלץ לשאת את פלורנם סמואל ,שנחשבה קטינה לפי החוק הצרפתי.

דבר אני
מנוצל .כי
את הצורך
נותנת להן
מזה כלום.

חושב שלמעשה אני הוא ה
עצם העובדה שאני מעורר כהן
לעזור ומספק עבורן צורך זה,
המון .לי באופן מעשי לא יוצא
★

★

★

הדיילת  -פצצה

נה למשל ,סבתא שלי .השבוע היא
הגיעה במיוחד מירושלים ,אחרי ש
שמעה שמצבי הכספי דחוק ושאני זקוק
לכסף לצרכי המשפט שלי.
אחרי שסרבתי לקבל ממנה כסף ,היא
אמרה לי :״כולם מחכים לכך שאמות כדי
לזכות בירושתי .אל תתבייש וקח את ה
כסף ,כי רק לך אני מוכנה לתת אותו.״
יש לה כנראה כסף ,לסבתי .היא עוד
זוכרת שכשהייתי ילד קטן היא היתה נורא
קמצנית .הייתי בא אליה אז כדי לבקש
כסף בשביל גלידה ,והאמצעי היחיד לשכנע
אוחד ,היה לשבת ולספר לה סיפורים .קי
בלתי ממנה אז כל מה שרציתי.
בסך הכל הייתי נשוי פעם אחת בארץ.
אלה היו נשואין שנכשלו .מלבדם היו לי
כמובן הרבה רומנים מוצלחים .לפני חצי
שנה החלטתי לנסוע לחו״ל כדי לפתח את
הקאריירה שלי .במטוס אייר־פראנם ,בדרך
לצרפת ,הכרתי דיילת צרפתיה ,דיאנה.
עוד במטוס היא נתנה לי את כתובתה.
אבל היא נדהמה כשראתה שבפאריס מחכה
לי נערה אחרת .זאת היתד ,פלורנס סמואל,
נערה צרפתיה בת  ,20שהכרתי בזמנו ב
מועדיו עומאר־כיאם ביפו .משפחתה קיבלה
אותי בזרועות פתוחות.
כעבור כמה ימים צילצלתי אל הדיילת
הצרפתיה שהכרתי .התברר שהיא הספיקה
בינתיים להתחתן עם בחור קנדי עשיר .ל
מזלי נסע בעלה לקנדה ,ואני עברתי לגור
אצלה .אחרי שבוע היא החליטה שהיא
רוצה להתגרש ולהתחתן איתי .היא היתר,
פצצה ,אבל לא יכלתי למלא את מבוקשה.
מסתבר שבצרפת החוק אינו כמו בישר
אל• כשפלורנם סמואל היתד ,בישראל ,הרי
לפי החוק היא נחשבה למבוגרת .בצרפת,
בגיל  ,20היא עדיין קטינה .עד גיל .21
אז הייתי צריך להתחתן איתה.
אחרי נשואי קיבלתי דירה נהדרת עם
ארבעה חדרים .קיבלנו שתי מכוניות ,אחת
לי ואחת לאשתי .אך בכל אופן הייתי מע
דיף לנסות ולהגיע לכל זה בכוחות עצמי.
★

★
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הצעיר

יפה

**ד כאן סיפורו של שמוליק קראום.
> ,כאשר הגיע הגבר לארץ ,לפני כ
שלושה חודשים ,כדי לבקר את אביו
החולד״ הוא נעצר והועמד לדין באשמת
מאורע שאירע לפני נסיעתו ונשואיו .על
פרשה זו הושמעו שתי עדויות סותרות,
שבית־המשפם יצטרך לקבוע איזו מהן היא
הנכונה.
העדות הראשית של התביעה היתה עדו
תי׳ של מרייטה לרנר ,30 ,פקידה ילידת
רומניה ,המתגוררת ברמת־גן.

סיפרה מרייטה על העילה להג
שת התביעה נגד קראום :
את הנאשם הכרתי בבית־קפה בתל־אביב.
ישבתי שם עם מכירה מארצות־הברית בשם
שרץ כ״ץ .הכרתיו דרך מכירה בשם מישל.
אמרתי למישל ששריו רוצה להתחתן .מישל
אמרה לי שהיא מכירה צעיר יפה.
הלכנו יחד לביסטרו פורטו־ריקו ,ושם
הכרנו את שמוליק ק ר או ם ...כאשר הלכנו
הביתה אמרה לי שרץ כי הנאשם מוצא
חן בעיניה .באנו לבקר אותו אחרי מספר
ימים .נסענו איתו לרחוב דיזנגוף לבית
ר,קפה קליפורניה.
למחרת היום פגשתי אותו ושאלתי״״מה
הוא חושב על שרץ כ״ץ .הוא אמר שהיא
מוצאת חן בעיניו ,אך איננו יודע מה
להחלים ,אם יתחתן איתר .או לא .התחיל
לרדת גשם ,והנאשם אמר שיחזור בעוד
עשר דקות .חזר והביא מטריה ומפתח,
ואמר שהוא וחברו נכנסו רק עכשיו לדירה
ושאבוא לראות את המרד״ הלכתי איתו.
שם אמר לי שאני מוצאת תן בעיניו יותר

