
 קראוס ?!,שמואל ניסה שלוה, במברג
איינשטייו, ארי? של מכנסיו את להפשיט

חול? לבנים) (במכנסיים כץ וג׳חי קראום שמואליקלהקליט!״ ,רוצים
. . . — — - - - — - _  הרב ביום הגיעו כאשר הישראלית, בבוהמה סערה _

 להקליו לו לאפשר שמואליק תבע שם בתל־אביב, קולינור ההקלטה לאולפני האחרון עי
 הה? שזמני מאחר בקשתו, את למלא יכול איננו כי לשמואליק האולפן מנהל הסביר כאשר
 - הדודאים צמד את משם הבריח שמואליק, התרגז מראש, לחודש כבר משוריינים לטות
מכנסיינ בלי וכמעט נעליים, בלי — איינשטיין אריק ואת — לבושים עדיין כשהם

הקרב
11 עד

המכנס״□

 של הציבורית השערורייה את מחדש האיר
לה הזלוולוים לעצורים רפואית עזרה הגשת

 כה, בין כבר נגמר שלנו ההקלטה שזמן
והסתלקנו. החפצים את לקחנו

 תורו להיות היה אמור הדודאים, אחרי
 אז זה היה להקליט. איינשטיין אריק של

ואריק. שמואליק בין הסצינה שאירעה
 על־ שהוזעקו ניידות שש הגיעו בינתיים,

 לראות הופתעו השוטרים האולפן. מנהל ידי
שוח שהוא כלל ידעו לא הם שמואליק. את
בכלא. עדיין שהוא האמינו ממעצרו, רר

 התנגדות, ללא הניידת על עלה שמואליק
 תמונה, רסיסי ג׳וזי, את מאחוריו השאיר
מזועזעים. וחברים
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ש שמואליק, של ידידיו של עזו?ןם *
 נבע במהירות, אליהם הגיעו הסיפור הדי !

 ששמואליק העובדה, ויחידה: אחת מעובדה
 ניסיון כל ללא כך, סתם לרחוב שוחרר
 שמצאו שהשלטונות, במצוקתו. לו לעזור
 להגיש לנכון מצאו לא אותו, לכלוא לנכון

 את מכן, לאחר ולא מעצרו בעת לא לו,
 אותו הותירו לה, זקוק כה שהוא העזרה

לבדו. בעיותיו עם להיאבק
 וגם מעריציו, גם — הצדדים שני שכן

 כי מסכימים — אותו ששונאים אלה
 להגיש ושלא גדול, כישרון הוא שמואליק
 פשע. ממש זה — הנוכחי במצבו ,לו'עורה

 מצלצל היה במעצר, שמואליק ישב כאשר
שיש ביקש זוהר מאורי לידידיו. פעם מדי
 היה לאחרים הקטנה. בתו על עבורו מור

להקניט. להשמיץ, אותם, לקלל כדי מצלצל

דומה.״ זמן תקופת של למאסר צפוי הוא
 הופעל הטובה, המשפטית העילה מלבד

 קראום, שמואליק של אישי ידיד לחץ. גם
 כל כמעט ששהה שמואליק כי מג׳וזי שמע

 מכות־ סופג רמלה, בכלא מעצרו תקופת
 שכר כך, על בתגובה הסוהרים. מן רצח

מיהר. עורך־הדין את ידיד אותו
 להתקשר היה גניהר של הראשון מעשהו

ה לקוחו את לראות לבקש רמלה, לכלא
 ערב השישי, ביום שהוגשה זד, פנייתו חדש.

 הנזעם גניהר בשלילה. נענתה הסדר, ליל
 לחבר־ ערב, באותו עוד סנה היסס, לא

 אותו בעניין. להתערב ביקשו מסויים, כנסת
 המשטרה לשר פנה הסדר, משולחן קם ח״כ

הסדר. משולחן אותו גם הקים הילל, שלמה
 כי לח״כ השר הודיע מספר, דקות לאחר

ש לו מסרו ומשם רמלה, כלא עם שוחח
 עם יחד בסדר משתתף טוב, מרגיש קראום

האסירים. שאר כל

 סוף מיהר הצליח כאשר ראשון, יום ^
 לקוחו, עם הראשונה בפעם להיפגש ^■סוף

בגבם. נתונה שמואליק של שידו גילה
 התביעה על שהופעלו מהלחצים כתוצאה

 להתנגד לא זו הסכימה בירושלים, הכללית
 יים כך בערבות. שמואליק של לשיחרורו

 ובערבותה לשיחרור הבקשה שהוגשה לאחר
 המשוררת של ל״י) 4,500 של סכום (על

מכילאו. שמואליק שוחרר ילן־שטקליס, מרים
בלבד יומיים בבוקר. השני ביום היה זד,

 הנרגז קראום שמואליק נאשר להקליט, לתורו. חיכה איינשטיין אריקחסותן
 נשאר כאשר מגפיו. את להסיר ממנו דרש ביד, מברג עם מולו התייצב

 מכנסיו עוד כל לרחוב נמלט אריק המכנסיים. את להוריד שמואליק לו הורה יחף, אריק
 שמואליק כי כלל ידעו לא שוטריה ואשר למקום, שהוזעקה לניידת הוכנס שמואליק עליו,

והתפרעות. הכאות על חודשים כארבעה ישב שם רמלה, בכלא ממעצרו מכבר לא שוחרר

ת ן* ל ר כו תו ח  עד המתח, את בסכין, ל
 הסצינה מוחשי. דבר היה הוא כך כדי

 ברחוב קולינור, אולפני של באולם־ההקלטות
 ב־ האחרון השלישי ביום בת״א, בר־כוכבא

 וטראגית: — אימתנית היתה צהריים,
 והמלחינים הזמרים אחד קראום, שמואליק
 מול מתוח עמד בארץ, ביותר המוכשרים

ב המוכשרים הזמרים אחד איינשטיין, אריק
 ״תוריד שלוף: במברג עליו ואיים — אר?
ו דוידי _ לאיינשטיין אמר המגפיים,״ את

 חוויות כבר עבר איתו יחד אשר שותפי׳
 שלי.״ המגפיים ״אלה מעט. לא סוערות

ב לו יעץ אריק, של אמרגנו שיסל, צבי
 את הוריד אריק לשמואליק. להישמע שקט

 הורה המכנסיים,״ את — ״ועכשיו המגפיים.
שמואליק.

 תפס מקיפאונו, אריק התעורר זד, בשלב
 נפשו עוד כל לרחוב ונמלט זינוק־אימים,

מכנסיים. בלי לא לפחות אך יחף, — בו
 לכן, קודם יום למעשה החלה התקרית

יומיים רק ששוחרר קראום, שמואליק כאשר
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 כארבעה — הממושך ממעצרו כן לפני
 לו לשריין ביקש לאולפן, הגיע — חודשים

 אמנון האולפן, בעל למחר. להקלטות זמן
 כבר ההקלטות שזמני לו הסביר דוברמן,
 הופיע זאת, למרות מראש. לחודש תפוסים
ה אשתו, בלווית באולפן, שמואליק למחרת
כץ. ג׳וזי והמחוננת היפה רקדנית

ה־ מצמד אמדורפקי, גני ספי ץ*
 כאשר בהקלטה, במקום שעסק דודאים,

נכנס: שמואליק
 שמואליק בחיי. כזה דבר ראיתי ״לא
 את קילל סערה. רוח כמו לאולפן התפרץ

 תפס הוא עשן. שיצא באבי־אבינו, כולנו
 ג׳וזי לריצפה. אותה ניפץ מהקיר, תמונה

 זה השברים. את בשקט לאסוף התחילה
שניהם. את לראות עצוב, מאוד מחזה היה

 משם. להסתלק מאיתנו דרש ״שמואליק
מאחר עכשיו. להקליט רוצה שהוא אמר הוא

 דאגו באהבה, זאת כל קיבלו כאחד כולם
 לעזור אפשר צורה באיזו אחד: לדבר רק

לסצי וגרם בפתאומיות, כששוחרר, לחברם.
 לא זו שהיתה רבים הרגישו באולפן, נה

ממצבו. והתעלמו שהזניחו אלה אשמת במעט
■ ■ ■

 היה שמואליק של שיחרויו פור •ץ
 עורך־דינו הסביר עצמה. בפני פרשה

גניהר: אוריאל
נת אם לשחרורו. מישפטית עילה ״היתה

 בבית- שמואליק ישב קצרה, מהפסקה עלם
 מחכה הוא חודשים. מארבעה למעלה הסוהר

 חשיש, החזקת עבירות: שתי על למשפט
המקסי העונש רישיון.* ללא רובה והחזקת

 מאסר. שנת הוא אלו עבירות שתי על מלי
המק העונש מן חצי שנותנים הוא הנוהג
 שישה של לעונש כן אם צפוי הוא סימלי.
 בכלא אדם לעצור אבסורד זה מאסר. חודשי

כאשר חודשים, מארבעה למעלה של לתקופה

 המשטרה, לדברי כשברשותו, נתפס הוא *
סטואל. נבי הערבי בכפר והרובה. החשיש

 פרשת בעקבות שוב, נעצר — מכן לאחר
המכנסיים.
 סיפורו רק איננו — שמואליק של סיפורו

צי דמות קראום של היותו בגלל האישי.
 לתשומת־לב סיפורו זכה מעניינת, בורית

 ישראלים של סיפורם גם שזהו אלא מירבית,
ל זוכים אינם שסיפוריהם — אחרים רבים

ה אזרחים, ואלפי מאות בעיתונות. סיקור
לעז נזקקים שמואליק, של במצבו נמצאים

לבית־כלא. ולא — דחוף באופן רופא רת
 להושיב מקבלים. אינם הם שרופא אלא
 זול. יותר הרבה — בכלא כאלה אנשים
מדי. יותר עולה רציני רפואי טיפול

 ב- לנזקקים רפואית עזרה להגיש הנסיון
 צחוק רק לא הינו — בתי־הכלא מיסגרת

הפסי האגף מזעזעת. שערוריה אלא עלוב,
 בו הכלא — למשל רמלה בכלא כיאטרי

 נוראה, נחשים מאורת הוא — שמואליק ישב
 בשם בסרט שתוארה מזו פחות לא איומה

 מטורפים ושואגים, משתוללים נרקומנים זה.
 המקום כזהו — ביממה שעות 24 מתפרצים

 בריאותו את מעורער לאדם להחזיר שנועד
הנפשית.


