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בתערוכה
 הספר כל על שבתי ל

/ וס אלימות ממין, חוץ /
 בנימיני, עמוס אומר מים׳״
 תערו־ שפתח משוחרר אסיר

ו הוזמנו שאליה כת־ציורים,
 שפעם קציני־מישטרה באו

 שקבעו שופטים אחריו, רדפו
ש עורכי־דין דינו, גזר את

 שנגדו. אלד, את או אותו ייצגו
מ חברים הרבה גם שם והיו

 היו שלא רמת־השרון וותיקי
 אחד כי אף־פעם מאושרים

שבי המבריקים ״אחד מהם,
 יועץ איתן, רפי כדברי נינו״

 טירור, לענייני ראש־הממשלה
 וזיוף מירמה למעשי התפתה

מתוחכמים.
מב בחור היה תמיד ״הוא

 זבדליב־ יענקל׳ה אומר ריק,״
 האומנת שורקה של בנה סקי,
 התבטא זה ״פעם עמום, של

 עמוס בציור.״ עכשיו בצ׳קים
 בג־ לברוך ברמודהשרון נולד
 בסולל־בונה בכיר מנהל ימיני

 ב־ ראשית אחות — ולאשתו
לש החל כשבגר בית־חולים.

לא כספים בענייני ידו לוח
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עמוס אומר ומעונות," סובלות עיניים עם לסיגריה, מכור עצמי

 רמלה. בכלא שישב בתקופה שלו דמותו את שצייר בנימיני
 כוחי.״ בכל הסמים בנגע להילחם מתכוון אני שיצאתי, ״עכשיו,

קורס״הקצינים. מימי ידידו ריימן, שלמה קנה התמונה את

 את להם להזכיר כדי שקד קל
יר רואה אתה ׳מה ירמיהו.

 ׳מקל אלוהים, שאל י׳ מיהו
 דברי על אני שוקד כי שקד,

יעב רק שלא כלומר לעשותו׳
 עלינו.״ שישחשבו גם אלא רו,

החתי ליד הציורים, בפינת
 התמונה. שם גם כתוב מה

 הפסיכיאטרי״ באגף ״קטטוניה
 משנת לרישום עמוס קרא
 ויונה אנושית ״עווית .1966

 ״פחדי לאחרת, קרא תמה״
 זהו דייגים״ נשות של לילה
 ברפי־ מדוייק רישום של שמו

דוגרף.

 ואת ההזמנות את אירגנו גם
 נעדר לא המוזמנים. רשימת
 של האחרים חבריו של מקומם
 בכלא. הישיבה מימי עמום,

 ששמותיהם אישים שם היו
 בעמודים פעם מדי מוזכרים

העב העיתונות של הראשונים
או חברים,״ זה ״חברים רית.

ומ הסוגים ״מכל בנימיני, מר
 הרבה שעבר מי הצבעים, כל

 סוגי הרבה גם לו יש אז בחיים
חברים״.

 33 בביתן הנערכת בתערוכה
 מוצגים התערוכה במיגרשי
ש־ בעיפרון או בעט רישומים
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 בחוץ״. אני ועכשיו השליש את לי הפחיתו יום. ועשרים חודשים חמישה שנים, שש ״ישבתי
 בכלא. הישיבה מימי בנימיני, של אחרים חברים וגם מילדות חברים הגיעו התערוכה לפתיחת
חברים.״ הרבה יש ולי הצבעים, ומכל הסוגים ״מכל עמוס, אמר חברים,״ זה ״חברים

 כשהנהלת בחושך, עמוס צייר
 לו הירשתה לא בית־הסוהר

בציור. לעסוק
ב שצייר ציורי־שמן גם יש

ש לפני האחרונים. שבועות
 החליט רמלה כלא את עזב

קי על ולצייר מזכרת להשאיר
״בחדר המיבנה. חדרי כל רות

 אך נעצר, פעמים כמה לו,
 ״השופטים זוכה. בדרך־כלל

 עו־ מספר אותו,״ אהבו תמיד
ל שהגיע רום, משה רך־הדיו

 תמיד ״הוא התערוכה פתיחת
 כמעט ואכן ועליז.״ נחמד היה
ל הוזמנו ישראל שופטי כל

הגיעו. אף ומרביתם פתיחה

 ב־ ממוסגרים החדר, בפינת
 מונחים היו מקושטת מיסגרת

 דרור משל ציורי־ילדים שני
 בנימיני של ידידה בן שקד,

 חברים של בתם בלאום ואיריס
 חשוב דבר זה ״ילדים ותיקים.
 להשפיע לדעת צריך בחברה,
יס־ ולא טוב שיגדלו עליהם

.. מ״*** י** מי*
<׳■*+ ״׳

■■־.- ־ ■ •■־ ••־■.. . .  ..

י : 1.

״ - - .
49 ■•־■־:־: ־ ־ ״4■

 הבטיחו התערוכה אירגון את
השוט מחבריו שניים לעמום

 לאחר אותו עצרו שפעם רים,
הם מסויימת. עיסקה שביצע

ש שעון ציירתי עורכי־הדין
 שלנו. הדם — דם נשפך ממנו

 להאיר נורה השני הקיר על
ומ־ הפרקליטים, של דרכם את

 אני אם יודע לא אני תבכו.
 לילדים דוגמה לשמש יכול
 אני אבל שלי, ידידים שהם

להשתדל.״ מבטיח בהחלט
 חדר־המעצר מפקד המשמש ניצן, רוניהכלא מוהל

 כשהיה בנימיני עט נפגש בכלא־רמלה,
בנימיני, אומר בי,״ שהאמין הראשון היה ״רוני בכלא• קצין־חינוך
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