
למטבע־לשון שולמן מרדכי של שמו הפך בחייו עוד
} ם ף  ש&ס כי שזכו יד!אנשים עטי
 זכו יותר עוד מעטים למושג. יהפוך ■ו
 שולטן (״מוטק׳ה״) מרדכי בחייהם. לכך
 .שולטן המילים צירוף מהם. אחד היה

 :פירושו בעברית. לשון מטבע הפך ישלם״
 כלל. לשלם בכוונתי אין

הזהו בכבוד שולמן זכה איד

״לאס
,לדאוג!׳

 כמארח־ התפרסם מגבעתיים בריון ך■
 או לבית־קפה נכנס היה הוא למופת. י י

 או חברים השולחן ליד מארח למיסעדה,
 לשתיה כולם את מזמין ותיקים, מכרים

סי מוציא היה מכיסו ולארוחות־דשנות.
 וחפיסות־שו־ תוצרת־חוץ וסיגרים גריות
 הוא הנוכחים. את ומכבד שווייצי קולד
 בתוך אך היטב, לבוש למקום להיכנס נהג
 הנקיים בגדיו על שופך היה קצר זמן

 את מכתים היה המזון חריפים, משקאות
 נראה היה שעה כחצי ובתוך מיכנסיו

במיסעדה. בחייו לראשונה האוכל כקבצן
בקבוקי־מש־ התגלגלו כבר כשמהשולחן

 בעל־הבית היה מזון, ושיירי ריקיים קה
 יהיה, מה ״נו, :אותו ושואל למזמין ניגש

 היתה התשובה זה?״ כל עבור ישלם מי
ישלם!״ שולמן לדאוג, ״לא קבועה:

 והניח דואג, היה לא אכן בעל־הבית אם
 מבלי לעזוב השיכורים ולחבריו לשולמן
הנכון. הצעד את עושה היה הוא לשלם,

 שולמן את לעצור שהעזו כאלה היו אך
 עם מה ״נו, שוב: ולשאול צאתו לפני

 שולמן מנומס. פחות היה ההמשך ?״ הכסף
 כלי- ,ריהוט שובר להתפרע, מתחיל היה

 משלים שהיה אחרי וציוד. בקבוקים אוכל,
 בדרך- לו חיכתה כבר ההרס, מלאכת את

 על- למקום שהוזמנה מישטרה, ניידת כלל
המבוהלים. הבעלים ידי

ב ,1958ב־ כאלה בנסיבות נעצר מאז
 כאשר למושג. שמו הפך ,33 בן היותו

מאחו נותרו ,58 בגיל שעבר, בשבוע מת
 ובעולם בו הקשורות הרבות האגדות ריו

וכמו התמים־משהו, הישראלי, העבריינות
הרב־שימושי. מטבע-הלשון בן

ס

 ללב לדברס
השופט

כש כבר החוק עם הסתבך דן*ו?<מן
 נהג כן לפני שכבר נראה .10 בן היה ש■

ה המישטרה על־ידי נתפס כאשר לגנוב.

 מבלי ויצא לשוכרה ושתה אכל האורחים
 חבט הוא מבעדו לעכב ניסו כאשר לשלם.

 היה שראשו ולמרות שמאל, ועל ימין על
רד השוטרים מהמקום. נמלט החל סחרחר

 לשווא. אך לעצור, לו וקראו אחריו פו
 השוטרים, צעקות את שולמן שמע כאשר
 שלף השוטרים אחד מנוסתו. את הגביר

 ברגלו. נפגע שולמן וירה, אקדחו את
אותו. תפסו והשוטרים נחלשה ריצתו
 שמו נודע וכך שופט לפני הובא הוא

 ל- נדהם. בתיקו, השופט כשעיין ברבים.
 אך הרשעות. 30 היו כבר הצעיר שולמן
 — קל בעונש שולמן את פטר השופט

כספי. בקנס
 שולמן הצליח כיצד שהשתוממו אותם

 ראו לא פשוט כל־כך, קל בעונש לצאת
 אחת לא בבית־המישפט. פעתו1בה אותו
 בבית- בהופעותיו השנים במשך ניצל הוא

לשונו. חלקלקות בזכות המישפט
 של לליבו ידבר הוא שאם הבין שולמן
 השיטה ואכן. עליו. יחוס שזה הרי השופט,
פעלה.

 שהוא לבית-המישפט מופיע היה שולמן
למיש־ ומגולח מסורק היטב, לבוש מהודר,

ספסל־־הנאשמים על שולטן
אכזרי אונס

 עונש מנדטורי שוטר עליו גזר בריטית,
 כיאה בישבנו, מלקות ארבע יוצא־דופן:

סורר. לילד
בסו המשיך הוא עזר. לא הדבר אך

 לשלם סירוב איומים, קטנות, גניבות רו.
אותו. הסובבים על אימה הטלת ובעיקר

ב לבית־קפה שוטרים הוזעקו 1958ב־
אחד — הסיבה תל-אביב. של ימה חוף

■ '54

באש מודה הוא אם אותו שאל השופט
 ברור, בקול וענה התבלבל, לא שולמן מה.

 ״כבוד בו: מסתתרת יאוש של שנימה
 אם שאלה כאן אין מאוד. המכובד השופט

 הסיפור כל פשוט, מודה. לא או מודה אני
שקר! זה נכון. לא המישטרה של הזה

 בטוח אני ? להודות לי יש כבר מה ״אז
 כבודו איתי. יסכים והנבון החכם שהשופט

 משאיר אני אז מצויץ. רושם עלי עושה
 הנכבד, השופט של בידיים ההחלטה את

 לעשות. צריך מה שיידע בטוח כבר ואני
 בריאות, והרבה לכבודו כל־טוב באמת,

טוב.״ כל ואושר. נחת
 כאשר גם הלקח, את למד לא שולמן

המ הוא כספי. בקנס רק לראשונה יצא
 כמי נודע החל ושמו לשלם, לסרב שיך

ב האגדתי כוחו בדרכו. לעמוד שמסוכן
דבר. לשם הפך שיכרותו עת

 והפעם לבית־המישפט, הובא הוא 1959ב־
 בשם צעירה על ובאיומים בתקיפה כחשוד

איתו. לצאת שסירבה ששון, מרים
 שול- של בעונשו להחמיר דרש התובע

 ולתמיד. אחת לקח אותו ללמד כדי מן,
 וחזר קצר מאסר בעונש נפטר שולמן
לסורו.

 שלא התחנן הוא שנתפס, הבאה בפעם
לע הבטיח הוא בפועל. מאסר עליו יוטל
הנא על ריחם השופט תל־אביב. את זוב
קילו 90 של במרחק גלות עליו וגזר שם

וכע לחיפה, עבר שולמן מתל-אביב. מטר
לבית־מישפט שוב הובא ימים ארבעה בור

 הוא שנה. באותה שביצע שונות עבירות
בעונש. בהפחתה וזכה לוועדת־השליש פנה

חוד שיבעה אחרי מהכלא, יצא כאשר
 הפעם: לבית־המישפט. מייד חזר שים,

והצ בהם בעט שוטרים, שתקף באשמה
 שולמן זה-לזה. ראשיהם את בכוח מיד

 זה היה שהוא ולטעון להתגונן ניסה
 והרים ממנהגו חרג אפילו הוא שהוכה.

 נראו גבו על חולצתו. את בבית-המישפט
סימגי-מכות.

 הענק שולמן בכך. פלא כל היה לא
 נאלצו תמיד להעצר. מעולם הסכים לא

 חלק לקחת שוטרים עשרה עד שישה
 מסיימים היו ההתגוששות את במעצרו.

 ובדרך-כלל מוכים, כשהם הצדדים שני
יותר. חבולים יוצאים היו השוטרים

 ״סעיף
שולמף׳

■ ר א ן  הפעם גם נעצר. ושוב זמן עכ
 שסירב משום הפעם גם בביודקפה, •

 בתל- גלינה בקפה זה היה הפעם לשלם.
אביב.
 ונעלם השתחרר להסתכלות, נשלח הוא

ש משום לאדדווקא העיתונים. מכותרות
 שיותר משום אלא למוטב, לחזור החליט

 ומיסעדות מיזנונים בתי-קפה, בעלי ויותר
 חריפים משקאות שישתה שיאכל, הסכימו

ינזקים. יגרום שלא ובלבד מתוצרת־חוץ,
 שסוכני- סיפור נפוץ תקופה באותה

לפו מיוחד סעיף להכניס מתכוונים ביטוח
 ״סעיף והמיסעדות בתי־הקפה של ליסות

 של חלקן את להקטין כדי — שולמך
 שולמן שגורם הנזקים בתשלום החברות

משתכר. שהוא בזמן
 שולמן הובא השישים שנות בתחילת

 מהשופט ביקש הוא ואז לבית־המישפט,
 שהוא משום בפועל, עונש עליו יטיל שלא

 לו נודע לדבריו, לגרמניה. לצאת מתכוון
שיפ ניתוח, לעבור יבול הוא שבהמבורג

 הפעם גם שלו. האלימות בעיית את תור
ונסע. מטוס על עלה הוא לכלא. נשלח לא

 רבות. אגדות נרקמו זו נסיעה סביב
 אם ברור באופן ענה לא לעולם שולמן

כשח פנים, כל על לא. או שם נותח אכן
 נעצר, שוב הוא שנה, אחרי לישראל, זר

 שלא ברור היה האשמות. באותן ושוב
 הביקור בעיקבות בהתנהגותו שינוי כל חל

בגרמניה.
 כמובן, שם, גם בחיפה. לגור עבר שולמן

המוז מפסקי-הדץ אחד במעלליו. המשיך
 אוסר תקופה, באותה נגדו שהוצאו רים
 ברחבי- ובמיסעדות בבתי-קפה לבקר עליו

הארץ.
 עבירות על לדין הועמד הוא 1962 בסוף
 לכלא. ונשלח שנה באותה שביצע תקיפה

כע להסתבך הספיק ,1963ב־ כשהשתחרר,
 משום בעונשו, הקלו שוב יומיים. בור

רפואי. לטיפול לשווייץ לצאת שהבטיח

 האס :הוויכוח התלהט גוש אחו׳
דגות או וגסונן אריס בריון היה

והמים מעורות ססגונית,
* * 1

פו חלקלקה, בלשון מדבר היה הוא עי.
מס רחמים, מבקש השופט, של לליבו נה

 היושבים את מברך חף־מפשע, שהוא ביר
 שהיא בכך המישטרה את ומאשים באולם
האשמות־סרק. עליו טופלת

 שלוש לפני האחרונים, ממישפטיו באחד
 בו- מנחם השופט לפני הובא הוא שנים,
בהתפרעות. שהואשם אחרי כוויץ

 התחתית בעיר בבית־קפה התפרעות בגלל
הת ושוב לתל-אביב חזר הוא חיפה. של

 לפני הובא הוא במיסעדה. הפעם פרע,
 צריך שהיה טען לבכות, והתחיל שופט

 לחזור הספיק לא בתל־אביב, להתייצב
שוכנע. לא השופט ונתפס. לחיפה

 כמה שולמן כנגד רוכזו 1959 בספטמבר
 ואיומים. הכאות, התפרעויות, בעוון תיקים

 לתקופה להיכלא עלול שהוא הבין הוא
 להימנע כדי חדשה טענה מצא ארוכה,
ממאסר.

 נבדק שהוא השופט לפני טען שולמן
 בראשו. מקורה שלו שהאלימות והתברר

 לעבור לשווייץ, לצאת שבדעתו סיפר, הוא
 האלימות יצר את שיקטין ניתוח־ראש שם

 שהוא בבכי-תמרורים סיפר שולמן שלו.
 בבתי- לבלות לו ושנמאס להשתקם רוצה
כלא.

 השופט. על רושם עשו שדבריו יתכן
על מאסר חודשי לעשרה נדון הוא

 לשבע הישראלי מהנוף נעלם שולמן
 שב הוא מתי ברור לא כמעט. שנים

 לשבת חזר הוא 1970ב־ אך מאירופה,
 בתל- בבית־המישפט ספסל-הנאשמים על

 במישטרה התלוננה אשה הסיבה: אביב.
 אותה תקף לדירתה, בכוח נכנס ששולמן

אותה. לאנוס וניסה
 הוא תמוהים. תמיד היו נשים עם יחסיו

המעדי ילדים לו ויש פעמיים, נשוי היה
 הוא המישפחתי. יחוסם את להסתיר פים
 שנשבו צעירות, נשים עם תמיד יוצא היה

 הביריון של המתקתקים החיזורים בקיסמי
המימדים. גדול

 בדרך- ביותר. קצרים רומנים אלה היו
 כבר היה כששולמן הערב, בסוף כלל,

 בת את להכות מתחיל היה כלוט, שיכור
 ״זונה, בצעקות: לרחוב אותה ושולח זוגו
!״זונה

 ברחוב קטנה בדירה התגורר שולמן
תל־אביב. גבול על בגיבעתיים, רמב״ם


