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במדינה
דרכי־חיים

עגבגיה שירת
 ימה חוף על הצניחה במיפגן שחזו אחרי

ו אשתו הרמן, פאול הלכו חל־אביב, של
כש הכרמל. בשוק אבטיחים לקנות ילדיו׳

 כשהוא בשוק, הדוכנים אחד ליד הרמן עמד
ל התעופפה משובח, באבטיח לבחור מנסה
בגדיו. על והתרסקה עגבניה עבדו

 הסמוך, בדוכן הרוכל כי מייד חשד הרמן
 העגבניה. את בו הטיח ),43( מילים יעקב
 על הרוכל. אח הרמן שאל זרקת?״ ״למה

 בבית־המשפט: סיפר אחר־כך, שקרה מה
 עליו. שצעקתי בגלל סקנדל לי עשה ״הוא
 מכותי׳ רוצה ,אחה אותי: שאל שני, רוכל
 ופצע משקפי את שבר עלי, התנפל הוא

 לי יש עכשיו ניתוח• לי עשו בלילה אותי.
 בסדר.״ ולא עקום אף

 מוכר כהן, זכריה העגבניה. מחיר
ש בעת הרמן עמד דוכנו שליד האבטיחים

 ה־ נזרקה ״פיתאום בגירסחו. תמך נפגע׳
 מאיפה. יודע לא ״אני סיפר, עגבניה,״

ה בשביל לו לשלם צריך שאני טען הרמן
 שלי ההולצה גם אבל שהתלכלכה. חולצה

 להתחשב מוכן הייתי זאת בכל התלכלכה.
 רק האבטיח. של מהמחיר לו להוריד בו

 צועק: אותו שמעתי הפנים את סובבתי
 ״ לי!׳ הרביצו לי! ,הרביצו

ו מילים יעקב הובאו בית־המשפט אל
 של בחקיפחו שהואשמו ),18( פריימן אפרים
 אחרת גירסה היחה מהם אחד לכל הרמן.

 עלי וזרק ילד ״עבר העגבניה. סיפור על
 היתד, ״העגבניה מילים, פיפר עגבניה,״

 אותה זרקתי רקובה. לא ובכלל כזאת קטנה
 נפגע אבטיחים שקנה האדון בחזרה. עליו

 סליחה לבקש הספקתי לא טיפות. במספר
 מצא שלא אחרי שוטר. להביא רץ והוא
 אם החוצה ,צא שלי: החבר על צעק שוטר
 מכות.״ התחילו והם עבדאי׳ אתה

 בפני להשוויץ רצה ״הוא פריימן: הסביר
 ראשון.״ אותי היכר, הוא אשתו.
 לסיפורו השופטת האמינה הסיפורים מכל

 למילים עלתה שהושלכה העגבניה הרמן. של
מהם. אחו לכל קנס ל״י 100ב־ ולפריימן

תולדות
 עולה כמה

7 סדי על לשמוד
ב להתפרעות עד הוא כשאזרח קורה מה
 כדי להתערב לו מותר האם ציבורי? מקום
 התל־ שופם־השלום המתפרעים? את לרסן

 התשובה את השבוע נתן לוין, דב אביבי,
 החוק.״ במיסגרת אבל ״כן, בפסק־דין: לכך

הצ האהל בתיאטרון נערכה 1968 ביולי
 מוסינזוי יגאל של מחזהו של הבכורה גת

 בגלל שונתה ההצגה אבל הכלים. את שברו
ה את לשברו צופים מספר של התערבותם

 צעירים אמנים כשקבוצת זה היה עצמות.
רכ המחזה, של רמתו נגד למחות החליטה

 מהלכה את והפריעה להצגה כרטיסים שה
).1613 הדה (העולם בקריאות־ביניים

 נוכחים הרגיזה ההצגה במהלך ההתערבות
 יגאל המחזאי כמו מהם, כמה באולם. אחרים

 וכמה האהל סדרני בניו, עצמו, מוסינזון
 הצעירים, האמנים על התנפלו אחרים, צופים
החוצה. אותם וגררו מכות אותם היכו

המשט למפריעים. להרביץ אסור
 אלה ואת המתפרעים את לדין תבעה רה

 מכולם שניים רק יחד. גם לרסנם שניסו
מיכ הצייר אלה היו באשמה. להודות בחרו

).70( מיצנר וחיים )28( דרוקס צבי אל
 בהתנהגות הואשם שדרוקם בעוד אולם
 קריאות־ ש״קרא בכך ציבורי, במקום פרועה
 חזקות מחיאות־כפיים מחא רם, בקול ביניים

בתקיפה. מיצנר הואשם והרעיש,״
ה נגד המתק־ממים מראשוני דיה מיצנר
 המפריעים, אל זינק גילו, למרות הפרעות.

 העובי החוצה. לגררם ועזר מהם כמה היכר,
 המתפרעים, עם שנימנה טרץ, דני הסוציאלי

גופו. חלקי בכל אותו היכר, מיצנר כי טען
 השופט על־ידי דרוקס הורשע שבוע לפני

וער קנם ל״י 100 של לתשלום נדון לוין,
 למשך טובה להתנהגות ל״י 250 בסך בות

 למרות מיצנר, גם הורשע השבוע שנתיים.
ההליכים. את לעכב המשפטי מהיועץ שביקש
 זקן אדם ״אני בבית־המשפט: מיצנר טען

התק בקטטות. מעורב הייתי לא פעם ואף
 להצגה.״ שהפריע אדם עם קרתה רית

 50 בסך קנס עליו גזר לוין דב השופט
להש כדי כי שהבהיר פםק־דין זה היה ל״י.
 בכוח להשתמש אסור להצגה, מפריעים תיק

מכות. ולהרביץ הזרוע


