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עיתונות
 ברחוב תקרית
הירקון

 בכסא• יושב הייתי דא ..אם
 ברי נשאר היית גרגרים,

מצלמה!
■ מן געמי -----------

תמו שעבר בשבוע פירסם לעד! המקומון
 בידו, מנפנף כשהוא אתגר, אבי של זו נה

 אתגר אבי את השבוע ״ראינו קטע: בצירוף
 כשצלם־ למה אבל תל־אביב, בצפון במיסעדה
 התחיל הוא לצלמו, רצה שלנו העיתונות

 על שעמדו שונים חפצים עליו לזרוק
 כמו: מישפט לומר לאתגר גרם ומה השולחן?

 היית בכיסא־גלנלים, יושב הייתי לא ,אם
מצלמה׳?" בלי נשאר

 הוא ממה בדיוק יודע הוא אמרתי: אני
חושש.

 צריך שאני חושב אתה למה אמר: אתגר
 בכיסא־ הייתי לא אם אמר: ואז לחשוש?
מצלמה. בלי נשאר היית גלגלים,

 עכשיו כבר לדאוג יכול אתה אמרתי:
 ואני מפחד? לא אתה אמר: הוא לי. שירביצו
 בעניין. שתטפל מישטרה יש לא, אמרתי:

ברחוב. אותך לצלם חוקית, מבחינה לי, מותר
 אני ואמר: נחמד, נעשה פתאום הוא ואז
 היית לא בנאדם. אל כבנאדם איתך מדבר
ככה. אותי לצלם צריף

ידיים. ולחצנו עניין סגרנו בסוף
אתגר: אבי של ב׳, גידפה

 הבחור שטותי. זניח, הוא הזה הסיפור כל
 סטנדרטים שום בלי לא־כהלכה, התנהג

 סטנדרטים על מדבר לא כבר ואני אנושיים,
מיקצועיים.

 ובקשר הזה המישפט את לו אמרתי לא
 ולא המצלמה) ושלמות לכיסא־הגלגלים

 את לו אמר אחר מישהו רבר, שום עליו זרקתי
 התנצל הרי הוא מזה, חוץ הזה. המישפט

לפניי.

התקרית בשעת אתגר
מפחדל לא אתה

״הת שאלה:
מה?" על נצל

 ״על אתגר:
שהיה." מה

 ״מה שאלה:
היה?״

 זו (בנקודה
ש אתגר אמר
להמ ישמח הוא
 השיחה את שיך

שעה.) בעוד
 שעה כעבור
 להשיג (״ניסיתי

 דוברת־הר־ את
הצלח ולא שות,
את סיפר תי")
גר:

 ליד ישבתי
 של האדניות

הב המיסערה.
 ברחוב, עבר חור

 מצלמה הרים
לכוון. והתחיל

שא חשבתי
שה אנשים לה

 מבת־ים, גיעו
את אבי את ראו
לצ ורוצים גר

 לי קורה זה לם.
הזמן. כל

 אליו, פניתי
 לי, סלח אמרתי:

 לא הוא אתה? מי
 והמשיך הגיב,
המצ את לכוון
א פניתי למה.

 חמש לפחות ליו
 והוא פעמים,
 ממני. התעלם

 לו לגרום כדי
 העפתי שיגיב,

 קטן, פקק עליו
בידי. שהיה

 שאף חביב, כאדם מוכר שאתגר מכיוון
עיתו עם לדבר או להצטלם, מתנגד לא פעם

 במיסעדת שם, קרה מה לשמוע מעניין נאים,
 שם, ישב אתגר כאשר הירקון, ברחוב מורנו

 עוזרת־ההפקה בחברת בערב, וו בסביבות
קרוצ׳י. ריקי

בירן: איציק הכתב־צלם של א', גירסד!
 ועם ידידה, עם במיקרה, שם, עברתי

 תמיד נוהג אני איתי. נמצאת שתמיד מצלמה,
 לאתגר, ניגשתי שאלות. לשאול בלי לצלם,

 — קטנים חפצים עלי לזרוק התחיל והוא
מה. ראיתי לא דברים, ועוד בקבוק, של פקק

 לא אתה איך חוצפה: זה, מה אמר: אתגר
הר וכמעט אלי ניגש בעל־המקום מתבייש.

חוצפן: עושה, אתה מה אמרה: ריקי לי. ביץ
40

 על הזה שהאיש מפני לו: אמר המקום בעל
 לו שאשאיר חושב אתה כיסא־גלגלים,

ביד? שלמה מצלמה
 ביקשתי אבל אותו. תפסו בעלי־המקום

 איתנו, לשבת אותו הזמנתי אותו. שיעזבו
 הצלתי בשבילו. נבוך הייתי קפה. לו הצעתי

 עסק זה המעטה. בלשון מאי־נעימות, אותו
 את שיטרידו רוצים לא הרי והבעלים חדש,

הלקוחות.
 שהוא אינטרס לי יש שדווקא לו אמרתי

 אמרתי: להסתיר? לי יש מה הרי אותי. יצלם
 לצלם לך שמותר איתר מתווכח לא אחד אף
אתה? מי אומר לא אתה למה אבל לא, או

 כמה לצלם יכול אתה עכשיו לו: אמרתי
צריך. לא כבר לא, אמר: והוא רוצה, שאתה

 נביא נתן, אייבי לספירת 20ה־ ביים היה ף
 ז״ל, ארגוב זוהר לספירת שנתיים השלום, 1

 יוסף וישב המיזרחית, הנשמה מוסיקת נביא
 פתח־ העתיקה בעיר אשר במישרדו וילף

 בספר מגילתו את ויכתוב (מלבם), תיקווה
הזה. העולם
 להסביר לי קשה בשיקום: אני חדשות. יש

 עדיין לי שקשה מכיוון הדברים, משמעות את
 הזה. והאדיר העצום השינוי את בעצמי לקלוט

 הגלגל, המצאת שמאז להגיד יכול רק אני
 השנייה ההמצאה זו פאר, דניאל של גלגלים

בגודלה.
באוטו בבוקר 06.30ב־ הכלא את עוזב אני

 בחרתי שאני למקום־עבורה נוסע אגד, בוס
עצמאי. באופן נ8.00ב־ לכלא וחוזר

זה איתי שלהתעסק ידידה כבר לי אמרה

 לחזור לילה כל שחייב נשוי גבר עם כמו
 שאשתי(שב״ס) — קטן בהבדל אלא לאשתו,

 היא אחזור. לא אם מהבית, אותי תגרש לא
יותר. לצאת לי תיתן לא פשוט

התיאור, את להתחיל מאיפה יודע לא אני
 אתחיל הרבה שנים כבר רגיל שאני כמו אז

מבפנים.
ו הקודמים חברי וכל פופאי את עזבתי

 בדאון־ נמצא הוא שגם השיקום, לאגף עברתי
תל־מונד. טאון

אסי שישה אחד בכל גדולים, צריפים שני
בדרום. באר־שבע ועד בצפון משאטה רים

 בו, שהייתי הקורם מהאגף מטר 300 אולי
שנות־אור. לכמה שווה בתנאים ההבדל אבל

 שרו־ מיטבחון, גדול, לסלון מחולק הצריף
אמיתי. מקרר יש במיטבחון ומיקלחות. תים

להציץ
 סבס־הסמים וירו), גיחה(■וסו הפתעה:

 בציונו, זונה ושענו. הבוהמה שר
 תואו להעביו החליטו שילטונות־הנדא

 ■וצא החומות ביו שנתיים אחו■ ושיקום.
 חוויות בבתח־תיקווה. לעבודות־חוץ גיחה

הכלא מן הכתבות בסידות חדשות


