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 דאחוז אפשר .,אי־
ר הקצוות בשתי במקל

 ב ת 3׳ מ ״קיבלתי
ר יהודה מחנה־ משוק

 מתנזו אני בשנה .;חודש
!״ומאלכוהול מנשים

 זמר, חנה ״דגר״, לעורכת כיפאק קריאות שלוש
 העברית העיתונות בתולדות הראשונה בפעם שמינתה

 שקשה זלינגר, טלי היא הכתבת צבאיים. לעניינים כתבת
 עזריה של בתו היא — המישפחתי מיחוסה להתעלם
 ״הדסה״ בית״החולים ודובר הוותיק איש״הרדיו רפפורט,

בעין־כרם•
 משולחן־ היישר החדש תפקידה אל עברה טלי
 שינוי לא זה אם ב״דבר". המדור״לנשים של העריכה
ז כן מה אז — עיתונאית של בחייה מהפכני
הצכאית. כתבתנו שלום •
ידיעתי, למיטב כולו, העולם בכל יודעת. את י אד, כן,

 בדיילי עובדת והיא אחת, צבאית כתבת עוד רק יש
טלגרף.
 שהדימוי לתפקיד, כך דווקא כחדו דמה •
£ גברי מאוד ,הוא שלו

 העובדה זה. את אעשה לא שאני סיבה שאין מכיוון
 שמפריע היחיד הדבר להפריע. צריכה אינה אשה שאני

 כמו בעיות על להתגבר צריכה שאני הוא, כרגע׳ לי
 מי כל של בעייתו בעצס זו — נסיון וחוסר יז־ע חוסר

חדש. משהו שמתחיל
 את עכשיו עד ערכתי רשמי שבאירח הוא, המצחיק

 בית, שאוסנה, ברור היה זה לי בדבר. הנשים מדור
 בחור היה זה הסתם, מן שלי. החזק הצד לא הם ויופי

 לתפקיד אותי למנות שלה רעיון היה זה זמר. לחנה גם
 העיתון, של לתעוזה אופייני די זה תתפלאי. הזה.

 ושהוא דגים בו שעוטפים עיתון של היא שלו שהתדמית
 אלא מפרסם, שהוא הסקאנדלים בגלל לא צהוב, עיתון
 מעודד אודי לבד עיתון, עורך אף :עובדה מזוקן. צה־ב

 כתב של לתפקיד אשה למנות מעז היה לא הזה, העולם
 המינוי לדעתי, •דבר. את להצעיר מגמה יש לחנה צבאי.

שלד גדולה בתוכנית הראשון הצעד רק זה שלי
מה'. פטריוטיזם,1עיתון־ •

 והתפתחתי גדלתי אני כך. לזה לקרוא יכולה את
נורמלי. לא צ׳אנס שקיבלתי חושבת אני בדבר, כעיתונאית

 כך ד מודעת את וילדה. כעד דך יש •
£ כיממה שעות צ4 של מישרה זד צבאי ׳טכתב

 את ומעוררת הכי־רגישים הנימים על לי מנגנת את
 נשים. בענייני כשעסקתי גם לי שהציקו יסורי־,המצפון,

 אותה שאוהב אבא׳ יש שלי לילדה לך? אגיד אני מה
 עבודתי, לרגל מהבית להיעדר כשאיאלץ ממני. פהות לא

לא. הוא י זה על משתגע שהוא שאגיד איתה. יהיה הוא
 אורח־החיים כל את ישגה הזה הג׳וב •
שלך.
 אי־ אבל שמהה. לא אני חוששת, אני יודעת. אני
 מחיר שיש יידעת איי הקצוות. בשני במקל לאחוז אפשר

 יותר אדם אהיה אם יתרונות. גם ושיש ל־שלם שצריך
טובה. יותר אשה אהיה עצמו, את ומגשים שלם

 היתה הסימפאטית, כתבת־הרדיו מנשה, כרמלה
 מדהימה, תקרית של גיבורה שעבר החודש בתחילת

 עם לשוק באה כרמלה מחנה״יהודה• בשוק שהתרחשה
 של טונות נשפכו שם, שהתרחש מה ועל ניידת־השידור

 מהעניין הון עשתה לא וביישנית, צנועה כרמלה, דיו•
 ירדו רק שמה, את לציין טרחו לא אף בעיתונים תזה•

 עדות־ בת היא שגם לציין ושכחו עדות־המיזרח, בני על
המיזרח.

:כרמלה את שאלתי המיקרה, אחרי חודש היום,
מר את מה שנרגעת, אחרי כדיעכד, •
5 התקרית כלפי גישה

 ערב באותו הביתה כשחזרתי לי. עצוב נורא עצוב.
 לא עצב. של קשה הרגישה מין בי היתד■ המהומה, אתרי
 מהשוק. מיכתב קיבלתי חיום עצי. — מרירות לא בעם.

 ניידת־ !עם לבקר לבוא אותי מזמינים שם ההבר׳ה
 בעצם. נוראים כל־כך לא שהם להתרשם כדי השידור,

יפה. אותי לקבל במיכתב לי מבטיחים הם
שלהם? ההתנהגות את מסבירים הם •
שלום הפגנת אחרי אירעה שהתקרית כותבים הם כן,
 יודעת, אית אותם. שעיצבנה בכינר־מלכי־ישראל, עכשיו
 ומיב־ טלפונים המון היו התקרית אהרי הראשון בשבוע
 לאוזני וירקו ישראל לקול טילפנו אנשים נזעמים. תבים

 חברה של תגובה אותי הפתיעה הכי אבל המרכזנית,
 ? אתכם שישתיקו רוצה את איך :לי שאמרה עיתונאית,

היחידה. הדרך זאת
שלה£ חכרה עדיין את •
 אמרה שהיא מאז משהו קרה לי שדה. חברה את גס

 תגובה היתה אותי שהדהימה נוספת תגובה זה. את לי
 האיש, אחר. לנושא בקשר לראיין שבאתי בית״ר, איש של

 אותי: שאל מהנה־יהודה, מחקרית הכתבת שאני שהבין
 התקרית?״ אחדי הדסה בבית־חולים שכבת ״תגידי,
 בתקופת אני. ״כי לי: אמר הוא ואז שלא, לו אמרתי
 בהדסה.״ שכבתי מההגנה, מכות שקיבלתי אחרי הסזון,

 הזה, האיש עושה רלוונטיות אנאלוגיות איזה מבינה את
אבי? להיות יכול שבג־לו

!הבל נלסון, רפי על עליו, מאמינה הייתי הכל
 שעבר בשבוע אותו כשפגשתי לי, סיפר שהוא ממה חוץ

באילת.
:אותו שאלתי

 £׳ העניינים מה רפי, •
רגיל. הכל שום־דבר,

£ כידה איזו איתי תשתה •
£ לא למה •לא.

ומאלכוהול. מנשים מתנזר אני בשנה חודש כי
!כחייך •
 מהבירה חוץ ת־שתי בואי בבקשה, ? מאמינה לא את

בשבילי. בירה, עוד שלך

- ישי שרית —י—


