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 את שתלמד אמרה וגאולה אמא בלי
 שתוכל כדי לבשל, )14( הגדולה הבת

הקטנים. ולאחיה לאביה אוכל להכין
קליט את הפעם אירגנה הסוכנות

 מיבצע כמו החדשים העולים של תם
 חדשים, בגדים חליפת קיבלו הם צבאי.

 אחד כל של לגודלו בדיוק מתאימים
 קר. לחורף חמים מעילים קיבלו מהם,

 על המשקיף בית, קיבלה מישפחה כל
 הבית הרי־ירושלים. של משגע נוף

 קיבלו כולם בסיסי. בריהוט מרוהט
 הדרושים, כלי־הבית מגבות, סדינים,

 בדירות שוכנו הם וחדש. נוצץ הכל
 לעולים בסמוך במרכוי־קליטה, פנויות
 ומי מאירופה מארצות־הברית, אחרים

 התרגשו כך כל אלה ברית־המועצות:
 ויתרו מהם שרבים החדשה, מהעליה

 האולפן לימודי על ימים כמה במשך
 החדשים לשכניהם לעזור ורצו שלהם

החדשה. לסביבה להסתגל
 הצה־ בשעת הדירות לאחת נכנסתי

עמדה ואפלולי קטן במיטבה ריים.

שאמה ילדה, יי1ך
1 ו 1 \1\ עוד נפטרה 1/

חודשים. כמה לפני באתיופיה,

_ המטורף המירוץ —
)45 מעמוד (המשך

 והיה בטלוויזיה ראשי כבמאי שימש
 שבה בתקופה הבמאים. כל על אחראי
 מבחינת גם פוריה הטלוויזיה היתה

 באינ־ רק ולא בה שהופקו הדראמות
 איתו שעבדו אנשים ומריבות. טריגות

 בבניין רבים זאת, ועם למעריציו. הפכו
 ואינם אותו מכירים אינם הטלוויזיה
ניהול. כושר לו שיש מאמינים

 המנכ״ל שהיה לפיד, יוסף(״טומי״ו
 עליו אמר רשות־השירור של הקודם

צפוי." ואינו נשלט בלתי ״הוא פעם:
 אחד על־ידי הוצע צמח של שמו
 שחשב המנהל, בוועד הליכוד מחברי

הנח מועמדים שני ישנם שלמערך
 ואולי ושילון, יבין שמאליים: שבים
 משלו. מועמד יציע שהליכוד כדאי

 אנשים חייכו לראשונה שמו כשהועלה
 את מכירים שאינם במחלקת־החדשות,

מקרוב. צמח
 לפי אסור, המיכרז פירסום מרגע '

חברי עם להפגש המועמדים על החוק,

|1ך1ך *1  לבוש (משמאל), מזוקן אבא, ך
ע□ לראשי, כובע וחובש מעיל 111 11 1 1

 בתו ואילנה. תרצה אפרת, אלון, נקראים הם ועכשיו
 וכשתבריא בבית״החולים אושפזה האב של הגדולה
במבשרת״ציון. במרכז־הקליטה למישפחתה תצטרף

 לראשה לבנה במיטפחת צעירה, אשה
 שישבו ילדיה שלושת על והסתכלה

לב צלחות שולחן־האוכל, ליד בשורה
 ארוחת־ לתיאבון ואכלו לפניהם נות

נוצץ. סיר עמד כירת־הגאז על צהריים.
 לבן ואיש הדלת נפתחה פתאום

 שאל, ולא דפק לא הוא פנימה. נכנס
 הוא ביתו. זה כאילו נכנס פשוט הוא

 שהחזירה הצעירה, האשה על הסתכל
 את בחן הוא וכנוע. מבוהל מבט לו

 וכשראה אדון, של במבט הריק החדר
 האמבטיה, ליד מונח המטאטא את

 לעבר שולח כשהוא בכעס, אותו הרים
 ואמר מאשים מבט הצעירה האשה

 הצעירה את לקח הוא ״לא!״ בתקיפות:
 איפה לה והראה לאמבטיה אחריו

המטאטא. את לשים ״צריך״

 באמת ,הס
שחומם!" ^

 בחור פגשתי למרכז, שחזרתי ך*
מ שנים כמה לפני שעלה צעיר

אחו את לבקר כדי למקום ובא צרפת
 אמר הוא גם מכבר. לא שבאה תו,

ופרי בורים הם שהאתיופים בביטחון
 ללמוד רב זמן להם ושיקה מיטיביים

 והמתקדמת, החדשה החייט צורת את
 עליהם.כאילו דיבר הוא גם המערבית.

כמונו. בני־אדם ולא ״יצורים״ היו
 היו המרפאה ליד רחבת־הדשא על
 ילדים, כמה רק צהריים שעת באותה
ל שבאו הסמוכה בני־השכוגה לבנים,

 אלה שחומי־עור. ואתיופים השתעשע,
 כשהאתיופים בכדורגל, ביחד - שיחקו
המישחק. כללי את מהר־מאוד למדו

 ואשה איש עמדו הכביש, על בצר,
 שוחחו הם החדשה. בתופעה והביטו
של חולשותיהם על ודיברו עליהם

 כמה של שיחה אחרי החדשים, העולים
שחו ״הם לסיכום: האשה אמרה דקות

יפים.״ גם הם אבל באמת, רים
 של מרכז־העצבים הסמוך, במישרד

 להיכנס אנשים הפסיקו לא המקום,
 עשרות מלצלצל. חדלו לא והטלפונים

 עזרתם את הציעו ומתנדבות מתנדבים
 המנהלת עטרה, החדשים. לעולים
 העובדת מרכז־הקליטה, של הנמרצת
 ועד המוקדמות הבוקר משעות במקום
 לפתור ניסתה המאוחרות, הערב שעות

 חסרים פה — שצצו הבעיות כל את
 רשמה גם היא אוכל, צריך שם בגדים,

 המתנדבים כל של שמותיהם את
 שעוד להם והודיעה עצמם את שהציעו
 קצת יהיה העסק כשכל איתם יתקשרו

מאורגן. יותר
 נעשה שהכל בהרגשה משם יצאתי

 מדוייקת מאוד, מיבצעית בצורה
 שכחו, כאילו אחד דבר אבל ופרקטית,

 יש אם שגם בבני־אדם, פה שמדובר
 בגלל כרגע, קומוניקציה, קשיי איתם

 בני־ארם. זאת בכל הם הבדלי־שפה,
 על לכתוב להפסיק היה כדאי אולי

 היה כדאי אולי שלהם, הפרימיטיביות
 מלאות שהן הסומכות, את להעביר

 תיד־ שהוא איזה וסימפטיה, טוב רצון
 האתיופים. על ארוך) אולי קצר(או ריר

 שהם שהעובדה להסביר, כדאי אולי
 את להפעיל איך עדיין יודעים אינם

 פועלת איך יודעים ואינם כירת־הגאז
ש (דברים בבית־השימוש הניאגרה

 עושה אינה מאוד), מהר ללמוד אפשר
 שלא טיפשים לאנשים בהכרח אותם

 כמה שבעוד משום כלום. מבינים
 הם בוריה, על עברית כשידעו שנים,
 המאמרים כל את מהארכיונים ישלפו

 תהומית בורות המפגינים המעליבים,
 ה־ לעבר בהם וינפנפו כותביהם, של

■ סרגוסטי ענת מימסד.

מבול הוועדה וחברי ועדת־המיכרזים.
ונבוכים. בלים

 השדולות אנשי עסוקים בינתיים
ומ שונים בליכלוכים המועמדים של

 השני, על אחד האחרון הרגע של שונים
הפולי כף את יטה שזה תיקווה מתוך

 המועמד לטובת המחליטים טיקאים
שלהם.

 זאת, לעומת טוענים, שילון אנשי
 מנהל להיות יוכל לא צמח שיוסי

 ואינו מדי חלש הוא כי רציני, טלוויזיה
דיו. סמכותי

 הוא שיבין זה על בונים צמח ואנשי
 מן הוא לעומתו, וצמח, מדי שמאלו
הלאומי. המחנה

במ נמצאת הישראלית הטלוויזיה
 בזמן לסגירתה והסיכויים קריטי צב

 יחסים מערכת גם ישנה רבים. הקרוב
 רשות־ה־ הנהלת בצמרת מעורערת

 הפעם זו הכלל. לנחלת שהפכה שידור
לתפ המועמדים ששלושת הראשונה

 רקע בעלי רציניים, אנשים הם קיד
 הישגים ולכולם ועמוק, רחב מיקצועי

מרשימים.
אפ נתנה החוצה המיכרז פתיחת

 על להתמודד שילון לדן גם שרות
 ששמו גילעדי, לאלכס וגם התפקיד

 שלא וייתכן כמועמד פעם לא הוזכר
הפרק. מן לגמרי ירד

 המועמדים מן שאיש ברור כרגע
 אם מועמדותו, את יגיש לא שהוזכרו

בבחירתו. בטוח יהיה לא
 של הגרוע הנוכחי שבמצב ספק איו

 את המכיר חזק איש דרוש הטלוויזיה
 להבריא ושיוכל ומקרוב מפנים הנושא

ומהר. מהעומק הטלוויזיה את
■ סרגוסטי ענת
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