
נתרית
!
התוזזויס ח11י

 רצו מאלג׳יר, שאני ״בגלל אטואל. קובעת
ל חרושת בתי מיני לבל אותי להכניס
ב רשומה שהייתי למרות ולמזון. אריזה

לפקידות.״ מחלקה
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 והסד־ לנקודר״ הצג״״רד! קודה *
ל אטואל אצל הצטבר, שלהן הכל ■1

אפלייה. חד־משמעית: מסקנה
 כאשר, היה בהתפתחותה הבא השלב

לה נסיונות־נפל של חודשים מספר לאחר
 לאילת. לרדת החליטה עבודה, שיג

גילוי זה היה היפים. חבר׳ה הכירה שם

 מגני־תקווה. הנערה עבור ומלואו עולם
חו על שלהם, החיים מאורח הוקסמה היא
 קרסונטרי ג׳ראר את גם הכירה אילת לות

 על לה לספר שהחל צרפתי, סטודנט )22(
מו עליהם. חשבה לא אף שמעולם דברים
חב מאבקים ספרים. פופ. קלאסית. סיקה

חדש. שמאל ופוליטיים. רתיים
 כי גילתה וחבריו, ג׳ראר של מפיו שם,
והח — בבעייה נתקלו כבר לפניה אחרים

 בין ההבדל כי בנידון. משהו לעשות ליטו
 משמיים. טבעי נתון אינו לסביון גני־תקווה

 לשנות אפשר פוליטית פעילות באמצעות כי
 כרגע, הנטוש הגדול הוויכוח וכי זה. נתון
איך? הוא:
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 ספרדים הרבה יש ספרדים? הם התושביםבה. ורובה ראש שקעה { (
 טעם? בהם יבחרו שלא מדוע מוכשרים.

את זה. כל את לתקן לעזור רוצה ״אני
1

 ״הממשלה חד־משמעיות: — מסקנותיה
ב אשכנזים כולם שווה. לא בארץ כאן

 לא ילדים מרובות משפחות הזו. ממשלה
 עולים — זאת לעומת דירות. מקבלות
ענק. דירות מקבלים מרוסיה
 מרוסיה. עולים שיבואו רוצה דווקא ״אני

 את לעזוב שרוצים ליהודים לעזור צריך
 יש בנו? לפגוע צריך למה אבל הגולה.

 כבר ממרוקו. ארצה בא הוא חבר. לי
 לו מבטיחים לארץ, בא שהוא שנים ארבע
מקיימים. לא אבל — דירה

כשרוב אשכנזים, של הממשלה ״למה

 העוול. את נמצאים. אנו שבו האומלל המצב
הקיפוח. את

 שהם הפנתרים נגד טוענים ״האשכנזים
 לעבוד. ללכת רוצים לא עבריינים, עצלנים,

 עצלנים ואשכנזים ככה? להגיד אפשר איך
 יש בטח אין? — אשכנזים ופושעים אין?

 עצלנים, יש בטח הפנתרים. בין עבריינים
 ושולחים בבתי־קפה היום כל יושבים שרק

לעבוד. האשה את
 ככה? שכולם אומר כבר זד, — מה ״אז

 בני כל בארץ, הספרדים מדוע מסביר וזה
מהאשכנזים, פחות מחזיחים המזרח, עדות

 לילדים נותנים קטנות, -ותר בדירות חיים
 באמת להיות צריך טוב? פחות חינוך שלהם
בזה. להאמין בשביל טיפש

 תיכף ויצאתי — לימודים גמרתי ״אני
ה המעבידים התוצאה? ומה עבודה. לחפש

במקו אשכנזיות בחורות העדיפו אשכנזים
 קיבלתי ספרדי, מעביד כשמצאתי רק מי.

 תלמידה הייתי ובבית־הספר, עבודה. אצלו
 — האשכנזיות שלי מהחברות טובה יותר

לפני. עבודה שקיבלו
 למקו־ רק לא רע שהקיפוח חושבת ״אני
 זמן כמה בכלל. למדינה רע הוא פחים.
 ההתפוצצות. תבוא בסוף חלא בשקט? נסבול

 שרוכבים מבינים שלא חמורים אנחנו, מה
 את לתקן טוב יותר לא האם אז עלינו?
 שיד בלי התפוצצות? בלי — עכשיו המצב

אלימות? בלי אחים? את
 המזרח, עדות בני שאנחנו, חושבת ״אני
 תשומת־לב להזעיק כדי הכל לעשות צריכים
. שלנו. לבעייה ל מוכנה אישית אני הכל

ה תשומת־לב את להפנות כדי קורבן, כל
אלינו. ממשלה

— זאת לעשות היחידה הדרך ״ולדעתי,
לפנתרים. להצטרף זי,

אעשה.״ בדיוק ״וזאת




