
 8מקו לנו אין בייצול•. שלנו האחויון
בו!״ לחיות אחר

 אמר אלה פסקניים אך שקטים דברים
 ),28( קארטר בן־עמי הזה העולם לכתב

היו העבריים, הכושים קהיליית של דוברה
 על אחדות. שנים מזה בדימונה שבת

תת ״האם הכתב, של המפורשת שאלתו
 קארטר שב ?״ מהארץ לגירושפם בכוח נגדו

:ואמר
בעו שלנו האחרון המקום היא ״ישראל

שלנו.״ הסוף יהיה כאן לם.
 העבריים הכושים של העתידה תגובתם

הדב מן משתמעת לגרשם, ניסיון כל על
בפירוש. רים

״המלאכים
בשחור״

 קאר־ בן־עמי שלח מיספר שבועות פני ף•
 גמיקצועו, לתנ״ך מורה יפה־התואר, טר /

 במים־ מאיר. גולדה לראש-הממשלה מיכתב
 למען לעשות ממנה ביקש הנירגש תבו
 היושבים הכושית העדה בני יגורשו לא

להת מוכנים ״אנו הארץ. מן בדימונה
למען הכל ולעשות בארץ מקום בכל יישב

ע הנשמה. שליחי להקת ובהונו בום,  ז
 איש ארבעה רק שהיינו בכך התחשבו לא

 שעות. שלרש של הופעה לנו ונתנו במקום,
״המלא להם קורא אני הופעה, אותה מאז
 הפכנו שלהם ההופעה אחרי בשחור.״ כים

 אלינו שחזרו כאילו אחרים, אנשים להיות
להס מסוגל לא בכלל אני שלנו. הכוחות

ננו.״ חוללו הם פנטסטי שינוי איזה ביר

הרשויות
ם אוני ת- חסרו

 הח־ לידי כבר הגיע ישרד״הפנים 4*
 הגברים, 400 של מקומם סופית. לטה (■/

 העבריים, הכושים כת בני והילדים הנשים
 לא האחרונות, בשנים לישראל הגיעו אשר

כאן. יכירם
העו הבעייה אולם לגרשם. יש כלומר,

ליי כיצד — הינה השלטונות בפני מדת
 מבחינה למעשה. הלכה זו החלטה שם

ישי בעייה. כל לכאורה, אין, מישפטית
 בדימונה הקטנה הכושית הקהילה של בתן

 איננה בערד, יותר המצומצמת והקבוצה
 דירות קיבלו מבניהן שאחדים אף חוקית.

אשרות־ של תוקפן הרי ממישרד־הקליטה,

שחוו סוד
 על מראש מוותרים ״אנו כתב.. ישראל,״

 חומריות זכויות כל ועל עולים, זכויות
כאן.״ להישאר לנו שיורשה ובלבד אחרות,
 העבריים הכושים כת שבני ניראה אכן,
ביש להיקלט על־מנת יכולתם ככל עושים

 בפקודת־הגירוש להתחשב מבלי וכך, ראל.
 הכושים ממשיכים נגדם, ועומדת התלויה

כמקודם. שלהם ההתנדבות בפעולות
 הניצחון לשכונת מגיע בשבוע פעמיים
 את המוביל צה״ל, של אוטובוס בדימונה

 מן הצבא. מבסיסי לאחד הנשתה שליחי
 הם הללו והמייגעות הממושכות הנסיעות

 מקבלים שאיגם רק ולא סחוטים, ההרים
 הם לדרך הצידה את גם אלא תשלום, כל

מרוצים. הם אבל מבתיהם. עימם נוטלים
:הלהקה ראיס חיזקיהו, הזמר אומר

 האמריקאיים, בדרכוניהם שהוטבעו השהייה
 החזירו עצמם הדרכונים את מכבר. פקע

אר לפני בתל־אביב, אמריקה לשגרירות
 אשרות־ קשה. מאבק לאחר חודשים, בעה

להם. ניתנו לא ושוב, שוב שביקשו העולה
יו לגרשם, שהחלי!ט מישרד־הפנים, אך

 ואולי כלל, פשוט אינו שהדבר היטב דע
הקי שגירושם כיוון בלתי-אפשרי, אפילו
 שערורייה לחולל עלול הכושים של בוצי

קו ומחאה ראשונה, ממדריגה בינלאומית
ו באמריקה הכושים מיליוני מצד לנית

 יחסיהן את ניתקו שאמנם אפריקה, ארצות
 בפניה השאירו אך מדינת־ישראל, עם

פתוחות.״ ״אופציות
 את להוציא שמתפקידה ישראל, מישטרת

יו־ הפועל, אל מישרד־הפנים של החלטתו
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עורך־דינה. בהתערבות זמרמה, לאחר שוחררה לגירוש. כמועמדת תינוקותיה, עם יחד

הסוחוריס ועבדי□
 אנחנו המדינה. שבשביל לי איכפת לא ״זה

 לי חשוב בלתי־חוקי. באופן כאן יושבים
הנש על טוב לחיילים עושים שאנחנו רק

משנה.״ לא השאר כל מה.
 בידי זאת. מעריכים אמנם צה״ל וחיילי

 מיחידות מיכתבים עשרות כיום , הלהקה
פעו על להם המודות שונות, צבאיות'

הברוכה. לתם
יחי מפקד מנחם, רב־סרן למשל, כתב,

 ומאמציכם התנדבותכם ״היענותכם, דה:
 בבאר־ מביה״ח לחיילינו.״ רבות תרמו
 ״אחינו הלשון: בזו מיכתב קיבלו שבע

 בהתנדבות, שנעשתה הופעתכם היקרים,
רו הנפלאים והריקודים הנגינה השירים,

 שלא הפצועים, של מצבירוחם את ממו
משפחו עם החנוכה חג את לחגוג יכלו

הקוד בפעמים כמו ושוב, בביתם. תיהם
 קשר על איתכם לשמור מקווים אנו מות,
 לעזרת האגודה בשמחות.״ ולראותכם הדוק

ל שלחה יע״ל, תל־השומר, בית-ההילים
תעודת־הוקרה. העבריים הכושים להקת
 מספר הלהקה של מהופעותיה אחת על

 בפלוגת חייל־מילואים י נרקונסקי, אברהם
 :במיקצועו תיירים אוטובוס ונהג טנקים,

 זוכר לא אני המילחמה. בזמן היה ״זה
חיי ארבעה רק היינו יום. באיזה בדיוק

 חלק לתעלה. ממערב מבודד במוצב לים
אוטו- הגיע פתאום פצועים. היו מאיתנו

 קלה. תהיה לא שהמלאכה היא אף דעת
 את בישראל הרואים העבריים, הכושים

 והיודעים בעולם, והיחיד האחרון ביתם
 חומר־ בבחינת הינה בארץ נוכחותם כי

 לכן, בכוח. לכך להתנגד עתידים נפץ,
 זה, לצורך מישטרתי, כוח של כניסה כל

 מתגוררים, הם בהם השיכונים לתחומי
 מ- שנירמז כפי בשפיכות־דמים, תסתיים

 מנהיגי של השקטות־ל״כאורה תגובותיהם
הקהילה.

 כתב בפני השבוע הגיב זו בעייה על
 של הדרומי במחוז בכיר קצין הזה העולם

 להישאר שביקש הקצין, ישראל. מישטרת
 כפי הנושא,״ ״עדינות בגלל בעילום־שם

:אמר זאת, שהגדיר
 היינה העבריים הכושים של ״הבעייה

 בארץ יושבים הם לגבינו. ביותר חמורה
 היטב שידוע דבר וזה בלתי-חוקי, באופן

 של לבעייתו כלל דומה אינו אך לכולנו,
 מן לגרשו שהוחלט אחר, זר אזרח בל

 בעייה לא זו אחרת. או זו מסיבה הארץ
 עם שנתפסו אנשים של מיקרית קבוצה של

 מיקרה זהו לגרשם. ויש סמים של־ כמות
 נתקלנו לא עדיין שבכמותו מיוחד־במינו

מעולם.
 שבאו אנשים של גדולה קבוצה ״זוהי

 כאן קיבלו אפילו חלקם הוקי. באופן לארץ
שהם טוענים והם ממישרד־הקליטה, דירות

 האמת, למען שלהם. הארץ וזאת יהודים
 לסלק יהיה אפשר כיצד יודע לא בכלל אני

קבו מהארץ לסלק פשוט לא מכאן. אותם
מאד.״ אלימה להיות שעלולה כזו, צה

גירוש

ה, אמנם, ף ר ט ש מי  בפעולה כנראה ה
מג אינה מישרד־הפנים, עם מתואמת

 ישיר. באורח הארץ מן הכת בני את רשת
 מפעילה היא זה, ו״עדין״ מיוחד במיקרה

 בני יותר. הרבה מתוחכמת אחרת, שיטה
 פיר־ ללא בצינעה, מישראל מגורשים הכת
טיפין־טיפין. — סום

 מן הכושים את מגרשים בה השיטה על
 ״דוגמא :קארטר בן־עמי מספר הארץ
 תומס של המיקרה להיות יכול לכך טובה

 אייזנשטיין מחברת קיבל )33(תומם גלובר.
 הוא משכורתו. של שיק עבד, שם לבנייה,

 לתחנת-המיושטרה עימו והלו השיק את נטל
 מוחרם שהיה דרכונו את לבקש בדימונה,

 השיק. את לפדות שיוכל על־־מנת שם,
.1973 יולי בחודש היה הדבר

 קארטר. מספר אותו,״ ראינו לא ״מאז
למיש־ פנינו נעלם, שהוא שנוכחנו ״אחרי

 לדרכון בקשר הלך,לשם שהוא ידענו טרה.

 הם לו. קרה מה שאלנו במישטוה -שלו.
 והיפנו בכלל, אותו ראו שלא לנו אמרו
 שם גם בבאר־שבע. הנגב למישטרת אותנו
דבר. להם ידוע שלא לנו אמרו

 שקיבלנו אחרי רק לנו נודעה ״האמת
 מהמיכתב מארצות־הברית. מיכתב, ממנו

 במישטרת עליו שאלנו שכאשר הסתבר
 דבר, עליו יודעים שלא לנו ואמרו הנגב,

 אחרי יום־יומיים שם. עצור בעצם היה הוא
 לארצות־ וגירשוהו ללוד ואותו העבירו זה

הברית.״
 בארץ, מאחוריו, השאיר גלובר תומאס

 ילדיהם, שישה ואת קלורודיה אשתו את
חודשיים. בן תינוק ביניהם
 גורשו אחרות, שונות ובאמתלות כך,

 נשואים ככולם רובם ונשים, הברים 26 כבר
 מאחוריהם הותירו אבות ובעלי־מישפחות.

בע מאחריהן הותירו נשים וילדים, רעיות
 דויד ),38( ברנצן אגר גורשו וילדים. לים

 נשארו וילדיהם שאשתו )21( שנייפס
 ),22( טיילור צ׳רלס ),44(רוז אלפרד בארץ,
 שנשאר לבן ואב נשוי ),24( מק־-לור ג׳ורג׳י

 נשוי ),26( וויליאם טיירון בישראל, אמו עם
 ),36(מק׳הולם וגריידי ילדים, לשלושה ואב

 שחקן־כדורסל ילדים, לארבעה ואב נשוי
ב־ שהותו מרבית משך ששימש מצויין,

)30 בעמוד (המשך


