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55; אשכנזייה גם 1
 פרך,״ להיות יכול אשכנזי וגס פרחה, 1
 חבר הוא ״אס אמוץ, בן דן אומר 1
וחרותה.״ האשה זכויות להגנת בליגה ■

מתפופות 1
 פעס ובכל לשני אחד ממקום שקופצת |

או אחר,״ במקום אותה לראות אפשר
דיזנגוף. מרחוב סחה עמוס מר !
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 מיטב על־פי טיפ־טופ, לבושה יא ך*
 הבורדא. של זו לא האחרונה. האופנה ן (

 לא עוד שהיא ומה הרחוב. של זו אלא
מהחב מעתיקה היא אופנה, על יודעת

רות.
ה משכורתה מרבית את מוציאה היא

 קניית על — כולה את לא אם — חודשית
ה בחנויות בעיקר אותם וקונה בגדים,

 היא ביותר. היקרות גם ולבן מובחרות,
 ובצינת הקיץ בחום — מאופרת תמיד

 ברור לראות, שמיטיב למי אך החורף.
 פגמי־עור להסתיר האיפור בא פעם לא כי

ומרושל. מופרז הוא פעם ולא בלבד,
 אינך ספק. כל אין בכך — התיכה היא

 במחשופים עורג מבט לנעוץ שלא יכול
וב להם, ומעבר שמעל במה הנדיבים,

שבתוכם. במה עיקר
 משאר אותה המייחד הדבר מהו ובכל,

מיוח תכונה אותה מהי ברחוב, החתיכות
 אחריה להפנות לך הגורמת ומסויימת, דת
 :ובזילזול בגיחוך ולהפטיר, הראש את

פרחה!״? ״איזו
ת חתיכה  פחו

יותר או
 כימעט, כל בפי כיום השגור מונח, ך*

ה בשפת־הרחוב יחסית, חדש, הוא 1 ן
לחלוטין, להם חדש שהוא יש ישראלית.

הואשונה בפעם
 אומר הזו,״ המילה את שומע שאני

כסית. קפה של הוותיק המלצר מרסל,

 אף אך אחדות, שנים אותו המכירים יש
 יותר אותו מכיר אינו שנשאלו מאלה אחד

שנים. משבע
 ולכן ברור, אינו המושג של מקורו גם

 בקשר וגירסות סברות כמה־וכמה קיימות
 שם־ הוא ,פרחה׳ כי טוענת האחת אליו.

 את בבתי־הכלא אסירים מכנים בו התואר
 ״פרח.״ מהמילה ומקורו החתיכות,

 המושג של מקורו כי טוענת, אחרת
נול מתוכה אשר החיילים, משפת בצבא,

 בשפת־הרתוב החדשות המילים מרבית דות
ה של מקורו גורסים, כאן, ישראל. של

 דגושה), (פא פרחה המרוקאי בשם מושג
 עדות־ לבנות במישרין מתייחם והוא

שבהן. *מרוקאיות ובייחוד הממרח,
צודת־נקבה בבקשה. ? נוספות גירסות

 הגיר- ;בחורה של פרח לספרדים, לשם־גנאי
 ״פריק,״ האמריקאי למושג הישראלית סה

 או, ״יוצא־דוסך אמריקאית בעגה בפירושו
 הערבית מן'השפה הלקוח מושג פשוט,

פרחה). בערבית, (פרגית,
אומ חושבת,״ אני מערבית, מונח ״זה

 לא עצמי ״אני מילאת. חנה השחקנית רת
הזה.״ במונח משתמשת

״זה גבי: עורך־הדין שאומר כפי או,

ד 1 ל ד  פרחה. בשביל טוב הוא ד
גברים סם שוכבת היא 1-114 # #•

 שורטס עם שעומדת בחורה אהבה• ללא
או פרחה,״ זאת טרמפ, ועוצרת ברחוב

שמינית. תלמידת רוזנטל, רונית מרת

 מעדות שלה שהמוצא לבחורה מתייחס
 יותר.״ או פחות חתיכה הממרח,
״ אני, מר ״ סי או  עובד־סטייקיד, סעיד. יו

 שפרחה ״שמעתי אים־אל-פאחם, תושב
 כמו זה נחמדה. בחורה טובה, בחורה זה

 אז הפרח על מסתכל שהגבר פתוח, פרח
 רוצה והוא מזה, מצב־רוח מקבל הוא

 לזה שיש למה מזה, ולנשום זה את לתפוס
טוב.״ ריח

או הדיעות מיספר מסתבר, הכל, בסך
 הוא ותוכנו, מקורו ״פרחה״, המושג דות

 ברחוב העוברים האנשים כמיספר בערך
 לומר, מה יש מהם אחד לכל הישראלי.
 אך רבות, הן אף הדברים בין הסתירות
 השונים הדברים מתוך עולה בכל־זאת

רבים. מכיים־משותפיס בה שיש תמונה,
 מתבטאת זו למשל. הפרחאית, האופנה

גבו בנעלי־פלטפורמה קיץ, בעוד היום,
 וחולצות- מתרחבים, מכנסי־ג׳ינס הות,

ה חזיה, ללא רצוי גב, חשופות טריקו
 החזה מן נכבד נתח גם לעיתים חושפות

והמעריצים. השמש לעין עצמו,
 דיבור שהוא פרחאי, דיבור גם ויש

 כלומר מלרע, ■הוא בו כשהדגש מתמשך,
 מלווה כולו והדיבןר המילה. של סופה על

מוגזמות. בתנועות־ידיים

 זרוקה
ממת מתרו ו

ה יש ף ח ספר ופרחה אשכנזיה פר
הרי חלוקות זה בעניין גם אך דייה, !

 יכולה פרחה כי טוענים הרוב כמובן. עות,
 המיזרח. מעדות שמוצאה בחורה רק להיות

באו־ כי טוענים בעיקר, חיילים אחרים,

והפר אחד בל
מיש! של המסקנה


