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 אנו שבו בעולם המצוי הרע ומכל
 כזה שאדם להיות יכול איך חיים.
להתאבדות? יטיף

 העלילה, מתוך גם בולט השקר
 את הדריך בן־יהודה ששליח כאילו
 רק לא בגויאנה. המתאבדים מנהיג

 קשר היה לא מעולם שלבן־יהודה
 שנים תשע שבמשך אלא ג׳ונם, עם

 אפשר ברציפות. בארץ נמצא הוא
 הרישומים לפי גם זה את לבדוק

 אפילו לו היתד, לא במשרד־הפנים.
ג׳ונס. עם להיפגש האפשרות

 מהווים הישראליים העברים אנו
 מפני שברחו לבני־ישראל, נצר

ב התפזרו ומשם לחבש, הרומאים
 לאמריקה הגיעו אבותינו אפריקה.
 לשמור להם איפשרו ולא כעבדים,

 שאנחנו הידיעה אך מסורתם. על
 במישם־ עברה ישראליים עברים
 ש־ למרות לדור, מדור חותינו
כנוצרים. להירשם אולצנו
 הורי לי גילו כבר קטן בגיל

 ב־ הקמתי כשגדלתי, עברי. שאני
 מרכז־העברים־הישר־ את שיקאגו

 האחים חידשו ובאמצעותו אלים,
 כיום לנו יש ביניהם. הקשר את

 עברים־ישרא־ אלף 20כ־ עם קשר
 באר- ארצות־הברית. ברחבי ליים

 עם קשרים גם לנו יש צות־הברית
 ג׳ק- ג׳סי הכומר אירגוני־שחורים.

 הוא בארץ, מזמן לא שביקר סון,
שלנו. אוהד

 להשתלט
המדינה על

ל לחזור רוצים אנחנו אן ך*
-  ב־ מאמינים אנחנו מקורות. ״

 המיצוות כל את ומקיימים תנ״ך
 לא אנחנו בתלמוד בו. המוזכרות

 מכיל התלמוד הבנתנו לפי מכירים.
 המרחיקים פירושים, על פירושים

 תחת ממקורותיהם. בני־ישראל את
 צימחונות על מקפידים אנחנו זאת

מה להבריא כדי בשבתות וצמים
חיים־ארוכים. ולחיות זיהום,

להת החלו שלנו הייחוד בגלל
 בשיוויון מאמינים אנחנו לנו. נכל
 שמוכן אחד כל בני־האדם. בין

 שלנו, האמונה עקרונות את לקבל
להצ יכול פיהם על לחיות ושמוכן

 רואים זה בגלל ודווקא אלינו. טרף
עלילות. עלינו ומעלילים סכנה בנו

 מיקרה על סיפרה העלילות אחת
 שאירע מאחינו, אחד של מוות
 שה־ למרות שנים. שמונה לפני

ו המיקרה את אז חקרה מישטרה
 טוען גדליה שקבעה, מה קבעה
 אחד על־ידי נרצח שהאיש היום

 בן- שליח של הוראה לפי האחים,
תח שהמישטרה מוכן אני יהודה.

 להוכיח כדי הכל, את מחדש קור
נקיים. שאנחנו

 בתמותה גם אותנו האשימו
ב ובקבורתם תינוקות של גבוהה

 שלנו הלידות סודיים. מקומות
 מקרב מיילדות על-ידי מבוצעות
 תפקידן את עושות הן האחיות.
 כאשר תמותה. שום ואין במסירות

 שולחים אנחנו סיבוך, איזשהו יש
 ב- סורוקה לבית־חולים האם את

 קוברים אנחנו מתנו את באר־שבע.
 מטעם לנו שהוקצה נפרד, במקום

 לקבור לנו יש סיבה איזה העיריה.
אחר? במקום

ש היא ביותר הגרועה העלילה
 על להשתלט ורוצים גזענים אנחנו

להיות יכולים אנחנו איך המדינה.
לקבל מוכנים אנחנו אם גזענים,

 ומדוע רוצה? שרק מי כל אלינו
המדינה? על להשתלט שנרצה

לח רוצים אנחנו זו? שטות איזו
 בני־יש־ כל עם ובצדק בשלום יות

היי בעיות, לגרום רצינו אם ראל.
 בארצות- זאת לעשות יכולים נו

שווי- אזרחים היינו שם הברית.
וחיי בנו מכירים לא כאן זכויות.

אר עלינו זאת ולמרות קשים. נו
 שאנחנו היא, היחידה הסיבה צה•

 בארץ ורואים עליון באל מאמינים
 דבר לנו אין קדושה. ארץ הזאת

 לחיות רוצים ואנחנו המדינה נגד
ואמת. צדק חיי בה

 בן- בן־עמי של דבריו אן עד
ישראל.
הכו ראשוני שהגיעו מאז

מ יותר לפני לארץ, העבריים שים

 רבות. תלאות עליהם עברו שנה, ג!
 בנמל- הפקיד האמין לא תחילה

אוז למישמע בן־גוריון התעופה
 שחורי־עור של קבוצה כאשר ניו,

 עב־ ״אנחנו ואמרה: אליו פנתה
ולהת לעלות באנו רים־ישראליים.

 שנשמע מה אולם בארץ.״ יישב
קיי עובדה הפך כבדיחה, תחילה

 לארץ שדרכי־הכניסה למרות מת.
 הכת בני המשיכו בפניהם, נסגרו
ה משלהם. בדרכים לארץ לזרום
והניס דרכם על שהוערמו קשיים
.ניכשלו. לגרשם יונות

 מיש־ לבסוף אישר בלית־ברירה
 כמה של השכרתן את רד־הפנים

ב הניצחון בשכונת עמידר דירות
 את הקימו שם הכת. לבני דימונה,
 גם עברו יותר מאוחר מרכזם.

 בשל אולם ולמיצפה־רמון. לערד
נוס עבריים כושים של עלייתם

 בקיר־ הצפיפות וגדלה הלכה פים
 של בקבוצות חיים הם כיום בם.

הצפי בדירה. איש מעשרים יותר
 שיכוני־ את שהפכה הנוראה, פות
 בשכניהם גם פגעה גטו, למעין הם

ה על התריעו אלה הישראלים.
 בלתי־נסבל ממצב הצפויות סכנות

דוו היו במישרד־הפנים אולם זה.
 הדתית הצמרת מכך. מרוצים קא
 תת־תנאים כי סברה, המישרד של

ה את לעזוב ■הכושים את יעודדו
חי כרטים־טיסה גם הובטח ארץ.

 שיהיה הכת מאנשי אחד לכל נם
לצאת. מוכן

 לכותרות עלו העבריים הכושים
 כאילו היה, שנראה אחרי דווקא
חוד לפני לבעייתם. פיתרון נמצא
ב מייוחדת, ועדה כי נודע, שיים

ועדת־ יושב־ראש של ראשותו

 חבר־הוועד, אומר שים־העבריים״.
 עדיין ״אנחנו אייזנברג. אלקנה
 הם כי בעבר, •הצד,ירו שהם זוכרים

אי אנחנו וכי האמיתיים היהודים
 חברי עם בשיחות יהודים. ננו

 הם כי בפירוש, התבטאו הם הוועד
ולר אותנו לסלק כדי לכאן באו
 שכיום גדליה, גם הארץ. את שת

 לנו סיפר לו, מסייעים אנחנו
הכת. של הכוונות הן שאלה

 גורם שזהו סבורים אנחנו ״לכן
 נוכחותו עם להשלים שאין עויין,

יל את מחנכים הכת בני בארץ.
 הם שלהם. האמונה ברוח דיהם

שיי הזאת שהארץ אותם מלמדים
 מצומצמת. בעיה זו כיום להם. כת

 כשהילדים שנה, 20 בעוד אבל
 את להגשים וירצו יגדלו האלה

 תהיה זאת חונכו, שאליהן המטרות
רצינית. בעיה

 מן מתעלמים איננו גם ״אנחנו
בק ששורר הפחד ומן הכפייתיות

 נשלטים הם הכושים־העבריים. רב
 מנהיגי על־ידי אבסולוטי באופן
 מוענש להתמודד, שמנסה מי הכת.

 המאבק במיסגרת חמורה. בצורה
 ולשחרר להם גם לעזור נוכל שלנו

אותם.
של הבעיה רק לא זאת ״לדעתנו

 הכושים־העבריים. של כשכניהם נו,
 ה־ כולה. המדינה של בעייה זאת

 כיצד יודע איננו במדינה מימסד
מדי מעין מהווים הם בהם. לטפל

עומ השילטונות מדינה. בתוך נה
 הזאת. התופעה מול נבוכים דים

 דעת־הקהל. של הגורם גם ישנו
 שלא כדי בהם, לגעת מפחדים

 דווקא אבל גזענים. שאנחנו יגידו
לכך. יובילו גלס ועדת מסקנות

אבישג האחות
שיוויוניים חיים

 הכנסת, של חוק־ומישפט חוקה,
 המליצה מהמפד״ל, גלס דויד ח״כ
 בני עבור נפרד ישוב הקמת על

 לבדיקת שהוקמה הוועדה, הכת.
 בכושים־העבריים, הטיפול דרכי

בנ רמת־חובב איזור על הצביעה
 ל- המייועד ישוב מקום־ כעל גב

בארץ. השוהים הכת חברי 2500
 כי החליטה, אמנם הוועדה

 ש־ על־כך יוקפד והלאה מעתה
 ייכנסו לא נוספים כושים־עבריים

 ההחלטה אך המדינה, לתחומי
 שכבר אלה את בארץ להשאיר
 עזה. התנגדות עוררה בה נמצאים

 כי דעתו, את הסתיר לא גלס גם
מה הכת בני את לגרש עדיף היה

 דעת־ יעורר זה ״גירוש אך ארץ,
 ב־ בעולם, ביותר שלילית קהל

מראש.״ להעריכם שקשה מימדים
 סילוק למען הציבורית הוועדה

 הגוף הוא העבריים הכושים כת
מס נגד המאבק בראש שהתייצב

הוו יושב־ראש גלם. ועדת קנות
 ערד, תושבי הם חבריו שכל עד,
 ראש־לישכת־ ,מימון דויד הוא

 עמו יחד במחוז־הדרום. העבודה
 אייזנברג, אלקנה בוועד נמצאים
 ים־המלח, במיפעלי מכונות מהנדס
 מישרד־ ובעל מהנדס קרני, עמית

 מנהלת ניצן, אסתר פרטי, הנדסה
מו פסח, ושרגא בערד, ווג׳ס מכון

ולהיסטוריה. לתנ״ד רה
להצה מאמינים איננו ״אנחנו

הכו מנהיגי של האחרונות רות

יגי נפרד, ביישוב אותם נושיב אם
 או גטאות מקימים שאנחנו דו

לכושים. פליטים מחנות
 להעניק המליצה גם גלס ״ועדת

 תעודות־זהות הזמן במשך להם
הגדו השטות היא זאת ישראליות.

 אזרחים יהיו הם כאשר ביותר. לה
ולהת לחזור יוכלו הם ישראלים,

או בשום רוצים. שהם היכן יישב
 להישאר מהם למנוע נוכל לא פן

 הרי יהיו הם להם. שהוקם ביישוב
וע שאולי או שווי-זכויות. אזרחים

 אזרחים יהיו שהם חשבה גלם דת
 לגור מותר יהיה שלהם ב/ סוג
 אנחנו לכן מסויים? במקום רק

 המסקנות את לקעקע שיש סבורים
 הזאת.״ הוועדה של

להגנ היוצאים כאלה גם ישנם
 מישס־ העבריים. הכושים של תם
 בעיתון פירסמה מערד, מטמור חת

 בני על אחרת חוות־דעת מקומי
 הביעו מהשכנים שחלק ״נכון הכת.

 השכנות על דאגתם את לפנינו
 ה־ כתבה הכושים־העברים,״ עם

 בני עם בשכנות החיה מישפחה;
 לא שלנו להם הבהרנו ״אך הכת,

 מפריעים ולא נוכחותם, ■מפריעה
נר לכל מעל ומינהגיהם. מעשיהם

מהו הזאת ,הדאגה׳ שכל לנו אה
מתאי שלא גזענות, מעט בלא לה
 — לכל ומעל תרבותנו לבני מה

ליהודים.״
ו■ היימן יוסי
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