
 ערביה, היא 26ה־ נת ער■ אפנו
 בעדת גרושה, ענו, נח מוסלמית,

 פמיניסטית במתימטיקה, שני תואר
הפלסטיני העניין למען ופעילה

 נענשת הפלסטינית האשה רגע. באותו
ת שהיא ככל יותר, ח ת תפ  פעילה ונעשית מ
 פמיניסטית אשה פוליטית. מבחינה יותר
ת עצמה את חשה ח תה מקופ  בחב־ ונחו

 נאבקת היא לכן השולטת, רת״חגברים
 נוסף הפלסטינית לאשה שוות. זכויות על
 חסיל- נגד חמאבק זה קשה מאבק על

ת המנצלים טונות, ה א קי  השמרניים חו
לדכאה. כדי הערבית, החברה של

 ההורים אין פלסטינית, נערה כשעוצרים
ם חסי תיי  במיקרה הבן. מעצר כאל לזה מ

 לשמור כדי ההורים, נזעקים הבת של
 העליון הערך שהוא המישפחה, כבוד על

קו מנצלים השילטונות הערבית. בחברה נ
ם ומצליחים זו רגישה דה מ ה את לקו

הצעירה. פעילות נגד הורים
באוניברסיטה, שלמדו נשים, ״הרבה

ה יותר הרבה ק  פלסטיני גבר כל מאשר חז
אשה. היותה בגלל פעיל,״

 אינה פעילה כאשה אליה ההתנגדות
 ב־ ,הישראלית בחברה רק מצטמצמת
החב גם ובשכנים. במישפחח שילטונות,

 שהיא משתכנעים פעילות לאותה רים
 שהיא שהוכיחה אחרי רק להם שווה

 מאשר 50 פי ובמעשיה, בדבריה רצינית
עצמם. הם

 הרבה בנישמתה. פמיניסטית היא אפנן
ה למען לפעילות שהצטרפה לפני זמן

טה הפלסטיני, עניין להיל שעליה החלי
 שיש חופשי, //כפרט עצמאותה, למען חם
ת על הבלעדית הזכות לו והכ החלטו

עצמו.״ לגבי רעות
ו צעירה ערביה כאינדיבידואליסטית

במתימטיקה, שני תואר בעלת גרושה,

ונונית ת
ת על למשל.  אמורה שהיא וכמה כמה אח
ה האשה של למצבה אדישה להיות

 הופתעתי לדשא כשחזרתי אך פלסטינית.
גדול. מעגל למצוא
 האשה ניצול על ודיברה פתחה אפנן

ת הגברים, בידי הפלסטינית ח  הכיבוש. ת
מת היא גברים לאיזה ציינה לא היא

לה חשוב חיה לא זח בדיוק. כוונת

ם או עבודה למצוא יכלו לא תקד ה  ל
 פוליטית,״ פעילות בגלל רק בעבודה,

 הכי ״הצורה למשתתפות. אפנן סיפרה
א זה בצפון למילחמה להתנגד טובה להי

ת נשים ביחד, בק  ויהודיות.״ פלסטיניו
נת שבהם הקשיים על סיפרה אפנו

ת צריכה //אני קלה.  יותר הרבה לחיו
תוחכמת יותר קשוחה, ו ומתוכננת, מ

וגון רינה
ה הפלסטיניות, הנשים עם סולידריות

 נשים. שהן מפני בעיקר בלבנון סובלות
חסות תיי  האשה לבעיות היתה כאן הה

ולאום. ארץ הבדל בלי כאשה,
 הסדנה בצהריים. 1.30 היתה השעה

 על הודיעה השחומה אפנן הסתיימה.
 על הצהריים אחרי בלתי-מתוכננת סדנה

נשים נגד ״אלימות :הנושא הדשא.
פלסטיניות״.

 המשתתפות שמיספר משוכנעת הייתי
כ ידועה אינה הישראלית מועט. יהיה

טה, פמיניסטית ל אדישה די והיא להו
לאמריקאית, בהשוואה וגורלה, מצבה

כתל־אביב בכית־קפה עלי אפנן
מעכו״ ערביות גרושות חנוש־שש מכירה אני

ישר לאשח אופיינית דוגמה היא אין
 ישראלית. לערביח לא ובוודאי אלית,

תי עניינה היא ולכן כל־כך. או
לפמיניזם? הגעת איך •

 אבל יהודיות. חברות דרך הגעתי לאירגון
 האישי נסיון־החיים דרך הגעתי לעקרונות

שלי.
? פמיניסטית שאת גילית מתי •

 ילדה פעם אף הייתי לא הילדות. מאז
 מגובשות ממש לדיעות אבל שיגרתית.

להתג שעלי כשהחלטתי ,22 בגיל הגעתי
 מה שעשתה ילדה פעם אף הייתי לא רש.

 הרבה: יש דוגמות ממנה. רוצה שהחברה
 ** היהודי הנוער בבית השתתפתי 13 מגיל
ה לבעיה בסדנות השתתפתי בעכו: ערבי

 אי־ יצאתי :וערבים יהודים בין פלסטינית
 וזה בית־הספר, במסגרת לטיולים גם תם
שיגר לא זה הערבית. בחברה מקובל לא
 לצאת שלו לבת מרשה אחד כל לא תי.

 הירשה, לא שלי אבא גם הזה. בגיל לטיול
אותו. לשכנע איך ידעתי אבל
 יהודים? חברים אז לך היו •

ער היו ממש החברים תקופה, באותה
 היו שלי הראשונים היהודים החברים בים.

אי שלמדו סטודנטיות בעיקר — בטכניון
למתימטיקה• בפקולטה תי

 למתימטיקה שבפקולטה יודעת אני •
נשים. זואשר גברים יזתר יש

 מציפות האחרונות בשנים חדש. לא זה
 בנים למתימטיקה. הפקולטה .את הבנות
להנדסה. הולכים

חב דרך הגעתי הפמיניסטיות לאירגון
 משותפת פוליטית פעילות דרך וגם רות,
 הנשים בדרך־כלל, ויהודים. ערבים של

הפ דרך פמיניסטיות. גם הן השמאלניות
לפמיניזם. הגעתי שלי הפוליטית עילות

 צריבה הייתי מזמן, לי היו עקרונות
 ילדה, שאני שידעתי מאז אותם. לנסח רק

 רק לא בכלל, האשד, דיכוי שקיים ידעתי
 להתמודד התחלתי אז כבר הפלסטינית.

הבעיה. עם




