
המהפכנים ענוו ,שהיתה.נסיח׳ מה
למעשה הלכה

 בית־הסו־ הנהלת הודיעה עתלית ^
 האסירים, אחד כי המקומי, הר ■2

 הכלא מטעם שנערך בסיור שהשתתף
וטופו גיאוגרפיה בנושא לאסירים

ההזדמ את ניצל בהר־הכרמל, גרפיה
 שעל העצים חורשות בין נעלם נות,
ההר.

* ★ ★

 השמאלית הגדה שהיתה מה הישואל״ס,
 היא הקוסמונוליטנים, ענוו ננאויס

הענו״ם לנושים ״אטוניטי״(משמאל)
מאפריקה זיכרונות

 מזאמ־ תייר שוטרים עצרו אילת ך•
 שימי את להפשיל ניסה אשר ביה *1

 חוף־הים, על שישנה אשה של לתה
 התייר של הסברו את לשמוע נדהמו

 שחברו, חשב הוא למעשהו: האפריקאי
 לשימלת מתחת מסתתר חיפש, אותו

האשה.
★ ★ ★

שכר טיסות
 מיפעל של בעליו גילו בני־ברל, ף
 ש־ כולל דירה, העמדת כי מקומי, ^

 בטלפון, ושימוש־חינם נלווים רותים
 עובדים לגיוס מספיק פיתיון אינם

 פתיון על הודיעו במיפעלם, לעבודה
 לאירופה ושוב הלוך טיסה מקורי: יותר

 במשך שם השהייה הוצאות וכיסוי
 בעבודתו שיתמיד מי לכל ימים, שבוע

ימים. שנתיים במשך במיפעל
* ★ ★

 של הקשוחה היסטוריה ^
 מספרת בארץ העבריים הכושים 1 1

 חצי לפני ."46ה־ ״קבוצת על בכעס
מו עבריים, כושים 46 נעצרו שנה

עתי לבג״ץ. עתרו הם לגירוש. עמדים
ממ אחרים גורשו. רובם נדחתה. רתם

בבתי־המאסר. לגירושם תינים
 ובמיצפה־רמון, בערד בדימונה,

העב הכושים של מגוריהם מקומות
 הקבוצה על הרף בלי משוחחים ריים,

 מילדיהם, הופרדו הורים האומללה.
מפר איבדה קהילה מבעליהן, נשים
נסים.

מהרחמים הגירוש, מאווירת משהו

 בשו־ מתאדמות רושפות, ועיניו אומר
כמ הגירוש ירד. שלנו ״המעמד ליהן.

 וגם נפשית מבחינה גם אותנו, שבר עט
מפר 46 בלי נשארנו כספית. מבחינה

 עבודה מחפשים אנחנו עכשיו נסים.
 במיסעדות, — אפשרי מקום בכל

 בשטיפת־ ,בניקיון בבניין, בחקלאות,
 לנו אין כי תת־שכר, מקבלים כלים.

היתרי־עבודה.״
 לבנה בחולצה לבוש בן־יהודה אדיב

 כך טהור, הלבוש לבנות. ובמיכנסיים
 הוא בן־יהודה שלו. התזונה שיטת גם

 מאכלים רק ״אוכל קנאי: טיבעוני
בעלי־חיים,״ של תוצרת שום טיבעיים,

ת סי כ
והסדן הפטיש בץ

 הרבנות של יחידה סירבה יפו ^
 שפונה במיבנה להשתכן הצבאית ^

 מכיוון, צה״ל של אחרת יחידה על־ידי
 אי״ ,הסבירו הצבאיים שהרבנים כפי

 במיבנה דתית יחידה לשכן אפשר
 נשקפים אחד בכיוון שמחלונותיו

 ומחלונותיו מוסלמי מיסגד של צריחיו
 העוסקות יצאניות נראות השני בכיוון

במלאכתו.
★ ★ ★

זוחל יצוא
 שנתיים צעירה, נגד הוגש חיפה ף*
 בבית־ כתב־אישום המעשה, אחר ^

 בעת שניסתה, על המקומי, המישפט
 בן־ בנמל-התעופה למטוס עלותה
 נחשים, 70 לחו״ל להבריח גוריון,
 עין־ ונחשי נחשי־אפעה צפעים, ביניהם
 היתר ללא הארץ, מן יצואם אשר החול,

אסור. מיוחד,
★ ★ ★

שיש מה זה
 ב־ אדם התלונן ראשון־לציון ן*

 אשר אחר באדם פגש כי מישטרה
 מאחר האישיות, צרותיו את לפניו תינה
 לו, למכור הציע ולכן מנכסיו וירד

 תכשיטי־הזהב את הזדמנות, במחירי
הרא רכש אכן אותם המישפחה, של

מקו צורף אצל בבדיקה שגילה שוני,
כי זהב עשויים אינם התכשיטים כי מי,
★ ★ ★ •נחושת אם

רע זה זירה
 לשעבר ראשי רב פסק ירושלים ^
 לסייר שביקשו לחרדים, אסור כי ^

 א) מפני במילחמת־פרים לבקר בספרד,
 ב) לצים"; ״מושב היא עצמה שהזירה
 בקרבות לצפות כדי לזירה שהנכנס
 המרעיבים עבירה, עוברי בידי ״מסייע

 מוטב בכלל, וג) השור": את ומצערים
להת כדי בגן־חיות, זה, במקום לבקר,

ברור־ הקדוש של מ״בריותיו שם פעל
★ ★ ★ יא״•ה

בגמילה טיפול
ב ^  מ־ פאב בעל הפסיק תל־אבי
 בו וגמול, אכול מיבצע את קומי ^
 אנשים אכלו לפיו שלו, בפאב פתח
 כמה האוכל עבור וגמלו שרצו כמה

 הראשון שבשבוע מאחר לנכון, שמצאו
 בממוצע, הסועדים, גמלו המיבצע של

 השני בשבוע האוכל; משווי בכמחצית
 ברבע — השלישי בשבוע בשליש; —

 בודדים באחוזים — הרביעי ובשבוע
האוכל. משווי בלבד

2563 הזה העולם

בת־ישראל מלצרית
מחלב־סויה גלידה

 מחלחל הגורל, עם וההשלמה העצמיים
תל־אביב. אל גם

 מיס־ מצויה בן־יהודה רחוב בקצה
 צימי גלידריה גם שהיא קטנה עדה

 אל המאמצת־ (נצח) אטרניטי חונית:
 עייפים רעבים, עבריים כושים ספסליה

בתל־אביב. שוטטות של מיום
היש למהפכנים כסית שהיה מה

 השמאלית הגדה שהיתה מה ראלים,
 הוא נלהבים, לקוסמופוליטנים בפאריס

העבריים. לכושים אטרניטי
 מהמיפגשונים שונה המקום

 ענני ממנו מיתמרים לא המסורתיים.
 אינן בו השיחות וגם ואלכוהול, עשן

 מקום זהו מתקנות־עולם. פילוסופיות,
 מפלסטיק ושולחנות כסאות נקי, קטן,
מא בצהוב־לבן, מלצריות ולבן, צהוב
 צימחו־ לגמרי, כושים־עבריים כלים
טיבעוניים. ניים,

נפ הם בשר. אוכלים אינם הכת בני
 טיבעי, מיץ כוס על באטרניטי גשים

הפר בעיות על הגירוש, על מדברים
ויהיו. שהיו המאבקים על נסה,

 טהור, לבוש ^
טהור מזון ▼

 גבר הוא )33( בן־יהודה דיב
 אחותו בארץ. שנים 13 ורזה. גבוה

 בחודש והיא חודש לפני גורשה
 נשאר 18ה־ בן בנה להריונה. השמיני
אדיב. של בטיפולו

הוא בקירבנו,״ משבר יש ״עכשיו

בן־ישראל אורח
ותירס מחומוס נקניקיות

 חלב שתה למשל, בבוקר, אומר. הוא
אחותו. לו שהכינה סויה של

 באטר־ שנמכר כושי־עברי, מאכל
 ורדרדה, טאמאלי. נקניקיית ניטי:
עג במיץ טבולה בינוני, באורך עבה,

ומתירם. מחומוס עשויה טיבעי, בניות
 של כמו קשות, פנים בן־יהורה לליה

 על שנאבקת כזו קשוחה, לוחמת־צדק
 אם האחרונה. הטיפה עד עקרונות
 מורה. היא בדימונה ילדים. לחמישה

 ספרים לקנות כדי באה היא לתל־אביב
 שיממנו אנשים ולמצוא לבית־הספר

שמ אוהדים ״מחפשים רכישתם. את
 ב־ אומרת היא שלנו,״ המצב את בינים

כבד. דרומי אמריקאי מיבטא
עב כושים 1500 בארץ גרים כיום

 1969ב־ נכנסו הראשונים 44 ריים.
 אי־ גם שכלל ״כרטיס־טיפול", בעזרת

 המיפ־ העבירו 1970ב־ שור־עבודה.
 לחוק־השבות תיקון הדתיות לגות
 לבוא העבריים הכושים יכלו לא ומאז

 השוהים מרבית חוקי. באופן לארץ
,1979־1972 בשנים נכנסו בארץ
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ם שי מ ה
בארץ. נולדו מהם 650 לחוק. בניגוד

 התרבו האחרונות השנים בשלוש
 הוא כששיאן נגדם, העדינות הפעולות
הגירוש.

 כמה אטרניטי מספק זאת ובאווירה
לבאיו. נחמה דקות

האו נחמדים, ״האנשים ליה: אומרת
 ארוחות על מקפידים אנחנו טוב, כל

 אבות־המזון. בכל עשירות מאוזנות,
 אוכלים הילדים כסף, מספיק כשיש

 נבטי־אספסת, של גדולות כמויות
 מולסה, ושותים שימרי־בירה בולעים

להתחזק." כדי
אוה העבריים שהכושים מאכלים

מ טוויסט בר־בי־קיו במיוחד: בים
 דג של חתיכות כמו נראה מלאה. חיטה

 לחם כמו טעים אדום. ברוטב טבולות
 2.50ב־ באטרניטי נמכר מתובל.
 מחיטה טיבעונית שווארמה שקלים.

 נקניקיות גם ויש שקלים. בשני מלאה
 מטופו פלפל כדורי טופולפל, סויה,

פולי־סויה). (גבינת

סלט־פוח,
ותמרים אגוזים'

 מגיע )37( בן־ישראל נואלי **
 עם בשבוע פעמיים לתל־אביב

 מסתובב הוא תכשיטים: של ארגז
 עגילים למכור מנסה הלחים, ברחובות
צונח הוא שעות כמה אחרי וצמידים.

באטרניטי.
 כחולה, גלימה לובש בן־ישראל

 אחוזים 84 גדולה. כיפה ולראשו ארוכה
 אין מיצחו ועל בתל־אביב לחות של

זיעה. של אחת טיפה אפילו
 נשותיו שתי עם בערד גר הוא
 שנים. 12 בארץ נמצא ילדים. ושישה

 אומר. הוא עבודות," מיני בכל ״עבדתי
 לא עכשיו. קשה קצת ובהובלה ״בבניין
 הצטרכתי עבודה. לנו לתת רוצים

 להאכיל כסף להשיג כדי משהו למצוא
 לעשות התחלתי שלי. הילדים את

 מרוויח לא אני ככה גם תכשיטים.
 כמו קונים לא אנשים כסף. הרבה

בעבר.״
 ואוכל קרים מים שותה בן־ישראל

 בירקות גדושה מלא, מקמח לחמניה
 גלידה גם אוהב ״אני סויה. ובגבינת

אומר. הוא סויה,״ מחלב שלנו,

 העבריים הכושים של הטיבעונות
 מרבים הם במהותה. אמריקאית היא

 מלאה חיטה וירקות, פירות באכילת
 סויה, חלב — צורותיה כל על וסויה
 אינם הם סויה. תבשילי קוטג׳, טופו,

 חלב לא גם עוף, או דגים אוכלים
וביצים.

ו המלצרית היא בת־ישראל נעמה
 של הטבחית היא )23( ישראל עדינה

 הגיעה וחצי שנה לפני אטרניטי.
 לעבוד כדי לתל־אביב מדימונה

 שמחה לבשל. אוהבת ״אני במיסעדה.
כאן." לעבוד

 ירקות. סלט להכין אוהבת עדינה
עג ניבטי־אספסת, יש שלה בסלט
הכ גם ושמן־חמניות. בצל חסה, בניות,

 מילק־שייק פירות, סלט של נתם
 הנאה. לה גורמים ופודינג סויה מחלב

 היא לטופו פודינג: מכינה היא כך
 וחמאת־סויה, דבש פירות, מוסיפה

קר. ומגישה מצננת היטב, מערבבת
 היא ,״3 מגיל אכלתי לא ״בשר
 אני בבוקר לי. חסר לא ״וזה אומרת,
 בצהריים פיחת, של פודינג אוכלת

 אני בערב מסויה. קוטג׳ עם גדול סלט
 מקבלת אני חלבון פירות. מיץ שותה

 סי ויטמין י וסויה, שומשום מאגוזים,
גזר. ממיץ אי ויטמין תפוזים, ממיץ

 מפתות לא תל־אביב של ״הסטקיות
ותמ אגוזים בתיק לי יש תמיד אותי.

 מהמאכלים ומזין טעים יותר וזה רים
הזו." העיר של הרעים

 מוצאת כל־כך לא תל־אביב בכלל,
 הרבה אין שקט, ״בדימונה בעיניה. חן

רעש.״ הרבה יש פה מכוניות.
 בבוקר 9מ־ עובדת היא באטרניטי

 שוחה אחר־כך אחר־הצהריים. 4 עד
 קרש־ על ומחליקה בסרטים צופה בים,

החלקה.
 ל״ציבור", נחלק עדינה של העולם

 הכושים שזה ו״שלנו״, כולם, שזה
העבריים.

 של מנה לאכול אוהב ״הציבור
 מבושל, גזר מלאה, מחיטה סטייק

 מלא מקמח עוגה סלט, תפוחי־אדמה,
שקלים. בשמונה זה כל ולחמניה.
טוויסט. בר־בי־קיו אוכלים ״שלנו

 סלט סלט־הכוח: את אוהבת אני
 וגבינת שום של רוטב עם ענק ירקות
מסויה.״ קוטג׳
-31 — כזבי•? לי ׳עדד,—


