
תימני חדר־יולדות
יותר!״ יפות היו התילבושות .בתימן

 זיכרונות־העבר, את חיים עדיין הם רץ.
להחיותם." כדי כוח די להם ויש

 להיט ^
הסתיו

 סתם זה כאן יותר. יפות היו בושות
שטויות!"

 ״ירושלים ^
,,הקטנה *

קבע המאראקשיאדה, *״♦נחנו
 ממארגני מבת־ים, עזרן יוסף

ב מאראקש העיר יוצאי של הכינוס
 תושביו שרוב באיזור מארוקו, דרום

ברברים. הם
 למא־ קראו כך הקטנה״, ״ירושלים

 עשרות יהודים, אלפי בה היו ראקש.
חכ ישיבות, בתי־מידרש, בתי־כנסת,

ואדמו״רים. מים
 יהודים. 16,400 בעיר היו 1951ב־
 אחרי השאר .1955ב־ לארץ עלו חציים

 בארץ יש היום ששת־הימים. מילחמת
מאראקשים. אלף 35

ש חבלים, מתחו הירקון בפארק
 (הרובע המלאה רחובות את סימנו

הת מישפחה כל במאראקש. היהודי)
 במכרים פגשה שלה, ברחוב יישבה

 כמו ושתתה, אכלה ורחוקים, קרובים
לשמו. ראוי פיקניק בכל

 מעל הרבה אנשים, המון ״באו
 עכשיו דווקא למה שלנו. לציפיות
 מאשר מאוחר מוטב להתכנס? החלטנו
 הראשון. הכינוס זה לא! לעולם

 למה אחרים. רבים יבואו בעיקבותיו
 שיקהו האשכנזים? ולא אנחנו דווקא
 כאלה!״ כינוסים הם גם ויעשו יוזמה,
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עוזרי מכנס־תימנים .
לרחובות מרמת־גן

גור מכנס־גרוזים
הכנסת אל העיריה מן

ה הצעירים רוב הזדקנו. באירופה,
 מגלים הם ואין בארץ נולדו אשכנזיים

 עדות־ צעירי ואילו בנוסטלגיה. עניין
בא נולדו לא הגדול, ברובם המיזרח,

 הפו־ והצייד החוגג ההמון הרי *״♦
טי1\  זה הסוחר, של תורו הגיע לי

 מלאי והמכין ומתי, קונים מה היודע
המבוקש. מהמיצרך גדול

מרמת־גן, מפיק עוזרי, נריה נהג כך
 סוחר של בחוש התימנית. העדה בן

 הוא ׳86 סתיו של החם הלהיט כי הבין
 הגרוזים הכורדים, עדתיות. חגיגות

 לנריה זקוקים אינם והמארוקאים
 עוזרי נריה עצמם. משל להם יש עוזרי.

התימנית. העדה אל פנה
 וייסגל מרכז של המידשאות על

 בכל קטנים. דוכנים הקים ברחובות
 בבגדי־ תימנים כמה הושיב מהם אחד

 רוקמת קולעת, גם מסורתיים. חג
 דוכנים — ביניהם שם. היו וצורף

 העברית האנציקלופדיה לפלאפל,
 תימניאדה. לילדים: צעצועים במיבצע,

 אינסטנט־ ,לישראלים עליז יריד מין
ל עלובה תיזכורת לתיירים, תימן

ברחו שהתקיימה יוצאי־תימן וועידת
 לחוג כדי שנים, 36 לפני בדיוק בות
הקסמים. מרבד מיבצע סיום את

 נחשב ״אני עוזרי: נריה הצטדק
 שום לי אין אבל תימן, לנושא כמשוגע

 של התרבות את נאמנה לשקף יומרה
עם התמודדתי לא פעם אף תימן. יהודי

מושקה יוצאת-כורדיסתאן
הצרות...״ התחילו לארץ בדרך .כבר

 אין פאשלות. הרבה לי יש כזה. דבר
 אין בדוכנים, שקורה למה הסברים

 לזה להתייחס צריך האמנים. בין תיאום
בסלחנות."

 בהמוניהם שבאו מהתימנים, רבים
 שקלים 11 ששילמו הארץ, רחבי מכל

בסלחנות. לעוזרי התייחסו לא בכניסה,

 פרטי-לקח אדם בעיניים! עבודה ״סתם
 בתמורה!" כלום נתן ולא הכסף, את לי

 הה־ הדוכן ליד מזוקן תימני מילמל
באני.

 שבתימן, מצנעא סירי, יונה הוסיף
 מועדון כל ״באנו מהרצליה: היום

התיל־ בתימן חברים. 150 הקשישים,

גליסקו(כמרכז) כורדיסתאן יוצאת
משהו!״ שווה אני שגם להראות ״החלטתי

גרוזיה, הרות י 1 קונגונ תסהונה, 1 הסוכות:
שוה וצאי־מאואקש. 1׳ וכינוס התימניאדה

 מריטיקאים, ומצאה בכורו היתה דיבוביץ
מאוד עליזים חוגגים וסתם אגשי־עסקים

בשבוע נערנו עדתיות חגיגות אדבע


