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 אתיופים. אוהבים אין בבנימינה
אשכנזים ביו הבדל אין זו מבחינה

 □רם ומיזוח״ם:
 שיירנו ווצים

חו קום מ ר א

 את להציג רוצה טיזוזו למה **ץ
 גרולה, הרירה זרים. לפני ביתו \4/

 והיא בפשטות, מרוהטת נקיה,
 של מקור זהבה ולאשתו לו משמשת

 הדלת, את פותח הוא לב בחפץ גאווה.
 בחדר־האורחים, במיטבח. לסיור מזמין

בחדרי־הילדים. בחדר־השינה,
 חומק הוא בהיחבא, כן, לפני אבל

 טיפות מתיז החדרים, כל בין במהירות
 הריצפה, על בפינות, בושם של כבדות

 מניח הוא אחר־כך רק הרהיטים. על
לדירה. להיכנס לזרים

 הפורץ הריח ריחו־שלו, כי החשש
 הטיבעי הריח זהבה, של מתבשיליה

 כאלף מעיד הזרים, את ידחה הבית, של
 להם שקרה הנורא הדבר על עדים

בבנימינה.
 ושני אשתו שלמה, עברו שנה לפני
 הרקפת ברחוב להתגורר ילדיהם

 מיש- שמונה עוד עם ביחד במושבה,
 המישפחות שש אתיופיות. פחות

 אינן הקטנה בשכונה הגרות הוותיקות
 להן יש האתיופים. את מחבבות
 ומינהגיהן. הרגליהן על לרוב תלונות
 מתייחסת ביותר הפופולארית הטענה

האתיופים. של מבתיהם הבוקע לריח

 ארבע בני בצהריים. השישי יום
 יושבות ותיקות ישראליות מישפחות

 להוריהם. צמודים הילדים בפתח־הבית.
 האתיופים. לילדי מתקרבים אינם הם

מעש קלמנטינות. מקלפים הבוגרים
כוחם. בכל וצועקים סיגריות נים

 אומר נוראי." סירחון מהם ״יש
 הם מה יודע לא ״אני זיגדון. שלום

בכ עושים הם מה בכלל, שם מבשלים
 מהכביסה גם שלהם. הבית בתוך לל

 כל תלויים הסדינים סירחון. יש שלהם
למה. מבין לא אני בחוץ. הזמן

המ המנטאליות כל בגלל ״כנראה
פרזי כמו הם מזה, חוץ שלהם. שונה
 וכל הזמן. כל רוצים הם כסף רק טים,
קי באו, שהם לפני הורסים. הם דבר
עכ גינון. בתחרות ראשון מקום בלנו
להשת כסף להם אין ייהרס. הכל שיו
 יודעים לא הם בהוצאות־הגינון. תף

הניקיון. על לשמור
 אם אותם. לקבל התנגדנו ״מהתחלה

 עורך־דין שכן איזה כאן לנו היה
 והביורוקרטיה. החוקים כל את שמכיר

 זיגדון אותם!״ לזרוק מצליחים היינו
מתאדמות. שפניו עד כל־כך, מתרגז

בבג־ גדלנו ״אנחנו עטיה: בצלאל

חוזרת ההיסטוריה רבותיי,
 על כתבות סידרת גלבלום, אריה חארץ, כתב פירסם 1949 אפריל ך*

 היתה, מכולן החמורה הבעיה החדשים. העולים של קשיי־הקליטה ■4
צפון־אפריקה: יוצאי של זו לדעתו,

 השכלתס דרגת שיא. וזיא שלו שהפרימיטיביות עס לפנינו
 כל לקלוט הכישרון חוטר יותר עוד וחמור מוחלטת, כבורות גובלת

 הם זה, לעומת ביהדות. שורשים גם נעדרים הללו רוחני. דבר
 והפראים. הפרימיטיביים האינטטינקטים למישחק לגמרי נתוגים
 מישחק־ ,הזוהמה את תמצא נמחנות״הקליטה מגוריהם בפינות
 מחלות־ מוכי מהם רבים וזנות. לשוברה שתיה בכטף, קלפים
 גניבות להזכיר בלי זה כל ומין. עור מחלות רציניות, עיניים

 עובדה מפניו. בטוח דבר אין - זה א״טוציאלי אלמנט ופריצות.
 לחיי-הארץ, להסתגלות נתונים בכל המחסור היא פחות לא חמורה
 מחוסרי הם ושינאת״הענודה. ברונית עצלות - וראשונה ובראש

מרודים. עניים וכמובן מיקצוע, כל
 גרוע אנושי מחומר בהבדל זו, לקליטה המיוחדת הטרגדיה

 רמתם להעלות תיקווה אין ילדיהם לגני שגם היא מאירופה,
לדודות. עניין זה הכללית.
 לקבל מסרבת עליית־הנוער בהם. לעשות מה יודעים איננו

 מרוקני שעובד יודעים קבלני־עבודה מהמחנות. ילדי״מרוקנים
 לשמוע רוצים אינם והקיבוצים עליו, לסמוך ואין פריון, ללא הוא

 תהיה זו אם למדינה יארע מה בתוכם. אלה של קליטתם על
אוכלוסייתה!

 עדות־ לבני הוותיק היישוב שרחש לשיגאה דומה מהאתיופים הסלידה
 46ב־ גרים כבר כמחציתם אתיופים. אלף 16 בארץ יש היום המיזרח.
התושבים. על אהובים אינם הם רבים כמקומות קבע. של בדירות ישובים,

 נמצא בעולים המימסדי ״הטיפול מישרד־הקליטה; דובר בן־ארי. גד
 שאינם אנשים אותם. לקלוט החברה של תפקידה זהו עכשיו סיום. בשלי״

 במקום עלינו, האשמה את להטיל מנסים באהבה האתיופים את מקבל-
 את רואים אנחנו השחור. ציבעם בגלל אותם אוהבים אינם הם כי להודות

 אותם רוצים מה רבד״ בחומרה האתיופים כלפי והמתנכל העויין היחס
לגיטאות?" האתיופים את שנדחוס תושבים,
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אותנו! מקורים הירדים שבאם. ״חבר סרמסה(משמאס: תמיד


