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 שקרה מה קרה לא בארץ שכונה בשום אסורה״.
בארצות־הברית, שיקאגו של הפרעות פרבר בציצת,

 מדייריו שאחד ב־ת והרסו התקיפו הלבנים תושביו אשר
בשכו יפגע השחור שהנגע רצו לא כי שחור, היה החדשים

 ספסלים אין ובאוטובוסים הרכבת בתחנות הטהורה. נתם
אפריקה,, בדרום שישנם כפי בלבד״, ״ללבנים המסומנים

 לרכוש עליו אשנב־דואר באיזה קובע אינו אזרח של צבעו
שלו. הבולים את

גלוייה, כה אינה היא קיימת. זאת בכל המחיצה אולם
 אולם לבן. גבי על שחור כתובות אינן אותיותיה גסה, כה

קיימת. היא
A אותו. מכחישים אחרים בקיומה, המודים כאלה ישנם
העמדת זו אין הפליה. כל אין כי לומר נוח ״הלבן״ לאזרח ■
הוא אין כי בכנות. בדבריו מאמין הוא — מצדו פנים [

בה. נתקל
המלה מכרסמת במדינה לבבות אלפי במאות אולם
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ם מאת כהן שלו

להם. הנגרם עוול
ת שנאה שי אי א־ ל

 : החיים שטחי בכל השכבות, בכל קיימת זו מחיצה
 בלשבת החולים, בבית הממשלה׳ במשרדי לאוטובוס, בתור

המכולת. ובחנות הריקודים באולם הספר, בבית העבודה,
 המשותף, הבית דיירי : רבים תירוצים מוצאים לתופעותיה

 ימכרי לא כי שלהם בחוזה סעיף שהכניסו תל־אביב, בצפון
 ל- או לעיראק־ם ממנה, חלק או דירתם, את ישכירו או

 דבר כל להם אין כי להסביר ממהרים אחרים, ״שחורים״
 המאזינים שכנים רוצים אינם פשוט הם — עיראקים נגד
ערבית. למוסיקה היום כל

 עם ולהתראות להמשיך בתו על שאסר בנתניה, האב
בחור אוחו על לאיים בניו שני את שלח ״שחור״, בחור
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 הוא שחורים. נגד אישי דבר שום לו שאין הכריז הוא גם
 אנושית רמה בעל שחור להיות יכול לא כי בטוח היה רק

״לבנה״. בחורה עם להתחתן לו שתרשה ותרבותית
 בתור שלמה שעה לחכות שהעדיף קופת־חולים, חבר

 גם מעיראק, שעלה לרופא להיכנס במקום ״לבן״ לרופא
 אינו עיראקי שרופא בטוח היה רק הוא שחורים. שנא לא הוא

באוניבר רפואה למד שהוא העובדה במקצעו. מאומה מבין
 זאת בכל ״הוא דעתו. את שינתה לא אמריקאית, סיטה

סיכומו. היה עיראקי,״
רבים מתוך אחד

 ועגומה. ארוכה מגילה מתוך אחדים פרטים רק הם אלה
 רבים שבועות משך אספה אשר הזה, העולם של חוליית־חקר

 תגיש, העדות, מכל אנשים מאות ראיינה הבעיה, על חומר
 את יקיף אשר שלה, הדו״ח את הבאים, השבועות משך

 השכון העבודה, הבינעדתיים, הנשואים החינוך, מערכות
עצמן. המזרחיות העדות שבתוך והיחסים

ש שאלון החוליה מגישה הבאים בעמודים
הפרקים ראשי וכן מומחים בהשתתפות חובר
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