
 כשטח כמו כו מורגשת העדות מחיצת אשר שטח אין
 כיותר, ומתקדם לנאור עצמו את החושכ ה״לבן״ אפילו החכרתי.
 יחשוכ רואה, שהוא הפלייה של מקרה כל על להתרעם המסוגל
 הוא ״שחורים״ עם הכרתיים ליחסים שיכנס לפני פעמיים

 ככל שווים אנשים המזרח עדות ככני לראות כניו את יחנך
 ידכר שחור, חכר הכיתה תכיא למשל, שכתו, כרגע אף - דבר
 גורמים אלה כל - חיים הרגלי מסורת, תרבותית, רמה על אתה

 (משמאל) זו תמונה נישואים. מונעים לכינו, כינה המפרידים
 ״שחורים״ של קכוצה : חריפותה ככל הכעייה את מסמלת
 הים שפת על העוכרת אשכנזיה, כחודה אחרי כעיניה עוקכת

 קרוב יחס ליצור אפשרות כל אין כי יודעים הם כתל-אכיכ.
הע או שריקות כמה כהורים משמיעים כאלה כמצכים יותר.
 לפיכד שחורות. חיות :התו את להם מדביקות הבחורות רות,

 הכחור של קרנו את המעלה לדכר ״לכנה״ לכת יחסים הופכים
 הדין והוא - ההכרתי כסולם לעליה תחליף מעין חכריו, בין

,.לכן״. כחור עם המזרח עדות כת שי יחסים זגכי

 הם כיום המעברות מתושבי 80ל-^ קרוב
 דחוסים בצריפים, או כאוהלים גרים הם שחורים.
 הסניטריים הסידורים חסרים לרוב צרים. בחדרים

 כרזים ליד מתרחצים הם כיותר. האלמנטריים
 דוהים. ציבוריים לכתי־שימוש הולכים משותפים,

 רציני חלק שהיוותה לעולים, השיכונים הקמת
 עולי של תורם כשהגיע נפסקה הסוכנות, מתקציב

 היו, הגורמים קכע. ככתי להשתכן המזרח ארצות
 יותר קל היה למוסדות אולם כלכליים. כמוכן,

 : האחראים חשכו לכם בפתי־ כי כף, על להחליט
 חיים לתנאי הרגילים אירופה, יוצאי אלד איו היי

 ימשיכו - נמוכה כרמה חיו ומרוקו כתימן :בוהים.
אר ישוב כמרכזי שהוקמו המעברות. כאן. גם כך

 משכנות של קכע לתופעת בינתיים הפכו עיים.
 את עגומה כצורה לתיירים המזכיר משהו עוני.

ארצות־הברית. כערי הכושים שכונות

 ,60 כנות וזקנות 1צ כנות נערות עומדות, הן
 לעוזרת הזקוקה הכית לעקרת מחכות רחוב. כפינת

 השכר לטייל. ילדיה את תקח כיתה, את שתנקה
 אילו לשעה. פרוטה 450 :זה עכודה כשוק שנקבע
הע סוכנויות או הכללית הלשכה דרך הועסקו

 אולם כפליים. כמעט מקבלות היו הפרטיות, בודה
 דע, כל כזה אין כתור. ולחכות להדשס צריך שם

 שנרשם לראשון העבודה ניתנת תמיד שלא אלא
המ מעכידים, •טל טלפון ושיחות מכתבים כתור.

 אתם לדכר ״שאפשר פועלים הלשכה מן בקשים
 ״השחורים״ יום. שככל דבר הם אנושית״ כשפה

לר יוצאים אי - התור לסוף ושוב שוב נדחקים
 אינו העדתי המוצא שם עבודה. לחפש חובות
התו גכוה. כך כל אינו השכר כי - כך כל חשוב
 הארץ, על לאחרונה שירדה האבטלה, מכת : צאה

כלבד. המזרח עדות ככני מכרעת כמידה פוגעת
עבודה
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