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את לבור ערב מדי והוריהם הילדים יוצאים

כ״ על

 גזטג• ביגזגז, *גז מזבח
יצו ידידיה, הזגג פגגגזגז

ד לגגיגגז לבדה אה פ  בכ
ה ללגזר נגדביהדגהה,  א

 בח־ייג להעוההף בדיג.
 ג- גזגגגטגליגג היגגזיגגזייגג

ה לגגדב ב הלבבגה, א
ה בגדה הגב  גב- אינטי ב

 ההגטג- בצהיה ןרבה2ה
ה  הטגיהה לגזגטגיגג כ

 גהב־ לאגהי נגדך בנגלה
 ההפהיד לצג הנגל דהי,

ההג להבינגה גהנגבר
ה בה, א ה  3 לנגנגיף בה

ההגבה. זבג\21ג טגל

לסירות שושנה

ו המקרא, בעולם מיונים סימון סרוססור
ונרדמת. הלוקם את מכבד. שעה כעבור

★ ★ ★
אבא מבית זכרונות
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 רגילה שושנה היתד. מילדותה, וד **

 זוכרת היא בסביבתה. ערבים לראות
 מעגר •הערביה הילדה אמינה, את עדיץ
 וירקות ביצים מכרה אשר עקיר), (כיום

התיידדו. הנערות שתי הרחובותית. בשכונה
 שעלה הילד, ודלף שושנה, של אביה

 דוגמה שימש העשרים, בשנות מגרמניה
 אותי להבהיל ניסה לא ״מעולם לבתו. חיה

 בהיותו היא. נזכרת הרע,״ הערבי על בסיפור
 מגנם, הפרופסור של איחוד לחוג מקורב

ו עברים כי ההכרה, את בתו בלב נטע

אחת. בארץ זה בצד זה לחיות יכולים ערבים
 הצטרפה הארוכות הצמות בעלת הנערה

הצעיר השומר לקיבוץ שנים כמה למשך
 למורות לסמינר מכן לאחר עברה דליה,

 השוטרים את ללמד החלה היא בירושלים.
באוניברסיטה. בספרות התמחתה עברית,

הנו לדרכה לצאת הראשונה הדחיפה את
העצ מלחמת בתום שושנה קיבלה כחית

 על־ארגון שמעה באוניברסיטה בהיותה מאות•
 קיים אשר הנוצרי, הסעד ארגון הקוייקריס,

 שושנה בארץ• מחנה״עבודה שנה באותה
 כמה הכירה הקיץ, חופשת את שם בילתה

הז הערבית השפה צליל ערבים. משכילים
שעק אמינה, את נעוריה, ימי את לה כיר

הקרבות. ימי •מאז נעלמו בותיה
לשלום אביה הטפות את זכרה היא

הנפערת בתהום בחרדה הביטה עברי־ערבי,
החליטה היא העמים. שני בין והולכת
זו. תהום פני על לגשר משהו לעשות

★ ★ ★
הגג על ישן הסגה?

•  ללמד לצאת שושנה החליטה אשר ך
 החינוך על המפקח ידע לא ערבי, בכפר —/

 דחה הוא לבקשתה. להתייחם כיצד הערבי
 אליו פנתה היא אך פעם, אחר פעם אותה
 מתעקשת את ״אם לה: אמר לבסוף שוב.
 יכולה את — ערבי בכפר דווקא ללמד

 להם דרוש יאסיף. בכפר מזלך את לנסות
 תסכים המקומית המועצה אם שם. מורה
שלך.׳* המשרה — אותך לקבל

 בעכו, שושנה היתח בבוקר למחרת כבר
 ינני המקומית, המועצה ראש לכפר. בדרכה
 בביתו בלבביות אותה קיבל ינני, קסטנדי
 הנכבדים, חבריו עם התייעץ הוא הרחב.

 ולא נבוכים היו הכפר זקני כי ברור והיה
 לפניהם שצץ הייצור עם לעשות מה ידעו

 לבסוף בכפרם. עברית ללמד והציע לפתע
המשרה. את קיבלה שושנה לנסותה! החליטו

 והמורה ערב, שעת כבר היתה השעה
 של בביתו הלילה את ללון הוזמנה החדשה

 נזכרת בקיץ,״ היה ״זה בית־הספר. מנהל
 וכולם שלהם, החדר את לי ״נתנו שושנה,

 הסמוך.״ החדר של הגג על לישיון יצאו
 לתושב הפכה חדר, שכרה היא למחרת
יאסיף. כפר בתולדות הראשון העברי
 קידמה לא הסגורה הכפרית החברה אך

 רבים יתירה. בשמחה הזרה האשה פני את
 הצבאי, המושל מטעם נשלחה שהיא חשדו

 נורא היד, ״זה בכפר. הנעשה אחר לבלוש
 להתקרב ״ניסיתי היא. סיפרה נעים,״ לא
 עצמם בתוך הסתגרו הם אבל האנשים, אל

 משגעות.״ ובאדיבות ברשמיות אלי והתייחסו
★ ★ ★

ת הדלתות חו ת נפ

 דרמתית. בצורה נשברה הבידוד ומת •ץ
 לפתע עלה סיני, מיבצע פרוץ עם ו 1

 שאר לבין הדרוזים התלמידים בין המתח
 האחרות העדות בני כי בכיתה. התלמידים.

מופ בשיתוף־פעולה הדרוזים את האשימו
גברה המתיחות תוקפנית. ממשלה עם רז

התל של שביתה פרצה אשר עד והלכה,
 המנהל של מאמציהם כל הדרוזים. מידים

התלמידים. את שיכנעו לא שושנה ושל
 ד,כיתד״ תוך אל אבנים העיפו השובתים

 התערבותם את ביקשו הנדהמים והמורים
הדרוזיים. הנכבדים ושל החינוך משרד של

 החינוך, ממשרד המפקח בפני בעדותם
 אמטאנס בית־הססר מנהל כי הדרוזים טענו

 נגד הערביים התלמידים את הסית אמטאנס
 בפני לבירור הפרשה משבאה אולם המדינה.
 דווקא העידה בנצרת, קסאן שלום השופט
 כי הסבירה המנהל, לטובת היהודיה המורה
ה התלמידים טפלו עדתית להיטות מתוך

הערבי. המנהל נגד האשמות־שווא דרוזים

 מקום כל מצא לא דבריה, את קיבל השופט
לדין. המנהל את להעמיד

 לראות הכפר תושבי חדלו יום מאותו
 בפני נפתחו הדלתות כל זר. סוכן בה

 חתונה היתד, לא ד,לוקס: פנס עם העלמה
להשתתף. חויבה לא שבהן הלוויה או

 הכפר מאבות אחד השבוע נשאל כאשר
 שבתוכם, העבריה המורה על דעתו מה

 שושנות מאתיים והיו הלוואי ״וואללה, השיב:
 יודע, ומי אחת• ערבי כפר בכל — כאלה
ש מוחמדים מאתיים גם יהיו פעם אולי

 היה זה יהודיים? בבתי־ספר ללמד יוזמנו
 ולשפיכות לשנאה קץ פעם לשים עוזר

הזאת.״ בארץ הדמים

 מרימח שושנה בבן־שנזן. במחנה־עבודה צולמה זו תמונהענח־ה במחנה
האדמח כשעל הכפר, בשדות שנקצרה חציר חבילת

וחטרכד. המערבי בגליל המיעוטים בכפרי כקצין־מבח! תעובד מנצרת, ערבי צעיר משועשע
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