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 שנים, 11 במשך רפואה לומדים בגרמניה
הסטאג׳. שנית כולל
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ל״י! 37.5ב־ גרמנית

 אשרי האדם של דמותו מאוד **עניינת
ל ל חו  צעירים עשרות בקרב הפיכה ^/
 ,41 בן ח׳ורי, אבראהים פרח זהו נצרתיים.

 מלמד הוא .32מ־ יותר לא כבן שנראה
גרמנית.

 1250 גרמנית ללמוד לך עולה ״בגרמניה
 ל״י. 37.5מ־ יותר לא לך יעלה אצלי מרק.

 שיגיעו כדי שלמה שנה לומדים בגרמניה
 ארבעה תוך אליה מגיעים שתלמידי לרמה

 אפילו ובצדק. ח׳ורי, התפאר חודשים,״
 קיבלתי ״גם אותו. ראיין גרמני עתינאי
הד הגרמני,״ גתה ממכון הערצה מכתב

ח׳ורי. גיש
תל שבעה ישבו ארוך לשולחן מסביב

 1(011180116 הספר החייכני. והמורה מידים
מאת 8גן1־801116(11י6 £01• 11311101161■

 כל לפני מונח 8011012; )תט1 81'16813:101ו
 בטכניון לומדים זה ״בספר ותלמיד. תלמיד

בגאוזה. ח׳ורי אומר ובגרמניה,״
לגר מורד, שיהיה ח׳ורי חשב לא מעולם

 ל־ הוריו אותו הכניסו 1928 בשנת• מנית.
 שילמו הם בירושלים. שנלר בית־הספר

 ארבע במשך לשנה. לא״י שלוש עבורו
מקצו מיני וכל גרמנית ח׳ורי למד שנים
 הצליח דוחק חיי של שנים אחרי עות.

 מחנותו נצרת. של בשוק קטנה חנות לפתוח
 ושתי בנים חמישה לכלכל צריך היר, זו

 ב״ ולומד 17 בן הוא בהם שהגדול בנות,
תיכון. בית־ספר

 שני לחנותו נכנסו שנה, לפני אחד, יום
 הוא גרמנית. אותם שילמד וביקשו צעירים
 שני עם ישב אגורות 75 תמורת הסכים.

פע שעתיים, ולפעמים וחצי שעה הצעירים
 אחרי גרמנית. אותם ולימד בשבוע, מיים

 לחנותו. לבוא אחרים צעירים התחילו זה
 חדר לפנות הסכים הקתולי אל־עאמל מועדון
ו ללמוד, הרוצים המועדון לחברי בבניינו

 חברי שאינם צעירים גם לבוא התחילו מאז
 לקורס. הצטרפו כבר בחורים 30 המועדון.

ב שהתעניינו בחורות, שתי גם חסרו לא
המוזרה. שפה
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! ? בוסעיס לא

*  ״אני החדש. מקצועו את אוהב ׳ודי י
 אוהב כי ולקולנוע. לבתי־קפה יוצא לא | |

 האלה. הבחורים עם זמני את לבלות אני
 בסיפוק הכריז ידידים,״ לי רוכש אני בכך

ובהנאה.
 מחבבים ח׳ורי של תלמידיו כל ואומנם,

 שהפך והפשוט, הצנוע החנווני את אותו,
 אנשים בין ידוע לשם חודשים כמה תוך

 מכנים תלמידיו קיומו. על ידעו לא שקודם
הפרופסור! — כלומר ״אכתא-ז״, אותו
 לומדים שהם מכחישים תלמידיו כל אך

 רק ״רצינו לגרמניה. לנסוע כדי גרמנית
 ובבן, אומרים. הם הפנאי,״ שעות את נצל7

גרמנית? דתקא הם לומדים מדוע
 הפועלים כל שבו במקום בחיפה ״עבדתי

 וזד, דבר שום הבנתי לא גרמנית. מדברים
ה את ללמוד רציתי לכן אותי. עיצבן
במס העובד חדאד, אברר,ים הסביר שפר״״

 הפנאי, בשעות ״פעם, ורתכות־חמצן. גרות
 רימון, שאחי, ראיתי אחר־כך פרחים. גידלתי

 ללמוד מצליח — לגרמניה בקרוב הנוסע —
 אך לקורס. הצטרפתי. לכן מהר. השפה את
 כאילו הוא, הדגיש לגרמניה,״ לנסוע כדי לא
חמורה. אשמה מפני עצמו ע? הגן

ה בית־הספר בוגר שופאני, אסעד גם
 לארצו לנסוע כוונתו את הכחיש אמריקאי,

 בשני לומד גם ״אני אדנואר. הדוד של
ל והשני לשירטוט אחד אחרים, קורסים
 עוד לי נשאר לנגן. לומד גם אני עברית.

גרמנית.״ ללמוד החלטתי לכן זמן,
 לומד הוא״ אף טפסן עילבוני, סלים גם

עב אנגלית, צרפתית, גם יודע הוא גרמנית.
 בערב לעשות מד, ״אין ערבית. וכמובן רית

 מועדון שום אין משעמם; הכל בנצרת.
 •הזמן,״ את לבלות יהיה אפשר בו רציני,
 את מבלה לומד, גם אני ״כאן סלים. אומר
קבע. אנשים,״ עם מתיידד וגם הזמן

 ה׳ כל לא אלה. לטענות להאמין אפשר
 נסע׳ ל״י, 37.5ב־ גרמנית שלמדו צעירים

 שיעז השישה אותם גם אך לגרמניה.
 התכוונו לא ינואר, בראשית הארץ את

 ללמו התחילו הם לגרמניה. לנסוע תחילה
 תו בסוף, הזמן. את לבלות כדי גרמנית

 לחשו התחילו נפשית, התפתחות כדי
ב שלמדו, החדשה השפר, את לנצל כיצד
 ההגירה גל עובר כיום עצמה. מוצאה ארץ

 מפתה נצרת, בעיר לבית מבית לגרמניה
ממשפחותיהם. אותם וחוטף רבים, צעירים
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