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)19 מעמוד (המשך
 הצריכה — לועידת־המורים בבחירות מק״י,

ב ממש של פוליטי קומיסאר של העמדתו
משרד־החינוך. של הערבית המחלקה ראש
להצ כדי מחשבה בהרבה צורן היר, לא

 הקומיסאר־המשיח. כעל גדיש יוסף על ביע
 באירגון חשוד היה שהוא לזכור היד, מספיק

ה מעכו המזרח עדות בני של הפוגרום
העתי בעכו הערבי הרובע בני על חדשה

 המקום ערביי שאירגנו הפגנה עקב — קה
הער הצעירים חמשת הריגת על כמחאה

 כראש גדיש שימש אז הגבול. על בים
 שלו הברזל ויד מפא״י, מטעם עכו עירית
 הסיכוי את לו הקנתה התקריות באותן
 במשרד־החי־ הערבית המחלקה ראש להיות

 השוטפת הלימודים שנת התחלת עם נוף.
החדש. לתפקידו נכנס

★ ★ ★
כ7ב חריש

 פירושה: בערבית ״גדיש״ מילה ך*
 ואמנם, אציל.) לסוס (בניגוד חורש סוס | (

 המורים מבין ליצנים כמה קפצו מהר חיש
 צליפות את בהרגישם המציאה. על הערבים

 ה־ את הפיצו בשרם על גדיש של שוטו
למתנו.״ את חורש הזה ״הגדיש אימרה:

 ראשון כצעד אכזרי. חריש היה זה ואמנם
ה של הסמכויות רוב את גדיש הוריד

 העברת לידיו. אותן נטל הערביים, מפקחים
 והסמכת מנהלים מינוי על המלצה מורים,
 האלה הדברים בכל — בלתי-מוסמכים מורים

צומ כעת מסויים. חלק הערבי למפקח היד,
 ומניין בבתי־הספר לביקורים עבודתו צמה

 ספק התלמידים. מבין והנוכחים הנעדרים
ב עכשיו יצליחו הערבים המשוררים אם

 ממקום אחד מורה איזה להעביר שיריהם
 חלפה השירה תקופת אחר. למקום עבודתו

סלמון. עם
 ציודה גדיש מדהים: יותר היה השני הצעד

 בבתי־ ביקורי־פתע לבקר המפקחים כל על
 יהודי. מפקח נלווה ערבי מפקח לכל הספר.

 התלמידים מספר את למנות נתבקשו הם
 אפילו שנעדר, תלמיד כל בכיתות. הנוכחים

 קיים. אינו כאילו — נחשב לא מפאת־מחלה,
 והעביר פיטר זה משונה מיפקד תוצאות לפי

 אחוז אם כי ערביים. מורים 50כ־ גדיש
 ציווה הרגיל, על במקצת עלה הנעדרים

 כשחזרו אחת. לכתה כתות שתי כל לאחד
 מקום להם היה לא הנעדרים התלמידים

לשבת.
 מפקח היה המפקחים כל מבין הנדהם

 מוקדם אישור שקיבל אחרי נצרת. איזור
 הסמינר מבוגרי חדשים, מורים 30 למנות

 מהמועמדים לחלק כף על והודיע למורים,
המינו כל את לבטל דחופה הוראה קיבל —
 המשכילים לצבא נוספו כף וההעברות. יים

 יותר חיילים. 30 עוד המבוטלים הערבים
 נדרשו עבודה שקיבלו המעטים המורים מזה.

 שעם מודיעים הם בה הצהרה, על לחתום
 כל את מאבדים הם הלימודים שנת תום

 חלקית, עבודה שקיבלו אחרים, זכויותיהם.
 הם בה הוספה, עם הצהרה, אותה על חתמו

 מליאה עבודה לבקש הזכות על מוותרים
השנה. במשך

★ ★ ★

ומשול הפרד
 האנגלים דגלו הארץ שליטי היותם *■י

 לו אימץ גדיש ומשול״. ״הפרד ,^בסיסמת
 הבינו לא שהאנגלים מה אבל הסיסמה. את

 לסיסמה מצא הוא גדיש. הבין בסיסמתם
 בין להפריד ביותר: חדיש פירוש הזאת
 גדיש נתן לכן לאחיו. אח ובין לבעלה אשה

 שאשר, אסור הבאות: ההוראות את למפקחים
 אסור ;בית־ספר באותו בעלה עם תעבוד

 אסור בית־ספר; באותו אחיו עם יעבוד שאח
 אבי- מכהן בו בבית־ספר לעבוד למורה
כמנהל. בעלה

 סועאו למורד, ביחסו גדיש הגיע לשיא
 לפני כמורה מונתה סועאד מנצרת: בשארד,
 כעבור נצרת. מכפרי באחד שנים, שמונה
ביק לרפואה, סטודנט עם התחתנה שנתיים

ש כדי אבו־גוש לכפר אותה שיעבירו שה
 מנהל אז שהיה סלמון, לבעלה. לעזור תוכל

 והמורד, לבקשתה, נעתר הערבית, המחלקה
אבדגוש. בבית־ספר לעבוד עברה

 לימודיו, את בעלה סיים שעברה בשנה
 של החולים בבית מתמחה לרופא מונה הוא

 תבקש שסועאד הדבר, היה וטבעי עפולה,
ל קרובה להיות נצרת, לאזור שיחזירוה

 הבקשה. את דחה גדיש ומשפחתה. בעלה
 לה שיש לו סיפרה בבכי, מיררה המורה
 אצל לה ואין חודשים, שבעה בת תינוקת

עבו בשעות באבו־גוש אותה להשאיר מי
כש גדיש. ענה שלי,״ ענין לא ״זה דתה.
 המורים בהסתדרות מק״י מנציגי אחד פנה
בהס הערבים המורים מחלקת מזכיר אל

נציג ענה התערבותו, את וביקש תדרות׳

 למה אשמים! ״אתם במקום: שנוכח מפא״י
שלכם?״ הרשימה על לחתום לד, נתתם
 באבו־גוש, גדיש בגלל נשארה סועאד אם
מדי הביאה — בעפולה נמצא שבעלה בעוד
 שלימה משפחה לפירוד גדיש של ניותו

 בעל עראף, אמיל אכזרית: יותר עוד בצורה
 קנדה, מאוניברסיטאות מאחת 14...\? תואר
באמ בעכו. התיכון בבית־הספר כמורה עבד
 ממשרד־ מכתב קיבל שעברה השנה צע

 רבים למפקח. מינויו על המודיע החינוך,
פת לברכו. ביתו אל זרמו וידידיו מחבריו

 על המודיע מגדיש, מכתב אמיל קיבל אום
 את לעזוב אמיל החליט מיד המינוי. ביטול
 הוריו, את אחריו בהשאירו קנדה, אל הארץ
 יש בד, ״בארץ ילדיו. ושלושת אשתו

 אמר לחיות,״ אי־אפשר וש״ב מימשל־צבאי
 חיפה. בנמל משפחתו ובני מידידיו בהיפרדו

 אוניברסיטה באותה כמרצה אמיל עובד כיום
 של המשכורת למרות בקנדה. למד, בה

 שם, נהנה הוא אם ספק לחודש, דולר 700
ממנו. מרוחקים ובניו אשתו בהיות

★ ★ ★

םורתי־עצים

י ך> נ ם פ תיי טנ  יועץ לוברני, אורי אמר י
ש ערביים, לעניינים ראש־ד,ממשלה /

 יהיו הערבים שהסטודנטים למדינה טוב יותר
הס מישהו אם ושואבי־מים. כורתי־עצים

 בזמנה שעוררה האימרה, את לשכוח פיק
 במעשים אותה והזכיר גדיש בא וזעם, סערה

בבית שעבדו ערבים, סטודנטים אמת. של
באוניברסי שילמדו כדי ביפו, הערבי ר,ספר

 גדיש, על־ידי הועברו בערב, תל־אביב טת
 כל במשולש, לבתי־ספר פתאומית, בצורה

להי לנו נתת למה ״אבל נדחו. פניותיהם
 לנו הודעת לא למה באוניברסיטה? רשם
 לא ״זד, שאלו. הכסף?״ את ששילמנו לפני
 הסטודנטים אחד כשביקש ענה. שלי,״ ענין

 לו לתת במדעי־המדינה) שלישית (שנה
 שנה, למשך מהוראה, חופשה־ללא־תשלום

ה בפני תתחננו ״לכו בקשתו. גם נדחתה
 של ערבי חבר־כנסת או הצבאי מושל

 להתחנן, הלכו הם ידיד. להם יעץ מפא״י,״
 שביפו למרות נפתרה, לא עוד הבעיה אבל

 שאינם מהמשולש, ערביים מורים עובדים
תל־אביב. באוניברסיטת לומדים
תל מאתיים של גורלם היה גרוע יותר
 מזה אל־סוואעד. ערב מכפר ערבים מידים
 אלף את להכריח השלטונות מנסים שנים

 סירבו הם כפרם. את לעזוב הכפר תושבי
 הצבאי המושל הוציא כאשר זאת. לעשות
ה את לפנות עליהם לפיה צבאית, פקודה

 לבית־הדין הם פנו מספר, ימים תוף כפר
 שהפקודה המושל הודיע אז לצדק. הגבוה
בטעות. הוצאה

 בא שהוא התברר גדיש, בוא עם השנה,
 הוא הצללה. לא הצבאי שהמושל מה לעשות

 ועל בית־הספר, מורי תשעת על ציווה
 בבקרו הביתה! ללכת — תלמידיו מאתיים
 גדיש הודיע הצבאי, המושל בליווית בכפר,

 לבתי- בניהם את לשלוח שעליהם לתושבים,
 5־14 בני ילדים הסמוכים. בכפרים הספר

 קילומטרים כעשרה ברגל יום כל הולכים
 כורתי־עצים להיות לא כדי — וחזור הלוך

שואבי־מים. או
★ ★ ★

רעם בלי ברקים

 לרסן כדי הסתדרות־המורים ^׳טתה ה
חבריה? על ולהגן גדיש /את3

 הבדל כמעט אין הערבים המורים בשביל
״ל ומשרד־החינוך. הסתדרות־המורים בין

ה המחלקה שמזכיר לחשוב אפשר פעמים
 נציג אלא אינו המורים בהסתדרות ערבית

המורים. אחד אמר ,״משרד־ד,חינוך
 המחלקה בראש הדבר. הוא כך ובאמת

 תקיפות, חסר אדם לוין שלום העמיד הזאת
 לטפל עליו הטיל הוא ברק. אליהו בשם

 הת־ כולל הטיפול הערבים. המורים בעניני
 ומשרד־החינוך הממשל־הצבאי עם יעצות
 למשל, כך, ומיקרה. מיקרה לכל בקשר

 עם לשבות הערביים המורים על ברק אסר
 שלחו זאת בכל כאשר היהודיים. המורים

 היהודים, למורים אהדה מיברק מורים כמה
 הרי לכם? ״למה ושאל: ברק אצלם ביקר

 אותם תקבלו חדשות, זכויות ישיגו הם אם
 כשהתוו־כח אוטומטית!״ בצורה אתם גם

 צעק העובדים אחדות על המורים אחד אתו
 עדין ומצבכם ערבים אתם ״אבל ברק:

להס ממנו ביקש המרוגז המורה ושונה!״
 לקול בפניו, מטיח כשהוא מהמקום, תלק

 כסוכן תעבוד ״לך המורים: של צחוקם
 העיקרית, העבודה כי הסתור!״ של נסיעות
 היא שנה, כל במרץ ברק מתרוצץ עבורה
והש ערביים, למורים לחו״ל נסיעה אירגון

זאת. למטרה בשבילם הלוואות גת
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