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במחזורו תמצט״ן הסטודנט נאסר, בארס הדד
 חדאביב אוניברסיטת שד ?רפואה בנזוורםח

י ב הישראלית הגבוהה ההשכלה מוסרות אח מאשים

0
 ב״מיס- שנכללו ההצעות שאר ין ף•
 גם היתד! לשימצה, דונודע קניג״ מך *י•

ה הסטודנטים מיספר את להגביל הצעה
באוניבר גבוהה להשכלה שיזכו ערבים

 את לרבים הזכירו! ההצעה בארץ. סיטאות
 מסממני אחד שהיה קלאוזוסי, הנומרוס

המובהקים. הרשמית האנטישמיות
הממו איחר לפחות, זו, שבנקודה אלא

ה את קניג, ישראל הצפון, מחוז על נה
 לרפואה, בפקולטות כי מסתבר, מועד.

 לגבי קלאוזוס הנונזרוס הונהג כבר למשל,
 ל- ובדומה ישראל של הערבים אזרחיה
 ההגבלות שדווקא אירופה, במזרח יחודים
 נראה בלימודיהם, להצטיין אותם דירבנו

בישראל. גם מסתמנת זו מעין שתופעה
כחו לפני נאסר, פארם קיבל כאשר

 תארי חלוקת לטכס ההזמנה את דש,
 תל-אביב, באוניברסיטת הדוקטור־לרפואה

 בהחלט. רגיל כסטודנט עצמו ראה עדיין
 הנכספים וההסמכה התואר הענקת לטכס

 מנצרת. הוריו את להביא אפילו טרח לא
 הערבים הסטודנטים רבים לא אומנם,

באוניבר לרפואה הפקולטה את המסיימים
 שנות- ככלות גם אבל תל־אביב, סיטת

 את פארם תסס לא הממושכות, הלימוד
הישגיו. משמעות מלוא

 את שליוו הסוערות, מחיאות־הכפיים
 שעליה הבימה, אל נאסר פארם הדוקטור

 לצעיר הבהירו והתארים, התעודות חולקו
 הישג קבע הוא כי הנאד. הערבי־נוצרי

כדבריו. קטן״, ״שיא יוצא-דופן,

 ללא חייס
גקודות־מיפגש

 הפנימית במחלקה חולה מקבלנמרץ טיפול
 בעפולה הממשלתי בבית־החולים

השאר בין ובודק מליו הגוחן נאסר, פארם דוקטור של מידיו

 דוקטור ולדיברי יהודי, הוא החולה שלו. לחץ־הדם את (בתמונה)
 החולה של גיזעו או לאומיותו דתו, לגבי הבדל כל בעיניו אין נאסר
לו. שהוענקה פארס, של דיפלומת־ההצטיינות : משמאל למעלה שלו.

 המצטיין כתלמיד הוכרז הבימה על **
(  נאסר פארם דוקטור מחזורו. בגי בין *
בהצטיי שסיים הראשון הערבי לרופא היד,
 באוניברסיטה פקולטדדלרפואה יתירה נות

 התלמיד היד. הוא מזאת, יתרה ישראלית.
במחזורו. היחיד המצטיין
 במיסד־ בטוח בצעד פוסע כשהוא היום,

בבית־החולים א׳ הפנימית המחלקה רונות

ההג נקראו קלאוזוס נומרוס בשס *
 המאה בסוף יהודים על שהוטלו בלות

 מיזרח־אירופה. בארצות בעיקר שעברה,
 יהודים של מסוייס מיספר רק כי נקבע
 ולבתי־ אקדמאייס למוסדות להתקבל יוכל
(הפי ציבוריות. במישרות ולשמש ספר,
מוגבל״.) ״מיספר :המילולי רוש

 יהודים בחולים מטפל בעפולה, הממשלתי
 בחיים מעורב להיות ומשתדל וערבים

ש פארם יודע יהודים־ערביים, משותפים
 עבר הקצרים בחייו המיכשולים מרבית את

בהצלחה.
 ל- בן הוא נאסר פארם דוקטור

 בני בארץ. ותיקה ערביודנוצרית מישפחד.
 כמה זה בנצרת יושבים נאסר מישפחת

 אביו המישפחה. זיקני כעדות שנים, מאות
הבנק מראשוני הוא מישל, נאסר, של

אח שנים לפני עד ושימש בנצרת, אים
 דיס־ ברקליס בנק סניף כסגדמנהל דות

 הוריש לגימלאות כשפרש בעיר. קונט
 של אחיו הבכור, לבנו המישרה את האב

 פואד פארס, של דודו פקיד. אז פארם,
 הקומוניסטית המיפלגה ראש הוא נאסר,

נמ עתה לחוק. מחוץ אל שהוצאה בירדן,
 הפוליטיים והוויכוחים בנצרת, פואד צא

יום־יומיים. הם נאסר של בביתו
ב־ פארם למד נוצרית, למישפחה כבן

 האורתודוכסית- הכנסיה של בבית־הספר
 זה בבית-ספר כי נזכר פארם בעיר. יוונית
 בהיגוי אחדות שפות לדבר אותו לימדו
 היום, ״עד הערבי. המיבטא למרות נכון,

מר כמינהג כ־ב׳, פ׳ לבטא רוצה כשאני
 ► ב- שלי, במורד. נזכר אני הערבים, בית

 סוטרת שהיתה הכנסיה, של ביודהספר
 נזכר זאת,״ לעשות כשהעזתי פרצופי על

 עיברית ומדבר ,29 בן כיום שהוא פארם,
ורהוטה. שוטפת

32  —


