
 חתיכמיים לימודיו את והחל כשנרשם
נת בנצרת, העירוני התיכון בבית־הספר

קלאו־ ״נומרוס של הראשונות בבעיות קל
כדבריו. הערבים,״ כלפי זוס

 נמוכה הערבי בסקטור הלימודים ״רמת
ירו המורים ״רמת פארם. מאשים מאד,״

 זז! את תואם אינו וחומר-זזלימודים דה,
 הרגשתי בתל־אביב. בגימנסיות הנלמד

הער התלמידים אותנו, להפוך שרוצים
להג כדי כאילו ממוצעים, לתלמידים בים,
התקדמותנו.״ את ביל

 של בווילה פארם ישב רבות שעות
 הגליל, הרי אל המשקיפה בנצרת, הוריו

 והמתימטיקה הפיסיקה סיפרי את ותירגם
לכו יותר קל שיהיה ״כדי לערבית, שלו
 השאלות.״ את להבין לנו

בלבד. ערבים של חברה תמיד ״היינו
 ללמוד יכלו שבו נהדר, מקום היא נצרת

 זה במקום יחד. לחיות וערבים יהודים
בנצרת וליהודים בנצרת־תחתית׳ לנו, עשו

 מרכזים־קהילתיים לחוד. בתי־ספר עילית, ,
 נקו- ללא נפרדים, חיים ובעצם נפרדים

מספר. הוא דוודמיפגש,״

 סטודנ- ״שלושה
גשנה״ טים

 לימודיו את נאסר פארם שסיים ,ך*
ב לרפואה לפקולטה נרשם התיכוניים,

 ״באותה בירושלים. העיברית אוניברסיטה
סטו שלושה רק שנה בכל קיבלו תקופח
 מאוחר לרפואה. לפקולטה ערבים דנטים

 שלי, האחרונה בשנת־הלימודים יותר, ,
 סטודנטים כמה עוד עם פניתי בתל־אביב,

 וביקשנו האוניברסיטה לראשי ערבים,
הסטודנ מיספר את מגבילים מדוע לברר

רפואה,״ ללמוד שיכולים הערבים טים
להתקבל, הצלחתי לא ״אני פארם. מספר

ך11 ך \1 1| ; | ך \ * □ על משקיף נאסר פארס דוקטור ך
£ 8!■ 11 1 1 8 1 1 מידי נצרת של הקסום נופה 11 ■1

לבית־החוליס בדרכו בנצרת־תחתית הוריו מבית בצאתו בוקר,
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 רבים במקומות לבקר כבר הספיק נאסר פארס ־דוקטורנשים!נחשים
 סיורו היה לדבריו, ביותר, המרשים הביקור בעולם.

לגי בחווה צווארו, סביב בנחש־טבעות מלופף כשהוא פארם נראה מימין במיזרח־הרחוק.
נאות. סיניות שתי בחברת (משמאל) הצטלם בהונג־קונג תאילנד. בבאנגקוק, נחשים דול

ביולוגיה.״ בירושלים ללמוד והתחלתי
 שדבק הרפואה לימודי חלום את אולם

 שנת־ לאחר זנח. לא צעיר, בגיל כבר בו
ב למדעי־החיים בפקולטד. אחת לימודים

 שנית, מזלו ניסר. העיברית, אוניברסיטה
 הפעם זו תל־אביב. באוניברסיטת הפעם

ולה מיבחני־הכניסה, את לעבור הצליח
 שזכו המאושרים הערבים שלושה בין יות

 באוניברסיטה לרפואה לפקולטה להתקבל
התל־אביבית.
״נתק פארם, נזכר ערבי,״ ״כסטודנט

 רוצה לא אחד אף בעיות. בהמון לים
 אחד אף לערבים. חדר או דירי. להשכיר

 מיקרה ובכל ערבים, להעסיק רוצה לא
 בהתחלה יהודי. ישראלי סטודנט מעדיפים

באוניבר חברה. עם בעיות המון לי היו
ערבים. סטודנטים הרבה היו לא סיטה

 מידת לפי בני-אדם מחשיב אני ״ככלל,
 רציתי לא זה ובגלל בני-אדם, היותם

 ערבים של בהכרח תהיה שלי שהחברה
 תל־ הרבה ואחרי לאט־לאט, רק בלבד.
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פארס, נאסר היה הברית־החדשה סיפורי על בהצגההמלאכים אחו
האור־ הכנסייה של בבית־הספר תלמיד תשע, בן אז

 מקל. ואוחז ועבאייה כאפייה חבוש במרכז, נראה הוא בתמונה בנצרת, תודוכסית־יוונית
 לדעסו טוען, הוא אקדמיים,״ ללימודים להגיע הצליחו כיתתי מבני מעטים ״רק

גבוהה. להשכלה ערבי צעיר של בדרכו רבים מיכשולים הישראלית החברה מניחה
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 קרובת־מישפחה מישל, האב לימין: משמאל יושבים פאריד. הבכור ואחיו כסוציולוגית,
נאסר. בירדן, הקומוניסטית המיפלגה ראש הוא נאסר של אחר קרוב־מישפחה נאיפה. והאס
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