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 יהודית, בחברה להתקבל הצלחתי אות,
 בן־ היותי למידת בהתאם אותי שהחשיבה

הגזע.״ או הדת לפי ולא אדם,

 בתל- וחייו לימודיו מימון בעיות את
 כפועל־בניין. בעבודה פארם פתר אביב

 בכפרים ומדריך כמורה עבד בחופשותיו
לימו סיום לקראת בגליל. שונים ערבים

 בגימנסיה לשעורי־עזר כמורה נתקבל דיו
בע את לפתור ״כדי בתל-אביב. הרצליה

 50כ־ התארגנו בקמפוס הסטודנטים יות
 את לדרוש והתחלנו ערבים, סטודנטים

ומתנ מהסתדרות-הסטודנטים לנו המגיע
 היד, זה יותר מאוחר האוניברסיטה. הלת

שה הערבים, הסטודנטים לוועד הבסיס
באו השפעה ובעל רציני כוח הוא יום

ניברסיטה.״

י תקריות
ם ת־החולי בבי

 פא- אומר הלימודים,״ תקופת ף
שהרגשתי רבות פעמים ״היו רס,

ב שירבב מרצה איזה לא־שייך. עצמי את
 קצת כשהכניסו או ערבים, על הערה דבריו

 לב. לזה לשים מבלי אפילו פוליטיקה
לפעמים.״ בלב, לי צבט זה

 יתעודד״ ובכיסו לימודיו את כשסיים
 לא ,90מ־ הנופל אחד ציון אף בה שאין

תחי עבודה. לעצמו למצוא עוד התקשה
 בבית־החולים משנה פחות קצת עבד לה

מש הוא כשנה, זה ועתה, בחיפה רנזב״ם
הממשל בבית־החולים פנימי רופא מש
 מספר הזה,״ ״בבית־החולים בעפולה. תי

רופ ״עובדים ורציני, שקול בקול פארם׳
 חולה. בכל מטפל א<י אחדים. ערבים אים
לערבים. או ליהודים מיוחד יחס איו

 להימנע מנסה אני לעיתים ״להיפך,
 יהיו שלא כדי ערבים, בחולים מטיפול
 יש משוא־פנים. או אפלייה על טענות

 סירבתי פעם קטנות. תקריות לפעמים
אי של אמו שהיתה חולה, אשה לקבל
 לחדרי, התפרץ האיש בעמק. ידועה שיות

צו והתחיל בחדר-המיון, תורן כשהייתי
 אמי אם כאן לנו יקבע ערבי ,רופא עק

ד או חולה א  האחות פגע. שזה מובן ל
ולב האיש, את להרגיע מיהרה הראשית

 שאמו אבחנתי, את אחר רופא אישר סוף
לאישפוז, כלל זקוקה אינה

 אני הקטנות, מהתקריות חוץ ״בסך-הכל,
 מצד אם כברופא, בי, רגיל לאמון זוכה

 בית- של המנהלים מצד וגם שלי החולים
החולים.״

לנצרת ״לחזור
להתבייש!׳/ בלי

לאו את מסתיר אינו פארם והטור *■*
״לא סיפר, ״ביום־האדמה,״ מניותו. ו

 ל- בבוקר טילפנתי לבית־החולים. באתי
לל צריך הייתי שם לאחיות, בית־הספר

 בא. לא שאני והודעתי בוקר, באותו מד
 בגלל זה אם אותי שאלה הראשית האחות

 רק ,כן.׳ בפשטות: ואמרתי יום־האדמה,
במח תורנות לי כשהיתה הערב, בשעות

 התחילו אז לבית־החולים. הגעתי לקה,
 והנפגעים הפצועים ראשוני הנה להגיע
נורא.״ יום מאותו

 דוקטור שואף לאומניותו בגלל דווקא
 ״אני יהודים. עם ומגע קשר ליצור נאסר
הק ביחד. לחיות ללמוד שצריכים חושב

 תחילה יהיו אם רק להתהוות יכול שר
 למצוא חייבים מעשים. ואחר־כך מילים,
 צצים מדברים וכשאנשים כלשהו, פיתרון

הפיתרונות.״
 חדרו בין פארס מחלק הפנוי זמנו את

 בנצרת, הוריו בית לביו שבבית־החולים
להס הספיק הוא צנוע. חדר לו יש שם

 שלי,״ התחביב ״זה בעולם. הרבה תובב
 כבר ביקר והוא הצעיר. הדוקטור מצהיר

 יפנה ובעתיד באירופה, במיזרח־הרחוק,
 שכמו תקופה ״היתד, לארצות־הברית. אולי

 אפשרות על חשבתי ערבים, צעירים הרבה
הח לבסוף לארצות-הברית. מכאן לברוח
 הבעיות בכל להתמודד להישאר, לטתי

 אני טוב. שאני לכולם ולהוכיח והקשיים,
 בסך־הכל בכבוד. בזה שעמדתי מקווה
להתבייש.״ מבלי לנצרת, לחזור רציתי

 יכול הוא מכך. יותר עוד עשה והוא
להתגאות. בהחלט

2039 הזח העולם


