נובמבר 8102

פרנאנד דרמון בן  ,28מראשון לציון,
נולד וגדל בעיירה מדיאה ,שבצפון אלג׳יריה.
היה בן  01וחצי ,כאשר למד בתיכון:
College “Bebcheneb” de Medea
בכיתה שלו היו כ  11תלמידים ,מתוכם כ  01יהודים ו  8-3ערבים.

זיכרון:
College “Bebcheneb” de Medea - 0218
בית ספר התיכון ,רחבת בית הספר.
כל התלמידים נמצאים בתוך מעגל גדול ,שבמרכזו התורן שעליו תלוי הדגל הצרפתי.
חלק מהנערים מושכים את הדגל ,על מנת להעלותו לראש התורן .היתר מקיפים אותם.
אחד מצוות המנהלים של בית הספר ,מופיע פתאום ברחבה ,צועד לעבר הנערים,
נעמד מולם וקורא בקול רם :״היהודים ,לצאת מתוך המעגל".
כל הנערים היהודים המומים .מאד מופתעים.
בית הספר הציבורי ,הצרפתי ,הוא חילוני ע"פ חוק.
בית הספר נעדר סממנים דתיים כל שהם ,לומדים בו נוצרים ,יהודים ומוסלמים .
אף אחד אינו רשאי להפגין סממנים דתיים בבית הספר.
כולם היו שווים בפני מערכת החינוך.
(כל היהודים אזרחים צרפתיים משנת  ,0281חוקי חינוך חובה ,חילוני ,ציבורי וחינם,
נחקקו בשנים )0221-28
הנערים היהודים מצייתים להוראה .הם יוצאים מהמעגל נכלמים ומושפלים.
לאחר שהדגל מורם לראש התורן ,הורשו הנערים לחזור למעגל,
אך נאסר עליהם לשיר את ההמנון הצרפתי ,ביחד עם כולם.
זה היה רמז למה שעתיד היה להתרחש ,בשבוע שלאחר מכן.
יום אחד  ,המנהל הנ"ל ,נכנס לכיתה ,נעמד מול התלמידים ושואל:
״מי מבין התלמידים היהודים ,אביו לא שירת *במלחמת העולם הראשונה?״
כמה ידיים מורמות
״קחו את הילקוטים וצאו החוצה״.
לאחר מספר ימים ,הוא נכנס שוב לכיתה.
״מי מבין התלמידים ,אביו לא עובד בתפקיד ציבורי מסויים?
עוד ידיים מורמות ושוב:
״צאו החוצה״
למחרת ,המחזה חוזר על עצמו ,עם שאלה אחרת:
״מי מבין התלמידים ,אביו לא קיבל עיטור מלחמה ,על גבורתו *במלחמת העולם הראשונה?״
ידיים מורמות.
״קחו את הילקוטים וצאו החוצה״.
בסופו של דבר ,נשארו בכיתה של פרננד ,ארבעה תלמידים יהודים.
(ביניהם פול שקרון ,שאביו היה הרב ראשי ,שקיבל את משכורתו ממשרד הפנים הצרפתי)
כך מצאו את עצמם ,פרננד ואחיו פייר ורוב תלמידי התיכון היהודים ,מחוץ לבית ספר,
בזמן שלטון וישי.
גם תלמידי בית ספר היסודי ,היהודים ,סולקו מבית הספר.
ביניהם אח של פרננד ,לוסייאן וחברו גבריאל שקרון ז"ל ,הם סולקו מבית הספר
עם יתר בני כיתתם היהודים ,למעט תלמיד אחד ,קלוד קדוש היה שמו.
הוא לא סולק ,כי הוא היה מצטיין בלימודים ,באופן מיוחד.
הקונסיסטאור היהודי ,במדיאה ובערים אחרות ,מיהר לארגן בית ספר יסודי חלופי,
לילדים היהודים עם מורים יהודים.
היהודים באלג'יריה ,הצטוו למלא טופס הצהרה על יהדותם ועל בסיס הצהרות אלו ,נעשה מפקד של
היהודים במקום .הכוונה די ברורה....

פרננד דרמון זוכר היטב שאביו ,כמו יתר היהודים במקום ,הצטווה ע"י העיריה ,למסור את הנשקים
האישיים שהיו ברשותו .הכוונה די ברורה.....
*במלחמת העולם *הראשונה* ,נהרגו  0,3,0חיילים יהודים מאלג׳יריה ,במלחמה באירופה.
כאחוז אחד ,מכלל האזרחים היהודים באלג'יריה ....המון.

