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أطالل بيوت الدامون
ÔÂÓ‡„Ï‡ È˙· È„È¯˘
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مهجرة مقدمة عن 11 قرية الحكم العسكري 1951 أعلن ”في أوائل آب
مغلقة مناطق الدولة، ضمن سكانها يعيش الجليل، في
معار، المجيدل، صفورية، البروة، كويكات، المنصورة، وهي:
ضمن وهكذا وكفر عنان. الفراضية الرويس، عمقا، الدامون،
بيوتهم. إلى القرى هذه سكان عودة عدم اإلسرائيلي الجيش
العسكري الحكم  في المسؤولون أجرى ذلك إلى باإلضافة 
شخص أي وجود من عدم للتأكد في القرى تفقدية عمليات

أخرى  مهجرة  قرية   30 أعلنت الالحقة األشهر وفي فيها.
.(85 ص الحاضرون، الغائبون كوهن، (ِهلل مغلقة.“ مناطق

أرضهم رؤية  الدامون الجئي  من قسم اليوم يستطيع
قرية في الحالي سكناهم مكان من المسلوبة، وبلدهم
قسم ويمّر القريبة. طمرة مدينة من أو المتاخمة كابول
يمكن وال لهم، بيت هو أمام من بشكل دائم الالجئين من
يقدر وال جسده في داٍم جرح إلى ينظر كالذي إليه. الدخول

العجز. ومرارة الجرح مع ألم فيبقى شيئًا. يفعل أن
عودة ليمنع بوسعه ما اإلسرائيلي يفعل كل الحكم زال ما
على اليوم يسكنون كانوا حتى لو بيتهم. إلى البيت أصحاب
أي المهجرين الداخل“، ”الجئي حالة ففي منه. خطوات بعد
وأصبحوا مواطنيها، إسرائيل دولة حدود بقوا داخل الذين
الحّجة حالتهم – في تسقط أن المفروض أو من – تسقط
يزيدوا لن ألنهم الديموغرافي“، ”الخطر العنصرية المسمّـاة
المعتبرين العرب نسبة  األصلية قراهم إلى عادوا لو حتى
احتالل فلسطين أن يعني مما إسرائيل. دولة في مواطنين
– احتالل ذلك يتّم لكي – يشمل عليها يهودية وإقامة دولة
الحيز واحتالل وقراراته اإلنسان  واحتالل وثرواتها األرض
يسمح ولن لصانعه آسر االحتالل من النوع هذا وُهويّـاته.
الخوف ضمنًا حواجز ألنه يحمل أصحابه إلى حق بإعادة له

المصالحة. أو العدالة من
من النابع التفكير نمط تغيير إلى تدعو ”زوخروت“ جمعية
تحمل إلى اإلسرائيلي الطرف وتدعو الدولة، هذه  طابع 
وإعادة الالجئين الفلسطيني الشعب نكبة مسؤوليته عن
جاهدة تعمل ”زوخروت“  وطنهم. إلى الفلسطينيين 



‰Ó„˜‰ ÌÈ¯ÙÎ  ±±  ÏÚ È‡·ˆ‰ Ï˘ÂÓ‰ ÊÈ¯Î‰  ±πµ± ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙· ¢

ÌÈ¯ÂÊ‡Î ¨‰È„Ó‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ¯‚ Ì‰È·˘Â˙˘ ¨ÏÈÏ‚· ÌÈ˘ÂË

¨‰È¯ÂÙÒ ¨‰»YœaÏ‡ ¨˙‡kÈ»k ¨‰¯ÂÒÓÏ‡ ∫Ì‰ ‰Ï‡ ÆÌÈ¯Â‚Ò ÌÈÈ‡·ˆ

¯ŸÙkÂ ‰È„‡¯ÙÏ‡  ¨‡˜ÓÚ ¨ÒÈ»\Ï‡ ¨ÔÂÓ‡„Ï‡ ¨¯‡ÚÓ ¨Ï„Èß‚ÓÏ‡

È·˘Â˙ ˙·È˘ ˙ÚÈÓ ˙‡ ÈÏ‡¯˘È‰ ‡·ˆ‰ ÁÈË·‰ ÍÎ ÆÔ‡Ú

ÂÎ¯Ú È‡·ˆ‰ Ï˘ÓÓ· ÌÈ„˜ÙÓ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· ÆÌ‰È˙· Ï‡ ÌÈ¯ÙÎ‰

ÆÌ‰· ‡ˆÓ ÂÈ‡ ˘È‡˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ¯ÙÎ· ¯Â˙È‡ ˙ÂÏÂÚÙ

 ÌÈ˘ÂË ÌÈ¯ÙÎ ≥∞ „ÂÚ ÏÚ Ê¯ÎÂ‰ ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï Â‡Â·È˘ ÌÈ˘„ÂÁ·

ÌÈ„˜Ù¸ ÔÂ¯D‡ÁÏ‡ Ô»aœ‡‡ßÚÏ‡ ¨Ô‰Î ÏÏ‰©  ¢ÌÈ¯Â‚Ò ÌÈ¯ÂÊ‡Î

Æ®∏µ ßÓÚ ¨˛˙È·¯Ú· ‰¯Â„‰Ó ¨ÌÈÁÎÂ

˙‡Â Ì˙Ó„‡ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÔÂÓ‡„Ï‡ ÈËÈÏÙÓ ˜ÏÁ ÌÈÏÂÎÈ ¨ÌÂÈÎ

ÏÂ·‡Î ÍÂÓÒ‰ ¯ÙÎ· ÈÁÎÂ‰ Ì‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ ¨Ì‰Ó ÂÏÊ‚˘ Ì¯ÙÎ

ÆÔÂÓ‡„Ï‡ ÈËÈÏÙÓ ËÚÓ ‡Ï ÌÈ¯‚ Ì˘ ¨‰¯ÓË ‰·Â¯˜‰ ¯ÈÚ‰Ó Â‡

ÈÓÎ  ÆÌ˙ÒÈÎÏ ¯ÂÒ‡‰  Ì˙È· ÈÙ ÏÚ  Ú·˜ Í¯„ ÌÈ¯·ÂÚ  Ì˜ÏÁ

‡Â‰ Æ¯·„  ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡Â ÂÙÂ‚· ÌÓ„Ó ÚˆÙ  ÏÚ ÏÎ˙ÒÓ˘

ÆÌÈÂ‡‰ ¯ÒÂÁ Ï˘ ˙Â¯È¯Ó‰Â ‰ÚÈˆÙ‰ ·‡Î ÌÚ ˙ÂÈÁÏ ÍÈ˘ÓÓ

È„Î Â˙ÏÂÎÈ·˘ ¯˘‡ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ˘ÓÓ ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂËÏ˘‰

˜Á¯Ó· ÌÈ¯‚ Ì‰ Ì‡ Ì‚ ÆÌ˙È·Ï ˙È·‰ ÈÏÚ· ˙·È˘ ˙‡ ÚÂÓÏ

ÂÈÈ‰„ ¨¢ÌÈÙ‰ ÈËÈÏÙ¢ Ï˘ ‰¯˜Ó· È¯‰ Æ˙È·‰Ó ÌÈ„Úˆ ‰ÓÎ Ï˘

¨‰ÈÁ¯Ê‡Ï ÂÎÙ‰Â Ï‡¯˘È ˙È„Ó ˙ÂÏÂ·‚ ÍÂ˙· Â¯‡˘˘ ÌÈ¯Â˜Ú‰

˙ÈÚÊ‚‰ ‰ÚË‰ – ÏË·˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ˙ÂÁÙÏ Â‡ – ‰ÚË‰ ˙ÏË·˙Ó

Ï˘ ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ Ì‰È¯ÙÎÏ Ì˙·È˘ ÈÎ Æ¢˙ÈÙ¯‚ÂÓ„ ‰ÎÒ¢ Ï˘

ÈÁ¯Ê‡ ÌÈ·˘Á‰ ÌÈ·¯Ú‰ ÊÂÁ‡ ˙‡ ‰ÏÚ˙ ‡Ï ÌÈÈÓÈÙ‰ ÌÈ¯Â˜Ú‰

˙Ó˜‰Â ÔÈËÒÏÙ ˘Â·ÈÎ˘ ¨ÍÎ Ì‡ ÔÈ·‰Ï Ô˙È ÆÏ‡¯˘È ˙È„Ó

˜¯ ‡Ï – ÁÈÏˆÈ ‰Ê˘ È„Î – ‰·ÂÁ· ˙ÓÂË ¨‰ÈÏÚ ˙È„Â‰È ‰È„Ó

˘Â·ÈÎ ¨‰È˙Â¯ˆÂ‡Â ‰Ó„‡‰ ˘Â·ÈÎ· Í¯Âˆ Ì‚ ‡Ï‡ ¨ÈÙ¯‚ÂÓ„ „ÁÙ

˘Â·ÈÎ Ï˘ ‰Ê ‚ÂÒ ÆÂÈ˙ÂÈÂ‰ÊÂ  ·Á¯Ó‰ ˘Â·ÈÎÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊÂ Ì„‡‰

ÈÎ Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡È ‡ÏÂ ˘·ÂÎ‰ ˙‡ „ÎÂÏ

Æ‰ËÈÏ˘ „Â·È‡Â ÒÂÈÙ ¨˜„ˆ ÈÙ·Ó „ÁÙ ÈÓÂÒÁÓ· ˘Â„‚ ‡Â‰

‰ÈÙÂ‡Ó ÌÈÚ·Â‰ ‰·È˘Á‰ ÈÒÂÙ„ ÈÂÈ˘Ï ˙‡¯Â˜ ˙Â¯ÎÂÊ ˙˙ÂÓÚ

‰·Î‰ ÏÚ Â˙ÂÈ¯Á‡· ˙‡˘Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ˆÏ ˙‡¯Â˜ ¨‰È„Ó‰ Ï˘

ÆÌ˙„ÏÂÓÏ  ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙·˘‰Ï ˙‡¯Â˜Â  ˙ÈÈËÒÏÙ‰

‡È·‰ÏÂ ˙ÈÈËÒÏÙ‰ ‰·Î‰ ˙‡ „Ú˙Ï ıÓ‡Ó ‰˘ÂÚ ˙Â¯ÎÂÊ

˙ÂÚ„ÂÓ‰  ˙‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ÈÏ‡¯˘È‰ ¯Â·ÈˆÏ ‰È˙Â„Â‡  Ú„ÈÓ‰ ˙‡
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إليصال العبرية باللغة الفلسطينية النكبة توثيق على
القرى في فعاليات  وتنّظم اإلسرائيلي للطرف المعلومات

أيضًا. الهدف هذا أجل من المهّجرة الفلسطينية
أخذت الدامون تاريخ عن معلومات الكتيب هذا يشمل
الجئي من عدد لمقابالت مع وتسجيالت كتب التاريخ، من
الحياة وجود  تؤّكد تاريخية ومستندات القرية، والجئات 
حديثة وصورًا  النكبة،  عام ُبترت حتى القرية  هذه  في
هو جزء الكتيب األيام. هذا هذه في القرية وضع تعكس
في جولة أيضًا يتضّمن  القرية حول شامل  برنامج من
الدامون نكبة لذكرى إحياًء الفتات ووضع القرية، موقع

وتواصًال مع الالجئين.
المهجرة  القرى ذاكرات سلسلة 34 من الـ الكتيب هو هذا
عن كتيبات قبله صدر ”زوخروت“، جمعية تصدرها التي
ميرية، السُّ مسكة، سبالن، التالية: المنكوبة  المواقع
أم كويكات، عجور،  كارم، عين األحمر، الراس سمسم،

في  العجمي  المالحة،  مونّـس،  الشيخ  اللوز، خربة برج،
يافا، حطين، الكفرين، الشجرة، ترشيحا، بئر السبع، اجليل، 
اللجون، سحماتا، الجوالن، اسدود والمجدل، خربة جلمة، 
(سيدنا علي)،  الرملة، اللد، عكا، حيفا، عين المنسي، الحرم

عين غزال، لفتا ودير ياسين.

"زوخروت" (ذاكرات)
2009 آب



ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈ¯ÙÎ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‚¯‡Ó Ì‚ ˙Â¯ÎÂÊ Æ‡˘ÂÏ ÂÏ˘

Æ‰¯ËÓ ‰˙Â‡Ï ÌÈÒÂ¯‰‰

Ï˘ ˙ÂÂ¯ÎÊÂ ˙ÂÂÈ‡¯ ¨ÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰ÏÈÎÓ ÂÊ ˙¯·ÂÁ

ÌÈÈÁ‰ ÌÂÈ˜ ÌÈ‡¯Ó˘  ÌÈÎÓÒÓ  ¨¯ÙÎ‰Ó  ÌÈËÈÏÙÂ ˙ÂËÈÏÙ ‰ÓÎ

ÂÓÏÂˆ˘ ˙Â˘„Á ˙ÂÂÓ˙Â ‰·Î‰ ˙˘· ÂÚË˜˘ „Ú ‰Ê‰ ¯ÙÎ·

¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ˙ÈÎÂ˙Ó ˜ÏÁ ‡È‰ ÂÊ ˙¯·ÂÁ Æ¯ÙÎ‰ ¯˙‡· ‰Â¯Á‡Ï

ÛÒÂ· ˙ÏÏÂÎ ÂÊ ˙ÈÎÂ˙ ¨˙‚¯‡Ó ˙Â¯ÎÂÊ ˙˙ÂÓÚ˘ ÔÂÓ‡„Ï‡ ÏÚ

¨ÌÂ˜Ó‰  Ï˘ ‰·Î‰ ÔÂÈˆÏ ËÂÏÈ˘ ¨¯ÙÎ‰ ¯˙‡· ¯ÂÈÒ  ¨˙¯·ÂÁÏ

ÆÌÈËÈÏÙ‰ ÌÚ ¯˘˜ ˙¯ÈˆÈÂ

 ˙Â¯·ÂÁ‰ ˙¯„Ò·  ≥¥ ≠‰ ˙¯·ÂÁ‰  ‡È‰ ¢ÔÂÓ‡„Ï‡  ˙‡ ˙Â¯ÎÂÊ¢

Â˘·Î˘ ÌÈÈËÒÏÙ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ „ÂÚÈ˙Ï ‰˜ÈÙÓ ˙Â¯ÎÂÊ ˙˙ÂÓÚ˘

¨Ô‡ÏÃaÃÒ ∫‰Ï‡‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÚ ˙Â¯·ÂÁ ‰Ï ÂÓ„˜ Æ±π¥∏ Ê‡Ó Â˜Â¯Â

¨¯Âß‚Ú ¨Ì¯‡k ÔÈÚ ¨¯ÓÁ‡Ï‡ Ò‡¯Ï‡ ¨ÌœÒ ŸÓœÒ ¨‰À ÈXŸÈ ÃÓ‹ÒÏ‡ ¨‰ÀkŸÒ œÓ

¨‰ÁÏ‡ÓÏ‡ ¨ÒœpÃ » ‹Ó ßÁÈ˘Ï‡ ¨ÊÂÏÏ‡ ˙·¯ßÁ ¨ß‚¯‹a Ì‡ ˙·¯ßÁ ¨˙‡kÈÂk

¯Ÿ‡œa ¨‡ÁÈ˘¯˙  ¨‰TßÃ‚ Ã̆ Ï‡ ¨ÔÈVŸÙÃkÏ‡ ¨ÔÈhœÁ ¨‡Ù‡È· ÈÓß‚ÚÏ‡

¨ÏAßŸ‚ ÃÓÏ‡Â „»„ŸÒœ‡ ¨Ô‡Ï»ß‚Ï‡ ¨‡˙‡ÓÁ‹Ò ¨ÔÂß‚ÃlÏ‡ ¨ÏÈœÏßŸ‚ ¨ÚŸaÃÒÏ‡

ÌUÃÁÏ‡ ¨ÈÒŸ ÃÓÏ‡ ÔÈÚ ¨‡ÙÈÃÁ ¨‡kÚ ¨„œlÏ‡ ¨‰ÏÓUÏ‡ ¨‰ÓÃÏßÃ‚ ˙a¯ßœÁ

ÆÔÈÒ‡È ¯È„Â ‡˙ŸÙœÏ ¨Ï‡ÊßÃÚ ÔÈÚ ¨˛ÈÏÚ ‡„ÈÒ¸

˙Â¯ÎÂÊ

≤∞∞π ËÒÂ‚Â‡
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مدينة  شرق  جنوب  كم   11 مسافة  على  تقع  عربية  قرية 
سهل  من  الشرقي  الطرف  على  سهلية  أرض  فوق  عكا 
العامّـين عكا  بالطريقين  تربطها  عكا. وكانت طرق فرعية 
– صفد وعكا – حيفا. وقد ذكرها ناصر خسرو في رحلته 
 .“Damar ”َدَمر  باسم  الصليبيون  عرفها  1047م.  عام  من 
كتابه  في  عشر)  الرابع  (القرن  الفداء  أبو  عنها  وتحدث 
فزرت  دامون  بلغت  البروة  ومن   ”  : قائًال  البلدان“  ”تقويم 
المشهد المعروف بذي الكفل“. ( كان أهل الدامون يسمون 

هذا المكان مزار عبد المغيث).
الينابيع  مياه  على  وزراعتها  شربها  في  القرية  اعتمدت 
بلغت  ألراضيها.  المجاور  النعامين  نهر  ومياه  الغزيرة 
معظم  القرية  أهل  زرع  دونمًا.   20,246 أراضيها  مساحة 
اشتهرت  الدامون  ولكن  أنواعه،  على  بالحبوب  أراضيهم 
التين  أشجار  فيها  تكثر  كما  وشمّـامها.  بطيخها  بجودة 
طينية  الدامون  تربة  العنب.  وكروم  والصبار  والزيتون 
سمراء وحمراء على جانب كبير من الخصوبة. كان العرب 
يملكون 19,073 دونمًا من مجموع مساحة أراضي القرية، 
يزد على 687 دونمًا.  فلم  اليهود والصهاينة  ما ملكه  أما 
سكان  بين  مشاعًا  ملكًا  دونمًا   597 مساحته  ما  وكان 

القرية الذين كان كلهم من العرب.
طريق  طرفي  على  مبنية  الدامون  مساكن  غالبية  كانت 
المبني 111 دونمًا.  القرية  واحدة. بلغت مساحة مسطح 
وقد بدأ عمرانها يتطور منذ 1935 حيث بدأ السكان يبنون 
 1931 سنة  المنازل  عدد  كان  اإلسمنتية.  الحديثة  البيوت 
حوالي 183 منزًال. ووصل عدد منازل القرية عام 1948 إلى 

303 منزًال.
بلغ عدد سكان الدامون عام 1887 قرابة 725 نسمة ووصل 
عددهم عام 1945 إلى 1310 أشخاص (1240 مسلما و 70 

مسيحيًا)، وفي عام 1948 أكثر من 1500 نسمة.
التي  الزيدانية  قبيلة  إلى  الدامون في أصولهم  أهل  يرجع 
والي عكا  الزيداني  العمر  الحجاز، ومنهم ظاهر  نزحت من 
كأحد  معروفًا  الدامون  جامع  وكان  1775م).  عام  (توفي 
معماريًا  شبهًا  يرون  القرية  سكان  وكان  الزيدانية  معالم 

بين جامعهم وجامع الجزار في عكا.
عمل معظم سكان الدامون بالزراعة واشتغل بعضهم في 
صناعة الُحصر والقفف (السالل) من نبات الخوص والَحلفاء 

الدامون
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ÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎ· ˙ÈÊ ÈˆÚ
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زيتون الدامون
ÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎ· ˙ÈÊ ÈˆÚ

Olive trees in al-Damun

 ˜ÓÚ Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ˆ˜· Ì˜ÂÓÓ ¨±π¥∏ „Ú ‡kÚ ÊÂÁÓ· È·¯Ú ¯ÙÎ
 ÆÁ¯ÊÓ– ÌÂ¯„ ÔÂÂÈÎÏ ¯ÈÚ‰Ó ¯ËÓÂÏÈ˜ ±± ≠Î Ï˘ ˜Á¯Ó· ¨‡kÚ
 ÌÈ¯Èˆ‰  È˘  ÌÚ  ¯ÙÚ  ÈÎ¯„·  ¯·ÂÁÓ  ‰È‰  ¯ÙÎ‰  ¨‰ak‰  ÈÙÏ
 ˘È·ÎÂ ®˙Ùˆ – ÂÎÚ© „ÙÒ – ‡ÎÚ ˘È·Î ¨Â„ÈÏ Â¯·Ú˘ ÌÈÈ˘‡¯‰
 ¯ÙÎ‰  ˙‡  ¯ÈÎÊ‰  Â¯ÒßÁ  ¯Ò‡  ÈÒ¯Ù‰  Û¯‚Â‡È‚‰  Æ‡ÙÈÁ  –  ‡ÎÚ
 Ì˘‰ ˙‡ ¯ÙÎÏ Â˙ ÌÈ·Ïˆ‰ Æ±∞¥∑ ˙˘· ı¯‡· ÂÚÒÓ „ÂÚÈ˙·
 ≠‰  ‰‡Ó‰©  ‡‡„ÙÏ‡  Â·‡  È·¯Ú‰  ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰  Æ¢Damar  ¯Ó„¢
 ÔÂÓÈÒ© ¢Ô‡„Ï‹aÏ‡ ÌÈ»˜˙¢ ÈÙ¯‚ÂÙÂË‰ Â¯ÙÒ· ¯ÙÎ‰ ÏÚ ¯ÙÈÒ ®±¥
 ÚÂ„È‰  ¯·˜·  È˙¯˜È·Â  ÔÂÓ‡„  Ï‡  È˙Ú‚‰  ‰»¯aÏ‡Ó¢  ∫®ÌÈ¯Ú‰
 ÔÂÓ‡„Ï‡ È·˘Â˙© Æ¢˛Ô‡¯˜· ¯ÎÊÂ‰˘ ‡È· Ì˘¸ ÏÙœkÏ‡ Èß„ ¯·˜Î
 Â‡¯˜ Í‡ ¨Â· ¯˜·Ï Â‚‰ ÌÈ˘‡‰Ó ˜ÏÁ ¨˘Â„˜ ÌÂ˜ÓÎ ¯˙‡· Â‡¯
 ÌÈÈ˙„ ÌÈÒ˜Ë Â„ÈÏ ÂÓÈÈ˜Â ®ÚÈ˘ÂÓ‰ Ï˘ „·Ú‰© ß˙ÈßÚ‹ÓÏ‡ „·Ú

Æ®ÌÈÈÓÓÚ
 ≠Î ¨ÌÈÈ„È ˙·Á¯ ˙È‡Ï˜Á ‰Ó„‡ ‰˙ÈÈ‰ ÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎ È·˘Â˙Ï
 ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ˙ÈË¯Ù ˙ÂÏÚ·· ÂÈ‰ ÌÂ„ ±π¨∞∑≥ ÆÌÂ„ ≤∞¨≤¥∂
 ®˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÚ·© Ú‡˘Ó ˙Ó„‡ ÂÈ‰˘ ÌÂ„ µπ∑ „ÂÚ ÆÌÈ·¯Ú‰
 È·˘Â˙ ÆÌÂ„ ∂∏∑ ≠Î ˜¯ ÂÈ‰ ÌÈÈÂÈˆÏÂ ÌÈ„Â‰ÈÏ Æ¯ÙÎ‰ È·˘Â˙Ï
 Ï·‡  ¨˙ÂÈË˜  Ï˘  ÌÈÂ˘  ÌÈ‚ÂÒ  Ì˙Ó„‡  ·Â¯·  ÂÏ„È‚  ÔÂÓ‡„Ï‡
 ¯˙ÂÈ  ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ ÂÈ‰ ÔÂÓ‡„Ï‡ Ï˘ ÌÈÂÏÓ‰Â ÌÈÁÈË·‡‰ ‡˜ÂÂ„
 ÈˆÚ· ˙ÚÙÂ˘ ‰˙ÈÈ‰ ¯ÙÎ‰ ˙Ó„‡ ¨ÛÒÂ· ÆÁ·Â˘Ó‰ ÌÓÚË Ï˘·

  ÆÌÈÙ‚Â ÌÈ‡˙ ¨¯·ˆ ¨˙ÈÊ
 Æ˙Á‡  ˙ÈÊÎ¯Ó  Í¯„  È„Èˆ  È˘  ÏÚ  ÌÈÈÂ·  ÂÈ‰  ¯ÙÎ‰  È˙·  ·Â¯
 ‰˙ÈÈ‰  ±π≥µ  ˙˘·  ÆÌÂ„  ±±±  ‰È‰  ¯ÙÎ‰  Ï˘  ÈÂ·‰  ÁË˘‰
 Ì‰È˙· ˙‡ ˙Â·Ï ÔÂÓ‡„Ï‡ È·˘Â  ̇ÂÏÈÁ˙‰ ¯˘‡Î ‰ÈÈ·· ‰ÁÈ¯Ù
 ±π¥∏ ˙˘·Â ÆÌÈ˙· ±∏≥ ¯ÙÎ· ÂÈ‰ ±π≥± ˙˘· ÆÔÂË·Ó ÌÈ˘„Á‰

ÆÌÈ˙· ≥∞≥ Â· ÂÈ‰
 ÆÌÈ˘‡  ±µ∞∞  ÏÚÓ  ‰È‰  ±π¥∏  ˙˘·  ÔÂÓ‡„Ï‡  È·˘Â˙  ¯ÙÒÓ
 Â· Â¯‚ ±∏∏∑ ˙˘· ÂÏÈ‡Â ¨ÌÈ·˘Â˙ ±≥±∞ ¯ÙÎ· ÂÈ‰ ±π¥µ ˙˘·

ÆÌÈ˘‡ ∑≤µ ≠Î
 ÚÈ‚‰˘ ‰À Èœ‡„ŸÈÃ ÊÏ‡ Ë·˘Ï ÌÈÒÁÂÈÓ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÂÓ‡„Ï‡ È·˘Â˙ ·Â¯
 ¯Ó‹ÚÏ‡  ¯‰‡ß„  ÍÈÈ˙˘Ó  ‰Ê‰  Ë·˘Ï  Æ·¯Ú  È‡‰  ÈˆÁÓ  ı¯‡Ï
 Æ®±∑∑µ ˙˘· ˙Ó©  ˙È‡Óß˙Ú‰ ‰ÙÂ˜˙· ‡kÚ Ï˘ÂÓ ¨È‡„ÈÊÏ‡
 ¨‰È‡„ÈÊÏ‡  Ï˘  „ÁÂÈÓ  ¯˙‡Î  ÚÂ„È  ‰È‰  ÔÂÓ‡„Ï‡  Ï˘  „‚ÒÓ‰
 „‚ÒÓÏ  Ì‰Ï˘  „‚ÒÓ‰  ÔÈÈ·  ÔÈ·  ÔÂÈÓ„  Â‡¯  ¯ÙÎ‰  È·˘Â˙Â

 Æ¯‡Êß‚Ï‡ „‚ÒÓ ¨‡kÚ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÒ¯ÂÙÓ‰
 Â„·Ú  ÌÈËÚÓ  Æ˙Â‡Ï˜Á  È˜ÒÚÓ  ÂÒ¯Ù˙‰  ¯ÙÎ‰  È·˘Â˙  ·Â¯
 ÏÚ  ÂÏ„‚˘  ÌÈÂ˘  ÌÈÁÓˆÓ  Â˘Ú˘  ˘˜  ÈÏÒÂ  ˙ÂÏˆÁÓ  ˙¯ÈÙ˙·

Æ¯ÙÎ‰ „ÈÏ˘ ®ÔÓÚ© ÔÈÓ‡ÚÏ‡ ¯‰ ˙Â„‚
 ±∏∏∂ ˙˘· „ÒÂÈ ÔÂ˘‡¯‰ ÆÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙· È˘ ÂÈ‰ ÔÂÓ‡„Ï‡·

ÔÂÓ‡„Ï‡
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النعامين. نهر ضفاف على ينبت الذي واألسل
العهد  1886 في ابتدائية عام مدرسة القرية أسست في
االحتالل زمن إضافية في ابتدائية وبنيت مدرسة العثماني

االبتدائي. الرابع الصف عن التعليم يزد ولم البريطاني،
على المتعاقبة  فلسطين ثورات في الدامون أهل شارك 
،1948 عام الصهيونية ضد وكذلك البريطاني االحتالل

1948 في  من عام تموز منتصف في سقطت ولكن القرية
”ديكل“. اإلسرائيليون بعملية يسميه مما المرحلة الثانية
أواخر في كان القرية سقوط  أن  المؤرخين بعض ويرى
(بيني بعضهم  وقال الفلسطينية)،  الموسوعة  ) حزيران 
القوات احتلت أيار بعد أن سقوطها كان أواخر أن موريس)
فنزح المحيطة. والقرى والناصرة عكا مدينتي اإلسرائيلية
إثر ذلك بعد  بعضهم وفر حينئذ،  القرية سكان  بعض
عليها. الهجوم عند فيها تبّقى من طرد وتم القرية، قصف
أهلها وقد تشرد كامًال. تدميرًا القرية بتدمير المحتل وقام
حيث لبنان إلى نصفهم  حوالي ونزح األرض  أقطاب في
ومخيمي صور منطقة  في اليوم حتى هناك  يسكنون
في المتبقي  اآلخر النصف ويسكن والبداوي، البارد  نهر
كابول مثل  الجليل من مختلفة مناطق في فلسطين 
وغيرها. وشعب الكروم ومجد وشفاعمرو وعبلين وطمرة
غرض أو استخدامها ألي أرضهم العودة إلى ويمنعون من

كان.
إال القرية، أرض على جديدة مستوطنات ُتقم لم
سيما ال القرية، بأراضي المحيطة المستعمرات أن

أراضي  1949 على عام أقيمت التي – يسعور مستوطنتي
للزراعة. الدامون أراضي تستعمل وفرود، – البروة

المصادر
.1984 دمشق، الفلسطينية، الموسوعة -

-
1997 بيروت، ننسى، وليد، كي ال الخالدي -

ـي
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قبر في المقبرة الشرقية
ÈÁ¯ÊÓ‰ ˙Â¯·˜‰ ˙È·· ¯·˜

A grave in the eastern cemetery

 ÆÈËÈ¯·‰  ˘Â·ÈÎ‰  ˙ÙÂ˜˙·  ‰·  È˘‰Â  ˙È‡Óß˙Ú‰  ‰ÙÂ˜˙·
Æ„·Ï· ß„ ‰˙ÈÎ „Ú ÌÈÈ„ÂÒÈ ÂÈ‰ ÔÂÓ‡„Ï‡· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰

 ˙ÂÂ˘‰  ˙ÂÈÂÓÓÂ˜˙‰·Â  ˙Â„È¯Ó·  ˜ÏÁ  ÂÁ˜Ï  ÔÂÓ‡„Ï‡  È·˘Â˙
 ÈÂÈˆ‰  ˘·ÂÎ‰  „‚  ÔÎÂ  ¨ÈËÈ¯·‰  ˘·ÂÎ‰  „‚  ÌÈÈËÒÏÙ‰  Ï˘
 Ï˘ È˘‰ ·Ï˘· ±π¥∏ ÈÏÂÈ ÚˆÓ‡· ÏÙ Ì¯ÙÎ Í‡ Æ±π¥∏ ˙˘·
 ¯ÙÎ‰˘  Â·˙Î  ÌÈ„Á‡  ÌÈÂÈ¯ÂËÒÈ‰  Æ¢Ï˜„  Úˆ·Ó¢  ‡¯˜˘  ‰Ó
 È·©  ÌÈ¯Á‡Â  ¨®˙ÈÈËÒÏÙ‰  ‰È„ÙÂÏ˜ˆ‡‰©  ÈÂÈ  ÚˆÓ‡·  ÏÙ
 ˙ÂÁÂÎ‰˘ È¯Á‡ ¨¯ÙÎ‰ ˙ÏÈÙ ÍÈ¯‡˙Î È‡Ó ÛÂÒ ˙‡ ÂÈÈˆ ®ÒÈ¯ÂÓ
 ÌÈ¯ÙÎ‰Â  ®˙¯ˆ©  ‰¯Ò‡Ï‡  ¨®ÂÎÚ©  ‡kÚ  ˙‡  Â˘·Î  ÌÈÏ‡¯˘È‰
 ÂÁ¯·Â‰ Ì˜ÏÁ ¨È‡Ó ÛÂÒ· ¯ÙÎ‰Ó Â‡ˆÈ ÌÈ·˘Â˙‰Ó ˜ÏÁ ÆÔ·È·Ò
 ÌÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÂÁÂÎ‰  ̆È¯Á‡ ˘¯Â‚ ¯‡˘  ̆ÈÓÂ ¯ÙÎ‰ ˙Ê‚Ù‰ È„È ÏÚ
 „Ú  ¯ÙÎ‰  È·Ó  ÏÎ  ˙‡  Ò¯‰  ˘„Á‰  ˘·ÂÎ‰  Æ¯ÙÎ‰  ˙‡  Â˘·Î
 ÔÂ·ÏÏ Â¯·Ú Ì˙ÈˆÁÓÎ Æ¯·Ú ÏÎÏ Â¯ÊÙ˙‰ ¯ÙÎ‰ È·˘Â˙ Æ„ÂÒÈ‰
 „¯‡·Ï‡ ¯‰ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÂÁÓ·Â ¨¯Â  ̂¯ÂÊ‡· ÌÂÈ‰ „Ú ÌÈ¯‚ Ì·Â¯Â
 ÌÂÈ‰  ‰¯‚  ÔÈËÒÏÙ ÍÂ˙· ‰¯‡˘˘ ‰ÈÈ˘‰ ˙ÈˆÁÓ‰ ÆÈ»‡„·Ï‡Â
 ¯ÓÚ≠‡Ù˘  ¨ÔÈÏ·Ú  ¨‰¯ÓË  ¨ÏÂ·‡Î  ÂÓÎ  ÏÈÏ‚·  ÌÈ·Â˘ÈÈ  ¯ÙÒÓ·
 ¯Â‚ÏÂ ¯ÂÊÁÏÓ ÌÈÚÂÓ ÌÏÂÎ Æ„ÂÚÂ aÚ˘ ¨ÌÂ¯ÎÏ‡ „ß‚Ó ¨®ÌÚ¯Ù˘©

  Æ˙¯Á‡ ‰¯ËÓ ÏÎÏ ‰· ˘Ó˙˘‰Ï Â‡ Ì˙Ó„‡ ÏÚ
 ÏÚ  Â‡  ¯ÙÎ‰  ÁË˘  ÏÚ  ˙ÂÈÏ‡¯˘È  ˙ÂÈÂ·˘ÈÈ˙‰  ÂÓ˜Â‰  ‡Ï
 ˙ÂÓ„‡·  ÌÈ˘Ó˙˘Ó  „Â¯ÙÂ  ¯ÂÚÒÈ  ÂÓÎ  ÌÈˆÂ·È˜  Í‡  ÆÂÈ˙ÂÓ„‡
 ˙ÂÓÈ¯Ú „·ÏÓ ˜È¯ ¯ÙÎ‰ ÊÎ¯Ó ÁË˘ Æ˙Â‡Ï˜Á ÈÎ¯ˆÏ ÔÂÓ‡„Ï‡
 ¯ÂÓ˘ ÔÂÓ‡„Ï‡ Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ‰ ˙Â¯·˜‰ ˙È· ÆÌÈÒÂ¯‰‰ ÌÈ˙·‰ È·‡

 Æ˘ÂÓÈ˘· ‡Ï ‡Â‰ Í‡ ¯ÙÎ‰ ÔÈÈÚÓ Ì‚ ÍÎÂ ¯„Â‚ÓÂ ˙ÈÒÁÈ

˙Â¯Â˜Ó
Æ±π∏¥ ¨˜˘Ó„ ¨®˙ÈÈËÒÏÙ‰ ‰È„ÙÂÏ˜ˆ‡‰© ‰À iœÈËŸÒœÏœÙÏ‡ ‰ÀÚ»Ò»ÀÓÏ‡ ≠

≠
Khalidi Walid¨ All That Remains¨ ±ππ∞  ≠
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الرحيم الرحمن بسم اهللا
,١٩٤١ سنة مواليد من علي مرشد, أبو أسعد محمد أنا
عام منها هجّـرنا التي المهجرة, الجليلية الدامون قرية من
فلسطين, شمال عكا قضاء في الدامون قرية تقع .١٩٤٨

تقع الدامون  ١٦ كم. مدينة عكا عكا, تبعد عن جنوب شرق
متر,   ٢٥ بنحو البحر سطح عن مرتفعة صغيرة تلة على
أرض  دونم  ٤٨٤ تمتلك  دونما:  ١١١ الهيكلية مساحتها
للزراعة الخصبة االرض من  وتملك  بالزيتون  مشجرة

يحد  فلسطين. بأرض عكا سهل في تقع دونمًا  ٢٠,٣٥٧
ومن كابول  قرية الشرق من  وأراضيها  الدامون قرية 
وادي الغرب ومن والمكر والبروة معار أراضي الشمال
ومن مساريك وكفار همفراتس عين وكيبوتس النعامين
كردانية عين شفاعمرو  وارض وطمرة الرويس  الجنوب

. ( أفيك اليوم (المسّماة
معروفًا صيتها كان التي  الجليلية القرية  هذه في ولدت
وذلك جنوبه, وحتى شماله  من  فلسطين شعب لدى
موقعًا كان للدامون  الجغرافي الموقع أوًال: أسباب، لعدة
اشتهرت ثانيًا: البالد بجنوبها. شمال حيث يربط استراتجيًا
في يمّر من كل كان حيث  (النبعة) الماء  بعين الدامون
وحمير من خيل ويشرب ويسقي دواّبه الطريق يقف هذه
لم الزمان ذلك في ألن األخرى وغيرها من الحيوانات وجمال

المسافرين. طرق في القليل إال مياه يكن
بها عشنا حيث الديموغرافية،  بتركيبتها الدامون  تميزت
وتشاطرنا كاألخوة. المسيحيون وأخوتنا المسلمين نحن
ومدرستان وكنيسة في القرية مسجد وكان والكره. الفرح
وأذكر جيراننا كانوا مسيحيين. أن وما أذكره جيدًا ابتدائيتان،
كان يعقوب، اهللا عبد المسيحيين، االخوة أحد أن بيت جيدًا
زيداني محمد عبد المجيد عمتي يقسم بيت ابن بيته حائط
أحسن واالحترام المسيحيين األخوة مع الجوار حسن وكان
العالقة الطيبة هذه استمرار ذلك دليل االنسان. به يذكر ما
األخوة بين شجار حدث عندما  ذلك وبرز  هذا. يومنا حتى
عبلين، في الفرعوني عائلة وبين عبلين قرية في الدوامنة

الصلح. تم حتى االصالح فقمنا مع لجنة
إلى شرقها من ونبدأ عائالت  عدة الدامون قرية في كان 
المقبرة جنب من تبدأ كانت التي الشرقية الحارة في غربها،
مرشد، عثمان، علي أبو التالية:  العائالت  سكنت  الشرقية
بطل، حمد، مراد، حسان، صوفي، فرعتاوي، حمادة،
العياشي اللوباني، زيداني،سالموخوري.ثمعائلةالبقاعي،
أبو بشكار، العين: قرب اكبرهم.  العائلة  وهذه والزيداني

شهادة



ÌÂÁ¯‰ ÔÓÁ¯‰ ‰ÏÏ‡ Ì˘·
 ¯ÙÎ·  ±π¥± ˙˘· È˙„ÏÂ ¨ÈÏÚ  Â·‡ „ÚÒ‡ „ÓÁÓ È‡
‡ˆÓ ÔÂÓ‡„Ï‡ Æ±π¥∏ · Â˘¯Â‚ ÂÓÓ ÆÔÂÓ‡„Ï‡ ÈÏÈÏ‚‰

 ÌÂ¯„ ßÓ˜ ±∂ ˜Á¯Ó· ‡ˆÓ ‡Â‰ ÆÔÈËÒÏÙ ÔÂÙˆ· ‡kÚ ÊÂÁÓ·
 ÈÙ ÏÚÓ ¯ËÓ ≤µ ‰·Â‚· ‰È„Ú ‰Ú·‚ ÏÚ ‡kÚ ¯ÈÚÏ Á¯ÊÓ –
 ÈÚËÓ ÌÂ„ ¥∏¥ ¯ÙÎÏ ÂÈ‰ ÆÌÂ„ ±±± ‰È‰ ÈÂ·‰ ÂÁË˘ ÆÌÈ‰
 ‡kÚ ˜ÓÚ· ˙È‡Ï˜Á ‰Ó„‡ Ï˘ ÌÂ„ ≤∞¨≥µ∑ ≠ÎÂ ¨ÌÈ˙ÈÊ
˙ÈÂÙˆÂ  ¨ÏÂ·‡Î ¯ÙÎ ‡ˆÓ ÔÂÓ‡„Ï‡Ï ˙ÈÁ¯ÊÓ ÆÔÈËÒÏÙ·
·¯ÚÓ „ˆÓ Æ¯ŸkÃÓÏ‡Â ‰Œ»¯aÏ‡ ¨¯‡ÚÓ ∫ÌÈ¯ÙÎ‰ ÌÈ‡ˆÓ ÂÏ
Æ˜È¯ÒÓ ¯ÙÎÂ ı¯ÙÓ‰ ÔÈÚ ıÂ·È˜ ¨ÔÈÓ‡ÚÏ‡ È„‡Â ÌÈ‡ˆÓ
 ‰È‡„¯Î ÔÈÚÂ   Y ŸÓÃÚ≠‡ÀÙ Ã̆ ˙Ó„‡ ¨ÒÈÕ»\Ï‡ ˙‡ ˘È ¨ÌÂ¯„Ó

Æ®˜ÙÃ‡ ÌÂÈ‰©
                                         

·¯˜· ÚÂ„È ‰È‰ ÂÏ˘ ÔÈËÈÂÓ‰˘ ‰Ê‰ ÈÏÈÏ‚‰ ¯ÙÎ· È˙„ÏÂ
∫˙Â·ÈÒ ‰ÓÎ ÏÏ‚·  ˙‡ÊÂ ¨ÂÓÂ¯„ „ÚÂ  ÂÂÙˆÓ ÔÈËÒÏÙ ÌÚ
‡Â‰ ÈÎ È‚Ë¯ËÒ‡ ‰È‰ ÔÂÓ‡„Ï‡ Ï˘ ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ÌÂ˜ÈÓ‰ Æ‡
ÚÂ„È ‰È‰ ÔÂÓ‡„Ï‡  Æ·  Æ‰ÓÂ¯„  ÌÚ  ı¯‡‰ ÔÂÙˆ ˙‡ ¯·ÈÁ
¯ˆÂÚ ‰È‰ ˙‡Ê‰ Í¯„· ¯·Ú˘ ÈÓ ÏÎ ÆÂ· ˘È˘ ÌÈÓ‰ ÔÈÈÚÓ·
¨ÌÈ¯ÂÓÁ ¨ÌÈÒÂÒ ∫ÂÏ˘ ˙ÂÓ‰·‰ ˙‡ ˙Â˜˘‰ÏÂ ˙Â˙˘Ï È„Î

   ÆÌÈÎ¯„· ÌÈÓ ËÚÓ ‰È‰ Ì‰‰ ÌÈÓÈ· ÆßÂÎÂ ÌÈÏÓ‚

ÂÈÈÁ ÌÈÓÏÒÂÓ‰ ÂÁ‡ ÆÌÈ¯ˆÂÂ ÌÈÓÏÒÂÓ ÂÈÁ ÔÂÓ‡„Ï‡·
È‡ Æ·ˆÚ‰ ˙‡Â ˙ÂÁÓ˘‰ ˙‡ Â˜ÏÁ ÆÌÈÁ‡ ÂÓÎ ÌÈ¯ˆÂ‰ ÌÚ
Û˙Â˘Ó ¯È˜ ‰È‰˘ ·ËÈ‰ ¯ÎÂÊÂ ÆÌÈ¯ˆÂ ÂÈ‰ ÂÈÎ˘˘ ¯ÎÂÊ
Ï˘ ˙È·ÏÂ ¨È‡„ÈÊ „Èß‚ÓÏ‡ „·Ú „ÓÁÓ ¨È˙„Â„ Ô· Ï˘ ˙È·Ï
ÌÚ ‰·ÂË ˙ÂÎ  ̆Æ·Â˜ÚÈ ‰ÏÏ‡„·Ú ˙ÁÙ˘Ó ¨ÌÈ¯ˆÂ‰ ÂÈÎ˘
ÌÈ·ÂË‰ ÌÈ¯·„‰Ó ˜ÏÁ Ô‰ Ì‰ÈÏ‡ „Â·Î‰Â ÌÈ¯ˆÂ‰ ÂÈÁ‡
‰Ï‡ ÌÈ·ÂË ÌÈÒÁÈ ÆÌÈ˘‡‰ ˙‡ Ì‰· ÔÈÈˆÏ Ô˙È˘ ¯˙ÂÈ·
˙È¯˜˙ ‰˙ÈÈ‰ ¯˘‡Î ËÏ· ‰Ê ÆÌÂÈ‰ „Ú ÌÈÈ˜˙‰Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ
ÔÈ·Ï ÔÈÏ·Ú ¯ÙÎ·˘ ®ÔÂÓ‡„Ï‡ È˘‡© ¢‰Ó‡ÂÂ„‰¢ ÂÈÁ‡ ÔÈ·
¯Â˘È‚‰ ˙„ÚÂÂ· ˜ÏÁ ÂÁ˜Ï ÂÁ‡ ¨Ì˘ ÈÂÚ¯ÙÏ‡ ˙ÁÙ˘Ó

ÆÂÒÈÈÙ˙‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ È˙˘˘ „Ú

Ô˙Â‡ ˙ÂÓÏ ÏÈÁ˙‡ Æ˙ÂÁÙ˘Ó ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÂÈÁ ÔÂÓ‡„Ï‡·
˙È· „ÈÏ ‰ÏÈÁ˙Ó˘ – ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÂÎ˘· Æ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓÓ
¨Ô‡Óß˙Ú ¨„ œ̆ Y‹Ó ¨ÈÏÚ Â·‡ ∫˙ÂÁÙ˘Ó Â¯‚ – ÈÁ¯ÊÓ‰ ˙Â¯·˜‰
¨È‡„ÈÊ ¨ÏÃËÃa ¨„ÃÓÃÁ ¨„‡¯‹Ó ¨Ô‡ÒÁ ¨ÈÙÂÒ ¨È»‡˙Ú¯ÃÙ ¨‰„‡ÓÁ
È˘‡iÃÚÏ‡ ¨È‡a»ÏÏ‡ ¨ÈÚ‡˜‹·Ï‡ ˙ÁÙ˘Ó Ì„ÈÏ ÆÈ¯ÂßÁÂ ÌÏ‡Ò
„ÈÏ ÆÔ‰·˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ‡È‰˘ È‡„ÈÊÏ‡ ˙ÁÙ˘ÓÂ

˙Â„Ú
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al-Damun’s spring الدامون ‡ÔÂÓ‡„Ïعين ÔÈÈÚÓ



ÈÂ„ÓÁ ¨ÂÏÚ ¨ÔÈ‰‡˘ Â·‡ ¨¯‡k˘· ˙ÁÙ˘Ó Â¯‚ ÔÈÈÚÓ‰
ÆÏÒaÏ‡ Â·‡Â

Ú„Â ‰È‰ ¯ÙÎ‰ ÆÌÈÈ‡Ï˜ÁÂ  ÌÈ¯ÎÈ‡ ÂÈ‰ ¯ÙÎ‰ È·˘Â˙ ·¯
‰È‰ ÆÔÂÏÓÂ ÁÈË·‡ ¨ÌÂÒÓÂÒ ¨Ò¯È˙ ¨‰¯ÂÚ˘ ¨‰ËÈÁ ÈÏÂ„È‚·
ÆÌÈÓ ÔÈÈÚÓ Â·Â Ô‡ÒÈk Ï˙ ‡¯˜˘ ÔÂÓ‡„Ï‡ ˙Ó„‡· ¯ÂÊ‡
‰È‰ ÌÈ·˘Â˙‰ „Á‡ ÆıÈ˜· Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÂÈ‰ ¯ÙÎ‰ È·˘Â˙
Â˙Â‡ ÚÈ‰˘ Ï‚Ï‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˘‡Ï ÌÈÓ‰ ˙‡ ·‡Â˘
ÌÈÓ ·‡Â˘ ‰È‰ ÆÍÂÓ ¯Î˘ ˙¯ÂÓ˙ ‰˘˜ ‰„Â·Ú ÆÌÈÈÏ‚¯·

Æ˜ÓÚÏ ÌÈÚÈ‚Ó˘ ¯ÙÎ‰ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ÏÎÏÂ ÌÈ˘‡Ï
ÔÏÂ‚‰Ó ÌÈ˘‡ Ì‚ ÔÂÓ‡„Ï‡ ˜ÓÚÏ ÂÚÈ‚‰ ¨¯Èˆ˜‰ ˙ÙÂ˜˙·
˜ÓÚ· ÌÈ¯‡˘ ÂÈ‰Â Ì‰Ï˘ Ô‡ˆ‰ È¯„Ú ÌÚ ÔÂÈÏÚ‰ ÏÈÏ‚‰ÓÂ
¯ÂÊ‡· ‰˙ÈÈ‰ ÌÈÓ  ¯‡· „ÂÚ ÆÛ¯ÂÁ‰  ˙ÏÈÁ˙ „Ú ÔÂÓ‡„Ï‡
ÂÚÈ‚‰ Ì˘Ï Ì‚ ¨Ï˙Ï ˙È·¯ÚÓ ¯ËÓÂÏÈ˜ È˘Î ¨˜»ÚE ‡¯˜˘

ÆÌ‰Ï˘ Ô‡ˆ‰ ÌÚ ÌÈ¯ÎÈ‡‰
Ô‰  Æ˘˜  ˙ÂÏˆÁÓ  ¯ÂˆÈÈ· Â˜ÒÚ ¯ÙÎ‰  È·˘Â˙Ó  ¯Á‡  ˜ÏÁ
Æ¢¯È·¯·Ï‡¢Â ¢„ÚÒÏ‡¢ ¨¢‡ÙÏÁÏ‡¢ ¨¢¯‡ÓÒÏ‡¢ ˘˜Ó Â˘Ú
¨ıÈ˜· ÆÔÈÓ‡ÚÏ‡ ¯‰ ˙Â„‚ ÏÚ ÂÏ„‚ ‰Ï‡‰ ˘˜‰ È‚ÂÒ
Â˙Â‡ ÌÈ˘·ÈÈÓ ¨‰Ê‰ ˘˜‰ ˙‡ ÌÈÙËÂ˜ ÂÈÈ‰ ¨¯Èˆ˜‰ ˙ÂÚ·

Æ˙ÂÏˆÁÓ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ ÂÈÈ‰ Ì˘ ÆÌÈ˙·· ÌÈÒÁ‡ÓÂ
È„Î ÔÈÈÚÓÏ ÌÂÈ ÏÎ ÈÏ˘ ‡Ó‡ ÌÚ ÍÏÂ‰ È˙ÈÈ‰ ¨Ú·˘ ÏÈ‚·
ÔÈÈÚÓ‰Â ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÂÎ˘· ‰È‰ ÂÏ˘ ˙È·‰ Æ„Î· ÌÈÓ ‡ÏÓÏ
ÊÎ¯Ó· Â¯‚ ‡Ó‡ „ˆÓ ÈÏ˘ ÌÈ„Â„‰ Æ·¯ÚÓÓ ¯ÙÎ‰ ˙ÏÈÁ˙·
‰„Â„‰ Æ¯ˆ˜ ÔÓÊÏ ÌÏˆ‡ ÌÈ¯ˆÂÚ ÂÈÈ‰ ¨„‚ÒÓ‰ „ÈÏ ¯ÙÎ‰
‰Ïˆ‡ Ì‚ ¨ÔÈÈÚÓÏ ˙ÈÂÙˆ ¯ÙÎ‰ ·¯ÚÓ· ‰¯‚ ‡Ó‡ „ˆÓ ÈÏ˘
ÌÈ‡ÏÓÓÂ ÔÈÈÚÓÏ ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈÈ‰ ÍÎ ¯Á‡Â ˙ˆ˜ ÌÈ·˘ÂÈ ÂÈÈ‰
ÏÎ ¯ÂÎÊÏ ¯ÊÚ ‰Ê ÆÌÂÈ· ÌÈÈÓÚÙ Â‡ ÌÚÙ ‰¯Â˜ ‰È‰ ‰Ê ÆÌÈÓ
ÏÎ ÆÌ‰È˙ÂÓ˘ ˙‡Â ÌÈ˘‡‰ È˙· ˙‡ ÂÏÈÙ‡ È˙ÁÎ˘ ‡Ï Æ¯·„
‰·¯ÚÓ ÌÈÎÏÂ‰ ÂÈÈ‰ ÈÏ˘ ‡Ó‡Â È‡ ¯˘‡Î ÆÔÂÓ‡„Ï‡· ˙È·
¨¯ÙÎ‰ Ï˘ ˙ÈÂÙˆ‰ Í¯„‰ ˙‡ ÌÈÁ˜ÂÏ ÂÈÈ‰ ÌÈÓ ‡ÏÓÏ È„Î

Æ˙ÈÓÂ¯„‰ Í¯„‰ ˙‡ ÌÈÁ˜ÂÏ ÂÈÈ‰ ‰¯ÊÁ Í¯„·Â
ÌÈ·Â˘ÁÂ ÌÈ¯˜È Ì‰ ÈÎ ÁÎ˘‡ ‡Ï ‰Ï‡‰ ˙ÂÂ¯ÎÊ‰ ˙‡
È·Â¯˜ ÌÚÂ ÈÏ˘ ˙ÂÈÁ‡‰Â ÌÈÁ‡‰ ÌÚ ÈÏ˘ ÌÈÈÁ‰ ‰Ï‡ ÆÈÏ
ÍÂ˙· ¯‡˘ ‰Ï‡‰  ÌÈ˘‡‰Ó ˜ÏÁ  ÆÌÈÎ˘‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰

ÆÔÂ·ÏÏ Â¯‚È‰ Ì˜ÏÁÂ ¨‰˙ÏÂÊ ˙„ÏÂÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¨˙„ÏÂÓ‰
¯ÎÂÊ  È‡˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯·„‰ Æ‰·Î‰ ˙‡ ÌÈÈÁ ÔÈÈ„Ú  ÂÁ‡
‰· ‰˘Á¯˙‰˘ ‰˘ ‰˙Â‡ ıÈ˜·˘ ¨Â˙Â‡ ÁÎ˘‡ ‡Ï ÌÏÂÚÏÂ
ÆÈÏÚ Â·‡ ‡ÙËÒÓ È„Â„ Ïˆ‡ ÌÈ·¯Ú‰ „Á‡· Â·˘È˘Î ‰·Î‰
·˘ÂÈ „ÏÈ È‡Â ¨ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ÌÈÁÁÂ˘ÓÂ ÌÈ·˘ÂÈ ÌÈ¯·‚‰
˙Â˘„Á ÚÓ˘ ÌÂÈ‰˘ ¯Ó‡ ÌÈ˘‡‰ „Á‡ ÌÂ‡˙Ù Æ·È˘˜ÓÂ
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الدامون - صورة من الجو التقطت يتاريخ 29.1.1945
≤πÆ±±π¥µ ¨¯ÈÂ‡ ÌÂÏˆ˙ ≠ ÔÂÓ‡„Ï‡
al-Damun. Aerial photo 29.1.1945



شاهين، علو، حمدوني وأبو البصل.
والمزارعين, الفالحين القرية من أهالي أغلبية كان
والشعير والذرة القمح بزراعة  القرية واشتهرت 
والشّمام. وعندنا والبطيخ البيضاء والسمسم
وهناك  ( كيسان (تل  موقع الدامون  أرض  في
كل من الصيف في ُيستغّل كان ماء, نبع يوجد
وكان القرية سكان أحد يشّغله وكان سنة
رجليه. عمل على أي الدوالب، الماء على  ينشل
وكل الناس يسقي لكي زهيد أجر مقابل شاق
وعند موسم السهل. في الموجود "طرش" البلد
الجوالن الدامون من لسهل كان يحضر الحصاد
ماشية قطعان لديهم من كل األعلى والجليل
الشتاء. أوائل حتى الدامون سهل في ويبقوا
التل غرب "دعوق" اسمه موقع هناك أيضًا وكان
ماء بئر يوجد كان أيضًا وهناك ٢كم، بحوالي

الفالحون والماشية. منها يشرب
يشتغلون سكان الدامون االخر من القسم وكان
قش من تصنع  كانت التي الحصر صنع  في
القش هذا والبربير وكان والحلفا والسعد السمار
موسم وفي النعامين، نهر ضفاف على ينمو
القش هذا نقطع كّنا الصيف بأشهر الحصاد
ونبدأ البيوت  في ونخزنه ينشف حتى ونيبسه 

. الحصر بصنع
وكنت سنوات سبع العمر  من  بلغت قد وكنت
الماء (عين عين يوميًا بالذهاب الى أرافق والدتي
الحارة في دارنا موقع الجرة، نملئ لكي الدامون)
غرب، أخوالي من أول البلد في الشرقية والعين
زيارة نمّيل كنا الجامع، قرب البلد وسط وفي
البلد غرب وخالتي الزمن. من ساعة شي قصيرة
ومن قصيرة،  زيارة ونقعد نمّيل العين شمال 
كان ما وهذا الجّرة ونملئ للعين نذهب بعدها
ساعدني مما وهذا مرتين، أو مرة يوميا يحدث
والبيوت، االسماء حتى أنس ولم شيء كل أذكر
لما وأمي أنا  وكنا الدامون. قرية في  بيت كل
في الشمالية الطريق نيجي الجرة نمّلي نغّرب
الطريق الجنوبية. نرّوح الجّرة نمّلي وبعد ما البلد
عزيزة ألنها شيئًا منها أنس لم الذكريات هذه
وأقاربي وأخواتي أخوتي  مع  وعشتها وغالية
الذي الوطن أرض في بقي من ومنهم وجيراني
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من هاجر الى لبنان. وطن لنا سواه ومنهم ال
لن الذي الشيء منها، اذكر ما وأول نعيشها، التي النكبة وقعت
كنا النكبة بها التي حلت السنة هذه في صيف أنه أبدًا، أنساه
مجموعين علي، الرجال أبو مصطفى عند عمي نسهر جالسين
الجالسين أحد وإذ جالس أسمع، وانا ولد األحداث عن يتحدثون
ونساء أطفال قتل ياسين، دير عن خبر سمعت اليوم قال،

عند القرية. في ماء آبار في ورميهم الحامل وبعج ومشايخ
الخوف هذا ولماذا الجميع. بين وهلع خوف وقع الخبر، سماع
يعرف، والكل مقاومة. فيها لم يكن الدامون قريتنا ألن والهلع؟
من قصير وقت بعد سيئة. واألحوال مال يوجد ال االيام بتلك
من بالمدفعية علينا ضربوا البروة وقرية وعكا حيفا سقوط
الدامون إلى قرية من نزحنا نعم القرية. من ونزحنا قرية البروة
كانت وهناك سخنين. إلى ثم  ومن معار  ثم ومن كابول قرية
كرم نزلنا في أذكره. ما هذا يأوينا. بيت يكن لم األكبر. المصيبة
والكروم الكرم هذا  المدّق، اسمه سخنين بركة  شرق زيتون
وكابول الدامون قرانا من المشردة بالعائالت امتألت األخرى
الذي اليوم  صباح  قمنا الكبرى عندما والمأساة ومعار وشعب. 
وقطعان الناس بآالف تعّج الكروم وإذ صفورية، فيه سقطت
والّطرش األمم  كثر مع الرهيب المنظر هذا وكل الماشية،
هذه من ليشرب يِرد هذا كل وبقر، وماعز غنم من والماشية
المحتلين اليهود قبل من هجوم قام أكثر أو يومين وبعد البركة.
لهذا والتصدي المقاومة بعض سخنين في هناك وكان لمعار،
والفوضى والهلع وقع الخوف طّخ البارود سماع وعند الهجوم،
على وعياله يحمل أوالده واحد وكل كروم الزيتون في بين الناس
كباقي مع والدي لي حدث أوبقرة. وهذا ما أو حمار فرس داّبة
أنا الفراش، عليه أبي حّمـل أبيض حصان معنا كان الناس.
الشمال. نحو سخنين الحصان وغادرنا وسحب الصغيرة. وأختي
أن سخنين. وبعد شمال في أرض سهل الليل، بعد منتصف وهذا
ساجور. إلى الرامة ومنها حتى السفر شماًال النهار تابعنا طلع
شهر عن يزيد - ما ماء في عين النه - الزيتون وبقينا هناك تحت
ثم سقطت. حتى  فيها وبقينا سخنين  إلى بعدها من  ورجعنا
أقولها حق وشهادة هذا. يومنا حتى كابول في وسكّنا رجعنا
تلك، السوداء باأليام احتضنونا  الذين كابول  أهالي أشكر أني
فوجدناهم فيها نقعد أرض وال خاللها بيت نسكنه لم يكن التي

 . أهال وأخوة لنا

كابول
٢٠٠٩ آب



˙Â¯‰ ÌÈ˘ Â¯˜„ ÆÌÈ˜ÊÂ ÌÈ˘ ¨ÌÈ„ÏÈ Â‚¯‰ ÆÔÈÒ‡È ¯È„ ÏÚ
Æ¯ÙÎ· ÌÈÓ ¯‡·· Ì˙Â‡ ÂÎÈÏ˘‰Â

Æ„ÁÙÂ ‰Ï‰· ÌÏÂÎ· ‰ÊÁ‡ ¨˙Â˘„Á‰ ˙‡ ÂÚÓ˘ ¯˘‡Î
ÂÈ‰ ‡Ï ÔÂÓ‡„Ï‡ Â¯ÙÎ· ÈÎ øÍÎ ÏÎ Â„ÁÙ Ì‰ ‰ÓÏ
‰È‰ ‡Ï Ì‰‰ ÌÈÓÈ·˘ ¨ÌÈÚ„ÂÈ ÌÎÏÂÎ Æ‰ÓÁÏÓÏ ÌÈÎÂÓ
‡ÎÚ ¨‡ÙÈÁ ˙ÏÈÙ È¯Á‡ ¯ˆ˜ ÔÓÊ Æ‰˘˜ ‰È‰ ·ˆÓ‰Â ÛÒÎ
Æ¯ÙÎ‰ ˙‡ Â˘Ë  ÍÎÂ ‰Â¯·Ï‡Ó Â˙Â‡  ÂÊÈ‚Ù‰ ¨‰Â¯·Ï‡Â
ÍÎ  ¯Á‡ ¨ÏÂ·‡Î ÍÂÓÒ‰ ¯ÙÎ‰ Ï‡ ÔÂÓ‡„Ï‡Ó Â‡ˆÈ  ¨ÔÎ
‰È‰ ‡Ï ÆÈ‚¯Ë ‰È‰ ·ˆÓ‰ ÔÈÎÒ· ÆÔÈÎÒÏ ÂÈ¯Á‡Â ¯‡ÚÓÏ
˙ÎÈ¯·Ï ˙ÈÁ¯ÊÓ ‡ˆÓ˘ ÌÈ˙ÈÊ ÚËÓ· Â˘È˘ ¯ÎÂÊ È‡ Æ˙È·
Â‡ÏÓ˙‰ ÌÈÚËÓ‰ ¯‡˘Â ‰Ê‰ ÚËÓ‰ ÆŸwÀ„ÓÏ‡ ÂÏ Â‡¯  ̃¨ÔÈÎÒ
¯‡ÚÓ ¨ÏÂ·‡Î ¨ÔÂÓ‡„Ï‡ ∫ÌÈ¯ÙÎ‰Ó ˙Â˘¯Â‚Ó ˙ÂÁÙ˘Ó·
ÈÙÏ‡ Æ‰È¯ÂÙÒ ¯ÙÎ‰ ÏÙ˘ È¯Á‡ ‰¯ÈÓÁ‰ ‰È„‚¯Ë‰ Æ·Ú˘Â

ÆÌÈÚËÓ‰ ¯ÂÊ‡Ï ÂÚÈ‚‰ Ô‡ˆ È¯„ÚÂ ÌÈ˘‡
¨Ô‡ˆ‰ È¯„Ú ÌÚ ‰Ï‡‰ ÌÈ˘‡‰ ÏÎ ¯˘‡Î ¨ÌÂÈ‡ ‰È‰ ‰ÊÁÓ‰
˙Â˙˘Ï È„Î ‰ÎÈ¯·Ï  ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰  Ì‰Ï˘ ˙Â¯Ù‰Â ÌÈÊÚ‰
˙‡ Â˘·Î˘ ÌÈ„Â‰È‰ ¨È¯Á‡  ÌÈÈÓÂÈÎ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· ÆÌÈÓ
˙Â„‚˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ÔÈÎÒ· ÆÔÈÎÒ ˙‡ ÛÂ˜˙Ï ÂÏÈÁ˙‰ ¯‡ÚÓ
ÚÓ˘È‰ ÌÚ ¨Ï·‡ Æ‰Ù˜˙Ó‰ ˙‡ ÂÙ„‰˘ ®ÌÈ˘ÂÓÁ ÌÈ˘‡©
ÌÈ˘‡‰ ÔÈ· ‰ÈÒÂÓÏ¯„‡Â ‰ÏÂ„‚ ‰Ï‰· ‰¯¯˘ È¯È‰ ˙ÂÏÂ˜
ÏÚ ÒÈÓÚ‰Ï ÂÏÈÁ˙‰ ÌÈ˘‡ ÆÌÈ˙ÈÊ‰ ÈÚËÓ· ÌÈ‡ˆÓ˘
˙‡ ¨ÒÂÒ Â‡ ¯ÂÓÁ ¨‰¯Ù ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ Ì‡ ÔÈ· ¨Ì‰Ï˘ ˙ÂÓ‰·‰
ÈÏ ‰¯˜ ÍÎ ÆÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ·ÂÊÚÏ È„Î ¨Ì‰ÈˆÙÁ ˙‡Â Ì‰È„ÏÈ
¨ÌÈÂ¯ÊÓ‰  ˙‡ ÒÈÓÚ‰ ‡·‡  ¨ÌÈ˘‡‰ ¯‡˘Î  ÆÈÏ˘ ‡·‡ÏÂ
˙‡ Í˘Ó ‡Â‰ ÆÂÏ˘ Ô·Ï‰ ÒÂÒ‰ ÏÚ ‰Ë˜‰ È˙ÂÁ‡ ˙‡Â È˙Â‡
È¯Á‡ ‰ÏÈÏ‰ ‰È‰ ‰Ê ÆÔÂÙˆ ÔÂÂÈÎÏ ÔÈÎÒ ˙‡ Â·ÊÚÂ ÒÂÒ‰
ÂÎ˘Ó‰ ¯˜Â·· ÆÔÈÎÒ „ÈÏ ˜ÓÚ· ‰ÏÈÏ· ÂÎÏ‰ Æ˙ÂˆÁ

Æ¯Âß‚‡Ò ¯ÙÎÏ Ì˘ÓÂ ‰Ó‡¯Ï‡ ÔÂÂÈÎÏ ‰ÂÙˆ
¯˙ÂÈ – ÌÈÓ ÔÈÈÚÓ Ì˘  ˘È ÈÎ –  ÌÈ˙ÈÊ‰ ÔÈ· Ì˘ Â¯‡˘
Ì‚˘ „Ú Â· Â¯‡˘Â ÔÈÎÒÏ Â¯ÊÁ ÍÎ ¯Á‡ ÆÌÈÓÈ ˘„ÂÁÓ
Æ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ „Ú Â· Â¯‚Â ÏÂ·‡ÎÏ Â‡· Ê‡ ÆÏÙ ‡Â‰
Â˜·ÈÁ˘ ÏÂ·‡Î È·˘Â˙Ï  ˙Â„Â‰Ï  ‰ˆÂ¯ È‡ ÂÊ ˙ÂÓ„Ê‰·
¯Â‚Ï ˙È· ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ¯˘‡Î ÆÌ‰‰ ÌÈ¯ÂÁ˘‰ ÌÈÓÈ· Â˙Â‡
‰ÁÙ˘ÓÎ ÏÂ·‡Î È˘‡ ÂÂÈ‰ ¨‰ÈÏÚ ˙·˘Ï ‰Ó„‡ ‡ÏÂ Â·

ÆÂÏ ÌÈÁ‡Â

ÏÂ·‡Î
≤∞∞π ËÒÂ‚Â‡
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زيدانشهادة سعيد محمد
سنة 81 العمر

 ١٩٢٨ سنة الوالدة: تاريخ
الدامون : الوالدة مكان

طمرة الحالي: السكن
عواد وأميرة إدريس رنا المقابلة: أجريتا

٢٠٠٩ آب
  

وحداني ولد ,أنا وأبي وأمي أنا  نعيش كنا النكبة، قبل "
بعمر توفوا ولكنهم وأخت  واحد  أخ  لي ,كان لعائلتي
وفاة توفيا , وأختي نقية قاسم كان اسمه األخ صغير جدا,

الفالحة. في يعمالن كانا وأمي أبي طبيعية ,
للحيوانات جهة كانت وللحيوانات. لنا واحد بيت عندنا كان
خارجي. حمام له وكان مفتوح بيت بها, ننام كنا وجهة
بالناحية تقريبًا العين بجانب  ساكنين  كنا موقعه... أما
بقاعي,  , عياشي دار يسكنوا بجانبنا الزيادني, الغربية 
مسيحية، ناس أيضًا أبو علي. وكانت مراد, لوباني,عثماني,
اهللا ودار عبد إلياس دار مثل وشفاعمرو بعبلين هم  اآلن

الخوري. وكان أيضًا دار يعقوب,
ممتازة الدامون كانت في النكبة قبل بين الناس العالقات
أما , والمسلمين المسيحية بين تفرقه يكن لم جدًا.
كانت فأحيانًا العائالت بين عام بشكل للعالقات بالنسبة

العائالت. بين قديمة خالفات هناك
الزيادنة من الحسين مصطفى مختاران: الدامون في كان

عطا). البقاعية (أبو من الخليل علي), ومصطفى (أبو
محمد حياة كان أخرى: بارزة  شخصيات  البلد في وكان
الناس, مع طيب وكان جيدة المادية حالته رجل مهاوش
من محمد علي محمد المختار, علي وأبو , عمر مصطفى
حياة عياشي, الحمد اهللا عبد حياة  أديب، حياة البقاعية,
صالح خضر اللوابنة ومن الحمد, حسن المحمد, سعيد
وميخائيل اليعقوب عبدهللا حياة المسيحية علي ومن أبو
وحياة المجيد عبد محمد الشرقية الحارة ومن خوري.

علي. أبو أسعد وحياة علي أبو دار من الحسن خضر
من بلط) البعض(خلط ببعضها متداخلة العائالت كل 
زيادنة ساكنين كانوا الغربية الحارة في السكن. ناحية
الشرقية: بالحارة وبقاعية. لوابنة الجامع بحارة وعياشي.
وجاء علي أبو ودار وأخوته المجيد عبد محمد العبد, أبو

وغيرهم. العثمان وإبراهيم عثمان
ودكان عياشي, إبراهيم محمد اسمه واحد عند بقالة دكان كان



®∏±© Ô‡„ÈÊ „ÈÚÒ „ÓÁÓ
±π≤∏ ∫‰„ÈÏ ˙˘

ÔÂÓ‡„Ï‡ ∫‰„ÈÏ ÌÂ˜Ó
‰¯ÓË ∫ÌÈÈÁÎÂ ÌÈ¯Â‚Ó

„‡ÂÂÚ ‰¯ÈÓ‡Â ÒÈ¯„‡ ‡¯ ∫˙ÂÈÈ‡¯Ó
≤∞∞π ËÒÂ‚Â‡

„ÈÁÈ Ô· È˙ÈÈ‰ ÆÈÏ˘ ‡·‡Â ‡Ó‡ ÌÚ ˙È·· È˙¯‚ ¨‰·Î‰ ÈÙÏ ÆÆÆ¢
ÌÒ‡˜ ÈÁ‡ Æ˙Â˜ÂÈ˙  ÔÈÈ„Ú ÂÈ‰˘Î Â˙Ó  È˙ÂÁ‡Â ÈÁ‡ ÈÎ ˙È··

Æ‰ÁÏÙ· Â„·Ú ‡Ó‡Â ‡·‡ ÆÈÚ·Ë ˙ÂÂÓ Â˙Ó ‰ÈÈ˜ È˙ÂÁ‡Â
ÂÓ˘ È˘‰ ˜ÏÁ·Â ˙È·‰Ó ˜ÏÁ· Â¯‚ ÆÔÂÓ‡„Ï‡· ˙È· ÂÏ ‰È‰
Æ˙È·Ï ıÂÁÓ ÂÈ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Æ¯ˆÁ ÌÚ ˙È· ÆÂÏ˘ ˙ÂÈÁ‰ ˙‡
È˙· ÔÈ· ¯ÙÎ‰ Ï˘ È·¯ÚÓ‰ „ˆ· ÔÈÈÚÓÏ ·Â¯˜ ‰È‰ ÂÏ˘ ÌÂ˜ÈÓ‰
¨ÈÚ‡˜· ¨È˘‡ÈÚ ˙ÁÙ˘Ó ÌÈ¯‚  ÂÈ‰ Â„ÈÏ Æ‰„‡ÈÊÏ‡ ˙ÁÙ˘Ó
Ì‰ ÌÂÈ‰ ¨ÌÈ¯ˆÂ  Ì‚ ÂÈ‰Â ¨ÈÏÚ Â·‡ ¨„‡¯Ó  ¨È‡Óß˙Ú ¨È‡·ÂÏ
„·Ú ˙ÁÙ˘ÓÂ Ò‡ÈÏ‡ ˙ÁÙ˘Ó ÂÓÎ ¨¯ ŸÓÃÚ≠‡ÀÙ Ã̆ ·Â ÔÈÏaÚ· ÌÈ¯‚

ÆÈ¯ÂßÁÏ‡ ˙ÁÙ˘Ó Ì‚Â ¨·Â˜ÚÈ ‰ÏÏ‡
Ï„·‰ ‰È‰ ‡Ï ÆÌÈÈÂˆÓ ÂÈ‰ ‰·Î‰ ÈÙÏ ÌÈ˘‡‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰
ÌÈ·È¯ ÌÈÓÚÙÏ ÂÈ‰ ÂÈ‰ ¯ÙÎ·˘ ˙Â¯ÓÏ ¨ÌÈÓÏÒÂÓÏ ÌÈ¯ˆÂ ÔÈ·

Æ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ˘È ÌÈÁ˙ÓÂ
˙ÁÙ˘ÓÓ ÔÈÒÁÏ‡ ‡ÙËÒÓ ∫ÌÈ¯‡˙ßÁÓ È˘ ÂÈ‰ ÔÂÓ‡„Ï‡·
‰ÈÚ‡˜·Ï‡ ˙ÁÙ˘ÓÓ ÏÈÏßÁÏ‡ ‡ÙËÒÓÂ ®ÈÏÚ Â·‡ ‡Â‰© ‰„‡ÈÊÏ‡
„ÓÁÓ ∫ÌÈÙÒÂ ÌÈËÏÂ· ÌÈ˘‡  Ì‚ ¯ÙÎ· ÂÈ‰ Æ®‡ËÚ Â·‡ ‡Â‰©
Æ·ÂË ‰È‰ ÌÈ˘‡Ï ÂÒÁÈÂ  ·ÂË ÈÏÎÏÎ  ·ˆÓ· ‰È‰ ¨Ï¢Ê œ̆»‡À‰Ó
˙ÁÙ˘ÓÓ „ÓÁÓ ÈÏÚ „ÓÁÓ ¨¯‡˙ßÁÓ‰ ÈÏÚ Â·‡ ¨¯ÓÚ ‡ÙËÒÓ
„ÈÚÒ ¨Ï¢Ê È˘‡ÈÚ „ÓÁÏ‡ ‰ÏÏ‡ „·Ú ¨Ï¢Ê ·È„‡ ¨‰ÈÚ‡˜·Ï‡
¯„ßÁ ‰È‰ ‰a‡»ÏÏ‡ ˙ÁÙ˘ÓÓÂ ¨„ÓÁÏ‡ ÔÒÁ ¨Ï¢Ê „ÓÁÓÏ‡
Ï‡ÎÈÓÂ Ï¢Ê aÂ˜ÚÈÏ‡ ‰ÏÏ‡ „·Ú ÌÈ¯ˆÂ‰ÓÂ ÈÏÚ Â·‡ ÁÏ‡Ò
ÔÒÁÏ‡ ¯„ßÁ ¨„Èß‚ÓÏ‡ „·Ú „ÓÁÓ ÂÈ‰ ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÂÎ˘‰Ó ÆÈ¯ÂßÁ

ÆÏ¢Ê ÈÏÚ Â·‡ „ÚÒ‡ Ì‚Â ¨ÈÏÚ Â·‡ ˙ÁÙ˘ÓÓ Ï¢Ê
‰ÂÎ˘·  Æ··¯ÂÚÓ  ÔÙÂ‡· ‰ÈÈ˘‰ „ÈÏ  ˙Á‡ Â¯‚  ˙ÂÁÙ˘Ó‰
‰a‡À »ÀÏ Â¯‚ „‚ÒÓ‰ ˙ÂÎ˘· ¨È˘‡ÈÚÂ ‰„‡ÈÊ ÌÈ¯‚ ÂÈ‰ ˙È·¯ÚÓ‰
„aÚ „ÓÁÓ ¨„aÚÏ‡ Â·‡ Â¯‚ ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÂÎ˘· ¨‰ÈœÚ‡JaÂ
ÌÈ‰‡¯·‡Â Ô‡Óß˙‹Ú ÂÙ¯Ëˆ‰Â ¨ÈÏÚ Â·‡ ˙ÁÙ˘Ó ¨ÂÈÁ‡Â „Èß‚ÓÏ‡

Æ„ÂÚÂ Ô‡Óß˙ÚÏ‡
Ï˘Â ¨È˘‡ÈÀÚ ÌÈ‰‡¯·‡ „ÓÁÓ Ï˘ ˙Á‡ ¨¯ÙÎ· ˙ÂÏÂÎÓ ‰ÓÎ ÂÈ‰

ÆÈ„œ‰Ï‡ ‡ÙËÒÓ ˙ÏÂÎÓÂ ¯ÙÎ‰ Á¯ÊÓ· „ÓÃÁÓÏ‡ ‡ÙËÒÓ
ıÂÁÓ ¯ÙÎ‰ ·¯ÚÓ·˘ ¯ÙÒ ˙È·· Â„ÓÏ Æ‰ÈÈÒÎÂ „‚ÒÓ ¯ÙÎ· ‰È‰
¯Á‡Â ·Â˜ÚÈ ‰ÏÏ‡ „·Ú ˙ÁÙ˘ÓÏ ¯ÙÒ ˙È· Ì‚ ‰È‰ ÆÔÂÓ‡„Ï‡Ï

˙Â„Ú
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الهندي. مصطفى في الشرق ودكان المحمد مصطفى عند
غربّي بمدرسة نتعلم  وكنا وكنيسة مسجد  هناك كان
اهللا عبد دار مدرسة هناك وأيضًا كان الدامون، خارج البلد
(القبور) ولكن التربة بجانب مدرسة بنوا يعقوب وبعدها

اليهود. هدموها
كثيرة من بيادر كان الرئيسية, والعين ماء عيون كان هناك
وبيادر ساحات الشمال (جنوب)، ومن قبلة من العين حد
ضيف يأتي عنده واحد كل مضافة، هناك لم يكن كثيرة,

ببيته. يستقبله
العالقات كابول. للدامون: الرويس, البروة, المجاورة القرى
عايشة كانت جدّا، الناس جيدة المجاورة كانت القرى مع

األخوة. مثل بعضها مع
هي مستعملة كانت ونقل مواصالت وسيلة  أكثر
ولكنهم فيها بسافر كان سيارة عنده كان اللي الحيوانات.

الحمار. على الحصان أو جدًا, أو قالئل
المجاورة القرى وكل الدامون من عكا, إلى باص يأتي كان
.٤٨ ال سنة حتى فيه، وبقي يركبوا الدامون لكي إلى تأتي
الطرق. تتدّمر الشتاء في بالمنطقة, منظمة شوارع يكن لم

. شوارع هناك يكن ولم مندا كفر إلى ذهبنا ٤٨ بعد ال
هناك كان مالبس. نشتري (عكا) المدينة على ننزل  كنا
وشنتات. قنابيز البلد في ويخيطوا قماش يشتروا الناس

بدون  وتزرع   , الفرس على األرض تحرث الناس كانت
ذرة , بطيخ  قمح, نزرع كنا طبيعي، شيء كل أسمدة، 
يعّبي شخص كل ، بيدر شخص لكل كان وبندورة, بيضاء
الدواب بواسطة لعكا ينقلها والزيادة بأكياس مونته

هناك. ويبيعها
كل بها يشترك  كان عندنا األعراس االجتماعية: العادات

الحارة  من العرس. قبل يوم  ١٥ -١٠ لمدة نحتفل الناس،
جيدة الناس عالقات الحارة الشرقية. على يشّرفوا الغربية

اليوم. مثل يومين أو يوم الرسمي العرس كان جدًا,
الجنازات، تشييع في تشترك الناس كل أيضًا وباألتراح
أقلية كانت المسيحية فرق. يوجد ال المسيحية واإلسالم،

ولكنهم ناس طيبين.
بعضها على تعايد الناس بالضبط، اليوم مثل واالعياد،
عند الفصح بعيد  واألصحاب. األقارب على البعض,
بعض جدا بين جيدة عالقة العالقة يعايد. الكل المسيحية

والمسلم. المسيحي بين واحترام
السهل عندما تطلع إلى بالسهل. الناس تقضي وقت كانت



ÆÌ˙Â‡ ÂÒ¯‰ ÌÈ„Â‰È‰ Ï·‡ Æ˙Â¯·˜‰ ˙È· „ÈÏ ¯ÙÒ ˙È· Â· ÍÎ
„ÈÏ ‰È‰  Ô¯Â‚‰  Æ˙ÂÈÈÚÓ ‰ÓÎ „ÂÚÂ ÈÊÎ¯Ó  ÔÈÈÚÓ  ¯ÙÎ· ‰È‰
˙È· ‰È‰ ‡Ï Æ˙Â¯ˆÁ ‰·¯‰ ÂÈ‰ ÆÔÂÙˆ „ˆÓÂ ÌÂ¯„ „ˆÓ ¨ÔÈÈÚÓ‰

Æ¯ÙÎ· È¯Â·Èˆ ÁÂ¯È‡
ÆÏÂa‡kÂ ‰»YœaŸÏ‡ ¨ÒÈ»\Ï‡ ∫ÂÈ‰ ÔÂÓ‡„Ï‡Ï ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈ¯ÙÎ‰
ÌÈ˘‡‰ Æ„Â‡Ó ÌÈ·ÂË ÌÈÒÁÈ ÂÈ‰ ÌÈÎ˘‰ ÌÈ¯ÙÎ‰ ÌÚ ÌÈÒÁÈ‰

ÆÌÈÁ‡ ÂÓÎ È˘‰ „ÈÏ „Á‡ ÂÈÁ
ÈÏÚ· ÂÈ‰ ¯˙ÂÈ· ÔÈÓÊ‰ ‰¯Â·Á˙‰ ÈÚˆÓ‡ ¨‰¯Â·Á˙ ˙ÈÁ·Ó
ÌÈ˘‡  Ï˘ „Â‡Ó ÔË˜  ¯ÙÒÓÏ ÆÌÈ¯ÂÓÁÂ  ÌÈÒÂÒ ¯˜ÈÚ·  ÆÌÈÈÁ‰
È·˘Â˙ Æ‡kÚÓ  ÔÂÓ‡„Ï‡Ï ÚÈ‚‰˘ ÒÂ·ÂËÂ‡ ‰È‰  Æ˙ÂÈÂÎÓ ÂÈ‰
ÆÒÂ·ÂËÂ‡Ï ˙ÂÏÚÏ È„Î ÔÂÓ‡„Ï‡Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰ ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈ¯ÙÎ‰
ÆÌÈ¯„ÂÒÓ ÂÈ‰  ‡Ï  ÌÈ˘È·Î‰ Ï·‡ Æ±π¥∏ „Ú „·Ú ÒÂ·ÂËÂ‡‰
 ‡ÏÂ ‡„Ó ¯ÙÎÏ È˙ÎÏ‰ ¥∏ È¯Á‡ Æ˙ÂÒ¯‰ ÂÈ‰ ÌÈÎ¯„‰ Û¯ÂÁ·

ÆÌÈ˘È·Î ÂÈ‰
‡kÚÓ „· Â˜ Ì‚ ÌÈ˘‡ ÆÌ˘Ó ÌÈ„‚· ÌÈÂ˜ ¨‡kÚÏ ÌÈÚÒÂ ÂÈÈ‰

Æ„È È˜È˙Â ˛ÌÈ¯·‚Ï ˙È˙¯ÂÒÓ ‰ÓÈÏ‚¸ ¢Ê‡aÓR¢ Â¯Ù˙ ˙È··Â
ÆÏÂ·ÈÊ È¯ÓÂÁ ‡ÏÏ ÂÏ„È‚ ¨ÌÈÒÂÒ ÏÚ ‰Ó„‡‰ ˙‡ Â˘¯Á ÌÈ˘‡‰
ÏÎÏ Æ˙ÂÈ·‚ÚÂ Ò¯È˙ ¨ÁÈË·‡ ¨‰ËÈÁ ÂÚ¯Ê ÆÈÚ·Ë ‰È‰ ¯·„ ÏÎ
Á˜Ï ¨ÌÈ˜˘· ÂÏ˘ ÏÂ·È‰ ˙‡ ‡ÏÈÓ „Á‡ ÏÎ ÆÔ¯Â‚ ‰È‰ Ì„‡
ÍÏÂ‰Â ˙ÂÓ‰·‰ ÏÚ ÒÈÓÚÓ ‰È‰ ¯‡˘‰ ˙‡Â ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó ÂÓˆÚÏ

Æ‡kÚ· Ì˙Â‡ ¯ÂÎÓÏ
Í˘Ó· ÌÈ‚‚ÂÁ  ÂÈÈ‰ ÆÂÙ˙˙˘‰ ÌÈ˘‡‰ ÏÎ  ¯ÙÎ· ˙ÂÂ˙Á·
 Â‡ ÌÂÈ ‡È‰ ˙ÈÓ˘¯‰  ‰Â˙Á‰  Æ‰Â˙Á‰ ÈÙÏ ÌÈÓÈ  ±∞≠±µ

ÆÂÈ˘ÎÚ ÂÓÎ ÆÌÈÈÓÂÈ
ÌÈ¯ˆÂ ¨˙ÂÈÂÂÏ‰·  ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈ˘‡  ¨ÌÈ·ÂˆÚ ÌÈ¯˜Ó· Ì‚
ÆÌÈ·ÂË  ÌÈ˘‡ ÂÈ‰Â ËÂÚÈÓ ÂÈ‰ ÌÈ¯ˆÂ‰ ÆÏ„·‰ ‡ÏÏ ÌÈÓÏÒÂÓ
˙‡ „Á‡  ÌÈÎ¯·Ó  ÌÈ˘‡ Æ˜ÂÈ„· ÌÂÈ‰ ÂÓÎ  ¨ÌÈ‚Á·  ÌÈ‚‰Ó‰
‡ÁÒÙ‰ ‚Á· ÆÌÈ¯·Á‰ ˙‡Â ‰ÁÙ˘Ó‰ È·Â¯˜ ˙‡ ÌÈ¯˜·Ó ¨È˘‰
‰È‰ ¨„Â‡Ó ÌÈ·ÂË ÂÈ‰ ÌÈÒÁÈ‰  ÆÌÈ‚‚ÂÁ ÂÈ‰ ÌÏÂÎ  ÌÈ¯ˆÂ‰ Ï˘

ÆÌÈÓÏÒÂÓ‰Â ÌÈ¯ˆÂ‰ ÔÈ· „Â·Î
ıÈ˜·  ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ˘‡˘Î Æ˜ÓÚ· ÌÓÊ ˙‡ ÌÈÏ·Ó ÂÈ‰  ÌÈ˘‡

Æ˘ÙÂÂ ÏÂÈË ‰È‰ ÌÏÈ·˘· ‰Ê ¨˜ÓÚÏ

Æ¯„ÂÒÓ ‰È‰ Ì‰Ï˘ ÔÂËÏ˘‰ ÆÂ˙ÓÎÒ‰ ‡ÏÏ Ô‡Î ÂËÏ˘ ÌÈÏ‚‡‰
Â„‚ ˘‚ÂÓ ‰È‰ ‰¯È·Ú ¯·ÂÚ˘ ÈÓ Æ˘Ú ‰È‰ Ì˘‡ ‡ˆÓ˘ ÈÓ
Ï·‡ ÆÂ˙‡Ó ‰ÓÎÒ‰ Ï·˜Ï ÈÏ·Ó ı¯‡‰ ˙‡ Â˘·Î Ì‰ ÆËÙ˘Ó
Ì˘‡ ‰È‰˘ ÈÓ ÆÈ˘‰ ˙‡ „Á‡  ÂÙ˜˙ ‡ÏÂ ÂÏˆÈ ‡Ï ÌÈÁ¯Ê‡‰

Æ˘Ú Â‰˘Ó·
Ì˜ÏÁ ¨ÌÈ„Â‰È‰ ÌÚ ÌÈ¯˘˜ ÌÈ˘‡‰Ó ˜ÏÁÏ ÂÈ‰ ¨ÌÈ„Â‰È‰ È·‚Ï
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لهم. ونزهة بالنسبة هذه متعة الصيف في
واضح، حكمهم موافقتنا. بدون حاكمين كانوا البريطانيون
احتلوا هم المحكمة, إلى يوجه المفتري يتعاقب, المذنب
لم الناس بين هناك استغالل يكن موافقتنا. لم قبل البالد

يعاقب. المذنب تهجم, يكن

أشخاص كان اليهود عالقة مع لها هناك ناس كان اليهود:
حتى اليهود, مع يشتغل كان قسم اليهود, مع يتعاملوا
وكانت له ما يحتلونا، قبل أرض لليهود، يشتري كان واحد

معهم. خاصة عالقة
فلوال ودمروها، وقتلوا أهلها دير ياسين إلى ذهبوا اليهود

دولة إسرائيل. تكن ياسين لم دير
الناس في كانت تحتل؟ الدامون أن الناس متى استوعب
عرفنا حينها  وحيفا,  عكا  احتلوا وتشوف.  واعية  البالد 
البروة ومن البروة، احتلوا اليهود الدامون. سيحتلون إنهم
لليهود, تتصدى مواجهة هنالك كانت الدامون. إلى انتقلوا
الناس ولكن الدامون، عن يدافعوا أشخاص بعض كان

يدافعون  ٢٠ شخص هناك كان البلد, من وخرجت خافت
أن معهم إمكانية كان األشخاص اللي هؤالء الدامون، عن
بيوتها وتركت شيء أي بدون هربت الناس يشتروا سالح,

مفتوحة.
تعودوا؟ االمل بأن لديكم كان خرجتم عندما

ضعيف. ولكن امل كان
مصطفى، الحاج عند األيام بعض كابول، سكّنا إلى ذهبنا
هناك وسكّنا حنا دير إلى انتقلنا وبعدها وأبي، وأمي أنا

 ١٣ لمدة كفر مندا أقارب، وبعدها ذهبنا وسكنا في عند
قريب السليم، سليمان بيت في سكّنا مندا كفر في سنة,
أبو ودار إحنا ،٦٠ ال سنة إلى طمرة انتقلنا وبعدها  إلنا.

األرض. هذه واشترينا نايف
في ليسكنوا الخارج  من تأتي الناس كانت الدامون،  في
أنا عليها. تيجي تحب  والناس كثيرة أراضيها  الدامون,
أعيش ولو للدامون أرجع وبتمنى السنة، بالدامون كنت

بخيمة".



ÌÈ„Â‰ÈÏ ¯ÂÎÓÏ È„Î ˙ÂÓ„‡ ‰˜ Â‰˘ÈÓ ÂÏÈÙ‡ ¨ÌÈ„Â‰È ÌÚ Â„·Ú
ÆÌ˙È‡ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˘˜ ÂÏ ÂÈ‰ ¨Â˙Â‡ Â˘·Î˘ ÈÙÏ

‡ÏÂÏ ÆÂ˙Â‡ ÂÒ¯‰Â ÂÈ·˘Â˙ ˙‡ Â‚¯‰ ¨ÔÈÒ‡È ¯È„Ï ÂÎÏ‰ ÌÈ„Â‰È‰
Æ‰Ó˜ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÔÈÒ‡È ¯È„· ‰¯˜˘ ‰Ó

Â‡¯Â ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰ ÌÈ˘‡‰ ø‰ÎÒ· ÔÂÓ‡„Ï‡˘ ÂËÏ˜ ÌÈ˘‡‰ È˙Ó
˙‡ Â˘·ÎÈ˘ ÂÚ„È Ê‡ Æ‡ÙÈÁÂ ‡kÚ ˙‡ Â˘·Î ÌÈ„Â‰È‰ Æ‰¯Â˜  ̆‰Ó
ÆÔÂÓ‡„Ï‡Ï ÂÎÈ˘Ó‰ Ì˘ÓÂ ‰Â¯·Ï‡ ˙‡ Â˘·Î ÌÈ„Â‰È‰ ÆÔÂÓ‡„Ï‡
ÏÚ Ô‚‰Ï ÂÒÈ˘ ÌÈ˘‡ ‰ÓÎ ÂÈ‰ ¨˘Â·ÈÎÏ ˙Â„‚˙‰ ËÚÓ ‰˙ÈÈ‰

 Æ˜˘ ˙Â˜Ï ˙ÏÂÎÈ Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ‰Ï‡ ¨˘È‡  ≤∞ ≠Î ÆÔÂÓ‡„Ï‡
ÌÂÏÎ ‡ÏÏ ÂÁ¯· Ì‰ Æ¯ÙÎ‰ ÔÓ Â‡ˆÈÂ Â„ÁÙ ÌÈ·˘Â˙‰ Ï·‡

ÆÌÈÁÂ˙Ù Ì‰È˙· ˙‡ Â¯È‡˘‰Â
¨È·‡Â ÈÓ‡ È‡ ¨Â¯‚ ¨ÏÂ·‡ÎÏ ÂÎÏ‰ Æ·Â˘˘ ‰Ë˜ ‰ÂÂ˜˙ ‰˙ÈÈ‰
‡Á ¯È„Ï Â¯·Ú ÍÎ ¯Á‡ Æ‡ÙËÒÓ ß‚‡ÁÏ‡ ˙È·· ÌÈÓÈ ‰ÓÎ
Â¯‚Â ‡„Ó ¯ÙÎÏ Â¯·Ú Ì˘ÓÂ ¨‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ïˆ‡ Ì˘ Â¯‚Â
 ÍÎ ¯Á‡ Æ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ ¨ÌÈÏÒÏ‡ Ô‡ÓÈÏÒ ˙È·· Â¯‚ ¨‰˘ ±≥ Â·
˙‡ ÂÈ˜ ¨ÛÈ‡ Â·‡ ˙ÁÙ˘ÓÂ ÂÁ‡ ¨±π∂∞ ˙˘· ¨‰¯ÓËÏ Â¯·Ú

Æ˙‡Ê‰ ‰Ó„‡‰
¯Â‚Ï È„Î ÌÈ‡· ÂÈ‰ ¯ÙÎÏ ıÂÁÓ ÌÈ˘‡ ¨‰·Î‰ ÈÙÏ ¨ÔÂÓ‡„Ï‡·
‡Â·Ï Â·‰‡ ÌÈ˘‡Â ˙Â·¯ ÂÈ‰ ¯ÙÎ‰ Ï˘ ˙ÂÓ„‡‰ ¨ÔÂÓ‡„Ï‡·
ÌÂÈÏ ÏÁ‡Ó È‡ ÆÔÂÓ‡„Ï‡· ‰˘‰ Ì‚ È˙¯˜È· È‡ ÆÂ¯ÙÎÏ

Æ¢Ï‰Â‡ ÍÂ˙· ÂÏÈÙ‡ ¨¯Â‚ÏÂ Ì˘Ï ·Â˘‡˘

ÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ˙ÂÓ„‡‰
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ريان/ زيداني محمد ر ميسَّ السيدة
٧١ سنة  العمر:

١٩٣٨ الوالدة: سنة
الدامون الوالدة: مكان

الحالي: طمرة مكان السكن
عواد وأميرة إدريس رنا المقابلة: أجريتا

٢٠٠٩ آب

الدامون كل مصورين. يكن لم قديمة. صورة عندي ما ..."
مصطفى الشيخ عند دكانة كانت وملحمة. دكانتين
محمد عند ودكانة الشعبان, كامل عند لحمة ودكانة

إبراهيم عياشي.
بعرفها. بعرف دار  موجودة بعدها لو دارنا.  أنا بذكر محل

الشمال. العين من بجانب أديب أبو بجانب دار سيدي
عائلتك؟ أفراد عدد كم -

وأختين أخوة وخمس سبع عّمات عندي وحداني، أبوي -
الكبيرة. وفيقة أختي الثالثة. وأنا

نزرع الفالحة. كنا على فقط عاشوا , فالحين وأمي أبوي
شيء. وكل وشعير قمح

بيتك ؟ شكل هو - كيف
نصف نطّينه. كنا سنة  كل طين, من  ظهره قنطرتين، -
فيه ندخل كنا الثاني والنصف  فيه ننام  كنا إلنا، البيت
نضعها الصيف في ولكن الدار قاع في والدواّب الحصان,

الخارج. في
الناس ؟ بين كانت العالقة كيف -

نروح صبر تقطف أمي تروح بكثير، اليوم من أحسن -
منشغلة الناس اليوم بعضها، تحب كانت الناس معها,
عن الناس أبعدت واالنترنت, والحاسوب بالتلفزيون
الناس أصبحت لذلك تتعلم. بدها صارت بعضها، والناس

المصاري. على تدّور
الدامون؟ في كانت التي العائالت هي اسماء ما -

العائالت هذي عثمان. لوابنة, بقاعية, زيادنة, عّياشي, -
عندهم  أديب  أبو دار بيوت،   ٤-٥ المسيحية كانوا الكبار.

عبود, دار الحايك. أبو يعقوب, البابور, دار أبو

شهادة



®∑±© È‡„ÈÊ – Ô‡È¯ „ÓÁÓ ¯ÀqÃ ÈÓ

±π≥∏ ∫‰„ÈÏ ˙˘

ÔÂÓ‡„Ï‡ ∫‰„ÈÏ ÌÂ˜Ó

‰¯ÓË ∫ÌÈÈÁÎÂ ÌÈ¯Â‚Ó

„‡ÂÂÚ ‡¯Â ÒÈ¯„‡ ‡¯ ∫˙ÂÈÈ‡¯Ó

≤∞∞π ËÒÂ‚Â‡

ÂÈ‰ ÔÂÓ‡„Ï‡ ÏÎ· Æ¯ÙÎ· ÌÈÓÏˆ ÂÈ‰ ‡Ï ÆÔ˘È ÌÂÏÈˆ ÈÏ ÔÈ‡ ÆÆÆÆ¢

¨‡ÙËÒÓ ßÁÈ˘Ï‡ ˙ÏÂÎÓ ‰˙ÈÈ‰ Æ˙Á‡ ¯˘· ˙ÂÁÂ ˙ÂÏÂÎÓ È˙˘

ÌÈ‰‡¯·‡ „ÓÁÓ Ï˘ ˙ÏÂÎÓ „ÂÚÂ Ô‡·Ú˘Ï‡ ÏÓ‡Î Ï˘ ¯˘· ˙ÂÁ

¨¯‡˘  ‰È‰  ÂÏ ÆÂÏ˘  ˙È·‰ Ï˘ ÌÂ˜ÈÓ‰  ˙‡ ˙¯ÎÂÊ  È‡  ÆÈ˘‡ÈÚ

Â·‡ ˙È· „ÈÏ ‰È‰  È·Ò  ˙È·˘ Ì‚ ˙Ú„ÂÈ  È‡  ÆÂ˙Â‡ ‰‰ÊÓ È˙ÈÈ‰

ÆÔÂÙˆ „ˆÓ ÔÈÈÚÓ‰ „ÈÏ ¨aÈ„‡

øÍ˙ÁÙ˘Ó ˙‡ ÂÏ È¯‡˙ ≠

Æ˙Â„Â„ Ú·˘ ÈÏ ÂÈ‰ Æ˙ÂÈÁ‡  Ú·˘ ÂÏÂ „ÈÁÈ Ô· ‰È‰ ÈÏ˘ ‡·‡ ≠

‡Ó‡Â ‡·‡ Æ‰ÏÂ„‚‰ È˙ÂÁ‡ ‡È‰ ‰˜ÈÙÀ » Æ˙ÂÈÁ‡ È˙˘Â ÌÈÁ‡ ‰˘ÓÁ

‰¯ÂÚ˘ ¨‰ËÈÁ Ï„‚Ï Â‚‰ Æ˙Â‡Ï˜Á ÏÚ ˜¯ ÂÈÁ ÆÌÈ¯ÎÈ‡ ÂÈ‰ ÈÏ˘

ÆÏÎ‰Â

øÌÎÏ˘ ˙È·‰ ‰‡¯ ÍÈ‡ ≠

˙·Î˘  ˙‡ ÌÈ˘„ÁÓ ÂÈÈ‰ ‰˘  ÏÎ ÆıÂ·Ó ‚‚‰ Æ˙Â˙˘˜  È˙˘ ≠

‰È‰ È˘‰ ÈˆÁ‰Â ¨‰ÁÙ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰È‰ ˙È·‰Ó ÈˆÁ ÆıÂ·‰

ÌÈ¯È‡˘Ó ÂÈÈ‰ ıÈ˜· Æ˙È·‰ ¯ˆÁ· ÂÈ‰ ˙ÂÓ‰·‰ ¯‡˘ ÆÒÂÒ‰ ÏÈ·˘·

ÆıÂÁ· Ô˙Â‡

øÌÈ˘‡‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ÂÈ‰ ÍÈ‡ ≠

Ò¯·Ò ÛÂË˜Ï ˙ÎÏÂ‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ó‡ ÆÌÂÈ‰ ˘È˘ ‰ÓÓ ÌÈ·ÂË ¯˙ÂÈ ≠

ÌÈ˘‡‰ ÌÂÈ‰ ÆÈ˘‰ ˙‡ „Á‡ Â·‰‡ ÌÈ˘‡‰ Æ‰˙È‡ ÌÈÎÏÂ‰ ÂÈÈ‰Â

„Á‡ Â˜Á¯˙‰ ÌÈ˘‡‰ ÆË¯ËÈ‡·Â ·˘ÁÓ· ¨‰ÈÊÈ·ÏË· ÌÈ˜ÂÒÚ

ÆÛÒÎ ÌÈ˘ÙÁÓ ÌÈ˘‡ Æ„ÂÓÏÏ ˙ÎÏÏ ÌÈˆÂ¯ ÌÂÈ‰ ÌÈ˘‡ ÆÈ˘‰Ó

øÔÂÓ‡„Ï‡· Â¯‚ ˙ÂÁÙ˘Ó ‰ÊÈ‡ ≠

˙ÂÁÙ˘Ó‰ ‰Ï‡ ÆÔ‡Óß˙‹Ú  ¨‰a‡À »ÀÏ ¨‰ÈœÚ‡J‹· ¨‰E‡ÈÀ Ê ¨È˘‡À iÀÚ ≠

 ‰È‰˘ aÈ„‡ Âa‡ ˙ÁÙ˘Ó ¨˙ÂÁÙ˘Ó ¥≠µ ÂÈ‰ ÌÈ¯ˆÂ‰ Æ˙ÂÏÂ„‚‰

˙ÁÙ˘ÓÂ „»aÚ Âa‡ ¨a»˜ÚÈ Âa‡ ˙ÁÙ˘Ó  ¨ÁÓ˜  ˙ÁË Ì‰Ï

ÆkœÈ‡ÀÁÏ‡

ø¯ÙÎ‰ Ï˘ ¯‡˙ßÁÓ‰ ‰È‰ ÈÓ ≠

˙Â„Ú
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الدامون؟ في المخاتير أسماء هي ما -
وصالح زيداني. الحسين مصطفى المختار الزيادنة، في -
شرطه تأتي كانت عندما البقاعية. من احمد اهللا عبد 
مختار, كان أي يهم ال لعنده وتروح وتسأل عن مختار تأتي

لهم الخيل. ويسقي الغداء لهم المختار يقدم
غنم عندهم ناس ؟ يوجد في الدامون البارزة الشخصيات

زيداني وابنه. مهاوش محمد حياة الحمد, اهللا عبد دار
الحارات ؟ اسماء هي - ما

حارة هذي مثًال لوحدها، عائلة وكل بعض جنب العائالت -
البقاعية. حارة الزيادنة,

؟ الهامة - واألماكن
الحارة في كنيسة  كانت  البقاعية, بحارة  جامع  كان -
غربي مدارس, مدرسة عند المسيحية. كان في الشرقية
التربة يوجد وعند الشارع، طرف على الصنوبرة البلد عند
في النه رصيف شارع يوجد المدرستين بين مدرسة.

االوالد. يتوحل كان الشتاء
بالبلد؟ ماء عيون كانت هل -

من ينقطعوا لما المجاورة والبالد الناس كل نبع.  كان -
للنساء مكان كان مي, يأخذوا لكي للدامون ييجوا المي
الدابة توقف عندما واألرض, للدواب وكذلك  مي  لتمــّلي

المّي. خلصت معناه الدوران عن
الدامون ؟ القرى حول - أسماء

استحلوا عندما البروة وطمرة. شعب,  كابول, الرويس، -
البروة. علينا من اليهود كانوا يضربوا البروة

المجاورة ؟ العالقة مع القرى هي كيف -
كان خارجها من شيء تحتاج  تكن لم  الدامون جيدة, -

كثيرة وخصبة. الدامون أراضي كل شيء, متوفر
تستعملون؟ كنتم مواصالت أي -

إلى يأتي باص كان والباص، والبقر, والخيل, الدواّب, على -
كانوا يروحوا الحجاج فيه. لتركب تأتي القرى الدامون وكل
بدهن كان البحر، عن طريق ويسافروا للحج للبحر بالباص

ليصلوا. شهر
أهل الدامون؟ كان يتسوق أين -

ما الناس فيها. ونبيع نشتري اللي المدينة كانت عكا -



ÆÈ‡„ÈÊ ÔÈÒÁÏ‡ ‡ÙËÒÓ ‡Â‰ ¨‰„‡ÈÊÏ‡ ˙ÁÙ˘ÓÏ ¯‡˙ßÁÓ ‰È‰ ≠

¯˘‡ÎÆ„ÓÁ‡ ‰ÏÏ‡ „·Ú ÁÏ‡Ò ‡Â‰ ¨‰ÈÚ‡˜·Ï‡ ˙ÁÙ˘ÓÏ ¯‡˙ßÁÓÂ

ÌÈÁÏÂ˘ ÂÈ‰ ¨¯‡˙ßÁÓ‰ ÏÚ ÌÈÏ‡Â˘ ÂÈ‰Â ¯ÙÎÏ ÌÈ¯ËÂ˘ ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰

Ô˙ÂÂ ÏÎÂ‡ Ì‰Ï ˘È‚Ó ‰È‰ ¯‡˙ßÁÓ‰ ÆÈÓ ‰˘Ó ‡Ï ÆÌ‰Ó „Á‡Ï Ì˙Â‡

˙ÁÙ˘Ó ÂÓÎ ¨¯ÙÎ· ÌÈ·Â˘Á ÌÈ˘‡ „ÂÚ ÂÈ‰ Æ˙Â˙˘Ï Ì‰Ï˘ ÌÈÒÂÒÏ

Ô·‰Â Ï¢Ê œ̆»‡‰ŸÓ „ÓÁÓ Ì‚ ÆÏÂ„‚ Ô‡ˆ Ì‰Ï ‰È‰˘ „ÓÁÏ‡ ‰ÏÏ‡ „·Ú

ÆÂÏ˘

øÔÂÓ‡„Ï‡· ÂÈ‰ ˙ÂÂÎ˘ ‰ÊÈ‡ ≠

ÌÂ˜Ó· ‰ÊÎ¯˙‰  ‰ÁÙ˘Ó ÏÎÂ ¨‰ÈÈ˘‰ „ÈÏ ˙Á‡  Â¯‚ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ≠

Æ‰ÈÚ‡˜·Ï‡ ˙ÂÎ˘ Ô‡ÎÂ ‰„‡ÈÊÏ‡ ˙ÂÎ˘ ˙‡Ê Ï˘ÓÏ ÆÌÈÈÂÒÓ

øÌÎÏ ÂÈ‰ ˙Â„ÒÂÓ ‰ÊÈ‡ ≠

„ÈÏ ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÂÎ˘· ‰ÈÒÎ ‰˙ÈÈ‰ Æ‰ÈÚ‡˜·Ï‡ ˙ÂÎ˘· „‚ÒÓ ‰È‰ ≠

„ÈÏ ¯ÙÎÏ ˙È·¯ÚÓ „Á‡ ¯ÙÒ ˙È· ∫¯ÙÒ È˙· È˘ Ì‚ ÂÈ‰ ÆÌÈ¯ˆÂ‰ È˙·

È˘ ÔÈ· Æ¯ÙÒ ˙È· „ÂÚ ‰È‰ ˙Â¯·˜‰ ˙È· „ÈÏ ¨˘È·Î‰ ‰ˆ˜· Ô¯Â‡‰ ıÚ

ÆıÂ·‰Ó ÌÈÎÏÎÏ˙Ó ÌÈ„ÏÈ‰ Û¯ÂÁ· ÈÎ ÛˆÂ¯Ó ·ÂÁ¯ ‰È‰ ¯ÙÒ‰ È˙·

ø¯ÙÎ· ÌÈÓ ˙ÂÈÈÚÓ ÂÈ‰ Ì‡‰ ≠

ÌÈÓ ˙Á˜Ï ÌÈ‡·  ÂÈ‰ ‰·È·Ò· ÌÈ¯ÙÎ‰Ó ÌÈ˘‡‰  ÏÎ ÆÚÂ·Ó ‰È‰ ≠

ÌÈ˘Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÆÌÈ˘·ÈÈ˙Ó ÂÈ‰ Ì‰Ï˘ ÌÈÓ‰˘ È¯Á‡ ÔÂÓ‡„Ï‡Ó

¯˘‡Î Æ‰Ó„‡‰ ˙ÈÈ˜˘‰ÏÂ ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ·Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ¨ÌÈÓ Â‡ÏÓÈ˘ È„Î

ÆÂ¯Ó‚ ÌÈÓ‰˘ ÔÓÈÒ ‰È‰ ‰Ê ¨ÌÈ·Â·ÈÒ‰ ˙‡ ‰˜ÈÒÙÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ó‰·‰

øÔÂÓ‡„Ï‡ „ÈÏ ÂÈ‰ ÌÈ¯ÙÎ ‰ÊÈ‡ ≠

˙‡ Â˘·Î ÌÈ„Â‰È‰˘ È¯Á‡ Æ‰¯ÓËÂ ‰»¯·Ï‡ ¨·Ú˘ ¨ÏÂ·‡Î ¨ÒÈ»¯Ï‡ ≠

Æ‰Â¯·Ï‡Ó Â˙Â‡ ÂÊÈ‚Ù‰ Ì‰ ‰Â¯·Ï‡

øÌÈÎ˘‰ ÌÈ¯ÙÎ‰ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ÂÈ‰ ÍÈ‡ ≠

˘È Æ¯ÙÎÏ ıÂÁÓ ¯·„ ÌÂ˘ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ÔÂÓ‡„Ï‡ ÆÌÈ·ÂË ÌÈÒÁÈ ≠

Æ‰È¯ÂÙÂ ‰·Á¯ ÔÂÓ‡„Ï‡ ˙Ó„‡ ÆÏÎ‰

øÌÎÏ ÂÈ‰ ‰¯Â·Á˙ ÈÚˆÓ‡ ‰ÊÈ‡ ≠

ÚÈ‚Ó ÒÂ·ÂËÂ‡ ‰È‰ ÆÒÂ·ÂËÂ‡ Ì‚Â ¨˙Â¯Ù ¨ÌÈÒÂÒ ¨˙ÂÓ‰· ¯˜ÈÚ· ≠

È„Î ÔÂÓ‡„Ï‡ Ï‡ ÌÈ‡· ÂÈ‰ ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈ¯ÙÎ‰ È·˘Â˙ ÏÎÂ ÔÂÓ‡„Ï‡Ï

¨ÌÈÏ „Ú ÒÂ·ÂËÂ‡· ÌÈÚÒÂ ÂÈ‰ ˛‰kÓÏ¸ Ï‚¯‰ ÈÏÂÚ ÆÒÂ·ÂËÂ‡Ï ˙ÂÏÚÏ

ÆÚÈ‚‰Ï ˘„ÂÁ Ì‰Ï Á˜ÂÏ ‰È‰ ÆÌÈ‰ Í¯„ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÂÈ‰ Ì˘Ó

øÌÈÎ¯ˆÓ ÌÈÂ˜ Ì˙ÈÈ‰ ‰ÙÈ‡Ó ≠

ÌÈ˘‡‰ Ï·‡ Æ‰· ¯ÂÎÓÏÂ ˙Â˜Ï Â‚‰˘ ‰ÏÂ„‚‰ ¯ÈÚ‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡kÚ ≠

ÆÌÈÏ„Ò ‚ÂÊÂ ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ „‚· ‰È‰ „Á‡ ÏÎÏ ÆÊ‡ ‰·¯‰ ÂÊ·Ê· ‡Ï
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كانت تبّذر كثير. الواحد كان عنده  غيار أو أثنين، كل واحد 
عنده صندل. نلبسهم كل السنة، ويرقعوا ويصلحوا بعكا 
لهم  أصلح  كنت  أوالدي  أنا  أخرى،  مرة  يلبسوا  ويعودوا 

صنادلهم بعكا. 
- كيف كانت تتم االعراس؟

-  االعراس يا حبيبة قلبي... بتذكر عرس عرس. اثنين من 
الزيادنة, جابوا "لوكس" من عكا ووضعوا كل "لوكس" على 
برميل. هذا أحدث عرس. وكانوا يلّفوا مشاعل لكي يحضروا 
العروس. العريس يزفوه ويجيبوا العروس, وبعدها يعملوا 

غدا. األكل كان  رز ولبن. العرس يوم أو يومين. 
- وماذا كانت عادات األعياد؟ 

- في العيد، كانوا ينصبوا مراجيح بين الزيتون، كل النهار 
يتمرجحوا، كان باألول العيد أحسن وأحلى. 

- كيف كانت العالقة بين االسالم والمسيحية؟
- لم يكن تفرقة بيننا وبينهم, كنا أصدقاء. اللي كان عنده 

أصدقاء مسيحيين كان يروح على عيد الفصح. 
كيف كان يتعاملوا معكم االنجليز؟

الناس  أنا كيف واعية شوي، كلهم عنف. كانوا يجمعوا   -
بالبيادر بالشمس بدون ماء وال أكل. 
كيف كانت عالقة أهل البلد باليهود؟ 

- ما كان زيارات أو عالقات خاصة.  السماسرة بنعّدوا على 
األصابع، لم يكن هناك عالقات. بعد ما طلعنا من الدامون 
بلد  الدامون  ونعود.   واحد  أسبوع  نطلع  راح  إنا  فكرنا 
سامية، عالية. كنا نفكر إنه عشان هيك اليهود بتشوفها. 
لذلك قررنا إنا نروح إلى شعب. فكرنا أنه اليهود ال يمكنهم 

أنهم يشوفوا هذي القرية ألنها غير مكشوفة. 
- متى استوعب الناس ان اليهود احتلوا الدامون؟

- طلعنا على مجد الكروم، على الجبل وشفنا اليهود وهم 
يهدموا الدور، والحّصادة تحصد القمح اللي زرعناه، أبوي 
قال لنا انه نطلع  على شعب، أخذنا القليل من المونة ولكن 
على أمل أن نرجع. طلعنا على أساس أسبوع، مش أكثر، 
وبعدها  إلمي  خالتها  عند  أيام،  ثالث  لمدة  لشعب  طلعنا 
ضربوا شعب، فهربنا إلى أرض فيها زيتون في مجد الكروم، 
لمدة شهر، شهرين، ثالث أشهر. ما كان بيوت نقعد فيها. 



ÌÈ„‚·‰ ˙‡ ÌÈ˜˙Ó ÂÈÈ‰ Æ‰˘‰ ÏÎ Ì˙Â‡ ÌÈÏÚÂÂ ÌÈ˘·ÂÏ ÂÈÈ‰

˙˜˙Ó È˙ÈÈ‰ È‡ Æ·Â˘ Ì˙Â‡ ÌÈ˘·ÂÏÂ ¨‡kÚ· ÌÈÈÏÚ‰ ˙‡Â ÌÈÚÂ¯˜‰

Æ‡kÚ· ÌÈÏ„Ò‰ ˙‡ ÈÏ˘ ÌÈ„ÏÈÏ

ø˙ÂÂ˙Á‰ Ï˘ ÌÈÒ˜Ë‰ ÂÈ‰ ÍÈ‡ ≠

˙ÁÙ˘ÓÓ ÌÈÈ˘ Æ˙ÂÂ˙Á‰ ÏÎ ˙‡ ˙¯ÎÂÊ È‡ ÆÆÆÆÈ˙¯È˜È ˙ÂÂ˙Á‰ ≠

ÂÊ Æ˙È·Á ÏÚ ‰¯ÂÓ ÏÎ  ÂÁÈ‰Â  ¢Ò˜ÂÏ¢  ˙Â¯ÂÓ Â‡È·‰ ‰„‡ÈÊÏ‡

ÂÈ‰ Æ‰ÏÎ‰ ÈÂÂÈÏÏ ÌÈ„ÈÙÏ ÌÈÈÎÓ Ì‚ ÂÈ‰ Æ‰Â¯Á‡‰ ‰Â˙Á‰ ‰˙ÈÈ‰

È¯Á‡ Æ‰ÏÎ‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó ÍÎ ¯Á‡Â ¢‰ÙÊ¢ ‰¯È˘· Ô˙Á‰ ˙‡ ÌÈÂÂÏÓ

ÆıÂÓÁ Ô·ÏÂ ¯˘· ÌÚ Ê¯Â‡ ‰È‰ ÏÎÂ‡‰ ÆÌÈÈ¯‰ˆ ˙ÁÂ¯‡ ÌÈÈÎÓ ÂÈ‰ ‰Ê

ÆÌÈÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ ˙Î˘Ó ‰˙ÈÈ‰ ‰Â˙Á‰

øÌÈ‚Á· Ì˙È˘Ú ‰Ó ≠

ÌÈ˜Á˘Ó ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÂÈ‰ ÏÎ Æ˙ÈÊ‰ ÈˆÚ ÔÈ· ˙Â„„ ÌÈ·ÈˆÓ ÂÈ‰ ‚Á· ≠

ÆÌÈÙÈ ¯˙ÂÈÂ ÌÈ·ÂË ¯˙ÂÈ ÂÈ‰ Ì„Â˜ ÌÈ‚Á‰ ÆÌ˘

øÌÈ¯ˆÂÏ ÌÈÓÏÒÂÓ‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ÂÈ‰ ÍÈ‡ ≠

ÌÈ¯·Á ÂÏ ÂÈ‰˘ ÈÓ ÆÌÈ¯·Á ÂÈÈ‰ ÆÌ‰ÈÈ·Ï ÂÈÈ· Ï„·‰ ‰È‰ ‡Ï ≠

Æ‡ÁÒÙ‰ ˙Â‚È‚Á· Û˙˙˘Ó ‰È‰ ÌÈ¯ˆÂ

øÌÎÈÏ‡ ÂÒÁÈÈ˙‰ ÌÈËÈ¯·‰ ÍÈ‡ ≠

ÌÈ˘‡‰ ˙‡ ÌÈÙÒÂ‡ ÂÈ‰ Ì‰ ÆÌÈÓÈÏ‡ ÂÈ‰ Ì‰ ¨˙¯ÎÂÊ È‡˘ ËÚÓ‰Ó ≠

ÆÏÎÂ‡ Â‡ ÌÈÓ ‡ÏÏ ˘Ó˘‰ ˙Á˙ Ô¯Â‚·

øÌÈ„Â‰È‰ ÌÚ ÌÈÒÁÈ‰ ÂÈ‰ ÍÈ‡Â ≠

ÂÏˆ‡ ˙ÂÓ„‡‰ È¯ÒÙÒ  ÆÌ˙È‡ „ÁÂÈÓ Â‰˘Ó Â‡ ÌÈ¯Â˜È· ÂÈ‰ ‡Ï ≠

ÔÂÓ‡„Ï‡ ÔÓ Â‡ˆÈ˘ È¯Á‡ ÆÌÈÒÁÈ ÂÈ‰ ‡Ï Æ˙Á‡ „È ÏÚ ÌÈ¯ÙÒ ÂÈ‰

‰È‰ ÔÂÓ‡„Ï‡ Ï˘ ÌÂ˜ÈÓ‰ Æ¯ÂÊÁÂ ÌÈÓÈ ÚÂ·˘ Á˜ÈÈ ‰Ê˘ Â·˘Á

ÔÎÏ ÆÂ˙Â‡ Â˘·ÎÂ ¯ÙÎ‰ ˙‡ Â‡¯ ÌÈ„Â‰È‰ ÍÎ ÏÏ‚·˘ Â·˘Á Æ‰Â·‚

ÈÎ ·Ú˘ ˙‡ Â‡¯È ‡Ï ÌÈ„Â‰È‰˘ Â·˘Á Æ·Ú˘ ¯ÙÎÏ ˙ÎÏÏ ÂËÏÁ‰

ÆÛÂ˘Á ‡Ï ÌÂ˜Ó· ‡Â‰

øÔÂÓ‡„Ï‡ ˙‡ Â˘·Î ÌÈ„Â‰È‰˘ ÂËÏ˜ ÌÈ˘‡‰ È˙Ó ≠

ÌÈ„Â‰È‰ ˙‡ ÂÈ‡¯Â ÂÏÎ˙Ò‰ ¯‰Ï ÏÚÓ ¨ÌÂ¯ÎÏ‡ „ß‚ÓÏ ÂÎÏ‰ ≠

‡·‡ ÆÂÏ„È‚Â ÂÚ¯Ê˘ ‰ËÈÁ‰ ˙‡ ÌÈ¯ˆÂ˜Â ÂÏ˘ ÌÈ˙·‰ ˙‡ ÌÈÒ¯Â‰

ÂÁ‡˘  Â·˘Á ÈÎ  ÏÎÂ‡ ËÚÓ ÂÁ˜Ï Æ·Ú˘Ï  ˙ÎÏÏ ÂÏ  ¯Ó‡ ÈÏ˘

‰„Â„ Ïˆ‡ ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ  ̆·Ú˘· Â¯‡˘ Æ¯˙ÂÈ ‡Ï ¨ÚÂ·˘ Æ¯‰Ó ÌÈ¯ÊÂÁ

„ß‚Ó „ÈÏ ÌÈ˙ÈÊ ÚËÓÏ ÂÁ¯· ·Ú˘ ˙‡ ÂÊÈ‚Ù‰ ¯˘‡Î ÆÈÏ˘ ‡Ó‡ Ï˘

ÌÈ˙· ÂÈ‰ ‡Ï ÆÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ¨ÌÈÈ˘„ÂÁ ¨˘„ÂÁ Ì˘ ÂÈÈ‰ ÆÌÂ¯ÎÏ‡

‰ÁÙ˘Ó ÏÎ ÆÌÈÏÓ ÂÓÎ ˙ÈÊ‰ ÈˆÚ ÔÈ· ÂÈ‰ ÌÈ˘‡‰ ÆÌ‰ÈÏ‡ ÒÎÈ˘
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زيتونة، تحت عائلة كل النمل،  مثل  الزيتون تحت الناس
ما  عمتي، عند الكروم  مجد دخلنا  وبعدها تنام.  وبالليل
بجنب ننام إحنا وثالث عائالت، كلنا كبيرة، عائلة كان عندها
مجد واحتلوا الطريق فتحت لّما وبعدها سنة، لمدة بعض
دار عند لطمرة، الفرس وجينا أغراضنا على حملنا الكروم،

بطمرة. وبقينا بّركّيات بنينا راضي، عمي
الدامون؟ تتذكري بيتك في هل -

بدي كيف هو. وين بالضبط بعرف ما بس المحل. بتذكر -
البداية في كنت واحد. كوم  كلها الدامون  اليوم أعرفها،
الدار، على أتطّلع أروح موجود، كنت بعده بيتنا وكان أروح

بخيمة. بقعد برجع خيروني إذا هدموها. بعدها أبكي.



˙È·Ï ÂÒÎ ÍÎ ¯Á‡ ÆÌÈ˘È ‰ÏÈÏ·Â ÌÈ·˘ÂÈ ÌÂÈ· ¨˙ÈÊ ıÚÏ ˙Á˙Ó

‰ÁÙ˘Ó ‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÆÌÂ¯ÎÏ‡ „ß‚Ó· ®‡·‡ „ˆÓ©  ÈÏ˘ ‰„Â„‰

„ÈÏ „Á‡ Â˘È ÆÌÏˆ‡ Â¯‚ ˙ÂÁÙ˘Ó ˘ÂÏ˘ „ÂÚÂ ÂÁ‡ Ê‡ Æ‰ÏÂ„‚

¨‰Á˙Ù Í¯„‰Â ÌÂ¯ÎÏ‡ „ß‚Ó ˙‡ Â˘·Î˘ È¯Á‡ Æ‰˘ Í˘Ó· È˘‰

˙È·Ï Â‡· Æ‰¯ÓËÏ Â‡·Â ‰ÒÂÒ‰ ÏÚ ÂÏ˘ ÌÈˆÙÁ‰ ˙‡ ÂÒÓÚ‰

Æ‰¯ÓË· Â¯‡˘Â ÌÈÙÈ¯ˆ ÂÈ· ÆÈ„‡¯ È„Â„

Ì‡‰ øÔÂÓ‡„Ï‡· ÍÏ˘ ˙È·‰ ‰È‰ ‰ÙÈ‡ ÂÈ˘ÎÚ ˙Ú„ÂÈ ˙‡ Ì‡‰ ≠

øÌ˘Ï ¯ÂÊÁÏ Èˆ¯˙

¯ÙÎ‰ ÏÎ ÆÂ˙Â‡ ‰‰Ê‡ ‡Ï ÆÂÏ˘ ÌÂ˜ÈÓ‰ ˙‡ Í¯Ú· ˙¯ÎÂÊ  È‡ ≠

‰È‰ ˙È·‰˘Î ˙ÎÏÂ‰ È˙ÈÈ‰ ‰ÏÁ˙‰· Æ˙Á‡ ‰ÓÈ¯Ú ¯ÙÎ‰ ÏÎ ÆÒÂ¯‰

ÂÒ¯‰ ÍÎ ¯Á‡ Æ˙ÂÎ·ÏÂ ˙È·‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˙ÎÏÂ‰ È˙ÈÈ‰ ÆÌÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú

ÆÏ‰Â‡· ‰¯‚Â Ì˘Ï ˙¯ÊÂÁ È‡„ÂÂ· È˙ÈÈ‰ È„È· ‰È‰ ¯·„‰ ÂÏ ÆÂ˙Â‡
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اشواق مرتع يا
عشاق مهبط يا

مفتون!! مفتون بهواها
ملعون ملعون..
اصحاب رّوع من
اتراب شتت من

القانون!! واغتال
ستون عليها ستون

حساب جرد يضبط آخر عاما وأضيفوا
غربة؟؟! نكبة؟؟ شئتم.. ما سموها

**
ايار في ُاجهض حْملي

نهار ليل يسقط وجنيني
عقار دون

بحجار!! خطيئتهم دهماء رميت
**

النسيان حق املك ال النسيان.. تضغطني ذاكرة
البهتان دوالب ترجع للخلف وتوقف وعقارب ساعاتي

الدوران زيف عن
الِحسبة في غلط

**
دامون

االشجان نزف يا جرحي ديمومة يا
صمت عشياتي الخرسا يا

انسى قد بأني قال من
مجنون.. مجنون!!

النبكة ذكرى في
االحزان خاتمة

حقبة؟!! وبداية

الشاعر) رأس مسقط (الدامون:

دامون

زيداني الظاهر علي
الدامون طمرة/



ÔÂÓ‡„ ÈÂ‰
ÌÈÚÂ‚Ú‚ Ï˘ ÌÈ·Á¯Ó

ÌÈ·‰Â‡ Ï˘ Ì˙ÁÓ
Æ‰Ï˘ ÁÂÁÈ‰ ˙‡ ÛÂ‡˘Ï ˙Ó È‡

¯Â¯‡ ¨‡Â‰ ¯Â¯‡
ÌÈ¯·Á ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÏÈË‰˘ ÈÓ

¨ÌÈ„ÏÈ ÔÈ· „È¯Ù‰˘ ÈÓ
°ÌÈ˜ÂÁ Ï˘ Ì˙Ó˘ ˙‡ ÏË˘ ÈÓ

ÌÈ˘˘ ¨‰ÈÏÚ Â¯·Ú ÌÈ˘˘
ÌÈ˘‰ ÔÂ·˘Á ÒÙ‡˙È˘ È„Î ‰˘ ÂÙÈÒÂ‰Â

øÌÈÓÈ‡ ˙ÂÏ‚ ø‰·Î ¨ÂˆÙÁ˙˘ ‰Ó ‰Ï Â‡¯˜
™™

¨ÈÂÈ¯‰ ÏÙÂ‰ È‡Ó·
È¯·ÂÚ ÏÙÂ ÏÈÏÂ ÌÓÂÈ

¨È„È· ÌÂÏÎ ÈÏ·
°ÌÈ·‡· Ì‡ËÁ ¯ÂÁ˘ ˙‡ È˙Ó‚¯

™™
°‰ÁÎ˘Ï ˙ÂÎÊ ÍÏ ÔÈ‡ ÆÆÆÈ· ıÈ‡Ó ‰ÁÎ˘‰ ÔÂ¯ÎÈÊ

¨ÔÂÚ˘‰ È‚ÂÁÓ ÌÈ¯ÊÂÁ ¯ÂÁ‡Ï
Â˙ÎÏ ¯˜˘Ó ÏÂÂÚ‰ Ï‚ÚÓ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ

ÆÔÂ·˘Á· ˙ÂÚË
™™

¨ÔÂÓ‡„ ¨ÈÂ‰
‰Ù¯Ó ‡Ï˘ ÈÂ‚È ¨˙ÓÓ„Ó‰ È˙˜Ïˆ ˙‡

˙ÂÓÏÈ‡‰ ÌÈÈ·¯Ú‰ ≠˙ÂÚ˘ Ë˜˘
ÁÎ˘‡ ÈÎ ¯Ó‡ ÈÓ

°ÔÂÚ‚È˘ Û˜˙ ÔÎ‡
‰·Î‰ ¯ÎÊ·

ÔÂ‚È‰ ı˜
ø‰È¯ÂËÒÈ‰ Ï˘ ‰˙ÏÈÁ˙Â

®¯¯Â˘Ó‰ Ï˘ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂ˜Ó ∫ÔÂÓ‡„©

ÔÂÓ‡„

È‡„ÈÊ ¯‰ß„Ï‡ ÈÏÚ

ÔÂÓ‡„Ï‡ Ø‰¯ÓË –

∫ÌÂ‚¯˙

È·ÏÁÏ‡ ˜ÂÊ¯Ó
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È˘‡ÈÚ ÌÈ‰‡¯·‡ Áßœ‚‡¯

ÍÈ¯‡˙· ‡kÚ ÊÂÁÓ·˘ ÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎ· „ÏÂ
Â·‡ ·‡Á¯Ï ÈÂ˘ ¨‰¯ÓË ¯ÈÚ· ¯‚ Æ±∂Æ∏Æ±π¥µ

ÆÌÈ„ÏÈ ‰˘ÓÁ Ì‰Ï Â„ÏÂÂ „ÓÁ‡
ÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎ  ˙ÏÈÙ È¯Á‡ ¨±π¥∏ ˙˘·
 ¯·Ú  ≥ ≠‰ Ô·  Áß‚‡¯ „ÏÈ‰ ¨ÂÈ·˘Â˙  ˘Â¯È‚Â
¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡ÓÂ ¨„Ò‡Ï‡ ¯È„ ¯ÙÎÏ ÂÈ¯Â‰ ÌÚ
˙ÂÁÙ˘Ó ÌÚ ÏÂ·‡Î ¯ÙÎ· ¯Â‚Ï ‰¯·Ú Â˙ÁÙ˘Ó
˙ÂÁÙ˘Ó‰Ó ÂÈ‰ ‰Ï‡ ÆÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎÓ ˙ÂÙÒÂ
˙Â·¯ ˙ÂÁÙ˘Ó˘ ÈÙÎ ÔÂ·ÏÏ Â¯‚È‰ ‡Ï˘
 ·Â˘ ‰ÁÙ˘Ó‰ ±π∑∞ ˙˘· ÆÂ˘Ú ÔÂÓ‡„Ï‡Ó
¯‚ Ì  ̆¨‰¯ÓËÏ ÌÚÙ‰Â ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ‰˜È˙Ú‰

Æ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ „Ú ®∂¥© Áß‚‡¯ ‡·Ò‰
¨ÏÂ·‡Î· È„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·· „ÓÏ Áß‚‡¯
ÈÂ¯ÈÚ‰ ÔÂÎÈ˙·Â ÛÈÒ‡È ¯ÙÎ· ÈÈ ÈÈ ÔÂÎÈ˙·
 ¨‰‡¯Â‰ ¨ÍÂÈÁ· ˜ÒÂÚ ‡Â‰ ±π∂≥ Ê‡Ó Æ˙¯ˆ·
ÌÈÈ·¯Ú ¯ÙÒ È˙·· È˙¯·Á ÍÈÁÂ ÈÎÂÈÁ ıÂÚÈÈ
˜ÈÊÁÓ Áß‚‡¯ Æı¯‡· ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÏÎÓ·Â
¨‡·‰ „ÂÓÚ·˘ ‰„ÂÚ˙· ÆÂÏ˘ ‰„ÈÏ‰ ˙„ÂÚ˙‰
‡È‰  ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ ‰ÚÂ·˜‰ ˙·Â˙Î‰˘  ÌÂ˘¯
‰È‰ „ÂÏÈ‰ È¯Â‰ ˙ÂÁ¯Ê‡ ÈÎÂ ÆÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎ

Æ˙ÈÈËÒÏÙ ˙ÂÁ¯Ê‡

عياشي إبراهيم راجح

عكا) في (منطقة الدامون قرية ولد في
طمرة  مدينة في يسكن ,  ١٩٤٥-٨-١٦
من احمد أبو السيدة رحاب من متزوج ,

أوالد. خمسة ولهما الناصرة
قرية  سقوط  وبعد   ١٩٤٨ سنة في
والديه مع  رحل أهلها  وتهجير  الدامون 
أشهر عدة وبعد األسد دير قرية  إلى
مع كابول قرية في  العائلة  استقرت
بقوا الذين البلد وأهل األقارب من قسم
خارج كالكثير إلى يهاجروا البالد ولم في

البالد وخاصة لبنان.
في نهائيًا لتستقر العائلة انتقلت ثم

.١٩٧٠ سنة طمرة مدينة
االبتدائّية، كابول مدرسة في تعلّـم
ياسيف كفر في يّني يّني ثانوية في ثم
الثانوي تعليمه وأكمل واحدة. لسنة
في البلدية الثانوية المدرسة في
سلك في انخرط  .١٩٦٣ سنة الناصرة
والتربية التربوية واالستشارة  التعليم
المقابلة الصفحة في االجتماعية.

النكبة. ميالده من قبل شهادة
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"-You ask me about my feeling to 
the Zionists, yes I don’t like them 
they took my land, they destroyed 
my home They made me a refugee 
since 1948”
-“I don’t hate the Jews, we were 
citizens, neighbors, celebrated in 
all occasions, I remember when 
any one of us feel sick we were  
going to the clinics and hospitals 
in Naharia, the  Palestinian Jews 
were very nice, and
I am able to live with them.
I prefer to return to my village 
either all my family.”

-“ My philosophy is not to look 
to human through his religion, 
the religion between him and god, 
I look to the others through there 
humanity, through there style with 
the others.”

And in the email he sent on 10/5/
2007 he wrote about his life as 
a refugee and about his family 

 ±∞ÆµÆ≤∞∞∑ ≠·  ÈÏ‡ ÁÏ˘˘ ÏÈÈÓ·Â

 ÏÚÂ ËÈÏÙ ¯Â˙· ÂÈÈÁ ÏÚ ¯ÙÒÓ ‡Â‰

∫Â˙ÁÙ˘Ó
/5/10 بتاريخ الّي بعثها رسالة وفي
وعن كالجيء حياته عن تحدث 2007 

عائلته
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مدخل مزرعة ”أفوكادو“ لكيبوتس ”فرود“ على أرض الدامون
 ˙ÎÈÈ˘‰ ‰Ó„‡ ÏÚ „Â¯Ù ıÂ·È˜Ï ÍÈÈ˘‰ Â„˜Â·‡ ÚËÓÏ ‰ÒÈÎ‰ ¯Ú˘

ÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎÏ



صبر الدامون
ÔÂÓ‡„Ï‡ Ï˘ Ò¯·Ò‰

al-Damun’s Sabra
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الدامون - صورة من الجو التقطت يتاريخ 29.1.1945
≤πÆ±±π¥µ ¨¯ÈÂ‡ ÌÂÏˆ˙ ≠ ÔÂÓ‡„Ï‡
al-Damun. Aerial photo 29.1.1945

خريطة بريطانية من عام 1930 لقرية الدامون ومنطقتها
Â˙·È·ÒÂ ÔÂÓ‡„Ï‡ ¯ÙÎÏ ±π≥∞ ˙˘Ó ˙ÈËÈ¯· ‰ÙÓ
A British map from 1930 of al-Damun and its surroundings
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al-Damun has a khirba/tall that contains 
the foundations of a wall, fortifications,

and a well.

Archeological sites

Exculsive jewish colonies on 
town’s lands

Town Today

According to the Palestinian historian Walid Khalidi, the village 
remaining structures on the village land are: “The site is overgrown 
with thorns, cactuses, olive trees, and pines. Stone and concrete rubble is 
scattered around it. The cemetery is extant, although the markers over a 
few graves are collapsing.”

Religious institutions One famous mosque and one church

Yas’ur¨ Farod and others

Town’s name through
 history

The Crusaders referred to al-Damun by 
Damar.

al-Damun borders al-Na’amin River.Nearby wadies & rivers

Water supplies Several nearby springs were used to 
provide drinking water, and

 al-Na’amin’s River water was utilized for 
irrigation.



Irrigated & Plantation
Irrigated & Plantation

Planted W/olives
Planted W/cereal

Built up
Cultivable

Non-Cultivable

Arab
Jewish
Public
Total

706
354
484

16,368
111

17,074
2,485

Israeli occupation date

Distance from district center

Elevation from the sea

Israeli military operation

Israeli attacking brigade

Exodus Cause

Village remains
after destruction by Israelis

 

Ethnically cleansing 
by Israelis

Land ownership 
before occupation

Land usage in 1945

Population befor occupation

Number of houses

Schools

           Year                    Population

July 15,1948

11.5 (km) Southeast of Acre

35 (meters)

Dekel

Sheva’ (Seventh) Brigade

Military assault by Jewish troops

The village was completely destroyed soon after 
occupation, and only house rubble left behind

al-Damun inhabitants were completely 
ethnically cleansed.

19th century
1922
1931
1945
1948

Est. Refugees 1998

800
727
917

1.310
1.520
9,332

al-Damun had two elementary schools, 
the old one was for boys which was 
founded by the Ottomans in 1886.

    Ethnic Group          Land Ownership (Dunums)

Statistic/Fact Value

7,935
687
597

20،357

About al-Damun

           Year              Number of House

1931
1948

183
303

Land Usage Type    Arab (Dunum)   Arab (jewish) 

3
354
0

6,684
0

687
0
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ÔÂÓ‡„Ï‡ ˙‡ ˙Â¯ÎÂÊ

الـــدامــون ذاكــــرات

Remembering al-Damun


