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ב-1948 הנכבה עד חיו אל-שג‘רה הפלסטיני  בכפר
סדרת בתום ביולי נכבש הוא איש/ה. מ-800  למעלה
וכן הכפר ושכניו השתתפו תושבי קשים בהם  קרבות
אל- הפלסטיני, בזיכרון לסייע. מרחוק שבאו לוחמים
של למופת היה המקומי), בלהג סג‘רה אל- (או  שג‘רה
הגנת הכפר, נפלו על רבים  גבורה והקרבה. לוחמים
אל- מחמוד. אל-רחים עaד החשוב המשורר ביניהם
הידוע הקריקטוריסט  בזכות גם התפרסם  שג‘רה 

כפליט. וחי בכפר שנולד אל-עלי, נאג‘י
ידוע כ“חוות השומר“, סג‘רה הארץ  בזיכרון הציוני של
חקלאית בה כחווה וגם ”השומר“ ארגון  בה התגבש
והרס המדינה קום אחרי גוריון. בן היתר, בין  הוכשר,
והכפר אילניה מושב במקום נוסד הפלסטיני  הכפר

מהזיכרון. נמחק כמעט הפלסטיני
בזיכרונותיו מספר בסג‘רה, שחי יהודי טפליצקי,  זלמן
זו לצד זו עמדו ש“במשך יובל שנים בהמשך)  (קראו
מזכיר גם והערבית...“. הוא הסג‘רות, היהודית  שתי

הערבי. מהכפר שמו קיבל את היהודי שהיישוב
אל-שג‘רה הכפר של  דוגמאמשעשעתלמחיקתהזיכרון
”וויקיפדיה“. המקוונת באנציקלופדיה למצוא  אפשר
על עמוד מופיע ”סג‘רה“ הערך את בה  כשמקישים
אינו הפלסטיני שהכפר לציין מיותר אילניה.  היישוב

במילה. ולו שם מוזכר
אל-שג‘רה. הכפר של  סיפורו  את  מביאה  זו  חוברת
אירועי את להביא למטרה לה שמה זוכרות  עמותת
ולכתוב לדבר בישראל, לציבור הפלסטינית  הנכבה
את למצות ניסיון זו בחוברת אין בעברית.  עליה
צדדים להאיר אלא אל-שג‘רה, הכפר של  סיפורו
פליטי של  זיכרונותיהם את  במיוחד שלו,  שונים 
הכרה של צעד חשוב בכך שיהא זוכרות מקווה  הכפר.
הכרחי תנאי  הינה כזו הכרה הפלסטינית.  בנכבה 

לפלסטינים. ישראלים בין לפיוס
של החוברות בסדרת במספר  ה-19  החוברת  זוהי
עין לפתא, יאסין, דיר על חוברות לה קדמו  זוכרות.
עkא, חיפה, אלמנסי, עין עלי), (סידנא אלחרם  ע‘זאל,
אל- ומג‘דל, ִאסדוד ג‘למה, ח‘רaת אל-רמלה, אל-לִד,
אל- ֻסחמאתא, הגולן), (רמת אל-ג‘ולאן pִס, ֻמו שיח‘

תרשיחא. aיר אל-סaע, איג‘ליל, לג‘ון,

‰Ó„˜‰
¨±π¥∏ ÂUŽ v²Š WL�½ ∏∞∞ s� d¦�√ …d−A�« W¹d� w� ‘UŽ

ÆW¹uOŠ W¹œUB²�«Ë WOŽUL²ł« …UOŠ «Ë—«œ√Ë
ÂUŽ W¹–U;« å…d−Ýò …dLF²�� X�U�√ WO½uONB�« W�d(«
ÆVKž_« vKŽ …bOł sJ�Ë …—cŠ W�öŽ ULNMOÐ X½U�Ë ¨±π∞≤

‰ö²Šô« «u{—UŽ wMOD�KH�« VFA�« WO³Kž√ q¦� …d−A�« q¼√
5ÐË rNMOÐ  —«œË  rN²¹d� sŽ «uF�«œË  5D�KH� w½uONB�«
 v²Š  ±π¥∏ ◊U³ý jÝ«Ë√ 5Ð „—UF�  …bŽ WO½uONB�«  «uI�«

ÆW³JM�« ÂUŽ s� »¬ dNý w� ÎUOzUN½ …d−A�« ◊uIÝ
¡«bNA�« …d¦�Ë …d−A�« œuL� qCHÐ …d−A�« „—UF�  dN²ý«
«ËƒUł s¹c�« –UI½ù« gOł œuMł s�Ë …—ËU−*« ÈdI�« s�Ë UNM�
b³Ž wMOD�KH�« dŽUA�« …d−A�« ¡«bNý dNý√ s� ÆUNMŽ ŸU�bK�

Æ–UI½ù« gOł sL{ „—UF*« w� „—Uý Íc�« œuL×� rOŠd�«
ÊuAOF¹ …d−A�« v�« ÊuL²M¹ ¨¡włô ·ô¬  W�Lš s� d¦�√
r�� ¨U¹—uÝ w� rN³Kž√ ¨r�UF�« s� WHK²�� oÞUM� w� ÂuO�«
dI²ÝU� …d−AK� …—ËU−*« WIDM*« w� wIÐ qOK� œbŽË ÊUM³� w�

Æ…d�UM�«Ë UM� dH�Ë ÊUŽdÞ w�
…d−A�« w¾łô bŠ√ ÊU� ¨dONA�« dOðUJ¹—UJ�« ÂUÝ— ¨wKF�« włU½
»dŽ uÐ√ w³FA�« dŽUA�« UNM� p�c� Æt²¹d�  dN²ý« tKCHÐË
…bOBIÐ —uNA*« bLŠ_« wKŽ  dŽUA�«Ë ¨U¹—uÝ w� sÞUI�«

Æ–UI½ù« gO' tzU−¼
 uOÐ X�bN� ¨w�U¼_« dO−N²Ð n²Jð r� WO½uONB�« W�d(«
p�cÐ  œ«—√ ÆÆÆÆÆUNðdBF�Ë U¼b−��Ë UN²Ý—b�Ë UNK� W¹dI�«
s� U¼u×� p�cÐ wG³ðË  WIDM*« s� å…d−A�«ò  lK²Ið  Ê√

Æ…d�«c�«
dL²�ð ULMOÐ ¨‰öÞ√ Òô≈ WOMOD�KH�« …d−A�« s� o³¹ r� ÂuO�U�
w{«—√ »U�Š vKŽ lÝu²�«Ë —U¼œ“ô« w�  å…d−Ýò …dLF²��

ÆåUO½ö¹≈ò v�≈ UNLÝ«  dOžË …d−A�«
À«bŠ√ dA½ v�≈ ·bN½ å ËdšË“ –  «d�«–ò WOFLł w� s×½
—uNL'« v�« ≠ hš_UÐ – UNKO�uðË …d−N*« ÈdI�«Ë W³JM�«
ozUŁu�«Ë 5¾łö�«  U¹d�– s� t�U�√ lCM� wKOz«dÝù«
pKð ÆW³JM�« À«bŠ√ s� WMOF� V½«uł vKŽ ¡uC�« jK�¹ U�
vKŽ WO½uONB�« W�ÝR*« XKLŽ w²�«  U�uKF*«Ë À«bŠ_«

ÆUN�UHž≈Ë UNzU³š≈
WOMOD�KH�« W³JM�UÐ wKOz«dÝù« ·dD�« ·«d²Ž« Ê√ Èd½ s×½
sJ2 qŠ Í_ wÝUÝ√ ◊dý uN� UN−zU²½ vKŽ WO�ËR�*« qL%Ë

Æ5�dD�« 5Ð
¡UOŠSÐ UML� …d−N� W¹d� …dAŽ w½ULŁ v�« rCMð …d−A�« W¹d�
l� q�«u²�«Ë W¹dI�« l�u* …—U¹“ rOEMð ‰öš s� U¼«d�–
p�– q³� U½—b�Q� ÆUNÐ ’Uš VO²� —«b�≈Ë UNO¾łô iFÐ
Âd(« ¨‰«ež 5Ž  ¨U²H� ¨5ÝU¹ d¹œ ÆÆ  «d�«–ò  U³O²�
WÐdš ¨WK�d�« ¨bK�« ¨UJŽ  ¨UHOŠ  ¨w�M*« 5Ž ¨©wKŽ U½bOÝ®
¨Êu−K�« ¨UðUL×Ý ¨Êôu'« ¨fÒ?½u� aOA�« ¨‰b−*«Ë œËbÝ« ¨WLKł

ÆU×OýdðË l³��« d¾Ð ¨qOKł«

W?�bI�
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…d?−???A�« W¹d????�
‰¯ß‚˘≠Ï‡ ¯ÙÎ

 WKð vKŽ ¨W¹d³Þ s� »dG�« v�« r� ±¥ w�«uŠ W¹dI�« bF³ð
o¹dD�« vKŽ bOł l�u� UN�Æd×³�« `DÝ sŽ Â≤∑µ lHðdð
o¹dD�«  l� lÞUI²ð w²�«Ë ÎôULý —UG*«Ë W�uHF�« 5Ð  WK�«u�«

ÆUHOŠË …d�UM�« s� q�Ë W¹d³Þ 5Ð qBð w²�«
WŠU�� mK³ð –≈ ¨WŠU�� W¹d³Þ ¡UC� Èd� lÐ«— …d−A�« bFð
 vKŽË ÆUNM� +Ëœ ∑∞∞ Êu²¹e�« —U−ý√ q²% Î̈U/Ëœ ≥∑µ¥ UNO{«—√
…bŽ UNÐ jO%Ë Æ±π¥µ  ÂUŽ ÎôeM� ±≤¥  ÎUOM³� ÊU� +Ëœ ±∞∞
UL� dH�Ë UM� dH�Ë ÊUŽdÞË UOÐu� UNM� WOMOD�K� Èd�
v�« W�U{≈ ¨`O³B�« »dŽË q¼U� 5ŽË 5DŠË X³Ý dH�Ë
åUO½ö¹≈ò ÎUIŠô UNLÝ« `³�√ w²�« å…d−Ýò W¹œuNO�« …dLF²�*«

Æ±π∞≤ ÂUŽ W¹dI�« »dž ÊuO½uONB�« UN�U�√ w²�«Ë
 «c¼ lHð—«Ë ¨WL�½ µ¥≥ w�«uŠ ±π≤≤ ÂUŽ W¹dI�« ÊUJÝ œbŽ mKÐ
rNM� ¨±π¥µ ÂUŽ WL�½ ∑∑∞ u×MÐ —b�Ë ¨±π≥± ÂUŽ µ∏¥ v�≈ œbF�«
 UN½UJÝ œbŽ ÊU�  ±π¥∏  ÂUŽ w�Ë ÆÎUO×O��  µ∞Ë ÎULK�� ∑≤∞
 »«b²½ô« bNŽ w� UNO�  WÝ—b�  ‰Ë√ X�ÝQð b�Ë ÆWL�½ ∏π≥

Æw½UD¹d³�«
d−Š lD�Ë WOMÐ√  UÝUÝ√  rC¹  ÍdŁ√ ÊUJ� UNð«– W¹dI�«
vKŽ ÊuO³OKB�« oKÞ√  Æd�B�« w�  Wðu×M� s�«b�Ë ‘uIM�

Æ©Sierra® «dOOÝ rÝ« W¹dI�«
»u³(« WŽ«—“ vKŽ rN²AOF� w� ÊËbL²F¹ …d−A�« ÊUJÝ ÊU�

ÆWN�UH�«Ë Êu²¹e�«Ë

גבעה על לטבריה, מערבית קילומטר 14 כ-  ממוקם
טוב ממקום המים. נהנה פני מטר מעל 275  שגובהה
בצפון, מע‘אר לכפר עפולה בין המחברת הדרך  על
וחיפא (טבריה לאל-נאס‘רה טבריא בין על הדרך  והן

וחיפה). ונצרת
שלו השטח בגודל  הרביעי הכפר היה  אל-שג‘רה 
נטועים דונם 700 מתוכם דונם. 3754 טבריא.  במחוז
1945 בשנת  בנוי,  שטח היה דונם 100 זית.   בעצי 
במספר מוקף היה אל-שג‘רה בתים. 124 בכפר  היו
כמא, כפר kנא, כפר טרעאן, לוביא, ערבים:  כפרים
בנוסף אל-ס‘ביח, וערב מאהל עין חטין, סבת,  כפר
יותר מאוחר נהיה ששמה סג‘רה, היהודית  למושבה
לכפר מערבית אותה הציונים הקימו אשר  ”אילנייה“,

ב-1902.
543 ל- 1922 בשנת התושבים מספר הגיע   באל-שג‘רה,
ובשנת ל-584, הגיע המספר 1931 ובשנת  תושבים,
50 ו- מוסלמים 720 מתוכם תושבים, 770 ל- 1945  

.893 תושביו הגיע ל- מספר נוצרים. בשנת 1948
בשנות השלושים, הוקם הכפר של הספר הראשון  בית

הבריטי. המנדט בתקופת עוד
שם נמצאו עתיק, ארכיאולוגי אתר על יושב  הכפר
מגולפות אבנים חתיכות עתיקים, בניינים של   יסודות
קראו הצלבנים סלעים. בתוך חקוקים קברים  וכן

©Sierra® סיירא בשם   לכפר
מחקלאות. התפרנסו הפלסטינים אל-שג‘רה  תושבי
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AL-SHAJARAH

 The site of Al-Sajarah Village, 14 km to the
 west of Tiberias and about 3 km south of
 Lubyeh, just beside the road leading south
from the Galilee to Affula and Bisan.

 Ruins embracing life”: This is the first thing
 one sees when coming from the main road
to
 Al-Sajarah site.
 Al-Sajarah was the home village of Martyr
Naji el-Ali (most famous Palestinian carica-
 ture drawer), and we can imagine that this
 was his parents’ house... or one similar to
this.

 Al-Sajarah was destroyed by the Israeli
 army right after the occupation in 1948 and

 the years after, and the refugees from the
 village live in the villages of the Galilee, in
 the refugee camps on the West Bank, Syria,
Lebanon and in various parts of the Palestin-
ian diaspora.

 The land area of Al-Sajarah, however,
 (which amounts to over 3700 Dunam)is now
 the property of the Jewish settlements built
 on it, the state, and the agricultural station of
Chavat Hashomer.

 The great Palestinian poet Abd al-Raheem
 Mahmoud (who was born in ‘Anabta in
 Tulkarm district) was killed by the Israeli
 forces during a battle in the village on July
13, 1948. He was later buried in Nazareth.
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UNðd²ý« w²�«  ¨…d−Ý w� qHÝ_« qOK'« w� ÊUDO²Ýô« √bÐ
Æ±∏ππ ÂUŽ W¹œuNO�« WO�UO½u�uJ�« W�dA�« ≠åUJ?¹ò W�dý

ÎUO�U{≈ ÎUIÐUÞ ÊUJ*« w� œułu*« ÊU)« v�≈  X�U{√ W�dA�«
WŽ—e� v�≈ …d−Ý q¹u% ·bN�« ÊU� ÆÈdš√ w½U³�Ë Î«—uÝË
 ±π∞≤ WMÝ w� Æ5�uH²*« UNÐöÞ v�≈ UNO{«—√ `M9 ¨WOLOKFð
 qJ� ÎU/Ëœ ≤µ∞ vKŽ WŽ—e*« ‰ULŽ s� …—U²�� WŽuL−� XKBŠ
 5ÐdÝ w� ÎU²OÐ ≤¥ «uMÐ b�Ë ÆrN� …dLF²�� ¡UM³Ð «uŽdýË ¨rNM�
 vKŽ ‰uB(«  jŠuý UO½U� X³KÞ ±π∞∑ ÂUŽ ÆÎ«—uÝ UN�uŠ «uMÐË

ÆÈb*« q¹uÞ wŽULł —U−¾²Ý« WDÝ«uÐ …dLF²�*« ÷—√
—uK³ð W¹«bÐ ÊU�  …d−Ý w� 5¹d³F�« s¹dłQ²�*« l ÒL&
Ác¼ ÒÊ√ v�≈ Èœ√ WIDM*« w� wM�_« l{u�« Æw½ËUF²�« ÊUDO²Ýô«
…d−Ý w� ©dO�uA¼® W¹d³F�« WÝU(« …«u½ ÎUC¹√ ÊuJð WŽuL−*«

Æ—uHð —UH� WMÞu²�� w�Ë
s� —«bł UNDO×¹  UŠUÝ l� …d−Ý w� 5ŠöH�« ÊuOÐ XOMÐ
w� …d�u²� X½U� WO�K� …—U−Š s�  uO³�« XOMÐË Æd−Š

ÆÊUJ*«
Æ5ŠöH�«  UŠUÝ XOMÐ ¨tO³½Uł ö� vKŽË Ÿ—UA�« ‰uÞ vKŽ
Æ‰öI²Ýô« »dŠ ‰öš ÎUOK� U³¹dIð XÐdš å…d−Ýò …dLF²�*«
V−¹ ÊUJ*« …—U¹e�Ë ¨W¹dJ�Ž …bŽU� ÊUJ*« w� błu¹ ¨ÂuO�«
…—U¹“  sJ1  W�u'«  ‰öš ÆÍdJ�Ž `¹dBð vKŽ ‰uB(«

Æ5F�«Ë …—UND�« W�dÐ ¨…—UG*« ¨å”—U(« WŽ—e�ò
‰ULŽ√ ÊUJ*« w�  cHM¹ l�«u*«Ë w½U³*« vKŽ ÿUH(« fK−�
5²ŠUÝ rO�d²� jD�� „UM¼Ë Æ5²ŠU�� ŸUłd²Ý«Ë rO�dð
w�UIŁ – ÍuÐdð e�d� ÊUJ*« w� `²²HOÝ p�c�Ë Æ5²O�U{≈

ÆÊu¹—už sÐ bO�«œ rÝ« vKŽ

שנרכשה בסג‘רה, החלה התחתון בגליל  ההתיישבות
במקום שהיה הח‘אן על ב-9981. יק“א חברת  ע“י
אחרים. הכוונה וכן חומה ומבנים קומה  הוסיפה יק“א
ללימוד, חקלאית לחווה  סג‘רה  את  להפוך  הייתה
ב- המצטיינים. לתלמידיה אדמותיה את שתמסור
כל דונם 052 החווה פועלי מנבחרי כמה קיבלו 2091 
במושבה הם בנו מושבה. לעצמם והחלו לבנות  אחד,
ב-7091 בחומה. שורות והקיפו אותם בשתי בתים 42 
את קולקטיבית לקבל באריסות שוחט מניה  ביקשה
בסג‘רה העברים האריסים קולקטיב סג‘רה.  אדמות
ההתיישבות היווצרות תהליך של ראשיתו  היה
כך, לידי הביא באזור  הביטחון מצב   השיתופית.
העברית השמירה לבסיס גם היה גרעין  שאותו

תבור. והן בכפר הן בסג‘רה (השומר)
מוקפות גדר חצרות עם נבנו בסג‘רה  בתי האיכרים
במקום. זמינה שהייתה גיר, מאבן נבנו הבתים  אבן.
”כפר של הלינארי הדגם  פי על  נבנתה  המושבה

רחוב“.
האיכרים. חצרות נבנו צדדיו ומשני הרחוב של  לאורכו
במלחמת היסוד  עד  כמעט נחרבה סג‘רה   המושבה 
וכדי צבאי, בסיס במקום שוכן היום  העצמאות.
צבאי. בסיור אפשר אישור לקבל יש  לבקר במקום 

ובמעיין. במקווה במערה, השומר, בחוות לבקר
במקום מבצעת ואתרים מבנים לשימור  המועצה
של שחזורן חצרות. שתי של ושיפוץ שחזור  עבודות
ייפתח כן כמו בתכנון. נמצא נוספות חצרות  שתי
גוריון. דוד בן על שם תרבותי מרכז חינוכי – במקום

WOMOD�KH�« W¹dI�« u×9 WO½uONB�« WGK�«
…d−A�« sŽ WLK� ôË

©…d−Ý® UO½ö¹≈ snunitwKOz«dÝù« X½d²½ô« l�u� s�

ÈÈ˙˘ÏÙ‰ ¯ÙÎ‰ ˙‡ ‰ÓÈÏÚÓ ˙ÈÂÈˆ ‰Ù˘

‰¯ß‚˘≠Ï‡ ÏÚ ‰ÏÓ Û‡
®‰¯ß‚Ò© ‰ÈÈÏÈ‡ ¢˙ÈÂÒ¢ ¯˙‡‰ ÍÂ˙Ó
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ביסאן באזור הקרבות כאשר ,1948 פברואר  באמצע
במטרה אל-שג‘רה את תקפה ”ההגנה“ בשיאם,  היו
כוחותיהם באזור את ולדלל הפלסטינים  לבלבל את
בפברואר 17 ה- שבליל דיווח ”פלסטין“ עיתון  ביסאן.
ופוצצו הכפר  לתוך הסתננו ההגנה מארגון  יחידות 
ששני ידעה לספר רשמית בריטית בתים. הודעה  שני

נטושים. היו הבתים
טaריא, נפילת בעקבות נפל הכפר 1948 במאי  ב-6
אל-שג‘רה על ההתקפה ביסאן. על ההתקפה  ולפני
להדק ההגנה  ארגון של המאמצים  במסגרת  היתה 

במאי. 15 ה- לפני בגליל התחתון שליטתו את
שחר עם חזקה  בהתקפה הסתערו מגולני,  יחידות 
מתושבי ידוע לא על הכפר. מספר והשתלטו יום  אותו
של במסמכים זו.  מהתקפה כתוצאה נהרגו   הכפר
תושביו במאי ורוב ב-6 נכבש נכתב, שהכפר  ההגנה
שלהם ההרוגים  את משאירים כשהם ממנו  ברחו 
שנמצאו דיווח  טיימס“  יורק ”ניו העתון   במקום. 
ההגנה. התקפת  בתום ערבים של גופות  20  בכפר
הכפר מצור על שמה מההגנה נוספת  במקביל, יחידה
לאל- משם  סיוע אפשרות למנוע כדי לוaיא השכן

   שג‘רה.
הערביים הכוחות בקר, באותו שמונה  בשעה
טרעאן הכפרים מכיוון נגד במתקפת ערכו  המקומיים
הכפר אך  היום, כל לאורך  נמשך הקרב  pkא.  וכפר

בידי ההגנה. החשיכה- רדת – עם נותר
צבאההצלה הגיע נמשכו. בראשית יוני  הקרבותבאזור
הפלסטינים הלוחמים את לתגבר  כדי נצרת  לאזור
מהמקרים אל-מג‘דל. ובחלק מסkנה,  בנצרת, לוביא,
צבא מפקד הציוניים. הכוחות מול הצלחות  נחלו
עם ארבעה חטין גדוד ואת חטיבות שתי  ההצלה הכין
נצרת ציר על שהסתערו תותחים וסוללת  נגמשים
אל- באזור הציוניים הכוחות את לתקוף כדי לוביא –
בשעה אל-שג‘רה את לתקוף הייתה ההואראה  שג‘רה.

˙Â·¯˜
‰¯ß‚˘≠Ï‡

מהירה הייתה המתקפה ביולי. 10 ה- בבוקר   חמש 
הערביים. הכוחות  בין רבות אבדות היו  ומסיבית. 
רעשי את כששמעו להתקפה הצטרפו מנצרת  לוחמים
לאל-שג‘רה. מערבית מהגבעות, וסייעו התותחים,

הכפר לכיוון  נסוגו הציוניים הכוחות שבע  בשעה 
לגדרות הגיעו ואף בעקבותיהם. הערביים  והכוחות
והפגיזו אש, נורתה ממנה שגם סג‘רה  המושבה

אותה.
בהתאם חדלה, הצדדים  משני האש אלה,   ברגעים
נכנסה הראשונה  ההפוגה האש. הפסקת  להסכם 

לתוקפה.
כאשר הכוחות הופרה הפסקת האש 11/6/1948  ב-
ואל- עמרו שפא אל-שג‘רה,  באזור תקפו   הציוניים

הדפו אותם. הערבים ברווה והכוחות
להתארגנות ההפוגה את ניצלו הציוניים  הכוחות
בשעה חזקה במתקפה פתחו תומה עם ומייד  מחדש,
אל- באזור הקרב .8/7/1948 – ה בוקר לפנות  שתיים
לאורך החזית פרצו קרבות במיוחד. קשה  שג‘רה היה
השתמשו הציונים הכוחות הראשונה, ובפעם  כולה.
בפעם וכמו כן תרשיחא, את להפציץ  במטוסים כדי
כבדה בארטילריה השתמשו היהודים  הראשונה

אל-שג‘רה. על בקרב
הגדולות האבדות  ולמרות  13/7/1948  ביום
הכוחות הצליחו ואוזלת, ההולכת  והתחמושת
באותו אך מחדש. אל-שג‘רה את לכבוש  הערבים
ובהפגזה נגד במתקפת פתחו  הציונים  הכוחות  יום
מאל-שג‘רה לסגת הערבים לכוחות וגרמו  מסיבית

משם. קילומטרים כ-4 חדש חזית לקו
אל-שג‘רה. על השתלטו היהודים ב-15/7/1948

נכנסה לתוקף ההפוגה 19/7/1948 בשעה 17:30  ביום
 שנייה.

היהודים בשליטת מבעליה, ריקה נותרה,  אל-שג‘רה
הזה. היום עצם עד ישראל מדינת ובתחום
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 »dF�«  5Ð Î«dz«œ ‰U²I�« ÊU� ULMOÐ ±π¥∏ ◊U³ý jÝ«Ë√ w�
ÎUOKOKCð ÎU�u−¼ ÁU½UžUN�« XMý ¨ÊU�OÐ Íœ«Ë w� ÁU½UžUN�«  «u�Ë
nB²M� bFÐ t½√ “5D�K�” WHO×� w� œ—ËË Æ…d−A�« vKŽ
 W¹dI�« qš«œ v�≈ ÁU½UžUN�«  «bŠË ÈbŠ≈ XKK�ð ◊U³ý ±∑ qO�
U½U� 5�eM*« Ê≈ w½UD¹dÐ wLÝ— ⁄öÐ ‰U�Ë® 5�eM�  d Ò−�Ë

Æ©s¹—u−N�

 Î«bON9Ë W¹d³Þ ◊uIÝ VIŽ W¹dI�« XDIÝ ±π¥∏  —U¹√  ∂ w�
—UÞ≈ w� W¹dI�« vKŽ Âu−N�« ¡Uł b�Ë ÆÊU�OÐ vKŽ Âu−NK�
 ±µ q³� qHÝ_« qOK'« vKŽ UNðdDOÝ ÂUJŠù ÁU½UžUN�« œuNł
 Ë√ ±≤ W³O²J�« ULOÝ ôË ® w½ôuł ¡«u� s�  «bŠË X½U�Ë Æ—U¹√
bFÐ UNOKŽ  dDOÝË Î«d−� W¹dI�« vKŽ  —Už√ ©„«dÐ W³O²�
·uH� w� vK²I�« s� ·ËdF� dOž œbŽ jIÝ b�Ë ÆÍu� Âu−¼
ÆÆÆ XK²Š«” W¹dI�« Ê√ ÁU½UžUN�« W¹«Ë— w� ¡UłË ÆW¹dI�« ÊUJÝ
U�√ Æ“r¼ö²�  r¼¡«—Ë 5�—Uð UN½UJÝ UNM� Òd�Ë —U¹√ ∂ w�
vKŽ W¹dI�« w� d¦Ž t½√  d�c� “e1Uð „—u¹ uO½” WHO×�
¡UMŁ_« Ác¼ w�Ë ÆÁU½UžUN�« Âu−¼ VIŽ ÎUOÐdŽ s¹dAŽ Y¦ł
¨…—ËU−*« UOÐu� W¹d� …d�U×0 ÁU½UžUN�« s� Èdš√ …bŠË X�U�
Æ…d−A�« ÊUJÝ …b−M�  «e¹eFð W¹√ ÂËb� ÊËœ ‰ËR(« qł√ s�
q³� WM�U¦�«  WŽU��«  w� ¨ ÕU³B�«  p�– s�  oŠô X�Ë  w�Ë
WNł s� Î«œUC� ÎU�u−¼ WOK;« WOÐdF�«  «uI�« XMý ¨dNE�«
¨tK� —UNM�« W�dF*« X�«œ b�ËÆÊUŽdÞË UM� dH� w²¹d�

ÆÁU½UžUN�« WC³� w� ÂöE�« ‰uKŠ bMŽ XKþ W¹dI�« Ê√ Òô≈

◊uIÝ rž— WIDM*« pKð w� „—UF*«Ë  UýËUM*«  dL²Ý«Ë
WIDM� v�≈ –UI½ù«  gOł q�Ë Ê«d¹eŠ qz«Ë√ wH� Æ…d−A�«
WMJ��Ë UOÐu� w�Ë „UM¼ 5OMOD�KH�« 5KðUI*« rŽb� …d�UM�«
 «uI�« bO³Jð „—UF*« iFÐ w� «uMJ9Ë ¨‰b−*«Ë ÂËdJ�« b−�Ë
–UI½ù« gOł bzU� ÂU� b�Ë Æ…dO³� dzU�š WO½uONB�«

W¹—UDÐË  U×HB�  lÐ—√Ë 5²¹dÝË 5DŠ Ãu�  eON−²Ð
…d�UM�« – UOÐu� ÁU&« w� Ê«d¹eŠ π ÕU³� UNÐ l�b½«Ë ¨WOF�b�
b�Ë Æ…d−A�« WIDM� w� WO½uONB�«  «uI�« vKŽ ¡UCI�« Î«b�U�
s� W��U)« WŽU��« w� …d−A�« vKŽ Âu−N�UÐ d�«Ë_«  —b�
 tO�  b³JðË ¨t²ŽdÝË tHMFÐ Âu−N�« eO9 ÆÊ«d¹eŠ ±∞ ÕU³�
…d�UM�« s� ÊuKðUI� rC½«Ë Æ…dO³� dzU�š WOÐdF�«  «uI�«
WFÐU��« WŽU��« w� Æ…d−AK� WOÐdG�« ‰ö²�« WNł s� Âu−N�« v�«
 «uI�«Ë W¹dI�« ÁU&UÐ  »U×�½ôUÐ WO½uONB�«  «uI�«  √bÐ
…dLF²�� Ê«—bł »dF�« ÊuKðUI*« q�ËË ÆU¼œ—UDð  WOÐdF�«
Ác¼ w� ÆUNHBIÐ «u�U�Ë Ê«dOM�« UNM� XF�b½« w²�« …d−��«
r� Æv�Ë_« W½bN�« WO�UHðô Î«cOHMð —UM�« ‚öÞ≈ n�uð ¡UMŁ_«
»dF�« vKŽ ¡«b²ŽôUÐ X�UI� W½bN�UÐ WO½uONB�«  «uI�« Âe²Kð
–UI½ù« gOł sJ�Ë …Ëd³�«Ë  ËdLŽUHýË …d−A�« WIDM� w�

Æ±π¥∏Ø∂Ø±± Âu¹ w� ¡«b²Žô« j³Š√
XIKD½U� W½bN�« ¡UN²½« l� U¼œ«bF²Ý« WO½uONB�«  «uI�« XKL�√
X�b²Š«Ë Æ±π¥∏Ø∑Ø∏ ÕU³� s� WO½U¦�« WŽU��« w� Íu� Âu−NÐ
¡U×½√ w�UÐ v�≈  UOKLF�«  WŠUÝ  b²�«Ë¨…d−A�« w� W�dF*«
5D�K� w� »d(« ÂUO� cM� …d� ‰Ë_   dNþË  ÆWN³'«
UL� ÆU×Oýdð  nB� vKŽ XKLŽ WOKOz«dÝ«  WOÐdŠ  «dzUÞ

Æ…d−A�« WN³ł w� WKOI¦�« WOF�b*« ÎUC¹√ v�Ë_« …dLK�  dNþ
dzU�)« Ÿu�Ë b¹«eðË ŸUDI½« ÊËbÐ WO�UŠ W�dF*«  dL²Ý«
sJ9 p�– l�Ë ¨cHMð  …dOšc�«  √bÐË  WOÐdF�«  «uI�« 5Ð
 «uI�« Ê√ ô≈ Æ±π¥∏Ø∑Ø±≥ Âu¹ …d−A�« …œUF²Ý« s� –UI½ù« gOł
wF�b� nB�Ë œUC� Âu−NÐ ÂuO�« fH½ w� X�U� WO½uONB�«
UNKšœË Æ…d−A�« Ã—Uš v�≈ WOÐdF�«  «uI�« X³×�½U� nOMŽ

Æ±π¥∏Ø∑Ø±µ a¹—U²Ð œuNO�«
 W½bN�« w� —UM�« ‚öÞ≈ n�Ë ÊUŽ√ ±∑∫≥∞ WŽU��« ±π¥∏Ø∑Ø±π Âu¹

ÆWLz«œ W½b¼ v�≈ X�u% w²�« WO½U¦�«

…d−A�« „—UF�
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[הכוונה זה חיוני צומת על מלאה שליטה לשלוט  כדי
וכדי למנוע גולני] צומת היום מסkנה, ח‘רבת  לצומת
הירדן ובקעת טבריה אל ההצלה צבא תנועת  את
ביוני,את  9-8 בליל גולני, חטיבת של גדוד 41  תקף
הסובבים אותו ואת המשלטים לוביה  הכפר הערבי
וכוחות חטיבת נכשלה ההתקפה אותם.  וניסה לכבוש
-9 בליל חיטין קרני בכיבוש  להסתפק  נאלצו גולני
ח‘רבת צומת על שליטה  לו  לקנות  כדי  ביוני. 01 
ואת סג‘רה משלטי את ההצלה צבא תקף  ַמְסkנה
וביקש 8491 ביוני 21 ו- 11 בימים סג‘רה  המושבה
ערב כניסת ההפוגה זו חיונית על נקודה  להשתלט גם
ההצלה צבא התקפות כשנהדפו לתוקפה.  הראשונה
ע“י יחידות גולני, שתוגבר של חטיבת 41 ידי גדוד  על
ההפוגה תום עד קאוקג‘י המתין כרמל, חטיבת  של
ביולי, 61-9 בין ומיד אחריה, השבועות, ארבעת  בת
ומשלטיה, סג‘רה על קשות התקפות במסכת  פתח
חטיבת של 21 ידי גדוד על גם הן שנהדפו  התקפות
יולי מחצית יוני ועד מראשית אותם ימים, כל  גולני.
ממקום ההררי, הגליל על ההצלה צבא חלש , 8491 

מפקדתו בנצרת.
בחזית ההצלה  צבא  של והמלכוד המוקד   נקודת 
סג‘רה הוותיקה המושבה היתה ,8491 ביולי  הצפון,
קילומטרים כ-2 נמצאת (אילניה) סג‘רה  ומשלטים.
סג‘רה, משלטי מסכנה. ח‘רבת לצומת  מדרום
במרחק נמצאו גולני, של 21 גדוד ידי על  שהוחזקו
המוביל ומהכביש הצומת  מן אחד  קילומטר  של
טרעאן) (בקעת רימון  בית בקעת דרך  הצומת  מן
עבר נצרת אל התחזוקה היחיד מלבנון ציר  לנצרת.

פרוד)- (כיום פראדיה מירון- סעסע- מלכיה-  דרך
ומשלטיה סג‘רה צומת גולני- נצרת. ועילבון-  מע‘אר
חיוני ציר על  שאיים היחיד הישראלי המתחם   היו
היזומות של להתקפות העיקרי היעד היה והוא  זה 
גם מה הראשונה. ההפוגה תום עם מיד ההצלה  צבא
ביולי, כבשו אנשי 01-9 בליל  שמיד בתום ההפוגה,
את שליטת ששיפר לסג‘רה, מצפון נוסף  גולני משלט
בין יממות, שבע מסכנה.במשך ח‘רבת צומת על  צה“ל
סג‘רה מתחם את קאוקג‘י כוחות תקפו ביולי, 61-9 
הכיוונים: מכל כמעט שונות ובשיטות  בהתמדה
ההתקפות וממערב. מצפון לוביא, מכיוון מזרח  מצפון
ועל וארטילריה שריונית בסיוע רגלים ידי על  נעשו
כל של היחיד הישגן ארטילרי. בסיוע שיריוניות  ידי
לכבוש הצליח ההצלה שצבא היה הללו  ההתקפות
01-9 בליל שנכבש המוצב את גולני מידי  בחזרה

ביולי.
משקלו כובד כל להטיל את הנחרצת של החלטתו  אך
רבים יחסית להתקפות כוחות מתחם סג‘רה ולרכז  על
ימים במשך זו אסטרטגית בנקודה רצופות  נגד
ההצלה צבא של הגזרות יתר את חשפה  תמימים
ובאיזור זבולון, עמק אל  הצופה  המערבי,  בגליל
ומכיוונים יזרעאל. עמק אל הצופה לנצרת,  שמדרום
שהביאה העיקרית, מתקפתו את צה“ל הנחית  אלה
נצרת לכיבוש המערבי. בגליל ישראל מאחזי  להרחבת
צומת בה ובכלל ההררי, התחתון הגליל של  וחלקו
הסמוכים הגדולים הערביים והכפרים עצמו  גולני
הכביש לאורך – ולוביא טרעאן כנא, כפר –  לסג‘רה

לטבריה. מנצרת

¨Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ¨®Í¯ÂÚ© Ú˘Â‰È ‰È¯‡≠Ô· 
±π∏≥¨ÌÈÏ˘Â¯È ¨¯˙Î ‰‡ˆÂ‰ ˙È·

≤≤∑≠≤≤∏ ¨≤∞∑≠≤∞∏ ßÓÚ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ≠È¯È˘Ú Í¯Î

·¯˜‰
‰¯ß‚Ò ÏÚ



±∞

  b�Ë UN½√ X�U�Ë X{d²Ž« ±π≤∂ ÂUŽ …œu�u� UN½√ UNMÐ« ‰U� U�bMŽ
ÆWMÝ ∑∏ ÂuO�« U¼dLŽË ±π≤∏ ÂUŽ

jI�� s�  d Ò−¼ Âu¹ UNO�≈  Q' –≈ ¨ÊUŽdÞ w� UN²OÐ w� UN²OI²�«
Æ…d−A�« UNÝ√—

»u²J� ¨…d−��UÐ U½“u& U� Âu¹ t½_ ÍdLŽ  ·dFÐ U½√  ÆÆÆò
 ÆÆÆÆWMÝ ±∂  U½√  ÍdLŽË WMÝ ≤¥ Í“uł dLŽ t½« bIF�«  W�—uÐ
‰Ë_« nB�« ÆÆÆÆ5²MÝ XLKFð ÆÆÆÆV²�√Ë «d�√ ·dFÐ U½√
W¹UH� œôË« ‘uOI� U� ÆÆÆÆ…d−��« WÝ—b� w� ÆÆÆÆÆw½U¦�«Ë
—U²�*«  bMŽ UMŠ— ÆÆÆÆ UMÐ q−�½ U½bÐ «u�U� nB�«  «uÒ?�u¹
 π ÍdLŽ ÊU� ‰Ë_« nB�« w� ÆÆÆÆXM³�« ±¥ UM� ÆÆÆÆUMK−ÝË
 XHO� U½√ ÆÆÆÆ”Ë— ”«— —Ëœ —«œ UMLKFð ÆÆÆÆdNAð  π ≠Ë 5MÝ
dG�√  UM³�« „ôc¼Ë ÆÆÆÆÆW¹uý WOŽ«Ë XM� ÊUAŽ WÝ—b*UŽ
ÆÆÆÆÆÕuK�« ·uAMÐË —U³� UMŠ≈ ÊUAŽ dšüUÐ U½ËbF�Ë ÆÆÆÆÆwM�
q−Ý√ fÒ?O²¹ wK�«Ë ÆÆÆÆ WÐËUM� w½uD×¹ «u½U�  «d� w�Ë
wK�« ÆÆÆ w²Ð«d� ÆÆÆÆ ÊULF½ XK−Ý Âu¹ ÆÆÆÆU½√ nÒ?O�√ ÆÆÆÆÆtLÝ«
p²MÐ g¹u� «u�uI¹Ë ÆÆÆÆ ÍuÐ_ —UNM�« dš¬ «u−O¹ sNLÝ« V²�√
ÆÆÆÆÆuK³²JðË bKÐ w½UŁ s� bŠ«Ë V% dOB²Ð …dJÐ ÆÆÆÆøUNLKFð
ÊULF½ UM²Ð«d� s�ËÆÆÆÆœôËô«  UOÒ?Ð√ t�uJ×¹ u½U� pO¼ tK�«Ë
XOKþ ÆÆÆÆ UM³�«  q� «uFKÞ ÆÆÆÆ5²M��U¼ UM²� ÆÆÆqOŽULÝ«Ë
Ÿ XŠ«—Ë ÆÆÆfO�uÐ U¼uÐ√ ÊU� ÆÆÆÊU�Š …d�Ë U½√ wý≈ dš¬
ÆÆÆXFKÞ ÆÆÆ UM³�« q� «uFKÞ U*Ë ÆÆÆÆlÐU�K� XLKFð ÆÆÆW¹d³Þ

ÆÆÆÆw�U( qþ√ ‘—bGÐ

 X½U� ”UM�« ÆÆÆÆq³�Ë ÆÆÆÆW½U�œ #U� ÊU� ÍuÐ√ ÆÆÆXFKÞ U*
ÆÆÆlOÐ√   d�Ë ÊU�b�UÐ  bF� ÆÆÆÆÁuÐ√ uLKF� g� ÆÆÆWK¼Uł
U½√Ë ÆÆÆÆlO³¹ `O³B�« »dŽ vKŽ —UL(« vKŽ ÕËd¹ ÍuÐ√ ÊU�
ÆÆÆbOFÝ uÐ√ qGA�« wMLKŽ wK�« ÆÆÆÆwðušUÐ wý≈ d³�√ wÒ?MAŽ
Êu¼ w³²�« w� ‰U�Ë ÆÆÆdD�¹ —U�Ë dO³� d²�œ w� »Uł
t²MÐ bOÐ V²�√ Êu¼Ë ÆÆÆÆÊö� —«œË Êö� —«œ Êu¼Ë Í—UB*«

ÆÆÆÆt²š√ Ë√
ÆÆÆÆÆÆ w�UŠ dÐœ√Ë V²�«Ë «d�√  d� 5²MÝ rOKFð s�

ÆÆÆÆ dOFýË `L� uŽ—e¹ «u½U� ÆÆÆ5Šö� «u½U� ”UM�« VKž√
UM� ÆÆÆ WO�UÐË …—ËbMÐ  ÆÆ…dCš  Ÿ—e½Ë ÆÆÆuFO³¹Ë uŁd×¹Ë

ÆÆÆÊu¼Ë U½bKÐ 5Ð wK�« q³'« –U¼ Ÿ—e½
g� œuNO�« …d−Ý ÆÆÆÆœuNO�« bMŽ uKG²A¹ «u½U� Ê«u�½ w�
 U¹—UO²)« «u½U�Ë ÆÆÆÆÆfÐ 5F�« sNMOÐË UMOÐ ÆÆÆÆUMŽ …bOFÐ

ÆÆÆÆ—Ëb�« w� uKG²A¹ u½U� ÆÆÆuKG²A¹ uŠËd¹ Ê«u�½ W¹uýË
fLš lÐ—√ ÆÆÆ dO¦� g� «u½U� ‰ö� fÐ ÆÆu×�1 uK�G¹
Ê«u�M�« fÐ ÆÆÆ…dÐ qG²Að g²½U� U� Ê«u�M�« VKž√ ÆÆÆÊ«u�½
l� dLGðË bB%Ë Ÿ—eð …d*« X½U� ÆÆÆ÷—_UÐ qG²Að X½U�
ÆÆÆ W¹u� X½U� ”UM�« fÐ ÆÆÆ…UO(« W³F� X½U� ÆÆÆÆU¼“uł

ÆÆÆ ÂuO�« q¦� g�
ÊU� “ Òu−¹ wK�« ÆÆÆÆUNMŽ tK�Uý U� X½U� ”UM�« 5Ð W�öF�«Ë
wLŽ ÆÆÆW¹«bŠ u³O−¹  ÆÆÆ…bF�� UNK� ”UM�«Ë ÆÆÆÆqKF¹ dNý
ÆÆÆuKKF¹ s¼Ë  ÂUOð  ÀöŁË  dNý  ËbF� Ë“uł ÍuÐ√  wK�« wKŽ
…UOŠ ÆÆÆÆbŠ«Ë s ÒL�√ u−O¹ ÆÆÆUM³Mł bKÐÆÆÆ `O³B�« s� u−O¹Ë
X% s� ‚d1Ë ÆÆÆU�—e�« ”dH�« vKŽ w−O¹ ÊU� dLM�« wKŽ
`�Ëb¹ ÊU� ÆÆÆÆ”dH�UŽ V�«— u¼Ë ÍuÐ√ —«œ »UÐ Wšu)«
qLF¹ ·dF¹ ÊU� wK�« jA½Ë Ÿbł ÆÆÆ‚d1Ë ËdNþ w ÒÞu¹Ë

ÆÆÆpO¼
ÆÆÆÆVKý« q³� w½UMžË ÆÆÆÆÆÆ‰U( Âôe�«Ë ‰U( qKFð Ê«u�M�«

 œôËô«Ë —U³J�« s¼   UM³�« ÆÆÆÆÆ «uš ≥Ë …uš√ µ w�  ÊU�
 wM� d³�√ …bŠ«Ë Xš√ ÆÆÆÆsNMOÐ s�  ≤ r�— U½√ ÆÆÆÆ—UGB�«
 ÊU�  ±π¥∏  ≠Ë ÆÆÆœôË« µ s¹bFÐË wM� dG�√ …bŠ«Ë Xš√Ë
 ÆÆÆÆ·UHŽ XMÐË b�Ë ÍbMŽË …“u−²� XM�Ë WMÝ ±∏ ÍdLŽ
 ±∂ ÍdLŽ U½«Ë   “u&  ÆÆÆ ÂU¹ô« p¹cNÐ t²HKš nOHŽ b�u�«
tF� XOJŠ ô  ÆÆÆÆiF³� 5ÐuKD� UMŠ«Ë 5²MÝ ÆÆÆÆÆ WM��«
uŠËdÐË u� Òd�²Ð ÂuO�« ÆÆÆÆrKEÐ rKþ tK� ÆÆÆÆÍUF� vJŠ ôË

ÆÆÆÆ _ q³� ÆÆÆÆÆiFÐ ‰uIŽ u�dFÐ u−OÐ
 ÆÆÆ ±¥ wý≈ËÆÆÆÆ ±∂ s¼dLŽË Ë“ Òu−²¹ u½U�  UM³�« pO¼

‚«d??????H�«
 5²MŁ  UMÐ XHKšË ÆÆÆWMÝ ≥µ U¼dLŽ ÊU�Ë „UMN� XŠ«— w�√

ÆÆÆU¹—u�Ð „UM¼
wðuš√ ÆÆÆÆÊUŽdÞ  w� UMOKþ nOHŽ uÐ√Ë  b�u�«Ë XM³�«Ë U½√
ÆÆs¹dNý w−OÐ WAOŽ uÐ√ —«œ bMŽ ËbF�Ë ÆÆÆÊUŽdÞ vKŽ uł√
ÆÆÆU¹—uÝ vKŽ uŠ«— ÆÆÆsNMŽ ·dŽ√ XKDÐË uŠ«—Ë u Ò−¼ U¼bFÐË
…UOŠË ÆÆÆs¼uKŠ— s¹bFÐË ÆÆÆqO³ł XM³Ð dNý «ËbF� ‰Ë_UÐ
Êu¼ ”UM�« uÒ½« wJŠ lLÝ t½_ ÆÆÆÍuÐ√ —«œ o(ÆÆÆsNI( »U¹–

ÆÆÆU½uMÒ?J�¹ u�U�¹ «u½U� ÆÆÆÆW¹Ë«d−Ý gM¼bÐ

qÒ?OŠ—« WOLÝ WłU(« …œUNý
nOHŽ Â√– W½—UJÐ bLŠ√



±±

¡U???????I?K?�«

 5MÝË ÆÆÆÆd�%«Ë jOŽ« U½«Ë ÆÆÆWMÝ µ∑ bFÐ wðuš« sN²HýÆÆÆÆ
s� ÆÆÆwý≈ sNMŽ ·dFÐ ôË  sNF� ‰UBð« g½U�U� WK¹uÞ
sNF� wJ×¹ —U� rO¼«dÐ« wMÐ« ÆÆÆÆWMÝ sÒ?L�√ q³� ÆÆÆb¹bł
Ë—U� 5H�_UÐ sJ1 ÆÆÆ5MÝ XÝ fLš q³�Ë ÆÆÆÊuHKð
ÆÆÆwF� w−O¹ ÊUAŽ q Ò−Ý rO¼«dÐ« wMÐ« ÆÆÆÆ…—U¹e�UÐ u×L�¹
tK�« rÝ« –  „UM¼  s¼ ÆÆÆÆfÐ  ÂU¹«  ∂ „UM¼ U½bF� ÆÆÆUMŠ—Ë
w²š« …bOŽ ÆÆÆÆw²š« vM1Ë ÆÆÆÆ …uš« fLš ≠ sNFOKŽ
ÆÆÆWKO�Ë Âu¹ w½cš« bŠ«Ë q� ÆÆÆW²O�  —U� X½U� …dO³J�«
ÆÆÆXŠ ÒË— s�u¹ W³F�Ë ÆÆÆÆXOÒ?�Š uý rKFÐ tK�« ÆÆÆtK� bL(«
bL(« ÆÆÆÆwðd�Š U¹ ÆÆÆÆs¼UMHý U� g¹b�Ë sN²�—UH�  d�

ÆÆÆÆtK�

Ê«d??????O'«

…d−��UÐ «u½U�  wK�« sJ1 ÆÆÆÆ
ÆÆÆÆUNM�  uFKÞ  W¹œuNO�«
w�UJM¹Ë UOÐuÞ ÊU� ÆÆÆÆg�dFÐ
ÁbMŽ ÊU� ÊUJ¹d³� ÆÆÆÊUJ¹d³�Ë
ÊU�Ë ÆÆÆ  U� u¼ ÆÆÆÆ UMÐ ÀöŁ
ÊU� »dF�« —U²�� ÆÆÆœuNO�« —U²��
ÆÆÆÆW1ö��« s�ÆÆ g¹Ë—b�« nÝu¹
q¼U� 5FÐ  wK�«  WEOHŠ ÍU¼

ÆÆÆÆÆu²MÐ
ÆÆÆ…d−��« s� œuNO�« rN�dŽ√ XM�
ÆÆÆUMŽ ”«dŽ_UŽ œuNO�« ÂeF½ UM�
ÂuO� ÆÆÆÆÆW×OK� X½U� W�öF�«Ë
ÆÆÆÆiFÐ l� ÕUM� UM� »d(«
ÕËd¹ ÊU�  rÝUI�«  vÝu� …UOŠ

ÕËd½ UM�ÆÆÆÆÆÆÆÃUł VO−¹Ë VOKŠ VO−¹Ë ÆÆÆs¼bMŽ qG²A¹
œuNO�« ≠s�Š uÐ√– rÝUI�« vÝu� …UOŠ  ÆÆÆs¼bMŽ s� Íd²A½
UMOKš sNK� ÕË— ÆÆÆÆbLŠ_« vKŽË g¹Ë—b�« nÝu¹ bMŽ ÁË ÒœË
ËdJ�Ë ÆÆÆÆ «uC�— »dF�« ÆÆÆÆ‘uFKD¹ U�Ë ÆÆÆs¼U¹Ë UMŠ« »U×�
gO� rÝUI�«  vÝu� vKŽ uKŽ“Ë ÆÆÆÆœuNO�«  s� WŽbš ÍU¼
o�«u� ÊU�  rÝUI�« vÝu�  u¼ u½_ ÆÆÆÕ«d²�ô« VO−¹ Îö�√
rNð uÒ?ðe¹ «Ë—U�Ë ÆÆÆÆ”UM�« 5Ð WIŁ g� —U�Ë ÆÆÆÆÕ«d²�ôUŽ

ÆÆÆœuNO�«Ë »dF�« 5Ð q�UA� dOBð  —U�Ë ÆÆÆw{UH�UŽ
ÆÆÆVOK(« Ë Òœu¹ Ë√ sNðUýdÞ u³K×¹ U* œuNO�« uÒ?M²�¹ »dF�« ÊU�
UM� bŠ«u�«  U* œuNO�« vIÐ ÆÆÆÆgM¼u³OB¹ U�Ë sNOKŽ u�D¹Ë
tOKŽ aD¹ ÍœuNO�« ÊU� ÕËd� u¼Ë ÆÆÆuðUýdÞ Õd�¹ ÕËd¹
ÆÆÆwðdO�Š U¹ ÆÆÆbOF�«  bL×�  u�Þ ÆÆÆu³OB¹Ë ÊU)« s�
ÁuÒ?�Þ ÆÆÆXO³�UŽ  uH¹ ËbÐ —U�Ë ÆÆÆuðUýdDÐ ÕËd� ÊU�

ÆÆÆÆ U�Ë
s�Š√ÆÆÆ—UNM�UÐ Ëd³I½ włd²�½ U�  u1 bŠ«Ë «–≈ v²Š ÊU�Ë

XMÐ ÆÆÆ…d¼“ UNLÝ« bOF�« bL; t²ÝËdŽË ÆÆÆœuNO�« UM�uAð ô
ÆÆÆÆÆ…d−��UÐ UNK¼√ l� XÒ?Kþ ÆÆÆÆXÒ?�D½« ÊUL� w¼ ÆÆÆÆu²�Uš

ÆÆÆ…d−��UŽ uL−¼ U� ÂuO�

◊u?I???��«

 ÆÆÆUNOKŽ œuNO�« uL−¼ w½U¦�« fOL)« ÆÆÆÆÆfOL)« UMFKÞ UMŠ«
 U½bKÐ s� q²I½« UN�u¹ ÆÆÆÆ…d−��UŽ ≤µ∞ Ë `O³B�UŽ ÍœuN¹ ≤µ∞
  «—UOÞ ÊU� U� fÐ ÆÆÆW³F� W�dF� X½U� ÆÆÆbŠ«Ë  ≥∂

ÆÆÆÂuO�« q¦� a¹—«u�Ë
ÆÆÆÂu¹ s¹dAŽ w�« nOHŽ WHK�� XM� …d−��« s� UMFKÞ U� Âu¹
…—bMJ�«Ë  ÂUM¹ ÊU�  wHKÝ wM�Š
U ÒÝ≈ U¹—u�Ž s¹bFÐ Õ«— ≠ ËdłSÐ
X�Ë ÆÆÆl�b� ‰ËôUÐ lKÞ ≠v�uð
ÆÆÆ`³B�« wKBMÐ U� q¦� `³B�«
U½d� UM� ÆÆÆÆW�Lš WŽU��«
e� ÆÆÆl�b� lKÞ ÆÆÆÆÊUŽdDÐ
Õ«— ‰U� ÆÆÆn�«Ë u¼ Òô«Ë wM�Š
ÆÆÆdOGB�« Áuš√ Ëb³Ž ÆÆÆËb³Ž
…œË—U³�«  ÁUF�Ë  —«b�UÐ qþ
bŠ«Ë WKOŽ q� s� ÆÆÆ…d−��UÐ
«–U¼ ÆÆÆW¹—UO²š qþ wý≈ ÆÆÆVý
ÆÆÆrO¼«dÐ« w�UšË »UŠd� U¼bOÝ
uF� bŠ«Ë q� ‰U� —U³J�« ‰Ëc¼
»U³A�« ÆÆÆÆ…œË—U³�« ‰bÐ WDKÐ
Õ«—  ÆÆÆ…d−��UŽ XŠ«—Ë  XŽe�
ÆÆÆ…d−��UÐ aD½«Ë ÆÆÆdLŽô« b³Ž
uŠ«—  ‰Ëc¼ ÆÆwMOŽ—e�«  rOKÝË
œuNO�« ÁËcš√ Ëb³Ž ÆÆÆ«ËbNA²Ý«Ë
d/Ë Íbý— uÐ√Ë u¼ Áu�³Š
uKšœ pAH�« sNM� hKš U� bFÐ ÆÆÆÆÆWŁöŁÆÆÆ…bFÝ uÐ√ sÐ«
uFKš œuNO�« uł√ ÆÆÆsN�UŠ vKŽ ËdÒ?JÝË rO¼«dÐ« w�Uš W�dž
sN½uOŽ «u³BŽÆÆÆs¼Ëcš√Ë ÁdłUÐ »ËUBð Ëb³Ž ÆÆÆÆ »U³�«
œôË« u³O−¹ «u½U� „UM¼ ≠ œuNO�« ÊUšÆÆÆÊU)« vKŽ s¼Ëcš√Ë
„UM¼ – UM�d�ðË tO� qG²Að W¹Ë«— X½U�ÆÆÆ  UO�√ gMN�U�
lKD²� X½« p�Ë uK�Ë Íbý— uÐ« ·Uý ÆÆÆ w ÒAF�« »uIF¹ ÊU�
ÊU� …d−��« vKŽ w−O¹ ÊU� U* ‰U� ÆÆÆ wFÐU�« vKŽ pOMOŽ
s¼uDŠ ÆÆÆaLÝ vKŽ s¼ËdHÝ Âu¹ w½UŁ ÆÆÆÆ…—U−(UÐ ËœdD¹
ÆÆÆaL�Ð W�dF� ÊUL�   —U�  s¹bFÐË ÆÆÆÆaLÝ f³×Ð

ÆÆÆs¼u�ô dNAð fLš bFÐË ÆÆv{u�  —U�Ë
—UN½ d�c²Ð ¨ÊUŽdD�  Ê«u�M�«Ë  ‰UOF�« UMŠ« UMOł√ ÆÆ
ÆÆÆ…d−��«Ë `O³B�« vKŽ uL−¼ ÁbFÐ wK�« fOL)« ÆÆÆfOL)«
uÒ½≈  l¹eH�«  Uł√  ÆÆÆ…d�UM�UÐ s¹U� Â«dŠ U¹  ÆÆÆ  w�ö�« œuL×�
ÆÆÆ`O³B�« vKŽ …d�UM�« s� 5×¹«— ÆÆÆ`O³B�«Ë …d−��« XŠ«—
ÁuÐ√ ÊU� dLM�« wKŽ «–U¼ ®dLM�« wKŽ XOÐ «—Ë tðbF� ÍUł



±≤

sN�u�U� ÆÆÆœuN¹ WF³Ý s¼bMŽ uł√ q³� s� Âu¹ w� ÆÆÆ—U²��
U½bÐ ÆÆÆ»dF�« »dC½ UMŠ≈ ôË œuNO�« «uÐdCð r�U¹« U½bÐ ô
u−O¹Ë ÆÆÆt²OÐ »UÐ WF³��« sN�Þ Uł√ ÆÆÆÊ«dOłË »U×� qE½
ÆÆÆs¼Ëcšu¹ gMNOK�¹ U�Ë sNOKŽ aD¹ ÆÆs¼ËcšuOð œuNO�«
sN�dŠË “U� sNOKŽ V� – «uJŠ wK�« W�– vKŽ – s¹bFÐË
œuL×� –UN� ÆÆÆ©œuNO�« uM� uðu1 Ë—U� Êu¼ ÆÆÆœuNO�« WF³��«
–U¼ u½≈ u�dFÐ œuNO�«Ë ÆÆÆ ÒaD¹Ë dLM�« wKŽ XOÐ «—Ë qþ w�ö�«
ÆÆÆl{dð …d*UŽ u−O¹ œuNO�« «u½U� `O³B�UÐ ÆÆÆdLM�« wKŽ XOÐ
ÆÆÆt�«Ë  b�u�«  uK²I¹Ë ÆÆÆÂ«dŠ U¹ ÆÆÆb�u�« r¦Ð  …d*« eÐ uFDI¹

ÆÆÆÆÆÆu³¹«d�Ë dLM�« wKŽ  «uš u½U� ‰Ëc¼

¡«bN???A�« s?�b?ð ¡U???�M�«
 ÆÆÆ»d(« b�— U* ÆÆÆ»d(«  ÂuOÐ bŠ«Ë ≥∂ q²I½« …d−��UÐ
 «—UO��UÐ vK²I�« u³O−¹ uŠ«— ÆÆÆW�Lš WŽU��« w�«uŠ
l�U'« bŠ wK�« …d³I*UÐË ÆÆÆ …d³I*UÐ «bNý uM�œË ÆÆÆÊUŽdD�
 cš√ Í“ułË U½√ UN�u¹ ÆÆÆ„UM¼ ÁuM�œ r$ uÐ√ uLÝ« bŠ«ËÆÆ
U¼uš√ ÆÆÆw�« Â« ÆÆÆ w²Ý X½U�Ë ÆÆÆÆUM�e½Ë nOHŽË ·UHŽ
wLŽ sÐ« bFÝ …UOŠË ÆÆÆUMFÐ— s� W−Š s�Š …UOŠË ÆÆÆÕ«—

ÆÆÆ‰uIð  —U�Ë iFÐ bŠ sNðœb� X�U� ÆÆÆwKŽ
ÆÆÆu²OÒ?�– gO� »dŽ U¹ wK¹Ë

u²OKþ u�œö³Ð ôË sÞu�« u²³�� u²½« ô
—U²�*«  rOK(« b³Ž ÊULOKÝ  ‰uI¹ —U�Ë s¼d³Ið ”UM�U¼Ë
s� uÒ?* ÆÆÆÆÂô“ g� ÆÆÆÆ«bNA�« Ëd³�« ÆÆÆËbŽUÝ Ê«u�½ U¹ ÆÆÆÊu¼
 rOK(« b³Ž ÊULOKÝ —U²�*«Ë ÆÆÆÆÆs¼u�³ŠË  W*“ ∑∞ ÊUŽdÞ
”UM�«Ë ÆÆÆuJ�≈ 5LÒ?K�� UMŠ« uÒ?½≈ ÆÆÆÆ…œuŽ vKŽ WH×K� jŠ
ÆÆÆ …d−��«Ë `O³B�« XŠ«— U� bFÐ ÆÆÆÆÆWO³�²� Êu²¹e�« X%

ÆÆÆÆuLÒ?KÝ ·u)« s�Ë ÆÆÆUM� dH�Ë ÊUŽdÞ vKŽ Êu¼ uł√
ÆÆÆ5LÒ?K�� UMŠ« u�uI¹Ë ÆÆÆ…œuŽ vKŽ UCOÐ W¹«— uD×¹ «Ë—U�

ÆÆÆÆfOÐU;« XFKÞ s¹bFÐË uýUŽË uLÒ??KÝË
ÆÆÆdÐU� Â« WM�Š …d*« ÍU¼ ÆÆÆqOK�UÐ «bNA�«  d³�  Ê«u�M�«
Õ«—Ë ÆÆÆqOK�UÐ  fOÐ«u� ·uAð  —U�  ÆÆÆWM¹eŠ X�L²�«

ÆÆÆUNKIŽ

ÆÆÆÆÆUNM� ”UM�« w�UÐ XÒ?−¼ ÆÆÆ…d−��UŽ œuNO�« uL−¼ U� Âu¹
uÒKþÆÆÆÆsNMO�Uý œuNO�«Ë ÆÆÆdŽu�UÐ 5 ÒłU¼ ”UM�« s� WÐdÝ
VMł ÊUHIA�« bMŽ ÆÆÆÆsNOKŽ uÒ?�ÞË s¼uK�uð uÒ?M²�¹ œuNO�«
bL×� W³ODš …d¼“ ÆÆÆÆ U� wKŽ wLŽ sÐ« bFÝ …UOŠË ÆÆÆÆU½bKÐ

ÆÆÆÆÆÆÆ XÐUÞ s¹bFÐË UNH²JÐ XŠd$« UN�«Ë XK²I½« bOF�«
Íuý U½cš√ ÆÆÆÆuK³� wK�« fOL)« …d−��« s� UMO−¼ UMŠ« U*
UMOł ÆÆÆdOL(UŽ Xł« ”UM�« s� r��Ë ÆÆÆXO³�« ÷«dž« s�
…d−��« Ëcš√ U� bFÐ ÆÆÆÆ w�ô —«œ bMŽ UMJÝ ÆÆÆÆÊUŽdÞ vKŽ
UOÐu� vKŽË ÊUŽdÞ vKŽ uL−¼Ë ÆÆÆÆ ÊUŽdÞ vKŽ uL−N¹ UMHš
q¼√Ë ÆÆÆÊu²¹e�« 5Ð  ÆÆÆW�eM*UÐ UM²ÐË dŽu�« vKŽ UMFKD�ÆÆÆ
wK�«  UMO�Š U� Âu¹ ÆÆÆÆbK³�« W¹dÐ  U³ð lKDð X½U� ÊUŽdÞ
ÆÆÆÆdLŠ  «dLł ÆÆÆWCO³�« b� qÐUM� UMOKŽ uÐdC¹ Ë—U� Òô«
ÆÆÆÆUOÐu� vKŽ uL−¼ ÆÆÆÆÂu¹ s¹dAŽ ÁdLŽÆÆ wF� ÊU� nOHŽ
WKBHM� WBI�« wðQ²Ý®ÆÆÆÆb�u�« lO{√ U� XŠ—ËÆÆÆÆÆX³Fð—«

ÆÆÆ©ÎUIŠô

gOł ÆÆÆÆWIDM*« s� »U³ý l� ÆÆÆsN�U( uÐ—UŠ …d−��« q¼√
bLŠ_« wKŽ  ÆÆÆÆw−�ËËUI�« UM�u¦FÐ ‰U� ÆÆÆg½U�  U� –UI½ô«
U� b( ÆÆÆÆ…bOBI�« UN�dFÐ ÆÆÆÆsNMŽ …bOB� V²� U½bKÐ s�

ÆÆÆÆwý« gKLŽ U� –UI½ô« gOł U� …d−��« Ëcš«
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בטרעאן. ומתגורר 1937 בשנת באל-שג‘רה נולד
נעמאן מאבו ביקשו איגברייה ועמר תמרי  יובל
זכרונות... ויעלה אל-שג‘רה בכפרו סיור להם שיעשה

שנה.... היה קטן כמובן... 60 מ הזה קיים יותר  העץ
מזמן אותו זוכר אני

הספר... ... המעיין... המסגד... בית מרכז הכפר היה  פה
ישן בד בית ... בד בית היה האלה האבנים בין  וכאן
היו .... לא אותה וגיגלו גררו וסוסים אבן גדולה  עם

ימים.... באותם מכונות
צאן... ובגידול בחקלאות ברובם עסקו הכפר  תושבי
שניים מורים...  ששה חמשה פקידים.... היו  מעטים 
היו חלק האוצר.... במשרד בטבריה פקידים  שלושה
... השנייה העולם מלחמת במהלך הבריטי....  בצבא
לזה... קראו כך  נוספת“... ל“משטרה אנשים   גייסו
החיילים את רגילים... לשוטרים נהיו הם  אבל
העסיקו הערבים לשדה הקרב... ואת שלחו  הבריטים
ובתל-אביב... בחיפה האנגלים מחנות על  כשומרים
אולי היו מהכפר גבוהות... לדרגות הגיעו מהם  חלק
רק זמן... להרבה נשארו  לא  אבל איש.... 20-30 

אותם. זרקו המלחמה ואחר כך לתקופת
כנסייה בד, בתי שני מסגד, ספר, בית לנו היה  בכפר
הפעמון... של עדיין שרידים...רק יש הנוצרים,  לאחינו

ארבע..... או מכולות שלוש בכפר היו
המוסלמים..... בית הקברות של היה בית הקברות  שם

קיים. עדיין הוא הח‘אן... ליד נמצא שלהם
והיהודים תושבים כ-800 באל-שג‘רה גרו 1948  עד
בינינו היחסים יותר. לא נפשות... 071-051 בין  היו
פעולה שיתפנו טובים.... יחסים היו המלחמה  לפני
שלנו.... המצב על עדיף היה מצבם חקלאות...  בעסקי
לו חבר שהיה מי להם סוסים.... היו פרדות...  היו להם

בהם... לדוש מהיהודים סוסים להביא יכל יהודי
נענים היו שלנו... בחתונות  השתתפו  גם  היהודים
ידע מהם ומי אותם... מזמין היית אם  להזמנה
ידע שלא ומי חצות.... עד השתולל ”דבקה“  לרקוד
לגמרי חברות.... סוג של שהיה אמרו לי וצפה....  הגיע
מאה זאת ראיתי אני ילד... הייתי אני רעה.....  לא
בסלון... שלי אבא עם יושב יהודי ראיתי  פעמים....
רק היה לא זה ומשוחחים..... צוחקים  מתבדחים,
היתה לא מזה חוץ שלושה.... שניים היו אחד....  יהודי
משתלם ולא  מעטים... היו הם כי אצלם...  מכולת 
ולקנות ממכולות הכפר... אלינו נהגו לבוא  להם.... הם

מאצלנו.
הזה הרחוב רק הכפרים... שני בין גדר היתה  לא
לא לרחוב מתחת הזאת  הבנייה המפריד,   הגבול
ערבים... עכשיו אדמה של זאת הייתה  הייתה קודם...
בית והקימו חדש... סדר יש המדינה הקמת  אחרי
האדמות על נבנו הללו  הבתים כל שם...  ובית  כאן

הערבים... של
דרך לעבור חייב היית מהכפר לצאת רצית  אם
שלנו הרחוב הראשי... הרחוב היה זה כי  היהודים....

Ô‡ÓÚ Â·‡ – ˙‡·‡Èß„ ‡ÒÂÓ È‡‰ Ï˘ Â˙Â„Ú

היה שלהם  הרחוב  אותו, סידרו ולא מעפר   היה 
המדינה... כשקמה  הבריטים... עוד מתקופת  מרוצף

אספלט... שכבת הוסיפו הריצוף  על

את זוכר שאני מאז זכור המעיין סביב הזה  האתר
עשרות מעמד מחזיק הוא איך מתפעל אתה  עצמי....
עשוי... הוא מיוחד חומר מאיזה מעניין  שנים....
יורד אתה  מכאן מעמד....  להחזיק לו  שעוזר  חומר 

מדרגות 45 
באביב- בעיקר – לשם..... זרימת המים ירדו נשים  
המדרגות בסוף רב.... היה המים וגובה חזקה  היתה
על עומדת הייתה האשה  גדולה.... אבן  יש  למטה...
שמה הדלי, את או הכד את  ממלאת הזאת,  האבן
אלה בחזרה.... את המדרגות ועולה ראשה על  אותו
מין חלון... פה יש ביתי.... מים לשתייה ולשימוש  היו
גדול... פתח יש פה ליד הבריכה סביבו... סגרו  היום
ארוך חבל עץ... גליל היה הפתח על מים...  להעלאת
נאד הוצמד  החבל הקצה  העץ... לגליל  כרוך  היה 
את הרגליים.... מסובב בעזרת שאב  מעור.... השואב
החבל את משחרר מיוחדות.... דוושות בעזרת  הגלגלת
לוחץ .... מתמלא הנאד .... הבאר לתוך הנאד  עם
שהנאד עד הגלגלת את השני לכיוון ומסובב  ברגליים
המים את ומרוקן ביד  אותו מרים אליו....   מתקרב
מגיעים לבריכה..... מכאן המים או שקע..... בור  לתוך
לבהמות... מים היו אלה להתמחא... חייבת  הבריכה
יפה.... היה בנוי הרוס...פעם הוא השוקת... עכשיו  וזו
את משחרר  מגיע, היה האחראי פתח... היה  פה 
שתו השוקת..... הבהמות את הפתח וממלא  סתימת
צריך... השוקת אם ממלא שוב את  מהשוקת.... היה

שהבהמות ישתו לרוויה.... עד
אנחנו ליהודים....  פנימייה היתה הזה....  בח‘אן 
הורים... להם שאין  ילדים לשם שהביאו  חשדנו
בפנימייה אותם ומחנכים  מגדלים היו   ממזרים...
עד לשם.... לנו להתקרב היה אסור הצבא...  בשביל
יתשאלו הם עכשיו אותנו יראו החיילים אם  היום....
אל גדול... צבאי מחנה  יש הגבעה על  שם  אותנו....

שלו..... ואל תצלם לכיוון לעברו תצביע
היהודים בין התכתשויות היו 1948 שנת  במשך 
היחסים כמובן ומאז השני... על אחד ירו  והערבים...
להשתלט רוצים שהיהודים שמענו אז  התקלקלו....
טבחים.... ביצעו הפ אחרים ובכפרים פלסטין... על

לא שאם למכתאר מסר שלחו היהודים אחד  ביום
וישאירו אותנו אותנו יתקפו לא הם  נשתתף בקרבות
בכפר וההצעה האנשים עם התייעץ  כאן... המכתאר

נדחתה....
חשדנו אל-שג‘רה..... את וכבשו תקפו  כשהיהודים
בהתקפה... השתתפו השכנים שלנו... .... סג‘רה  שיהודי
הוא היהודים.... החיילים אחד של קולו את  זיהינו
של לבתים הצבא את הדריך הוא מסג‘רה....  היה
לצאת הכפר לאנשי בקולו וקרא שלנו  האנשים

מהבתים....
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ÆÊUŽdÞ W¹d� w� Êü« sJ�¹ ¨…d−A�« W¹d� w� ±π≥∑ ÂUŽ b�Ë
 ÆÎUF³Þ …dOG� X½U� ÆÂUŽ  ∂∞ s�  …œułu�  …d−A�«  Ác¼

ÆÊU�“ s� U¼d�–√
Êu¼Ë WÝ—b*« ÆÆÆÆl�U'« ÆÆÆ 5F�« ÆÆÆÆbK³�« e�d� ÊU� Êu¼
vKŽ qLF²Ð W1b� …dBF� ÆÆÆX¹“ …dBF� X½U� —U−(« 5Ð

ÆÆÆUN�u¹  «—uðu� g½U� U� ÆÆÆÆqO)« Ád−²ÐË d−(«
W¹uý  w� ÊU� ÆÆÆÆÆwý«u*« WOÐdðË WŽ«—e�UÐ «uKG²ý« ”UM�«
w� 5Hþu�  WŁöŁ 5MŁ« ÆÆÆ5LKF� XÝ fLš ÆÆÆ5Hþu�
l� ÆÆÆ ÍeOKJ½ô« gO'UÐ r�� ÊU� w� ÆÆÆÆWO�U*« w� W¹d³Þ
fO�uÐò s¼uL�¹ ”U½ Ëcšu¹ «u½U� WO½U¦�«  WO*UF�« »d(«
Ëcšu¹ «u½U� ÆÆÆ ÍœUŽ w½UD¹dÐ ÍbMł u¼ fÐ ÆÆÆ åw�U{≈
vKŽ »dF�« uD×¹Ë ÆÆÆ  ‰U²I�« WŠUÝ vKŽ w½UD¹d³�« ÍbM'«
r�� —U� ÆÆÆVOÐ√  qð w� UHOŠ w� wK�«  eOKJ½ô«   «dJ�F�
 fÐ ÆÆÆÆbŠ«Ë  ≥∞≠≤∞ ÊU� bK³�« s� sJ1 ÆÆÆdO³� nþu�

Æs¼uð“ s¹bFÐË »d(« …d²� fÐ ÆÆÆ‘u�uÞ U� ‰Ëc¼

W�OM� ¨Êu²¹“ 5ðdBF�Ë l�UłË WÝ—b� bK³�UÐ w� ÊU�
WŁöŁ 5�U�œ ÆÆÆ ”d×K� —UŁ¬ fÐ w� ÆÆÆWO×O�*« U½«ušù

ÆÆd¦�√ g� «–« WFÐ—√
sN²F³ð …d³I*« s¼ ÆÆÆ5LK�LK� …d³I� ÆÆÆ …d³I*« X½U� „UM¼

ÆÆÆÆÂuOK� WLzU� ÆÆÆÊU)« bMŽ
≠±µ∞ «u½U� œuNO�«Ë ∏∞∞ w�«uŠ …d−A�« w� ÊU� ¥∏ ≠‰« v²Š
 ÊËUF²½ÆÆÆW³OÞ X½U� »d(« q³� UMOÐ W�öF�«Ë ÆÆÆÆÆdH½ ±∑∞
ÆÆÆÆÆ ‰UGÐ s¼bMŽ ÆÆÆÆÆÆ UM�  s�Š√ sN²�UŠ ÆÆÆÆÆ WŠöH�« w�
”—b¹Ë œuNO�« qOš VO−¹ VŠU� u�≈ wK�« ÆÆÆÆ qOš s¼bMŽ

ÆÆÆÆÆ tðUA�
u�eFð wK�« ÆÆÆsN�eFð ”dFK� ÆÆÆU½u�—UA¹ u½U� Õ«d�_UÐ
 ±≤ WŽU�K� f�«d¹ qE¹ pÐb¹ ·dFÐ sNM� wK�«Ë ÆÆÆ w−O¹
Ÿu½ w� ÊU� u�U� ÆÆÆ ÃdH²¹  w−O¹ g�dFÐ wK�«Ë ÆÆÆqOK�UÐ
…d� WO� U½√ ÆÆÆÆqHÞ XM� U½√ ÆÆÆÆW�UÒ?DÐ w¼ U� ÆÆÆÆ WH�_« s�
W{Ë_UÐ ÍuÐ√ bMŽ bŽU� ÍœuNO�« n¹Uý qHÞ U½√Ë ÆÆÆÆÆXHý
ÆÆÆbŠ«Ë ÍœuN¹ g�Ë ÆÆÆY¹b(« u�œU³²¹Ë uJ×C¹Ë uŠe1 ÆÆÆ
sNMLŽ ÆÆÆ W½U�œ s¼bMŽ g½U� U� s¹bFÐ ÆÆÆÀöŁ  5MŁ«
5�U�œ s� Ëd²A¹ u−O¹ u½U� ÆÆÆsNF� gO�u²Ð Ë√ ‰ö�

ÆUMŽ s� ÆÆÆÆbK³�«
ÊU� –U¼ Ÿ—UA�«  fÐ ÆÆÆÆs¹bK³�« 5Ð —«bł w�  g½U� U�
g½U� U� X%Ë Ÿ—UA�« s� ÂuO�« œułu*« —ULF�« «c¼ ÆÆÆq�UH�«
W�Ëb�« ÂUO� bFÐ s¼ U ÒÝ≈ ÆÆÆÆÆ»dFK� ÷—√ Íc¼ X½U� ÆÆÆÆq³�
Êu¼Ë —«œ Êu¼ u³ðd¹ Ë—U�Ë ÆÆÆÆ…b¹bł  U³Oðdð —U� ÆÆÆÆ

Æ»dF�« ÷—√ w� UNK� —Ëb�« ÍU¼ ÆÆÆÆ—«œ
s¼bMŽ s� d9 Â“ô  ÊU� bK³�« s�  lKDð  „bÐ  «–≈ XM�

©ÊULF½ uÐ√®  UÐU¹– vÝu� w½U¼ bO��« …œUNý
tOKŽ ÊU� U� UMF³ð Ÿ—UA�« Æw�Ozd�« Ÿ—UA�« u¼ «–U¼ u½_ ÆÆÆ
X�U� U* ÆÆÆÆeOKJ½ô« s�“ s� ·u�d� sNF³ð Ÿ—UA�« ÆÆÆÆÆwý≈
Ÿ—UA�« XHý U� Í“ W²�“ n�d�« ‚u� uDŠ ÊUL� ÆÆÆ W�Ëb�«

ÆÂuO�«
X½« ÆÆÆÆt�uý√  U½√Ë XIKš U�  Âu¹ s� 5F�« ‰uŠ —ULF�«  «c¼
wM³� …œU� Í√ s� ÆÆÆÆ6M��«  «dAŽ b�U� «c¼ nO� sHB²Ð
 X½U� …d*« ÆÆÆÆWł—œ ¥µ ‰eM²Ð Êu¼ s� ÆÆÆÆbLB¹ u²ÒKš wK�«
ÁUO*« »u�M�Ë »dCð X½U� ≠lOÐd�« w� W�Uš – w*« ÆÆÆÆ‰eMð
…d*« ÆÆÆÆdO³� d−Š w� ÆÆÆÆ X% s�  Uł—b�« dšPÐ ÆÆÆÆlHðd�
wK�« Ë√ qD��« Ë√ UNðdł wÒK9Ë d−(« «c¼ vKŽ n�uð X½U�
‰ULF²Ýö�Ë »dAK� w*« ÍU¼ ÆlKDðË UNÝ«— vKŽ uF�dðË UNF�

ÆÆÆw²O³�«

ÆÆÆÆ dD)« ·uš UNOKŽ «uÞuŠ ÂuO�« ÆÆÆÆW�UÞ q¦� w� Êu¼
»ôËœ UNOKŽ ÊU� ÆÆÆÆ …dO³� W�UÞ w� W�d³�« VMł Êu¼
ÆÆÆÆbKł s� u�œ ◊uÐd� q³(UÐË ÆÆÆ q¹uÞ q³Š l� VAš s�
‰ ÒeM¹ ÆÆÆÆ  t¹dłSÐ  »ôËb�« »dC¹ ÆÆÆ t¹dłSÐ ‰UAM�« qAM¹
»ôËb�« nK¹Ë t¹dł≈ „d×¹  ÆÆÆu�b�«  wÒK1 ÆÆÆu�b�« l� q³(«
WO*« XHJ¹Ë  Áb¹SÐ  tJ�1 ÆÆÆÁbMF� u�b�« q�u¹ U� b(
ÍU¼ ÆÆÆÆwK²Mð Â“ô ÍU¼ ÆÆÆÆW�d³K�  WO*« q�uðË ÆÆÆ…—u'UÐ
ÆÆÆÆq³� jÐe� ÊU� ÆÆÆU ÒÝ≈ »dš ÆÆÆÆ Ê«d�«  «c¼Ë ÆÆÆÆÆ‰ö×K�
wÒK1Ë `²H¹ ‰ËR�*« «c¼ w−O¹ ÊU� ÆÆÆ W×²� w� Êu¼ ÊU�
ÆÆÆÆÊ«d�« wK1Ë `²H¹ hI½ U� q� ÆÆÆ‰ö(« »dA¹Ë ÆÆÆÊ«d�«

ÆÆÆÆt²¹UH� ‰ö(« »dAOð
rN½≈ pA½ UM� ÆÆÆÆœuNOK� WOKš«œ WÝ—b� ÊU� ÊU)« «c¼ w�
U*Ë Êu¼ s¼uÐd¹Ë q¼√ sN�≈ U�  wK�« j¹—«uI�« œôËô«  u³O−OÐ
UNOKŽ »dI½ ŸuM2 ÊU� ÆÆÆÆgO'« vKŽ s¼Ëcšu¹ Ëd³J¹
ÆÆÆÆUMŠ« 5� U½u�Q�¹ uH�uÐ U½u�uAOÐ œuM'« «–≈ ÆÆÆ ÂuOK�Ë ÆÆÆ
pO¼ ÊUAŽ ÆÆÆÆdO³� gOł dJ�F� ÂuO�« w� WK²�« vKŽ „UM¼

ÆÆÆsN²N' ‘—uBð U�Ë sNOKŽ ‘dýQð U�

 ÆÆÆÆ  »dF�«Ë œuNO�« 5Ð   UýËUM� dOBð X½U� ¥∏≠‰«  WMÝ
ÆÆÆÆXÐdš W�öF�« ÎUF³Þ UN�u¹ s�Ë ÆÆÆÆiFÐ vKŽ u�D¹ «u½U�
WO½UŁ œö³ÐË ÆÆÆÆ5D�K� Ëcšu¹ s¼bÐ œuNO�« u½« lL�½ U½d�Ë
U� u½« —U²�LK� ‰UÝd� u¦FÐ œuNO�« Âu¹ w�Ë ÆÆÆÆ`Ð«c� uKLŽ
—ËUý —U²�*« ÆÆÆÆÊu¼ U½uK�¹Ë UMOKŽ Ëb²F¹ U� qÐUI� gMNÐ—U×½

ÆÆÆÆÆ uC�d� t²ŽULł
œuN¹ t½« UMOJý ÆÆÆÆdOš_« Âu−N�UÐ bK³�« vKŽ œuNO�« uL−¼ U*
 u� UMFLÝË ÆÆÆÆ Âu−N�UÐ u�—UAÐ ÆÆÆÆ U Ò½«dOłÆÆÆ …d−��«
lKD½ u½« ÍœUMÐË ÆÆÆÆ ”UM�«  uOÐ vKŽ œuM'« ‰bÐ sNM� bŠ«Ë

ÆÆÆÆUMðuOÐ s�
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גורש ,1932 בשנת באל-שג‘רה  נולד ח‘אלד  החאג‘ 
 לסוריה.

באתר התפרסמו ודבריו מסוריה, דיבר 2003  ב-
הפלשתיני“. השיבה  ”מרכז

ועקירה מכפרו בסוריה פליטות של שנים 55  ”.... לאחר
של מפה לנו צייר ח‘אלד החאג‘ בפלסטין,  אל-שג‘רה
ואת האדמה חלקות הוא סרטט את אל-שג‘רה.  כפרו
הוא מסביב הכפרים את אליהן. המובילות  הדרכים
בכל התושבים מספר את  זכר ואף  המפה על  ציין

בערך....  כפר,
מאל- פליטים השתתפו מספר זקנים הזאת  בשיחה
מהם אחד כל בדמשק. הזה בבית שנאספו  שג‘רה,

המולדת. על ספור או שניים מזכרונו שפך
בשנת הוציאו שהבריטים מפה החזיקה  הקבוצה
על בית שהופיע כל שייך למי ידעו לספר הם ,1943 
הוא..... החאג‘ ביתו הצביע על מהם אחד  המפה, כל
אל- ביר הכפר: של האדמות שמות את מנה ח‘אלד
אל-טחין, וואדי אל-ח‘לאיל, ,aוkאל-ע ארד‘  עוג‘א, 

....ועוד. חג‘אג‘ ג‘aל אל-סוואניה, קוסטה, ח‘רבת
מצד מהכפר, מטר 200 היהודית, סג‘רה  ”המושבה
ב נוסדה (סג‘רה  1909 ב אולי נוסדה מערב....   צפון
ב כשיצאנו העורכים),  המקורות- רוב  עפ“י 1902 
מ יותר לא היהודית בסג‘רה גרו מאל-שג‘רה 1948 
למושבה ”לרדת“ נהגתי ילד, אז הייתי תושבים. 150 
של השער את לא סגרו ביום, היהודים פעמים  כמה
היו הערבים. למושבה את להרגיז כדי לא  מושבתם
ילדים.... מעט להם היו וממערב. ממרח שערים,  שני
אתנו.... מגע או ממפגש והתחמקו מאתנו....  חששו

לכפר...“ אלינו הגיעו ולא

wMOD�KH�« …œuF�« e�d� l�u� s�® ≤∞∞≥ ÂUŽ WKÐUI*« X¹dł√
(www.prc.org.uk 

 Íb�'«  ÁbFÐË W¹—uÝ v�≈ tzu' vKŽ ÎU�UŽ µµ —Ëd� bFÐË
uÐ√ ≠ W1öÝ b�Uš ÃU(« rÝ— ¨5D�K� w� …d−A�« ÁbKÐ sŽ
‚dD�«Ë w{«—_« lD� œbŠË ¨…d−A�« t²¹dI� ÎUDD�� dO�Oð
sŽ UNM� q� bFÐË ÎUC¹√ UN� …—ËU−*« ÈdI�« l�«u�Ë UNÐ WDO;«
w�Ë ÆÆw³¹dIð qJAÐ ÈdI�« pKð ÊUJÝ œ«bŽ√ œbŠ UL� ¨t²¹d�
UMÐ–U& ¨…d−A�« ¡UMÐ√ s� s��« —U³� s� œbŽË UM²FLł W�Kł
√bÐ pKð  U¹d�c�« …—uŁ w�Ë ¨…d−A�« sŽ Y¹b(« ·«dÞ√
ÆtMÞË w� t²�U�≈ ÂU¹√ UNFLÝ Ë√ UNýUŽ WB� wJ×¹ rNM� q�
W�Uš W�Kł w� XFL²ł« b�  X½U� UNð«– WŽuL−*« pKð
v�≈ œuF¹ jD�� vKŽ rN²¹d�  uOÐ »U×�√ ¡ULÝ√  œbŠË
«u½u�Ë ÆÆ„«c½¬ w½UD¹d³�« »«b²½ô«  UDKÝ Á—bB� Â±π¥≥ ÂUF�«
q� —U�Ë ÆÆt²¹“ …dBF�Ë tF�UłË t�džË tÐ«uÐ√Ë t�dÞ
ÆÆrN²�UC�Ë Áb�«Ë W�dž v�≈Ë t²OÐ v�≈ tF³�SÐ dOA¹ rNM�
‰«eðU� rNŠ«Ë—√ Ê≈ qł√  ÆÆ„UM¼  ÊuO×¹ Êu�«e¹ U� rN½Q�Ë
ÃU(« UM� d�– pKð UM²�Kł w�Ë ÆÆtO� rOIðË sÞu�« sJ�ð
w{«—_« lD� ¡ULÝ√ flÂ±π≥≤ …d−A�« bO�«u� fl dO�Oð uÐ√
¨UłdF�«  dOÐ¢ ∫w¼Ë UNÐ jO%Ë …d−A�« W¹d� w� lIð w²�«
¨5×D�« Íœ«Ë ¨q¹ö)« ¨ÊËdAO� ¨œuK� WAš ¨ »uJF�« ÷—√
ÃU−Š q³łË ¨Wł«u*« ¨WO½«uB�« ¨ÊË—«b�« ¨Á—Ëb*« ¨WD�� WÐdš
W¹œuNO�« …dLF²�*« sŽ UMŁbŠ UL� Æ¢Â≤∏µ tŽUHð—« mKÐ Íc�«
Â±π∞π ÂUF�« w�«uŠ …d−��« …dLF²�� X¾A½√¢ ∫ rN²¹dI� …—ËU−*«
s� WOÐdF�« ¡UOŠ_UÐ UN�uDðË ¨Â≤∞∞ WÐ«d� UMŽ bF³ð X½U�Ë
‰ULA�«Ë »dG�« s� …dLF²�� dš¬ X½U� bI� ¨ UN'« lOLł
sŽ U½d−¼ ULK�  qOK�  UN½UJÝ œbŽ  ÊU�Ë  Æl�u*« YOŠ  s�
 w� ÆÎÎU¹œuN¹  ±µ∞ ?�«  “ËU−²¹ r¼œbŽ sJ¹  r� Â±π¥∏ ÂUŽ U½bKÐ
…dLF²�*« v�≈ ‰e½√ XM�Ë ¨ÎöHÞ ‰«“√  U� XM� ÂU¹_« pKð
rNðdLF²�� wÐUÐ ÊuIKG¹ œuNO�« sJ¹ rK� Î̈UO�u¹  «d� …bŽ
U¼bŠ√ 5ÐUÐ UN� ÊU� YOŠ  ¨»dF�« VCž «ËdO¦¹  ô w�
¨qOK� r¼œôË√ œbŽ ÊU�Ë ¨»dG�« ÁU&UÐ  dšü«Ë ‚dA�«  v�≈
UM²¹d� v�≈ Êu³¼c¹ ôË UMÐ ¡UIK�« Êu³M−²¹Ë UM½uA�¹ «u½U�Ë

™ Æ¢ÎUIKD�

U¹—uÝ w� ÍË«d−ý ¡włô
d�c¹Ë d�c²¹ ¨W1öÝ b�Uš

‰È¯ÂÒ· ËÈÏÙ
ÏÎ‰ ¯ÎÂÊ ¨‰ÓÈ‡ÏÒ „Ï‡ßÁ
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אל- הפליטים ממחנה דרויש, יוסף מחמד החאג‘
סיפר ,1921 בשנת שבסוריה, נולד באל-שג‘רה kירמו 

כפרו. כיבוש על זוכר שהוא ומה יודע שהוא מה
היה הראשון קרבות על אל-שג‘רה. שלושה היו ...” 
היתקלויות של חודשים ששה אחרי אל-שג‘רה:  כיבוש
הגיעו אלינו בינינו לבין היהודים... הדדי  וירי  קלות
של ילדים, הטבח על ושמענו יאסין,  החדשות מדיר
החליטו ועל אונס נשים. אנשי אל-שג‘רה וזקנים  נשים
בו ושהו מהכפר והזקנים הילדים הנשים, את  לפנות
קטן מספר וגם ולהילחם. נשק לשאת שיכל מי  רק

ללוחמים. אוכל שיכינו כדי מבוגרות נשים של
1500 כ- הכח שלהם מנה הכפר,  היהודים תקפו את
הלוחמים רובים.  50-100 היו הכפר  חיילים.ולאנשי
שנגמרה אחרי נוצחו אך גיבורים קרב ניהלו  שלנו
לבין ביניהם ובגלל הפער המספרי התחמושת,  להם
נפלו ורבים לכפר מחוץ נסוג מהם חלק  היהודים.
היהודים בניצחון במאי ב-16 הסתיים הקרב  בקרב.

אל-שג‘רה. וכיבוש
הגיע כאשר  אל-שג‘רה:  שחרור  היה השני   הקרב 
שהם אמרו  שלו המפקדים לאזורנו, ההצלה  צבא 
רבים צעירים אל-שג‘רה. את לשחרר  מתכוונים
צבא לשורות הצטרפו השכנים ומהכפרים  מהכפר
8/7/1948 בתאריך החל הקרב הערבי.  ההצלה
השתמשו היהודים רצופות. יממות חמש  ונמשך
היו שלנו הלוחמים במטוסים. הראשונה  בפעם
בשחרור 13/7/1948 הסתיים בתאריך  מוכנים. הקרב
כ-300 נהרגו בקרב  הציוניים. מהכוחות  אל-שג‘רה 

לוחמים מהצבא הערבי.
הספקנו לא אל-שג‘רה: נפילת היה השלישי  הקרב
ביולי, 13-14 בין לילה באותו השחרור. את  לחגוג
ע“י נגד במתקפת הכפר את הפתיעו ההגנה  כוחות
צבא ממטוסים. והפצצה כבדה  ארטילרית  הפגזה
היהודים בידי סופית נפל אל-שג‘רה נסוג.  ההצלה

.15/7/1948 ביום
עבד המפורסם המשורר נהרג אל-שג‘רה על  בקרב

מחמוד. אל-רחים

 „u�dO�« rO�� s� ‚Ë—U� uÐ√ g¹Ë—œ nÝu¹ bL×� ÃU(« U�√
œU¹≈  l� WKÐUI� w�d�c� ¨…d−A�«  w� ¨Â±π≤± ÂUŽ œu�u*«Ë

¨U¹—uÝ s� WKðUOŠ
 Ÿu�Ë  Palestine remembered.com l�u� vKŽ  dA½
qJA�« vKŽ t�u� V�Š XŽ“uð …d−A�« W¹d� w� ÀöŁ „—UF�
 UýËUM� bFÐ “…d−A�«  ‰ö²Š«” ∫v�Ë_«  W�dF*« ≠ ∫w�U²�«
dNý√ W²Ý   dL²Ý« œuNO�«Ë UM²¹d� w�U¼√ 5Ð  U�U³²ý«Ë
œuNO�« UN³Jð—«  w²�« lzUEH�«Ë  —“U−*« —U³š√ UM²K�Ë Î̈U³¹dIð
»U³A�«Ë ŒuOA�«Ë  ‰UHÞú� `Ð–Ë q²� s� ¨5ÝU¹  d¹œ w�
s� U¼¡öš≈ UM²¹d� w�U¼√ —dI� ¨ÆÆrN²¹dFðË ¡U�M�« »UB²ž«Ë
ŸU�b�« lOD²�¹ s� ÈuÝ o³¹ r�Ë ¨ŒuOA�«Ë ¡U�M�«Ë ‰UHÞ_«
ÂUFD�« ÊuNDO� ¡U�M�« s� s��« —U³� iFÐË ¨W¹dI�« sŽ
s� Î«œbŽ ÊuJK1 W¹dI�« ¡UMÐ√ ÊU� W�dF*« w� ÆÆ5�ËUILK�
 X½U� 5Š w� ¨WO�bMÐ ±∞∞≠µ∞ 5Ð U¼œbŽ ÕË«d²¹  UO�bM³�«
 √bÐ U*Ë Î̈U¹œuN¹ ÎU¹bMł ±µ∞∞ XK�Ë «bł  …dO³�  ËbF�« …u�
«Ëd�š rNMJ�Ë UM²¹d� sŽ ŸU�b�« w� UMÐU³ý  UL²Ý« Âu−N�«
¨ËbF�«  œbŽ …d¦�Ë  rN¹b� …dOšc�«  –UH½ V³�Ð  W�dF*«
W�dF*« w� »U³A�« VKž√ bNA²Ý« ULO� rNM� qOKI�« V×�½U�
gO'« ¡öO²ÝUÐ  —U¹√Øu¹U�  dNý  s� ”œU��«  w� XN²½«  w²�«
U* “…d−A�« d¹d%” ∫WO½U¦�« W�dF*« ≠ ÆW¹dI�« vKŽ ÍœuNO�«
…d−A�«  …œUF²Ý«  ÊËuM¹ rN½√ tðœU� ‰U�  –UI½ù« gOł q�Ë
W¹dI�« »U³ý s� dO³� œbŽ rC½«Ë ¨œuNO�« s� U¼d¹d%Ë
¨…d−A�« d¹d×²�  –UI½ù« gOł ·uH� v�≈ …—ËU−*«  ÈdI�«Ë
 ¨UNO�UOKÐ ÂU¹√ W�Lš  dL²Ý«Ë ±π¥∏Ø∑Ø∏ ÕU³� W�dF*«  √bÐË
¨UN� —uNþ ‰Ë√ p�– ÊU� w²�« WOÐd(«  «dzUD�« œuNO�« Âb�²Ý«Ë
¨–UI½ù« gOł  «u� p�c� œU�d*UÐ rN� «u½U� UMÐU³ý Ê√ ô≈
 UNðœUF²Ý«Ë …d−A�« W¹d� d¹d% - ∑Ø±≥ w� W�dF*« wN²M²�
 ≥∞∞ W�dF*« W−O²½ bNA²Ý«Ë ÆW¹œuNO�« W¹dJ�F�«  «uI�« s�
“…d−A�« ◊uIÝ” ∫W¦�U¦�« W�dF*« ≠ ÆÎUOMOD�K�Ë ÎUOÐdŽ ÎUÐUý
ÁU½UžUN�«  «u� X²žUÐ v²Š  …d−A�« d¹d×²Ð ÕdH½ bJ½ r�
WOF�b*UÐ W¹dI�« t�öš XHB� ¨∑Ø±¥ WKO� œUC� Âu−NÐ UM²¹d�
s� –UI½ù« gOł V×�½« 5Š w� WOÐd(«  «dzUD�«Ë WKOI¦�«
W¹œuNO�« W¹dJ�F�«  «uI�« bOÐ wzUN½ qJAÐ jI�²� W¹dI�«
∫…d−A�« d¹d% W�dF� ¡«bNý dNý√ ™ Æ±π¥∏Ø∑Ø±µ w� W¹“UG�«
bONA�« ÊU� …d−A�«  W¹d� d¹d% W�dF� ¡«bNý  5Ð s�

Æ œuL×� rOŠd�« b³Ž wMOD�KH�« dŽUA�«

‰¯ß‚˘≠Ï‡ ˘Â·ÈÎ ÏÚ ËÈÏÙ Ï˘ Â˙Â„Ú
…d−A�« W¹d� „—UF� vKŽ ¡włô …œUNý
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ממשיך ואני החווה, אל ימינה מתעקל השחור  ”הכביש
סלולה. לא הכפר. מתקדם במורד בדרך אל  הלאה,
מכאן, מטרים עברה כמה לכפר סג‘רה הישנה  הדרך
הזיתים כרם נטוע היה שמשמאל בגבעה  במקביל,
חדשים.ושם בתים עליה  עומדים החווה.עכשיו   של
במשטח שם מטר.  מאה ועוד המסגד. עמד   למטה
והכלה הסוסים.החתן  מירוצי נערכים היו  מצפון 
המוזמנים וכל בתחרות, צופים הסלעים, על  יושבים
מטר. רק מאה ועוד מטר מאה עוד הגבעה...  על צלע

המסגד? איפה רגע.
הכפר.זכר המסגד של עמד כאן זהו. כנראה, כן,  כאן,
מהריסותיו. אולי הן בודדות. ממנו. אבנים נשאר לא
רחוק להיות לא אמור המעיין אז כאן המסגד,  ואם

מכאן, בכיוון ההוא.
השטח, את סורק אני בי. בוגד שזכרוני דומני  לרגע

למעיין. מצליח למצוא שריד ואינני
הנה המדרגות הבחנתי. עמדתי ולא לידו הנה הוא.  הו,
עץ הצמחייה. בסבך היטב היטב נחבאות  היורדות,
כמעט אותו  מסתיר המעיין, על סוכך ענק  תאנה 

לחלוטין.
פה, הוואדי  כל יותר. או פחות הכפר, התחיל  כאן 
לגבעה- מעבר הוילות החדשות שם,גם של השטח  גם
שלם. כפר וחנויות. רחובות ובתים וחי. מלא היה  הכל
נמחקה הערבית סג‘רה  פראי. הנוף עכשיו   סג‘רה.

ואיננה.

אל הצמחייה בתוך דרך לי מפלס נשאר.  המעיין
חמישים? מדרגות? ארבעים ויורד. המעיין  מדרגות
דעים לתמימות אינם מצליחים להגיע ורגליי  זכרוני

....... המדרגות. למספר באשר
– ראשי מעל האדמה.בדיוק  במעבה מטרים   עשרה
את הנעשה רואים והפתח שבה. אין  התקרה הקשתית
עוד אולי יושב שם אחמד ושואב; עוד  ואולי  בחוץ.
אולי צועדות השקתות; מן ושותות  עומדות הבהמות

ואולי.... ראשן. הכפר וכדיהן על בנות למעלה שם
היה לא  ובשניהם למושבה,  היו מים  מקורות  שני 
בתוך נבע בירaעין... היה מעיין הראשון די......  מעולם
מן המושבה........... שלושה קילומטרים כשניים   מערה
השני המים ממקור  מים בשאיבת  גם עסק   טוביה
יק“א סג‘רה. הכפר הערבי המעיין של המושבה-  של
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המעיין ממי חלק לשאוב הזכות את רב בכסף  קנתה
שסיפק מספקת הבלתי המים כמות את להשלים  כדי

בימות הקיץ. מעיין ביר-בעין
טוביה שאב היהודית סג‘רה של המים מכסת  את

של הכפר. במעיין קטן בעזרת מנוע
אחמד שאב הערבית סג‘רה  של  המים מכסת  את

ברגליים.... הרבה כוח עם מנוע, אך ללא באקר,
הקרקע, נבנתה מן מטרים כשני מוגבהת  בריכת מים,
האבן, לשקתות המים זרמו הבריכה אל המעיין.  מעל

לבקר ושקתות לצאן...... שקתות
המים הבהמות.את  להשקיית מים שאב  אחמד 
שחורים כרס  בכדי הכפר  נשות  דלו  ביתי  לשימוש 

מרובעים........ פח ובמיכלי
הטבונים עשן בדממה. נם עדיין והכפר שחר,  טרם
שחור עשן ענן מיתמר חושה מכל הלילה. כל ער  היה
כדבעי מוסק הטבון יהיה הכפרי, כשיקום  וסמיך.

הלחם....... לאפיית ומוכן
הכפר מן ניתן לה סג‘רה המושבה הראשון של  שמה
שתי זו לצד זו עמדו שנים יובל במשך השכן.  הערבי

והערבית..... היהודית הסג‘רות,
הלבנה...... הדרך הדרך מן הסתעפה הכפר  הדרך אל
יומין. עתיק מסגד ניצב שלידה ברחבה,  הסתיימה
מטרים כארבעה  למראה, ופשוט רבוע היה  המבנה 
על אדומים ורעפים מסותתת, סיד אבן בנוי  גובהו,
פזורים היו למסגד  מסביב מגורים. כבבית   ראשו
כי סיפרו במושבה דבר יודעי גליליים. אבן  עמודי

עתיק..... כנסת בית של שרידיו אלה
השקתות, מעליו הבריכה, שכן המעיין. למסגד  מדרום

ואחמד. השאיבה גלגלת
עשרות ממושבתנו. בהרבה גדול הכפר. כך  ואחר

בהמות. וכמספר הזה נפשות, קרוב לאלף בתים,
מזומנות. לעתים הכפר אל נקלענו המושבה, נערי  אנו,
לפגוש סברס,  לקטוף הכפר, של במכולת  לקנות 
הכפר במעיין להשקות גם הורשינו בחרת. או  בפועל
בשדות. הפרך מן היום העבודה, בשובנו בהמות את
עם עבדו הכפר מבני רבים  סטרי.  דו היה  הקשר
אחת לא כשותפים. או כשכירים המושבה,  איכרי

עבודה. לקשרי ומעבר מעל קשרים נטוו
העדר, מראה עינינו את משך בכפר  בביקורינו
בשקתות צמאונו את להרוות היום כחום  שנקבץ
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לחצרות, זרמו המים במושבה המעיין. אצלנו  שמעל
היתה בכפר את בהמותיו בחצרו. השקה איכר  וכל
ממש....... של מחזה – העדר של המשותפת ההשקיה
מקרוב ולהכיר בכפר להתארח נוספות  הזדמנויות
חגיגות לחתונות. כשהוזמנו לנו ניקרו חייו אורח  את
עונת לאחר הקיץ, בסוף  בעיקר התרכזו    הנישואין

הגורן.
ערבי התחילו  עצמה החתונה לפני ימים  שבוע 
הכבוד בימת על הכפר. שבמרכז ברחבה  הריקודים
בנחת.... נרגילות ועישנו ומכובדיו, הכפר זקני  ישבו
היו ומסביבה קטנה, מדורה בערה הבמה  לרגלי
החלילים. לצלילי הדaקה את רוקדים   הצעירים 
כל כללי התקיימה חתונה ימי השמחה  לאחר שבעת
החתן היה לכבוד הסוסים מירוץ  הדת המוסלמית......

על רכוב החתן מן הכפר הופיע יותר. הרבה  מרתק
הסוסה את ומושך לפניו הולך ונער מקושטת,  סוסה
ובמחיאות בשירה החתן את ליוו הכפר בני  ברסנה.
שם ... למשטח המירוץ. עד אורך הדרך לכל  כפיים

מותח..... סוסים למירוץ האות ניתנה
זו לעומת פרימיטיבית היתה בכפר  החקלאות
הערבים הפלחים של עבודתם דווקא אך  שבמושבה,
למשל הקציר הצד. יותר למביט מן מעניינת  נראתה
בני עץ. קתות בעלי מפלדה, משוננים במגלים  נעשה
חלק נטלו וילדים, נשים גברים, כולם,  המשפחה

הקציר הקשה והמפרכת..... בעבודת
אל שקצרו את התבואה היהודים העבירו  האיכרים
הפלחים של המשא כלי מסולמות. בעגלות  הגורן

החמור.... היה  הערבים
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W¹d� s� “« Òu� ÆW³F�  UODF� ÎU½U³Š√ nAJð  U¦ŠU³*«Ë ÆÆÆÆ
r�U(« i�— ÆÎUOLÝ— ÎU³KÞ Â Òb� ÆÎU½U�œ `²H¹ Ê√ œ«—√ ÊUŽdÞ
„—Uý ¨WOM�√  UN' XK�Ë  U�uKF� V�Š ∫VKD�« ÍdJ�F�«
 ¨p�– s� r¼_«Ë Æ…d−A�« WIDM� w� „—UF0 ±π¥∏ ‰öš “«u�
W�dF� w� ÎUÞ—u²� ÊU� t½√ v�« dOAð W¹—U³�²Ýô«  U�uKF*«
¡Uł W�dF*« bFÐË ¨”«dŠ WF³Ý UNO� q²� w²�« XAO� XOÐ
ÆU¹U×C�« ÈbŠ√ s� XFK²�« WO³¼– ÊUMÝ√ tð“u×ÐË W¹dI�« v�«

 WOzUMł  WLNð  U³Ł≈ s� sJL²¹ r� WÞdA�« oOI% Ê√ U0
WIDM� bzU� bI²Ž« ÍdJ�F�« r�U(« fJFÐË ÆnK*« oKž√ bI�
Ác¼ ÆÆÆÆÆÊU�b�« `²� s� tFM1 ÎUO½u½U� ”UÝ√ ô Ê√ qOŽ«e¹
¨d{U(« w� fO�Ë w{U*« w� qBŠ ULŽ W³ÝU×� W�UŠ w¼

ÆwÝUOÝ qLŽ …d�U×� UN�b¼ sJ¹ r�Ë

 ¨ ≤¥µ ’ ¨≤∞∞∂ ”bI�« ¨X¹d³Ž —«b�≈ ¨åÊËbOł »dŽò ¨»uIF¹ ¨qKO¼ »U²� s�
g�UN�«

אדם קשים. ממצאים לעתים חושפים הדיונים .... 
מכולת. לפתוח ביקש טרעאן מהכפר פואז  בשם
על התנגד: הצבאי רשמית.המושל בקשה הגיש  הוא
פואז השתתף הביטחון לגורמי שהגיעו ידיעות  פי
מכך, חשוב סג‘רה. באזור בקרבות 1948  במהלך
בקרב מעורב כך שהיה המודיעיני הצביע על  החומר
ולאחר הקרב נהרגו שבעה שומרים, שבו  בבית קשת
החללים. מאחד שנעקרו  זהב שיני עם  לכפר  הגיע
אשמה לבסס הצליחה המשטרה לא שחקירת  כיוון
המושל לדעת ובניגוד החקירה, תיק נסגר  פלילית
ממנו למנוע חוקי בסיס שאין יזרעאל נפת מפקד  גרס
ההתחשבנות שבו מקרה זהו המכולת..... פתיחת  את
ומטרתה לא הייתה ההווה, על לא  הייתה על העבר,

פוליטית. פעילות ניתוב

המקור:
ירושלים, 6002 עברית, הוצאת טובים, ערבים כהן, הלל,

עמ‘542 הערת שוליים

ÁÂ˙Ù ÔÈÈ„Ú ˜È˙‰

ÎUŠu²H� nK*« ‰«“ ôË
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אל-שג'רה. בכפר נולד 6391 ב-
דרום לכיוון משפחתו, עם מפלסטין גורש 8491  ב-

אל-חלווה. עין הפליטים למחנה לבנון
בלבנון, לאומנויות  באקדמיה  ללמוד  החל  0691  ב-

מעיני לחמוק כדי המכללה את לעזוב העדיף אך
אותו. שרדפה הלבנונית המשטרה

"אל-טליעה" במגזין לעבוד כדי לכווית עבר 3691  ב-
ומעצב. כקריקטוריסט

שם "אל-ספיר",  הלבנוני  בעיתון הועסק  7791  ב- 
יומית. קריקטורה פרסם

לקריקטורה. הערבי האיגוד ליו"ר נבחר 9791 ב-
אחרי "אל-קaס", הכווייתי בעיתון עבד  ב-3891

שיצאה במהדורה גם עבד מלבנון.   שהורחק
בלונדון עד 5891.   לאור

חייו, המהלך קריקטורות אלף מ-04 יותר  פרסם
ובינלאומיות. מקומיות תערוכות וקיים

בכניסה בחייו, אלמוני התנקש ,7891 ביולי  ב-21
בלונדון. אל-דוליה" "אל-קבס מגזין לבניין

לאחר החולים  בבית נפטר ,7891 באוגוסט  ב-92 
ממושכת. תרדמת

"עט פרס לו ניתן מותו, לאחר ,8891 בפברואר 8  ב-
הבינלאומי. לאור  המוציאים מטעם איחוד      החרות"

על עצמ כותב וכך הוא

ישו.... נולד שבו במקום נולדתי אל-עלי.... נאג‘י  שמי
בכפר אל- לנצרת), (טבריה לאל-נאס‘רה טaריא בין
עשר אחרי משם אותי הוציאו שבצפון. בגליל  שג‘רה
אני שבלבנון... אל-חלווה  לעין  8491 בשנת  שנים

חיי שנות מכל יותר האלה  השנים  עשר את  זוכר
האבנים, את העשבים, את  מכיר  אני  האחרות...
העין בארבת קיימים  עודם האור... ואת  הצל  את
לא הצליח כך אחר שראיתי מה כל נחרתו...  כאילו 
דמעות עם  כשהגענו נער אז הייתי אותם...  למחוק 
הייתי אל-חלווה... עין למחנה יחפים...  בעיניים...
מדינות משוחחים...  המבוגרים את אך שמעתי  נער
בלילות גם שמעתי הקונספירציה.... האנגלים,  ערב,
את שמסר את וראיתי עצור... בכי של קולות  המחנה
שנגנבה... המולדת לכיוון באופק בהו ועיניו  נפשו
והתעצמה משפחתי... בני בעיני העצב את  קלטתי
על עמוקים כקווים לציירו  העזה  התחושה  אצלי

המחנה... גדרות
החלו המולדת כלפי  והתחושות שלי   המודעות
אל-חלווה.... בעין היסודי הספר בבית  להיעצב
החלטת ציון או בלפור הצהרת כמו אירועים  ניצלנו
את ולהביע להפגין  כדי ... במאי או ה-51  החלוקה

לפלסטין. לשוב רצוננו
עם המשטר השבט“.... של ”הצייר ממני רצו לעשות  
ואתי איך אסכים לכך ונגד המשטר ההוא... אבל  הזה
את לדמיין ניתן שלא משגיח אלי... צמוד  ”חנד‘לה“
בתוכי.. עליי, עובר מה יודע הוא אכזריותו...  מידת
אם מירבית.... בקפדנות ”הפנים“ על משגיח  הוא
רווחה חיי אחשוב על ואם אותי... הוא יעיר לנוח  אלך
לי יזכיר  אני... מי  לי יזכיר בבנק הוא  או חשבונות
עמי... ואת משפחתי את האנשים..  ואת  השורשים
כי .... הרשמיים המשגיחים  על להערים  יכול  אני
שלי... מבינים את המשמעות של הציורים לא  חלקם
לא אצליח חנד‘לה על אך כלל... מבינים לא  ורובם 

שלי. הוא הילד להערים... כי

ÈÏÚ≠Ï‡ Èß‚‡ Ï˘ ÂÈÈÁ ÏÚ
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 ±π¥∏ ÂUŽ 5D�K� sŽ bFÐ« ¨±π≥∂ ÂUŽ ÆÆ…d−A�« W¹d� bO�«u�
5Ž rO�� v�≈ w½UM³K�«  »uM'« u×½ ¨t²KzUŽ l� W³JM�« bFÐ

Æ…uK(«
 UN�dð t½«  ô« ¨ ÊUM³� w� ÊuMH�« W ÒO1œU�« ±π∂∞ ÂUŽ qšœ

WÞdA�« q³� s� t²IŠö� W−O²½
WK−� w� ÎU¹dOðUJ¹—U� ÎU�UÝ— qLFO� X¹uJ�« v�«±π∂≥ ÂUŽ d�UÝ
tðULÝ—  lO�uð √bÐ „UM¼Ë ÆÎUOM� ÎUłd�� Ë WO²¹uJ�«  WFOKD�«
`³�« Íc�«  ¨qEM(« W²³½ tÝ√— vKŽ Ë dOGB�« qHD�«  e�dÐ

WKEMŠ q{UM*« bFÐ ULO�
 ÂuÝ— t� X½U� Ë WO½UM³K�« dOH��« …b¹dł w� ±π∑∑ ÂUŽ qLŽ

WO�u¹ W¹dOðUJ¹—U�
wÐdF�« dOðUJ¹—UJ�« WDÐ«d� ÎU�Oz— ±π∑π ÂUŽ V�²½«

 s� bFÐ« Ê« bFÐ WO²¹uJ�«  f³I�« …b¹dł w� ±π∏≥ ÂUŽ qLŽ
ÊbM� w� WO�Ëb�« f³I�« w� ±π∏µ ÂUŽ UN�dð Ë ¨ ÊUM³�

±π∏µ≠±π∏≥ ≠±π∑∂ ∫V²� WŁöŁ —b�«
 ÂU�« ¨tðUOŠ WKOÞ W¹dOðUJ¹—U� WŠu?� n�« ¥∞ s� d¦�« d?A½
÷—UF*« s� b¹bF�« w� „—Uý  Ë  WOKš«b�« ÷—UF*« s� Î«œbŽ

WO�Ëb�« Ë WOÐdF�«
 WO½UD¹d³�« WL�UF�« w� ‰UO²ž« W�ËU; ±π∏∑ “u9 ±≤ w� ÷dFð

WO�Ëb�« f³I�« WK−� vM³� ÂU�« ÊbM�
WÐu³OG�« qšœË

 ¨ WÐu³OG�« s� dNý bFÐ wKF�« włU½ qŠ— ±π∏∑ »¬ ≤π w�
q³� s� w³¼c�« W¹d(« rK� …ezUł wKF�« włU½ ÊUMH�«  `M�

¨ n×B�« ÍdýUM� w�Ëb�« œU%ô«
±π∏∏ ◊U³ý ∏ a¹—U²Ð

 t�H½ sŽ u¼ V²� «cJ¼Ë
W¹d³Þ 5Ð  ¨ `O�*«  b�Ë YOŠ  b�Ë  ÆÆwKF�« włU½  wLÝ«
s� w½ułdš√ ¨w�ULA�« qOK'UÐ …d−A�« W¹d� w� ¨…d�UM�«Ë
 w� …uK(«  5Ž rO�� v�≈ ±π¥∏  w� ¨ «uMÝ  ±∞ bFÐ  „UM¼
WOIÐ s� Ád�–√ U2 d¦�√ dAF�«  «uM��« Ác¼ d�–√ ÆÆÊUM³�
w� W²ÐUŁ ‰«eð ô ¨—uM�«Ë qE�«Ë d−(«Ë VAF�« ·dŽ√ ¨ÍdLŽ
t²¹√— U� q� UNłd�¹ r� ÆÆ« ÎdHŠ  dHŠ UN½Q� 5F�« d−×�

Æp�– bFÐ
v�≈ ¨Â«b�_« …UHŠ ¨5Ž_« wGz«“ UMK�Ë 5Š  U ÎO³� XM�
‰Ëb�« ÆÆ ÊuŁb×²¹ —U³J�« XFLÝË U ÎO³� XM� ÆÆ …uK(« 5Ž
rO�*« w�UO� w� XFLÝ UL� ÆÆ …d�«R*« ÆÆ eOKJ½ù« ÆÆ WOÐdF�«
 u1 t²E( X½œ s� X¹√—Ë ÆÆ Âu²J� ¡UJÐ  UINý WLKE*«
Êe(« jI²�« ¨‚Ëd�*« sÞu�« ÁU&« w� o�_« v�≈ oKDM¹ u¼Ë
ÎUÞuDš tLÝ—√ Ê√ w� W�—Uł W³ždÐ  dFýË ¨wK¼√ ÊuOFÐ
ÆÆ …džUý WŠU�� tðbłË UL¦OŠ ÆÆ rO�*« Ê—«bł vKŽ WIOLŽ

ÆÆdOýU³D�UÐ Ë√ « ÎdHŠ

WÝ—b*« w� s×½Ë ÊöJA²¹  ¬bÐ sÞuK� wOŽËË  wÝU�Š≈
¨—uHKÐ bŽË q¦�  U³ÝUM� qG²�½ UM� Æ…uK(« 5FÐ WOz«b²Ðô«
 UM²³ž— sŽ dO³F²K� ©u¹U�® —U¹« ±µ Ë√ 5D�K� rO�Ið Èd�– Ë√

Æ5D�K� v�≈ …œuF�UÐ

±  π ¥ ∏
sŽ wðd�«cÐ U ÎI�UŽ wIÐ U� rO�*« Ê«—bł vKŽ rÝ—√ XKKþË
wðU�uÝ— XKI²½« rŁ ¨ÊuOF�« w� U ÎÝu³×� Á«—√ XM� U�Ë ¨sÞu�«
wC�√ XM� YOŠ ¨w½UM³K�« gO'«  UMJŁ Êu−Ý Ê«—bł v�≈
¡Uł Ê√ v�≈ ÆÆ‚«—Ë_« v�≈ rŁ ÆÆW¹—U³ł≈ W¹—Ëœ  «d²� UN²�UO{ w�
U¼cšQ� ¨w� U Î�uÝ— b¼UýË rO�*« v�≈ Âu¹  «– w½UHM� ÊU�ž
5K�UŠ p�– bFÐ wzU�b�√ ¡UłË åW¹d(«ò WK−� w� U¼dA½Ë

ÆÎ«dO¦� «c¼ wMF−ý ÆÆÆwðU�uÝ— UNO�Ë åW¹d(«ò s� U Î��½
w²�« ò WFOKD�« åWK−� w� XKLŽË ¨±π∂≥ ÂUŽ X¹uJ�« v�≈ XK�Ë
ÆÆ X�u�«  p�– w�  „UM¼ wÐdF�« w�uI�«  —UO²�«  q¦9 X½U�
rLB*«Ë ÂUÝd�«Ë wMH�« Ãd�*«Ë —d;« —ËbÐ ÎU½UOŠ√ Âu�« XM�
«cJ¼ËÆÆ 5²Šu� rŁ ÆÆ …bŠ«Ë WŠu� dAMÐ  √bÐË ÆÆ bŠ«Ë Ê¬ w�
wMOÐ ÊuJ²¹ Î«d�ł Ê√  dFý ÆÆ W³OÞ WÐU−²Ýô« X½U�Ë ÆÆ
‰u%√ Ê√ XOM9 v²Š ¨ ÂuL;U� rÝ—√  √bÐË ¨ ”UM�« 5ÐË
WA¹— b¹ qJÐË ÆÆ b¹ s¹dAFÐ ÆÆ  v�«bI�« bMN�« WN�¬ bŠ√ v�≈
v�≈ W�U{ùUÐ WO�u¹ n×BÐ XKLŽ ÆÆ VKI�UÐ U� wJ%Ë rÝdð

Æ r�UF�« s� W�dH²� s�U�√ w�  dA½Ë ¨ wKLŽ
 ¨«bO� w� XM�  ±π∏≤ ÂUŽ wKOz«dÝù« ËeG�« √bÐ U�bMŽ
¨r¼œuI¹ s� „UM¼ fO� t½√ «ËdFý  ULO�*« w� ÊuOMOD�KH�«
W�ËU×� w� UMOKŽ XCI½« ¨W¹dJ�F�« UNðuIÐ qOz«dÝ≈ UM²ŠU²ł«
l{u�«  Ê« ·dFð X½U�Ë ¨5D�K� tLÝ« U Î¾Oý v�M½ UMKF'
ôË w�Ëb�« l{u�« ôË ¨wÐdF�«  l{u�« ö� ¨UN(U� w� ÎU�uLŽ
WLE½_«Ë ¨UNÐ W1eN�« ‚U(≈ lOD²�¹ WOMOD�KH�« …—u¦�« l{Ë

ÆåbOH¹œ V�U�ò bFÐ UN�H½  bOŠ WOÐdF�«

 UI¹bB�« ÈbŠ≈  d� Ê√ v�≈ ¨X� w½√ ”UM�« tO� sþ X�Ë d�
wJ� w�  U�uÝ— UN²ODŽQ� œułu� w½√ XHA²�«Ë «bO� w�

ÆU ÎOŠ X�“ U� w½√ s� «Ëb�Q²¹Ë dOH��« w� «uM¾LD¹

ÆÆ„«– b{ ÂUEM�« «c¼ l� ÆÆÆ åWKO³I�« ÂUÝ—ò w½uKF−¹ Ê√ «u�ËUŠ
—uB²ð ô VO�— t½≈ ÆÆU ÎLz«œ wF� åWKEMŠò Ë q³�√ nO� sJ�Ë
qš«b�« «c¼  V�«d¹ u¼Ë ¨wKš«bÐ U� rKF¹ t½≈  ÆÆtðu�� Èb�
w�   dJ� «–≈Ë ¨w½eJ� `¹d²Ý√ Ê√  œ—√ «–S� ¨5J��« b×�
wÝUMÐË wK�QÐ ÆÆw�HMÐ w½d�– „uM³�«  UÐU�ŠË WO¼U�d�«
¨5OLÝd�« ¡U³�d�« vKŽ ‰U²Š« Ê√ lOD²Ý√ ÆÆw³FýË wK¼√Ë
¨Îö�√ rNH¹ ô rN³Kž√Ë ¨wLÝ— s� œuBI*« rNH¹ ô rNCF³�

Æ Íb�Ë t½_ ÆÆ WKEMŠ vKŽ ‰U²Š« Ê√ lOD²Ý√ ô wMMJ�Ë

w????KF�« w???łU½
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 Born in the Galilee, al-Ali fled with his

 family to southern Lebanon during the

 ARAB-ISRAELI WAR OF 1948 and

spent his youth in the Ayn al-Hilwa refu-

 gee camp. He began drawing cartoons on

 the walls of Lebanese prisons during the

 late 1950s and was later encouraged to

publish his cartoons by the famous Pal-

estinian writer GHASSAN KANAFANI. 

Al-Ali later moved to Kuwait in the ear-

 ly 1960s. Returning to Lebanon in 1971,

 al-Ali served on the editorial board of

the prominent Lebanese newspaper al-

 Safir and also contributed cartoons

to other prominent Arab newspapers. 

Al-Ali’s cartoons were often biting commen-

 taries on life in the Middle East. Each cartoon

 featured a young boy, Hanzala, as spectator.

 Fiercely independent, al-Ali sought to defend

 what he believed was the common Arab man

 and woman and alienated a host of regimes

and political movements in the process. Al-

 Ali left Lebanon in 1983 for Kuwait out of

 fear for his life; however, he was expelled in

 1985 under pressure from neighboring Saudi

 Arabia and moved to London. He was shot

 by an unknown assailant on July 22, 1987,

and died on August 30 of the same year. 

Al-Ali was posthumously awarded the Inter-

national Federation of Newspaper Publish-

 ers’ Golden Pen Award in 1988 to recognize

his contributions to freedom of expression.

NAJI AL-ALI 1936-1987
From below article is from

Encyclopedia Of The Palestinians edited by Philip Mattar

 s� VKÞ U� —bIÐ 5½UMH�« w�UÐ sŽ eOL²�« Ë√ …dNA�« włU½ tÐ VKD¹ r�Ë ÆÆWO²¹uJ�« WÝUO��« w� ±π∂π ÂUŽ X¹uJ�« w� WKEMŠ b� ÔË
…¡«d³�« sŽ d³FO� ÎöHÞ ÊuJ¹ Ê√ —U²š«Ë ÁdLŽ s� …dýUF�« w� ÎUO³� tLÝ— ÆiÐUM�« t³K�Ë kIO�« ÁdOL{ ÊuJ¹ Ê√ t�H½ WKEMŠ
nK²�ð WCÐU½ WOŠ WOB�ý ÊU� U/≈Ë ¨WO�U½ dOž W²ÐUŁ WOB�ý WKEMŠ sJ¹ r� ¨r�_« …—«d* e�d� WKEM×Ð ÁULÝ√Ë ‚bB�«Ë
ÆÆU ÎÒ¹bMł ÊuJ¹ …—UðË « ÎdŽUý ÊuJ¹ …—U²� ÎöŽUH²� ÎöðUI� U ÎÒO²� U ÎÒO³� włU½ t�b� tðU¹«bÐ wH� UN�uŠ s� l�«u�« ‚UOÝ V�Š UNH�«u�
 ÁdNþ WKEMŠ —«œ√ bI� ∑≥ »dŠ bFÐ p�–Ë U Î�U9 …d¹UG� …—uBÐ t�b� włU½ …UOŠ s� …dOš_« …d²H�« w� t½S� dš¬ Èu²�� w�Ë

ÆW�√ dOL{Ë b¼Uý œd−� ÊuJO� U0— ÂöJ�« sŽ XJÝË ¨ÁdNþ nKš U ÎF� ÊUðdOGB�« Á«b¹ XJÐUAðË ¡«dIK�

לא אל-עלי נאג‘י סיאסה.  אל- הכוויתי  בעיתון 1969 בשנת בכווית נולד  חנד‘לה
החי ולבו מצפונו יהיה שחנד‘לה שרצה כמו באמצעותו, מיוחדות או  ביקש פרסום

הפועם.
טבעית, קרא ואמת שיביע זכות כדי ילד שיהיה בחר בן עשר, ילד אותו  הוא צייר
אם כי מתפתחת. לא דמות סטטית חנד‘לה אין למרירות שבכאב. כסמל  לו חנד‘לה
הציג בהתחלה סביבה, המציאות פי על משתנות עמדותיה ודינאמית, חיה  אישיות
משורר הוא  לעתים לסביבה..  ומגיב לוחם רענן, כנער חנד‘לה את  אל-עלי  נאג‘י 
הוצג הוא אל-עלי נאג‘י של האחרונות בשנותיו אחר, ובמישור חייל... הוא  ולעתים
לקורא גבו  את הפנה חנד‘לה כיפור), (יום  73 מלחמת אחרי לגמרי, שונה  באופן
ורק לאירועים עד רק שיהיה כדי אולי ושתק.. הגב, מאחורי הקטנות ידיו את  ושילב

לאומה.   מצפון
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אל- את לפנות ומהילדים מהנשים ביקשו הלוחמים
נשארו לשמור הלוחמים לחייהם. חשש  שג‘רה מתוך

היהודים. של הצפוייה למתקפה וחיכו הכפר על
יצאה הנשים, כשאר בkארנה, ממשפחת  עפיף,  אם
לקחה טרעאן.  השכן הכפר לכיוון הכפר מן  ברגל 

עפיף. בנה ואת בתה את  איתה
היא מערה. בתוך מחסה לתפוס רצתה עפיף  אם
ולקחה זית. מתחת לעץ עפיף בינתיים את  השאירה
עפיף..... לא את להביא חזרה למערה. קודם  את בתה

אותו. מצאה
עוזבים את נשים וילדים חמישי בשבוע. יום  זה היה
צעקה עפיף  אם  ההמולה, בתוך פחד. מתוך   הכפר 
הילד“. את אכל הצבוע עפיף, אבו יא בעלה:“  לעבר

ימים. חודש בן היה עפיף... הילד...
לספר התחילו אנשים מהר.... לכולם הגיעה  השמועה
לאווירת הוסיף הסיפור בנה. את איבדה עפיף  שאם

של פחד. סוג עוד הלחץ והפחד

ז“ל, aד‘יא כי אם התברר מכן... לאחר   כמה שעות
חשבה לעץ,  מתחת  מוטל חודש, בן פעוט   ראתה 
חשבה אותו... אותו... ושמחפשים איבדה  שמשפחתו

את הוריו.... תמצא אותו ואח“כ  לקחת
את זיהתה עפיף....  אם שכנת האשם... אם   בדרך,

סמיה“. של ”זה בנה ואמרה לנשים עפיף...
שלה החיפוש במסע עפיף.... הגיעה אם היא  סמיה,

בריא ושלם. אותו לעפיף ומצאה
ובשלב ובנה, בתה לגור בטרעאן עם עברה עפיף,  אם

גם בעלה. אליהם הצטרף מאוחר יותר
לאל-שג‘רה.. טרעאן מפרידה בין בלבד אחת גבעה

מתוכם לסוריה. כאמור הגיעו אל-שג‘רה תושבי  רוב
ושלושאחיותיה.. עפיף, חמשת אחיה אם הוריהשל  גם

פליטים... אל-ירמוk שמו. לגור במחנה להם נתנו
מכן.... לאחר שנים 31 הוריה.... את ראתה עפיף  אם
למכה לרגל לעלות מישראל לפלסטינים  כשהותר
המצווה את לקיים החליטה  עפיף אם  ירדן....  דרך
באזור בירדן.... אותה יפגשו שהוריה וביקשה ... 
עושים לרגל העולים שם הירדני.... אל-שונה  כפר
הוריה את בהתרגשות רבה פגשה אם עפיף  הפסקה....

מאחיותיה. ואחת
עפיף ניתנה לאם מאחיה... שנפרדה שנים, אחרי 52 
אם 2000 בשנת בסוריה.... אותם לבקר  הזדמנות
ונפגשת ....kאל- ירמו למחנה הפליטים מגיעה  עפיף

„U?M¼ ¡w?łôË UM¼ ¡włô
 nOHŽ Â√ …œUNý s�

Ì˘ ËÈÏÙÂ Ô‡Î ËÈÏÙ
ÛÈÙÚ Ì‡ Ï˘ ‰˙Â„Ú ÍÂ˙Ó

rNOKŽ ÎU�uš …d−A�« …—œUG� œôË_«Ë ¡U�M�« s� ÊuKðUI*« VKÞ
ÆœuNO�« s� U¼uL×O� UNO� r¼ «uIÐË l�u²*« Âu−N�« s�

ÆÈd³J�«  t²š√Ë nOHŽ  UNMÐ« UNF�   cš√Ë nOHŽ  Â√  —œUž
Â√ XF{Ë ÆÎ«bŠ«Ë Î«dNý nOHŽ dLŽ ÊU� ÆfOLš Âu¹ ÊU�
Æ…—UG� qš«œ UNðQ³š√Ë UN²MÐ«  cš√Ë W½u²¹“ X% UNMÐ« nOHŽ
uÐ√ U¹ b�u�« q�√ l³C�«ò ÆÁb& rK� nOHŽ cšQ²� Â_«  œUŽ
”UM�« 5Ð d³)« qI²½U� ÆWŽu−H� nOHŽ Â√ XŠU� ånOHŽ
»U¹– Â√ Ê√ 5³ð p�– bFÐ ÆUNMÐ« XFÒ?O{ nOHŽ Â√ Ê√ ÎUF¹dÝ
tðcšQ� …d−A�« X% bŠ«Ë dNý ÁdLŽ Î«b�Ë  √— ≠tK�« UNLŠ— –
X�dFð ≠rýU¼ Â√ – …bLŠ ÆÁËbI� tK¼√  Ê√ UNM� ÎUMþ UNF�
Y×³ð w¼Ë WOLÝ XK�Ë ÆåWOLÝ sÐ« «c¼ò X�U�Ë b�u�« vKŽ
l� nOHŽ Â√ XKI²½« ÆÎULOKÝ ÎUOŠ tðbłËË U¼b�Ë v�≈ ‰Q�ðË
«uýUŽË UNłË“ p�– bFÐ rNO�≈ rC½«Ë ÊUŽdÞ v�≈ UN²MÐË U¼b�Ë

ÆÂ_« r¼bKÐ sŽ …bŠ«Ë WKð rNKBHð rNMÞË w� 5¾łô

ÊUŽdÞ w� sJ�¹ Íc�« W½—UJÐ nOHŽ —«“ dNý w�«uŠ q³�
ÆU¹—uÝ w� 5¾łö�« t�«uš√

Â√ – WOLÝ «b�«Ë rNML{ s�Ë ¨U¹—uÝ v�≈ …d−A�« q¼√ VKž√ Q'
rO�� w� «ËdI²Ý«Ë Àö¦�« UNð«uš√Ë W�L)« UNðuš√Ë – nOHŽ

Æ5OMOD�KH�« 5¾łö� „u�dO�«

w� ÊUŽdÞ s� nOHŽ Â√ Xłdš ¨±π∑π ÂuO�« p�– bFÐ WMÝ ≥±
„u�dO�« rO�� s� UN²¹ƒd� ÃdšË ¨Êœ—_« d³Ž Z(« v�≈ UNI¹dÞ

Æ¡UIK�« - Êœ—_« w�Ë ¨UNð«uš√ ÈbŠ≈Ë UNðb�«ËË U¼b�«Ë
 U¹—uÝ v�≈ nOHŽ Â√  d�UÝ ¨ ≤∞∞∞ ÂUŽ ¨ÂuO�« p�– bFÐ WMÝ µ≤

ÆrNðözUŽË UNðuš√ „u�dO�« rO�� w�  —«“Ë

בין עוד אינם  הוריה ומשפחותיהם.... אחיה   עם
לא הייתה. היא שלהם החיים. בהלוויות

אף ביקר כחודש לפני הנakה.... מיום הפעוט  עפיף....
דודיו... את לפגוש כדי בסוריה הוא
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U½U1ù« X�«– U� WLGÞ l�               UM{—√ wL×¹ ‚ËËUI�« UÐ√ «u¦FÐ
U½UžUN�« v�≈ UNLK�¹ w� qÐ              UN???EH( œö??³�« q²×¹ ¡U?ł U�

U???½UN� qOz«dÝ≈ gOł s�             UÎ???Ð—U¼ v�ËË UN?L?KÝ qF?H�U??Ð
U½¬dI�« ‰e½√ s� wA²�ð U�                U Î³ðUF� p?OK*« sÐ« p?OKLK� q�

U½U?DKÝ ÎUL�UŠ UNO� ÊuJ²�             …b??K?³Ð ”u?HM�« Êu??OK� l?O³?ð√
U??½U�bÐ «uD³�ð s¹c�« b{               WO???C� t??�ù« v�≈ s??F�d?M?K�

U½UM³� «uŽ— s�Ë 5�(« sÐ«Ë                      oÒ?KłË ‚«dF�«Ë b$Ë dB�
U½UOŽ —u−H�« —ušU� s�d²�                    rJ½UJ�  U��u*« Ê√ u� ÎUL��

U½«eš√ Íc�« —UF�« s� Îö−š                     ÎUHAIð  U³¼«d�« f³� s�³�Ë

מה זה אמונה שלא יודעת חבורה עם אדמתנו        על שיגרו את קאווקג‘י להגן
להגנה אותה למסור כי אם   על הארץ      לשמור כדי הגיע לא הוא

מושפל,מצבא ישראל                          כשהוא וברח אותה  ואכן, מסר
הקראן את שהוריד ירא את                    אינך בו המלך, נזוף בן למלך אמור

שליט עליה מלך להיות כדי בארץ             אדם בני מוכר מליון אתה
את דמנו שבוססו אלה נגד תביעה                       לאלוהים בואו נגיש
לבנון* ומנהיגי חסיין ובן וגִ‘lִק                         עירק מצרים ונג‘ד,

הבושת מבית ”התפטרות“ על מצהירות         היו במצבכם היו יצאניות נשבע, שלּו אני
אותנו שבייש בושה מהקלון מתוך ומסתגפות בלבוש נזירות מתעטפות    והיו

לירדן הכוונה – אל-חוסיין בן הכוונה לסוריה, ג‘לק- לסעודיה, הכוונה – נג‘ד

‰¯ß‚˘≠Ï‡ ¯¯Â˘Ó Ï˘ Â˙¯È˘Ó ÚË˜
È·¯Ú‰ ‰Ïˆ‰‰ ‡·ˆ ˙Â‚· „ÓÁ‡≠Ï‡ ÈÏÚ

dŽUAK� …bOB� s�  UOÐ√
–UI½ù« gOł ÎU³ÞU�� ¨…d−A�« dŽUý ¨bLŠ_« wKŽ
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dzUŁ wMOD�K� dŽUý
Â±π±≥ ÂUŽ ÂdJ�uÞ ¡UC� U²³MŽ W¹d� w� b�Ë 

v²Š fKÐU½ w� ÕU−M�« WÝ—b� w� WOÐdF�« WGK� ÎUÝ—b� qLŽ
 v�≈  ÒrC½«Ë rOKF²�«  „dð  ±π≥∂  …—uŁ XKF²ý« U�bMŽ ±π≥∂ ÂUŽ
tłuð 5D�K� rO�Ið —«d� bFÐ w½UD¹d³�« ‰ö²Šô« w�ËUI�
vIKðË –UI½ù« gOł v�≈ rC½U� Â±π¥∏ d¹UM¹ w�   ËdOÐ v�≈

Æ„UM¼ W¹dJ�Ž  U³¹—bð

W�dF� UNM� „—UF*« s� œbŽ w� „d²ý«Ë 5D�K� v�≈ œUŽ
Î«dOš√Ë ÆÆ5F�« ”√— W�dF� ¨5DŠ Ãu� W¹dÝ l� ”bŽ —UOÐ
»—U� dLŽ sŽ Â±π¥∏Ø∑Ø±≥ Âu¹ bNA²Ý« YOŠ …d−A�« W�dF�

ÆÎU�UŽ ≥µ
s�  WM'  UN²FLł bzUBI�«  s� Î«œbŽ VOD�«  uÐ√ nKš
ÂUŽ Êœ—_UÐ  ÊU ÒLŽ  w� t½«u¹œ —b�Ë  tðU�Ë  bFÐ ¡UÐœ_«
∫U½d²š« UNðUOÐ√ s�Ë ¨¢bONA�«¢ ÁbzUB� “dÐ√ s� ÆÂ±πµ∏ 

Èœd�« ÍËUN� w� UNÐ wI�√Ë     w²Š«— vKŽ wŠË— qLŠQÝ
ÈbF�« k???OG¹   U2 U�≈Ë        o?¹bB�« d?�ð …UOŠ U�S� 
vM*« qO½Ë U??¹UM*« œË—Ë  ÊU²¹Už UN� n¹dA�«  fH½Ë 
«c� ÎU?H¹dý ÎU?ðu� Â«— s�Ë         ‰Ułd�«  U2 «c¼ „dLF�

נפשי בכפי אשים את
המוות למעמקי   ואשליכה

ידידי את שישמחו חיים למען
אויבי את שירגיז מוות או

האצילה הנפש מול יעדים שני
המטרה בהשגת והצלחה למוות מוכנות

גיבורים מות שזהו נשבע, אני
הנה הוא אז נשגב, למוות ומי ששואף

טולkרם שליד ענבתא בכפר נולד מחמוד אלרחים  עבד
משמע. תרתי לוחם פלשתיני משורר . 3191 בשנת

בבית הערבית לשפה כמורה שלו הקריירה את  החל
המרד פרוץ אל-נג‘אח בשכם. בשנת 6391, עם  ספר
והצטרף ההוראה עזב את הכיבוש הבריטי, נגד  הערבי

 למורדים הלוחמים בכיבוש.
ההצלה לצבא והתגייס  לביירות עבר  בינואר8491 

הערבי.
aיאר בקרב והשתתף ההצלה צבא עם לפלשתין  חזר
ראס- ובקרב ”חטין“,  גדוד עם יאפא) (ליד  עדס – 
שם אל-שג‘רה כפר על בהגנה השתתף ביולי .  אלעין

בגיל 53. 8491/7/31 בתאריך הוא נפל
שקובצו, שירים מספר חיבר מחמוד אל-רחים  עבד

סופרים. ע“י קבוצת מותו לאחר
שיריו. ספר לאור הוצא 8591 בשנת

על ביותר, חלק משירו המפורסם הם לעיל  הבתים
לכובשים. בהתנגדות הצורך

„ÂÓÁÓ ÌÈÁ¯≠Ï‡ „∆·Ú
±π¥∏ ≠ ±π±≥ œuL×� rOŠd�« b³Ž
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(37 עמ‘ זלמן, נעורים בסג‘רה, (טפליצקי
גוריון בן דוד גם עשה ראשונות, שנים באותן .......” 
(מ- כפועל בסג‘רה ועבד בארץ, הראשונים צעדיו את
גם גוריון בן עבד השאר בין ובמושבה. בחווה , (7091 

אברום. רב של במשקו

תמונה גוריון בן
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