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אגרת מספר  161סמיע
פגישה נוספת בשבילי הגליל המערבי הביאה אותנו לכפר סמיע .נפגשנו ,בטיילת בואכה הכניסה לכפר,
עם עיסאם עלוואן מורה דרך מקומי.
עיסאם שירת בתותחנים ,בהמשך הוא עבד  33שנה במשטרה .סיים כמפקד נקודת השיטור הקהילתית
בפקיעין .שם הוא פגש את התיירים והמטיילים ו"נדלק" .את קורס מורה הדרך הוא עשה בשנת .2012
הוא נשוי ואב לארבעה  -שלוש בנות ובן .הנייד – .0506276914
סמיע מתנהלת כמועצה משותפת עם הכפר כיסרא ,הגדול ממנה .בכיסרא יש  6500תושבים ,כולם
דרוזים .בסמיע יש  2800תושבים וזהו כפר מעורב של רוב דרוזי ומיעוט נוצרי ומוסלמי 70% ( .דרוזים,
 28%נוצרים ו 2% -מוסלמים) .ראש המועצה תמיד כיסראווי (להיות כיסראווי זו אינה מחמאה בלשון
המעטה .יש הרבה סיפורים על אנשי הכפר ,סיפורים מקבילים לסיפורים היהודיים על אנשי חלם).
סמיע מופיעה במסמכים היסטורים – מופיעה במשנה ובתלמוד ,מופיעה במסמכים צלבניים .יש ממצאים
ארכיאולוגים ,נמצאו בעת בניית בתים .יש סימני שריפה משנת  .1261הדרוזים הגיעו למרחב ולכפר
בתקופת פאחר א דין ותקופת טהר אל עומר .הגרעין העתיק נבנה במהלך מאתיים השנים האחרונות.
כביש החצבת – בשנים  1963/4חלו ומתו עשרות !!!? (אין תיעוד) ילדים בשני הכפרים ,שהיו מנותקים
ללא דרך לרכב .התנועה נעשתה עם חמורים ,סוסים וגמלים .אחרי שנודע המצב ביקר בכפר שר
העבודה – יגאל אלון .יחידת המיעוטים פרצה כביש לכפרים בשנת  .1964/5הכביש מכונה "כביש
החצבת" .קטעי עיתונים על הפרשה נמצאים בסוף האגרת.
נסענו נסיעה מנהלתית לרחבה שליד בית העם .כאן צמצמנו רכבים ,ונסענו לתצפית על הכפר מהכביש
העולה לכיסרא ,ממש ליד בית הקברות.
תצפית – סמיע נמצאת על גבעה ללא מעיינות ומקורות מים ,למעט בורות מים שאוספים נגר עילי .בעבר
הייתה בריכת חורף במקום בו השארנו מכוניות – בית העם .רובם גידלו טבק.
יש כאן תצפית למערב ,לצפון ולמזרח .ממערב למזרח רואים את :שכונת החיילים המשוחררים של
כיסרא ,שם נמצא גם בית הספר של המועצה וגם פארק הסלעים – אזור התעשייה תפן – כפר ורדים -
יפה נוף – מעלות – אבירים בשטח הרחוק יותר – צוריאל ובמרחק מעליה פסוטה – הר זבול ועליו נבי
סבאלאן ושכונת החיילים המשוחררים של חורפייש – בירנית  -הר אדיר – הר חירם – פקיעין למטה –
בית ג'אן למעלה .בבית הקברות לידינו נמצא אתר הנצחה ל –  13חללי צה"ל בני שני הכפרים431( .
חללי צה"ל לעדה הדרוזית כולה).
נסענו חזרה דרך בית הקברות לבית העם ,מכאן התחלנו ללכת אל תוך גרעין הכפר העתיק.
חילווה – ליד החילווה פגשנו את דאמן פלאח שהיה מנהל בית הספר היסודי .דיברנו על תפקיד בית
האבלים הצמוד לחילווה ,על מעמד האישה בחברה ובדת הדרוזית ,על ההיסטוריה הדרוזית וכו' .דמאן
סיפר גם על דמותו של השייח' חליל טאפש ,אצילותו ותרומתו לקהילה שכללה את בניית החילווה (בו
הוא גם קבור – נפטר בשנת  .)1911השם חילווה שניתן לבית התפילה הדרוזי מקורו במילה "חאלווה"
שפירושה להתבודד עם האלוהים .דאמן סיפר על שני ימי התפילה ומקורן ,על אורח התפילה והמבנה
הפנימי של המקום .לאחר מכן חלצנו נעליים ונכנסנו לחילווה .נפרדנו מדאמן והמשכנו אל גרעין הכפר.
גרעין הכפר – בתחילת ההליכה פגשנו שני בתים ציוריים עם מדרגות אבן חיצוניות של פעם (בהמשך
היו עוד) .אלו היו הבתים של שתי המשפחות המוסלמיות שגרות בכפר ועברו לאחרונה לבתים חדשים.
בולט כאן הגג השטוח שיש לו ערך עצום בשביל הדרוזים ,מכמה סיבות :חקלאית – מקום טוב ליבוש
חיטה ,טבק ,פלפלים ועוד .משפחתית – מקום לינה מאוורר בלילות הקיץ (לפעמים עם סוכת גפן).
בטחונית – שמירה ,בריחה ,הגנה על הישוב על ידי חיבור גגות ואפשרות לעבור מנקודה לנקודה .בנוסף
הוזכר שיש ערבות הדדית גם בין הכפרים עצמם ולכן ההתיישבות הדרוזית נעשית בגושים בקרבה
גיאוגרפית ,לרוב עם קשר ראייה.
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בית עתיק של משפחת טרודי - .יוסוף ז"ל ,אבי המשפחה ,היה מוכתאר הכפר .אירחו אותנו הבן
סלמאן (מאבטח בטיולים) אחותו ואימו (אום סלאח .סלאח האח מת בגיל צעיר מדום לב .היה זמר נערץ
באזור) .דלת הכניסה גבוהה ,מאפשרת כניסת בעלי חיים כולל גמלים .הבית בנוי קשתות תומכות.
המרחב של בעלי החיים נסתם ויושר עם יתר הבית .יש פינת בישול עם ארובה .ממש ליד יש חקורה עם
בור מים ושטח לגידול ירקות ותרנגולות .התארחנו בדיוואן עם קפה ועוגיות .ניתן להגיע עם קבוצות
בתיאום עם עיסאם.
מנזול – זוהי הכיכר המרכזית של גרעין הכפר העתיק .מכאן מתפצלות דרכים לכל הכיוונים .לכאן הגיעו
אנשים מכל חלקי הכפר למפגשים חברתיים .זהו הלב של הגרעין.
עיסאם קנה כאן חורבה והוא משפץ אותה .כאן יהיה ביתו .בית אחר צמוד למנזול הוא בית משפחת
טרודי (ענף אחר של החמולה) ,בית מטופח מאד .הילדים בו ,גילו אותנו ונופפו לנו .בית האבן שמדרום
למנזול היה הבית של סבא של עיסאם .הסבא נולד בסוריה בשנת  .1914עלה לארץ בשנת  .1928הוא
שירת במנדט הבריטי ואחר כך ב  ... -אצ"ל !!?
כנסיה – הליכה קצרה הביאה אותנו לכנסיה הישנה והקטנה (כנסיה חדשה ומרשימה נמצאת בתהליכי
בניה בצד המערבי של הכפר) .זוהי השכונה הנוצרית של הכפר .הבית שמדרום לכנסיה הוא ביתה של
משפחת נאסר  -שמונה בנים כולם רופאים .מוכר יותר מבניהם הוא ד"ר גטאס מבית החולים בנהריה.
הנוצרים כאן הם יוונים קאתולים – מאלכיתים .הכנסיה הקטנה עברה שיפוץ לאחרונה ,ובכניסה יש
כתובת יוונית שמקדישה את הבנייה תודות לתרומתו של הפטריארך בירושלים .הכנסיה נבנתה בשנת
 .1927נכנסנו ,כנסיה קטנה אך מרשימה מאד .בין הדברים הסתבר שיש בכפר קהילה קטנה של
ישועים.
כמיליה – מרכז החינוך והמורשת על שם ד"ר סלמאן פלאח
כמיליה מקדישה את חייה לזכרו של בעלה" .אגדה" היא אומרת עליו.
סלמאן פלאח ( )2016 – 1935למד בנצרת עד כיתה ח' .בכיתה ט' עבר ללמוד בבית הספר הריאלי
בחיפה .תלמיד דרוזי ראשון .בחיפה הוא הכיר את תנועת הצופים שליוותה אותו עד סוף חייו .בברכת
שייח' אמין טריף הוא הקים את תנועת הצופים הדרוזית שהתמזגה לימים עם התנועה הארצית .תואר
ראשון ושני הוא למד בירושלים באוניברסיטה העברית .את הדוקטורט הוא עשה בשנות התשעים
באוניברסיטת פרינסטון .היה כתב בכנסת .היה מפקח על הלימודים הערביים אחרי  .67היה סמנכ"ל
משרד החינוך והספורט .קשרים טובים עם זבולון המר (שגם ביקש שסלמאן יהיה אחד משני הסופדים
שלו) ובגין .הוא לא רצה להיות פוליטיקאי ,רצה רק לתת ולעזור לאחרים .משנת  1986היה מרצה
באוניברסיטת חיפה .כתב  43ספרים .המשיך לעבוד גם בפנסיה ,עד שחלה באלצהיימר .בית הספר
המקומי נקרא על שמו.
כמיליה היא בת הדודה של סלמאן ,צעירה ממנו ב 17 -שנים .כשהייתה בת  15הם התחתנו .כבר אז
הוא היה כמו מלך .הם הכירו דרך אחותו של סלמאן שהייתה חברה של כמיליה .היא לא הכירה אותו
ממש לפני החתונה ( .)1969אחרי החתונה הם עברו לגור בירושלים .אז כמיליה ידעה רק מילה אחת
בעברית – "שלום" .שכנות עם מרוקאית ועירקית .ד"ר פואה מלצר שלקחה אותה "את הילדה" תחת
חסותה ולימדה אותה עברית מהספר "דני שובבני"" .אודט" הבת הבכורה הייתה בגן "טיש" במאה
שערים .נולדו לזוג  5בנות ובן ( אודט ,מונה ,ראנה ,אמין – נשוי לבת של סבתא ג'מילה ,לינה ,איה).
כשגדלו הבנות והיה צורך לקרב אותם לקהילה דרוזית ,המשפחה עברה לחיפה .כאן כמילה למדה נהיגה
ולימודים אקדמים .למדה אומנות ,הייתה מזכירה רפואית אצל רופא נשים ,עבדה עם חרשים ,עיצבה
תכשיטים ואופנה .כשבעלה חלה הם חזרו לכפר ,והיא סעדה אותו עד הסוף .אחרי הלוויה היא ירדה
למחסן והחליטה שזה יהיה המקום לחדר הנצחה ומורשת לעשייה ולנתינה של בעלה" .בעלי נתן את
הנשמה שלו לכולם ,אני ממשיכה את דרכו".
המקום פתוח לכולם בתיאום מראש ,ללא תשלום .טלפון .0528714185
ד"ר ענאן פלאח – ביתו של השופט פארס פלאח (אחיו של סלמאן) .עו"ד ,טייסת ומדליקת משואת יום
העצמאות של לפני שנתיים.
תודה לעיסאם שהוביל אותנו בסמטאות הכפר ,החיים ,האנשים ,ההיסטוריה והסיפורים.
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