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 הילא הדור השלישי

 החלק האחרון בטרילוגיה עכו אהובתי

 

 טקסט ההצגה

  

 טקסט ווידאו וטקסט מצגת 

 ְחַנא', אנחנו, מאוד מתרגשים.  י: 'נ  מייסרה

 מישהו כאן מדבר ערבית? )בערבית(: סמדר

 לא.  )קהל(:

אז אנחנו לא צריכים תרגום לערבית. למרות שזה יפה שאתה מתרגם  סמדר:

 אותי, 

 קיום. -כי זה קיום משותף, דו

 : כן, דו קיום. מייסרה

  טוב, אנחנו באמת מאוד מתרגשים.סמדר: 

 יצרנו את העבודה הזאת יחד. 

 שאנחנו בתל אביב ולהוציא עכואים מעכו זה לא פשוט.  ניהזאת פעם ש

 פה.  אבל אנחנו

 וזהו, ממש דופק לי הלב. 

 אנחנו מתחילים. 

 ד"ר תלחצי על ה'פליי'. 

 : 'יאללה אודרוב'מייסרה

 : פרינג'. פרינג'. סמדר

 ווידאו(מתחיל )

 

 

 זה סרט תדמית קצר שהכנו, מזמן.  סמדר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ווידאו: רואים את סמדר נוהגת, מהכניסה אל עכו ועד הכניסה לעיר העתיקה. 

לאחר מכן רואים את סמדר מסתובבת בסמטאות העיר העתיקה ולבסוף מגיעה 

 לים(

 

 זהו. אנחנו נוסעות...
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 'ווחד, ווחד תניין' ]אחת, אחת שתיים[. 

 : 'ווחד תניין' ]אחת שתיים[. מייסרה

 : בסרט הזה אני מנסה להעביר את אהבתי נטולת הגבולות לעכו. סמדר

 אז זהו, צילמנו ביום חורפי ואביך. 

 שלושים שנה, נו תגידי

 שלושים שנה. 

  –מה קורה לך כשאת חוזרת מתל אביב לעכו? 

 ליבי מחסיר פעימה. 

 

 אז זהו, שהוא לא ממש מתגלה פה בצילום. 

 )קהל צוחק(

 ה המסגד. : מה שלא רואים זמייסרה

 'אללה ווכבר'. לא רואים אבל אפשר לשמוע. 

 : הנה, הנה. סמדר

 : מה הנה?מייסרה

 : כשאני מדברת על עכו אני נדרשת לתנ"ך. סמדר

 אני מתחילה לצטט. 

 יש גם רעשים בסאונד. הייתה רוח. 

 : אבל בתנ"ך כתוב שעכו הייתה ארורה. מייסרה

 היהודים לא נקברו בה. 

 לא קברו את המתים בעכו. רק מחוץ לגבולות. 

 : מחוץ לגדר. סמדר

 עכו היא באמת קצת מדינה בפני עצמה. תיכף נגיע לזה. 

 

 

  .ועכשיו...

  ....עכשיו

  להתמקד בקו החוףאת מתחילה 

 עד שאת לוכדת את העתיקה. 

 בעיקר את המסגד

 אהוב לבי.

 שלושים שנה

 כל פעם  שאני חוזרת מתל אביב לעכו,   

 .לבי מחסיר פעימה

 פה, בקטע הזה, כשהמסגד מתגלה אליי. 

 תכף נראה אם נראה אותו. כן.

 הוא אמור פשוט להגיח. הנה. 

 הנה, הנה, הנה העיר.

 הנה, הנה אהובת לבי.  

   עיר ואם בישראלאהובתי, חביבתי, עכו, 

 עומדות היו רגלינו בשערייך.

 יפה נוף, משוש תבל,

 אם אשכחך תשכח ימיני.   

 תדבק לשוני לחכי,   

 אם לא אזכרכי.

 הנה הוא!  

 את אהובתי, חביבתי, עכו, אם לא אעלה

 על ראש שמחתי.

 אז זהו. וכאן הוא נעלם מהעין,  

 אז מה שקורה לי כל פעם,  ו
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  עכשיו אנחנו מגיעים לצומת. זהו,  סמדר:

 אני מדברת על זה שאני חוזרת לעכו הרבה פעמים מתל אביב, 

 מאוד מאוחר בלילה. 

 ואז אני שואלת את עצמי, 

 עושה פה?מה אני 

 

 : עד היום, זאת תחושה שחוזרת פעם אחרי פעם. סמדר

 שנה בעכו.  30הרבה זמן בעכו, כבר אנחנו שמוני ואני, 

 והגענו לעכו ואנחנו יותר עכואים עכשיו מכל דבר אחר. 

 בגלל הפרש השעות בין עכו לתל אביב מייסרה:

 : 'ֵג'ט ֵלג'נטלי

 

 : אבל מה אנחנו עושים פה בכללסמדר

 אנחנו בכלל מפתח תקווה. 

 אבל זהו, זה עניין של שניות. 

 זה משהו ממש שחוזר על עצמו כל פעם. 

 אני לוקחת את הסיבוב, ואז... 

 )סמדר מקיפה את הבמה(

[ כי הגענו למסקנה שזה מאוד יפה Literallyאני עושה את זה גם 'ליטרלי' ]

 מבחינת כוריאוגרפיה.

 ה...הנה, בטח כולם מכירים כאן את 

 : בית משפט. מייסרה

 : כן. סמדר

  שלושים שנה כשאני מגיעה לקטע הזה,

 זה ידוע כרמזור היחידי בעכו, שזה הרמזור,

 לצומת הזאת, זה בדרך כלל גם בלילה,

 מאוד "שומקום" כזה, מאוד שקט,

 ואז אני שואלת את עצמי, 

 מה אני עושה פה?

 מה אני עושה פה בכלל?

 ואני בכלל, אני בכלל מפתח תקווה.

 לפעמים מוני ואני, ששנינו מפ"ת

 והגענו לכאן לפני שלושים שנה

 מכל דבר אחר, ואנחנו יותר עכואיים עכשיו

 יש לנו את הרגעים האלה.

 פתאום אנחנו מסתכלים

 אחד על השני, רגע, אבל מה...

 אבל מה אנחנו עושים פה בכלל?

 אנחנו בכלל מפתח תקווה.

 אבל אז, כשאני לוקחת את הסיבוב,

 , אז העיר שוב מתגלה, כמו בכניסה.אז שוב

 זהו, והיא לוקחת אותי.  

 והרגע הזה של הניכור או של הזרות

 פשוט פג מיד,  

 ואני שוב מאוהבת. אני מאוהבת

 כרונית, פתולוגית, ללא תקנה  

 באהובתי עכו.

 היא נפתחת, נפתחת, נפתחת.
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 : כן, כולם היו שם בבית משפט. מייסרה

 : לא, כולם היו שם בדרך לעתיקה. סמדר

 לפסטיבל או לאכול חומוס באיזה שבת. 

 : כן. מייסרה

 : וליהנות ממכמניה של עכו. זהו, זאת הדרך המאוד....סמדר

 : כיכר התותח. מייסרה

 ושבו בנים לגבולם.  סמדר:

 א עלינו. ושבו בהמונים. ל

 כולם שבו. חזרו. 

 

 

 

 

 

 

 

 : אוקיי וכאן אני מזכירה...סמדר

 העבודה הזאת היא החלק השלישי בטרילוגיה שהתחלתי לפני כמה שנים. 

 החלק השני בטרילוגיה... 

 . 2: רמבו מייסרה

 . התמקדתי בנוואל זיני. 2רמבו  סמדר:

 מעכו.  40בחורה בת 

 פלסטינית, חיה בעיר העתיקה. 

 היא הייתה בדרך כך יושבת.. היא הייתה מכורה לסמים. 

 היא הייתה מאוד לא בריאה. היא הייתה יושבת כאן בדרך כלל

 אהובתי, חביבתי, עכו,

 עיר ואם בישראל.

 עומדות היו רגלינו בשעריך.  

 לא ינום ולא יישן.  

 הנה ימים באים,

 אהובתי, חביבתי, עכו,

 בו בנים לגבולם.וש

 שוש תשיש אלמנה.

 הנה, הנה, תעשי פוקוס. הנה הוא.

 הנה הוא עכשיו, במדיום שוט שלו. 

 חורך לי את ה... 

 יופי.-כן. -את תופסת אותו? 

 זה מקום מאוד מאוד מוכר

 ויר בעכו,ומאוד מת

 אבל מפה אפשר ללכוד את..

 חלקים מאל ג'זאר.

 וכאן, ברחוב הזה,

 נוואל, שהייתה הגיבורה של...

 של החלק השני בטרילוגיה

 "עכו אהובתי", נוואל זיני,  

 כאן היא הייתה, 

 בעצם שם היא הייתה יושבת,

 ליד האבן שם.

 אם נלך, נתקדם אל האבן...

 וואי, איזה מכנסיים.
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 בפינה שמה.  מייסרה:

 והיא הייתה מחפשת אותי כדי שאני אתן לה כסף.  סמדר:

 כאן. 

 פה. 

 שנתיים  זיכרונה לברכה. נוואל נפטרה לפני

 בוכים של דלקת ריאות. מסי

 

 

 הנה היא. 

 דייוויד בואי, אישה. 

 היא הייתה אלופה, אללה ירחמה, בלהוציא ממני כסף. 

 

 

 

 

 

 כפרה עלייך, סמדי.  סמדר:

 : כפרה. מייסרה

 

 

 

 

 

 : למה את מסתכלת עליי ככה?סמדר

 את ההצגה? : מישהו ראה כאן את נוואל?סמדר

 כאן היא הייתה יושבת, נוואל,

 נוואל זיני, גיבורת ה...

 החלק השני בסדרה "עכו אהובתי",   העבודה השנייה, היצירה השנייה,

 סדרה שהתחלתי לפני חמש שנים,   שעוקבת, אמורה להיות... 

 שיש לה שלושה חלקים, זו טרילוגיה בעצם

 על החלק השלישי, האחרון. ועכשיו אנחנו עושים עבודה

 .הייתה נוואל יבורה של החלק השניהג

 

 נוואל(מעבר בווידאו לקטע קצר בוא נראית )

 

 פלסטינית בת כארבעים שחיה בעיר העתיקה.

 הרבה פעמים כאן., והיא הייתה יושבת

 למעשה, אני חושבת שהייתה פה עוד אבן שהורידו.  

 כי היא הייתה יושבת יותר כאן.  

 היא הייתה יושבת כזה,בכל אופן,  יכול להיות שאני טועה.

 זה היה נורא תלוי באיזה מצב היא.

 כפרה עלייך, סמדי.

 כפרה עלייך, סמדי, מה נשמע?

 ?יש לך, יש לך...יש לך עשרים שקל

 שאני אשבור. אני מהבוקר. כפרה עלייך, סמדי, עשרים שקל,

 עשרים שקל, פעם אחרונה. אני פעם שיקרתי לך? כפרה עלייך, סמדי,

 עשרים שקל בשביל שאני אקנה לי פעם אחרונה, כפרה עלייך, סמדי,

 משהו מתוק בשביל שאדי.

 לא, למה את מסתכלת עליי ככה?

 למה? אני חשבתי את חברה שלי.  
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 , כאן חמדי מוסא. : אוקייסמדר

 הגיבורה של החלק הראשון בטרילוגיה. 

 אני בטוחה שהיו כאן אנשים בקהל שראו את החלק הראשון. 

 : מישהו ראה?נטלי

 היא עוד חיה, שתהיה בריאה אבל היא לא יורדת הרבה מהמיטה.  סמדר:

 

 )סמדר גוררת מזוודה אל הבמה(

 

 : אפשר כבר להרגיש את הבריזה של הים של עכו. סמדר

 שמביא ולוקח. 

 נו תגידי כבר, שמביא ולוקח. 

 שמביא ולוקח.  )בערבית(:מייסרה 

 מביא ולוקח.  סמדר:

אני  52זהו, כאן ממש מול הגומחה הזאת רואים את מפרץ חיפה. והגיעה ב 

 בלגים, וביניהם היה אבא שלי. -חושבת עולים צ'כו

 הסיבה שאין כאן עכשיו סאונד זה כי הייתה רוח מאוד חזקה.  )על הסרט(

 : וריח של שתן. נטלי

 : פינת השתן. נכון. סמדר

 בשביל שאני אסע ל...  כפרה עלייך, סמדי, עשרים שקל

 לא נוגעת בזה, לא. לא, אני לא נוגעת, להביא את האדולן.

 ה עלייך.רק אדולנים, כפר

 ר' שלה.-היה לי את ה פעם הייתי, כשהייתי עושה אותה,

 מאז שהיא מתה, כי עבר המון זמן עכשיו זה כבר הלך לי

 לפני שנתיים. 

  נגיע לבית של חמדי מוסא, בתוך הסמטה, כאן, אם נחתוך שמאלה

  של אום מוחמד,

  בטרילוגיה "עכו אהובתי". הגיבורה של החלק הראשון

 שסיפרה לי איך... פלסטיניתקשישה 

 וסחבו את הרפסודות, ושמו אותם על רפסודות '48-איך לקחו אותם ב

 סחבו אותם ללבנון. רפסודות ענקיות עם חבלים,

 

 )מעבר בווידאו לקטע קצר בוא נראית אום מוחמד(

 

  של הים של עכו. אפשר כבר להרגיש את הבריזה

 הים, שמביא ולוקח, 

 מביא ולוקח.

 זה נמל חיפה.   שםאיפשהו 

 בשנת,  ולנמל הזה הגיעה

 ספינה מאירופה,  ' אולי,53', 52אני חושבת, 

  חבורה של צ'כוסלובקים ובלגים, ועליה היו

 וביניהם אבא שלי, שהגיעו לארץ,

 מהמרחק,  והם ראו את נמל חיפה ואבא שלי סיפר לי שכשהם הגיעו

 עוד מלב ים,
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 אז אבא שלי בספינה, הם הגיעו לנמל חיפה, 

 ומרוב התרגשות הוא סיפר לי שהם קפצו מהסיפון ושחו מרחק רב 

 כי הם ראו את החוף של פל... אה.. צי... 

 הם ראו את החוף, של ארץ ישראל. 

 הם כל כך התרגשו. ועכשיו בצד השני, בדיוק בקו המקביל, כמה שנים קודם, 

 נסעו המעבורות, ה'סחפי', שעליהן היו פלסטינים שעזבו מרצון

 : והם קפצו, אותו דבר. מייסרה

 : הם קפצו ושחו. סמדר

 לא דחפו אותם. הם קפצו לבד.  מייסרה:

 

 

 אן הגיע השלב שהתחלתי לעבוד על החלק השלישי. וכוזהו  סמדר:

 התחלתי לחפש ילדה כי התמטיקה של הטרילוגיה אומרת 

 שבחלק הראשון הייתה קשישה פלסטינית, 

 , 40בחלק השני בחורה פלסטינית כבת 

 אז חיפשתי ילדה פלסטינית. 

 ילדה, ומצאתי ילדים. 

 קבוצת הילא של מייסרה מסרי. 

 

 

 הריאיון הזה נעשה לפני שנה וחצי כבר סמדר:

 כשתראו את הילדים היום אתם לא תכירו אותם. 

 

 

 

 מרחק רב,   שהם קפצו מהסיפון ושחו מאושריםוהיו כל כך  הם כל כך התרגשו

 שחו עד החוף מרוב אושר.

 ועל הרצועה הזאת,

 מהמקום שנגמרת הסלעייה הזאת,   

 כאן סחבו עם חבלים

 ' ללבנון.48-את הפלסטינים ב את הרפסודות שאיתן העבירו

 זה היה כאן. 

  זה המשיך לשם, ממשיך לפה.

 זהו, וזה הים...

 )סוף ווידאו(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (, סמדר, מייסרה וקבוצת הילדים יושבים בחדר ההלבשה של תיאטרון עכו)ווידאו

 מה יהיה שם ההצגה? )ילד(:

 מה זה יהיה, השלישי?   כמו "אום מוחמד", "נוואל",

 אני לא יודעת.  )סמדר(:

 אה, עוד לא.  : )ילד(
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 : עכשיו שימו לב מה קורה כאן. סמדר

 זאת הפגישה הראשונה שלנו המתועדת 

 ומייסרה כבר אז התחיל לביים אותי. 

 ותקע לי מזוודה ליד. ומאז אני עם המזוודה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "אום מוחמד",  -כי באמת.. בהצגה ב אבל זה באמת מעניין שאתה שואל, )סמדר(:

 . 80אז אני ראיינתי אישה פלסטינית מעכו העתיקה, בת 

 מכיר אותה. )ילד(:

 ... 40מעכו העתיקה, בת  "נוואל", אני ראיינתי אישה פלסטינית-ב )סמדר(:

 ועכשיו, אני מראיינת ילדים מעכו העתיקה.

 זה החלק השלישי.  )ילדה(:

 שאני מחפשת מה ואיך אני עושה שם. זה החלק השלישי, )סמדר(:

 הדור השלישי.  )מייסרה(:

 שיהיה לך בהצלחה. )ילדה(:

 אתם דור העתיד. הדור השלישי, בדיוק! )סמדר(:

 את רוצה שנעשה קטע ביחד?    )מייסרה(:

 מה זאת אומרת? )סמדר(:

 את תעשי קטע משחק. )מייסרה(:

 אני אבל לא יודעת... )סמדר(:

 כאילו את רוצה לעזוב את הארץ, תעשי משהו שאנחנו נגיד לך, לא, את )מייסרה(:

 –להשאיר לערבים את הארץ... 

 אה, אוקיי. )סמדר(:

 והם ישירו לך שיר.  )מייסרה(:

 כן, אני רוצה. )סמדר(:

 כשיו אני אביא, איך קוראים לזה... מזוודה.ע )מייסרה(:

 מה אתה רוצה?  )סמדר(

 מה עושים?  )ילדים(:

 ואנחנו נשיר לה כדי שתחזור. נעשה משחק שהיא יוצאת מהארץ(: )מייסרה

 (:שרים הילדים)

 "..."לאן את נוסעת? חזרי...איפה את?
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 .ץזהו, אני רוצה לעזוב לכם את האר סמדר:

 

 

 : זה מייסרה אומר 'ערבושים', לא אני. סמדר

 

 

 

 

 : פה אני עוצרת. סמדר

 אני רוצה ללכת, 

 לעזוב אתכם לברלין

 כולם ביחד.חכו רגע.  (:לילדים)מייסרה, 

אבל... את רוצה ללכת,  את תופסת את זה כאילו רוצה ללכת,(: לסמדר, מייסרה)

  ...? לשם-מפה או...?  לאן?

 לשם.  )סמדר(:

 לברלין.  )ילדה(:

 לברלין. )מייסרה(:

 נפתח לך את הדלת?  )ילד(:

 לאן שנוח לי לצאת. )סמדר(:

 תתחילי משם, תתחילי מהדלת. )מייסרה(:

 להתחיל מפה?  )סמדר(:

 כן, וכאילו את יוצאת לפה. )מייסרה(:

 ותמסרי שלום להילה ולאריאל ול... )ילד(:

 ואת עצובה...  )ילדה(:

  מגיעה לפה, את אומרת להם,כשאת  )מייסרה(:

 זהו, אני רוצה לעזוב לכם את הארץ

 להשאיר לכם.  )ילד(:

 . 'לערבושים' )מייסרה(:

 לערבים.  )סמדר(:

 להשאיר לכם, ואני הולכת ל... )מייסרה(:

 –וביי. ביי.  )ילד(:

 לאן?  )סמדר(:

 לברלין. )ילד(:

 פה אני עוצרת.  אני מתחילה ללכת,-רגע...  )סמדר(:

 ו, אני רוצה ללכת,וזה

 לעזוב אתכם, לברלין...
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 ואשאיר לכם את המדינה שלכם.  סמדר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 : מה שקרה אז, זה שהתחלנו פגישות. סמדר

 ומפגישה לפגישה הילדים ממש גדלו לי מול העיניים. 

 נהיו ברבוריות, לבנים התחלף הקול, ונכנסתי לפאניקה הבנות

אז באתי לצוות ואמרתי להם תשמעו אנחנו חייבים להוציא את ההצגה כמה שיותר 

 מהר כי הם עוד שנייה מתגייסים לי. 

 זה עניין של שניות. 

 אתם יודעים מה זה ילדים. 

 

 

 

 

 

 

 

 : זאת מאריה, הבת של מייסרה. סמדר

 'פלסטיניה' שחיה בישראל. 

 ...אשאיר לכם את המדינה שלכםו )מייסרה(:

 תחיו, תעשו מה שבא לכם בפלסטין. )מייסרה(:

 לבית שלי. . לאירופה לברלין.-אני חוזרת למקורות שלי...  )סמדר(:

 , יפה.כן )מייסרה(:

 תגידי את זה ב... עצובה.-רק...  )ילדה(:

 עצובה?  )סמדר(:

 כן. )ילדה(:

  )סוף ווידאו(

 

 

 

 

 

 

 

 

 (יושבים בתיאטרון עכו )ווידאו, קבוצת הילדים

 .15קוראים לי ג'והיינה מסרי. בת  -

 שחיה במדינת פלסטין הכבושה. אני מגדירה את עצמי כפלסטינית 

 , ואני...אותו דבר, 15שמי חנאן, אני גם בת  -

 אני פלסטינית שגרה בפלסטין ה... מה? מה אמרת?

 הכבושה.  )סמדר(:

 הכבושה. )חנאן(:

  השם שלי מאריה מסרי. -

 , חיה בישראל.'פלסטיניה'אני 
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 : יש לפחות שעתיים של חומרים מצולמים, ראיונות עם הילדים. סמדר

 (. highlightsטס' )יזה ממש מרתק. פה אני לקחתי רק 'היילי

מי שירצה לראות את הראיונות בשלמותם אני אתן לו את הלינק והוא יכול לראות 

 אותם בבית, בזמנו החופשי. 

 

 , על ההיסטוריה. ם: זהו פה התחלתי לחפור לילדים, על השורשיסמדר

 

 

 

 כן תסבירי לי מה זאת אומרת בפלסטין?  סמדר:

 מה הגבולות? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בן...  קמר פאור מעכו העתיקה, -

 בת )מייסרה(:

 . אני פלסטיניה. 15בת  )קמר(:

 . 14בת  סירין עבדי כיתה חי"ט, -

 ואני אוהבת את עכו.  חיה בעכו.

 .14בן  מוהיימן חמאד כיתה חי"ט, -

 פלסטיני, חי בישראל.

 ערבי, מוסלמי, פלסטיני, חי במדינת ישראל.   ,14תאמר עבד אלטיף  -

 אבל ההורים שלה מאיפה?  )סמדר(:

 מפלסטין.  מעכו. חנאן(:-)ילדה

 בל איפה בפלסטין?א מפלסטין,  )סמדר(:

 לא בעכו או בתוך עכו.

 את לא יודעת, אבל בתוך פלסטין.    

 בפלסטין?מה זאת אומרת,  )סמדר(:

 כאילו, פלסטין זה...

 מה הגבולות? כשאת אומרת "בפלסטין", מה הגבולות של פלסטין? )סמדר(:

 הכבושה, פלסטין הכבושה.   

 ההורים שלה נולדו בעכו. זה בעכו. )חנאן(:

"היא נולדה בפלסטין", אז זה אומר שלא בהכרח  כן, אבל כשאת אומרת )סמדר(:

 אולי בכפר אחר, נכון? בעכו.

 גבולות פלסטין.  ילד(:)

 .  1948זאת הייתה פלסטין לפני  אני יודעת. )חנאן(:

לאיזה  כן, אבל כשאת אומרת פלסטין, למה את מתכוונת חוץ מעכו?)סמדר(: 

 אזור, לגליל? 

 לכל ישראל. )חנאן(:
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 היא חושבת שעכו זה מדינה מייסרה:

 

 

: גם מפה, לקחתי רק 'היילייטס', זה ממש ממש מרתק לשמוע את כל סמדר

 הריאיון. 

 

 

 

 

 

 : אלפים שנים?סמדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : זה תאמר והוא מהווה דוגמה מצוינת להתפלגות של המשפחות. סמדר

 חצי מהמשפחה שלו מעזה וחצי מהמשפחה מלבנון. 

 

 נכון?: זה מעניין סמדר

 לכל מה שהיום ישראל?  )סמדר(:

 כן. )חנאן(:

 זה נחשב היה פלסטין?  )סמדר(:

 כן. )חנאן(:

 ערבים פלסטינים בעולם? אז כמה זמן כבר יש )סמדר(:

 כמה שנים, כמה זמן? ממתי?  

 לפני אלף.)ילד(: 

 לפני אלף שנה? )סמדר(: 

  מזמן, מזמן.(: ה)ילד

 אלפים שנים. )ילד(: 

 יש פלסטינים פה בפלסטין?ש אלפים שנים)סמדר(: 

 פלסטין קיימת? היא אומרת לך, כמה זמן פלסטין...כמה זמן(: בערבית, )מייסרה

 כן. כמה זמן פלסטין קיימת?)סמדר(: 

 מתי נוצרה מדינה שקראו לה פלסטין?(: בערבית ,מייסרה)

 מזמן.)ילד(: 

 שנים, שנים.)ילדה(: 

 כמה?(: בערבית )מייסרה,

 יותר מאלפיים שנה.)ילד(: 

 יותר מאלפיים שנה?  )סמדר(:

 כן. )ילד(: 

 במקור הם מעזה. רחמן,-ועבד אל סבא וסבתא, בדרייהתאמר(: -)ילד

 מצד אבא? )סמדר(: 

 כאן בעכו, קוראים לנו "עזתים". כן.תאמר(: -)ילד

 בגלל שיש לנו משפחות בעזה.

 הם הלכו ללבנון. ,1948ודוד שלי בלבנון. בשנת 
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 אני לא חייבת כל הזמן לדבר על זה. 

 

 

 

 : תגנבי פוקוס סמדר. מייסרה

 ויש לו הרבה מאוד מה להגיד.  'היימןומ'לא למה. זה  סמדר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למשל אני שאלתי אותו מה היה קורה אם אבא שלי לא היה מגיע באנייה?  סמדר:

 

 

 

 

 

 

 

  

 אני רואה את כאילו המדינה הערבית... אני לא רואה את עצמימוהיימן(:  -)ילד

 "מדינות"? בערבית()איך אומרים  יישארו ככה...אם הם ... פה בישראל

 המדינות.  )מייסרה(:

לא יהיה עוד כמה  הערבים לא יעזרו להם, המדינות, האחרים,מוהיימן(:  -)ילד

 שנים

 ערבים פה.

 יהיה כמו ביפו?  )סמדר(:

 כן. )ילד(: 

 שמה יש ביפו? מה קורה ביפו?  )סמדר(:

 ספים"?"או )בערבית(איך אומרים  תאמר(:-)ילד

 אוספים.  )מייסרה(:

   בארץ לא יפה ... שאוספים כל הערבים תאמר(:-)ילד

 במקומות.  )מייסרה(:

 קטנים, צרים...)בערבית(  במקומות... תאמר(:-)ילד

 כמו בגטו?  )מייסרה(:

 כמו האזור הזה... עג'מי. כן. תאמר(:-)ילד

לא איתנו  הישראליםכאילו, כשאתם  בחופש. )בערבית(חיים  מחמוד(:-)ילד

 עושים מה שאנחנו רוצים... את הכוונה.זאנחנו חיים בחופש בפלסטין, אנחנו...

 .)תופס בידיו את הגרון( כשאתם איתנו היינו ככה כאילו כי היינו כאילו...

ולא רק היהודים  אני רוצה להיות...להראות שאני ערבייה,(: בערבית קמר-ילדה)

 ואפילו להצליח יותר מיהודים. לה גם להצליחאני ערבייה ויכו שולטים בכל,

 מה יקרה, לדעתך? (:בערבית )מייסרה

 מה הכוונה? (: בערבית קמר-ילדה)

 מה יקרה? (:בערבית)מייסרה 
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 תרזה מאמה ]אמא[ מייסרה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נמשיך לחיות זה לצד זה, או לא?בערבית(:  מחמוד-)ילד

 המצב ישתנה? (:בערבית)מייסרה 

איך  המצב כיום... שאנחנו,אם נמשיך כך, כפי  לדעתי,(: בערבית קמר-ילדה)

 יושבים על פצצת זמן. (:בערבית)מייסרה אסביר? 

 (: כןבערבית קמר-ילדה)

 תגידי את זה. (:בערבית)מייסרה 

 כלומר, נפסיד... אנחנו נפסיד.(: בערבית קמר-ילדה)

 אנחנו נפסיד, כולם. : )מייסרה(

 נפסיד כולם? )סמדר(:

וגם  בכל העולם וגם אצלנו שיהיה שלוםקודם כול, אני רוצה  סירין(:-)ילדה

הוא יהיה עוד מאה  אני אומרת שכן, יהיה מה שעכשיו בפלסטין וישראל, הכול.

 שנה,

 ערבים, יהודים, כל ה... האנשים. ושנהיה כולם ביחד,

משהו ש... איך שהיא  שחקנית תאטרון וגם... ואני חולמת שאני אהיה קודם כול

 גם ערבייה ואני יכולה הכול.שאני  שיראה לכל האנשים אמרה,

 לעשות הכול.

 כפי שקמר אמרה, נצא, לדעתי, אם המצב הנוכחי יימשך,(: בערבית מוהיימן-ילד)

 אבל כאשר ישראל תשיג את מבוקשה, לא נמשיך ל...עכשיו אנחנו חיים בשלווה,

 וכשנפסיד, כשכבר מאוחר נישאר ישנים...עד שיקרה מה שהם רוצים אז נתעורר.

 כי בעיניי, זו אדמתנו, פלסטין שלנו. פסיד, נבין מה הפסדנו.כשנ מדי,

 כשאגדל, אני רוצה להיות שחקן.

 אני מקווה שיהיה טוב. (:בערבית תאמר-)ילד

 שיהיה טוב?  )סמדר(:

 יהיה טוב.ש )מייסרה(:

 מה אתה רוצה להיות כשתגדל? כמו איש זקן שראה הכול בחיים. )סמדר(:



15 
 

 

 

 ()מוסיקה

 

 עם מקל הליכה וכפייה. , הילד הראשון בדמות של זקן פלסטיני אל הבמה נכנס

באופן הדרגתי נכנסים כל הילדים בזה אחר זה, מכיוונים שונים של הבמה כשהם 

 מגלמים זקנים/ות פלסטינים/ות(. 

 

 : לאט לאט. סמדר

 

 : 'שוואי' ]לאט[מייסרה

 

 

 שחקנים(-כיסאות, כמספר הילדים 6)סמדר מכניסה אל הבמה 

 )בהדרגתיות, לוקחים את הכיסאות ומתיישבים בשורה, מול הקהל(. 

 

 

 'ביטה' ]בבקשה[שחקנית, שלקחה כיסא(: -)לילדה סמדר

  זה בסדר הם מבינים עברית.: מייסרה

 אני חושב, לא? כי הם עבדו בסולל בונה, בחקלאות, פחחות. 

 )צוחק(

 

 

 

 

 

 הזקנים.כמו  כמו איש זקן מדבר.

 

 )מכאן הווידאו ממשיך ללא סאונד(

 

 מה אתה רוצה להיות?  אינשאללה, יהיה טוב. כן, שיש לו כבר הרבה... )סמדר(:

 שדרן. בערבית(:תאמר -)ילד

 איש טלוויזיה. זוהיר בהלול. רוצה להיות משהו... קריין בטלוויזיה.

 לפני שאנחנו מסיימים? מישהו רוצה להגיד משהו )סמדר(:

 לא קשור למה ששאלתי. שעכשיו בא לכם להגיד, כל מה

 למצלמה.  אם יש משהו, יאללה.

נזכרתם שלא אמרתם או  לדבר ולהגיד כל מה שעוד פתאום לדבר אל המצלמה,

 זה הזמן., שאתם...כל מה שאתם רוצים להגיד

 מילה לסיום.

 ."הורידו רגליים" עכשיו, נשיר שיר בואו נשיר )ילד(:

 מתאים.לא, זה לא  )ילדה(:

 כי השיר מדבר על מה שאמרנו., נשיר "פעם הייתה ילדה קטנה" )מייסרה(:

 השיר מדבר עליכם.  )סמדר(:

 )שרים את השיר. מילותיו(

 "פעם הייתה ילדה קטנה

 ציירה בשכונה עיגולים 

 עם רדת החשיכה

 הייתה רצה הביתה מהר

 פעם הייתה ילדה קטנה

 ציירה בשכונה עיגולים

 עם רדת החשיכה
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 : 'נאם' ]כן[. מייסרה

 'מניח' ]טוב[

 

 

 : זהו. מדי

 

 

 

 

 

 

 

 ומה איתי? איפה הכיסא שלי? )בערבית(: שחקנית-ילדה

 : סליחה?סמדר

 שכחת אותה. תני לה כיסא.  מייסרה:

 

 

  )סמדר רצה ומביאה לה כיסא(

 

 

 

 : סליחה, לא בכוונה. 'אסקיוז מי' ]סליחה[, 'איסמחי לי' ]סלחי לי[. סמדר

 

 'ג'ומור'  ]קהל[.  )בערבית(: היי ... מייסרה

 הייתה רצה הביתה מהר

 היא ציירה בגירים

 על קירות השכנה הנטושים

 היא ציירה בגירים

 על קירות השכנה הנטושים

 ציירה תמונה כה יפה

 ציירה תמונה כה יפה

 חתמה בקשקושים..." 

 תרקדו עם התנועות.  בשקט.ועכשיו  )מייסרה(:

 "צביטה קמיטה

 לקום מהמיטה

 הבאתי כוס מים למורה

 ונשברהנפלה מידי 

 הבא הבא, ילדתי

 החביאי ידך בתיבה

 הבא הבא, ילדתי

 החביאי ידך בתיבה

 צביטה קמיטה

 לקום מהמיטה

 הבאתי כוס מים למורה

 פלה מידי ונשברהנ

 הילדה היפה גדלה

 ובכל הארצות הסתובבה

 הילדה היפה גדלה

 ובכל הארצות הסתובבה
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 . (שרה בערבית, שיר עממי) שחקנית-ילדה

 )הילדים מצטרפים כמקהלה לשירתה(

 )מתחילה סצנה תיאטרונית בערבית: שיחת זקנים בשכונה(

 )מייסרה מתרגם תוך כדי הסצנה(. 

 אום זיאד, מה בישלת לנו היום?  -: מייסרה

 בישלתי תבשיל פלסטיני מאוד טעים.  -

 מג'דרה, מג'דרה.  -

 אוהו! -

 ואיך את מבשלת את המג'דרה? -

 לוקחת עדשים, שוטפת אותם במים. אחר כך שמה אותם בתוך סיר על האש.  -

 מוסיפה שתי כוסות בורגול. 

 אחר כך מכינה סלט ערבי. 

 מייסרה, סלט ישראלי.  סמדר:

 כמו שליוונים יש סלט ככה גם לערבים יש סלט.  מייסרה:

 : אז סלט יווני. בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו. סמדר

 בלי פוליטיקה.  מייסרה:

 : תמשיכו סליחה. סמדר

 )הילדים ממשיכים בסצנה, מייסרה ממשיך לתרגם(

 עם יוגורט הכי טוב.  -

 עם סלט -

 עם יוגרט, יאללה חאלס. -

 ו התפוצץ מצחוק. מעניין, זה הבדלי תרבות. : בקטע הזה הקהל בעכסמדר

 מתרגם() מייסרה

 והיא עדיין מציירת תמונה כה יפה

 תמונה כה יפהוהיא עדיין מציירת 

 "וחותמת בקשקושים

 )סוף ווידאו(
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חברי'ה נזכרתי במשהו מאותה תקופה שהיינו מבשלים את המג'דרה, לפני יותר  -

נכנסו לאדמה שלנו וכבשו אותה, שנה, היהודים, שאלוהים יסלח להם,  60 מ

 והוציאו אותנו מהבתים. אנחנו שרנו. 

 געגועים לפלסטין()שרים, שיר עממי, שמדבר על 

 איזה יופי, מייסרה זה שיר פולקלור נכון? זה לאו דווקא קשור ל...  סמדר:

 : כן. נכון.. זה לא קשור לכלוםמייסרה

 : יופי. זה הכי חשוב, שזה לא יהיה קשור לכלום. סמדר

 זקנים(-ומתקרבת לילדים האיפון)סמדר פותחת את 

 : אני אתעד את זה בשביל... סמדר

 'חוריה' זה שלא נשכח את החופש? 

 )סוף השיר. הילדים ממשיכים בסצנה, מייסרה ממשיך לתרגם(

  פיתות 100הייתי אוכלת  -

 זאת הקומיקאית שלנו.  סמדר:

 )מייסרה מתרגם(

 בזמן המלחמה אכלנו מה שיש.  -

 : איזה מלחמה. סמדר

דע איזה מלחמת ניקרגואה. מלחמת השחרור, מלחמת הנכבה, אני יו מייסרה:

 מלחמה... 

 : אה... המלחמה ההיא. סמדר

 קה... י: ההיא, בלי פוליטמייסרה

 )מתרגם(

 לא היה אורז, לא היה כלום.  -

 יא שאלוהים יקח אותך, הכנסת אותנו לדיכאון.  -

 אני זוכרת שהיינו שרים.. זה שיר לשהיד.  -

 )שרים(
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 )קמים מהכיסאות ורוקדים(

 נורא יפה. זה חלק מהפולקלור.-זה נורא סמדר:

אני רוצה לשאול. 'קן איי אסק יו פליז' ]אפשר בבקשה לשאול אותך[... אה.. הם 

 מדברים עברית. 

 : מדברים עברית. כן. מייסרה

: אני מכינה עבודה, אני עוסקת באנתרופולוגיה ו.... אני עושה מחקר ואני סמדר

וקרת את תרבויות אגן הים התיכון. בעיקר על כותבת גם ב'ג'רידי' ]עיתון[ ואני ח

עכו והתרבות הערבית בעכו. ורצתי לשאול אתכם כמה שאלות, אולי אני גם אצלם 

 'שוקרן' ]תודה[.  אתכם, בסדר?

 ...? מה זה השמלה, ה'פוסתן'

 (: זה לא 'פוסתן' זה 'גלביה'. בערבית), ילדה

 .....?שו...  : 'וואט איז דה דיפראנס'? ]מה ההבדל[סמדר

 : את ה'גלביה' אנחנו תופרות בעצמנו, זאת עבודת יד. )בערבית(ילדה 

 : אה... ומתי הכינו אותה? 'ווין תעמלואה'? סמדר

 מזמן.  )בערבית(: ילדה

 : ומה שרת עכשיו? 'וואט דיד יו סינג אבאווט דה שהיד'?סמדר

 זה שיר חגיגה לשהיד. 'זאפי'.  )בערבית(:ילדה 

היד. אתם יודעים שבשבילנו היהודים המילה הזאת שהיד : חפלה כזאת לשסמדר

 היא מאוד קשה להכלה. 

 הולדת. -שהיד זה מישהו שמת למען יום)בעברית(: ילד 

 מולדת, מולדת....  ילדים:

 : אהמ.. מולדת. ילד

 : זאת אומרת שזה חלל מלחמה? קורבן מלחמהסמדר

 זה מישהו שמת למען האדמה. :)בערבית( ילד

 בור מלחמה. אז זאת אומרת שיש שהידים גם לאו דווקא ערבים: זה גיסמדר
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 כן, טורקים, ערבים... :)בערבית( ילדה

 יש גם יהודים.  :)בעברית( ילד

 : כן? בר כוכבא אוליסמדר

 : היה מישהו... איך קראו לו...?)בעברית( ילד

 : יצחק רבין. ילדים

 : יצחק רבין היה שהיד. ילדה

 )צוחקת(יצחק רבין? החברים שלי לא יאמינו לי...  )צוחקת(: סמדר

 : גם צ'ה גווארה נחשב שהיד. מייסרה

 : יש הרבה מאוד הערצה בעתיקה לצ'ה, נכון?סמדר

 : כן. מייסרה

 : אוקיי.. 'וי וייל נוט'... אנחנו לא ניכנס פנימה לתוך ה... לתוך ה'קסבה'. סמדר

 ן ובס ]שאלה או שתיים וזהו[. אני רוצה עוד כמה שאלות 'סואל' או 'סואלתיי

 טייב? ]טוב?[

 'וואט איז דיז...' על הראש שלך?

 : זאת 'כפיה'. )בערבית( ילדה

 : מה זה 'כפיה'? אני רוצה לצלם. סמדר

 )ילדה בערבית, מייסרה מתרגם(

 זה סמל לפלסטין, זה לא פוליטי. זה סמל, סימבול. 

 : וממתי זה קיים? סמדר

 (: מלפני שנים, מאז שיש מדינת פלסטין. )בערביתילדה 

 : מאז שיש מדינת פלסטין... לא...סמדר

 : זה לפני קצת, אני לא יודע כי אני לא הייתי וגם היא לא הייתה שם. מייסרה

 הבנתי.  )מצלמת(: סמדר

ספרי לנו 'וואט יז יור ניים' ]מה שמך[ 'מן ווין אסלק' ]מאיפה משפחתך[ ככה 

  ב'בריפלי' ]בקצרה[.
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אני קוראים לי ערביה מסרי, אני נולדתי בעכו. בעלי בא  )בעברית(: ג'והיינה ילדה

ממצרים ואנחנו התחתנו ונולדו לנו ארבעה ילדים, הבן הקטן שלי שמו ראד והנכדה 

 שלי קוראים לה ג'והיינה. 

אה... אז את הסבתא של ג'והיינה. ואיזו מן ילדה ג'והיינה? איך הקשר  סמדר:

 שלכן?

 : הקשר שלנו מאוד טוב, אני אוהבת אותה. )בעברית( ג'והיינה ילדה

 תהייה גדולה?: ומה את רוצה שהיא תהייה כשסמדר

 שחקנית תיאטרון.  )בעברית(: ילדה ג'והיינה

 את רוצה שהיא תהייה שחקנית תיאטרון? סמדר:

 כן.  )בעברית(: ילדה ג'והיינה

 : את מסכימה. סמדר

 כן.  )בעברית(: ילדה ג'והיינה

 וואו. יש ממש התקדמות ב...  סמדר:

 כן.  מייסרה:

דקה, דקה, מה היא מדברת.. היא משקרת. הנכדה שלי )בעברית(:  ילדה סירין

 רוצה להיות שחקנית, היא מחקה אותה.. 

 הנכדה שלך סירין.  סמדר:

 כן העיניים שלה 'זורו' ]כחולות[  )בעברית(:ילדה סירין 

 נדיני. ( ושיער בלו)עוברת לערבית

 בלונדינית עם עיניים כחולות. )מתרגם(: מייסרה

 : ומה שמך? 'וואט']מה[ 'איז יור'... 'איסמק' ]שמך[? סמדר

(: אני ווחידה עבדי, אני מעכו, סבא של סבא שלי מעכו וגם )בעברית ילדה סירין

 אני נולדתי בעכו. 

 : אז אתם כבר כמה דורות בעכו. סמדר

 כן. בואי. אני רוצה להגיד לך משהו.  )בעברית(:ילדה סירין 
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 ()סמדר מתקרבת

הבן שלי ווליד הוא פתח חנות ברחוב בן עמי, מספר  )בעברית(: ילדה סירין

 ... 05הטלפון שלו.. 

(: מה זה היא רוצה לעשות פרסומת אבל משתיק את סירין, בעברית) ילד תאמר

  ..פה זה תיאטרון.

 : מה את מחזיקה בידסמדר

 . אני תופרת. (: זה 'שאל' ]צעיף[)בערבית רחאמ-ילדה

ייטה. איזה יופי, נורא דומה, השפות אה... חייט ח ]תופרת[ ה?'ט: 'חייסמדר

 מתכתבות. 

 : כלב 'כאלב'. הב הב... ילד

 : ותספרי לנו טיפה על עצמךסמדר

ם לי אלמז איוב, אני מכפר איקרית ימייסרה מתרגם: קורא )בערבית(, מארח-ילדה

 בצפון. 

 : אה... אני הייתי שם. סמדר

 כן? כפר נטוש נכון? מייסרה:

 ובאתי לעכו כשהתחתנתי. ובאחד הימים אני אחזור לשם.  )ממשיך לתרגם(:

 

חברים שלי לא  )צוחקת(,: כן, בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. סמדר

 זה מעניין...  )צוחקת(,יאמינו. איזה יופי 

 : בלי פוליטיקה. מייסרה

 : שלום 'קן יו טל אס' ]תוכלי לומר לנו[ משהו על עצמך אום...מדרס

 ייסה ראשיד קדורה, אבל קוראים לי אום מנאהל. שמי מ :)בערבית( ילדה מריה

 סמדר: על שם הבן הכור. 

 כן.  )בעברית(: ילדה מריה

 : אני יודעת, זה מנהג כזה... אני מתעסקת בפולקלור. סמדר
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אמא ואבא מצפת אבל אני נולדתי בחיפה ועברנו לעכו ב  )בעברית(: ילדה מריה

1946 . 

 סמדר: למה?

 כי חיפה הייתה כבושה ועכו עדיין לא.  )בעברית(: ילדה מריה 

 סמדר: מה זאת אומרת?

 46מייסרה: עוד לא נכבשה ב 

 סמדר: אז מתי?

 48מייסרה: בשנת 

 בעכו?סמדר: אה... ואיפה היה יותר טוב, בכיבוש בחיפה או בכיבוש 

 הכל אותו זבל.  )בערבית(: ילדה מריה

 : באמת מאוד מאוד מרתק. ובת כמה היית כשהתחתנת?סמדר

 שש עשרה.  )בעברית(: ילדה מריה

 הה-סמדר: או

 . 43ובעלי היה בן  )בעברית(: ילדה מריה

 : ואהבת אותו?סמדר

 (: כן)בעברית ילדה מריה

 : באמתסמדר

 )צוחקת( ילדה מריה

 : בבקשה אדוני, אתה בטח הסבא של מוהיימן. יש לי איזה הרגשה כזאת. סמדר

אני קוראים לי גם מוהיימן אבואליאס, אני מעכו, אני עובד )בעברית(:  ילד מוהיימן

דייג, אבא שלי גם היה דייג והוא לימד אותי לדוג, אני הפלגתי בכל העולם אבל לא 

 זור. מצאתי כמו הנמל הזה של עכו. ותמיד שאפתי לח

 כי עכואי שהוא מחוץ לעכו זה כמו דג מחוץ למים.  סמדר:

 נכון.  )בעברית(: ילד מוהיימן

 : נכון, כמו לוקוס. מייסרה
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 עומרק' בן כמה אתה? הדשתספר לנו ' סמדר:

ואני  67, טוב יאללה 56, לא לא סליחה, אני בן 48אני בן  )בעברית(: ילד תאמר

 לא עולה שנה אחת. 

 ושם צריך לעצור.  73לי להוסיף את חשבנו או סמדר:

 (: אני עלי עבדל רחמן עבדול לאטיף, אני מ'רזה' ]עזה[ )בעברית ילד תאמר

 : יש לך הרבה ע' )צוחק(, עלי עבדל עבדול, ע' ע' ע', הרבה ע'. מייסרה

 (: אני מ'רזה' ]עזה[)בעברית ילד תאמר

 עזה. עזה. ככה הכל מתחיל בע'.  ד: תגימייסרה

, בגלל המצב הכלכלי היה רע 1948(: אני באתי לעכו בשנת )בעברית ילד תאמר

 מאוד ב'רזה' ואני עובד אה.. 'קדר'...

 ן', עכו מלאה אמנים. א: אה.. אז אתה אמן 'פנסמדר

אולי יש לכם איזה שיר על עכו, אני יודעת שיש שירים מיוחדים שנכתבו על עכו, 

אולי אבל משהו בשיתוף הקהל.  מאהבה לעיר, אולי תשירו לי ואני אתעד את זה.

 משהו משמח. 

 

 )הילדים שרים שיר אהבה לעכו בערבית, מוחאים כפיים וקמים לרקוד(

 )מייסרה מלווה בתיפוף דרבוקה(

 )מספר צופים מצטרפים לבמה ורוקדים(

 )סוף השיר(

  רגע רגע חכו, בואו נעשה סלפי ביחד כולנו.: סמדר

 ()מצלמת

 אני אעלה את זה לפייסבוק. 

 לאפון ומעבירים אותו מאחד לשני. מצלמים(פ)הילדים מתעניינים ב

 יאללה תגידו גבינה. ג ב י נ ה  ילד:

 : חומוס. מייסרה
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 : אבל רגע דקה, את 'מושריה' ]מפרסמת[ילדה

 : כן אני מעלה את זה עכשיו בזמן אמת. סמדר

 לא. אבא שלי ישחט אותי. 'יטבח לי'.  ילדה:

 . : אבא שלה יהרוג אותהילד

 : אה.. טוב אז אני לא אפרסםסמדר

 : סתם, אבא שלי כבר מת. ילדה

: יש לי בקשה אחרונה להיום. יש לנו כאן היום קהל תל אביבי בעיקר, אז סמדר

 תנו לי בבקשה דבקה אחת קטנה. 

 

)רוקדים דבקה. תוך כדי פושטים את בגדי הזקנים ונשארים עם בגדיהם מחיי היום 

 יום. לחלק מהילדים משאירים את הכפיה או את הצעיף המסורתי(

 

 מריה מה זה? מפתח?: נורא חם, חם פה במזרח התיכון. סמדר

 כן, זה מפתח של פלסטין.  :)בעברית( ילדה מריה

לא מזמן, בדיוק דוקטור נטלי ואני היינו באיזה אירוע של ערב שירה וסיפרו  סמדר:

שם על יהודים מגלות ספרד, שגירשו אותם מספרד והם היו הולכים עם המפתחות 

 על הצוואר. גירשו אותם ליוון, לאלבניה...

 : והם חזרו לספרד? מייסרה

 : לא. אני לא יודעת... רגע ומי מצויר פה. סמדר

 : חנדלהיהילדה מר

 : מי זה חנדלה?סמדר

 עלי. -: נאג'י אלילדה מריה

 : זה מאייר פלסטיני שנרצח בלונדון....מייסרה

 : אז אנחנו לא ניכנס לזה... סמדר

 לא ניכנס לזה כי זה פוליטי...  מייסרה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 אז מה התחלפתם? שיניתם? לגבי הלבוש(:)סמדר 

 : כן.. חם... ילדים

תגידו אתם זוכרים את משחקי הילדות?  תרגם(:)בערבית, מייסרה מ מריה ילדה

 בואו נשחק. 

 מה אתם עושים? סמדר:

 שנה.  60 לפני יותר מ, הם רוצים לשחק, כמו ששיחקו אז מייסרה:

 סמדר: אה... פולקלור של ילדים. אז גם את זה אני מתעדת. כמובן. 

 

'. לשיר יש תנועות )הילדים מסתדרים בזוגות, שרים את השיר 'קרמשי יא קרמשי

 ידיים. במהלך השיר ניגשים לקהל ומשחקים איתו(. 

 

 

. אני מושיטה את ידי לחברה יאני עומדת במעגל ומביטה סביב )שרה(:סמדר 

 שלי...."

 זה ממש דומה מייסרה. 

 כן.  מייסרה:

 

 

 )מצלמת(זה כל כך יפה. אני מתעדת את זה.  סמדר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )מצגת(

 קרמשי יא קרמשי

 מילים ולחן פיראס רובי

 בהשראת שיר ילדים עממי

 

 היו הייתה ילדה קטנה

 שציירה עיגולים בשכונה

 כשהחשיכה הייתה עולה

 רצה הביתה במהרה

 

 היא ציירה בגיר

 על קיר הבית הנטוש של השכנה

 ציירה ציור יפה

 וחתמה למטה בקשקוש

 

 חתיכת ביסקוויט ביסקוויט ביסקוויט



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זה שיר ילדים עתיק?: אז סמדר

: כן זה שיר פולקלורי, אבל יש אמן עכואי בשם פירס רובי שהוא עשה מייסרה

 עיבוד והטקסט חדש. 

ראיתי כאן באיזשהו מקום שהילדה ציירה על הקיר של הבית הנטוש של  סמדר:

 השכנה. מה זאת אומרת. 

 : בית שעזבוילדה

טנה, אפילו יותר קטנה מכם, : זה מזכיר לי כשהייתי בצ'כיה, הייתי ממש קסמדר

 מורתי שלחה אותי לקנות בצל

 נפל לי ונשבר

 

 פיפ פיפ יא כלה

 החביאי את ידך בקופסא

 ביסקוויט ביסקוויט...

 

 גדלה הבת היפה

 והסתובבה בכל השכונה

 אבל עדיין מציירת תמונה יפה

 וחותמת למטה בקשקוש

 

 kremshi ya kremshiקרמשי יא קרמשי             

 Ya habitli kremshiי                יא חביטלי קרמש 

 Baatatni malimtiבאאטטני מעלימתי                  

 Ashtiri kuzil basalאשתירי קוזיל בסל                 

 Yakhi wiamini min kasarיאחיויאמיני מין קסר     

 )סוף השיר(
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אבא שלי לקח אותי פעם בערב לכפר שבו הוא גדל וממש הלכנו כמו גנבים בלילה 

והוא הראה לי את הבית שהוא גדל בו, ואמר לי את רואה פה אני גדלתי. אני 

 נולדתי כאן..

 : בסדרמייסרה

 : מה גם לנו היו... סמדר

 כן. בסדר.  מייסרה:

וואלד' ]ילדים[ אם יש אצלכם את המשחק הזה.. 'הרציתי לשאול אתכם  סמדר:

 אצלנו בפתח תקווה קראו למשחק הזה קון או קלאס. שמציירים עם גיר ככה... 

 )סמדר מדגימה את השרטוט ואת הקפיצות(

 ואז לוקחים אבן...

 : אה... 'אקס'. כן. ילדים

 ?: אז מכיריםסמדר

 כן, יש לנו 'סטייל עכואי'.  ילדה:

 : אבל מה המקור של זה... כי אני רוצה לדעת איך הדברים מגיעים. סמדר

 : אז אנחנו צריכים אבנים. ילדה

 )הילדים מתקרבים לקהל, מבקשים מהם אבנים(

 : יש לי אבנים. רגע. סמדר

 : אבנים למשחק. מייסרה

 : יש לי. אני הבאתי איתי אבנים. סמדר

 : אולי יש לך אבנים בין השיניים. מייסרה

יש לי אבנים שהבאתי איתי מאירופה,  )לוקחת את המזוודה, פותחת(: סמדר

מרוסיה, מ.... אתם יודעים אנחנו מאמינים שבית המקדש השלישי יבנה כשכל 

 היהודים יחזרו לציון, אז הבאתי איתי אבנים לבנות את המולדת. 

: כן, הפועלים הפלסטינאים יבנו לכם את בית המקדש עם האבנים מייסרה

 באת מפולין. שה
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 : וגם הסינים יבנו. סמדר

 : וגם סודנים. מייסרה

אתם יודעים שיש עכשיו מנהג כזה שבני נוער בגילכם נוסעים למחנות  סמדר:

אתם יודעים הריכוז וההשמדה ולוקחים איתם אבנים מהארץ ועושים גל עד שם. 

 מה זה השואה?

 כן. היטלר.  הילדים:

 : היה לוקח את היהודים מהבתים שלהם ושם אותם בגזים. ילדה

 : הרג שש מיליון. ילד

 : והיה הורג ילדים קטנים. ילד

 ועשו אינתיפאדה.  ילדה:

 : מה אינתיפאדה?סמדר

 : והיהודים עשו אינתיפאדה. זה מרד. מייסרה

 אה... מרד גטו ורשה. החברים שלי לא יאמינו.  סמדר:

שאינתיפאדה זאת מילה בעברית, מרוב ששומעים : אולי את חושבת מייסרה

 אותה בחדשות. 

: אתם יודעים שאנחנו ממש לא אוהבים שנוגעים לנו בשואה. או שמשווים סמדר

 אותה למשהו אחר. 

 : מי נגע. מייסרה

 : לא אני מראש אומרת. סמדר

 : את מכניסה לפה שלהם פוליטיקה. מייסרה

 : ההצגה הזאת מגמתית. סמדר

קשיבי, מה ששלכם שלכם. מה ששלנו שלנו. אנחנו לא משווים שום : תמייסרה

 דבר. 

 : טוב. סמדר

 : תעזבי את שלנו לפחות. מייסרה
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 : אז תראו לי את המשחק ותגידו לי גם איך קוראים לו. סמדר

 'אסי באטה וואזי' ]קש ברווז אווז[ בערבית(:) ילדה

 

 )שרים ומשחקים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצגת()

 קש ברוז אווז

 ראזי אבו באקר מילים ולחן:

 

 התנועעי ורקדי קפצי,

 ארצי היפה היפה

 בך שוכנות עכו ועזה

 

 בך נמצאות נצרת וחיפה

 יופיו של האביב והקיץ

 וקבלת האורחים שהיא מסורת אדוקה

 

 התנועעי ורקדי קפצי,

 ארצי היפה היפה

 בך שוכנות עכו ועזה

 

 בך גם לוד ויפו

 כתפיהן פירות הדרעל 

 וטעמן נפלא

 

 התנועעי ורקדי קפצי,

 ארצי היפה היפה
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 "פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות" )שרה כנגד שירת הילדים(:סמדר 

 

 

 

 חיי דרור...  חופש"פה נחיה ופה ניצור, חיי  סמדר:

 )נשארת לבד בשירתה(

 פה תהא השכינה שורה.... 

 )שמה לב שנשארה לבד, עוצרת(

  קורה, זה בסדר.  מייסרה:

 "פה תפרח גם שפת התורה".  )ממשיכה בקול חלש(: סמדר

 )מדגימה(. אני התכוונתי למשחק שזורקים וקופצים ככה  )במעבר חד(,

 כן, עשינו רק חימום.  ילדים:

 : אז אני רוצה לראות את האורגינל שיזכיר לי את הקון מהילדות שלי. סמדר

 יאללה תשחקו 'סבעה חג'ר' שבע אבנים.  מייסרה:

 : כלומר זה פולקלור אבל יש לזה טקסטים מודרניים. סמדר

 : נכון. מייסרה

 )הילדים שרים ומשחקים קלאס, כל אחד עם אבן משלו(

 בך שוכנות עכו ועזה

 

 בה הילת אל אקסה

 העולה לשמיים ואומרת לאדמה

 היי גאה

 

 התנועעי ורקדי קפצי,

 ארצי היפה היפה

 בך שוכנות עכו ועזה

 

 בה נולדה מרים ובה בכתה מרים

 בכי שמתוכו נולדה הנחישות

 שאומרת תתחזקו

 )סוף השיר(

 

 

 

 

 

 

 

 

 )מצגת(

 שבע אבנים

 ראזי אבו באקר מילים ולחן:
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 שבע אבנים

 שבע אבנים

 הבה נשחק בשבע אבנים

 

 האבן הראשונה מהי?

 להיות יחד ולהתחזק זה מזה

 

 שבע אבנים

 שבע אבנים

 הבה נשחק בשבע אבנים

 

 האבן השנייה מהי?

 אהבה ואחווה

 

 שבע אבנים

 שבע אבנים

 אבניםהבה נשחק בשבע 

 

  שאר האבנים הן

  השמחה התקווה,

 גן העדן והדרך הירוקה

 

 שבע אבנים

 שבע אבנים

 הבה נשחק בשבע אבנים
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, קרובים לקהל. בידיהם אבנים. )בסוף השיר, סמדר והילדים עומדים בשורה

 תנועה איטית ואחידה של זריקת האבן על הקהל(.  

 : סתם. ילדים

 )יוצאים מהתנועה האיטית ומפרקים את השורה(

 : 'גיים אובר' ]סוף משחק[ילד

 : לא חבל על האבןילדה

: סתם, צחוקים 'הסלוואו מושיין' שאנחנו עושים ביחד, הבנתי שזה אחד סמדר

 הרגעים החזקים בהצגה. 

. אנחנו מרגישים : אני לא מאשים אתכם. אתם כמו השכנה שלנו שושנהילד תאמר

 משפחה אחת. 

 : יופי. מייסרה

 אני לא הורגת בני אדם כמוני: )בעברית( ילדה מריה

 : כי הלב שלי לבן. )בעברית( ילדה סירין

 : אף פעם לא זרקתי אבן, רק על הים. )בעברית( ילד מוהיימן

: מירי רגב חביבתי, אני רוצה להגיד מה שאני רוצה ומתי )בעברית( ילדה ג'והיינה

 שאני רוצה. 

 (: אנחנו ערבים אבל לא טרוריסטים. בערבית ואחר כך בעברית) ילדה מרח

בטח אתם מפחדים להיכנס לעכו עתיקה לפעמים, גם אני  :)בעברית( ילדה מריה

 מפחדת להיכנס לתל אביב, לפעמים. 

: קשה ללמוד השפה העברית, אבל אנחנו מתאמצים כדי )בעברית( ילדה סירין

 שנבין אתכם ואתם תבינו אותנו. 

 )סוף השיר(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 : היא רוצה בקיצור להגיד לכם תתאמצו. מייסרה

(: אני לא אכנס לכלא ככה סתם. מה שאני רוצה בפאתוסבעברית, ) ילד תאמר

 ( ואריח את הריח של פלסטין)עובר לערביתשאשב מתחת עץ זית 

 כואי. יופי: המלט העמייסרה

 זהות שלי. האני רוצה את תעודת  :בערבית() ילדה מרח

 (: אני רוצה לחיות במדינה שלי חופשיה ועצמאית. )בעברית ילדה ג'והיינה

אני רוצה לעמוד על הבמה ולדבר על פלסטין אבל בלי )בעברית(:  ילדה סירין

 לפחד. 

 (: אני רוצה לחגוג ביום העצמאות שלי ולהיות עצמי. )בעברית ילד מוהיימן

אני לא רוצה להרוג אבל אני )בערבית ולאחר מכן מתרגמת לעברית(:  ילדה מריה

 רוצה לעמוד ובלי לפחד לשיר את ההמנון לארצי. 

 ('מולדתי מולדתי')שרים 

 

 

 

 

 

)סמדר אוספת את האבנים מהרצפה, מכניסה אותם לתוך המזוודה. תוך כדי 

 איסוף, זוחלת ומשטחת( ה

 )מחבקת את עוזר ההפקה הערבי, כנפרדת לשלום(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )מצגת(

 מולדתי מולדתי

 מילים: אבראהים טוקאן

 מולדתי, מולדתי

 כבוד ויופי, רוממות ותפארת

 בגבעותייך, בגבעותייך

 וגאולה, ברכה ותקווהחיים 

 באווירך, באווירך

 

 האם אראך, האם אראך

 שלמה ומנוחמת, איתנה ומכובדת

 שלמה ומנוחמת, איתנה ומכובדת

 האם אראך בעליונותך

 מגיעה לשמים, מגיעה לשמים

 מולדתי, מולדתי.

 

 מולדתי, מולדתי

 הנוער לא יתעייף עד עצמאותך
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)מייסרה מסמן לסמדר ללכת עם המזוודה מאחורי הילדים וכאשר יסמן לה היא 

 תחצה את השורה שבה הם עומדים ושרים(

 : תפרצי את החומה. כאילו שאת רוצה לעזוב. מייסרה

 לעזוב את הארץ. את עם המוסיקה פורצת. 

 על המוסיקה? סמדר:

 : כן. מייסרה

 : תגיד קיו ]סימן במה[סמדר

 עכשיו.  מורה באצבעו(:) מייסרה

 . (סמדר חוצה את הבמה. המוסיקה נפסקת בפתאומיות)

 

 לאן את הולכת.  בערבית ומייסרה מתרגם(:) ילד תאמר

 תישארי. )בערבית ומייסרה מתרגם(: מרח ילדה

 (: אנחנו רוצים אותך כאן איתנו. בערבית ומייסרה מתרגם) ילדה סירין

אני חוזרת לשורשים שלי, למקורות שלי, לאירופה ואני משאירה לכם כאן  סמדר:

 או עד מותו, או עד מותו

 נהיה עבור אויבינו נזהר מן המוות ולא

 כעבדים, כעבדים

 

 אין אנו רוצים, אין אנו רוצים

 את חרפתנו הנצחית ואת חיינו המרים

 את חרפתנו הנצחית ואת חיינו המרים

 אין אנו רוצים, אלא נחזיר

 את תהילתנו מזה דורות, את תהילתנו מזה דורות

 מולדתי, מולדתי.

 

 מולדתי, מולדתי

 בההחרב והעט, לא המילים והמרי

 הם סמלינו, הם סמלינו

 תהילתנו ובריתנו, אחריותנו לנאמנות

 ....מניעות אותנו, מניעות אותנו

 סוף השיר() 
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 את ה... 

 (: לא לא, אנחנו רוצים להיות איתך. )בערבית ילד מוהיימן

 היה כיף וכיף שהיה....  סמדר:

 הם רוצים שתישארי פה. מוהיימן גם מציע שתגורי אצלם בבית מייסרה:

גם הבית שאני גרה בו בעכו הסתבר לי לא מזמן שהוא בעצם יושב על בית  סמדר:

 ...של איזה משפחה של סופר

 של ע'סאן כנפאני מייסרה:

 : למה אני צריכה את זה. סמדר

 )הילדים שרים לסמדר(

 

 

 

 לכיוון הדלת ומתכוונת לצאת מהאולם()סמדר עולה במדרגות עם המזוודה, 

 

 

 

 

 

 

)שני הילדים, תאמר ומוהיימן מגיעים אל סמדר, מושיטים לה יד ומובילים אותה 

 חזרה אל הבמה(

 )מזמינים אותה לרקוד איתם(

 )הילדים במעגל וסמדר רוקדת באמצע(

 אבל זה לא מנומק. למה אני חוזרת.  סמדר:

 פשוט תרקדי איתם מייסרה:

 

 

 

 

 )מצגת(

 (?'ווינק)'אייכה? 

 מילים: אחמד סולימאן  לחן: פיראס רובי

 

 אייכה? ... 

 לאן אתה ממהר?

 חכה רגע..  טוב אז לך..

 אבל אל תשכח אותנו

 ותזכור שאנחנו חסרי אונים 

 ואולי אנחנו רשעים.. ולא יודעים

 טוב אז לך!!!

 

 ותחשוב עלינו.. כי הכול ריכולים

 תשאל עלינו בכל מקום.. ביירות פריס ורומא

 יעידו לך עלינו

 ואל תאשים אותנו בכל..

 ובכל זאת לך...!!!

 אך אל תשכח אותנו..

 )סוף השיר(
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 : מייסרה אי אפשר לפתור כל דבר בחאפלה. סמדר

אתה למדת בבית צבי. אתה מביים את העבודה הזאת אתה צריך לתת לי סיבה 

מוצקה, למה אני חוזרת. אני שחקנית ואני צריכה להרגיש. אני כבר הלכתי אז למה 

 אני חוזרת. 

 : קודם כל את צריכה להפגין נוכחות. מייסרה

 יר וביבשה.. : אנחנו כן... בים באווסמדר

 : נוכחות. מייסרה

 : אני מבינה את הנקודה הזאת של הנוכחות סמדר

 : אני לא מבין אותה. כי הנוכחות שלכם זה... לא משנה בלי פוליטקה. מייסרה

 : אם אתה רוצה שיהיה פה 'הפי אנד' ]סוף שמח[ תן לי סיבה. סמדר

 : כל העולם יפה אבל איפה שאני נמצא הכי יפה. מייסרה

 אמר. אדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. טשרניחובסקיזה  סמדר:

 חובסקי. למשל איפה נולדת?-זה מייסרה מייסרה:

 בפתח תקווה.  סמדר:

 במלבס מייסרה:

 : מלבס. סמדר

 )הילדים שרים 'ארץ', קודם בערבית ואחר כך בעברית(

 

 

 

 זהו, כל כך פשוט? זה כל כך פשוט? סמדר:

  הארץ היפה, הפרדים, הנרקיסים, השכונה, החול.. כל כך פשוט מייסרה. 

 )שירה בציבור, הקהל מצטרף(

 : את רואה כמה פשוט, כל העולם יכול לשיר את השיר הזה. מייסרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )מצגת(

 ארץ

 מילים ולחן: שייקה פייקוב

 

 أرضي، أرضي، أرضي،.. أرض السما  والشمس

 يصحى الندا بين يوم وأمس

 أرضي فيها خلقنا.. أرضي فيها نكون

 ويكون شو ما يكون

 

  ,ארץ, ארץ, ארץ

 ארץ תכול אין עב

  והשמש לה כדבש וחלב

   ארץ בה נולדנו ארץ בה נחיה 

 ונשב בה יהיה מה שיהיה
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 זה שיר נבואי 'בדרום חולות'.  מצביעה על המילים במצגת(:) סמדר

 

 

 

 

 )סוף השיר(

 השקופית עם המילים האחרונות "ארץ שנאהב"()במצגת נשארת 

 

 

 

  ארץ שנאהב

  א לנו אם ואבהי

  ארץ של העם

  ארץ לעולם

  ארץ בה נולדנו

  ארץ בה נחיה

 יהיה מה שיהיה

 

  ארץ, ארץ, ארץ ים אל מול החוף 

   ופרחים וילדים בלי סוף 

  בצפון כינרת בדרום חולות

 ומזרח למערב נושק גבולות

 

 أرضي اللي منحب

 هي إلنا إم وأب

 أرض الوطن والشعب

 رغم األسى والصعب

 فيها خلقنا.. أرضي فيها نكونأرضي 

 ويكون شو ما يكون

 

 ארץ שנאהב....

 -סוף-


