מלכת ירושלים – פרק 1
חוץ .בוקר  .רחוב בבית חנינא מחוץ לביתה של נור

נור מנצור  ,שיער כהה אסוף  ,משקפי שמש  ,לבושה חצאית כהה
וז'אקט מחויט יוצאת מפתח ביתה .
תמי לודמיר  )35( ,בלונדית שיער קצר  ,במכנסי דגמ"ח  ,טי
שירט וווסט  ,ממתינה לה שעונה על דלת ג'יפ גדול עם מספר זר
 .היא מחזיקה מנשא טייק אווי עם שתי כוסות קפה .
תמי
בוקר טוב (.נור מסמנת נשיקה כפולה ולוקחת ממנה כוס )
לפני עשרים דקות זה עוד היה חם
תמי נכנסת למושב הנהג  ,נור מקיפה את הרכב ונכנסת למושב
השני  .תמי מתניעה והן יוצאות לדרך
נור
אני מצטערת  .הסתבכתי  .חצי בית ארוז כבר
שרציתי  -היה בארגז הכי תחתון  .לא משנה .

ודווקא הז'אקט

תמי
מתי הלכת לישון ?
נור
האיפור לא עוזר ?
תמי
לא ממש .
נור
לקחתי חצי כדור .לא נרדמתי
תמי
בגלל הראיון ?
נור
כנראה  .לא רק .
תמי
עזבי ,רק תשתדלי לא להתרגז ולא להתחכם ולא להיות שנונה מדי
ואל תתווכחי איתם  .זה לא בית משפט  .אין לך מה להסתיר.
תעני רק על מה ששואלים אותך ,בלי להסביר .ואל תעני על מה
שלא שואלים.
נור
אני אשתדל
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תמי
הם פקידים.זה התפקיד שלהם לשאול שאלות .
נור
בסדר .
תמי
תהיי נחמדה ונעימה ותסתכלי להם ישר בעיניים .בלי משקפי שמש.
נור
הבנתי .מה הם מודאגים מה אני כבר יכולה לעשות להם?
תמי
את רוצה ויזה לארה"ב – הם רוצים לראות מי את .כולם עוברים
את זה  .זה עניין טכני  .זה הכל.
נור
טוב .
תמי
אז אני מורידה אותך בקונסוליה ואנחנו נפגשות בטקס בעירייה .
מה ?
נור
כלום  .חשבתי שתהיי איתי שם .
תמי
ממילא אני לא יכולה להיכנס איתך .ואני צריכה לעבור במערכת
לפני הטקס שלך.
נור
את לא יכולה לבוא לטקס

.

תמי
אני יכולה ואני אבוא ואני אביא מצלמה  .לא יעזור לך.קיבלתי
אישור מהדוברת לצלם את הטקס .
נור
לא רוצה שתבואי
תמי
אני אפתח את הדלת בטעות  .אופס סליחה ,איפה מחלקת ארנונה?
נור
די ,אני מבקשת ...
תמי מתרככת
תמי
2
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נור -
נור
מה ?
תמי
יהיה בסדר .אנחנו נוסעות מכאן בעוד שבוע .
נור
טוב .

פנים  .יום  .סטודיו בית שאריף  ,בית צפאפא .
סטודיו "שאריף מנצור  ,אדריכלות ויזמות מגורים " ,
מרווח בהיר ונעים לעין על הקיר צילומי פרויקטים קודמים
של הבעלים האדריכל והיזם שאריף מנצור (אבו ראמזי) ,
שולחנות שרטוט  ,מחשבים  ,מכונות צילום גדולה .
במרכז החדר שולחן מודל של פרויקט שכונת המגורים "גבעת
השקד" בג'אבל מוכאבר  .שני מתלמדים צעירים  ,אכרם
וזיהא עובדים ליד שולחנות השרטוט  .שאריף מנצור,42,
שיער חום חלק ,גבוה ונאה  ,מסביר על הפרויקט לאבו
נאביל  -גבר משופם נמוך קומה במעיל עור ולחסן בחור
מגודל וקרח .שאריף לחוץ וחושש.
שאריף
זה חשבון פשוט ,אבו נאביל 63 ,דירות ,חצי מליון לדירה ,
הפנטהאוז -מליון  7 .פנטהאוזים .כל הפרויקט ארבעים
מליון .
אבו נאביל
וכמה מכרת עד עכשיו?
שאריף
הכל  .זה קבוצת רכישה .הכל מכור מראש בחוזים  ,ברגע שיש
היתר  -הם מעבירים תשלום ראשון ואתה מקבל את הכסף שלך .
אבו נאביל
מתי יש היתר ?
שאריף
היום  .בעירייה  .הנה  ,אני בדרך לשם לקחת את ההיתר ביד
בכתב .בערב יש אסיפה של הרוכשים  ,עושים הגרלה של
הדירות  ,אנשים באים עם צ'קים ביד ( .למתלמד) אכרם  ,קח
את התכניות  ,שים לי בתיק –
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אבו נאביל מסמן משהו לחסן וזה מושך מהשולחן צג מחשב
גדול שנופל ומתרסק על הרצפה
שאריף
מה אתה עושה? אתה נורמאלי? מה הוא עושה ? אבו נאביל !
חסן מרים את המחשב ומנפץ אותו על הרצפה ואז פונה אל
השולחן השני והופך אותו עם כל מה שעליו  .זיהא צורחת
אכרם משותק מפחד  .שאריף מסתער לכיוונו ומנסה לתפוס
אותו אבל נתפס בעצמו בכוח על ידי אבו נאביל שמכופף את
ידו לאחור  .חסן מנפץ עכשיו את תמונות המשפחה שעל
השולחן של שאריף .
שאריף
אבו נאביל  ,למה  ,אבו נאביל ? ! מה זה יעזור?!
העובדים בחדר קופאים במקומם
אבו נאביל
תקשיב טוב  ,בן זונה  ,אני לא חבר שלך ולא עובד שלך.
ואתה מאחר שנה עם החוב  .שנה  .שום בן זונה לא קיבל
ממני כל כך הרבה דחיות  .וכל פעם סיפור אחר
שאריף
זה לא סיפור  -היום אני מקבל היתר  ,את האמא שלי
שילמתי שם שוחד  .למה לשבור למה להרוס  .יא אללה  ,את
התמונה של הילדים ? אין לך אלוהים בלב ?
בפתח הסטודיו הופיעה יוסרא  ,42( ,רואת חשבון ,בלונדית,
מלאה ) אשתו של שאריף ובידיה מגש ועליו עשרות מעמולים
(עוגיות ממולאות בצורת כדור)מסודרים בפירמידה נאה .היא
מביטה בתמונת ההרס בעיניים קרועות לרווחה .
אבו נאביל
תודה  ,אום ראמזי .לא היית צריכה -
חסן הקירח ניגש לקחת מעמול .יוסרא נרתעת .
יוסרא
לא  ..זה– ..
שאריף
סליחה ,זה להיום  ,להגרלה של הדירות .
אבו נאביל
המעמול ?
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שאריף
בתוך המעמול יש פתק עם המספר של הדירה  .אם הוא לוקח
אחד  -צריך לעשות הכל מחדש .
אבו נאביל
יש לך שבוע  .כל הכסף עם הריבית  .כמה זה עכשיו ,חסן ?
כמה הגיע החוב שלו ?
חסן –
מליון מאתיים .
אבו נאביל
היה מליון מאתיים  .עכשיו מליון שלוש מאות  .מעכשיו
שבוע  .סליחה גברת על הבלאגן .
חסן עוקר עכשיו שני בניינים מהמודל ומטיח אותם זה בזה .
אבו נאביל
(לחסן) חאלאס  ,הוא הבין ( .לשאריף) הוא כועס כי העלבתם
אותו עם המעמול
השניים יוצאים ובדרך סוחבים שני מעמולים
לשמור פאסון .

 .שאריף מנסה

יוסרא
אני אעשה חדש .
שאריף
יהיה בסדר  .אל תדאגי  .אכרם  ,אתה וזיהא  ,כמו שדיברנו
 מלון אמבסדור  6 ,בערב  .תסדרו שולחן יפה  ,מפה ,זיהא ,
פרחים  ,את השלט בד הזה מאחורי ,כשאני מדבר.
תשתדלו לתקן מה שהוא הרס ותביאו לשם את כל המודל
אכרם
איך נספיק?
שאריף
אתם טובים ,תספיקו .
לובש ז'אקט ויוצא .
חוץ  .יום  .חניית ביתו של שאריף
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שאריף יוצא עם תיק גדול לכיוון הרכב .שמשת הנהג מנופצת.
שני המעמולים על מכסה המנוע  ,נגוסים וריקים .הוא נכנס
ונוסע .
פנים .יום .מחלקת הויזות .הקונסוליה האמריקאית בירושלים.
נור ניצבת מול פקידת מחלקת ההגירה היושבת מאחורי חלון
זכוכית ועונה לשאלותיה  .על הקיר מאחורי הפקידה מתנוססים
סמלי השלטון האמריקאי וכן עם דגלי ארצות הברית  .הפקידה
עושה רושם שלא תצליח לחייך גם אם תתאמץ .
פקידה
נור מנצור
נור
כן
פקידה
את עורכת דין .
נור
כן
פקידה
את מוסלמית
נור
מה ? כן
פקידה
את מבקשת ויזת לימודים
נור
כן  .תואר שני במשפטים .ב  . NYUמסלול משפט אזרחי וזכויות
אדם
פקידה
זה מינימום שנתיים .
נור
כן .
פקידה
ואחרי זה תואר שלישי ?
נור
לא .חזרה הביתה .לירושלים  .אני גרה כאן .עובדת כאן  ,אני
מנכ"לית ארגון נשים גדול
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פקידה
נשים מוסלמיות .
נור
לא רק אבל בעיקר נשים ממזרח ירושלים .
פקידה
אבל עכשיו את עוזבת .
נור
זמנית  .ללימודים .
פקידה
איפה תגורי בניו יורק
נור
עם חברה .יש לה דירה בניו יורק  .להוריה  ,יותר נכון .
פקידה
מוסלמית ?
נור
מוסלמית ? היא ..ישראלית.תמי לודמיר .יש לה אזרחות
אמריקאית  .כתבתי לכם את כל הפרטים
פקידה
רק תעני בבקשה לשאלה  .איזה סוג של חברה ?
נור
סליחה
פקידה
אתם בנות זוג ?
נור
מה ? לא
פקידה
למה גב' לודמיר מסכימה לארח אותך שנתיים אצלה בבית ?
נור
לארח ? אני אשלם לה  .אנחנו נתחלק בהוצאות  .סליחה  -זה
ראיון או חקירה ?
פקידה
גבירתי תעני בבקשה לשאלה .
נור
אנחנו חברות  .ידידות .
פקידה
7
© כל הזכויות שמורות – שמואל הספרי

החברה שלך היא יהודיה ישראלית  ,קצינה לשעבר בצבא  ,מפיקה
מקומית של ערוץ חדשות אמריקאי  -מה לה ולאשה מוסלמית ,
פעילת זכויות אדם במזרח ירושלים ?
חוץ  .יום  .הרחוב ליד הקונסוליה האמריקאית
נור יוצאת במהירות מהקונסוליה מתכוונת לעצור מונית  .שומעת
שריקה  .תמי מנופפת לה מתוך הג'יפ  .נור נכנסת לרכב .
חוץ  .יום  .ג'יפ של תמי בנסיעה בירושלים .
נור
הם השתגעו לגמרי  .רציתי לקום וללכת משם .
תמי
הזהרתי אותך  .הנשיא הבטיח לבוחרים שלו לא להכניס ערבים
לאמריקה  .לעירייה ?
נור
למשרד  .אנחנו יוצאים משם .והיא כל הזמן שאלה אותי מוסלמית?
מוסלמית? מוסלמית?  -הרגשתי שצומח לי חיג'אב תוך כדי הראיון
.
תמי
והויזה .
נור
לא יודעת .יודיעו לי  .ישלחו לי .לא יודעת .תודה שחיכית לי
תמי
(מחייכת) אני כל הזמן מחכה לך .
נור
אה  ,והיא שאלה אם אנחנו זוג .
תמי
מה?! ומה ענית
נור
שאנחנו המוסלמים טרוריסטים  -לא לסביות.ושאת לא הטיפוס שלי.
תמי מחייכת

פנים  .יום  ,בנק במרכז ירושלים
מנהל הבנק  ,ראובן זכריה  ,50 ,כיפה שחורה ולא מגולח
בגלל ספירת העומר יושב מצדו האחד של השולחן ומולו שאריף
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מנצור ופקידת לקוחות עסקיים  ,נעמה מוסאיוף , 35 ,
ממושקפת  ,כיסוי ראש וערכה ליישור שיניים  .אווירה של
תוגה נואשת שוררת בחדר .ראובן מעיין בתכניות הפרויקט של
שאריף .
ראובן זכריה
טוב ,זה לא מלהיב ,בלשון המעטה  .מה הוא יכול למשכן ?
נעמה
לא הרבה
ראובן זכריה
הבית ?
נעמה
כבר יש עליו שתי משכנתות .
ראובן זכריה
חשבונות חיסכון  ,מט"ח  ,פנסיה ?
נעמה
הכל משועבד
ראובן זכריה
איזה רכב יש לך ?
שאריף
טויוטה קאמרי 2011
נעמה
אחרי תאונה .
אני צריך

שאריף
 50אלף בסך הכל  .במזומן .

ראובן זכריה
בנוסף לשני מליון .איך אתה מחזיר אותם ?
שאריף
תראה ,ראובן – זה פרוייקט של  70מיליון  .היה תקוע
בוועדה אבל עכשיו ברוך השם ,עברתי התנגדויות  ,הכל
השתחרר – אני מקבל היום את ההיתר והתשלומים מתחילים
לזרום  .שלב א' .
ראובן זכריה
אז בשביל מה ה 50אלף ?
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שאריף
קצת גריז  ,לשמן קצת ,שיעבוד חלק  .שלא יפתיעו אותי.
אני רוצה להיות בטוח שעשיתי מה שצריך ועוד קצת .
ראובן זכריה
מה שווה הרכב שלו ?
נעמה
 50פלוס מינוס
ראובן זכריה
אין לך משהו אחר ? מגרש  ,מטע זיתים  ,אנא עארף – אין
למשפחה שלך משהו בשטחים?
שאריף
התחלת לעבוד עם מתנחלים ?
ראובן זכריה
אני מחפש לעזור לך
נעמה
ראובן  ,אם הוא קונה רכב יוקרה אפשר לשעבד כנגד הלוואה
שאריף
מה זה ?
ראובן זכריה
חכה רגע( .מחפש במחשב ) הנה – אתה לוקח הלוואה  100אלף.
 50אתה לוקח לשוחד שלך  50אתה שם תשלום ראשון על
ב.מ.וו או מרצדס וכל היתר תשלומים לשלוש שנים  .יש לנו
סידור איתם  .נעמה תעשה לך
שאריף
באיזה ריבית ?
ראובן זכריה
זה הבעיה שלך – הריבית ? באת על ארבע לבקש  . 50אתה
יוצא עם  100ועם מרצדס – על מה יש לך להרהר פה ?

פנים  .יום  .משרדי ארגון "יאללה טאריר (שינוי) " ,
ירושלים .
בלובי של משרדי הארגון דלפק קבלה עם מזכירה  ,הקירות
מכוסים פוסטרים של הארגון ולוגו גדול בדמות שתי נשים
אוחזות ידיים המורכב מפסיפס תמונות פספורט של מאות
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חברות הארגון.בין החדרים יש תנועה של נשים –כולן בכיסוי
ראש  .נור ,מנכ"לית הארגון נכנסת עכשיו .
נור
בוקר טוב  .מוכנות לצאת ?
ליד הקיר  ,מאחורי המזכירה ניצבת סגניתה של נור ,סוראיה
עווידה  )35( ,בחיג'אב המבליט עיניים ענקיות.
סוראיה
נור ,מה דעתך ?
היא מצמידה צילום של מסגד אל אקצא למרכז הלוגו של
הארגון  .נהיה שקט בלובי  .ממתינים למוצא פיה של נור .
נור
שוב ? בשום אופן לא .
היא פונה להיכנס לחדרה  .סוראיה באה בעקבותיה .
סוראיה
כי את חושבת כמו חילונית אבל תנסי לראות גם ...
פנים  .יום  .חדרה של נור במשרדי יאללה טאריר
נור נכנסת ומתישבת  ,סוראיה בעקבותיה
נור
פתאום מפריע לך שאני חילונית ?
סוראיה
אני אמרתי את זה ?
נור
כשחילצתי את אחיך מהכלא – גם הפריע לך שאין לי חיג'אב ?
סוראיה
נור ,למה את עושה מזה עניין אישי? אנחנו יכולות להיות
ארגון של  20אלף נשים – לא אלפיים .
נור
בסדר 20 .אלף -.
הדלת נפתחת ואורי דייויס ( )50חנון אנגלוסכסי חובש כיפה
מציץ פנימה .
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אורי דייויס
"יאללה טאריר! " אופס סליחה  ,אני מפריע ?
נור
זה בסדר  ,כנס " .יאללה טאריר"  .תראי,סוראיה  -בעוד שבוע
אני נוסעת  ,את נכנסת במקומי תוכלי לעשות מה שאת רוצה .
תצטרפי לחמאס מצידי הם מאד מעודדים נשים .
אורי דייויס
על מה הויכוח
סוראיה
בסך הכל הצעתי שינוי קטן בלוגו שלנו .
נור
מה שינוי קטן  -לתקוע את אל אקצא באמצע הלוגו? (נותנת לה את
התצלום ) תראי לו .
סוראיה
(לדייויס) אורי ,אצלנו על כל בית יש סמל אל אקצא  .זה כמו
מזוזה
נור
טוב ,סוראיה  ,בואי לא ניתמם  .זה ארגון אזרחי  .אני לא
הולכת להחזיר אותן למסגדים.
סוראיה
תקשיבי  ,דברי עם החברות  -הילדים משגעים אותנו עם אל אקצא
אי אפשר להתעלם מזה .
הדלת נפתחת  ,המזכירה מכניסה את הראש
מזכירה
נור  ,רוצים להיכנס אליך לרגע ,להיפרד .
סוראיה
לא עכשיו .אנחנו צריכות לצאת לטקס בעירייה .
מזכירה
אמרתי להן
נור
שייכנסו
לחדר נכנסות שתי נשים בחיג'אב וילדה עם מתקן ליישור שיניים
הן קצת נבוכות .אחת מהן ניגשת לנור עם צלחת ממתקים שהכינה .
אשה בחיג'אב(אמאל)
הילדה רצתה
בה מאד יפה .

להגיד תודה לפני שאת נוסעת .על השיניים .טיפלו
12
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נור
זו זכותך  .בשביל זה את משלמת מיסים לעיריה .תיקנו כבר את
הביוב ברחוב שלך?
אמאל
אמרו מחר  ,אינשאללה
נור
יופי  .אל תעזבי אותם  .תתקשרי אליהם מהבוקר כל חמש דקות .
נור לוקחת ממנה את הצלחת ומחבקת את הילדה
היחידה בחדר ללא כיסוי ראש .

 .מאד בולט שהיא

נור
(לילדה) חמודה ,אל תתייאשי ,גם לי היה כזה בגילך " .יאללה
טאריר (שינוי) " (הנשים עונות – "יאללה טאריר ") תודה ,
אמאל  .ואל תדאגו – סוראיה תחליף אותי .
הנשים יוצאות .
אולי פיספסתי – הן אמרו משהו על אל אקצא ?
אורי דייויס
(בערבית רצוצה) סוראיה ,אני לא בטוח שמי שמממן אותנו יסכים
לממן ארגון דתי מוסלמי.
נור
אורי ,דבר עברית  ,בחייך .אין לנו זמן ל-
אורי דייויס
(עברית) בסדר ,עברית  .ברגע שנחרוג במילימטר – יגמרו אותנו
מכל הכיוונים .
סוראיה
בגלל הלוגו?
נור
בגלל הלוגו(.מצביעה על תמונות הנשים בלוגו ) אלה הפנים
שלנו.הנה אני  ,הנה את  ,הנה רים  ,הנה אמאל ,הנה פטמה ,
הנה זיינאב  - ,הנה אנחנו  .כשאל אקצא יעזור לי להכניס ילדה
אחת לאוניברסיטה  ,לתקן מדרכה אחת בצור באהר  ,לפנות אשפה
בראס שחאדה –אני אשים גם אותו על הלוגו  .בינתיים זה אנחנו
.
אורי דייויס
טוב ,ראש העיר מחכה לנו( .הן קמות לצאת ) אני רק מבקש אם
אפשר את חילוקי הדעות נשאיר בבית  .בטקס ,בואו נשתדל להפגין
הרמוניה .
13
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נור
בסדר בסדר ,אורי  ,אנחנו לא צריכות גבר ,יהודי ,אשכנזי ללמד
אותנו על סולידריות נשית פלשתינית.
אורי דייויס
(נחרד)מה ?
סוראיה
צחקה אתך ( .יוצאת)
אורי דייויס
אני אצטרך הרבה עזרה מאללה אחרי שתעזבי לניו יורק .
נור
תרגע  ,היא תהיה מנכלית מצוינת .
אורי דייויס
זאת ירושלים – טעות אחת וכל המפעל היפה הזה מתרסק .

חוץ .יום  .רכב שאריף (ב.מ.וו )
שאריף נוהג ב  BMWהמפואר מדבר עם אשתו בדיבורית  .על
המושב לידו תיק עם הכסף במזומן .
יוסרא
אתה מטורף ? אוטו ב 350אלף ?
שאריף
הייתה לי ברירה? עזבי  ,יוסרא ,זה טיפה בים לעומת –
יוסרא
אנחנו נטבע בטיפה הזאת
שאריף
טוב  ,עזבי אותי עכשיו  .עשית עוד נאגלה של המעמולים ?
יוסרא
כן  ,כמו ילד  .אתה עם המשחקים שלך .
משמאלו הוא מבחין בצעיר רוכב קטנוע חבוש קסדה אדומה
שנצמד אליו  .הוא לוקח את תיק הכסף ומסתיר אותו תחת
המושב  .הרוכב מסמן לו משהו ומחייך .
שאריף
תגידי בהצלחה  ,יוסרא
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יוסרא
בהצלחה בעלי
שאריף
ותעשי איזה אוכל מיוחד  ,נחגוג אחר כך .
יוסרא
בטח  ,אני רק אעמוד במטבח ואכין אוכל .מתי תגיע ? יש לי
ישיבת הנהלה במכללה אחרי צהרים .
הם מגיעים לרמזור המתחלף מירוק לצהוב  .שאריף עוצר
ואיתו רוכב הקטנוע  .שאריף מחכה לסיום הצהוב ואז גונב
את הרמזור ומשאיר את הקטנוע מאחוריו .
שאריף
אני לוקח את ההיתר מהועדה  ,נוסע ל"אמבסדור" לאסיפת
רוכשים ומשם הביתה .מכסימום עשר.
יוסרא
אלוהים אתך  .שאריף

פנים  .יום  .חניון ספרא  ,עיריית ירושלים
שאריף מחנה את ה  BMWהחדש בזהירות  ,לוקח את התיק עם
הכסף  ,יוצא נועל בשלט המשוכלל ומביט מסביב  .ניגש
למעלית .
חוץ/פנים  .יום .כניסה ללובי בקומת הקרקע עירית ירושלים
בתור למגנומטר בכניסה ללובי של בניין עיריית ירושלים–.
שאריף יוצא ממעלית החניון,תיק הכסף צמוד אליו ומצטרף
לתור ממתין לבדיקה  .רוכב הוספה חבוש הקסדה האדומה נעמד
מאחוריו ופונה אליו
אדהם
בוקר טוב אבו ראמזי
שאריף
(עצבני) סליחה  ,מה אתה רוצה ממני ?
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אדהם
אני אדהם  ,המורה של ראמזי .למחשבים ?
הצעיר,אדהם סנדוקה)22( ,
מתולתל ירוק עיניים.

מוריד את הקסדה  .הוא חתיך

שאריף
אדהם  .יא חביבי  .הרגת אותי לא הבנתי מה אתה  ...מה
אתה עושה כאן
אדהם
אני עובד כאן  .במוקד .
שאריף
תקשיב  ,אדהם – אני חייב לך כמה חודשים ,אבל אל תדאג.
פשוט נחנקנו קצת עם הכסף .
אדהם
לא דואג ,אבו ראמזי .תתחדש על האוטו .
שאריף נפרד בחשש מתיק הכסף ,שם אותו במגש עם הנייד
והארנק ,עובר במגנומטר ונכנס ללובי .
בינתיים הצטרפו לתור נור מנצור,סגניתה סוראיה עאווידה
ואורי דייויס שמקפיד לחצוץ ביניהן.
מישהו מנופף לשאריף מקצה הלובי ומסמן לו לבוא אחריו -
זהו לייזר "גומבה"  ,חרדי נמרץ כבן  30עם סנטר בולט,
זקן ,מגבעת ,ועיני תכלת מכוסות במשקפי שמש .
אדהם עם הקסדה האדומה נכנס אחריו ופונה שמאלה למעלית.
פנים  .יום  .חדר מוקדנים בעירייה .
אדהם סנדוקה  ,הצעיר עם הקסדה האדומה נכנס למוקד
העירוני המאוכלס בעמדות טלפון מאוישות ופונה לאחד
המוקדנים
אדהם
אפשר עוד שתי דקות  ,אחי ?
מוקדן
תזדרז .
אדהם משאיר אצלו את הקסדה וניגש לחדרו של מפקח המשמרת .
אדהם
עקיבא  ,אפשר רגע ?
16
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עקיבא
כן  ,כנס (לטלפון ) שנייה ,אחי ( .לאדהם) סיפור ארוך ?
אדהם
כמה זמן אני פה ?
עקיבא
שנתיים?
אדהם
אני עובד טוב ? היו עלי תלונות ? בעיות ?
עקיבא
אדהם  ,מה העניין ? צריך ליטוף?
אדהם
אני צריך מכתב המלצה .
עקיבא
אתה עוזב פה ?
אדהם
לא ,הגשתי בקשה לאזרחות ישראלית  .יעזור לי מכתב מהבוס
עקיבא
אתה לא אזרח ?
אדהם
אני תושב .במזרח העיר יש לנו תושבות לא אזרחות .
עקיבא
מה ההבדל
אדהם
אנחנו לא יכולים להצביע לכנסת – רק לעירייה .
עקיבא
וואלה  .ואתה רוצה להצביע לכנסת?
אדהם
אני רוצה דרכון  .אין לי דרכון .
עקיבא
אתה יורד מהארץ ?
אדהם
17
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יכול להיות .
עקיבא
רעיון טוב  .אמנם אני אוהב אותך
אנחנו ואתם .

 -אבל הכי טוב להיפרד

אדהם
אתה תכין לי מכתב המלצה?
עקיבא
חבוב ,כשהם יקראו מה אני כותב עליך תקבל אזרחות כבוד.
יקיר ירושלים אדהם סאנדוקה .
אדהם
תודה ,אחי
עקיבא
בן דודך  ,לא אחיך  .סתם  .צחקתי  .לך לעבוד .
אדהם יוצא .עקיבא מביט אחריו ומתקשר .אדהם ניגש למקומו
ומרכיב אזניות  .הודיה בוכריס( )18חרדית לייט,בחצאית
ג'ינס ארוכה וצמה עבה בצבע דבש מרימה אליו עיניים
מחייכות מהעמדה שלה ומסמנת נשיקה חשאית .
הודיה
בוקר טוב ,מחבל
אדהם
(מחייך) בוקר טוב ,גזענית
הנורית בעמדה שלו מהבהבת הוא עונה בערבית .
אדהם
מוקד עירוני שלום איך אוכל לעזור לך גבירתי

פנים .יום  .בית כנסת בקומת המסד של עירית ירושלים
גומבה פתח את תיקו של שאריף והוא מוציא את חבילות הכסף.
שאריף מביט סביב .
שאריף
למה בבית כנסת
גומבה
18
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אין כאן מצלמות  .הבאת הכל ?
שאריף
מה שדיברנו  .אתה לא צריך לספור( .גומבה סופר בכל זאת )
הכל סגור? לא יגידו לי עוד פעם התנגדויות?
גומבה
בעזרת השם
שאריף
לא  ,לא בעזרת השם  .תגיד לי אם סגור .
גומבה
סגור  ,שאריף  .יש החלטה מהבוקר .הרב הולנדר ראש הועדה
יודיע על זה בסוף הישיבה ,תקבל את זה רשמי בכתב  .תעלה
 ,אני אצטרף אליך .
שאריף
נעלה ביחד
גומבה
אולי גם נשים שלט שעזרנו לך ? תגיד  ,כמה עולה אצלך
דירה ? יש טעם להשקיע  ,משהו להשקעה ?
שאריף
לא יא חביבי  .זה קבוצת רכישה  ,הכל מכור מראש .
גומבה
יאללה תצליח  .תביא חיבוק  .שיהיה במזל  .מזל וברכה .
שאריף
למי הכסף  ,לרב הולנדר ?
גומבה
חס וחלילה .עמותות צדקה .אנחנו לא לוקחים לכיס  ,שאריף.
אתה משתתף במצווה גדולה.
שאריף יוצא .
פנים .יום .אולם קבלת פנים ,קומה  ,4עירית ירושלים .
זהו טקס הוקרה לנור מנצור  ,המייסדת והמנהלת של ארגון
הנשים המזרח ירושלמי " יאללה טאריר (שינוי) "  .ליד
שולחן הנשיאות ראש העיר ערוד שטראוס שמאד עסוק בנייד
שלו  ,לצידו טיראן כוכבי  ,יועץ ראש העיר לענייני מזרח
העיר  ,לצד השולחן מעמד עם שלט ועליו הכיתוב-
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""יאללה שינוי" -ירושלים מצדיעה לנור מנצור – אשרי
הגפרור שנדלק והצית לבבות "
בקהל מולם נור מנצור וסוראיה עאווידה ,ושש נשים חברות
הארגון –מוסלמיות בחיג'אב ,חרדיות בכיסוי ראש.
דוברת ראש העיר שקד נוסבאום  , 30 ,בלונדינית עם
משקפי ספרנית ,עומדת ליד החלון שקועה בנייד שלה .צלם
העירייה מצלם את הטקס .ליד דוכן הנואם ניצב אלי דייויס
 ,מהמרכז לשיוויון.

אלי דייויס
כולם מרגישים שחייבים שינוי .אבל איך עושים את השינוי
הזה? ואז נור אמרה – שינוי גדול מתחיל בשינוי קטן ,
קטנטן  .ואם מספיק אנשים יעשו שינוי קטנטן –יהיה שינוי
גדול  .על זה קם ארגון "יאללה טאריר " וזאת נור -
ערוד שטראוס
(לטיראן)מי זאת נור ?
טיראן
נור זאת הבחורה שהקימה ומנהלת את הארגון הזה.
ערוד שטראוס
מה אתה צוחק?
טיראן
(משתנק)כי לכבודה כל הטקס הזה  .אתה תיכף נותן לה מגן
הוקרה ...
נור ( לסוראיה )
זה ראש העיר ,שטראוס.ולידו טיראן כוכבי יועץ לענייני
ערבים  .היה קפטן בשב"כ .נחש ארסי עם לב זהב  .הוא
הכתובת שלנו בעירייה .
פנים  .יום  .קומה  7עירית ירושלים  ,מחוץ לאולם ועדת
התכנון .
מחוץ לאולם בלובי שלפני אולם הועדה רובץ שעיה פריצקי ,
"מאכר" כבד גוף כבן  ,60משקפיו על מצחו והוא מעיין
בדפדפת צהובה מלאה רשימות ומסתודד עם שני לקוחות לא
מגולחים  .שאריף יוצא מהמעלית חולף על פני שני מאבטחים
ונכנס לאולם הועדה  .פריצקי עוקב אחריו בעין אחת מפנה
מבט שואל אל לייזר גומבה שיוצא עכשיו מהמעלית .
גומבה
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מה הבעיה שלך,פריצקי ?
פריצקי
חבל על הזמן שלו .הג'ינג'י המתנחל יעצור את זה.
גומבה
בסדר .תתעסק בעניינים שלך  .לא הכל אתה יודע .
פריצקי
שאת החלק שלך חתכת זה אני יודע  .במקומך הייתי נעלם מפה
לפני שיתחיל הבלגאן
גומבה
(פונה ללקוחות של פריצקי) אתם יודעים שהוא ישב בכלא על
הונאה? תעשו פריצקי בגוגל  .גנב עם תעודות ( .שולף
נייד ומסמס)

פנים  .יום  .אולם הועדה העירונית לתכנון ובנייה

.

שאריף שנכנס עומד בירכתי האולם למרות שיש מקומות
פנויים .על הבמה מתנהל דיון בהתנגדות להרחבת בניין
בנחלאות  .יושבים שם ראש הועדה הרב א"י הולנדר,50 ,
חרדי נאה עם זקן כסוף (שקורא עכשיו את הסמס מגומבה),
לצידו ג'ינג'י מקריח עם כיפה סרוגה ושיניים בולטות בשם
נ"צ רובין  ,40 ,וחברי ועדה נוספים  .כשרובין הג'ינג'י
רואה את שאריף נכנס הוא גוחן להולנדר –
רובין הג'ינג'י
הולנדר ,זה לא הערבי האדריכל מהפרויקט בג'אבל מוכאבר?
אישרת לו את הפרויקט?
הולנדר
כן ,אדון רובין ,הבוקר ,לפני שהגעת.אני תיכף מודיע על
זה.
רובין הג'ינג'י
על גופתי .
הולנדר
על גופתך  ,בסדר .להבא תגיע לישיבות  ,במקום להתקוטט עם
ערבים בסילואן.
רובין מתחיל לסמס במהירות  .שאריף מודאג  .לייזר גומבה
נכנס עכשיו ואומר לשאריף –
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גומבה
אתה אחריהם .הרב הולנדר יודיע מה הוחלט הבוקר .
רובין הג'ינג'י
(להולנדר) הרב הולנדר ,תיכף תראה קסם.
כמו בפורים .הוקוס פוקוס.

"ונהפוך הוא" .

פנים .יום  .אולם קבלת פנים  ,עירית ירושלים .
עכשיו מדברת
הארגון.

סוראיה  ,שעתידה להחליף את נור בראשות

סוראיה
נור לימדה אותנו שאין כזה דבר – " לא ענייני"  .זה הבית
שלי? הרחוב שלי,השכונה שלי ,זה הילד שלי? – אז זה
ענייני .כי פנס רחוב שרוף – זה חושך  .החושך מביא פשע .
בלטה עקומה  -זה רגל שבורה  .ברז דולף –יתושים  .אשפה
זה חולדות -זה מחלות .מורה גרוע –זה כיתה של
אנאלפביתים .אז אין יותר "לא ענייני"  -זה ענייני
ואני אטפל  .כי אם לא אני  -אז מי?
שטראוס
פששש ...אשה מרשימה .
במהלך דבריה ניגשת שקד נוסבאום דוברת ראש העיר
את הנייד שלה לערוד שטראוס  ,ראש העיר

ומראה

שטראוס
מה זה?
שקד
הג'ינג'י מודיע ש"עיר דוד" עוזבים את הקואליציה כי
הולנדר אישר פרויקט לערבים בג'אבל מוכאבר
שטראוס
שוב הולנדר? הבן זונה מפרק לי את הקואליציה  .טיראן,
ג'אבל מוכאבר – (מעביר לטיראן את הנייד שלו .לוחש משהו
על אזנה של שקד  .היא יוצאת מהאולם במהירות )
פנים  .יום  .אולם הועדה העירונית לתכנון ובנייה

.

שאריף וגומבה עומדים בצד האולם בזמן שקשיש ירושלמי אחד
מפרט את ההתנגדויות שלו להרחבת הבניין בנחלאות  .שאריף
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עצבני ,מביט בשעון .רובין הג'ינג'י מחייך אליו מסמן לו
"עוד מעט " .הדלת נפתחת ושקד נוסבאום נכנסת במהירות
ניגשת אל הולנדר בשולחן הועדה ולוחשת על אזנו .
רובין
הנה  ,ישועת השם כהרף עין!! (להולנדר שמסתודד עם שקד
נוסבאום ) הרב הולנדר – אמרו חכמים "כל המרבה שיחה עם
האשה גורם רעה לעצמו ובטל מדברי תורה וסופו יורש
גיהנום" .
הולנדר מסמן לגומבה להגיע אליו  .שאריף מודאג צופה בהם
מסתודדים  .שקד עוזבת ודרך הדלת הפתוחה מתגלגל פנימה
שעיה פריצקי עם לקוחותיו .גומבה חוזר אל שאריף ,הולנדר
פונה לפריצקי .
הולנדר
פריצקי  ,אנחנו לא נשמע אותך עכשיו ,אני חייב להפסיק
יש לי הלוויה בהר המנוחות  .בן דוד של אשתי  .אני חייב
לצאת .

.

שאריף
מה זה  ,מה הוא אמר?
גומבה
הם לא  ...אין החלטה היום
שאריף
אמרת שהם החליטו
גומבה
הם החליטו  .מבחינתם יש לך היתר בניה .רק בעיה שראש
העיר הקפיא את ההחלטה
שאריף
מה זה הקפיא ?
גומבה
הרגע .הרב הולנדר נתן החלטה  .אבל הג'ינג'י שם וטו שאם
מאשרים פרויקט לערבים הוא פורש מהקואליציה .אז זה מה
שקרה .
שאריף
מה זאת אומרת  .התחייבתם
גומבה
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נו  ,הרב הולנדר מה שהתחייב – הוא קיים .זה לא הוא
ביטל .הקפיא ,זאת אומרת
שאריף מתחרפן  .הולנדר קם ללכת
גומבה
זה יסתדר  ,שאריף ,אל תדאג .חודש חודשיים  .אני מבטיח
לך -
שאריף
תחזיר לי את הכסף .
גומבה
למה  ,מה שייך להחזיר כסף ?
שאריף
(בקול רם) תחזיר לי את הכסף ,בן זונה
את הכסף.

 .עכשיו תחזיר לי

מבוכה באולם  .הולנדר נטוע על מקומו  .רובין הג'ינג'י
מביט בשאריף בחמלה  .גומבה נצמד אל שאריף מדבר אליו
בשקט  .הקשיש הירושלמי ממשיך לדבר ולעלעל במסמכיו.
גומבה
(נבוך) לא  ,זה לא עובד ככה  -...על איזה כסף אתה מדבר?
שאריף מתפוצץ .
שאריף
תחזיר את הכסף בן זונה  ,ה 50אלף  ,עכשיו תחזיר אותם .
יא אבן אל כאלב ,תשחקו אתי ? אני ילד שלך שתשחק אתי? את
הראש אני אשבור לך .
הוא לופת את גרונו של גומבה שצועק "תוכיח ! תוכיח! "
ומצמיד אותו לקיר  .הולנדר פונה לאחור לצאת מהכניסה
האחורית .שני מאבטחים שהוזעקו פנימה מחלצים את גומבה
מידיו של שאריף וגוררים את שאריף החוצה  .כשהוא עובר
ליד שעיה פריצקי הוא אומר –
פריצקי
פעם הבאה תבוא אלי  ,אבו ראמזי  ,יעלה לך פחות .

פנים .יום  .אולם קבלת פנים  ,עירית ירושלים .
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ראש העיר ערוד שטראוס מסמס בקדחתנות  .סוראיה עדיין
מדברת -
סוראיה
..כי אפילו שאין לך חיג'אב – יש לך הרבה אלוהים בלב .
ואם תרצי לחזור אלינו –תקבלי את הארגון בדיוק כמו
שהשארת.
מחיאות כפים  .ערוד שטראוס קם לדבר  .בגלל השיחות
והסמסים אין לו מושג מי כלת השמחה וכל הנשים בחיג'אב
נראות לו זהות  -לכן הוא מפנה את דבריו לסוראיה הדוברת
האחרונה .
ערוד שטראוס
עו"ד נור מנצור  -לפני שהתחלת  ,נור  ,העסקנו במוקד
העירוני מוקדן דובר ערבית אחד בלבד וגם הוא ,השתעמם רוב
הזמן  .תושבי מזרח העיר לא התקשרו כי לא האמינו שזה
יעזור .היום –בזכותך ,באשמתך – אנחנו מעסיקים שמונה
מוקדנים דוברי ערבית מסביב לשעון.
נור מסמסת לתמי – " ראש העיר הדפוק מברך את הסגנית שלי
וחושב שזו אני  .טוב שלא הגעת "
חוץ/פנים  .יום .כניסה ללובי בקומת הקרקע עירית ירושלים
קב"ט בודק לתמי לודמיר את המצלמה שהביאה .היא מסמסת –
" הגעתי.מעכבים אותי "
תמי
מה קורה ,צדיק ? זה ייגמר מתישהו?
פנים .יום  .אולם קבלת פנים  ,עירית ירושלים .
נור קוראת ומחייכת .היושבים בחדר מתלחשים לטעות הזיהוי
של ראש העיר  .נור מסמנת להם לשתוק .
שטראוס
..אתן מנג'סות לנו,עושות לנו חור בראש ,גורמות לנו
הוצאות – ואנחנו אוהבים אתכן ומצדיעים לכן .אתן משנות
את העיר ירושלים .נור מנצור  ,עם עזיבתך את התפקיד אני
רוצה להעניק לך מגן הוקרה בשמי ובשם עירית ירושלים
המאוחדת .
שטראוס מושיט את המגן לכיוונה של סוראיה שלתדהמתו
מצביעה על נור  .שקד נוסבאום שחזרה עכשיו קולטת את
הטעות ולוחשת על אזנו –
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שקד
זאת נור מנצור .
שטראוס
(לטיראן כוכבי) אני הורג אותך .
בזמן שנור קמה וניגשת אל שטראוס שקד לוחשת לו
שקד
הולנדר הקפיא את ההיתר.הג'ינג'י חוגג שם.יש בלאגן .
פנים .יום  .חדר המדרגות של בנין העירייה .
שני המאבטחים גוררים את שאריף מנצור במורד המדרגות .

המשך  .פנים .יום  .אולם קבלת פנים  ,עירית ירושלים .
נור  ,המגן בידה ,ליד הסטנד
נור
ראש העיר שטראוס ויתר הגברים בירושלים ,אם אני במקומכם
– הייתי מאד חוששת  .כי הנשים האלה שלמדו לעשות שינוי
קטן – כבר בדרך לעשות את השינוי הגדול.אז דיר באלאכ !
צחוק .טיראן כוכבי גוחן אל שטראוס
טיראן כוכבי
היזם שהקפאת לו עכשיו את הפרויקט –
שטראוס
נו
טיראן כוכבי
זה שאריף מנצור .אח של נור
שטראוס
מה ?
נור
אחרי חמש שנים אני מפקידה את הארגון בלב שלם בידיים של
סוראיה ואני מבטיחה שאם היא תתנהג יפה  -אני לא אחזור
כל כך מהר " .יאללה טאריר (שינוי) "
נשים
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"יאללה טאריר "
שטראוס
למה היא עוזבת
כוכבי
טסה לחו"ל לשנתיים עם חברה שלה ,תמי  ,מפיקת חדשות
שטראוס מופתע מאד מעומק ידיעותיו של היועץ שלו
שטראוס
פשש ..מה צבע התחתונים של תמי אתה גם יודע ?
טיראן כוכבי
תתפלא  .גם שלך .
פנים .יום  .חדר המדרגות של העירייה .
 2המאבטחים גוררים את שאריף מנצור במורד המדרגות .
פנים  .יום  .לובי קומה  4עירית ירושלים .
ראש העיר ואנשיו יוצאים אל הלובי בדיוק כששני המאבטחים
חולפים עם שאריף על פני דלת הקומה .כששאריף מבחין בראש
העיר הוא עוצר ,חוזר ,נכנס ללובי וצועק לעבר ערוד
שטראוס -
שאריף
אתם מושחתים  .אתם תשלמו על זה  .את כל העולם אני אביא
על הראש שלכם .
שני המאבטחים דוחפים אותו ארצה אבל הוא ממשיך
שאריף
איפה נגור  ,בני כלבים ? איפה נשאר לנו לגור ?
שטראוס
(למאבטחים) עצור רגע  .עזבו אותו .מה קרה ?
שאריף
מה קרה !? המתנחלים עשו אותך עבד שלהם ואתה שואל מה
קרה? שתתחיל פה אינתיפאדה – גם תשאל מה קרה ?

27
© כל הזכויות שמורות – שמואל הספרי

נור מנצור ושאר משתתפי הטקס יצאו עכשיו מהאולם ונעצרו
למראה המהומה  .דלת המעלית נפתחת ותמי לודמיר יוצאת
ללובי ונעצרת למראה ההתרחשות .מכתיפה את המצלמה ומצלמת.
שקד לוחשת על אזנו של שטראוס .
שקד
שיט ,ביקשתי לעכב אותה  .בוא נחתוך .
ראש העיר ואנשיו עוזבים במהירות את המקום .
שאריף –
(לנור) מה יש לך איתם ?
נור
שאריף  ,מה קרה ? מה הם רוצים ממך? מה אתה עושה כאן?
שאריף
מה איכפת לך .
נור-
(למאבטח) תן לי את הפרטים שלך בבקשה
מאבטח-
מה זה ?!
נור-
ותוריד את הידיים שלך ממנו או שתחטוף תלונה במשטרה.הכל
מצולם .
מאבטח-
גברת  ,דברי יפה או שגם אותך נעיף מכאן  .אנחנו לא
בחמאס שערביה תיתן לי פקודות  .קדימה נשמה  ,קום תתחיל
לנוע
שאריף קם .הוא קולט את מגן ההוקרה שאחותו מחזיקה
שאריף
מה זה ?
לוקח וקורא את הכיתוב" -לנור מנצור  ,אשרי הגפרור שנדלק
והצית לבבות"
גפרור ? שו גפרור ?
הוא מחזיר לה את המגן בלי לומר מילה ויוצא עם המאבטחים.
נור נשארת תקועה עם המגן ביד .
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חוץ  .יום .רחבת ספרא  .הכניסה לעירית ירושלים
שאריף יוצא  ,עם המאבטחים .
שאריף –
זה בסדר  ,תודה  .אני כבר יודע את הדרך
בוא נשמה,

מאבטח-
כנס למעלית  .נלווה אותך לרכב .

הם נכנסים למעלית  .מונעים מזוג חרדי להיכנס איתם .
מאבטח-
סליחה  ,חכו למעלית הבאה .
במעלית היורדת שאריף לוחץ על ח 2כשפתאום אחד המאבטחים
לופת אותו והשני חובט באגרופו בבטנו.שאריף מתקפל .
מאבטח-
דבר יפה לגדולים ממך  ,חתיכת זבל .
פנים  .יום  .חניית עירית ירושלים
דלת המעלית נפתחת  .שאריף מועף החוצה .
מאבטח
גש  ,גש לאוטו ועוף מכאן .אני מחכה לראות שאתה עוזב .
שאריף קם כואב ומושפל והולך ל  BMWהחדש שלו  .נכנס
מתניע ונוסע .
מאבטח
בן זונה .תראה איזה רכב יש לו  .בוכים אלה .
פנים.יום .משרדו של א"י הולנדר  ,סגן ראש העיר  ,עיריית
ירושלים .

הולנדר עומד ליד החלון  ,לייזר גומבה נכנס לחדר
הולנדר
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על איזה כסף הוא דיבר?
גומבה
אברהם יצחק ,הוא הוציא המון כסף על הפרויקט הזה .
הולנדר
הוא אמר  50אלף  .קיבלת ממנו חמישים אלף ?
גומבה
חס וחלילה  .השתגעתי ?
הולנדר
אתה משקר לי  .אתה תגמור בכלא כמו שעיה פריצקי
גומבה
אברהם יצחק ,אני נשבע ביקר לי  .הוא יצא מדעתו בגלל
שהקפיאו ,ראית .
הולנדר
אני שואל אותך שוב – זו שנת בחירות  .אם לקחת ממנו כסף
זה נופל עלי ואני מתרסק .
גומבה
אברהם יצחק  ,לא לקחתי ממנו פרוטה  .שיוכיח  .אין לו
הוכחה .
הולנדר מביט בו ארוכות  .לייזר גומבה מחזיר מבט מעיני
התכלת התמימות שלו .
הולנדר
רחמנות עליו .ברוך שלא עשני ערבי בעיר הזאת .
חדשות על שלומי  ,מה שביקשתי ?

יש לך

גומבה
אולי בערב  .יש לי בנאדם צמוד אליו יום ולילה .
חוץ  .יום .שיח ג'ראח  ,רכב שאריף
שאריף חונה בצד הדרך בצל עץ עבות ראשו שעון על ההגה
ללא נוע  .הטלפון ברכב מצלצל  .הוא לא עונה .
חוץ .יום .רכב תמי
תמי נוהגת  .נור בנייד  ,מוטרדת .
נור
הוא לא עונה לי.
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תמי
תגידי ,יש עוד דברים שאת מסתירה ממני?
נור
מה ? מה אני מסתירה ממך
תמי
איך לא ידעתי שיש לך אח
נור
כי אני לא בקשר איתו
תמי
למה
נור
כי ..סיפור ישן .לא משנה  .עדיף ככה .לא בא לי לדבר על
זה .לאן את נוסעת ?
תמי
למה את לא בקשר איתו
נור
אוף ...הוא למד בגרמניה .ארכיטקטורה .עבד שם .ואז הוא
חזר לארץ ונכנס שותף עם קבלן אחד דבאח מרמאללה ,אלמן
וניסה לשדך לו את אחותו  .אותי זאת אומרת  .חשב שאני
האחות הקטנה שהוא השאיר פה -
תמי
זה בימים שהיית סטרייטית ?
נור
אני עדיין סטרייטית .
תמי
אז למה לא התחתנת עם דבאח ?
נור
כי הוא ראש בטון מהמאה הקודמת ( .מערכת הווייז אומרת –
"בעוד  200מ' פני שמאלה" ) לאן אנחנו נוסעות ? מה שמת
בוויז ?
תמי
הפתעה  .נו תמשיכי עם הדבאח
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הג'יפ נכנס לכפר ערבי נוסע ברחובות הצרים
נור
בדייט הראשון הוא הודיע לי שאחרי החתונה אני מפסיקה
לעבוד יושבת בבית יולדת ילדים והוא יפרנס אותנו.
תמי
מה רע .
נור
אמרתי לו מר דבאח אתה רוצה להטיל ביצים לגדל אפרוחים –
אתה מוזמן .אני לא קרעתי את עצמי לעשות תואר במשפטים
כדי לעשות לך דבאחים קטנים .בדיוק פתחתי משרד עצמאי
עבדתי עשרים שעות ביום  .הלך לאחי אמר לו אחותך גם זקנה
וגם מדברת כמו גבר .
תמי
כמה זקנה ?
נור
מה ! 25 ,הוא גם סיפר לכולם ששכבתי איתו ואבא שלי כמעט
התאבד .תגידי את נורמאלית לאן הבאת אותי ?
תמי
שכבת איתו ?
נור
לא מותק  ,אצלנו לא שוכבים עם כל אחד .בקיצור – נהיה
באלאגן ,השותפות התפרקה ,אחי הפסיד כסף  .נהיה אתי
ברוגז .במקום פשוט לשבור את הראש לאדיוט .
הוויז אומר "-הגעת ליעד"
מה זה איפה אנחנו ?
תמי
עין רפא  .לא היית פה אף פעם ? ירושלמים חילונים בורחים
הנה בשבתות  .הזמנתי לנו מקום .חשבתי לחגוג קצת אחרי
הטקס.
נור
את נורמאלית ? מאה נשים מחכות לי עכשיו במשרד .ויש לי
עוד חצי בית לארוז ,המובילים באים הערב.
תמי עוצרת בצד
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אלוהים למה הטיסה לא הלילה...
תמי
(אחרי שתיקה) טוב מה דיכאון עכשיו ? שבוע בסך הכל .
נור
הם לא יתנו לי ויזה  .יותר מדי שאלות היו לה ויותר מדי
תשובות עניתי  .בואי ניסע .
חוץ  .יום .שיח ג'ראח .רכב שאריף
קול המואזין קורא לתפלה .שאריף יוצא מהרכב  ,מנקה את
החליפה  ,שוטף את הפנים והידיים  ,מוציא מגבת מהמושב
האחורי ופורש על הארץ ואז כורע בתפילה.

פנים .יום  .אולם כנסים מלון אמבסדור ,שיח ג'ארח
אולם בקומת הקרקע של המלון  ,כסאות פלסטיק לבנים
מסודרים בשורות  .מולם על במה קטנה שולחן נשיאות מכוסה
מפת קטיפה ירוקה ועליו סידור פרחים מהודר ,מיקרופון,
קנקן מיץ תפוזים ומגש עליו נערמו  70המעמולים של יוסרא
שני כסאות ליד השולחן ועל אחד מהם יושב וממתין שיח זייד
תאופיק  ,אימאם המסגד  ,לבוש בלבושו המסורתי  .מאחורי
הבמה תלוי שלט בד גדול על הקיר ועליו הכתובת " בשם אללה
– פרויקט היוקרה "גבעת השקד " יוצא לדרך " מעוטר בלוגו
של הפרויקט  ,של משרד האדריכלות של שאריף ושל החברה
הקבלנית.
לפני הבמה  ,על שולחן מכוסה בד כחול כהה ניצבת תיבת
זכוכית ובתוכה דגם הפרויקט על  7בנייניו(כולל השניים
שנהרסו הבוקר ע"י אבו נאביל)  ,גינות הנוי  ,השבילים
המרוצפים והמזרקה שבתווך .
אכרם  ,עוזרו של שאריף עומד ליד המודל מוקף גברים
מבוגרים במיטב בגדיהם – אלה רוכשי הדירות החברים בקבוצת
הרכישה .הוא מסביר על הפרויקט ומנסה לשלוט בהתרגשות
הכללית .
אכרם
תתכבדו בינתיים .שאריף בדרך  ,יש שם קפה ,עוגות -
בבקשה שבו תתכבדו  .נתחיל בעוד כמה דקות  .אני מבקש לא
לעשן  .התחייבנו למלון זה קנס של חמשת אלפים שקל .
אבו חמאדה  ,חבל  .אין טעם ללחוץ אותי .תהיה הגרלה
היום – תדע איזו דירה שלך  .אל תדאג .אתם רואים את
המעמולים על השולחן ? בתוך כל מעמול יש פתק ועליו מספר
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הבנין ומספר הדירה  .לפי התור כל אחד מהרוכשים לוקח
מעמול  ,נותן ביס קטן– ומוצא את הדירה ששלח לו אלוהים .
אבו חמאדה
בשביל מה המשחקים האלה
אכרם
שאם הדירה לא תמצא חן בעיניך -לפחות יהיה לך טעם טוב
בפה .אשתו של שאריף עשתה בעצמה כל הבוקר .
(לגבר מבוגר שנצמד ולוחש לו משהו באוזן ) לא לא ,רגע .
אבו תאמר – הצ'קים לא עכשיו  .נעשה את זה מסודר
אבו תאמר –
(מתנצל) הצ'ק בוער לי בכיס בבקשה תיקח
אכרם
שאריף יגיע  ,ניקח מכולם את הצ'קים נרשום הכל – שיהיה
סדר  .אל תדאג ( .לשיח זייד תאופיק הישיש נמאס לשבת לבד
על הבמה והוא מתקרב אל אכרם ) אדוני  ,ביקשתי – שב
בבקשה על הבמה.
שיח תאופיק
מתי יבוא אבו ראמזי ?
אכרם
תיכף  ,שיח תאופיק .תיכף יבוא אבו רמזי ונתחיל  .הברכה
מוכנה ,אדוני ,הדף אצלך ?
שיח תאופיק
הכל פה בראש  .תגיד לאבו רמזי אני רוצה דירה למטה לא
למעלה .
אכרם
הוא יבוא ישב לידך תגיד לו כל מה שבלב שלך  .תתפלל .
אולי תקרא לנו בינתיים איזה סורא או שתיים בקול הנעים
שלך .
חוץ  .יום  .רחבת מלון אמבסדור .
שאריף מגיע ב  BMWהנוצצת וחונה מול הכניסה לוקח תיק
מסמכים ויוצא  .אנשים שעומדים על המדרגות בכניסה מפנים
אליו מבט  .אחד מהם בחליפה ניגש אליו  ,מחייך .
איש בחליפה
שלום ,אבו רמזי  ,תתחדש על האוטו .
שאריף
תודה
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איש בחליפה
בקשר להגרלה  ,אפשר לבקש ממך משהו  ,אשתי לא טוב לה
לגור נמוך -
שאריף
לא עכשיו  .בפנים  .עם כולם.
איש בחליפה
הכל בסדר ?
שאריף
בסדר בסדר  .בוא ניכנס .
פנים .יום  .אולם כנסים מלון אמבסדור .
שאריף נכנס לאולם בצעדים מהירים ופונה לבמה
שיח תאופיק  .אכרם נצמד אליו

עליה יושב

שאריף
אהלן .
אכרם
תראה איך תיקנתי את המודל  .לא מרגישים כלום .
שאריף
בסדר  .אחר כך  .תודה .
אכרם
אנשים מתרגשים  .הגיעו עם הצ'קים ביד לא יכולים לחכות
להגרלה .
שאריף
שיחזירו את הצ'קים לכיס .אין הגרלה .
אכרם
מה?!
שאריף
אין היתר  .לא קיבלנו היתר ( .דופק על המיקרופון) זה
עובד?(לוחץ יד לשיח' תאופיק ) שלום עליך .
האנשים משתתקים נרגשים  .כמה מהם מצלמים במכשירים
הניידים שלהם .
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שאריף
טוב  ,ערב טוב לכולם  ,תודה שבאתם .
איש מהקהל
אל תמתח אותנו .יש לי לב חלש (הקהל צוחק)
אכרם
חבר'ה  ,לא לצלם בבקשה
איש מהקהל
זה היסטוריה  .נעשה סרט .
שאריף
אני בא עכשיו מהעירייה  .הבוקר אושר הפרויקט שלנו
בוועדה העירונית לתכנון ובנייה וקיבלנו היתר שחיכינו לו
ארבע שנים .
מחיאות כפיים .
שאריף
מייד אחר כך הנציג של המתנחלים במועצת העיר הודיע לראש
העיר שאם הוא לא מבטל את ההחלטה  -הם עוזבים את
הקואליציה – וראש העיר הקפיא את האישור .זה המצב עכשיו.
אין לנו היתר לפרויקט  .זה המצב עכשיו  .תודה רבה לכם .
הלם באולם .שאריף נעמד מתכוון ללכת .
איש מהקהל
לאן הוא הולך  .בוא הנה ,חכה רגע
הוא נעצר .
איש מהקהל
אז מה עכשיו  .מה עושים עכשיו ?
שאריף
לא יודע .
אנשים מהקהל
מה זה לא יודע .
לא יודע (.מרים ידיים )

שאריף
עשיתי כל מה שאני יכול .

שאריף מתיישב בעייפות  .עשרות סיגריות ניצתות עכשיו
באולם .
איש מהקהל
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אין הגרלה ?
שאריף
אין הגרלה  .אפשר לאכול את המעמולים .
איש מהקהל
ומה עם הכסף ששמנו על המגרש?
שאריף
אני שמתי יותר  .את האוכל של המשפחה שלי
שמתי -

וכל מה שיש לי

איש מהקהל
איכפת לי מה שמת ? אנשים פה נכנסו לחובות  ,לקחו כסף
מהבלטה ,מהבנקים ,לשלם לפרויקט –
שאריף
גם אני  .הבית שלי והמשרד שלי והפנסיה שלי וכל מה
שחסכתי כל החיים שלי ועבודה של חמש שנים .
איש בחליפה
(זה האיש שפנה אליו במגרש חניה ונותר עומד בפתח)
וה  BMWהחדשה שלך פה בחניון  350 ,אלף שקל  -מאיזה כסף
קנית ? מסכן ,נרחם עליך  .תאספו לו תרומות .
שאריף משתתק המום  .הוא שכח שיש לו רכב כזה  .הוא מנסה
לענות משהו אבל הסערה כבר פרצה .
איש מהקהל
בן כלב  ,איפה הכסף שלנו
איש מהקהל
ידעתי  .מהתחלה ידעתי שאי אפשר להאמין לך  .אתה משת"פ
מבית צפאפא  .עשית יד אחת עם היהודים .
איש מהקהל
רמאי  .מי שלח אותך .
דוקטור חאדר אל קאדר  ,כסוף שער בחליפה כהה קם ממקומו
בשורה השלישית .
ד"ר אל קאדר
אבו רמזי –
איש מהקהל
שקט  .תנו לדוקטור לדבר .
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הקהל משתתק  .מקווים שהדוקטור יהיה להם לפה  .שאריף
יושב שפוף  ,חסר אונים .
ד"ר אל קאדר
שאריף המכובד  ,אבו ראמזי – באת אלינו לפני ארבע שנים
עם הרעיון היפה הזה ,אמרנו לך  -לא ילך  .אין סיכוי
אחד בעולם שהם יאשרו לנו להקים שכונה חדשה  .אמרת זו
מדינת חוק  ,אמרת יש לך קשרים  .אמרת ,תוך שנתיים –שלוש
תגורו כמו בני אדם במאה ה . 21שיכנעת אותנו  .לקחנו
הלוואות ,מכרנו בתים  ,אמרנו אבו ראמזי איש מכובד,יודע
מה הוא אומר .באנו היום להגרלה של הדירות בהתרגשות –אבו
ראמזי עמד במילה שלו  -הבטיח וקיים  .ואתה בא עכשיו
באוטו החדש שלך  ,עולה לבמה ,שופך עלינו נפט  ,זורק
גפרור  -וקם לברוח? אני רופא כמו שאתם יודעים  .פעם היו
אומרים – הטעויות של הרופאים קבורות עמוק באדמה  .עשו
וטעו – אין מה לעשות  ,החולה מת וזהו  .הזמן הזה נגמר .
היום על כל טעות לוקחים אותי באוזניים לבית משפט .
אחריות מקצועית קוראים לזה  .קבלן בונה מרפסת והמרפסת
נופלת – הקבלן נענש .אתה לא הפלת מרפסת ,אבו ראמזי אתה
קברת פרויקט שלם  .אז עם כל הצער – את התשובה אתה תיתן
בבית משפט  ,אבו ראמזי  .לי ולכל האנשים האלה .
איש מהקהל
צודק .
איש מהקהל
צודק .
איש בחליפה
קודם לשרוף לו את האוטו אחר כך בית משפט .
איש מהקהל
שקט  ,תנו לעורך דין לדבר  .עטאללה –
מהשורה הראשונה קם איש ארוך משופם וממושקף בחולצה לבנה
ועניבה  -עו"ד עטאללה מקדסי ופונה לקהל .
עו"ד עטאללה מקדסי
אני לוקח עלי את התביעה
–
שאריף
על מה תתבעו אותי ?
עו"ד עטאללה מקדסי
הונאה  ,עשיית הון שלא במשפט – אל תדאג  ,נבדוק אותך,
נמצא כבר  .אל תדאג .
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נעל מתעופפת לכיוון הבמה ומפספסת במעט את שאריף.
צעקות בקהל .שאריף מרים ראש  ,מביט קדימה ומקרב אליו את
המיקרופון

שאריף
תתבעו אותי .אני לא פוחד מכם  .אתם חלשים .בלי כוח  .אם
היה לכם כוח  -היו זורקים אותי מהעירייה כמו כלב עלוב?
אם היה לכם כוח  -ראש העיר היה מזלזל בי? המאבטחים היו
מכים בי ? אין לכם כוח וככה אתם שולחים אותי למלחמה –
בידים ריקות  .אני מנשק להם בתחת ,אני משלם שוחד  ,רק
היום שילמתי  50אלף מהכסף שלי – וזה לא עוזר .הם
משתינים עלי.למה ? – כי אין לי נבוט ביד .אין לנו
נציגים בעירייה .
 350אלף ערבים בעיר הזאת  ,אנחנו  40אחוז מתושבי העיר –
ואין לנו נציג אחד ,פה אחד שידבר בשבילנו .אילמים .אין
לנו פה .
יהודים אומרים לי  -מה אתם  ,מטומטמים ? למה אתם לא
מצביעים לעירייה ?
" חס וחלילה! " -אני אומר להם – " אנחנו לא מכירים
במדינה  ,לא מכירים בכיבוש  ,לא מסכימים לסיפוח  .אנחנו
ברוגז איתכם "
אנחנו ברוגז.
(במהלך דבריו של שאריף אנשים מרימים סמארטפונים בזה אחר
זה ומתחילים לצלם )
הם חיים בכיף – אנחנו ברוגז .
הם שמחים  ,חוגגים  ,פסטיבלים – אנחנו ברוגז  ,הולכים
בלוויות .
הם עושים כסף ,מביאים פרנסה ,שולחים ילדים לאוניברסיטה
 אנחנו ברוגז והילדים שלנו רעבים ועניים נושמיםאסטמה בגלל הגז שיורים עליהם ,חולים בגלל האשפה שנשרפת
ברחובות .
"אנחנו ברוגז איתכם .לא מכירים בכיבוש .לא מצביעים" .
אנחנו מטומטמים
ולעבוד אצלם – לא הכרה בכיבוש ? לשלם להם מסים –לא
הכרה בכיבוש ? לקחת ביטוח לאומי כל חודש  -לא הכרה
במדינה ? על מה אנחנו מתפללים באל אקצא ? – שישמור לנו
אללה על התעודה הכחולה .זה לא הכרה במדינה ?
לא .אנחנו ברוגז .אנחנו החמור  -בואו תרכבו עלינו.
המתנחל בעירייה עצר לי את הפרויקט  .כמה הם בירושלים ?
על כל אחד שלהם יש עשרה שלנו  .אבל לא  -אנחנו החמור
והם רוכבים עלינו  .מתנחלים בשכונות שלנו ואנחנו משלמים
למאבטחים ששומרים עליהם  .אנחנו משלמים לטרקטור שבונה
את הבתים שלהם והורס את הבתים שלנו .אנחנו החמור והם
רוכבים עלינו .
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עד שנתעורר .

עד שתבינו שאנחנו  350אלף ,שיש לנו כוח לבחור לא ראש
עיר אחד – שניים ! אל קודס תהיה שלנו בלי קרב  .בלי
אבנים  .בלי סכינים  .בלי אסירים ,בלי הרוגים  ,בלי
הפגנות ובלי פיגועים – רק פתק ! בשקט בשקט נכבוש את
העיר עם פתק קטן בקלפי .
לא  ,אנחנו ברוגז .
אני לא משפיל את עצמי יותר בשבילכם .אתם רוצים את
הדירות שלכם ? – לכו להצביע .
רוצים חינוך? בריאות ? תרבות ? – לכו להצביע
מגרשי משחקים בלי אשפה  ,בלי גז מדמיע  ,בלי חומת הפרדה
 ,בלי הריסת בתים – לכו להצביע .
לכו להצביע – או תלכו לעזאזל .
אני אדריכל  -לא פוליטיקאי.אבל אני מודיע עכשיו – אם
תעזרו לי – אני ארוץ לעירייה  .אם תבואו אתי בלי פחד –
גם אני אתגבר על הפחד.
לכו הביתה,תחשבו,תדברו -ותחזרו הנה בשבוע הבא עם תשובה.
אותו מקום אותה שעה  .תחליטו כן – ננצח  .תחליטו לא –
לא אללה יעזור לנו ולא אל אקצה  .זה הכל .
שאריף אוסף את הניירות שלו ויורד מהבמה  .דממה באולם .
שיח תאופיק מביט בו לא מבין מה קרה עכשיו אבל פתאום
מתחיל למחוא כפיים  .מחיאה אחת ואז עוד אחת ואז רעם של
מחיאות כפים שנפסק מייד .
אכרם רץ אחריו אבל שאריף כבר נכנס לרכב שלו ומתרחק
מהמקום.
חוץ .לילה  .אזור שער מנדלבאום .
שאריף המום ממה שאירע נוסע בדממה מרוכז בנהיגה  .קטנוע
ועליו שניים חבושי קסדה נוסע אחריו  .שאריף מבחין בהם
ונלחץ  .הוא מאיץ ומתרחק  .הקטנוע לא ממשיך אחריו אלא
פונה ימינה עוצר בפינת שער מנדלבאום  .הנוסע במושב
האחורי מסיר את הקסדה ושערו גולש על כתפיו  .זו הודיה,
המוקדנית ממוקד  106בעירייה  .היא מחבקת את הנהג ,
אדהם ,שעדין חבוש בקסדה האדומה .ונושקת לו על ערפו .
הוא מכבה את המנוע מפנה את ראשו והם מתנשקים.היא אומרת
–
הודיה
מספיק לך.
ומתנתקת  .מכניסה את הקסדה לארגז שעל סבל הקטנוע .
אדהם
אולי אחר כך ?
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הודיה
לא יכולה היום  .אנחנו מכינים לחינה של אחותי
אדהם
אז מחר
הודיה
מחר החינה  ,טמבל  .אל תהיה עצוב  .סע הביתה  .לילה טוב
.
אדהם
לילה טוב  .תחשבי עלי בחינה
הודיה
חושבת עליך כל הזמן  .ביי .
מתרחקת  .הוא מתקשר מהנייד –
אדהם
(בערבית) שלום אבא  .אמא ערה?
היא יכולה לדבר ?
אבל איך היא מרגישה .
קניתי לה  .אני אבוא בבוקר לפני הלימודים .
טוב  .אני בא עכשיו .
מתניע ומפליג לדרכו .

פנים .לילה  .בית שאריף .
שאריף על הספה בחדר האורחים  ,שפוף בלי כוח  .יוסרא
עומדת מולו
יוסרא
השתגעת ? מה קפץ עליך ?
שאריף
הייתה לי ברירה? הם קמו עלי עוד רגע היו הורגים אותי
שם .הייתי חייב להשתיק אותם איכשהו
יוסרא
אבל איך זה יעזור
שאריף
לא יודע  ,יוסרא ,זה נותן לי שבוע למצוא פתרון .
יוסרא
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שבוע? תוך שעה כולם יקומו עליך ,יהודים וערבים  .שמעת
פעם מישהו מדבר ככה  ,בגלוי ?
הוא מביט בה חסר אונים .
יוסרא
תבטל את זה !
שאריף
אני אבטל את זה! בשבוע הבא אני אודיע שזה מבוטל  .אל
תדאגי .
מהחדר השני נשמע קולו של ראמזי  ,בנם של שאריף ויוסרא
ראמזי
אבא  ,בוא רגע
שאריף
מה הוא רוצה עכשיו  .שיעזוב אותי
יוסרא
לא עכשיו ,רמזי
ראמזי , 16 ,מופיע מחדרו .נער נאה בכסא גלגלים .
רמזי
אבא ,אתה רץ לבחירות לעירייה ?
שאריף
מה ?!
רמזי
בוא תראה
פנים  .לילה  .חדרו של רמזי
שאריף ויוסרא נכנסים לחדר של רמזי בנם  ,תמונתו של
שאריף במלון אמבסדור קפואה על מסך המחשב .
רמזי לוחץ  . PLAYשאריף ויוסרא מביטים בדממה בנאומו של
שאריף בכנס.
יוסרא
מה זה איך זה הגיע אליך ?
רמזי
בפייסבוק ,בווטסאפ  .כל הרשת מלאה בזה .
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שאריף
תמחק את זה
רמזי
אתה צוחק ממני?
יוסרא
אי אפשר למחוק את זה ?
רמזי
איך ? גמרנו זה רץ  .אנשים משתפים  ,עושים לייק/דיסלייק
אנשים מגיבים כבר .
שאריף
מגיבים ומה אומרים?
רמזי
חלק אומרים לחסל אותך הרבה אומרים

צודק

שאריף
צודק ? אני צודק ?
יוסרא
מה עשית ,שאריף...
(מתיישב,
עשיתי .

שאריף
חיוור כסיד) מה עשיתי ?...את הטעות של חיי

סוף פרק 1
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