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מלכת ירושלים – פרק 2

פנים  .לילה  .משרדי מחוז ירושלים של השב"כ
אודליה ( )30והבוס שלה תולי פולברמאכר "קפטן דאוד "
( )45צופים בנאומו של שאריף בלפטופ של אודליה .
שאריף
" ...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 .
אז 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 " .
קפטן דאוד
איזה ביצים יש לו ...מתי זה עלה ?
אודליה
לפני חצי שעה  .יותר מחמשת אלפים צפיות .
קפטן דאוד
את מכירה אותו ?
אודליה
שאריף מנצור מבית צפאפא  .אדריכל ויזם נדלן .עבד הרבה
שנים בגרמניה .
קפטן דאוד
יש לו רישומים אצלנו ?
אודליה
יש לו שני שאהידים במשפחה  .אח ואחיין  .נהרגו בפיגוע
במרכז העיר  .לא בתור מפגעים – בתור קורבנות .זה נחשב
שאהיד.
קפטן דאוד
תודה שאת אומרת לי  .אל תעמדי מאחורי זה מעצבן אמרתי לך
אלף פעם
אודליה
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(לא מתרגשת) סליחה  .חכה שניה  .ב 2013הוא חילץ חייל
מילואים שהתברבר בעיסאוויה  .קיבל תעודת הוקרה מהמשטרה
– לא בא לקחת .
קפטן דאוד
עוד משהו ?
אודליה
אחותו זאת נור מנצור .מנכלית אירגון "יאללה טאריר" .
קפטן דאוד
מכיר אותה טוב .מהאוניברסיטה .
אודליה
למדתם יחד ?
קפטן דאוד
שיתפנו פעולה באיזה עניין( ...על המסך) אני רוצה לדעת
מה עקץ אותו דווקא היום .
אודליה
בוא נזמן אותו לשיחה ,נסביר לו קצת על החיים  ,מה מותר
מה אסור .
קפטן דאוד
לא חושב .אולי נלך הפוך  .נעזור לו  .יש לי איזה ..
קדימה ,שבו עליו  ,תצמידו לו מה שצריך אני רוצה לדעת
עליו הכל  -מעגל ראשוני,משני
אודליה
על הבוקר
קפטן דאוד
איזה בוקר .עכשיו .תודיעי בבית שלא יחכו לך
פנים  .לילה  .משרדי הביטחון הכללי  ,רמאללה
קולונל עלי חאטיב ( )50כסוף שער במדים ,רמ"ד אל קודס
ועוזרו אחמד עראפה ( )35צופים בנאום של שאריף במחשב
נייד על שולחנו של חאטיב .
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עלי חאטיב
זו טיפשות או אומץ  -אני לא מצליח להחליט .הוא רציני?
מי ידבר איתו?
עראפה
אל תדאג .
עלי חאטיב
אתה בטוח שהוא לא ביקש רשות ?
עראפה
ממני לא .
עלי חטיב
כל חמש שנים קופץ שם איזה פיקח
עראפה
אני אדאג שידברו איתו.
עלי חאטיב
לאט,בעדינות  .תפחיד את התרנגולת – לא תאכל ביצה .
תביא אותו הנה ,נסובב אותו ,יטיל ביצה  ,נעשה חביתה

.

עראפה
אני אשלח אליו מישהו .

פנים  .לילה  .לשכת ראש העיר
ראש העיר ערוד שטראוס  ,יועצו לענייני ערבים ,טיראן
כוכבי  ,ושקד נוסבאום הדוברת צופים בנאום של שאריף על
מסך הטלוויזיה המחובר ללפטופ של טיראן כוכבי .טיראן
מתרגם .לערוד יש בלשכה מכשירי כושר גופני והוא משתמש
בהם גם בזמן ישיבות .
שאריף
"המתנחל בעירייה עצר לי את הפרויקט  .כמה הם בירושלים ?
על כל אחד שלהם יש עשרה שלנו  .אבל לא  -הם 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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שטראוס
הוא צודק .
בסדר ,כמה יצביעו לו?

שקד
הם לא מצביעים אף פעם

שטראוס
(עצבני) תקשיבי ,אני לא צריך שתרגיעי אותי  .בדיוק
ההיפך  .לא בטוח שפעלנו נכון...
שקד
מתי,ערוד ? זה קרה לפני שעה .
שטראוס
הייתי צריך לאשר לו את הפרויקט .ושהועדה המחוזית תתקע
אותו  .ואז זה נופל על הממשלה – לא עלינו .הייתי צריך
לזמן את הג'ינג'י הפוץ ולסגור את זה בשקט  .במקום
להתקפל כמו רכיכה ברגע שהוא התחיל לאיים (.טיראן מתקשר)
למי אתה מתקשר עכשיו ?
פנים .לילה  .בית שאריף  +לשכת ראש העיר
שאריף שקוע במחשב הנייד שלו מעביר דפים במהירות  .יוסרא
מביאה צלחות מהמטבח.
יוסרא
תאכל  .תעזוב את זה עכשיו .ביקשת משהו מיוחד .עזבתי הכל
עמדתי הכנתי שלושה סירים שיש בראק  .אז עכשיו תאכל .
שאריף
לא מסוגל .
הנייד של שאריף מצלצל .
יוסרא
מי זה?
שאריף
מספר חסוי.
יוסרא
אל תענה  .מי מתקשר בשעה כזו ממספר חסוי
שאריף
האלו  .כן שלום לך  ..שניה  .רק רגע בקשה
(ליוסרא) מהעירייה  .יועץ ראש העיר לענייני ערבים .
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יוסרא
מה הוא רוצה עכשיו ?
ערב טוב  ,סלאח א דין .

טיראן
החלטת לכבוש את ירושלים?

טיראן מעביר לרמקול כדי ששטראוס ושקד יוכלו לשמוע .
שאריף
חס וחלילה ,לא ידעתי איך לצאת מהם  .בחייך ,אנשים רצו
לתבוע אותי בגלל שדפקתם אותי עם ההיתר  .אנשים הפסידו
את המכנסים שלהם באים אלי בטענות  .גם אני כבר פושט רגל
עוד מעט .
טיראן
סיפרתי לראש העיר  .הוא לא אהב את זה .
שאריף
לא ,שיהיה רגוע  ,אף אחד לא יצביע לי .
טיראן
נקווה .
שאריף
נקווה  .תגיד אפשר אולי לעשות משהו עם הפרויקט?
טיראן
תמיד אפשר  .תיכנס אלי כשאתה בסביבה
שאריף
שנקבע פגישה ?
טיראן
אין צורך  ,תבוא  ,אולי ניכנס לראש העיר  .הוא ישמח
להכיר אותך  .לילה טוב .
מנתקים .
(המשך) פנים  .לילה  .לשכת ראש העיר
טיראן
טוב  .שמעת בעצמך
שקד
מה שאמרתי .הכל קשקוש
שטראוס
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(עצבני)שוב את מרגיעה אותי ? תקשיבו לו כאן (בנאום
במחשב)  .זה נשמע לך אותו בן אדם שדיבר אתך הרגע ?
שקד
ז'תומרת ?
שטראוס
ז'תומרת שהוא עובד עלינו ז'תומרת.
(המשך) פנים .לילה  .בית שאריף
יוסרא
מי זה היה
שאריף
קפטן אדוארד  .היום קוראים לו טיראן כוכבי  .כשהיה
בשב"כ קראו לו קפטן אדוארד .
יוסרא
ומה הוא רוצה ממך
שאריף
הם חוששים.
יוסרא
ממך ?
שאריף
כנראה .
הנייד מצלצל שוב .הוא עונה
שאריף
כן.
(ליוסרא) הם רוצים פגישה עם ראש העיר  .עכשיו .
יוסרא
עכשיו ?
שאריף
-

האלו .
כן .
אני לא יכול עכשיו  .מחר בבוקר .
אהלן וסהלן .
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(ליוסרא) הם באים הנה .
יוסרא
מה ? מה אני אגיש להם ?
שאריף
את השיש בראק שהכנת .שלושה סירים .
פנים  .לילה .שועפאט  ,בית אדהם
אדהם סנדוקה נכנס הביתה אחיו טאהר( )14ואביו אבו אדהם
()45צופים בטלוויזיה בכדורגל .
אדהם
למה הוא לא ישן ?
טאהר
רואים משחק .
אדהם
לך לישון
טאהר
אתה לא אבא שלי
אדהם
תגיד לו ללכת לישון  .נמאס לי מהטלפונים של המורה שלו .
טאהר
אז אל תענה לה .
אדהם
אבא  ,יש לי בחינה מחר על הבוקר  .אני צריך ללמוד זה
מפריע לי .
אבו אדהם
כנס לאמא
אדהם
היא לא ישנה ?
אבו אדהם
חיכתה לך  .מאד כואב לה .
אדהם
(לאחיו) קום תביא כוס מים
7
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אדהם נכנס לחדר של אמו (נוהא  , )45 ,ניגש למיטתה .היא
פוקחת אליו עיניים כואבות  .אדהם מוציא מתיקו מזרק חד
פעמי  ,שואב חומר מבקבוקון ומזריק לה .אביו נכנס עם
כוס מים .אדהם נותן לאמו גלולה ומעביר לאביו את קופסת
הבקבוקונים.
אדהם
שים את זה במקרר.אבא  ,תלמד להזריק לה  .לא תמיד אני
אוכל להגיע( .לאמו) זה יספיק לחודש  .בתנאי שיכאב לך רק
פעם ביום .
אום אדהם
(מחייכת) אני אשתדל ( .בולעת)
הנייד שלו מצלצל  .הוא עונה .
אדהם
-

כן .
מי ? (מחוויר)
מה קרה .
אני לא יכול בבוקר – יש לי בחינה באוניברסיטה.
לאן להגיע ? (מנתק)
אום אדהם

מי זה ?
אדהם
חבר  .אני צריך לצאת  .אני אלמד אצלו
.

 .אמא תרגישי טוב

(המשך) פנים  .לילה .שועפאט  ,בית אדהם
אדהם יוצא עם הקסדה האדומה אל הוספה  .אביו יוצא אחריו
חכה רגע-

אבו אדהם
עם מי דיברת ?
אדהם

מה
אבו אדהם
לאן אתה הולך ? אתה לא מסתבך עכשיו ,אדהם
8
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אדהם
אל תדאג  .לא יכול להרשות לעצמי להסתבך .
שם קסדה עולה על הוספה .
חוץ.לילה .רחוב מחוץ לביתו של שאריף בית צפאפא
מכונית השרד של ראש העיר  ,ערוד שטראוס חונה מחוץ לביתו
של שאריף  .הנהג ליד ההגה  ,האוטו מונע  .שני מאבטחים
ליד הפתח  ,אחד מהם מוכר לנו מהמעלית בעירייה  .ראמזי ,
בנו של שאריף הגיש להם עכשיו קפה והוא נכנס הביתה עם
המגש  .הוא נע על כסא גלגלים חשמלי .
פנים  .לילה .מטבח+הסטודיו של שאריף .
כשראמזי נכנס ,אמו יוסרא שהעמיסה מגש עם קנקן קפה ,
כוסות ובקלאוות נכנסת לסטודיו שם יושבים שאריף ומולו
ראש העיר ערוד שטראוס וטיראן כוכבי  ,יועץ ראש העיר
לענייני ערבים  .הם מודים לה אבל שותקים עד שתצא .
שטראוס
לא הבנתי למה אתה כועס .הייתי בטוח שזה קשור לאחותך -
אולי לא נתנו לך להיכנס לטקס שעשינו לכבודה  .אני מתנצל
שאריף
אבל לא בשביל זה באת,נכון ?
שטראוס
לא מבין
שאריף
זה פרויקט שאני עובד עליו ארבע שנים  .ארבע שנים הוא
מתגלגל בוועדה הזאת שולחים אותי הלוך ושוב סוחטים ממני
כספים  ,מתעללים בי בכל דרך
שטראוס
אני לא מתמצא בכל פרויקט שמוגש לוועדה
בפרויקט הזה אתה מתמצא
התכנון הכי מתקדם בעיר
 ,מיחזור מים  ,פרויקט
בירושלים  .מה הבעיה ?
אחרת היית מביא תיירים

שאריף
טוב  .אתה יודע שזו שכונה עם
שלך  ,הכל ירוק  ,אנרגיה סולארית
של העתיד ,ברבע כסף מדירות אחרות
שזה במזרח העיר וזה לערבים .
לפרויקט הזה עושה עליו סמינרים
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טיראן
שאריף ,ראש העיר לא קשור להיתרי בנייה

-

שאריף
נכון .אבל לביטול שלהם הוא מאד קשור  .מול העיניים שלי
הדוברת שלך אמרה לוועדה להקפיא לי את ההיתר .והג'ינג'י
המתנחל צוחק עלי בעיניים בלי בושה  .עכשיו אתה מיתמם .
שטראוס
(מפסיק עם דברי הנימוסין וחותך) אין לך סיכוי בבחירות .
כל פעם מישהו מכם מנסה לרוץ  ,מנסה להביא אנשים לקלפי
ונכשל  .חבל על הזמן שלך והכסף שלך  .כבר עכשיו אתה
בחובות גדולים .
שאריף
אז אם אני סתם עכבר קטן שצייץ – למה האריה של ירושלים
בא לבקר אותי באמצע הלילה ? בגלל הקפה של יוסרא אשתי?
(ראמזי מופיע בפתח הסטודיו) כן  ,ראמזי –
ראמזי
תוך שעתיים –  11אלף צפיות והמון שיתופים .
שאריף
זה נחשב הרבה ? אתם מבינים בזה ?
טיראן
די הרבה .
שאריף
אה  ,אז אולי בגלל זה באתם ?
שטראוס
באתי כי השבוע אני טס לחו"ל ורציתי לפתור את הבעיה לפני
שאני טס .
שאריף
אני מקשיב
שטראוס
 3אפשרויות – אחת  ,אני מבטל את ההקפאה  ,ההיתר בתוקף ,
הפרויקט עולה לועדה המחוזית ואני עושה מה שצריך כדי
שהוא יאושר גם במחוזית  .אתה מודיע שאתה לא רץ .
שאריף
שמעתי .האפשרות השנייה?
10
© כל הזכויות שמורות – שמואל הספרי

11

שטראוס
אתה מקבל היתר ומצטרף לרשימה שלי ורץ אתי  .זו האפשרות
הפחות טובה .
שאריף
נכון .תפסיד חס וחלילה את קולות הגזענים .והשלישית ?
שטראוס
אתה רץ ברשימה נפרדת ואנחנו סוגרים עכשיו בינינו
שתיכנסו לקואליציה אחרי הבחירות .נקים אגף נפרד למזרח
ירושלים ואתה תעמוד בראשו .אבל תחליט עכשיו .
שאריף
אתה תחליט עכשיו -חמישים שנה אתם שולטים בירושלים –
שכונה אחת לא קמה לערבים  .אז עכשיו אתה תחליט – אתה
רוצה אותנו בפרויקט או אתה רוצה אותנו בקלפי .
טיראן
שאריף שאריף בא נרגע אני מציע  .שמעת את ראש העיר  .יש
לך היתר בנייה מהעירייה – עכשיו זה עובר לועדה המחוזית
ושם זה לא פשוט ,שם זה נציגי ממשלה ,מדיניות חוץ – לא
פשוט .אבל ראש העיר מתחייב לעשות הכל ללחוץ לדחוף
לשכנע-
שטראוס
כבר מחר בבוקר .
טיראן
כדי שגם הועדה המחוזית תאשר את הפרויקט ותצאו לדרך.
שאריף
אני צריך לחשוב .
שטראוס
אז כשאתה חושב קח בחשבון שאם אתה מצטרף אלי – יש אפשרות
לנשיאה משותפת בנטל
שאריף
איזה נטל ?
שטראוס
נטל החובות שלך  .יש לך חובות כבדים  .נמצא דרכים לעזור
 ,להקל  ,להתחשב  -יש דרכים .
טיראן
טוב .תחשוב על זה  .עד מחר .
11
© כל הזכויות שמורות – שמואל הספרי

12

שטראוס
תקפוץ בבוקר לעירייה תקבל את ההיתר מהוועדה העירונית .
לילה טוב .
קמים לצאת .שאריף מלווה אותם
שאריף
יש לי אסיפה ביום חמישי  .אם יהיה לי אישור מהועדה
המחוזית -נעשה מה שאמרת .
חוץ .לילה  .רחוב ליד בית שאריף
שאריף מלווה את השניים החוצה
שטראוס
אגב  ,אתה קשור איכשהו לנור מנצור  ,מ"יאללה טאריר"?
שאריף
היא אחותי .
שטראוס
בחורה נהדרת  .הלוואי היו עוד מאה כמוה  .אנחנו מאד
עוזרים לה  .משתדלים  .הרבה רצון טוב  .אנחנו יכולים
להיות חברים  .לא מוכרחים לריב.
שאריף מבחין במאבטח שהיכה אותו במעלית  .מבטיהם מצטלבים
 .שאריף לוקח ממנו את כוס הקפה הריקה ולא אומר מילה .
טיראן
אגב  ,בכיף הייתי רוכש דירה בפרויקט ,אם זה לא היה רק
לערבים  ,יא גזען
שטראוס
יאללה  ,לילה טוב .
פנים  .לילה  .מטבח שאריף .
יוסרא נכנסת  .ראמזי ייכנס בהמשך בלי שנראה .
שאריף
שמעת ?
יוסרא
12
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שמעתי .
שאריף
מה שמעת
שהוא מוכן גם

יוסרא
להתאסלם – רק שלא תרוץ נגדו

ראמזי
ואת זה שמעתם ? צילמתי הכל במצלמה של המחשב שלך .
ראמזי מפנה אליהם את הלפטופ שעל ברכיו ומפעיל אותו.
מסתבר שכל השיחה עם ראש העיר ויועצו צולמה והוקלטה .
שאריף
(נושק לראמזי על הראש)תודה ,זה זהב ( .לאשתו) מה אני
צריך לעשות לדעתך
יוסרא
קח את ההיתר  ,קח את הכסף ותגמור את הפרויקט  .שלא יעלו
לך רעיונות  .אתה לא פוליטיקאי .
שאריף
שמעת שהוא הציע לי לרוץ למועצה ברשימה נפרדת –
יוסרא
לא !
שאריף
טוב לא ...מצד שני אם הוא כל כך חושש אולי יש פה
הזדמנות -
יוסרא
לא !
חוץ .לילה  .רחוב ליד בית שאריף
טיראן וערוד בניידים שלהם
טיראן
 (שמדבר עם קפטן דאוד מהשב"כ) – כל מה שיש לכם עליוועל המשפחה חמישים שנה אחורה  .כל רישום כל נתון .
 בסדר  ,אני פרנואיד . תולי ,כשנאום כזה מקבל עשרות אלפי צפיות ושיתופים תוךכמה שעות זה אומר שריפה .
13
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שטראוס
 דריה ,איפה את  ,ישנת ? אני מצטער  .תקשיבי  ,על הבוקר תתקשרי למכון הסקריםהפלסטיני  ,שיוציאו סקר גדול במזרח העיר – כמה מתכוונים
להצביע בבחירות הבאות .
 בסדר .רדוף  ,הזוי  -מה שתגידי  .ככה החזקתי מעמד 10שנים .
 שיעבוד מהר .תבטיחי לו בונוס גדול .נכנסים לרכב .
שטראוס
מה נראה לך – הוא יוותר ?
טיראן
ההצעה ששלפת לו לעזור עם החובות שכנעה אותו לדעתי .
שטראוס
תלוי כמה חובות יש לו .
טיראן
מחר יהיה לנו התיק שלו .נדע עליו הכל.
ערב .פנים +חוץ  .ביתה של נור ,בית חנינה
משאית העברת דירות חונה ליד הבית  .תמי לודמיר והסבלים
מוציאים מהבית את ארגזי הקרטון הארוזים ואת מכשירי החשמל
והריהוט ומעמיסים לתוך תא המטען של המשאית .
תמי
נור ? איפה נעלמת ?
נור
אני כאן .
תמי נכנסת למטבח הריק מוצאת את נור מרותקת למסך הלפטופ שלה
צופה בנאום של שאריף .
תמי
מה עכשיו ? בואי גומרים עוד מעט

מה זה ? מה קרה ?

נור
זה אחי
תמי
איפה זה? מה הוא אומר ?
נור
(המומה) הוא מודיע שהוא רץ בבחירות  .לראשות העיר .
14
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תמי
מה? בגלל שהרביצו לו
נור
הוא השתגע  .הוא יגמור עם כדור בראש.
תמי
למה
נור
כי אצלנו לא בוחרים ולא נבחרים
תמי
אבל למה כדור בראש
נור
כי אני מכירה אותו .יאיימו עליו ,יגידו לו לרדת מזה והוא לא
יסכים ( .תמי מתקשרת בנייד) למי עכשיו ?
תמי
למערכת  .זה אייטם
נור
חכי רגע .
תמי
למה
נור
כי אני מבקשת
תמי
מה הבעיה ?
נור
שזה לא אייטם .זה אחי  .אני אומרת לך שהוא בסכנה אז את רצה
לספר את זה בחדשות ? את נורמאלית  ,תמי
תמי
סליחה רגע – איך הסרט הזה הגיע למחשב שלך ? מישהו כבר משדר
את זה ,לא ?
נור
אז מה
תמי
כי זה רץ  .זה כבר רץ ברשת .
נור

15
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זה רשתות פנימיות של מזרח ירושלים  ,של השכונות  .זה לא
טלוויזיה ארצית  .עולמית  .תנתקי אני מבקשת ממך  .הוא עשה
טעות  .הוא סתם דיבר  .אולי הוא התחרט כבר .
תמי
את לא קצת מגזימה עם ההיסטריה ?
נור
לא  .כי הם כולם ינסו להשתיק אותו  .החמאס  ,הג'יהאד ,
השב"כ
תמי
ולכן זה צריך להיות בחדשות  .באור השמש  .אם זה יהיה חשאי –
אז יפגעו בו .
נור
תפסיקי ! את לא מבינה ולא מכירה את השטח  .את מבחוץ  .את
ישראלית ואת אמריקאית ואת תקשורת זרה אבל רק נדמה לך שאת
מבינה באמת מה הולך פה .
תמי
וואו  .את ממש מעריכה אותי .
נור
מותק  ,אפילו ערבית את לא מדברת  .את צריכה שאני אתרגם לך .
אני מבקשת ממך  .תרגיעי  .הוא לא צריך תקשורת  .הוא צריך
ללכת לישון ובבוקר להודיע שהוא לא התכוון ברצינות .
תמי
שנפלט לו
נור
נפלט לו  .אין סיפור  .ואת גמרת לעבוד שם  .את לא מפיקה
יותר חדשות ואייטמים ושטויות כל מיני  .אנחנו נוסעות .
תמי
נור  ,בייבי  -אולי אני ישראלית וזה וזה  -כל מה שאמרת -
אבל אני יודעת לזהות סיפור  .ואדריכל מבית צפאפא שרץ לראשות
עירית ירושלים  ,אחרי חמישים שנה שאין אפילו נציג ערבי אחד
בעירייה – זה סיפור .ואם כמו שאת אומרת הוא בסכנת מוות – אז
זה סיפור גדול  .ואם הוא גם יצליח – זה יהיה הסיפור הכי
גדול  .ואם לא אני -אז תוך שעה מישהו אחר יעלה על זה -
המובילים נכנסים .
מוביל
טוב  ,אנחנו סיימנו .מה עכשיו ?
נור
אני באה .
תמי
16
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את נוסעת איתם ?
נור
כן להורי  .הכל עובר להורי .למחסן
תמי
ותגיעי אחר כך ?
נור
לא חושבת  .עד שנפרוק הכל  ..אני כבר אישן אצל הורי .
יוצאת לסלון
נור .
תגידי
קבענו
נדבקת

תמי
אם את רוצה שנתרחק עד הנסיעה  ,בימים הקרובים  ..פשוט
לי  .זאת הפעם השלישית ביום אחד שאני באה לעזור  ,כי
 ,כי ביקשת  ,כי אני רוצה – ואת נותנת לי להרגיש שאני
 .מציקה לך  .אז –
נור

יכול להיות
תמי
שמה?
נור
שטוב שנתרחק קצת  .אני בסערות נפש  .הכל מתהפך אצלי .אני
אומרת דברים וזה לא יוצא כמו שהתכוונתי וזה פוגע ואני לא
רוצה לפגוע .
תמי
טוב  .תעדכני אותי  .לילה טוב .
נור מרימה פנים לנשיקה אבל תמי הלכה  .נור לוקחת את התיק
והלפטופ  ,מעיפה מבט אחרון בבית ויוצאת אל המשאית .

חוץ  .לילה  .אזור מסחרי תלפיות
אדהם סנדוקא מגיע עם הוספה  ,חונה ומחפש את מספר הבית .
הנייד שלו מצלצל .
אדהם
כן
קול בנייד
אתה רואה את הדלת זכוכית  ,משמאלך
אדהם
כן
קול בנייד
17
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כנס  .קומה ראשונה .
האינטרקום מזמזם  .אדהם פותח ונכנס  .עולה במדרגות .
פנים  .לילה  .דירה של השב"כ  ,אזור מסחרי תלפיות
הדלת נפתחת  ,מאבטח עומד בפתח .
מאבטח
תראה לי את כפות הידיים שלך .תשאיר באוויר ותתקדם אלי .
תסתובב ,ידיים על הקיר  .יש לך נשק  ,סכין  ,אולר
אדהם
לא
המאבטח ממשש אותו .
מאבטח
תיכנס .החדר בקצה המסדרון .
אדהם מתקדם ונכנס לחדר  .מאחורי השולחן יושב תולי
פולברמאכר המכונה קפטן דאוד מרוכז במסך הלפטופ .
תולי
שב אדהם
אדהם מתיישב  ,המאבטח ניצב ליד הדלת.
תולי
לפי מה שהבוס שלך כותב עליך – אתה צריך להדליק משואה
ביום העצמאות  .כל הכבוד  .מתמיד  ,אדיב  ,יעיל  ,מסור
לעבודה  ,יחסי אנוש טובים – תשמע ...הלוואי עלי תעודה
כזאת  .איפה אתה גר ?
אדהם
ראס אל עמוד .
תולי
לא פשוט  .ולמה אתה רוצה אזרחות ישראלית ?
אדהם
אני רוצה דרכון  .לנסוע ללמוד .
תולי
מישהו יודע על זה בראס אל עמוד? ובמשפחה ?
אדהם
18
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לא .
תולי
אתה מכיר אותו ?
מסובב אליו את הלפטופ  .תמונתו של שאריף קפואה על המסך
.
אדהם
(תמה) כן .
תולי
מי זה ?
אדהם
אבו ראמזי  .שאריף מנצור.
תולי
מה לך ולו ?
אדהם
אני מלמד את ראמזי  ,הבן שלו ,על המחשב  .למה ?
תולי
אתה יכול לספר לי עליו ?
אדהם
איך זה קשור -
תולי
איזה בנאדם הוא ?
אדהם
אתם התקשרתם אלי לבוא בעניין בקשת האזרחות .
תולי
נכון .
אדהם
ועכשיו אני בחקירות ?
תולי
חקירות? אני שואל שאלות ואתה – אם אתה רוצה אתה עונה .
אדהם
אתה לא משרד הפנים ?
תולי
19
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במדינה  -יש כל מיני גופים וכולם חברים קשורים אחד
לשני .אז אם למשל אני רוצה שתספר לי משהו ובדיוק באותו
זמן אתה מבקש משהו מחבר שלי –אנחנו מחברים את הבקשה
שלך לרצון שלי ואנחנו מתקדמים יחד  .אני רואה כאן
שסיימת קורס לבניית אתרים ברשת .
אדהם
כן .
תולי
אתה טוב בזה
אדהם
כן .
תולי
וזה מה שאתה מלמד את ראמזי ?
אדהם
מי אתה ?
תולי
צודק  .שכחתי לגמרי – קפטן דאוד  .נעים מאד.
אדהם
קפטן  ? ...זה שב"כ ? אני מדבר עכשיו עם השב"כ ?
תולי
מה שלום אמא ,אדהם ?
אדהם
מה ?
תולי
מה אומר הרופא ? איך יצאו הבדיקות? קבעו לה ניתוח

?

אדהם
כן
תולי
למתי?
אדהם
עוד הרבה זמן .
תולי
20
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מה הרבה זמן ? אין לה הרבה זמן  .זה בלבלב  ,לא ? מה
אתה בהלם – לא ידעת מה יש לה ? קח תשתה כוס מים .
אדהם לוגם בקושי .
תולי
ומה שלום הקטנה היפה עם הצמה ,חברה שלך החרדית
קוראים לה –

איך

אדהם
מי
תולי
בוכריס  .הודיה בוכריס  .אח שלה העבריין יודע על הרומן
שלכם ?
אדהם
איזה רומן ?
תולי
נישוקים ,חיבוקים .סמסים ,פגישות  ,זיונים  .וספה .
בחדר שלך בראס אל עמוד .כי ההורים שלך גרים בשועפאט ,
לא ? בחייאת אדהם אל תזלזל בנו .בקיצור ,מאור ,האח של
הודיה חבר בארגון לה"בה והוא מאד -
אדהם
אני לא פוחד ממנו .
תולי
ברור  .אתה גבר .אבל תחשוב על הודיה  ,גבר  .רצח על
כבוד המשפחה  -זה לא רק בעדות שלכם  .מה החוורת ? שתה
קצת מים שלא תתעלף חס וחלילה .
אדהם
מה אתה רוצה ממני
תולי
שנייה – בוא נראה אם עברנו הכל – דרכון ישראלי  ,ניתוח
לאמא ,הודיה ומאור וכבוד המשפחה  ..שכחתי משהו ? אה ,
בטח -יש לך מבחן חשוב על הבוקר
אדהם
כן
תולי
ואתה לא רוצה להחמיץ אותו בגלל שעוכבת לחקירה ..
21
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אדהם
לא
תולי
אז כנראה שתצטרך לעשות מה שאני מבקש  ,אדהם ( .מחייך
אליו ומעביר לו פיסת נייר ) תתקשר אלי עד שמונה תגיד לי
מה החלטת .אני מחכה .

פנים  .יום  .חניון העירייה .
שאריף יוצא מהמעלית עם תיק מסמכים  .מצב רוחו מעולה .
הוא קיבל את ההיתר כמו שסוכם והוא בדרכו לסטודיו שלו
בבית צפאפא  .הוא לא זוכר היכן חנה  .מביט סביב ,מגביה
את השלט ולוחץ  .הרכב עונה בצפצוף ושאריף הולך לכיוון
הב.מ.וו  .צעיר ממושקף צץ פתאום מאחורי המכונית החונה
משמאל ופונה אליו –
צעיר
אבו ראמזי ?
שאריף נעצר .
שאריף
סליחה ?
צעיר
אתה אבו ראמזי ?
שאריף
מי שואל ?
הצעיר מתקרב .
צעיר
אל תפחד  .אם היינו רוצים לפגוע בך כבר היה לך מטען
מתחת לאוטו  .רוצים לדבר אתך
שאריף
מי זה אתם ? יש לך תעודה ? על מה אתם רוצים לדבר אתי ?
צעיר
על החיים .שלך...
22
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שאריף
אבל מי אתם ? אתה ערבי ? שב"כ ? מה אתה ?
צעיר
בוא כנס לאוטו .
שאריף
לא מכיר אותך לא נכנס איתך לשום אוטו .
הצעיר מסמן לו להביט מטה  .שאריף מבחין שידו של הצעיר
נתונה בכיס הז'אקט שלו  ,אוחזת במשהו ,כנראה אקדח,
המכוון אליו .
צעיר
כנס .
שאריף מבין שאין ברירה ומתכוון להיכנס לרכב כשדלתות
מעלית החניון נפתחות ומספר צעירים נפלטים ממנה  ,מדברים
בקול רם על כדורגל  .שני מכוניות נכנסות עכשיו לחניון
שהפך הומה לפתע .הממושקף מביט סביב לחוץ  .שאריף מתעשת
ראשון .
שאריף
טוב ,אני קצת עסוק עכשיו .אז ,קח ( -נותן לו כרטיס
ביקור ) תתקשר לסטודיו שלי נקבע פגישה מסודרת.
הוא נכנס לרכב ונוסע  .מישהו מהצעירים שיצאו מהמעלית
פונה אל הממושקף ושואל איפה מכונת התשלום של החניון .
הוא עונה .

חוץ  .יום  .טיילת שרובר ביציאה לג'אבל מוכאבר
אדהם סנדוקא רכוב על הוספה מגיע מכיוון ראס אל עמוד.
כשהוא מגיע לאזור טיילת שרובר עוצר אותו מחסום של
המשטרה  .צעיר לבוש אזרחית פונה אליו .
צעיר
תעודות
אדהם שולף תעודה  .הצעיר מוודא את השם .
23
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סנדוקא ?
אדהם
כן
צעיר
תחנה את הוספה בצד וכנס לרכב בבקשה .
אדהם
מה ? למה ?
צעיר
מישהו מת לדבר איתך  .תן לי את המפתחות .
אדהם
אני בדרך לבחינה באוניברסיטה .מתחילה לי בחינה בעוד חצי
תגיד לי לאן ,אני אגיע אחר כך .
שעה.
צעיר
להכניס אותך בכוח ?
אדהם נכנע  .הוא מוסר את מפתחות הוספה לצעיר  ,נכנס
לרכב שיוצא לדרך  .הצעיר מלווה את הרכב על הוספה .
חוץ .יום  .רכב שאריף
שאריף נוסע הביתה  .הטלפון ברכב מצלצל הוא עונה  .זאת
אשתו  ,יוסרא
שאריף
כן יוסרא
יוסרא
מחכים לך אנשים בבית
שאריף
מי אלה
יוסרא
לא יודעת  .שלושה אנשים .באו לדבר אתך
שאריף
איפה הם עכשיו
יוסרא
בסטודיו .אכרם איתם .
24
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שאריף
איפה ראמזי ?
יוסרא
בחדר
שאריף
אז תיכנסי לחדר ותסגרו את הדלת עם המפתח
יוסרא
למה ? אני יוצאת לעבודה .
שאריף
ככה אני מבקש
יוסרא
הכל בסדר ?
שאריף
קיבלתי את ההיתר  .זה עובר עכשיו לוועדה המחוזית
יוסרא
ואמרת להם שאתה לא רץ ?
שאריף
יוסרא ,אם זה הנאבוט שלי על הראש שלו – למה לוותר עליו
 .שיעבוד קצת בשבילי  ,מה יש ? אני אחליט אחרי שהועדה
המחוזית תאשר .
יוסרא
טוב  ,בוא מהר .

פנים  .יום  .סטודיו שאריף
כששאריף נכנס לסטודיו בחשש  ,הוא מוצא את אכרם ליד מודל
הפרויקט אוכל את הראש בהסברים לשלושה זרים  -שניים
(אחמד ורמדאן )כבני  35ואחד (חאמד) מבוגר יותר .הם
מציגים את עצמם  ,בלי חיוכים .
רמדאן
רמדאן מג'אבל מוכאבר
אחמד
אחמד מסילואן
25
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חאמד
חאמד מראס שחאדה
שאריף
נעים מאד
חאמד
השמועה נכונה ? אתה מתכוון לרוץ לבחירות ?
שאריף
מי שלח אתכם ?
רמדאן
אף אחד  .אנחנו פעילים בשכונות  .לא שייכים לארגון .
שאריף
לא יודע עוד  .תלוי .
אחמד
ראינו את הנאום שלך  .דיברת מהלב שלנו  .אנחנו בייאוש-
הרגל של כולם על הצוואר שלנו  .אף אחד לא עוזר.חיים
מפירורים  ..עושים לנו את המוות שותלים לנו מתנחלים
בתוך הגרון שלנו .
חאמד
אנחנו טובעים באשפה  ,אלימות  ,סמים  ,בתי זונות – אין
חוק ,אין שירותים ,אין חינוך .
רמדאן
אין עתיד ואין הווה  .הרשות הפלסטינית לא יכולה לעזור
פה וכל היתר יודעים רק לאיים עם הבריונים שלהם והנשק
שלהם.רק בג'אבל מוכאבר יש  15אלף כלי נשק  .וכולם
פוחדים אחד מהשני .
שאריף
גם היהודים פוחדים  .ראש העיר מציע לי הכל רק שלא ארוץ
נגדו .
חאמד
ומה החלטת
שאריף
אני לא רוצה כדור בראש .אני אדריכל  .בונה בתים  .אני
לא מהפכן ולא רוצה להיות שאהיד .
אחמד
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אתה אח של שאהיד
שאריף
גם אח שלי לא רצה להיות שאהיד .הוא רצה פיצה  .נכנס
לאכול פיצה במרכז העיר והתפוצץ עם הבן שלו  .אני אומר
לכם גלוי – אם אני מקבל אישור– אני מתחיל לבנות .
רמדאן
המוכתר שלנו ,מג'אבל מוכאבר ביקש לפגוש אותך ,לדבר איתך
בלי התחייבות  .רוצה להכיר אותך.
שאריף
אתה רציני ?
רמדאן
בגלל זה באנו .יש פה הזדמנות גדולה .
אחמד
אם תסכים – יבוא גם המוכתר שלנו  .מסילואן .
שאריף
(מתלבט ואז ) טוב ,לא יכול להזיק  .תתקשרו אליהם .

פנים  .יום  .החדר של ראמזי
דף הפייסבוק של אבו ראמזי לעירייה  .בראש העמוד תמונתו
של שאריף מנצור על רקע אל אקצה ומתחתיה הכיתוב "שאריף
מנצור  -משנים את המצב "  .הטכסט של הנאום מופיע במלואו
תחת הכותרת " חייבים להחליט" בחלון יוטיוב רץ הנאום
המוקלט  .למטה מצטברות תגובות ואלפי לייקים .

שאריף
אתה משוגע ? הזמנת את כל העיר לאסיפה?
ראמזי
אתה הזמנת אותם .
שאריף
תוריד את זה
ראמזי
חבל  ,אבא  .המון אנשים עושים אטנדינג
27
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שאריף
מה זה טנדינג ?
ראמזי
מודיעים שיבואו לאסיפה
שאריף
תוריד את זה! תוריד את זה עכשיו!
ראמזי
אבל אמרת שאתה רוצה כוח  ,שאם יתנו לך כוח – תייצג אותם
אז נותנים לך כוח .
אדהם
אבו ראמזי ככה זה עובד היום  .לא כמו פעם ברמקולים
וכרוזים  .היום יש לך דף בפייסבוק והתומכים שלך מתאספים
שם ואתה יודע מי הם .
שאריף פונה אל מי שדיבר עכשיו  .זהו אדהם סנדוקא .
אדהם
יש לי  5000חברים בפייסבוק רק מירושלים .עשיתי לך לייק
.ועשיתי  – SHAREתוך רגע כולם קיבלו את זה לנייד.
שאריף
(שאריף מתחלחל) בשביל זה אני משלם לך? שתהרוס לי את
החיים ?
אדהם
לא ,את זה עשינו בחינם  .אני וראמזי  .בהתנדבות  .אבו
ראמזי  ,נעשה לך אתר יפהפה ופייסבוק וטוויטר – תעשה
בחירות כמו אובמה באמריקה yes we can .
שאריף מהסס אבל העסק מתחיל למצוא חן בעיניו
פנים  .לילה  .מנהל קהילתי שועפט
מוכתרי הכפרים ג'אבל מוכאבר וסילוואן ואיתם שלושת
הפעילים שביקרו בביתו .
שאריף
(לרמדאן )לא אמרתם שהמוכתר תומך בי לבחירות ?
רמדאן מביט במוכתר .
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אתם מזמינים אותי ואז משתתקים ?
מוכתר ג'אבל מוכאבר
זאת יוזמה מבורכת  .תבורך ואללה יעזור לך  .אבל אני לא
מאמין שאנשים יבואו להצביע לך
שאריף
אם אתם תתמכו בי הם יבואו  .ממי יש לפחד .
מוכתר ג'אבל מוכאבר
יש הרבה קיצוניים  .ובעיקר מישראל
שאריף
ישראל עושה את הבחירות
מוכתר סילוואן
לא בשבילנו
שאריף
כי אנחנו לא משתתפים  .ברגע שאמרתי שאולי אני רץ – הם
התחילו לפחד .
מוכתר סילוואן
ובגלל זה יפגעו בך ובנו  .הם לא רוצים אותנו בעירייה .
שאריף
עדיף לכם סכינים ומחסומים ועצורים והרוגים ? לא עדיף
להצביע?
מוכתר ג'אבל מוכאבר
אנשים לא יצביעו לך
שאריף
למה
מוכתר ג'אבל מוכאבר
תראה  ,אבו ראמזי המכובד  .אני לא רוצה לפגוע חס וחלילה
ואני מאד מכבד אותך  ,הדברים שלך נכונים וצודקים
ומעוררי מחשבה  .הבעיה היא שאתה גבר .
שאריף
לא מבין
מוכתר ג'אבל מוכאבר
גבר חשוד תמיד בשיתוף פעולה  .אנשים אומרים – אם הוא
הולך לבחירות שלהם – הוא גם מחובר איתם  .עובד איתם .
למה שהוא יעזור לי – בטח עוזר לעצמו ולהם .
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שאריף
אתה קראת לי עכשיו משת"פ ?
מוכתר ג'אבל מוכאבר
חס וחלילה
שאריף
אני אח של שאהיד  ,דוד של שאהיד  ,דוד שלי ישב שנים
בכלא ואתה קורא לי משת"פ  .המשפחה שלי לא עשתה מספיק
בשביל המאבק ?
מוכתר סילוואן
חס וחלילה  .אבל אם אני מצביע לך  ,אתה מייצג אותי ,
ואם תהיה חלק מהשלטון – גם אני חלק מהשלטון .וזאת בעיה
שאריף
ואם הייתי אשה
מוכתר סילוואן
אשה זה משהו אחר  .אשה הולכת לבחירות – אתה מאמין לה
שזה בשביל המשפחה  ,הילדים  ,השכונה  ,מאמין לה שרוצה
לעזור .
מוכתר ג'אבל מוכאבר
אשה לא מעניין אותה פוליטיקה  .אשה – יודעים שהיא תילחם
על העתיד של הילדים  .גבר  -דבר ראשון יגידו לו תילחם
על אל אקצה.
חאמד
אם אחותך  ,נור  ,הייתה הולכת לבחירות זה היה שונה .
אנשים אוהבים אותה  .מכבדים אותה .היא פה להרבה אנשים.
שאריף
בשביל זה הבאתם אותי הנה – להגיד לי אחותך?
חאמד
הארגון של אחותך "יאללה טאריר" – אשתי ואשתו ואשתו
עובדות יחד אתה .היא עושה קסמים  ,משיגה דברים שקודם לא
חלמנו עליהם  2000 .נשים בארגון שלה  .עוד עשרת אלפים
עושות מה שהיא אומרת  .כמו צבא  .מדברים עליה כמו על
מלכה  .אם היא הייתה הולכת אתך  ,לא במקומך  ,אתך – היה
לנו יותר קל לשכנע אנשים לתמוך .
מוכתר ג'אבל מוכאבר
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אבו ראמזי  ,הרבה שנים היית בחו"ל  .דאגת לעצמך  ,לא
שזה רע חס וחלילה  ,אבל אחותך נותנת את החיים שלה
בשבילנו .
חאמד
אולי תדבר איתה ?

חוץ .לילה  .מסעדת הגג בנוטרדאם
תמי ונור יושבות לשולחן במרפסת ממנה נשקף מראה מרהיב של
העיר העתיקה ומעיינות בתפריטים  .מלצר ערבי צעיר ממתין
להחלטתן .
תמי
(באנגלית) אני אקח רביולי גבינת עזים
נור
מה רביולי ? אני מזמינה  ,תנצלי את זה (בערבית) אני
אקח דג עם פטריות .נחליט אחר כך על קינוח
מלצר
(מהסס) סליחה שאני שואל  -את מוסלמית ?
נור
סליחה ?
מלצר
הם מכינים את הדג עם יין  .אם את רוצה אני יכול לבקש
שייעשו את המנה שלך בלי יין.
נור
ומה יותר טעים
מלצר
לא בגלל הטעם -
נור
הבנתי בגלל מה  .תעשו כמו שאתם עושים בדרך כלל (.המלצר
נסוג .לתמי בעברית) הוא מעצבן אותי  .תני לי את תפריט
היין (מסמנת למלצר) סליחה –
תמי
מה קרה ?
נור
31
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משגיח כשרות .דיברתי איתו ערבית אז הוא הציע לעשות את
הדג בלי יין( .למלצר) ברולו  2013בבקשה (.תמי מתרשמת)
לכבוד הויזה שקיבלתי היום  .מה את מחייכת ?
תמי
את חשודה  -את משלימה אתי תוך יומיים ולא אחרי שבועיים
את מזמינה אותי לארוחה  ,שופכת כסף על יין  -אני מנסה
להבין מה את זוממת
נור
תהיי קצת במתח ..
מביטה אל הנוף המרהיב של העיר העתיקה .
נור
מה אני אעשה בלי העיר הזאת  .אני כבר מתה מגעגועים.
תמי
גם למלצר ?
נור
גם  .לכל אבן .כל בלטה שבורה  .כל ילד ,כל מואזין ,כל
מוכרת זעתר בשער שכם כל -
תמי
כל שוטר ,כל מג"בניק ...
נור
(דומעת)  .גם  .סליחה שאני  ...זה לא כמו להעביר עציץ
למרפסת .אני עץ ,יש לי המון שורשים ..
תמי
אתה בוכה ,עץ
נור
כן  .כאילו ,אני נוסעת ואף אחד לא איכפת לו ..אף פעם לא
נעדרתי מפה יותר משבוע .
תמי לוקחת את ידה .
תמי
מותק ,זה לא לכל החיים  .אותו מטוס שלוקח אותך – יכול
גם להחזיר אותך .
המלצר מגיע עם בקבוק היין ומציע לה לטעום .
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נור
תודה  .זה בסדר  .אני אמזוג ( .מוזגת מעט  ,מרחרחת ,
מוזגת לתמי ולה ) הורי ביקשו לפגוש אותך לפני שאני
נוסעת .
תמי
אה  ,אז זאת הסיבה
נור
"מי זאת,עם מי את נוסעת?"  -אני בת  , 35אני עורכת דין
 ,אני מנכלית  ,אני מרוויחה יותר מאבא שלי ועדיין
מתייחסים אלי כמו לבתולה בת  . 16את מסכימה ?
תמי
קצת מפחיד ,לא ?
נור
באמת ? פגשת את דאעש ,נכנסת עם צוותים לחמאס בעזה,
למתנחלים בחברון – ומפחיד אותך לפגוש את אבא שלי
הפנסיונר ?
תמי
אז אני באה עם הצוות שלי .
נור
(מחייכת)תודה  .לחיים (.שותות) בסוף אני אחבב אותך

.

תמי
למה  .תפרטי .
נור

(רצינית) כי אני מעניינת אותך .כי את מכירה אותי כל כך
טוב  .כי את מטפלת בי ולא אני בך  .כי את כועסת לאט
וסולחת מהר .יש לי עוד הרבה אבל לא רוצה שתבכי לי פה ,
תמליחי את היין עם הדמעות שלך  .מה ?
תמי
(מסמנת על משהו מאחוריה ) הן רוצות משהו
שתי מלצריות ניגשות אליהן ,נבוכות ,עם טלפון נייד
מלצרית (אסמה)
סליחה ,את נור מנצור
נור
כן
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מלצרית (אסמה)
אפשר להצטלם איתך ?
נור
למה לא  .מה ,נהייתי סלב ?
מלצרית(באיאן)
להגיד תודה  .בזכותך אנחנו באוניברסיטה .
מלצרית(אסמה)
אנחנו חברות ב"יאללה טאריר" (למלצר) זוהייר!
השתיים נעמדות לצידה והיא מחבקת אותן.תמי יוצאת
מהפריים .המלצר מצלם  .בקבוק היין והגביעים המלאים
בולטים במרכז התמונה  .נור לא מעלה בדעתה בשלב זה כמה
מבוכה ואי נעימות יצמחו לה בעתיד מהצילום הזה .
פנים  .לילה  .לשכת ראש העיר
ערוד שטראוס על אופני הכושר מעיין בדפים שהביאה לו,
דריה הרל"שית שלו,30(.קצת רובוטית ,תמיד בדיאטה)
שטראוס
איך הוא כבר הספיק לדבר עם  500איש?
דריה
הוא אומר שאנשים רצו לדבר .גם הבונוס עזר
שטראוס
תסתכלי  ...אני מת! העיקר שכולכם מרגיעים אותי כבר
יומיים.זה בדיוק מה שחשבתי.הוא הדליק אותם .
הוא קם נסער וניגש לחלון לשכתו .
אין לך סיגריה ?
דריה
אתה לא מעשן .יש לך מרתון בעוד חודש .
שטראוס
תתקשרי עכשיו לרל"שים של שר האוצר  ,השיכון והמשפטים .
אני רוצה לפגוש אותם על הבוקר .זה הולך להרוג אותנו
הסיפור הזה  .ואני לא מדבר רק על ירושלים .
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פנים  .יום  .משרדי "יאללה טאריר"
שאריף ממתין ליד דלפק הכניסה  .על הקיר הלוגו של הארגון
מורכב ממאות תמונות פספורט של חברות הארגון  .המזכירה
בחיג'אב חוזרת מחדר המנכ"לית .
מזכירה
אדוני  ,גברת מנצור תקבל אותך עכשיו
שאריף  ,קצת פגוע  ,נכנס לחדרה של נור  ,אחותו .סוקר את
תעודות ההוקרה והצילומים הממוסגרים תלויים על הקיר ואז
שאריף
בשביל זה סיימת משפטים בהצטיינות ? בשביל זה עזבת את
המשרד שלך ?
נור
כן  .בשביל זה ולא בשביל החתן שהבאת לי  .איך אני יכולה
לעזור לך ?
שאריף
שמעת על הנאום שלי ? את יודעת מה קורה ?
נור
ראיתי.
שאריף
למה את מדברת אלי ככה
נור
איך ככה?
שאריף
ברשמיות .אני אחיך הבכור .אני לא אחת מהנשים שלך
נור
תשמע שאריף  .אני לא אדישה כשאני רואה אותך  -לא כשאתה
מקבל מכות בעירייה ולא כשאתה מופיע פתאום בלי לקבוע
פגישה  -אבל לא שכחתי מה היה  .אז אני נותנת לך את כל
הכבוד  -אבל לא מעבר לזה .
שאריף
הבנתי
נור
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בסדר ,עזוב את הגאווה בצד  .מה רצית .
שאריף
רציתי לשאול אם תלכי יחד אתי .
נור
לאן ?
שאריף
לבחירות לעירייה .
נור
למה שאלך איתך ?
שאריף
כי כל מה שאת עושה עכשיו בקושי  -תעשי עם יותר כוח,
יותר אנשים ,יותר תקציבים  .אם נצליח בבחירות נוכל
לעשות מהפכה  .מה את מחייכת .
נור
מצחיק אותי לשמוע אותך מדבר על מהפכה .
שאריף
למה
נור
כי  ,סליחה  ,צ'ה גווארה מנצור ,אבל אין לך מושג מה זה
קהילה  ,מה זה התנדבות  ,מה זה עיר  ,מה זה זכויות אדם
 אתה קפיטליסט .אתה בז לי שעזבתי משרד מצליח ,שאנימרוויחה פחות כסף  .אז מה לך ולייצוג אנשים חלשים בלי
זכויות? שמעתי את הנאום שלך  .מאד חזק  .אבל ברגע
שיציעו לך דיל– תשכח הכל .
שאריף
הציעו לי דיל  .הציעו לי היתר בניה וכסף -
נור
תסכים  .איימת ,השגת מה שרצית  ,תגיד תודה ולך הביתה .
שאריף
אני רק מבקש שתבואי לאסיפה ביום חמישי .
נור
למה אתה צריך אותי שם .
שאריף
כי אם אחותי לא תומכת בי – מי יתמוך בי ?
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נור
אולי אלה שלא מכירים אותך כמוני .
שאריף מבין שהגיע למבוי סתום  .הוא קם ללכת .
גם אם הייתי חושבת שזה המעשה הנכון – אני לא יכולה לבוא
ביום חמישי .
שאריף
למה
נור
כי בשעה הזאת אהיה על המטוס בדרך לניו יורק
שאריף
מה ?
נור
כן  .אני עוזבת כאן  .לשנתיים לפחות.
שאריף
ההורים יודעים ?
נור
כולם יודעים  .חוץ ממך ( .האינטרקום מזמזם .עונה ) כן.
שתיכנס  .סיימתי כאן .
סוראיה נכנסת
סוראיה
"יאללה טאריר"
נור
סוראיה  ,תכירי זה אחי ,שאריף  .אבו ראמזי
סוראיה מתרגשת .
סוראיה
אני יודעת  .אבו ראמזי.כבוד גדול  .ראיתי מה אמרת .
שאריף
ומה דעתך ?
סוראיה
דעתי כדעתך  .הגיע הזמן ללמד אותם לקח.
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שאריף מביט בה ורואה אפשרויות חדשות אחרי שאחותו תטוס .

פנים  .יום  .לשכת שר הפנים .ירושלים
שר הפנים  ,תומר אריאל (  ,45שיער כסוף ,קול באס) מעיין
במסמך שהגיש לו ערוד שטראוס היושב מולו עם טיראן כוכבי,
יועצו לענייני ערבים) .
שר הפנים
מי עשה לך את הסקר הזה ?
שטראוס
מכון פלסטיני  .וזה עוד לפני שהוא מודיע על מועמדות .
סתם  ,נאום של חמש דקות באסיפת רוכשי דירות .
שר הפנים
זה לא הגיוני..
שטראוס
אפילו אם הסקר טועה בעשרה אחוז ,עשרים אחוז  -זאת רעידת
אדמה  .זה  10פלסטינים במועצת העיר .
שר הפנים –
דיברת עם השב"כ?
שטראוס
הם רגועים " .עוקבים מקרוב" .
שר הפנים
רגועים כמו לפני האינתיפאדה או רגועים כמו לפני רצח
רבין ? (לטיראן) מה אתה אומר ? אתה שב"כניק לשעבר
טיראן
בדרך כלל יוזמות כאלה היו נגמרות בטלפון מהחמאס או
הרש"פ  .היו מסבירים למועמד כמה דברים על החיים שלו
והוא היה נסוג .
שר הפנים
אז נחכה שהם יצילו אותנו?
טיראן
לא ,זה נגמר לצערי .היום הכל בפייסבוק  .לכולם יש
סמארטפון ואם ביום הבחירות יהיה סטאטוס שיקרא להם
להצביע – נתעורר למציאות חדשה .
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שטראוס
זו מפלצת רדומה  .זה צבא שיש לו פצצת אטום וכרגע הוא
משתמש בסכינים ומספריים .
שר הפנים
טוב ,אני מקשיב
שטראוס
כל הסיפור זה הפרויקט בנייה בג'אבל מוכאבר  .אם הועדה
המחוזית מאשרת  -הוא לא רץ .והועדה באחריותך .כשר
הפנים.
שר הפנים
רק באחריותי ? אין שם נציגים של האוצר  ,התיירות ,
המשטרה –
שטראוס
תומר  -זה פחות ממאה דירות  .תאשרו לו ונגמור עם זה.
דיברנו עם כולם – הם מחכים למוצא פיך .
שר הפנים
ברור .שיוכלו להאשים אותי בכניעה לפלסטינים.
שטראוס
אתה רוצה ראש עיר פלסטיני בירושלים ?
שר הפנים
רק לסבך אותי ! המציאות קמה בבוקר ושואלת  -מה נעשה
טוב  .בעיקרון אני
היום ? כרגיל ,נסבך את תומר אריאל!
לא נגד  .תודיע לו שאם לא יקרה משהו יוצא דופן -
שטראוס
כמו מה
שר הפנים
חסר מה ?
שטראוס
אז אפשר להודיע לו ?
שר הפנים
מתי ההחלטה? מה בוער ?
טיראן
השטח בוער  .הרעיון מתחיל לתפוס .יש מצב שאפילו אם הוא
יורד מזה – מישהו אחר ירוץ .
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שר הפנים
יהיה בסדר  .ערודל'ה ,מילה של תומר  .אתה יודע שבעברית
ערוד זה חמור פרא ? הייתי בזמנו סגן אלוף השומרון
לנוער בתנ"ך וידיעת הארץ אני מצטט לך בלי הכרה.
קמים לוחצים ידיים  .שטראוס מחבק פתאום את שר הפנים .
שטראוס
תודה
חוץ  .יום  .רכב שאריף  +חוץ  .יום  .בית שאריף
מכונית הטויוטה החונה מול ביתו של שאריף בוערת וכבאית
מתיזה עליה מים וקצף  .תושבי הרחוב צופים במחזה .
כרוזים דבוקים לעצים וגדרות הבתים .יוסרא וראמזי בכניסה
לבית מול כרוז דבוק לדלת הבית  .שאריף חונה בצד הדרך
מביט בצג הנייד במה שיוסרא משדרת לו .
שאריף
זה קטן לי אני לא מצליח לקרוא
יוסרא
אז תגדיל .תקיש על זה פעמיים .
תקריאי לי!

שאריף
מה הבעיה שלך .

יוסרא מעבירה את הנייד שלה לראמזי וממשיכה לקרצף את
הכרוז מהדלת .
ראמזי
" למי ששכח וצריך תזכורת – חל איסור מוחלט על הצבעה
בבחירות לעירית הכיבוש  .הצבעה היא הכרה בכיבוש ,
בהפקעת אדמות  ,מעצרים  ,הריסת בתים  ,עקירת עצים .
הכרה במתנחלים הכרה בשלטון היהודים על אל אקצא .
ראו הוזהרתם  ".על החתום – ההתנגדות.
שאריף
איפה שמו -בתיבה שלנו?
ראמזי
(המצלמה מראה את הרחוב והמכונית הבוערת) הדביקו על הדלת
שלנו וכיסו את כל הרחוב  .ושרפו את האוטו  .בדיוק אדהם
הגיע לשיעור עם ראמזי  ,אומר שראה אותם בורחים .
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המצלמה פונה עכשיו אל אדהם

.

שאריף
זה יומיים ,יוסרא  ,בבקשה  .נחזיק מעמד עוד יומיים .
בינתיים אני מבקש שתקחי את ראמזי ותעברו לבית של הורי.
עד יום חמישי

פנים  .יום  .מוקד עירוני
אדהם נכנס למוקד העירוני עם קסדת הוספה בידו  .עקיבא,
האחמ"ש רומז לו לגשת אליו .
עקיבא
יופי אדהם ,היה לי ברור שברגע שתקבל את המכתב המלצה
תתחיל לזרוק זין
אדהם
אתה צודק  ,אני מצטער שאחרתי  .לא יקרה יותר .
עקיבא
טוב תתחיל  .כל מזרח ירושלים החליטו להתקשר היום
אדהם ניגש לעמדה של הודיה
אדהם
מה קרה ? חיכיתי לך חצי שעה
הודיה
אחי מאור הביא אותי
אדהם
אחיך? אז למה לא הודעת
הודיה
כי הוא בודק לי הודעות ואנשי קשר .שאל אותי מי זה אדם .
מזל שכתבתי אותך בלי ה'  .אדם.
האחמ"ש עוקב אחרי השיחה מחדרו
אדהם
אבל מה קרה
הודיה
מעכשיו הוא יביא אותי לעבודה ויקח אותי .
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אדהם
הודיה מה קרה אני שואל
הודיה
לא יודעת  .מישהו התקשר להורי  .שצריך לשמור עלי .
האחמ"ש צץ פתאום מאחורי אדהם
עקיבא
אדהם  ,אתה מותח את החבל בסוף הוא יקרע  .אל תביא לי
רעיונות לראש .

חוץ  .לילה .ככר ספרא

(ככר העירייה)

מאור בוכריס  )27(,אחיה של הודיה  ,שרירי ,תספורת
מוהוק וכיפה שחורה קטנה ,ניצב מול הכניסה לעירייה וצופה
בחשאי במשמרת המוקדנים שיוצאת מהפתח ומתפזרת איש לדרכו
 .הודיה נשארת לבד ,מביטה סביב .
מאור
הודיה !
היא פונה לכיוון הקול ,ניגשת ,חובשת קסדה  .הוא מתניע
והיא עולה על המושב האחורי  .אדהם שצפה בהם מתוך הבניין
יוצא עכשיו  .מביט באופנוע המתרחק  .כשהוא ניגש אל
הוספה שלו וחובש את הקסדה הנייד מצלצל  .הוא עונה

פנים  .לילה  .שועפאט ,בית הורי אדהם
אדהם נכנס  .אחיו ואביו צופים בכדורגל בטלויזיה .
אדהם
אחר כך הוא ייכשל בבחינות לא תבינו למה
טאהר
אל תפריע
אבו אדהם
עדיף לך שיסתובב עם סכינים  ,ילך לדקור חיילים ?
אדהם
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מי ידקור חיילים  -העצלן הזה? שלח אותו לים הוא לא ימצא
את המים  .איפה זה?
הנה.

אבו אדהם
בא שליח  ,שם תחת הדלת.

אדהם פותח את המעטפה הגדולה מבי"ח הדסה ,שולף מכתב
וטפסים  .קורא
אבו אדהם
מה זה ? משהו חשוב ?
אדהם
הקדימו לאמא את הניתוח !...
אבו אדהם
מה ?! למתי ?
אדהם
מחרתיים ...יום חמישי .יום חמישי הניתוח .
אבו אדהם מתיישב המום  .אדהם נכנס אל אמו ומנשק אותה .
אדהם
שמעת ?
אום אדהם
(מהנהנת) ישתבח שם אללה הרחמן והרחום .התקשר היום
מישהו ,אמר לי יש לך ילד טוב חשוב שתהיי בריאה בשבילו .
אמרתי יש לי שני ילדים טובים  .אמר לי אדהם  .מי זה,
אתה מכיר אותו ?
אדהם
לא יודע מי זה .

חוץ  .יום  .רכב תולי .חניון בהר ציון
סובארו חבוטה חונה בהר ציון מול הר הבית והכותל .הווספה
של אדהם חונה לצידה .בתוך הרכב אדהם ותולי .
קפטן דאוד
הוא כל היום נפגש עם אימאמים  ,מוכתרים ,פעילים חברתיים
 ואתה לא יודע מזה כלום ?43
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אדהם
אני בסך הכל מנהל לו את הפייסבוק .
קפטן דאוד
הוא סומך עליך ?
אדהם
למה שיחשוד בי?
תולי
קח (מעביר לו נרתיק עם מצלמת וידאו קטנה) אני רוצה
שתהיה צמוד אליו ותצלם את הפגישות שלו ,עם מי הוא נפגש
ומה אומרים לו  .כאילו בשביל האתר.
אדהם
מתי? אני לומד ועובד מה עכשיו ללכת איתו לפגישות? אמרת
לעשות לו את הפייסבוק
תולי
תראה  ,אדהם  .קיבלת היום שתי דוגמאות למה אני יכול
לעשות  .אני יכול לעזור ואני יכול לקלקל .ולפעמים
במקומות שעזרתי אני יכול לקלקל ובמקומות שקלקלתי– אתה
תחליט מה יהיה  .הוא נבהל מהכרוזים  ,מהשריפה של
האוטו?

פנים  .יום  .לשכת ראש העיר
זמזום טלפון על שולחן ראש העיר  .הוא עונה .
דריה (באינטרקום )
מלשכת שר הפנים
שטראוס
תעבירי  .ששקד תיכנס אלי
שר הפנים
ערוד.
שטראוס
שומע .
שר הפנים
44
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אנחנו נאשר כנראה אבל כדי שהימין לא יקפוץ נאשר קודם
כמה פרויקטים שהקפאנו בגלל האמריקאים ואז את הפרויקט
בג'אבל מוכאבר .
שקד נכנסת
שטראוס
שימחת אותי מאד
שר הפנים
מה ימנע ממנו לקבל את ההיתר ולרוץ נגדך בכל זאת ?
שטראוס
הצעתי לו לרוץ בשיתוף איתי .אני גם עוזר לו קצת עם
החובות.
שר הפנים
עדיף שלא ירוץ בכלל  .שיתעסק בבנייה  .לא בריא שהם
יתרגלו להצביע .
שטראוס
צודק .תודה  .לילה טוב ( .לאינטרקום) תשיגי לי את
שאריף מנצור ותבקשי מטיראן להיכנס .
שקד
להוציא הודעה ?
שטראוס
אפילו לא ברמז  .להיפך  -ביום חמישי תפציצי אלף הודעות
על הגדלת תקציב לאבטחת מתנחלים בסילואן ,הריסת מבנים לא
חוקיים בראס אל עמוד  ,שת"פ עם לה פמיליה .
שקד
יהיה בסדר  .ראש העיר שועל מקיאוולי .
דריה
שאריף מנצור על הקו
פנים.יום .סטודיו שאריף .
שאריף בנייד  ,לבד בסטודיו.
שאריף
 תודה ,אני מאד מודה לך  .אני אודיע מחר באסיפה.תודה ,אני לא חושב שאני אכנס לפוליטיקה .לא זה בסדר  ,אם הועדה המחוזית מאשרת  -אין לי שוםבעיה כספית .
45
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מה זה תקרר שמפניה?  -אני מוסלמי .אני אקרר יוגורט.חבל שאתה טס לניו יורק .רציתי שתבוא לחאפלה שנעשה מחר.(מנתק) ראש העיר.
עכשיו מסתבר שאבו נאביל המלווה בריבית וחסן הבריון שלו
האזינו לשיחה .
אבו נאביל
תביא את הטלפון
שאריף
לא אל תשבור לי את זה כל החיים שלי בפנים.
אבו נאביל
אני בודק עם מי דיברת  .חסן תעשה קפה בחייך
חסן
זה הבית שלי ?
אבו נאביל
עוד לא  .אבל אם אבו ראמזי לא ישלם –אולי יהיה שלך
אבו נאביל מתקשר למספר האחרון .נשמע המענה הקולי של
לשכת ראש העיר.
בסדר  .לא שיקרת.
שאריף
יומיים .אתה מקבל הכל עד השקל האחרון .
אבו נאביל
לא בוער .אני יכול לחכות .ואני מוריד לך את הריבית .
בתנאי שאתה הולך לבחירות .
שאריף
לא מבין .
אבו נאביל
איזה בעל חוב עדיף לי  -סגן ראש עיר  .או סתם
קבלנים יש לי הרבה .

קבלן ?

שאריף
אבל –
אבו נאביל
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ראיתי אותך מדבר במחשב  .הבן שלי בן חמש עשרה הראה לי .
יודעים את הנאום שלך בעל פה .צועקים – "רוצים דירות –
לכו להצביע! רוצים מכות – לכו להצביע!"
שאריף
אבו נאביל  ( ,שולף את הכרוז מהמגרה ) אתה יודע מה זה ?
הדביקו לי פה על הדלת ובכל הרחוב  .לפני שלושה ימים
ניסו לחטוף אותי מהחניון של העירייה  ,עם אקדח –
אבו
שטויות  .אלה ימים חדשים .
מהחמאס מכל המושחתים האלה.
אותנו בפנים – השאירו אותם
הגורל שלנו .

נאביל
אנשים כבר לא פוחדים מהפת'ח,
היהודים בנו חומה .סגרו
בחוץ  .הגורל שלהם כבר לא

שאריף
הם שרפו לי את הרכב אני אומר לך
אבו נאביל
את הב.מ.וו?
שאריף
את הטויוטה  .פה מול הבית .
אבו נאביל
זה אני שרפתי יא אהבל .
שאריף
מה
אבו נאביל
חסן -
חסן
אני שרפתי  .בצהרים .
שאריף
למה ?
אבו נאביל
לטובתך  .מי משלם היום מחירון ? רק הביטוח  .אבו ראמזי
 ,אל תחשוש ,אנחנו נהיה אתך צמוד  ,נשמור עליך  .מהיום
אנחנו שותפים ,יא אבו ראמזי  ,חסן יהיה השומר הצמוד
שלך ,נשים עין גם ברחוב.
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(שאריף לא יודע איך להגיב) או שתביא עכשיו את כל הכסף.
אגב  ,מה שלום אשתך והילד ? נוח להם אצל הוריך? לא
מתגעגעים ?
פנים  .יום  .בית הורי שאריף ונור  ,בית צפאפא
ד"ר כארים מנצור ואשתו עאליה מארחים את בתם נור מנצור
וחברתה תמי לודמיר בביתם המרווח בבית צפאפא
כארים
ב  , 48בהקמת המדינה חילקו את הכפר שלנו לשניים – יצא
שהגבול עבר פה בין הסלון לשירותים  .הנה  ,הקו הזה –
פה בדיוק עבר הגבול  .הסלון נשאר בישראל – השירותים
נשארו בירדן  .עד .67
תמי
אז  19שנה התאפקתם ?
צחוק  .עאליה קמה ורומזת לנור להתלוות אליה למטבח .
כשנור יוצאת היא לוחצת קלות את ידה של תמי לעידוד חשאי
 .כארים קולט את זה .
כארים
אז בצד הזה קיבלנו אזרחות ישראלית  .ואחי בצד הזה –
אזרחות ירדנית  .למשל אם אני והוא רוצים לנסוע לחופשה
בלונדון – אני טס מנתבג והוא נוסע לירדן וטס משם .
תמי
ד"ר מנצור – למה מעולם לא ביקרת את נור  ,בדירה שלה
כארים
אתן מאד עסוקות  .לא רציתי להפריע
תמי
והסיבה האמיתית -
כארים
ילד הולך ברחוב עם סיר ,אחד שואל אותו  -מה יש לך בסיר?
הילד עונה – אם אמא הייתה רוצה שתדע מה יש בסיר  -לא
הייתה מכסה אותו .
תמי
הבנתי  .הזמנת אותי אליכם לספר לי על 48
כארים
48
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(שתיקה) אבא מגדל ילד עד שהילד מצמיח כנפיים  ,מוצא בת זוג
מקים בית – נגמרה המשמרת  ,ברוך השם  ,הוא נירגע  .מחכה
לשחק עם הנכדים  .דור הולך דור בא  .עם נור הכל הלך מצוין
הקאריירה
ואז נעצר .אין לה ילדים ומשפחה  .אמרתי אולי
והארגון שלה יחליפו את המשפחה אבל עכשיו גם את זה היא עוזבת
.
תמי
אולי בניו יורק היא תמצא מישהו ...
כארים
תראי תמי  .לודמיר  .אל תטעי בי  .אני לא סבא מעשן נרגילה
עם ג'לאביה מעביר חרוזים בבית קפה  ...רוב הסיכויים אפילו
שיילדתי את אמא שלך כשנולדת בהדסה הר הצופים לפני  32שנה.
כן  -ביררתי עליך כמה שאפשר  .אז אני לא מחטט במערכת
היחסים ואיך אתן מגדירות את עצמכן  .אבל רציתי לבקש  ,מה
שהייתי מבקש גם מבעלה אם הייתה נשואה – זו פעם ראשונה שהיא
תהיה כל כך רחוקה מאיתנו והיא לא כזאת גיבורה כמו שהיא
חושבת  .אז תבטיחי לשמור עליה  .זה הכל

פנים .יום .מטבח בית הורי נור  .בית צפאפא
נור ואימה עאליה מתארגנות להגשה לשולחן  .מוציאות סכום
צלחות  ,מוציאות סלטים מהמקרר לצלחות הגשה .
עאליה
אבל פגשת כבר את ההורים שלה ?
נור
למה  -אנחנו מתחתנות ? למה אני צריכה לפגוש את ההורים שלה

עאליה
היא פגשה את הוריך
נור
כי הכרחתם אותי להביא אותה !

עאליה
אז את לא יודעת מה הם עושים
נור
אני יודעת  .אבא שלה מרצה באוניברסיטה אמא שלה עובדת
סוציאלית .בסדר ?

עאליה
ואיפה היכרתם  ,במועדון ?
נור
איזה מועדון ? היא למדה אתי בתיכון

עאליה
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באמת ? אז למה אף פעם -
נור
כי לא היינו חברות בתיכון ולא היינו בקשר עשר שנים ונפגשנו
אצל מתווך כשחיפשתי דירה  .את רגועה עכשיו ?

עאליה
בכלל לא .כי אם אבא שלך לא היה מגדל אותך מפונקת כמו
נסיכה – מצדיק אותך על כל הבחורים שזרקת כבר מזמן היה
לך בעל במקום
נור
אמא די

עאליה
אבל הייתי נותנת עין אחת וכלייה אחת כדי שתתחתני ותקימי
משפחה
נור
מאוחר מדי

עאליה
לך אין ילדים  ,אח שלך הביא בקושי ילד אחד וגם הוא ...
נור

אמא  ,אני נוסעת לשנתיים – ככה את רוצה שתהיה השיחה
האחרונה לפני הנסיעה ? למה הכנת סיניה ? אמרתי לך שהיא
לא אוכלת בשר .
עאליה
אז מה היא אוכלת
נור

לא משנה עזבי  .נעבור ישר לבקלאוות  .תאכלו אחר כך
את הסיניה
עאליה
בסדר  .למה את לא יכולה להתחתן עם מישהו משלנו .
נור
כי מישהו משלנו לא יתחתן אתי  ,אמא  .אני יפה מדי ,
חכמה מדי וחזקה מדי  ,ואף ערבי לא יתחתן עם בחורה שערבי
אחר אנס פעם  .ודיברנו על זה אלף פעם  .אולי בעוד מאה
שנה  ,כשהערבים יגיעו סוף סוף למאה העשרים ואחת ,
ויבינו שגם אשה זה בן אדם – יהיה סיכוי לאחת כמוני .
עאליה
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איזו בחורה נוסעת לבד לחוץ לארץ ?
למשפחה ?

מה נגיד לשכנים,

נור
תני להם את המייל שלי אני כבר אסביר להם
עאליה
שאריף צודק את באמת מדברת כמו גבר
נור
אה  ,שאריף  ...אולי בגלל זה הוא בא להתחנן שאני אעזור
לו ?
ראמזי
ולמה לא הסכמת ?
נור פונה אל הקול  .מסתבר שראמזי שמע את המשפט האחרון .
היא עוזבת הכל ומחבקת אותו .
נור
ראמזי  ,איך גדלת ! לא הייתי מזהה אותך .
רמזי
ככה זה כשלא באים לבקר  ...למה את לא עוזרת לאבא
בבחירות ?
נור
כי הוא עושה טעות  .הוא מסכן כל מה שיש לו .
יוסרא מופיעה בדלת  ,עכשיו חזרה מהעבודה .
יוסרא
שלום נור
מתחבקות .
נחמדה חברה שלך  .איתה תגורי ?
נור
בדירה של הוריה  .רגע מה אתם עושים כאן ? ידעתם שאני
באה היום ?
יוסרא
שאריף הוציא אותנו מהבית .לא ראית את הכרוזים של הפתח
בכל הרחוב ?
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נור
כרוזים ?
רמזי
ושרפו לנו את האוטו הישן .
עכשיו אתה מבין למה?

נור
זאת טעות .יש שדים שאסור להעיר.

פנים  .יום  .בית חולים הדסה הר הצופים
אדהם מוביל את אמו בכסא גלגלים  .אביו הולך לידו .
מגיעים לחדר המתנה
אדהם
חכו פה  .יקראו לכם
אבו אדהם
לא תהיה בניתוח ?
אדהם
הניתוח מחר אבא .היום בדיקות .אתה לא צריך לעשות כלום .
יקראו בשם שלה – תיכנס תמסור את המסמכים .זה הכל  .אני
אבוא בעוד כמה שעות .

חוץ יום  .בית צפאפא  ,ליד בית הוריה של נור
רכב נסיעות לשדה התעופה חונה ליד הבית .הנהג ותמי
מעמיסים מזוודות .נור יוצאת מפתח הבית עם טרולי .
תמי
יוצאים?
נור
יוצאים  ,אבל אני צריכה שנעצור לשתי דקות במשרד  .שכחתי
שם משהו
תמי
את יודעת שהם הולכים לעשות לנו את המוות בשדה ,לפתוח
לנו את כל המזוודות -
נור
שתי דקות .
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פנים  .יום  .סטודיו שאריף .
שאריף  ,אכרם ,זיהא  ,ראמזי מתכוננים ליציאה לכנס .
שאריף
קחו את המודל ,אכרם ,צאו עכשיו ,סדרו אותו כמו פעם
קודמת – אבל על הבמה שכולם יראו  .תביא את הכספת כי
הרבה ישלמו במזומן .
אדהם נכנס חבוש קסדה עדיין ואיתו מצלמת וידאו שקיבל
מתולי .
אדהם  ,המצלמה  ,הכל בסדר?
אדהם
הכל בסדר בוס
שאריף
ראמזי ,איפה אמא ?
ראמזי
אני רוצה לבוא אתכם
יוסרא מופיעה עם מגש המעמולים .
יוסרא
לא  .אתה נשאר בבית
שאריף
עזוב  ,אני מדבר שתי דקות ואז מתחילה ההגרלה של הדירות
זה בוכה למה הוא למטה וזה למה הוא בצד וכולם מעשנים
והאסטמה שלך גם ככה -
אדהם
ראמזי  ,אנחנו לא יכולים להיות שם שנינו .אני צריך שתשב
על האתר ותעלה חומרים שאני אעביר לך –
שאריף
זיהא  ,המעמולים באחריותך  ,נקרא לאנשים אחד אחד בלי
בלאגן – בא לוקח פותח
הנייד של אדהם

מצלצל  .הוא ניגש הצידה

 -הודיה ? ...

אדהם
הטלפון שלי כמעט שכח את השם שלך
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 חבל .אני לא יכול היום  .יש לי  ..הכנסתישלי לניתוח בהדסה  ,אני צריך -
 אבל אמרת שאחיך לוקח אותך - מי עצרו אותו ? המשטרה ? אז מי ? הבנתי . טוב ,אז מחר . -נשיקה .

את אמא

מנתק  .עוצם עיניים .
אכרם
יאללה ,אדהם
חוץ .יום  .רחוב ליד משרדי "יאללה טאריר"
רכב ההסעות העמוס עוצר  .נור יוצאת במהירות ונבלעת בחדר
המדרגות .
הנייד של תמי מזמזם  .היא קוראת את ההודעה .
תמי
שיט .איזה דפוקים אלוהים  .איזה חבורה של דפוקים ...
פנים  .יום  .משרדי "יאללה טאריר"
נור נכנסת  .המקום רוחש פעילות  .המזכירה בדלפק הכניסה
מרימה אליה עיניים  .נור ניצבת מהססת בפתח  ,קצת לא
שייכת .
מזכירה
לא נסעת ?
נור
נסעתי  .אבל שכחתי משהו בחדר
מזכירה
שנייה  ,אני אראה אם אפשר להיכנס
ניגשת לדלת  ,מקישה ומכניסה ראש  .פונה לנור ואומרת
מזכירה
זה בסדר  ,תיכנסי .
נור נכנסת לחדרה לשעבר  .סוראיה יושבת מאחורי השולחן
ומולה שלוש נשים בחיג'אב .
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סוראיה
מה קרה ?
נור נבוכה כמו ילדה
נור
סליחה ..אל תשימו לב  .אני צריכה  ..איפה התמונה שהייתה
על השולחן ?
סוראיה
הכל בקופסה שם
כולן ממתינות לה בשתיקה  .היא ניגשת אל קופסת הקרטון בה
נאספו חפצים שהותירה ושולפת תמונה ממוסגרת של משפחה
מאושרת – אבא ,אמא  ,שאריף הנער ונור הילדה  .היא מחבקת
אותה  .לוקחת את הקופסה וקמה.
נור
להתראות
יוצאת ללובי  .מניחה את הקופסה על הדלפק .
אפשר לזרוק את זה  .להתראות .
נותנת מבט אחרון בקיר המכוסה בתצלומי חברות הארגון
שתמונת מסגד אל אקצה זורחת במרכזו ויוצאת .
חוץ .יום  .רחוב ליד משרדי "יאללה טאריר"+רכב הסעות
נור נכנסת לרכב
תמי
הכל בסדר
נור
כן .בוא ניסע .
תמי
תודה לאל שאני כבר לא בתפקיד .כי עכשיו הייתי צריך
לצאת עם צוות למשרד החוץ ומשם לרמאללה למוקטעה
נור
מה קרה
תמי
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הקרקס הקבוע – הממשלה החליטה היום לבנות אלפי דירות
בשטח  Eליד מעלה אדומים  ,הבית הלבן בטירוף  ,הפלסטינים
הולכים למועצת הביטחון ,האיחוד האירופי יתמוך בפלסטינים
 ,ארה"ב הודיעה שלא תטיל וטו  .תודה לך ,אלוהים ,שזה
כבר לא מעניין אותי .
נור
אז מה יהיה עכשיו
תמי
מה יהיה  -הממשלה בפאניקה  ,ראש הממשלה מתקשר לבית
הלבן  ,משאירים אותו שעה שיחה ממתינה ואז נותנים לו חמש
דקות להתקפל ולבטל את ההחלטה .זה מה שקורה .

פנים .יום  .נתב"ג +פנים .יום  .לשכת שר הפנים
ערוד שטראוס ושקד נוסבאום נכנסים לאולם היוצאים כשהנייד
שלו מצלצל  .שקד עונה .
שקד
כן ( .לשטראוס) שר הפנים .
שר הפנים
ערוד
שטראוס
שומע .אתה הולך לבאס עכשיו ?
שר הפנים
תקשיב העסק הסתבך קצת  .בוועדה המחוזית
שטראוס
אבל זה אושר בבוקר  .העברתי לו את ההחלטה-
שר הפנים
זה נכון  .אבל אישרנו גם את התכנית לבנייה יהודית ב E1
והאמריקאים קצת משתוללים אז ביטלנו אותה .
שטראוס
מה הקשר לתכנית שלי
שר הפנים
נראה לך שנבטל בנייה ליהודים ונאשר פרויקט לערבים ?
שטראוס
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אתם גאונים  .אתם פשוט חבורה של גאונים ( .מנתק)זה
אסון.
שקד
להתקשר לשאריף ? אתה רוצה להודיע לו ?
שטראוס
מה  ...לא .אין לי לב להודיע לו  .שישמע בחדשות .
שקד
אתה בטוח
שטראוס
כן  .אני בחו"ל  .חכי  ,בואי  ..אפשר להרוויח מזה כמה
נקודות אצל הימין  .תוציאי הודעה בשמי עכשיו – " בתגובה
על החלטת הממשלה להקפיא את אישור הבנייה ליהודים בשטח E1
 ראש עיריית ירושלים ערוד שטראוס מגנה בחריפות אתהרפיסות של משרד החוץ ואת הכניעה המחפירה ללחץ
הבינלאומי " אם אני צריך להתמודד מול ערבי – שלפחות
הימין יהיה איתי .
חוץ  .יום .רכב שאריף  +פנים  .יום  .נתב"ג
שאריף ברכב  ,הוא שר עם המוסיקה מהרדיו בפול ווליום .
הטלפון מצלצל  .הוא עונה
שאריף
האלו ?
נור
שאריף ?
שאריף
כן  ,מי זו ?
נור
זאת נור  .אין לך את המספר שלי?
שאריף
נור  ...לא נסעת .
נור
עוד לא  .איפה אתה
שאריף
באוטו  .למה
נור
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בדרך לאסיפה ?
שאריף
כן  .אל תדאגי  ,אני לא רץ לבחירות  .הצליח לי כל
הבלאגן – קיבלתי אישור הועדה המחוזית  .הפעם הראשונה
בחמישים שנה שהם נותנים אישור כזה לשכונה ערבית .
קולולולו .
נור
שאריף  ,הם ביטלו את זה
שאריף
את מה
נור
הם ביטלו את האישור
שאריף
שטויות .מי אמר לך .
נור
ידידה שלי  .מפיקה של ה cnn
שאריף
למה ?
נור
הם לא רצו שהימין יכעס בגלל הפרויקט שלך אז הם אישרו גם
 2000דירות למתנחלים .האמריקאים מכריחים אותם לבטל .
(עוצר בצד הדרך )
שאריף
אז הם ביטלו גם את שלי .
נור
כן  .שאריף
שאריף
מה
נור
אני מצטערת שאני נוסעת עכשיו  .אני מצטערת שאני לא
יכולה לעזור לך בבחירות .
שאריף
אני עוד לא יודע מה יהיה
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נור
אתה חייב לרוץ .
שאריף
תודה  .להתראות .
שאריף נשען לאחור ואז מניח ראש על ההגה  .שוב .
וספה נעצרת לידו  .זהו אדהם
אדהם
אבו ראמזי ,קרה משהו ?
שאריף
אתה יכול לשנות בפייסבוק מהנייד ?
אדהם
כן
שאריף
אז תשנה  .תכתוב – קדימה לניצחון  .יאללה ניצחון .
אדהם
אני אכתוב – "שאריף מנצור -בוחרים בניצחון" .
פנים  .יום  .טרקלין  . VIPנתב"ג
שטראוס ושקד נכנסים לטרקלין  VIPשל אל על ומתמקמים .
שקד ניגשת להכין קפה וקולטת את נור ותמי בפינה אחרת של
הטרקלין  .היא חוזרת אל ערוד שטראוס .
שקד
תקשיב  ,אל תסתכל  -אבל נור מנצור ,אחות של שאריף -
שטראוס
נו
שקד
אז היא פה עם חברה שלה מה  . CNNהם כנראה על הטיסה שלנו
לניו יורק .
שטראוס
בביזנס ?
שקד
אם הם בלאונג' כנראה שהם בביזנס .
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שטראוס
תבדקי אם אפשרי שדרוג לראשונה  .על חשבוני
שקד
גם לי ?
שטראוס
זו הטרדה .אני מזהיר אותך .
פנים .יום  .אולם כנסים מלון אמבסדור  ,שיח ג'ראח + .
משרדי השב"כ  +משרד טיראן כוכבי בעירייה  +משרד הביטחון
הכללי ברמאללה
אנשים רבים (ביניהם אבו נאביל וחסן ,אכרם וזיהא ,וביטים
מזוהים מהכינוס הראשון) ממלאים את האולם  ,על הכסאות ,
במעברים וביציאות  .רבים מצלמים במכשירים הניידים  .גם
הצעיר הממושקף שם – עומד בפינת האולם מכוון נייד אל
הבמה  .אדהם ניצב מאחורי מצלמת וידאו על חצובה  .בדבריו
של שאריף יצפו בשידור חי תולי פולברמאכר(קפטן דאוד),
טיראן כוכבי וקולונל עלי חאטיב.
שאריף
אתם יודעים מה קרה פה לפני שבוע  .הייתם פה  ,ראיתם
באינטרנט  .דיברתם על זה כל השבוע  .בגלל זה אתם כאן
היום.
לפני שבוע זרקו אותי מהעירייה והקפיאו את ההיתר לפרויקט
הערבי הראשון אחרי חמישים שנה .כעסתם עלי .גם אני
כעסתי .דיברתי מהלב  ,בלי לחשוב לפני זה  .אחר כך אמרתי
לעצמי – טעית  ,אבו ראמזי ,לא היית צריך .
אבל עוד באותו הלילה בא אלי ראש העיר  ,הביתה  .גם הוא
שמע מה אמרתי .בא לבית צפאפא בכבודו ובעצמו וניסה לקנות
אותי  .הבטיח כסף  .הבטיח מקום במועצה  ,נתן את ההיתר
והבטיח לעשות הכל שנעבור גם בועדה המחוזית  .וכל זה –
בתנאי שלא נרוץ נגדו בבחירות .
מה אתם מבינים מזה ?
איש בקהל
שהוא פוחד
שאריף
שהוא פוחד .סוף סוף  .אחרי חמישים שנה – הם פוחדים .
פוחדים שנצביע בבחירות .
הם לא נבהלו מפיגועים  .לא נבהלו מסכינים  .לא נבהלו
מאינתיפאדה לא נבהלו מהאו"ם – ממה נבהלו ? נבהלו מהפתק
שנשים בקלפי .
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הבוקר אישרו לנו את הפרויקט בועדה המחוזית אבל השחילו
גם  2000דירות למתנחלים  ,מזרחית לא-זעים  .נעמד כל
העולם והכריחו אותם לבטל את הבניה למתנחלים .
אז הם ביטלו גם את האישור שלנו .
עכשיו תגידו לי מה לעשות – לשבת לחכות לאישור שלהם ?
לשבת לחכות לאישור שלהם ? שנה ? עשר שנים? מאה שנים?
תגידו לי מה לעשות  .עכשיו תצביעו תגידו לי מה לעשות -
מי בעד לכבוש את ירושלים ומי בעד להמשיך לחכות ? מי בעד
לכבוש את ירושלים – ומי בעד לשתוק,להתכופף  .להיחנק ?
אני אומר – אין לנו זמן  .אני אומר – אין לנו ברירה .
אני אומר נצביע עכשיו  -מי שבעד ללכת לבחירות – ירים יד
 .עכשיו .
שאריף מרים יד  .יער ידיים מתרומם מולו .
שאריף
הרוב החליט .אללה הוא אכבאר  -הרוב החליט  .תודה רבה
לכם.
אני נשבע לכם – חצי שנה מהיום הטרקטורים יעלו על השטח .
אני נשבע לכם – חצי שנה מהיום אנחנו נחליט מי יבנה ומי
לא .חצי שנה מהיום – תתחיל פה תקופה חדשה  .אתם קבעתם –
עם האצבע שלכם .גם אנחנו יודעים להצביע ,לשנות את
המציאות ואנחנו מתחילים עכשיו .
איש בקהל
תאכביר !
קהל
אללה הוא אכבאר!
איש בקהל
תאכביר!
קהל
אללה הוא אכבאר!
שאריף
תיכנסו לפייסבוק שלנו ותירשמו .תיכנסו כל יום ותדברו .
איך אמרנו  ,אדהם ,מה השם ?
אדהם
בוחרים ניצחון
חוץ .לילה .הרחבה לפני מלון "אמבסדור" שיח ג'ראח .
מבט מגבוה על הרחבה ההומה ממשתתפי הכנס  .במרכז הרחבה
שאריף (לידו חסן ואבו נאביל)  ,מוקף אנשים נרגשים  .אלה
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לוחצים את ידו  ,אחרים טופחים על גבו .נשיקות חיבוקים .
הצעיר הממושקף מדבר בטלפון ומתרחק .אדהם בפינה מדבר
בנייד ואז מנתק  .שאריף מתחיל להיפרד וללכת לכיוון הרכב
שלו  .אבו נאביל דוחף קלות את חסן הבריון לכיוונו אבל
שאריף  ,מסמן בחיוך "לא" ונכנס לרכב מתניע ומתחיל
להתרחק .רבים מביטים אחריו .

חוץ .לילה  .גשר במזרח ירושלים .
ידיים מכינות בקבוק תבערה – מוזגות נוזל לתוך בקבוק ,
תוחבות סמרטוט לתוך פי הבקבוק  ,מרטיבות את הסמרטוט
בדלק  ,מוודאות שמצית "זיפו" פועל .
חוץ .לילה  ,כביש
ראמזי בבית שאריף

מזרח ירושלים  +פנים  .יום  .החדר של

שאריף נוהג בב.מ.וו מדבר עם יוסרא שנמצאת בחדר של ראמזי
 .על מסך המחשב רץ בלי קול הנאום החדש של שאריף.
שאריף
כי ככה החלטתי ,יוסרא  .אני הולך לבחירות
יוסרא
ואני אלך בלוויה שלך  .הרגת אותנו
שאריף
איזה ברירה יש לי ? עשיתי מה שאני יכול  .חבל שאת ככה .
היית צריכה לראות את האנשים  ,את ההתלהבות .
יוסרא
ראיתי  .ראמזי הראה לי .
שאריף
חכי רגע
וספה מתקרבת ונצמדת אל הרכב מצידו השמאלי  .שאריף נחרד.
מנסה לזהות מי הרוכב ולא מצליח .
הרוכב מסמן לו לפתוח חלון  .שאריף מסמן לו "לא" ומראה
שהוא מדבר בטלפון  .הוא עוצר ב"עצור" .הרוכב מגביה את
כיסוי הפנים  .זהו אדהם  .הוא מחייך אל שאריף .
שאריף
מה ? הפחדת אותי
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אדהם מראה לו משהו בנייד .
מה זה ?
אדהם
אלפים ! אנשים משתגעים .
שאריף
בסדר  .טוב ,תראה לי בבית .
אדהם
אני נוסע לבית חולים לאמא שלי .למה אתה לא נוסע דרך
העיר ?
שאריף
פתאום התחשק לי לנסוע מסביב לעיר העתיקה  ,לעבור
בשכונות שלנו.
אדהם
לא כדאי  .שמו מחסום ביציאה מג'אבל מוכאבר  .תעמוד שעה
במחסום
יוסרא
מי זה – אדהם ? עם מי דיברת ?
והוא מפליג לדרכו  .שאריף עושה פרסה וחוזר על עקבותיו .
חוץ  .לילה  .גשר במזרח העיר .
 POVמהגשר  .המכונית של שאריף מתקרבת  .יד מפעילה מצית
ומבעירה את הסמרטוט התחוב בבקבוק  .המכונית מתקרבת  .יד
מתרוממת ומטיחה את בקבוק התבערה בשמשה הקדמית .
חוץ .לילה  .רכב שאריף .
בקבוק תבערה מתנפץ על השמשה הקדמית  .שאריף נבהל וסוטה
מהכביש  .הרכב נעצר בחומת אבן נמוכה  .כרית האוויר
מתנפחת וחובטת בראשו של שאריף  .הרכב עולה באש .
פנים  .לילה  .טרקלין  VIPנתב"ג
מערכת הכריזה
הנוסעים בטיסה  001של אל על לניו יורק מתבקשים לשער
העליה למטוס מתחילה עכשיו .

A9

תמי ונור קמות אל היציאה  .שטראוס ושקד מתעכבים כדי לא
לצאת יחד איתם .
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הנייד של שטראוס מצלצל .
נור מביטה לכיוון ומזהה את שטראוס  .לוחשת משהו לתמי .
שקד עונה  .מקשיבה ומעבירה לשטראוס  .עכשיו הנייד של
נור מצלצל  .היא עונה ומקשיבה .שניהם שולחים יד ותופסים
את הראש למשמע אותה ידיעה  .נור מרימה עיניים ומבטה
מצטלב עם מבטו של שטראוס ההמום .

סוף
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