


“יפו הייתה כוכב. עכשיו היא נהפכה לשכונה של תל-אביב. מה פתאום?! חוגגים מאה שנה לתל-אביב?! זה צחוק. 
צריך לחגוג שישים שנה לכיבוש. שישים שנה לגירוש האוכלוסייה הערבית. זה פשע. עושים חגיגות על מה? לי זה לא 

אומר כלום. ליפו זה כאב גדול. זה מזכיר לי רק עוד יותר את הגירוש“.
“הלוואי שיפרידו את יפו מתל-אביב. למה היא צריכה את תל-אביב? הבן צריך לסחוב את האבא? להפך. לא אכפת 
לי אם ראש העיר יהודי או ערבי – אם הוא לטובת האוכלוסייה לא אכפת לי. אני לא בחרתי את מאיר וילנר לכנסת? 

בחרתי! מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו לא גזענים! אנחנו רק לא סובלים את העוול שעושים לנו“.
“היינו אחת המשפחות הערביות הנוצריות הגדולות ביפו – דביט. עד היום, אם תשאלו. עד היום יש לנו רכוש שם. אני 

לא אפוטרופוס על זה. זה בידי השלטונות. קיבלו ירושה מאלוהים, הבנדיטים האלה. עשרות בתים וחנויות“. 
“ברמלה עד 48‘ חשבנו כל חודש שהנה נחזור לגור ביפו. אבל אחרי הכיבוש אמרו לאבא שלי שהוא נרשם כבר ברמלה 
ואסור להירשם פעמיים. בינתיים הכניסו לבית שלנו משפחה מבולגריה. הלכנו לבית משפט. השופט רצה טאבו. אבל 

אצלנו אנשים היו קונים בתים ולא עושים העברה, היו לוחצים יד וזהו. מי חשב שיקרה ככה?“
“שבע שנים היו דיונים בבית משפט. אבא אמר ‘אני לא רוצה פיצוי כסף’. אבא שלי רצה לחזור לבית שלו. השופט 

אמר: ‘אני נותן לך את הכסף. אם אתה לא לוקח, זה מוחרם’. ככה הפסדנו את הבית“.
“אני לא יפואי, אני פלסטיני. אוהב את כל פלסטין. אני זוכר את השכונה של המגדל מים, רוב המשפחה הייתה גרה 

שם. עד היום אומרים ביפו ‘זאת שכונת דביט’“.
“אני נוסע ליפו מדי פעם, יש לי שם שתי בנות. כשאני הולך ליפו אין פעם שאני לא אומר – כואב לי. מה אני אגיד 

לך“. 
“אני הולך לשכונות של דודים ודודות, אני מזיל דמעות. לא קל לי. לא בגלל שהפסדנו רכוש, בית. הפסדנו את הקשר 
המשפחתי. היום כמעט אין אף אחד ביפו. ברמלה גרים רק אני והאחים שלי והילדים שלי. שאר המשפחות כולן 

בירדן, בגדה, בקנדה, בלבנון. יש משפחות שלא ראינו שישים שנה“. 
זו מדיניות  )ערבים(.  נגמרה ב-48‘, היא ממשיכה עד היום. כמה שיותר אדמות, כמה שפחות אנשים  “הנכבה לא 

הרסנית. לא רק לערבים, גם ליהודים. אם יש עוני בשכונה, זה בשני הצדדים, לא רק בצד אחד“.
“ביפו יש פוטנציאל. יש צעירים שהולכים לשמור על יפו, כי יש כאן תכניות של השלטונות. כאילו אין מספיק יהודים 

ביפו, ברמלה, בלוד, בעכו. זו המדיניות הציונית“. 
“ערבים מוכרים אדמות ליהודים. אני לא מצדיק את זה אבל אני מבין – יש בעיות, קשיים. אבל צריך לדרוש להחזיק 

באדמה. לעשות סלטות באוויר כדי שהדורות הבאים יוכלו להמשיך לגור שם“.
“יש לי אמונה שכל אחד יעמוד על הזכויות שלו, גם אם זה יהיה מאוחר. הייתי אומר לתושבי יפו להישאר באדמה, 

להחזיק חזק. ללמוד, לפתוח בתי ספר. יש מה לעשות ביפו“.
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"لقد كانت يافا جنمة. اليوم أصبحت حّي من أحياء تل-ابيب. ماذا جرى؟! يحتفلون مبئة عام لتل ابيب؟! هذه مهزلة. يتوجب 

إستذكار ستني عاما لإلحتالل. ستون عاماً لتهجير العرب. هذه جرمية. على شرف ماذا يحتفلون؟ كل هذا، ال يعنيني بشيء. 

اما عن يافا، فهي وجٌع كبير. واالحتفاالت حتثني فقط على تذّكر التهجير". 

"أمتنى أن يفصلوا يافا عن تل-ابيب. كيف حتتاج يافا الى تل-ابيب؟ هل على اإلبن أن يستنهض أباه؟ على العكس. ال يهمني 

ممثلي  ليكون  فيلنر  مئير  أختر  لم  أنا  يهمني.  ال  اجلمهور.  يعمل خلدمة  دام  ما   – أم عربي  يهودي  البلدية  رئيس  ما كان  إذا 

بالكنيست؟ إخترتُه! ماذا يعني هذا؟ يعني أننا لسنا عنصريني! نحن فقط ال نحتمل الغنب الذي يسببونه لنا". 

"كّنا إحدى العائالت العربية املسيحية الكبرى في يافا – ضبيط. الى يومنا هذا، اذا ما سألتم. ما زالت لدينا أمالك هناك. 

واحملال  البيوت  عشرات  الطرق.  قّطاع  هؤالء،  اهلل،  من  إرث  على  حصلوا  السلطة.  أيدي  في  إنها  عليها.  الوصّي  لست  أنا 

التجارية". 

"حتى عام 48 بقّينا في الرملة وفي كل شهر كّنا نقرر العودة من جديد الى يافا. بعد اإلحتالل، قالوا لوالدي أنه مت تسجيله 

في الرملة ومن غير املسموح أن يتسّجل مرتنّي. وفي هذا الوقت، أسكّنوا عائلة بلغارية بيت العائلة. توجهنا الى احملكمة. 

طلب القاضي مّنا ورقة طابو)ِملك(. ولكن عندنا، كانت الناس تقتني البيوت دون ان تسجلها بإسمها، بدال من ذلك كانوا 

يتصافحون باأليدي. من كان يخطر على باله، أن كل هذا سيحصل." 

"إستغرقت املداوالت في احملكمة سبع سنوات. قال والدي أنه ال يريد تعويض مالي. أراد أن يعود الى بيته. قال له القاضي – 

أُعطيَك املال، إن لم تقبلُه، فهو محظور. وهكذا خسرنا البيت". 

"أنا لست يافي. أنا فلسطينّي. أحبُّ كلَّ فلسطني. أذُكر حّي برج املّياه، سكنت فيه غالبية العائلة. ما زالت الناس في يافا 

تناديه، حّي ضبيط"

أن أقول  يافا دون أن أشعر باأللم، ماذا بإستطاعتي  الى  زيارة واحدة  إثنتني من بناتي هناك. ال متّر  يافا من مرة ألخرى.  "أزور 

لك".

"أمتشى في حارات أعمامي وعماتي، وتسقط من عينّي دمعة. ليس بالشيء الهنّي. حزني ليس على خسارة املُلك، البيت. لقد 

خسرنا العالقة األسرية. اليوم، ال يوجد أحد تقريبا، في يافا. فقط أنا وأوالدي وإخوتي بقينا في الرملة. أما الباقيني فجميعهم 

في األردن، الضفة، كندا، لبنان. هناك عائالت لم نراها منذ 60 عام". 

"لم تنتهي النكبة عام 48. إنها مستمرة الى هذه اللحظة. عرب أقل، وأراضي أكثر. هذه سياسة مدمّرة. ليس فقط للعرب، 

بل أيضا لليهود. إذا كان هناك فقر في احلّي، فهذا يأثر على الطرفني، وليس على طرف واحد فقط". 

"هناك أمل في يافا. هناك شباب سيحافظون على يافا، ألن هناك مخطط للسلطة. وكأنه ال يوجد ما يكفي من اليهود في 

يافا، الرملة، اللد وعكا. هذه هي السياسة الصهيونية".

يبيع العرب أراضيهم لليهود. أنا ال أبرر هذا ولكنني اتفهمه. هناك مشاكل، هناك صعوبات. ولكن علينا ان نطالب بالتمسك 

باالرض. أن نبذل كل ما في وسعنا حتى يبقى في مقدور األجيال القادمة أن تعيش هناك". 

"لدي إميان، أن كل إنسان سيحصل على حقوقه، حتى وان كان هذا متأخر. أود لو أطلب من سكان يافا أن يبقوا في أراضيهم، 

أن يتمسكوا بها جيدا. أن يتعلموا ويبنوا املدارس. هناك الكثير مما ميكن القيام به في يافا". 
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عيسى ضبيط

עיסא דביט

ُولَِد في يافا، عام 1938، ألب هو أيضا من مواليد يافا. عاشت عائلتِه في 

حّي النزهة )اليوم يكمن هذا احلي في إلتقاء شارع شبطاي يسرائيل 

ود. ايرليخ(، وهناك كانت لهم أرض وبئر ماء. في جيل اخلمس سنوات 

غادر عائلته ليذهب الى الرملة ويقطن فيها الى يومنا هذا. كانت 

عائلته متلك املطاعم في الرملة وفي شارع بوسطروس في يافا )اليوم 

يدعى شارع رزيال(. عيسى ضبيط هو والد بثينة ضبيط أمينة املعرض. 

עיסא דביט נולד ביפו ב-1938 לאב יליד יפו. עד 1943 משפחתו 
גרה בשכונת נוזהה )כיום רחוב שבטי ישראל פינת הד“ר ארליך(, 

שם היו להם אדמה ובאר. כשהיה בן חמש עזב עם משפחתו 
לרמלה והוא מתגורר בה עד היום. למשפחתו היו מסעדות 

ברמלה וברחוב בוסטרוס )היום רזיאל( ביפו. עיסא דביט הוא 
אביה של בות'ינה, אוצרת התערוכה.





“عندما آتى اليهود بدأوا بنا. كانوا قساة. لسنوات طويلة لم نحصل على تأشيرات للبناء. من بنا هدموا بيته. اليوم هم 

مينحون بعض التأشيرات، ولكن من بنيا سابقا ويريد احلصول على تأشيرة اليوم، يضيقون حوله اخلناق. اذا ما كنُت يهودّي، 

كانت حياتي ستكون اسهل. في السنة األخيرة، بدأ اليهود بالقدوم الى العجمي. فقط مؤخرا. في شارع كيدم، اية بنايات! 

روعة! يعطونهم تأشيرات بسهولة جّمة، هكذا، اذهبوا وابنوا“. 

“في تل ابيب كل شيء جميل. اما عندنا ففقط مؤخرا بدأوا يهتمون بالشكل اخلارجي. مثال املتنزه. ملاذا فقط اآلن؟ عندما 

جاء اليهود.

املال  متلك  ال  الناس  للغاية.  مهملة  عمارة  طابقني،  من  بناية  في  األسفل،  في  هناك  الشاطئ،  جانب  الى  يسكن  إبني 

للترميم“. 

“أنا ادفع الضرائب، أموال طائلة. ولكن انظري الى حارتي. هذا الشارع – مثل املزبلة. اوقفوا بناء البنى التحتية في وسط 

العمل. اليهودي الذي يسكن في يافا ثالث او اربع سنوات، يعيش في وضع افضل من وضعي بكثير. شيء مؤلم. بسبب عملي 

أسير عادة على طول شارع كيدم، آخذ االوالد بالباص الى مدرسة حسن عرفة، امر من جانب ميناء يافا – كم هو جميل! وماذا 

هنا؟ ملاذا ال يصنعون شيء في هذا اجلمال؟ ال اجابة لدي“.

“ الشقة التي أملكها هي باسمي من سنة ال1980 كما واملك حقوق للبناء على السطح. لقد بنيُت طابقا جديدا في 

االعلى منذ مدة، قبل عشر سنوات، وأنا بحاجة الى ترخيص. لقد عرفوا عن الطابق هذا من خالل تصوير جوي او ال اعرف 

كيف. قاضوني. دفعت. بدأت باحلصول على التأشيرات الالزمة وما زال املوضوع قيض البحث الى االن. سيعطوني القبول 

فقط في حال قمت بترميم كل املبنى مبا فيه شقق اجليران، وهدم الشرفة التي اقامها جاري بدون ترخيص في الدور االرضي. 

واذا لم افعل سيهدمون الطابق العلوي“. 

“ملاذا عليَّ أن أطلب من جار لي هدم شرفته؟ هل أنا ممثل للبلدية؟ سقيفتُه ال تزعجني بتاتا. ملاذا يُطلب مني اكون شرطي 

ومراقب؟ أن أقوم بعمل اجلميع؟“ 

“ تطالبني البلدية بالقيام باعمال ترميم كما تطالب أغنياء تل ابيب. هل تعرفني كم سيكلفني هذا الترميم؟ 250 الف 

شاقل. علي ان ارمم ايضا شقق اجليران، علي ان أُدخل أنابيب مياه، أسالك الهاتف والكوابل أيضا الى اجلدران. 

علّي أن أبدل الشبابيك باخرى من خشب. ليس عندي وحدي، بل لكل شقق البناية. يريدون أن تعود البناية على ما كانت عليه 

سابقا. انابيب املياه من املصنوعة من البالستيك ممنوعة، فقط من الفوالذ كما كانت منذ سنوات“. 

“كل ما لم يفعلوه بيافا وببنايتي على مدى 40 عاما، اآلن يطلبون مني ان افعله. يريدون حتويل بيتي الى مزار للسّياح. ملاذا؟ 

هذا حال الُكثر في احلارة. ال اعرف ملاذا يفعلون هذا. البناية ليست بناية مهددة او أثرية ويجب حمايتها، ولكن عندما طلبُت 

تصريح للبناء أصبحت عمارتي مهمة. اذا ما قمُت بهدم الشقة على السطح، ستبقى البناية مهملة الى مئة عام. هذه 

رشوة“. 

“ ماذا جتني البلدية من هذا؟ ما هو قصدهم؟ خنقنا. ألننا عرب.  هل هناك من سبب آخر؟ كال. هذه القوانني تسير فقط على 

العرب. هذه هي سياستهم. وبعد كل هذا أحتفل مبئة عام؟ مئة عام على ماذا؟ لقد سمعُت عن اإلحتفاالت. ولكني لم أهتم 

باملوضوع. هل ُعمُر يافا مئة عام فقط. يافا إبنة آالف السنني“. 

أجرى املقابلة معه: محمد باباي، آنة كوهني - يناي / صورة شخصية: آنة كوهني- يناي / صور للمكان: محمد باباي وآنة كوهني- يناي

"כשבאו היהודים, אז התחילו איתנו. קשים איתנו. אישורי בנייה לא נתנו שנים, עד שבאו היהודים. מי שבנה, הרסו 
לו. היום נותנים אישורים אבל מי שבנה קודם ורוצה לקבל אישור היום, חונקים אותו. אם הייתי יהודי היה לי הרבה 
יותר קל. בשנה האחרונה, זה חדש, התחילו להגיע יהודים. ברחוב קדם, איזה בניינים! יפים! נותנים להם אישורים 

ככה, תבנה, תעשה".
"בתל-אביב הכול יפה. אצלנו רק עכשיו התחילו לעשות יפה. למשל הטיילת. למה רק עכשיו? כי באו היהודים. הבן 

שלי גר ליד הים, הוא גר למטה בבניין מוזנח בן שתי קומות. לאנשים אין כסף לשפץ". 
"אני משלם ארנונה, הרבה כסף. אבל תראו את השכונה. הרחוב הזה כמו מזבלה. הפסיקו את כל התשתיות באמצע. 
יהודי שחי ביפו שלוש ארבע שנים, חי יותר טוב ממני. זה כואב. אני נוסע בעבודה לאורך רחוב קדם, לוקח ילדים 

באוטובוס לחסאן ערפה, עובר ליד נמל יפו – איזה יפה! למה לא עושים אצלנו? אין לי הסבר".
"הדירה שלי בטאבו משנת 80' וגם יש לי זכויות על הגג. בניתי קומה למעלה מזמן, לפני עשר שנים, ואני צריך היתר. 
הם באו אליי – צילום אוויר או לא יודע מה. עשו לי משפט. שילמתי. התחלתי להביא אישורים וכל הסיפור התגלגל 
עד עכשיו. ייתנו לי היתר בתנאי שאני משפץ את כל הבניין, כולל הדירות של השכנים. אחרת אני צריך להרוס את 

הקומה. ואני צריך להרוס לשכן מרפסת שהוא סגר בלי היתר בקומת קרקע". 
"למה שאני אגיד לו להרוס? מה אני, נציג עירייה? הסככה שלו בכלל לא מפריעה לי. מה אני צריך להיות גם השוטר 

והפקח? לעשות את העבודה של כולם?" 
"באו אצלי מהעירייה עם דרישות לשיפוץ כמו שמבקשים מעשירים בתל-אביב. את יודעת כמה יעלה לי השיפוץ? 
בערך 250 אלף שקל. אני צריך לשפץ גם אצל השכנים. אני צריך להכניס לקירות את כל הצנרת של בזק, של הכבלים, 
של האינסטלציה. אני צריך להחליף את החלונות לחלונות עץ. לא רק אצלי בדירה אלא בכל הדירות בבניין. הם רוצים 

לשחזר את כל הבניין לאיך שהיה קודם. אינסטלציה אסור מפלסטיק, הכול מפלדה כמו לפני שנים".
"כל מה שהם לא עשו ביפו ובבניין שלי במשך ארבעים שנה, עכשיו הם דורשים ממני לעשות. רוצים לעשות מהבית 
אתר תיירותי על חשבוני. למה? אצל הרבה אנשים בשכונה זה ככה. אני לא יודע למה הם עושים את זה. הבניין לא 
בניין לשימור, אבל כשאני רוצה אישור, פתאום הבניין חשוב. אם אהרוס את הדירה על הגג, הבניין יישאר מוזנח גם 

עוד מאה שנה. זה שוחד". 
"מה יוצא להם בעירייה? מה הכוונה שלהם? חונקים אותנו בגלל שאנחנו ערבים. יש סיבה אחרת? אין. החוקים האלה 
חלים רק על ערבים. מדיניות פוליטית. אז אחרי כל זה שאני אחגוג מאה שנים? מאה שנים למה? אני שמעתי על זה, 

אבל לא מתעניין בזה. יפו רק מאה שנה? יפו בת אלפי שנים".

ריאיון: מוחמד באבאי, אנה כהן-ינאי / דיוקן: אנה כהן-ינאי / תצלום מקום: מוחמד באבאי



جمال حّماد

ג‘מאל חמאד

ُولَِد جمال حّماد في يافا عام 1955 في بناية مقابلة للبناية التي 

يسُكنها اآلن، في العجمي. يعمل سائق باص، متزوج وأب لثالثة اوالد، 

كلهم متزوجون ما عدا أصغرهم سناً مازال طالبا في املدرسة.

ג‘מאל חמאד נולד ביפו ב-1955 בבניין ממול לזה שהוא גר בו 
עכשיו, בעג’מי. הוא נהג אוטובוס, נשוי ואב לשישה ילדים, כולם 

נשואים חוץ מהצעיר, תלמיד בית ספר.





“ُولَِد والدي في يافا في “املنشية“ في1940 وعمل في شركة صب الفوالذ الفلسطينية وفي عام 1944 إنتقلنا للسكن في 

اجلبلّية، وهناك ُولِدُت. بعد طردِنا من يافا وصلنا مشياً على األقدام الى نابلس. وهناك صادفنا اجليش العراقي وسافرنا معهم 

على الشاحنات حتى البصّرة في العراق. سكّنا في بيوت اليهود الذين هاجروا الى فلسطني. ولكننا لم نشعر باإلرتياح، بل 

بالذّل، عام 1959 إضطررنا لإلنتقال الى الكويت حيث أنهيت تعليمي الثانوي. ُعدُت الى بغداد وفيها دخلُت كلية اإلقتصاد 

والعلوم السياسّية وحصلُت على اللقب الثاني، ومن هناك الى الكويت ألعمل كمحاسب إلحدى الشركات الكبيرة. من 

الكويت إنتقلت الى دبي وعملُت كنائب رئيس في مطبعة. من هناك إنتقلت للسكن في عمان، وأقمت مطبعة حديثة“.

“عالقتي بيافا قوّية. حتى أنني جنحُت باحملافظة على “اللكنة اليافاوية“ اخلاصة. انا أعشق يافا، عشق جنونّي. في كل مكان 

ذهبنا اليه، عّرفنا أنفسنا كيافيني. نحن ملئ بإشتياق مريّر لهذا املكان، إسألي أوالدي، أحفادي. أصغرهم سنا سيجيُبِك: أنا 

من يافا“. 

أعضاء  على  تعّرفنا   1995 في  اجملاورة.  القرى  او  املدينة  مواليد  من  بيافا،  عالقة  متتهم  كفلسطينيني  تنّظمنا  عمان  “في 

ر بحق مجهوداتهم العظيمة، أخوتي هنا. ونحن في عمان قررنا دعم الرابطة  الرابطة، اجلمعية من أجل عرب يافا، وأنا أقدِّ

وقررنا أن نسير معها في مشوارها ومشاريعها العظيمة“. 

“إنطباعي عن يافا اليوم، انها تقّلصت لثالثة شوارع. شارع النزهة )شديروت يروشالمي(، العجمي وجبلّية. بيتنا في يافا كان 

مالصق لبستان دقة، بني شجرتّي اجلمّيز. كان مكّون من طابقيني. دُّمر البيت. ما زلُت محتفظا بالكوشان الى يومنا هذا، كما 

أنني أحتفظ بشهادة والدتي املكتبوبة بالعربية، االجنليزية والعبرية“. 

“يافا كانت املدينة املهيمنة وتل ابيب لم تكن سوى حّي، يافا قدمية جدا. مدينة مع تاريخ ميّتُد ألكثر من 5000 سنة. يافا 

كانت يوما أوجُّ الثقافة. موِسم جمع احملصول، نصُر الدين النشاشيبي. ولدت الصحافة املكتوبة في يافا. شركة الكهرباء 

األولى بُِنّيت في يافا. من كل صوب أّم الناس يافا. يافا أم الغريب، هكذا سّموها. الشاعر واملؤرخ العراقي الشهير اجلواهيري 

وصل اليها عام 1944. 

“كنُت أود لو تعود يافا الى عظمتها، الى ذروة الثقافة، العمل، السياحة. في يافا تواجدت 73 مطبعة، مدارس عّدة، نوادي 

جماهيرية مسلّمة ومسيحّية، نشاطات رياضّية. في يافا أُقيمت اجلمعية األولى من نوعها في العالم لتدافع عن حقوق 

املرأة، دور عرض فاخرة للسينما واملسرح. عندما ُعدُت الى يافا، مدينتي بعد 16 عاما، تخّيلُت أنني في اجلنة. كان من الصعب 

علي ان أواجه بؤس شوارع املدينة التي سكنها يوما أغنياء فلسطني وعائالتها الثرية واملشهورة“

“كيف هي تل ابيب بنظري؟ لقد جتولُت فيها. جيدة. لو أن يافا بقيت فلسطينية كانت لتفوق بحجمها ومقدارها أفضل 

مدن اخلليج سطوعا. أنا أعود من هنا الى عمان “كاملتشائل“. حزين على الوضع الذي آلت اليه، ومتأثر من الزيارة... من حتقيق 

احللم“.

أجرى املقابلة معه: بثينة ضبيط، آنة كوهني – يناي / صورة شخصية: آنة كوهني - يناي

לגור  עברנו  ב-1944  דאז.  הפלסטינית  הפלדה  יציקת  בחברת  ועבד  יאפא,  באלמנשייה,  ב-1904  נולד  שלי  “אבא 
איתם  והגענו  העיראקי  בצבא  נתקלנו  שם  שכם.  לנבלס,  ברגל  הגענו  מיפו  שגורשנו  אחרי  נולדתי.  ושם  בג‘בלייה, 
במשאיות לאלבסרה שבעיראק. גרנו שם בבתים של יהודים שהיגרו לפלסטין. לא היה לנו טוב, הרגשנו מושפלים, 
וב-1959 נאלצנו  לעבור לכוויית, שם השלמתי את  לימודיי בתיכון. חזרתי לבגדד, למדתי במכללה לכלכלה ומדעי 
המדינה וקיבלתי תואר מוסמך. חזרתי לכוויית ושם עבדתי כחשב באחת החברות הגדולות. מכוויית עברתי לדובאי 

ועבדתי כסגן מנהל בבית דפוס. משם עברתי לגור בעמאן, והקמתי בית דפוס מודרני“. 
“הקשר שלי ליאפא חזק. הצלחתי גם לשמר את המבטא המיוחד של יאפא. אני מאוהב ביאפא אהבה פנאטית. בכל 
מקום שהגענו אליו הזדהינו כיפואים. אנחנו מלאי געגועים כואבים למקום, תשאלי את הילדים שלי, את הנכדים. הכי 

צעיר מביניהם יענה שאני מיאפא“.
“בעמאן התארגנו כפלסטינים על בסיס הקשר שלנו ליאפא, כילידי העיר וכפרי הסביבה. ב-1995 היכרנו את חברי 
‘הרביטה’ – האגודה למען ערביי יפו – ואני מאוד מעריך את העשייה האדירה שלהם, של האחים שלי כאן. אנחנו 

בעמאן החלטנו שאנחנו תומכים ומלווים את הרביטה בפרויקטים האדירים שהם קידמו“.
“היום הרושם שלי מיאפא הוא שהיא הצטמצמה לשלושה רחובות, בעצם. רחוב אלנוזהא )שדרות ירושלים(, עג’מי 
קומות,  שתי  בן  היה  הבית  )שקמים(.  הג‘ומס  עצי  שני  בין  דקה,  לפרדס  צמוד  היה  ביאפא  שלנו  הבית  וג’בלייה. 
הוא נהרס. יש לי עדיין את הקושאן ואפילו יש לי את תעודת הלידה שלי שהיא כתובה בשפה הערבית, האנגלית 

והעברית“.
של  היסטוריה  עם  עיר  היא  ימים.  עתיקת  היא  יאפא  השכונה.  הייתה  ותל-אביב  הדומיננטית  הייתה  פעם  יאפא 
יותר מ-5,000 שנה. יאפא הייתה פעם מקום של שיא התרבות. עונת הקטיף, נסר אל-דין אלנשאשיבי. התקשורת 
הכתובה נודעה ביפו. חברת  החשמל הראשונה נבנתה ביאפא. ליאפא הגיעו אנשים מכל מקום. ‘יאפא אום אלג‘ריב‘ 

)האם של הזרים(, כך קראו לה. המשורר וההיסטוריון העיראקי המפורסם אלג’וואהירי הגיע אליה ב-1944“.
“הייתי רוצה שיאפא תחזור לימי הגדולה שלה, לשיא התרבות, התעסוקה, התיירות. ביאפא היו 37 בתי דפוס, בתי 
ספר, מועדונים קהילתיים איסלאמיים ונוצריים, פעילויות  ספורט. ביאפא הייתה העמותה הראשונה במינה בעולם 
למען זכויות נשים, בתי קולנוע מפוארים. כשאני ביאפא, עירי שחזרתי אליה אחרי 61 שנים, אני מדמיין שאני בגן 
עדן. במציאות היה לי עצוב לחוות מסכנות ברחובות העיר שפעם התגוררו בהם עשירי פלסטין, משפחות אמידות 

ומפורסמות“.
לממדים  מגיעה  הייתה  נשארה פלסטינית  יאפא  לו  בסדר.  ברחובות תל-אביב.  בעיניי? התהלכתי  “איך תל-אביב 
של ערי המפרץ המפוארות היום. אני חוזר מכאן לעמאן כאופסימיסט: עצוב מהמצב ומרוגש מהביקור, ממימוש 

החלום“.

ריאיון: בות‘ינה דביט, אנה כהן-ינאי / דיוקן: אנה כהן-ינאי



خميس كامل سعيد حّداد

ח‘מיס קאמל סעיד חדד

خميس كامل سعيد حّداد ُولَِد عام 1946 في حّي اجلبلّية، اليوم 

إسمه جفعات علّياه. ُولَِد في يافا، اليوم تُسمى يافو )اسم يافا 

رت عائلُته من  املدينة باللغة العبرية(. ويعيش في عّمان، األردن. ُهجِّ

يافا عام 1948 وهناك بدأت رحلته الطويلة. حاصل على لقب ثاني 

في اإلقتصاد والعلوم السياسية من بغداد، نشيط سياسّي وعضو 

في جمعيات ومؤسسات من أجل عرب يافا. أُجريت املقابلة معه حني 

تواجد في املدينة ضمن إطار مشروع Blackmarket الذي أُقيم في 

أيلول 2009. إنتظر احدى عشر عاما ليزور يافا، “أنا متأثر جدا وأشكر 

كل من ساعدني للوصول الى هنا“. 

ח‘מיס קאמל סעיד חדד נולד ב-1946 בשכונת ג‘בלייה, היום 
גבעת עלייה, ביפו, ומתגורר כיום בעמאן, ירדן. ב-1948 גורשה 

משפחתו מיאפא ומשם החל מסע נדודים. הוא בעל תואר 
מוסמך מהמכללה לכלכלה ומדעי המדינה בבגדד, ופעיל 

פוליטי וחבר באגודות וארגונים למען ערביי יפו. הריאיון אתו 
נערך בספטמבר 2009 בעת שהותו בישראל כאורח הפרויקט 

Blackmarket. לביקור כאן חיכה 11 שנים, “ואני נרגש ומודה 
לכל מי שעזר לי להגיע לכאן“. 





أربع سنوات،  واملاء قبل  الكهرباء  العمل". مت قطعهم عن  راتب "فقدان أهلية  العائلة على مبلغ 4300 شاقل من  تعتاُش 

ربطها  إعادة  ذلك  وتلى  بالكهرباء.  ربطهم  أُعيَد  الشواقل  آالف  ودفع  والصحافة  لإلعالم  التوجه  بعد  مختلفة.  ألسباب 

بشبكة املياه بعد أن بعثت برسالة شخصية لرئيس البلدية رون خولدائي. "لقد فوجئت أنه تدخل وأمر بإعادة ربط البيت 

بشبكة املياه". 

في آب عام 2007 وصلها إشعار بهدم بيتها. في اليوم املعهود حتصنت في بيتها مع أعضاء ونشطاء من مؤسسات اجتماعية 

في يافا، اللجنة الشعبية، صداقة – رعوت، الرابطة وآخرين ولم يتم الهدم. "جائت اجلرافات، وقفُت باخلارج وبني يديَّ صهريج 

الغاز وإبني ملثمٌ  بالكوفية. لم يجرأوا على اإلقتراب. عندما وصل أعضاء الكنيست محمد بركة ودوف حنني أعطيتهم الولد 

وبقيت مع صهريج الغاز". على أثرها مت تناول املوضوع في الكنيست ومكتب االسكان وأُلغّي أمر الهدم. اليوم، إستر، نشيطة 

اجتماعية وتساعد العائالت احملتاجة من خالل جتنيد التبرعات لهم او املساعدة الشخصية التي تقدمها لهم". 

"ملدة أربع سنوات كان علّي تخزين منتوجات احلليب مع الثلج في برادات صغيرة معّدة للنزهات، وبالطبع هذه لم تكفينا 

ُت املياه بوعاء على صهريج غاز صغير مباشرة من أجل أن أحمم اوالدي. ودفأُت البيت على موقد  لتبريد املياه. في الشتاء سخّنّ

للتدفئة يُشعل بالكيروسني.  في الليل أشعلنا الشموع لبعض الوقت، ساعتني فقط، اعانتنا الكشافات التي كنا نشحنها 

لدى األصدقاء. املصروفات الشهرية من اجل شراء الشموع وحدها وصلت الى 1300 شاقل. كنت امأل الدلو باملاء من خرطوم 

املاء اخملصص لإلطفائية في الشارع. على هذا املنوال عشت آخر أربع سنوات، وهكذا ربّيت أطفالي". 

"لقد إستجمعُت قوايا ملساعدة غيري بدعم من إبنتي، جميلة، إبنة العشر سنوات، وذلك عندما طلبت مني ان آخذ 250 

شاقل من صندوق توفيرها اخلاص كانت قد وفرتهم من اجل شراء شنطة جديدة للمدرسة. طلبت مني ان اشتري باملبلغ 

طعام لعائلة فقيرة في رمضان. ال استطيع ان اصف شعوري في تلك الثانية". 

"انا أطلب منكم، جميعكم، ايضا من ممثلي اجلمهور العربي في البلدية، أن تتواصلوا مع الناس في الشارع ولتكن ضمائركم 

حّية. أخرجوا الى الشوارع لتعرفوا ما يحدث للناس وأعملوا حسب ما متليه عليكم ضمائركم. ال منلك املال لشراء الكتب 

املدرسية. اين االوالد؟ بالشوارع".

"في كل يافا هناك مكتبة واحدة تبيع الكتب املدرسية. والشارع هو مدرسة المور كثيرة: العنف، اجلرمية والسموم. لينزل 

احد موظفي البلدية الى الشارع ويعمل مبا ميليه عليه ضميره". 

"كنت اريد ان آخذ خولدئي، هو وعائلته، ان آتي بهم الى يافا، الى العجمي، ان اجعلهم يعيشون بظروفنا، بظروفي، فقط ملدة 

اسبوع. لنرى ان كانوا سينجوا! اذا كيف ميكن ان يصرف ميزانية 50 مليون على احتفاالت تل ابيب". 

"لدينا العديد من احملن في يافا. لكن انا لست واحدة منها. انا اعمل مبهنتني. انا مزوقة واعمل في اعداد وتقدمي االطعمة، 

انا لست بحاجة للمؤسسة بشيء. انا املك كل ما يحتاجه انسان. امرأة عاشت اربع سنوات بدون كهرباء او مياه واليوم 

لديها كل هذا، اكتفي باالساسيات. لم احصل على شيء من املؤسسة. فماذا يهمني من املفرقعات النارية؟ هناك اناس 

بدون خبز في احلارة". 

" اود ان اقول ملدير دائرة أراضي إسرائيل ان يتوقف عن بيع األراضي. سكان يافا يهجرونها الى الرملة او اللد. هذا ترانسفير. 

عندما تتوقف موجة الغالء يستطيع الناس ان يقتنوا بيوتاً هنا. انا سأبقى في بيتي، ارضي. لن اخرج منها حتى لو مت". 

أجرى املقابلة معه: محمد باباي، آنة كوهني - يناي / صورة شخصية: محمد باباي / صور للمكان: محمد باباي وآنة كوهني - يناي

המשפחה מתקיימת מקצבת נכות של 4,300 ש‘‘ח בחודש. לפני כארבע שנים נותקה מהספקת חשמל ומים. אחרי 
פנייה לתקשורת ותשלום חוב של עשרות אלפי שקלים חוברה לפני חצי שנה לחשמל, ובעקבות מכתב אישי ששלחה 
אסתר לראש עיריית תל-אביב רון חולדאי, נפתרה גם בעיית החיבור למים. “להפתעתי הוא התערב אישית והורה 

לחבר אותי למים“. 
באוגוסט 2007 קיבלה צו פינוי מביתה. ביום הפינוי המיועד התבצרה בו עם חברי ארגונים חברתיים ביפו – הוועדה 
וחיבקתי את  גז  והפינוי סוכל. “באו הבולדוזרים, עמדתי בחוץ עם בלון   – ועוד  העממית, סדאקה-רעות, הרביטה 
הילד שלי עטוף בכפייה. הם לא העיזו להתקרב. כשהגיעו חברי הכנסת מוחמד ברכה ודב חנין נתתי להם את הילד 
ונשארתי עם הבלון גז“. בעקבות דיון בסוגייה בכנסת ובמשרד השיכון בוטל צו הפינוי. כיום היא פעילה חברתית 

ומסייעת למשפחות נזקקות בגיוס תרומות ובעזרה אישית.
“ארבע שנים הייתי צריכה לאחסן את דברי החלב בצידנית עם קרח. כמובן שלא הספיק כדי שיהיו מים קרים בבית. 
בחורף חיממתי מים בסיר על גזייה כדי לקלח את ילדיי. את הבית חיממתי בתנור חימום ביתי שעבד בעזרת פתיליה 
ודלק. בלילה הדלקנו נרות, חוץ משעתיים בלבד, שבהן נעזרנו בפנסים שהוטענו אצל חברים. ההוצאות הכספיות 
בחודש על הנרות בלבד הגיעו לכ-1,300 ש‘‘ח. מים הייתי ממלאת  בדליים מברז כיבוי אש ברחוב. חייתי כך במשך 

ארבע שנים וגידלתי את ילדיי“.
“את הכוחות לעזור לאחרים קיבלתי מבתי הגדולה ג‘מילה בת העשר. היא ביקשה שאקח מקופת החיסכון שלה 250 
ש“ח שהיו מיועדים לילקוט לבית ספר, ואקנה בהם אוכל למשפחות לשבירת צום הרמדאן. אין לתאר במילים את 

תחושותיי באותו רגע“.
“אני קוראת לכולם, גם לנציגי הציבור הערבים בעירייה, שיירדו לשטח ויפעילו את מצפונם. צאו לרחובות, תראו מה 
קורה לאנשים. אין כסף. אין כסף לספרים לבית-ספר. איפה הילדים? ברחוב. בכל יפו יש ספרייה אחת לספרי לימוד. 

והרחוב מלמד הרבה דברים – אלימות, פשע, סמים. שעובד עירייה אחד יירד לרחוב ויעבוד ממצפון“.
“הייתי רוצה לקחת את חולדאי, הוא והמשפחה שלו, להביא אותם ליפו, לעג‘מי. לתת להם לגור בתנאים שלנו, שלי, 

שבוע. נראה אם הם ישרדו פה. אז איך אפשר להוציא תקציב של חמישים מיליון על חגיגות לתל-אביב?“ 
“יש לנו כל כך הרבה מצוקות ביפו. אבל אני לא אחת מהנזקקים, לי יש שני מקצועות: אני קוסמטיקאית ועושה 
קייטרינג, אני לא צריכה את הממסד בכלום. לי יש כל מה שבן אדם צריך. אישה שחיה ארבע שנים בלי חשמל ומים 
ועכשיו יש לה את כל זה, מסתפקת בבסיס. כלום מהממסד לא קיבלתי. קיבלתי זין. מה לי ולזיקוקים? יש אנשים 

פה בשכונה שאין להם לחם“.
ללוד.  לרמלה,   – מפה  עפים  יפו  של  האנשים  אדמות.  למכור  שיפסיקו  ישראל  מקרקעי  לִמנהל  להגיד  רוצה  “אני 
טרנספר. כשגל היוקר יפסיק אנשים יוכלו לקנות כאן בתים. אני נשארת בבית שלי, באדמה שלי. לא יוצאת ממנה 

אפילו אם אני מתה“.

ריאיון: מוחמד באבאי, אנה כהן-ינאי / דיוקן: מוחמד באבאי / תצלומי מקום: מוחמד באבאי ואנה כהן-ינאי



إستر سابا

אסתר סבא

إبنة االربعة والثالثني، إستر سابا، عربية مسيحية، متزوجة وأم لثالثة; 

أعمارهم عشر سنوات، سبعة وخمسة. في عام 1996 إنتقلت 

لتعيش في يافا مع زوجها والذي يسكن املدينة منذ ال1967. تسكن 

إستر وعائلتها في شقة “خلو رجل“ متلكها عميدار، كان قد ورثها 

زوجها من والديِه بعد وفاتِهما. 

אסתר סבא נולדה ב-1975. היא ערבייה נוצרייה ילידת רמלה, 
נשואה ואם לשלושה ילדים בני  עשר, שבע וחמש. ב-1996 

עברה ליפו עם בעלה, תושב העיר מאז 1967. המשפחה 
מתגוררת בדמי מפתח בדירת עמידר שעברה לרשות בעלה 

אחרי מות הוריו.





“يلقّبون حارتي باسم “حارة العرب“ ألنها تشبه جيتو السود في الواليات املتحدة“. “هذا بيتي. ولكنه جيتو. ال توجد كلمة 

أسوأ من هذه“. 

“في سنوات الثمانني جمّعوا كل العرب من يافا، من العجمي، ووضعوهم هنا. هذا جيتو. يرفعون أسعار األراضي في يافا 

وينقلوا اجلميع الى األمكنة األكثر إهماالً. أقيمت هذه املباني في سنوات الثمانني. ولكن، عندي جيران جدد إنتقلوا حديثا ألن 

أسعار البيوت إرتفعت. يأتون للسكن في األطراف البخسة واملهملة“. 

“على سبيل املثال، لقد إستغرقهم عشرين عاما حتى يقيموا “ملعب“ لكرة القدم، وبعد هذا العناء، بقي بدون جدار وال 

إضاءة. لعبنا، لفترة طويلة من الزمن، في موقف السيارات التابع لنادي الشباب. جاءوا ليصوروا ما يحدث هناك. وجدونا نلعب 

كرة القدم في موقف السيارات، وقالوا لنا :عندما سيتحسن أداءكم باللعب سنفكر في بناء ملعب لكم. قلت لهم، عندما 

سنصبح يهود جيدين سيكون لنا ملعب“. 

“ ولد والدي في حّي اجلبلية في سنة ال1940. في ال84 بعثوا به الى بيت لأليتام في القدس ألن والديه توفّيا. بعد ال76 عاد 

الى يافا. لم يستطع ان يقتني بيتا يقع على البحر، الن بيت كهذا يحصل عليه فقط األغنياء. اليوم 5 منا يناموون في غرفة، 

ثالثة في غرفة أخرى، و2 في الغرفة الثالثة. أنا أنام في الصالون“. 

“والدي كان يقول لي، أنني حني سأكبر، سأهاجر الى الواليات املتحدة، لدينا عائلة هناك. هذا ما كنت اؤمن به، ولكن اليوم 

أنا اقول انني سأربي اوالدي في هذا اخلراء، في املكان االكثر قرفاً، والذي هو هنا. ولن أترك أرضي. أنا باق هنا. سأعيش هنا. لم 

أكن ألترك حارتي. هذا بيتي“. 

“يافا كانت من ريشون وحتى هرتسليا. هذه يافا بالنسبة لي. لقد مت اغتصاب يافا على يد مدينة تدعى تل ابيب. ألقوا بزبالة 

شمال تل ابيب الى يافا. أنا مثل قائد األمة املصرية مصطفى كامل، والذي في زمن اإلحتالل اإلجنليزي لبالده، دخل البرملان 

االجنليزي وقال لهم، أنتم احتللتم، وانتم قتلتم. يجوز لي، من املؤكد، أن اقول هذا لبلدية تل ابيب“. 

“ما عالقتي بتل ابيب؟ عندما ال توجد مستشفيات ومؤسسات جتارية ومكاتب في يافا، فاذا، هكذا تصاغ عالقتي بتل ابيب. 

اللغة العبرية التي أكتب بها. عارٌّ علي. أنا عربي فلسطيني“. 

“االحتفاالت املئوية هي كذبة واحدة كبيرة. أود أن اسأل احملتفلني – على شرف ماذا يقام هذا احلفل؟ ملاذا تضطر مدينة عمرها 

5000 عام أن يُلَحق إسُمها في املرتبة الثانية مبدينة اخرى. أين بلدية يافا؟ كيف أستطيع ان اشرح هذا الغضب؟ في يافا 

نعيش في واقع غير متساو. كل شيء صغير يُفرح قلب الناس الذين يعيشون في يأس وفي احتالل. هذا ما يجعل الناس 

تشترك في االحتفاالت“. 

“ال تستطيع يافا أن تكون مدينة بحد ذاتها االّ بعودة املئة ألف يافاوي. وحتى تنفصل يافا وال تكون جزء من تل ابيب، عندها 

من املمكن ان نحتفل“. 

“لقد بدأت الكتابة منذ 5 سنوات. قابلت مكسيم جيالن. قرأ قصائدي وقرر أن ينشرهم. أشعاري تخرج من هنا، من يافا. 

مما أرى في محيطي. أود أن أصبح شاعر الثورة. مثل درويش والشيخ امام. لتكون أشعاري رسائل للمواطنني العرب الذين 

يعيشون هنا“.

“علينا ان نؤدي عروض أكثر في يافا النه علينا ان نعلِّم الناس الذين يسكنون هنا، أنه هناك سالح أقوى من السالح احلّي – 

إنها أفكارنا، كلماتنا. لقد قلت، منذ مدة، أنني رسول. أنا اقول أنه علينا ايضا أن نعرض في تل ابيب، ألنه يجب ان نذهب الى 

الطاغية ونقول له أنه طاغية. ولكن قبل هذا، علينا ان نقول للبشر الذين يعيشون حتت االضطهاد أنهم مضطهدون“.

“في شعري االول كتبت عن حارتي، عن أن للناس هناك أحالم، أن هنالك أمل. من وراء هذه املدينة الكبيرة املوجود هنا – تل 

ابيب – يوجد أحياء في يافا، وللناس فيها، أحالم“. 

أجرى املقابلة معه: محمد باباي، آنة كوهني - يناي / صورة شخصية: محمد باباي / صور للمكان: آنة كوهني - يناي

“לשכונה קוראים ‘שכונת הערבים’ כי כאן זה כמו הגטו של השחורים בארצות הברית. זה הבית שלי, אבל זה גטו. אין 
מילה יותר גרועה מזו“.

“בשנות השמונים אספו את כל הערבים מיפו, מעג‘מי, ושמו אותם בשיכונים. זה גטו. מייקרים את האדמות ביפו 
ושמים את כולם במקום הכי מוזנח. הבניינים הוקמו בשנות השמונים, אבל יש לי גם שכנים חדשים שבאים היום כי 

הבתים מתייקרים. באים לגור בחלק הזול והמוזנח“. 
“למשל עד שהקימו ‘מגרש כדורגל’ לקח עשרים שנה וגם אז – אין אורות, אין גדר. הרבה זמן שיחקנו בחניה במועדון 
נוער. באו לצלם את מה שהולך שם. ראו אותנו משחקים כדורגל בחניה ואמרו ‘כשתתחילו לשחק טוב נחשוב לבנות 

לכם מגרש’. אני אמרתי להם, ‘כשנתחיל להיות יהודים טובים אז אתם תבנו לנו’“.
“אבא שלי נולד בג‘בלייה בשנות הארבעים. ב-48‘ נשלח לבית יתומים בירושלים כי ההורים שלו נפטרו. אחרי 67‘ חזר 
ליפו. הוא לא יכול לקנות בית על הים כי זה היה רק לאנשים עשירים. היום אנחנו ישנים חמישה בחדר אחד, שלושה 

בחדר השני, שניים בעוד חדר ואני ישן בסלון“.
“הרבה זמן אבא שלי היה אומר לי שכשאני אהיה גדול אני אעזוב לארצות הברית, יש לו משפחה שם. אני חשבתי 
ככה אבל היום אני אומר שאני אגדל את הילדים שלי בחרא, במקום הכי זבל, כי הוא פה. ואני לא אעזוב את האדמה 

שלי“.  
ידי עיר שנקראת תל-אביב. הזבל של צפון  יפו נאנסה על  יפו בשבילי.  “יפו הייתה מראשון לציון עד הרצליה. זה 
תל-אביב נזרק ליפו. אני כמו מנהיג האומה המצרית מוסטפא כאמל, שבזמן הכיבוש האנגלי נכנס לתוך הפרלמנט 

האנגלי ואמר להם, ‘אתם כבשתם, אתם רצחתם’. בטוח שלי מותר להגיד את זה לעיריית תל-אביב“. 
השפה  לתל-אביב.  שלי  הקשר  זה  אז  ביפו,  ומשרדים  עסק  ובתי  חולים  בתי  כשאין  לתל-אביב?  שלי  הקשר  “מה 

העברית שאני כותב בה היא בושה בשבילי. אני ערבי פלסטיני“.
“חגיגות המאה הן שקר אחד גדול. אני רוצה לשאול את אלה שחוגגים – מה אתם חוגגים? למה עיר שהיא בת 4,500 
שנה צריכה להיות השם השני של עיר אחרת? איפה העירייה של יפו? איך אני אסביר את הכעס הזה? ביפו חיים 
בחוסר שוויון. כל דבר קטן משמח את האנשים שחיים בייאוש, בכיבוש. זה מה שגורם לאנשים להשתתף באירועים 

ובחגיגות“. 
“יפו לא תהיה עיר בפני עצמה עד שמאה אלף היפואים יחזרו. עד שיפו תהיה נפרדת. אז אפשר יהיה לחגוג“. 

גילן. הוא קרא את השירים שלי והחליט לפרסם אותם.  “הכתיבה שלי באה לפני חמש שנים. פגשתי את מקסים 
השירים שלי יוצאים מפה, מיפו. ממה שאני רואה בסביבה שלי. אני רוצה להיות משורר מהפכה כמו דרוויש ושיח‘ 

אימאם – שהשירים שלי יהיו מסר לאזרחים הערבים שגרים פה“. 
“אנחנו צריכים להופיע יותר ביפו כי צריך ללמד את האנשים שגרים פה שיש נשק יותר חזק מהנשק החם – הדעה 
שלנו, המילים שלנו. מזמן אמרתי שאני שליח. אני אומר שכן צריך להופיע גם בתל-אביב, כי צריך ללכת לרודן ולהגיד 

לו שהוא רודן. אבל קודם כול חשוב להגיד לאנשים שחיים בדיכוי שהם מדוכאים“. 
“בשיר הראשון שלי כתבתי על השכונה שלי, על זה שלאנשים יש חלומות, שיש עוד תקווה. מאחורי העיר הגדולה 

שנמצאת פה – תל-אביב, יש שכונות ביפו שלאנשים בהן יש חלומות“.

ריאיון: מוחמד באבאי, אנה כהן-ינאי / דיוקן: מוחמד באבאי / תצלומי מקום: אנה כהן-ינאי ומוחמד באבאי



محمد أغواني

מוחמד אגואני

إبن الثانية والعشرين، من مواليد يافا، ُولَِد أبوه في حّي اجلبيلة في يافا. 

يسكن اليوم مع عائلته في حي “شم هجدوليم“ )عن العبرية: اسم 

العظماء( في يافا. بكر والديه على ثمانية أخوة وأخوات. يعمل في 

قسم اخلدمات لشركة اتصاالت، ويكتب الشعر. مغني راب في فرقة 

سيستم عالي. مجموعته الشعرية االولى ستصدر عما قريب. 

מוחמד אגואני נולד ביפו ב-1987, בן לאב יליד שכונת ג’בלייה 
שביפו. הוא מתגורר עם משפחתו בשכונת ‘שם הגדולים’ ביפו, 

בכור משמונה אחים ואחות. עובד כנציג שירות בחברת תקשורת, 
כותב שירה, ראפר בלהקת ‘סיסטם עאלי’. ספר שירים ראשון 

פרי עטו עומד לצאת בקרוב. 





“إنتقلنا من يافا الى حولون ألن زوجتي أرادت أن تكون قرب والدتها عندما كان أوالدنا صغار. اليوم كُبِرَ االوالد وها نحن نبني 

بيت هنا، وراء املنجرة، وسوف ننتقل الى يافا. نحن وأوالدنا الثالثة. أنا أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر“. 

“في يافا أشعر بدفأ بيت. ال يناسبني أي مكان آخر في العالم. في طفولتي كانت يافا مليئة بالبلغاريني، االشكناز، العرب، 

العراقيني، املغاربة. كان هناك الكثير من التوتر ولكن في نهاية املطاف كل أبناء جيلي مازالوا أصدقاء. من بقي في يافا؟ ال 

شيء يشبه اليوم ما كان بالطفولة. ال عالقات لي مع كل اليهود اجلدد الذين يأتون الى يافا، ال أعرفهم. اإلندماج يعود الى 

يافا. اليهود والعرب يحيون سويا وهذا شيء جميل“. 

“ال ميكن شرح التجربة اليافاوية. كطفل، لم يكن هناك تلفاز، كانت كل األمهات جتلسن باخلارج، في الشارع، واالوالد كانوا 

يلعبون – حتى مرور سيارة، مرة باليوم، كان عليهم ان يزيحوا كراسيهم حتى يعطوا السيارة حق املرور. عندما كنت أعطش 

بالنسبة لي، عربيات  اية جارة... أرضعتني ثالث نسوة وكّن جميعهن كاألمهات  البيوت، ال يهم بيت  الى أحد  ادخل  كنت 

ويهوديات“. 

“والدي من املغرب، لقد عاشوا هناك بقربة من العرب. جدي كان عازف الكمان اخلاص بامللك، وجدتي كانت مرضعة امللكة. 

لقد جترعت اللغة العربية منذ طفولتي. ال توجد لدي حدود، عرب، يهود، ان احتاجوا الى شيء مني فسيجدوني دوما“.

“في أحداث اوكتوبر قيل أن يهود من بات يام سيأتون الى يافا لذبح العرب. قلت لهم، هؤالء اليهود سيضطرون للمرور على 

جثتي اوال. سأحافظ على املسجد وعلى البيوت. اذا كان ال بد من إيقاف اليهود فسوف اوقفهم. سأكون حارس احلارة. لقد 

وضعت حياتي في خطر من أجل احلفاظ ليس على العرب فقط، بل من اجل احلفاظ على بيتي، على جاري، على أخي. لقد 

ساعدت ببناء جزء من جدار املقبرة االسالمية. ملاذا فعلت هذا؟ شعرت ان هذا جزء مني، من بيتي“.

“ في يافا هناك الكثير من التذمر. صدرت عطاءات لدائرة أراضي إسرائيل. من اقتنى أكثرية األراضي بكيدم؟ أغلبهم عرب. 

العقارات  الناس هنا بسبب ضائقة السكن، اكثر من أي مكان اخر، بسبب األسعار. ولكن قيمة  اذهبوا وافحصوا. يتذمر 

ارتفعت في كل البالد. من ناحيتي عندما يتم االعالن عن عطاء فليشتري كل من لديه نقود. ال عالقة لهذا بالسياسة“. 

“الوضع الذي ُخلق في العجمي هو نتيجة لسياسة بلدية تشيتش1 والذي هدم 6000 بيت. هذه احدى املشاكل الكبرى، 

وبسببها هناك شعور عام أنهم آتيني ليسرقوا يافا من العرب، حتى وصول املستوطنون من كريات اربع، لم أسمع شخص 

ذي سلطة جماهيرية يتفوه بشيء من قبيل توطني اليهود بدل العرب“.

“هناك على سبيل املثال عائلة لديها بيت مكون من غرفتني، فتسيطر على غرفة اضافية. “عميدار“2 تخيرهم بني إخالء 

يريد  ولكن عميدار  أنهم سيئني.  ويتهمون عميدار  البيت بعطاء  االعالن عن  فيتم  الدفع.  يريدون  ال  او شرائه. وهم  البيت 

التخلص من العقار وال يهمه ملن سيباع“.

“لم أشعر بشيء في احتفاليات املئوية لتل ابيب ماعدا مرة واحدة، كنت مبيناء يافا ورأيت الكثير من اليهود قادمني الى هناك. 

في احلقيقة، أحببت االمر. كانت هناك طاوالت للبيع، ملطاعم من يافا، حملال جتارية، احترموا جميع الزوار بشكل جيد جدا. 

أنا اشعر بتواصل مع تل ابيب“.

1 اسم رئيس بلدية تل ابيب سابقا، مالحظة املترجمة

2 الشركة الوطنية لالسكان في اسرائيل، مالحظة املترجمة

أجرى املقابلة معه: محمد باباي، آنة كوهني - يناي / صورة شخصية: محمد باباي / صور للمكان: آنة كوهني - يناي

“מיפו עברנו לחולון כי אשתי רצתה להיות ליד אימא שלה כשהילדים היו קטנים. היום הם גדולים ואנחנו בונים פה 
בית, מאחורי הנגרייה, ועוברים חזרה ליפו. אנחנו ושלושת הילדים. אני מחכה לרגע הזה בכליון עיניים“.

מלאה  הייתה  יפו  שלי  הילדות  בתקופת  בעולם.  אחר  מקום  בשום  לי  מתאים  לא  בבית.  שאני  מרגיש  אני  “ביפו 
בבולגרים, אשכנזים, ערבים, עיראקים, מרוקאים. הרבה חיכוכים, אבל בסך הכול כל בני גילי חברים עדיין, מי שנשאר 
ביפו. עכשיו זה כבר לא מה שהיה בילדות. אני לא בקשר עם כל היהודים החדשים שמגיעים, לא מכיר אותם. אבל 

האינטגרציה חוזרת ליפו. יהודים וערבים ביחד זה דבר יפה“.
בחוץ,  יושבות  היו  האמהות  כל  טלוויזיה,  הייתה  כשלא  ילדים,  בתור  אותה.  להסביר  אפשר  אי  היפואית  “ההוויה 
ברחוב, והילדים היו משחקים – עד שהיה עובר אוטו, פעם ביום, והיו צריכים להזיז את הכיסאות ולתת לו לעבור. 
כשהייתי צמא הייתי נכנס לאחד הבתים – של השכנה הזאת, של השכנה ההיא. שלוש נשים שונות הניקו אותי והיו 

כמו אימא בשבילי, ערביות ויהודיות“.
“ההורים שלי ממרוקו ושם הם חיו עם ערבים בצורה הכי קרובה. סבא שלי היה הכנר של המלך וסבתא שלי הייתה 
המניקה של המלכה. ספגתי את השפה הערבית מהיום הראשון שאני זוכר את עצמי. אצלי אין גבולות – ערבים, 

יהודים, מה שיצטרכו ממני, יקבלו הכול“.
“במהומות אוקטובר אמרו שיהודים מבת-ים רוצים להיכנס ליפו לשחוט ערבים. אמרתי להם, ‘יהודי שירצה להיכנס 
לפה יצטרך לעבור דרכי. אני אשמור על המסגד ועל הבתים. אם צריך לעצור יהודים אני אעצור אותם. אני אהיה השומר 
של השכונה. אני סיכנתי את עצמי לא רק כדי להגן על ערבים אלא כדי להגן על הבית שלי, על השכן שלי, על האח שלי.  
גם היה לי חלק בבניית החומה בבית הקברות המוסלמי. למה עשיתי את זה? הרגשתי שהוא חלק ממני, מהבית שלי“.

“ביפו יש הרבה קיטורים. יצאו מכרזים של ִמנהל מקרקעי ישראל. מי קנה את רוב האדמות בקדם? הרוב זה ערבים. 
לכו תבדקו. הקיטורים פה על מצוקות הדיור הם בגלל המחירים. אבל בכל הארץ הנדל“ן עלה. לפי דעתי כשיוצא 

מכרז כל אחד שיש לו כסף יכול לקנות. זה לא קשור לפוליטיקה“. 
“המצב שנוצר בע‘גמי הוא תוצאה של מדיניות העירייה בתקופת צ‘יץ‘, שבה הרסו 6,000 בתים. זאת אחת הבעיות 
הגדולות, ובגלל זה יש תחושה שבאים לגנוב את יפו מהערבים. אבל עד שהגיעו הנה המתנחלים מקריית ארבע לא 

שמעתי על בן אדם אחד בעל מעמד ציבורי שדיבר על מדיניות של הכנסת יהודים במקום ערבים“.  
חדרים. באה עמידר  לעוד  והם פלשו  למעלה,  שני חדרים  הכול  בסך  לה  ביפו שיש  ערבית  “ישנה למשל משפחה 
נהל שהם מניאקים.  ואומרת להם ‘או שתפנו או שתקנו’. והם לא רוצים לשלם. אז הבית יוצא למכרז ואומרים על המִִ

נהל מוכר. הוא רוצה להיפטר מהנכס“. אבל את עמידר לא מעניין למי המִִ
“אני לא הרגשתי כלום בחגיגות מאה שנה לתל-אביב. חוץ מפעם אחת שהייתי בנמל יפו וראיתי שם הרבה יהודים 
שבאו. דווקא אהבתי את זה. היו שם דוכנים של מסעדות מיפו ושל בתי עסק. כיבדו את כל האורחים בצורה יפה 

מאוד. אני מרגיש מחובר לתל-אביב“.

ריאיון: מוחמד באבאי, אנה כהן-ינאי / דיוקן: מוחמד באבאי / תצלומי מקום: אנה כהן-ינאי



شمعون عمر

שמעון עמר

ُولَِد شمعون عمر سنة 1957 عند إلتقاء شارع “كيدم“ بشارع “شعري 

نيكنور“. هو واحد من عشرة أوالد وبنات في عائلته. وصل أباه من 

املغرب الى إسرائيل عام 1956، باقي أبناء العائلة موجودون هنا منذ 

عدة عقود. فتح األب دكان للنجارة في يافا، واليوم شمعون يعمل 

مبحله اخلاص بالنجارة في شارع كيدم. 

שמעון עמר נולד ב-1957 ברחוב קדם פינת שערי ניקנור, אחד 
מעשרה בנים ובנות במשפחתו. אביו הגיע לישראל ממרוקו 

ב-1956 ושאר קרוביו חיים בארץ זה כמה דורות. ביפו פתח האב 
נגרייה, והיום שמעון הוא בעל נגרייה משלו ברחוב קדם. 





»ذهبُت في احدى املرات الى بنك هبوعاليم واملوظفة هناك لم تصدق أنني أسكُن في مجرد شقة بسيطة وقدمية في يافا. 

لقد كانت متأكدة أنني أسكن في بيت عربي ُمرمّم او في سكن مؤمن. هذا يحدث لي طوال الوقت«.

»عندما فكرنا اين نوّد ان نسكن سويا، يافا كانت اختيارنا البديهي. لقد ِضقُت ذرعاً بعنصرية تل ابيب. رأيتها. الكثير من 

سكان تل ابيب يعتقدون انهم يعيشون في مدينة ليبرالية ويتهشم هذا اخليال في اللحظة التي يقابلون فيها عربي. تخرج 

حينها كل عنصريتهم. بنظرة من يافا، احتفاالت مئوية تل ابيب، عبارة عن قمة السخرية وجنون العظمة«. 

»أن نعيش في يافا، يعني لنا، أن نعيش حياة متناقضة. أنا بنفسي أُمثِّل إعالن حّي ورائع لليهود الذين يودّون الُسكنى في 

يافا. انا أظهر لهم اليهودّي الغني الذي يعيش في سكن مؤمن، وعندما يرونني أمتشى مع إبني بالشارع، يعتقدون أنهم 

هم ايضا يستطيعون السكنى هنا. بهذه الطريقة انا أدعم تفاقم املشكلة. ولكن من ناحية ثانية، عندما يسألُني أحدهم 

كيف العيشة هنا؟ سوف يسمع أشياء لم يتوقع سماعها بتاتاً«.

»من األسباب التي جعلتنا نأتي الى هنا، الوضع االقتصادي. لم نستطع أن نقتني بيت بعجمي او في قلب تل ابيب. واملفارقة 

هي أننا إستطعنا شراء بيت هنا بسبب االهمال، فالبيوت ارخص. لقد كِسبُت شيئا بسبب األهمال واؤمن انه علي ان أسدد 

ديني باملقابل. علّي ان أنضم الى النضاالت احمللية، وان أُسِهم في حتسني احلياة هنا. من الواضح انه يتملكني شعور بالذنب. 

على ما فعلت هذه الدولة بالفلسطينيني، ولكن ليس على أنني اسكن في يافا«.

»عندما أذهب الى إجتماعات اللجنة الشعبية، او الى لقاءات »التعاون مع اجلمهور« في البلدية، اشعر بيأس آخذ باالزدياد. لم 

يناقشوا في البلدية االمور املهمة بالفعل، لم يذكروا السكن الشعبي، ايقاف اخالء البيوت.  البلدية ترسم اخلطط وتود أن 

تستمع الى رأينا بها. ولكن مشاريعهم ال جتيب وال بأي شكل من االشكال على احتياجات اجلمهور في يافا«. 

»االشياء التي يقترفونها بحق اجلمهور في يافا ال ميكن أن حتصل في شمال تل ابيب. مثال – صعدت في احدى املرات الى سطح 

العمارة التي نسكن بها، ورأيت سطح كامل ورهيب من االسبست مكسور اسفل النوافذ التي تقع حتت بيوت لعائلتني 

فلسطينيتني. لم تكن لديهم أدنى معرفة أن االسبست سام واالمر لم يُِهم مقاولي العمل. لم يكونوا ليجرأوا ان يقوموا 

بشيء من هذا النوع في شمال تل ابيب. حّولنا االمر الى نضال. وضعنا توقيعات كل العمارة، العرب واليهود. في نهاية االمر 

حصلت العائالت على تعويضات بعشرات آالف الشواقل«. 

»التخبط، يتحول الى جزء من احلياة اليومية في يافا. اآلن نحن نتخبط بسؤال حول: الى اية روضة اطفال نريد ان نبعث ابننا. 

موضوع فيه تناقضات. من جهة ال اريد ان يتربى ابني رفائيل مبكان يتنّكر للواقع. ومن جهة اخرى، نظام التعليم هنا ليس 

مبهج على االطالق. في حضانة فيتسو هناك القليل من املربيات لكمية كبيرة من االطفال، وهذا ليس ما كّنا نطمح اليه. 

ومن جهة اخرى، نحن ال نريد ان نبعث به الى حضانة في احدى مربعات السكن احملمية او الى اندروميدا«. 

ان  ميكن  وال  احلياة،  هذه  في  االمور  من  العديد  هناك  هذا؟  نفعل  ولكن كيف  إقامة حضانة.  هو  اليه  نشغف  الذي  »احلل 

ننشغل بهذا طوال الوقت. كانت تسكن بجنبنا عائلة فلسطينية وانتقلت الى ام الفحم، وما زال ابنهم يتعلم في يافا. 

لم يسمحوا له باخلروج من البيت، ولد في السادسة عشرة من عمره، لقد خافوا عليه. الكثير من العائالت الطيبة هنا 

حتولت الى عائالت تتاجر باخملدرات. هذه مشكلة. وهذا أمر مريب. انا ال أعرف ماذا سنفعل. قد نضطر الى اإلنتقال من هنا، 

ولكن الى اين؟«. 

أجرت املقابلة معه: آنة كوهني - يناي / صورة شخصية: محمد باباي / صور للمكان: آنة كوهني - يناي

“הלכתי פעם לבנק והפקידה שם לא האמינה שאני גר בבית דירות פשוט וישן ביפו. היא הייתה בטוחה שאני גר בבית 
ערבי משופץ או באחד המתחמים הסגורים. זה קורה כל הזמן“.

“כשחשבנו איפה אנחנו רוצים לגור יחד, יפו הייתה בחירה כמעט מובנת מאליה. נמאס לי מהגזענות של תל-אביב. 
נתקלתי בהרבה ביטויים שלה. הרבה תל-אביבים חושבים שהם חיים בעיר ליברלית עד שרואים ערבי, וכל הגזענות 

יוצאת. במבט מיפו, חגיגות המאה היו לכן ביטוי של ציניות ומגלומניה“.
“בשבילנו לחיות ביפו זה לחיות חיים אמביוולנטיים. אני מהווה פרסומת מצוינת ליהודים שחושבים לגור ביפו. אני 
נראה כמו היהודים העשירים ב’מתחם’, וכשהם רואים אותי מטייל עם הבן שלי ברחוב, הם חושבים שגם הם יכולים 

לגור כאן. באופן הזה אני תורם בעצם לבעיה. 
מצד שני, כשמישהו שואל אותי איך זה לחיות פה, הוא שומע שהרכישה של בתים ביפו על ידי יהודים בעלי אמצעים 

מביאה לעליית מחירים, ומונעת מערבים צעירים בני המקום להמשיך להתגורר בעיר הולדתם“.
הסיבה  פרדוקסלי  באופן  תל-אביב.  במרכז  או  בעג‘מי  דירה  לקנות  יכולנו  לא  כלכליות.  מסיבות  גם  לכאן  “באנו 
יותר. אני הרווחתי מההזנחה ואני מאמין שמן הראוי שאחזיר  זול  שיכולנו לקנות כאן היא ההזנחה, שבגללה כאן 
לי רגשות  משהו, שאצטרף למאבקים מקומיים, שאתרום לשיפור החיים פה של התושבים הוותיקים. ברור שיש 

אשם. על מה שהמדינה גרמה לפלסטינים, אבל לא על זה שאני גר ביפו“. 
וגובר. לא דיברו  “כשאני הולך לפגישות של הוועדה העממית או לשיתוף הציבור עם העירייה, התסכול רק הולך 
בפגישות שיתוף הציבור על הדברים החשובים באמת – לא על דיור ציבורי, לא על הפסקת הפינויים ולא על הכשרת 
הבנייה הבלתי חוקית שתושבי יפו נדחפו אליה בלית ברירה. בעירייה מתכננים תכניות ורוצים לשמוע מה דעתנו. 

אבל התכניות לא עונות בשום צורה על הצרכים של רוב הציבור ביפו“.
“דברים שעושים כאן לא היו יכולים לקרות בצפון תל-אביב. למשל, אני עולה לגג של הבניין שאנחנו גרים בו ורואה 
משטח עצום של אזבסט שבור מתחת לחלונות של שתי דירות של משפחות פלסטיניות. להם לא היה מושג שהוא 
רעיל. ליזמים היהודים ששלחו לעבודה פועלים פלסטינים מהשטחים, לא היה אכפת. בצפון תל-אביב הם לא היו 

מעזים“.
“התלבטויות ביפו הן עניין יום-יומי. עכשיו אנחנו מתלבטים לאיזה גן לשלוח את הילד שלנו. זה אמביוולנטי. מצד 
יהודי  גטו  ומייצר  והרב-תרבותית  הדו-לאומית  מהמציאות  שמתעלם  במקום  יגדל  שרפאל  רוצה  לא  אני  אחד 
מתנשא. מצד שני מערכת החינוך כאן לא מרנינה. בגן של ויצ“ו יש מעט גננות על הרבה מאוד ילדים, וזה לא מה 

שהיינו רוצים“. 
“הפתרון שאנחנו מפנטזים הוא להקים גן. אבל איך עושים את זה? יש עוד דברים בחיים, אנחנו לא יכולים להתעסק 
בזה כל הזמן. הייתה לידנו משפחה פלסטינית שעברה לאום אל פאחם, והבן עדיין לומד פה ביפו. הם לא נתנו לו 
לצאת מהבית, ילד בן 16, פחדו עליו בגלל בעיות הסמים בסביבה. זו בעיה, וזה מטריד. אני לא יודע מה נעשה. יכול 

להיות שנצטרך לעבור מכאן, אבל לאן?“
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يوسي لوس

יוסי לוס

يوسي لوس من مواليد تل ابيب، نشأ في حي »رمات هحيال« )»قبل 

سنوات كان حي منسّي، واليوم هو منطقة لألغنياء( اليوم هو يسكن 

في يافا مع عائلته املكوّنة من زوجته ميخال جيفعوني وطفلهم رفائيل 

)إبن السنة واخلمسة أشهر(، »في بيت عادي وقدمي«. يوسي نشيط 

سياسي وإجتماعي، حاصل على اللقب الثالث في األنتروبولوجيا 

ويدرِّس كمحاضر خارجي في اجلامعة العبرية في القدس.

יוסי לוס יליד תל-אביב, גדל בשכונת רמת החי“ל )“עד לפני 
כמה שנים זה היה חור והיום היא עוד אזור לעשירים“(. כיום 

הוא מתגורר ביפו עם בת זוגו מיכל ובנו רפאל )בן שנה וחמישה 
חודשים( “בסתם בית דירות ישן ופשוט“. הוא פעיל פוליטי 

וחברתי, בעל תואר דוקטור באנתרופולוגיה ומלמד כמרצה מן 
החוץ באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכללת רופין.





"أنا من مواليد تل ابيب، ُولِدُت في بناية املنارة بجانب الريدجن. أخرجنا اجليش في سنة 1950-1949 الى قرية سلمة. كانت 

القرية فارغة. بعد فترة، أسكنوا القادمني اليهود في كل البيوت الفلسطينية وأصبح جيراننا من اليهود. أكمل أبي ممارسة 

عمله بالصيد، ومن خوفه على فقداننا هويتنا اتى بنا الى يافا. منذ ذاك الوقت وأنا في عجمي. على الشاطئ، سابقا". 

"في سنوات اخلمسني كان شاطئ اجلمي رائع. البحر اليوم يختفي وراء جبال القمامة التي القوها هنا، ومن فوقها بنوا املتنزه 

بشكل مصطنع. لم يعيدوا البحر حقا. ال أعرف ما هو اسم املتنزه. انا أسميه متنزه العجمي". 

"كانت هناك خلجان طبيعية أعطينا كل واحدة منها اسم: حليمة، فرديزا، صخر العريض. كان هناك زقاق بحري طبيعي 

يحمي الصيادين. كنت صبي، غواص، العب االستغماية بالبحر. استطيع ان ارسم قاع البحر من كثرة ما كنت هناك: صخرة 

طبلية، راس اسماعيل. اسماء قدمية. بركة البيضا. قاع البحر كان مثل السكر من شدة نظافته".

قادمني جدد، لم  وأنقذتهم. كانوا  البحر ومجرب. ركضت مع عجل سيارة،  ابن  أخوة. كنت  لثالثة  "كان هناك حادثة غرق 

يتحدثوا العبرية، تكلموا البوالنية، وكان المهم قالدة مع جنمة داوود. سرت معهم حتى شارع ستني ليستقلوا الباص الذي 

مير من هناك". 

القدمية.  والبلد  السابق  الشاطئ  ل  أُفضِّ انا  قيل عن مشاريع حتسني،  ما  وكل  االصطناعي،  اخلضار  هذا  ومع كل  "اليوم... 

لم يبنو املتنزه من أجل رفاهية السكان العرب في يافا. هدفهم تهويد احلارة. اليهود لن يقبلوا بالسكنى أمام أكوام من 

القمامة. ال يهمهم من العرب".  

"اذا كيف ستخصني احتفاالت املئة عام لتل ابيب؟ انا أشعر بالغربة واإلنقطاع. ال أشعر أن بلدية تل ابيب او أن تل ابيب ذاتها 

هي جزء مني. ال أشعر أن تل ابيب أُقيمت من أجلي او أنها تشملني كمواطن. ال أشعر بالتماثل مع تلك البلد. سياسة تل 

ابيب موجهة لقبر يافا، دون ترك لها أية هوية او تاريخ".  

" الهدم املهيب لعجمي بدأ في ال1963. كان هناك شعور بالفقد واملرارة. لم نعرف ماذا سيحدث لنا. حاولنا العمل. كنت 

اليهود وتركوا من ورائهم  أنا ايضاً من بيتي. بعد عام 67 ترك كل  الوقت الخراجي  أنه قد يحني  أنني مهدد. عرفت  أشعر 

السارقني  السموم. سكن  وبدأت  بإحكام.  البيوت  أغلقوا  ترميم،  او  بناء،  تأشيرات  لم متنح  املنطقة،  البلدية جمدت  دمار. 

ومستعملي اخملدرات البيوت املتروكة. تذمر السكان وإستغلت البلدية احلال للمزيد من عمليات الهدم". 

"في سنوات الثمانني كان الهدف األساسي هو تهويد عجمي. بصورة مخفّية. إدعوا أن عمارة معينة تهدد حياة اجلمهور- 

هدموها. في فترة تشتش هدموا البيوت في عجمي ونقلوا السكان الى املساكن اجلماعية. كان عليهم دفع تعويضات على 

البيوت، ولكن املليون الذي وعدوا به من اجل شراء بيت ملن رفض االنتقال الى حالميش، اصبح عشرة االف وااللف حتولت الى 

مئة ولم يتبقى بالبنك شيئا. هكذا حتولنا الى مسـتأجرين في حالميش وعميدار". 

"يجب إقامة بلدية في يافا، وفصلها عن تل ابيب. في الواحد وستني عاما األخيرات رأينا فقط الهدم وذقنا طعم القمع. فال 

يقوم أي رئيس بلدية ويقول لنا أنا أقوم بتجميل البلد او رفع مستوى السكن. السكان يعيشون من ناحية جسدية اما من 

ناحية روحانية وثقافية فهم أموات. واذا لم يستثمروا بالسكان، لن يكون هناك تغيير لألحسن". 

رئيس بلدية تل ابيب سابقا، مالحظة املترجمة

حالميش وعميدار: شركات حكومية لالسكان، مالحظة املترجمة
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“אני יליד תל-אביב, נולדתי בבניין המגדלור ליד רידינג. בשנת 1949-50 הצבא הוציא אותנו לכפר סלמה. הכפר היה 
ריק. אחר כך שיכנו שם פליטים יהודים בכל הבתים של הפלסטינים ונהיו לנו שכנים יהודים. אבי המשיך לעבוד בדיג 

ומפחד ההתבוללות עברנו ליפו. מאז אני בעג‘מי, על החוף לשעבר...“
“חוף עג‘מי בשנות החמישים היה חוף מדהים. היום הים קבור מתחת להרי הזבל ששפכו כאן, ומעליהם עשו פארק 

בצורה קוסמטית. לא באמת החזירו את הים. אני לא יודע איך קוראים לפארק. אני קורא לו פארק עג‘מי“.
“היו מעגני סירות טבעיים שקראנו להם בשמות: חלימה, פארדיזיה, סחר אל עריד וראס איסמעיל. היה פיורד טבעי 
שהגן על הדייגים. הייתי נער, צוללן, משחק תופסת על הסלעים. אני יודע לצייר את קרקעית הים מרוב שהייתי 
שם: סלע טבלייה, ראס איסמעיל. שמות עתיקים. בריכת אל ביידה. החול על  הקרקעית היה כמו סוכר מרוב שהיה 

נקי“. 
“היה אז מקרה טביעה של שלושה אחים. הייתי ילד ים מנוסה. רצתי עם גלגל פנימי של מכונית והצלחתי להציל 
אותם. הם היו עולים חדשים, לא דיברו עברית, דיברו פולנית, ולאימא היה מגן דוד על החזה. ליוויתי אותם עד רחוב 

שישים, לאוטובוס שעבר פה“.
“עכשיו, עם כל הדשא והיופי וכל מה שאמרו שעשו טוב, אני מעדיף את החוף הקודם והעיר העתיקה. לא עשו את 
הפארק לרווחת התושבים הערבים ביפו. היעד שלהם זה לייהד את השכונה. יהודים לא יגורו מול ערימות זבל. על 

ערבים לא היה אכפת להם“.
“אז חגיגות המאה לתל-אביב איך ידברו אליי? אני מרגיש מנוכר, מנותק. לא מרגיש שעיריית תל-אביב, או תל-אביב 
עצמה, היא חלק ממני. לא מרגיש שתל-אביב נוצרה עבורי או כוללת אותי כאזרח. אין לי הזדהות. המדיניות התל-

אביבית מעוניינת לקבור את יפו ולא להשאיר זהות או היסטוריה“. 
“ההרס המסיבי של עג‘מי התחיל ב-1963. הייתה תחושה של אובדן ומרירות. לא ידענו מה יהיה איתנו. ניסינו לפעול. 
חייתי בהרגשה של מאוים. ידעתי שיכול להגיע כל יום התור שלי להתפנות. אחרי 67' עזבו כל היהודים והשאירו הרס. 
העירייה הקפיאה את האזור. לא נתנו לבנות, לא לשפץ, אטמו בתים. התחילו סמים. עבריינים השתכנו בתוך הבתים 

העזובים. התושבים התלוננו והעירייה ניצלה את המצב לעוד הרס“.
נסתרת. אמרו שמבנה מסוכן  זה היה בצורה  אז  עג‘מי.  ליהד את  הייתה  “כבר בשנות השמונים הכוונה העיקרית 
למגורים, והרסו. בתקופת צ‘יץ‘ הרסו בתים בעג‘מי ואת התושבים העבירו לשיכונים. היו אמורים לשלם לאנשים 
פיצויים על הבתים אבל המיליון שהבטיחו כדי לקנות בית אחר למי שלא רצה לעבור לחלמיש, ירד לעשרת אלפים 

והאלף ירד למאה ובבנק נשארה פרוטה. ככה הפכנו לדיירי חלמיש ועמידר“. 
“צריך להקים עירייה ביפו ולהיפרד כמו חברים מתל-אביב. 61 שנים ראינו רק הרס וטעם של קיפוח. שלא יבוא ראש 
עיר ויגיד ‘אני מייפה לכם את העיר, מעלה את רמת הדיור‘. האוכלוסייה כאן חיה מבחינה פיזית, אבל מתה מבחינה 

רוחנית ותרבותית, ואם לא ישקיעו בה לא יהיה שינוי לטובה“.

ריאיון: מוחמד באבאי, אנה כהן-ינאי / דיוקן: מוחמד באבאי / תצלומי מקום: אנה כהן-ינאי



أبو جورج شبلي

אבו ג‘ורג‘ שיבלי

ُولَِد أبو جورج شبلي في عام 1945 في حي في قرية الشيخ مؤنس، 

اليوم أضحى يسمى “رمات ابيب“ احدى أحياء تل ابيب املدينة. إبن 

لعائلة مسيحية، ألب لبناني وأم فلسطينية. يسكُن في العجمي 

منذ ال53، في شارع كيدم. أبو جورج صياد سمك، مرشد مجموعات 

للمقلعني عن اخملدرات بعد أن أقلع عنها بنفسه، واليوم هو طالب 

في السنة االولى في جامعة تل ابيب في قسم االقتصاد والعلوم 

السياسية. 

אבו ג‘ורג‘ שיבלי נולד ב-1945 בשכונת שיח‘ מוניס, כיום 
רמת-אביב בתל-אביב. הוא בן למשפחה נוצרית, אביו לבנוני 
ואמו פלסטינית. מ-1953 הוא מתגורר בעג‘מי, ברחוב קדם. 

הוא דייג, מנחה  בהתנדבות קבוצות של נגמלים מסמים )אחרי 
שנגמל בעצמו(, וסטודנט שנה ראשונה בכלכלה ומדעי המדינה 

באוניברסיטת תל-אביב.





"أشعُر أن تل ابيب ويافا مدينتنّي منفصلتنّي متاماً. مشاعري بهّن تختلف. عندما كنت صغيرة، لم تكن الُسكنى في يافا تُعدُّ 

بالشيء اللطيف واملقبول، كما هي عليه اليوم. في طفولتي، كنت قادرة على متييز خصال هذا املكان، لكنني لم أستحسنه 

او أشعر به بالراحة، النه مكان موسوم بالسوء. لقد علّموني منذ صغري، أن شعوري باألمان هنا هو ليس باألمر املضمون". 

"لم أستطع أن أجتول كثيراً في يافا، إضافة الى أنه لم يكن لدّي أصدقاء في حارتي ألنني درسُت في مدرسة للطبيعة – 

دائما كان هناك من  البيت وليس خارجه.  ألعب داخل   ً يافا. في طفولتي، كنت دوما  أمِض وقتا في  مدرسة برجوازية. لم 

ينتظرني في محطة الباص. في يافا، علينا أن نحافظ جيًدا على أنفسنا". 

" في شارعنا )سديروت يروشالمي(، الساعة الثامنة مساء، كل شيء مغلق. هناك صمت مطبق، ليس جميل – فجأة هناك 

جو مختلف. من ناحيتي، هذا ليس مكان الُسكنى اخليالّي الذي يحّلم الناس بالعيش به. هذا ليس مكان رومنطيقي. لقد 

ضقت ذرعا به". 

"من جهة أخرى، هذا مكان ُمفعم باحلياة وإجتماعي وهي أشياء قلما جتدها في تل ابيب". 

فقط عندما بلغت وبدأ أصدقائي باإلنتقال للسكنى في يافا، كانت هناك قوة متجددة في أن أكون يافوية أصلّية. حتى يومنا 

هذا أنا أشعر أنني جزء من يافا، وأنني غريبة فيها. تل ابيب كانت، وما زالت، املكان الذي أشعر فيه باإلطمئنان، ومن جهة 

ثانية ال أشعر باإلنتماء. أنا جزء من املكانني في ذات الوقت". 

ابيب كثيرا - مكان مريح مع  " لم أستطع ان أشارك باإلحتفاالت املئوية. ال أعتراض لدي على اإلحتفاالت ألنني أحب تل 

العديد من اإلمكانيات، مكان أستطيع ان أربّي أطفالي به". 

"من جهة أخرى، بسبب وعيي ونشاطي اإلجتماعي أنا أعرف قصة يافا. أنا لست غريبة. لقد ترعرعت داخل هذه القمامة. 

أعرفها. أعرف اإلستشراق املفروض على يافا – الناس الذين سوف "يكتشفون" يافا، واؤلئك الذين سيكتشفون القهر. أنا 

أعرف ما يعنيه السكن في يافا. إنه معقد وصعب للغاية. أن تعيش في حالة من العنف، هذا ليس بالشيء اللطيف".

السكانّية  اجملموعة  وبقيت  الصغيرة".  "بلغاريا  يوما  سميت  والتي  يافا،  من  اليهود  البلغاريون  هرب  معينة،  مرحلة  "في 

اليهودّية مشتتة – هوية بدون مجتمع. واجملتمع الفلسطيني – مجتمع مرتبك ومسكني، مجتمع دون هوية. وال ينتج أي 

شيء قوي او إيجابي من كل هذا". 

جتاهل البلدية والدولة، اإلجرام آخذ باإلزدياد، وإنعدام األمان الشخصي أمر صعب عليَّ كوني امرأة، مينعني من أن أحّب وأن 

أشعر باإلنتماء".

"لنا، صديقتي العربية من مدرسة الطبيعة، وأنا، بحثنا عن حركة شبابية لنشارك بها. واحلركة الوحيدة التي توافقنا عليها 

كانت حركة "سالم اآلن". هناك بدأ نشاطنا، أنهيت اخلدمة املدنية وبعد خدمتي العسكرية إنضممُت الى ورشات العمل 

املشتركة إلسرائيليني وفلسطينيني في املانيا. عندها بدأت بتوجيه اجملموعات ووصلت الى صداقة – رعوت، شبابيك وغيرها 

من املؤسسات".

" لم ننجح في أية واحدة من هذه املؤسسات في خلق مجموعة مشتركة من اليهود والعرب في يافا. لم يكن من املمكن 

الوصول اليهم. فقط اليافيني العرب إستطاعوا املشاركة. حتقيق شراكة ثنائية-القومية في مدينة مختلطة، وبالذات في 

يافا، هذا أمر أصعب".

"في مدينة مختلطة مثل يافا، ليس من الدقيق القول أن اليهود هم األقوياء والعرب هم الضعفاء. فاليهود يشعرون أنهم 

هم من تتم إساءة معاملتهم، ألن دولتهم ال تستثمر بهم كما يجب، بسبب العرب".

"احيانا عملية التسييس تعقد احلياة ومتنعنا من رؤية حياة الناس. الناس تريد تعليم، عمل، بيت. الهوية القومية - هي شيء، 

فقط النخبة تستطيع أن تسمح لنفسها به". 

أجرى املقابلة معها: محمد باباي، آنة كوهني - يناي / صورة شخصية: آنة كوهني - يناي / صور للمكان: محمد باباي

“אני מרגישה שתל-אביב ויפו הן שתי ערים נפרדות. התחושה שלי בהן היא מאוד שונה. כשהייתי צעירה זה לא היה 
מגניב לגור ביפו כמו היום. בתור ילדה יכולתי להעריך את האיכויות של יפו, אבל לא הרגשתי נוח וטוב שם כי זה 

מקום מסומן, ומגיל צעיר חינכו אותי שהביטחון האישי שלי מוטל בספק“.
“לא יכולתי להסתובב הרבה ביפו וגם לא היו לי חברים מהשכונה, כי למדתי בבית הספר לטבע – בית ספר צפוני. לא 
ביליתי ביפו. בתור ילדה בחיים לא שיחקתי בחוץ, הייתי תמיד בבית. תמיד היה מחכה לי מישהו בתחנת האוטובוס. 
יפו היא מקום שצריך להישמר בו. בשדרה בשמונה בערב כשהחנויות נסגרות, נהיה שקט לא טוב – יש פתאום אווירה 

אחרת“. 
“מבחינתי יפו היא לא המקום הקסום שאנשים באים לגור בו. זה לא מקום רומנטי. קצת נמאס לי ממנו. מצד שני, זה 

מקום מאוד חי, קהילתי, דברים שפחות קורים בתל-אביב“.
“רק כשהתבגרתי וחברים התחילו לעבור ליפו, היה כוח מחודש בלהיות יפואית אסלית. עד היום אני מרגישה גם 
חלק מיפו וגם זרה בתוכה. ותל-אביב הייתה, ועד היום, מקום שאני מרגישה בו יותר בטוחה, ומצד שני לא ממש 

שייכת. משחקת על שני המקומות בו זמנית“.
“את חגיגות המאה לא כל כך יצא לי לחגוג. אני לא מרגישה התנגדות לחגיגות כי אני מאוד אוהבת את תל-אביב. זה 

מקום נוח עם הרבה אפשרויות, מקום שהייתי רוצה לגדל בו את הילדים שלי.
מצד שני, מתוך המודעות והפעילות החברתית שלי אני יודעת מה הסיפור של יפו. אני לא מגיעה מבחוץ. אני גדלתי 
בתוך הג‘יפה. אני יודעת מה זה. אני רואה את האוריינטליזציה שעושים ליפו – את האנשים שהולכים ‘לגלות’ את 
יפו, וגם את אלה שהולכים לגלות את הדיכוי. אני יודעת מה זה לגור ביפו. זה מסובך וזה קשה. זה לגור בסיטואציה 

אלימה, לא נעימה“. 
“באיזשהו שלב כל הבולגרים היהודים ברחו מיפו, שפעם נקראה ‘בולגריה הקטנה’. הקהילה היהודית נשארה מפורקת – 

זהות בלי קהילה, והקהילה הפלסטינית דפוקה ומסכנה – קהילה בלי זהות, ולא צומח שום דבר חזק וחיובי מזה“.
אישה  בתור  בעיקר  עליי  מקשה  שלו,  ההיעדר  האישי,  והביטחון  גדל  רק  הפשע  והמדינה,  העירייה  של  “ההזנחה 

לאהוב ולהרגיש שייכת“.
שהסכמנו  היחידה  והתנועה  יחד,  אליה  ללכת  נוער  תנועת  חיפשנו  לטבע,  הספר  מבית  ערבייה  חברה  ולנה,  “אני 
בסמינרים  השתתפתי  הצבא  ואחרי  שירות  שנת  עשיתי  שלנו.  הפעילות  התחילה  שם  עכשיו.  שלום  הייתה  עליה 
משותפים של ישראלים ופלסטינים בגרמניה. אז גם התחלתי להנחות קבוצות והגעתי לסדאקה-רעות, ל’חלונות’ 

ולעוד ארגונים“.
“בכל הארגונים לא הצלחנו ליצור קבוצות משותפות של יהודים וערבים מתוך יפו. אי אפשר היה להגיע אליהם. רק 

יפואים ערבים יכולים להגיע. לייצר שיתוף פעולה דו-לאומי בעיר מעורבת, ובמיוחד ביפו, זה קשה“. 
“בעיר מעורבת כמו יפו זה לא נכון שהיהודים חזקים והערבים חלשים. היהודים מרגישים שהם הדפוקים, כי המדינה 

שלהם לא משקיעה בהם בגלל הערבים“.  
“לפעמים כל הפוליטיזיציה מסבכת את החיים ומונעת לראות חיים של אנשים. אנשים רוצים חינוך, עבודה, בית. 

הזהות הלאומית היא משהו שרק האליטה יכולה להרשות לעצמה“. 

ריאיון: מוחמד באבאי, אנה כהן-ינאי / דיוקן: אנה כהן-ינאי / תצלום מקום: מוחמד באבאי



نتلي ليفي

נטלי לוי

نتلي ليفي، عمرها ثمانية وعشرون عاما، من مواليد يافا، والدها من 

مهاجري بلغاريا وأمها أتت من العراق. تعيش عائلتها، منذ عام 1961، 

في شارع “سديروت يروشالمي“، في شقة حصلوا عليها بخلو رجل. 

إقتنى والديها البيت قبل عشر سنوات من شركة عميدار “واالن هو 

ملكنا“. نتلي نشيطة سياسية واجتماعية تعيش منذ عامني مع 

شريك حياتها في تل ابيب. 

נטלי לוי נולדה ביפו ב-1981 לאב יוצא בולגריה ואם יוצאת 
עיראק. מ-1961 משפחתה גרה בשדרות ירושלים בדירה בדמי 
מפתח. לפני עשר שנים בערך רכשו הוריה את הבית מעמידר 
“ועכשיו הוא שלנו“. נטלי עוסקת בפעילות פוליטית וחברתית 
ופעילה בעמותת סדאקה-רעות. מתגוררת זה שנתיים עם בן 

זוג בתל-אביב.





ل هذا ما دامت أسعار الشقق ستبقى منخفضة. ماذا سأفعل  ل أن تبقى يافا ُمهملة. أن تبقى الرمال والبحر. أُفضِّ "أُفِضِّ

باألعشاب هذه؟ لقد كلف املتنّزه العام ماليني الشواقل. بدالً منه إستطاعوا أن يبنوا شققا للشباب. لقد أقاموا املتنّزه لرفع 

أسعار البيوت، ومن يستطيع أن يشتري بيوت بهذه األسعار؟ فقط اليهود. الشباب )العرب(  ليس بإستطاعتهم إقتناء شقق 

اليوم. هناك متنّزه على طول تل ابيب – هل يتمتع الناس باملنظر الطبيعي؟ اآلن، حتى هنا أقاّموا متنّزه وأسعار الشقق غدت 

باملاليني من أجل أن يغادر العرب. من الواضح جدا أن الدوافع سياسّية". 

"أُنظري الى املتنّزه – من ناحية اليسار: قمامة، إهمال، فئران، حتى شارع معّبد، ال يوجد. من ناحية اليمني – الطبقة الراقّية 

– كل شيء مرممّ، مشغّوٌل عليه كما يجب. لو كانت كل األماكن في يافا مهملة لم يكن األمر ليهمّني. ولكن اذا كان اليهود 

يعيشون من جهة اليمني وكل شيء مهندم ومن ناحية الشمال العرب وكل شيء مهمل، فهذا سيء. واذا كان كل شيء 

مهندم واألسعار كما كانت عليه، فهذا جيد". 

" أنا أسكُن في يافا، ال توجد أُّم حُتِّب أن يسكن أبنها في الرملة او اللد، أريده أن يعيش بجانبي. اذا ما سكن بجاني، لن يضطر 

ابدا الى اإلنتقال. سيسكن عندي في البيت ولن يخرج من يافا". 

"إبنتي عضوة في فرقة اجلاز والرقص الكالسيكي التابعة للمركز اجلماهيري العربي – اليهودي. لقد قالت لي ان لديها عرض 

مبناسبة مئوية تل ابيب، وانهم سيعرضون هناك – في تل ابيب. لقد قالت لي أن كل هذه اإلحتفاالت ال تعنيها بشيء، ولكنها 

توّد الذهاب مع صديقاتها، اليهوديات والعربيات. أّدت عرضها بساحة رابني، طلبت مني احلضور ولكني لم أفعل. فهذا ال 

يهمني. واضح جدا أن هذه األحتفاالت ليست لنا". 

"مئة سنة لتل ابيب ال عالقة لنا بها. اذا ما نظّموا شيئا مشتركا معنا، كان من املمكن، أن يكون شيء جميل. ولكن اذا كان 

هناك شيء مشترك بني اليهود والعرب فاجلانب العربي يتنازل. من النادر إيجاد مساواة. أنا ال اعرف كيف نحصل نحن على 

حقوق أقل. فنحن ندفع ذات الشيء ونحصل على أقل. هذا ليس بفضل أحد – بل إنه حقنا. فهم ال ُيأدون حسنة لي. لقد 

غضبت مني إبنتي، كانت تريدني أن أحضرعرضها، في النهاية شاهدت العرض في مكان  آخر، في يافا". 

"عندما عرفُت عن املبالغ التي مت تبذيرها على احتفالت املئة عام لتل ابيب، غضبت بصمت. ال قيمة ليافا. ال يستثمرون بها. 

ون أوالدهم في  في كل يافا هناك فقط سبع مدارس حكومية ما بني إبتدائية وثانوية. اليهود الذين يعيشون في يافا، يعلّمّ

تل ابيب وليس في يافا. نحن ال منلك هذه األموال لنبذرها على املواصالت". 

" في البلدية، كل شيء بالعبرّية. ملاذا كل شيء بالعبرّية؟ ملاذا ال يقولون انها بلدية يافا – تل ابيب؟ ملاذا ال يوجد عمال عرب 

في كل قسم؟ ملاذا ال تصدر املراسالت الرسمية باللغتني؟"

"لم اكن امرأة متديّنة. كنت أذهب ألتسوق في مجمع "رمات ابيب"، وأسوق سيارة اجليب وأبدو كأية إنسانة "عادية". ألِبُس 

قميص داخلي ضيق، جينس او تنورة قصيرة. حينها لم يعترضوني ابداً. قبل ست سنوات قررُت أن أصبح متديّنة. وفي يوم 

ذهبت الى اجمٌلمع، كل السيارات قبلي مرت بسهولة ودون تفتيش أما سيارتي فتم تفتيشها وبجدية. هذا يحدث لي طوال 

الوقت. في املراكز التجارية، في املستشفى والشارع. العديد من املتدينات اليخرجن الى تل ابيب بسبب هذه الصراعات". 

" جتولُت أنا وأخواتي في ساحة رابني، أخطأنا ودون أن نقصد بتاتا دخلنا الى مطعم "كشير". دخلُت بقمة ثقتي بنفسي 

وكلهم ينظرون الّي بتوتر. هذا املنديل مُيثِّل بالنسبة لهم خوف رهيب. هذا هو خوف اليهود".

"ال يهمني أحد بالعالم. هذه اوالً وباألصل دولتي قبل أن تصبح دولتهم. املنديل لن يوقف حياتي. ومن لديه مشكلة معه، 

فليتصرف بها لوحده. إنه آخر شيء يستطيع أن مينعني من ممارسة حياتي. عليِك أن ترّي كيف ينظرون الّي وأنا أسوق اجليب. 

هذه النظرات. ال يصدقون أنني ذكّية، عندما ابدأ باحلديض يقولون لي، أنني لو لم أكن مع هذا املنديل ما كانوا ليصدقوا 

أنني عربّية". 

أجرى املقابلة معه: بثينة ضبيط، آنة كوهني – يناي / صورة شخصية: محمد باباي / صور للمكان: محمد باباي وآنة كوهني - يناي

נמוך, אני מעדיפה. מה אני  יישאר  וים. אם המחיר של הדירה  “אני מעדיפה שיישאר מוזנח ביפו, שיישאר חולות 
צריכה דשא? הטיילת עלתה מיליונים. במקום זה היו יכולים לבנות דירות לצעירים. את הטיילת עשו בשביל שיעלו 
מחירי הדירות ושמי שיוכל לקנות את הדירות זה יהודים. הצעירים )הערבים( לא יכולים לקנות דירות היום. כל תל-
אביב טיילת – את נהנית מהנוף? עכשיו גם פה עשו טיילת ומחירי הדירות מיליונים. זה בשביל שהערבים יעברו. מובן 

מאליו שהמניעים פוליטיים“.
“תסתכלי על הטיילת – מצד שמאל זבל, מוזנח, עכברים, אפילו כביש אספלט אין פה. מצד ימין אליטה – משופץ, 
מושקע. אם הכול מוזנח אז לא אכפת לי. אבל אם מצד ימין יש יהודים ושם מטופח ומצד שמאל יש ערבים ומוזנח, 

אז זה רע. ואם הכול היה מטופח והמחירים היו נשארים אותו הדבר אז גם היה טוב“. 
“אם את גרה ביפו, את לא רוצה שהבן שלך יגור ברמלה או בלוד. אני רוצה שהוא יגור לידי. אצלי זה לא יקרה בחיים 

שהוא יצטרך לעזוב. הוא יגור אצלי בבית ולא ייצא מיפו“. 
“הילדה שלי משתתפת בלהקת ג’ז וריקוד קלאסי במתנ“ס הערבי-יהודי. היא אמרה לי שיש את המופע של מאה 
שנה לתל-אביב, שהם מופיעים שם. היא אמרה שהיא לא חושבת שזה קשור אליה אבל רוצה ללכת עם החברות – גם 
יהודיות וגם ערביות. היא הופיעה בכיכר רבין. היא ביקשה שאבוא אבל אמרתי לה שלא אבוא. זה לא כל כך מעניין 

אותי. זה אשכרה לא לנו“. 
יש  “מאה שנה לתל-אביב לא קשור אלינו. אם היו עושים משהו משותף באמת, לפי דעתי היה מהמם. אבל אם 
כבר משהו משותף של ערבים ויהודים אז הצד הערבי מוותר. נדיר למצוא שוויון. אני לא מבינה איך הזכויות שלנו 
מופחתות. אנחנו משלמים אותו הדבר ומקבלים פחות. זה לא חסד, זה זכות. לא עושים לי טובה. הבת שלי כעסה, 

היא רצתה שאני אראה אותה. בסוף ראיתי את ההופעה במקום אחר, ביפו“.
“כששמעתי על ההשקעה של מאה שנה לתל-אביב כעסתי בתוך לבי. ליפו אין ערך. לא משקיעים. ביפו יש בסך 
הכול שבעה בתי ספר ממשלתיים, גם יסודי וגם תיכון. היהודים שגרים ביפו לא מחנכים את הילדים שלהם ביפו אלא 

בתל-אביב. לנו אין כסף להסעות האלה“.
“ובעירייה הכול בעברית. למה הכול רק בעברית? למה לא אומרים עיריית יפו–תל-אביב? למה לא בכל מחלקה יש 

גם עובדים ערבים? למה לא כל המכתבים יוצאים בשתי השפות?“  
“פעם לא הייתי דתייה. הייתי הולכת לקניון רמת-אביב, נוסעת בג‘יפ ונראית ‘רגיל’: לובשת גופייה, ג’ינס, חצאית 
מיני. אף פעם לא היו עושים בעיות. לפני שש שנים החלטתי להיות דתייה. יום אחד כשהלכתי לקניון, בכל המכוניות 
לפניי לא חיפשו כלום, רק אצלי עשו חיפוש רציני. זה קורה כל הזמן. בדיזנגוף סנטר, בבית חולים, ברחוב. יש מלא 

דתיות אצלנו שלא יוצאות לתל-אביב בגלל כל הקונפליקטים האלה“. 
“הסתובבתי עם האחיות שלי בכיכר המדינה ובטעות יצא לנו להיכנס למסעדה כשרה. אני נכנסת בשיא הביטחון 

וכולם מסתכלים עליי בלחץ. המטפחת הזאת מסמלת עבורם פחד איום. זה הפחד של היהודים“.
“אני מצפצפת על כל העולם. זה במקור המדינה שלי ורק אחר כך שלהם. המטפחת לא תעצור לי את החיים. מי שיש 
לו בעיה, שיתמודד. זה הדבר האחרון שירתיע אותי. את צריכה לראות איך מסתכלים עליי נוהגת בג‘יפ. המבטים 
היו  לא  מטפחת,  לי  הייתה  לא  שאם  לי  אומרים  לדבר  מתחילה  כשאני   – אינטליגנטית  שאני  מאמינים  לא  האלה. 

מאמינים שאני ערבייה“.

ריאיון: מוחמד באבאי, אנה כהן-ינאי / דיוקן: מוחמד באבאי / תצלומי מקום: מוחמד באבאי ואנה כהן-ינאי



ناديا جربوع

נדיה ג‘רבוע

ُولِدت ناديا جربوع في يافا عام 1968. امرأة عربية مسلمة، ام لتوأمني 

في جيل العشرين وطفلة تبلغ من العمر االربعة عشر. تعمل 

كسكرتيرة في مدرسة حسن عرفة في يافا. زوجها، خليل، جنار وهو 

ايضا من مواليد يافا. تسكن هي وعائلتها في بيت من ملكلها، 

والذي كان اصال ُملكا جلد زوجها. تعليمها اإلبتدائي والثانوي كان 

في مدرسة التيراسانطة والتي هي ملك للكنيسة املسيحية. في 

مدرسة التيراسانطة تعّلم كال من أخويها اإلثنني، وأخواتها اخلمسة 

باالضافة الى أوالدها التوأم. “تُعتبر مدرسة جيدة، ملن ميلك املال. 

يتعلم فيها املسيحية واالسالم. األغلبية في يافا هم من املسلمني، 

فحتى لو كانت مدرسة مسيحية، ال بد أن تكون مختلطة“. 

נדיה ג‘רבוע נולדה ביפו ב-1968. היא ערבייה מוסלמית, אם 
לבנים תאומים בני 20 ולבת בת 14. עובדת כמזכירה בבית ספר 
חסאן ערפה ביפו. בעלה חליל יליד יפו, נגר. המשפחה מתגוררת 
בבית שהיה שייך לסב בעלה והיום הוא בבעלותה. למדה בבית 
הספר היסודי והתיכון של כנסיית טרה סנטה, ושם למדו גם כל 
אחיה – חמש אחיות ושני אחים – ובניה התאומים. “זה נחשב 
לבית ספר טוב, למי שיש כסף. לומדים בו מוסלמים ונוצרים. 
הרוב ביפו מוסלמים אז גם אם בית הספר נוצרי, הוא מעורב“.



عشر وجهات نظر

من يافا على احتفاالت املئة



الوالدين وأثنتني من بنات العائلة، صّورت في املدينتني، وهي شاهدة على البقاء واحملافظة على املكان، إن كان هذا في املباني 

الفلسطينية او في السكن الشعبي. املباني الفلسطينية تشهُد على جمال معمارّي في طريقه إلى الزوال، وعلى عمل 

مرجتل على مّر سنوات من الترميم، حتى أنها تشير الى سخرية متحدّية كوسيلة من وسائل البقاء. 

من داخل يافا، يشهد املشاركون على صعوبة الصمود في يافا، وكيف أن جبروت السلطات يأثر على حياتهم اليومية. هكذا، 

يصف لنا، جمال حّماد كيف منعه إنعدام التخطيط في يافا من احلصول على تأشيرة للبناء في املدينة حتى نهاية سنوات 

الثمانني. اليوم، ومع أنه من املمكن احلصول على تأشيرات للبناء في يافا، ولكن فقط حسب معايير رفيعة للغاية في قصارى 

حّماد  بإستطاعة  وليس  الثمن،  باهظ  البناء  املتطلبات جتعل  هذه  املباني.  البلدية حلماية  وإجنازه، حسب متطلبات  املبنى 

وسكان فلسطينيون آخرون في يافا أن يحصلوا عليه. املفاوضات مع حّماد تسير في ظل تهديد لإلساءة للنسيج اإلجتماعي 

احمليط به وفي ظل تهديد مستمر بأمر هدم ممكن. محمد باباي يصوِّر بيت حّماد من األعلى، من على رأس برج مرتفع للسكن 

احملمّي واملوّطن بعجزة يهود في قلب شارع يفت.

الصور  خالل  من  تراقب  والتي  احمللية  للسلطات  مشابهة  نظرة  وتسترجع  حّتيي  فوق  من  واجملهولة  املغتربة  النظرة  هذه 

الفوتوغرافية اجلوية – من فوق - وبشكل متكرر، مخالفات البناء التي يقوم بها سكان يافا.

تُشير إستر سابا الى عملية قانونية أخرى تهدد إمكانيات سكان يافا بالبقاء. تقوم دائرة أراضي إسرائيل ببيع أمالك سلطة 

التطوير )من بينها بنايات سكنية لفلسطينيني ُكثر والذين مت تعريفهم في قانون 1950 كأمالك غائبني(، عطاءات لكل من 

يدفع أكثر، وأحيانا يتم البيع بينما ما يزال السكان احملميني داخل البيوت دون إيجاد حلول بديلة لهم. ناضلت سابا وجنحت، 

ضد أمر اإلخالء الذي تهددها، وبدعم من مؤسسات اجتماعية. املبنى املُرجتل الذي تسكنه سابا، موّثق على خلفية العمارات 

اجلديدة التي أُقيمت في هذه العملية. 

غير أن حدود عالقات القوة بني العرب واليهود في يافا ليست قاطعة الى هذا احلد. ناديا، التي تلِبُس احلجاب، تركب سيارتها 

اجليب في شوارع تل ابيب وتتحدى، بواسطة دمجها بني تدينها وطبيعة حياتها احلديثة وهويتها اجلندرية – القومية، األفكار 

املسبقة عن النساء املسلمات في يافا. كوهني – يناي وباباي يوجهون نظرهم الى البعد الديني في حياة ناديا. 

نتلي ليفي كذلك، والتي نشأت في يافا تصف حياتها داخل ضوضاء الهوية االثنية – اجلندرية. اإلهمال، العنف واإلجرام في 

شوارع يافا تؤذي، حسب أقوالها، ليس فقط العرب بل أيضا اجملموعات اليهودية الضعيفة التي تعيش بها، مثل الشرقيني. 

تصف ليفي الشعور بعدم األمان الذي تشعر به النساء في احليز العام، مثال في شارع “شديروت يروشالمي“ املُعتّمة في الليل، 

والتي هي عكس اجلادة املضاءة واملفعمة باحلياة في قلب تل ابيب. ليفي نفسها تركت يافا وإنتقلت لتسكن في تل ابيب. 

إختار يوسي لوس أن يعيش وعائلته في بيت بسيط في يافا، والتي يعيش فيها يهود وعرب على حد سواء. هو ال ينكر أن 

وجوده في املدينة هو جزء من عملية رفع أسعار األمالك والتهوييد، ولكنه صمّم، هو وزوجته، على إدخال واقع األلم واألمل 

بحياة مشتركة بني الفلسطينيني واليهود في املدن اخملتلطة، الى حياتهم اليومية. يوسي شريك للنضال ضد هدم البيوت 

وإخالءها في يافا ويطالب بسياسية إسكان تتعامل مع ضائقة السكن التي يعاني منها العرب في املدينة بجدّية، نضاله 

أن يظهرا منطقة  أختارا  وباباي  يناي   – واملسكن“. كوهني  األرض  للدفاع عن  الشعبية  اليافية  “اللجنة  نطاق  هذا هو في 

مباني  في  واليهود  العرب  يعيش  هناك  يفت،  التاريخية شرقّي شارع  واللمسة  املعماري  اجلمالي  اللون  سكنية معدومة 

فلسطينية ومباني للسكن الشعبي. 

من الصعب تعيني موقع شمعون عمر في أحد جانبي املفاضلة القومية بني العرب واليهود في يافا. من ناحية هو يعمل 

على بناء مبنى كبير له وألبناء عائلته في شارع كيدم، ولذلك فهو شريك في عملية تهوييد املدينة ورفع أسعار األمالك 

فيها. باملقابل، هويته ومشاعره تشير الى إمكانية اخرى، حياة مليئة باألمل على جانبي املتراس القومي. عمر من مواليد يافا، 

ويذكر كيف أرضعته ثالث نساء وهو طفل – نساء يهوديات وعربيات. العروبة هي َمعلَم مهم في هويته – في تاريخ عائلته 

وفي حياته اليومية. هو ليس بنشيط في إطار منّظم، ولكنه خرج في فترة اإلنتفاضة األخيرة ليحمي بجسده “بيتي، جاري 

وأخي“. في صورة فوتغرافيه له طلب أن يتم تصويره مع صورة لصديقه الشيخ بسام أبو زيد. 

على وقع املوسيقى املنقشعة لإلحتفاالت املئوية لتل ابيب – يافا، يحاوُل املعرض “عشر وجهات نظر من يافا على إحتفاالت 

املئة“ أن يعكس شعور سكان يافا جتاه هذه اإلحتفاالت وكيف أُسُتقِبلت هناك.

من أجل إقامة هذا املعرض أُجريت مقابالت مع عشرة يافيني. نساء ورجال. عربا ويهود. منهم من ولد بها، ومنهم من يعيش 

اليوم هناك، وآخرين من أبناءها جلئوا بعيدا عنها... الى أماكن اخرى.

شعورهم ومواقفهم جتاه هذه اإلحتفاالت، وكما ظهرت في املقابالت، تراوحت ما بني عدم اإلكتراث غياب اإلنتماء والتعبير 

تُبرِز إهمال املشاكل احمللية  املالزمة لهذا املهرجان. هذه اإلحتفاالت  االنتباه  تبذير األموال حملاوالت لفت  عن اإلحتجاج على 

األساسية لسكان يافا: أوامر اإلخالء والهدم. رفع أسعار البيوت ومرافق السكن. تهوييد املدينة. متطلبات قاهرة وتعجيزية 

من السكان لترميم املباني واحملافظة عليها. اإلهمال والفقر. 

مشاركني  عشرة  مع  مقابالت  أجروا  يناي   – كوهني  آنة  اإلجتماعية  والنشيطة  واملصّورة  باباي  محمد  والصحفي  املصوِّر 

ومشاركات وقاموا بتصويرهم. ومن بعدها بحثوا عن أشياء متثِّل تفسيرا وجتسيدا ألقوال املشاركني وقاموا بتصويرها. الصور 

ه املتفرج الى طاوالت مستديرة في  الشخصية للمتحدثني وإقتباسات من أقوالهم معّلقة على جدران صالة العرض وتوجِّ

مركز الغرفة. ُفرِدت لكل متقابل طاولة عليها مجموعة من التصاوير والتي متنح املقابلة سّياق وتفسير بصرّي. عند اجللوس 

حول الطاولة من املمكن قراءة املقابلة بكاملها. 

املواد البصرّية واملكتوبة، الرسائل الواضحة واخملفّية، السياقات والتأويالت، تود اإلبتعاد عن العنجهية التي أظهرتها تل ابيب 

ل جزءا من إسم تل ابيب –  في عاِمها احمُلتفا به وتود أن جتعل ضائقة سكان يافا، مرئية وجلّية للعني. وهي املدينة التي تُشكِّ

يافا، ولكنها ليست جزءا من جدول أعمالها. 

يُعبِّر كل من أبو جورج شبلي ومحمد أغواني، في املقابلة معهما عن شعور بأن رافعة التطوير في يافا هي ليست في 

املدينة. شبلي  والتعليم في  السكن  وتغطية سطحية على حساب معاجلة عميقة لضائقة  األمر سوى مخدر  حقيقة 

يتحفظ من التطوّير البلدّي املكثف للميناء ومتنّزه ُمنحدر يافا ويتسائل حول مدى فائدتها لألكثرية الفلسطينية الفقيرة 

في يافا. احلاجة األكثر إحلاحاً للسكان الفلسطينيون هو سكن مبتناول اليد ومخصص لهم، يقول شبلي، إن التطوير هذا 

يخدم باألساس مصالح اجلمهور اليهودي صاحب القدرة، الذي يستطيع أن يسمح لنفسه إقتناء وتأجير شقق في يافا على 

ضوء األسعار الباهظة فيها. كوهني – يناي تأخذ صورة بانورامية ملتنّزه ُمنحدر يافا. مشهد الُعشب األخضر في املتنّزه اجلديد 

يُقّلص بيوت يافا ويجعل اإلختالف والفجوات بني تل ابيب ويافا غير واضحة املعالم.

محمد أغواني، يتمرد ويتحدى اإلهمال املستمر في مربع “اجليتو“ – مجموعة من بنايات السكن الشعبي في شارع “شم 

هجدوليم“ – على يد بلدية تل ابيب والشركة البلدية – احلكومية حلميش. يريد أن يُقيم حّد بني يافا وتل ابيب ولكن وبذات 

النفس يرمي الى كسر احلواجز والوصول الى تل ابيب، للحديث، للغناء لينطق بإسم األلم والظلم، “أن يذهب للطاغية وأن 

يقول له انه طاغية“. كوهني – يناي وباباي يوثقون الوجوه املتعددة لإلهمال والفقر داخل مربع “اجليتو“. 

اإلشتياق ليافا والشعور بالفخر لصمود سكانها أمام الصعوبات هذا ما يسعى اليه من بعيد، الجئنّي من املدينة منذ عام 

 .1948

خميس كامل سعيد حّداد ُولَِد في يافا، جلأ مع عائلته في عام 1948 واليوم هو يعيش كالجئ في عمان، األردن. يحتفظ 

بكوشان بيت العائلة في يافا – بيت من طابقيني على احلدود الغربية لبستان دقة. في مقابلة معه خالل زيارته للمدينة، 

يُعيد موقّعة بيته من جديد والذي ُهدم في حي اجلبلية، “بني شجرتي اجلمّيز“، جلوء كمال سعيد حّداد بائن بسبب عدم وجود 

طاولة عاشرة، الشيء الذي يرمز لغيابه.

عيس ضبيط ايضا ُولَِد في يافا وهاجر الى الرملة مع عائلته عندما كان في اخلامسة من عمره، قبل فترة وجيزة من بدأ احلرب. 

تسكن بعض بناته اليوم في يافا. ومن مكان سكناه في يافا، يناشد بالبقاء على أرض يافا: على الرغم من إرتفاع أسعار 

األراضي املستمر وعلى الرغم من الصعوبات اإلقتصادية، يطلب ضبيط من سكان يافا أن ال يفّرطوا بأراضييهم ويبيعوها 

لليهود وأن ميارسوا حياتهم لينمو مجتمعهم. عائلة ضبيط، مثل عائالت عديدة في يافا، تعيش ممزقة بني يافا والرملة. بيوت 



محمد باباي وآنة كوهني – يناي يوجّهان ليافا عشرة نظرات )والتي هي عبارة عن عشر وجهات نظر ايضا(. وعشرة يافيني، 

العرب  ويافا، بني  ابيب  القوة بني تل  النظر بإجتاههم. الصور واملقابالت هي شهادات على عالقات  ماضيا وحاضرا يسّددون 

واليهود، بني السلطات واملواطن، وليست أقل من أن تكون شهادات لُطرق مختلفة ومتشابكة للنضال، للبقاء، للطعن ب 

والتآمر ضد عالقات القوة هذه.

 محلّي 12 

صالة عرض “بيت هأدريخال“، شارع هميجدالور 15، يافا، كانون االول 2009

أمينات املعرض ونص االفتتاحية: بثينة ضبيط، استر زندبرج، شيلي كوهني ونعما ميسر

تصوير : محمد باباي وآنة كوهني – يناي 

مقابالت: محمد باباي، بثينة ضبيط، آنة كوهني - يناي

فكرة وحترير: استر زندبرج

ترجمة: ياسمني ظاهر

تصميم جرافي: جيال كابلن، نريت بنياميني

يقام املعرض بدعم من قسم الفنون في بلدية تل ابيب وباشتراك مع صندوق ربينوفيتش للفنون

وبرعاية وزارة العلوم والثقافة والرياضة 



עשרה מבטים 
מיאפא/יפו אל חגיגות המאה



מתוך יפו, מעידים המרואיינים על הקושי להיאחז ביפו, וכיצד גזרות השלטון משפיעות על חיי היומיום שלהם.  כך, 
ג‘מאל חאמד מתאר כיצד  היעדר התכנון ביפו לא אפשר לו ולאחרים לבנות בהיתר בעיר עד סוף שנות השמונים. 
היום אמנם ניתן להוציא היתרי בניה ביפו, אבל רק בסטנדרטים גבוהים של גימור על פי דרישות השימור של העירייה. 
דרישות אלה מייקרות את הבנייה מעבר להישג ידו של ג‘מאל ושל רבים מתושבי יפו הפלסטינים שאינם יכולים 
לעמוד בהם. המשא ומתן של חמאד עם הרשויות מתקיים בצל דרישות המאיימות להשחית את מרקם השכנות 
מראש  מלמעלה,  חמאד  של  ביתו  את  מצלם  באבאי  מוחמד  הריסה.  בצו  מתמיד  איום  של  ובצלו  מגוריו  בסביבת 
מגדל  דיור מוגן המיושב בקשישים יהודים בלב רחוב יפת. המבט המנוכר והאנונימי מלמעלה משחזר את המבט של 

הרשות המקומית אשר עוקבת  באמצעות תצלומי אויר בתדירות גבוהה אחר הפרות הבניה של תושבי יפו.
אסתר סבא מעידה על תהליך חוקי נוסף המאיים על סיכויי ההישרדות של תושבי יפו; מנהל מקרקעי ישראל מוכר 
את נכסי רשות הפיתוח )בהם מבני מגורים של פלסטינים רבים שהוגדרו בחוק ב 1950 כנכסי נפקדים(, במכרזים לכל 
המרבה במחיר, לעיתים עם הדיירים המוגנים בתוכם וזאת בטרם נמצאו פתרונות דיור הולמים לדיירים אלו. סבא 
עצמה נאבקה בהצלחה בצו פינוי מביתה בתמיכת ארגונים חברתיים.  הבנייה המאולתרת של בית  סבא מצולמת על 

רקע בניינים חדשים שהוקמו בתהליך זה.
אולם גבולות יחסי הכוח בין ערבים ליהודים ביפו אינם כה חד-משמעיים.  נדיה, עטוית חיג‘אב, נוסעת בג‘יפ ברחובות 
של תל אביב ומתריסה באמצעות השלוב בין דתיותה, אורח חייה המודרני וזהותה המגדרית והלאומית – כנגד דעות 

קדומות ביחס לנשים מוסלמיות ביפו. כהן-ינאי ובאבאי בתצלומיהם מפנים את מבטם אל המימד הדתי בחייה.
והפשע  האלימות  ההזנחה,  סואנת.  מגדרית-אתנית  צומת  בתוך  חייה  את  מתארת  ביפו  שגדלה  לוי  נטלי  גם 
ברחובותיה של יפו פוגעת, לדבריה, לא רק בערבים אלא גם בקבוצות היהודיות החלשות שחיות בה, לרוב מזרחים.  
לוי מתארת חווית אי ביטחון  של נשים במרחב הציבורי, כמו למשל בשדרות ירושלים האפלוליות בלילה, שהן היפוכן 

של השדרות המוארות ומלאות החיים בלב תל אביב. לוי עצמה עזבה את יפו ועברה לגור בתל-אביב.
יוסי לוס בחר לגור עם משפחתו בבית דירות פשוט ביפו שבו חיים יהודים וערבים. הוא אינו מתכחש לכך שהנוכחות 
של  היומיום  לחיי  להכניס  התעקשו  זוגו  ובת  הוא  אולם  וייהוד,  ג‘נטריפיקציה  של  מתהליך  חלק  היא  בעיר  שלו 
שותף  הוא  מעורבות.  בערים  ויהודים  פלסטינים  של  משותפים  בחיים  ותקווה  כאב  של  המציאות  את  משפחתם 
במאבק נגד הריסות ופינויי בתים ביפו ובעד מדיניות דיור שתתמודד עם מצוקת הדיור של ערבים בעיר במסגרת 
‘הועדה העממית היפואית לזכות לקרקע ולמגורים‘. כהן-ינאי ובאבאי בחרו להראות סביבות מגורים נטולות נופך 

היסטורי ואדריכלי ממזרח לרחוב יפת, שם חיים יהודים וערבים הן בבנייני שיכונים והן בבתים פלסטינים.   
לו  יהודים לערבים ביפו. הוא בונה בית מידות  בין  שמעון עמר קשה למקם באחד משני צידיה של ההבחנה   את 
ולכל משפחתו ברחוב קדם, ולכן הוא שותף לתהליך המייהד את העיר ומייקר את נכסיה. מנגד, תחושותיו וזהותו 
מעידות על אופציה אחרת, מלאת תקווה לחיים משני עברי המתרס הלאומי. הוא יליד יפו ומספר כיצד ינק כעולל 
משדי שלוש נשים - יהודיות וערביות. הערביּות היא נדבך מובהק בזהותו – הן בהיסטוריה המשפחתית שלו והן 
בחיי היומיום. הוא אינו פעיל חברתי במסגרות מאורגנות, אך יצא להגן בתקופת האינתיפאדה האחרונה בגופו “על 
הבית שלי, על השכן שלי, על האח שלי“. בצילום דיוקנו ביקש לשלב  תמונת דיוקן של ידידו שיח‘ באסם אבו זייד, 

שנפטר השנה.
מבט.  לעברם  משיבים  ובהווה  בעבר  יפואים  עשרה  מבטים.  עשרה  יפו  אל  מפנים  כהן-ינאי  ואנה  באבאי  מוחמד 
התצלומים והראיונות הם עדות ליחסי כוח בין תל אביב ליפו, בין יהודים לערבים, בין שלטון לאזרח, ולא פחות מכך 

עדויות לדרכים שונות ונפתלות של מחאה, של הישרדות של ערעור וחתירה כנגד אותם יחסי כוח.

יפו, מנסה התערוכה עשרה מבטים מיאפא/יפו אל  לקול הצלילים האחרונים של חגיגות שנת המאה לתל-אביב 
חגיגות המאה לברר כיצד התקבלו החגיגות ביפו ואילו תחושות עוררו. 

פליטים  ואחרים  בה  שמתגוררים  מהם  בה,  שנולדו  מהם  ויהודים.  ערבים  יפואים,  עשרה  רואיינו  התערוכה  לרגל 
שגלו ממנה למקומות אחרים.  תחושותיהם ועמדותיהם כלפי החגיגות כפי שבאו לביטוי בראיונות נעו בין אדישות 
להיעדר שייכות, ולמחאה על הבזבוז והראוותנות שבפסטיבל המאה שרק מדגישים את הזנחת הבעיות העירוניות 
העקרוניות לתושבי יפו: צווי הפינוי וההריסה, הג‘נטריפיקציה ועליית מחירי הדיור, ייהוד העיר, דרישות נוקשות 

לשימור ושיפוץ מבנים, הזנחה ועוני. 
הצלם והעיתונאי מוחמד באבאי והצלמת והפעילה החברתית אנה כהן-ינאי ראיינו את עשרת המשתתפים וצילמו 
את דיוקנם, ולאחר מכן פנו לצלם את פרשנויותיהם לדברי המרואיינים. הדיוקנאות של  הדוברים וציטוטים מדבריהם 
תלויים על קירות הגלריה ומפנים את הצופה אל שולחנות עגולים במרכז החלל. לכל  מרואיין מוקדש שולחן  עליו 
נפרשת סדרת צילומים המעניקה לראיון הקשר ופרשנות חזותית. בישיבה סביב השולחן ניתן לקרוא את הראיון 
להתרחק  מבקשים  והפרשנויות,  ההקשרים  והסמויים,  הגלויים  המסרים  והכתובים,  החזותיים  החומרים  במלואו. 
מזחיחות הדעת שהפגינה תל אביב בשנת חגה ולהמחיש את המצוקה של תושבי העיר יפו, שמהווה חלק משמה 

של תל אביב-יפו, אך אינה חלק מסדר היום שלה.
ומוחמד אגואני מבטאים בראיונות עמם תחושה שתנופת הפיתוח ביפו היא למעשה לעג לרש  ג‘ורג‘ שיבלי  אבו 
ונעשית על חשבון טיפול עומק במצוקות הדיור והחינוך בעיר. שיבלי מסתייג מהפיתוח העירוני המסיבי של הנמל 
ופארק מדרון יפו ותוהה מה מידת התועלת שלהם לרוב הפלסטיני העני ביפו. הצורך הדחוף ביותר של תושבי יפו 
הפלסטיניים הוא במגורים ברי השגה בקרב קהילתם, הוא אומר, ואילו הפיתוח משרת בעיקר את האינטרסים של 
אוכלוסיה יהודית בעלת אמצעים היכולה להרשות לעצמה לרכוש ולשכור דיור ביפו נוכח המחירים המאמירים. כהן-
ינאי מצלמת פנורמה של פארק מדרון יפו. נוף הדשאים המוריקים של הפארק החדש מגמד את הבתים היפואיים 

ומטשטש את השוני והפערים שבין תל-אביב ליפו. 
מוחמד אגואני, מתקומם ומתריס כנגד ההזנחה המתמשכת של מתחם ‘הגטו‘ - קומפלקס בנייני הדיור הציבורי שברחוב 
שם הגדולים- על ידי עיריית תל אביב והחברה העירונית-ממשלתית חלמיש. הוא מבקש להציב גבול בין יפו לבין תל 
אביב אך באותה נשימה הוא חותר לחצות את הקווים לתוך תל אביב, לדבר, לשיר, לדובב את הכאב ואת העוול, “ללכת 

לרודן ולהגיד לו שהוא רודן“. כהן-ינאי ובאבאי מתעדים את הפנים הרבות של ההזנחה והעוני בתוך מתחם ‘הגטו‘.  
געגועים ליפו וגאווה על העמידה של תושביה בקשיים מציעים מרחוק שני פליטי העיר מ-1948.

ח‘מיס קאמל סעיד חדד נולד ביפו, עזב עם משפחתו ב-1948 וכיום הוא חי כפליט בעמאן בירדן. הוא מחזיק ברשותו 
את קושאן בית משפחתו ביפו - בית קומתיים שעמד בגבול המערבי של פרדס דקא. בראיון שנערך עמו במהלך 
ביקור שערך בעיר, הוא ממקם מחדש את ביתו ההרוס בג‘בלייה, “בין שני עצי הג‘ומס“. פליטותו של קאמל סעיד 

חדד מסומנת בהיעדרו של השולחן העשירי.
מבנותיו  כמה  המלחמה.  לפני  מעט  חמש,  בן  כשהיה  לרמלה  משפחתו  עם  אותה  ועזב  ביפו  נולד  דביט  עיסא  גם 
יפו: למרות מחירי הקרקע המאמירים  ביפו.  ממקום מגוריו ברמלה הוא קורא להיצמד לאדמת  כיום  מתגוררות 
בה  ולפתח  להמשיך  אלא  ליהודים  אדמתם  את  למכור  לא  יפו  מתושבי  מבקש  הוא  הכלכליים,  הקשיים  אף  ועל 
יפו ורמלה. בתי ההורים ובתי שתיים מבנות  את קהילתם. משפחת דביט, כמו משפחות רבות ביפו, מפוצלת בין 
הבניינים  שיכונים.  בבנייני  הן  פלסטינים,  בבניינים  הן   – להיצמדות  עדות  והם  הערים  בשתי  מצולמים  המשפחה 
ככלי  מתריס  הומור  ואף  השנים  לאורך  השיפוץ  במלאכת  אלתורים  מתפורר,  אדריכלי  יופי  משקפים  הפלסטינים 

המאפשר היצמדות. 



מקומי 12
גלריה בבית האדריכל , יפו, דצמבר 2009 

אוצרות ומאמר התערוכה: בות‘ינה דביט, אסתר זנדברג, שלי כהן, נעמה מישר
תצלומים: מוחמד באבאי, אנה כהן-ינאי

ראיונות: בות‘ינה דביט, מוחמד באבאי, אנה כהן-ינאי
רעיון ועריכה: אסתר זנדברג

עריכה לשונית: ענת פדן
תרגום: יסמין דאהר

עיצוב גרפי: גילה קפלן, נירית בנימיני
התערוכה בסיוע המחלקה לאמנויות בעיריית תל-אביב-יפו בשיתוף עם קרן רבינוביץ‘ לאמנויות

ובחסות: מנהלת המאה, משרד המדע התרבות והספורט


