
תמליל:

מחמד: ַמְרַחַּבא.
סמיר: ַהלַא, ֵאיש ֵאלְִאסם ֵאלְַּכִרים?

מחמד: ְמַחַמّד.
לַפֹון ִאנְֵת לַא? סמיר: ַהלַא ְמַחַמّד. ַחֵּכית ַמַעאי ַע-)אל(ַתّ

מחמד: ַאיְוַה! 
סמיר: ַהלַא ִּבּכ. גִ'ית ַּבְדִרי ְשוַיְ.

ִי ַרח ַאאגִ'י? ּכ ִאנّ מחמד: לֵיה? ֵאיְמַתא ֻקלְִת-לַّ
סמיר: ַבַּּכְّרת ְּבַעְשר ַדַקאיֵק, ֵא)ל(דַّאר ְשוַיְ ֵהיּכ...ִמש ֵמסּוֵדֵרת.

ּכ, ִמש ֻמְשִּכלֵה, ֻשְּכַרן. מחמד: וַלַא יִִהַמّ
'ל. סמיר: ְתַפַצّ

)נכנסים לדירה(
מחמד: וַאוְ! ַען גַ'ّד ַדאר ִחלְוֵה!

סמיר: ִתְסלַם ַח'אל.
אּכ?  ? ִמש ִמן ֵא)ל(ֻשַּّבّ מחמד: ַּבّס ַעאַדַתן ְּבֻתֻדְח'לּו ִמן ֵאלְַּבאַבּ ַצחّ

סמיר: ַאה לַַּכן ִמן וֵין ִּבְדّנַא נְֻדח'ֹל?
יש ְּבִתְדַפעּו?  מחמד: ַּבאְעֵרֵפש. ַּבّס קּול-לִי, ַקֵדّ

ַא )א( ַלַע, ֻכּّל ִמְסַתְאגֵ'ר הֹון ִּביְדַפע ַאלְף ּוַחְמ'ס ִמית ֵשיֵּכל, ִמש ְּכִתיר, ַּבّס ִאסّ סמיר: ִאטّ
י ִּבדֹّו יִפּות ַרְח יְִדַפע ַאַקّל ְשוַיְ לִַאנֹّו ֻע'ִרְפתֹו ַאְצַע'ר ִמן ַּבאִקי )א( לְִמְסַתְאגֵ'ר )א(לִגְ'ִדיד ִאלִّ

לְֻע'ַרף. 
מחמד: ַתַמאם, ַאְחַסן ִאִשי. ַּבّס ִפיה ַטאוְלֵה ִּב)א(לְֻע'ְרֵפה? 

סמיר: ַאה, לַַּכן, ִפיה ַטאוְלֵה ִּב)א(לְֻע'ְרֵפה. ַּבّס ִסיַּבּכ, ִסיַּבּכ ִמן ֵא)ל(ַטّאוְלֵה ַתַעאל נְִטלַע ַע-
ת ַהוַא.  ֵّ אלְַּבַרנְַדה נְִשّם ְשוַי

יַאללַّה. 

)במרפסת( 
מחמד: ִחלּו. 

ַאת ִּביגִ'י הֹון ְּביְֻקעֹד ִּביְעֵזף ַע-)אל(טְַּّבלֵה.  סמיר: ַאה, ַאח'ּויְ, ַמרّ
ּב. ? ַטיֵّ מחמד: ַען גַ'דّ

ף? סמיר: ֻמַּכיֵّ
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)בסלון(
ַא ִּב)א(לְאֹוַצ'ה? א ֻתְדרֹס וִלّ מחמד: ּוִאנְֵת ְּבֻתְקעֹד הֹון לַַמّ

סמיר: לַא ַאנַא ַּבאְדרְֹסש הֹון, ַּבّס ִּב)א(לְַמְּכַתֵּבה ַאְריַח לי. 
מחמד: ַּבّס ֵא)ל(גַّ'וְ הֹון ְּכִתיר ִחלּו... יְַענִי ֵהיֵּכה ִתְסַהרּו ִתְשַרּבּו ּביַרה...יְַענִי ַאְרגִילֵה ּוַהאיְ.
ַאיְ,  סמיר: לַא, הֹון ְמנְִשַרְּבש לַא ִּביַרה וַלַא ַאְרגִילֵה, ְמנְִשַרּב ַשְע'לַאת ֵצִחיֵّה, ִמְתל ֵא)ל(שّ

ַמַרִמיֵّה. 
מחמד: ְבִּתְשַרּבּו ַמיְّ ַּכַמאן? 

את.   ַמַרّ

)מעבר חתולה(
לַוְ ַסַמְחת, ַח'יַא, ַּבّס ֻמְשִּכלֵה ְזִע'יֵרה.

ַאה שּו ַעם ְּבִתְעַמל ַעלֵיּכ? 
ַּבאְעֵרֵפש.

)בחדר(
-סמיר: ַהאיְ ֵאלְֻע'ְרֵפה ִּכיף ַשאיֵף.

- מחמד: ִחלְוֵה.
- סמיר: ְּבִתְקַדר הֹוןֵ ְתֻחّט ַטאוְלֵה.

- מחמד: ֻמִהםّ.
ּכ  י ִּבַדّ ַחּכ הֹון. ִאלִّ ִי ִּביַריְّ ֵק ֻצוַר, ְּבִתְקַדר ִתְעַמל ִאלّ - סמיר: ֻמִהםّ. ַח'ַזאנֵה, ַתְח'ת, ְּבִתְקַדר ְתַעלّ

ִאיַّאה. 
ּב, ְּביִנְַפע. לַאֵזם ַאְסַאל ַאּבּוי ִּב)אל(נְִّסֵּבה לַלְַאגַ'אר, ַּבס ְּבַשֵּכל ַעאם ַעגַ'ְּבנִי  -מחמד:  ַאה ַטיֵّ

ְּכִתיר. 
ב, ֻמְמַתאז לַַּכן ִמנְַצ'לְנַא ַע-ִאִתַّצאל שּוף ֵאלְִאִשי ַמַעאּכ ּוִאְחִּכי-לִי שּו ִּביִציר.  - סמיר: ַטיֵّ

-לַּכ גַ'וַאּב ֻּבְּכַרא ִאנְַשאללַّה, יְַענִי - ֻּכّל ִשי ַתַמאם.  - מחמד: ַאִּכיד, ִאְסַמע, ַּבאֻרדّ
'ל.  - סמיר: ִאנְַשאללַّה. )כמעט מתחבקים( ְתַפַצّ

ַלַאֵמה. - מחמד: יְִסלַמּו. ַמַע )אל(סّ
ַלַאֵמה. - סמיר: ַמַע )אל(סّ
-  מחמד: ֻשְּכַרן, ִמנְשּוף. 

אּכ. - סמיר: ִתנְסַאש ִתְטלַע ַּבّס ִמן ֵאלְּבאּב, ַח'אלִי, ַאה? ִמש ִמן ֵא)ל(שַֻּّבّ

)מחמד יוצא(
סמיר: שּו )א(לְַאְהַּבל ַהאַדא.
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תרגום:
 

         מחמד: שלום.
-          סמיר: שלום, מה שמך?

-          מחמד: מחמד.
-          סמיר: שלום מחמד. דיברת איתי בטלפון, אתה, לא?

-          מחמד: בדיוק!
-          סמיר: שלום לך. הגעת מוקדם קצת.

-          מחמד: למה? מתי אמרתי לך שאבוא?
-          סמיר: הקדמת בעשר דקות. הבית קצת ככה... לא מסודר.

-          מחמד: אל תדאג, אין בעיה, תודה.
-          סמיר: בבקשה, היכנס.

)נכנסים לדירה(
-          מחמד: ואו, באמת בית יפה!

-          סמיר: תודה דוד.
-          מחמד: אבל בדרך כלל אתם נכנסים מהדלת נכון? לא מהחלון?

-          סמיר: כן, אלא מאיפה אנחנו אמורים להיכנס?
-          מחמד: לא יודע. אבל תגיד לי, כמה אתם משלמים?

-          סמיר: תשמע, כל שוכר כאן משלם אלף חמש מאות שקל, לא הרבה, אבל עכשיו 
הסוחר החדש שאמור להיכנס ישלם קצת פחות כי החדר שלו קטן יותר משאר החדרים.

-          מחמד: בסדר גמור, הכי טוב. אבל יש שולחן בחדר?
-          סמיר: כן, אלא מה, יש שולחן בחדר. אבל עזוב אותך, עזוב אותך מהשולחן, בוא 

נצא למרפסת לנשום קצת אוויר.
-          מחמד: קדימה.

)במרפסת(
-          מחמד: יפה.

-          סמיר: כן, אחי לפעמים בא לפה, יושב ומנגן בדרבוקה.
-          מחמד:ברצינות? טוב.  

-          סמיר: מאוורר?

)בסלון(
-          מחמד: ואתה יושב פה כשאתה לומד או בחדר?

-          סמיר: לא, אני לא לומד פה, רק בספרייה, יותר נוח לי.
-          מחמד: אבל האווירה פה מאוד טובה, כדי שככה תשבו ותשתו בירה... כלומר 

נרגילה ודברים כאלה.
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-          סמיר: לא, כאן אנחנו לא שותים בירה ולא נרגילה, אנחנו שותים דברים בריאים, 
כמו תה ומרווה.

-          מחמד: אתם שותים מים גם?
-          סמיר: לפעמים.

)מעבר חתולה(
-          מחמד: סליחה, אח שלי, רק בעיה קטנה.
-          סמיר: אה, מה היא עושה עליך )עכשיו(?

-          מחמד: לא יודע.

)בחדר(
-          סמיר: הנה החדר כמו שאתה רואה.

-          מחמד: יפה.
-          סמיר: פה אתה יכול לשים שולחן.

-          מחמד: חשוב
-          סמיר: חשוב. ארון, מיטה, אתה יכול לתלות תמונות, אתה יכול לעשות מה שעושה 

לך טוב כאן. מה שאתה רוצה.
-          מחמד: אה, בסדר, זורם. אני צריך לשאול את אבא שלי בנוגע לשכירות, אבל 

באופן כללי, מצא חן בעיני מאוד.
-          סמיר: טוב, מצוין, אם כן, נהיה בקשר, תראה איך מסתדר לך ותגיד לי מה קורה.

-          מחמד: בטח, תשמע, אני מחזיר לך תשובה מחר בעזרת השם, כאילו - הכל בסדר.
-          סמיר: בעזרת השם. )כמעט מתחבקים( בבקשה.

-          מחמד:תודה. להתראות.
-          סמיר: להתראות.

-          מחמד: תודה. נתראה.  
-          סמיר: אל תשכח לצאת מהדלת, כן? לא מהחלון!

)מחמד יוצא(
-          סמיר: מה זה הטמבל הזה.


