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שלו� לכ�,

תיאטרו	 אורנה פורת לילדי� ולנוער שמח שבחרת� לצפות ב'מל� יא�' - מחזמר 
שעוק במפגש בי	 תרבויות.

מקורו של היפור 'מל� יא�' ביומני� שכתבה אנה ליאונוונ האומנת, על המפגש 
בינה לבי	 מונגקוט ראמה הרביעי מל� יא�, הלא היא תאילנד של ימינו. בשנת 1862, 

ביוזמתו ובהזמנתו של המל�, הגיעה לממלכתו מורה אנגליה במטרה להרחיב את 
אופקיה� של ילדיו ולחשו� אות� לתרבות המערבית.

על הבי של היומני� נכתב פר, ממנו עשו רט וג� מחזמר בימתי שהציג בהצלחה 
שני� רבות בארצות הברית.

בחוברת זו תמצאו רעיונות לשיחה, דיו	 ופעילות שיעמיקו את חוויית הצפייה של הילדי� 
בהצגה. 

לקראת הצפייה בהצגה

אנו ממליצי� לקרוא בפני התלמידי� תיאור קצר של העלילה
אנה, מורה מאנגליה, מוזמנת על ידי מל� יא� להגיע לארמונו וללמד את ילדיו, בעקבות 

רצונו להפו� את יא� לאר� מתקדמת יותר.
אנה הנרגשת מגיעה ע� בנה לואי ליא� א� הפער בי	 שתי התרבויות השונות מתגלה 

כגדול מדי. בעוד אנה ומל� יא� מתקשי� להתדר האחד ע� השנייה ונקלעי� 
למשבר, לואי נכבש בקמי יא�, בקמי ניכתה ומנהגיה ובמקו� שבו המבוגרי� 

נכשלי� מצליחי� הילדי� לקרב את הלבבות ולגשר על הפער.

ברכת שלו� מארצות שונות בעול� מפגש בי	 תרבויות

השיר של נעמי שמר: אורחי� לקי� 
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מפגש בי	 תרבויות

ההצגה 'מל� �יא�' עו�קת במפגש בי� תרבויות שונות ובשאלה כיצד שני 
אנשי� או שתי קבוצות ששונות מאד זו מזו יכולי� לגשר על הפערי�, לה�תדר 

ואפילו לחיות יחד? 

הא� יש לכ� חבר או חברה שהגיעו מאר� אחרת? פרו מאיפה הילד או הילדה האלה 
הגיעו ובאילו קשיי� לדעתכ� ה� נתקלו? 

הא� טת� פע� לאר� אחרת? הא� הרגשת� בנוח ש�, או הרגשת� שאת� זרי�? 
אי� הייתה התחושה שכול� מדברי� בשפה אחרת שאת� לא מביני�? ושא� אחד לא 

יודע את השפה שלכ�? 

אנשי� נוהגי� להביא מזכרות מארצות בה	 ביקרו. הא� ג� לכ� יש איזו מזכרת או דבר 
מה שהבאת� ממקו� אחר? פרו על מזכרת כזו, ומה היא מזכירה לכ�?

באילו תחומי� באי� לידי ביטוי הבדלי� בי	 אנשי� שבאי� מארצות שונות? (שפה, 
בגדי�, מויקה, אוכל, מנהגי�)

מה לדעתכ� צריכי� לעשות שני אנשי� שהגיעו מארצות שונות כדי להתדר יחד?
(להקשיב זה לזה ולהכיר אחד את השני - שכל אחד יפר על עצמו, על החיי� שלו 

באר� שממנה בא, על המנהגי� שיש לו, על החגי� שהוא חוגג, על מה שהוא מאמי	 
בו, על הדברי� המיוחדי� שיש בארצו). 

ברכת שלו� מארצות שונות בעול� 

השיר של נעמי שמר: אורחי� לקי� 
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בחוברת זו תמצאו רעיונות לשיחה, דיו	 ופעילות שיעמיקו את חוויית הצפייה של הילדי� 
בהצגה. 

לקראת הצפייה בהצגה

אנו ממליצי� לקרוא בפני התלמידי� תיאור קצר של העלילה

ברכת שלו� מארצות שונות בעול� מפגש בי	 תרבויות

השיר של נעמי שמר: אורחי� לקי� 

הא� את� מכירי� את השיר הזה? על מה הוא מדבר?

אצלנו בחצר 
בצל עצי הזית 

באי� בדר� כלל 
המו	 אורחי� לקי� 

לכל אחד מה� 
שפה משלו 
ודר� משלו 

להגיד שלו�. 

ב	 מאיטליה אומר בונג'ורנו 
בת מצרפת אומרת בונז'ור 

ק	 מיפ	 אומר אוהיו 
כשהוא בא לביקור 

קיי מהוואי אומר אלוהה 
טניה מבריטניה אומרת הלו 

כל מי שבא אלינו הביתה 
יש לו שלו� משלו. 

ג'וניה מקניה תאמר לי ג'מבו 
יא	 מיוו	 קלימרה יאמר 

צ'י	 מי	 יאמר ניכאומה 
ויישאר עד מחר 

גיל מברזיל יאמר בו� דיא 
קוקו ממרוקו יאמר אהל	 

והברכה שהוא יביא לי 
היא היפה מכול	. 

אצלנו בחצר 
בצל איל	 פורח 
ילדי כל העול� 
באי� להתארח 

אצלנו בחצר 
ילדי העול� כולו 
רוקדי� במעגל 
ואומרי� שלו�.
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היומני� של אנה

אנגליה

בגדי� מחויטי� ומעוצבי�
צבעי� פשוטי� ולא כל כ� בולטי�

נעליי� גורות ע� עקב או ע� 
שרוכי�

אנה לובשת חצאיות ושמלות

לבני� יש תפורת קצרה

ריקוד אנגלי שמתבטא בעיקר 
בקפיצות    

 ניעה ברכבת ובכרכרה ע� ו

גבר מתחת	 ע� אישה אחת

אוכלי� בעזרת כי	 ומזלג

תרופות אמיתיות

מדברי� באיפוק, כובשי� 
התפרצויות רגשיות

חיי� מודרניי� הנשעני� על מורת, 
א� יחד ע� זאת פתוחי� לקידמה 

ולשינוי

�יא�

בדי� רכי� שיש לה� "תנועה"
צבעי� עזי� וחזקי�

נעליי� שטוחות ופתוחות 
המזכירות קבקבי�

הנשי� לובשות בגד מורתי העשוי 
בד העוט� את הגו�

לבני� יש צמה עד גיל 14             

ריקוד יאמי שמתבטא בעיקר 
בתנועת כפות הידיי� והאצבעות

רכיבה על פילי�

גבר יכול להתחת	 ע� יותר מאישה 
אחת     

אוכלי� בעזרת מקלות אכילה מע�

תפילות לשלו� החולה     

מבטאי� ערות רגשיות
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לאחר הצפייה בהצגה

�פרו על פע� בה ני�ית� משהו חדש לראשונה, וזה מצא ח� בעיניכ�
(מו�יקה שונה, בגד אחר, אוכל לא מוכר)

לגשר על הפער

בזמ	 שהמל� ואנה לא מתדרי� ביניה�, דווקא הילדי�, לואי והניכה פא-יינג 
מצליחי� לגשר על הפער. בי	 השניי� נוצר אט אט קשר יפה של אהבה. האהבה לאחר 

גורמת לקבלה שלו למרות פערי התרבות, הגיל וקשיי השפה. החו� האנושי, החבוי בכל 
אחד, מתגבר על העימותי� ורוק� חברות מרגשת.

היומני� של אנה

ההצגה מבו��ת על זיכרונותיה של אנה שאות� כתבה ביומ�. 

הא� כתבת� פע� יומ�? מה כותבי� בדר� כלל ביומ�? למה אנשי� כותבי� יומני�?

כיצד בא לידי ביטוי הרעיו� הזה על הבמה? 
1. בתפאורה: על הבמה ישנ� יומני� גדולי� המשמשי� בעצמ� כבמה ומה� כביכול 

הזיכרונות ״קמי� לתחייה״ וכ� נוצרת ההצגה. 
2. באונד: שומעי� את אנה שלוש פעמי� במהל� ההצגה מקריאה קטעי� מיומנה.

בתחילת ההצגה לואי חושש ונרתע מהביבה החדשה. בו� ההצגה הוא כבר מרגיש 
נוח מאד ואפילו אוהב את העול� החדש שגילה. בזכות הקשבה, בלנות, התעניינות 

והתנות בדברי� הקשורי� לעולמו של האחר, נית	 להכיר ואולי ג� לקבל, את השונה 
מאיתנו.

אנגליה �יא�

בגדי�

שיער

ריקודי�

תחבורה

נישואי�

אוכל

תרופות

ביטוי של 
רגש

מ�ורת

��ְנג'�ְרנ� (איטליה)
��ְנז'�ר (צרפת) 

א�ָהי� (יפ	)
�ל�ָהה (הוואי)

ִני ָהא� ָמה (י	) 
��� ִדי� (ברזיל) 

�ְהָל	 (מרוקו)

ָהל� (בריטניה)
ָג'ְמ�� (קניה) 

ָקליֶמָרה (יוו	) 


