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לאורך חמש עשרה שנים אגודת זמן מקום וזהות מעורבת בפרויקטים הקשורים לזהות ,זמן ומקום.
לקראת שנת היובל שלנו החלטנו לעשות משהו ”מיוחד” .ה”משהו” הזה נברא בעכו (ישראל) בשיחת
בוקר בין מוני יוסף  -מנכ”ל תיאטרון בעכו ,גב’ רומנה קשעביצקה ואנטוני סובולבסקי מאגודה הנ”ל.
להפתעה של כולם עלה כי גורלם היו מאוד דומים ובסיפורים שלהם עלו שמות של אותן ערים.
ההיסטוריה של הפולנים אשר התגוררו באדמות של מערב פולין מאוד דומה לארץ ישראל .אדמות מערב
פולין ,כוללת עיר שצ’צ’ין ,היא עיר שאליה תושבים התחילו להגיע אחרי שנת  .1945כל משפחה שחיה שם
מספרת על שורשים במקום אחר  -בדרך כלל באזורים במזרח או במרכז פולין .חלק מהמשפחות הועברו
לכאן ,חלק הגיעו על פי רצונם .שצ’צ’ין היא עיר מערובת של תרבות וטעמים רבים וקיימים בה זכרונות.
בזכותו של פרויקט ”מאין אנחנו” החלטנו לגלות שורשים של  20משפחות והשפעתם להחזרת העצמאות
של פולין בשנת  .1918חיפשנו תשובות לשאלות הקשורות לזהות העצמית ,הקבוצתית ומקומית בתור
מידה מסוימת .על בסיס ראיונות אלו עשינו גם הצגה וגם משחק אשר מאפשר לגלות את ההיסטוריה של
המשפחה בקלות ,את שורשיה והשתתפותה בהשגה ,בנייה וקיום עצמאות במדינות אשר הן גרות בן.
הפרויקט זה הינו סיכום של  15שנים של עבודתינו בקשר לזמן ,זהות ומקום.
הפרויקט נוצר במחוז ערב פומרניה ,מחזה והצגה היו מיוצגות בשצ’צ’ין וקושלין באוקטובר ונובמבר .2019
יוצרי הרעיון:
מוני יוסף ,רומנה קשעביצקה ואנטוני סובולבסקי.
הצגה ”מאין אנחנו” מבוצעת ע”י:
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הוראות המשחק
משחק ”מאין אנחנו” הוא משחק אשר מגייס זיכרון של כל בני המשפחה .בזכותו של המשחק ניתן לגלות שורשים
של אדם מסוים ,וגם להעלות זיכרונות של טעמים ,צבעים ותמונות אשר נמצאות בידיה של המשפחה.
המשחק מחולק לתקופות כי כל בן משפחה זוכר תקופה אחרת לחייה ,אירועים ההיסטוריים
ומשפחתיים .משמעותם של רמזים אשר עוברים בין בני משפחה שונים מדור לדור.
מספר שחקנים  ,2–101גיל השחקנים  ,+8זמן  -לפי החלטה של שחקנים
נקודות  -לפי תשובות נכונות על שאלות אשר נשאלו.
הוראות משחק
משחק מחולק לחמישה חלקים .כל חלק מתייחס לתקופה שונה בהיסטוריה.
•
I: 1919 – 1938
•
II: 1939 – 1960
•
III: 1961 – 1980
•
IV: 1981 – 2000
•
V: 2001 – 2019
בכל חלק נמצאים  20קלפים (פסים) הקשורים לאירועים שונים בחיים של המשפחה .השחקנים לוקחים קלף עם
כיתוב "היסטורית אהבה" לדוגמא .השחקנים אמורים לספר סיפורי אהבה מתקופה זו .הם יכולים לספר סיפורים
על איך נפגשו את הוריהם ,סיפורים על חברים או חברות ,ועל צורות אשר בהן הם הפגנו אהבה אחד לשני.
כל שחקן בוחר תקופת זכרונות .כל שחקן מקבל נקודה על סיפור אחד .בחירת תקופה מוקדמת יותר
מתקופה אשר השחקן נולד וסיפור על מקרה אשר קרה במשפחה מקבל נקודה נוספת .לדוגמא,
נניח כי השחקן נולד בשנות ה( 80-תקופה הרביעית  )VI -אבל בחר תקופה בין שנות -1939
( 1960תקופה  )IIהוא יקבל שתי נקודות נוספות ( 3נקודות ביחד על הסיפור  1 :נקודה בסיסית ו2-
נקודות נוספות) .נקודה אחת מגיעה לשחקן אשר שאל שאלות נוספות  -לפחות שתי שאלות.
במקרה ששחקן אשר משחק במשחק לא מכיר תקופה מסוימת ואין לו בן משפחה אשר חי
באותה תקופה ,ניתן לעיין בקלפים ולהשתמש בקלפים בתור מדריך לגילוי היסטוריה משפחתית.
במקרה זה יעזרו מסמכים ,תמונות ומזכרות משפחתיות מתקופה מסוימת.
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Pod tym adresem znajdziesz instrukcję do gry w języku niemieckim, jidysz, hebrajskim, ukraińskim i rosyjskim – językami, którymi porozumiewały się nasze rodziny oraz angielskim.
מתחת לקיקור הזה תמצא \ י את ההוראות למשחק בשפה גרמנית ,אידיש ,אוקראינית ורוסית  -הוראות בשפות.
שבהן .כאכ אתה תמצא \ י גם הוראות בשפה אנגלית
אויף דעם אַ דרעס איר וועט געֿפינען די אינסטרוקציעס צו שּפילן אויף דייַטש ,ייִדיש ,העברעיש ,אוקרייניש און.
רוסיש  -די שּפראַ כן וועלכע אונדזערע משפחות האבן גערעדט  -און ענגליש
По этому адресу вы найдете инструкции по игре на немецком, идиш, иврите, украинском и
русском языках, на которых говорят наши семьи, и на английском.
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