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תקציר

דרמה קומית מרירה-מתוקה, מלאת חום ואהבת אדם מאת המחזאי, זוכה פרס הפוליצר, איאד אקטאר. 

באטלנטה של ימינו, אפזל, אב למשפחת מהגרים מפקיסטן, הגשים את גרסתו לחלום האמריקאי 
והקים את חברת המוניות המצליחה בעיר. על אף ההצלחה, מאז פטירתה של אשתו האהובה, הוא 
אינו מוצא מנוח לנפשו. אפזל דואג לשתי בנותיו בכל מאודו וכל כולו טרוד בשאלה: האם יצליח 
להשיא את בתו הבכורה, זרינה? אהבתו העמוקה אליה, לצד ערכי המשפחה והמסורת בהם הוא 
דוגל, מביאים את אפזל לחיפוש עיקש אחר חתן ראוי. בדרכים שונות ומשונות הוא מאתר בעבור 

בתו הבכורה וללא ידיעתה, מועמד אידיאלי והתרגשותו גדולה. 

החתן הפוטנציאלי דווקא מוצא חן בעיניה, אך לזרינה אופי עצמאי וסוער. המסורת הדתית והשמרנית 
בה גדלה, ובמיוחד מקומה המוגבל של האישה בתוכה, מציתים בה את יצר המרד. בנוסף לכך, זרינה 
ניחנה בכישרון ספרותי יוצא דופן ובשאיפות אמנותיות גדולות אותן היא רוצה להגשים. כתיבת הרומן 
אותו היא משלימה, שמציע נקודת מבט נשית ופמיניסטית על כתבי הקודש, מקים נגדה קהילה שלמה, 

מטלטל את משפחתה ומעמיד בסכנה את כל אהבותיה. האם האהבה תצליח לשרוד?
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אמנות התיאטרון, ויצירה באופן כללי, פותחות לנו פתח בדרכן הייחודית למפגש עם עצמנו. "על 
מי ועל מה" של המחזאי האמריקני ממוצא פקיסטני, איאד אקטאר, מאפשר לנו להציץ מבעד 
לרעלה אל חברה שמרנית ואל פרטים בתוכה שמבקשים לשאול שאלות, להתמודד עם האתגרים 

שמעמידה המסורת במפגש עם החיים המודרניים ולהעדיף הכלה על פני ניתוק. 

משה נאור, מנהלו האמנותי של התיאטרון, שתרגם וביים את ההצגה ברגישות ובאהבה אינסופית 
לדבר, העמיד בפני התיאטרון, השחקנים והקהל, אתגר – להתבונן באחר ולגלות את עצמנו בתוכו. 

כל אחד מאתנו נושא בתוכו את ביתו ושורשיו. כבת לעולים ממדינות מוסלמיות, שגדלה בבית 
מסורתי, הדילמות שמעלה המחזה אינן זרות לי. המתח שנוצר בין הרצון להתעטף ביופייה של 
המסורת, על המורשת הדתית והתרבותית העשירה שבה, לבין הקנאה הדתית, שמרתיעה ומרחיקה, 
הוא פצע פתוח שמלווה אותי ועוד רבים אחרים. הקרעים הבין דוריים עדיין לא נרפאו והצלקות 
עוד לא הגלידו, אבל הטיפול העדין והרגישות הרבה בה חושף המחזה את הפצע, מקפל בתוכו, 

כפי שתיווכחו, אופטימיות רבה. 

אין עתיד בלי עבר, אין אדם ללא שורשים ואין עם ללא מורשת. שנשכיל גם אנחנו, כמו אפזל 
במחזה, לחבק את השונה שבתוכנו ולעמוד באומץ מול עולם שמשתנה תדיר. 

 צפייה מהנה,
ניצה בן צבי | מנכ״ל

לחבק את השוני
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"זו חווית הקריאה הראשונית שהבהירה לי שאת המחזה הזה אני רוצה לעשות. קראתי ופתאום 

בלי הכנה מוקדמת התחילו דמעות. זה הרגיש כמו בעיסוי שפתאום לוחצים לך על נקודה כואבת 

וכדי לשחרר אתה מבין שחייבים להמשיך וללחוץ. "על מי ועל מה" התפרק אצלי בפנים מספר 

פעמים. בכל פעם חשבתי שמשהו אחר מפעיל אותי ואז גיליתי עוד ועוד שכבות של כאב. זה 

התחיל בהתרגשות שנבעה קודם כל מהסיפור המשפחתי שבו כולם מתכוונים לטוב ולמרות זאת, 

הכל מתפרק להם. עם כל האהבה, הכסף והחיים הנוחים, הפערים יוצרים קרע שלא בטוח שאפשר 

לגשר עליו. אז למה זה כל כך נוגע? אולי כי גם אני, באיזה שהוא אופן, קרוע מהמשפחה שלי. אולי 

כי הפרופיל שלי דומה מאד לזה של איאד אקטאר וזרינה. גם אני בן לעולים שבאו ממדינה מוסלמית 

ערבית, גם אני גדלתי בשכונה שבה לא היו עוד עיראקיים, שזה קצת כמו הסביבה האמריקנית 

הלבנה שמקיפה את זרינה, גם אצלי החיבור לחבר'ה האשכנזים בגבעתיים יצר פערים ביני לבין 

הוריי, שעד היום לא הצלחנו לגשר עליהם".

אמרת שהמחזה הזה התפרק אצלך בשלבים. מה היו השלבים הבאים?

"זה מחזה רב שכבתי ורק תוך כדי צלילה לתוך החומר, שאותו גם תרגמתי, גיליתי את העומקים 

שבו. במהלך החזרות הבנתי שהוא מדבר קודם כל על השתקה ועל הפחד לומר מה אתה חושב 

ומרגיש בסביבה המיידית שבה אתה חי. זה כמובן מחזה פמיניסטי שמדבר על השתקת נשים, 

אבל תוך כדי עבודה, עוד בשלבי התרגום שהופך אותך קשוב מאד לדמויות, זיהיתי התאמה בין 

הפרופיל שלהן לסביבה שלי. אנחנו מעלים בתיאטרון הרבה מאד מחזות מתורגמים עם רקע נוצרי,  

לחשוף את החולשות בלי לדלג על היופי
ראיון עם המתרגם והבמאי, משה נאור 
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אירופאי או אמריקני ופתאום נפלה לידיי ההזדמנות לעסוק באנשים שמגיעים מרקע מוסלמי, שברמה החושית 

הכי בסיסית, עוד לפני שהצלחתי למלל את זה לעצמי, הרגשתי שהוא הרבה יותר קרוב לסביבה שלי".

להניח במרכז הבמה את הקהילה המוסלמית באמריקה זה תקדים שלא נעשה קודם, בטח לא כך 

ובהיקף שכזה. אקטאר נותן קול ונראות לקהילה שהנוכחות שלה בתיאטרון אפסית, על אף היקפה 

באוכלוסיה. זה נכון גם לישראל. תחת כובע הבמאי וכמנהלו האמנותי של התיאטרון, אתה מניח על 

הבמה התמודדויות של פלח משמעותי באוכלוסיה שכמעט ולא בא לידי ביטוי בתיאטרון ואומר: תקשיבו. 

"כי זה חשוב, זה הרבה יותר מוכר לנו ממה שאולי נדמה. חייבים לתת מקום לקול הזה שהוא חלק 

מהדי.אן.איי של המקום הזה. רבים מהאנשים שסובבים אותי הם דור שני למהגרים, ילדי עולים שהקרע 

הבין דורי זה הפצע הכי עמוק שלהם. זה הפצע הכי עמוק שלי. אני מזדהה עם הקושי להיות סלחן 

כלפי הדרישה של הסביבה ללכת נגד הלב שלך, נגד עצמך, להיות נאמן למסורת שכבר לא חלק 

מחייך או מהסביבה התרבותית שלך. גם הפחד מהמחיר שתשלם על הבעת דעות מנוגדות למקובל, 

מאד רלבנטי לחיי ואקטואלי למציאות שבה אנחנו חיים. הקונפליקטים האלה הם חלק מאתנו".

לא חששת שהביקורת שמקופלת במחזה עלולה להתפרש אחרת לגמרי כשהיא מהדהדת 

מבמת תיאטרון ישראלי?

"בוודאי שכן. חשבתי על זה לעומק. זה עמד מול עיניי לכל אורך תקופת החזרות. בסופו של יום, 

אני חושב שנקודת המוצא של המחזה אינה התנגדות אלא דיאלוג. המחזה לא יוצא נגד האסלאם.
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זרינה, הרי, מתחתנת עם אימאם. הוא מציג את החולשות והקונפליקטים, אבל לא מדלג על היופי. 

זה מחזה שמציג עמדה מוסרית של דור חדש שרוצה אבולוציה בתוך הדת וזה הגיוני כשאתה חי 

בחברה מערבית לגמרי ולא בפקיסטן. הגיוני שמוסדות הדת יכילו את זה, יעברו שינוי כלשהו. זרינה 

מדברת על פרשנות של כתבי הקודש שפוגעת בה. זה מזמין לדיון. זו לא פרובוקציה לשם 

פרובוקציה, לא נאמרים פה דברים קיצוניים ולמעשה המחזה לא בוחר צד. יש פה דמות שעוברת 

תהליך עומק ומשלמת מחיר. העמדות שמיוצגות מנומקות. רק בגלל שזה לא שיר הלל לאסלאם 

אני אמור להימנע ממנו? למה זה בסדר להציג מחזות ביקורתיים כלפי נוצרים או חרדים ובאסלאם 

אסור לי לגעת? זה צבוע בעיניי. 

 בחרת להציג העונה בתיאטרון חיפה שני מחזות של יוצרים אמריקנים צעירים עולים, יהודי

 ומוסלמי, שהשילו מעליהם את דתם. האחד )"קרקס של יהודים" מאת נתן אנגלנדר( נוגע בקהילה

 היהודית בארה"ב והשני )"על מי ועל מה" מאת איאד אקטאר( נוגע בקהילה המוסלמית בארה"ב

 ושניהם מישירים מבט מפוכח פנימה אל הקהילות מהן צמחו ולא חוששים לבקר אותן. זה

יוצר חיבור מרתק

"שני הסיפורים נגעו ללבי בצורה יוצאת דופן. מה שקושר ביניהם ומרגש אותי במיוחד זה הניסיון 

הנואש והבלתי אפשרי למימוש, לעקור את עצמך משורש. כמה שלא תנסה זה חזק ממך. משכיל 

ככל שתהיה, איש העולם הגדול, ליברל, פתוח, בסופו של יום אתה הבן של הוריך. אנחנו סוחבים את 

הדורות שלפנינו על הגב. אי אפשר לחמוק מזה. השינוי חל, אבל הוא איטי וזו אחת הטרגדיות של 

הדור שלי, זה הפצע הפתוח שלנו. גם הכותבים האלה בני אותו דור. הם לכאורה נטמעו כמשכילים 

בחברה חילונית פחות שמרנית אבל הצרכים הנפשיים העמוקים לא תמיד מתמזגים עם הצרכים 

היומיומיים. זה יוצר פיצול וזה טראגי. אולי בדור הבא זה יהיה אחרת".

"על מי ועל מה" התפרק אצלי בפנים מספר פעמים // ראיון עם המתרגם והבמאי, משה נאור
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אמן חייב להיות חופשי מהשדים שמקיפים אותו
איאד אקטאר, מחזאי

זו היתה מורה לספרות בתיכון בו למד, שחשפה בפניו את המודרניזם האירופאי והטמיעה בו את 

הרצון לכתוב. איאד אקטאר, בן לזוג רופאים מהגרים מפקיסטן, שנולד בשנת 1970 בניו יורק וגדל 

בוויסקונסין, הדחיק את מאוויי הכתיבה במשך שנים ארוכות והתמסר למשחק. הוא למד תיאטרון 

באוניברסיטת בראון ובתום לימודיו התגורר באיטליה שם עבד לצד הבמאי הפולני הנודע, יז'י 

גרוטובסקי. עם שובו לארה"ב, עסק בהוראה והשלים את לימודי התואר השני בחוג לקולנוע של 

אוניברסיטת קולומביה. "התחלתי את דרכי כשחקן, אבל מטעמים אתניים לא התאפשר לי לקיים 

קריירת משחק רצינית, כך שפניתי להוראה. אני יכול לומר שזו היתה דרך רבת מהמורות, מסע 

ותהליך ארוך שעדיין נמשך", אומר אקטאר. 

במהלך שנות הלימודים באוניברסיטת קולומביה, נזרע הגרעין למה שהפך מאוחר יותר לסרט 

הקולנוע "המלחמה מבפנים", אותו כתב ובו שחק בתפקיד הראשי. הסרט, שבמרכזו אדם מן 

השורה, שעובר תהליך רדיקליזציה והופך לטרוריסט, סימן תחילת דרך עבור אחד הקולות הייחודיים 

בדרמה האמריקנית העכשווית. זו היתה הפעם הראשונה בה נגע בפוליטיקה של הזהויות, בהוויה 

המוסלמית באמריקה ובהגירה – נושאים שעוברים כחוט השני לאורך מכלול יצירתו.

"בערך בגיל שלושים הבנתי שאני מתעלם בשיטתיות ממשהו מהותי לי ברמה האישית אבל גם 

ככותב. הייתי בהכחשה מוחלטת בכל הנוגע למי ומה אני. ניסיתי להיות מישהו שאני לא", הוא אומר.
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"התעלמתי מחוק הזהב: כתוב על מה שאתה יודע. לקח זמן עד שהבטתי, באופן מטפורי, מעבר 

לכתפיי והתבוננתי במה שניסיתי לברוח ממנו. זה הוביל לפרץ יצירתי. הבנתי שאמנות אינה רק 

עניין של ביטוי עצמי, אלא אינטראקציה יצירתית עם העולם. זה הרגע שבו הפכתי לכותב". 

פיגועי הטרור ב-11 בספטמבר 2001 היוו זרז. "אנשים שכמותי עוררו תשומת לב. החיים השתנו. אני 

והרבה אנשים, כמוני, התחלנו להרגיש אחרת. פתאום העובדה שאתה מוסלמי - בין אם מבחינה 

דתית ובין אם מבחינה תרבותית - הפכה משמעותית. אי אפשר היה לחמוק מזה יותר". 

ברומן הביכורים האינטימי, "דרוויש אמריקני", שראה אור בשנת 2012, גולל אקטאר את סיפור 

התבגרותו של ילד אמריקני ממוצא פקיסטני שגדל במערב התיכון של ארה"ב ומגיע להשלמה עם 

זהותו המוסלמית. הספר, שתורגם ליותר מ-20 שפות כולל עברית, גרף ביקורות משבחות אך עורר 

אי-נחת בקרב הקהילה המוסלמית בארה"ב. באותה השנה חזר לתיאטרון עם מחזה הביכורים 

"חרפה", שקרא תיגר על החברה האמריקנית והטיל ספק בהנחות יסוד לגבי גזע ודת. כמו הספר 

גם המחזה נוגע במלחמת זהויות וחושף דעות קדומות, עמדות אסלאמופוביות ורצון להתערות 

ולהיטמע עד כדי מחיקת העצמי. "העמד פנים כדי להצליח זו מנטרה אמריקנית. אבל השאלה 

היא, הרי, מה קורה אחרי שעשית את זה", הוא אומר. 

אקטאר ללא ספק "עשה את זה" – בשנת 2013 זכה "חרפה" בפרס הפוליצר היוקרתי לדרמה. 

המחזה, שהוצג גם בישראל, היה מועמד לפרס הטוני והוכתר כמחזה האמריקני המופק ביותר 

בעונת התיאטרון 2015-2016 עם 18 הפקות שונות ברחבי ארה"ב בלבד. גם הפעם התגובות בקרב 

מוסלמים היו מעורבות. "היו שאמרו שאני מכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ", הוא אומר.
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אקטאר הפך לשיחת היום בסצנת התיאטרון האמריקנית. עיתון הוושינגטון פוסט כינה אותו: "קול 

מבריק חדש". במקביל ל"חרפה" הועלו על במות ניו יורק שני מחזות נוספים שכתב וזכו להצלחה 

כבירה: "על מי ועל מה" ומייד אחריו "היד הבלתי נראית". במחזות אלה, כמו במחזהו האחרון, 

"Junk: The Golden Age Of Debt", שהוצג בבכורה באוקטובר 2017 בניו יורק, ממשיך אקטאר 

לחטט בפצע ולשאול שאלות מהותיות על אידיאולוגיות מתנגשות, ריבוי זהויות ושייכות. 

"עבור רבים המילה 'מוסלמי' לא שונה מהמילה 'סרטן'. זה מקומם ומה שאני יכול לעשות, זה 

לספר סיפורים מצוינים שיאירו את העולם הזה באור אחר בתקווה שאנשים יקשיבו", אמר בראיון 

לרשת CBS. בראיון אחר הדגיש: "לאורך ההיסטוריה, המערב הגדיר את 'האחר' המוסלמי באופן 

שיאפשר לו להצדיק את הפרקטיקות הקולוניאליסטיות ולשמר דימוי עצמי של תרבות עליונה 

שלטת. אדוארד סעיד קרא לזה: 'אוריינטליזם'. בעולם שאחרי ה-11 בספטמבר, בו 'האחר' המוסלמי 

ממשיך להיות מוגדר באופן מזלזל... אנחנו, )המוסלמים(, נקראים להגן על עצמנו ולהוות אופוזיציה 

למה שאומרים עלינו, כלומר להציג את עצמנו כאנשי שלום, כדמוקרטים, כמודרניים וכולי. אימוץ 

התפיסה, שמבקשת להיראות טוב בעיני המערב, לא אותנטי מטיבו וביסודו עומד בניגוד לחשיבות 

ההכרה העצמית". בנוגע לתפקידו ולאחריותו כיוצר הוא אומר: "כדי ליצור חוויה אסתטית נטולת 

הקשרים שבטיים, אמן חייב להיות חופשי מהשדים שמקיפים אותו – קהילה, עבר, אובססיות".

במחזה "על מי ועל מה", קצת כמו ברומן הביכורים שלו, צולל אקטאר אל נבכי המשפחה המוסלמית 

האמריקנית וחושף באופן שנון ונוקב את הקונפליקטים הפנימיים, המפגש בין העולם הישן לחדש, 

ודרכי ההתמודדות השונות של כל אחד מהגיבורים. פעם נוספת הוא נותן קול ונראות לקהילה

שכמעט ואינה מיוצגת על במת התיאטרון ומתמודדת עם נושאים מורכבים הניצבים בפני דור 

מהגרים שכלוא בין העולם המסורתי השמרני ממנו באו לבין מנהגי המאה ה-21'. 

בראיונות הפתיע אקטאר כשדבר על מקור ההשראה לדמות האב במחזה. "אני חושב שארצ'י 

בנקר הוא גרסה מוקדמת של אפזל". מקור ההשראה לכתיבת המחזה הוא "אילוף הסוררת" של 

שקספיר. "השליטה הפטריארכאלית שבאה לידי ביטוי במציאת הזיווג הנכון מוכרת מהמחזה של 

שקספיר אבל לי, באופן אישי, גם מחייהם של אנשים רבים סביבי", אמר אקטאר. "מלחמת המינים 

נטועה בשורשי הפוליטיקה של התרבות ממנה אני בא והיא חיה ובועטת. כתבתי על משפחתי, על 

אנשים סביבי. זו היתה הזדמנות לעסוק מתוך אהבה בחומרים אפלים". 

בעיתונות האמריקנית כתבו על השפעות מפתיעות לא פחות בהן טוביה החולב, גיבור הרומן של 

שלום עליכם וגיבורי ספריו של חיים פוטוק, רב וסופר יהודי אמריקני, שתיאר בכתביו את העולם 

היהודי החרדי בארה"ב. בראיון לירחון האסלאמי, מגזין עצמאי חילוני שיוצא לאור בארה"ב שעוסק 

במוסלמים בעולם המודרני, דבר אקטאר בהרחבה על פוטוק, שהרבה לעסוק בתיאולוגיה יהודית. 

"פוטוק היה הסופר הראשון שאת מכלול כתביו קראתי כנער. לא יכולתי להפסיק לקרוא. הרגשתי 

משהו מוכר-לא-מוכר. פוטוק כתב על יהודים חסידיים ואני, הייתי ילד מוסלמי סוני, אבל איכשהו 

חשתי שאני מכיר את האנשים עליהם כתב, את הקהילה, החוויה הזו היתה מוכרת לי". השפעתם 

של כותבים יהודים נוספים כסול בלו, וודי אלן ופיליפ רות, ניכרת בכתיבתו.

גם רות, כמו אקטאר, נדרש לענות לטענות שהושמעו כלפיו מתוך הקהילה ממנה בא. "יש הרבה 

דמיון בתגובות שקבלתי לבין הזעם ותחושת הבגידה שחשו בקהילה של רות עם פרסום 'שלום לך, 

קולומבוס'. צ'סלב מילוש, המשורר הפולני הדגול, אמר פעם שכשסופר נולד למשפחה מסוימת, 

המשפחה הזו גמורה. זה נכון, בעיניי, גם בנוגע לקהילה. שום דבר לא קדוש מלבד תהליך החקירה 

העצמית. סופר הוא עד. הוא מספר על מה שראה וחווה. תוך כדי ניסיון לספר אמיתות ספציפיות, 
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יצא שהבכתי מוסלמים ולא מוסלמים כאחד. היו שתהו מדוע בעידן של קנאות אנטי מוסלמית, אני 

בוחר להתעמק באלמנטים האפלים יותר בזהות האסלאמית המודרנית. 'תיקון' הרושם שיש לרבים 

במערב על האסלאם אינו פרויקט אמנותי. זה עניין של יחסי ציבור. ככזה, הנראות של האסלאם, 

או האופן שבו היא נתפשת, אינם מענייני". 

כמו זרינה, גיבורת המחזה, כך גם אקטאר השתעשע ברעיון לכתוב רומן על הנביא מוחמד. "החלטתי 

לוותר על הרעיון ולכתוב על משפחה ואז התברר שאחת הבנות, סופרת שכותבת על הנביא. ניסיתי 

לחמוק מהנושא בחיי והוא התגנב אל עבודתי. אני מניח שאי אפשר להתכחש לדחף". על אף 

שמדובר, לכאורה, בכביש עוקף סכנה, אקטאר מודה כי מדובר בחומרים רגישים. 

האם אינו חושש לגעת בנושאים נפיצים שעלולים להתפרש כמתקפה על האסלאם, הפטריארכיה 

המוסלמית ובעקיפין על אוכלוסיה שמלכתחילה מסומנת? התשובה ברורה: "אני לא מפחד. אני 

מאמין שאפשר לזהות במחזה, לצד הביקורת, אהבה והערכה למסורת. הזעם שאנשים חשים, בא 

לידי ביטוי על הבמה ואני מאמין שהמסורת חזקה דיה כדי לעמוד בשאלות שהמחזה מציב. נדמה 

לי שמוסלמים שצפו בהצגה חשים שהקוטביות שמתקיימת בתוכם מיוצגת. זו לא מתקפה על 

התודעה המוסלמית, אלא חקר הקטבים בתוכה. מעבר לכך זוהי חובתו של אמן לומר את דעתו 

ללא קשר להשלכות".
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שם המחזה נקשר ברעיונות שהציף הפילוסוף הצרפתי ז'אק דרידה בנוגע למושא האהבה. "המה, 

הוא הדברים שהאהוב מסמל בעבורנו. המי, הן האיכויות שמרכיבות אותו. זרינה חוזרת לשורשים 

ומנסה לפענח מי הנביא דרך המה שהוא. היא מדברת על הצדדים האנושיים באיש שהוא סמל. 

בכל אחת מהדמויות מתנהלת מערכת יחסים שנשענת על הרעיון הזה". 

זרינה, לדברי המחזאי, מייצגת נשים מוסלמיות בכל העולם ולאורך כל ההיסטוריה. "זרינה מנהלת 

משא ומתן עם מסורת ותרבות שנשלטת על ידי גברים ומבלי לדחות אותה מעליה, מנסה למצוא 

בתוכה מקום לעצמה ולהאיר אותה באור חדש. זה מה שהופך אותה למעוררת השראה". רעיונות 

פמיניסטיים שמוטמעים היטב במחזה מהדהדים בו מילדותו. "ראיתי נשים מבריקות וכריזמטיות 

שסבלו בגלל ניסיונות של החברה מסביב למקם אותן במשבצת מאד ברורה. אלו היו הנשים שבנו 

אותי, ששינו את חיי והשפיעו על דרכי. הן היו אזרחיות סוג ב' בתרבות שנהגה בהן בחוסר צדק 

והן סבלו מבורות של פטריארכיה גברית ברוטאלית. זה נושא מפתח בחיי. בכל הנוגע למסורת 

מעמד הנשים מאד ברור".  

הוא מגדיר את עצמו – אגנוסטי, אך מעיד כי בנערותו היה הקוראן משענת. "הייתי נטוע עמוק בהוויה 

האמריקנית, אבל נמשכתי באופן טבעי לדת כמו רבים מבני גילי שבאו מדתות אחרות. האסלאם 

היה הדרך להבין את השונות שלי. כשהתחלתי לקרוא את קאמי, דוסטוייבסקי וקפקא זה השתנה. 

הייתי אומר, שהשלב המעצב של הילדות שלי התרסק אל חופי ההתפתחות האינטלקטואלית שלי. 

הפכתי לאגנוסטי ולאחר מכן גיליתי עניין מחודש בדת, אבל מתוך נקודת מבט לא דתית. דת היא 

הנושא המרכזי בעבודותיי ואני מניח שתמשיך להיות גם אם אינני עוסק בה באופן ישיר".
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אקטאר מנענע במודע את אמות הספים של האמונה, מציב סימני שאלה ומראות מול מה שנתפש 

על ידי רבים כאקסיומות. "אין כזה דבר אמונה ללא ספק. אלו קטבים שמתקיימים אך ורק יחד. 

בעומקם של החיים הדתיים, הרצון להבין והספק הם חלק מהותי ומרכזי בהוויה. כל מה שאני עושה 

הוא לתת צורה לתהליך הזה בתוך המכלול הייצוגי. תהליך שאלת השאלות חשוב כמו גם ביקורת 

והומור עצמיים. נושא הדת הוא הסיפור המרכזי ולמה שלא אספר אותו, כי אני מוסלמי ואסור לי 

להציג מוסלמים באור רע? אסלאם אינו האנטגוניסט שלי אלא הפרוטגוניסט"

 ,USA Today ,נערך מתוך ראיונות עם איאד אקטאר, ביקורות ופרסומי ביוגרפיה שפורסמו בניו יורק טיימס*

הוושינגטון פוסט, הירחון האסלאמי )TheIslamicMagazine(, רשת CBS, רשת Author Magazine ,BBC, אתר 

SlantMagazine.com ואתר האינטרנט הרשמי של איאד אקטאר.
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מאחורי הרעלה

בשפה הערבית משמעות המילה חג'אב – כיסוי. זהו מונח כללי המתייחס להסתרת ראשה וגופה 

של האישה בציבור מטעמי צניעות ושורשיו דתיים. בנוכחות אדם מהמין השני, שאינו בן משפחה 

קרוב, נדרשת האשה ללבוש צנוע. במקומות שאינם ציבוריים ובנוכחות הבעל בלבד, הכללים 

פחות מחמירים. במדינות שונות, בהן איראן, ערב הסעודית, חלקים באינדונזיה ואפגניסטן בתקופת 

הטליבאן, נאכף החג'אב על ידי משטרת הצניעות הדתית. 

הקוראן לא מתייחס לחג'אב כאל פריט לבוש אלא כמחיצה או ווילון שהפרידו בין האורחים בבית 

הנביא מוחמד לאגף מגורי נשותיו. מכאן, יש המסיקים כי לבישת הכיסוי התייחסה לנשותיו של 

מוחמד בלבד ולא לנשים ככלל. התייחסויות אחרות אל החג'אב משמשות כמטפורה להפרדה בין 

אלוהות לבין בני תמותה, בין עוועים וצדיקים, מאמינים וכופרים, אור וחושך. 

פסוקים המתייחסים לקוד לבוש צנוע בקוראן משתמשים במונח ח'ימאר )כיסוי ראש( וג'ילבאב 

)גלימה המכסה את הגוף מראש עד כפות רגליים(. פסוק שפורש כציווי מורה לנשים למשוך את 

הח'ימאר באופן שיכסה את חיקן, להשפיל מבט ולשמור על צניעות; לא לחשוף או להציג לראווה 

את יופיין ולא להתקשט למעט בפני בעליהן, אבותיהן, בניהן, בני בעליהן, אחיהן, בני אחיהן או 

אחיותיהן, נשותיהן ופעוטות. )סורא 24:30-31(. בפסוק אחר מורה הנביא לבקש מבני משפחתו 

ונשים מוסלמיות אחרות לכסות עצמן ביציאתן מהבית. )סורא 33:59( 

יש הטוענים כי כיסוי הראש, שהיה מקובל עוד בטרום ימי הנביא כסמל למעמד חברתי, נחשב נוהג 

מועדף אך לא הוראה ישירה של השריעה. 

הניקאב, רעלה מוסלמית מסורתית לנשים, מכסה את פניה וצווארה של האשה אך מותירה פתח 

חשוף וצר לעיניים. הניקאב נפוץ במרכז אסיה ובמדינות ערב, עשוי בד שחור ומגיע עד אמצע 

פלג הגוף העליון. 

נשים סוניות נדרשות ללבוש בגדים שאינם צמודים לגוף דוגמת הג'ילבאב המסורתי, חלוק ארוך 

ורחב שמכסה את הזרועות והרגליים. מיעוט מבין העולמא, חכמי האסלאם ופוסקי הלכה, מעודדים 

גם את כיסוי פני האשה. יש הטוענים שזו אף חובה דתית. כמעט בכל התרבויות המוסלמיות, ילדות 

אינן נדרשות ללבוש חג'אב אך אין הסכמה בנוגע לגיל מחייב.  

משטר הטליבאן המוסלמי הקיצוני ששלט באפגניסטן, חייב את כל נשות המדינה בלבישת בורקה, 

בד המכסה את האשה מכפות הרגליים ועד הראש כולל העיניים, אותן מסתירה רשת בד שקופה 

למחצה. נשים שלא צייתו לחוק נענשו בחומרה. בישראל התפשטה תופעת לבישת הבורקה גם 

בקרב פלגים קיצוניים בדת היהודית. נשים אלו זכו לכינוי: אמא טליבאן

בערב הסעודית לובשות נשים עבאיה, שמלה מסורתית המכסה את הגוף כולו. חוק המדינה מחייב 

גם כיסוי ראש בציבור. 

משנות השמונים קבע חוק העונשין האיראני 74 מלקות לאשה שתופיע בציבור ללא כיסוי. ההגדרה 

המעורפלת הובילה לתיקון קוד הלבוש הדורש כיום כיסוי ראש מסוג ח'ימאר ומעיל רחב וארוך. 

הצ'אדור, בגד הנפוץ אצל השיעים באיראן, מכסה את הגוף כולו ומיועד גם הוא ללבישה מחוץ לבית. 

צבעו, על פי רוב, שחור. בניגוד לבורקה, חזית הצ'אדור פתוחה והלובשת אותו נדרשת להחזיקו סגור.
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הגלימה האסלאמית ובעיקר כיסויי הראש השונים שעוטות נשים מוסלמיות הפך לסמל מובהק 

לנוכחות אסלאמית במערב. במדינות שונות היחס לחג'אב הוביל למחלוקות ולחקיקה. 13 מדינות 

אסרו על הבורקה בהם אוסטריה, צרפת, בלגיה, גרמניה, הולנד, לטביה, בולגריה, קמרון, צ'אד, קונגו, 

גבון, סין ומרוקו. בשנת 2016 יותר מעשרים ערים ברחבי צרפת אסרו בחוק על לבישת בורקיני. יש 

הגורסים כי החג'אב מסמן את כישלון האינטגרציה או כפי שטען ראש ממשלת בריטניה לשעבר, 

טוני בלייר: "כיסוי הפנים ברעלה הוא סימן להפרדה". 

באוזבקיסטן ובקירג'יסטאן פועלות הרשויות בשנים האחרונות כדי להניא נשים מלבישת חג'אב. 

קוסובו, אזרביג'אן, טוניס ועד לאחרונה גם טורקיה, הן המדינות היחידות בעלות רוב מוסלמי, שאסרו 

על כיסוי פנים במוסדות ציבוריים ובנייני ממשל. בסוריה נאסר כיסוי הפנים באוניברסיטאות מיולי 

2010. במדינות מוסלמיות אחרות, כמו מרוקו, טענו לאפליה נגד נשים לובשות חג'אב, שנתפס כסממן 

פוליטי של האסלאם הפונדמנטליסטי וכאקט של התנגדות לממשלה החילונית.

יום החג'אב הבינלאומי חל ב-1 בפברואר. את היום ייסדה נזמה קאהן והוא מצוין ב-140 מדינות 

ברחבי העולם במטרה לעודד נשים מוסלמיות ולא מוסלמיות להתנסות בלבישת החג'אב. 

שוק האופנה בארה"ב לא נשאר אדיש כלפי צרכיה של האוכלוסייה המוסלמית. חברות גדולות 

בהן Nike הוציאו דגמים מעוצבים במיוחד עבור הקהילה המוסלמית.  

על פי סקר של הוועדה ליחסים בין אמריקנים למוסלמים כמחצית האמריקנים מאמינים שהאסלאם 

מצדד בדיכוי נשים ומייחסים זאת, בית היתר, ללבישת החג'אב. סקר אמריקני נוסף העלה כי מתוך 

כמיליון נשים מוסלמיות החיות בארה"ב, כ-43% לובשות כיסוי ראש באופן קבוע.

מאחורי הרעלה
ק

טי
קו

לי 
ור

א
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אייאן חירסי עלי נולדה בשנת 1969 בסומליה. אביה, מראשי המתנגדים למשטרו של שליט סומליה דאז, 

מוחמד זיאד בארה, ריצה תקופת מאסר ארוכה בשל פעילותו. בגיל חמש עברה מילה חרף התנגדות 

אביה ובהוראת סבתה. 

בשנת 1977 נמלט אביה מהכלא והמשפחה מצאה מקלט בסעודיה ולאחר מכן באתיופיה ובקניה. חירסי 

עלי למדה בבית ספר מוסלמי, אימצה את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים וכנערה השתתפה 

בהפגנות נגד סלמן רושדי, מחבר הספר "פסוקי השטן". 

לטענתה, בגיל 23 ביקשה משפחתה להשיאה בניגוד לרצונה לקרוב משפחה מרוחק. טענה זו הוכחשה 

על ידי משפחתה. בעצירת ביניים בגרמניה, כשהיא בדרכה למפגש עם המיועד בקנדה, נמלטה להולנד. 

בקשתה למקלט מדיני אושרה ובשנת 1997 הוענקה לה אזרחות הולנדית. בהולנד למדה עבודה סוציאלית 

ומדע המדינה והחלה לפרסם מאמרים מעוררי מחלוקת המבקרים את התרבות המוסלמית ואת יחסה 

לנשים. מאמריה קובצו לספר: "מפעל הבנים".

בשנת 2003 נבחרה חירסי עלי לפרלמנט ההולנדי כנציגת המפלגה העממית לחירות ולדמוקרטיה. 

במקביל כתבה את התסריט לסרטו של הבמאי תיאו ואן גוך, "כניעה". הסרט, שמבקר את דיכוי הנשים 

בחברה המוסלמית ומלווה בטקסטים מתוך הקוראן, הצית אש, בשל סצנות פרובוקטיביות בהן נראית 

שחקנית עטוית בורקה שקופה שעל גופה כתובים טקסטים מהקוראן. זמן קצר לאחר שידור הסרט 

בטלוויזיה ההולנדית, נרצח הבמאי על ידי קיצוני ממוצא מרוקאי. לגופתו הוצמד בסכין מכתב ובו פסוקים 

מהקוראן, קריאות לג'יאהד ואיומים ישירים על חייה. חירסי עלי נאלצה לחיות תחת ליווי משטרתי צמוד 

והחלה לנדוד בין בתי מסתור. עלויות ההגנה על חייה, על פי הדיווחים, עמדו על כ-3.5 מיליון יורו לשנה.

איאן חירסי עלי
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בשנת 2006 סערה הולנד לאחר שהתברר כי שיקרה בבקשתה למקלט מדיני. על אף, שטענה כי 

נתנה לדבר פומבי טרום כניסתה לפרלמנט והעידה כי הפרטים המסולפים שנמסרו בבקשתה 

נועדו להקשות על בני משפחתה לאתר אותה, נקבע כי הליך אזרוחה לא חוקי. לפנים משורת 

הדין החליטה ממשלת הולנד שלא לשלול את אזרחותה, מה שהוביל באופן עקיף לפירוק הקבינט. 

חירסי עלי עברה לארה"ב ובשנת 2013 הוענקה לה אזרחות אמריקנית. 

דעותיה הפרובוקטיביות ומעוררות המחלוקת הקימו לה מתנגדים רבים. טיעונה המרכזי – האלימות 

 Reason Magazine-והקיצוניות טבועות באסלאם ואינן רק סטייה מקרית או זמנית. בראיון תוקפני ל

אמרה: "אנחנו במלחמה עם האסלאם. את האסלאם יש להביס". בספרה האוטוביוגרפי, "כופרת", 

טענה: "האסלאם בחלקו דת ובחלקו דוקטרינה פוליטית-מיליטריסטית. החלק השני מייצג תפיסת 

עולם, מערכת חוקים וקודים מוסריים שאינם מתיישבים עם החוקה, החוקים ודרך החיים שלנו". 

חירסי עלי עוררה זעם בקרב מוסלמים בהולנד כשדרשה לסגור את בתי הספר המוסלמים במדינה 

והציתה אש בקהילה המוסלמית בעולם כשטענה: "אין אסלאם מתון. זו דת של מלחמה, הפאשיזם 

החדש". בהמשך תהתה בנוגע למוסריותו של הנביא מוחמד ואמרה: "על פי הסטנדרטים המערביים, 

הנביא, כפי שהוא מוצג בקוראן, היה נחשב כיום לפדופיל". 

בראיון משתלח לעיתון Evening Standard אמרה: "כשם שהנאציזם החל בחזון של היטלר, החזון 

האסלאמי הוא כ'ליפות – חברה הנשלטת על ידי חוקי השריעה בה נשים, שמקיימות יחסי מין 

לפני הנישואין נסקלות למוות, הומוסקסואלים מוכים למוות ומורדים שכמותי, מוצאים להורג. חוקי 

השריעה הם אויבי הדמוקרטיה הליברלית כמו הנאציזם.... האלימות טבועה באסלאם. זהו פולחן 

הרסני וניהיליסטי של מוות, שמעניק לגיטימציה לרצח". 
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גם דעותיה בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני עוררו סערה. במהלך ביקורה בארץ, בשנת 2010, טענה 

כי הצד המוסלמי אינו רואה בקונפליקט סכסוך טריטוריאלי אלא דתי שתוצאתו אחת: היעלמותה 

של מדינת ישראל. בראיון לעיתון "הארץ" אמרה: "כשמישהו אומר 'אני רוצה בהיעלמותך', זו הכרזת 

מלחמה. אינני יודעת איך אתם ממשיכים לנהל איתם משא ומתן". 

מבקריה טוענים שאת הקריירה הפוליטית בנתה על השמצת האסלאם והמוסלמים וכי כתביה 

עושים שימוש בתיאורים ניאו-אוריינטאליסטיים ובכך, מחקים את השיח הקולוניאליסטי. בשנת 

2014 חזרה בה אוניברסיטת ברנדייס במסצ'וסטס מההחלטה להעניק לה תואר כבוד בשל "עמדות 

שאינן עומדות בקנה אחד עם ערכי האוניברסיטה". נשיא האוניברסיטה, פרדריק מ. לורנס, האשימה 

בעמדות נגועות באסלאמופוביה. תגובות הנגד לא אחרו לבוא והמוחים טענו כי מדובר במתקפה 

על החופש האקדמי והאינטלקטואלי ובכניעה והתקפלות בפני התקינות הפוליטית וקבוצות לחץ 

אינטרסנטיות. 

חירסי עלי גורפת תשבחות על פעילותה ועמדותיה לצד ביקורת חריפה שמגנה אותה בכל פה. 

"האינטלקטואלית החשובה ביותר שיצאה מאפריקה", "לוחמת חופש שמסכנת את חייה כדי להגן 

על נשים מפני האסלאם הרדיקלי", "ז'אן ד'ארק מודרנית שמתעלה על המקור מבחינה מוסרית" 

– הם קמצוץ מהנאמר עליה. הבחנה מעניינת שמורה לעיתון הגארדיאן בו נכתב: "את חירסי עלי 

מתעבים לא רק קיצונים אסלאמיים אלא גם ליברלים מערביים רבים, שמוצאים את התנגדותה 

לאסלאם דוחה כמעט כמו עמדותיה המחבקות כלפי הליברליזם המערבי". 

מתנגדיה טוענים כי היא רוכבת על הגל האנטי מוסלמי שסחף את אירופה מאז אירועי ה-11 בספטמבר 

וכי ההערצה אליה עיוורת על אף שהביוגרפיות שלה מלאות, לכאורה, אי-דיוקים, הגזמות, תיאורים

ניאו-אוריינטליסטיים בוטים והכללות גסות.  יש המערערים על סמכותה וטוענים: "חירסי עלי התקבלה 

במערב כחוקרת, פעילה פמיניסטית ורפורמיסטית על אף היעדר כל הסמכה או כישורים אקדמיים 

שיתמכו בכך, ומאפשר לה לדבר בסמכותיות על האסלאם והעולם הערבי, בראש ובראשונה על 

בסיס טענותיה כלפי האסלאם". אחרים מכנים אותה: "קול אתני לא אותנטי, שמשרת את הפמיניזם 

האימפריאליסטי". העיתונאית הפלסטינית, רולא ג'יבריל, טענה: "לתת תוקף לדבריה זה לעלוב 

וללעוג למיליוני מוסלמים".  

על "כופרת", נכתב בניו יורק טיימס: "חירסי עלי מאבדת את אמון הקורא בשל רטוריקה מופרזת". 

בעיתון האקונומיסט נכתב: "מעט מאד מוסלמים יקבלו את מכלול טיעוניה שדורשים מהאסלאם 

לשנות את דרכיו. מוסלמים מתונים היו אולי פתוחים לדיון בנוגע לארבעה נושאים, לו היו מוצגים 

ברגישות: להפסיק לקדש את החיים שאחרי המוות; 'לכבול את השריעה' ולכבד את החוק החילוני; 

לנטוש את הרעיון לומר לאחרים, בהם לא מוסלמים, כיצד לנהוג, להתלבש או לשתות; לוותר על 

מלחמת הקודש. ההצעה המרכזית – לדרוש שמוחמד והקוראן יהיו פתוחים לפרשנות וביקורת 

– 'שוברת משחק'". 

האוטוביוגרפיה השנייה שפרסמה, "נוודת: מאסלאם לאמריקה, מסע אישי דרך התנגשות בין 

ציוויליזציות", נוגעת בילדותה ומתמקדת בדמות סבתה, שארגנה את מילת נכדותיה. הספר חושף 

את היסודות לעמדותיה הרדיקליות ובו היא משתמשת בסיפור חייה הדרמטי כדי לשכנע את העולם 

הלא מוסלמי להפסיק לנהוג בסובלנות כלפי תרבות שרומסת נשים. 

התנגדותה נשמעת חזק וברור גם בכל הנוגע לנושא הרעלה. "החג'אב אינו קשור לצניעות. כל מטרתו 

להקטין את האישה ולצמצם אותה לאברי המין שלה", צייצה בחשבון הטוויטר. "החג'אב, כסמל, 

מצדיק אונס נשים שמסרבות לעטות אותו. הגיע הזמן להשליך אותו כמו את חגורת הצניעות", 

הוסיפה. בציוץ נוסף כתבה: "החג'אב מסמן נשים במכוון כרכוש פרטי ומוגבל, כחסרות זהות.

איאן חירסי עלי
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הוא מפריד נשים מגברים ומהעולם: מרסן, מגביל ומכשיר אותן לצייתנות... הרעלה המוסלמית 

מצמצמת  גם את מרחב הראייה שלך וגם את גורלך. היא מסמנת אפרטהייד שבא לידי ביטוי 

בשליטה על מין אחר במקום על גזע אחר".

חירסי עלי מתגוררת כיום בדירת מסתור בוושינגטון עם בעלה, ההיסטוריון ניל פרגוסון ובנם 

המשותף. היא עובדת במכון האמריקני ליוזמה ועומדת בראש קרן AHA שיסדה במטרה להגן על 

נשים וילדות מדיכוי מגדרי מבוסס דת. בבלוג שלה כתבה: "לנשים מוסלמיות שחיות באירופה יש 

היום סיכוי טוב יותר לחופש מאשר לפני שהתחלתי לדבר בפומבי. אני לא היחידה שתרמה לזה, 

אבל אני יודעת שהצלחתי לשנות משהו". אבטחתה ממומנת מתרומות. 

*נערך מתוך ראיונות עם איאן  חירסי עלי, ביקורות ופרסומי ביוגרפיה שפורסמו בניו יורק טיימס, עיתון הארץ, העיתון 

ההולנדי trouw, העיתון הלונדוני Evening Standard, הוושינגטון טיימס, ידיעות אחרונות, NRG, אנציקלופדיה 

בריטניקה, ויקיפדיה, The Australian, טיים מגזין, הגארדיאן, חשבון הטוויטר והבלוג של חירסי עלי

איאן חירסי עלי

39 38



קורות חיים // יוצרים

שירת בתיאטרון צה"ל ובלהקה צבאית. בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב )1997(.

בין ההצגות שביים: בתיאטרון חיפה: משפחת ישראלי מאת בועז גאון, סוחרי גומי מאת חנוך 
לוין, הצמא והרעב מאת אז'ן יונסקו, המקום ממנו באתי מאת דיוויד מאמט, מי דואג לילד מאת 
טום סטופארד איזראל ז'ורנאל מאת רוני סיני, אנשים קשים מאת יוסף בר יוסף, גזע מאת דיוויד 
מאמט, החייל האמיץ שוויק מאת ירוסלב האשק )בשיתוף תיאטרון הבימה(, גיבור הלובי מאת קנת 
לונרגאן, שעה של שקט מאת פלוריאן זלר )בשיתוף תיאטרון בית ליסין(, גלנגרי גלן רוס- מכונת 
הכסף מאת דיוויד מאמט, בעלים ונשים מאת עפ''י וודי אלן )כתיבת מחזה עם עמיר קליגר ובימוי(; 
בתיאטרון חיפה בשיתוף הקאמרי: שמו הולך לפניו מאת אפרים קישון )זוכת פרס התיאטרון 
2008(,ימי שלישי עם מורי מאת ג'פרי הטשר ומיטש אלבום, כולם היו בני מאת ארתור מילר )זוכת 
פרס ההצגה המתורגמת 2011(, שיגעון באופרה מאת קן לודוויג. בתיאטרון הקאמרי: שמנה מאת 
ניל לאביוט, הכתובה מאת אפרים קישון. בתיאטרון הבימה: נודניק מאת פרנסיס וובר. כתב וביים 
את פחד קהלבצוותא. ערס פואטי עם בוגרי ניסן נתיב ירושלים. מחזמר עם בוגרי ניסן נתיב תל-
אביב. בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער: הלילה הזה מאת דפנה אנגל )הצגת השנה לנוער 
לשנת 2008( תום-כמה סיבות לחיות מאת וייל אינו בתיאטרונטו 2006. משמש כמנהל אמנותי של 

תיאטרון חיפה מתחילת 2008.

מעצבת במה. בוגרת תואר שני באוניברסיטת תל-אביב. מרצה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל 
אביב. בין עבודותיה האחרונות: בתיאטרון חיפה:  גלנגרי גלן רוס - מכונת הכסף; בתיאטרון באר 
שבע:  הורים איומים ; בקבוצת התיאטרון רות קנר:  הוא הולך בשדות, עלילות חומית;  בתיאטרון 

החאן: המקצוען;  בתיאטרון בית ליסין:  האבא;  בתיאטרון הקרון : הגשם של סבא אהרון.

כנרת קיש / מעצבת תפאורהמשה נאור / תרגום ובימוי
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בוגרת החוג לתיאטרון, תואר ראשון ולימודי תואר שני, במסלול עיצוב תפאורה ותלבושות באונ' 
ת"א ולימודי "עיצוב תיאטרון למעצבים" בבית ראדה בלונדון. בין עבודותיה: בתיאטרון הקאמרי: 
אמא קוראג' וילדיה, אגדת דשא; בתיאטרון החאן: עורבים, אדם הוא אדם, המקצוען, החולה 
המדומה, דוחקי הקץ, ירושלים החדשה, אותלו, נישואים, המצליחים, מכינל, אשתי האהובה 
בעלי היקר. בתיאטרון חיפה: גיבור הלובי, דפוקים, ארגנטינה, משפחת ישראלי, סופמשחק, 
יעקב השקרן, סוחרי גומי; ביידישפיל: שני קונילעמל, מקווה; THEATER.J וושינגטון די סי: חבלי 
משיח; בתיאטרון הבימה: ז'קו, הבן הטוב, פתאום הגיע סתיו, חתול רחוב, הנהג של מיס דייזי, 
כל החיים לפניו, אלינג; בתיאטרון באר שבע: איזה יופי, הלב הלבן, הזכייה הגדולה, ברוקלין 
בוי; באופרה הישראלית החדשה: כרמן בת"א. במשך השנים עצבה תפאורות ותלבושות להצגות 
בתיאטרון אורנה פורת, במדיטק, לקבוצת אורתו-דה, לקבוצת אלומיניום, בפסטיבלים עכו, 

תיאטרונטו, הרמת מסך, תיאטרון קצר, פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים ועוד.

עצבה תאורה לכל התיאטרונים בארץ, ללהקות מחול, מופעי מוסיקה ובידור, פסטיבלים ובתי 
ספר. עבודות עיצוב בין השנים 2010 – 2017: חוזרים על סינדרום ירושלים מאת ובבימוי יהושע 
סובול, סמינר הקיבוצים )2010( לב של מלך, בימוי וכתיבה – יענקלה יעקובסון, המדיאטק חולון 
)2010( פסטיבל אינטימה דאנס, תיאטרון תמונע )2010( יוליסס על בקבוקים- מחזה של גלעד 
עברון בבימויה של אופירה הניג – תיאטרון חיפה )2011( הברווזון המכוער, מחזה – יקי מחרז, 
בימוי – ישראל גוריון, תיאטרון אורנה פורת )2011( תש"ח, עיבוד ובימוי – נויה לנצט, תיאטרון 
חיפה )2011( כולם היו בני, בימוי – משה נאור, קופרודוקציה תיאטרון חיפה-קאמרי )2011( מלח 
מים, בימוי – נועה לב, הזירה הבינתחומית, זוכה פרס פסטיבל עכו )2011( איזראל ז'ורנל, מחזה 
מאת רוני סיני, בימוי – משה נאור, תיאטרון חיפה )2011( אמנות, בימוי – נתן דטנר, תיאטרון חיפה 
)דצמבר 2011( זריחה, מחזה מאת עידו בורנשטיין. בימוי – שלמה פלסנר, תיאטרון כאן )2011( 
התקפת לב, אנסמבל ציפורלה, צוותא )2012( + "ציפורלה חו"ל" גזע, מחזה דייויד מאמט, בימוי  
- משה נאור, תיאטרון חיפה  )2013( שיגעון באופרה, בימוי – משה נאור, קופרודוקציה תיאטרון 
חיפה – קאמרי )2013( מסע הדוד מקס, בימוי – רן בכור, תיאטרון חיפה, פסטיבל הצגות ילדים 
)2014( וניה, סוניה, מאשה ושפיץ, בימוי - משה נאור, תיאטרון חיפה )2014( זה תלוי, בימוי – נעה 
לב, סמינר הקיבוצים, )2014( פרח לב הזהב, בימוי – דניאלה מיכאלי, תיאטרון השעה )2014/2015( 
בראבא – המופע, בימוי רוני ניניו )2015( אחת מסוגה, בימוי- דניאלה מיכאלי, סמינר הקיבוצים 
)2016( תיאורמה, בימוי – אריאל וולף, תיאטרון הקוביה )המרכז הגאה( )2016( גלנגרי גלן רוס, 
בימוי – משה נאור, תיאטרון חיפה )2016( אקווריום, בימוי – רוני ברודצקי, תיאטרון חיפה )2016( 
נעלים, בימוי – נועה לב, הפקה עצמאית )2016( כטוב בעיניכם, בימוי – אודי בן משה, תיאטרון 
הקאמרי )2017( סטריאוטיפי, אנסמבל ציפורלה )2017( אהבה וכסף, בימוי – משה פרלשטיין, 

הפקה פרטית )2017( קרקס של יהודים, בימוי - רוני ברודצקי, תיאטרון חיפה )2017(.

קורות חיים // יוצרים
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מלחין ויוצר להצגות, סרטים וטלווזיה. למד מוסיקה באוניברסיטת אורוגוואי. בוגר בית הספר "רימון" 
במחלקת הלחנה לקולנוע. בין עבודותיו: בתיאטרון הבימה: אלוהים מחכה בתחנה, השבועה; 
בתיאטרון חיפה: הרפתקאות חמור שכלו תכלת. הסרט הצלמניה, סדרת הטלוויזיה משפחות 

)האחים היימן(,  הטייסות )yes(, סרברוס )להקת המחול "פרסקו"(, ועוד.

אלברטו שוורץ / מלחין

בוגרת סדנת משחק ב"אימפרו"- סטודיו למשחק בקולנוע ובטלויזיה )2012(, בוגרת המכינה למשחק 
במכללת סמינר הקיבוצים )2013(. בוגרת המסלול לבימוי והוראת תיאטרון במכללת סמינר הקיבוצים 
)2017(. במאית צעירה. בין עבודותיה: עיבוד ובימוי של המחזה מי מפחד מוירג'יניה וולף במסגרת 
פרויקט הגמר בסמינר הקיבוצים. בימוי המופע רומהו ויוליע במסגרת בפסטיבל הליצנות בנתניה 

2016, בימוי ההצגה סימני דרך בפסטיבל חיפה להצגות ילדים 2017.

סופיה נולר / ע. במאי
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איציק כהן, יליד תל אביב, בוגר בהצטייינות של אוניברסיטת תל אביב במגמת משחק. התפרסם 
כשהופיע  ברביעיית הדראג  ״בנות פסיה״. שיחק בתיאטרון הקאמרי בהצגות הרב קמע, הצמה של 
אבא, כנר על הגג, המפיקים, קזבלן ועוד. בטלוויזיה: בדרמה הבחור של שולי, בסדרה ראש-גדול , 
בוליווד, רוקדים עם כוכבים, חסמבה דור 3, החברים של נאור, ניו-יורק, גאליס, בסדרה ג׳וני - 
לה היה שותף בכתיבה ובפאודה שנמכרה לנטפליקס. בקולנוע: סיפור גדול, סימה וקנין מכשפה, 
ישמח חתני, מאכתוב. לאחרונה השתתף במחזמר היירספריי ובעונה השנייה של  הסדרה פאודה.

בוגר מכינה בסטודיו לאומניות הבמה מיסודו של יורם לוינשטיין. בין עבודותיו בתיאטרון: בתיאטרון 
הבימה: השחף )בתפקיד קוסטיה, בימוי רמי הויברגר(; בפסטיבל ישראל 7002: רומיאו ויוליה )רומיאו,  
בימוי מיכאל רונן(; בתיאטרון הקאמרי: יומן חוף ברייטון )בתפקיד יוג'ין, בימוי עדנה מזי"א(. בקולנוע: 
תהילים )רפאל נג'אר(, מועמד דקל הזהב- קאן 7002, איים אבודים )רשף לוי( זוכה פרס אופיר לשחקן 
הראשי הטוב ביותר, לבנון )שמוליק מעוז(, בנא ) בימוי ניב קליינר(,  מבול ) גיא נתיב( זוכה פרס 
אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותר, השוטר )נדב לפיד(, רימון הזהב )דן תורג'מן(, ערבים רוקדים 
)ערן ריקליס( מועמד לפרס אופיר לשחקן ראשי הטוב ביותר, יונה )ניר ברגמן(, נדרים) טל זגרבה (, 
ג'נקשן 84 )אודי אלוני(. בטלוויזיה : דאוס )תפקיד ראשי דני הייזנר, גידי דר(, פרשת השבוע )בימוי 
רני בלייר(, נבלות )בתפקיד מושק'ה, בימוי דרור סבו(, קטמנדו )בימוי אמיל בן שמעון(, פרופיל 46 
)בימוי איתן צור(, גרעינים )יוסי קרן, שחר רזניק(,  שכונה 3 )בימוי אורן שקדי, יוצר גיורא חמיצר(. 
מוסיקה: חבר ומייסד כהן@מושון הרכב היפ הופ מאחוריו שלושה אלבומים כושר גופני )8002 ,הד 

ארצי(, מחשב לכל ילד )1102, היי פידלטי( וימים ארוכים )6102(.

למדה תיאטרון בבית הספר "esuohyalP doohrobhgieN ehT" בניו יורק. סטודנטית לתואר ראשון 
בפילוסופיה וקולנוע באוניברסיטת תל אביב. מתפקידיה בטלוויזיה: אליפים )3 עונות(. בקולנוע: 
מפריח היונים )בבימויו של ניסים דיין(. השתתפה במחזמר סירות בודפשט במסגרת חג המחזמר 
בת ים )פרס ראשון( ובתיאטרון הקאמרי. על מי ועל מה בתיאטרון חיפה הוא תפקידה הראשון 

בתיאטרון הרפרטוארי.

בוגרת סמינר הקיבוצים. מעבודותיה בתיאטרון; בתיאטרון חיפה: גיבור הלובי מאת קנת לונרגאן 
בבימוי משה נאור, שלא תתעורר הילדה מאת שי שבתאי ותומר אבירם בבימוי רוני ניניו; בתיאטרון 
תמונע: הרדופים מאת מאור זגורי, השולחן מאת רוני ברודצקי, יומן הצגת יחיד בפסטיבל תיאטרונטו 
2016 מאת אורלי קסטל בלום, בבימוי איתי פלאוט ותמר גורן. בטלוויזיה: איש חשוב מאוד מאת 
שירלי מושיוף, כבודו מאת רוני ניניו ושלמה משיח ובבימוי רוני ניניו, סדרת הרשת בקרוב אצלך 
מאת עינב גיאת. כתבה את המחזה ריב במסגרת פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא. זוכת מלגת "קרן 
אמריקה לישראל" לשנת 2011 בתיאטרון ומלגת הצטיינות לשנת 2012 מתאם אלי לאון. זוכת פרס 

האקדמיה לטלוויזיה לשנת 2014.

מיכאל מושונוב איציק כהן 

יסמין עיוןאלמה דישי

קורות חיים // שחקנים
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הצוות שלנו

הנהלת תיאטרון חיפה 

דירקטוריון תיאטרון חיפה | יו’’ר ישראל סביון

חדווה אלמוג- מ”מ ראש העיר, רבקה איזיקוביץ, 
ד''ר אסתי גולן, רו''ח גלית יחזקאלי, ירון פיינטוך, 

משה פרץ, בתיה קלייט

מנכ”ל ניצה בן צבי

מנהל אמנותי משה נאור

יועץ משפטי עו”ד שלמה כרוב

עו''ד יערית אייל 

ועדת ביקורת | יו’’ר רו’’ח מרי סבג

רו''ח יוליה מרזליאקוב 

רו”ח מבקר רו’’ח זאב שלום

מבקר פנים רו”ח יום טוב בילו

דרמטורג התיאטרון עמיר קליגר

עוזרת מנהל אמנותי יואלית אליכין

מזכירת התיאטרון ורדית כהן

מנהלת שיווק מיכל הללי

מנהלת מכירות חוץ ומחלקה חינוכית גילת סלע

תקשורת שיווקית ותוכן עדי רונן

מנהל טכני עופר טל

מנהל הפקות דור שלום

מנהלת חוג ידידים דפנה נוף

חשבת רקפת בלומנפלד 

קב”ט שושני מרקוביץ’

דוברות ויחסי ציבור "בירן תקשורת’’

מתרגמת לשפה הערבית לנא חורי

הנהלת חשבונות מרינה גנדין

משרדי פרסום סטודיו דותן- לידז’י | ווביק

צוות טכני: תפעול שמואל מיכאלוב, ואלרי זסלבסקי, 
מיכאל ניבוטובסקי, דימיטרי סקרינקה, עוז שליין, 

טימותי סליצקי, אלדד מיכאלי, שי סיני  

סאונד ניסים טוויטו, גיא וילינסקי, דודי עשור

חשמל ותאורה חואן כהן, יוסי זוהר, ניר ריקון, 
אלי אשכנזי, דימה אלטמן, רומן אורין, ליאור לוין

הלבשה לובה גלפרין, ויקי אזולאי, סשה צ'רנין, 
עמליה זכריה

מתפרה סרגיי קאשין

איפור ופאות לודה גולדברג, טניה שפק

אביזרים ענת זמיר

מנהלי הצגה יואלית אליכין, דור שלום, ענת זמיר, 
עמליה זכריה

אחזקה קלרה זינגר, נדיה בונדורנקו

שירות לקוחות ומנויים: אחראי משמרת: יובל יאירי, 
רמי אלקסלסי

נציגים אורלי קוטיק, הילה אטיאס, רועי דגן, 
נורית דרייפוס, עדי טושק, ספיר כהן, אמי עודה, 

חנא לאון, לאוניד קרסנר

דיילים: אחמ’’שים אסף ברנשטוק, הלנה גולדמן,  
אביטל גולדמן, אופיר יוסף 

דיילים אנה לוי,  אור אביב,  לימור ארמה, טלי ביסקר, 
מתן גרנר, יותם קנובל,  קרן זיסמן, שני כסיף, 
שיר ראבד, עדי שינדר, שירי עשת, גל עדי, 
דינה קורח, יפתח ינקו, אורן סלמנדר, נוי רז, 
שי עקיבא, עוז קרא, בר אביב, ענבר אבני, 

קארין ליאחובצקי, לב אביב.

שחקנים בהצגות תיאטרון חיפה )לפי סדר א''ב(

יוסף אבו ורדה, קרן אור, דור אוחיון בר-נתן, טלי אורן, אלברט אילוז, יוסף אלון, שרון אלכסנדר, 
עידן אלתרמן, חן אמסלם, מורן ארביב - גנס, דמיטרי באסין, לנה בולט, ארז ביטון, רבקה בכר, 
ארז ביטון, לירית בלבן, דורון בן דוד, דביר בנדק, לירון בן שלוש, שאול בסר, לנה בקסן, דניאל 
ברטוב, יואב בר לב, אורי גבריאל, נעה גודל, רוני גולדפיין, ישי גולן, שושה גורן, דודי גזית, חן 
גרטי, אלכס גרייסר, חיים דולינגר, אלמה דישי, שרון דנון, רמי דנון, אמיר הלל, איגור וינוקור, 
יוליה ורגין לוינשטיין, יונית טובי, מתן זרחיה, מונה חווא, חנאן חילו, אוריה יבלונובסקי, איגור 
ייליזרייב, איציק כהן, יפעת כהן, לוסיה מאליה, דורית לב ארי, יעל לבנטל, אסי לוי, דליה לי 
שטורך, נגבה מאור, לוסיה מאליה, מיכאל מושונוב, רותם מלר, מיטל נר, ענת סלונים, ולדי 
פסחוביץ', ג'סאן עבאס, יסמין עיון, סיגלית פוקס, קרן צור, שרון צור, נילי צרויה, נינה קוטלר, 
מיקי קם, רעיה קמינסקי, איילת רובינסון, טהוניה רובל, אייל רוזלס, לאורה ריבלין, רון ריכטר, 

ארז שהרבני, אולגה שצמן
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A bitter sweet comedy, full of warmth and love to our fellowman, written by Pulitzer 
Prize winner, Ayad Akhtar. ”The who and the what” is located in today’s Atlanta. 

Afsal, a father of two, and an Immigrant from Pakistan himself, fulfilled his version of 
the ”American Dream”, establishing the city’s most successful taxi company. 

Despite the success, since the death of his beloved wife, he finds no peace of mind. 
Afsal is preoccupied with the question: will he succeed in marrying his eldest daughter, 
Zarina? His profound love for her, alongside the values of the family that are well rooted 
in his traditional beliefs, leads him to a search for a worthy husband. In various peculiar 
ways, and without her knowledge, he locates a potential candidate for Zarina.

Zarina, on her side, is actually fond of the groom-to-be that was designated by her 
father, but her independent and tempestuous character leads to troubles. The religious 
and conservative tradition in which she grew up, and especially the women limited role 
and place in it, ignite the urge to revolt. 

In addition to that, Zarina was gifted with an exceptional literary talent and excessive 
artistic ambitions that she wants to fulfill. The novel she is writing suggests feminist 
perspective on the Holy Scriptures stirs up and provoke her community, shaking her 
family roots and jeopardizing everything she hold dear to her heart. Will love survive?

THE WHO AND THE WHATBy Ayad Akhtar

Written By: Ayad Akhtar

Translated and Directed By: Moshe Naor

Set Design: Kineret Kish

Costume Design: Dalia Penn Heller

Lighting Design: Hani Vardi & Eli Ashkenazi

Original Score: Alberto Schwartz

Director Assistant: Sofia Noller

Advisor: Abed Natour

Cast

Izik Cohen | Afsal

Alma Dishi | Zarina

Michael Moshonov | Elay

Yasmin Ayoun | Mahwish

Duration of the performance: 1 hour and 30 minutes,  
without intermission  
First performance:  18.10.2017
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תיאטרון חיפה, רח' פבזנר 50, מיקוד 3313436
טל': 04-8600500 | פקס: 04-8600575

www.ht1.co.il :אתר התיאטרון
משכן התיאטרון ע''ש מאירהוף

The Joseph & Rebecca Meyerhoff Theatre of Haifa


