
»אזמין לסעודתי אושפיזין עילאין«
האר«י הקדוש

על פי המסורת היהודית בחג סוכות נהוג להזמין לסוכה 7 אושפיזין, אחד בכל יום. אלה 
הם אבות האומה שלנו ודמויות מופת מההיסטוריה היהודית. אבל סוכות הוא גם החג 
הכי אוניברסלי בלוח השנה היהודי. בחג סוכות נצטוו בני ישראל להקריב קורבנות עבור 
ויוצאים למרחב. »עושה  כל אומות העולם. בחג הזה אנחנו עוזבים את הבית המוכר 

אדם את ביתו עראי ואת סוכתו קבע« )רמב«ם הלכות לולב ו׳(.

אנחנו במרכז הרפורמי לדת ומדינה החלטנו לקחת את הרעיון צעד נוסף קדימה ולהזמין 
אתכם בחג הזה לארח בסוכה שלכם אושפיזין קצת אחרים:

ضيوف - דויוף – אורחים

משוררים, סופרים, שחקנים, אנשי רוח ומנהיגי ציבור כולם בני ובנות הציבור הערבי. 
בכל  בסוכה.  לתלייה  מרהיבים  פוסטרים  שבעה  של  סדרה  עבורכם  במיוחד  הפקנו 

פוסטר תמצאו מידע על הדמות המצויירת וקישור לסריקה בסמארטפון.

נותנים  אנחנו  ויהודים,  ערבים  בין  מתוחים  ויחסים  גזענות  של  האלה  בימים  דווקא 
לכם הזדמנות אמיתית לפתוח את לבכם למרחב סביבנו ולהעניק לחג הזה משמעות 
ועל הדרך תזכו להכיר מקרוב כמה  ויחסי שכנות טובה.  קירוב לבבות  רלוונטית של 

דמויות מרתקות שיצרו את התשתית והזהות של רבים מאתנו:

 מחמד טהא עלי • בסאם זועמוט • נאדיה חילו • עבד אלרחמן זעבי
אום כולתום • תופיק טובי • מאי זיאדה

סוכות שמח ו- عيد العرش سعيد!

המרכז הרפורמי לדת ומדינה

של  והמשפטית  הציבורית  הזרוע  הוא  ומדינה  לדת  הרפורמי  המרכז 
התנועה הרפורמית בישראל. אנחנו נאבקים בהדרת נשים, בקנאות דתית 
בנישואין  בחירה  חופש  ומדינה,  דת  הפרדת  למען  ופועלים  ובגזענות, 
ושוויון זכויות לכל אזרחי המדינה. כל אלה ברוח חזון מגילת העצמאות.

عبد الرحمن زعبيעבד אלרחמן זועבי 
מערת  טבח  לאחר  שקמה  החקירה  בוועדת  חבר  היה  העליון.  משפט  בית  שופט 

המכפלה ופעל לדו-קיום בין ערבים ליהודים במסגרת קרן אברהם.

1932-2014

توفيق طوبيתופיק טובי

מילא תפקיד מיוחד במאבק לביטול הממשל הצבאי על האוכלוסיה הערבית בישראל 
ובמאבקים נגד אפלייתה בכל התחומים. בעקבות ביקרות על כהונתו כחבר-כנסת, 

כתב עליו אלתרמן את ה-“הנזיפה בתופיק טובי“ במסגרת ה-“טור השביעי“.

1922-2011

ناديا حلوנאדיה חילו
חברת כנסת, פורצת דרך עבור נשים ערביות בישראל, עובדת סוציאלית ופעילה למען 

זכויות נשים, ילדים ונוער בסיכון. נאבקה למען שוויון בין ערבים ליהודים בישראל.

1953-2015

مي زيادةמאי זיאדה

נולדה בנצרת והייתה לאחת הנשים המשכילות בראשית המאה העשרים ולמנהיגת 
התנועה הפמיניסטית במצרים.

1886-1941

بسام زعمطבסאם זועמוט

כוכב ”המסעדה הגדולה“, סדרת הטלוויזיה המצליחה של הערוץ הראשון, 
ואחד השחקנים האהובים בישראל.

1951-2004

ّم كلثوم אום כולתום ا�
נולדה בכפר עני בדלתא של הנילוס והפכה לאחת הזמרות הגדולות בעולם הערבי. 
התפרסמה בקולה העשיר וכונתה ”כוכב המזרח“. אלבומיה הם עד היום מהנמכרים 

ביותר בעולם הערבי.

1904-1975

בעל חנות מזכרות בשוק של נצרת שבשעות הפנאי שלו כתב שירים שהתפרסמו 
בעולם כולו. שיריו נכתבו בשפה פשוטה ומבטאים את הקשר של האדם לאדמתו.

طه محمد عليטהא מוחמד עלי
1931-2011

המרכז הרפורמי לדת ומדינה



בעל חנות מזכרות בשוק של נצרת שבשעות הפנאי שלו כתב שירים שהתפרסמו 
בעולם כולו. שיריו נכתבו בשפה פשוטה ומבטאים את הקשר של האדם לאדמתו.

طه محمد عليטהא מוחמד עלי
1931-2011



 »ִלְפָעִמים 

 ִמְתַחֵּׁשק ִלי ְלַהְזִמין ְלדּו-ְקָרב 

 ֶאת ָהִאיׁש 

 ֶׁשָרַצח ֶאת ָאִבי 

 ְוָהַרס ֶאת ֵּביִתי 

 ְוִׁשֵּלַח אֹוִתי ֵעירֹם ְוֶעְרָיה 

 ְלָכל ָהרּוחֹות ֶׁשל עֹוַלם 

 ַהְּבִרּיֹות ַהַּצר. 

 ֶׁשִאם ַיַהְרֵגִני 

 ּוָמָצאִתי ְמנּוָחה ְנכֹוָנה 

 ְוִאם ֲאַחְּסֵלהּו 

 ָמָצאִתי ְנָקָמה. 

 ֲאָבל... 

 ִאם ִיְתַּגֶּלה ִלי 

 ְּבַּמֲהָלְך ַהּדּו-ְקָרב 

 ֶׁשֵּיׁש ִליִריִבי 

 ִאָּמא 

 ֶׁשַּמְמִּתיָנה לֹו 

 אֹו ַאָּבא 

 ֶׁשַּמִּניַח ֶאת ַּכף ְיִמינֹו 

 ַעל ִּכְבַרת ַהֵּלב ְּבָחֵזהּו 

 ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַהֵּבן ֶׁשּלֹו ְמַאֵחר 

 ֲאִפּלּו ֶרַבע ָׁשָעה 

 ֵמֵעֶבר ְלמֹוֵעד ׁשּובֹו -- 

 אֹו ָאז 

ֹלא ֲאַהְרֵגהּו...«

מתוך השיר נקמה, תרגום אנטון שמאס

עלי, תושב נצרת, היה אוטודידקט. כבר בכיתה ד׳ 
הוא עזב את בית-הספר, אבל המשיך ללמוד לבדו. 
בשנות החמישים פתח חנות מזכרות לתיירים נוצרים 
כשהחנות  נצרת.  העיר  במרכז  אלקזנובה  בשוק 
התרוקנה ממבקרים הוא כתב שירים. עם השנים 
המגרות בחנותו של עלי התמלאו בשירים, עד שאזר 

אומץ ובגיל 41 החל לפרסם את שיריו. 

שירה  ספרי  חמישה  הוציא  הוא  השנים  במהלך 
וקובץ סיפורים קצרים בשפה הערבית. שיריו של 
עלי נתקבלו באהבה גדולה, תורגמו לשפות רבות 
ביניהן: עברית, רוסית, איטלקית, סינית, צרפתית 
ופורסמו בכתבי עת ברחבי העולם. עלי הוא חתן 

פרס טבע לשירה בשנת 2005.

ועוד עשרה  מבין ספריו של עלי: »השיר הרביעי 
בבית- »שריפה  הרוצחים«,  את  »לרמות  שירים«, 
פרפרים  ונער  ח׳ליף,  »אל,  המנזר«,  של  הקברות 

צבעוניים« ו-«לא יותר«.

טהא מוחמד עלי הלך לעולמו ב-2.10.2011.

טהא מוחמד עלי קורא את שירו נקמה 

טהא מוחמד עלי طه محمد علي
משורר ערבי שחי בנצרת - 1931-2011



ناديا حلوנאדיה חילו
חברת כנסת, פורצת דרך עבור נשים ערביות בישראל, עובדת סוציאלית ופעילה למען 

זכויות נשים, ילדים ונוער בסיכון. נאבקה למען שוויון בין ערבים ליהודים בישראל.

1953-2015



נאדיה חילו נולדה ב-5 ביולי 1953 למשפחה ערבית-
נוצרית ביפו. היא למדה באוניברסיטת תל-אביב 
והייתה הסטודנטית הערבייה היחידה בבית הספר 
שקבלה,  הביקורות  למרות  סוציאלית.  לעבודה 
נאדיה החליטה ללמוד נהיגה והייתה לאחת הנשים 

הראשונות ביפו המחזיקות ברישיון נהיגה. 

בין השנים 1976-1982 עבדה נאדיה בלשכה לשירותים 
חברתיים של אגף הרווחה של עיריית תל-אביב, 
כחלק  פרטיים  וגנים  מעונות  של  רשת  והקימה 
מפרויקט שיקום שכונות. בין השנים 1983-1994 עבדה 
לנוער של משרד  כקצינת מבחן בשירות המבחן 
הרווחה ואף הוסיפה לתחומי אחריותה את ריכוז 
מערך חקירות ילדים שנפגעו מעבירות מין. בעיניה 
שיקום נוער עברייני הוא דרך נוספת להוכיח שגם 
נשים יכולות להצליח בתפקיד שנחשב גברי.  בין 
השנים 1990-1994 היא הקימה תוכניות לפיתוח כישורי 
מיומנות של הורים במסגרת התוכנית למעורבות 
במכללת סמינר הקיבוצים וייסדה את »מרכז הירש« 
לגיל הרך ביפו. ששילב פעילויות רווחה וחינוך כחלק 
מתוכנית כוללת להתפתחות פעוטות עד גיל שש, 
סיפק שירותים למשפחות משלב ההריון, ההכנה 
ללידה, טיפת חלב וליווי התינוקות. כל זאת בעברית 
ובערבית. המרכז סיפק גם עזרה לנפגעות ולנפגעי 

אלימות במשפחה.

יו«ר נעמת, כחברת מועצת  נאדיה כיהנה כסגנית 
ארגוני הנשים בישראל. וכחברת הנהלה בעמותה 
חברה  הייתה  בנוסף,  בספורט.  האישה  לקידום 
בקואליציית ארגוני הנשים, חברה בפורום הנשים 
הבינלאומי בישראל וחברת פורום »נשים לתקציב 
הוגן« במכון אדווה. בשנת 1997 ייסדה את עמותת 
»מנארה«, שעסקה בקידום ופיתוח חברתי של נשים. 
ככלי לפעילות חברתית לקידום מנהיגות נשית בקרב 

האוכלוסייה הערבית. 

מונתה לתפקיד הממונה על מעמד  באותה שנה 
האישה במגזר הערבי ויו«ר מועצת הנשים הערביות 
במרכז השלטון המקומי. היא שימשה כנציגת הנשים 
בוועדות הכנסת והשתתפה בהקמת מועצת הנשים 
כראש  כהונתה  בתקופת  המקומיות.  ברשויות 
היועצות  חוק  התקבל  האישה  למעמד  היחידה 

למעמד האישה ברשויות המקומיות. 

נבחרה לח«כ בכנסת ה-17 מטעם מפלגת  נאדיה 
העבודה. בעבודתה הפרלמנטרית התמקדה בקידום 
שוויון זכויות וקירוב האוכלוסייה הערבית ליהודים, 
הקימה את השדולה לערים מעורבות ואת השדולה 
להעלאת  נאבקה  כן,  כמו  ערבי.  יהודי  לדו-קיום 
ובפעילות  הרווחה  במשרד  הנוער  חוקרי  מספר 
במגזר  המשפחה«  כבוד  רקע  על  »רצח  למניעת 
הערבי. נאדיה הרחיבה את התנאים לזכאות למעון 
טיפול  בנושא  נהלים  לגיבוש  וקראה  שיקומי  יום 

בקטינים שאינם בחסות הוריהם.

בבחירות המקדימות של מפלגת העבודה לכנסת 
לקידום  ופנתה  ריאלי  במקום  נבחרה  לא  ה-18 
פרויקטים חברתיים ולייעוץ. נוסף על כך, שימשה 
חברה בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית בית 
ברל וכחוקרת אורחת במכון למחקרי ביטחון לאומי. 

חילו התגוררה ביפו, הייתה נשואה ואם לארבע בנות.

היא הלכה לעולמה ב-27.2.2015 לאחר מאבק במחלה 
קשה. 

 INSS נאום נאדיה חילו במרכז למחקרי בטחון לאומי
על יחסי ערבים יהודים בישראל

נאדיה חילו ناديا حلو
חברת הכנסת הערביה - נוצריה הראשונה בישראל 1953-2015



بسام زعمطבסאם זועמוט

כוכב “המסעדה הגדולה”, סדרת הטלוויזיה המצליחה של הערוץ הראשון, 
ואחד השחקנים האהובים בישראל.

1951-2004



זועמוט נולד בירושלים, אך את השכלתו התיאטרלית 
הוא רכש ב-«בית רוטשילד« בחיפה. הוא סיים את 
לימודיו בשנת 1976. זועמוט היה שחקן מעולה ועם 
סיום לימודיו הוא התקבל ללהקת תאטרון החאן 
ושיחק בהצגות רבות: »סוחרי גומי«, »אנטיגונה«, 
»מידה כנגד מידה ובהצגת היחיד »סיפורי אבו נימר«, 
המבוססת על ספר שכתב דן בן אמוץ. כמו כן, הוא 
שיחק בתאטרון בית לסין בהצגה »חצוצרה בואדי« 
על פי ספרו של סמי מיכאל ובהצגות רבות נוספות 
בתאטרון אלקסבה: »נישואי פיגרו«, »המהגרים«, »בת 

הטוחן« ועוד.

את עיקר פרסומו עשה זועמוט בעקבות תפקיד 
הגדולה«.  »המסעדה  הטלוויזיה  בסדרת  שקיבל 
את  ו-«גנב  חכים  הטבח  בתפקיד  שיחק  זועמוט 
ההצגה«. בן לילה הוא נתחבב על קהל רחב של 
צופים והסדרה הפכה לסדרת פולחן. בשנות ה-80׳ 
השתתף זועמוט בסדרות טלוויזיה נוספות: »שכנים« 

ו-«סיפורי חליל«. 

באמצע ובסוף שנות התשעים כתב זועמוט תסריט 
בערבית לקומדיית מצבים. התסריט הוצע לרשות 
קמר  קמר לבמאי.  את ויקטור  שמינתה  השידור, 
ליהק את זועמוט עצמו לתפקיד הראשי, וכך נוצרה 

לה »משפחה דה לוקס«.

בקולנוע גילם מחבל לבנוני בסרט »גמר גביע« )1991( 
של ערן ריקליס, וכן שיחק בסרט »קרקס פלשתינה« 

)1998( של אייל חלפון ובסרטים נוספים אחרים.

בשנותיו האחרונות מצבו הבריאותי של בסאם הלך 
והתדרדר והוא התקשה לעמוד על רגליו.

הבמאית ומנהלת תיאטרון »המעבדה« הירושלמי, 
אופירה הניג, שביימה את זועמוט במספר רב של 
הפקות ספרה על בסאם: »כשחקן, יש כל-כך הרבה 

מה ללמוד ממנו על נדיבות לב ואהבת קהל. הוא 
וזה  אותו באהבה  עוטף  היה  והקהל  עלה לבמה 
בכלל לא חשוב היה באיזה תפקיד מדובר. הוא אהב 
את הקהל והקהל אהב אותו בחזרה. למדתי ממנו 
המון, בין היתר להיפרד מהציניות והאירוניה בכניסה 
לחדר החזרות. הוא היה איש חם ובעל חוש הומור 
שאי אפשר היה לעמוד בפניו וזה בא לידי ביטוי גם 
במהלך החזרות. הוא היה גורם לנו להתקפות צחוק 

בלתי נשלטות«.

השחקן מכרם ח׳ורי, חברו הקרוב של בסאם זועמוט, 
מספר: »בכל פעם שאני חושב על בסאם עולה על 
פניי חיוך. הוא רצה את טובת שני העמים והאמין 
בדו-קיום. בדרך לעבודה בתיאטרון הוא נדרש לעבור 
מחסומים אם זה בשועפט או בבית חנינא ולמרות 
זאת הנשק שבו בחר היה הומור נפלא. אני חושב 
שהוא היה רוצה שאנשים יזכרו אותו כמי שהביא 
לחיים שלהם הנאה ואושר, כמי שהעלה להם חיוך 
גדול לדעת להצחיק אנשים  דבר  זה  על הפנים. 
ולגרום להם הנאה, לא כל אדם יודע לעשות את זה.»

זועמוט התגורר עד מותו בשכונת 
שועפאט שבירושלים, עם אשתו ובתו. 

בסאם זועמוט הלך לעולמו ב-16.10.2004 והוא בן 53.

לצפייה בפרק בסדרה המסעדה הגדולה

בסאם זועמוט بسام زعمط
שחקן 1951-2004



توفيق طوبيתופיק טובי

מילא תפקיד מיוחד במאבק לביטול הממשל הצבאי על האוכלוסיה הערבית בישראל 
ובמאבקים נגד אפלייתה בכל התחומים. בעקבות ביקרות על כהונתו כחבר-כנסת, 

כתב עליו אלתרמן את ה-”הנזיפה בתופיק טובי” במסגרת ה-”טור השביעי”.

1922-2011



 »וְבֵכן: ִמי תּוִפיק טּוִּבי? הוא ֲחֵבר ַהְּכֶנֶסת. 
 הּוא קֹומּוִניְסט ַעְרִבי. ְּבֵבית ַהִנְבָחִרים 
 יֹוֵׁשב ִהּנֹו ִּבְזכּות-ְמֵלאה ְוֹלא ְּבֶחֶסד… 

ְּכָבר ֵעת אּוַלי ִלְזּכֹר זֹאת, ֲחֵבִרים.

 ְוֵאין הּוא ָחב ָּבֶזה ּכֹל חֹוב ַעל ּגֶֹדל ֶנֶפׁש. 
 ְיִׁשיָבתֹו ִהיא חֹק. 

 ִהיא ָצו. 
ִהיא ָאֶלף-ֵּבית. ...«

הטור השביעי, נתן אלתרמן

תופיק טובי נולד בחיפה למשפחה ערבית נוצרית. 
הוא למד בפנימייה של בית-הספר המסיון בירושלים. 
בין השנים 1943-1948 הוא עבד במחלקת העבודות 

הציבוריות של ממשלת המנדט הבריטי.

הקומוניסטית  למפלגה  טובי  1940 הצטרף  בשנת 
המפלגה  פיצול  לאחר  )פק«פ(.  פלשתינה  של 
על רקע לאומי ב-1943 היה אחד ממייסדי הליגה 
לשחרור לאומי. ב-1948 איחדו חברי הליגה הערבים 
וחברי הפק«פ היהודים כוחות והקימו את המפלגה 
הקומוניסטית הישראלית )מק«י(. טובי היה חבר 
הוועד המרכזי של המפלגה, חבר לשכה ומזכירות, 
וערך את עיתונה בשפה הערבית, »אל-איתיחאד«. 
בנוסף, היה חבר נשיאות הוועד הארצי למען שלום 
השלום  מועצת  נשיאות  וחבר  ה-50  שנות  מאז 

העולמית.

בשנת 1949 נבחר לכנסת מטעם מק«י. באותה שנה, 
בעת שקבל על התנהגות צה«ל בפעולות חיפוש 
מסתננים בגליל, היו שטענו נגדו כי עליו להודות 
זאת  בעקבות  כנסת.  כחבר  מכהן  שהוא  כך  על 
יצא להגנתו המשורר נתן אלתרמן במדורו »הטור 
השביעי« בשיר בשם »הנזיפה בתופיק טובי« )להלן(.

ויכוחים פנימיים במק«י על  בשנת 1965, בעקבות 
מהות התנועה הוחלט על פילוג. טובי, יחד עם חבריו 
מאיר וילנר, אמיל חביבי, תאופיק זיאד וסשה חנין, 
הקימו את רק«ח, שהייתה תנועה יהודית ערבית ולא 
ציונית, בה טובי שימש כנציגה השני בכנסת ביחד 
עם וילנר. מצב זה המשיך משהוקמה חד«ש בשנת 
1977, וטובי היה מספר שתיים ברשימתה לכנסת. 
בשנת 1976 נתמנה לסגן מזכ«ל המפלגה ובשנת 1989 
נתמנה למזכ«ל המפלגה, תפקיד שכיהן בו עד 1993.

ב-4 ביולי 1990 פרש מהכנסת לאחר למעלה מ-41 
גוז׳נסקי.  בתמר  והוחלף  רצופות,  כהונה  שנות 
בבחירות לכנסת ה-18 הוצב במקום ה-119 והאחרון 

ברשימת חד«ש לכנסת. 

תופיק טובי נחשב עד היום לאחד הח«כים הטובים 
והחרוצים ביותר והוא שני רק לשמעון פרס במניין 

שנות הכהונה.

טובי נשאר קומוניסט כל ימי חייו. הוא הגדיר את 
ניגוד  עצמו כפטריוט ישראלי והדגיש שאינו רואה 
בין זהותו הערבית לישראליותו. טובי האמין ששני 
אחד  כל  ובשלום  בשכנות  לחיות  יוכלו  העמים 
במדינתו העצמאית. הוא התגורר בחיפה והיה נשוי 
לאולגה. הוא היה אחרון חברי הכנסת הראשונה 

שנשארו בחיים. 

תופיק טובי הלך לעולמו ב-12.3.2011.

הנזיפה בתופיק טובי, הטור השביעי נתן אלתרמן

תופיק טובי توفيق طوبي
פוליטיקאי ערבי ישראלי  – 1922-2011



عبد الرحمن زعبيעבד אלרחמן זועבי 
מערת  טבח  לאחר  שקמה  החקירה  בוועדת  חבר  היה  העליון.  משפט  בית  שופט 

המכפלה ופעל לדו-קיום בין ערבים ליהודים במסגרת קרן אברהם.

1932-2014



לעפולה,  סמוך  ערבי  כפר  בסולם,  נולד  זועבי 
למשפחה מוסלמית. הוא למד בבית הספר הגבוה 
למשפט ולכלכלה בתל אביב וסיים את לימודיו בשנת 
1958. בשנת 1960 קיבל רישיון עריכת דין, הצטרף 
למשרד של משה עמאר , ופעל כעורך דין בחיפה 
מחוזי  לשופט  זועבי  מונה   1978 בשנת  ובנצרת. 
בנצרת . בתחילת שנת 1996 מונה לסגן נשיא בית 
המשפט המחוזי בנצרת. בשנת 1999 כיהן כשופט 
בפועל בבית המשפט העליון  לתקופה של תשעה 
חודשים. בכך היה השופט הערבי הראשון שכיהן אי 
פעם בבית המשפט העליון. בהמשך חזר לתפקידו 

בבית המשפט המחוזי עד לפרישתו.

בכהונתו כשופט קבע את הסמכות של בתי הדין 
השרעי לקבוע תשלום מזונות. בנוסף מיוחסת לו 
יצירת תקדים »העד השותק«, שלפיו קיים תוקף 
לעדות המתקבלת לפני הרשות המבצעת, אף אם 
האדם סירב לחזור על עדותו לפני הרשות השופטת .  

זועבי היה חבר בוועדת החקירה שקמה לאחר טבח 
מערת המכפלה, היה סגן יו«ר ההנהלה הבינלאומית 
והוועד המנהל של יוזמות קרן אברהם הפועל לדו-
ישראל . לאחר  ליהודים במדינת  בין ערבים  קיום 

פרישתו מכס המשפט עסק בבוררות משפטית. 

זועבי היה אב לשלושה.

עבד-אלרחמן זועבי הלך לעולמו ב-12.9.2014

ידיעה מעיתון מעריב על מותו

עבד אלרחמן זועבי عبد الرحمن زعبي
שופט ערבי ראשון בבית המשפט העליון 1932-2014



مي زيادةמאי זיאדה

נולדה בנצרת והייתה לאחת הנשים המשכילות בראשית המאה העשרים ולמנהיגת 
התנועה הפמיניסטית במצרים.

1886-1941



ממוצא  לבנוני  לאב  בנצרת,  מאי זיאדה נולדה 
הצעיר  אחיה  פלסטינית.  ולאם  נוצרי-מארוני 
יחידה  בת  נותרה  והיא  שנתיים  בגיל  נפטר 
להוריה. זיאדה למדה תחילה בנצרת, והמשיכה את 
לימודיה בעיירה  עינטורה בהר הלבנון. בשנת 1908 
התיישבה בקהיר, שם אביה, אליאס זיאדה, הוציא 

לאור את כתב העת »אל-מחרוסה«  »احملروسة«.

ובשנת  שונים  עיתונים  במערכות  זיאדה עבדה 
1912 היא פתחה בביתה סלון ספרותי שבו ביקרו 
סופרים ידועי שם כמו טה חוסיין, ח׳ליל מוטראן, 
אחמד לוטפי אל-סייד, עבאס אל-עקאד ואחרים. 
היא מעולם לא נישאה, אך ניהלה תכתובת ארוכה 
למרות  ג׳ובראן,  ח׳ליל  ג׳ובראן  עם  ואינטנסיבית 
שהם מעולם לא נפגשו. ח׳ליל ג׳ובראן חי בניו יורק, 
ומערכת היחסים ביניהם ארכה 19 שנים, עד למותו 
בשנת 1931. לזכותה של זיאדה יש לזקוף את פרסום 

יצירתו בעולם הערבי, וההכרה לה זה זכה.

התרבותית  בתנועה  מפתח  דמות  הייתה  מאי 
עם  יחד  העשרים.  המאה  תחילת  של  במצרים 
לביבה האשם, שהוציאה כתב-עת פמיניסטי בשם 
»فتاة الشرق«  והודא שעראוי היא הובילה את הנשים 

במהפכת 1919.

זיאדה כתבה, שאישה שחיה תחת דיכוי לא יכולה 
ילדיה כשהחלב שלה מריח מעבדות.  להניק את 
בשנת 1921 היא עמדה בראש כנס תחת הכותרת 
»Le but de la vie« )»מטרת החיים«(, שבה היא 
קראה לנשים להיפתח למערב מבלי לשכוח את 

זהותן המזרחית. 

אנגלית,  צרפתית,  רבות:  בשפות  זיאדה שלטה 
ויוונית  ללטינית  ספרדית,  גרמנית,  איטלקית, 
מודרנית, והיא פרסמה ביוגרפיות, תרגומים, שירים 

ומכתבים.

היא נפטרה בקהיר ב-17 לאוקטובר 1941.

הגוגל דודל של מאי

מאי זיאדה مي زيادة
מחלוצות הפמיניזם הערבי 1886-1941



ّم كلثوم אום כולתום اُأ
נולדה בכפר עני בדלתא של הנילוס והפכה לאחת הזמרות הגדולות בעולם הערבי. 
התפרסמה בקולה העשיר וכונתה “כוכב המזרח”. אלבומיה הם עד היום מהנמכרים 

ביותר בעולם הערבי.

1904-1975



קטן  בכפר  עניה  למשפחה  נולדה  כולתום  אום 
למדה  היא  במצרים.  הנילוס  של  הדלתא  ליד 
לשיר מהאזנה לאביה שהיה האימאם של המסגד 
המקומי. כבר בגיל צעיר, גילתה כישרון שירה יוצא 
דופן, והידע שלה בקוראן תרם להיגוי המדויק שלה 
בשירה. כאשר היא הייתה בת 12, אביה הגניב אותה 
מחופשת כנער ללהקה ששרה שירי דת מסורתיים 

בחגים ובחתונות.

עם הזמן הפכה אום כולתום לזמרת האהודה באיזור 
עד שלבסוף בשנת 1923 היא עברה עם משפחתה 
לקהיר. עד אז שרה אום כלתום שירי דת מסורתיים 
בלבד ולאחר שהגיעה לקהיר החלה לבצע גם שירים 
חילוניים: שירי אהבה ברוח אותה תקופה. בזכות 
קולה הערב ומכיוון ששירה זו הייתה פופולארית 
באותה העת היא משכה תשומת לב רבה והיא הפכה 

מוכרת ואהודה בקהיר.

אום כולתום זנחה את לבושה הכפרי ולבשה שמלות 
ערב, שכרה להקת מוזיקאים מקצועיים, הוסיפה 
כלים לתזמורה והרפרטואר שלה התרחב. היה לה 
ויכולת להתחבר רגשית לכל שיר  מנעד קולי רחב 
שהיא שרה, ומעל הכל היה לה חזון ליצור מוסיקה 
ערבית מצרית חדשה שנגישה לכל העם. עד מהרה 
נהייתה אום כלתום לזמרת החשובה במצרים ואולי 

בעולם הערבי כולו. 

בשנת 1967 היא אובחנה כחולה בדלקת כליות חריפה, 
ועל אף שבדיקות הראו שמחלתה חשוכת מרפא 
היא עברה בשנת 1973 לארה«ב לקבלת טיפולים 
רפואיים. ב-1975 כשחזרה לביקור במולדתה, היא 
אושפזה בבית חולים בקהיר בשל מצב בריאותה 
המידרדר. מחוץ לבית החולים התגודדו ושרו את 
נפטרה  היא  נולדה.  שבה  העיירה  תושבי  שיריה 
באותו הערב. במסע הלוויה שלה בקהיר השתתפו 

ארבעה מיליון אנשים.

אום כולתום הלכה לעולמה ב-3.2.1975.

אום כולתום שרה את מתסברניש

אום כולתום أُّم كلثوم 
גדולת הזמרות בעולם הערבי 1904-1975


