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 תקציר

מטרת המאמר היא לפתוח צוהר למציאות המורכבת הרווחת בחברה הסעודית 

במאה העשרים ואחת, לתמורות המתחוללות בה, שחלקן עוסקות במקומן 

ובתפקידן של הנשים בחברה הסעודית, ולשיח המתנהל סביבן במשטר אסלאמי 

המייצג קוד תרבותי וערכי שונה ושמרני. תמורות אלו מעוררות פולמוס ציבורי 

טרונית, ער בסעודיה, הנותן את אותותיו בין היתר גם בתקשורת הכתובה והאלק

  ובא לידי ביטוי במגוון אמצעים ובהם גם קריקטורות.

-רחמאן אל-המאמר בוחן קריקטורות שפורסמו על ידי הקריקטוריסט עבד אל

וטן. במסגרת זו נבחנו סוגיות ייצוג נשים -זהראני ביומון הסעודי המוביל אל

ויזואלי שלהן, וכן נבדק אופן טיפולו של בקריקטורות, על ידי ניתוח כמותי ּו

 הקריקטוריסט בסוגיות מורכבות ורגישות הנוגעות לנשים בסעודיה, כגון: 

 שים, קוד לבוש ועוד. ההיבטים נפוליגמיה, נישואי ִמְסיַאר, עבודת נשים, נהיגת 

תוך החברה הסעודית המסוגרת, שאינה ששה לחשוף את רזיה שהועלו ואופן הטיפול בהם מאפשרים הצצה נדירה אל 

בפני המתבונן מבחוץ
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 הקדמה

חוקר. החברה לנושא המגדר ומעמד האישה בסעודיה הוא נושא סבוך, מורכב ומרתק, המציב אתגר לא פשוט 

 כדימבקש לחשוף את רזיה. להסעודית, בהיותה חברה מסורתית, שמרנית וסגורה, אינה מאפשרת גישה קלה 

-קונבנציונלית החלטתי לבחון את הקריקטורות של הקריקטוריסט הסעודי ַעְבד ַאל לחקור נושא זה מזווית לא

אחד היומונים  -)"המולדת"(  וטן-אלַזְהַראנִי ]להלן: זהראני[, המפרסם את עבודותיו ביומון הסעודי -ַרְחַמאן ַאל

 המובילים והפופולריים בסעודיה כיום.

כי ליברליזציה הדרגתיים בעיתונות הסעודית, שהחלו הוא במידה רבה תולדה של תהלי וטן-אל היומון

נקט העיתון קו עצמאי והציג עמדה  2111מאמצע שנות התשעים של המאה הקודמת. מאז היווסדו בשנת 

ונותן במה לשיח ציבורי  ,ליברלית ופתוחה במושגים סעודיים. הוא אינו מהסס לעסוק בנושאים בוערים וטעונים

שש קריקטורות במדורים שונים: עד חמש  וטן-אללנשים. בכל יום מופיעות ב נרחב סביב סוגיות הקשורות

אקטואליה שמחוץ לסעודיה, עניינים מקומיים כלליים, עניינים חברתיים מקומיים, תרבות, כלכלה וספורט. ציוריו 

הסעודית. של זהראני מציגים את חייהם של זוג סעודי בני המעמד הבינוני ואת קורותיהם כזוג וכחלק מהחברה 

ו ַת'ַלאת' ", אולם ברבים היא ידועה יותר בשם "הוא והיא"סדרת הקריקטורות שייצר זהראני נקראת בפיו  ַאבֻּ

ְסַתאן( ַאְצַפר ם )פֻּ )בעל שלוש השערות ובעלת השמלה הצהובה(, על שם המאפיינים הוויזואליים " ַשַעַראת וַאֻּ

    האמיתיים לא נזכרו מעולם. הבולטים של הבעל והאישה המככבים בה, ואשר שמותיהם

זהראני הוא קריקטוריסט סעודי המתגורר בסעודיה. הוא מעולם לא למד בצורה מסודרת את מלאכת 

לאמנות, אך מעיד על עצמו כי נולד עם  בבית ספרהציור והקריקטורה, לא למד לימודים אקדמיים ולא למד 

קריקטורה למד בצורה אוטודידקטית ובאמצעות תרגול כישרון לציור והחל לצייר בגיל צעיר מאוד. את מלאכת ה

משותף לרובם המכריע של הקריקטוריסטים הסעודים. הוא החל לפרסם את עבודותיו בשנת  רב. מסלול שכזה

. 2111בשנת  וטן-אלתו של העיתון הופעואת פינת הקריקטורות "הוא והיא" החל לפרסם עם תחילת  1771

אחר, אולם הקריקטורות שלו מופיעות בפורומים רבים ובאתרים באינטרנט.  הוא אינו מפרסם כיום בשום מקום

, ניתן היה לחשוב לכאורה(. זיקתו של זהראני לממסד הפוליטי או לשלטון אינה ברורה דיה. 2117)גלעדי, 

בחינה מדוקדקת של יצירותיו מצטייר ב. אולם וטן-אלשהוא ליברל, מתוקף עיסוקו ומתוקף עבודתו בעיתון 

   אני כשמרן למדי, כפי שנראה בהמשך.זהר

זהראני ובסדרת הקריקטורות "הוא והיא" בשל שלוש סיבות -רחמאן אל-מאמר זה יתמקד בעבד אל

עיקריות: ראשית, מפני שקריקטורות העוסקות ביחסים בין בני זוג בסעודיה עוסקות גם בנושאים הקשורים 

נית, מפני שהקריקטורות של זהראני מתפרסמות זה בעקיפין ובמישרין לנושא הנשים והמגדר בסעודיה. ש

ושלישית, מפני שהקריקטורות של זהראני  ,יומי ועל כן מהוות מקור עקבי ומתמשך-םתקופה ארוכה על בסיס יו

זוכות לפופולריות עצומה. למרות שהן "מתחרות" בכל יום עם עוד כחמש קריקטורות באותו העיתון, הן זוכות 

טרם נעסוק בקריקטורות של זהראני, באך  1.ביותר ולמספר הטוקבקים הרב ביותרלמספר ה"כניסות" הרב 

                                                
 –ענייני נשים בסעודיה אחד מנושאי הליבה הקשורים ל –. קריקטורה זו, העוסקת בצורה הומוריסטית בנושא הפוליגמיה 11.12.2117 -זהראני ב רסםדוגמה טובה לכך ניתן היה לראות בקריקטורה שפ 1

רבה. תרחיש זה חוזר על עצמו כמעט מדי טוקבקים, בהם תגובות נרעשות ונרגשות בעד ונגד הנושא. זאת בזמן ששאר הקריקטורות שפורסמו בעיתון באותו יום זכו למספר טוקבקים קטן בה 46-זכתה ל

 יום.
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ובנושא הקריקטורות באופן כללי וקריקטורות  ,עלינו להקדים ולדון מעט בנושא המגדר בסעודיה בעבר ובהווה

 בעולם הערבי ובסעודיה בפרט. 

 בין שמרנות למודרניות –מגדר בסעודיה 

וטוען כי  ,על הדיכוטומיה הקיימת בחברה הסעודית בין שמרנות למודרניותהמחקר האקדמי מרבה להצביע 

מול  מעמד האישה ניצב בתווך בין מגמות הפוכות: הרצון והצורך לשמור על הסדר החברתי הישן והמסורתי,

 ;Farsy, 1990; Ménoret, 2005)השאיפות לשינוי הדפוסים המסורתיים והתמורות במעמד האישה ובזכויותיה

Jerichow, 1997) התפתחות נושא מעמד האישה משקף את התמורות שחלו בסעודיה בשנות השמונים .

עזיז -והתשעים וכן בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת, בעיקר לאחר שנתמנה עבדאללה בן עבד אל

 . 2111למלך סעודיה, בתחילת חודש אוגוסט 

ה הסעודי התנהל מעל דפי העיתונות כבר דיון ציבורי באשר לזכותן של הנשים להשתלב בשוק העבוד

וכבר אז ניתן היה לראות כי אפילו בקרב הנשים )בעלות הטורים( קיימות מגמות סותרות.  ,מסוף שנות השבעים

חסידות הגישה המסורתית צידדו בהמשך הטלת מגבלות על עבודת נשים ובבניית תכנית לימודים ייחודית 

ת קראו להרחבת מספר אפשרויות התעסוקה לנשים ולגיוונה של לנשים, בעוד שחסידות הגישה המודרני

כנית הלימודים לבנות. על רקע דיון ציבורי זה ועל רקע הרצון לצמצם את התלות בעובדים זרים, נקלטו ות

במהלך שנות השמונים נשים עובדות בבנקים, בשירותים ובמוסדות החינוך שהוקמו לנשים. בקניוני ריאד וג'דה 

 12,111 -קים ומכוני יופי בהנהלת נשים ובבעלותן. על פי הערכות שונות, הועסקו בשנות השמונים כהופיעו בוטי

 (.117, ע' 2119נשים בשירות הממשלתי במגזרי החינוך, הבריאות והרווחה )רבי, 

המגבלות עליהן ולתגובה נמרצת  חמרתלה ביאאולם, הגידול במספר הנשים שנראו במרחב הציבורי ה

המוסר, אשר איימה להסיג לאחור את התמורות שהביא גל הפתיחות היחסית. מלחמת המפרץ מצד משטרת 

ושחרור כווית הביאו עמם הלך רוח של פתיחות שעודד מגזרים שונים בחברה הסעודית לדרוש חירויות 

נת וליברליזציה. בהקשר הזה ניתן לציין את "מרד הנהיגה" של ארבעים ושבע נשים סעודיות בבירה ריאד בש

ויומרתו לסחוף את הציבור. נשים אלה דרשו כי יורשה להן לנהוג ברכב, כמו לגברים, אך האירוע נתפס  1771

וטופל בכוח כ"אירוע מהפכני". בעקבותיו אף נחקק  על ידי השלטון הסעודי כערעור על אחד מיסודות המדינה

 ;Ménoret, 2005, pp.74-77)ן המיניםובכך מעגן את חוסר השיוויון בי ,חוק האוסר נהיגת נשים באופן רשמי

Yamani, 2002, p. 201). 

( טוען כי מבנים מגדריים משמשים בידיו של בית המלוכה כלי יעיל בעיצובה של מדיניות 2119רבי )

וגיבושה של זהות סעודית. המשטר שב ו"מעדכן" את מיקומן של הנשים בחברה ומתאים עצמו לשינויים שכפו 

. התמורות המהירות והמודרניזציה אתגרו את הערכים החברתיים והתרבותיים שעליהם הכנסות הנפט הגדלות

הושתתה החברה הסעודית עד להופעת השפע. בין הערכים היו כמובן גם שאלת מעמד האישה ודרך השתלבות 

התפתחות מוסדות החינוך יכולה לשמש דוגמה למאבקים בין הקדמה לבין הערכים  הנשים בחברה.

בעיר ג'דה. אחריהם הוקמו בתי  1719בתי הספר הראשונים לבנות היו פרטיים ונפתחו רק בשנת  המסורתיים:

ררה הסתייגות ולעתים גם פרצי אלימות מצד גורמים דתיים. מאז עוספר ממלכתיים לבנות, אך הקמתם 

תשעים ועמה גם השיח בדבר שילובן של נשים בחברה. בשנות ה ,התפתחה מערכת החינוך לבנות בקצב מהיר
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 1נשים, אך חלקן בכוח העבודה לא עלה על ו הי בסעודיה מכלל בוגרי מערכת ההשכלה הגבוהה אחוז 11-כ

 (.141. פער זה מדגיש את רגישות הבעיה ואת מורכבותה )ע' אחוזים

השיח הציבורי בסעודיה בעניין נשים נשאר אסלאמי ביסודו. ככלל מתוארת בו האישה כרעיה ואם 

רת בתוכה את סמל המשפחה וכבודה. עם זאת, האסלאם השמרני מכניס לתוך הדיון מסורה וכמי שאוצ

פן תתפתה האישה לחולשותיה  ,פרשנויות הלכתיות והתבטאויות עממיות המרמזות על הצורך בערנות תמידית

ותדרדר את כלל החברה. מתוקף תפיסה זו, מדיניות ההפרדה בין גברים לנשים בסעודיה מיושמת בקשיחות 

גג.  ה על מנת למנוע מצב של "ייחוד", שבו אישה וגבר שאינו קרוב משפחתה ישהו יחדיו תחת אותה קורתיתר

 חוץבצאתן מבתיהן חייבות הנשים הסעודיות בלבוש מלא החושף כפות ידיים בלבד ומכסה את כל הפנים 

נה )ַמְחַרם( ואינן רשאיות משפחה מדרגה ראשו העיניים. הן אינן רשאיות לנוע במרחב הציבורי ללא ליווי קרובמ

הנסיכה  2117שהובילה בחודש אוגוסט  תתקשורתי מערכהראוי להפנות את תשומת הלב לכאן לנהוג ברכב. 

בתגובה  הבא וז מערכהתחת הכותרת "האפוטרופוס שלי מבין הכי טוב בענייני".  ,הסעודית ג'ואהר בנת ג'לאוי

לנשים בסעודיה אין (. Admon, 2009לקריאות של פעילות זכויות נשים סעודיות לבטל את "חוק המחרם" )

תעודות זהות והן אינן יכולות לצאת מהמדינה ללא אישור בכתב של האפוטרופוס שלהן. כמו כן, אסורה עליהן 

לות בשוק העבודה לתפקידים "בעלי כל עבודה בשירות הציבורי הכרוכה במפגש עם גברים זרים. נשים מתוע

אופי נשי", ועובדות בעיקר כמורות בבתי ספר לבנות, וכאחיות או כרופאות בבתי חולים לנשים בלבד )רבי, 

(. אולם ניתן לזהות חדירה הדרגתית של נשים גם אל Yamani, 1996, pp. 270-273; 141-141, ע' 2119

יתן למצוא נשים אשר עובדות כעיתונאיות, נשות עסקים, מהנדסות וכיום בסעודיה נ ,המקצועות ה"גבריים" יותר

 (.Ménoret, 2005, p. 184ואפילו טייסות )

ניתן לומר כי עניינים הקשורים למעמד האישה משמשים את השלטון הסעודי כדי להדוף חצים של 

שורה לנשים, אינה ביקורת ישירה או עקיפה נגדו. הכבדת היד בנושאים של חקיקה חברתית, במיוחד כזו הק

נשים מיטיב המעוררת התנגדות רצינית והיא נתפסת כעוד ביטוי מוחשי למציאות האסלאמית. בהכבידו על 

וכך יכול בית המלוכה לשוב ולטעון כי על אף  ,המשטר לנצל קונצנזוס מוסרי שמרני ונוקשה בחברה הסעודית

  (.146-141, ע' 2119ם )רבי, התמורות הוא נשאר נאמן ליסודות התרבות ולערכים המסורתיי

חרף התמונה הנוקשה המתקבלת מהנאמר לעיל, מראשית המאה העשרים ואחת מתפתח פולמוס 

ונשמעים בו גם קולות  ,ציבורי חושפני למדי בעיתונות הכתובה והאלקטרונית סביב שאלות של מעמד האישה

ם שעד לפני כמה שנים היו בחזקת טאבו. כך (. בעיתונות הסעודית מתקיימים דיוני14, ע' 2116של נשים )רבי, 

נשים סעודיות רבות  2.למשל ניתן למצוא דיונים ציבוריים בנושאי נהיגת נשים, עבודת נשים, פוליגמיה ועוד

משתמשות כיום באינטרנט, ונראה כי הן מנצלות את האפשרות שכלי זה נותן להן כדי לעקוף את המגבלות 

קידו של האינטרנט בסעודיה הולך ומתרחב כמכשיר ליברליזציה משמעותי, החלות עליהן במרחב הציבורי. תפ

למגינת לבם של אנשי הדת. סביר להניח כי השלטון רואה את התופעה בחיוב, שכן היא יכולה לשמש כאמצעי 

 (. 141, ע' 2119ל"שחרור קיטור" במרחב הפרטי, הרחק מן המרחב הציבורי )רבי, 

ת ולפעילות של אינטלקטואליות פמיניסטיות, הן בעיתונות והן בתוך כך קמו גם במות להתבטאו

באקדמיה. אותן חלוצות סעודיות מובילות קו של "פמיניזם אסלאמי", שכן הן עושות שימוש באסלאם עצמו 

                                                
 ( וכן:Admon, 2007אצל אדמון, ) לדוגמה ורא  2
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 ,ונמנעות מלצאת חזיתית נגד השלטון, מתוך הנחה כי רק השתלבות בשיח ,כמכשיר לקידום סדר היום הנשי

לה להניע שינוי. זרם הפמיניזם האסלאמי התפתח בשנות התשעים של המאה הקודמת על ידי יכו ,ולא מאבק בו

נשים מוסלמיות משכילות שהחליטו לעסוק בקריאה מחודשת של המקורות הראשוניים של האסלאם. הן לקחו 

ד על עצמן לפרש מחדש פסוקים מהקוראן שפורשו בעבר כפוגעים בנשים, ולהדגיש אמירות של הנביא מוחמ

ופסוקים מהקוראן התומכים בשוויון בין המינים. באמצעות הפנייה לדת ולמקורותיה, נשמעו הנשים יותר 

אותנטיות כמי שמדברות בשפת האסלאם ולא בשפה מודרנית המיובאת מן המערב, וזכו לתהודה רבה גם מחוץ 

הדת, קראו תיגר על  לשכבה האינטלקטואלית. הנשים "שחררו" את הטקסטים הדתיים מהמונופול של אנשי

פירושיהם וחשפו את ניסיונותיהם להשתמש בדת לצורכיהם. במסגרת הפמיניזם האסלאמי יכלו הנשים לטעון 

מערבית, אלא לשמר את -פכה לחברה כמווכי הן אינן מבקשות לערער את יסודות החברה הסעודית ולה

 (. Badran, 2002; 144עמ'  ,2119רבי,  ; (Ménoret, 2005, pp.185-188האסלאם כבסיס לחייהן 

הורה על שורה של רפורמות  הוא 2111עזיז למלך סעודיה בשנת -תמנה עבדאללה בן עבד אלהמאז 

מרחיקות לכת, במונחים סעודים, אשר שינו את פני הממלכה. רפורמות אלה כללו בין השאר: הקמת גוף למינוי 

 ו שלהשתתפות האסלאם, הנצרות והיהדות; פיטורידתי ב-המלך ויורש העצר; חניכת יוזמה לקיום דיאלוג בין

המנהל הכללי של משטרת המוסר; עריכת של ו ,יושב הראש השמרן של המועצה הדתית העליונה בסעודיה

סגנית שר החינוך לבנות; וכן שורה לשינויים מהותיים בבסיסה של מועצת בכירי חכמי הדת; מינויה של אישה 

בתחומים כגון: זכויות אדם, ובעיקר זכויות נשים, המאבק בקיצוניות ובטרור,  של שינויים בעלי אופי רפורמיסטי

(. דגש רב ניתן על ידי המלך לתחום החינוך ובפרט לחינוך נשים. Admon and Carmon, 2009חינוך ועוד )

 אחת מפעולותיו הראשונות היתה להפקיד את משרד החינוך בידי אנשים ליברלים וצעירים יותר, כדי שיוכל

כני מערכת הלימוד. קשה לעמוד בדיוק על השינויים שבוצעו עד כה, אולם ניתן לציין למשל את ולשנות את ת

הכנסתם של שיעורי חינוך גופני לבתי הספר הציבוריים והפרטיים לבנות. כמו כן, הוקמו מועדוני ספורט ובריאות 

חנך המלך  2117באוקטובר  והותר לנשים להשתתף בתחרויות ספורט בסעודיה ומחוצה לה. ,לנשים

אוניברסיטה למדעים ולטכנולוגיה ליד העיר ג'דה, שבה ילמדו גברים ונשים יחדיו. זוהי כאמור תופעה חדשה 

במערכת החינוך הסעודית, הפועלת משכבר הימים על בסיס הפרדה מלאה בין גברים ונשים. יש לציין במיוחד 

שיחל  ,ונו לחברות במועצת השורא החל מהמושב הבאכי נשים ימ ,2111את החלטתו של המלך מספטמבר 

( כמצביעות וכמועמדות, בהתאם 2111, וכי הן יוכלו להשתתף בבחירות המוניציפליות הבאות )2111בשנת 

 3.לכללי השריעה

אלה כדי להעיד על תהליך דמוקרטיזציה מהפכני הראוי לציין כי אין ברפורמות ובצעדים  ,עם זאת

מחמירות שעדיין קיימות בסעודיה על זכויות ההגבלות הבסעודיה. כמו כן, אין בהם כדי לגרוע מחומרתן של 

אדם, זכויות נשים וחירויות כלליות ודתיות. אולם יש לראות בקו הרפורמיסטי שמוביל המלך עבדאללה 

 ידי קודמיו.בונשמר התנתקות מקו שמרני יותר שננקט 

טרם נעבור בלאחר שהקדמנו ודיברנו על נושא המגדר בסעודיה מאז שנות השבעים ועד לימינו, ו

 לניתוח הקריקטורות של זהראני, עלינו להקדים כמה מילים על כלי הביטוי הקרוי קריקטורה.

                                                
ונים; על אודות החלטה זו בסעודיה, אך חבריו אינם נבחרים אלא ממונים על ידי המלך. בבחירות המוניציפליות נבחרים רק חצי מחברי המועצות המקומיות ואילו השאר מממועצת השורא היא הפרלמנט  3

 (. Admon 2012) ושל המלך עבדאללה והתגובות המנוגדות שעוררה בסעודיה ומחוצה לה, רא
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 קווים לדמותה –הקריקטורה 

שפירושה להעמיס, לגדוש. בתחום האמנות מונח זה  caricareהמילה "קריקטורה" נגזרה מהמילה האיטלקית 

פניו לצורך אפיון מודגש,  מתייחס לתיאור המעוות את דמות האדם, והמבליט, תוך הגזמה, כמה מאיבריו ומתווי

בכוונה קומית, אירונית או סאטירית. העיוות וההצגה הפשטנית של נושא הקריקטורה נעשים מנקודת ראותו של 

בטא בדרך זו את פרשנותו. למרות העיוות של הדמות, נשמר בדרך כלל הדמיון למקור, כך הקריקטוריסט, המ

, אך גם טיפוס, פעולה, תופעה וכדומה מסויםשאפשר יהיה לזהותו בציור. נושא הקריקטורה עשוי להיות אדם 

 (.11, עמ' 1776)פרילוק, 

נת למספר גדול של אנשים. מטרתה הראשונית של הקריקטורה היא להביע רעיון בצורה שתהיה מוב

הקריקטוריסט, למעשה, משתמש ברעיון יותר מכל אמן ויזואלי אחר. הרעיון עשוי להיות קשור בהופעה 

בכל עניין אחר העומד בין שני קצוות אלה. הקריקטורה מכילה  ואאו בשיפוט מוסרי,  ,החיצונית של מישהו

-111, ע' 1776וימות באופי האנושי )פרילוק, תמצית של סאטירה מוסרית באמצעות הבלטה של נקודות מס

(. הקריקטורה מציגה מציאות מעוותת. היא לא רק מפשטת אלא גם מגזימה. במסגרת הקונבנציות של 112

הקריקטורה ניתן להרחיב ראשים, לכווץ גופים, להגדיל אפים, להעלים גבות וכדומה. הבעות הפנים של הדמויות 

ן דמויות מסוימות או ום רגשיים ושימוש נרחב נעשה בתלבושות לאפיבקריקטורה משדרות רגשות ומצבי

שהקריקטורה מעוותת היא גם מדווחת. כמו נתונים סטטיסטיים, הקריקטורה מתמצתת  שעהטיפוסים. אולם ב

כמו במקרה  –ה שלמה יכמות גדולה של מידע לכדי סמל. היא יכולה לייצג את האדם הממוצע או לייצג אוכלוסי

 (.Harrison, 1981, p. 69הדוד סם" למשל )של דמות "

רוב הקריקטורות המתפרסמות בעולם כיום אינן פוליטיות. מדיוקנאות מעוותים של פוליטיקאים 

יום. זיו -םבהם ההומור מוצא ביטוי, והיא עוסקת בעיקר בחיי היושומנהיגים עברה הקריקטורה לתחומים רבים 

תי לביטוי מסר הומוריסטי. לדידו, קריקטורה אשר אינה מעלה חיוך, ( טוען כי הקריקטורה היא כלי אמנו1709)

(. סוד כוחה של הקריקטורה טמון בעובדה שהיא בדרך כלל הומוריסטית 0אם חיוך מר, היא רק ציור )עמ'  גם

ומעבירה מסר חד וברור בצורה פשוטה, חסכונית ומהירה. קריקטורות הן מקור מידע עשיר בשל המורכבות 

ת של המסרים הוויזואליים והמשניים שהן מעבירות, ומפני שהן משקפות מגמות וגישות חברתיות והכוללניו

 ומטפלות בנושאים המעניינים אותנו, במתכוון וגם שלא במתכוון.

 קריקטורות בעולם הערבי ובסעודיה בפרט

הברית בעיניו של הקריקטוריסט המצרי צַלאח ַג'אִהין, ציין -(, אשר חקר כיצד מיוצגת ארצות1701חיים שקד )

כנה, ותשל חקר המבתחילת מאמרו כי על אף שהקריקטורה כבשה מקום מרכזי בעיתונות בכל העולם, 

(. גם כעבור יותר משלושים שנה מאז 111השפעתה ותפקידה של הקריקטורה עדיין נמצא בחיתוליו )עמ' 

 נכונה למדי בכל הנוגע לחקר הקריקטורות בעולם הערבי בכלל ובסעודיה בפרט. כתיבת מאמרו, עובדה זו עדיין

במאמרה על הקריקטורה במצרים, ניסתה עפאף מארסו להתחקות אחר "האבות הקדמונים" של 

א(, את פתגמי החוכמה ורים והמעשיות של גֹוַחא )או ג'ּוחַ הקריקטורה המצרית. בתוך כך היא מציינת את הסיפ

(, היתה ככל נּוּכְַּתהבדיחה המצרית )ההירה העממית הפופולרית ואת התיאטרון. אך דווקא והמוסר, את הש

ההשפעה הרבה ביותר על הקריקטוריסטים המצרים ועל עבודתם. המכנה המשותף של כל אלה  בעלתהנראה 
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עונשים ונקמה, כך  רהוא הביקורת הסמויה שניתן להעביר דרכם או באמצעותם. ביקורת גלויה היתה יכולה לגרו

שהאלטרנטיבה היתה להציג את הביקורת כתרגיל פשוט של שנינות או כסיפור עממי עתיק. זהו למעשה 

ההבדל העיקרי בין הקריקטורה האירופית לבין הסאטירה המצרית. הביקורת במצרים היתה צריכה להיות יותר 

ונים והקריקטורות, עלתה גם נועזות עלתה חשיבותם של העיתש, ככעבור זמןזהירה, שקולה ו"מחופשת". 

תכונה זו של  .(Marsot, 1971, pp.4-6הסאטירה כלפי הבירוקרטיה והאדמיניסטרציה, אך לא נגד השליט )

עדיין רווחת בעיתונות הערבית הממסדית, לא  ,והיעדר ביקורת על השליט ,סאטירה וביקורת מרומזת או חבויה

 כל שכן בעיתונות הסעודית.

רותיה המילוליים של הקריקטורה היו מקומיים, הרעיון לתת להם ביטוי פיקטוריאלי היה על אף שמקו

אסלאמית המילה הנהגית -יבוא זר מאירופה. ניתן לומר באופן כללי כי משחר ההיסטוריה של התרבות הערבית

יזואלית או הכתובה היתה בעלת מעמד מקודש, מתוקף היקשרותה לקוראן ולשירה הערבית, ואילו הדמות הוו

ממדי, -ממדי או תלת-זכתה למעמד "חשוד". אנשי הדת וההלכה השמרנים אף נטו לראות כל ייצוג ויזואלי, דו

משמעיים כפי שנדמה. כתבי -כחיקוי בלתי הולם של היכולת האלוהית ליצור צורות. אולם הדברים אינם כה חד

נביא מוחמד ודמויות אסלאמיות מובילות וה ,יד מקושטים באיורים היו נפוצים מאוד באסלאם בימי הביניים

ה נפוצה יותר בימי הביניים המאוחרים נעשתאחרות הופיעו פעמים רבות באותם איורים. הנטייה הזאת 

ובתחילת התקופה המודרנית במרחבים התרבותיים הפרסיים, העותומאניים והמור'וליים. ייצוגים של דמויות 

בדומה מאוד למסורות הנוצריות. אך בניגוד למסורות אלה,  –ר דתיות הופיעו פעמים רבות עם הילה של או

כמו גם את חוסר  ,לובן בוהק שנועד לסמל זוהר יוצא דופןבשל דמויות מוסלמיות מקודשות הוחלפו לרוב  ןפניה

היכולת לייצג את הדמות מבחינה ויזואלית. למותר לציין שהאלוהות עצמה לא יוצגה בשום צורה ויזואלית שהיא 

(Malti-Douglas, 1998, p. 1807; Douglas and Malti-Douglas, 1994, p. 2 .) 

כדי שקריקטורות ותמונות באופן כללי יהפכו לדבר מוסכם ורווח, היה צורך בשינוי חברתי משמעותי. 

שינוי שכזה בעולם המוסלמי התחולל לאחר התהפוכות החברתיות שבאו בעקבות הרפורמות של המאה 

הפכו לדבר מקובל, תחילה בעיני נם ובתורכיה העותומאנית. באותה תקופה תמונות עשרה במצרי-התשע

מעטים ולאחר מכן בעיני כלל הציבור. הקריקטורה העותומאנית הראשונה הופיעה בעיתון בשם "איסטנבול" 

(Istanbul בשנת )ר את . הפובליציסט והסאטיריקן היהודי המצרי יַַעקּוב צנּוע, אשר למד באירופה והכי1049

ת על בוריין, היה זה ש"ייבא" מאירופה את הקריקטורה הגרפית אל העיתונות והספרות והעיתונות האירופי

את כתב העת הסאטירי המצרי הראשון וכלל בו גם קריקטורות פרי עטו  1099המצרית. צנּוע ייסד בשנת 

(Marsot, 1971, pp. 7-11; Göçek, 1998, p. 6דרך מצרים חדרה הקריקטורה .)  גם אל שאר העולם הערבי

 ובכלל זה גם אל העיתונות הסעודית, מתוקף היותה של מצרים "יצואנית התרבות" המובילה בעולם הערבי. 

קריקטורות נפוצות מאוד בעיתונות הסעודית. אם לשפוט על פי מספר הקריקטורות הכיום 

)בגרסה בהם הן זוכות שת והטוקבקים [, ועל פי כמות הכניסו1המתפרסמות ביומונים הסעודים בכל יום ]טבלה 

האלקטרונית של היומונים(, ניתן לקבוע כי רמת הפופולריות שלהן בחברה הסעודית גבוהה מאוד. פופולריות זו 

 באה לידי ביטוי גם במספר מבקרים גדול אשר פוקד את תערוכות הקריקטורות השונות בסעודיה.
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ביומונים מובילים בסעודיה  יומיותקריקטורות  1טבלה 
4

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכך הסעודי, נשאלה ַחַג'אר אם הסיבה  יַוְּם-ַאלבראיון עם הקריקטוריסטית הסעודית ַהנַאא' ַחַג'אר לעיתון 

או שמא מדובר  ,עיתונים רבים בסעודיה מפרסמים קריקטורות על בסיס יומי היא הרצון למשוך קוראיםש

ב בעיתונים מפני שמדובר בהכרה בחשיבותה של אמנות זו. חג'אר השיבה כי הקריקטורות הן מרכיב חשו

באמנות קלילה ונעימה אשר נכנסת בקלות ובמהירות ללבות האנשים ולמוחותיהם, מדברת על סבלותיהם 

, יום-אלומנסה לתקן בעיות בחברה. לדבריה, קריקטורה אחת אפקטיבית יותר ממאמר בן אלף מילים )

11.7.2114.) 

קפדנות טורות בסעודיה, השלטונות מפקחים ב)ואולי בגלל( הפופולריות הרבה של הקריק למרותאך 

( טוענת כי קריקטורות פוליטיות במזרח התיכון נתפסות כאיום 1770למדי על פרסומן. ַפאִטַמה גֹוֵצ'ק ) רבה

על ידי שחרור הדמיון, גירוי השכל והרגש וההתנגדות  –בעיניי השלטונות בשל הפוטנציאל שלהן לחולל שינוי 

איון שהעניק הקריקטוריסט הסעודי ַעְבדאללה ַג'אֵבר לאתר י(. ר1המדינה )ע' הגלויה והסמויה לשליטת 

www.arabcartoon.net ,זורה מעט אור על סוגיית הצנזורה בעיתונות הסעודית. כאשר נשאל ג'אבר ,

וא מתאר את חופש הביטוי בסעודיה, ענה כי למרות , כיצד הַג'זְּיַרה-אלהמפרסם את עבודותיו ביומון הסעודי 

ואף שישנן רמות משתנות של חופש ביטוי בין עיתון למשנהו, רף חופש  ,השיפור הניכר שחל בתקופה האחרונה

 (.2117הביטוי בסעודיה עדיין נמוך מאוד )ַהאֵשם, 

 ויזואלי של הקריקטורות ניתוח כמותי ּו

-( פרסם הקריקטוריסט עבד אל2117ביוני  1 ועד 2119במאי  1-זה )מ במהלך השנתיים שנבדקו לצורך מאמר

יומי. בימים מסוימים לא התפרסמו -םעל בסיס כמעט יו וטן-אלקריקטורות בעיתון  417זהראני -רחמאן אל

קריקטורות של זהראני, אך הסיבה לכך אף פעם לא צוינה. הסיבות יכולות להיות תקלה טכנית, שיקולי עריכה, 

קריקטורות לבדיקה  140קריקטורות שחזרו על עצמן, נשארנו עם גוף של  11פסלנו לאחר שוכדומה. חופשה 

 וניתוח.

                                                
 ים סעודים היוצאים לאור מחוץ לסעודיה או עיתונים סעודים בשפה האנגלית.עיתונ לא נכללו קטגוריה זוב 4

מס' הקריקטורות  שם העיתון
המופיעות על בסיס 

 יומי

 4 וַַטן-ַאל

 1 ַג'ִזיַרה-ַאל

 2 ִריַאד-ַאל

ִתצאִדיַה-ַאל  2 ִאקְּ

 2 ַמִדיַנה-ַאל

 2 ֻעַּכאז

 1 יַוְּם-ַאל

 80 סה"כ:

http://www.arabcartoon.net/
http://www.arabcartoon.net/
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העוקב אחר סדרת הקריקטורות "הוא והיא" יכול להסיק כי המשפחה המוצגת בקריקטורות של זהראני 

והאם עקרת בית. אבא, אמא, בן, בת וחתול. האב עובד כפקיד ממשלתי  היא משפחה סעודית ממוצעת למדי:

אך מושפעת בנקל מתנודות בשוק הסעודי, מעליית  ,יום של המשפחה-םרכי היוומשכורתו של האב מספיקה לצ

מחירים ומירידות שערים בבורסה. למשפחה יש דירה שעליה הם משלמים משכנתא חודשית ובבעלותם רכב. 

ל כן הבעל הוא זה שמסיע את אשתו וע –דבר נפוץ ביותר במשפחות סעודיות  –הם אינם מעסיקים נהג זר 

בעת הצורך. המשפחה מעסיקה עובדת זרה בתור עוזרת בית, אך בכל זאת מוצגת האם פעמים רבות כמי 

שנושאת בנטל עבודות הבית כגון ניקיון ובישול. את חופשותיהם הם מבלים לרוב בתוך סעודיה ולעתים באחת 

     חופשה באירופה )בעיקר בצרפת(.ממדינות המפרץ, למגינת לבה של האם החולמת על 

הקריקטורות של זהראני אינן עוסקות בפוליטיקה, לא פנימית ולא בינלאומית. ניתן למצוא ביניהן לא 

סעודיים כמו עליות מחירים, התרסקות הבורסה, -מעט קריקטורות העוסקות בנושאים אקטואליים פנים

פריזמה של ל מבעדים אלה ייעשה תמיד בצורה הומוריסטית ושיטפונות בעיר ֵג'ַדה וכדומה, אך "הטיפול" בנושא

הבעל והאישה. רוב הקריקטורות עוסקות בנושאים "שבינו לבינה": זוגיות, חיי הנישואים, ילדים, עבודה, פנאי, 

חופשות וכדומה. בתוך כך, נוגע זהראני גם בנושאים מגדריים ובנושאים הקשורים ישירות לסוגיות הליבה 

 ים בסעודיה. הקשורות לנש

הומור הוא המרכיב העיקרי והחשוב ביותר בקריקטורות של זהראני, גם אם לרוב אין זה הומור גבוה 

(, קרי incongruityהלימה" )-משתמש זהראני הוא הומור מסוג "אישבו ביותר  רֹווחומתוחכם. סוג ההומור ה

ההלימה בין כותרת הקריקטורה לבין תוכנה המתבטא בפעולה ו/או -בהן הצחוק הוא תולדה של אישקריקטורות 

סוג הומור שכיח בקריקטורות של זהראני הוא הומור מסוג "תקלות גופניות", קרי עוד [. 1במלל ]ראה תמונה 

משחקי מילים  [. שכיח מעט פחות הוא הומור של1אנשים שנופלים ונחבלים, מוכים וכדומה ]ראה תמונה 

 בהן ההומור מתוחכם יותר ואף סאטירי.שוחידודי לשון, וכן יש מספר )לא גדול( של קריקטורות 

 

 

 1תמונה 

 מאחורי כל גבר מאושר עומדת אישה

 וטן )סעודיה(-דצמבר(, אל 8, 8002זהראני )
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רים. ברוב המקרים גב 449נשים לעומת  910 –הקריקטורות שנבדקו, הופיעו יותר נשים מגברים  140בתוך 

בהם הופיעו מספר דמויות אדם בקריקטורה, היה רוב של נשים. כמו כן, ניתן היה להבחין בגיוון רב יותר ש

לגלות כיצד הנשים הוצגו בקריקטורות הללו,  כדיבדמויות הנשים שהוצגו בקריקטורות, לעומת דמויות הגברים. 

ושמא  ,ככפופות לגבר ,האם הנשים הופיעו כשוות לגבר :הראשון הוא דומיננטיותההיבט  נבחנו שני היבטים:

נמדד על פי שתי  , והואתפקידההיבט השני: בכלל מעל הגבר, בפרמטרים של פעולה, מיקום בחלל ומילוליות. 

 לא מסורתי. וקטגוריות: מסורתי 

  דומיננטיות

ה לבדוק בכמה קריקטורות בדיקה כמותית ואיכותנית שנועדבאספקט הדומיננטיות הנשית בקריקטורות הוערך 

הופיעו נשים כשוות לגבר; בכמה קריקטורות הן הופיעו ככפופות לגבר, קטנות ממנו, חלשות ממנו או במעמד 

פחּות משלו; ובכמה קריקטורות הופיעו הנשים כשהן מעל הגבר או חזקות ממנו. הפרמטרים שנבדקו 

האם האישה  בקדמת הבמה או מאחוריה? בקריקטורות הם: הפעולה המוצגת, המיקום בחלל )האם האישה

 ( והפרמטר האחרון היה המלל בקריקטורה. ?גדולה יותר מהגבר מבחינה פיזית באופן בולט במיוחד

היות שמעמדן של הנשים בחברה הסעודית פחּות בהרבה מזה של הגברים, ש היאההנחה הבסיסית 

תהיה הדומיננטיות שלהן בקריקטורות פחּותה אף היא. אולם, התוצאות מציירות לנו תמונה אחרת לגמרי: מתוך 

מהן הוצגו  79-קריקטורות הוצגו הנשים ככפופות לגבר וחלשות ממנו, ב 41-הקריקטורות שנבדקו, ב 140

הנשים כשוות לגבר, או שהוצגו בהן נשים הוצגו הן מעל הגבר או חזקות ממנו, ובשאר הקריקטורות הנשים כש

 [.2טבלה  ולבד או גברים לבד, או שהיו אלה קריקטורות שבהן כלל לא הופיעו דמויות אדם ]רא

 

 

 

 : דומיננטיות נשית בקריקטורות2טבלה 

 נשים כפופות 
 לגבר

לגבר או  נשים כשוות מעל הגבר נשים
 קריקטורות ללא דמויות אדם

 611 79 41 מס'

% 11.91 19.19 92.10 

 

התשובה  בהן האישה דומיננטית יותר מהגבר צריכה להפתיע אותנו?שהאם העובדה כי ישנן יותר קריקטורות 

בהחלט עלולים להיות לכך היא: "כן ולא". במנותק מהקונטקסט ובהתחשב במצב האישה בסעודיה, אנו 

 –מופתעים מנתונים אלה. אולם, היות שזירת ההתרחשות של רוב הקריקטורות היא ביתם של בני הזוג 

אנו מבינים את הנתונים לאשורם. לאישה הסעודית, כפי  –ממלכתה הבלתי מעורערת של האישה הסעודית 

כשהוא בעבודה או אצל חבריו, אך מוצגת בקריקטורות של זהראני, אין שליטה על מעשיו של בעלה היא ש

בגבולות הבית היא יכולה "לרדות" בו כאוות נפשה. ניתן לראות בכך גם פיצוי על העדר הכוח מחוץ לבית, 

נוסף שיכול להסביר את נתוני הדומיננטיות הנשית בקריקטורות, הוא שזהראני מרבה  דברבמרחב הציבורי. 

, חמדנית וקנאית. במקרים כאלה, הדומיננטיות היא נגזרת של להציג את האישה כשתלטנית, תחמנית, גזלנית
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[. כך שלמעשה גם 2תמונה  ואותן תכונות שליליות, אשר באות לידי ביטוי גם בהתנהגות כוחנית ואלימה ]רא

כשהאישה מוצגת כדומיננטית, הדבר נתפס כשלילי. הסבר נוסף לדומיננטיות של האישה הוא היעדר 

גבר נשבה בקלות בקסמיה של האישה, הגבר אינו תקיף מספיק, לא מחנך את אשתו דומיננטיות של הגבר: ה

בהם הוצגה האישה כעובדת, היא גם ש"לא גבר". מעניין לציין כי ברוב המקרים  –כראוי או במילים אחרות 

 [.1הוצגה כגדולה )פיזית( וחזקה יותר מהגבר ]ראה תמונה 

 

 8תמונה 

 את המיטבלאישה יש יכולת להוציא מהגבר 

 וטן )סעודיה( -אוגוסט(, אל 88, 8002זהראני )

 

 

 3תמונה 

 למעלה: האישה עקרת בית; למטה: האישה עובדת כפקידה

 וטן )סעודיה(-אפריל(, אל 11, 8002זהראני )
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בהן מוצגת האישה כפחות דומיננטית מהגבר, כפופה לגבר או חלשה ממנו, אנו רואים כי שאשר לקריקטורות 

[. הסבר 6תמונה  או"נשיות": נחיתות פיזית, טיפשות, רגשנות יתר ]רהנעוץ כביכול בתכונותיה ההסבר לכך 

נוסף הוא שנחיתותה של האישה נובעת מתוקף המוסכמות החברתיות, המסורת וחוקי המדינה, אשר מעמידים 

 את הגבר בעמדת כוח אוטומטית. 

 

 4תמונה 

 5שמאל(השכל והרגש אצל הגבר )מימין( ואצל האישה )מ

 וטן )סעודיה(-אוגוסט(, אל 2, 8002זהראני )

 

 

  תפקיד

מוקפת ילדים או מחנכת  – מסורתיהאישה ממלאת בקריקטורות נמדד על פי שתי קטגוריות: תפקיד שהתפקיד 

נשים מחוץ לבית או עושות תפקיד של גבר  – לא מסורתיתפקיד וכן:  ילדים; מנקה, מבשלת, מכבסת וכדומה.

 )נהיגה, עבודה(.

קריקטורות הופיעו נשים בתפקיד לא מסורתי, קרי מחוץ לבית או עושות  21-מן הבדיקה עולה כי רק ב

לא נכללו  –עובדות זרות המשמשות משרתות ואחיות בבתי חולים  –תפקיד של גבר )נשים שאינן סעודיות 

קטורות הללו הוצגו הנשים כשהן מחוץ לבית, אך למרות זאת קוד הלבוש הסעודי לא הקרי 21בספירה(. בכל 

הקריקטורות, הנשים אכן לבשו את הַעַבאיַה המסורתית )בגד המכסה את כל הגוף  21מתוך  11-תמיד נשמר. ב

יסוי . רק בשתי קריקטורות הוצגה האישה כשהיא עוטה כבלי הבגדהן הופיעו  0-מלבד כפות הידיים(, אך ב

[. ברוב המקרים 1פנים, אך בשתיהן הנשים היו מחוץ לבית ללא ליווי גבר ]דוגמה מעניינת לכך היא תמונה מס' 

 1-קריקטורות הופיעו נשים מחוץ לבית ללא גבר וב 1-בהם הופיעו נשים מחוץ לבית, הן היו בליווי של גבר. בש

 מתוכן הן גם נהגו ברכב!

 

                                                
   יצוין כי קריקטורה זו חזרה על עצמה ארבע פעמים אך בווריאציות מעט שונות. 5
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 5תמונה 

 לפני העלייה למטוס לחו"ל; למעלה: נשים סעודיות

 מטוס לחו"לבלמטה: נשים סעודיות 

 )סעודיה( וטן-אלאוגוסט(,  8 ,8002זהראני )

 

  אופן הטיפול בסוגיות הליבה של ענייני נשים ומגדר

הסבר להלן[; "ַמְחַרם",  אורסוגיות הליבה הקשורות לנשים ומגדר בסעודיה הן: פוליגמיה ונישואי "ִמְסיַאר" ]

קריקטורות  47-וד לבוש; נהיגת נשים; עבודת נשים וזכויות נשים. זהראני מטפל בכל הנושאים הללו בהפרדה וק

 [, והתוצאות מעניינות ומאירות עיניים.1טבלה  אורהקריקטורות שנבדקו ]לפירוט מספרי  140מתוך 

 

 

 סוגיות ליבה בענייני מעמד האישה ומגדר :3טבלה 

מס' הקריקטורות שהופיעו  הנושא
 בנושא

 12 פוליגמיה

 7 נישואי "מסיאר"

ַרם", הפרדה וקוד לבוש  11 "ַמחְּ

 0 נהיגת נשים

 11 עבודת נשים

 16 זכויות נשים באופן כללי

 92 סה"כ:
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יַאר"  פוליגמיה ונישואי "ִמסְּ

רכיהן. אם ולספק את כל צ על פי ההלכה האסלאמית, לגבר מוסלמי מותר לשאת עד ארבע נשים, בתנאי שיוכל

לשפוט לפי האופן שבו עניין זה בא לידי ביטוי בקריקטורות, מדובר בנושא שמטריד את הנשים הסעודיות בצורה 

קטגוריה של נישואים זמניים למטרות הנאה. תופעה זו ביוצאת דופן. נישואי "מסיאר" נכללים באסלאם הסוני 

אמצע שנות התשעים של המאה הקודמת, וכיום היא נפוצה ב החלה להתפשט בסעודיה ובמדינות המפרץ החל

למדי. בנישואים אלו מוותרת האישה על חלק מהזכויות שהקנה לה האסלאם, כגון הזכות למגורים, הזכות 

הזכות לשהות במחיצתו במידה שווה לנשים  –שהבעל יפרנס אותה, ובמקרה שהוא נשוי לנשים נוספות 

אלו מתקיימים בחשאי, ללא ידיעת נשותיו האחרות של הגבר, אף הנישואים ההאחרות. במרבית המקרים 

ומתבצע רישום ותיעוד של  ,שנערך חוזה בנוכחות עדים ומקובל לקבל את הסכמת האפוטרופוס של האישה

הנישואים בבתי הדין. נשים רבות, בעיקר במדינות המפרץ, ופמיניסטיות מכל רחבי המזרח התיכון מתנגדות 

. נוסף הנישאותהנשים והנערות של זכויות מוָפרות בנישואים האלה המפני שפעמים רבות  ,זמניים לנישואים

 6.זמניים כדי לנהל רומןהגברים המשתמשים בנישואים הלכך, הם מזיקים לנשים הקבועות של 

הקריקטורות הנוגעות בו ישירות? בראש ובראשונה, אנו רואים כי הפחד שמא  21-כיצד מוצג הנושא ב

תמונה  אוראישה הסעודית באופן תמידי ]ב קייםיישא הבעל אישה נוספת או יתחתן בחשאי בנישואי "מסיאר", 

[. חוסר הידיעה, חוסר האונים מול התופעה והעובדה כי מדובר בעניין חוקי למהדרין, מעצימים את הפחד 4

וציאים אותה מדעתה. די שלה לכדי אובססיה. הפחד והקנאה של האישה משתלטים עליה לעתים תכופות ומ

שהגבר יחזור הביתה כשהוא מחייך כדי לעורר את חשדה, ודי לה לשמוע כי בעלה של מישהי אחרת נשא בכך 

אישה שנייה, כדי לכנות את בעלה "בוגד". לרוב, חששותיה של האישה בקריקטורות של זהראני אינם מוצדקים, 

עלה כשפרסם מודעות היכרות באינטרנט ובערוצי אך אנו רואים בכמה קריקטורות שהיא כבר תפסה את ב

 הלוויין, הן לשם נישואי "מסיאר" והן לשם נישואים רגילים.

 

 9תמונה 

 מדוע האישה תמיד מודאגת? על הדמות שליד הבעל כתוב: "האישה השנייה"

 )סעודיה( וטן-אלפברואר(,  2, 8002זהראני )

                                                
 (Shmuluvitz, 2012): ולדיון בסוגיית הנישואים הזמניים באסלאם בימינו אנו, ובשאלה האם יש בהם ניצול של הנשים או סוג של שחרור בעבורן, רא 6
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גברית ומתוך תפיסה גברית מובהקת. בעיני הגבר הטיפול של זהראני בנושא מתבצע מנקודת ראות 

אך בלבו  ,שבקריקטורות, ריבוי נשים הוא עניין הגיוני וטבעי לגמרי: בלבה של האישה יש מקום לגבר אחד בלבד

חוזרות על עצמן ומציגות את האישה אחדות של הגבר יש מקום להרבה נשים, ובוודאי לארבע. קריקטורות 

ר יש ארבעה לבבות; אחרות מראות כי בלבה של האישה יש גבר אחד אך בלבו כבעלת לב אחד, בעוד שלגב

של הגבר יש כמה נשים ויש בשבילן די מקום. המסר המועבר הוא שלא מדובר רק בנורמה חברתית אלא גם 

בעניין שהוא בטבעו של הגבר. בקריקטורה אחת אפילו רואים את הגבר אומר לאשתו שהוא מחפש מישהי 

[, ובאחרת פונה הגבר לקהל הקוראים ומצהיר כי נישואי "מסיאר" הפכו 9תמונה  אור"מסיאר" ] לצורך נישואי

הסופית וההוכחה לכך שמדובר כביכול בעניין טבעי ורצוי, באה במספר קריקטורות  הלצורך של ממש. הגושפנק

קריקטורות ניתן  כמהבבהן רופא המשפחה ממליץ לגבר לשאת אישה שנייה למען בריאותו הפיזית והנפשית. ש

 אף להבין כי הבעל כבר נשא אישה שנייה, אך הראשונה אינה יודעת על כך.

 

 2תמונה 

 אישה טובה מכבדת את רצונות בעלה;

 הבעל אומר: "אשתי הטובה, אני מחפש בת זוג לנישואי מסיאר"

 (וטן )סעודיה-פברואר(, אל 82, 8002זהראני )

 

 

ַרם", הפרדה וקוד לבוש  "ַמחְּ

הנושאים האלה מזוהים מאוד עם ההוויה הסעודית, וההתעסקות בהם מרובה, בסעודיה ומחוצה לה. שלושת 

קריקטורות  21-קריקטורות לנושא זה על היבטיו השונים. רק ב 11במהלך השנתיים שנבדקו, הקדיש זהראני 

את הַעַבאיַה מתוך כלל הקריקטורות שנבדקו, הוצגו הנשים כשהן מחוץ לבית. ברוב המקרים הנשים לבשו 

המסורתית והיו בליווי של גבר, אך רק בשתי קריקטורות הוצגה האישה כשהיא עוטה כיסוי פנים. אין זה מקרי, 

 ככל הנראה, שבאותן שתי קריקטורות היו הנשים ללא ליווי של גבר. 
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ים  כמה נושאים הקשורים זה בזה ומתקשרים לענייננו. ניתן לראות בה שלוש נש מכילה 1תמונה מס' 

המחכות לעלות למטוס שייקח אותן אל מחוץ לסעודיה. היות שהן בשדה תעופה בסעודיה, הן נענות לקוד 

כפפות המכסות את כפות ידיה וכיסוי פנים  עוטהַעַבאיַה וכיסוי פנים. אחת הנשים אפילו  –הלבוש במלואו 

תחומי מות יוצאולות למטוס ורשת כהה. אולם, כאשר הנשים הללו עבכזה המכסה אפילו את עיניה  –מחמיר 

ים, יהממלכה, הן כביכול מרשות לעצמן לפרוק כל עול. הן מסירות את הלבוש המחייב ולובשות בגדים מתירנ

ה צמודה וחצאית מיני(. ניתן להבחין בנקל כי הנשים הללו טסות ללא ליווי של יאפילו בסטנדרטים מערביים )גופי

קריקטורה הוא שללא ליווי הַמְחַרם, בהמסר שזהראני מנסה להעביר גבר, ואולי כאן בעצם טמונה ה"בעיה". 

 הנשים מרשות לעצמן לפרוק כל עול והן משאירות מאחוריהן את המנהגים, המסורות והחוקים הסעודיים.

עמדתו השמרנית של זהראני בנוגע לסוגיות הַמְחַרם והַעַבאיַה, דווקא התייחסותו לעניין  לעומת

ואיסור ההתייחדות מבודחת ופתוחה למדי. נראה כי הוא מותח ביקורת על כך שלא ניתן ההפרדה בין המינים 

כשההתקשרות בין אנשים יכולה להיעשות  ,ד כיוםוחילהגדיר מה היא "התייחדות בלתי חוקית" ומה לא, בי

 ים. באחת הקריקטורות, למשל, הבת שואלת את אמה, האם כשהיאניידטלפונים הבאינטרנט ובבקלות רבה 

משחקת עם הבן של השכנים מדובר בהתייחדות בלתי חוקית... ללמדנו כי אולי ישנה מעט הפרזה בחינוך לעניין 

 זה ובאכיפתו.

 נהיגת נשים 

נושא נהיגת הנשים הפך להיות לאחד מסמלי המאבק של הנשים הסעודיות לשוויון זכויות. מאז "מרד הנהיגה" 

כניות ושא זה מככב בטורים ובמאמרים בעיתונות הסעודית, בתבריאד ועד לימינו אנו, נו 1771בסוף שנת 

הטלוויזיה, ונמצא תמיד על סדר היום של פעילות למען זכויות נשים ושל ארגונים למען זכויות נשים. הדיון 

 ,Admon, 2007; Admon)למשל:  אורהציבורי סביב נושא זה מסרב לגווע והוא עולה מחדש לעתים תכופות )

2011 . 

היא בהמשך ובהתאם לקו השמרני שהציג לגבי שאר סוגיות הליבה שצוינו עד כה,  ,של זהראניעמדתו 

 לאפשר לנשים לנהוגש ,זה עולה המסרהת נחרצת לנהיגת נשים. מתוך הקריקטורות העוסקות בנושא ותנגדה

הגבר צופה הן יהוו סכנה לעצמן ולילדיהן. בקריקטורה אחת, למשל, רואים את , כי אחראי בלתימעשה  יהיה

והדבר גורם לו לתהות מה היה קורה אילו הותר לה לנהוג ברכב. סיבה  ,באשתו מתפרעת בנהיגה על טרקטורון

נוספת לאיסור נהיגת נשים, לפי זהראני, היא שאין ביכולתן להתמודד פיזית עם תקלות ברכב כגון החלפת גלגל. 

רתה, כלל אינה שותפה לדיון הציבורי בעניין מציג זהראני הוא שהאישה, מבחישולבסוף, הטיעון "המנצח" 

 [.0תמונה  אורנהיגת נשים ועניין זה אינו נמצא בראש מעייניה ]

 



 

 

 ַזְהַראנִי-ַרְחַמאן ַאל-אלעד גלעדי | "היצור החלש שנקרא אישה..." נשים ומגדר בסעודיה בראי הקריקטורות של ַעְבד ַאל

 

 71עמוד | 

 

 

 2תמונה 

 עמדתה של האישה לגבי נהיגת נשים;

 בעוד שהשיח הציבורי בעניין חם ובוער, מה שבאמת מעסיק אותה זה הגבר שלה

 וטן )סעודיה(-נובמבר(, אל 84, 8002זהראני )

 

 

 עבודת נשים

הקריקטורות המוקדשות לעניין זה, עולים  16גם בעניין עבודת נשים מציג זהראני עמדות שמרניות למדי. מתוך 

אישה עם תכונות גבריות. היא לא בלי ספק מסרים המתנגדים לעבודת נשים. אישה שעובדת, לפי זהראני, היא 

וליתר דיוק, היא מגלמת את מכלול  ,גבר אוהבהשתכונות ה יפה, לא נעימה ולא "נשית" באופן כללי. אין בה

ואם היא נשואה, היא תתקשה לשמור  ,גבר אינו אוהב. על כן, אישה שכזו תתקשה למצוא שידוךההתכונות ש

על נישואיה. המשוואה שזהראני מנסה להציג היא פשוטה: אישה עובדת = אישה חזקה = סכנה לגברים וסכנה 

 [. 1תמונה  אורלעצמה ]

כל בוגרות האוניברסיטאות ובעלות התעודות למיניהן, אינן מאושרות באמת, אליבא דזהראני.  בנוסף,

ואלה שמוצאות עבודה אינן  ,אפילו רופאות, רופאות שיניים ועורכות דין אינן מוצאות עבודה בתחום התמחותן

ף לכך, אישה [. נוס7תמונה  אורמאושרות בה. השורה התחתונה היא שאין מאושרת יותר מעקרת הבית ]

העובדת כמו גבר מרוויחה פחות ממה שגבר באותו תפקיד מרוויח, על כן בשביל מה להן בכלל לטרוח? האמת 

בבית. בהקשר זה, מעניין  וישארילפי זהראני היא שנשים לא רוצות לעבוד ולא צריכות את זה, וייטב להן אם 

לעבוד מפני שמאסה בחיי הבית, אולם  היה לראות קריקטורה שבה האישה דורשת מבעלה לאפשר לה לצאת

 כעבור זמן קצר היא מואסת בעבודתה ומכריזה כי היא מעדיפה לחזור הביתה, "לשגרה ולהנאה".
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 2ה תמונ

 מלמעלה משמאל בכיוון השעון: רופאה, עו"ד, מורה ובת זוג ]עקרת בית[

 וטן )סעודיה(-מרץ(, אל 2, 8002זהראני )

 

 

 

 זכויות נשים באופן כללי

ל את כל סוגיות הליבה שהוזכרו לעיל, אך הוא מתייחס לזכויות ספציפיות ולזכויות מכינושא זכויות הנשים 

. תחת סיסמה זו, דורשות הנשים בסעודיה שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות בתחומי העבודה, תכלליות כאח

הקריקטורות  16-על עצמו". מ החינוך ועוד. גם כאן ממשיך זהראני את הקו השמרני ואף מצליח "להתעלות

זה עולים המסרים הבאים: האישה רוצה את זכויותיה ודורשת אותן בקול רם, אך היא הישירות בנושא  תסקוושע

שבנטל שלהן היא אינה מסוגלת  ,אינה מבינה או אינה יודעת שעם הזכויות באות גם חובות כבדות משקל

שתי סצנות: בראשונה האישה דורשת בה רואים ש 11לשאת. בהקשר זה, מעניין לראות את תמונה מספר 

בתקיפות את זכויותיה; בשנייה, היא מקבלת משקולת כבדה המייצגת את זכויותיה, ואותה משקולת מאיימת 

 למוטט אותה, אך למרות זאת היא מנסה להעמיד פני שמחה.
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 10נה תמו

 "קיבלתי את זכויותיסוף -אחחח, סוף""זכויותי, תן לי את זכויותי"; למטה:  למעלה:

 וטן )סעודיה(-אוגוסט(, אל 2, 8002זהראני )

 

מסר נוסף שעולה מהקריקטורות בנושא זכויות הנשים הוא שהנשים דורשות זכויות אך הן כלל אינן יודעות במה 

והעניין  ,מדובר. לדעתו של זהראני, האישה הפשוטה לא באמת יודעת מהן הזכויות שכולם דורשים בעבורה

מזמן לסיסמה ריקה, למילים גבוהות ולנאומים מתלהמים וחסרי תוכן. לבסוף, הנקודה האחרונה שעולה הפך נ

היא אולי הנקודה החשובה ביותר: האישה אינה מסכנה כמו שהיא נראית, או כמו שהיא עצמה ואחרים מנסים 

ו פיזית, אך בתחומים להציג אותה. לפי זהראני, אל לנו לשכוח שהאישה אולי קטנה יותר מהגבר וחלשה ממנ

היא שולטת ביד רמה. התמונה המופיעה בראשיתו של מאמר זה מסכמת את  –הבית והמשפחה  –שלה 

התאמה -הנקודה בצורה הטובה ביותר. כותרת הקריקטורה אומרת: "היצור החלש שנקרא אישה" אולם באי

האישה נחשבת לקטנה  ה לומר:מושלמת רואים בתמונה גבר ענק הקשור בחבל דמוי רצועה לאישה קטנה. רוצ

 אך היא זו ששולטת למעשה בגבר הגדול ממנה בהרבה. ,ולחלשה

  סיכום ומסקנות

כאשר בדקנו את הדומיננטיות הנשית בקריקטורות של זהראני, ההנחה הבסיסית היתה שהדומיננטיות הנשית 

ך הדבר: מספר בהתאם למציאות החברתית בסעודיה. אולם התוצאות הראו כי לא כ –תהיה פחּותה 

הקריקטורות שבהן הוצגו הנשים ככפופות לגבר וחלשות ממנו היה קטן בהרבה מאלה שבהן הוצגו הנשים כשהן 

או חזקות ממנו. אף על פי כן, יש לזכור כי זירת ההתרחשות של רוב הקריקטורות היא ביתם של בני  מעל לגבר

הסעודית, כפי שמוצגת בקריקטורות של ממלכתה הבלתי מעורערת של האישה הסעודית. לאישה  –הזוג 

זהראני, אין שליטה על מעשיו של בעלה במרחב הציבורי, אך בגבולות הבית, במרחב הפרטי, היא השולטת. 

נוסף שיכול להסביר את נתוני הדומיננטיות הנשית בקריקטורות הוא שאחד המוטיבים החוזרים והבולטים  דבר

ת האישה כשתלטנית, תחמנית, גזלנית, חמדנית וקנאית. במקרים ביותר בקריקטורות של זהראני, הוא הצג

 כאלה, הדומיננטיות היא נגזרת של אותן תכונות שליליות, אשר באות לידי ביטוי גם בהתנהגות כוחנית ואלימה.
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הציג קו  וכמעט בכולן ,קריקטורות 47-זהראני טיפל בכל נושאי הליבה הקשורים לנשים ומגדר ב

להבין כי בעיני הגבר ובעיניו של זהראני,  קשה. בנושא הפוליגמיה ונישואי ה"ִמְסיַאר", ניתןמסורתי, שמרני ונו

מדובר בעניין הגיוני וטבעי לגמרי. המסר שניסה זהראני להעביר הוא שלא מדובר רק בנורמה חברתית אלא גם 

הלבוש בסעודיה, המשיך  בעניין שהוא בטבעו של הגבר ועל כן אין מקום לבקרו על כך. בנושא הַמְחַרם וקוד

ובהזדמנות  ,זהראני את הקו השמרני. ללא הליווי של הַמְחַרם, לפי זהראני, הנשים מרשות לעצמן לפרוק כל עול

ועל כן יש להמשיך ולאכוף את הנושא בקפידה. ניתן  ,הראשונה הן זונחות את המנהגים, המסורות והחוקים

חרצות לנהיגת נשים. מתוך הקריקטורות שעסקו בנושא זה, להבחין בנקל כי זהראני דבק בעמדה המתנגדת נ

אחראי לאפשר לנשים לנהוג, שכן הן יהוו סכנה לעצמן ולילדים ולא יוכלו  עולה כי יהיה זה מעשה בלתי

להתמודד עם קשיים פיזיים הכרוכים בנהיגה. לפי זהראני, הנשים בסעודיה אינן שותפות לדיון הציבורי בעניין 

ניינות בכך. ניתן לראות כי גם לגבי עבודת נשים מחזיק זהראני בהסתייגויות רבות. המשוואה נהיגתן ולא מתע

הציג היא: אישה עובדת = אישה חזקה = סכנה לגברים וסכנה לעצמה. נוסף לכך, הוא ניסה שהפשוטה 

מוצאות להראות שבוגרות האוניברסיטאות ובעלות התעודות למיניהן לא מסוגלות למצוא עבודה, ואלה שכן 

עבודה אינן מאושרות בה. ככלל, עבודה היא עניין שאינו מתאים לנשים והן לא באמת רוצות לעבוד, כפי 

בנושא זה. אליבא דזהראני, האישה רוצה את זכויותיה ודורשת  תקוסושמשתקף ברבות מן הקריקטורות שע

אותן היא אינה יכולה לשאת. ו, אותן בקול רם אך היא אינה מבינה שעם הזכויות באות גם חובות כבדות משקל

הפך מזמן נהאישה הסעודית הפשוטה, לפי זהראני, אינה יודעת מהן הזכויות שכולם דורשים בעבורה והעניין 

 לסיסמה ריקה. ככלל, האישה אינה מסכנה כמו שהיא נראית, או כמו שאחרים מנסים להציגה. 

ת, חשוב לציין כי מגמות המצטיירות עקב כעת ברצוני לסייג מעט את המסקנות המפורטות לעיל. ראשי

קיימות כשכל קריקטורה עומדת לגופה. הקורא מן השורה אינו בהכרח החיבור והִקְטלוג של הקריקטורות, לא 

מסתכל במרוכז על כל הקריקטורות של זהראני בנושא פוליגמיה ונישואי ִמְסיַאר, למשל, אלא מקבל אותן 

יתכן שגם כאשר הקריקטורה עומדת בפני יאורך תקופה של שנתיים. קריקטורות ל 12 –"במנות קצובות" 

עצמה, היא מצליחה להעביר את המסר שזהראני רוצה שיעבור, שכן כל קריקטורה יכולה להעביר מסר חד 

למי שמסתכל על מקבץ של כמה  יםהמתבהר ,ובמגמות מסר הסמויתכן שהקורא אינו מבחין ביוברור. אך י

 ותו נושא.קריקטורות העוסקות בא

שנית, אל לנו לשכוח כי כל הקריקטורות שנבדקו במאמר זה הן פרי עבודתו, יצירתו ודמיונו של 

קריקטוריסט אחד. אין באפשרותנו לדעת אם העמדות שהוא מציג הן אכן עמדותיו, או שהוא מנסה לקלוע 

רות מסוימות עברו שינויים לטעמם של קוראיו ולדעת הקהל בסעודיה באופן כללי. אין אנו יודעים אם קריקטו

בעקבות צנזורה או אם קריקטורה מסוימת צוירה לפי הזמנת העורך או בהתאם לתגובת הציבור למסרים. 

קריקטורות שבהן רואים את גיבור סדרת הקריקטורות "הוא והיא"  כמהלהמחשת הנקודה, ניתן לדבר למשל על 

ו ַת'ַלאת' ַשַעַראת )בעל שלוש השערות(  – שהוא חולם בהקיץ על זמרות וכוכבות טלוויזיה ערביות כ –ַאבֻּ

[ אנו רואים אותו כשהוא ממשיך לחלום בהקיץ על 11תמונה מס'  אורמפורסמות. אולם בקריקטורה מאוחרת ]

הירח ושאר הכוכבות סובבות סביבה.  אמשל הי –אותן כוכבות, אך מעמיד בראש סדר העדיפויות את אשתו 

באותה סיטואציה הוא חושב לעצמו לשם מה לו אותן כוכבות כשאשתו היא הירח )הירח הוא סמל יופי מקובל 

וידוע בתרבות הערבית, הלקוח מן השירה הערבית הקדומה(. קריקטורה זו נראית חריגה ולא תואמת את הקו 
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על כך שהוא מעודד תופעה  –מהעורך או מציבור קוראיו  –ביקורת הכללי, על כן השערתי היא שזהראני קיבל 

 לא חיובית ומעביר מסר שגוי, ובעקבות כך הגיעה הקריקטורה "המתקנת".

 

 

 11תמונה 

 "כל עוד הירח עמי, לשם מה לי הכוכבים"

 )סעודיה( וטן-אוקטובר(, אל 88, 8002זהראני )

 

תכן שקריקטורות רבות יקריקטורה היא להצחיק. ישלישית, חשוב לזכור שהמטרה הראשונית של כל 

ברצינות לאורך המאמר, נוצרו כדי להצחיק ולא כדי לפגוע, למתוח ביקורת או להעביר מסר אליהן התייחסנו ש

הופיעו יותר נשים בקריקטורות ושטופלו נושאים רבים הקשורים לנשים, לכך ש מסוים. סביר להניח שהסיבה

ביתר קלות. לאישה, על פי זהראני, פגמים רבים: היא שטחית וריקנית, נודניקית, היא שעל נשים ניתן לצחוק 

ית מדי, שקרנית, שתלטנית, טיפשה ומחנכת את רגשנקפריזית, מהירת חמה, לא הגיונית, קנאית, חמדנית, 

ו היא הילדים בצורה קלוקלת. על פי תיאוריית ההומור של ברגסון, הצחוק הוא כלי שרת בידי החברה ובאמצעות

(. ייתכן 1791/ 1761מענישה את הפרטים שבה על הפגמים והמומים שלהם, מתוך מטרה לתקנם )ברגסון, 

 שזה בדיוק מה שזהראני מנסה לעשות. 

האם עמדותיו של זהראני בנוגע לנשים ומגדר בסעודיה מלמדות אותנו כי החברה הסעודית  ,אם כן

במידה שזהראני משקף נאמנה את דעת הקהל הסעודית  ת?נוטה למסורתיות ולשמרנות יותר מאשר למודרניו

ואת קולו של האדם הפשוט, ואם נצא מנקודת הנחה שזהראני הוא אחד מנציגיו של העיתון הנחשב לליברלי 

נשותיה בהערכה יזכו ופתוח יחסית, אזי נוכל להסיק כי החברה הסעודית צריכה לצעוד עוד דרך ארוכה עד אשר 
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רפורמות בסעודיה מתחוללות, גם  –ות ובשוויון הזדמנויות. אך אם לשפוט על פי ניסיון העבר ראויה, בשוויון זכוי

 אם באיטיות רבה.
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