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This is the autobiographical story of Rawda, an Arab actress.
Her childhood as a Muslim in a Druze city, growing up in a stifling 
and conservative community, her attempts to develop a unique 
career of her own and yet to “deserve” the love of her husband.
Rawda, impulsive, creative, full of humor and a declared 
feminist, discovers at the high point of the proceedings that her 
husband isn’t exactly cheating on her as she suspected, but...

A colorful and special play, about the struggle for emotional 
independence in a conservative and stifling society, about 
feminism in a chauvinist world, and the power of a passion for 
life, for humor and for creativity.

املسرحيه تروي السيره الذاتيه للممثله العربيه,روضه,عن طفولتها كمسلمه في
قريه درزيه,بلوغها داخل بيئه اجتماعيه منغلقه ومحافظه,محاوالتها رسم مالمح

متميزه حلياتها املهنيه,وسعيها الدؤوب لتكون »جديره« بحب زوجها.
انها روضه االندفاعيه,املليئه باحلياه والدعابه والنسويه احلقيقيه, تكتشف في اوج

مسيرتها ان زوجها ال يخونها فحسب كيفما ظنت, امنا...

هذه مسرحيه نابضه بااللوان,تتمحور في املعركه والنضال من اجل استقالل  حسي 
وعاطفي في مجتمع ابوي خانق ومحافظ,وفي النسويه مبجتمع ذكوري,وفي قوة

الرغبه باحلياه,الدعابه واالبداع.

ראודה  )מחזאית ושחקנית(
וסטנדפיסטית. למדה בבית צבי. הופיעה  שחקנית 
בתיאטרון בית הגפן, תיאטרון אורנה פורת לילדים 
ונוער, תיאטרון הסימטה, התיאטרון הערבי, תיאטרון 
תיאטרון )האתיופי(,  נטאלה  תיאטרון  אל-מידאן, 

ים-רון ובתיאטרון העירוני חיפה.
געגועים,  מופיעה בתיאטרון הערבי-עברי בהצגות: 
סטנד-אפ  מופע  אדומה,  כיפה  המוות,  שיר 
בערבית ובעברית, ומשתתפת בסדנאות ישראליות 

פלסטיניות. תיאטרון הבימה: דור שלישי.
קולנוע וטלוויזיה: קרקס פלסטינה, אמא וי, מכתוב, כרוניקה של אהבה,

רינגו וטאהר, העננים חולפים סרט טלוויזיוני גרמני.
כיום מנהלת אומנותית של פסטיבל האישה הערביה-עבריה.

ברוריה אבידן-בריר
)מחזאית(

מוסיקה  למדה  תל-אביב.  ילידת  עיתונאית, 
בקונסרבטוריום הישראלי ולימודי תיאטרון וספרות 
קריירה  19 החלה  בגיל  אביב.  תל  באוניברסיטת 
לפני שנתיים  ‘לאשה’.  עיתונאית רציפה בשבועון 
דו-הירחון  ‘לאשה’, לטובת  נפרדה משבועון  וחצי 
וראיונות. מאז  ‘את’, שם היא מפרסמת טור אישי 
מופיעה  היא  ערוץ הבידור הישראלי  הקמתו של 
בערוץ וכשנה הופיעה בתוכנית הבוקר של ‘קשת’, 

בפינה אישית שנשאה את השם: אוהבת-לא אוהבת. 

שכנוע  ומתוך  חן  בהרבה  סיפורה  את  מגישה  עצמה  ראודה   ...“
פנימי עמוק והתוצאה היא הצגה מרשימה שמביאה לפנינו סיפור 

של צמיחה והשתחררות...”
ידיעות אחרונות

אל  ובעיקר  ביתה  אל  הכפר,  אל  הצופה  את  מביאה  ראודה   ...“
ליבה... שילוב של טקסט מרגש ורגעי הומור...”

כלכליסט

הביקורות משבחות

“... Rawda herself delivers her story with great charm 
and deep conviction, and the result is an impressive 
play that presents us with a story of growth and 
liberation...” 

Yediot Aharonot

“... Rawda takes the spectator to the village, into her 
home, and mainly into her heart... a combination of a 
moving text with humorous moments...” 

Calcalist 

RAWDA
Written by

Bruria Avidan-Barir, Rawda

Direction and adaptation: Noam Shmuel
Design: Eran Atzmon

Original music: Eyal Weiss
Costumes: Sasson Kedem

 Lighting design: Reuven Wollner

Performed by Rawda

روضه
تاليف:بروريا افيدان بارير-وروضه

اعداد واخراج:نوعم شموئيل
ديكور:عيران عتسمون
مالبس:ساسون كيدم
موسيقى:ايال فايس
اضاءه:رؤوفني فولنر

متثيل:روضه

נועם שמואל )בימוי ועיבוד(
במאי ומחזאי. סיים בהצטיינות את מגמת התיאטרון 
בביה”ס התיכון לאומנויות תלמה ילין 1998. במסגרת 
לימודיו כתב וביים את המחזה מכת בכורות שעסק 
בהתמודדותה של החברה הישראלית עם שכול ועם 
השהייה בלבנון. שירת בצה”ל ככתב התרבות של 
גלי צה”ל והגיש את פינת התרבות היומית בחדשות 
ואת מדריך הבילוי היומי. שימש כ’טרמפיסט’ במגזין 
‘בילוי נעים עם מולי שפירא’, שידר הופעות פומביות 
ילין שלוש  ביים בתלמה  לילה’.  ‘ציפורי  וערך את 

ברנשים וחתיכות(  )בן היתר את המחזמר  הפקות עם המגמה לתיאטרון 
לימודי תואר בבימוי בהצטיינות  ונסע ללונדון לשלוש שנים בהם השלים 
בבית הספר ‘דרמה סנטר לונדון’. עם שובו לישראל ב-2006 שימש כעוזר 
במאי באופרה הישראלית החדשה בהפקות דון קרלו ומנון לסקו, בתיאטרון 

הקאמרי שימש כעוזר במאי בהפקה יתוש בראש.
יהודים  שחקנים  בהשתתפות  גדר  המחזה  את  הקאמרי  בתיאטרון  העלה 
סנטר  ‘הדרמה  עם  פרודוקציה  כקו  גם  ושהופק  וביים  כתב  אותו  וערבים, 
שירת הלוויתן. ב-2007 העלה  לונדון’. בתיאטרון הספרייה ביים את המחזה 

בתיאטרון הקאמרי הפקה חדשה למחזה משחקים בחצר האחורית.
כדרמטורג  ומשמש  הישראלית,  האופרה  של  בסטודיו  משחק  מלמד  כיום 

וכעוזר אומנותי למנהל האומנותי של התיאטרון הקאמרי.

ראודה

תיאטרון בית ליסין, דיזנגוף 101 תל-אביב 64396

ˆ הזמנת כרטיסים: 03-7255333
ˆ ועדי עובדים וקבוצות מאורגנות: 03-7255346/7 
ˆ להזמנת הצגות בכל רחבי הארץ: 03-7255323

ˆ לרכישת מנוי: 1-800-44-1111
www.lessin.co.ilרון
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ילדותה  ערביה.  שחקנית  ראודה,  של  האוטוביוגרפי  סיפורה 
חונקת  קהילה  בתוך  התבגרותה  דרוזית,  בעיר  כמוסלמית 
עצמה  משל  ייחודית  קריירה  לפתח  נסיונותיה  ושמרנית, 

ו”להיות ראויה” לאהבתו של בעלה.

ופמיניסטית  הומור  מלאת  יצרית,  אימפולסיבית,  ראודה, 
מוצהרת, מגלה בשיאו של התהליך שבעלה לא סתם בוגד בה, 

כפי שחשדה, אלא...

רגשית  לעצמאות  מאבק  על  ומיוחדת,  צבעונית  הצגה 
שוביניסטי  בעולם  פמיניזם  על  וחונקת,  שמרנית  בחברה 

ועל עוצמתה של התשוקה לחיים, להומור וליצירה.

משך ההצגה כשעה ורבע ללא הפסקה.

פרס שחקנית מצטיינת

“... אינני מייצגת אלא את עצמי בלבד. עם 
זאת, אני מרגישה כי נשים רבות, יהודיות 

וערביות כאחת, תחושנה שותפות והזדהות עם 
“ראודה”, וממנה תקבלנה חיזוק ועידוד...”

ראודה

בימוי ועיבוד: נועם שמואל

עיצוב תפאורה: ערן עצמון

עיצוב תלבושות: ששון קדם

מוסיקה: אייל וייס

עיצוב תאורה: ראובן וולנר

ביצוע: ראודה

חברות הכי טובות
את המסע הדואטי שלנו התחלנו בפיתה וזאתר, אותן הביאה ראודה 

בספה  התכרבלה  ראודה  בהם  הארוכים  בחודשים  בחיפה.  מביתה 

בכתה  והצחיקה.  צחקה  היא  אביבי,  התל  עבודתי  בחדר  המפנקת 

כוחות,  אספה  שהתעייפה.  עד  ילדותה  לזכרונות  צללה  ונאלמה. 

שיחזרה ואני  מדובבת אותה לצלילי המקלדת. 

כשהסיפור האישי של ראודה ילדה כפרית מוסלמית ההופכת לאשה 

התובעת את זכותה לאהבה ומימוש עצמי, הפך למונודרמה בת 100 

אביב  תל  בצפון  ילדותי  בין  נמתחו  גורל  שותפות  של  קורים  דקות, 

וילדותה של ראודה בדלית אל כרמל בצפון הארץ. ברגע בו ראודה 

והמהפך  הבוגדני  לבעלה  אותה  שחיברו  הכבלים  ניתוק  את  סימנה 

האישי מ”כנועה לפמיניסטית המורידה שפם בשעווה”, הפכנו לחברות 

הכי טובות. 

בדרך לבימת התיאטרון נאלצנו להיפרד מארבעים דקות של עלילות 

משנה בגירסה המקורית לטובת הריתמוס הקולח, דוקודרמה קולחת 

בת כשעה, המאפשרת לראודה להפגין את קשת היכולות המשחקיות 

והשיריות שלה. 

הבאר  מי  המים.  במוטיב  בחרתי  שידרה  חוט  למחזה  להעניק  כדי 

מותן  את  מוצאות  שם  ומאיימים,  מקוללים  מים  הם  ילדותה  בחצר 

החמולה  כבוד  “האם  לבאר.  ונזרקו  המשפחה  בכבוד  שפגעו  נשים 

חבוי בכוס שלי?”, מטיחה ראודה באביה. עם התפתחותה האישית 

למים  הופכים  המקוללים  המים  הורית,  חד  ואמא  עצמאית  כאשה 

מטהרים. בגיל 36 הכפרית שפחדה מהמים לומדת לשחות. המחזה 

ננעל בקפיצתה של השחיינית הטרייה למי הבריכה, כשהיא מרגישה 

הפכו  ידיה  במים.  אותה  יטביע  לא  אחד  אף  נימפה.  כמו  במים 

לסנפירים. את גופה המשתוקק לגבר ואהבה חדשה, היא משייטת בין 

גלי החיים. מנצחת. 

שלוש  בחייה,  הגברים  שלושה  סיפור  את  מגוללת  ראודה  לכאורה 

הטרגדיות בחייה. מה שמציל את המחזה ממלודרמה הסוחטת רק 

על  ראודה  זו הראייה האירונית בה משקיפה  בלוטות הדמעות,  את 

חייה. ברגעים הכי נכאבים ראודה מגייסת את הנשק האנושי המבדיל 

אותנו גורי-אדם מגורי החיות: נשק ההומור. 

ברוריה אבידן-בריר

ראודה

עוזרת במאי: חן שבתאי מנהלות הצגה: רונית זלוף, אורית עזריאל 

מנהלי במה: ברוך וידרה, דני לוין

הגברה: סטניסלב סוסניבקר תאורה: ניסים דלריה
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