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שפריוני

 1יום":יהיהוללילהסוףיהיהלבטח"לעושק

לנפילתבנוגעמצריםסופריםשלספרותיותלבמשאלות
בארצםהמשטר

למרכזהלעתהמבאובחסכימצדיםכשיאכגד 2011בינאור-25המהפכת
דיכוינוכחהמכריע··בדובםפאסיבייםהיואזעשדההמונים,אתהבמה

לשיציאתםהמי:רדרדהלכלכימצב mהדמקוטריההיערדהפטר,זכריות
הןלמצריםההתייחסותנוכחד mבמימפתיעהחיתהרברת mלההמתים
דים mשפאנשיםכאלספחתייםבחומדיםן mספתחייםחןובחומדים
אתניתחלמשל, ,) 1957- (סאבכי tiאל-ד.~אא'הסרפדהלשטןו.עםלהתעמת
פדיבמאמרהשלטון.עםמעיiנרתפוחדיםהמצריםשבעטייןהסיבות

התנהגותאתן mהבהאינטלקטואלשלמבטוכקורתאתמביאהואעטר
שלו,ביותרהמפורסםבדומןואילוונציגיו,המשטרמולאלהרגילהאדם

מבטוכקורתאתמביאהוא > 2002 ,ןא~~;:וקע~(עמארת~עקוב~אז rבבי
זר.מבטכקורתדואההסרפד,שהוא,כפי.זר,סוגיהלגביהשלטןושל

איכםהמצרים"מחעהכותרתאתהנושא , 1998משכתבמאמר

העולו,כיאל-אסראכיגורסאל-ז,כ~ך~ון),~ת'ודלא(למאד'אמתקוממים?"
מהפכותעשרלהציתכדיבהם~שבמצריםהשודדיםעדיצרת mהשחיתות

הסמכות.בלעיבפכיראשיהםאתמרכיניםהמצריםאךאחרת,ארץבכל
אחדבמורץטרודיםשהםמשרםבעיקראךפחד,מתךוגםבךנוהגיםהם

למחרתהמצריםמןשמונעמהביונותבממשיךאל-אסאוכיהפרנסה.
סינרימכללט mהמוייאשוםלדיכויבכרגעשרכשוהכאובהניסיןוהוא

לוהותרלאשמעלוםהיותהשליטלזהותבכרגעאדישהמצרילרפורמה.
 .) 10 : 2010(אל-אסראכישלייטואתלבחור

שלהדיןלקבלתנוספתסיבהאל-אסאוכימעלהיעקוביאז rבביבדומן
כמאלהשלטון,במפלגתיכלוהכלהאיששלדמותומפיוזאתהציבו;ר

העומדההיגיוןאתלפרלמנטלמועמדאל-פלוימסבירכךאל-פולי.
במצרים:הבחירותזיוףמאחודי

הענייןלכלוא!לאהבחירות.אתמזייפיםשאנחנומניחיםהתמימיםהאנשים
תחתהמצריםאתבראאללההיטב.המצריהעםנפשאתלמדנושאנחנוהוא

עמיםישממשלתו.לשפיהאתלהמרותיכלואינומצדיושוםממשלה,לשצילה
ראשומרכיןחייוכלהמצריאךולהתמ;דרמהפכותלעשותהאושלהםשהטבע

שהכיהעםהואהמצריהעםבהיסטוריה.כתוביםהאלההדבריםלהתפתס.כדי
נכנעיםהמצריםהלשטןו,אתלידיךמקבלשאתהברגעעבולם.בולשלוטקל
במצרים,מפלגהכלכצרונ:ךבהםלעשותיכלואותהבפני,ךעצמםומשפיליםלך

חייבשהמצרימאחדבהןלזכותחייבתבלשטון,כשהיאבחידותמקיימתהיאכאשד
 .) 120 : 2005(אל-אסואניאותובראאללהככהבממשלה.לתמוך

עצמו,הואשכתבלדבריםדומיםאל-פוליבפיאל-אסראכיששםהדברים
לכצחכיים mשבטהשלטוןאנשישלהשחצניתהגישהעליהםנוספתאך

מצייתיםהמצריםכיערלהאל-פולישלמדבריוכיסאותיהם.עליישארו
 mהגזאתלקייםפועלהכלבסךוהמשטרקדומה, mגזמתוךלשלטונות

האוניברסיטהמןמדורניתערביתספרותחוקרשפד,(יוני>יונהד"ד

בירושליםהעברית
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זיוףבאמצעותאפילושלטונו,אתלהנציחדואגהואכאשדהקדומה
מוסדי.בלתימעשההבחירותבזיוףלדאותאיןכךמשרםהבחירות.
לכפילתשעדהדיהמשטר,בפכיראשומרכיןהעםדובשבהבמציאות
מהפכתמאזבמצריםמשטרשמתנגדיהיהנדאהההמונים,ביידמרבאדכ

המשט:רלכפילתלייחלדקיכלוים 1952בשנתהקצינים

לידישבארכפימצדיםסרפדיםחמישהשללבמשאלותמציגזהמאמר
בזמןקיימיםשהיוהמשטריםלהדחתבכרגעעטם,פדיברומניםביטוי
חוסכירעדאל-סאדאתבי 1tiדדךאל-נאצר,עבדמ~מאלהרומנים,חיבור

 1924- (ע'אכם~תחי ,) 2006-1911 (מהפרט'נגיבהםהסרפדיםמרבאדכ.
?מארי Q~ד [iר~ ) 1945- (אל-ע'יטאכי~מאל ,) 1943- (~כרפיקחסן ,) 1999

) -1945 (. 

המשטר:להפלתבכרגעהלבמשאלותאתמביעיםהסרפדיםכיצדכאןייבחן
שירם mתקרהעריץ,המשטרשללהיעלמותוכללית mבתקרמדוברהאם
מכסיםשהסרפדיםארהמשטראתלהפילכדייתאחדוהמרכים mיברא

כגדכלליתהתקוממותשלמהלךמתקייםשבהחלופיתמציאותלשרטט
אלימותבהפעלתצוךדישלדעתםהאםהיאשערלהנוספתשאלההמשטר.
השדרהבעליאתלשכנעכדיאזרחיבמדישדיארשלטןו,חילופילצורך
אופטימייםהםהאםובכלל,והארץ.העםלמעןכיסאותיהםעללוותר

שבהםלאמצעיםבנוסףזאת,הלב.משאלותהגשמתלגביפסימייםאר
הםהאםכלומד,לבם,משאלותאתלהביעכדיהסרפדיםמשתמשים

הדיאליסטית.הכתיבהאלארהאלגוריתהכתיבהאלפונים
שייפתחייתכןאךבספרות,המופיעיםבקלוותדקיעסקואלהדברים
המפגיניםמפיבמציאותשכשמערהקלוותעםאלהקלוותלהשוואתפתח
פולבייצסטים.ארעצמם

המציאותלשינויתקווה
ללאשלוטיםהשדרהבעלישבהמציאותמתאדיםער'אכםתרפיקמהפרט',
הנתוניםלאנשיםשכותרכללהביסם.אפשרותכלאיןובהורהז,כצדים

בכנימהפרט',ייפלו.העריץוהמשטריבראשירםלקורתהואלמרותם
 ,) 1959חאר.תכא,לואד ti (שכונתנו

העריצות,לכפילתכללית mתקרמביע 2
תיגרלקריאתבדדךהראשןוכצעדהמרותמפכיהפחדהיעדראתומסמן
שכןמהפרט',שמתורהלקרהמשךלמצואניתןער'אכםתרפיקאצלעליה.

רבחסיפורתרפיקשל ) 2011נiדך, jZמן 'צס~~(ערפהמקברוקםעברפה
 ) 1974תו,(ח~א~ת'תו'של

3 iנאזi.להתקבץלאנשיםקריאהמופיעהע'אכם
הפחד.עלהתגברותכדיתוךחאתהשלטון,אתלהפילכדי
אתמבקדשכונתנו,בבישלו,הגדלוהאלגוריבדומןמהפרט',נגיב

אלגוריבאופןמציגזהדומן 4אל-כאצ:רעבדבתקופתששהדדהעירצות
הארשוןמאדםהמרכרתיאיסטירתהדתותשלשרלפיהאנושותתולדותאת
מדעלשובסוגיהחברתיצקדאחדבחיפשוגםועוסקהחדשה,לעתרעד
משטרשהפעילהדיכויעלמרומזתביקורתעםבשילובזאתכלדת.מלו

אלגוריבאופןמייצגיםשאותראל-נאצר,עבדתחתהחופשייםהקצינים
אתמגדידמילסרןפתוח).שלרביםהשכונתיים,(הבריוניםהפתואת

משמערת:שלדמותשלרשברודואהמחפרטיית",כ"מיתלורגיההרומדן
בעירתשללהצגתןבלבדדקמסורהשהכרהשטח,פכישעלהכדאטיב

עללביקורתכמסורהמשדתותשבתרןדדותיות,היסטוריותפילוסופיות,
 .) Milson) m 1999: 125, 136בהרהפלויטיהמצב
השכרנה,החדשה.העתטרוםבקהי;רבשכונהמתרחשיםהדומןאירעוי

עלאל-~;גלארי","שכרכתנקראתהסיפור,לפימצדיםצמחהשממכה
שהואדתו .ל~~הפועלמןכגזר(שמרהאלאתמייצגאשדמייסדה,שם

פרקים,וארבעה-עשרלומאהחלקיםלחמישהכחלקהדומן"לברוא").
(הפרקים,הסוד;תוארבע-עשרהלומאה mתרחרמשילחמישהאלחיה
המפתחדמויותשםעלכקראיםהחלקיםחמשתבקוראן.סודה)שלרבים
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מעיהדכךערלהראשןו,אדםשלהמחפוט'ידמותו(בןאהדםחלק:בכל
אתקיבלאשרלמשה,(המקביל ל~~השמות);שניבידהאליטצריהגם

או .~ב;וtר \:l-עלהאשר(ישוךפאעהסיני);הר-אלטורב~~להתוהד
בנו);שםעלאלקאסם","אבוגםשכונה~ה IJ ~(קאסםהשמימה);- ~ב!ר.

ידיעה).המציידעףר,השושרמןנגזרהשםהמדורני.המעד(איש~ך;בה

בנואהדם,אתאל-גבלאויגישרכיצדמתארהחמןשלהארשוןחלקו
לוקראוהאבשלהסדוילחדדלהתגנבשניסהלאחרהביתמדהמועדף,

מקודהיה(ההקשדבלעבתוושהחזיקההקשדשלהתנאיםעשרתאת
שלשותהסביבה).תשוביגםהתפרנסוובזכותואל-גבלאוי,שלרווחיו

ומוחמדישומשה,לשמאבקיהםלסיפורימקביליםהבאיםהחלקים
הופתאותההקדשמנהלילשהשתלטותםסביבסובביםהוםבעריצות,

מי T•כלנגדשהנהיגוהדיכויומשטרהציבורכספיעלבתקופותיהם,
נגדם.לצאתשניסה
כתבילביןבינוהזיקההיערדמבחינתהדחפן,יצואהאוהחמישיהחלק
קאסםרפאעה,גבל,ערפה.גיברוו,שמעודדהתקוותמבחינתהוןהקדוש
העלוואתלומגרשבנתהצקדהללשיטזהה:מטהרחלוקיםעורפה

עבדואלום,בדדוו.אישאשיהו~סאכת,ההקשדמנהלילשבדמותם
פעולולשביחותו,אל-גלבאוא;ילהויםשבםפעוליםהראשוניםשלושת
השבתה,תשוביללכהמעדאתהלנחילהיאשאיפתוהמדע.שבםערפה

אידלאיית.לחבהרהבסיסהםבכללהויעדבפרטהמעדלעדתוכי
בבתיהמשידדוםובפטרשהבתה,אנשיערפה,לשלתקופתועדכ,ןכמו

עהבדאלהחידםזמננו),בניהאינטלקטאוליםאת(המסמליםהקפה
אתנסלעמלעיםהםנוסלטגיים.בצעביםאותווצובעיםשביריהם
אלעירצתו,שתדדושברההוהו,מןכמפלטהעבדשלהמופתדמויות
תוחתעהבדאלעלחגחלדיםהאנשיםערפהבזכותאךהמושלם.העבר
שנלשבאלחדקוודשאהאוהמענןייהעתי:דלגביתקורתמפתחיםזאת

חייואתמאבדאוףאיידלאיתחבהרשבכונהליצורבמאמציוערפה
במקרםעהתדילאעיניהםהשבתהאנשינשואיםאלה,מאמציםבגלל
העבר.אל

מזבחלעמת(יש)ודפעאהעבדובדומן.הטרגיתהדמותהואערפה
זראלעשופההידמה,זלמןלווהעריצות,אתמיגרובדיו mעקרונותיו

מתוראלוחדאתוהחקזיאףהאוהעירצתו,אתלהביסהצליחשלאבלבד
פעולו.אתלהמשיךאישקםלא

לשח-שאדיתעריצתותחתנתוניםתשוביהלשכונה,ערפהמגיעכאשר
עבתיחייםהתשויבםלשטתם,תחתההקשד.ומנהלהשכונתיהבדיןו

פה,פליטתלכלעמלטויםקשיםעונשיםהמסים.נטלתחתונודעים
מחשבה.הארמדתופניםהבערתעלאופילומשגה
קורחהשאוהותחפתרהשיקיויםבזכותכמשנףשבכונהנעדוערפה

לבניתלערתהבבאתיעיודואתודאוהבאי-אלימות,דוגלהואלתשובים.'
בפניהםשהבתהאנשילשהותבלטתוםה~סאכתשלעריצותםאךהאדם,

עהריץ.לשהטןולמיגרו mכהפלעתשנחצוהלמסקנהאותרמובילות
אמעצימפתחהאולוןכנסלחבלתיפעשהיאלעירצותכניעהלידדו,
נפץבקבקוי-וכאפסכאיןהםהבריוניםשלהנבוטיםשלערמתולחימה

במיהד .) 476 , 469-468 , 463-461 , 458-456 , 449-448 : 1991(מהפרט'

אךקואסם,דפאעהגבל,לשבדדםלממשיךעצמומחשיבהאומסוימת
אחתבד-קיימא,קדצישדחשברלמצבלוהביאעליהםלעלותרצוה

שבזכותמקהוועפוהיתו;רד mמאבלשונו).(ה"כישרף",המעדבעזרת
לשדדלכםמשמיךקדאליהיההאוהמקוריתוחשיבתותעחתרנשקר,

מתכנןעופהצעמו.לאל-גאלביוראוימחליףאםכיקדומיו,שלשות
קשלוהש"יכשףר"אמתהמתךוהקדמוןהאבשלמקומראתלתפוס

קיבץולכלשיתורטוביםלחייםמפתחומהוהוהאלשלליכלוותיו
 .) 503-502 , 500-495 , 483 , 463(שם:אנשוי
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פעלותויואלבשהבתה,אנשילומעןנאצליםמניעיםמתךופעולערפה

שהאוויוצאשתכנן,מכפיהפוכותלתצואותמובילות
פדרוקסלי,באופןהעריצות.שללביסוסהדווקאתורם

יהתרןרבעזרתה~ס~המוסדאתלחלסערפהלשתקורתו
אךמתגשמת,שפיתחהחדשניהנשקשמקנההטכנלווגי

במאמציודדי. jZההקדש,מנהלאםכיהמגשיםהואלא
הפתואת,אתלוהכריעהשכרנהלתחלואימזרדלמצאו
של Tבשדת;ונופלאל-גבלארילמרתבעקיפיןגרדםעופה
אתומחסלבידיושדתכלילשמשעליוכרפהאשדקדרי,
לשליטהופךקרויכךשלו.הנפץבקבוקי mבעז~את p.ה~

 .) 524-489(שם:בשכונהיחיד

אליהלשרבכדיהשכונהמןלברוחמחליטעופהכאשד
קדרישלאנשיומטרתו,אתלוהגשיםמחשדויםרת mבכ

לפניבמדבר.חייםאותםקוובריםאשתוואתאותרלוכדים
אתתיעדשבהסדויתמחברתמידרערפהמשליךשנתפס,

 ,ש~ IJאחיו,הרדופים.שלידםלהישגמעבדה"כישרף"חי
 , 524(שם:המחברתאחדלחפשיווצאלהילמטמלציח

547-536 (. 

בהלמצואניתןזאתרעםטרגית,אמנםעופהשלאחריתו
ומעודדיםמנצחיםשלוהאידיאליםשכןאופטימיות,שבבי
אנשימותר,לאחדמהזמןהעולו.עלהצדקלניצחןותקהוו

הקדמןוהאבלמרתהאחריותמןאותרמנקיםהשבתה
עםאל-גלבארי.לשיחילשדרגתםמלעאלאותרומחממים
האמרנהאתהתשוביםנושטיםעבופה,החשדההאמתה

כמשואמקומראתתופסערפהבאל-גבאליו.הישנה
האנשיםלשלדידםשכןשהכרנה,לתשעותהתקתרר

שלקיומומאשדהשכרנהלתלערתיתורמעשיה"כישרף"
שחבשהתקוהוחשד:משאבמגליםהתשוביםאל-גלבארי.

ההקשדמנהלנגדעופהשלנשקראתלהפעילילציח
מצאחבשלפיהןשמעורתשבכונהנפצוותהזמן,(במשך

לונקרםלשכונהלשרבעתידהואוערפהשלר mמחבאת
אונשיוקדריערפה).שלעריונותיולהגשמתבדךדבקרדי

השבתהתשוביאךטורד,משטרומטיליםפאניקהנתקפים
 .) 552-551 , 548-547(שם:בתקוהולאחתממשיכים

אומדים:הםבהם,פוגעיםקדרילששאנשיואימתכל
נחזהעדואנויום.יהיהלולילהסוףיהיהלבטח"לעשוק

(שם:הופלאים"הארדובזריחתהעריצותבנפילתשבכונתנו
552 (. 

נראותשכונתנו,בביאתחותמותאשדאלה,מילים 7
עבדלשהדיכוימשטררקעעלמהפרט'שללבכמשאלת
תקווהשמביעהמשאלההדומן:חיבורבזמןאל-נאצר
בחיימרכזילגרדםהמדעלוהפיכתהעריצותלתבוסת
הךרדלוחידות.לקדמהמפתחבתור , mהבמקרםהאנשים
טרםערפהשלבמחשבותיוניתנתזרמשאלהלהגשמת

מיכלעבורכלליתצוואהכמעיןלראותןואפשרמותר,
המוות,סףעלאפילוסמכות.בעליעםמעימותשחשוש

לכאליצקעאזלתחייה,לקרםהתקוהואתמאבדלאהוא
בשכונה:אדם

החיים.עבדעצוראלאהמוות,בעדעוצראינוהפחדתפחהאל

כללחיותלכםיתאפשרלאלועלוםחייםאינכםשכונתנו,בניאתם,

 .) 546(שם:המוותמןמפחדיםאתםעדו

הזיקהלפיחאתכתקווה,נראיתערפהשלזרצוואתוגם
התגברותביןr:זג'אזי אפ~~~הלבנוניהפסיכלווגשיוצר

מחפוט'נגיב

ע'א~ם!~נ;וחי

~כךפיקחסן

אל-ע·יטאגי;מאל
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סמכות,בעלינגדקיבצויתאקטיביתפעולהלביןהמרותמפניהפחדלע
חג'אזי,לפיהשכרנה.אנשימצדלראותוורצההיהשערפהאקטיביזם

לחשושחדלחראמפניו,לחששודל mהמרותעלתיגרקרואאדםכאשד
השימשועםיחדהמרות,פחדעלההתגברותבנוסף,הסמכות.בעלימפני

בניבקרבסלוידריותיוצריםהעריצות,ארהסמכותבעלינגדבאלימות
מאחדזאת,לאקטיביים.גמוריםמפאסיבייםחרפניםאשדהמדוכא,העם

האדםשלהעצמיהדימויאתגםמשפדתהמרותפחדעלשההתגברות
כללעלניצחןוחראהמרותעלניצחוןככלל,להתעמת.ברחלוומעניקה

החרהרמפניהדאגהערלהייאשועלהפחד,עלהנפשיים,התסביכים
 .) 55 : 2005(חג'אזיוהעתיד

אךמת,אמנםמחפרט'אצלערפה
לתחייהאותרמקים.rכךפיקחסןהמשודר

קםערפהעטר,פדיהראשוןבדומן

 .) 2011 ,ו{iב !jמן~נrזצ'(ערפהמקברו

אחמדהפלסטיניהספרותחרקולפי
האירעויםאתניבאזהדומןמטר,אבר

הנשיאשלמשטורלנפילתשהובילו
שחארהיות ,)ת"למטר(אברמרבאדכ

העריצות.נגדלהתקומםקריאהמכיל
שיצרבפלטפורמהמשתמשתרפיק

למתוחכדיהןארתהומרחיבמחפרט'
המצבעלופלויטיתחברתיתביקרות
מבאוב,שלכהונתובתקופתבמצרים

במידנותהמצבאתלנקדכדיוהן
חירויותהיעדראחדות:ערביות

הדתיתהקיצוניותלעייתאישיות, 2011פבראור ', 77'עתןרגל'ןוהלחם',''ככרלפג'"חופש
פיגעוילבצענכונותכדיעד(לעתים

פרטהמערב.למידנותיבחסופיגרוישראלבפניהתרפסותהתאבדות),
מטאפרדרתשמהורתאחדותשכרכרתבדומןנזכרותאל-גבלארי,לשכונת
ישראל.ואףעיראקלנגרן,כגרןלמדינות

ומגלההפתראתלושחפורהברדמןלצאתמצליחתרפיקשלערפה
שנבדרקבעאוףכשכרנהיכולכלשליטלהיותהפךההקשדשמנלה

הכשיראשדלמרבאדככאלרזיהשנדאהמהלךמותר;לאחדאותריישר
 .) 27ל"ת:(תרפיקלאחריונשיאיהיהגמאלשבנרלכךהקרקעאת

ערפה 8
שהתקשרותכךכדיעדהתרופפוהחברתייםהקשריםשבהלשכונהחחד
בדחרברתשררותאימהומכרת,גידופיםקללות,דדךמתבצעתתושביהבין

אוטם-קדרילשבדמותו-הושלטןומתפקדת,אינהשהמשטרהמשרם
האנשים.מצקוותבפנילבר

תקדיםחסרתמערצמהנהנהמדרכו,ערפהאתשסילקלאחדקדרי,
שחוששאדםמתגלהמחשבותיומתוךאלום,חרץ.כלפילפחותכשכרנה,

שלתחושותיומהןמגלהאיבראשדמחפרט',אצללמספרבניגודלחייו.
חייוכימוסדתרפיקאצלהמספריםאחדערפה,רצחבעקבותקדרי
ערפהכיהשמעוהלאחנירשהגיעהלאחדלגיהינוםהפכוקדרישל
חראעצרמתרלמורתכיערלהקדרישלמחשבותיומתוךמקבור.•יצא

אותר.לרצוחמישהועללויוםשכללכךומרועד mמפבדרהאומלל,
בתהלוכהלצאתמתכונןחראכאשדבדיוקנרצחאכןקדריאירוני,באופן

כמאל,אתהפתארתממניםהרצח,בעקבותערצמתר.אתלהציגשברעדה
 .) 200-199 , 197 , 88 , 58ל"ת:(תרפיקההקדשלמנהלקדרי,שלנבדר

כשכרנה.יותרטובלעתידתקורהמערוותאינהבקדריההתנקשות
שבמקרםחראשבעלוםנהוגכיבירדעםפסימיים,השכרנהתושבילחפה
היותבמציאות,אחיזהישזרלפסימיותחדש.עריץערלהשמתעריץ

חאראדרבה,בידיהם,ברבהיהיהלאכילעוזריולהוכיחשאוףשכמאל
ערפה.שלהנפץבקבוקינזכרתבהיסטוריההחקזההקדשלמנהליהפוך
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להשתלטכדילפניו):סבר(כמרכמקיארלריסטאותרמציגותמחשבותיו
לכדרתואףבאלה,אלהתשוביהאתלהסיתמתכנןחראהשכרנהעל

מחוץאךמעטים,אמנםהללובדובר).(חנטרשגבלורבעאנשיעםבדית
 mביקרישאלהשבדבריםייתכןערצמה.דנתמעשנתלהםישלשכונה

לישארלמצדיםמנהיגישלכהזדקקותבעיניושנדאהמהעלתרפיקמצד
ברובעיאלע'יטאניגםמביעדרמהבורח(ביקרותהמערבאלגשרבתרד

 .) 206-205 , 201(שם:להלן)ראהכךרעלאעל'יטאבי,
בההעשויםהשדהרבעליכשכרנה,התסיסהגרברתהדומן,סוףלקראת

שאמררבמהדווקאאלום .) 203-202(שם:בידםעוצרואיןכשבלהם
הודברחישערפהכשכרנהגורעכאשדהדומ.ןשלהשיארגעלהיות
ערפהנעלםלעתיד,תקורתומערודרביםצעיריםבקרבהתלהבותמפיח
אותרלכדרכשכרנההסמכותבעליהאםבגודלו:עלהמהלעדתואין

לצורכיהםלנצלכדיאותרחטפהגבלנורבעכגרפיההאםאותר?רוצחו
המשריע?בתרךשרבלהופיעכדימתחבאחראהאם IOשצבך;היעדאת
שלומרתובןהנראה(ככל"המשוגע"המכונהבדומן,המספריםאחד

להצטרףדדנוערשהעשרפהמקוהרלעיל), 9העדהדאהכךערלתרפיק,
יתחילא,זארלשכונה.שמחוץבמדברהשוכנתהמחתרת,תנועתאל

יפלעובהמשךהחשרההקדשמנהלעליגבראלויעורפהנוסףשלב
 , 203-202(שם:שוחיתותדתיתקיצוניותכגןרמחלויי;;:~.השכרנהלטיהור

217-215 (. 

המספראת"המשוגע"שומעערפה,שלגולדואוררתעלההדרדירבמהלך
חראגםמחפרט'.לשהדומןלשהסירםשודרתאתאומדשכונתנומבבי

הסמכותבעליעליקרמוהשכרנהשאנשיתחלוף,שהעריצותלכךמייחל
אחדמפגרת-האנושותערש-אלגלבאירשכרבתשברלמצבהאחראים

עדרלעצרומסרגלאיברהמספרכאשדמסתייםהדומןהעלום.שאד
~לאחשלמשידקטעצועקוחראכשכרנה,שפשההחורבןנוכחבעצמו
אותר:ישמעוהשכרנהשתושביכדי ,) 1981-1931 (אל-~בודעבד

השכרנהתושביהרי

השכרנהתשוביהרי

רבדי:הםאלה
מרתוארהתפרצו

תבראערדמזרגולרהאימה
השתיקההדבפסגותמפניהמקלטתבקשואםתינצלולא
היערותבמעמקיאר

בחדריכם."תתחבאואםתינלצולא
המרחץבבתיהניודיםבתרךארכריותיכם,תחתאר

קופיםשלמסברתתחבשואםתינצלולא
תתעדו."ארתיטמעואםתינצלולא
הרעודיםמגרפיכםתתהוהואשדעד

פסלותערמת
מרתוארהתפרצואז

 .) 218-220(שם:מותר."ארהתפרצו
11 

בסיטואציההללוהדבריםאתאומדאל-צברועבדאצלהשיריהדרנו
הועוולהעריצותנוכחבעצמולעצרוערדיכולחראאיןכאשדדרמה,

לצעוקחראמבחינתוהיחידוהמוצא , 1952מהפכתלשפניבמצרים
בחול.הראשאתלטמןוולהפסיקמרבצםלהתעודדלאנשים
לאשאםחראממנההעלרהשהמסרשירים,קבוצתמתךולקרחהקטע
נס,בדדךשתבראכזאתארמנחרץ,לישועהההמתנהמלבדדברעשוים

הדרובניעלביקרותמרבעתאלהבדבריםמדי.מארחולהגיעלעלוההיא
שירשיעזולתםלמישהושמצפיםאנשיםשלדרו-למהפכהשקדםבזמן

 .) 808(שם:חייםמתיםלמשעהשהםמרכסים,אנשיםשלדרואותם,



לתרפיקתאפשרלחייםערפהלששהחזרתולצפותהיהינתןלכאוהר,
הסמכותבעלילביןבינומחשרועימותלתאראףואלוירמותואתלפתח

מסייםהואזאתבמקרםאךתמוגר,שהעריצותייתכןשבסופרמהבשכונה,

ערפהשכתתנו:בביאתמחפרט'מסייםשברלזהרומהבאופןהרומןאת
תשתנהשהמציאותתקהרורקנותהרהשכרנהלואנשימהזיהר,נעלם

לסירםשכונתנובבישלהסירםביןהבלדיםלמצואניתןעודיין,לטובה.
העירצות,לנפילתכלליתתקוהרמביעמחפרט'מקברו:קםערפהשל

עשל-אל-צבורעבדשמביעלגישהבהמשך-גורסתרפיקבעדר
ולהמתיןידייםבחיבקולשבתלואבעצמםלופעלולהתאגדהתשובים
להשליךלתשוביםאלכימשתמעתרפיקאצלהסירםמןכן,כמרלישעוה.

שיהיה.ככלחזקאחהארםעליהבם

מאת'תו'שלהסיפורברומןהמספרמביעהעריצותלסירםדרמהתקוהר
בביתבכירקומוניסטיפעילשלהיצרחופשרתאתמגלולאשרע'אנם,
הכלאמפקדהמקרה,לאחררבותשניםאל-נאצ:ועבדשלבימיוהסוה;ר
ברצח.חלקועלברומןלמספרמגלההאסיר,שללמורתהכאתועלשהוהר

בפניחשוףאףהאוהצרח,עלחטרהלהביעצרךרחששאינולבבדזרלא
האסיריםשטופלוכפייטופלופלויטייםשאסיריםשאיפתואתהמספר
נחרדהמספר .) 72 , 68-67 , 56 : 1987(ע'אנםהנאצייםהריכחבמחנות

לאצקדולהשכיןבמצריםהמצבאתלתקןשכדיסבורהאואךמגישתו,
אותרשיעשוכבירבמעשהצררך"ישאלאקצין,אותרשלבהריגתודי

 .) 109(שם:בר"שמאמיניםאנשיםשלמיליוניםאוזאלפים

שינויהעובדתמציאותשלתיאור
לשינוילתקותרנוסףביטוילמצאוניתןראל-סלמאריאל-ע'יטאניאלצ

מתאגדים.שהאנשיםלאחרהקייםבמשטרלהיאבקניסיונותהמשטר:
עבצמןפעולותהןאלאהמציאותלשינויתקורתמביערתאינןהדמויות

 ) 1980אל-ע'יטאני, ט~'ח(אל-ע'יטאביברובעילשנותה.כדי
מאת 12

סלמארישל ) 2011אל-~ארשה,ת t\ ~~ lj (הפרפרובכנפיאל-ע'יטאני
טרגישסופראליםמדרבשמטר:מאבקשלשוניםאופניםמתוארים

(סלמארי).המשטרת mבהשמוכתרלשרםבדרכיומאבק(אל-ע'יטאני)
נגדכלליתהתקוממותכיצדמתאראל-ע'יטאביברובעיהמספר

שלהנגדצעדיבגללדברשלבסופרהאץרלחורבןמובילההשלטונות
ההמוניםכיצדמתארהפרפרבכנפיהמספרלערמתו,שהרהר.בעלי

הקיים.זהבמקרםדמקוטרימשטרלכרנןמלציחים
רובעיגם'תהשלהוסיפורמקברוקםערפהשבובתנו,לבביברומה

האופןאךעגום,הורהנוכחיותרטובלעתידתקוהרמבטאאל-ע'יטאבי
לסיכויבנרגעפסימיותעלמצביעזרתקוהראל-ע'יטאנימביעשבר

הרבעהכהעדשהחכההרומניםבשלשותאםהמציאות.אתלשנות
שכםלפעלוישלפירלבלימסרהעוברארהמציאות,לשינויתקוהר
שבהחלופיתמציאותמצייראל-ע'יטאניזהברומןהשלטןו,נגדאחד

השלטונות.נגדלפעלוכדיומתאגדיםבידיהםגורלםאתלקוחיםאנשים
תרפיקשמביעיםהמשאלותאתקדימהצעדשלוקחתלבמשאלתזוהי

אצלזאת,עםבהתאמה. ,'ות'שלרבהסיפורמקברוקםעברפהעו'אנם
שכןהשינוי,אתלהביאכדיהמוניםבהתקוממותדילאאל-ע'יטאני

לאפוקליפסה,מבאראלאאינהכזאתהתקוממותאל-ע'יטאביברובעי
לקחיםהפקתתוךמחדשמצריםאתלבנותיהיהניתןלאחריהשרק

העב:רמעטויות

שוזורותאלגרויברומןמחברשרבמקברו,קםעורפהשבובתנובביכמר
שולאל-נאצרעבדגמאלשללמשטריםרבותמרומזרתהתייחסויותבר
ti שנקטהפתוחה""הלדתמדיניותרקעעלנכתבהרומןאל-סאארת.~בי

אתלשפרנעודהזאתמדיניותישראל.עםהשלוםהוסכםאל-סאדאת
לייבואהמקומיהשוקפתיחתבאמצעותמצריםשלהכלכלימצבה

היאבפעולאךהפרטה,באמצעותהיתרביןזחת,לוהשקעותמחר"ל
מעשיעהררובאבטלה,ניכרתללעייההביאהגבהוה,אינפלציהיצהר

ומשקיעיםתורמיםבנוסף,המעמדות.פעריאתהועמיקהשחיתות

במדיניותשינוייםלהכתיבכדימצדיםלשהכלכליתהמצוקהאתנילצו
ומשקיעיםמדינות-גלרבאלייםרת mכזה,באופןהסיעו.להמשךבתמרהר
הסכם 13מצרים.בתךרפלויטייםבתהליכיםרגלדדיסתקיבלו-פרטיים
במצרים,האינטלקטאוליםרובשלחמתםאתהעלהישארלעםהשלום
האויבעםמשפילכהסכםבעיניהםשנתפסמאחראל-ע'יטאני,ובהם

 14המשרבע.

אדםהואהאירעויםנעיםשסביבוהצירהרומן,שלהראשוןבחלקו
החשובהעיתוןשלהארשיעורכוזהר(אל-אסתאד')."האדון"שמכרנה
שגם-"הרבעים")(מילולית:אל-ח'טט·המכונהבארץביותרוהמשפיע

אתכללייםבקוריםשמזכירהיימית- mהרשרהכרחמרכזאתמהורה
 1984ברומןהגדלו""האח

מבחינתארררלוג'ררג'מאת
כל.וידיעתמקרםבכלנוכחות
להרסתרכניתמתורה"האדןו"
נעלםשהאולואחרהארץ,
תבוסהבעקבותמסתורי mבאר

מצויאיםבזק,במלחמתקשה
יושריושלשרתלפעולארתה

משמידיםהשלושההמושחתים.
מוסדרתהופכיםהצמחייה,את

מוציאיםלחניונים,תרבות
לחקר,מחץואלההשכלהאת

ומבוגריםבילדיםמשתמשים
ועככברילייצאוכסחרוות

מחפרט'נג'בסומק,רוב'א'רר:המוניצרחמבצעיםמעבהד,
מגליםהאץר,דרוםישוביבקרב
משפילשלרםהסכםעוורכיםבמקומם,זירםומאזרחיםהארץתשויבאת
מצפןר.המשובעיםהאויביםעם

שמפזרשוניםסימניםפיעלאךמוגדרת,אינהברומןהתקופהאמנם,
מהפכתשלאחרלמצריםמטאפרהרהואשהח'טטניכראל-ע'יטאני

החופשהגבלתואתהצנטלריסטיהלשטןואתמסמלכשהעיתון , 1952
הסימניםביןאל-נאצר.לעבדמטאפררההאור"האדןר"ההיא,בתקופה

במלחמתתבוסהאסארן),סכראת(המייצגהגדלוהסכראתלמנותניתן
שעבקבותיה ' 1967למלחמת(מקבילה"האדון"נעלםשבעקבותיהבזק

האויביםעםשלרםלהסכםוהגעהאל-נאצר),עבדשלעדיכתוהחלה
שלבשלטונושוניםשלביםמסמליםהיושריםשלשרתהמשובעים.
לקפיטליזםלחניונים,תרבותמוסדרתלהפיכתשנרגעבמהאל-סאדאת

"האדןו",יושרישלצעדיהםבעקבות 15ישארל.עםלשלוםוכמרבןדורסני
מישובים"הלבתי"המקומרתשמכרנהאזוראלהמוניתהגיהרמתפתחת

הדדשריםהתנאיםברמתקיימיםשאיןמאחרמכרנההאוכך(אל-ו:ז'אלרי,
שנלחמתאלטרנטיביתקהילהצומחתזהבמקרםאנשוי).לקירם

הגיהרתנעותביןהקבלהיוצראל-ע'יטאביברובעיהמספרבשלטונות.
סימנהאשרל~דינה,מ~~הזנחמדהנביאשל("הגיהר")החג'הןלביןזר
ההגירההוןההג'הרהן .) 351 : 1991(אל-ע'יטאניהאסלאםראשית"את
גרעיןלוהקיםהנפשותעללהגןנעודומישוביםהבלתיהמקומרתאל

חלופיתמסגרתקמהמישוביםהבלתיבמקומרתואכן,חשדה.לקהילה
קהילהזהוי"האדון'.'יורשישהרסואתלשקםשנעוהרמסגרתלמדינה,

המעמדעםשנמנומיהופכיםשבהמעמדות,פעריללאאידיאלית,
 16למנהיגים.הנמוך

ב"בניאור""בניומלחמתמישוביםהבלתיבמקומרתההתיישבותסיפור
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מערבייםנוחרתמצטרפים(שאליהםהחדשההקהילהאנשישלחשרך"
לידיבאזהאופיאגדתי.אופינושאלעשבר)האויביםמצבאיחידותרכן

ביכולותוהןהחשדההקהילהממנהיגישלשרהשלבשמותיהםהןביטוי
שמרתנשואיםהשלשוהאחדים.ומנהיגיםהםניחניםשבהןהעל-טבעיות

אל-זכ'צ'דסלימאן,האסלאמית,המסורתמןמיסטיותדומויותנביאיםשל
אתנושאיםשהםאלהשללתכונותיהםדרמותותכונותיהם 17ארליאס,
חיים,בעליעםלתקשרכיכולתטבעייםעלרת mבכניחניםהםשמם.
לילה.ובראייתעצרםפיזיבכוחמקליעים,להתחמקלעוף,

להישהמשטר,מלוומתייצבתמתאגדתגדולהקבוצהכאשרלכאורה,
היאאל-ע'יטאכירובעימתוךהערלההמסקנהאולם,עליו.לגבורסינרי
עלבנוחרתגםצרךרישאלאבהתאגדות,דילאהמשטרעללגבורשכדי

תפיסהמבטאהמדכאיםעללהתגברכדיאלהבנוחרתהצורךטבעיים.
קרתיתכןעליהםהתגנדרתבמציאות.עליהםלגבורסינריהיעדרשל

דרכהאמנםהחשדההקהילהואכ.ןהעל.גיבורישלמקומםשםבאגדות,
המאבקדברשלבסופראבלהח'טט,שלטונותנגדבמלחמתהלהישגים

מנצחים.והשלטונותנכשל
האץרשללגולרהבאשראפוקליפטיחדרןמציגאל-ע'יטאכירובעי

מגשריםהשלטונותהאזרחים.במלחמתהשלטונותשלניצחונםבעקבות
שלאכךהעלוםבי mבאותםומפזריםהארץ,לגבולותמחוץתושביהאת

שלהם,כבתךרהשוממהבארץעשושיםלשעבר,האויביםלהיפגש.ירכלו
להפריחכדיהשדותמןהסחףאדמתאתלווקחיםהנילוסממישואבים

באופןארתהומכסההיבשהלעעולההיםאד,ארשלהם.מדבריותיהםאת
 426- : 1991(אל-ע'יטאניובקוארןשבתנ"ךבגרסתוהמבלואתשמזכיר

427 (. 

העשוק,העריצות,כילומראל-ע'יטאנירוצהזהגורלבאמצעותכיחמה
נתורלשאכזאת,במיהדבארץהתפשטוהדורסניהוקפיטליזםהשחיתות

סוףלקארתואמנם,מהתחלה.הכלולהתחילהארץאתלמחוקאלא
מסתברבסופראלבאופטימית,בנימהיסתייםשהואלחשובניתןהרומן

במצרים.להוהרדוקואלוארהח'טט,לעתידקשורהדרשאופטימיות
נחרבה.כברשהארץלאחרהבא,עבלוםמתגלההאופטימיתהנימה
מתחיליםהאומלליםהח'טטתשובישבורה:בעלתבת-קלונשמעתשם,

אליאסאל-ח'צ';וסחף;אדמתבאמעצותהיבשהאתאטאטלהחדיר
(שם:ומוגנתפורחתעצמההארץימותו;לאלועלוםמתרלארסלימאן

אל-ח'צ'ר,כאשרהימים,אחריתחדרןאתמזכירההתקררה .) 438-437
לשהנעלםהאימאםארה~הדידמותעלוריאציההםרסלימאןאליאס

 Mehrez (צדקלהשכיןכדיהדיןיוםלפנילחדורשעתידמיהשיעים,
פלוני:שלצעקותיוהןברומןהאחרונותהמיליםאלום, .) 71 : 1994

דהותאלהצעקות .) 439 : 1991(אל-ע'יטאניהצילו!"הצילו!"הצילו!
כלפימכוונותשהןייתכןומכאן ,) 426(שם:עצמוהמספרשללצעקותיו

תקנה.חסרהנו-המספרשלבקולר-אל-ע'יטאנישלדעתההוהר,

עתידלמצריםשמשטרטהיחידהואסלמאריהסרפדים,חמשתמבין
בדרכיהמשטראתמפיליםלכיכרות,יוצאיםההמוניםשבראופטימי,

יעלושבסופןדמוקרטיותלבחירותומביאיםהצבא)(בתמיכתשלרם
בהסיפורהמספראםהאזרחית.החבהראתהמייצגותמפלגותלשלטון

ירכלומצריםשמיליונילאפשרותבנרגעאופטימיותמביע'תו'של
הרידוומיו,אדםלחיירגישותחסרקציןאותרכמרסמכותבעלילמגר

כיצדומתארקדימהצעדיםכמההזאתהאופטימיותאתלוקחשסלמארי
להרנותןבמצריםהפלויטיתהמפהאתמשנהאכןשכדהעצרם""מעשה
חדשה.תקורה

הכתובת:מתנוססת , 2011בינאורלראשונהשפרדסםהרומן,שערעל
(נירםאל-ראשואל-ןח~ןעבדבינאור". 25מהפכתאתשניבא"הרומן
אל-'אל-זqךק.שלהארשיהעורךלושעבר'אל-ערביה'ערוץמנהל
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t\ רQ (אל-המהפכהאתניבאסלמאריכיגרסשברמאמרלחמןייחד ,)'ט
ההתרחשויות,אתלנבאהרומןנערדאכןאםלאחו;ובמבט .) 2011ראשו
הפלתבעקבותלשלטןושעלוהםהמוסלמיםשהאחיםמכירןוכשל,הוא

אלהשוררתכתיבתבשעתזאת,עםהאזרחית.החבהרגרומילאמרבארכ,
כמרדמוקרטימשטרבמצריםייכןואכןהואםהעתידצרפןמהלעדתאין
אליו.מייחלשהרומןזה

-ציריםבשנימבוטאותלמצריםיותרטובלעתידהרומןשמביעהתקררת
מרימרכילכיצדמתארסלמאריהריאליסטי,במישורוסימבלוי.ריאליסטי

כללשלקאוליציהולהקמתהוממשלההשלטןומפלגתלנפילתי mאד
"לראשונההוגנותלבחירותהכנרתשנעשותבזמןהפלויטיים.הכוחות

הצבאאךחרקתי,ואקוםנצרד ,) 180 : 2012(סלמארירבות"שניםמזה
האסיריםכליים. mהאזהגורמיםלפקודתעצמםמציביםהומשטהר
אתממנההחדשהוהקואליציההכלא,מבתיררים mמשהפלויטיים

נוטהשאינואינטלקטואל,הואהמנהיגבראשה.לעמדוהאופחיציהמנהיג
המפהשלהמוסלמים)(האחיםהימניאר(הקומוניסטים)השמאלילצד

עיתונאיםבמסיבת .) 28(שם:דמוקרטיבמשטרדוגלאלאהפלויטית,
עליושאבד"מזמןהיסטורי:מפנהעוברתשהמדינהכךלעמדברהוא
יתגשמושברחדשלזמןהועריצות,השחיתותנוחרתשלטרובוכלח,

הגיעהחדשהשלבבכברד."רחייםדמקורטיהלחירות,ההמוניםתקרות
האחרונה,המילהחיתה"לוהםהקייםבמצבשמאסרההמוניםבזכותרק

 .) 181(שם:הפלויטיים"תר mהכמאזניכלאתששינתה

חדשה.חרקהלוקביעתלבחירותזמניםרת mלנקיעבםהרומן,בסיום
תמיכההפגנותונערכותלקיר,מקירלתמיכהזונחהחדשההקאוליציה

הטבעי.למסלולםולשרבלהירגעמתחיליםבארץהענייניםהמוניות.
בכךמתבטאתיבראבראחדשעתידכיהואדוותהסימבולי,במישור
מנהיגלטובתבעלהאתעחבתהשלטןובמפלגתעלרהכרכבשלשאשתו

אל-כבאני.צ'זכאחאשה,שללשמהלבלשיםכדאיכאןחארפחיציח.
"אלכנאני"המשפחהרשםהיום","ארדפירושו '"צ'חא"הפרטי,השם
שלמכינוייהאחד-אל-כנאנחרצ' \tמנגדרשכנראהייחוסשםחאר

קרנזכרתהיאהרומןלאורךאךאל-~~תי,למוחתנשואהצח'אמצרים.
ניתןלמשל,מחפרט',אצלאל-צפתי".כ"צ'חאלאאל-כבאני",כ"צ'חא
קרלופי 18המצרי,העםואתמצריםאתשמסמלותנשירתדמויותלמצאו

חדשהלדרךשפרנההמצריהעםאתהבכירבאשתלארותאפשראלויזה
חייהאתלחיותמתחילההמצרי,העםכמרצ'חא,חשדה.הנהגהעם

שלהדומיננטיותבצלתחילהכלא,במעיןחיתהשבחןרבותשניםלאחר
 , 38-36 : 2012(סלמאריאהבהלאשאותרבעלבמחיצתמכןלואחראמה

השתחררותואתמסמלתחארפחיציהארשעםהתאחדותה .) 183-182
שלחדשהלדרךפנייתוואתהמדכאהשלטןומכבליהמצריהעםשל

אהובהצ'חא, 19נפשר.כארותלעופףשחופשיכפרפרכמהורבחיהד,חופש
חדש.יוםשלשחראליצואיםכלוהומצרים

סיכום

בנרגעלבמשאלתעטםפריברומניםמציגיםלעילשנדרנוהסרפדיםחמשת
בכתיבתםכידרמההקיים.המשטראתשתחליףעממיתלהתקוממות
מרבארכבתקופתשכןרבים,לשלבמשאלתמבטאיםהםהספחתית

לידישבאלשיא-הקרקעלפנימתחתשה mאדעשד-התסיסההגיעה
כיסאו.אתלפנותהנשיאמןובתביעהלרחובותביציאהביטוי

עריץמשטרשללהיעלמותוכלליתתקורהמביעיםער'אנםתרפיקמחפרט;
אל-ע'יטאניעבדרלהפילו,כדייתאחדוהואנשיםיבראשירםתקורהאר

לשמהלךמתקייםשבהחלופיתמציאותלשרטטמנסיםרסלמארי
המשטר.נגדכלליתהתקוממות

האנשיםעלהמשטראתלהפילכדיכיהגישהמבטואתחמשתםאצל
אחיהדחזיתלוהציגהשלטונותמפניהפחדעללהתגבראקטיביות,לגלות



לאאךהשלטןו,להחלפתכךרדאלימותלנקטוצוךרישאףלעתיםמלום.

י. mאזמריכעקבותשלום,כרדכישלטןוחילופימציגסלמאויכ.ךתמיד.
האואל-ע'יטאניעכדוהחמישה,מכיןהאופטימיגםהואכאמורסלמאוי
כלליחדוכןהאוחשדהלמציאותהיחידהמפתחדלידו,מכיניהם.הפסימי

ייתכןכמצרים.החייםאתמחשדלכנותיהיהניתןממנושרקהאץר,לש
שלאלהאל-אסאוני,שנתוןההסבריםלצדנוסף,הסכרמציבהזושגישה
אלימתויפעילהמשטרכיים mכטהיוהםהתקוממו:לאהמצריםמדעו

התקוממתו.כללדכאכדיקיצונית
אתשהפילההמהפכהאתניבאווסלמאויתופיקכיכדיעכההטעונים,יש

התאחדאמנםהמצריעהםיכלומרניתןזועטנהכנגדמוכארכ.הנשיא
ששהדרמסוימתאויוהררקעעלזאתאךהמשטהאתלהפילכדרישה
קםדועודוכתוניסיה,שהחלהערכי""האביבעכקבותזמןכאותוכמצרים

מאזשנה,מחמישיםלמלעהכמשךבמצריםקייםשהיהרצןושכל-לכן
גדומישבואידיאלימצבמציירסלמאוילכ,ךכנוסףאל-נאצר.עבדימי

אםאלה,שורותלכתיבתנכןראךהשלטןו,אתתופסיםית mהאזהחכהר
הובילהעהממיתההתקוממותטעה:שהואהרילהתנבאככוונתוהיה

הםהמוסלמיםהאחיםאךדמקורטיות,לוכחירותהשלטןולנפילתאמנם
ההמונים),ובתמיכתהצבא(בידיהופלשמשטרםלואחרללשטןו.עשלו
איזהלערתניתןלאזה,ענייניםכמצבהלשטון.רסןאתלידיוהצבאנטל

 •למצרים.העתידצופןשלטןו

מקרםמארי

 . 552 : 1991מחפטו'מתךוה mלקהציטטה . 1

בשנתלבבנןוכספרלאורויצא , 1959שבנתאאלהארםבעיתןובהמשכיםפרוסםהמורן . 2

אתעשררומאחרכספרלפרסוםאנסרהאואזרעבמצרים.ארוארה 2006בשנתקר . 1962

הומשטרהקשדו,חיללומשוםבוארויים mההחוגיםהמשטר.לשויים mההחוגיםלשעזמם

במצירם.הפלויטיהמצבלעביקתרובומצא

בשנתכספרלארוויצאאל-יוסף, mהעתבכתב 1974שבנתבהמשכיםפורסםהחמן . 3

 . 192 : 2013שפרארה ,"ות"שלםאפשירלפירשו . 1987

 , Beattie 1994: 116, 118, 131-129למלשארהאל-נאצר,עברלשהפניםמידניתועל . 4

193 . 

שים mמתשבההתקופה-המנרדויהעיחלשפנימכיוןוכנארהכמשכףמתאורהמעדאיש . 5

ארהכמשכפים.נתפסוומעדניםלכישוף,סו mימעדניםלשתויהם mכ-שכנותנובביאירעוי

 , Russell 1996: 43-42למלש

העריןדלע . 104שפר:ארהכהלחשובערפהאתשהניעוהוציברוייםהאישייםהגומריםעל . 6

 : 2004קאמי ; 274-275 : 1985ניטשהארההאל),מתו(לאחרהלאמקוםאתתופסהאםדלפיו

עםאחדבקנהעהלוהלאלשליכלותויושקלושהמעדלכךבנוגעעפרהלשהקשפתו . 91

החייםרמתלשיפרואמעציהאוהמערלפיה ,) 1872-1970 (ארסלבטרתדהפילוסוףלשעדתו

 . Russell 1996: 65ארההאולכסוייה.של

לא-אשניאל-קאסםאבוהתתיםאיהמשררושלשירלביתכלאחיהנארההשארןוהמשפט . 7

(לא-אשניינתוצו"שהכלביםמכךמנוסאויןיחלףו,שלהילהמכךמנוס"אין :) 1909-1934 (

העםיצרהאחדיום"אםבמילים:פותחלחיות;'הצרןוו mשכותצעמו,שהיר .) 90 : 1994

ההתגנדותקרעלענכתבשארהו,שירכיהגרוסיםיש .)םש(ייעתר"לבחטהגלרובחיים,

ללשמ(ארהבתתיסיההשחלעהרבי"ל"אביבהשארההעניקבתתיסיה,הצרפתיליכבשו

 .) 2013סאלם

חלףלכברקצרזמןלכאוהר,ל"ת.מטראבוארהכו,מובאלביןקרדיביןהדמיןוקוויעל . 8

נקברמחפטו'לשערפהעברואךהמחשדות,הפועתולביןערפהאת mלצרהניסיןו rב

עלתשנכנסהלשכתהחרחתופיקלשעפרהמנרדוית,הקרםבתקופהעתוהשכהשכונה

 .) 52ל"ת:(תופיקעויתתתוממלשתימשרדמשטהר,תחנתלשאזכרולפיאזת,החשדה.

"המשוגע"נמצאיםהבלוטיםהמספריםביןלכ.יעדומספרלצדמספרים,כמהקיימיםברומן . 9

תופיק . 2013ח'ליללפיתופיק,לשדמותובןכנארההאו"המשוגע"עורפה.קירר(אל-ז;וגנןו),

מנרדויתו','מקאמותהעכרים:לשהמשוגע"הרפתקאתוו mשכות mמקאמקובץחיברעצמו

 .) 2 : 2012(תופיק"המשוגע"עםאתווחולתושאיןשםאומרהאוכיאם

(שמה~:נילגלוהרבשםלמרגלתערפהביןשמתפתחהמןעקרעלעלוהזואפשתח . 10

לאחראתוהלומוחזיהרהסדויתו mמחבאתגתבתשארגבל),מהענמאצוהכילעיהמעיר

 .) 166-172 , 157-159ל"ת:(תופיקבאצרהלמומחיםהלעביםרבמטהרתוכנהאתשהעתיקה

שמחברבלבדזולאישארל:נגדעדותיואתלהביעלתופיק mמאפשגהרלולשדמתוה

לעמדוכדימרגליםשלוחתהיאמצריםעםלשוםחהחה mשכאלחרגסהנהכושבת,בישות

עצמה.מצריםנגדאלהיכלוותלהפנתופטונצאילעםאתון,לואמץהצבאיתויכלותויהלע

<ל;לאהומשוגע"יילילאאל-צבהרעברלשמחהוכתךושיריםמקבצות mלקהקעט . 11

למהפכתקשרמההתקופהקרעעלשים mמתשואירעויו 1912שבנתחשבוראול-מגןונ),

מוכס,נביאשל"יומנו mהכתואתנשואתשהיריםקבצות . 1952בשנתהחופשיים""הקצינים

~נ:ן ר'טז:z?:לז;ון, i2מ? Q :ם, 1ז;ו~ז יג;:~:י<רמ'אתחרכיישנשואלנביאשוממתיןקלומוסשנשוא
: Q 1!ז;ול;g ככשישתמשלמימחכההמוכס""הנבאי .)ןm הבריותאתלוהפךוצקדהלשכיןכדי

שתי .)) 805-806עבמ'נמצאהמדובר(הקטע 703-874 : 1977אל-צברו(עבדחירוןלבני

"הויאל-צברו:עבדשאלצהשתחושתיעלפרפארהוהןתופיקאלצהארשתתושהתחו

 .) 805(שם:עיותיישותבי

בהיסטרויוגרפיההח'טטסוגתעלאלע'יטאנילשהסתמכתוולעמצבעיההחמןכתרתז . 12

פחיקטהנהח'טטבצרותהיסטרויהנתינתהביניים.בימיפתוחהשארהמצירת,

כיןמדיןוקייםהסגנןוומבחינהההיסטרויןו,עוסקשנוהמקדםאזרותלעאנציקלזפירסטי

נתריקה. rלבזזסרגה

 • Hinnebusch 1988: 59-58, 68למלשארה . 13

הסכםכלפיאל-ע·יטאנילשלעוינותוספחתיביטיו . Starkey 2001: 261למלשארה . 14

ההתגלויות·:<ייספרל:את wאל-;כתאבבטרילוגהיניתןבפטרלא-סאארתלבופיכללכלשהםו

קרעעלומנולוכבזגואל-סאארתאתמאתראל-ע'יטאני,לשמותוז pהמספ,ר .) 1983-1987

 .) 220-235 : 1987(אל-ע'יטאניחצורואתומללהישלאר,עםלשהוםהסכם

 • 56-60 : 2013שפרארה . 15

לשם mהגיביןזוהלקבלהשישנוספתולשממעיותוברנעג , 111 : 2013שפרגםארוה . 16

בירז. mהנבאילשההג'הר rלבמישויבםהבלתילמקדמתוהח'טטשותבי

השנייםהמלסומית,במסתרוהבניא.ללאיהוהיהדויתבמסתרומקביילםאולאיסלא-ח'צ'ר . 17

m לצהר.עשבתשזמריםמלאיכםכעמיןאוףלע-טעבייםכיצירוםאלמתוו,ככניפסיםp , 
מבסוסתלםימןאלשהקארוניתמותוזעממיתו.ובאמתותבמיסטיקהנכבדתפקרילהםשי

סלימאןגםלשלמה,בחמההומשרדים.התנ"ךלפיהמלךלשמהדמותולערכהבמהרי

לעלשטןולוס mיזנןלע-טעביים,תר mכזזאטויריעדעבלדציק,לשיטבארם,לחכםנחשב

 Walkerו P. ;1156 :1986 IWensinckו G. Vajda ;905-902 :1990 Wensinck ((ירשם

824-822 : 1997 iFenton .(. אגיסתחוm לבילמאוצניתןסונפיםייםm ,מכהלישארסלימןא

כמשועיםראלשלסימתזברנעגהמmתיאיסטיתרהתוmלששולשקהשדובככתיקהייםמטויב

ללכלשהמתהבמעספתוחיםשארטלשהmת,לשיםדמהישגק mהזת mהובאמובבןטעדו

 .) 118 : 2013שפר ; 163-164 , 158-159 : 1991(לא-ע'יטאניהmלוובזארוהתניקותו

 . Milson 1998: 122, 139, 141, 242למלשארה . 18

 . 182-183 : 2012סלמאיולמלשארהלפפרר,צ'חאביןהקהלבהעל . 19

ביבליוגרפיה
העציריםשלהכעס~התפצרתואל-מצרינאנ wאל-·נ z"~· 11:ז'רתדל"ת.אחמד.ז;ו~.ראבו

 http://www.akherkhabar.neVcontenVview/33/17064אןך'רז:ז';כר.בתוך tt",lהמצרים

 .) 28.8.2013ב-(נלדה

מרכלוי.מכתבתקהיר:יעקוביאן"ו.וייבניין:;ג:אן 1 ק((:((מאדת . 2005עלאא.'ו;כאבני, ttאל-

חמישית.מהדוהר

מתקוממיםייו.אינםהמצירםויימדעואל-מצר'ןור 1 'ת:לאלמאר'א . 2010עלאא.'אל-אסאוני,

שנייה.מהחהדאל-שחק.אורקהיר:

לא-א?סאן;כלווג':ת gאלאז;וז:זך'לאל-א~'תמאעי,אל-תז:ז'לף . 2005מצטפא.חג'אזי,

קזבלנקה-בירתו:המחכאייו.האדםלשלפסיכלווגיהמבאוהחברתי:"הפיגור iר 1אל-ז;וקה

תשיעית.מהחהדלא-ערבי.אל-ת'קאפיאל-מרם

עצמושמחשיבףמשורראל-ערבמגנןובפסהיעתבר"שאער . 2013מחמדו.ח'ליל,

 /http://www.al-seyassah.comבתךובינאו)ר. 16 (אל-סיאסה ", iהערכים'לשכמשוגע

Defaul t.aspX/92/reftab/226243/ ArticleID / 438/smid/591 A tricle View /tab id 

 .) 11.9.2013כ-(נלדה

מהדוהראל-אאארב.דאובירות:שכתתנוייו."בני iנא mחאאלואד . 1991גניב.מחפוט;

שביעית.

ישארלמגרמניתתרגוםהעליז.המרעהטרגדי;השלהmלוה . 1985תשמ"iופרידריך.ניטשה,

שוקן.אביב:תלאלדד.
אל-דאן tt:ךז;וןכ W((אל-'אד'אצאחנאל-שאני,לא-קאסם"אבו . 2013אחמד.סאלם,

אל-קאסם;אבו iנה g 25~מהרתנזפ:אל-ענריאל-ןניעת'אבד;כלמאתהל;:זז;ות ttז:ז:את,'
למתקוממיהשאהרהעניקו ·;,,;דלימ .. _בחיים'יצרההעםאחד ··ם;~ ..'אםמחבראל-שאנ,י

 http://www.el-כתוךספטמבר). 25 (אל-;כלדאד i," 11במותו' 25כןהואוהערב,יהאביב

628726/balad.com 30.9.2013כ-(נלדה (. 

g אל-מצריהאל-דאוקהיר: . 2012הפרפריין.!"כנפיאל-פראשהאגנחתמחמד.למאו,י

מרץ-אפריל
37 



~' 

רביעית.מהדוהדאל-לכבאגיה.

אל-עבדצלאחז,וסןח . 1977צלאח.אל-ב;בף,דעבד
אודבירות:iבחזות"ו.אל-צבור:עבד"צלאח Jצבור

 .'בכדךאל-עוהד.

של!"הסיפורתףחכא:ת . 1408/1987פתחי.ע'אנם,

אל-הלאל.אודקהיר: . l "'ות'

"דובעי iאל-ע'יטאניח'ז;וט . 1991גמאל.אל-ע'יטאנ,י
שנייה.מהדודהמרכלוי.מכתבתקהיר:אל-ע'יטאני"].
אל-ו:ר~ל:אתכתאב . 1428/2007גמאל.אל-ע·יטאנ,י

מהדודהאל-שדוק.אודקהיר:ההתגלויות"],]"ספד

שלישית.

תדגוםהמוד.דהאדם . 2000תשס"/ןאלכד.קאמ,י
עובד.עםאביב:תלאדר.צבימצרפתית

"אל-דבאא'י . 2011אל-חרמן.עבדאל-ראש,ו

אתשניבא'הסופד Iמצדבאנתפאב;'ת ' '.1 נ:~ i'!אלד'י
 31 (אל-אוסטאל-שדק ". lבמבiדים'האינתיפאהד

 http://www.aawsal.com/leadcr .בתוךינאור).
606=article&11752=issueno&3=asp?section 

#149 . UhvFuj_ W 4y4 2.7.2013ב-(נדלה (. 
אבידיאבן . 1994/1415אל-קאסם.אבואל-שאב,י

אל-קאסםאבו!"שידיאא'לה Qןבאל-שאניאל-קאסם

אל-עדני.אל-כתאבiוד : mביד . iאוגחתיו"אל-שאבי
שנייה.מהדודה

בעליעםבעימותהפטר . 2013תעש"ג/יונה.שפד,

ירלשוים: . 1952מהפכתמאזהמצריתבסיפורתסמכות

דקוטור).תאורקלבתלשם(חיבורחמו"ל

אל-ערב:ז,וגנףןמע'אז,ואות . 2012 .חסןסופיק,

הערבים:שלהמשוגעקאות n"הדפ 1גוצד:המקאמאת
אל-ודד.ג'זידתמכתבתקהיר:מנדדויות"].מקאמות

קם!"ערפהבהך pמן 'צז:;נ:גורפהל"ת.חסן.תופיק,
אל-חדית'הלא-חדאבמא'ססIובירות:מקברו"].

ואל-תחיע.ואל-נשרלל-טבאעה

Beattie, Kirk ). 1994. Egypt during the 
Nasser Y ears - Ideology, Politics and Civil 

: Society. Boulder-San Francisco-Oxford 
. W estview Press 

. 1988 . Hinnebusch, Raymond A. )r 
Egyptian Politics under Sadat: the 
Post-Populist Development of an 

. Authoritarian-Modernizing State 
. Boulder: L. Rienner 

Mehrez, Samia. 1994. Egyptian Writers 
between History and Fiction. Cairo: The 

. American University in Cairo Press 
Milson, Menahem. 1999. Najib Mahfuz 

. the Novelist-Philosopher of Cairo -
. erusalem: The Magness Press ) 

Russell, Bertrand. 1996. Authority and 
: the Individual. London and New Y ork 

. Routledge 
Starkey, Paul. 2001. "Egtptian History 
in the Modern Egyptian Novel". In The 

-950 . Historiography of Islamic Egypt (c 
, 1800), ed. Hugh Kennedy. Leiden, Boston 

. Kln: Brill 
." Walker, A.) IP. FentonJ. 1997. "Sulayman 

. 824-822 , EI2, vol. IX 
. Wensinck, A. ). 1990. "al-Khair". EI2, vol 

. 905-902 , IV 
." G. VajdaJ. 1986. "!lyas ן. Wensinck, A. j 

. 1156 ,!!! . EI2, vol 

38 
 374גליון

ובאחנאסר
בכשלוםיותםמערבית:

בגיטרהמנגניםרם,בקול

) 1 ( 

ן;בה,כווונזרעאם . . :--:· 

rז~ךקע? [lי Jj ~ ?p~ה

 ?ת~ע.ץא;~זקל;ת,גופ;ת

) 2 ( 

העביםאפילו
:-• .'' T ' 

rז~ווךים;קבוא;צכם

דם!המטירו
• : • T 

) 3 ( 

~ן;דrז~ווד דpז~~
תךגום?~דיןמי

) 4 ( 

זP.לנו,rז~חידrזזf~ןהואrז~ווד
 .זP.לנו"rזפךסחrזזf~ן

 ;הן~י~~ל~~ןל;~ןהוא;ליל;ת
פניםלגסות;להסבירוכדי

:•· : -: ' : -T ' 

מאח;דיילדיאתמ;שיבאני
י--: ..ז- : ." . .-:

בידילביאתא;חז
:ו .. ·: ..

ו~ת;פ.ף!

) 5 ( 
לנו,אזלוהשטד;ת

-: T : T T 

מטבע.להי;תהפןוהכדור
-":- :·ז---:

) 6 ( 

הכווחאתירה י-- ·: ":

 .rזל;לה~ל ןpז~~ן wר ".;ת;א;.רה
וייבבייבבהכדור י "- . ··-:--

 i!'ליזד p ~םר rwזרנום
ךנ;tקן!ןע.ב~?לב

) 7 ( 

tt זה;i~ g זל;לה~ת~ןr~מl] ד
rזןp.קךה. i ר;z;אך~~א~ן

 ".טל~~!'ין
~~שוף,ס~ווד

עכבר.אתה
-T T: -

) 8 ( 

סד;~ה.ע.ין~תן;~הלאrז~לף
 .ן~ך~זrע.ין~תן;~הלאrז~לף
 ".ה~;ןלאrז~לף

 ."ה~;ןלא

) 9 ( 

 ,וד~זr~~צכח~ךץל!'יז;חי.
נ;ךךים?~ווויםלrזק

) 10 ( 

rזב~ח;ן.ע.ד w~ת ו~~~ע.ירם,
גןךקה. ttסק;לנ~~ע~ע.ירם,
המאבטחים.ושובשובעליוחפשובעירם  י::-:- TT T :·י ":

שהכדורלמד;תבעירם
: .. ' -: :· --

rזד?ד;נ;ת,~ת;ןקןב;~ה

.,--


