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לתר הימים ששת מילחמת עשתה מה •
7 במצריים ולסיפרות בות

 למהלומה ציפו לא הם זעזוע. זה היה כל, ראשית
 על הדיווח על־ידי הוטעו גם המילחמה ובמהלך שכזאת,

 נשתררו התוצאות להם שנודעו אחרי הקרבות. מהלך
התיסכול. הרגשת את לבטא יכולת והיעדר מבוכה
הרא הספרותית התגוכה היתה מה •
7 שונה

 ,בעיתונות תגובות להופיע החלו מכן לאחר חודשים
 :תיאורי־מילחמה אלה היו וסיפורים. ספרים והתפרסמו

מתנה כיצד ומגלה לחזית, נלהב היוצא החייל תיאור
ומותי נמלטים כשהקצינים הקרב, בשדה העניינים לים
מים. ללא החיילים את רים

7 למשל +
 תוגות בשם סיפור כתב פיאה סולימאן הסופרים, אחד

גי בחזית. חייל של קורותיו את מתאר הוא שבו יוני,
 טופל שלא פצע בגלל רגליים, קטוע מהמילחמה שב בורו

הגדו תקוותו בקרבות. להשתתף הספיק לא ולמעשה בזמן,
לקצי במיכללה הלומד הצעיר, אחיו את לראות היא לה

 לא ״אני אומר: והוא הבאה. במילחמה משתתף נים,
 וניתן כבוד!״ של למילחמה רק אלא — לניצחון מקווה
 הסיפוק את למצריים הביאה אוקטובר שמילחמת להניח

בכבוד. מילחמה ניהול של הזה,
 מילחמה ״ניהול של !הטיעון האם •

71973 אוקטובר לאחר גם עמד בכבוד״
 נג׳יב של עבודות התפרסמו 1973 מילחמת לאחר מייד

גדו וסופרים מחזאים שניהם אל־חכים, ותופיק מחפוז
 לו, שחיכו הגדול הדבר שהיא המילחמה על כתבו הם לים.

 :השאר וכל הכבוד תחושת את ולהשיב להילחם שעליהם
 ביותר החשוב מישני. ערך בעלי חינם — ושטחים ניצחון

 בני- הננו המצרים, שאנחנו, התחושה את לרכוש הוא
 ״צלחנו :התעלה צליחת על אמר אל־חכים תופיק אדם.

אחראית. היתה שלהם התגובה התבוסה״. את
בספ חוזר מוטיב היא האחריות האם •
המצרית? רות

 תו- את הזכרנו אם במצריים, הרציניים הסופרים אצל
 יוסוף המצויין והנובליסט מחפוז נג׳יב אל־חכים, פיק

 הסיב- נושא על לכתיבה בכלל ניסחפו לא הם — אידריס
 פעולות על שכתבו סופרים ישנם אך הישראלי-ערבי. סוד

 על פיצוי מעין אלה בפעולות שראו מפני וטירור, חבלה
 הוא הפלסטיני הטרוריסט כן: ועל האכזבה. תחושת

כבודו. את לערבי המחזיר זה
 האחראים הסופרים עסקו כמה כן, אם •
7 במצריים יותר

 הם הישראלי־ערבי בקונפליקט לעיסוק להיסחף במקום
 המוראל בעיות על להתגבר הדרכים בבחינת יותר עסקו

המילחמה. שלאחר בדיכאון בטיפול המצרי, העם של
שטחיס ״לניצחון  ול

מישני״ ערך
7 הנאצרי המישטר את ביקרו הם •

אפ .1967 לפני עוד החלה הנאצרי המישטר ביקורת
 על הפיטפוט מחפוז: נגיב של ספרים שני להזכיר שר

הישרא בטלוויזיה אף שהוקרן סרט לפיו שעשו . הנילוס,
טיראמר. בשם ורומן לית,

מיראמר? •
 נפגשות שם באלכסנדריה. נופש פנסיון של שם זה
 במיפלגת חבר שהיה ותיק עיתונאי דמויות: ארבע

 השלטת, המיפלגה איש פנסיונר: הוא וכיום הוואפד*
 ב־ בכיר קצין שהוא אחיו, ללחצי תודות נעצר לא עצמו

מישטרה.

להפי שקדמה בתקופה במצריים, השילטון מיפלגת *
.1952ב־ החופשיים הקצינים כת

7 כפייה כמחנות ישבו סופרים גם •
 כתבו כולם לא אבל בבי-כלא, שישבו סופרים ישנם

מחוץ אור שראו סיפורים כתבו מעטים הזאת. החווייה על

7בסיפרות הנאצרי הכלא תואריםכיצד ות#לגבו
החו במלקות. קומוניסט של רצח המתאר סיפור ישנו

 ולא אשה שהוא בכך להודות ממנו ודורש אותו מלקה קר
הקומו נופח לבסוף אותו. להשפיל מנת על וזאת גבר,
 כתבו לא בכלא שבילו אחרים סופרים נישמתו. את ניסט

 שהם הרי המישטר, את ביקרו אם וגם הזו, התקופה על
אליגורית. או סימבוליסטית בכתיבה זאת עשו

7 איד •
 תופיק כתב ,1967 למילחמת שקדמה בתקופה כבר

בחו שני על אליגוריה הדאגות, בנק בשם מחזה אל־חכים
 מישהו האישיות. הבעיות פתרון לשם בנק שמייסדים רים

 קא־ במרכז מרווח למענם.מישרד ושוכר עליהם משתלט
 דרישה בפניהם מעמיד הוא לשגשג. מתחיל והעסק היר,

דב את להקליט יש — למישרד הנכנס לקוח כל אחת:
 ששני הרי פוליטיים, בנושאים נוגע שהוא וברגע ריו.

 שכל מתברר לבסוף שיחתו. את להעביר נדרשים הבנקאים
 אל־ תופיק כי אם לבולשת, מועברות הללו ההקלטות

 מתוך מסתבר העניין אבל בפירוש. זאת כותב אינו חכים
הטאכסט.

 לידי הביאה הפוליטית הכפילה האם •
7 בספרות סיגנון שינויי

מרו בצורה הדברים את מביעים לפיה שיטה התפתחה
שהת הטוענים ערביים ספרות מבקרי כמה וישנם מזת,

 או האבסורדי ולעיתים הסימבוליסטי, הסיגנון פתחות
 לבסוף ושם כספיים רווחים לעשיית מעמדו את המנצל

 והוא במחנזדכפייה, יושבים שחבריו קומוניסט :לחייו קץ
 גמאל בימי המצרית לצנזורה תודות באה — האליגורי

מרומזת. בצורה לכתוב הסופר את שאילצה עבד־אל-נאצר,
 הסיגנון התפתחות. את תמחיש אולי •
ץ הזח

 ששת מילחמת אחרי חודשים כמה פירסם מחפוז נג׳יב
 בהרגשה המטפלים ומערכונים סיפורים קובץ הימים

 כותרת זוהי הסככה. מחת הקובץ שם התבוסה. שלאחר
פלד. מתי בידי לעברית אגב, שתורגם, הסיפורים אחד

 אילצה ״הצנזורה
במרומז״ לכתוב

7 לסככה מתחת קורה מה •
 בקאהיר ראשי רחוב אבסורדי. מצב מתאר הסיפור

וממ לסככת־אוטובום מתחת ניצבים אנשים הגשם. בשעת
 התיירים ומישגל. רצח מתרחשים עיניהם לנגד תינים.

המת את רואים אינם כאילו מתנהגים והשבים העוברים
 מתחת המצטופפים הרחוב. באמצע חונים ובידואים רחש,

 בשוטר מבחינים הם כאן? קורה מה שואלים: לסככה
עומ אתם מה ושואל: אליהם ניגש זה אך לו. וקוראים

 תמהים: והם להתקהלות? רשיון לכם יש האם כאן, דים
 והשוטר לאוטובוס! ממתינים אנחנו — התקהלות איזו

 מכן לאחר ? להתקהל שאסור יודעים אתם :ואומר ממשיך
 מציג זה סיפור כולם. את והורג נישקו את שולף הוא
 רק לא — ביותר הבוטה בצורה הנאצרי השילטון את

 את הורג גם אלא לביקורת, להאזין מוכן אינו שהוא
מפשע. החפים
7 הזה שכקובץ הסיפורים ושאר •
 הגיבורים מרבית המבוכה, תחושת את מתארים הם

 על מאוכזבים, עצמם שחשים צעירים הם הללו בסיפורים
 אינטלקטואלים מרביתם עצמם. את להגשים מהם שנמנע

 אלא ולשון, היסטוריה מלמד המורים אחד מורים. וביניהם
התבו לנוכח רגשותיו את להביע מסוגלת אינה שהלשון

 הלקחים את להפיק מסוגל ואינו היסטוריה מלמד הוא סה•
 מערכון בקובץ ישנו העתיקה. המצרית ההיסטוריה מן

 לקברים אחד צעיר פונה בו ומחייה הממית בשם אחד
 אויי- על לגבור כיצד אותם ושואל הקדומים המצרים של
שלב עד מדובר, אוייב באיזה כלל ברור לא לקורא ביו.
 נמלט כיצד לו המספר עיוור, בקבצן הצעיר פוגש סוף

 מפני נמלט הראשונה בפעם לעיוורים. בתי-מחסה משני
 לבית- אותו והכניסו אותו תפסו ואז מושחת, היה שהמנהל

 משוגע כה היה המנהל אבל ונוח. נקי שהיה אחר, מחסה
 וחייבם כלשהו חופש לעיוורים העניק שלא עד לסדר,
ונמ עבד להפוך סירב העיוור להוראותיו. בהתאם לפעול

לחופשי. לט
7 המצרי לעם סמל הוא העיוור •

 פא- המלך של מישטרו :המישטרים בשני המדובר
 שהיה עבד־אל־נאצר, של ומישטרו מושחת, שהיה רוק,
 את מזהה הצעיר החופש. את הגביל אך לכאורה טוב

 בו. להילחם לצאת נכון והוא המצרי, העם של האוייב
המצ המתים, יוצאים האלה, הדברים את אומר וכשהוא

 בעצם, במלחמתו. אליו ומצטרפים מקיברם, העתיקים רים
 ועולה שצצה העיקריות הבעיות אחת היא החופש בעיית

 יצירות ובמרבית מחפוז נג׳יב של סיפורים אותם בכל
.1967 אחרי המצריות הסיפרות

 לסיכסוד התייחסו אלה סופרים האם •
7 הישראלי־ערגי

 להילחם אפשר הציונות נגד כי אמר, מחפח נג׳יב
 ללכת יכולים זו ובדרך נשק, באמצעות דרכים: בשתי

הפלס כ׳נאפאני* ר׳סאן כמו במילחמה, שניכוו אלה רק
 מצוייה השנייה הדרך ואילו שלהם. הבעייה זזו — טיני

שמטי הביקורת לדבריו, ובאיכות. התרבותית במערכה
מועי המצרית, שבחברה השליליים בצדדים הסופרים חים
 המצרים על שלה. הרמה ולהעלאת החברה לקידום לה

הבלתי־ישירה. בדרך הציונות עם להתמודדות להיכנס
)40 בעמוד (המשך

 ג׳ורג׳ של העממית החזית דובר פלסטיני, סופר *
במכוניתו. שהונחה תופת פצצת טל־ידי שנהרג חבש,


