
עלאא אל-אסוואני "רפובליקת כאילו" )תרגמה 
מערבית – ברוריה הורוביץ( כנרת, זמורה, 

דביר – מוציאים לאור בע"מ, 2022, 416 עמ'
זהו ספרו השלישי של הסופר המצרי עלאא אל-אסוואני שתורגם לעברית, וסגנונו בכולם זהה. הוא 
מתאר בפשטות את המתרחש במצרים דרך דמויות מרכזיות המשתייכות בדרך כלל למגזרים שונים 
של העם המצרי; עשירים ועניים, מוסלמים וקופטים, שוטרים וסטודנטים, זונות ונשים רמות מעלה, 
וכן הלאה. את שלל הדמויות הוא משלב יחד בעלילה שאיננה תמיד מהודקת די צורכה. תוך כדי כך 

עולה ביקורת קשה ונוקבת על המתרחש במצרים, וקריאה לשינוי המצב הקלוקל. 

 .2011 ינואר-פברואר  בחודשים  שאירעו  תחריר  כיכר  באירועי  להתמקד  אל-אסוואני  בחר  הפעם 
ההפגנות דוכאו ביד קשה ובאלימות רבה ע"י כוחות הביטחון. אך הפגנות אלו ממש גרמו לסילוקו 
של חוסניי מובארק, עליית האחים המוסלמים, ובסופו של דבר, למשטרו הנוכחי של עבד אל-סיסי 

השולט במצרים מאז 2014 ועד היום )2022(.
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כלילות  ימים  העושה  המצריים  הביטחון  שירותי  ראש  וואִני  ַעלְַ אחמד  הגנרל  מסמל  הממשל  את 
לשמור על מצרים. הגנרל הוא כמובן דתי למהדרין ומקפיד על כל מצוות הדת, איך לא? וגם מענה את 
נחקריו בעינויים קשים ולא אנושיים )הכל למטרות טובות וברצון האל כמובן(. מטבע הדברים, הוא 
משופע בנכסים רבים כולל דירות בפריז, במנהטן, ובלונדון, שלא לדבר על חשבונות בנק בחו"ל )רק 
ואיננו מאמין בקשרים/פרוטקציה.  ישר  לשעת חירום(. הגנרל הוא איש 
למפקדיו,  מתקשר  הוא  צבאי,  לתפקיד  מועמד  בנו  כאשר  לכן,  אשר 
מזדהה בשמו ובתפקידו ומבקש מהם לתת לבנו את היחס הרגיל ולא חס 
וחלילה יחס מועדף. כך הוא עושה עם בנו האחר המועמד לשפיטה, עם 
הוא  סימן  רצו,  אשר  את  מקבלים  אלו  אם  הלאה.  וכן  הסטודנטית  בתו 
שהם אכן מוכשרים וטובים. הגנרל עשה את שלו כדי למנוע כל השפעה 

לא הוגנת עקב תפקידו. 

ובעל  כקורח  עשיר  הוא  שגם  שאמל,  השייח'  מסמל  הדתי  הממסד  את 
שלוש נשים )את הרביעית הוא מחליף מפעם לפעם, בהסתמך על פלפול 
פופולרי  טלוויזיה  בערוץ  מחזיק  הוא  זאת(.  המתיר  באיסלאם  הלכתי 
מטיף  הוא  שלהן  העשירים  נשות  על  מאוד  ואהוד  שמים"(,  )"יראת 
לצניעות ואהבת האל. השייח' תומך נחרץ במדינה ורואה בכל המתנגדים 

למשטר, כופרים בעיקר.

מן הצד האחר אנו נתקלים במאזן, מהנדס העובד במפעל מפסיד, ומנסה 
לפעול כנציג העובדים בוועד )ולא כל כך מצליח שלא באשמתו(. אנו פוגשים במורה זינאתי, הנחשדת 
בכפירה משום שהיא מסרבת ללבוש חיג'אב. לא רק זאת, אלא שמסתבר לה שמטרת כל המורים 
בבית הספר שבו היא מלמדת היא 'לסחוט' שיעורים פרטיים מתלמידות. כשזינאתי מצליחה ומלמדת 

את כיתתה היטב, כועסים עליה המורים האחרים שכן היא פוגעת בפרנסתם. 

אחמד א הגנרל  מסמל  הממשל  ת 
הביטחון  שירותי  ראש  וואִני  ַעלְַ
המצריים העושה ימים כלילות לשמור 

על מצרים. 

למהדרין ה דתי  כמובן  הוא  גנרל 
איך  הדת,  מצוות  כל  על  ומקפיד 
בעינויים  נחקריו  את  מענה  וגם  לא? 
למטרות  )הכל  אנושיים  ולא  קשים 

טובות וברצון האל כמובן(.
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עוד גיבורי משנה הן שחקן קופטי כושל, המתאהב במשרתת שלו, ומוצא עצמו תומך במהפכה, בתו 
וואִני הלומדת רפואה ונמשכת לסטודנט עני הלומד איתה. יחד איתם נהג עני שכל חייו  של הגנרל ַעלְַ
או אחרת בסיפור המהפכה  זו  כולן משתלבות בדרך  רבות אחרות.  ודמויות  ילדיו,  חסך להשכלת 

וכיכר תח'ריר.

הספר הוא דוקומנטרי בחלקו, שכן נראה שחלק גדול מהסיפורים שבו מקורם במאורעות אמיתיים 
ומתועדים. עלוואני עצמו נטל חלק בהתרחשויות בתח'ריר וביקר שם 
כל יום, אך אין זה פוגע בקסמו של הספר. הפרטים עשירים ועסיסיים 
ולמעשה הקורא מוצא עצמו במעין סרט שבו הוא צופה מלמעלה על 

התפתחות העלילה.

זהו כמובן רומן ביקורתי ואפילו 'ספרות מגויסת'. ברור לחלוטין להיכן 
נוטה דעתו של עלוואני. כל מוסדות השלטון זוכים לנחת זרועו. כולם 
להם  חשוב  הפשוט  שהעם  נצלנים,  אלימים,  כמושחתים,  מתוארים 
כקליפת השום. זאת למרות האידיאולוגיה הרשמית שבה הם מחזיקים, 

ואולי מאמינים, שעל פיה מעשיהם רצויים על ידי אלוהים ואדם.

אולם עיקר קצפו של עלוואני נופל דווקא על העם. איך העם המצרי מסכים להישלט בצורה כזו? 
מדוע ההמונים אינם מרימים את ידם כנגד השלטון? ואולי השלטון הזה מגיע להם בגלל אוזלת ידם? 

ויותר מפעם אחת הוא מביע זאת בצורה בוטה, ובלשונו:

ימףג "היילגהייחסוגשסגהיצימםגיייצמםגיהדמכימ.גהםגילכמימםגעםגהשחמתיתג
הפכיגסהמיתגחסןגיינה.........היצימםגחממםגליפילסמןתגכממסי.גהםגחממםגלמילףג
שסגשןימםגייתממחלמםגמסמהםגכממסיגהםגמית.גהםגיןממימםגמתגהיצייתגיניממםג
דתממם,גכשסיעשהגהםגיישחתמםגס יימ.גכסגדליגליצימםגנימהגמימתמ,גמלסגהימג

שכן ה בחלקו,  דוקומנטרי  הוא  ספר 
נראה שחלק גדול מהסיפורים שבו 
מקורם במאורעות אמיתיים ומתועדים. 
בהתרחשויות  חלק  נטל  עצמו  עלוואני 
זה  אין  אך  יום,  כל  שם  וביקר  בתח'ריר 

פוגע בקסמו של הספר. 
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העםג מלסג יזימפית,ג ללחמייתג היפילסמןהגשנלחיג לנשממג החסג מחדג דיס.ג שןיג
יליךגמיתיגעסגנצחיני...".

נראים  ושם  פה  גורקי.  מקסים  ולא  הוגו  ויקטור  איננו  עלוואני  מושלמת.  איננה  העלילה  כי  נציין 
הכל  סך  אולם  עיתונאית.  וכתיבה  מוסר  כהטפת  מסוימים  קטעים 

מדובר בספר קריא, מעניין, ואף מרתק.

אל-אסוואני הוא רופא שיניים במקצועו שהשתלם גם בארה"ב. אבל 
עוסק כיום בעיקר בספרות. ספריו תורגמו ללמעלה משלושים וחמש 
שפות, וחלקם הומחזו והוסרטו, והוא אחד מהידועים בסופרי מצרים. 

כשקוראים את הספר עולה השאלה כיצד יכול אל-אסוואני להחזיק 
מעמד במצרים, והתשובה כמובן היא שהוא איננו יכול. הספר נאסר 
ומתגורר  מצרים  את  עזב  עצמו  אסוואני  אל  בלבנון.  לראשונה  ופורסם  במצרים  ופרסום  להפצה 
2022(. שם הוא חופשי לתת ראיונות לכל כלי התקשורת בעולם מלבד לכלי  בארה"ב )נכון לשנת 
לכלי  שניתן  'עקיף'  ראיון  אפילו  עליהם(.  נאסר  הדבר  אך  רוצה  היה  )הוא  המצריים  התקשורת 
התקשורת בישראל עורר עליו התקפות במצרים )לא ראיון ישיר כמובן, אלא ציטוט של שיחתו עם 

מוציאו לאור(. 

מומלץ לכל מי שרוצה להכיר את עלוואני, ולמתעניינים במה שקורה בשכנתנו הערבית הגדולה.

  avi3333@gmail.com– הערות תתקבלנה בברכה

ספר נאסר להפצה ופרסום במצרים ה
אל  בלבנון.  לראשונה  ופורסם 
ומתגורר  מצרים  את  עזב  עצמו  אסוואני 

בארה"ב )נכון לשנת גגיג(.
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