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מאת ד”ר גיא בכור
בימיו של תחותמס  IVנקבר כבר הספינקס בחול עד לראשו .לילה אחד
חלם תחותמס חלום ,ובו הופיע הספינקס ואמר לו“ :חול המדבר ,היכן
שאני משרע ,כיסה אותי..הצל אותי; ואם כך תעשה ,מובטח לך כתר מלך
מצרים” ,וכך היה .תחותמס הפך לפרעה ,ושיקם את הספינקס בכך שסילק
את החול עד לכפות האריה שלו ,וחשף את גדולתו .כדי להנציח את
הרגע ,ולהעניק לעצמו לגיטימציה ,הציב מצבת זיכרון בין כפות רגליו

של הספינקס ,הנמצאת עד היום ,ובה תיאר את חלומו המוזר“ .חול
המדבר ,היכן שאני משתרע ,כיסה אותי ..הצל אותי” ,כך נכתב שם בכתב
הירוגליפים ,עד לעצם היום הזה.

היוונים השתמשו במונח “ספינקס” לתיאור היצור המיתולוגי המצרי,
שראשו אנושי ,וגופו גוף אריה ,שאצל המצרים הקודמים שמר על מקדשים
ואוצרות ,וזוהה עם המלכות ועם אל השמש .ביוונית בא השם מן הפועל
“לחנוק” ,לזכר הספינקס הנשית מתבי ,שראשה ראש אישה ,וגופה גוף
אריה .היא היתה נוהגת לחנוק את העוברים לידה ,אם נכשלו לענות על
שאלתה המפורסמת :איזה יצור הולך קודם על ארבע ,אחר כך על שתיים
ולבסוף על שלוש?

כאשר אדיפוס ענה נכון על השאלה – האדם ,היא התאבדה בקפיצה.

הספינקס המצרי נודע עד היום בפנים החידתיות של פרעה חפרע ,כאילו
הוא אוצר סוד ,שעדיין לא פענחנו אותו .בפנים החתומות הוא מסתיר
את כוונותיו ,ויתכן שבשל כך היתה לאורך ההיסטוריה מן שנאה ,או
לפחות רתיעה ,כלפיו; חידתיות תמיד מאיימת ,ואולי זו הסיבה מדוע
כינו המוסלמים את הספינקס “אבו אל-הול” ,כלומר “אבי האימה”.

הספינקס הגדול של גיזה פונה אל הזריחה והוא ראה כבר מליון
זריחות .כנראה נוצר מגוש אבן אדיר בזמן העמדת הפירמידה של פרעה
חפרע בשנים  2500-2700לפני הספירה ,או אפילו אצל אביו ,פרעה חופו
הגדול ,אך יתכן והפסל הועמד אפילו לפני כן .ולכן ,כאשר שיקם אותו
פרעה תחותמס ,בסביבות שנת  1400לפני הספירה ,הוא היה אז בן יותר
מאלף שנים 57 .מטרים אורך 6 ,מטרים רוחב 20 ,מטרים גובה .אלא שעם
השנים שוב כוסה הפסל בחול המדבר הנודד עד לראשו ,ועם הכיבוש
המוסלמי של המזרח התיכון ראו בו המוסלמים כופר וסמל משוקץ ,והם
הזניחו אותו במכוון .בסביבות  1380אף פגעו בו קיצונים סלפים
במכוון ,והפכו אותו למטרה לאימוני החיילים שלהם.

במאה ה ,19 -כאשר הגיעו הארכיאולוגים המערביים למצרים ,הם החלו
בחשיפת הגוף כולו ובסילוק החול ,עד לשיקום המלא בשנות התשעים של
המאה העשרים .אבל חזרת הסלפים לעמדת כוח במצרים מחזירה את הסכנה
הקיומית לפסל ,שכן מנהיגיהם הצהירו לא אחת שהם רואים בפיצוצו
מטרה דתית.

מצרים נובלת מיום ליום ויחד איתה הספינקס .כאשר הוא שוקע ,היא
שוקעת ,וההיפך“ .חול המדבר ,היכן שאני משתרע ,כיסה אותי ..הצל
אותי”

אך מי יציל הפעם?

 1כמו הספינקס המסתורי ,שלושת גורמי הכוח הראשיים במצרים מסתירים
את כוונותיהם במכוון ,כדי להשאיר את האחרים בחוסר איזון ובאפילה.
איש מהם אינו נוקט בכנות ,מה שרק מחריד עוד יותר את האחרים; אבו
אלהול.

הנשיא מורסי מודיע שהוא מעוניין ב”דיאלוג לאומי” ,כשהכל יודעים
שאין לו כוונה אמיתית כזו ,שכן אז יצטרך לוותר על חלק מהכוח
שצברו “האחים המוסלמים” שלו; הצבא מאותת כל הזמן שאין לו כוונה
לתפוס את השלטון מחדש ,אבל רבים במצרים צופים זאת; והגורמים
הלאומיים האליטיסטיים ,שמצהירים שיכבדו את רצון העם ,אך כוונתם
להשתלט מחדש ,למרות שאין להם מנדט ציבורי .כולם משקרים ,מפזרים
עשן סמיך של הסחת הדעת ,וזוממים .אך הציבור אינו טיפש ,והוא יודע
שעוד ינקטו מהלכים .הוא את המחאה שלו משמיע ברחוב ,מה שמעמיק את
תחושת הייאוש במדינה.

 2שלושת גורמי הכוח האלה מנטרלים זה את זה ,עד כדי שיתוק הדדי,
ובכך נוטרל השלטון במצרים .אין אפשרות להציל אותו ,בשל לפיתת
השיתוק שאחז בפירמידת שלושת הקודקודים .הקללה :כל אחד רוצה
לשלוט ,אך יודע שבכך יאחד את שני הקודקודים האחרים נגדו .אם הצבא
יתפוס מחדש את השלטון ,אוטומאטית יתאחדו נגדו האסלאמיסטים
והלאומיים ,כפי שהיה עד לפני כמה חודשים; אם מורסי ימשיך לאחוז
בשלטון ,הוא מאחד את הלאומיים עם הצבא; ואם הלאומיים ישלטו ,כמו
בתקופת מובארק ,הרי שהם מאחדים נגדם את כל אויביהם .פירמידת הכוח
הזה מנוטרלת ,ומצרים שוקעת.

“ 3מדינת המוסדות” )“דאולת אלמואסאסאת”( אותה אתם מכירים ממאמרים
קודמים – גוססת .מצרים אוהבת לראות את עצמה כמדינה של מוסדות
מתפקדים ,בעיקר שיפוטיים מאז המאה ה ,19 -ובוודאי מאז הקמת בתי
המשפט “המעורבים” בשנת  (The Mixed Courts) 1876והילידיים ב
 .1883זה אמר גם חוקה בעלת אופי ליברלי ,פרלמנט ,נשיאות ,עיתונות
דעתנית ואפילו ביקורת שיפוטית באמצעות בית המשפט החוקתי העליון
)שוכן בשכונת מעדי( ובתי מהמשפט המינהליים )במתכונת הConseil -
 d’Etatהצרפתיים“ ,מג’לס אלדאולה”( .אך כל זה גוסס עכשיו .בתי
המשפט איבדו את עצמאותם ,חלק משופטיהם התפטר ,אחרים נוקטים
סנקציות; בית המשפט החוקתי נוטרל בגסות ,הביקורת השיפוטית נעלמה,
החוקה האסלאמיסטית התקבלה באופן חד-צדדי והמתנגדים רואים בה חוקה
בטלה ,האופוזיציה תחרים כנראה את הבחירות לפרלמנט הבא ,והנשיא
איבד את סמכותו .צנזורה פוליטית בוטה הוטלה על העיתונאים ,גרועה
מזו של ימי מובארק.

כיוון שמשטרת בטחון הפנים פוזרה במדינה ,כיוון שזוהתה עם המשטר
של מובארק ,אין יכולת לאכוף את החוק ,ולכן האנרכיה חוגגת .חוטפים
אנשים לשם כופר ,רוצחים ,בוזזים וגונבים; הביטחון האישי נעלם
לגמרי ,ויחד איתו צנח האמון שניתן יום אחד להשתקם.
זוהי חברה בהתפרקות.

כאשר צייר דיויד רוברטס המפורסם את הספינקס בשנת  – 1838רק ראשו
בצבץ מבין החולות )אימג’בנק (GettyImages

 4הנשיא מוחמד מורסי מתברר כדמות חיוורת ,הססנית ,שתמיד מחליטה
מאוחר מידי ,האדם האחרון שמתאים לסיטואציה כיאוטית מעין זו.
מצרים תמיד אהבה מנהיגים גדולים מהחיים ,שהזכירו לה שהיא מעצמה-
לכאורה ,אך מורסי הוא דמות מגומגמת ,הזוכה כבר לבוז מצד מצרים
רבים .האדם הלא נכון במצב הלא נכון.

לדוגמה ,אתמול הוא הודיע שיטיל עוצר על ערי התעלה ,שבהן עיקר
המחאה נגדו ,למשל סואץ ,אסמאעיליה ,פורט סעיד ועוד ,אך הוא גם
יודע שלא יוכל לאכוף את העוצר הזה ,ולכן יוצג בכך כחלש.

הרצאה של ד”ר גיא בכור באירוע העסקי שלך?

“ 5האחים המוסלמים” – שהוקמו באסמאעיליה בשנת ) 1928צחוק הגורל,
דווקא איסמעיליה מרימה עכשיו את נס המאבק להפלת שלטון האחים
המוסלמים( הם לא רק אסלאם פוליטי ,הם גם אחווה .כלומר סוג של כת
סודית ,עם טקסים סודיים ,שמרתיעה אנשים הנמצאים מבחוץ .מה הם
זוממים שם? כאשר יש מן כת סגורה כזו היא אפילו מעוררת פחד ואימה,
מה שמאוד פוגע בה כיום במצרים של המהפכה .אחווה סגורה אינה יכולה
לנהל מדינה .אבו אלהול.

לפני שתמשיכו בקריאת המאמר :תגובות ,ומאמרים מקוריים נוספים של
ד”ר גיא בכור – במועדון קוראי ג’יפלאנט בפייסבוק .איך מצטרפים?
למי שהמילה “אהבתי” או “ ”Likeמודגשת אצלו ,מוזמן ללחוץ עליה,
ולהצטרף בכך אל המועדון הפייסבוקי המרשים הזה.

