
גוף, מרחב וזיכרון בטרילוגיה האלכסנדרונית 

של יצחק גורמזאנו גורן

דליה כהן קנוהל

יש שאני תֵמַה איך הצליחה העיר המופלאה הזאת ]אלכסנדריה[, לגדל 
דור של יהודים שכתפיהם מנוערות מעקת דורות, יהודים החיים את 
חיי היום-יום שלהם בלי התודעה של אלפי שנות סבל, כמיני "יהודים 
גויים". רק כשבאנו לארץ ישראל בראשית שנות החמישים ראינו את 

המבט הזה שיש בו פצע תמיד )בלאנש, 1986: 17(.

של  החמישים  בשנות  לישראל  מאלכסנדריה  עולים  רֹוּבי,  והמַסּפר  רפאל  בלאנש, 
וממשיך   1978 בשנת  שפורסם  בקיץ אלכסנדרוני,  סיפורם מתחיל  המאה העשרים. 
"הפוך":  קריאה  תהליך  מזמין  בלאנש  של  סיומו   .1986 בשנת  שפורסם  בבלאנש, 
משם, אל פתיחת קיץ אלכסנדרוני, שכאמור, יצא לאור ראשון מבין השניים. המהלך 
הנסוג הזה מאפשר לבחון שאלות אודות תיאורי החיים חסרי הוויטאליות, הא-מיניים 
והאפרוריים שחוות הדמויות עם הגיען למדינה בעלת צביון ציוני-לאומי, לישראל, 
תשובות  מציעה  באלכסנדריה  בראשית  לימי  אחורנית  ההליכה  בה.  חייהן  ובמהלך 
לגבי אותם ימים רחוקים בהם נחוו הדחפים הליבידינליים במלואם, בטרם יפוג הקסם 

עם העלייה לארץ. 
וחיוור:  וניתן לה שם מעּוְברת  עם הגעתה לארץ, נלקח מבלאנש היצרית שמה, 
ְלבנה. שם משפחתה הוא ויטל, אך בישראל היא רחוקה מכל ויטאליות. עם השנים, 
נולדים לה ולרפאל שני ילדים, מצבה הנפשי מידרדר והוא מסתובב מובטל. היא בת 
עשרים ושש, שיערה הועם זהבו והחל לנשור, "רק קולה הצרּוד-לוחש שמר את קסמו 
מן הימים הרחוקים ההם" )שם: 207(. "קשות ושחּונות היו שנותיהם של בלאנש-לָבָנה 

ובעלה רפאל בבירת הנגב" )שם שם(.
הזדמנות,  בכל  בשירה  שפצח  מחונן  כזמר  באלכסנדריה  ידוע  שהיה  רפאל  על 

מספר רֹוּבי:
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בשיכון  רפאל  אצל  לבקר  שבע,  באר  אל  דרומה  אחד  יום  נסענו 
הם  והעזובה  הדלות  לא  במדבר.  שצץ  והשדוף  העלוב  הבלוקונים 
והוא  לנו,  שישיר  מרפאל  כשביקשנו  בא  ההלם   ]...[ אותנו,  שזעזעו 
שבין  הָחרב  במדבר   ]...[ לו.  אבד  שקולו  בביישנות  וגמגם  הצטדק 

אלכסנדריה לבאר שבע ָיבש קולו של רפאל ויטל )שם: 81-80(.

הארץ  את  לחפש  יצא  כן,  לפני  שנים  חמש  לישראל,  רפאל  כשבא 
שהכיר בביקוריו לפני קום המדינה והתאהב בה. לכאורה אותה הארץ 
היא, ומהרבה בחינות היא אפילו טובה משהייתה. ואף על פי כן, כאילו 
מת  משהו  עצמו.  בו  אלא  אינו  שהשינוי  ידע  רפאל  הוא.  אחר  עולם 

בתוכו )שם: 208(. 

ואומר המספר בנימה של געגועים:

יושבים  אותם  רואה  אני  לעיניים.  ויפה  רומנטי  זוג  ורפאל,  בלאנש 
ֶלה" ]קפטריה בחוף ימה של אלכסנדריה[ של זיכרונות,  ְרז' ּבְ ב"ל'אֹוּבֶ

אבל אני יודע שאין מנוס מן הסיפור הבאר-שבעי..." )שם: 207(.

של  החיים  אל  אלכסנדריה,  העיר  אל  לחזור  כן,  אם  יש,  השבר,  את  להבין  כדי 
טרום-לאומיות, בהם שולט ה-Savoir vivre, כלומר, "חיים שהם ערך לעצמם, חיים 
הנמדדים לפי האינטנסיביות שלהם ולא לפי תוכנם או מוסריותם. חיים שחודרים אל 
חיקך ואל תוכך פנימה וממלאים אותך להט ושיכרון מכף רגל ועד ראש" )שם: 16(. 
אותו Savoir vivre של אלכסנדריה הקוסמופוליטית, עם מיניותו היצרית, הווייתו 
המיתית ונינוחותו הלבנטינית, שמנכיח את הגוף, את המרחב ואת הזיכרון, ושנעדר 
או הושתק עם העלייה למדינה הלאומית. הזיכרון נכפה על העולים, הגוף והמרחב 

נכלאים והקול מושתק. 
בספרו חופי אלכסנדריה )2018(, הרומן השלישי של הטרילוגיה האלכסנדרונית, 
בסצנה המתרחשת בשנות השלושים של המאה העשרים, מבהיר אלבר גורמזאנו )אביו 
של המַסּפר( את יחסו אל אותה לאומיות, באוזני איש שיחו, איל נעליים שהגיע באותה 

עת לאלכס מאיטליה הפשיסטית:
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 "ולאיזו מולדת רחוקה אתה מתגעגע, מוסֶיה גורֶמג'יאנו?"

"ומדוע אתה סבור שיש לי 'מולדת רחוקה' מחוץ לגבולות מצרים?" 

השבתי בשאלה כדי להרוויח זמן.

"אתה באמת מרגיש כאן בבית עם כל הערבים האלה? לא שיש לי 

משהו נגד ערבים, אבל... אתה לא מצרי במובן שבו אני איטלקי! ידוע 

שאתם היהודים לא שייכים לשום מקום."

"אני מחזיק בדרכון מצרי," קבעתי בתקווה שיסתפק בכך.

"דרכון זה חתיכת קרטון! מהי המולדת האמיתית שלך?"

הן  לא  האם  הדת     הלאומיות     מולדת?  להיות  "חייבת 

אחראיות לכל הזוועות האיומות שפקדו את המין האנושי?" 

"אצלנו באיטליה מעריכים מאוד הן את הלאומיות והן את הדת, 

הציל  דּוֶצ'ה  שִאל  מאז  בייחוד  כמובן.  הקתולית,  הדת  שזאת  בתנאי 

)חופי  שלי  הפרטנר  הצהיר  הקומוניסטים!"  ומן  הכאוס  מן  אותנו 

אלכסנדריה, 2018: 88-87, ]הדגשה שלי, ד.ק.[(.

גוף ומיניות, העיר הגדולה והמדבר

העיסוק בגוף ובמיניות גלוי בקיץ אלכסנדרוני ובבלאנש – באהבתו הטוטאלית של 

ז'וזף חמדי-עאלי לסוסתו האהובה לילא, במשחקי אהבים הומו-ארוטיים של הנערים, 

בתשוקות מיניות בלתי מרוסנות בקרב נשות הקהילה: פלור, אחותו של רפאל, מנהלת 

רומן עם קונסטנטין היווני; מדאם ליביה מקיימת יחסי מין עם רפאל הצעיר למרות 

היותה נשואה; יוהנה גולדשטיין, זוגתו של מוריס רוזנברג השכן, היא בעלת תשוקות 

מיניות מוגברות. המיניות מתקיימת גם בתיאורי העיר:

מוקפת מים. מים, מים, מים. מצפון משתכשכים שדיה המלאים במימי 

הים התיכון. מדרום גלי אגם מריּוט, ָמֵריאֹוטיס, מצננים את אחוריה 

בליטופים מגרים. ממזרח טובלות אצבעותיה באפיק הנילוס המסיע 

את מימיו החומים בלאּות וברפיון. למערבּה משלח ים המדבר הלּוּבי 

התאווה.  בקדחת  הלוהט  עורּפה  אל  חמות  נשיפות  של  גלים-גלים 

אלכסנדריה. אלכס. ים. דלתא. מדבר )קיץ אלכסנדרוני, 2016: 18(.
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העיר מצטחקת כנערה מפתה:

ניסיונות  לכל  זימה  של  צחוק  המצטחקת  העדינה,  אלכסנדריה  זו 
על  קצף  של  ריר  נתזי  נוטף  בזעף  ים.  סבא  של  המגושמים  השווא 
זקנו הלבן, שב אותו ישיש עקשן ומיוסר-ֵיצר וניסה לכבוש את העיר 

בסערה. והעיר מושיטה לו לשונות חופים )בלאנש, 1986: 7(.

ז'וזף חמדי-עאלי מספר בגעגועים על סוסת המרוצים שלו: 

ואצילית. לילא היה שמה,  לי סוסה ערבייה, דקה  "פעם אחת הייתה 
ומבריק  היה מתוח  עורה  הזה.  כלילה  ֵליל,  ֶאל  ָזאי  הייתה  כי שחורה 
ויכולת ללטף אותה שעות והיא צוהלת צהלות קטנות של הנאה" )קיץ 

אלכסנדרוני, 2016: 83(.

בין עליית  )2008(, מצביע על הקשרים  ומיניות  לאומנות  מוסה, בספרו  ג'ורג' 
הלאומנות והשתקת המיניות. עם היווצרותן של התפיסות הלאומניות, החלו מקשרים 
ההתקפות  התרבו  הגרעינית.  המשפחה  ולבניית  למהוגנות  הלאומנות  את  הוגיהן 
ִהְתרבות. שתי ההיסטוריות – של הלאומיות ושל  על אקטים מיניים שלא למטרות 
את  לה  סיפקה  ואף  במיניות,  לשלוט  עזרה  "הלאומיות  בזו.  זו  שזורות   – המהוגנות 
לכללי  ציות  לכדי  ולאלפן  משתנות  מיניות  גישות  להטמיע  שאפשרו  האמצעים 
יסוד  אבן  הייתה  לחריגות  נורמאליות  בין  ההבחנה   .)28  :2008 )מוסה,  המהוגנות" 

במהוגנות המודרנית "וסיפקה מנגנון שאכף שליטה והבטיח ביטחון". 
מוסה מונה את רשימת האיסורים על פי הלאומניות: שיכרון מיני מכל סוג שהוא 
נחשב בלתי גברי ומנוגד מעצם מהותו לסדרי החברה, "מי שלא היו מסוגלים לשלוט 
נמנע  בלתי  באופן  להיסחף  למי שצפויים  או  נחשבו מלכתחילה לחריגים  ביצריהם 
לחריגות". אוננות נתפסה כסיבה הראשונית לכל אובדן שליטה ולמעשה, לתשוקה 
חריגה. הטענה הייתה שהיא משקפת דמיון משולהב מדי המנוגד למתינות הבורגנית 
ושהיא גורמת לעצבנות ולאובדן אנרגיה )שם: 29(. לאומיות ומהוגנות קבעו לכולם 
"כל  ולנוכרי,  המקום  ִליליד  ולחריג,  לנורמאלי  ולאישה,  לגבר  בחיים,  מקומם  את 

בלבול בין הקטגוריות איים לגרום לאנדרלמוסיה ולאובדן שליטה". 
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ניצחון המשפחה הגרעינית התרחש במקביל לעליית הלאומיות והמהוגנות.
אך אלכסנדריה בשלה – התאוות הטרום-לאומיות ממומשות גם על ידי מבוגרים 

ואף ילדים:
ברומן בלאנש, מאהבה של פלור, אחותו של רפאל, הוא חוקר ספרות יווני הכותב 

55

תזה על המשורר קוואפיס:1

בגבור עליו תאוותו האפלה, היה קונסטנטין קוואפיס, פקיד במשרד 
האפלות  בסמטאות  ופוסע  מביתו  ויוצא  קם  באלכסנדריה,  ממשלתי 
את  אותם,  מוצא  היה  שם  המטרופולין.  שבפאתי  העמלים  עיר  אל 
המהגרים שנטשו כמוהו את האיים המאושרים ובאו אל אלכסנדריה זו 
למצוא בה פרנסה מכובדת. בימים עבדו עבודה גופנית, ובלילות עסקו 
הרפתקאות  מאותן  חוזר  קוואפיס  היה  לעיתים   ]...[ הגוף.  בתענוגות 
הייתה  אחדים  לילות  כעבור  אבל  מהן.  לחדול  מתוך שבועה  ליליות 
והזיעה,  ומוליכה אותו אל פאתי הכרך, אל השרירים  תאוותו חוזרת 
ואל היוונית העממית הרכה והמתרפקת, היוונית שממנה לש אחר כך 

שירה גדולה )בלאנש, 1986: 158-157(.

בזמן שהמבוגרים יוצאים לבלות במרוץ הסוסים, מפתה ויקטור, בנו הצעיר של 
איש הסוסים ז'וזף חמדי-עאלי, את בן גילו הילד רֹוּבי, למשכב הומוסקסואלי: 

 ]...[ בגופו.  רטט  שמעביר  משונה  חלחול  במין  ]רובי[  הרגיש  אז  רק 
ואף על פי שידע יפה שהמעשה מגונה הוא לכל הדעות, לא עשה דבר 
ישן והתמכר לתענוג  ואפילו הוסיף להעמיד פני  להפסיק את חברו, 

)קיץ אלכסנדרוני, 2016: 60(.

היא חלק ממארג תהודה של ה"קוורטט האלכסנדרוני" של לורנס  1 ההתייחסות למשורר קוואפיס 
דארל. בז'וסטין, מתייחס דארל מספר פעמים לקוואפיס, וכך הציגֹו בפני קהל גדול וחדש של קוראי 
אנגלית. שתי פואמות של קוואפיס "העיר" ו"אלוהים נוטש את אנטוניוס" תורגמו על ידי דארל, והן 
כלולות בנספחים לספרו. אגב, מעניין לציין כאן אנאלוגיה של גורלות בין ז'וסטין, גיבורתו של דארל, 
ובדומה לבלאנש,  לבין בלאנש. גם הראשונה מוצאת את עצמה מחוץ למצרים ומהגרת לפלשתינה, 

מקריבה את יופייה ואת האלגנטיות האלכסנדרונית שלה על מזבח ההתיישבות בארץ ישראל.
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לאחר שוויקטור מלמד את רֹוּבי וחבריו את רזי העונג, שעשוע זה יחזור על עצמו 
גם עם נער נוסף, קלוד: "בבית, בשעה שהם פושטים את בגדי הים, עולות גומות חן 
בלחייו של קלוד. רֹוּבי מבין ומשיב במין חיוך שפירושו 'למה לא?'" )שם: 138(. כאשר 
אמו של רֹוּבי תופסת את ויקטור ורֹוּבי בשעת מעשה, היא פוגשת אדישות מופגנת: "גם 
ויקטור עמד שם, תחתוניו מדולדלים על גופו, והביט אל הגברת אמו של רֹוּבי במין 
עיניים מתגרות, כאומר, הרי ברור כשמש שאת נבוכה עוד יותר מאתנו ואינך יודעת 

מה לעשות, ואת אומרת בלבך, הלוואי העמדתי פנים שלא ראיתי כלום" )שם: 168(.
ואכן, גילויים מיניים לא אמורים לצוף אל פני השטח בחברה ה"חונקת את עצמה 
ויצרים  זימה משחרר רגשות  ולכן כל רמז קל שבקלים לדבר של  בקורי מוסכמות, 
המטרונות  בקרב  למשל,   .)22 )שם:  הפאסֹון"  למעטה  מתחת  עמוק-עמוק  החבויים 
על  מרכלות  כשהן  רֹוּבי.  של  סבתו  של  הקלפים"  "מועדון  את  המהוות  הבורגניות 
המשרתים הילידיים שלהן, בני אפריקה אלו נתפסים על ידיהן כבעלי כוחות מיניים 

מאיימים. אחת מהן מספרת לחברותיה: 

"לי הייתה פעם אחת משרתת ממוצא בדואי ]...[ אחר כך שכרנו משרת 
סודאני, שחור כמו אספלט. פעם אחת הם ניקו יחד את חדר האמבטיה. 
אל תשאלו! פתאום אני שומעת זעקות ]...[ הוא, עירום ושחור, עומד 

מעליה ומכה אותה מכות רצח. כנראה לא נענתה לו..."
 ]...[

"זה עדיין לא כלום. אתן מכירות את הדודה שלי פורטּוֶנה? ]...[ פעם 
]...[ שֵירד  וביקשה מן המשרת שלה אחמד,  אחת הייתה לבדה בבית 
ויביא לה חליפה של בעלה מניקוי יבש. הוא בא אליה ואומר לה, איני 

זז מפה עד שאת שוכבת אתי!" 
"לאאאאא!!!" )שם: 21-20(.

ויקטור הילד, שנטל על עצמו את חניכת חברו התמים רֹוּבי אל עולם המיניות, 
צ'מפיון  דויד,  אחיו  את  לקח  הזקן,  חמדי-עאלי  ז'וזף  שאביו,  אוזניו,  את  מגלה 
המרוצים, לזונה לקראת המרוץ הגורלי העתיד להתקיים למחרת "כדי שישתחרר מן 
המזועזע מדמיין מתוך  ורֹוּבי   .)130 )שם:  וינצח"  קל במרוץ,  המיותר. שיהיה  הלחץ 

סיוט את אביו נוהג עמו באופן דומה:
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אב לוקח את בנו לזונה. אביו שלו יבוא אליו יום אחד ויאמר לו: 'רֹוּבי, 

בוא נלך,' וייקח אותו בידו ויביא אותו אל בית גדול וקודר. ]...[ יורה 

אביו בידו ויאמר לו: "בחר, בני, כל העולם לפניך," ואפילו יעווה פניו 

בחיוך קל של זימה. כל העולם ערווה ורדרדה פעורה )שם: 130-129(. 

למהוגנות  צייתה  ולא  ידעה  לא  הטרום-לאומית,  הקוסמופוליטית,  אלכסנדריה 

שכפתה הלאומיות. אך, בסופו של דבר, ה"חגיגה" היצרית הזאת תבוא אל סופה גם 

שם, לאחר עליית הלאומנות הנאצריסטית בשנות החמישים של המאה העשרים. 

ואל  התיכון  ים  אל  פניה  הטרילוגיה,  בספרי  גורן  גורמזאנו  של  זו  אלכסנדריה 

אירופה. היא מפנה את גבה אל מצרים ואל מרחבי המדבר. אבל המדבר אורב בפתחה 

הרּכב  אל-תלעוני,  של  בדמותו  מתגלם  אלכסנדרוני  בקיץ  וסוכנו  החמדה  עיר  של 

המתחרה עם דויד חמדי-עאלי על כתר האליפות במרוצי הסוסים. אל-תלעוני הוא 

בדואי יליד המדבר, ולכן חיבורו למקום הוא ראשוני ושורשי לעומת תלישותו ואי-

בן כלאיים של אנשים שהיגרו לאלכסנדריה  דויד חמדי-עאלי,  יריבו,  שייכותו של 

כבעל  מתואר  אל-תלעוני  ממנה.  להגר  ישובו  לוודאי,  ושקרוב  אחרים  ממקומות 

ברגע  הרכרוכי.  המראה  בעל  דויד,  לעומת  וקשוחים,  מובהקים  גבריים  מאפיינים 

מסוים מבין ז'וזף, שחלומו שדויד יהיה אלוף המרוצים מתנפץ, ושבנו יפסיד לערביּות 

בעל שורשים עבותים במסורת  בן המדבר האמיתי,  הוא  כי אל-תלעוני  האותנטית, 

המדבר. 

ז'וזף חיפש משען בפנים האלה של בנו, דבר להיאחז בו, אבל הפנים 

של  קורטוב  האלה  הבהירות  בעיניים  היה  לא  חלק.  שִיש  כלוח  היו 

עתיד  דויד  ידע.  והוא  הארה,  לז'וזף  לו  הייתה  שעה  באותה  הבנה. 

להפסיד במרוץ! ולא רק במרוץ הזה! מעיניו, מעמידתו, מהילוכו הנשי 

מעט, מיופיֹו הצעיר, מרפרופו הפשטני, מכל אלה ניכר הדבר בעליל. 

הזירה.  מלך  יהיה  הוא  ידו,  כף  את  כמו  הִמדבר  את  היודע  תלעוני 

המומר  בבן  יתמוך  לא  ואללה  לצדו.  יעמוד  אללה  כי  ינצח.  תלעוני 

מוחמד  של  דמותו  בן  המדבר,  לרוכב  תמיכתו  ייתן  אללה  שנתגייר. 

ַרסּול אללה )שם: 166-165(.
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בניגוד לדויד הנשי והעדין ובעל הגינונים האירופיים, תלעוני היליד זועק לאחר 
הפסדו במרוץ.

זעקת שבר מסמרת שיער בקעה מלועו השחור של הבדואי. ואף על 
פי שהיו בה סממניו של תיאטרון זול, הצליחה לזעזע רגע את הקהל. 
אמנם היו שסלדו מן המנהג ההמוני הזה, וראו בו אי ידיעה להפסיד 
בכבוד, אבל הרוב שמעו בצעקה הזאת הדים שונים לגמרי. לאחר זמן, 
את צעקתה של  הזאת שמע  מי שאמר שבזעקה  בבית המשפט, אמר 

מצרים הנרמסת ברגלי זרים... )שם: 187(.

אל-תלעוני קיים קשר נפשי חזק בינו לבין סוסו, וזה היה, כך סברו, סוד הצלחתו 
במרוצים. על אחמד אמרו שלא אהב אישה מימיו. אמרו שלא אהב אב ואם ואת אחיו 

המרובים שטם. אבל: 

]...[ אחמד  זרים.  ואפילו אותו נטש לרעות בשדות  את המדבר אהב, 
אינך  שלמּות.  אחת,  כמקשה  הריהם  "בוראק"  וסוסו  ]אל-תלעוני[ 
יודע היכן נגמר האדם והיכן מתחיל הסוס. כדברים האלה היו הבריות 
אומרים עליו ]על ז'וזף חמדי-עאלי[ ועל לילא. הייפלא אפוא שביום 
ז'וזף  פרש  עדן,  גן  של  הנצח  בשדות  לרעות  לה  ונתעופפה  שעזבתּו 
מן הזירה ולא חזר לרכוב לעולם? לא כן דויד. הוא לא ראה את הצד 

המיסטי-הרומנטי שבדבר )שם: 184(.

הבנה זו, בדבר קשריו של היליד עם המרחב שלו, תהדהד אחר כך בבלאנש ותבהיר 
את כישלון קליטתם של רפאל ובלאנש בבאר שבע, שבה תלישותם הכרונית תסכל 

כל ניסיון מצידם להכות שורשים בארץ.

זיכרון, היסטוריה ומיתולוגיה

חברות  כי  ֶאליָאֶדה,  מירָצ'ה  החוקר  קובע  הנצחית,  השיבה  של  המיתוס  בספרו 
מסורתיות מתקוממות נגד הזמן הקונקרטי, ההיסטורי. הנוסטלגיה שלהן היא לשיבה 

מחזורית אל הזמן המיתי של הראשית, "הזמן הגדול".
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ומיתוסים  טקסים  באמצעות  מונכחת  המעגלי,  הא-היסטורי,  הזמן  של  ההוויה 
שַמשעים את זרימת הזמן הליניארי-חילוני ואת משכו והם "מטילים את זה שעורך 
הריטואלים  כל  כי   .)72  :2000 )אליאדה,   "in illo tempore מיתי,  זמן  אל  אותם 
מחקים ארכיטיפ אלוהי. שחזורם ממשיך להתנהל באותו רגע מיתי אחד ויחיד שהוא 
כוונתן  ומכאן,  הקונקרטי,  הזמן  ביטול  מתרחש  אלה  ארכאיות  במערכות  א-זמני. 
התפיסה  תפיסות:  שתי  בין  מתמשך  בקונפליקט  מבחין  אליאדה  האנטי-היסטורית. 
הפוסט- המודרנית  וזאת  וא-היסטורית,  ארכיטיפית  מכנה  הוא  שאותה  הארכאית 

ֶהגליאנית, שרוצה להיחשב להיסטורית" )שם: 120(.
אלוזיות למיתוסים ולטרגדיות ידועות הן חלק בלתי נפרד ברומנים של גורמזאנו 
לשני  נחלקות  האלוזיות  המחבר.  של  אירונית  קריצה  נעדרות  הן  אין  גם  אם  גורן, 
רובצת,  קללה  גורל,  כמו:  המיתולוגיה  של  יסוד  תפיסות  שמאזכרות  אלה  סוגים: 
נבואה. הסוג השני של האלוזיות הוא אלה שיוצרות זיקה בין הדמויות ברומנים לבין 

דמויות בטרגדיות כמו אדיפוס המלך לסופוקלס ומדיאה לאווריפידס.
הפרק השני בבלאנש נקרא "מיתולוגיה". דמותה של בלאנש מהדהדת את דמותו 

של אדיפוס. בדומה לאדיפוס, גם בלאנש לא הכירה את אביה ואת אמה:

אגדות סותרות הילכו על גורלם, והסתירות האלה מילאו את לבּה ]של 
בלאנש[ זעם אין-אונים. גם מפי סבתּה, שעמה גרה מאז היגרו השתיים 
)בלאנש,  ברור  דבר  להציל  יכלה  לא  לאלכסנדריה,  קֹורפּו  האי  מן 

.)9 :1986

במכתב  מיתיים  ממדים  מקבלת  האב,  עזיבת  ובעקבותיה  האם,  של  היעלמותה 
יצאתי לחפש את  אורפיאוס,  "אני  ולא שב.  אמּה  אביה לחפש את  שהשאיר כשיצא 
אברידיקה שלי" )שם: 10(. בדומה לאדיפוס, יורשת בלאנש את הקללה המשפחתית. 
היא חוזרת על מעשי אמּה בהיעלמויות בלתי מוסברות, ממש כפי שאמה נעלמה עם 

צעיר איטלקי בשם ג'יאן קרלו, בזמן שהותם באי קורפו:

מסתוריות  גיחות  לאותן  יוצאת  כשהיא  לה  קורה  מה  ידע  לא  איש 
של  "מתנתה  או  ַקרלֹו"  ּג'יָאן  בעקבות  "המסע  ימים.  לכמה  ונעלמת 
של  הפרטית  המיתולוגיה  מן  הלקוחים  שכאלה,  בכינויים   – אימא" 
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פשוטה  בלשון  שקרוי  מה  את  לכנות  אפשר  אולי  אגיוס,  בלאנש 
נימפומניה כפייתית )שם: 201(.

במקרה  הורה.  עם  אינֶססטּואלי  לקשר  משתוקקת  בלאנש  גם  לאדיפוס,  בדומה 
שלה ההורה הוא האב החורג הדמיוני, מאהבה של אמה:

הקסם  מן  להשתחרר  יכלה  לא  אבל  בחלומות,  האמינה  לא  בלאנש 
ג'יאן  לה  הושיט   ]...[ במוחה  שנולדה  הבדויה  הדמות  עליה  שהילכה 
יַאנָקה ִמיָיה,  קרלו את ידו ואמר לה בקול הטנור המרטיט שלו: "ֶוני, ּבִ
ֶוני, ִמיָיה פיְלָיה!" – בואי, בלאנש שלי, בואי ילדתי! – האם רמז למשהו 
ב"ִמיָיה פיְלָיה"? המחשבה הסעירה את בלאנש, ועם זה קוממה אותה 

)שם: 10-9(.

ביקוריו המדומיינים של ג'יאן קרלו משמשים לבלאנש לאפיזודות האוננות שלה. 
הפנטזיה האינֶססטּואלית נוטלת צורות אקטיביות של דמיון: 

אפרקדן  שוכבת  עירומה  אישה  נּוזהא  בגני  בלאנש  ראתה  אחד  יום 
בין  זיקה  כשראתה  בלאנש  נחרדה   ]...[ פשוקות.  ורגליה  הדשא  על 
הנימפה המעורטלת הזאת ובינה. ]...[ ופתאום הכירה את מראיָה: הלוא 
 ]...[ אליה,  מתקרב  עירום  וגבר  שלה.  אמּה  אלא  אינה  הזאת  האישה 
בלאנש יודעת שזה ג'יאן קרלו, ]...[ ופתאום אוחזת אותה תשוקה לרוץ 
נהיית  ברחמה  הבעירה  מקומה.  את  ולתפוס  הזונה  אמּה  את  ולדחוף 
גופה,  אל  קרלו  ג'יאן  שיחדור  מחכה  היא  וכבר  מנשוא,  קשה  לגעש 
אבר עטור ערלה, חלום של בתולה יהודייה להתבתק באיל-ברזל לא-

נימול )שם: 97(.

בלאנש ננטשה שלוש פעמים. ראשית על ידי אמּה, אחר כך על ידי אביה, ובסוף 
על ידי אהובה גסטון, שמעדיף צעירה עשירה על פניה. בדומה למדיאה הנטושה, לא 
נותרה לה ברירה אלא לשתף פעולה ולהרעיל למוות את אשתו הצעירה של גסטון. 
אמנם, הרעלה זו באמצעות הזרקה היא המתת-חסד הנעשית על פי בקשת גסטון בשל 
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זו שותפות לרצח שנעשתה  גסיסתה הכואבת של הכלה ממחלה סופנית, אך עדיין, 
ברצון רב. 

הדהוד המיתוס של אדיפוס מתעצם גם מדברי ז'וזף חמדי-עאלי המאמין בגזרת 
גורל, אם גם בנוסחו הערבי:

וכי יש בכוחו של בן תמותה לסכל את המּכתּוּב? שהרי כל מעשינו, עד 
סוף כל הדורות, נכתבו בעצם הרגע שברא אללה את העולם בחוכמתו, 
והריהם סדורים להם מגילות-מגילות בספרייה זו של מעלה, ובכל יום 
ויום מגילה אחת נפרשת, ובכל רגע ורגע שורה אחת נקראת במגילה 

הזאת )קיץ אלכסנדרוני, 2016: 166(.

ורוח  עוצמה  בעלי  חיים  שמהותם  והפגאסוס,  הקנטאור  המיתולוגיים,  היצורים 
שרידות, נוכחים גם הם. למשל, לחברות מועדון הקלפניות של סבתו של רֹוּבי היה 
ברור שיש קשר בין פני הסוס של ויקטוריקו )הוא ויקטור, חברו של רֹוּבי( ובין תחום 

עיסוקו של אביו ז'וזף חמדי-עאלי ותשוקתו האמיתית: 

"אולי   ]...[ מצטחקות.  והן  כשהוא..."  מרוצים  סוסת  על  חשב  "ודאי 
ויקטוריקו הוא באמת בנם של ז'וזף ושל... ליָלא, הסוסה הגזעית שז'וזף 
]...[ הגברת מאריקה מצליחה לבסוף  יותר משאהב את אשתו?"  אהב 
ממקורות  גמורה.  "טעות  אחרון:  שכלול  לידי  הדברים  את  להביא 
מוסמכים אני יודעת – אמילי היא אמו של ויקטור. ז'וזף הוא שאינו 
אביו." ]...[ "מי הוא אביו, אם כן?" לובשת הגברת מאריקה פנים של 

מסתורין ופולטת לבסוף: "סוס הרבעה!" )שם: 31-30(

ויקטור, שמתואר על ידי הנשים כבנו של סוס הרבעה, הוא זה שבהיותו קנטאור, 
חצי סוס חצי אדם, מפתה את הנערים להרפתקה מינית הומוסקסואלית. במקום אחר 
מתואר כיצד נגלו פניו של ויקטור, כשלאט לאט צצו ועלו מן החשיכה, עם שני טורי 
הוא של  העליון  גופו  בדומה לקנטאור, שפלג  הסוס.  כשיני  ולבנות  גדולות  שיניים 
אדם והתחתון של סוס, ויקטור פראי ומסמל הפקרות. יש בו תאוות חייתיות וחוסר 

עידון. 
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בסוף עלילת קיץ אלכסנדרוני, הסוסה לילא כפגאסוס, הסוס המכונף, נושאת את 
ז'וזף על גבה אל הנצח. 

פיה  הבל  את  לחוש  החמימה,  מיטתו  אל  לשוב  לברוח,  ביקש  הוא 
]...[ הזאת תחילת השיבה?  ]...[ פתאום היה שקט.  המתוק של אישה. 
]של  אל המעקה  הוא קרב   ]...[ נפשו.  עזים מענים את  געגועים   ]...[
הגג[ ופיו הפעור מבקש לבלוע ולבלוע. הים רוגע ומת. ]...[ מתוך בור 
ונישאה  קפצה  ומתפתל,  שחור  כצלופח  לילא,  וקפצה  זינקה  הגעש 
בדהרה ענוגה, ]...[ והיא קרבה אליו וִצלּה בולע נתחים-נתחים גדלים 
והולכים מן הרקיע. ]...[ לילא נוחתת על צלעותיו ומרטשת את בטנו 
 ]...[ ומרסקת עת עצמותיו בפרסותיה, והוא מוטל ככה על המדרכה. 
והאכזרית. כנפי הערפד הענקיות  ביקש לברוח מפני לילא השחורה 
שלה מסתירות עתה כליל את עין הרקיע. אם לא יימלט בעוד מועד 
נסוג  הוא  לגזרים.  אותו  ולקרוע  לקרקע  אותו  להצמית  היא  עתידה 
לאחור כלפי המעקה וכבר עמד ככה תלוי על בלימה... ופתאום הייתה 
וכברבור  רוגע,  אגם  על  כברבור  הגג,  חלקת  על  נחתה  לילא  דממה. 
הזה אספה את כנפיה על גבּה המחוטב, וחיככה את לחייה בלחיו מתוך 
פיוס מלא ענווה. הסתכל יוסוף בפניה, והנה פני אישה הן, ]...[ בלאנש! 
רעדה אחזה אותו, ספק אימה ספק פליאה של שמחה. ַמּבע צנוע-צנוע, 
ושמא אין זו אלא שלווה גדולה, על קלסתר-בלאנש של לילא. כשלווה 
מאנגליה  בה  שחזר  האנייה  בטרקלין  בתמונה  אחת  פעם  ראה  הזאת 
לאחר מותה של לילא, אישה עירומה מפליגה בים על גבי צדף. ]...[ 
הזמינה אותו לרכוב על  ]...[ בלאנש-לילא  יוסוף.  "בלאנש..." מלמל 

גבה העירום )שם: 250-248(.

פגאסוס, הסוס המכונף במיתולוגיה היוונית, בנם של הגורגונה מדוזה ואל הימים 
והסוסים פוסידון, הוא סמל לחיי אלמוות. בלרופון ריסן את פגאסוס באמצעות רסן 
מיוחד מזהב אותו קיבל מאתנה. הוא ניצח את האמזונות וביקש בעקבות זאת להגיע 
הצליח  עצמו  פגאסוס  אך  מעליו.  והשליכו  להובילו  סירב  פגאסוס  האולימפוס.  אל 
להגיע אל האולימפוס, שם חי באורוות בין סוסיו של זאוס. בקיץ אלכסנדרוני זוכה 
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ז'וזף )בניגוד לבלרופון(, להיות נישא על גב הפגאסוס-לילא, אל האולימפוס:
 

ידיו הקיפו את גוף הקטיפה ולפתו את שני שדיה, שדי אישה צעירה. 
ריחות הזיעה של הסוסה נתערבו בריחות התמרוקים של האישה. בלי 
משים נדדו אצבעותיו על גופה, על בטנה המתוחה הגמישה, ונאחזו 
אחיזת ייאוש בתחתית הבטן, הקשה, השעירה, הרוטטת, המטילה בך 
שיכרון חושים ועילפון, שאך כפסע בינם ובין המוות. לילא פרשה את 

כנפיה ודאתה אל שמי הלילה )שם: 250(.

בלאנש,  ושל  אלכסנדרוני  קיץ  של  העלילות,  בשתי  המיתוס  נוכחות  למרות 
והשעיית הזמן הליניארי-היסטורי, העלילות של גורמזאנו גורן נטועות עמוק במבנה 
את  לספר  שואף  הוא  כי  הכרונולוגית-היסטורית,  התבנית  אל  שב  הוא  ההיסטוריה. 
סיפור חייהם של גיבוריו בצורה של הנמקה סיבתית, החל מאלכסנדריה וכלה בהגירה 
לישראל, עם גוון דוקומנטרי שאפילו נסמך על תאריכים קונקרטיים, כפי שבא הדבר 

לידי ביטוי בשורות הסיום של קיץ אלכסנדרוני:

הקיץ נשטף מרחובות העיר. חורף בא על אלכסנדריה.
באותו החורף, בעשרים ואחד בחודש דצמבר, יצאו רֹוּבי ומשפחתו 

מאלכסנדריה וממצרִים.
מאז ועד היום הזה, עשרה באפריל אלף תשע מאות שבעים ושבע, 

לא ראה את עיר ילדותו אלא בזיכרונו ובחלומותיו )שם: 253(.
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