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 הלסא אלב'ע של ברומנים והזרּות הגלּות

   ֻסלטאנה-וח'מאסין(, -ַצ'ְחּכ(, החמסין )אל-הצחוק )אל

 תקציר

והזרּות ביצירות הספרותיות של הסופר הירדני  המחקר שלפנינו מבקש לעמוד על ביטוי הגלּות

-)אל החמסין(, 1970ַצ'ְחּכ, -)אל הצחוק(, באמצעות שלושה רומנים: 1932-1989ע'אלב הלסא )

(. הנחת היסוד של המחקר היא, שהאדם בתקופתנו חווה הלם 1987) ֻסלטאנה(, 1975ח'מאסין, 

י בתחומים שונים של החיים והווית תרבותי של זרּות כתוצאה מדפוסים שונים של שינוי דרמט

הקיום החברתי והתרבותי. כל זאת, לצד השינויים המדיניים שהתרחשו בעולם הערבי לאחר 

 של המדינות הללו מספר מדינות, תוך כדי המאבק שבעקבותיה נוצרו מלחמת העולם השנייה,

ת נגד מצרים , התוקפנות המשולש1948נגד ישראל בשנת  לעצמאות והאכזבות הרבות במלחמתן

התהפוכות האלה עוררו באדם צורך  . כל1967, ובהמשך, התבוסה לישראל בשנת 1956בשנת 

 להתכנס בתוך עצמו, רווי סבל, זרות ותחושת תבוסה וכישלון.

היצירות הספרותיות ביטאו את תחושת האובדן ונתנו ביטוי לטרדות האדם הערבי ותחושת 

המתעד את מהלך התבוסות הלאומיות, בהישענו על  הריחוק. הסופר הערבי הפך להיסטוריון,

השינויים התדירים באדם הערבי ובחיי היומיום שלו, בדברו על בית הסוהר והאסיר, על הגולה, 

 על האדם השבור והמובס תחת נטל התבוסות.

לאור כל אלה, המחקר מניח, כי הרומנים של הלסא, הנמנים עם הזרם המודרני החדשני 

ביטויים של זרּות. היסוד הזה בא לידי ביטוי באמצעות גיבורי הרומנים של הלסא בספרות, רוויים 

המבטאים את תחושת הזרּות והבדידות הקיומית, האישית, של האדם המודרני גם הזרות במקום 

ובחברה. לפיכך, מניח המחקר, כי הרומנים של הלסא עושים שימוש בשפה, בסגנונות ובצורות 

ע את המשבר הפסיכולוגי העמוק בנפש היוצרת. כדי להביע את כתיבה חדשות כדרך להבי

התחושות האלה נוקט הלסא בטכניקות של זרם התודעה בספרות, שהוא אחד האמצעים לבטא 

את הזרות של הפרט והמפלט שהוא מחפש בתוך עצמו. חלומות בהקיץ, ביעותים והזיות ממלאים 

 –. "האני" בא במקום הנושא, האדם היחיד תפקיד נכבד ביותר כתחליף לתיאור חיצון של החברה

טיפוס. השינויים האלה ברומן המודרני מחייבים לעשות שינויים בכללי העלילה -במקום האב

 הסיפורית, הנוקטת שינויים אחרים בלשון המקדמת את העלילה.
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המשמעות של שני  טרם העיסוק בניתוח היצירות של הלסא, מצאנו כי מן הראוי לעמוד על

ם: "גלות", "זרּות". בהקדמה התיאורטית הקדשנו פרק שלם להגדרת שני המונחים המונחי

האלה. הגדרת הגלות, ההולמת את אישיותו של הסופר הלסא והתכנים של יצירותיו, היא היציאה 

של האדם ממולדתו, על אפו וחמתו, בשל ההזדהות המפלגתית ופעילותו הפוליטית. הלסא הוגלה 

של העמדות הפוליטיות שלו, וברח למצרים. משם עבר לעיראק ושוב הוגלה בתוך מולדתו, ירדן, ב

למצרים, וממנה ללבנון. לבסוף השתקע בדמשק. גלות רדפה אותו, אפוא, כל חייו, שלא היו אלא 

 מצב מתמיד של זרות, ריחוק והשתקעות בשוליים.

לאדמה,  הגירה שעוררה בו תחושה מתמדת של ניתוק מן ההקשר וגעגוע אין קץ לעבר,

 למורשת תרבותית שהיו חסרים לו בגלות.

כאמור בהקדמה התיאורטית, המושג "זרות" נזכר בכתביהם של פילוסופים והוגי דעות 

(. הם השתמשו במושג 1883-1818( וכן מרקס )1831-1770(, הגל )1650-1596אחדים, בהם דקארט )

 ית החברתית, או בינו לבין עצמו.הזה במשמעות של ניתוק, העלול להתרחש בין היחיד לבין התבנ

זם רואה בזרות ריחוק מן הקיום העמוק; שעה שהאדם אינו הוא עצמו, אלא יהאקזיסטנציאל

כאין וכאפס בקיום הקיבוצי של ההמון. היא מתמקדת בהשלכות ההרסניות של הטכנולוגיה על 

שונה מן ( אינה 1939-1856) חירות האדם והאנושות. אסכולת הפסיכואנליזה של פרויד

האקזיסטנציאליזם בגישתו אל מושג הזרּות. גם הגישה הזאת סבורה, כי התרבות האנושית היא 

מקור תחושת הזרּות של האדם וכי הזרּות אינה אלא תוצאה של המאבק בין העצמי לבין כללי 

  .ההתנהגות המקובלים

החברתית של  בהמשך עסקנו במושג הזרּות בפילוסופיה המודרנית ובתיאוריה בדבר האמנה

(, אשר היו תמימי דעים, כי המושג זרּות 1778-1712( ורוסו )1704-1632(, לוק )1679-1588הוּבס )

 קשור במסירת רשות השלטון על האדם לידי אדם אחר. 

( משמעויות אחדות של המושג זרּות: 1987ֻשקיראת )-בעת החדשה בוחן חוקר הספרות אל

שמעות, אובדן אמות המידה, בידוד, התרחקות מן העצמיות. ניתוק, העדר יכולת ושליטה, העדר מ

במסגרת הרקע התיאורטי עסקנו גם בסוגים שונים של הזרּות ובמאפיינים של כל סוג, בהם הזרּות 

קה, הזרּות התרבותית, הזרּות הקיומית, העצמית, הזרּות ימן המקום, מן החברה, מן הפוליט

 הכלכלית והזרּות הדתית.

, סוקר בצורה כללית את תולדות הזרּות ברומן הזרּות ברומן הערבי בן זמננוהפרק הראשון, 

ציפור מן הערבי. בחלק הראשון עסקנו במאפיינים של הגלות והזרּות ברומן הערבי, החל בסיפור 
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( וכלה ברומן 1987-1898חּכים )-תופיק אלהסופר המצרי ( מאת 1938ַשְרק, -)ֻעצפּור מן אל המזרח

בניתוח הסתמכנו בעיקר על  (. -1935( מאת ַּבַהא טאִהר )1995ַמְנַפא, -ֻחּב פי אל-)אל אהבה בגלות

(, אשר סקר את התפתחות הרומנים של הסופרים הגולים בשלושה שלבים: 1995ניאזי )צלאח 

בשלב הראשון, הגיבור ברומן עובר עם כל המנהגים המקומיים שלו אל הסביבה החדשה במקום 

ציפור מן המזרח. חּכים בסיפור -תר של התופעה הזאת הוא תופיק אלהזר. המייצג הטוב ביו

השלב השני, הוא שלב היציאה של גיבור היצירה הספרותית לאירופה כדי ללמוד ואחר כך שב 

לארצו, אך מתקשה לשוב ולהשתלב בסביבה הראשונה שלו. כאן היצירות המבטאות בצורה 

יל ִאדריס )1953לטיני, -ַחְי אל-)אל הרובע הלטיניהטובה ביותר את הרעיון הן  -2008( מאת ֻסַהְ

עונת הנדידה אל הצפון  וכן (, - 1933( מאת חלים ּברּכאת )1961)ִסַתת ַאַיאם,  שישה ימים(, 1925

(,. השלב השלישי, הוא 2009-1929ַטְיּב צאלח )-( מאת אל1967ִשַמאל, -ִהְג'רה ִאלא אל-)ַמּוִסם אל

נו שב אל מולדתו, המעדיף ללמוד ולהתגורר באירופה ולהסתגל שלב הסיפור על גיבור אשר אי

ַלאִחקּון, -ַסאִּבקּון ואל-)אל הקודמים והבאיםלסביבה החדשה. את השלב הזה מבטא הרומן 

 (. -1935ַמאִנע )-( מאת הסופרת העיראקית סמירה אל1972

ה של רומנים מצאנו לנכון להוסיף שלב רביעי על שלושת השלבים שהציג ניאזי, שלב הכתיב

בידי סופרים גולים, לאחר שהורחקו מארצותיהם, בין מרצונם הם ובין מתוך כורח. ביצירות 

 ,(1975ֻמַתַוִסט, -)ַשְרק אל מזרח התיכון (2004-1933) רחמן ֻמניף-האלה נמנה הרומן של עּבד אל

רא אּבראהים ג'ְּברא ג'ּבְ  ת( מא1978ַּבְחת' ַען וליד ַמסעּוד, -)אל החיפוש אחר וליד מסעוד והרומן

 ַמְנַפא( מאת ַּבַהא טאִהר.-ֻחּב פי אל-)אל אהבה בגלות הרומן (, וכן1994-1920)

בשלב הזה ניכרים בדמויות הסיפוריות המאפיינים של גלות וזרּות, בעיקר בדמויות אשר 

הוגלו כנגד רצונן מן המולדת, דמויות של אנשים שסבלו מן האיסור לראות את המולדת, את בני 

המשפחה, את היקירים. התגובות של הדמויות בסיפורי הגלות למצבן מגוונות. יש הנכנעים 

ומאבדים כל תקווה, כי אי פעם יחול שינוי והמצב יחזור להיות כשהיה. כך  לגלות, מתמוטטים

אהבה  , וברומןמה שנותר לכם(, ברומן 1972-1936הדבר, למשל, בדמויות של ע'סאן כנפאני )

של בהא טאהר. ברומנים אחרים בקבוצת יצירות הגלות הדמויות אינן נכנעות למציאות  בגלות

, אשר בו נשמעת זעקת מזרח התיכוןתה, כמו ברומן ילהתמודד אלחם בה ויהמשפילה ומנסות לה

הערבי העשוק, החושף את ערוות המשטרים הערביים ומציגם כחסרי כל אנושיות בכל הקשור 

מסרבת לוותר ולהיכנע החיפוש אחר וליד מסעוד לזכויות הבסיסיות. הדמות המרכזית ברומן 

בר האדם נכשל ואינו מצליח ליצור את השינוי ונדונה לעינוי, למאסר ולדיכוי, אך בסופו של ד

 עד כדי כך שתחושת הכישלון הורגת אותו. ,המיוחל
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בשנים  –המחקר מציג את שלבי ההתפתחות של הרומן בירדן בארבעה שלבים: השלב הראשון 

, והשלב הרביעי 1970-1960, השלב השליש בשנים 1960-1950, השלב השני בשנים 1950-1912

 .1980-1970בשנים 

 1912היה שלב ההתחלה, השלב שנטמן בו הזרע, כאשר בשנת  (1950-1912)השלב הראשון 

הנערה הארמנית בארמון ( את הניסיון הראשון לכתוב רומן, 1914-1893ִשְער )-פרסם ַעִקיל אּבו אל

( שלב הנביטה והצמיחה 1960-1950ַאְרמניה פי ַקְצר ילדז(. השלב השני, )-ַפַתאה אל-)אל ילדז

( התרחשו בו שינויים מהותיים ברמה 1994נאֻּבלסי )-הראשונית, הוא השלב אשר לדעת אל

אל  1948החברתית, הכלכלית, המדינית והתרבותית כתוצאה מן ההגירה של הפלסטינים בשנת 

ה המזרחית של הירדן, לאחר הקמת מדינת ישראל, ובהמשך, הגירה של הגדה המערבית והגד

על איחוד שתי  1950פלסטינית תושבי הגדה המערבית אל מזרח הירדן, לאחר ההכרזה בשנת 

הגדות. אולם הרומנים שנכתבו בעת ההיא היו פריכים ובלתי מגובשים. בהם הרומן הראשון של 

-(, הרומן של עיסא אל1955ֻח'לאצ, -)ַסִּביל אלחלצות שביל הה(, 2018-1928משיני )-סלימאן אל

( ורומנים אחרים. 1955)מארס יְֻחִרק ֻמִעדאתה,  מארס שורף את הכלים(, 1985-1918נאעּורי )

( בוקע הענף הראשון של עץ הרומן הערבי המגובש, שראו בו אור 1970-1961בשלב השלישי )

לצורה ולתוכן. עם המובילים בתקופה הזאת  רומנים הכתובים על פי מושגי הרומן בכל הקשור

( 1973-1939סּבּול )-(, ַתְיסיר אל1968קאּבוס, -)אל סיוט( ברומן 2005-1933נמנים אמין ֻשנאר )

דפים של עקרה (, והרומן 2011-1940(, סאלם נחאס )1968יום, -)ַאְנַת ֻמְנֻד' אל אתה מהיוםברומן 

(. הרומנים האלה הם 1970, ַצ'ְחּכ-)אל הצחוקא ברומן וכן ע'אלּב הלס ,(1968)ַאְוַראק עאִקר, 

הבסיס האמתי של הרומן בערבית בירדן בשנות השמונים של המאה העשרים, לאחר שהסופרים 

קנו לעצמם שליטה בכלים המודרניים המאפיינים את הספרות בעולם הערבי, באמריקה הלטינית, 

( 1979-1970ולם. ואילו בשלב הרביעי )שהסופרים הערבים הושפעו רבות מסופריה, וברחבי הע

יצירות רבות חשיבות מבחינה אמנותית, אם כי מרביתם  12רומנים ירדניים, בהם  35יצאו לאור 

(  -1944יצאו לאור מחוץ לירדן, בראשם, הרומנים של הלסא, שיצאו לאור בקהיר, יחיא יח'לף )

(  -1942וכן סחר ח'ליפה ) ,ּבירות ( שהוציאו את ספריהם לאור בעיר -1942) ורשאד אבו שאִור 

 שהוציאה את כתביה לאור בשטחים הכבושים.

-1990לפיכך, אפשר לטעון, כי הרומן הירדני זכה לתנופה מעשית מקפת בשנות השמונים )

רומנים רבי חשיבות. עם היצירות שראו  35-רומנים, בהם יותר מ 65-(, כאשר יצאו לאור כ1980

)ַאְחיא פי  חיים בים המוות(, 2002-1951ַרזאז )-ומנים של ֻמַאַנס אלאור בעת ההיא נמנים שני ר

(, 1980ַאְטַלאל, -ֻּבַּכאא ַעַלא אל-)אל בכי על החורבות(, הרומנים של הלסא, 1982ַמִית, -ַּבְחר אל-אל
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, ִרַוִאיּון-)אל הסופרים, וכן (1987) ֻסלטאנה(, 1984)ַת'לאת'ה וֻגֻ'ּוה לבגדאד,  שלוש פנים לבגדאד

1989.) 

שנות השמונים היו ימי התחייה של הספרות, בכמות ובאיכות. שני הזרמים הבולטים בספרות 

הירדנית בעת ההיא הם הזרם הריאליסטי המסורתי והזרם החדשני, כאשר לעתים שתי צורות 

 (.  -1954רזאז ושל אּבראהים ַנְצראללה )-הביטוי שזורות זו בזו, כמו הרומנים של ֻמַאַנס אל

חקר מעלה בבירור, כי הזרם החדשני בספרות הירדנית מבטא את הריחוק של האדם המ

והזרּות באמצעים ספרותיים אחדים, בין היתר באמצעות המונולוג, בהעדר רצף סיפור, במעברים 

רבים ומפתיעים בין הדמויות או המקומות, בריבוי של מספרים, תיאורים פואטיים וביטויים 

 כמו גם עמימות האופפת את הדברים. ,האִין-אל-ולוגים נלחשיםפואטיים של דאגות ומונ

התכונות האלה של הסיפור החדשני חלות על הרומנים העוסקים בזרּות ובגלות, המבקשים 

להביע התרשמויות נפשיות והגותיות המעסיקות את הדמויות הסיפוריות כתוצאה מתחושת 

הגלות בתוך המולדת ומחוץ לה, בין מקורה בריחוק של האדם ממולדתו לצורך לימודים, ובין 

דת בשל העמדות הפוליטיות של הדמות הסיפורית. בכל מקרה, הנפש כתוצאה מגירושו מן המול

היא הציר אשר סביבו סובבת היצירה הספרותית בין בתודעה שלה והרצון להתגבר על הריחוק 

ולהביא לשינוי אישי, חברתי, פוליטי ותרבותי, ובין בהסתגרות של האדם בתוך עצמו, השוקע 

 .בגלות בתחושת קוצר יד ליצור את השינוי

, הצחוק, עוסק בשלושה רומנים: הזרּות בתוכן הסיפורים של ע'אלּב הלסאהפרק השני, 

 ,הפרק פותח בהקדמה המתארת בקצרה את התוכן של כל רומן ֻסלטאנה., והרומן החמסין

וממשיך לעסוק בפירוט בכל רומן בנפרד, תוך התייחסות לתכנים שמתגלה בהן תופעת הזרּות. 

, בין היא דמויותיהשל  הזה, כי שלושת הרומנים מביעים את הזרּות המסקנה העולה מן הניתוח

עוסק בזרּות  הצחוקחברתית, פוליטית, כלכלית, גיאוגרפית ובין אישית וקיומית. הרומן 

רפית משתלטת על המספר גם גרפית, שעה שתחושת הזרּות הגיאוגבמשמעות הפוליטית והגיאו

ל הפרט אינה מתקיימת רק כאשר הוא מורחק ממולדתו בעיירת מגוריו. פירוש הדבר, כי הזרּות ש

כנגד רצונו, או מתוך בחירה חופשית. התחושה הזאת קשורה בעניינים רבים אחרים. הזרּות 

עלולה להתעורר כתוצאה מגורמים בתוך החברה, בעיקר עוני, פגיעה בחירות, או כתוצאה ממעשי 

גם מזרּות פוליטית וחברתית, הוא זר ממסד והשלטון. גיבור הסיפור, דמות חסרת שם, סובל 

בקהיר, העיר שאליה הוגלה בידיים כבולות באזיקים. הגם שהצטרף לסטודנטים אשר שרתו 

, המשיכו חבריו לכנותו 1956בצבא המצרי במלחמה של מצרים נגד התוקפנות המשולשת בשנת 
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יותר את תחושת הזר. אפילו אהובתו נאדיה התייחסה אליו כאילו זר הוא, דבר שהעמיק עוד 

הזרּות החברתית. הזרּות החברתית מתגלה ברומן הזה גם בפרקי המסמכים, קטעים השאובים מן 

העולם הממשי, מעיתונים ומאירועים חברתיים המתרחשים בחיי היומיום. בולט בהם המסמך 

, המתאר התנהגות מוזרה של אדישות שמביעים נוסעי (העידןמ' נ' מאשים את )השלישי 

מנוסעי האוטובוס, מבלי לנסות לעצור  דס למראה הטרדות מיניות ואלימות קשה נגד אחהאוטובו

 זאת.

הזרּות הפוליטית ברומן הזה באה לידי ביטוי במשבר של המשכיל, אשר נאלץ לשלם מחיר 

כבד על כך שהגן על העקרונות של מפלגתו, כאשר נעצרים רבים ממנהיגי המאבק הלאומי, בהם 

נאדיה, שאותה מאשימה המפלגה בבגידה. המספר, גיבור הרומן, מתאר את גם המספר ואהובתו 

חוויות העינויים בתא הכלא ובחדרי החקירה, במשרד הפנים, עינויים שהיו מנת חלקו ומנת 

 מנהיגים לאומיים אחרים, רק משום שחלקו על דעת המפלגה השלטת בעמדותיהם הפוליטיות.

ומצוקה. לפיכך, אין פלא כי מרבית הדמויות בו מעיד על תחושת מחנק  החמסיןשם הרומן 

סובלות מן הזרּות העצמית, הקיומית, מתקשות להשתלב בסביבה החיצונית ומצויות בתחושה של 

אוש. ברומן הזה עוסק הסופר בטרדות של האדם הערבי בעולם שהראייה יאִין, דחייה, מרדנות, וי

השורר על פני הרומן. ע'אלּב, גיבור הרומן,  בו מעורפלת, באווירה מתישה, כמוה כימים של חמסין

מחפש את עצמו ועושה מאמץ ליצור מגע וקשר עם הזולת, אך נכשל בניסיון ההשתלבות הזה, 

כשם שנכשל בקשרי האהבה וביחסי המין, כישלון המגביר את כאב הזרּות העצמית והקיומיות. 

הרומן שלו, שהתחיל לכתוב  כך מאבד הוא את כושר היצירה ואינו עוד יכול לעסוק בכתיבת

 בראשית הסיפור.

עוסק במציאות בירדן עד אמצע שנות החמישים ובשינויים החברתיים,  ֻסלטאנההרומן 

הכלכליים והפוליטיים אשר חלו בה. הזרּות החברתית היא נחלת דמויות רבות: סלטאנה וִבתה 

התרחשו בחברה הבדווית, אמירה, דמותו של ֻטְעמה ודמותו של ג'ריס. כתוצאה מן השינויים ש

שפנתה לעסוק במסחר, נפתחה הדרך לעושר מעסקי הברחת סמים מתורכיה ומלבנון דרך ירדן 

למצרים, בין ישירות דרך סיני ובין דרך ישראל, ומסחר בפנינים מוברחות לישראל דרך מפרץ 

ת קשה, עקבה. השינויים האלה השליכו על הדמויות ברומן, של אנשים הסובלים מזרּות חברתי

אחדים עד כדי התמוטטות, כמו ֻטעמה, או כמו סלטאנה ובתה אמירה, שהידרדרו לזנות כדי 

לצבור כוח וכסף. טעמה מבטא ברומן גם את הזרּות הפוליטית הקשה, כאשר המפלגה 

 הקומוניסטית מתנכרת לו, והוא מבצע חטאים כדי לשוב אל המפלגה, אך נכשל.
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, עוסק בהרחבה באמצעים דם בהבלטת חווית הזרּותאמצעי הסיפר ותפקיהפרק השלישי, 

, כדי לעמוד על ביטויי הזרּות ֻסלטאנה ,החמסין ,הצחוקהסיפוריים המצויים בשלושת הרומנים: 

העושה שימוש , בהם. המחקר מניח, כי הסופר הלסא הושפע מסגנון הרומן המודרני וזרם התודעה

בשפה חדשה ובסגנון חדש ההולמים את הנפש החבוטה של הדמויות ברומן, אין פלא, אפוא, כי 

הדבר מתבטא באמצעים הסיפוריים שהלסא עושה בהם שימוש: המבנה הסיפורי, יסוד הזמן 

 ויסוד המקום, הדמויות, השפה, הסמלים והמוטיבים. ואלה הם:

 ים לשון הסיפר הוא מנקודת המבט הפנימית של סיפור ריבוי המספרים: במרבית חלקי הרומנ

עצמי. בשלושת הרומנים המספר נע בין מספר בגוף ראשון, תוך יצירת אשליה אמנותית של 

שולט המספר הנסתר וסגנון  ֻסלטאנהדברים שאכן מתרחשים, לבין מספר בגוף נסתר. ברומן 

בהיסטוריה, כשהוא נעזר הסיפר משלב את האמצעים הנהוגים ברומן, באוטוביוגרפיה ו

בחומרים מן הדמיון, מן ההיסטוריה האישית והכללית, בריבוי נקודות מבט של המספר 

שולט זרם התודעה, כאשר הסופר משתמש בסגנון של  הצחוקושינוי המיקום שלו. ברומן 

מסמכים, יומנים, חדשות מן העיתונים, ונושאים אישיים וגופניים, מנקודת מבט של סיפר 

המתמקד בעולם התחושות הפנימיות של הזיות וסיוטים, של העלאת זיכרונות  עצמי,

גם בו סגנון הסיפר  חמסיןואסוציאציות לצד חלומות בהקיץ, הפזורים ברחבי הרומן. הרומן 

הוא אישי, המתמקד בחיים הפנימיים של ע'אלּב, המספר והדמות המרכזית ברומן, הגם 

המספר על העולם הפנימי של הדמות הראשית, על שמרבית הפרקים מסופרים בגוף נסתר, 

 המניעים שלה והטרדות.

  הזמן הנפשי: בשלושת הרומנים עושה הלסא שימוש בזמן הפסיכולוגי באופן המשקף את

המודעות של הדמויות הסיפוריות למעשים, לחלומות, לפחדים והחרדות שלהן, המבטאים 

ברחו מן המציאות, מן הזמן העכשווי אל את תחושת הזרות והניכר השורה על הדמויות, אשר 

זמן אחר, שבו הן חשות ביטחון, בטיחות ונינוחות. לעתים הזמן הזה הוא העבר, של הבית, 

אשר חמימות האם נוסח בשלאר שורה בו, לעתים אווירה של גלישה לזנות, לעתים הוא 

תפתל, חסר רצף מבטא כמיהה אל העתיד הוורוד. לעתים הזמן הסיפורי הוא מזויף, מנוון ומ

אחז בו כדי להבין את המשמעות הטבעית של הזמן. הלסא יוצר בתוך יהמאפשר לנו לה

הטקסט זמנים אחדים, הסותרים זה את זה והופכים לאחד המרכיבים העיקריים של 

המתחים בתוך הסבך, של הפירוק והפיצול בחוויות של הדמויות ושל הקושי שלהן ליצור קשר 

והפיצול בזמן מבטא את המציאות של הדמויות המרוסקות החשות זו עם זו. הסבך הזה 
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זרות. כך משתלב אלמנט הזמן ומתמזג בנפשן של הדמויות, בעיקר הדמויות המוטרדות 

 והשסועות.

הזמן במחקר הזה בא לידי ביטוי גם באמצעות הזיכרונות, החלומות והמונולוגים,  

השזורים לעתים במרקם אמנותי אחד, החושף את מסתרי הנפש ומגלה את טרדותיה 

שב בחלומותיו, בשיחות הפנימיות שלו והזיכרונות שהוא  הצחוקומחשבותיה. המספר ברומן 

והר והעינויים, בתערובות של תמונות של יופי מעלה, אל הכפר שלו, אל האם, אל בית הס

וצניעות בכפר ותמונות רוויות פחד, בעיקר כאשר הוא מתאר לילה בכפר אשר רוחות רפאים 

משתמש הסופר  חמסיןשוכנות בו, וכשהוא מתאר מצבי אימה בחדר החקירות. ברומן 

צב המתערבבים ברוחות השרב כנקודת זמן הלוקחת את המספר אל העבר ואל זיכרונות של ע

באווירת השרב והרוחות המחניקות, המגבירות את המתח, תחושת המחנק וחוסר האונים. 

ר למצבים  ֻסלטאנהברומן  מתפזר הזמן הסיפורי בין העבר, ההווה והעתיד ומכניס את המספֵּ

 שבין ערות לחלום, בתערובת של מראות, חלומות, סיוטים והזיות.

ן מאפיין את זרם התודעה, כאשר הזמן נראה השימוש מן הסוג הזה ביסוד הזמ 

קולנועית, העושה שימוש באמצעים -אינטנסיבי ולצורך הגשמתו נעזר המספר בעריכה מעין

שנועדו להבהיר  כיצד משתזרות המחשבות זו בזו, כמו רצף מהיר של תמונות, או הצגת 

העריכה הזאת של תמונה זו על גבי זו, או הקפת תמונה אחת בתמונות אחרות השייכות לה. 

 . הצחוקצירוף זמן ומקום באה לידי ביטוי בעיקר ברומן 

  ,ריבוי מקומות: המחקר מקדיש תשומת לב לריבוי המקומות ברומנים של הלסא

שמאפייניהם מתגלים מתוך התחושות של הדמויות המצויות במקומות האלה. לעתים 

וההר, לעתים מנהרות חשכות,  המקום הוא הכפר או העיר, לעתים בית הסוהר, הגינה, הרחוב

 מערות תת קרקעיות, לעתים הים או יער עבות.

דומה, כי המקומות המשאירים את רישומם על הדמויות יותר מכל הם בית הכלא, הכפר 

הכלא הוא מקום העינויים והזרות הנפשית, מקום המעורר חלומות,  הצחוקוהעיר. ברומן 

ור ע'אלב לגמרי בסביבה המצרית. הוא מתאר נעלם הגיב חמסיןדאגות וחזיונות. ברומן 

בפרוטרוט את המרחב של אלכסנדריה ושל קהיר, על המתרחש ברחוב, בבית הקפה, בתא 

רווי תמונות, דמיון ותנועה. המקום ברומן הזה שזור בזמן ובאווירת  הכלא ובמשרד, תיאור

ור תחושת החמסין, הממלא תפקיד מרכזי ביצירת התחושה של בדידות ומחנק. זהו מק

בולט הקיטוב במקום בין הכפר לבין העיר עמאן,  ֻסלטאנההזרות בנפשו של המספר. ברומן 
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שינוי שהוא טבעי בשרשרת האירועים של המעבר מן הכפר לעיר עמאן. המספר מקים מבנה 

בחלל של זמן השחזור המבוסס על שני המקומות, הכפר והעיר הגדולה. העיר היא מקום עוין 

עורר דאגות, מתח וזרּות, מקום המעורר חלומות, רצון לברוח מן המחנק בה, ואובססיבי, מ

בין מחנק הוא מן האווירה הכללית בעיר ובין כתוצאה מרדיפה של אנשי הביטחון, שעה 

שהכפר מתואר בשלושת הרומנים בזיכרונות של הדמויות ויוצר יחד עם ממד הזמן את 

 השילוב של זיכרונות וזרּות.

לידי ביטוי באמצעים של שחזור, מונולוג וחלומות, בדרך המבטאת את נפש המקום בא 

הדמויות, על הלבטים, הגעגועים, העינוי, הניכור והגלות הרוחשים בה, אשר הטביעו בהם 

תמונות רבות השפעה המשלבות זמן ומקום, הנמסרות בשפה תיאורית דמיונית, המבליטה 

העצמית,  של אשליה וחוסר יציבות, לצד אובדן  משמעויות ברורות של זרּות, אובדן הישות

 תחושת הגנה ותחושה שהמקום מוכר.

אפשר לומר, כי האמצעים הרבים והמגוונים שהסופר עושה בהם שימוש לתיאור המקום,  

שזורים במצב הנפשי המסובך שהנפשות הסיפוריות סובלות ממנו, רמז ברור למשבר, 

סקנה העולה מכל אלה היא, אפוא, כי האמצעים לתחושת הזרות והגלות במקום המצאן. המ

 הנותנים ביטוי למקום חושפים את תחושת הזרות והגלות.

 סובל  הצחוקהן של אנשים במשבר. הגיבור ברומן  אהדמויות: הדמויות ברומנים של הלס

מתסכולים חוזרים ונשנים. מוטל עליו עול של כאבים, חלומות וסתירות, והמפגש עם 

ת והחברתית גורם לו הזיות שווא. מבטא זאת היטב ע'אלב, הדמות המציאות הפוליטי

. הוא משכיל במשבר, חסר יציבות, החי במצב של חמסיןהמרכזית והציר שעליו סובב הרומן 

זרּות מתמדת ונקלע למשברים חוזרים ונשנים, הן ביחסיו עם אישה והן בהתייחסות שלו 

צון עמוק להגשים קשר ולהתפייס עם לפוליטיקה. שתי נטיות קורעות אותו מבפנים, ר

 המערכת החברתית, והפחד מפני הניתוק, הניסיון לברוח מאווירת החמסין.

, מאבד כל משמעות וחש פיצול אישיות בין המחשבה לעבודה. ֻסלטאנהג'ריס, ברומן  

דמותו אדיפאלית, המעלה כל העת על נס את תבנית האם בעלת שתי פנים מנוגדות, את 

ינה, עולם רומנטי מוצהר, והעולם של סלטאנה, הסמוי, של קשר אירוטי. הוא העולם של אמ

סובל כל העת מהפרעות נפשיות, מחרדה, מבוכה, זרות ותחושת גלות, מצב אשר בשלו הוא 

 נכשל ביצירת קשרים רגשיים.
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גם מדיכוי פוליטי, המעמיק את תחושת  ותבשלושת הרומנים של הלסא סובל הדמויות 

והגלות. לפיכך, דמויות  הניכורצון להתרחק מרשויות השלטון ואת תחושת הזרות, את הר

ובין מטעם האב, או  תלטואחדות ברומנים של הלסא נחשפות לסירוס, בין מטעם הרשות הש

הרשות הדתית וארגונים חברתיים. הפן הזה מוסיף ליצירת הפן הארוטי החריג של דמויות 

 סיפוריות אחדות.

פוריות של הלסא הנתונות לסבל הרב ביותר הן של אנשים משכילים, דומה, כי הדמויות הסי

המאמצים לעצמם תיאוריות פוליטיות מתקדמות, המנסים לתקן את החברה, אך נתקלים 

 בדיכוי והתנגדות של מפלגות אחרות או רשויות השלטון.

, אשר נעצר והוגלה בשל עמדותיו הפוליטיות. המחזות הצחוקכזה הוא המספר ברומן  

, שהסופר מתאר בו מקרים של עינויים בכלא חמסיןהאלה חוזרים על עצמם גם ברומן 

ובחדרי החקירות. המעצרים, ההגליה והרחקת כל דעה מנוגדת, דוחפים את הדמויות ברומן 

הצחוק וברומן חמסין למשבר שעה שהן מהרהרות באכזבה, בכישלון ובהתפוגגות החלומות 

 שנפלו בחלקם.

שהדמויות הסיפוריות האלה סובלות מתסכול, שיברון והיקרעות פנימית אין פלא, אפוא,  

עד כדי התפוררות ורצון לברוח מן המציאות הקורעת אל עולם של הזיות, חלומות בהקיץ 

וסיוטים, או אל זנות ואל התאבדות, כפי שקורה לדמויות אחדות ברומנים האלה. מחמוד, 

תמודד עם המציאות הפוליטית המרה, עיסא, , מתאבד, משום שאינו מצליח לההצחוקברומן 

באותו הרומן, יוצא מדעתו כתוצאה מן הסבל של העינויים במעצר, רק משום שרצה לכתוב 

 את ההיסטוריה האמתית של העיר ולחשוף את השקריות.

דמויות הנשים בשלושת הרומנים, על השוני ביניהן, מגלמות תכונות אנושיות חיוביות  

אומללות ורבות נועם, נשים המתגלות בעוצמתן ובחולשתן, ארוטיות ושליליות, יש בהן 

ומתונות. מרביתן נשים במשבר, אך בה בעת הן המקור להשבת האיזון בנפש הדוויה, 

מפלט בחיקה של נאדיה, האהובה והאישה  הצחוקהנפחדת, הגולה. לכן מוצא גיבור הרומן 

, היא סמל היופי ֻסלטאנהברומן  המושלמת. בעיניו היא האהובה והאם והמולדת. אמינה,

 , היא האישה הכפרית, המשרה בלב המספר ביטחון.החמסיןוהנשיות ואילו פאטמה, ברומן 

  השפה: השפה של הלסא היא אמצעי להבלטת עניינים אחדים ביצירותיו. היא אמצעי לביטוי

 למבוי הסתם של הקיום האנושי ולזרות. הוא עושה שימוש בשפה סיפורית, תיאורית
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ופואטית בתוכן, בתיאור המצבים הנפשיים והתרבויות. ואילו שפת הדיאלוג היא שפת הרחוב 

 ושפת הדמויות עצמן, בהלימה לשפת ההשכלה של הדמות.

שפת הרומנים של הלסא מצטיינת בקיטוע מהותי רב, הזמן מקוטע ולעתים משתלב  

המשפט ומשמעותו ויוצר במקום. הוא מציב מילים שנראות כמו אינן במקומן הנכון במבנה 

תבניות חדשות, בסגנון האופייני לזרם התודעה. כל זאת, כאמצעי לבטא העדר סדר בחשיבה 

ושיבוש של הממד הרציונלי והמוסרי. הוא משתמש גם בפעלים בזמן הווה כדי לבטא את 

המצב המידי שעה שהשימוש בפעלים בזמן עבר נועד להעביר את הקורא אל תחום הרקע 

ות. חזרה על ביטויים ומילים מבטאת את הקול המתערב של המספר. הוא עושה והזיכרונ

שימוש גם בשפת מסמכים ומודעות בעיתונים, וכן גם במונולוגים, כאמצעי לחדור אל נפשה 

 של דמות ולחשוף את צפונותיה.

לביטוי הגלות והזרות עושה הסופר שימוש בביטויים מיוחדים, בהם: שיברון, אימה,  

זיה, סיוטים, חרדה, צער, בדידות, פחד, שפה של גועל והתגרות, שפה של סיוטיים מחנק, ה

 ועינויי הכלא, שפה של לעג ומילים של חלום ומין.

, הפרוידיאניתבתחום זה שאב הלסא את סגנונו מן הפילוסופיה המערבית, בעיקר מן התורה 

סביך אלקטרה, המבקשת להאיר את התסביכים הנפשיים הנובעים מתסביך אדיפוס,  ת

תסביך הסירוס, הגורם למי שחווה אותו הסתגרות, תחושת אין אונים, תסכול וכישלון. 

, בדרך המבטאת את החמסיןוברומן  הצחוקהביטויים האלה מצויים באינטנסיביות ברומן 

 התסביכים הנפשיים של הדמויות בשתי היצירות.

לור, בציטוט משירים השפה של הלסא מתאפיינת גם באינטרטקסטואליות ובפולק 

עממים, סיפורים היסטוריים ואגדות, ובהצגת שאלות הקשורות במציאות, בקיום ובוודאות. 

רומן שהוא מייחד בו פרק בשם "סירוס הצחוק, הפן הזה בא לידי ביטוי בשירי הקציר ברומן 

-אל)השירים(, של ִאְצפהאני ובציטוטים מתוך הספר  אע'אני-אלדלאל" השאוב מספר -אל

ג'אִחט', ומסביר את את משמעות הסירוס ומתאר את מצבו של מי -)החיות( של אל חיואן

 שנפל בחלקו הדבר.

  ,המוטיבים: בין המוטיבים שהלסא משתמש בהם מוטיב תסביך אדיפוס ומוטיב הסירוס

 דיכוי, אלימות ואין אונים. המבטאים

צוג של האדמה, המולדת האישה כמוטיב באה לידי ביטוי בדמות האישה המושלמת, כיי 

-הרס. האישהיוהקיום בחיים. היא מבטאת גם אהבה אפלטונית שאיננו רוצים כי תימוג ות
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האם היא סמל של תום, פשטות, שביעות רצון מוחלטת, המכילה את הערכים ומוסכמות של 

הכפר, היא האהובה המבטאת את ערכי העיר והשינויים המתרחשים בה, את הרעיונות 

 .ֻסלטאנהוברומן  הצחוקהעוברים עליה, כפי שהלסא מתאר ברומן והדימויים 

בשלושת הרומנים יש מוטיבים שהלסא מייחד כדי לבטא את ההסתגרות, האימה  

והתבוסה. כך הם בית הכלא, המנהרות החשכות, הווילונות הפרושים, החולדות המסמלות 

בפני הדמויות ברומנים את החוקרים ואנשי הביטחון, החומה המסמלת את החיץ המוצב 

ומונע מהן להגשים ולממש את רצונותיהן ושאיפותיהן. גם ההתאבדות מבטאת אין אונים 

 וחוסר יכולת להמשיך בחיים ובתבוסות שהם מזמנים.

הוא רוחות החמסין, סמל לסבל רב שעובר על האדם,  החמסיןמוטיב ייחודי לרומן  

חריפים. שם הספר, חמסין, הוא ביטוי למחנק באווירה חסרת לכידות ויציבות ורבת ניגודים 

במצרים, הבטחות  1952ומתח, אולי גם להתפוגגות ההבטחות שנשאה על כנפיה מהפכת יולי 

 שאנשים חלמו עליהן כחלום על האביב, אך מהן לא התגשמו אלא רוחות השרב.

א אלא הוא אירוני וסרקסטי. אין ברומן ולו רמז אחד לצחוק ואין הו הצחוקשם הרומן  

 –סמל לכישלון, אין אונים והעדר יכולת להשתייך, רמז לפתגם המוכר: "מרוב סבל 

 צוחקים".

המחקר מסכם ומגיע למסקנה, כי הרומנים של הלסא מכילים ביטויים של גלות וזרות בתוכן, 

באמצעים סיפוריים, בלשון ובסגנון של הסופר. כל האמצעים האלה כאחד משקפים, בצדק, את 

החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים, על הטכנולוגיה המודרנית החודרת  השינויים

לכל תחומי החיים, שינויים אשר תרמו תרומה רבה לתחושת הזרות בנפש האדם, לחרדה, 

 למבוכה ולכאב, בעיקר לאחר שנחלשו הקשרים החברתיים המסורתיים בין בני האדם.

חלץ יחיפוש האדם אחר משמעות לחייו, בניסיון לה הספרות, במובן הזה, אינה אלא ביטוי של

 ממעגל הקסמים של הגלות והזרות.

ערבית בשנות השישים של המאה העשרים. הוא נמנה עם ההלסא הופיע בזירה הספרותית 

סופרי הזרם המודרני החדשני בספרות הערבית, כאדם שאינו חושש למתוח ביקורת חריפה על 

הסופרים הבולטים בזירה הספרותית, עד כי נאלץ להגר ונדד  המשטרים בעולם הערבי, כאחד מן

בין מדינות ברחבי המזרח התיכון, ביקורת שהביע באמצעות ספריו. הלסא שאב רבות מן התרבות 

האירופית ומן הסופרים בני תרבות המערב, השפעה שמצאה ביטוי ביצירותיו, באמצעים 
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 עד כדי התרחקות מן הסביבה הירדנית הסיפוריים והנושאים הספרותיים שבחר לעסוק בהם,

 והספרות שהייתה רווחת בשנות הששים של המאה הקודמת.


