
245

العدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021الدراسات

رؤية العالم الروائي في روايات ابتسام تري�سي

 نماذج مختارة

 فاطمة علي عبود)1) 

: توطئة
ً

أول

مما	ال	شك	فيه	أن	للمرأة	حضوًرا	اجتماعيا	وموقًفا	ثقافًيا	تجاه	ما	يجري	من	تغيراٍت	في	بنية	املجتمع	
السوري	،	وقد	تمثل	هذا	الحضور	في	مواقفها	السياسية،	وتبدل	أدوارها	االجتماعية،	وما	قدمته	من	
متفوٌق	 األدبية	حضوٌر	 األجناس	 بين	 من	 الروائي	 السردي	 للجنس	 كان	 وقد	 وأدبي،	 وفني	 ثقافي	 طرٍح	
على	غيره	من	األجناس،	ولعل	ذلك	يعود	إلى	ما	يمتلكه	السرد	من	خاصيٍة	تجعله	قادًرا	على	استيعاب	
األحداث	والقضايا	بتفاصيلها	الدقيقة،	ولكونه	أيًضا	-من	حيث	التلقي-	أقرب	إلى	القراء،	وإذا	كانت	
موضوعات	الكتابات	النسوية	تقترب	في	معظمها	من	العالقات	االجتماعية	والعواطف	اإلنسانية	في	
في	أحداثه	 الكتابات	اقتحمت	املجال	السيا�سي	الرحب،	وغاصت	 الثورة	السورية،	فإن	هذه	 ما	قبل	

ومواقفه	بعد	بدء	الثورة.

ولقد	تناولنا	في	مقاربتنا	النقدية	املنجز	الروائي	للكاتبة	السورية	ابتسام	تري�سي)2)،	إذ	استطاعت	
الثورة	 اندالع	 منذ	 في	سورية	 واالجتماعية	 السياسية	 التحوالت	 ترصد	 أن	 الروائي	 إنتاجها	 في	 الكاتبة	
املنتج	 على	 السياسية	 السلطة	 خلقتها	 التي	 املصطنعة	 الحواجز	 تكسر	 أن	 واستطاعت	 السورية،	
،	فكانت	رواياتها	تضم	نسقين؛	النسق	األول	هو	النسق	الفني	الذي	

ً
	عميقة

ً
	جدلية

ً
الثقافي	لتقدم	رؤية

يعتمد	على	عملية	الخلق	اإلبداعي	األدبي،	أما	النسق	الثاني	فهو	النسق	التأريخي	الذي	يوثق	لألحداث	
والشخصيات	الواقعية	في	مرحلة	الثورة،	فقد	دمجت	الروائية	ابتسام	تري�سي	بأسلوٍب	روائي	بارٍع	بين	

الواقعي	املعيش	بكل	ما	يمثله	من	ألٍم	ومعاناٍة	واملتخيل	السردي.

خريجة	 حديث،	 نقد	 اختصاص	 وآدابها،	 ة	 العربيَّ غة	
ُّ
الل في	 الدكتوراه	 على	 حاصلة	 تركيا،	 في	 وتعمل	 تقيم	 	،

ٌ
سورية 	

ٌ
ناقدة ود:	 عبُّ علي	 فاطمة	   (1(

ة. راسات	النسويَّ ة	بالّدِ وريين،	مهتمَّ مة	كارا	لألكاديميين	السُّ
َّ
جامعة	حلب،	تعمل	لدى	منظ

ة	من	جامعة	حلب،	حازت	على	الجائزة	األولى	ملسابقة	سعاد	 غة	العربيَّ
ُّ
ة	اآلداب	قسم	الل 	من	مواليد	مدينة	أريحا	عام	1959م،	تخرَّجت	في	كليَّ

ٌ
ة 	وروائيَّ

ٌ
)2) 	كاتبة

الصباح	عن	مجموعة	“جذور	ميتة“،	والجائزة	األولى	ملوقع	لها	أون	الين	عن	مجموعة	“نساء	بال	هديل“،	والجائزة	األولى	ملسابقة	املزرعة	عن	رواية	“الخروج	إلى	
وايات	األخرى. ويلة	لجائزة	البوكر	2010	وعدد	من	الّرِ

َّ
التيه“،	ودخلت	رواية	“عين	الشمس“	القائمة	الط
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الكادميوم	 و”لعنة	 	”2015 و”ملار	 	”2014 اليمام	 “مدن	 وهي	 للكاتبة،	 رواياٍت	 ثالث	 البحث	 تناول	
روائيٍة	 عناصر	 على	 وتشتمل	 ومعاناتها،	 بأحداثها	 السورية	 الثورة	 أحداثها	 في	 تضارع	 كونها	 	،”2017
تستطيع	أن	تمد	البحث	باملادة	البحثية	الالزمة.	وقد	اعتمدنا	املنهج	البنيوي	التكويني	لدراسة	البنية	

الداخلية	للنص	الروائي	وربطه	بالبنى	الذهنية	للوصول	إلى	رؤية	العالم	في	روايات	ابتسام	تري�سي.

ثانًيا: املستويات األدبية في النصوص الروائية

	إن	هذا	البحث	ال	يسعى	إلى	تفكيك	النص	الروائي	وتشريحه	فحسب،	بل	يسعى	إلى	دراسته	بطريقٍة	
ا	من	البنى	الداللية	الجزئية	وانتهاًء	ببنى	شاملٍة	تتسع	لتصل	إلى	رؤية	

ً
تعتمد	الفهم	والتفسير،	انطالق

إليها	 ينتمي	 التي	 الذهنية	 بالبنية	 الداخلية	 األدبية	 املستويات	 ربط	 إلى	 البحث	 يهدف	 إذ	 العالم)3)،	
ا	من	الواقع	الفعلي	الروائي،	

ً
النص	الروائي	للوصول	إلى	رؤية	العالم	أو	ما	ينبغي	عليه	أن	يكون،	انطالق

	النص	األدبي	عبر	بناه	الداللية	التي	تتموضع	
ً
وبذلك	فإن	هذا	املنهج	“البنيوي	التكويني”	يدرس	بداية

	من	العالقات	
ٌ
	من	العناصر	األساسية	التي	تقوم	في	ما	بينها	شبكة

ً
داخل	النص؛	والبنية	تعني	“مجموعة

املتبادلة،	بحيث	إذا	تغير	أحدها	أو	زال،	تغيرت	داللة	العناصر	األخرى	بصورٍة	موازيٍة”)4)،	ثم	يربط	
،	هذه	البنى	الواسعة	هي	بنى	

ٌ
	ومتأثرة

ٌ
	مؤثرة

ٌ
	تجادلية

ٌ
هذه	البنى	الداللية	ببنى	أوسع،	تقوم	بينهما	عالقة

املجتمع	الذهنية	التي	تحتضن	وعي	أفراد	املجتمع	في	الواقع.

عتبة العنونة. 1

من	 يتجزأ	 ال	 جزًءا	 وعدتها	 الروائي،	 النص	 عتبات	 بدراسة	 املعاصرة	 النقدية	 الدراسات	 اهتمت	
املتلقي	 النصية	كونه	يحمل	دالالٍت	ومؤشراٍت	تجذب	 العتبات	 أهم	 العنوان	من	 ذاته،	ولعل	 النص	
لقراءة	النص،	وتربط	مدلوالته	اإلشارية	بأحداث	الرواية،	وبذلك	فإن	ما	يختار	عنواًنا	ال	ينبغي	أن	
املعاصرة	 الرواية	 في	 فالعنوان	 داللية،	 	

ً
وظيفة يؤدي	 أن	 عليه	 بل	 الجمالية	فحسب،	 وظيفته	 يؤدي	

يتعدى	))إلى	دالالٍت		غير	مباشرٍة،	يسهم	في	تجليها	وبنائها	الطرف	األساس	في	عملية	اإلبداع،	أال	وهو	

د	أعضاء	مجموعة	معينة،	وفي	األغلب	طبقة	اجتماعية،	 حديد	هذا	املجموع	من	التطلعات	واألحاسيس	واألفكار	التي	توّحِ )3)		رؤية	العالم:	“هي	بالتَّ
وتجعلهم	في	تعارض	مع	املجموعات	األخرى“،	لوسيان	غولدمان:	العلوم	اإلنسانية	والفلسفة،	يوسف	األنطكي	)مترجًما(،	محمد	برادة	)مراجًعا(،	
أفراد	 تطلعات	 ل	 ِ

ّ
يمث املمكن	 الوعي	 	 أنَّ غير	 أعلى	درجاته،	 في	 املمكن	 الوعي	 هي	 العالم	 فرؤية	 1996م(،	ص17.	 للثقافة،	 األعلى	 املجلس	 )القاهرة:	

ا	إلى	جملة	
ً
ا	رؤية	العالم	فهي	نقل	ذلك	الوعي	من	منظور	الفاعل	الجماعي	سواء	أكان	كاتًبا	أم	شاعًرا	أم	فيلسوف املجتمع	من	وجهة	نظر	املجتمع،	أمَّ

تصورات	فكرية	وأيديولوجية.

)4)		الطاهر	لبيب،	سوسيولوجيا	الغزل	العربي،	مصطفى	املسناوي	)مترجًما(،	)الدار	البيضاء:	دار	الطليعة	للطباعة	والنشر،1988م(،	ص	33.
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القارئ	الذي	يسعى	إلى	ملء	بعض	البياضات	والفراغات	في	بنية	تشكل	العنوان	وظاهره(()5)،	،	وبذلك	
يصبح	املتلقي	جزًءا	من	عملية	اإلبداع،	وذلك	من	خالل	الدالالت	املفتوحة	على	التأويل	والتفسير.

	،
ٌ
	ملا	ينبغي	أن	يكون	عليه،	فاليمام	مخلوقاٌت	لطيفة

ً
اليمام”	يحمل	العنوان	رؤية في	رواية	“مدن	

ترمز	للسالم،	وإضافتها	إلى	املدن	تعطيها	معنى	االستقرار،	أي	استقرار	السالم	في	حيٍز	مكاني،	ولعل	هذا	
العنوان	يتناقض	تناقًضا	حادا	مع	أحداث	الرواية	التي	تعالج	موضوع	الحرب	في	سورية،	وما	رافقها	
من	خراٍب	ودماٍر	وقتٍل	وتشريٍد،	ولتأكيد	هذه	الفكرة	فإن	الكاتبة	ابتسام	تري�سي	منحت	هذا	االسم	
املجند	خضر،	ومن	 الذي	اعتدى	عليه	 الصبي	 ابنة	عم	 أبرزهن	 الحرب،	 تعاني	من	آالم	 لشخصياٍت	
ثم	حدث	االعتداء	عليها	وقتلتها	قوات	املداهمة،	واستخدمت	الكاتبة	طائر	اليمام	الذي	قتله	الخضر	
بوصفه	مؤشًرا	على	شهوة	القتل	والعنف،	وبذلك	تصبح	املدن	حيًزا	ال	يصلح	لتعيش	فيه	اليمامات،	
وهذا	هو	صلب	الواقع	القائم	الذي	يأتي	العنوان	ليكون	وعًيا	ممكًنا	يتجلى	في	وعي	الكاتبة	وفي	وعي	كل	

فرٍد	يؤمن	بأن	تتحقق	الحرية	في	رؤية	العالم	االستشرافية.

أما	العنوان	في	رواية	“ملار”	فقد	حمل	اسم	بطلة	رئيسة	في	الرواية	وهي	“عمة	القائد”	التي	شكلت	
الحدث،	 	مع	

ٌ
	متنامية

ٌ
الرواية	معظمها،	وهي	شخصية تلتقي	عنده	شخصيات	 الذي	 املحور	األساس	

عانت	قسوته	 الذي	 الواقع	 مع	 الصراع	 تتوقف	عن	 لم	 إنها	 إذ	 أيًضا،	 به	 	
ٌ
ومتأثرة تصاعده	 في	 	

ٌ
مؤثرة

كل	 على	 السيطرة	 خالل	 من	 بالواقع	 لتتصل	 وصيتها	 ظالل	 امتدت	 فقد	 وفاتها،	 بعد	 حتى	 تجاهها،	
�سيٍء؛	الشعب،	الدستور،	القانون،	لذلك	كان	ظل	ملار	هو	ظل	الواقع	القائم	على	االستالب	والظلم	

واالستغالل	وتعميم	الفساد.

	
ً
إلى	أن	العنوان	الذي	اختارته	لروايتها	قبل	النشر	هو	“أرض	الظالل”،	قائلة الكاتبة	تشير	 إال	أن	
	
ٌ
،	فهي	عبارة

ً
	أو	فاعلة

ً
	عن	ظالٍل،	ليست	شخصياٍت	حقيقية

ٌ
))تتكلم	الرواية	على	شخصياٍت	هي	عبارة

أو	 	
ً
دينية 	

ً
تكون	فكرة قد	 مهيمنٍة	 لفكرٍة	 أو	ظل	 املسلحة	 الفصائل	 أو	ظل	 الحاكم	 عن	ظالٍل؛	كظل	

	ال	تنتمي	إلى	النور	وال	إلى	العتمة،	وهو	امتداٌد	لحقيقة	من	أو	ما	
ٌ
	محايدة

ٌ
(()6)،	والظل	فكرة

ً
سياسية

	عن	القبيح	
ً
	إذا	كانت	منعكسة

ً
	ومخيفة

ً
	وغامضة

ً
تنعكس	عنه،	لذلك	فإن	الظالل	قد	تكون	مشوهة

	أو	شخًصا،	كظل	القائد	الذي	كان	يتقلص	شيًئا	فشيًئا،	وظل	وصايا	ملار،	تقول	الكاتبة	في	الرواية	
ً
فكرة

غير	 أشياء	 لخلق	 املخيلة	 تحفيز	 على	 	
ٌ
ولها	مقدرة أحياًنا،	 العين	 تخدع	 ))الظالل	 الحكيم	 لسان	 على	

	تعكس	روح	السماوات	في	األشياء	من	
ً
	خفية

ً
موجودٍة...حين	تصلين	إلى	روح	األشياء	ستكتشفين	ظالال

)5)		عبد	املالك	أشهبون،	العنوان	في	الرواية	العربية،	ط1	)دمشق:	محاكاة	للدراسات	والنشر	والتوزيع،	2011م(،	ص98.

)6)		أنس	أزرق،	مقابلة	تلفزيونية،	تلفزيون	سوريا،	برنامج	املعطف،	2018/9/4.	
https//:www.youtube.com/watch?v=TVAyqvoCk0s

https://www.youtube.com/watch?v=TVAyqvoCk0s
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القائم	 الخداع	 بين	 املجتمع،	ومراوحتهم	 الجمعي	ألفراد	 بالوعي	 العنوان	 ارتبط	 حولك(()7)،	ومن	هنا	
في	الواقع	والحقيقة	الكامنة	في	وعيهم،	والساعية	إلى	التحقق	في	مستقبلهم	القادم،	ولعل	تغيير	دار	
	ألهداٍف	تجاريٍة	ال	عالقة	لها	بالقيم	الجمالية	واإلبداعية(()8)	التي	

ً
النشر	عنوان	الرواية	كان	))خدمة

ينطوي	عليها	النص	الروائي.

أما	الرواية	الثالثة	فتحمل	عنوان	“لعنة	الكادميوم”،	ولكي	نستطيع	فهم	هذا	العنوان	وتأويله	علينا	
تنتشر	سريًعا،	 واألرجواني،	 األبيض	 بلونيها	 تختال	 	

ٌ
	جميلة

ٌ
زهرة فهي	 النيل،	 زهرة	 على	 نتكلم	 أن	 	

ً
أوال

وتعيش	في	مجاري	األنهار،	لكنها	على	الرغم	من	هذا	الجمال	الذي	نراه	في	مظهرها	تهدد	الحياة	البشرية،	
	من	املياه	ما	يؤدي	إلى	جفاف	مياه	األنهار	وتحولها	إلى	مستنقعاٍت	ينتشر	فيها	

ً
فهي	تستهلك	كمياٍت	كبيرة

،	فهي	تحمل	مادة	الكادميوم	املسرطنة	
ً
	وسامة

ً
البعوض،	وتمتص	املعادن	الثقيلة،	ما	يجعلها	خطرة
التي	تنتقل	عن	طريق	الثروة	الحيوانية	إلى	اإلنسان.

	يحيلنا	هذا	العنوان	على	التنظيمات	اإلسالمية	املتطرفة	التي	تتناولها	الكاتبة	في	هذه	الرواية،	يحمل	
،	لكنه	كزهرة	النيل	ال	يعبأ	بالوسائل	ليصل	إلى	غاياته	املتمثلة	في	

ً
ا	نبيلة

ً
هذا	التنظيم	في	ظاهره	أهداف

	له،	وبذلك	يستغل	هذا	التنظيم	أتباعه	عن	طريق	أكثر	
ً
السيطرة	على	العالم	متذرًعا	باإلسالم	واجهة

من	خاللها	سمه	 ليبث	 املسلمين	 مشاعر	 وتحريك	 والعقيدة،	 الدين	 قضايا	 وهي	 	
ً
القضايا	حساسية

النيل	ترتكب	جرائمها	))بكل	ذلك	الكم	من	الالمباالة	 القاتل	بدعوى	إقامة	شرع	هللا،	وكما	أن	زهرة	
والشراسة(()9)	فإن	هذا	التنظيم	يستبيح	دماء	األبرياء	من	دون	أي	شعوٍر	بالذنب،	وبذلك	ظهر	األمل	
في	اإلصرار	على	محاربة	تلك	الزهرة	متجليا	في	قول	املهندس	جمال	الذي	يعمل	على	استئصالها	))لكن،	
ونجففها،	ونضرم	 لنقتلعها	من	جذورها،	 لبشٍر،	 بحاجٍة	 لعماٍل،	 بحاجٍة	 نحن	 	ال	تصفق،	

ٌ
واحدة يٌد	

النار	فيها،	كي	ننهي	وجودها	بأقل	قدٍر	ممكٍن	من	الخسائر(()10)،	فكان	هو	ذاته	األمل	الذي	سيحمل	
على	مواجهة	هذا	التنظيم	الفاسد	من	خالل	توحيد	الجهد	ونشر	الوعي	للقضاء	على	وجوده	املنتشر	

كانتشار	زهرة	النيل	القاتلة.

الفضاء الروائي. 2

األولى	هي	 واحٌد،	 	
ٌ
يجمعهما	حدث زمنيتين	 اليمام(	ضمن	حقبتين	 )مدن	 رواية	 أحداث	 تدور	 	

)7)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ط2،	)القاهرة:	مكتبة	الدار	العربية	للكتاب،	2015م(.

)8)		عبد	املالك	أشهبون،	العنوان	في	الرواية	العربية،	ص60.

)9)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ط1	)الشارقة:	دار	نشر	روايات،	2017م(،	ص	6.

)10)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص320.
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حقبة	الثمانينات	التي	كانت	فاتحة	عهد	اإلذالل	العلني	للشعب	السوري،	وإخضاعه	لرغبة	السيادة	
من	 األكبر	 القسط	 نالت	 كونها	 املرحلة،	 لتلك	 املكاني	 الفضاء	 شكلت	 حماة	 مدينة	 ولعل	 املتجبرة،	
الثانية	 الزمنية	 الحقبة	 أما	 واالغتصاب،	 والتنكيل	 والقتل	 اإلبادة	 التي	شملت	 الوحشية	 املمارسات	
2011،	وتوزعت	الفضاءات	املكانية	بين	مدٍن	سوريٍة	كانت	تشكل	بؤر	 فهي	مرحلة	بداية	الثورة	سنة	

الحراك	الشعبي	آنذاك،	أهمها	“جسر	الشغور-	حماة-	حمص”.

باإلشارات	 املمتلئة	 بأحداثه	 يختزل	 الحلم	 هذا	 بحلٍم،	 الرواية	 تري�سي	 تبدأ	 اليمام	 مدن	 في	 		
تتعثر	 هي	 بينما	 الشاطئ،	 على	 أمامها	 يركض	 وهو	 نور	 بابنها	 األم	 تحلم	 إذ	 بمجملها،	 الرواية	 أحداث	
هذه	 األلوان،	 مبهرة	 	

ٌ
سمكة لنور	 تتبدى	 الرماديتين	 الصخرتين	 وبين	 الرمال،	 في	 قدماها	 وتغوص	

املواجهة	 أمواج	 التي	غاب	كثيرون	تحت	 الحرية	 إال	 التي	تحبسها	صخرتان	رماديتان	ما	هي	 السمكة	
الرواية،	 الرمادي	من	دالالٍت	خالل	 اللون	 يقدمه	 ما	 إلى	 إليها،	مع	اإلشارة	 الوصول	 في	سبيل	 العاتية	
فالرمادي	هو	لون	جدار	السجن،	وهو	أيًضا	لون	أحذية	السجانين،	ولون	أيديهم	املتوحشة	في	عتمة	
السجن،	يسقط	نور	وهو	يحاول	التقاط	السمكة	في	لحظٍة	واحدٍة،	فالزمن	الذي	يفضل	بداية	الرواية	
وآخرها	هو	تلك	اللحظة	التي	حجبت	نور	عن	عين	أمه،	اللحظة	التي	تفصل	بين	الحياة	واملوت،	بين	
أمل	اللقاء	والوداع	األخير،	وقد	ركزت	الكاتبة	على	مفهوم	الزمن	اللحظي	ضمن	أحداث	الرواية،	ففي	
لحظٍة	فقدت	آية	الصغيرة	حياتها	برصاصة	غدٍر	على	الرغم	من	أن	أمها	أحاطتها	بعناية	فائقة	و))لم	
أيًضا	 لحظٍة	 وفي	 املوت(()11)،	 وجه	 في	 تقف	 أن	 تتخذها	 كانت	 التي	 الصحية	 اإلجراءات	 كل	 تستطع	
ا	على	سالمة	

ً
تتفجر	السيارة	التي	كانت	تحمل	عائلة	أبي	خالد	الذي	آثر	الفرار	بعيًدا	من	املوت	حفاظ

بناته	وولده	الوحيد،	ولكن،	))أي	�سيٍء	أسرع	من	املوت؟	ال	تهرب	الخطى	امللهوفة	وال	األرواح	الباحثة	
عن	األمان	منه(()12).

املعتقل	 في	 وهو	 السينمائي	 املخرج	 نورس	 يخبرنا	 كما	 املتوقف	 الزمن	 فهو	 السجن	 في	 الزمن	 أما	
الزمن	 السجن	 في	 املعتقل(()13)،	 باب	 على	 تركناه	 هنا،	 إلى	 دخولنا	 منذ	 توقف	 الزمن	 أن	 لي	 ))يخيل	
التواصل	 تفقد	 عندما	 الذات	 إن	 ))إذ	 املا�سي	 الزمن	 واسترجاع	 والخوف	 والترقب	 باالنتظار	 مرهوٌن	
تعويًضا	 لتكون	 الطفولة	 مرحلة	 وبخاصة	 األليف،	 املا�سي	 تستحضر	 الجماعية	 األنا	 ومع	 ذاتها	 مع	
مكان	 فهي	 أمًنا،	 األكثر	 املكان	 هي	 السجن	 غرفة	 ولعل	 املعاصر(()14).	 الواقع	 في	 املفقودة	 القيم	 عن	
املنقذ	وامللجأ	من	 ))أحياًنا	 الزنزانة	 التحقيق،	لذلك	فإن	السجين	يجد	 بين	وقتين	من	 ما	 االستراحة	

)11)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ط1،	)القاهرة:	مكتبة	الدار	العربية	للكتاب،	2014م(،	ص87.

)12)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص	170.

)13)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص197.

)14)		مراد	عبد	الرحمن	مبروك،	بناء	الزمن	في	الرواية	املعاصرة،	ص159.
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	يستريح	بها	املسافر	
ٌ
كل	ما	قد	يتعرض	له	الجسد	من	تعذيٍب	في	األقبية،	يمكن	أن	يقال	إنها	محطة

هو	 والتعذيب	 االستجواب	 وغرف	 الزنزانة	 بين	 ما	 الزمن	 أما	 الجحيم(()15)،	 إلى	 طريقه	 متابعة	 قبل	
زمن	الذعر	الذي	ترتفع	وتيرته	كلما	زاد	االقتراب	من	غرفة	التحقيق	فيصبح	املوت	هو	األمنية	املشتهاة	

إليقاف	هذا	السيناريو	املتكرر	من	الرعب	واالنتظار.

تدور	معظم	أحداث	رواية	“ملار”	في	فضاءين	زمانيين	ومكانيين	مختلفين؛	الفضاء	األول	امتد	عاًما	
	منذ	بداية	سنة	2013	حتى	نهايتها،	وذلك	ضمن	فرع	املخابرات	الجوية	في	حرستا،	فكان	اختيار	

ً
كامال

،	أهمها	اإلشارة	إلى	انعدام	الحرية	واألمان	واختالل	
ً
الكاتبة	للسجن	فضاًء	مكانيا	يحمل	دالالٍت	عدة

موازين	العدالة	واستباحة	التعذيب	وإهانة	الكرامة	اإلنسانية	بأبشع	صورها،	وهو	ما	يتنافى	مع	املكان	
بالحماية(()16)،	لذلك	يصر	السجين	على	 الذي	))ننجذب	نحوه؛	ألنه	يكثف	الوجود	في	حدوٍد	تتسم	

العودة	في	ذاكرته	إلى	ذلك	املكان	األليف	الذي	يستطيع	من	خالله	تحقيق	التوازن	النف�سي.

وتتحول	العالقة	داخل	جدر	السجن	بين	السجين	والسجان	إلى	عالقة	عبيٍد	بالخالق	بناًء	على	أن	
األخير	يستطيع	سلب	أرواح	السجناء	متى	شاء،	يقول	املقدم	“أبو	املوت”:	))أنا	عزرائيل،	بل	أنا	هللا،	
امتداًدا	 يعد	 ذلك	 في	 وهو	 والحياة،	 املوت	 في	 املتحكم	 منظوره	 فهو	من	 أرواحكم(()17)	 جئت	ألقبض	
باإلرادة	 بل	 والخلود،	 بالخلق	 تتعلق	 ال	 هنا	 أنها	 إال	 التأليه،	 فكرة	 على	 القائمة	 الفكرية	 للمنظومة	

والسطوة.	

 1910 أما	الفضاء	الثاني	فقد	تركز	في	تل	الجرب،	وذلك	منذ	وصول	“سليمان”	جد	القائد	سنة	
إلى	ذلك	التل	وبقي	زمًنا	مفتوًحا	بانفتاح	الحدث،	وقد	أضفت	الكاتبة	على	ذلك	املكان	بعض	العوالم	
الغرائبية	التي	نسجتها	املخيلة	الشعبية	لتفسير	كل	ما	ال	يوجد	له	تفسيٌر	منطقي،	كتفسير	موت	ابن	
	عشقته،	وعندما	قرر	الزواج	بفتاة	وقعت	في	قلبه	من	القرية	))نفخت	فيه	

ً
السيدة	“أسما”	بأن	جنية

من	ريحها،	فانتفخ	جسده	وامتأل	بالبثور،	وأن	أظافرها	تركت	في	جسده	جراًحا	امتألت	بالقيح،	وتركته	
عارًيا	يهذي	من	الحمى(()18)	حتى	مات	من	دون	أن	يشعر	به	أحد،	وهو	ما	جعل	أهل	القرية	يطلقون	
	
ً
على	التل	اسم	“تل	الجرب“،	وكذلك	حادثة	قتل	الثور	الهائج	التي	تناقلها	الناس	ليحيكوا	منها	قصة
كلها	 القصص	 تلك	 واحدٍة،	 بضربٍة	 الثور	 على	 تغلب	 الذي	 األسطوري	 البطل	 سليمان	 عن	 	

ً
خرافية

املكان	من	دالالٍت	 أن	تسقطه	على	 الكاتبة	 أرادت	 ما	 مع	 يتناسب	 املكان	طابًعا	غرائبيا	 أضافت	على	

)15)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص212.

)16)		غاستون	باشالر،	جماليات	املكان،	غالب	هلسا	)مترجًما(،	ط2،	)بيروت،	املؤسسة	الجامعية	للدراسات	والنشر	والتوزيع،	1984م(	ص31.

)17)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص225.

)18)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص42.
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ارتبطت	بالشخصيات	وسلوكاتها.		

الزمان	 عبر	 تتنقل	 فهي	 	،
ً
مختلفة 	

ً
ومكانية 	

ً
زمانية فضاءاٍت	 الكادميوم”	 “لعنة	 رواية	 تتخذ	 	

القائم	 الواقع	 لترصد	 الحبكة،	 تسير	وفقه	 الذي	 الروائي	 الحدث	 بمرونٍة	بحسب	مقتضيات	 واملكان	
ا	عن	ابنتيها	املخطوفتين	إلى	سورية	

ً
على	الظلم	واالستبداد،	ففي	2015	تعود	فضيلة	من	إيطاليا	بحث

قبٍح	 إلى	 فيها	 جماٍل	 كل	 وحولت	 قريتها،	 مالمح	 غيرت	 قد	 الحرب	 أن	 لتجد	 تحديًدا	 الغاب	 وإلى	سهل	
ودماٍر،	فتسترجع	ذكريات	الطفولة،	وتبرز	خياالت	أمها	وأبيها،	جدها	وجدتها،	أخواتها،	بكل	ما	تحمله	
أواخر	 في	 عائلتها	 مع	 انتقلت	 أن	 إلى	 املكان	 ببقايا	 مالمحها	 ارتبطت	 أحداٍث	 من	 الشخصيات	 هذه	
	بين	أحيائها	الشعبية	حيث	يقبع	املوت	في	

ً
السبعينات	إلى	حلب.	وتتابع	فضيلة	بحثها	في	حلب	متنقلة

رصاصة	قناٍص	أو	قذيفٍة	في	القلعة	أو	الكالسة	أو	بستان	القصر	حيث	))كان	رصاص	القناصة	ينطلق	
في	جسد	 ليستقر	 املوت،	 من	 هرًبا	 املسرعة	 البحر،	 كأمواج	 املتالطمة	 الجموع	 تلك	 باختراق	 مبتهًجا	
إنسان(()19)،	ويعود	املا�سي	بثقله	لينقلنا	مع	البطلة	فضيلة	إلى	حلب	وتحديًدا	إلى	))صباح	أول	يوٍم	
من	عيد	األضحى	في	الحادي	عشر	من	آب	1980،	أمر	املقدم	هشام	جنوده	بتطويق	املشارقة،	انتشر	
الجنود	في	الحي،	وأغلقوا	مخارجه	بالدبابات،	وخالل	أقل	من	ساعٍة	أفرغت	البيوت	من	السكان،	أنزلوا	
الرجال	والشيوخ	والشباب	بحجة	أن	الضابط	يريد	التحقيق	معهم،	اصطف	أكثر	من	مئة	شخٍص	في	
املذبحة	 هذه	 في	 كلها	 عائلتها	 فضيلة	 فقدت	 حيث	 النار(()20)،	 بإطالق	 جنوده	 املقدم	 وأمر	 الشارع،	
البشرية	التي	كانت	تستهدف	القضاء	على	الحركات	اإلسالمية،	تتابع	فضيلة	البحث	وتذهب	إلى	الرقة	
لعلمها	أن	تنظيمات	داعش	هي	املسؤولة	عن	خطف	ابنتيها	لترصد	ب�سيٍء	من	التفصيل	األفكار	التي	
يقوم	عليها	هذا	التنظيم،	وتصور	حفرة	املوت	“الهوتة”	حيث	يتخلص	التنظيم	من	ضحاياه،	لتصبح	

	على	جرائمهم	الوحشية	التي	ال	ير�سى	بها	شرٌع	أو	ديٌن.
ً
	شاهدة

ً
	جماعية

ً
هذه	الحفرة	مقبرة

اللغة الروائية. 3

استخدمت	تري�سي	في	رواية	“مدن	اليمام”	لغة	املثقف	البسيطة	التي	ال	تخلو	من	انزياحاٍت	 	
سعيد	 أبي	 لبيت	 وصفها	 مثل	 الدقيق	 الوصف	 في	 تستطرد	 كانت	 ما	 وكثيًرا	 الروائي،	 السرد	 يتطلبها	
داخلها	 تحمل	 متكاملٍة	 دقيقٍة	 هندسٍة	 خالل	 من	 القارئ	 مخيلة	 تحرك	 التي	 بتفاصيله	 الفلسطيني	
روًحا	تكاد	تنبض	بالحياة،	ووصفها	ليلة	وداع	أم	الزلف	البنها	املجند،	ووصفها	لتفاصيل	االعتداءات	
الوحشية،	إذ	لم	تخل	لغتها	من	الجرأة	في	وصف	مشاهد	االعتداء	الجن�سي،	واستخدام	مصطلحاٍت	

)19)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص51.

)20)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص127.
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جنسيٍة	واضحٍة	“خصيان-	فرج-	يستمني-	املني-	مضاجعة-	هيجان”،	ملالمسة	فظاعة	التوحش	التي	ال	
يمكن	أن	يتصورها	اإلنسان.

	تحرك	
ً
	استفزازية

ً
ولجأت	الكاتبة	إلى	لغٍة	تهكميٍة	واضحٍة	في	بعض	املواقف	التي	تستدعي	لغة 	

إلى	 الحياة	 نور	على	صديقه	عن	عودة	 فيه	 يرد	 الذي	 املنشور	 املتلقي،	وتستفز	مشاعره،	ففي	 ذهن	
العادية	لدى	الشعب،	وهو	 تهكميٍة	ال	تخلو	من	الغضب	على	ترسخ	مفهوم	 بلغٍة	 ينبري	نور	 العادية	
مفهوم	أدلجته	السلطة	حتى	يشعر	الشعب	بأن	ما	هم	عليه	من	االعتيادي	هو	األفضل	لهم،	وأن	أي	
الوطن،	واعمل	 املتآمرين	على	 ))احذر	من	 له:	 الشعب،	فيقول	 في	مصلحة	 ليس	 العادي	 انزياٍح	عن	
الطازجة،	 والفالفل	 الخبز	 تأكل	 الحياة،	 قيد	 البقاء	على	 أردت	 إن	 أمنه،	 الساهرين	على	 إسعاد	 على	
نجوٍم(()21)،	 دولٍة	سبع	 بها	مواطٌن	من	 يحلم	 أهميتك	ال	 لك“	 “هنيًئا	 أنت	مستهدف	 الشاي،	 وتشرب	
املستلب،	فحين	ضرب	 الشعب	 واقع	 على	 الشفقة	 املتلقى	 في	 يثير	 الذي	 للتهكم	 استخدامها	 وكذلك	
	من	لحمه..	لقد	صار	

ٌ
جنود	النظام	محمود	الشاب	املبروك	))أصبح	كثيابهم	املبرقعة،	صار	لديه	بدلة

من	الوحدات	الخاصة(()22).

في	رواية	“ملار”	ابتعدت	اللغة	عن	االنزياح	والغموض،	وقد	يتناسب	هذا	النوع	من	األداء	الوظيفي	
للغة	مع	موضوع	الرواية	التي	اقتربت	إلى	حد	بعيٍد	من	تأريخ	السيرة	الذاتية،	فكان	هم	الكاتبة	توثيق	
	من	التعقيد،	فالدوال	تشير	

ً
الحدث	واإلخبار	عنه	بلغٍة	سهلٍة	ومباشرٍة	وواضحٍة،	بمعنى	أنها	كانت	بعيدة

إلى	مدلوالتها،	ما	يجعلها	غير	عسيرٍة	على	املتلقي،	وحرصت	الكاتبة	على	أن	تتناسب	مستويات	اللغة	
مع	الشخصيات	وتنوعها،	فلغة	شخصية	زياد	املهزوزة	”القائد	الجديد”	كانت	تتسم	بالسطحية	وعدم	
النضج	وقلة	الوعي	ألبعاد	األمور،	فعندما	طلب	منه	الجنرال	االستعجال	في	الزواج	تثبيًتا	ألبدية	الحكم	
	في	قصرها	على	لقب	السيدة	األولى(()23)،	

ً
أجاب	زياد	))أتزوج!	ال،	أنت	ال	تعرف	أمي،	ال	تريد	منافسة

بينما	كانت	لغة	“ملار”	تتسم	باملكر	والدهاء	والحقد،	فعندما	كانت	تسدي	نصائحها	لصخر	الطامح	إلى	
الوصول	إلى	السلطة	قالت	بنبرٍة	حادٍة	وباردٍة	))ال	تترك	شيًئا	يقف	في	طريق	أحالمك،	أزله	من	طريقك،	
وإن	احتجت	عليك	ذراعك،	فاقطعها...	الوصول	يحتاج	منك	أن	تقتل	كل	إحساٍس	فيك،	حذار	أن	

تبقي	في	نفسك	شيًئا	قبل	أن	تبدأ(()24).

ا	من	هذا	التناسب	يقول	باختين	))إن	الرواية	هي	التنوع	االجتماعي	للغات،	وأحياًنا	للغات	
ً
وانطالق

)21)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص28.

)22)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص81.

)23)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص294-293.

)24)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص185-184.
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إليها	 ينتمي	 التي	 ال	 الشخصية،	 إليها	 تنتمي	 التي	 الطبقة	 عن	 تعبر	 فاللغة	 الفردية(()25)،	 واألصوات	
الكاتب،	ويجب	أن	يكت�سي	أسلوبها	بعًدا	اجتماعيا	يتناسب	مع	البيئة	التي	نمت	فيها	الشخصية،	ورصد	
ما	طرأ	عليها	من	تحوالٍت	كانت	لها	أبعادها	النفسية	واالجتماعية،	ومن	هنا	تأتي	براعة	الكاتب	الروائي	

في	إظهار	مقدرته	اللغوية	التي	يفكر	من	خاللها.

استخدمت	الكاتبة	في	رواية	“لعنة	الكادميوم”	اللغة	الفصيحة	من	دون	تكلٍف،	وقد	أدخلت	بعض	
	في	لغة	الرواية،	بل	إن	هذا	النوع	من	التطعيم	

ً
العبارات	باللغة	العامية	من	دون	أن	يحدث	ذلك	خلال

لسان	 على	 الكاتبة	 فيه،	كقول	 املستخدمة	 البيئة	 مع	 يتناسب	 الذي	 املعيش	 الواقع	 يالمس	 اللغوي	
التي	يمكن	 األيمان	 تعبيًرا	عن	أغلظ	 اليمين(()26)،	 الهاء	وعقد	 ))وكسر	 الغاب:	 في	سهل	 القرية	 نسوة	
أن	يحلف	بها	املرء،	وهذا	يؤكد	انتماء	تلك	الشخصيات	إلى	البيئة	الشعبية	ذات	الوعي	الفطري،	أو	
قد	تكون	الغاية	من	تلك	العبارات	إظهار	انتماء	الشخصية	إلى	مدينٍة	معينٍة	كقول	السائق	في	حواره	
مع	لورينزو:	))ماني	معبي	عينك؟	على	را�سي	حارتك(()27)،	لتدل	على	انتماء	الشخصية	إلى	مدينة	حلب.

،	وقد	تحمل	اإلشارات	التي	يتوصل	
ٌ
	وموجزة

ٌ
،	موحية

ٌ
	مكثفة

ٌ
لجأت	الكاتبة	إلى	لغة	األحالم،	وهي	لغة

بأبيها	 إلى	حلب	تحلم	 في	الالشعور	عند	اإلنسان،	فعندما	تذهب	فضيلة	 الكامن	 الباطن	 العقل	 إليها	
:	))ملاذا	لم	تبحثي	عني؟	ملاذا	تركتني	أهيم	وحيًدا	في	هذه	الدنيا؟	هل	بحثت	عني	في	

ً
وهو	يعاتبها	قائال

عن	حلب،	 غيابها	 مدة	 فضيلة	طوال	 تعانيه	 كانت	 التي	 النف�سي	 الضغط	 يؤكد	 ما	 وهو	 النهر؟(()28)،	
كونها	لم	تجد	جثة	والدها	بين	الجثث	يوم	املجزرة،	ويحيل	هذا	الحلم	على	حالٍة	من	التأنيب	النف�سي	

املتعمق	في	الوعيها،	واملرافق	لها	في	هذه	املرحلة	الزمنية.

ا	من	معطيات	الواقع،	تقول	فضيلة	وهي	تسرد	
ً
وتستخدم	أيًضا	لغة	الحلم	للتنبؤ	باملستقبل	انطالق

حلمها:	))أرى	أناتا،	ترتدي	زي	فالحٍة،	وسط	سماٍء	زرقاء،	وحقٍل	أبيض..	تقطف	أزهار	القطن!	أناديها،	
،	تغطي	السماء	غيوٌم	

ً
،	ترفع	رأسها،	تبتسم،	وتتال�سى..	الجو	ينقلب	فجأة

ً
وال	أسمع	صوتي!	أناديها	ثانية

املحيط	 السهل	 ويبدو	 الشمس،	 الغيوم،	تشرق	 تنقشع	 ثم	 القذائف!	 وتنهمر	 البرق،	 سوداء،	يشقها	
أرجوانيا،	 الزهر،	 ويتفتق	 �سيٍء،	 كل	 ليغطي	 الخضار،	 يزحف	 االخضرار،	 مرعب	 والنهر	 بالينابيع،	
الواقع،	وتجمع	من	 الكاتبة	عناصر	هذا	الحلم	من	 النيل	األفق(()29)،	إذ	تستمد	 وأبيض..	تسد	زهرة	

)25)		ميخائيل	باختين،	الخطاب	الروائي،	محمد	برادة	)مترجًما(،	ط1،	)القاهرة:	دار	الفكر	للدراسات	والنشر	والتوزيع،	1987م(،	ص39.

)26)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص21.

)27)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص81.

)28)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص121-120.

)29)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص253.
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خالله	املتباعدات،	وهذا	ما	عبر	عنه	فرويد	بأنه	))النشاط	الرمزي	للمخيلة،	كما	أن	مخيلة	الحلم	ال	
	فقط...	فمخيلة	الحلم	ال	تقف	عند	مجرد	تمثيل	

ً
تصور	املوضوعات	أبًدا	تصويًرا	مستوفى،	بل	مجمال

	إلى	أن	تدخل	أنا	الحالم	في	عالقٍة	بهذا	املوضوع	إلى	حد	ينقص	أو	
ٌ
	باطنة

ٌ
املوضوع،	بل	تدفعها	ضرورة

إليها	 النهاية	التي	وصلت	 ا(()30)،	فتحاول	الكاتبة	أن	تشير	من	خالل	الحلم	إلى	
ً
يزيد،	وبهذا	تخلق	حدث

“أناتا”،	وهي	موتها	في	إثر	انفجار	الحزام	الناسف	الذي	وضعه	لها	التنظيم	اإلسالمي	املتطرف،	وتعود	
لتربط	رمزية	زهرة	النيل	الحاملة	للموت	بالتنظيم	من	خالل	اكتساح	الزهرة	املرعب	للمكان.

الشخصيات الروائية. 4

بالحدث	 	
ٌ
ملتصقة فالبطولة	 	لشخصيٍة	محددٍة،	

ٌ
مطلقة 	

ٌ
بطولة اليمام”	 “مدن	 رواية	 في	 توجد	 ال	

الشخصيات	 الحدث،	وهي	أصوات	 لتصعيد	 رئيسٍة	 ثالثة	أصواٍت	 الكاتبة	 الروائي،	وقد	استخدمت	
الرواية	 بداية	 الذي	يستمر	منذ	 الراوي	األسا�سي	 تمثل	 التي	 األم	 أولها	شخصية	 الرواية،	 في	 الرئيسة	
حتى	نهايتها،	بينما	يبقى	الصوتان	اآلخران	في	حالٍة	من	الخفاء	والتجلي،	وهي	بذلك	الحضور	تؤكد	فكرة	
بما	تحمله	من	صفات	األمومة	املمتدة	 العامة	 إلى	شخصية	األم	 انتقالها	من	شخصية	األم	الخاصة	
لشخصية	 كان	 الثاني	 الصوت	 أما	 الظلم،	 من	 بحريتهم	وخالصهم	 املؤمنين	 الوطن	 أبناء	 كل	 لتشمل	
حنظلة	وهي	الشخصية	التي	تتحرك	في	فضاء	الرواية	زماًنا	ومكاًنا	لتنقل	األحداث	الحية	بتفاصيلها،	
كما	تنقل	ذكريات	أحداٍث	قديمٍة	من	أناٍس	عايشوها	إلى	“أم	نور“	عبر	صفحٍة	سريٍة	مشتركٍة	بينهما،	
	في	الرواية،	وثالث	األصوات	كان	لشخصية	نورس	املخرج	

ً
ولعلها	بذلك	تصبح	أكثر	الشخصيات	حيوية

السينمائي	الذي	استطاع	على	الرغم	من	معاناته	من	االعتقال	أن	يدمج	عالم	السجن	في	عمله،	فكل	
	ألفالم	التعذيب	من	

ً
ما	مر	معه	من	تفاصيل	كان	يراها	بعيني	املخرج	الذي	يراقب	بدقٍة	لقطاٍت	حية

داخل	السجن،	بمعنى	أن	شخصية	نورس	املخرج	لم	تنفصل	عن	نورس	السجين	حتى	في	أشد	لحظات	
يأسه	وأمله،	ولكنه	الفرق	كما	قال	نورس	بين	))قسوة	التجربة	ورفاهية	املخيلة(()31)،	إذ	يصبح	للقبح	
	يستطيع	من	خاللها	أن	يتجاوز	العالم	الواقعي	إلى	العالم	املمكن	كما	في	مشهد	الشمس	

ٌ
	خاصة

ٌ
جمالية

	قرب	الجراح	
ً

املنعكسة	على	ظهر	السجين:	))اللون	األزرق	لظهر	املعتقل	املموج	بلوٍن	أحمر	اسود	قليال
املندملـة،	أظهرتـه	الشـمس	وكأنه	قوس	قـزح..	توهـج،	وتكور	مع	تمطي	الجسـد،	ثم	تمدد	مع	انحنائه،	
تحول	 إمكان	 الكاتبة	 تؤكد	 املشهد	 بهذا	 للطيران(()32)،	 يستعد	 طائٍر	 بجناحي	 أشبه	 الحركة	 فصارت	

)30)		سيجموند	فرويد،	تفسير	األحالم،	مصطفى	صفوان	)مترجًما(،	ط8	)القاهرة:	دار	املعارف،	1994م(،	ص117-116.

)31)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص238.

)32)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص223.
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الواقع	إلى	ممكٍن،	وذلك	من	خالل	فكرة	التحول	التي	تجسدت	في	هذا	املشهد.

ترتبط	 إذ	 الروائي،	 العمل	 من	 مهما	 جزًءا	 	
ً
مجتمعة تشكل	 	،

ً
داللية وحداٍت	 الشخصيات	 وتعد	

املكونات	الروائية	جميعها	جدلًيا	مع	الشخصيات	ضمن	الرواية،	وتتوزع	بين	شخصياٍت	رئيسٍة	وثانويٍة،	
وبين	شخصياٍت	ثابتٍة	ومتطورٍة،	ولعل	أهم	الشخصيات	في	رواية	“ملار”	هي	ملار	نفسها،	إذ	تعد	هذه	
،	راوحت	بين	الخبث	والكره	والحقد	

ً
الشخصية	من	الشخصيات	املركبة	التي	امتلكت	نوازع	متناقضة

وبين	الحب	والعطاء،	وهي	في	الحالتين	كلتيهما	استطاعت	أن	تمسك	بخيوط	اللعبة	من	خالل	فرض	
سيطرتها	على	جميع	من	حولها،	إن	الدقة	املتناهية	التي	بنيت	على	أسسها	هذه	الشخصية	تستدعي	

من	القارئ	العناية	في	رصد	مالمحها	وتحليل	أبعادها.

	عن	طريق	رفضها	السكوت	عن	
ً
	ثورية

ً
،	حملت	رؤية

ٌ
	ثابتة

ٌ
أما	شخصية	“يونس”	املؤرخ	فهي	شخصية

الواقع	االستالبي،	فعلى	الرغم	من	تعرض	يونس	للسجن	إال	أنه	كان	يحاول	دائًبا	أن	يتابع	ثورته	عن	
طريق	الكلمة،	أي	تأليف	الرواية	التي	رغب	في	أن	يكتبها	األستاذ	بعد	خروجه،	وتفضح	خفايا	األسرة	
فكان	 السجن،	 من	 حيا	 يخرج	 لن	 أنه	 في	 الثقة	 كل	 يثق	 كان	 ألنه	 االستبدادية؛	 وسياساتها	 الحاكمة	
في	يونس،	واستمر	عن	طريق	األستاذ	واملقاتلين	 	

ً
بداية الذي	تجسد	 للرفض	 امتداًدا	 صوت	األستاذ	

املؤمنين	بالثورة	في	الجبل.

،	استغلت	الظروف	كلها	للوصول	إلى	
ٌ
	متسلقة

ٌ
	انتهازية

ٌ
أما	شخصية	صخر	“القائد”	فهي	شخصية

في	أغلب	األوقات،	 إلى	الصمت	أو	الجمل	املبتسرة	 	تميل	
ٌ
	غامضة

ٌ
أنها	شخصية إلى	 السلطة،	إضافة	

لذلك	ليس	من	السهل	كشف	خباياها	ونياتها	بسهولٍة،	وقد	ارتبط	اسم	القائد	بصفة	الخلود	“القائد	
بـ	 املفهوم	 هذا	 بترسيخ	 بدأ	 للسلطة	 استالمه	 فمنذ	 الديمومة،	 عن	 الدائب	 بحثه	 إلى	 	

ً
إشارة الخالد”	

تقدمها	 التي	 الصورة	 املدن(()33)،	وهذه	 مداخل	 في	 تأخذ	شكله	 كتٍب،	وحجارٍة	 في	 ))كلماٍت	مرصوفٍة	
	للحاكم	املستبد	رغم	تغير	العصور،	فهذا	الحاكم	غالًبا	ما	يصل	

ٌ
	نمطية

ٌ
الكاتبة	عن	القائد	))هي	صورة

بقبضٍة	 الدولة	 في	 السلطات	 كل	 يمسك	 الزمن،	 على	 متعالًيا	 ويبدو	 غير	شرعيٍة،	 الحكم	بصورٍة	 إلى	
من	حديٍد،	ويتمتع	بكل	الصالحيات	وفق	مزاجه	الشخ�سي	دون	وضع	اعتباٍر	ألحد(()34)،	لذلك	فإن	
،	تخلت	عن	ظلها	لتنسلخ	عن	أي	مبدأ،	فـ))حين	نظر	إلى	نفسه	

ٌ
	متحولة

ٌ
شخصية	القائد	هي	شخصية

في	املرآة	كانت	الظالل	قد	تالشت	تماًما،	كان	وحيًدا	من	دون	ظله(()35)،	وذلك	بعد	استالمه	السلطة،	
معلًنا	ابتداء	عهٍد	جديٍد	ال	ظل	فيه	سوى	للدماء.

)33)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص284.

)34)		سعيد	يقطين،	قضايا	الرواية	العربية	الجديدة،	الوجود	والحدود،	ط1	)الجزائر:	منشورات	االختالف،	2012م(،	ص174	بتصرُّف.

)35)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص244.
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ٌ
تطرح	رواية	“لعنة	الكادميوم”	شخصية	فضيلة	على	أنها	بطلة	الرواية،	وشخصية	فضيلة	شخصية
تلتقي	عنده	 الذي	 املحور	 تشكل	 معه،	 	

ٌ
ومتفاعلة الحدث	 في	 	

ٌ
فاعلة التناقضات،	 من	 	

ٌ
	خالية

ٌ
واضحة

الشخصيات،	اتسمت	بالذكاء	والتمرد،	تقول	فضيلة	عن	نفسها	))أول	صرخة	احتجاٍج	كانت	رفًضا	
للحياة،	لكن	عندما	أرغمت	على	العيش	فيها،	لم	أقبلها	كما	هي،	أشياء	كثيرة	لم	تكن	تناسبني،	وكانت	
أمي	دائًما	تصفني	بالشرسة،	وتقول	إني	غير	مؤدبٍة	أحياًنا.	لكن	ذلك	لم	يكن	يضايقني،	بالعكس،	كنت	
ومن	 كلها،	 والتقاليد	 العادات	 من	 فضيلة	 تحررت	 تناسبني(()36)،	 بأنها	 وأشعر	 الصفات،	 تلك	 أحب	
	
ٌ
	بالدين	يوًما	ما،	وعالقتي	باهلل	منفصلة

ً
االلتزامات	التي	قد	تلزمها	بديٍن	معيٍن،	تقول	))لم	أكن	متمسكة

	حد	التهور؛	خصوًصا	
ٌ
	جريئة

ٌ
عن	أي	تفاصيل	اخترعها	البشر	بمختلف	طوائفهم(()37)،	وهي	شخصية

عندما	يرتبط	األمر	بعواطفها،	عندها	يتوقف	التفكير	والتحليل	وتندفع	إلى	ما	تريد	القيام	به،	فقد	
ا	عن	ابنتيها	من	دون	أن	تفكر	بنتائج	تصرفها،	

ً
جازفت	بالذهاب	إلى	التنظيمات	اإلسالمية	املتطرفة	بحث

	ألحٍد،	وبذلك	تجد	حريتها.
ً
فهي	تعيش	حياتها	على	هواها	وترفض	أن	تكون	تابعة

نعود	لنلتقي	بشخصية	خضر	التي	سبق	أن	التقينا	بها	في	رواية	“مدن	اليمام”،	ولعل	هذه	الشخصية	
في	 إلى	تركيا،	عاد	 يمامة	الخضر	ونقل	 أنقذت	 أن	 تتنامى	مع	الحدث،	وتتصارع	معه،	فبعد	 ما	زالت	
هذه	الرواية	بشخصيٍة	شديدة	التناقض	والتعقيد	واالزدواجية،	حيث	انضم	إلى	الجماعات	اإلسالمية	
املتطرفة	التي	تتعاون	سرا	مع	النظام،	يلف	الغموض	والتناقض	شخصية	الخضر،	فهو	يظهر	الحب	
لفضيلة	ويتعاون	مع	التنظيمات	لخطف	ابنتيها،	يكره	القتل	وال	يتوانى	عن	إراقة	الدم،	يدعي	بأنه	ال	
يحمل	توجًها	طائفيا	ويتلقى	أوامر	طائفته	وينفذها	من	دون	مناقشة،	يدعى	التدين	ولكنه	يقتل	ويدخن	
ويسكر،	يرمي	املعتقلين	األحياء	بالهوتة	ويخ�سى	أن	يموت	من	دون	قبٍر،	يظهر	احترامه	لآلخر	وآلرائه	
يتزوج	فضيلة	يطلب	منها	ممارسة	الجنس	داخل	السجن	 بتعذيبهم	بمازوخيٍة	سافرٍة،	فحين	 ويتلذذ	
	))أريد	أن	أمارس	الحياة	في	مكاٍن	صمم	للموت(()38)،	حتى	اسمه	لم	يخل	من	التناقض	فاسمه	

ً
قائال

	عند	التنظيمات	باسم	أسد	هللا	حمزة،	هذا	التناقض	جعله	يعيش	
ٌ
الحقيقي	املالزم	خضر	وهو	معروف

في	عذاٍب	دائٍم،	ويغرق	في	السادية	التي	اختارها	لنفسه	حتى	لقي	حتفه	على	يد	التنظيم.

ا: تصور البنية الذهنية ورؤية العالم الروائي
ً
ثالث

النص	تسمى	 بنى	خارج	 ،	لذلك	ال	بد	من	دمجها	ضمن	
ً
الداللية	أن	تدرس	منعزلة للبنى	 ال	يمكن	

البنى	الذهنية،	هذه	البنى	غير	واعيٍة	وغير	شعوريٍة،	تتجسد	في	وعي	الجماعة	االجتماعية،	لذلك	فإن	

)36)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص16.

)37)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص242.

)38)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص219.
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البنية	 ،	هذه	
ً
	وشاملة

ً
	واضحة

ً
رؤية لتحقق	 أوسع	 ببنيٍة	 الداخلية	 البنى	 بربط	هذه	 يطالب	 غولدمان	

األخيرة	ال	يمكن	بحال	أن	تكون	من	نتاج	الفرد،	إنما	هي	بالضرورة	نتاٌج	جماعي،	فعن	طريق	هذا	الربط	
البنيات	 بين	 العالقة	 ))بإقامة	 أي	 الخارجية،	 والعناصر	 الداخلية	 العناصر	 بين	 	

ٌ
	جدلية

ٌ
تنشأ	عالقة

أو	 لفئٍة	 الجماعي	 للوعي	 املكونة	 الذهنية	 البنيات	 وبين	 التفسيرية	 القراءة	 بواسطة	 املنتزعة	 الداللية	
طبقٍة	اجتماعيٍة(()39).

البعد الفكري في الحدث الروائي. 	

بين	 الثقة	 إلى	سياسة	زرع	الخوف	وتكريس	نظرية	الشك	وعدم	 اليمام”	 الكاتبة	في	“مدن	 أشارت	
الناس،	خصوًصا	بعد	أن	ارتفعت	مطالب	املتظاهرين	من	املطالبة	بالحرية	إلى	إسقاط	النظام،	وهذه	
	زرع	منذ	سنواٍت	طويلٍة	بدأت	منذ	ثمانينات	القرن	املا�سي،	

ٌ
السياسة	ليست	وليدة	املرحلة،	فهو	خوف

فقد	))كانت	سياسة	القمع	تدخل	الرعب	في	نفوس	الناس	والشك	حد	خوف	األخ	من	أخيه(()40)،	إلى	
أن	عشعش	في	البناء	الفكري	للشعب،	فالخوف	املتجذر	في	النفوس	من	القتل	والتعذيب	واالغتصاب	
والتنكيل،	ذلك	كله	دفع	إلى	االعتقاد	بـ))أن	الشعب	السوري	يبني	األحالم	على	األحالم،	فتكثر	خيباته	
وانكساراته،	وأن	عليه	االلتزام	باملثل	الشعبي	القائل	على	قد	بساطك	مد	رجليك،	وإال	فسيكون	مصيره	
رجليك،	 لك	 بساطك	سنمد	 قد	 على	 ليصبح	 الشعبي	 املثل	 فينعكس	 بروكست(()41)،	 بسرير	 متعلًقا	
هذا	هو	الواقع	القائم	الذي	انطلق	منه	الوعي	املمكن،	واقٌع	يطغى	عليه	االستالب	والتسيس،	وجعل	

	وعن	العالم	من	حوله	ثانًيا.	
ً
الفرد	مغترًبا	عن	ذاته	أوال

وتعبئته	 السلطة،	 ومصلحة	 ينسجم	 وبما	 مستوياته،	 بكل	 الشعبي،	 التفكير	 أدلجة	 محاولة	 إن	
ا	عن	التفكير،	فزرع	فكرة	تأليه	الرئيس	يعود	بنا	إلى	زمن	ما	

ً
بمفهوم	املقدس،	يصنع	فكًرا	متصلًبا	معوق

قبل	الحضارات،	زمن	استبداد	فرعون	على	شعب	مصر،	لذلك	فإن	الكاتبة	تعرض	من	خالل	شخصية	
الخضر	نموذج	الجندي	املؤدلج	بحسب	نظاٍم	محدٍد،	فهي	تعمق	اإلضاءة	على	ذاته	من	الداخل	من	
خالل	املونولوج	الذي	يدور	بينه	وبين	نفسه،	فـ))طقوسه	املقدسة	تلك	ال	يمكن	أن	يمسها	حتى	بمجرد	
التفكير	فـي	ماهيتها..	فكيف	بنقاشـها؟	ملاذا	عليه	أن	يدفع	الثمن	غالًيا،	والعالم	من	حوله	ال	يمنحه	
سوى	الفتات...	عنـف	نفسـه	لجرأتها	فـي	تناول	الفكـرة..	شـتمها،	وكال	لها	من	األلفاظ	النابية	ما	أشبع	
رغبته	في	اإلساءة	إلى	ذاته	كي	يستغفر	عن	ذنٍب	ال	يغتفـر...	بدأ	يفكر	كمارٍق	كافٍر	تمرد	على	عقيدته	

)39)		محمد	نديم	خشفة،	تأصيل	الّنص،	املنهج	البنيوي	لدى	لوسيان	غولدمان،	ط1،	)حلب:	مركز	اإلنماء	الحضاري،	1997م(،	ص	11.

)40)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص83.

)41)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص26.
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وإيمانه...	كيف	سيواجه	عقوبته	حين	يعرفون	أنه	لم	يعد	يرى	ما	جاء	من	أجله	مقدًسا؟	وأنه	لم	يعد	
نقاش(()42)،	 دون	 من	 بها	 يؤمن	 أن	 لقنوه	ضرورة	 التي	 الغائمة	 الفكرة	 لتلك	 السجود	 بجدوى	 يشعر	
إن	الكاتبة	تشير	إلى	ما	يحمله	املجند	من	تناقضاٍت	عميقٍة	بين	أناه	والهو	)الالشعور(،	وهو	ما	سعى	

	ملثل	هذا	الشك	أن	يتسرب	إلى	نفوس	تابعيه.
ً
النظام	إلى	املحافظة	عليه	بما	ال	يدع	مجاال

الغاية	مهما	كانت	 إلى	 اللذة	والوصول	 تعزيز	مفهوم	إشباع	 إلى	 النظام	سعى	 ومن	أجل	ذلك	فإن	
املبرر	 االنتقام	 من	 نوًعا	 املمارسات	 هذه	 تعد	 السلطة	 كرسته	 الذي	 املجند	 فكر	 ففي	 الوسيلة،	
إثبات	وجود	 	على	

ً
ودليال الحاكمة،	 للسلطة	 األيديولوجي	 اإلطار	 الخروج	على	 ألشخاٍص	تجرؤوا	على	

حرمة	 كانتهاك	 ذويها،	 أو	 الضحية	 في	 والعار	 اإلذالل	 أثر	 ترك	 خالل	 من	 الدائم	 وحضورها	 السلطة	
األموات	باالعتداء	على	الجسد،	أو	بممارسة	الجنس	مع	الذكور	أو	ممارسة	االعتداء	الجن�سي	جماعيا	

على	جسٍد	واحٍد.

له	 يبقى	 أال	 يجب	 فاآلخر	 السلطة،	 تقدمها	 التي	 املختلف	 اآلخر	 فكرة	 إلى	 اإلشارة	 الكاتبة	 أرادت	
وجوٌد،	يجب	أن	يمحي؛	ألنه	سيكون	عدًوا	في	الحاضر	وفي	املستقبل	أيًضا،	وأن	وجود	أي	طرٍف	يرتبط	
بانعدام	وجود	اآلخر،	لذلك	فإن	خضر	يتساءل	بعد	قتله	للفتى	))هل	أخطأت	بقتل	الفتى؟	ألم	يكن	
نريـد	 ..	حتى	الجرحى	ال	

ٌ
بـهـم	شـفقة لنا:	ال	ترحموا	أحـًدا..	ال	تأخذكم	 قـالـوا	 لكنهـم	 بإمكاني	تركه	حيا؟	

ا..	إن	تركتموهم	سيقتلونكم(()43)	.	
ً
أسـرى..	نريدهـم	أمواتـ

تعود	الكاتبة	في	رواية	“ملار”	إلى	طرح	فكرة	ارتباط	القائد	باألبدية	والخلود	من	خالل	الكتاب	الذي	
أجبر	الجنرال	يونس	على	تأليفه،	يتناول	الكتاب	حياة	القائد	وفكره	وفلسفته	في	الحياة،	فالقائد	يسعى	
إلى	تكريس	مفهومين؛	)األبوة	والخلود(،	وقد	جرى	التأسيس	لفكرة	الخلود	من	خالل	ربط	فكرة	الكتاب	
املسيحي	 الدين	 من	 جذورها	 القائد	 استمد	 فقد	 األبوة	 أما	 األبدي،	 الخلود	 عن	 الباحث	 بجلجامش	
حين	قال	في	إحدى	مالحظاته	على	الكتاب	))أليس	األب	هو	الخالق،	واالبن	هو	الرسول	كما	جاء	في	
لشعبه	 القائد	 احتواء	 معنى	 يتضمن	 الذي	 السيا�سي	 املفهوم	 ارتبط	 وبذلك	 املسيحي؟(()44)،	 الدين	

.
ً
ومسؤوليتهم	تجاهه	باملفهوم	الديني	الذي	يحيل	على	أنه	القادر	واملتحكم	في	مصائرهم	موًتا	وحياة

الفناء	بكل	ما	أوتي	من	 أنه	سيفنى	ال	محالة	يحارب	فكرة	 القائد	على	الرغم	من	إدراكه	 لقد	كان	
سطوٍة،	ليس	فقط	بتسطير	خلوده	في	الكتب،	بل	قد	راقت	له	فكرة	صنع	تماثيل	له	ووضعها	في	كل	
مكاٍن،	))حتى	أصبح	الناس	يخشون	أن	ينظروا	إلى	األماكن	التي	يحتلها	التمثال	رافًعا	يده	بالتحية،	أو	

)42)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص51-43-42.

)43)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص63.

)44)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص20.
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ارتبطت	فكرة	 	سيًئا،	فيذهبون	وراء	الشمس(()45)،	وبهذا	
ً

تأويال عاقًدا	حاجبيه؛	كي	ال	تؤول	نظرتهم	
الخلود	واألبدية	بالخوف	املتجذر	عند	الشعب.

في	 الشعب	 فئات	 التدجين	من	بعض	 تمكن	فلسفة	 إلى	 الكاتبة	 تشير	 الكادميوم”	 “لعنة	 رواية	 في	
سورية،	وذلك	من	خالل	نشر	سياسة	التخويف،	وتنفيذ	اإلبادات	الجماعية،	واالعتقاالت	التعسفية،	
العبودية	 فأصبحت	 اليومية،	 حياته	 بتأمين	 الشعب	 كاهل	 وإرهاق	 الحريات،	 ومصادرة	 األفواه	 وكم	
	مع	كامل	الطاعة،	ومن	دون	أن	يعمل	أحد	هؤالء	

ً
التي	يسعى	النظام	إلى	تطبيقها	على	الشعب	عبودية

كما	 بالتفكير	 يرتبط	 ال	 فاألمر	 والشعب،	 القيادة	 بين	 الصحية	 العالقة	 في	 للتفكير	 عقله	 املنساقين	
تقول	فضيلة	))بل	بفكرة	العبودية	نفسها،	بعض	الناس	إن	امتلكوا	حريتهم،	ال	يعرفون	ماذا	يصنعون	
بها،	فيهدرونها،	أو	يغرقون	في	الفو�سى،	أو	يبحثون	عمن	يستعبدهم	من	جديد	لذا؛	نراهم	يرفضون	
إليهم	طوق	األمان،	والطغاة	يعون	 إنها	بالنسبة	 تلك	الحرية،	ويتشبثون	بأذيال	عبوديتهم	آلخر	رمٍق،	
يثور	 أن	 وبدل	 الشعب،	 هذا	 في	الوعي	 تأصلت	 ألنها	 من	خاللها(()46)؛	 ويحكمون	 تماًما	 الظاهرة	 هذه	
عليها	ويرفضها،	بات	يدافع	عنها	ويتمسك	بها،	وبذلك	ال	يمكن	أن	يتجاوز	واقعهم	القائم	هذا	الواقع	إلى	

أي	وعٍي	ممكٍن،	بل	إن	التفكير	بذلك	املمكن	يرعبهم	كما	يرعب	نظامهم	الذي	يتمسكون	به.

 النسق الثقافي. 	

تربط	الكاتبة	في	رواية	“مدن	اليمام”	بين	ما	يجري	من	أحداث	في	سورية	اليوم	بأحداٍث	جرت	في	
	بحق	الشعب	

ً
	منظمة

ً
إبادة النظام	السوري	ما	يمكن	أن	نسميه	 في	تلك	املرحلة	اقترف	 الثمانينات،	

كل	 وتصفية	 أرضها،	 في	 الثورة	 إلخماد	 يتصورها،	 أن	 البشري	 للعقل	 يمكن	 ال	 بوحشيٍة	 السوري،	
مناطق	 السياسة	 هذه	 طالت	 التهميش،	 سياسة	 بعدها	 واتبع	 بحقوقه،	 باملطالبة	 نفسه	 تحدثه	 من	
سورية	أهمها	مدينة	حماة	وأهلها	الذين	انطبعت	في	ذاكرتهم	قصٌص	عن	القتل	والتعذيب	والخطف	
واالغتصاب،	تلك	القصص	التي	رسخت	في	الوعي	الشعبي	حتى	وصلت	إلى	مرحلة	الخرافة،	وذلك	ليس	
يكون	 ما	 أشبه	 القصص	 تلك	 فأصبحت	 البشري	صوابه	 العقل	 أفقد	 فما	حدث	 املبالغة،	 باب	 من	
))ال	 التي	 الحكايات	 يروي	 الوقائع	 تلك	 الذي	شهد	 املبروك	 الشاب	 عقله،	فمحمود	 فقد	 من	 بهذيان	
يرويها	حكواتي	في	مقهى،	بل	رجٌل	مبروك	ٌال	يكاد	يميز	الزمن	الذي	يجري	بعيًدا	عنه،	فال	يعرف	األمس	
في	 التي	ال	تختلف	عن	قصٍص	سمعناها	 اليوم(()47)،	حكاياٌت	من	نسج	خيال	الجدات	واألمهات	 من	

)45)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص255

)46)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص51.

)47)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص76-75.
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األساطير،	فاملجند	املغلوب	على	أمره	))لم	ينس	أن	أمه	وحتى	يوم	وفاتها	كانت	تحمل	الزهور	إلى	النهر،	
ترميها	برفٍق،	وتو�سي	السمك	أن	يكون	حنوًنا	على	عظام	امليتين(()48)	الذين	مألت	جثثهم	نهر	العا�سي	

آنذاك.

وسعى	النظام	إلى	إثارة	النعرات	الطائفية	على	الرغم	من	التنبه	الشديد	من	الثورة	لتجنب	الوقوع	
،	فـ))السلطة	تجيش	هذه	األحاسيس	لدى	األقليات	

ً
في	مثل	هذه	الفتنة	التي	من	شأنها	أن	تدمر	دوال

النعرات	 هذه	 تدعيم	 في	 ألن	 طائفية((”)49)،	 ذات	صبغٍة	 الثورة	 لجعل	 القمعية	 وسائلها	 بكل	 وتسعى	
ا	لسلطتها.

ً
تثبيًتا	لوجودها،	وترسيخ

أكثر	 القائم	 الواقع	 تجعل	 التي	 التاريخي	 البعد	 ذات	 الثقافية	 األنساق	 من	 “ملار”	 رواية	 تخلو	 وال	
والعلوية	 السنة	 بين	 الطائفي	 االنشقاق	 إلى	 الرواية	 تشير	 إذ	 الطائفية،	 املسألة	 وضوًحا،	وخصوًصا	
الذي	لم	يكن	ابن	لحظته،	فعندما	أعلنت	فرنسا	انتدابها	على	الدولة	السورية	توددت	الطائفة	العلوية	
،	ووجدت	فرنسا	فيهم	داعًما	لوجودها،	واستمراًرا	

ً
	مستقلة

ً
إلى	الفرنسيين،	إلعالن	جبل	الالذقية	دولة

لبقائها	في	املنطقة،	وقد	كان	لسليمان	“جد	القائد“	اليد	الطولى	في	التأسيس	لهذه	الدولة	من	خالل	
فيهم	 يخطب	 هو	 فها	 القرية،	 بين	سكان	 الطائفية	 الروح	 وبث	 الفرنسيين،	 بالضباط	 تمتين	عالقته	
:	))إن	هؤالء	جاؤوا	ليعيدوا	إليكم	حقوقكم،	وينصفوكم	من	الظلم	الذي	لحق	بكم	عبر	التاريخ،	

ً
قائال

وقد	قرروا	أن	يطلقوا	عليكم	اسًما	يرفع	من	شأنكم،	أنتم	العلويين	منذ	اللحظة،	انسوا	العتمة	التي	
عشتم	فيها،	واخرجوا	إلى	النور...(()50)،	وقد	دعمته	مجموعة	من	مثقفي	الطائفة	الذين	كانوا	يؤكدون	

االختالفات	بين	طائفتي	السنة	والعلوية	في	الدين	واملعتقد	والتربية	والعادات	االجتماعية.

طرحت	الكاتبة	من	خالل	أحداث	الرواية	أيًضا	آلية	حشد	املؤيدين	لحزب	البعث	العربي	وبخاصة	
الجيش	والقوات	املسلحة،	وقد	كان	صخر	يتطلع	إلى	االستفادة	من	الحزب	ملصلحة	هدفه	األعلى	في	
يستخدمه	 بوٍق	 إلى	 الحزب	 يحول	 أن	 بإمكانه	 إذ	سيصبح	 السلطة،	 إلى	 الوصول	 وهو	 املرحلة،	 هذه	
	
ٌ
	بين	يديه،	يخلق	منها	ما	يشاء(()51)،	وهذه	حقيقة

ً
	طرية

ً
إلخضاع	البشر	من	حوله	فيصبحون	))عجينة

	تؤكدها	تجربة	الفكر	الشيوعي	االشتراكي	في	االتحاد	السوفييتي	آنذاك.
ٌ
تاريخية

وتتكلم	الكاتبة	في	رواية	“لعنة	الكادميوم”	عن	التنظيمات	اإلسالمية	املتطرفة	من	خالل	األحداث	
املتشابكة	التي	جعلت	فضيلة	تذهب	إلى	الرقة	حيث	توجد	معاقلهم،	بعد	أن	توصلت	إلى	معرفة	مكان	

)48)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص67.

)49)		ابتسام	تري�سي،	مدن	اليمام،	ص98.

)50)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص59-58.

)51)		ابتسام	تري�سي،	ملار،	ص183.
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وجود	ابنتيها	املخطوفتين	اللتين	استدرجتا	إلى	سورية	من	جانب	ناشطين	باعوهم	للتنظيم	بثمٍن	باهٍظ،	
تتواصل	فضيلة	مع	املالزم	خضر	“أسد	هللا	حمزة”	ملعرفتها	املسبقة	به،	وليساعدها	في	التواصل	مع	
يحاول	 	

ً
ومزدوجة 	

ً
متناقضة 	

ً
شخصية ولكونه	 أيًضا،	 فضيلة	 استدراج	 خضر	 املالزم	 يحاول	 األمير،	

إنقاذها	في	لحظاته	األخيرة،	تستطيع	الهرب،	ويقتل	على	يد	التنظيم.	من	خالل	تلك	الزيارة	تتكشف	
لهم	 وقتله	 الشعب	 على	 وتسلطه	 النظام	 استبداد	 بين	 املقارنة	 في	 نفكر	 تجعلنا	 	

ٌ
كثيرة تفاصيل	 لنا	

بأبشع	الطرائق،	واستبداد	هذا	التنظيم	وفرضه	الطاعة	على	مناطق	سيطرته	بقوة	السالح،	فكالهما	
يستبيحان	الدماء	من	أجل	السلطة،	فعندما	يشعر	خليل	بأنه	تحول	إلى	قاتٍل	باملجان	وأن	ما	يجري	
يناقش	 أنه	 ))يعرف	 يتساءل	عن	جدوى	ذلك	لكن	اإلجابة	ال	تصله،	ألنه	 بعينه	 العبث	 من	قتٍل	هو	
فالتنظيمات	 التغيير(()52)،	 أو	 للتطوير	 قابلٍة	 غير	 متطرفٍة	 وعقيدٍة	 ثابٍت	 فكٍر	 على	 مبرمًجا	 شخًصا	
اإلسالمية	املتطرفة	تعزف	على	وتر	الدين،	وتعد	املقاتلين	إلى	صفها	بالجنة؛	ألنهم	ينتمون	إلى	الحق	من	
دون	شك،	فتهيمن	على	أتباعها	من	خالل	تعبئة	عقولهم	وأدلجتها،	فالفئات	املهيمنة	تبحث	عن	أكثر	
	لدى	الفئات	املستهدفة،	وتقنعهم	بوساطتها	أن	ما	اتخذوه	من	مواقف	وقراراٍت	هو	

ً
األنساق	حساسية

الحق	وما	عداه	هو	باطل.

 رؤية العالم في روايات ابتسام تري�سي. 	

لعنة	 ملار،	 اليمام،	 “مدن	 الثالث	 تري�سي	 ابتسام	 الكاتبة	 لروايات	 النقدية	 مقاربتنا	 خالل	 من	
الكادميوم”	توصل	البحث	إلى	النتائج	اآلتية:

	 استطاعت	الكاتبة	أن	تربط	بين	عناوين	الروايات	ورؤيتها	للعالم،	فكانت	العناوين	تحيل	على	أ.
الرغبة	في	العيش	بسالٍم	وأماٍن،	والرغبة	في	كشف	الزيف	والنفاق،	ونبذ	االستغالل،	والقضاء	

على	القبح	القائم	في	الواقع	من	خالل	الثورة	عليه	أينما	كان.

	 إن	اختيار	ابتسام	تري�سي	الزماَن	املمتد	منذ	ثمانينيات	القرن	العشرين	حتى	زمن	قيام	الثورة	ب.
ذلك	 منذ	 واالستالب	 والظلم	 االستغالل	 على	 القائم	 الواقع	 يرصد	 كونه	 دقيٌق،	 اختياٌر	 هو	
الكاتبة	في	 الحين،	فكان	الزمن	منذ	بدء	الثورة	هو	زمن	تبلور	الوعي	املمكن	الذي	عبرت	عنه	

رؤيتها	للعالم،	وتمثل	في	الثورة	والرفض	والتمرد	على	ذلك	الحكم	االستبدادي.	

	 اتسقت	لغة	الكاتبة	مع	املوضوعات	التي	طرحتها	في	رواياتها	الثالث،	فكانت	لغتها	غير	متكلفٍة،	ج.
	مع	الشخصيات	ومستوياتها	االجتماعية	والثقافية،	إضافة	إلى	أسلوبها	السهل	الخالي	

ً
متناسبة

من	املصطلحات	املعقدة	التي	قد	تستع�سي	على	القارئ،	واتصف	أسلوبها	بالجرأة	في	التطرق	إلى	

)52)		ابتسام	تري�سي،	لعنة	الكادميوم،	ص300.
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قضايا	حساسة	من	مثل	االغتصاب	واملعاملة	الوحشية	للمسجونين	في	املعتقالت،	والوصف	
	تجسد	الواقع	القائم	وتعبر	عنه	بكل	صدقية.

ً
القا�سي	ملشاهد	املوت	والدمار،	ما	جعلها	لغة

	 القائم	د. الواقع	 الفكرية	واأليديولوجية	 جسدت	بعض	الشخصيات	عبر	توجهاتها	ومعتقداتها	
على	الظلم	واالستغالل	واالستبداد،	وعبرت	عنه	من	مثل	املجند	خضر	وست	الحسن	والضابط	
“في	مدن	اليمام“،	ملار	وأسينة	وصخر	وزياد	وأبي	املوت	والجنرال	في	“ملار“،	آرام	وسمية	وصادق	
واملالزم	خضر	“أسد	هللا	حمزة“	والثعلب	والتنظيمات	اإلسالمية	املتطرفة	في	“لعنة	الكادميوم“،	
وجسدت	شخصياٌت	أخرى	الوعي	املمكن	الذي	يجتمع	األفراد	على	تحقيقه،	وهو	رفض	الظلم	
“مدن	 في	 امليدانيين	 واملتطوعين	 والثوار	 ونورس	 وحنظلة	 ونور	 كاألم	 االستبداد،	 على	 والثورة	
لورينزو	 والصحافي	 وأنتونيتا	 وأناتا	 فضيلة	 “ملار“،	 في	 الجبل	 وثوار	 واألستاذ	 يونس	 اليمام“،	

وسوزان	والثوار	في	“لعنة	الكادميوم“.

	 انطلقت	رؤية	العالم	املتمثلة	في	الرفض	والثورة	على	نظام	االستبداد	في	روايات	ابتسام	تري�سي	ه.
بين	 في	نفوس	املواطنين،	وبث	الشك	والتخوين	 الذعر	والخوف	 القائم	على	نشر	 الواقع	 من	
صفوفهم،	وجعل	الفرد	مغترًبا	عن	ذاته	وعن	اآلخرين،	وربط	مصير	الشعوب	بمصير	السلطة	
كونها	املتحكمة	فيه	إلى	األبد	من	خالل	تكريس	مفهومي	الخلود	واألبدية	للسلطة.	إال	أن	ترسخ	
الخضوع	واالنسياق	األعمى	وراء	السلطة	عند	بعض	فئات	املجتمع	يجعلهم	يعيشون	الواقع	
القائم	ويرضون	به،	فال	يتكون	عندهم	وعٌي	ممكٌن	يمكن	استشرافه	في	رؤيٍة	للعالم،	ما	يجعلهم	

في	مواجهٍة	مع	الفئات	التي	امتلكت	هذا	الوعي	وعبرت	عنه.

	 تري�سي،	و. ابتسام	 عند	 العالم	 رؤية	 في	 وتبلوره	 املمكن	 الوعي	 لتشكيل	 عدة	 معطيات	 ساعدت	
أهمهما	ارتكاب	النظام	مجازر	عدة	في	الثمانينات،	وترسخ	مفهوم	الطائفية	في	املجتمع	السوري،	
وتعبئة	الشعب	في	أحزاب	تعمل	ملصلحة	السلطة،	تلك	املعطيات	كلها	كانت	في	منزلة	البركان	
الخامد	للثورة	على	االستبداد	الذي	دام	أكثر	من	نصف	قرٍن	تحمل	الشعب	السوري	خالله	ما	

ال	يمكن	لشعٍب	أن	يحتمله.
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