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 الملخص
يسعى هذا البحث الى الوقوف على وظائف العجائبي في سرد جمعة الالمي, والتعرف على الحموالت التي حملتها 

ان يؤديها  التي ضمنها الكاتب لموضوعاته العجائبية وماهي الرسائل التي اراد للسرد ىتلك الوظائف وماهي الرؤ

 , و الغايات الدفينة التي اضمرها جمعة الالمي في سرده العجائبي.عبر تلك الوظائف

 

 

Wondrous Functions in the Narrative of the Iraqi 

Novelist Juma Al - Lami 

ABSTRACT 

This research seeks to find out the functions of the fantastic in the narration of Juma'a al-

Lami, and to identify the loads carried by these posts and what are the visions that the 

writer included for his fantastic subjects and what messages he wanted to narrate to 

perform through these functions and the hidden goals that Juma'a Al-Lami made in his 

fantastic narration. 

                                                           
*
 .إمارة الشارقة مقيم فيم و 7491سنة  محافظة ميسانلد في , وعراقي , كاتب وروائيجمعة عجيل درويش راشد الالمي 

م قضى منها ست سنوات متواصلة في أغلب سجون 7491عاما سنة  71ثم حكم عليه بالسجن  7494سنة  بغداد سافر إلى

. شغل مناصب عدة 7491منذ سنة  اإلمارات العربية المتحدة واستقر في دولة 7414عام  العراق ت العراق. غادرومعتقال

ية, يعمل حالياً كاتباً ميسان العالمي للحوار والتنمية الثقاف –, وهو رئيس مركز الشارقة وصحيفة االتحاد صحيفة الخليج في
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 لمقدمة ا
في كل نص ادبي بل في كل فنن, هننار رسنالة يقنف ورامهنا مرسنل, وهني بالتجكيند موجهنة النى متلن  او مرسنل     

اليه, وفي هذه الرسالة موضوع ما, والشك ان هذا الموضوع له هدف او غاية يريد الوصول اليهنا فني تات المتلقني 

يحملهنا  ,ن الموضنوع ان يؤديهنا, اا ان هننار شنيفرة منااو فكره . ولموضوع الرسالة وظيفة معينة يريد المرسل من

النص تحتاج الى تفكيك, وهذه الشيفرة البد لها من ان تكون نابعة من تات المؤلف اوال ومطبوعة بطبيعنة اجتماعينة 

 ه.او نفسية مستلهمة من محيط وبيئة الكاتب وثقافته وهي تتغير بتغير الميثاق السردا وتتطور وتتعقد بتطوره وتعقد

كانننت وظننائف السننرد الكالسننيكي سننهلة وبسننيطة وال تحتنناج الننى جهنند كبيننر مننن المتلقنني مننن اجننل الوصننول اليهننا 

ومعرفتها وتفكيكهنا, وبتطنور الفكنر االنسناني وتعقند الحيناة االجتماعينة صنارت الحاجنة النى كسنر المنجلوف تفنر  

 نفسها, والسرد العراقي ليس شاتا عن امر كهذا.

يل الستيني العراقي تكسيرا للنمط السائد وتقاطعا من  النزعنة العقالنينة الكالسنيكية التني صنبغت وجام السرد عند الج

االدب العربي ومنه العراقي آنذار. وقد اتسمت كتابات الجينل السنتيني بببالتجنارب الفردينة واالحباطنات والتجرينب 

وبعدم االلتزام بجية ايديولوجية محنددة ((
(1ب

امنام الفنردوا المفقنود النذا حلنم هنذا الجينل باننه . ولنم يعند الواقن  كافينا 

ببسوف يعم يوما ما العراق والوطن العربني والعنالم, معتقندا ان النثمن المندفوع فني الحاضنر هنو ضنريبة الوصنول 

للمستقبل((
(2ب

. و اصبح ادبام هذا الجيل يرون واقعهم بعين تختلف عمن سبقوهم فقند بباحنس القنال السنتيني بنفسنه 

لة  عن عالم اآلخرين, لنذا وجند فني االشنكال التجريبينة والغنائينة والذاتينة ادوات مالئمنة للتعبينر عنن كجزيرة منفص

ضياعه وتمزقه وحيرته. وهكذا لم يكن تجاوزه الواقعية مجرد رفض عقلي مقصود. بنل كنان ينرتبط برؤيناه الجديندة 

للواق , و ألبعاد تجاربه الذاتية((
(3ب

لواق  حدا بذار الجيل لمعالجنة موضنوعاته بطريقنة هذا االحساا بعدم االنتمام ل 

 تتناسب م  ما يريد ايصاله للمتلقي فصار يمازج بين الواق  والخيال. 

وجمعة الالمي بب كان منذ كتاباته السردية االولى مفتونا بالتجريب ومشاكسة االعراف التقليدية في السنرد والكتابنة, 

واحند((ولم يكن يطي  الجلوا تحت مظلة جننس ادبني 
(4ب

هنذه المشاكسنة والفتننة فني التجرينب قنادت جمعنة الالمني  

ليكون ببواحدا من االصوات السنردية العالينة فني جينل السنتينات فني العنراق((
(5ب

موظفنا سنرده بطريقنة تنتالمم من   

 التجريب والمشاكسة.

يرى تودوروف ان االدب العجائبي يؤدا وظيفتين االولى اجتماعية والثانية ادبية
(6ب

 

 

  الوظيفة االجتماعيةـ  1

 

يؤدا العجائبي وظيفة اجتماعية فني السنرد, فهنو يسنتطي  ان يتسنلل خنالل العنرف وينراو, احكامنه, واحياننا كثينرة 

يتغلب عليه. انه يلبس طاقية اخفام اجتماعية يستطي  من خاللها الولوج لكثير من المواضني  التني ال يسنتطي  السنرد 

خل الننى كثيننر مننن المسنناحات ويهننيمن عليهننا ببسنناطة, وامننام عننين الرقيننب, ولكننن دون العننادا الولننوج اليهننا, انننه ينند

 شعوره.

 دون خشية او خوف تقريبا. ,الوظيفة االجتماعية طريقة لقول ما ال يقال, وللحديث عما ال يمكن الحديث عنه و

منننوع عنننده مطواعننه العجننائبي يسننتطي  البنناا المقنندا ثينناب النندنس ورفنن  المنندنس الننى مصنناف الطهننر, فحنندود الم

يستطي  الكاتب ان يشكلها كيف يشام, ويستطي  ان يمنرر المكبنوت والممننوع والمضنطهد ببفكثينرا منا ينجتي الحكني 

العجننائبي كغطننام لتجنناوز الضننوابط االجتماعيننة والننتخلص مننن الحننواجز والممنوعننات والمحرمننات االجتماعينننة 

ينة, وعلينه فالعجنائبي عنندما يقنوم علنى اسناا اجتمناعي, ( المفروضة على االنسنان داخنل بيئتنه االجتماعTabouب

يشيد نصا ابداعيا له دالالته االجتماعية واالخالقية الخاصة((
(7ب

. 

وتحمل الوظيفة االجتماعية في طياتها وظيفة سياسية وايديولوجية وربما دينية ايضا فالسياسنة واالينديولوجيا والندين 

 العراقي. مكونات اساا في المجتم  السيما المجتم 

ووظف جمعة الالمي سرده العجائبي اجتماعيا واستطاع نقد مجتمعه, واشار النى الكثينر منن مظناهر القنبح المختفينة 

تحننت السننطح, وتحنندل فنني النندين وااليننديولوجيا ونقنند المظنناهر االجتماعيننة المرتبطننة بهمننا, واسننتعار واقتننبس مننن 

 و قدسيتها. النصول الدينية المقدسة دون ان يقلل من احترامها ا
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استدعى جمعة الالمي كثيرا من الشخصيات تات القدسية وجعلها تعيش من  النناا وتمشني بيننهم دون ان يثينر ريبنة 

 طائفة ما او مجموعة معينة, تلك ألنه وّظف العجائبي فجعله يخدم سرده ورسالته التي اراد ايصالها.

لالمني بنين شخصنيات تتبن  اينديولوجيا معيننة وبنين ففي مجموعته القصصية بمن قتل حكمة الشامي( يمنزج جمعنة ا

شخصيات تاريخينة اسنالمية بطريقنة عجائبينة ممتعنة قنل نظيرهنا وربمنا انعندم. فنابحكمة الشنامي( القتينل النذا ظنل 

))يجوو  موع عاورات السوفيع فوي شووارة مديفوة العموارت ومفازاث وا  يبقوب فوي المقوابر السؤال مستمرا عمن قتله 

الموثى ليال ون ارا حامال بكف يده اليمفى شومعة(( الرسمية والسرية عع
(8ب

وال يتنوانى جمعنة الالمني حنين يصنفه  

واننه احنب امنرأة وتاب فيهننا فكنان جنزاؤه القتنل. ويصنف جمعننة  بع(, باننه منذبوم منن القفنى كمنا الحسننين بنن علني

ي الموو ب بوواليم رير ))علووى جبيفووة بوورت بيتوواب ي توودل بفورهووا المسووافرون فووي ث وووا  الليووالالالمنني بطلننه بانننه 

والقالوب. وهو الصادق في عاويرثة االمويع لهول بيتوة  احوب م كموا نفسوة ور هوم كموا ر هوا((
(9ب

اننه يعطني بطلنه  

))كوان فتانوا بيور انفوا قتلفواه. جواب اليفوا موع اقا وي صفات القدسية فمن هو هذا القتيل؟ يجيبنا احند اصنوات القصنة 

مووحش((ميسان وبرثة مصباح مفير اضواب ليلفوا ال
(10ب

اننه فتنى قنادم منن ميسنان يحمنل فكنرا يشنبه ديننا جديندا اننه  

))ومورت االيوواا قاحلوة ضووفيفة  وجواب الووى العووالم موع يخلصووة موع عبوديتووة القديموة  فمووات علووى صنورة للمخلننص 

 ليب مع احب.. اي ا الذيع ثعرفون الجوانب االخرب مع هذه القتية  ط روا نفوسكم وانقلبوا علوى ثقاليود الوديع 

المتوارث "و ن لخيل هللا ان ثركب" و ن للرهبفة ان ثيو ((
 (11ب

البطل هنا يشبه المسيحبع( في موته على الصليب ومن خالله يمرر جمعة الالمني دعوتنه للكفنام المسنلح منن خنالل 

الدعوة لالنقالب على التقاليد وتضمينه لمقولة الرسول دمحمبل( بيا خيل هللا اركبي(
(12ب

. 

بنية العميقة للقصة تقود الى تجويل ايديولوجي اجتماعي لما اراد الكاتب ان يرسله الى المتلقي في ان ان القرامة في ال

السلطة القامعة تغتال كل ما هو نبيل وساٍم ويحمل فكرا يهدف به الى خير الناا, فكما قتل المسيح والحسنين عليهمنا 

 السالم قتل تلك الفتى الميساني النبيل.

ما كنان منن الممكنن ان تمنر عبنر السنرد  ,لالمي من خالل البنية العجائبية للنص من تمرير افكارلقد استطاع جمعة ا

اتا علمننا ان السنلطة القامعنة فني زمنن كتابنة القصنة كاننت تتشندد  ,وما كان يمكن لها ان تصنل النى المتلقني ,العادا

 كثيرا في نشر كل ما يمت الى االيديولوجيا التي ال تتواف  معها .

الذا يمزج الماضي بالحاضر محاوال ان يمرر فكرة او  ,صة باهتمامات عراقية( حيث السرد العجائبي الفائ وفي ق

سيما وانه يتناول شخصية مقدسنة عنند عمنوم المسنلمين هني شخصنية االمنام الحسنين بنن ال ,رأا غاية في الحساسية

شخصية بدمحم بنن علني( امينر النزنج, هنذه  علي بع( ويمزج بينها وبين شخصية الثائر بتشي غيفارا( مرة, ومرة م 

الشخصيات التي اراد الكاتب من خاللها ان يقول ان االرضية غير مهيجة للقيام بثورة تسنتطي  تحقين  الحلنم المنشنود 

 بالعدالة.

 ويحاول الكاتب ان يض  حدا فاصال بين حديث المنابر وبين حقيقة الحسين بع( بوصفه ثائرا.

موا روب. انول لسول كاثبوا جيودا. انول ثعيود موا قالتوة الكتوب الصوفراب وموا بكوى موع اجلوة  ))الصوت : التاريخ روب

 القراب فوق المفابر القييفة.

دمي(( –المؤلف : اياك وحديب المفابر. القسيع في دمي. القسيع 
(13ب

 

كنررت الخنذالن إن طقوا الندم والفجيعة ال تصن  ثائرا فحين تجلى الحسينبع( امامها لنم تسنتم  الينه بنل لنم تنره و

 الذا يتعر  له الثائرون والمصلحون كثيرا.

ان استعمال رمزية االمام الحسينبع( وتوظيفها اجتماعيا من اجل تمرير ايديولوجيا معينة امر حساا جدا وما كنان 

مقتنل له ان يمر بهذه السهولة واليسر في السرد العادا, بل ال يستطي  ان يحق  أهدافه, ويصبح مجنرد اعنادة كتابنة ل

أ القصوة كموا ثرون وا االن .. أال االمام الحسينبع( كما تناقلها الرواة عبر القرون  ))ثست يعون ان ثتسابلوا: لوم  جوي 

يست يع ان يرول قصة مقتل القسيع )ة( كما رواهوا ابوو مخفوف رحموة هللا ((
(14)

لقند شناكس الكاتنبل السنلطة  فني  

موز الثورية من فترات مختلفة في التاريخ من خالل توظيف السرد هذه القصة, ودعا للثورة عليها عبر استدعام الر

 العجائبي بحرفية واتقان.
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وفي قصة بتحوالت سنلمان المحمندا( ينؤدا العجنائبي وظيفتنه االجتماعينة منن خنالل مهاجمنة ازالم السنلطة النذين 

سنخ عبنر التناريخ وتنؤدا يتربصون لكنل منن يحمنل فكنرا مختلفنا, والنظنر النى هنؤالم االزالم علنى انهنم مسنو  تتنا

 وظيفة واحدة هي القم  وخدمة الجالد.

إن دفاع بسلمان المحمدا( عن ايمانه الراسخ بما جام به دمحم بل( وتحمله انواع العنذاب عبنر رحلتنه الطويلنة  منن 

 مسقط رأسه الى يثرب هو جذور إليمان السجين السياسي اليسارا الذا خرج للتو من سجن بعقوبة المركزا.

ما تمكن بسنلمان المحمندا( منن االيمنان برسنالة دمحمبل( قبنل ان ينراه فنرن اليسنارا يسنتطي  ان يحقن  االيمنان وك 

بفكرته بنفس االسلوب. وبنذا اسنتطاع جمعنة الالمني منن تمرينر االينديولوجيا اليسنارية منن خنالل اسنتدعام شخصنية 

 اسالمية واعطائها بعدا عجائبيا, موظفا السرد العجائبي لذلك.

قصة بكيف اغتيل جمال الندين ابنو يسنار( يعنر  جمعنة الالمني منا تعنر  لنه اليسنار العراقني منن اضنطهاد  وفي

)) وتعسف على يد السلطة التي استغلت فتناوى بعنض رجنال الندين منن اجنل التنكينل بنالمنتمين النى الفكنر اليسنارا 

وكوان مودير المصور  اليراعوي وبسرعة. بسرعة مذهلة  استجاب الفاس الى موا امور بوة رئويل مجلول العلمواب  

يبدو في او  الاارة الرئيسي يقب خ اه  نقو المسجد  يقمل  ليبا خابيا ضخما((
(15ب

. وهو هننا يحّمنل السنلطة 

والرأسماليين المتعاونين معها مسؤولية قتل اليسار الثورا واالطاحة به. ففي الهامش الذا وضنعه الكاتنب للتعرينف 

الكاتب محاوالت االصالم التي قام بها ثم يبرر خروج المنتمين لليسنار خنارج البلند  بجمال الدين ابو يسار يشرم لنا

))أنا اعتبر جما  الديع ابوو يسوار نم وا موع هوؤالب القلوة الوذيع نسومع ب وم فوي ايامفوا بعد ما تعرضوا له من تنكيل 

 ا اليوومي وثودهورها ياواهد ويقول ويعقول سوقوط –الياوع  –هذه: ش ود على جرائم المدن االثمة. انة كوان فوي 

يقاو  ا الح مديفتوة  لكفوة كوان يصو دا بو دارت مجلول العلمواب ومودير المصور   –المرعب  وكان فيما يبدو لي 

اليراعي لذلك فانة بادر المديفة  الى الخارج  ليل ك رب الجبفواب والم ويوميع  بقودر موا كانول هجرثوة انتفاضوة 

جريئة إل الح امر المديفة موع الخوارج((
(16ب

د اسنتطاع الكاتنب عنن طرين  توظينف العجنائبي منن توجينه اصناب  لقن

االتهام الى السلطة وتحميلها مسؤولية الدمار الذا حل بالبلد وادى الى هجرة ابنائه في محاولة لإلصالم من الخارج 

ا قنام بننه او للهنرب خوفنا علنى الحيناة هنذا االتهننام تنم امنام اعنين السنلطة نفسنها وبوسننائلها االعالمينة دون ان تعني من

 الكاتب, تلك ألنه استخدم شيفرة العجائبي لتمرير موضوع رسالته.

استطاع جمعة الالمي وبذكام الفت من توظيف رمنوز التنرال االسنالمي لصنالح سنرده دون ان يقن  فني فنخ الفئوينة 

غنم تراثيتهنا, الدينية, فسرده ليس اعادة كتابة للتاريخ, وشخصنياته التني يسنتدعيها تلنبس لبناا المجتمن  الحاضنر, ر

 فهو يصبغ الماضي بصبغة حديثة أو يعيد غرا الجيد من الماضي في تربة الحاضر منتظرا ان يثمر ولو بعد حين. 

إن صنراع االينديولوجيا يتجلننى بامتيناز فني روايننة بالمقامنة الالمينة(, حيننث يوظنف الكاتنب البنيننة العجائبينة للروايننة 

معركنة صنفين و منا بعندها, وكينف ان هنذا الصنراع امتند عبنر النزمن  مشيرا الى الصراع بين المسلمين انفسهم فني

ليصل النى النزمن الحاضنر وكنجن التناريخ ينسنخ نفسنه منرارا, وهنذا االمنر أثنر بشنكل كبينر علنى البنينة االجتماعينة 

وتعتبنره  االسالمية المحيطة بالكاتب, فانقسم المجتم  الى فئات على اساا االيديولوجيا الدينية, فئة تقنف من  الحناكم

رمننزا مقدسننا وفئننة مارسننت دور المعارضننة السياسننية والفكريننة واحيانننا المسننلحة. وحننين تصننل الروايننة الننى الننزمن 

الحاضر ينتقل الصراع النى صنراع اينديولوجيتين االولنى دينينة متوارثنة تنتظنر المخلنص واالخنرى يسنارية ثورينة 

لتعامننل منن  االيننديولوجيتين كننل علننى حنندة, والن تعتمنند الكفننام المسننلح كحننل. وتعتمنند السننلطة علننى القمنن  فنني ا

 االيديولوجيتين لم تتحدا في مواجهة السلطة فقد ادى تلك الى تشتت قواهما ثم االطاحة بهما وقتل رموزهما.

إن رواية بالمقامة الالمية(ببتنجى عن ثنائية النصر والسنلطة, وتنذهب النى ثنائينةغ االغتنراب االنسناني والبحنث عنن 

ق و المتداعي والمعنى المرغوب فينه الهنارب ابندا((المعنى, كي  تحاور الممزَّ
(17ب

فجمين  شخصنيات الرواينة تعناني  

 اغترابا من نوع ما, وتنتهي حكاية الرواية بمقتل بطلهاباحمد العبدهللا( وتخفّي الشخصيتين الرئيستين فيها

 ))قالل سالمة :

 كل المدن ثرفتفا .. انفا نعيش حيات سرية.. -

االحمد قد بير هيئتة .. فلقد ثييا بيل رجل ديع  وبدت سالمة امامي  مثول ربوة بيول موع بيووت موديفتفا وكان وليد 

القديمة((
(18ب

   

فالمدن بالسلطة( صارت تقتل الفكر النديني النذا يعارضنها وتنرفض الفكنر الثنورا النذا يمثلنه بوليند االحمند( ممنا 

تماعية فالحياة السرية تضطر ابطال الرواينة النى  التخفني يضطره الى ان يلبس زا رجل دين, ولهذا الفعل داللة اج
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تحت جنح منا هنو سنائد ومقبنول منن الجمين  وانتظنار الفرصنة للعنودة وتصنحيح المسنار وهنذا بحند تاتنه عالمنة منن 

عالمات القم  االيديولوجي الذا تعر  له المجتم  العراقي السيما بعد انهيار الجبهة الوطنية نهاية سبعينات القرن 

 لعشرين. ا

وقند اسننتطاع جمعنة الالمنني منن توظيننف العجنائبي توظيفننا اجتماعينا وتوجيننه النقند لالسننالميين واليسناريين النهننم لننم 

يتحدوا في مواجهنة السنلطة القامعنة آننذار وانشنغلوا فني صنراعاتهم الفكرينة ومحاولنة اثبنات ان وجهنة نظنر االخنر 

 ها ثم قامت بقم  الطرفين كال على انفراد.خاطئة, االمر الذا افادت منه السلطة ووظفته لصالح

وظف جمعة الالمي سرده العجائبي لنقد مجتمعه وتسليط الضوم على الخفي فيه وقول منا ال يقنال, واستحضنر لتلنك 

الوظيفة شخصيات تاريخية وجعلها تمتزج بالحاضر بجسلوب عجائبي مائز يستحضر التناريخ ولكننه ال يعيند كتابتنه, 

 ليحاكمها بل ليجخذ صفاتها المائزة واضعا اياها في بوتقة جديدة يحاكم منن خاللهنا الحاضنر يستحضر الشخصيات ال

 ويتلمس وهناته وقبحه.

 

 الوظيفة االدبيةـ  2

اا نص ابداعي مهما كان نوعه البد ان تكون له وظيفة ادبية, تسنتهدف المتلقني وتسنتثيره بطريقنة منا, ببوكلمنا زاد 

ا, صنار الننص اكثنر ادبينة ممنا يندف  القنارل النى العنودة النى لغتنه وجهنازه الثقنافي رنين اللغنة وتصنويرها المجناز

إلدرار المعنى وتجويله((
(19ب

. والنص العجائبي له وظيفة ادبية فهنو يسنتثير المتلقني بواحندة او اكثنر منن الطنرق امنا 

ة او المعرفنة, ببوكلمنا حقن  برثارة خوف المتلقي او تشويقه او محاكناة ميولنه النى حنب االسنتطالع او لتحقين  المتعن

النص ادبيته تحق  التواصل, والتجثير بين النص ومتلقيه.((
(20ب

فالعجائبي حين يستهدف المتلقني يقودننا لنيس للسنؤال  

عن وظيفة الحدل العجائبي ببوإنما عن وظيفة رد الفعل الذا يستثيره((
(21ب

فنحن نتعامل م  رد الفعل عند المتلقي,  

 ا اثاره الحدل العجائبي وبالتالي النص العجائبي.نتعامل م  التردد الذ

العجائبي يسّهل عليننا عملينة بمنوت المؤلنف( ببإت أن الخطناب العربني يجبنر المننتج علنى االنتسناب لمنا يقنول((
(22ب

 

وحين يموت المؤلف فانه يفتح الباب للوظيفة االدبينة علنى مصنراعيه وكمنا يقنول روالن بنارت ببمنوت الكاتنب هنو 

تتطلبننه والدة القننرامة(( الننثمن الننذا
(23ب

فننال يقننف المتلقنني عننند تجويننل معننين بننل يصننبح بنناب خيالننه مفتوحننا لتننجويالت  

كثيرة, ولذا فان عميلة ابعاد جمعة الالمي عنن نصوصنه العجائبينة تكنون سنهلة احياننا لنوال اننه يصنر علنى الظهنور 

ة الرمز مما يلقفنل فني بعنض االحينان بوابنة معلنا عن اسمه الصريح في المتن او الهامش او معطيا اشارة تفسر ماهي

 التجويل. 

ونسنتطي  رصنند الوظيفنة االدبيننة فني السننرد العجنائبي لجمعننة الالمني إت يثيننر العجنائبي فنني نفنس المتلقنني فني بعننض 

المواطن خوفا او رعبنا. فمسنو  جمعنة الالمني التني تطنارد ابطالنه او تقنض مضناجعهم تجعنل المتلقني مسنتفزا بنين 

قبول محاوال ان يصنل النى تجوينل لمنا يقنرأ حينث تتهشنم البنديهيات التني تعودهنا لتحنل محلهنا فرضنيات القبول و الال

جديدة تستدعي المتلقي الى اعادة القرامة ببوم  اعادة القنرامات قند تتعندد النرؤى والتنجويالت, فتزيند عالقنة المتلقني 

ى اننه ننص مفتنوم, يقبنل اكثنر منن قنرامة بالنص, ويمننح الننص فرصنا اكبنر لالسنتمرار, منن خنالل النظنر الينه علن

واحدة((
(24ب

. 

إن تحول الجياد الى هيئات بشرية ووجنود كنراديس منن الرجنال منن دون رؤوا واطفنال بوجنوه ممسنوحة وقوافنل 

االبل بدون ارجل او اسنمة او وجود تراع تتكلم هذا كله في قصة واحدة هني بفنردوا المنفنى( هنو امنر مخينف بنل 

يعينند قنرامة القصننة مننرارا محنناوال الوصنول الننى تجويننل يننتالمم من  قدراتننه المعرفيننة فتتعنندد  ومرعنب يجعننل المتلقنني

التجويالت بتعدد القرامات مما يعطي للنص ديمومه واستمرارية. االمر نفسه ينسنحب علنى قصنص اخنرى فني نفنس 

المجموعنة هننار  المجموعة القصصية بمن قتل حكمة الشامي( ففي قصة بمن قتل حكمة الشنامي( التني هني عننوان

))الثعبووان يفوواا مع ووا ثقوول جلوودها وفووي جووو  عهام ووا  وبفووى عاووة فووي رحم ووا  الثعبننان الننذا ينننام منن  "ونسننة" 

ويتاجع ا في الليل على فراش واحد((
(25ب

, إن  الخوف والتردد الذا يخلقه الثعبنان عنند المتلقني يجعلننا نتسنامل .. 

ان نحاول معرفة منن قتنل الشنامي, وهننا ينفنتح الننص العجنائبي علنى من هو حكمة الشامي ومن هي "ونسة" ؟ قبل 

تجويالت عدة, فحكمة الشامي فتى قادم من اقاصي ميسان, مات من اجل الناا ولم تقتله "ونسنة", كنان اضنحية منن 

هوو  ))قالل عرافة مديفة العمارت: الفجووا يوا فرحوة ال ثكوذب. الضوقيةاجل تحرير "ونسة" من الثعبان الذا يسكنها
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حكمة الاوامي((
(26ب

. ونسنتطي  تجوينل "ونسنة" وثعبانهنا بناالر  العراقينة وحاكميهنا النذين يمتصنون دمنام الشنعب 

 فيعطي ابنامه اضحية في سبيل تخليص االر  من تلك الثعبان.

))كانول السوفع ويبلغ الخوف مداه في قصة باهتمامات عراقية( حيث السفن التي تختنرق النهنر تحمنل ثالثنة رؤوا 

مول رائقووة الصووقراب والوودا المتيووبل فووي اسووفل االعفواق المبتووورت. ثالثووة رروس علووى القفوووات ماوورعة  رجوول ثق

ملتحٍ  مع بيع الرروس كوان يبتسوم ل طفوا  الموذعوريع((
(27ب

. ان الصنورة مربكنة جندا وتسنبب تعنرا حقيقينا لندى 

 سيما ان احد الرؤوا كان يبتسم رغم هول المنظر.الالمتلقي 

لمخيفة في سرد جمعة الالمي فتحق  الوظيفنة االرعابينة, وفني قصنة بالغرفنة( اجند ان مشنهد دخنول وتكثر الصور ا

))وسمعل امي فوي م وبخ العائلوة ثغمغوم  فيموا حووافر الجيواد ثقورة خاوب نافوذثي الجياد الى المدينة مشهد مرعب 

ة((الجفوبية  وي ل أحدها برأسة المست يل فاثقا مفخرية واليبد يربو على جانبي فم
(28ب

وال يقل عنه رعبا وجنود 

 اناا صغار بحجم رأا الدبوا وهم يرقصون.

))وكان العريف يقوف علوى مبعودت ويصبح الرعب خالصا ,إن صح التعبير, حين يكون هنار مشهد ألكل لحوم البشر

مفي يتع شيئا مع الملح والفلفل على ق ع مع لساني المذبوح لييدردها بف م((
(29ب

لبطنل فنالعريف هنو السنلطة وا 

 مقطوع اللسان واحد من الشعب وهي داللة على اسكات السلطات للشعب بالرعب.

وفي قصة بتحوالت سلمان المحمدا( يكون الخوف سمة بارزة من خالل المسخين اللذين يطاردان سلمان المحمدا 

ر االو  ثبعوة ))وسوق ل لبفوة  لبفتوان  ثوالث  اربوع  سوقا الجوداعبر التاريخ او منن خنالل مشناهد سنقوط الجندران 

الثوواني  ثراجووع سوولمان المقموودل قوورب البوواب  انخلووع البوواب  سووقا الجوودار الثالووب  ثعالوول التووجة. سووقا الجوودار 

الرابووع((
(30ب

))نهرالووى المصوور  اليراعووي الووذل اخووذ يتووداعى  ويسووقا  فووي سووكون  او مشننهد سننقوط المصننرف

موحش((
31
لياوع   .. كوان خائفوا بعوش الاويب. انموا )) هول هوذا حقيقوي.... اثسوقا مديفةااو مشهد سقوط المدينة  

الخو  ازداد عفدما اطفئل االنوار  فأخذ يركش مع زقاق الى زقاق .. كانل بيوت اللبع ثتسواقا  مثول مسوت يالت 

))) اسففجية  وارث م جسده بخيو  نفقل  وثعثر مرات باجداث لكالب وق ا كانل ث لق عويال  سويا
(32ب

. إن مشناهد 

المتلقني وتسنتنفر حواسنه وفكنره للبحنث عنن تجوينل لمنا يقنرأ, فتتصناعد وتينرة السنرد وتتعندد السقوط المخيفة تستفز 

 الرؤى والتجويالت مما يعطي النص مجاال اوس  للبقام والديمومة.

وفي قصة بالتسترا( تتوالى مشاهد الخوف وتتعدد فيظل الشعور بالريبة مستمرا على طول مسناحة السنرد, فعملينة 

ي تتكرر مرات عدة في القصة تصن  ترددا وتثير تساؤال عن حقيقة ما يجرا وتجبر المتلقي على قتل بالتسترا( الت

))ياوبة لقوم سومك الجورل االستفهام عن كينونة بالتسترا( التي ال تتالمم م  مظهره فهو يبدو كالمجذومين ووجهه 

وجوة لبفدقيوة الصويد  مغ يتوان بعد سلخة. والحظ عيفية ث الن مع فتقتويع مودورثيع مثول فووهتي الماسوورت الميد

بأجفان بال اهداب. لم يكع مجذوما ولكفة يبدو كالمجذوميع((
(33ب

فما النداعي لمطناردة رجنل مثنل هنذا وقتلنه منرارا  

 وما الداعي إلحضار شخصية بالتسترا( الصوفي المعروف.

نجنف وقند قلتنل سنابقا فني قرينة القصة تعطينا مفاتيح للتجويل فالتسترا كان في السماوة والموصل وقبلهما كنان فني ال

السالم وقلعة دزه والحي وهذا يقود التجويل الى ان التسترا هو رمز لليسار العراقي الذا تعر  الى نكبنات عديندة 

 وتعر  للقم  ولكنه استطاع االستمرار ولو بوهن .

))لقوود ثسوواوت  الجبنأمننا فنني قصننة بالثالثيننة الثالثة(ولشنندة الرعننب الننذا يحننيط ببطننل القصننة, تتسنناوى الشننجاعة بنن

الاجاعة عفدل والجبع  لم اكع ادرل على وجة الدقة ما كان يقدث قربي  كان هفاك انخذا  فوي قلبوي  وال ثركيوي 

في عقلي((
(34ب

))وسمعل الصووت اا الوجوة . فما حدل م  بطل القصة من تروي  وتخويف قلما يصمد امامه انسان 

. كان الوجة الملتقي يغيب عفي في هواب قاثم وشعرت اني اطيور. الملتقي يفادل. الصرا ر .. اريد الصرا ر هفا

وكان خلفي وامامي  راخ وهالهل ومكبرات  وت ث لق زعيقا حادا  وا  دمل قودمال باجسواد  دميوة  كاملوة  

واا سق ل مع ال لع او مع شدت الهلمة ال فرق. ثلمسل يدال رروسا بال ابودان أارعوا  لفوات شوعر  اجسواد دافئوة 

باردت((واخرب 
(35ب

إن خوف الشخصية ورعبها ينتقل النى المتلقني وان االخنالل بنالتوازن السنردا فني القصنة يقنود 

 المتلقي فقدان التوازن النفسي لحظة القرامة مما يشعره بنفس الشعور الذا تعيشه الشخصية ويصفه السارد.

ل العجائبي,ببحينث يحنافع علنى التنوتر والعجائبي يعطي للسرد ديمومته من خالل التوتر والتنجزم النذا يخلقنه الحند

وينميه من خالل اجزام النص, وفي مختلف اوقات القرامة. فحضور عناصر عجائبية يمنح تبريرا افضل السنتمرار 

االحدال, ويخل  ترقبا دائما لوقوع احدال جديدة لم تكن متوقعة((
(36ب

, فهنار بنية ثابتة لدى المتلقي, وهو مقتن  بهنا 
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خنالل العننيش فني االبعنناد الثالثنة بطنول, عننر , ارتفاع(هنذه البنيننة الثابتنة جعلتننه يلمنس االشننيام وتعنود عليهنا مننن 

ويحس بها, فيجتي العجائبي ليكسر تراتبية االشيام وترتيبها و يغير طبيعة االبعاد الثالثة فيختنل التنوازن داخنل البنينة 

نمطيننة فنني الحنندل تفضنني الننى ملننل ورتابننة  السننردية بننين مننا كننان قبننل العجننائبي ومننا صننار بعننده, فننالتوازن يخلنن 

 والعجائبي يخل  الخلل في التوازن فيؤدا الى التوتر الذا يقود الي التشوي  وهذا وجهٌ اخر للوظيفة االدبية. 

وسرد جمعة الالمي ال يعترف بالتراتبية مطلقا ولذا نجد ان سرده دائما يحتفع بقدر من التوتر ليخل  خلال في نمطينة 

القصة او الرواية الناجحة ببهي تلك التي تبني التوتر ثم تسمح له باالنطالق كالرعد((الحكاية. و
(37ب

فالتوتر مسنتمر  

في سرد جمعة الالمي فجحدٌ ال يستطي  توق  منا هنو الحندل التنالي فني القصنة او الرواينة إت غالبنا منا يتفاجنج المتلقني 

خول مسخ او متحول يغير خط السرد ويدفعه باتجناه بحضور شخصية عجائبية عبر الزمن تقلب مسار االحدال او د

 لم يكن متوقعا.

فهني مثنل الكثينر منن قصنص ورواينات  ,وفي بالثالثية الرابعة( يكنون السنرد متنوترا باسنتمرار وعلنى وتينرة عالينة

خلط جمعة الالمي تتداخل فيها االحدال والزمن ويختلط الماضي بالحاضر, فالبطل يعيش ازمة نفسية شائكة تجعله ي

بين االحدال والشخصيات. ويشكل وجود شخصية المرأة فاعال لخل  التوتر في السرد إت تظهر هنذه المنرأة فني كنل 

االماكن التي يتواجد فيها البطل بشاي  الشرقي( او بدمحم المهدا( كما تناديه تلك المرأة. وظهور المنرأة يجعنل البطنل 

هو في حلم ام هي حقيقة ؟ هذا التساؤل يقود السرد الى التوتر عن  في حيرة وتردد شديدين يقودانه الى التساؤل, هل

))وموع فم وا طري  خل  بنية عجائبية من خالل المشاهد التي تظهر فيها المرأة والتي يكون بعضنها مخيفنا ومرعبنا 

المفتوح است عل ان اسمع  وت ارث واا ال وواب داخول جوف واو كانول مجوفوة((
(38ب

ة وتسنتمر تلنك المنرأة بمالحقن 

))هوا انول هفوا  بطل القصة فيفقد توازنه وتقوده النى منا يشنبه الجننون ممنا يدفعنه النى الصنرا  فنال يجند منن يسنمعه 

هفاك  داخل البيل  خارج البيل   احيا  سكران  سجيفا  طليقا  عازبوا  متيوجوا. ولوم يكوع هوذا ليجودل شويئا فقود 

أت ثالحقفوي  نن ايواا الصويف الجفووبي بوادرثفي  قمل و قل بأعلى  وثي: أثسومعون .. أنوا مفقوع العوذاب  المور

انفي  فو اليتم((
(39ب

إن المالحقة التي تفقد البطل توازنه ترف  التوتر في السرد, سيما وان هذه المالحقة عجائبية ال  

 يمكن توق  ماهيتها ومتى ابتدأت واين تنتهي وهي تشبه الكثير من المالحقات في قصص جمعة الالمي.

ر في السرد عند جمعة الالمي متجددة ال تكناد تنفند ومصندرها النرئيس هنو البنينات العجائبينة لقصصنه ان طاقة التوت

ورواياته فال تكاد شخصياته تلتقط انفاسها بومعها المتلقي( حتى نتفاجج بتوتر جديد يخلخل التوازن في الحكاية ويثير 

فعه الى نسف المواقنف واآلرام التني شنكلها منن قبنل المتلقي ويستفز مشاعره خوفا او ترقبا او حبا لالستطالع ببويد

عن العالم. وكذلك التخفف من عبم قانون الحتمية((
(40ب

 فال شيم مؤكد وليس هنار امر حتمي.

وفي رواية بالمقامة الالمية( هنار شخصية باحمد العبدهللا( وهي شخصية جدلية تات بنينة عجائبينة سنيما منن ناحينة 

عبر االزمنة ويكاد عمرها يصل الى الف عام, تمنوت وال تمنوت, وال يمكنن معرفتهنا وجودها الزمني فهي موجودة 

بسهولة ولذا فنان وجودهنا يصنعّد وتينرة التنردد, فشخصنية باحمند العبندهللا( تقنف فني منتصنف المسنافة بنين االر  

))ولم يكع احمد العبود  ارضويا بموا فيوة الكفايوة((والسمام 
(41ب

))ثوم مورق االر   بنل كنان اقنرب للسنمام مننه النى 

البووراق مووع اموواا عيفيووة كووان مسوورجا وحاضوورا للرحلووة((
(42ب

وشخصننية جدليننة مثننل هننذه الشخصننية اضننافة الننى  

الشخصيات االخرى ببنائها العجائبي ببكفيلة بدف  القارل الى قرامة الننص منرة تلنو االخنرى((
(43ب

علّنه يسنتطي  فنك 

حينث البنراق  اة ننرى باحمند العبندهللا( رمنزا لنبني وكائننا سنماويمغاليقها والتوصل الى كينونتهنا او فهنم تجويلهنا فتنار

))ثعاومل انوة يمويح المسروج وتارة هو ارضي يقيم عالقة م  امرأة مجهولة النسب ال احد يعرف منن اينن جنامت 

او  مرت عفدما دخل البيل ف ربل الفتيات والا الصاحون مع الرجا  بوالفرار بيفموا اسوتقبلتة نصوف مبتسومة((
( 44ب

في المكان المشبوه الى حيث يقف هو, وبما يؤمن بنه هنو, عبنر منا يملكنه منن كرامنة هي كنه ينقلها من حيث تقف ول

))ثصورت ان ا ثقلم  فداخل ودارت ب ا ارضية الغرفة وسوقف ا ولكفوة امسوك ب وا موع كتفي وا متوارثة من االجداد 

بة هيا امسكي ا يا ملكة. واخوذ يودفع ا دفعوا خفيفوا الواهفتيع  واستدار بكامل جسدها نقو القبلة وقا : ثلك هي الكع

امامة. وكانل ثصرخ : سيدل نن ا ثتقدا نلي ولسل انا التي اثقدا((
(45)

إن دخول رجل قريب من السمام الى مكان  

مشبوه يخل بالتوازن ويصدم المتلقني ويجعلنه يحناول اسنتعادة التنوازن النذا اختنل ومنا أن يخلن  تنوازن جديند حتنى 

 اخرى فكرامة باحمد العبدهللا( تقود مليكة الى رؤية الكعبة تتقدم اليها.يختل مرة 
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ان هذا االختالل المستمر في التوازن يعم  العالقة بين النص والمتلقي و ببيثير فضوله المعرفي التخات وجهة نظر 

ادة قرامتنه. واعنادة محددة تجاه ما يحدل. والن المتلقي غير قادر على البت في طبيعة النص فاننه سيضنطر النى اعن

القرامة, او استرجاع النص تهنيا, يساعد ايضا على تمديد زمن العالقة بين النص والمتلقي((
 (46ب

تبنرز الوظيفنة االدبينة للعجنائبي منن خنالل الخنوف والتنوتر اللنذان يتي بمجننون زيننب( و بعينون زيننب(, وفي روا

 طد العالقة بين النص والمتلقي ويطيل امدها.االمر الذا يو ,يخدمان السرد ويخلقان خلال في التوازن

إن رمزية الكفن وارتباطه بالموت هو امر مخيف يثير ترددا, وهذا ما بدأ به جمعة الالمي حكايته في رواينةبمجنون 

زينب(, بدأها بتوازن مختل سلفا ثنم اردف تلنك بظهنور شخصنية الرجنل بكلني البينا ( فيحندل المنزج بنين الواقن  

الذا يقود المتلقي الى السؤال عن كلْنه هذه الشخصية هل هي واقعية ام هي محنض خينال, ممنا يزيند  والخيال, االمر

من التوتر داخل البنية الحكائية للرواية ويلغي نمطية التوازن ويعم  الشك عند المتلقني ليحقن  اكبنر قندر ممكنن منن 

 االدهاش.

ة بزينب( بصنورها المتعنددة وجدلينة تلنك الشخصنية ويتعم  الخوف والتردد وتزداد وتيرة التوتر م  ظهور شخصي

 و رمزيتها.

ان امتسننا  بزينننب( الننى امننرأة مجذومننة يقابلهننا البطننل فنني الظننالم كفيننل بخلنن  اجننوام مننن الخننوف و التننوتر تخننل  

 بالتوازن وتجم  بين التناقضات وتخلط بين المجلوف والالمجلوف.

))اقتورب جسودا زيفوب ديم التردد ويزيد وتيرته ويثينر شنغف القنارل وال يكاد التوازن يعود الى الحكاية حتى يختل لي

والمجفون حتى التصقا ثماما ببعت ما  ثم رأيفا حيمة نور احمر. ثماما كما كان الفجم االحمر يتقد حيف ا((
 (47ب

بوابنة التجوينل  ان سرد جمعة الالمي بعجائبيته الفائقة غالبا ما يهشم اف  التوق  عند المتلقي ويناقض ظنونه ممنا يفنتح

على سعتها فتكون الوظيفة االدبية للعجائبي مؤداة على اكمل وجه, فهو يستفز المتلقني ويجعلنه يتسنامل ويبحنث عنن 

االجابة التي, بالتجكيد, لن تكون واحدة بل هي اجابة تجويلينة تعتمند علنى نوعينة المتلقنى ووعينه وسنعة افقنه. فعنصنر 

بي عنند جمعنة الالمني يخلن  االسنئلة التني تحتناج النى اجابنات فيرفن  منن القيمنة المفاججة الذا يحفل به السرد العجائ

 الفنية للنص ويحافع على التوتر.
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