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 الخالصة
يدرس هذا البحث تشكيل الشخصية العجائبية في سرد جمعة الالمي, وكيف يستثمر هذا الكاتب مرجعياته الثقافية 

اريخية واالسطورية التي واالجتماعية في التشكيل الذي يأتي دائما مخالفا للمألوف, ويدرس كذلك الحموالت الت

, ليخلق التردد والدهشة عند المتلقي. وتعد , مما اعطاها اطارا عجائبيا مائزا  حّمل بها جمعة الالمي شخصياته

 الشخصية المفتاح الذي من خالله يتوصل المتلقي الى رؤيا الكاتب وفهم تلك الرؤيا.

 

 

 

 

Formation of the Miraculous Personality in the 

Narrative of the Iraqi Novelist Juma Al-Lami 
 

 

ABSTRACT 
This research examines the formation of the fantastic character in the narration of 

Juma'a Al-Lami, and how this author invests his cultural and social references in the 

formation which is always contrary to the familiarity. He also examines the historical 

and mythological loads carried by Juma'a Al-Lami, which gave him a fantastic 

frame. Character is the key through which the recipient reaches the vision of the 

writer and understands that vision. 

                                                           
*
 .إمارة الشارقة مقيم فيم و 7491سنة  محافظة ميسان, ولد في عراقي , كاتب وروائيجمعة عجيل درويش راشد الالمي 

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

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

ميسان العالمي للحوار والتنمية الثقافية, يعمل حاليا  كاتبا   –ئيس مركز الشارقة , وهو روصحيفة االتحاد صحيفة الخليج في

 ."متفرغا  في جريدة "الخليج

 أ.د. سرحان جفات سلمان
 قسم اللغة العربية

 جامعة القادسية –كلية التربية 

 العراق
 

 زهير هداد سلمان
 قسم اللغة العربية

 جامعة القادسية –كلية التربية 

 العراق
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_(%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9_(%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF


 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.7 

 

83 

 

  

  المقدمة
تعد الشخصية العجائبية المحور االساس الذذي يسذتند عليذه العجذائبي فذي السذرد اافهذي القطذب الذذي منذه ينطلذق 

الحدث الفوق طبيعي وعليه يقع((
(1ا

, والشخصية العجائبيذة مصذطل) اا يطلذق علذى كذل شخصذية حاملذة لسذمات 

مفارقة لكل ما هو قابل لإلدراك والتصور((
(2ا

ابعذاد الشخصذية ومرجعيتهذا وسذلوكها وافعالهذا ومن خالل تحديذد  

يتحدد الحدث؛ فعجائبية الشخصية ااتكمن في تكوينها الذاتي وطريقة تشذكيلها المخالفذة لمذا هذو مذألوف((
(3ا

فعنذد  

تشذكل شخصذذية  ات بعذذد تذذاريخي وتذداخل هذذذ  الشخصذذية, صمنيذذا, مذذع شخصذيات اخذذرث او مذذع امذذاكن,  بحيذذث 

عن مرجعيات الشخصيات االخرث فان  لذك يفضذي الذى تشذكيل حذدث عجذائبي,  تتباين مرجعيات تلك الشخصية

فظهذذور الشخصذذيات التاريخيذذة فذذي قصذذة او روايذذة تذذدور احذذداثها فذذي الذذزمن الحذذديث, يثيذذر بالتأكيذذد تذذرددا لذذدث 

المتلقي فيتشكل الحدث العجائبي نتيجة لوجود شخصية  ات تشذكيل عجذائبي, هذذا التشذكيل العجذائبي يذأتي اامذن 

الل ما تعانيه الشخصية من تحوالت, ومن ما تقيمه من تعارض واختالف مع غيرها من الشخصذيات((,خ
(4ا

اي  

من خالل خروج الشخصية عن المألوف الذي اعتاد  العقل البشري, فتتحدد سذمات تلذك الشخصذية العجائبيذة بمذا 

نشذذطار, او نقذذ  فذذي التكذذوين اضذذيف لهذذا او نقذذ  منهذذا او تذذداخل معهذذا او خذذرج منهذذا, فذذالتحول والمسذذ  واال

الجسماني او وجذود قذدرات خارقذة عنذد الشخصذية, يذلدي بالنتيجذة الذى اعطذا  الشخصذية اطذارا عجائبيذا يخلذق 

 ترددا ودهشة لدث القارئ او لدث الشخصيات االخرث في الرواية او القصة.

تأطر آفاقهذا((إن الشخصية عنصر مهم من عناصر التشكيل ومن خاللها ااتتبلور رؤية الكاتب وت
(5ا

فهذي مفتذاح  

 مهم بل بوابة واسعة لفهم رؤيا الكاتب والوصول اليها.

والشخصية العجائبية ليست نمطيذة, إنهذا متغيذرة وناميذة ورامذزة وال وجذود مطذابق لهذا فذي الواقذع إ  االذيس لهذا 

اينذة((,مرجع واقعي مستنس , لكن هناك ظالل الواقذع الذذي التقطتذه المخيلذة باحجذام مختلفذة ومتب
(6ا

فتكذون  ات  

تشّكل مذرن ااقابذل الحتذوا  الكثيذر مذن الذدالالت والرمذوص((
(7ا

؛ وهذذا التشذكل المذرن للشخصذية العجائبيذة يلقذي 

بظالله على الشخصيات في سرد جمعة الالمي, فنجد شخصياته خارجة عن المذألوف فذي الغالذب مثيذرة للدهشذة 

 والخوف والقلق والتردد.

لى انماط الشخصيات العجائبية في سرد جمعة الالمي تبعا للحمولة المرجعية التي تحملهذا ومن الممكن ان نشير ا

 تلك الشخصية, فنجد الشخصية  ات حمولة تاريخية او حمولة اسطورية او خرافية او حمولة دينية ...ال  

 

 أ ـ الشخصيات ذات الحمولة التاريخية 
اياته سوا  بصورة مباشرة او رامذزة, فاستحضذر الكثيذر مذن استلهم جمعة الالمي التاري  كثيرا في قصصه ورو

الشخصيات التاريخية في سرد  او جعل شخصذياته تتمذاهى وتتذداخل مذن شخصذيات تاريخيذة, فكانذت الشخصذية 

ترتد الى اعماق الزمن الماضي ثذم تعذود الذى صمذن القذ , فتتشذكل الشخصذية العجائبيذة مذن خذالل التذداخل بذين 

حمولذذة التاريخيذذة ا ات البعذذد االيذذديولوجي احيانذذا( مذذن جهذذة واطذذار صمذذن القذذ  مذذن جهذذة االطذذار التذذاريخي وال

اخذذرث. فهذذو يحضذذر الشخصذذية التاريخيذذة باسذذمها وسذذماتها التاريخيذذة الشذذائعة ويجعلهذذا تعذذي  الذذزمن الحاضذذر 

روائيين وتتفاعل معه وتصنع احداثه؛ بل ويلبسها مالبس حديثة على العكذس تمامذا مذن كثيذر مذن القصاصذين والذ

الذذين يحضذرون الشخصذية التاريخيذة بجميذع ابعادهذا ويجعلونهذذا تذدخل الذى القصذة او الروايذة اابحقيبذة مالبذذس 

جاهزة ال يمكن ابعادها عنها((
(8ا

  . 

الشخصية التاريخية عند جمعة الالمي مسيّرة, خاضعة لما يريد  منها, فهو يضيف لها ويحذف منها, االمر الذذي 

لتوتر, و يجعل الشخصية تتشكل دون قيود لتخدم الرؤيا التي يريد. فهو يواصن بذين الشخصذية يخدم السرد ويديم ا

بوصذذفها  ات اثذذر او حمولذذة تاريخيذذة و الشخصذذية بوصذذفها عنصذذرا  مذذن عناصذذر السذذرد؛ فهذذو ااال يعنذذى بسذذرد 

الخطذب والرسذائل التاري  كما هو لكنه يعنى بتوظيف الشذكل التذاريخي مذن خذالل اسذتلهامه للوقذائع واالحذداث و

التاريخية, توظيفا فنيا((
(9ا

, فالشخصيات وان كانت  ات حمولة تاريخية فإنها ليست في سرد ِسيري تذاريخي بذل 

 هي عنصر سردي يستلهم روح الشكل التاريخي ويستعمله كرمز او ايحا  من اجل تشكيل الرؤيا.

ستحضر الكاتب شخصية قائد ثذورة الذزنج, ففي قصة ااهتمامات عراقية( من مجموعة امن قتل حكمة الشامي( ي

الثورة التي حدثت في العصر العباسي, يستحضرها من خالل مشهد الرؤوس المقطوعة التي تحملها سذفن عامذل 
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الخليفة وكذلك فانه يستحضر شخصية االمذام الحسذين ا.(. وهذو غيذر معنذي بالسذرد التذاريخي لثذورة الذزنج وال 

تلهم هذذاتين الثذذورتين وشخوصذذهما كذذي يحملهمذذا حمولذذة جديذذدة مذذن االيحذذا ات لثذذورة االمذذام الحسذذينا.( انمذذا يسذذ

 والرموص.

والشكل في قصة ااهتمامات عراقية( شكل مختلف, مقارنة بالمتعارف عليه من الشذكل العذام للقصذة؛ فالقصذة ال 

الصذوت( تكاد تثبت على شكل القصة المعروف بذل انهذا تجذن) احيانذا الذى الشذكل المسذرحي, مذن خذالل وجذود ا

 الذي يقاطع ويتداخل مع صوت الراوي ويتحاور معه احيانا بما يشبه الحوار المسرحي.

وتتشكل القصة من ثالثة مقاطع يحمل كل مقطذع تشذكيال خاصذا بذه, ومذن خذالل هذذ  التشذكيالت تتشذكل القصذة  

بإنسذانية االنسذان وبذين  التي تجسد قضية الصذرا. بذين االطذر والمفذاهيم االنسذانية السذامية التذي تحذاول االرتقذا 

جبروت القوث الحاكمة القامعة؛ ففي المقطع االول الذي يحمل عنوانا  فرعيا هو اقرا ة جديدة( نشهد صراعا بين 

 االصوت( وبين االمللف( عن جدوث الكتابة عن الحسين ما دام التاري  قد قال قولته 

 ))صوت : ماذا تكتب؟

 المؤلف: قصة

يووة الصووحيحة فووي الكتابووة القصصووية. ارووا تعيوود تاريخووا  الصوووت: لكا ووا ليسووا البدا
(10ا

ويتطذذور الصذذرا. بذذين  

 االصوت( واالمللف( فنجد في موضع آخر من القصة:

 )) الصوت: وماذا بعد..؟

 المؤلف: ال ادري.

الصوت: التاريخ روى ما روى. اروا لسوا كاتبوا جيودا. اروا تعيود موا قالتوا الكتوب الصوفرام وموا بكو  مو  اجلوا 

 فوق الماابر السود الحزياة. القرام

دمي   –المؤلف: اياك وحديث الماابر. الحسي  في دمي. الحسي  
(11ا

وتستمر القصة في مقطعها االول معتمذدة  

على الشكل التاريخي لقصذة االمذام الحسذينا.( ولكذن برؤيذا تتشذاكل مذع الحاضذر او تتمذاهى معذه وتعطيذه بعذدا 

 عجائبيا من خالل الحوار

 هو حلو كما يقولون؟))قالا اما: أ

 "ارا القمر"

 قالا اما: ولحيتا .. أكارا شقرام كما يقولون؟

 "ارا يسير في كل االتجاهات"

 قالا اما: ارا طفل يا جمعة, ويحس  ان ال تكذب!

"أردفاي جواده. مشياا عل  رؤوس الااس. وقال يا ولدي ستموت باار عشيرتك. اوصويك بافسوك. كو  حا ورا 

كما ال وام  
 (12ا

ي المقطذع الثذاني مذن القصذة الذذي حمذل عنذواناالرؤوس والنهذر(, نجذد الشذكل التذاريخي حاضذرا مذن خذالل وف

استدعا  قصة مقتل قائد ثورة الذزنج, وحمذل رأسذه علذى ظهذر سذفينة عبذر نهذر دجلذة ليعذود الكاتذب فذي المقطذع 

دعا  حكايذذة ثذذورة االمذذام البذذد ( ليعتمذذد الشذذكل التذذاريخي فذذي اسذذت -النذذدم-الثالذذث الذذذي حمذذل عنذذوان االفجيعذذة

 الحسينا.( ويكرر الميل للشكل المسرحي في السرد من خالل الحوار بين االصوت( واالمللف(.

))الصوووت: تسووتنيعون ان تتسوواملوا: لوومق جووزأ القصووة كمووا ترور ووا اأن .. أال يسووتني  أن يووروي قصووة مقتوول 

وارا اعرف لمق يضحك. دعورا رتصارح هوذا  الحسي )ع  كما رواها ابو مخاف رحما هللا..؟ هو يضحك ماي االن

الكاتب مختل الذه  تقريبا. وهو يريد م  خالل جاورا ان ينرح الحسي  كش يد. أو .. هل صحيح أرا كتب عو  

امه  الحسووي ..؟ أرووا اشووك . اقوورأوا القصووة موورا اخوورى مووم تسوواملوا:  لموواذا يتعووب جمعووة الالمووي رفسووا, وقوور 

هكذا؟  
 (13ا

وما سبقه من تشّكل في المقاطع الثالثة للقصة, نستطيع الوصول الى تشذكيل نسذتجلي مذن  ومن خالل هذا الحوار

خالله رؤيا الكاتب التي تعتمد كثيرا على رؤيا المتلقي, ومدث معرفتذه باالحذداث التاريخيذة التذي حملتهذا القصذة, 

اري , بذل كتذب عذن الحسذين فهو لم يكتب عن الحسين الذي تحمله المخيلة الشذعبية او الذذي صذورته لنذا كتذب التذ

 الذي يريد  في رؤيا  انه الحسين الثائر الذي ينتظر الفرصة لقيام الثورة ولكنها لم تحن بعد كما يتصور الكاتب.
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وفي قصة اامرأة في خطوات رجل قتيل( يستلهم الكاتب سيرة اعبد الرحمن الداخل( من خالل حديث افتاة ليذل( 

))كوان السويف يبكوي بصووت جوريح عاودما عن سيفه والقا  في نهر دجلذة و ارجل محارب(, مات جواد  وتخلى 

سووقف فووي المووام.. فووتي حووزن يتركووا فوويكم  وورق السوويوف..؟   وكارووا تسووتلاي تذ يقبوول الليوول :" أكاووا تكلووم 

السيوف؟" ..قال السيف .. تن الخنت ... الخنت " حرفة حلوا .. كالم السيوف!"  
(14ا

 

من الكاتب لسيرته التي كان عليها قبل دخوله السجن؛ إ  ان السجن جعلذه يتخلذى  وتكاد هذ  القصة ان تكون رثا   

مجبرا عن اسلحته ونضاله وحلمه, فهو بعد االن لن يستطيع ان يكذون مثذل عبذد الذرحمن الذداخل, فرفذاق االمذس 

ة الذذذين احذذبهم تخلذذوا عنذذه وصذذاروا يكرهونذذه بذذل ويتهمونذذه بذذالتخلي, وصذذاروا يبحثذذون عذذن تخريجذذات لغويذذ

))المخلص مات فوي  اوام التخريجوات اللغويوة, فموا جودوى البكوام اي وا المعوزون؟ قومووا الو  قبوره لخساراتهم 

وامضوا مااحات المواسم وعادها يكون موتكم محانا في اقرب متحف  
 (15ا

االرض(, نسذتطيع ان نلمذس عمذق المأسذاة التذي يستشذعرها الكاتذب  –ومن خالل الحوار المفترض مذع االمذرأة  

ين يحاسب نفسه على ما مضى, فهو وان تخلى الجميع عنه واصب) وحيدا مثل عبد الرحمن الداخل بعذد سذقوط ح

 دولة بني امية فهو ال يتنصل عن تاريخه.

 ))"ارا تحب م!"

 "ارا ال اتبرأ م  تاريخي"

 "لكا م يكرهورك"

 "السيف مات .. الم ر مات .. البحر في الداخل"

 "جيادهم هرمة!"

 خشب.. تال سيفا الوعد!" "كل السيوف

 ها ارا تقتربي  االن.. لحظات, وتعرفي  معا  محاسبة الافس والتاريخ.

ال  وورر فووي هووذا صوودقوري .. فلسووا ابحووث االن اال عوو  ا سووراب الم وواجرا الوو  حيووث البحوور والموووت  يوور 

المحقق  
 (16ا

هذذو وال يذذأتي بسذذيرة الذذداخل ان الكاتذذب فذذي هذذذ  القصذذة ال يكتذذب عذذن صمذذن عبذذد الذذرحمن الذذداخل بذذل عذذن صمنذذه 

التاريخية بل انه يروي جز  من سيرته هو معتمدا على تحقق القارئ وقدرته في الربط بين الشخصذية التاريخيذة 

لعبد الرحمن الداخل, والشخصية التي تقنّع الكاتب ورا ها ليق  لنا شعور  بالمأساة وقرار  بالهجرة الذى خذارج 

 الوطن حيث الموت غير المحقق.

ي قصذذة اتحذذوالت سذذلمان المحمذذدي( مذذن مجموعذذة االيشذذن( يستحضذذر الكاتذذب شخصذذية الصذذحابي اسذذلمان وفذذ

المحمدي(, ليوظف سيرة هذا الصحابي فنيا في سياق قصته, ويمزج بين الشكل التاريخي وبين الشكل القصصي 

السيارات التي تنقلذه  ليصل الى الرؤيا التي يرومها. فـاسلمان المحمدي( خرج من السجن توا ويركب االن احدث

))لقود كتبوا الى مدينته االيشن(, ويستذكر وهو في السيارة السجون التذي اعتقذل بهذا وكتذب اسذمه علذى جذدرانها 

اسمي عل  جدران المعتقالت والسجون في الحبارية والرمادي وبغوداد والسولمان والحلوة والديواريوة والسوماوا 

وبعقوبة وكل السجون العسكرية  
(17ا

يتقدم السرد قليال حتى يبرص الشذكل التذاريخي فذي القصذة متذداخال وما ان  

وممتزجا مع الشكل القصصي ليخلق لنا عجائبية من طراص خاص تثير شكا وتذرددا فذي ماهيذة الشخصذية البطلذة 

)) قيوودري ابووي بالحديوود. حوورم علووي هذذل هذذي مذذن الحاضذذر او مذذن الماضذذي, ا  نجذذد فذذي القصذذة هذذذا المونولذذوج: 

لشوارع االصف ارية.  يور اروي افلوا مو  رقابتوا والقيود وذات يووم موررت علو  كايسوة للاصوارى الخروج ال  ا

فسمعا كالما جميال. قلا م  تعبدون؟ اجابوري: رعبد هللا. فقلا البي: يا والدي هوذا ديو  افضول مو  ديو  ابائاوا 

والوودي وبخاووي كايوورا وقيوودري بوواكار موو  قيوود الوو  رافووذا الماووزل  
(18ا

ة الصذذحابي سذذلمان وكذذل مذذن قذذرأ سذذير 

المحمديارض( يعرف ان هذا المونولوج هو جز  من سيرة  لك الصحابي
(19ا

. 

ويتداخل الحدث التاريخي مع السرد القصصي فذي توظيذف مذائز للشذكل التذاريخي وهحداثذه وتحميلذه بحمذوالت 

رحهذا فذي قصذته, فمذا ايحائية وايديولوجية معاصرة, حيث تتواصث الرؤيا التاريخية مع رؤيا الكاتب التي يريذد ط

 تعرض له سلمان المحمدي تعرض له العديد من المنتمين لليسار العراقي في فترة الستينات من القرن العشرين.

وكما هو االمر مع شخصية اسلمان المحمذدي( نجذد استحضذار لشخصذية الصذوفي المعذروف اابذو ن سذهل بذن 
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يتم باالسم فقط حيذث يتعذرض للقتذل مذرات عذدة وبذنفس عبد هللا التستري( في قصة االتستري( ولكن استحضار  

الطريقة, ولكنه يعاند الموت, فهو رمز للثورة المقموعة: ثورة الجيا. والمعوصين البذاحثين عذن الخبذز والحريذة, 

))وفوي المورا الااريوة اطلوق احود القتلوة رصاصوات علو  قلبوا وفوي المورا حيث يتم قتله كلما دخذل الذى مدينذة مذا 

الخامسوة. المائوة.. ال.. لوم يعود يتوذكر مورات حضوورهم   الاالاة ...
(20ا

انهذم يقتلونذه مذع كذل صذيف احذين يذدمع  

الكرب( ولكنه يعذاود الظهذور فذي مدينذة جديذدة, وفذي نهايذة القصذة يظهذر فذي المنطقذة الصذناعية إلحذدث المذدن 

المانقووة الصووااعية  ))كووان رجووال بووال  وول ر ووم ان الوقووا تجوواوز ماتصووف الا ووار. كووان ذلووك فووي لينشذذر الفذذرح:

لمدياة)....  فتسر احد الحدادي  لزميلوا: اخلو  رقواب الحوزن .. التسوتري وفود المدياوة  
(21ا

ان تشذكيل شخصذية  

 التستري في القصة يعطيها بعدا رامزا الى الثورة القادمة التي وإن وئدت في مكان ما, فستظهر في مكان اخر.

ر هو احمدون القصار( حيث استلهم المللف عنوان القصة من وفي قصة الغة العز( نجد استحضارا لصوفي آخ

مقولة لحمدون القصار حيث ااقيل لحمدون ما بذال كذالم السذلف أنفذع مذن كالمنذا قذال هنهذم تكلمذوا لعذز اإلسذالم 

ونجاة النفوس ورضا الرحمن ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق((
(22ا

ولكننا ال نجذد الصذوفي فذي  

م  واعتكذذف فذذي دار  وبعذذد سذذنين خذذرج الذذى النذذاس مذذع 7499بذذل نجذذد رجذذال مقذذاتال خسذذر الحذذرب عذذام  القصذذة

))لم تك  تلك حرباا. اليوم بدأت حرباا م  جديد.. وتذ ذاك رأيوا اصحابه ليخبرهم ان تلك الحرب لم تكن حربهم 

باادق تشرع في الفضام بيد حمدون ورفاقا  
(23ا

لذى طائفذة المالماتيذة التذي فحمدون القصار, الصذوفي ينتمذي ا 

تلقي اللوم على نفسها ويتخفّى افرادها وال يظهرون انفسهم بل يعملون بصذمت, كذان الملهذم فذي تشذكيل شخصذية 

حمدون القصار في القصة فالتخفي بين افراد المجتمع واحدة من سذمات حمذدون القصذار فذي القصذة ولكنذه لذيس 

))ال ه تمذاهي فكذري بذين الشخصذية التاريخيذة والشخصذية فذي السذرد تخفيا دائما بل انتظار للفرصة السذانحة, انذ

تسوتغرب اذا قلووا لووك ارووي رسوويا اسوومي القووديم.. ان ابووراهيم العربوي لووم يعوود سوووى توواريخ فووي السووجون وحووارا 

الماجدية وحارة االرودلس.. فاروا االن حمودون القصوار.. اراوا اباواؤه فوي الفكور  
(24ا

اي ان استحضذار الشخصذية  

ة قد جا  هنا على اساس موقفها الفكري وليس على اساس وجودها التاريخي؛ ولذا فقد ارتكز الكاتب فذي التاريخي

تشكيل الشخصية على مدث معرفة المتلقي بشخصية الصوفي حمدون القصار وبعكذس  لذك يكذون التشذكيل غيذر 

 .مكتمل مما يلدي الى عدم اكتمال الرؤيا او الى خلل في التأويل وقصور في الرؤيا

وفي قصة ااالبجر( من مجموعة االثالثيات( يتشكل العجائبي في القصة باستحضار شخصية االمام علي بن ابي 

طالب ا.(, حيث تدور حوارات عجائبية حول رجل يدعى االبجر يسكن قلعة تسمى االغريبة( تقول االشاعة انذه 

))يمتني كرا رورارية خضرام بذيل ابيض متتلق  
(25ا

. 

االبجذذر( مطلقذذا بذذل يتخذذذ مذذن التشذذكل الفكذذري  -اتذذب الشذذكل التذذاريخي لشخصذذية ااالمذذام علذذيا.(وال يسذذتعير الك

للشخصية ركيزة في تشكيل القصة, ولذا فان الكاتب ال يعتني مطلقا باي خلفيذة تاريخيذة سذردية للشخصذية سذوث 

قود المتلقي للذربط بذين نقله فقرة مطولة من وصف االمام علي ا.( في كتب التاري  ليلكد تاريخية الشخصية, وي

تشكيل الشخصية التاريخي و تشكيلها في القصة بغية الوصول الى تأويل التشذكيل واالنطذالق منذه للوصذول الذى 

 الرؤيا.

وفي رواية االمقامة الالمية( تأتي عجائبية الشخصيات الرئيسذة ااحمذد العبذد هللا, وليذد االحمذد, ابذراهيم, سذالمة( 

 داد هذا الوجود من صمن امعركة صفين( وحتى الوقت الحاضر.من وجودها عبر الزمن وامت

واخذت شخصية االم( حمولتها التاريخية عبر ربط الشخصية بواقعة صفين والرحلة باتجا  االكوفة(, ممذا يجعذل 

))ارشووغل المرتحلووون الشخصذذية متماهيذذة احيانذذا مذذع شخصذذية االمذذام علذذي بذذن ابذذي طالذذبا.(, فحذذين مذذات االذذم( 

ر اللحد وبدق اوتاد بيوت الشعر بياما كارا سالمة تعد الرايوة الحمورام التوي موا توزال حتو  يوماوا السابقون بحف

هذا ترفرف فوق القبة الذهبية  
(26ا

في حين اخذت شخصية ااحمد العبدهللا( حمولتهذا التاريخيذة مذن قصذة االب  

ث صواجذه وسذفر  بيعيذد  لذك الذزواج اعبد هللا( التي تتطابق في احيان كثيرة مع قصة والد الرسول ن اص(, حي

 في رحلة تجارة, ووفاته في تلك الرحلة ليولد ااحمد العبد هللا( يتيما ويعي  في كنف جد  االم(.

وفي روايتي امجنذون صينذب( و اعيذون صينذب( تتشذكل الشخصذيات بحمولذة تاريخيذة تمنحهذا بعذدا عجائبيذا عبذر 

الشخصذيات التذي يستحضذرها الكاتذب هذي شخصذية االحذالج(  احضارها سوا  باالسم او باالسم والفعذل. وأولذى

))كووان شوويخا طاعاووا فووي السوو . رجوول روووراري طوووقاي بذراعووا اليماوو  وارسوول بووي   لذذك الصذذوفي  ائذذع الصذذيت 
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الجموع, مجموعة فمجموعة, وكتلة بعد كتلة, وصفا بعد صف, واالبتسامة ال تفارق محياه  
(27ا

إن استحضذار 

حالج الى الزمن الحالي يعطي المشهد بعدا عجائبيا من خذالل الحضذور العجذائبي شخصية الحسين بن منصور ال

للشخصية التي عاشت في القرن الثالث الهجري, وتكرار هذا الحضور في موارد عدة مذن الروايذة ولكذن بصذي  

 وحوارات مختلفة. 

الستحضذار لذيس سذردا كذلك نجد استحضار السيدة صينذب بنذت علذي بذن ابذي طالذب عليهمذا السذالم, ولكذن هذذا ا

لسيرة  اتية للسيدة صينب, بل هو استحضار لكل ما تمثله السذيدة الجليلذة مذن صذبر وروح الثذورة ومقاومذة الظلذم 

واالضطهاد؛ ولذا نجد شخصية صينب الروائية تتشكل وتتماهى وتتحذد مذن عذدة شخصذيات مذن ضذمنها شخصذية 

 صينب بنت علي ا.( وكذلك شخصية المجنون بطل الرواية 

 ))قالا زياب: أُدُن.

 فدروت.

 قالا زياب: اكار, اكار.

 فدروت.

: اكار, اكار, اكار ... واتحدرا.   ذقا حالوا الجاة, بياما كارا زياب تاادي عليَّ
 (28ا

إن الحمولة التاريخية لشخصية صينب تعطي الشخصية بعدا عجائبيا يجعلها تخترق الذزمن وتصذل بذه الذى الذزمن 

))اراديوك باسومك.. اروا ميسوان .. وروون ..اروا الحريوة  ريذة الحاضر لتصب) رمزا للح
(29ا

وكذذلك فهذي رمذز  

درباوا الو  الخيور, والاظور الو   -ايت وا الشوفيعة–طريقاا ال  الجمال, ومعرفتوك  -زياب-)) محبتك للحب والجمال

قسمات وج ك, مسلكاا ال  الحب  
(30ا

را  فذوق وايضا كانت شخصية صينب رمذزا للثذورة ا  ترفذع الرايذة الحمذ 

))أرادي عل  جمي  االموم... هوذه رايتاوا الحمورام صووت الكوون, ورودام هللا. اروا زياوب سط) ضري) الحسين ا.(

سفيرا الحسي , ربة الظ ور االخير  
(31ا

 

ويستحضر الكاتب شخصية من الماضي القريب يمزجها مع شخصية تاريخية مثلما فعل حين مزج بين شخصذية 

اسذذالم عذذادل(
(32ا

))موو  كتووب تلووك الرسووالة؟ ابووو تووراب االبجوور, ام سووالم مذذام علذذي بذذن ابذذي طالذذب,وشخصذذية اال 

عادل  
(33ا

))أش دكم جميعا: ارا لويس أرا ون .. أن هذا الفت  أو حين احضر شخصية الشاعر لويس اراغون  

ولذم يحضذر لذويس اراغذون اعتباطذا بذل كذان بذوعي حذاد, نظذرا لوجذود تشذابه بذين الم زول مجاور وا االخيور  .

كاتب و لويس اراغذون الذذي الذف كتابذا تحذت عنذوان امجنذون السذا(,و كذان اراغذون علذى خذالف مذع الحذزب ال

الشيوعي يشبه خالف جمعة الالمي مع الحزب الشيوعي العراقي إ  أن خالفات اراغون اامع الحزب الشذيوعي 

ي اعتبرها اراغون مرتبطذة كانت في اساسها تقديم هذا الحزب ما يظنه مصلحته السياسية على بعض القضايا الت

ارتباطا عضويا بالقضية, وبخاصذة الجمذالي منهذا((
(34ا

ولربمذا يكذون هذذا التشذابه هذو مذا قذاد الكاتذب الذى تسذمية 

روايتذه امجنذذون صينذب( ثذذم اردفهذا بروايذذة اعيذون صينذذب( وهمذذا تتشذابهان مذذن ناحيذة الشذذكل مذع امجنذذون إلسذذا( 

 هراغون.

إن الشخصيات  ات الحمولة التاريخية التي يستحضرها جمعة الالمي في قصصه ورواياته, هي شخصيات  ات 

حمولة فكرية تأتي الذى الحاضذر اي الذى صمذن القذ , فيكذون الحاضذر هذو صمذن الحكايذة وصذاحبها؛ وال يسذم) 

نذة فذي تشذكيل الشخصذية داخذل جمعة الالمي للوثائقية التاريخية ان تمارس سلطتها عليه, او ان تفرض رؤيا معي

قصصه او رواياته, بل انه يجعل الشخصية  ات الحمولة التاريخية تتشكل بما يخدم الق  ويديم التوتر بعيدا عن 

المطابقذذة التاريخيذذة مذذن عذذدمها, فالتذذاري , فذذي العذذادة, يكتبذذه المنتصذذر ااكمذذا لذذو كذذان المنتصذذر خالقذذا ل صمنذذة 

والحقائق والكتابة((
(35ا

ى كتابة التاري  سلطة تريد منه ان يأتي علذى مقاسذها اا وهذذ  السذلطة, التذي وتشرف عل 

تحتكر الكالم والكتابة, تملي تاريخذا جماعيذا, هذو تاريخهذا الخذاص, الذذي ال يعتذرف بتذاري  الرعايذا((
(36ا

وهذذا  

والسذلطة, يتناقض مع ما يريد  جمعذة الالمذي الذذي اراد ان يكتذب قصصذا وروايذات اا تنذأث عذن ثنائيذة النصذر 

وتذهب الى ثنائية االغتراب االنساني والبحذث عذن المعنذى, كذي تحذاور الممذزق والمتذداعي والمعنذى المرغذوب 

الهارب دائما((
(37ا

ولذا جا ت شخصياته متقاطعة مذع السذلطة ممثلذة للمهمشذين والمقمذوعين, فسذلمان المحمذدي  

تجا  مدينذة اليشذن, وحمذدون القصذار يحمذل بندقيذة على سبيل المثال يخرج من السجن ليركب الحافلة التي تقله با

ويقاتل, والتستري يعاند القتذل وال يمذوت, فمذا يهمنذا االذيس اعذادة سذرد االحذداث التاريخيذة الكبيذرة, بذل االيقذاظ 
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الشعري للناس الذين برصوا في تلك االحداث, وما يهم ان نعي  مرة اخذرث الذدوافع االجتماعيذة واالنسذانية التذي 

الى ان يفكروا ويشعروا ويتصذرفوا((ادت بهم 
(38ا

اي ان احضذار الشخصذية  ات الحمولذة التاريخيذة لذيس مهمذا  

بقدر احضار الدوافع االنسانية واالجتماعية والفكرية المحيطة بالشخصذية وبقذدر تفاعذل هذذ  الذدوافع مذع احذداث 

ا ها, وهذا التشّكل للشخصذيات الحاضر لتشكل الشخصية في اطار رؤيا معاصرة يريدها الكاتب وربما يتقنع ور

هو ما يجعلها  ات بعد عجائبي مائز يخدم رؤيا الكاتب التي تعتمد كثيرا على رؤيا المتلقذي ومذدث معرفتذه بالبعذد 

 التاريخي للشخصيات.

 

 ب ـ الشخصيات ذات الحمولة الخرافية او االسنورية

استطا. ان يوظفهما من خالل اسقاطهما شّكلت الخرافة واالسطورة رافدا مهما في سرد جمعة الالمي, ا  

ومزجهما بالواقع لتنبثق من خالل  لك رؤيا  التي يريد ايصالها الى المتلقي؛ ويختار جمعة الالمي شخصياته 

الخرافية واالسطورية التي ينسجها من خياله او يستحضرها من بطون الكتب التاريخية او من الحكايات 

يسكبها داخل بوتقة السرد رامزا من خاللها, ومشيرا الى رسالة ما وهدف الشعبية, يختارها بدقة وبوعي, و

معين يريد الوصول اليه, ثم ارساله الى المتلقي. فاهسطورة مثلها مثل الخرافة او الحكاية الشعبية ااتشير دائما 

حاضر والماضي الى وقائع يزعم انها حدثت منذ صمن بعيد, لكن النمط الذي تصفه يكون بال صمن, فهو يفسر ال

وكذلك المستقبل((
(39ا

وهذا االمر يسّهل صج الشخصية االسطورية داخل السرد باطار عجائبي من خالل ايجاد  

تشابه شكلي بين االسطورة وبين ما ترمز اليه في رؤيا الكاتب. ااو اهسطورة هي تعبير ثقافي ورؤية للعالم 

وجود, واإلجابة عن اهسئلة المحيرة.((ابتكرها اإلنسان البدائي لتفسير الحياة والكون وال
(40ا

ولذا يجب التعامل  

مع الخرافة واالسطورة بأنها نتاج مجتمع, وانها تعبير عن رؤيا ما, وترمز الى شي  ما, ويجب فهمها على ما 

كانت تمثله في المجتمعات القديمة ااحيث كانت االسطورة, على العكس, تدل على "تاري  حقيقي" باإلضافة 

نها كانت نمو جا يحتذث, وقصة حافلة بالمعنى((.الى ا
(41ا

ان اكتناص االسطورة بالمعاني يجعلها ارضا خصبة  

الستلهامها في السرد العجائبي سيما وانها غنية بكل ما هو غير مألوف وعجائبي ولذا وظف جمعة الالمي 

 االسطورة والخرافة والحكايات وجعلهم روافد مهمة لسرد  العجائبي.

االغرفة( نجد الشكل الخرافي حيث االمير الممسوخ الى جواد ابيض والذي قبل بالمس  والنفي من اجل في قصة 

ان يكفّر عن خطئه ويعود الى اهله, و ثالثية ااالمير, الجواد, اللون االبيض(  تشير الى الحالم بالطهر والنقا  

الخائف من المستقبل والمصير والواقع تحت سلطة قامعة
(42ا

ن الكاتب يتقنع ورا  شخصيات القصة ويبدو ا 

))كان جوادا ابيض عل  جب تا  را للتعبير عما الّم به من الَم نتيجة الخذالن الذي تعرض من المحيطين به 

سودام ال يخفض رأسا ال  االرض فادركا أري اتعامل م  جواد  ريب االطوار, ربما يشب اي بشيم ما  
(43ا

 

لخطيئة ما, هي التي حدت باهب الى مهاجمة ابنه بقسوة وبعصا غليظة ادت  فالشبه بينهما هو البحث عن تكفير

))كان سخام عل  جب تا  الى اصابته بالشلل حيث كان االب يشعر بالعار 
(44ا

فالجواد يشبه االبن وفيه غرة  

تي يتقنع سودا  على جبهته. وهو يمثل تشكيال للشخصية الخرافية في القصة التي ترمز الى حالة الكاتب, او ال

ورا ها الكاتب ويمزجها بذاته, لتنبجس من خالل  لك رؤيا  التي ترفدها رؤيا المتلقي في تشكيل سردي فريد 

 ينم عن حرفية عالية واستعمال عال للخلفية الثقافية واالجتماعية التي يمتلكها الكاتب.

وتتكرر اسطورة الجواد المتحول
(45ا

ري  مدينة منسية( حيث يتحول والممسوخ في قصة االيشن .. يوم في تا 

الرجل المطعون في قلبه الى جواد, وهذا الجواد هو رمز للمطالبة بالتغيير وهدم المعتقدات البالية, وحياة هذا 

الجواد تقف بالضد من حياة الجالد, فهو يرفض الدفن من ابنا  شعبه ويقوم من موته فيصاب الجالد بمرض 

عديدة ولكن ليس لالبد فحين يعود الى مدينته و لم يجد ان الناس قد ويظل يركض في البرية لدهور , خبيث

الجواد( وعيشه في  -تغيروا, فسيموت في طرف من اطراف الصحرا . ان تشكيل شخصية االرجل المطعون

 البرية لدهور اعطى بعدا عجائبيا للشخصية وبالتالي للقصة بتشكيلها العام.

)) كارا شخصي  سلمان المحمدي( حمولة خرافية واسطورية, فقد  وتحمل شخصيتا المسخين في قصة اتحوالت

بدون لحم, هيكلي  عظميي   
(46ا

, وهذا الشكل يجعل من الشخصيتين شخصيتين عجائبيتين؛ وتزداد عجائبيتهما 

))هل بتشكلهما داخل القصة فهما شخصيتان موجودتان عبر الزمن تطاردان اسلمان المحمدي( وتقومان بتعذيبه 
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الي ودي الذي اشتراري ماا احمد الياربي, هل احدهما ذلك الراهب المقدسي, هل احدهما ذلك المحقق  احدهما

الجلف, هل احدهما رجل المعنف ..؟  
(47ا

هما شخصيتان خرافيتان بشعتان ممسوختان ال يمكن ان نجد شبيها  

ة واثارة االسئلة حول رؤيا لهما على ارض الواقع؛ وهذا بحد  اته يساهم في ادامة الشد والتوتر في القص

الكاتب,. ورغم اختالف شكل الشخصيتين وعدم وجود شبيه لهما في الشكل على ارض الواقع, اال ان تشّكل 

افعالهما يجعلهما رمز لكل تابع لطاغية في كل صمان ومكان بغض النظر عن ماهية الطاغية وايديولوجيته 

 وحمولته الفكرية.

اشواق سلم بن يوسف( من خالل التشكيل االسطوري لشخصية  -قصة االسيدوتتحقق عجائبية الشخصية في 

))فارس عل  جواد ادهم قسم الااس ال  رصفي  واسرع كخنف البرق ال  السيد وظهور  بمظاهر غير مألوفة 

 ابة الاخيل التي ا يئا بضيام اطفت كل اال وام االخرى  
(48ا

يضاف الى  لك ان تشكيل الشخصية الرئيسة  

))كان في مكارا مرفوعا عل  شعاع بن يوسف( في القصة, يتضمن مظاهر اسطورية وخرافية اسلم 

ازرق  
(49ا

مما يسهم في تفعيل االستفهام والتعجب والبحث عن رمزية الشخصيتين وما يتشاكل معهما في  

 ارض الواقع, او في الحكايات الشعبية او الميثيولوجية.

االبجر( إ  ان جميع شخصيات القصة هي شخصيات طبيعية ولكن وصاغ الكاتب عجائبيا مميزا في قصة ا

دخول شخصية ااالبجر( وحديث الشخصيات عنه اعطى للقصة عجائبيتها, فالفتيان يذهبون معه او انه يغويهم 

))كان الفت  قد خلف مرب  رخالت الديري ورامه بحوالي مائتي متر, يسير ال وياا تارا, واخرى يمال دورا 

اما وخلفا وم  عل  يمياا ويساره, ممة هالة مدورا خضرام اللون تجر خلف ا  يام ابيض, طفوليا, وام

صرخ شامل: االبجر, ذهب عبد علي م  االبجر  
(50ا

فاهبجر يركب كرة نورانية  خضرا  بذيل ابيض متألق  

ب الى ويعطي لمن يقابله قدرات خارقة مثل المشي على الما  او الطيران وهو ما يجعل الشخصية اقر

االسطورة منها الى الحقيقة, ولكن ايراد وصف لشخصية االبجر مطابق لصفات االمام علي ا.(, يخلق دهشة 

 ويضاعف التردد ما بين حقيقة الشخصية التاريخية واسطوريتها.

ويعطي الكاتب للبطلة امريم( في قصة امريوم( صفات اسطورية, ومزج بين الحكايات الشعبية والخرافات؛ 

))رعم, لفتاة لديها قدرة على اقامة صلة بينها وبين الحيوانات او جعل الحيوانات ترتبط فيما بينها بحبل ود فهذ  ا

الباا مبروكة, بعدما تدخلا لفض عراك بي  افع    رت بغتا عاد الحديقة المجاورا للعمارا وحمودي. 

وتمكاا م  ربف حبل ود بي  االفع  والببغام االبيض والقنة االم  
(51ا

. 

وتأخذ االسطورة مدث واسعا في قصة اتاري  العار في بالد النفطار( عن طريق اقتباس اسطورة اايشان ابو 

, ))فلما ادرت بصري ال  حيث اشار المالح المرتعبالذهب( حيث القارب الذهبي الذي يظهر للعيان ليال 

, فكلا ذهب في ذهب  رأيتال ور وقد ارشق رصفي , وبرز ماا "بلم عجيب" ما شفا مالا في حياتي
(52ا

هذا  

القارب االسطوري االذي يظهر ليال بعد مرور اربعين جمعة, ويزعم فريق من سكان القرث المجاورة لإليشان, 

انهم رأو  عدة مرات طيلة حياتهم وقلما ينكر احد عليهم  لك القول, وكم من محاولة قام بها المغامرون لالمساك 

كل شخ  قام بالمحاولة لم ينج بجلد (بهذا الزورق دون جدوث, كما ان 
 (53ا

ورغم الحمولة التاريخية التي تحظى بها الشخصيات الرئيسة في رواية االمقامة الالمية( اال انها جميعا تكاد 

تكون  ات حمولة اسطورية, فجميعها عاشت لفترة طويلة تتجاوص االلف عام؛ يضاف الى  لك ان بعضها 

؛ فالجد الكبير االم( ال ظل له, وبطل الرواية ااحمد العبدهللا( ال تحرقه النار. يتصف بصفات خرافية او اسطورية

اما الراوي اابراهيم االحمد( فهو شخصية ترفض الموت وال تعبأ به, بل هو عندها يشبه الحلم ولذلك فان موتها 

ذلك قام القاتل بإفراغ ))كان ذلك يشبا الحلم, او هو حلم لواقعيتا الشديدا, وليتكرر مثلما عودتها للحياة 

الرصاصات في قلبي, وشعر ارا تخلص ماي ر ائيا عادما راري أخرُّ صريعا عل  االرض. لكااي ر ضا 

واخذت اطارده. وكما حصل في المرا االول , اخرجا الرصاصات م  قلبي وقدمت ا تليا, خمس رصاصات 

ال  مخزن المسدس, مم أطلق عل  صدري  مكسوا بالدم.. ما ان تسلم القاتل الرصاصات الخمس, حت  اعادها

وابال م  الرصاص, وفر هاربا  
(54ا

. 

إن شخصيات الرواية ليست ممسوخة او متحولة, بل هي شخصيات بشرية تكاد تكون طبيعية في غالب افعالها, 

 ولكن اتصافها بصفات اسطورية وخرافية هو ما اعطاها البعد العجائبي 
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ن صينب( تتشكل الشخصيتان الرئيستان اصينب والمجنون( تشكيال  ا بعد وفي روايتي امجنون صينب( و اعيو

))اقترب جسدا زياب والمجاون حت  التصقا تماما ببعض ما, مم رأيااهما حزمة رور اسطوري او خرافي 

احمر, تماما كما كان الاجم االحمر يتقد حيا ا  
(55ا

وحين تتماهى اصينب( مع اأرشكيجال( ملكة العالم السفلي,  

كما جا  في االساطير السومرية
(56ا

, تتسع دائرة االسطورة التي اقتبس منها الكاتب فتتشكل الشخصية بأبعاد 

خرافية, ومما يزيد في عجائبية الشخصية هو حضورها في الزمن الحاضر ولكن بصفات السيدة صينب بنت 

 علي ا.( مع قدرات خارقة إ  ترتفع على عمود من نور.

مي االسطورة والموروث والحكايات الخرافية, وجا ت الكثير من شخصيات قصصه لقد استلهم جمعة الال

ورواياته بحمولة اسطورية, ولكنه يأخذ االطار العام ل سطورة ويشكل شخصياته باالستناد اليها و تظل 

يا, شخصياته تحتفظ بخصوصيتها, فهي ال تماثل المقتبس منه رغم التشابه معه, فيكون تشكيل شخصياته عجائب

يحمل رؤيا منفردة تطرح تساؤالت وتشير الى عالمات ومثابات تاريخية او اسطورية ولكنها مرآة ورمز لواقع 

 اجتماعي اراد الكاتب تلمسه و تسليط الضو  على جراحاته.
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