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عاصر إستلهام ملحمة كلكامش في الفن السردي ا

تعمل أمانة محافظة جدة على إنهاء التجهيزات األخيرة الفتتاح أكبر حديقة ثقافية في ساحة النورس التي تعد أكبر 
ساحة تبلغ نحو  ألف متر مربع وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته 42   ساحات واجهة جدة البحرية اجلديدة 

واستحداث جوائز يتم منحها للقدوات في كل محافظة من «كيف نكون قدوة»الثانية مع مواصلة شعار الدورة األولى 
كرمة كذلك استحداث جوائز لألفراد في مجال صناعة التطبيقات اإللكترونية. محافظات منطقة مكة ا

دير العام للخدمات االجتماعية بأمانة محافظة جدة محمد اليامي أن احلديقة الثقافية تعد إحدى مبادرات أمانة جدة وأوضح ا
شاركة عدد من اجلهات احلكومية. في ملتقى مكة الثقافي و

فعاليات ثقافية منوعة تشمل: 10أيام خالل إجازة منتصف العام وتقدم لسكان وزوار جدة  10مضيفا أن احلديقة الثقافية تستمر 
هارة ومرسم القدوة وصحتك تهمنا وعالم الروبوت التطبيقات اإللكترونية والتعليم التفاعلي واالبتكارات العلمية ومهرجان ا

ارسة الرياضات البحرية. ومعرض احلياة على عجالت والقدوة في 
وذج القدوة. وتهدف هذه الفعاليات إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكل شرائح اجملتمع وتعزيز 

رسالة جدة
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الدراسة بصدد الفن السردي العراقي الذي
أتيحت له ريادة رصينة منذ قصص الرؤيا
والــروايــة اإليـقــاظـيــة لــسـلــيــمـان فــيـضي
ــوصــلي الــتي صــدرت عـام   1919وهي ا
محاولة روائية تضمنت رؤيا بعراق أفضل
ـفهـومهـا الـشعـبي  وكـما  وتـرد الرؤيـا 
وردت في مــلـحــمـة كـلــكـامش وســواهـا من

اآلثار الشعبية
       بيد أن أول مـحاولة الستـلهام مـلحمة
كـلكـامش هي الـتي جـاءت في روايـة "سبي
ـسـيح باليا بـابل" للـروائي الـعـراقي عبـد ا
ـســيح (13) حــيث يــوالف الــكــاتب عــبــد ا
باليــا بـ أسـطـورة كــلـكـامش الــسـومـريـة
وروايـــته "ســـبـي بـــابل" حــــ يـــتـــصـــارع
كلكـامش البابـلي في الرواية  –وهو حفيد
ـلك الــسـومــري اخلـامـس بـعـد كــلـكــامش ا
ـلـحـمـة  –مع أحـد الـكـهـنـة الـطـوفــان في ا
تمردين في معبـد (إي زيدا) في بورسيبا ا
 وبـعـد صـراعـهـمـا تـنـشأ عـالقـة ود عمـيق
بينهـما  وهو بـذلك يذكرنا بـالصراع الذي
نـشب بــ كـلـكـامش وأنــكـيـدو والـذي كـان
بداية لصداقتهما . يضاف إلى هذا أن عبد
سيـح باليا حاول أن يـجد بـديال للوحش ا
خــمـــبـــابـــا الــذي قـــهـــره الــصـــديـــقــان في
األسـطـورة  حـ يــخـاطب آسـو (أنـكـيـدو)
صـــديــقـه كــلـــكــامش فـي الــروايـــة قــائال: "

ولنحقق األسطورة بقتل التن
-أي تن   

- نـــرجل شــراصـــر  أال تــظن أن شـــكــله ال
(14) " ? يختلف عن شكل التن

كما أن (إيـنانا)  –وهو اسم إلـهة سـومرية
قدست في أوروك   (15) –وردت في رواية
ســبي بــابل عـلـى أنـهــا أم كـلــكــامش  وقـد
لعـبت هذه األم دورا مشـابهـا لدور نـنسون
ـــلــحـــمـــة حــيـث رعــته أم كــلـــكـــامش في ا
وساعـدته مع صـديقه في نـيل حـبيـبتـيهـما

(نيبادا وكيتانا).
ـسيح باليا ح لم      وحسنا فـعل عبد ا
يتقيـد بصورة كلكـامش السومري (اجلد) 
فـبطل روايـته وهـو كـلكـامش (احلـفـيد) في
الـروايـة " كــان يـسـتـلـفت األنــظـار بـجـمـاله
ورشـاقــته  فـشـغــفت بـحـبه الــكـثـيـرات من
ـــخـــتـــلف فـــاتـــنــات بـــابـل وحتـــرشن به 
الـطرائـق  فكـان يـتـغـاضى عن حتـرشهن 
ويـبـتعـد عـنـهن قـدر اسـتـطـاعته " (16) في
حـ أن كلـكـامش في األسـطـورة " لم يـترك
قاتل ......... عذراء طليقة ألمها  وال ابنة ا
وال خـطــيــبـة الــبـطل" . (17) وكـان طــمـوح
لـحـمـة أكـبـر من مـجرد حب كـلـكامـش في ا
امـرأة  حـتى أنه رفض حب عـشـتـار وأدان
تقـلبهـا وأهواءها  ولـهذا كـان الصراع في
الروايـة ضعيـفا إذ اقـتصـر على حب امرأة
في ح كان الـصراع عـنيفـا في األسطورة
ا يتناسب مع هدف كلكامش في حتدي و

ستحيل.  ا
     وهـنـاك مـشـهـد آخـر في الـروايـة يغـني
فــيه آســو (أنـكــيــدو) إثـر صــعــوده بـرفــقـة
ـعـلـقـة)  وهـناك كـلـكـامش إلى (اجلـنـائن ا
التقيا بسرب من الفـتيات غنى لهن أنكيدو
 ولــكــنه في الــنــهـايــة يــهــرب مع صــديـقه
كلكـامش منهن  أمـا أنكيـدو في األسطورة
السـومريـة فـإنه حتيـر واضطـرب ح رأى
اخلـبـز " أجل ال يـعـرف أنـكـيدو كـيف يـؤكل
اخلـبـز  ألنه شب عــلى رضـاع لـ حـيـوان

البر." (18)
ومن خالل الـنـفــاذ إلى جـوهـر تـعـامل عـبـد
سيح باليا مع ملحمة كـلكامش يتب لنا ا
لحمة وال أنه استلهم بعض اجلوانب في ا
لحـمة وأجواؤها  ولو سيما شخـصيات ا
ـــؤلـف جتـــاوز االهــــتــــمـــام بــــاإلطـــار أن ا
التاريـخي وحده لكانت لـروايته قيـمة أكبر
من الـناحـيـة الفـنـية  فـالـتقـيد بـالـتاريخ ال
يــعـنـي الـتـضــحـيــة بـالــعـنــصـر الــفـني في
الـروايـة  بل إن تـنـسـيق الـصـلـة هي الـتي
تــعـكس بــراعـة الــروائي الــفـنــان . عـلى أن
لروايـة سـبي بابل فـضل الـريادة في مـجال

استلهام ملحمة كلكامش. (19)
وحـ صــدرت روايـة خـضـيــر عـبـد األمـيـر
"لـيس ثـمـة كـلكـامش" (20) كـانت بـصـمات
لحمة واضحة فيها منذ صفحتها األولى ا
التي طالـعتنـا بنصيـحة سدوري لـكلكامش
بــالــعــودة إلى وطــنه أوروك مــشــيــرة إلى
مصير اإلنسان وهو الفناء احملتم إذ يرد :

 " إلى أين تسعى يا كلكامش  
  إن احلياة التي تبغي لن جتد
حينما خلقت اآللهة العظام البشر

وت على البـشرية  واستأثرت هي قدرت ا
باحلياة

أما أنت يـا كـلكـامش  فلـيـكن كرشك مـليـئا
على الدوام 

وكن فرحا مبتهجا نهار مساء." (21)
ـلـحـمـة لم ولـكن كـلـكـامش وكـمـا جـاء في ا
يــــثـــنـه شيء عن عــــزمه  وأصــــر عـــلى أن
يـواصل رحـلـتـه الـشـاقـة من أجل اكـتـشـاف
حــقــيــقــة الــوجــود الــبــشــري . وقــد حـاول
خضـير عـبد األميـر أن يسـتلـهم من ملـحمة
كلـكامش هـذا اجلانب  وأعـني به اإلصرار
ـسـتـحـيل. من أجل الـوصـول إلى الـهـدف ا
بدأ كل من كلـكامش وخـليل مغـامراته وهو
كـبيـر إذ ال نـعـرف شيـئـا عن طـفولـة خـليل
وال طفـولـة كلـكـامش  لـذلك لم يرافق والدة
الــبـطـل في بـعـض الـقــصص الــشـعــبي من
إمـارات الـبــطـولـة  عـلى أن كــلـكـامش كـان
قويا جبارا منذ اللحظة التي يطالعنا فيها
ــلـحـمـة: " بـعـد أن ـلــحـمـة  يـرد في ا في ا
خلق كلكامش وأحـسن اإلله العظيم خلقه 
حـبـاه شـمش الــسـمـاوي بـاحلـسن وخـصه
أدد بالـبطولـة  جعل اآللـهة العـظام صورة

  ما من فن سردي أو شعري إال وله جذور
أسطورية  إذ امتـدت تلك التجارب األولى
الــتي حـفــظـتــهـا الــذاكـرة اجلــمـاعــيـة إلى
فــنــونـنــا األدبــيــة كــافــة وال ســيــمــا الــفن
الـسـردي  ألم نــغـادر أوروك مع كـلـكـامش
ـــلك اخلــامس بـــعــد الــطـــوفــان بــاجتــاه ا
اجملـــهــول ومـن أجل أن نــعـــرف مـــعه ســر
ــــوت (1) ومـــــضــــيـــــنــــا مع احلـــــيــــاة وا
يولـيـسيس بـطل األوديـسة مـن إيثـاكا إلى
طروادة  وعـدنـا معه إلى زوجـته بـنيـلوب
وولده تلـيماك مـنتصـرا قويا (2) وشهدنا
هرب إيـنيـاس في إنيـاذة فرجـيل من حرب
طروادة إلى روما كي يؤسس امـبراطورية
هــنـاك تــعــوضه عن وطــنه الــذي أطـاح به
اإلغريق. (3) وألنـنا مـوصـولـون بـتـجارب
اإلنـسـان األول فـإن األسـطـورة - ويـنطـبق
هــذا عـــلى الــفـــولــكـــلــور عـــامــة - تـــثــري
عاصرة وتهبها أبعادا جديدة نصوصنا ا
مـــســتـــمـــدة من عـــمــقـــهـــا في نــفـــوســـنــا
وحــــضـــــورهــــا فـي ذواكــــرنـــــا  عــــلى أن
نـستـلـهمـهـا ال أن نـعيـدهـا كمـا هي عـليه 
ـا يتـناسب مع عـنى إعـادة صيـاغـتهـا 
عصرنـا هذا  وهـو ما نعـنيه في استـلهام
مـلحـمـة كـلكـامش الـتي تـضـمنت أول نص
أدبي يـصلـنـا كامـال  ويتـضـمن أسئـلـة ما
زالت تهم اإلنسان وتستـثير اهتمامه على
الـرغم من الـقرون الـطـويلـة الـتي تـفصـلـنا
عن زمـن كـتــابـتــهـا . ويــتــطـلب اســتـلــهـام
أثور الشـعبي وبضمـنه ملحمـة كلكامش ا
ـعــاصـر عـلى طـرفي حـرصـا مـن الـكـاتب ا
مـعـادلـة صـعـبـة هـمـا : األثـر الـتـراثي ومـا
كن أن يعطيه من مضام أو من أشكال
وصــيـغ وتـــقــنـــيـــات من جـــانـب والــعـــمل
اإلبــداعـي الــذي يــرتــكـــز إلى ذلك األثــر أو
يـستـلـهـمه  وضـرورة أن يعـبـر عن زمـنـنا
وهمـومنـا اآلن  فـإذا مال الـكاتب إلى كـفة
األثـر الـتراثي عـلى حـسـاب عـصـرنـا هذا 
ـعــاصـر في هــذه احلـالـة ال فــإن الـكـاتـب ا
فضل له علينا ألننـا نستطيع أن نعود إلى
األثـر الـتـراثي وهـو في مـظـانه  وإذا مـال
إلى زمننا هذا  بحيث ال تبدو فيه بصمات
األثـر الـتـراثي فــإن عـمال إبـداعـيـا كـهـذا ال
يــدخـل في مــجـــال اهـــتـــمــامـــنـــا في هــذه

الدراسة.
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ولـعل من الضـروري أن نـذكـر أن استـلـهام
مـلـحــمـة كـلـكــامش أو سـواهـا من ضـروب
عاصرة الفولكـلور في األعمال اإلبداعـية ا
ال يبرر ضعف الـتقنيـات الفنيـة في النتاج
اإلبـداعي سـردا كــان أم شـعـرا   فـالـشـرط
األول إذن هو تـوافر الـبـنيـة الفـنيـة للـعمل
اإلبداعي  ثم حضـور ملحمـة كلكامش في
الــنـص  عــلى أن اليــكــون هــذا احلــضــور
قـسـريـا أو مـفـتـعال. وتـتـفـاوت بـالـضرورة
جتارب الروائي العراقي وكتاب القصة
القـصيـرة في هذا الـشأن  وكـما سـتفصح
عنه السطور الالحقة من هذه الدراسة.    
      ومن الواضح أن لإللـهام واالسـتلـهام
جـذرا مشـتـركـا  ومصـطـلح اإللـهـام عريق
ثل ألفالطون في األدب والفن منذ نظرية ا
ومــنــذ كــتــاب الــشــعــر ألرســطــو طــالــيس
ونـظــريـة احملـاكـاة إذ كـان الــسـؤال قـائـمـا
حــول األدب والـــفن عــامـــة وهل هــمــا

ـلـحـمـة)  اجملـد والـتـسـلط والـطـموح  في ا
امــرأة كــاألخــريــات." (29) وبــقــدر مــا أخــذ
صالح من كـلـكـامش روح الـبـحث والـطـموح
الـذي ال يـحـد  أخـذت هـدى من عـشـتار روح
الــعـبث والــلـعـب بـعـواطـف عـشــاقـهــا  فـقـد
أحبت عـشتـار تمـوز وطيـر الشـقراق واألسد
واحلصان وراعي الـقطيع وبـستاني أبـيها .
ــثل كــانت هـدى  –كــمـا تــصـفــهـا (30) وبـا
الـروايـة  –بــأنـهــا لن تــهــدأ مـا لم تــوقع كل
ذكور الكـلية فـي شباكـها  وكانت تـتنقل من

رجل آلخر بسهولة وبدون معاناة تذكر .
      ويبـدو واضحـا أن استـلهـام هذا اجلزء
ــلــحــمــة واخلــاص بـــرفض كــلــكــامش مـن ا
لــعـشــتـار من أدق مــا ورد في الـروايــة وهـو
األقــرب لالســـتـــلــهـــام الــفـــني كـــمــا ورد في

السطور األولى من هذه الدراسة.
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  ونـلــمس وعي الـروائـي الـعـراقي الــدكـتـور
ـلـحـمـة كـلـكـامش في روايـته شـاكـر نـوري 
"كالب كلكامش" التي أراد كاتبها أن يستلهم
ــؤكـد أن شــاكـر مــلــحـمــة كـلــكــامش . ومن ا
ي أيضا نوري أفاد من التراث الروائي العا
 والســيــمــا روايـة (يــولــيــســيس) لــلـروائي
اآليــرلــنــدي جــيــمس جــويس  –وقــد صـرح
شاكـر نوري بذلـك في حوار له مع الـصحفي
األردني مــعن الــبــيـاري في صــحــيـفــة الــغـد
األردنـيـة -  إذ نـسـج عـلى مـنـوالـهـا  وكـان
ـيـة جــويس قـد شــهـد مــأسـاة احلــرب الـعــا
األولى وخرج منها محبـطا تماما ولذلك كان
ط الـبـطل بـطل روايـته (مــسـتـر بـلـوم) من 
ضاد أو الالبطل  وهو بذلك يكون نقيض ا
ـعنى يولـيـسيس بـطل ملـحـمة األوديـسة  
أن جويس فقد ثقته بحكمة اإلنسان األوربي
اليـ من الـناس خـالل احلرب بـعـد مـقتـل ا
ــيـة األولى  ويـنـطــبق هـذا عـلى مـسـز الـعـا
بــلــوم (زوج مــســـتــر بــلــوم) إذ تـــبــدو عــلى
النقيض تماما من شخصية بنيلوب  فبقدر
ما كانت بنيـلوب نبيلـة وصابرة ووفية ح
انـتـظـرت عودة زوجـهـا يـولـيـسـيس عـشرين
ـزايا عـامـا فـإن مـسـزبـلـوم تـخـلـو من هـذه ا
تـمــامـا من وجـهــة نـظـر روايـة يــولـيـسـيس.
ــلــحــمـة وفـي هـذا يــكــمن االســتــلــهــام من ا
اإلغـريـقـيـة ولـكن بـشـكل مـعـكـوس  وهـو ما
أطــلق عــلــيـه الــدكــتــور عـــلي عــشــري زايــد
(الـتوظـيف الـعكـسي) . ويـنطـبق هـذا تمـاما
على رواية كالب كلكامش التي ظهر أبطالها
ضـاد ألبـطال مـلحـمة وكأنـهم عـلى الطـرف ا

كلكامش  فهذا  
جالل رديف كلكامش  –كما تشـير الرواية –
رأى كـل شيء  وهــــو اســــتـــهـالل تـــبــــدأ به
مـلحـمـة كلـكـامش " هـو الذي رأى كل شيء 
فــغــني بــذكـره يــا بالدي  وهــو الــذي عـرف
جــمـــيع األشــيــاء وأفــاد من عــبــرهــا  وهــو
احلــكــيـم الــعــارف بــكل شيء " (31)يـرد في

الرواية : 
 "تـــذكــــر بـــعض ســـنـــواته بـــرضىً وأخـــرى
بأسف فـقد سـافر الى كل مـكان ووصل الى
تـخـوم العـالم ورأى كل شـيء وحصـل على
أعلى درجـاته الـعلـميـة بنـجاح دكـتوراه في
عــلم اجلـيــنــات من لـوس أجنــلـوس تــعـرّف
خاللها على أسرار وخفايا ونظريات ووجد
فيها حكمة الـعالم رغم عجزها عن تقد أي
حل لـلبـشريـة ومن هـنا جـاء تعـلـقه بخـيوط
واهيـة الى تاريخ بالده الـسحـيق الى زمان
ما قبل الـطوفان."   (32) فضال عن أن جالل
كان  عالم جيـنات طمـوح إذ يسعى إلى "تلك
ا حـلم بـتـحـقـيـقـهـا ولكن الـنـظـريـة الـتي طـا
ّ تـلــقـيح جــيـنـات عــبـثــا: مـاذا يــحـدث لــو 
إنـسانـية مع جـيـنات إلـهيـة مـختـبريـا ? طار
من مـكـانه صــارخـا بـأعـلى صـوته: سـتـكـون
النتيجة: كائن ثلثه إنسان وثلثاه إله " (33)
وهـذه لــفـتـة غـرائــبـيـة طـريــفـة جتـعل هـذه  
الـروايـة وبـطـلـهـا جالل مـوصـولـ بـأجـواء

لحمة .   ا
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لحمة       وثمة إشارة إلى أنه كان مولعا 
كــلــكــامش  فــقــد مــثل دور كــلــكـامـش وكـان
ـدرسـة االبـتـدائـيـة  في مـايـزال طـالـبـا في ا
حـ مثـل أنور دور أنـكـيـدو  ورضي سـرمد
ـثل دور سيـدوري.  وتكـون أدوار هذه بأن 
الــشـخـصـيــات مـقـاربـة لــتـلك الـشــخـصـيـات
األسطـوريـة. ولذلك يـلـقى أنور حـتـفه مبـكرا
في ســيــاق روائي مــقـنع إذ يــنــهش جــسـده
السرطـان. ويسـعى صديقه كـلكامش (جالل)
إلى أن يدفنه في أرض وطنه (سـواديا) بناء
عـلى وصــيـته  وبـعـد أن يـســتـلم بـرقـيـة من
ـسـتـشـفى ـرضـة اسـمـهــا زهـرة  تـعـمل 
بباريس تخبره بأن صديقه أنور قد مات في
ـسـتـشفى وتـرك له وصـيـة يـطـلب فـيـها أن ا
يـدفنـه في بلـدهـمـا (سـواديا).   واسـتـجـابة
لـنوازع دفـيـنـة تتـجـاذبه وهي تـنـبع من هذا
الــنـــزوع اخلــفي فـي مــعـــرفــة ســـر احلــيــاة
ـوت. وقــد اخـتــار أنـور (أنــكـيـدو)  أرض وا
ــوته بــعـد أن فــشل في أن ســواديــا مـكــانــا 
يتخذ مـنها مكـانا لعيشه "كـل ما أطلبه منك
أن تقوم بنـقل جثتي  وتـعمل على دفني في
بـلـدنـا »سـواديـا .«ال أريـد أن أدفن في بالد
الـغربـة بل أعـانق األرض الـتي ولدت فـيـها.
وت حق.. أو هكذا علـمتنا الكتب ال حتزن. ا
السمـاوية منذ الـصغر وحـفظنـاها عن ظهر
قـلب دون أن نعي مـعـانـيهـا. لـقد رتـبت كـافة
ـاليـة لهـذا الغـرض ألنني ال أريد أن األمور ا
ـوتي بـعـد أن أرهـقـتك بـحـيـاتي. ال أرهـقك 
تنس أن تودّع بالنيابـة عني صديقنا سرمد"

(34)
وفي هذا داللة مـضادة لرحـلة كلـكامش الذي
كــان يـحــلم بـأن يــبـقـى في هـذه احلــيـاة إلى
األبــد   ومع أن كـلــكـامش فــشل في مـهــمـته

كلـكامـش تامـة كامـلة."(22) وأما خلـيل فإنه
بدأ حـيـاته ضعـيـفا مـدلال غـارقا في ضـياعه
ال  وغربته الروحية " كره رتابة احلياة  ا
ـغلفـة بالعطف " تـعة  البـطالة ا اجلنس  ا
ـتـلـقي يـحس بـالـفـجـوة ب (23) حـتى أن ا
ضــعف خـــلـــيل من نـــاحـــيـــة وانــدفـــاعه في

مغامراته من ناحية أخرى .
     وليس من الـصـعب تمـييـز مـرحلـت في
حيـاة كل من كـلـكامش وخـلـيل  مع اختالف
ـرحلـتـ  وإذا كـان أنكـيـدو رفيق طـبيـعـة ا
رحـلة كـلـكـامش في مـغـامراته  فـإن مـبـرقان
ــارد يـلــعب دورا مــقـاربــا له في الــروايـة . ا
وكال البطل فقد توازنه عندما فقد مساعده
ـرحلة جديـدة في حياتـهما. على أن إيذانا 
ـرأة يـتنـاقض تـمـاما  مـوقف الـبطـلـ من ا
وهو موقـف يعيه خـضيـر عبد األمـير وهدفه
أن يـكــون بـطـله أقـرب إلـى اإلنـسـان الـعـادي
الـذي يـعـاني معـانـاة حـقـيـقيـة أمـام مـشـاعر
الـضعف الـتي قـد تـعتـري اإلنـسـان حتى في

غمرة شعوره بالقوة والقدرة.
ــلـحـمـة تـبــدأ بـأجـواء ال تـثـيـر  وإذا كـانت ا
ـأسـاة بـعد عـاطـفة مـعـيـنـة  ثم يـشيع جـو ا
موت أنـكيدو فـإن رواية لـيس أمل لكـلكامش
ــأسـاة وإن كــانت تــثــيـر فــيــنـا إحــســاسـا 
اإلنسان وقدره وهو يسعى الكـتشاف حقيقة
هي لـــيــست فـي وســعه   إال أن الـــكــاتب لم
يسـتطع أن يـنـمي مأسـاة بطـله بحـيث ترقى
إلى مــأســاة كـلــكــامش إذ بــدت الــروايـة أقل
لحمة عمقا على الرغم من تقـارب مضمون ا
والرواية كلـتيهـما إذ يحاول كل من الـبطل
ــا يــتـنــاسـب مع طــبــيــعـة حتــقــيق ذاتـه و
السياق السردي الذي وجـد كل منهما نفسه
فـيه  وقـد حـرف خـضـيـر عـبـد األمـيـر مـسار
ـلحـمـة راسـما لـبـطـله خلـيل أهـدافـا أخرى ا
ــا يــعـكس وعـي الـروائي وطــابــعـا آخــر  
بـعـملـيـة االسـتـلهـام  وأنـهـا ليـست مـتـابـعة
حرفية لشخصية كلكامش األسطورية. (24)
وأمـــا عــبــد الــرحــمن الــربـــيــعي في روايــته
األنــهــار فـقــد اسـتــلـهم جــانــبـا من مــلـحــمـة
كـلـكـامش وبــوعي مـنه  وقـد هـدف الـروائي
نح كـلـكامش من خالل هـذا االستـلـهـام أن 
أبــعـادا مـعــاصـرة  وفـي هـذا يـورد الــكـاتب
عــلى لــسـان بــطــله صالح الــذي كـان فــنــانـا
ـنح تـشـكـيـلـيـا " وتلـح علـيه رغـبـته في أن 
كــلــكــامش األســطــوري ســمــات مــعــاصـرة 
مــحـاذرا أن ال يـكــون عـمـلـه مـجـرد تــسـجـيل
لحـمة وأبعادها." فوتوغرافي سـريع لعالم ا

(25)
اذن فـالـكـاتب يـدرك طـبـيـعـة االسـتـلـهـام وما
يــنــبـغـي له أن يـفــعل  فــهــو حــ يـورد في
ــلـحــمــة : " جـعل اآللــهـة روايــته نــصـا من ا
الـعـظـام صـورة كلـكـامش تـامـة كـامـلـة  كان
طـــوله أحـــد عــشـــر ذراعــا  وعـــرض صــدره
تـسـعـة أشبـار  ثـلـثـان مـنه إله وثـلـثه اآلخر
بشر .........هو راعينا القوي  كامل اجلمال
واحلكمة" (26) فإن هدف الكاتب من هذا أن
ـؤهالت اجلسدية الـتي تتناسب يشير إلى ا
مع بــطل روايـته الــواقـعـي (صالح) . ولـيس
من الـضـروري أن تـتـطـابق صـورة كـلكـامش
اجلسـدية  ذات األبعـاد األسطـورية مع كائن
واقعي مـثل صالح  إال أن ثمـة سمـات عامة
متـشابـهة في شخـصيـة كل منـهمـا وقد ركز
عنـوية في شخـصية ؤلف علـى السمـات ا ا
كــلــكــامـش الـتـي تــتــضــاءل أمـامــهــا بــعض
السـمات اجلسـدية الـتي جتمع بـ البـطل
وكـــمــا ورد في الـــروايــة   فـــأهــداف صالح
وطموحه أبـعد من األهـداف االعتيـادية التي
يــقــنع بــهــا االنــســان الــعــادي  كــان صالح
يـبـحث عن ( اجملــد والـتـسـلط والـطـمـوح) –
كــمــا عـــبــرت الــروايـــة -  وعــبـــد الــرحــمن
الـربـيعـي يعـي أيضـا مـجـاالت الـصـراع لدى
كل من البـطلـ  فبـينـما يـتصـارع كلـكامش
ـصـير مع خـمـبابـا والـثـور السـمـاوي ومع ا
ـوت)  جند بـطل الـرواية األزلي لإلنسـان (ا
(صالح) يتصارع مع عوامل القهر واإلحباط
في الــظــروف الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيـة
والـنفـسـية الـتي كـانت حتـكم الطـوق عـليه 
وكـــان عــــلـــيه أن يـــتـــصـــرف من خالل أطـــر
حــديـديـة قــاسـيـة  ولــكـنه كـان يــتـحـدى وال
صيـر األجيال  كـان يريد أن يـتفرد يقتـنع 
بشيء كـما تـفرد كـلكـامش وأن يتـجاوز ذاته

وظروفه.
ـلـحـمـة تقع        وفي الـلـوح السـادس من ا
ــنـتــصــر عـلى عــشــتـار فـي حب كـلــكــامش ا
خــمــبــابــا بـعــد أن يــغــسل شــعــره ويــصـقل
سـالحه  إال أن كـــلـــكـــامش يـــرفـــضـــهـــا ألن
طـمـوحـه كـان أكـبـر مـنــهـا  يـرد في الـروايـة
لحمة كـلتيهما: " تـعال يا كلكامش  وكن وا
عــــريـــسي الـــذي اخـــتـــرت ....... ســـأعـــد لك
مـركــبـات مـن حـجــر الالزورد والـذهب .......
لوك واحلكام واألمراء." (27) سينحني لك ا
وقد جنح الـربيعي عـندمـا وظف هذا اجلزء 
ـلـحـمـة في روايـته  فـهـذا الـنص الـذي من ا
أورده في روايته يـنسجـم مع أحداث روايته
 إذ تبـعث هدى (عـشـتار) رسـالة إلى صالح
تـطـلب فـيـهـا منـه أن يتـزوجـهـا  فـيـتـصـاعد
الــــصـــراع داخل صـالح وتـــتالحـق أفـــكـــاره
وتتداعى الصـور في ذهنه  فيسـتعيد حوار
كـلـكــامش مع عـشـتـار " أي خــيـر سـأنـاله لـو
ـوقـد الـذي أخـذتك زوجـة  أنت مـا أنت إال ا
تخمد نـاره في البرد  أنت كالـباب اخللفي 
وبـهذا ال يـحـفظ من ريح وال عـاصـفة" (28)  
ـــعـــانــاة يــربـط الــكـــاتب مـــعـــانــاة صالح 
كـلـكـامش  فــكـمـا أن عـشـتـار كـانت تـريـد أن
تكون نهاية لطموح كلكامش فإن هدى كانت
تــسـتــدرج (صالح) من أجل أن تــكـون غــايـة
طـمـوحه  يرد فـي الروايـة : " هـا أنـا مـسور
ـدانة ( قـريـنة عـشـتار الـلـعوب ـرأة ا بـهذه ا

األستـاذ طه باقر  دار احلــــــــــــرية للـطبــاعة 
ط   4بغداد  1980

(2) يــنـــظـــر: هـــومــيـــروس  األوديـــســـــــــــــة 
تـرجـمة: عـنـبرة اخلـالدي  دار الـعـلم للـمـالي 

بيروت 1974
(3) يــنـظـر: فـرجــيل  اإلنـيـادة  تـرجــمـة عـنـبـرة
سالم اخلـــالــدي  دار الـــعــلـم لــلـــمـــــــــاليــ 

بيروت  1975
(4) ابن مــنـظـور  لـسـان الـعـرب  دار صـادر 

ط  3بيروت    1994مادة (ل ه م)
ـورد  دار الـعلم (5) يـنـظر: مـنـيـر البـعـلبـكي  ا

للمالي  ط   35بيروت   2001ص470
(6) عـلـي عـبـد الـلـه خـلـيـفــة  اسـتـلــهـام الـتـراث
ـنـطقـة اخلـليج الـشـعبي في األعـمـال اإلبـداعيـة 
واجلزيرة الـعربية  مجلة الثـــــــــــــقافة الشعبية
 الـسـنـة الثـانـيـة  العـدد الـرابع  الـبـحــــــــرين

شتاء  2009ص16
(7) أحــمـد نـبــيل أحـمــد  اسـتـلــهـام احلــكـايـات
الـشعـبية لـلتـنشئـة االجتـماعيـة في مسـرح الطفل
مـجلـة الثـقافـة الشـعبـيـة  السـنة الـثالـثة  الـعدد

احلادي عشر  خريف 2010
(8) سانـدرز  ن. ك.  ملحمة كلكامش  ترجمة:
محـمـد نبـيل نـوفل وفاروق حـافظ الـقاضي  دار
ـــصـــر  الـــقـــاهــرة 1970 ـــعــــــــــــــــــارف  ا

ص 42
(9) ال تـكــاد تـخــلـو مـجــمـوعــة شـعــريـة عــراقـيـة
مــعــاصــرة مـن ذكــر كــلــكــامش  حــتى أن أحــد
الــكــتــاب أطــلـق اسم (أحــفــاد كــلـــكــامش) عــلى
الــشـــعــراء الـــعــراقـــيــ  ونـــذكــر عـــلى ســـبــيل
االستـدالل: نشيد أوروك للشـاعر عدنان الصائغ
ـؤسـسـة الـعـربـية  مـجـمـوعـة شـعـريـة طـبعـتـهـا ا
لــلـــدراســات والـــنــشــر  ط  2بــيــروت . 2006
ويـنـطـبـق هـذا عـلى "خـذ احلــكـمـة من سـيـدوري"
للشـاعر عبـد الرزاق الربـيعي  مجـموعة شـعرية
طـبـعـتهـا مـؤسـسة شـمس لـلـنـشر واإلعالم  ط2

القاهرة  2011
ــســرحــيـ (10)شــغــلت مــلــحــمــة كــلــكــامـش ا
ن العراقـي منـذ الستيـنيات والـسبعـينيات  و
كتب عمال مـسرحيا استلهم فـيه ملحمة كلكامش
ــســرحي الـعــراقي عـادل كــاظم في مــسـرحــيـة ا
الــطـــوفـــان. ولــعـــادل كــاظـم مــســـرحــيـــة أخــرى
ـلـحـمـة عـنـوانـهـا : تـمـوز يـقـرع مـسـتـلـهـمـة مـن ا
النـاقوس  وللـفنان الـعراقي سـامي عبد احلـميد
مـسـرحـيـة تـســجـيـلـيـة عن مـلـحـمـة كـلـكـامش في
الــثـمـانـيــنـيـات  وأشــهـر من مـثل دور كــلـكـامش

الفنان طعمة التميمي والفنان كر عواد 
(11)ثـمـة فــيـلم عـنــوانه كـلـكـامش  21لـلـمـخـرج
الـعــراقي طـارق هــاشم  ال حــظت أنه يــسـتــلـهم
مـلـحـمــة كـلـكـامش ويـسـتـقي مـنـهـا أفـكـارا أثـرت
الـفـيلـم  وأسبـغت عـلـيه طـابعـا خـاصـا ال يـخفى
ـنشورة ـتلـقي. تنـظر: مـقالة سـالم كاظم ا على ا
ـــتــمــــــــدن  الــعــدد1843 فـي مــوقع احلــوار ا

بتاريخ  2007 -3-3
ـطرب العراقـي كاظم الساهـر أغنية (12) غنى ا
مضـمونهـا معانـاة كلـكامش وطمـوحه  وقد كتب

كلماتها الشاعر كر العراقي. 
ـــوصــلي  الــروايــة ( 12)ســلــيــمـــان فــيــضي ا
اإليــقــاظــيــة  مــطــبــعــة احلـــــــــــــــــــــــكــومــة 

البصرة  1919
ـســيح باليـا  سـبي بــابل  مـطـبـعـة (13)عـبـد ا

اخلبر  البصرة 1955
(14) نفسه ص 27 

(15) د. فــوزي رشـــيــد  الــشـــرائع الــعـــراقــيــة
ـــة  مــنــشــورات وزارة اإلعــــــــــــــالم  الــقــد

بغداد   1973ص 154
 (16) سبي بابل  ص12

 (17) ملحمة كلكامش  ص77
 (18) ملحمة كلكامش  ص   89

(19) د. صـبــري مـسـلـم حـمـادي  أثــر الـتـراث
ؤسسـة العربية الشعـبي في الرواية العـراقية  ا
لـلــدراســـــــــــــات والـنـشـر  بـيـــــــروت 1980

ص 33
(19) خـــضــيـــر عــبــد األمـــيــر  لــيـس ثــمــة أمل

لكلكامش  دار العودة  بيروت 1971
 (20) ملحمة كلكامش  ص 135-138

(21) ملحمة كلكامش  ص 77
(22)  ليس ثمة أمل لكلكامش  ص 9

(23) ينـظر: صـبري مـسلم  الـتوظـيف الشـعبي
واألسطـوري في ليس ثمـة أمل لكلكـامش  مجلة
الــطــلـيــعــة األدبــيـة  دار اجلــاحـــــــــظ  بــغـداد

شباط   1979ص 28
(25) عـبـد الـرحـمن مـجـيـد الـربـيـعي  األنـهار 
مطبعة الرأي اجلديد  بيروت   1974ص243
(26) األنـهار ص : 56-55مـلحـمة كـلـكامش 

ص77
(27) األنــهـار ص : 219مــلــحــمـة كــلــكــامش 

ص108
(28) األنــهـار ص : 243مــلــحــمـة كــلــكــامش 

ص109
(29) األنهار  ص218

(30) ينـظر : مـلحـمة كـلكامش  ص110-111

(31) ملحمة كلكامش  ص  73
 (32) شــاكـر نـوري  "كالب كـلـكـامش"  الـدار
الــعـــربــيــة لــلـــعــلــوم نـــاشـــرون  بــيــــــــــــــروت

واجلزائر   2008ص 7
(33) نفسه  ص 9

(34) نفسه  ص  11-12
(35) نفسه  ص 99

(36)  يـــنــظــر : طـــالب كــاظـم  "تــراتــيل أوروك
وملحـمة كلكامش"  دار الشؤون الـثقافية العامة

 بغداد    2012

{ أستاذ اللغة العربية بقسم اللغات األجنبية
في كلية واشتناو  –أن آربر  –مشيكان –
تحدة األمريكية الواليات ا
وصل وذمار  أستاذ األدب احلديث بجامعتي ا
سابقا

وأيـقن بــأنه هـالك ال مـحــالـة  فـإنه عـاد إلى
مــديــنــته أوروك لــيـعــلي أســوارهــا ويــبـني
ـتلقي كي تـخيل ا حصـونها ويـفتح الـباب 
يتـخيل حـيـاة أفضل ألوروك الـعراق بـعد أن
نــضج كـلــكـامش وأدرك قــصـر هــذه احلـيـاة
واسـتحـالـة أن يخـلـد فـيهـا بـنو الـبـشر إذن
فـعلى اإلنـسـان أن يعـيش حـياته  فـهـذا هو
نصـيبه مـنهـا  وبنـاء على نـصيـحة سدوري

لحمة. وحكمتها في نص ا
     وقـد لعـبت الـشخـصـية الـثـالثـة (سـرمد)
ـباشرة إلى ذلك دور سدوري عبـر اإلشارة ا
في الـصـفـحــات األولى من الـروايـة. وتـكـون
نصيـحته جلالل في الرواية مـعاكسـة تماما
لـحـمة  لـنصـيـحـة سدوري لـكـلـكامش فـي ا
فـهــذه سـيـدوري تـشــيـر عـلى كــلـكـامش بـأن
غامرة يبقى في أوروك بلده  وأن يتجنب ا
ستحيـلة التي أصر علـيها بالرغم من هذه ا
النصيحة  فـإن سرمد (سدوري) يلوم جالل
على هذه احلـماقـة إذ يصر عـلى العودة إلى

بلده سواديا مع جثة صديقه أنور.
        ويتعمـد شاكر نـوري أن يخلق أجواء
أسطورية جديدة غير مسبوقة ح يكتشف
بـطل الـروايـة أن أهـالي سـواديـا قـد حـقـقوا
ـوت فيـهم أحد - حلم كـلـكامش  فـلم يعـد 
في حــ أن مـا يــحـصـل في سـواديــا وعـلى
أرض الواقع عـكس ذلك تـمامـا - ولـذلك فإن
منـطق احليـاة لديـهم قد تـغيـر . ويكون دور
جثة صديق كلكامش في النص السردي هو
إعـادة احلـيـاة إلى سـواديـا عـبـر مـوت أنـور
(أنـكـيـدو) داخل الـنص الـسـردي ونـقـله إلى
أرض ســواديــا  "كــان يــتــفــسّخ وتــنــتــشـر
ؤدية رائحته مع الـرياح. واكـتظت الطـرق ا
ـهجور يـتدافعـون الى صعود رصد ا الى ا
ـرصـد الـسـاللم احلـديـديــة الى أعـلى بــرج ا
لـيـشـمّوا تـلك الـرائـحـة عـطـر غـريب يـنعش
رئاتـهم ومـا أن يسـتنـشقـوه حتى يـسقـطوا
مـوتـى ال تـقف فـي وجـوهــهم ال األسـوار وال
ــوت إلى أرض الــريــاح." (35) وإذ يــعــود ا
ــوت ســـواديــا تــعــود احلــيــاة فــهــمــا أي ا
واحلـياة رديـفـان يكـتـسب كل منـهـما مـعـناه
مـن حـــضـــور اآلخـــر. وفي هـــذا مـــضـــمـــون
فلـسفي  بـيد أن الـروائي لم يبـتكـر حكـايته
األســـطـــوريـــة من أجل ذلـك  بل من أجل أن
ن يــدين هـــذا اجلــيل من أبــنــاء ســواديــا 
يتصارعون ويقتتلون دون حكمة  ومن هنا
جــاء عــنـوان الــروايــة إشــارة إلى أن هـؤالء
ـلك الــنـاس هم لــيــسـوا أحــفـاد كــلـكــامش ا
اخلـامس بـعـد الــطـوفـان -  من وجـهـة نـظـر
الرواية  –إذ ينـهش بعـضهم بـعضـا. ولعله
وت جـلبه أبناء سـواديا ألنفسهم قصد أن ا
 ومن خالل جثة أنور (أنكيدو) التي حملها
جالل من بالد الـغـربـة إلى وطـنه (سـواديا).
وهذه سمة ال تـخطىء لألثر األدبي اخلصب
ـــكن تــأويـــله في اجتـــاهـــات شــتى الـــذي 
مختلفة       يستحضر الروائي طالب كاظم
ــــوســـومـــة " تــــراتـــيل أوروك فـي روايـــته ا
ومـلـحـمـة كلـكـامش " مـلـحـمـة كـلـكامـش بكل
شخـصيـاتهـا الرئـيسـة: كلـكامش  أنـكيدو 
أوتـونبـشـتم  خمـبـابا  آنـو  إنـليل ....... 
لحمة وقد ظهر كلـكامش وكما عهـدناه في ا
جبـارا ومتسـلطـا  وأما أنكـيدو فـإنه يندفع
ليحـد من طغيـان كلكـامش  ولتنـشأ صداقة
حميمة ب البطـل تعزز رغبة كلكامش في
ـغـامرة والـصـراع مع خـمـبـابـا ومع الـثور ا
قدس واالنتصار عـليهما  ثم يرين احلزن ا
ــلـــحــمـــة إثــر مــوت واألسـى عــلى أجـــواء ا
أنكيـدو . وتبـدأ رحلة كـلكامش بـاجتاه جده
اخلــالــد أوتـونــبــشـتم مـن أجل مـعــرفــة سـر
اخلــلـود. (36) وبــذلك يـظـل الـروائـي طـالب
ــلـحــمـة إذ لم كــاظم مـحــافـظــا عـلـى نـسق ا
يـحـدث فــيـهـا شـرخـا يــنـفـذ مـنه من أجل أن
كننا يضيف إليها أو يتضاد معها بحيث 
ـلـحـمـة  –وحسب أن نـقـول بـأنه اسـتـلـهم ا
تنظـيرنـا لالستلـهام في الـسطور األولى من
هــذه الـــدراســة -  لــقــد اســتــعــاد الــروائي
لـحمـة كمـا هي علـيه  ولعـله أراد أن يذكر ا
اإلنـسان الـعـراقي بأولـئك األجـداد العـظـماء
الــذيـن صـــاغــوا أول مـــلـــحـــمـــة في تـــاريخ
اإلنـــســان ونــقـــشــوهــا عـــلى احلــجــر  وأن
ـاضي ومــا هـو يــقـارنــوا بـ مــا كــان في ا
حــاصـل اآلن .      وآيــة مــا تـــقــدم ذكــره أن
استلهام ملحمة كلكامش في السرد العراقي
بوصفه عينة من عيـنات هذا االستلهام  قد
ـــلـــحـــمــة الـــرائـــدة أمــدت كــشـف أن هــذه ا
ا السـاردين العراقـي من كـتاب الـرواية  
يــؤصل ألعـمــالـهـم اإلبـداعــيـة ومــا يـثــريـهـا
ويضيف إليها  سواء أكان هذا على صعيد
مـضامـينـهـا أو تقـنـياتـها الـسـردية  بـحيث
ـبـاشـرة والـتـقـريـريـة أبـعـدت نـتـاجـهم عن ا
وأعانتهم تمامـا على أن يرمزوا وأن يقولوا
كل مايريدون قـوله بعيدا عن بـطش السلطة
وهيمـنتهـا على كل ما يـقال أو ينـشر آنذاك.
وقد تفـاوتت أعمالـهم من حيث اقتـرابها من
مــفـــهــوم االســتــلــهــام  –كــمــا ورد في هــذه
الـدراسـة  –وابـتــعـادهـا عـنه وعــلى الـنـحـو
الذي شهدناه في حتليل النصوص السابقة
ؤكد أن مـلحمـة كلـكامش مثل  بيد أن مـن ا
شهـاب المع يـشع في أكـثـر من اجتاه  وإذا
شاء الروائـي أو القاص أن يـستلـهمـها فإنه
سـيـجـد بـالــضـرورة مـا يـعـيـنه عـلى جتـذيـر
جتـربـته الـســرديـة حـ يـتـواصل فـيـهـا مع
أقـــدم أثــر ســـردي في تــاريـخ اإلنــســان وأن
يــسـتـمــد مـنـهــا بـعض أدواته الــسـرديـة من
ا من حوارات أو شخصيـات أو أحداث ور
مـشاهـد وأجـواء ورمـوز وعلى الـنـحـو الذي
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(1) تـنــظـر: مـلــحـمــة كـلــكـامش  تــرجـمــة وتـقـد

إلـهـام من الـقوى الـعـلـيـا اخلفـيـة أم أنـهـما
ارسة ?  واجلدير بالذكر صنعة ودربة و
ــــفــــردتي اإللــــهـــام أن اجلـــذر الــــلــــغـــوي 
واالسـتــلـهــام كـلــتـيــهـمــا ذو صـلــة وثـيــقـة
باجلـانب الـروحي والـديني لإلنـسـان  يرد
في لـسان الـعـرب: " ألهـمه الـله خيـرا: لـقنه
إياه . واستلـهمه إياه: سأله أن يـلهمه إياه
. واإللـهام: مـا يـلـقى في الروع . ويـسـتـلهم
الله الرشـاد  وألهم الله فالنا "(4) يستقى
من هذا أن مصطلح االستـلهام استعير من
احلقل الديني أو الروحي عامة  ونقل إلى
حـــقل األدب والــفن  ويـــنــطــبـق هــذا عــلى
صطلح االجنليزي ( إنسبايريشن ) الذي ا
يستقي جذره من الـروح (سبرت) وله صلة
بـاإليــحـاء من قــوى مـا وراء الـطــبـيـعـة.(5)
وأما االسـتلـهام اصـطالحا  فـثمـة من يرى
أنه: " رؤية معاصـرة تتطلب قـناعة راسخة
ـبــاشـرة بــخــطـورة الــتـراث عــبـر صــلــته ا
بـالـهـويـة  ويـتـرتب عـلى ذلك عـودة واعـية
إلى فنـونه وأجنـاسه الثـرية من أجل إعادة
كن الـنـظر إلى صـياغـتـها وتـوظـيفـهـا  و
االستلهام على أنه بنية إبداعية ترتكز إلى
الــذاكـرة اجلــمـعــيـة ومــا صـاغــته اخملـيــلـة
الشعبية من رموز وإسقـاطات فنية وأقنعة
وصور ميثولوجية لتنشد من خاللها وبها
السفـر إلى آفاق مسـتقبـيلة تـارة ومواجهة
ـعـاش تـارة أخرى  إنه مـكابـدات الـراهن ا
حــركــة واعــيــة ومــتــوازيــة بــ الــشــعــور
اجلــمـعي اخملــزون في الـذاكــرة الـشــعـبــيـة
ــشـــاعـــة وبــ ـــلــكـــة الـــفــكـــريـــة ا وهي ا
الالشـعـور الــشـخـصي وهـو مـلـكـة ثـقـافـيـة
خاصة.(6)  إذن فاالسـتـلهـام يـعنـي ضمـنا
مـوقـفـا من األصـل الـتـراثي  وهـو يـحـتـاج
إلى وجــهـة نـظـر خــاصـة في االنـتــقـاء مـنه
عاصرة للفنان ا ينسجم مع التجربـة ا و
أو األديـب . إنه تـــــأويل لـألصل الـــــتــــراثي
واستنتاج منه ومـحاولة إلبداع عمل جديد
يضاهـي ذلك اإلبداع اخلالـد أو يقـترب منه
في األقل وأن يسـتقـي منه تـلك القـدرة على
الــبــقـــاء واالســتــمــرار إنه فــتح ثــغــرة في
ا التضاد األصل التراثي والنفـاذ إليه ور
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     وثمـة رأي في مصـطلح االسـتلـهام ورد
فـي دراســة األســتــاذ أحــمـــد نــبــيل أحــمــد
ـوسـومـة: استـلـهـام احلـكـايات الـشـعـبـية ا
للتنـشئة االجتـماعية في مـسرح الطفل  إذ
صـطـلح بـقوله: " يـشيـر الـكـاتب إلى هـذا ا
رغم اسـتـلـهـام بـعض كـتـاب مـسـرح الطـفل
احلكايات الشعبـية إال أنهم قاموا باحلذف
والـتـطـويـر فـي أصل احلـكـايـة الـشـعـبـيـة 
وذلك بغية تقد مضـمون تربوي يتناسب
مع مـقـتـضـيـات الـعـصـر ومـتـطـلـبـاته." (7)
ويسـتـقى من هذا الـنص أن األسـتاذ أحـمد
نــبــيـل لــيس مع هــذا احلــذف والــتــطــويــر
الــلــذين أشــار إلــيــهــمــا  في حــ أن هـذا
الـتـغـيـيــر في األصل الـتـراثي حـد الـتـضـاد
معه يـدخل في صـميم مـصـطلح االسـتلـهام
من وجهة نظر هذه الدراسة التي تتخذ من
ملحمة كلكامش ميدانـا تطبيقيا لالستلهام
- الـذي أفـضله عـلى مـصـطـلح (الـتـوظيف)
ذائـع الــصــيـت -  ال ســيـــمــا أن مــلـــحــمــة
كــلـكــامش تــعــد أول عـمل
أدبي يـصـل إلـيــنـا  وهـو
مــــــكـــــــتــــــمـل من حـــــــيث
مـــــضـــــمـــــونه وأحـــــداثه
وشــخـــصــيــاته وحــواره
وأسلـوب سرده الـشعري
ولغـته أيـضـا  وقـد بدت
وعــلى الـــرغم من مالمح
الـتــكـرار الــبـدائي فــيـهـا
ترددة ولوازم النـعوت ا
 فـإنـهـا لم تـكن بـدائـيـة
بأيـة حـال من األحوال 
بل هي على العكس من
ذلك قد صـيغت صـياغة
مــــحــــكــــمـــة. (8) وقـــد
ــلـحــمـة ألــهـمت هــذه ا
أجــيـاال مـن الـســاردين
والشعراء والفنان إذ
قـــــــدمـت لــــــهـم مــــــادة
خصـبة اسـتلـهموا من
خـاللــــهــــا نـــتــــاجــــهم
ـــعـــاصــر اإلبـــداعي ا
فـعـلى صـعـيـد الـشـعر
حـلق شـعـراء كـثـر في
أفق ملـحمـة كلـكامش
واستمـدوا منها رؤى
ومـضـامــ ال حـصـر
لــهــا (9) كــمـــا أنــهــا
كـانت ركـيـزة ألعـمـال
مـــــســــرحــــيــــة (10)
وسـيـنـمـائـيـة أيـضـا
(11)  فــــــــــضـال عـن
أعمال غنائية.(12)

ونـــــــحن فـي هــــــذه 


