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ّ اإلاكىهاث والخصاثص" :  حفٌؾخبر هزا الكخاب ؽً "الكخاباث الجىاثٍضت في الص 

بمشكض البحث في ألاهثروبىلىحُا  ؤحذهما إلاؽشوعي بحث ظابلين ؤهجض لاحؾمُ

: "الكخاباث الؽاهذًت  بؾىىان 9105و 9117ما بين الاحخماؽُت والثلافُت 

ؿ البحث  الثاوي و ؤهجّض ,بالغشب الجضاثشي بين الىمطُت والخجذًذ" طمً مؽاَس

: "الكخاباث الؽاهذًت بملبرة ؽين البُظاء  بؾىىان (9102-9100)الىطىُت 

ّبىهشان وملبرة امذوحت بخيزي وصو". ح  دها في اإلاؽشوؼ ألاول الصُغ الكخابُتذ 

مؾخمذًً ؽلى اإلاؾاًىت  (9105 -0734)ؽين البُظاء بىهشان  اإلاخذاولت في ملبرة

لت، بالشحىؼ بلى  اإلاُذاهُت. كما جدبؾىا جطىس الصُغ ؽبر مشاحل صمىُت طٍى

لُت" وؤؽمال فىن  "الفهشط الكشوهىلىجي للىلىػ الؾشبُت"، و"اإلاجلت ؤلافٍش

لي ماكغ بشؼاًم. وباليعبت إلاؽشوؼ البحث الىطني، فخم الخإصُل إلافهىم اإلاح

ن. يمً خالل اإلالاسهت بين ملبرجين اؽخلذها في البذاًت ؤنهما ظخكىهان مخماًضج

 اإلاؽشوؽينولكً بذساظت اإلاظامين الكخابُت في 
 
وحذها ؤن الصُغ فيهما  كال

حؽترك في بعهاس البؾذ الذًني وجىحى بلى الشحاء )الذؽاء وطلب الشحمت(، بال ؤن 

الكخابت الاظتهاللُت للؽهادة والخكبير. رلك ًخم في ملبرة امذوحت بالتركيز ؽلى 

خم فيها اظخؾمال ؽىاصش بطافُت ؤكثر )الحجش الثالث/ "الكخاب"( إلعهاس  ٍو

 مؽاؽش الؾاثلت.

اإلاىحىدة ؽلى ؼىاهذ اللبىس  الكخابت جلك:  يؤ ,الؽاهذًتلم جشق الكخابت 

ؿ لىفاجه. ج ّللمُذ ؤو بكاء ؽلُه وبعهاس الخف حابلى معخىي الشزاء باؽخباسه مذ

لخصش اإلاذح وؤلاحالل ؽلى فئت الؽهذاء واإلاجاهذًً والشخصُاث اإلاه ّت.م ٍّو

 وفي هزه الحالت ًكىن اإلاذح مظمشا بزكش لفػ ؼهُذ ؤو مجاهذ. وباليعبت
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ّ: ؤلامام، الفلُه، الؾ للشخصُاث اإلاشمىكت، فترد ؤلفاظ مً كبُل
 
مت، ال

لت بمؾاوي الفظُلتب حُث ؛ألاظخار... وؽشفان اإلاجخمؿ. وال ًحصل  نها جكىن محم 

ص مظمىن "اإلاشزُت" اإلاىحىدة ؽلى وحاالث اظخثىاثُت.  في بعهاس الخفجؿ باّل ًخلخَّ

ـــ ىاهذ كبىس اإلاعلمين ؼ ــ بلى  هاُمىح ّ بافي كىهه طل ـــــــ في اإلااض ي كما في الحاطّشــ

اثش مً ؤحل  ؽاء له. الض  رحم ؽلى اإلاخىفى، ورلك بلشاءة الفاجحت ؽلى سوحه والذُّ
 
الت

لىػ الؾشبُت اللذًمت كبل ؤلاظالمُت وؤلاظالمُت جىوهىاك في جاٍسخ  ؼ وزشاء في ىّ الى 

ىا في بحثىا هزا ؤن هىاك ؽذدا مً   ِ شافت. وب
 
ِّ الط

اإلاظامين كذ ًصل بلى حذ 

بما في رلك  وهىؽُتها "اإلاشزُت"الؾىامل جخحكم في الكخابت الؽاهذًت وفي همط 

اث جخجلى مً  اإلاؾخلذاث ؤلاظالمُت وما كبل ؤلاظالمُت، وؤن هىاك زالزت معخٍى

  : خاللها اإلاشزُت

 )الصبر ٌغلب البؾذ الذًني حُثالكخابت ؽلى ؼىاهذ اللبىس،  ,ؤولها

والشحمت( ؽلى البؾذ ؤلاوعاوي )البكاء، الىحُب وؽذم جلبل اإلاىث(. وزاهيها 

الكخابت ؽلى صفحاث الجشاثذ الُىمُت، ظىاء جلك اإلاكخىبت باللغت الؾشبُت ؤو 

ادة معخمّشبحُث  ؛ الفشوعُت الُىم. وفي هزا  ةن لجىء الفاؽلين بليها في ٍص

اإلاجال ًحصل هىؼ مً الخىاصن بين الذًني والاحخماعي، فخغهش بالخالي مكىهاث 

ت اإلاخىفى، ؤلاؼادة، دؽىة اللاست  : خمعت في الىصىص وهي له  ذؽاءال لىبهٍى

ؤما ؽلى ّوبالشحمت، الخؾبير ؽً ؤحاظِغ الؾاثلت وؤخيرا فىىن الخؾبير الخطابي. 

فهي فةن الىذب والشزاء ًخميزان بغلبت البكاء وؽذم جلبل 
 

 ؛ الفشاقاإلاعخىي الؽ

اباثفي هزا اإلاعخىي "بحشاج" اإلاؾخلذاث الذًيُت. وجخميز  ًخم بر اداث ؤو الىذ   الؾذ 

اًاث باإلفشاط في البكاء، 
 
ل طمً سجل غىاجي غير مشاكب. ّووالبك الىحُب والؾٍى

الخإزير وهالحػ الُىم جشاحؾا كبيرا في الطلب ؽليهً بفؾل جإزير خطاب ظلفي، 

 الزي ًصل بلى حذ بلحاق الظشس اإلاادي بالؽىاهذ. وجم اظدبذال الىذاباث

يؽطً ألافشاح  اث فيبالفليراث وهً وعىة مخخصص ًُ ؤلاوؽاد واإلاذًح الذًني، 
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جُا بلى البعاطت جواإلاأ م مؾا. للذ صاسث الكخابت ؽلى ؼىاهذ اللبىس جىحى جذٍس

ت خ مُالده ووفاجه والذؽاء له بالشحمت واإلاغفشة بؽكل ّواإلاخىفى،  بزكش هٍى جاٍس

اثش بلى رلك وهي جفخلش بلى اإلاظامين الؾاطفُت لصالح مؽاؽش  ،مباؼش ؤو بذؽىة الض 

 .1الصبر

ت ّ في اإلاىحىدة والكخاباث الجىاثٍض حف والجشاثذ الُىمُت جخص الص 

، )الىكشولىحُا(: ؤلاؽالن ؽً الىفاة  هيّوؤلاؽالهاث اإلاشجبطت بمىاظباث خمغ 

ىذسج  ت. ٍو جلذًم الخؾاصي، الؽكش والؾشفان، ألاسبؾُيُت وؤخيرا الزكشي العىٍى

لجىء الفاؽلين بليها طمً اظتراجُجُت الالخفاف ومً ؤحل كىل ما ال ًمكً 

خظؿ هزا اإلاجال للىاؽذ ماظعاجُت وجكىن  ،كىله في فظاءاث ؤخشي. ٍو

اث الؾلمُت للؾاملين فُه  غيرهم )الحشفُين، الىذاباث، بملاسهت  ؽالُتاإلاعخٍى

ر في فتراث صماهُت وجدىاول الحذ ،ؼىّ الىؽاظ...(. وجخميز الصُغ الكخابُت بالخى

ت". ؤما مً حُث ّو مخخابؾت ومعخمشة مؿ اظخمشاس الاحخفال بـ"الزكشي العىٍى

اإلاظمىن فخخذاخل مؿ الصُغ الخللُذًت وجخجاوصها في الىكذ هفعه. ففي 

والخؽىؼ  الفظاءاث التي ٌؽؾش الفاؽلىن ؤنها ؤماكً مشاكبت ًلتزمىن الحزس

والصبر. وفي الفظاءاث التي ٌؽؾشون بإنها ؽمىمُت )الجشاثذ( ًمىحىن ؤهفعهم 

ت في ببذاء مؽاؽشهم واخخُاس الصُغ التي حؾبر ؽً شخصُتهم  ذا مً الحٍش مٍض

 وجفشدهم. 

ت ّو وؾخبر ؤن الىكشولىحُا هي بلى حذ ما امخذاد للىلىػ والكخاباث الجىاثٍض

ظلعلت ملاالث هزا الكخاب مً لى ب. وؽلُه اسجإًىا بطافت ملال آخش الؽاهذًت

ت بخصىص ؤحل جىظُؿ الشئٍت ّ اإلاماسظاث الكخابُت الجىاثٍض حف في الص 

 حىل اإلاماسظاث الوؼىاهذ اللبىس مؾا. وفي هزا ؤلاطاس، خصىا هُكىالط فخان بمل

الكخابُت وجطىسها ؽىذ الؾثماهُين وألاجشاك، مؾخبرا ؤن بحثه لِغ دساظت 

                                                           
 : "اللهم ؽىض اإلاحبت بالصبر". مً صُغ اإلاىاظاة والخؾاصي هجذ ؽباسة 1
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وللىصب الؽاهذًت للملابش الؾثماهُت  حصُلتهه ٌؾمل ؽلى جلذًم بحذًذة، بل 

ؾخمذ في بحثه ؽلى ؤلاؼاسة بلى الىصب هفعها في بؾذها .م(07-م04)التي جحىيها   َو

شكض بؾذ رلك  ،اإلاادي ّمصجلذمه بىصفها وما ًمكً ؤن  اإلاشزُاثؽلى ٍو
 
 ذسا

خ الاحخماعي.  ّللخاٍس

: الخىظل  حيآلا الصُغت الكخابُت للمشزُت الؾثماهُت الكالظُكُت ؽلىحؾخمذ 

ألاصل والللب، ّوظمُت )الاظم، الاِّّاإلاجمىؽت ّو اؽخباساث حىل اإلاىث،ّوبلى هللا، 

رحم،ّوالجغشافي، 
 
اإلاىحهت بلى اإلااس الذؽىة ّو اللشاباث...( للمخىفى واإلاعبىكت بالت

خ الىفاة باألسكام. والؾىاصش اإلاىحىدة بؽكل داثم ومعخمش هي الذؽاء  : وجاٍس

خ. ّواإلاجمىؽت ؤلاظمُت، ّو ؼ،سِّّالّى  طلب كشاءة الفاجحت والخاٍس

دبين ا باإلاؾن  في ألّا ٍو ت ؽمىما لِعذ طلعا حىاثٍض خير ؤن الكخابت الجىاثٍض

ؤلاحعان،  ّو الطلىط الؾملُت )الؾضاء،الخام للكلمت، وؤن الفاؽلين ًشكضون ؽلى 

بحُاء اإلاىاظباث كما هى حال لُلت ّو صٍاسة اإلاخىفى،ّوكشاءة اللشآن، ّوالصذكت، ّو

الفشاق ؤو ألاسبؾُيُت(. وفي حملت الطلىط هزه ٌؾخبر الذفً في حذ راجه ؤفظل 

 ألن "بكشام اإلاُذ دفىه". ،إلاخىفىلى بما ًمكً جلذًمه 

 محمد حيرش بغداد


