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كان املقام العراق��ي ، من �ضمن الفنون التي ا�ضافتها 
منظم��ة اليون�ضك��و اىل قائم��ة ) 150 حتف��ة م��ن تراث 
الب�رشي��ة الثقايف ال�ضفهي غري املادي ( وفق معاهدتها 
للعام 2003 ح��ول املحافظة على الرتاث غري املادي 
، لكنه��ا ع��ادت بعده��ا لت���رشح ب��ان املق��ام العراقي 
من الفن��ون االن�ضانية امله��ددة بال��زوال ب�ضبب انعدام 
اال�ضتق��رار ال�ضيا�ض��ي واهمال��ه من قب��ل وزارة الثقافة 

وو�ضائل االعالم.
لك��ن هذا الفن اال�ضيل وال��ذي ميثل هوية الفن العراقي 
يواج��ه اهم��اال يف داخ��ل الع��راق لكن��ه يلق��ى قب��وال 
وا�ضتح�ضان��ا يف اخل��ارج ويفخر املطرب��ون بادائه يف 
امل�ضابق��ات الغنائي��ة ، فه��ل �ضيندث��ر حق��ا ؟..وماهي 
وجه��ات النظ��ر حول ع��ودة ) اجلالغي البغ��دادي ( اىل 
املطاع��م والنوادي الرتفيهية ليقدم املقام العراقي من 

جديد يف ظاهرة تقاوم الن�ضيان واالهمال ؟
مفارقة غريبة 

يعترب املق��ام من اأهم الفن��ون املو�ضيقية القدمية التي 
ن�ض��اأت يف الع��راق قب��ل 4000 �ضن��ة ، وق��د ورد يف 
كت��اب ) الطرب عند العرب ( ال�ض��ادر عام 1963 ، ان 
املق��ام العراقي ه��و نوع م��ن الغناء الق��دمي ت�ضاحبه 
االآالت املو�ضيقي��ة ، وه��و تراث مو�ضيق��ي يت�ضم ب�ضفة 
اأو طبيع��ة ارجتالي��ة يف الغن��اء والع��زف على خمتلف 
ال�ض��المل املو�ضيقي��ة التقليدي��ة بطريق��ة م�ضبوط��ة اذا 
كان��ت املنا�ضبة دنيوي��ة اما اذا كان��ت دينية فيقت�رش 
عل��ى ا�ضتخ��دام اجل��زء الغنائ��ي ب��دون اآالت مو�ضيقية 
كم��ا يف املول��د والتهاليل والتوا�ضي��ح والتحميد ، وهو 
ي�ضبه املقام االذربيج��اين وااليراين وكذلك الطاجيكي 
واالوزبكي لكنه يختلف عن كل هذه املقامات ب�ضفات 

اأخ��رى هو ان املقام العراقي يقت�رش وجوده يف العراق 
فق��ط وه��و ميث��ل الف��ن الغنائ��ي اخلا���ص باملو�ضيقى 

احل�رشية للمدن ..
وتتف��رع املقامات – ح�ضب ق��اريء املقام والتدري�ضي 
يف معه��د الدرا�ض��ات املو�ضيقي��ة �ضب��اح ها�ضم – اىل 
رئي�ضية وي�ضل عددها اىل 54 نوعا تقريبا ، وت�ضتخدم 
يف غن��اء املق��ام اربع��ة اآالت رئي�ضي��ة ه��ي ال�ضنط��ور 
واجل��وزة والطبل��ة والرق ، وم��ن اأ�ضهر ق��راء املقام يف 
الع��راق ، ر�ضي��د القندرج��ي وح�ض��ن خيوك��ه وحمم��د 
القبنج��ي ويو�ض��ف عم��ر وناظ��م الغزايل ،وم��ن الن�ضاء 
�ضليم��ة م��راد و�ضلطان��ة يو�ضف و�ضديق��ة املاليه ،وقد 
رحل��وا جميعا ومن بقي من قراء املقام فيقدم حفالته 
يف اخلارج غالبا مثل حامد ال�ضعدي وح�ضني االعظمي 

وفريدة حممد علي ..
 اما عن تراجع املقام واختفائه فريى ها�ضم ان املقام 
مل ينقر�ص الأن هناك جيال الزال يوؤديه ويتلقى درو�ضا 
عن��ه وعن اآالت��ه يف معه��د الدرا�ض��ات النغمي��ة التابع 
لوزارة الثقافة ومعهد الدرا�ضات املو�ضيقية ، كما توجد 
ان�ضط��ة مقامية يف املركز الثقايف البغدادي ويف قاعة 
الرباط يوؤديها قراء م��ن خمتلف االعمار لكن اجلمهور 
حمدود الأن القنوات الف�ضائية واالذاعات التبث املقام 
والتروج له ، م�ضريا اىل حقيقة ان املقام هو فن النخبة 
لكن��ه يج��د قب��وال كب��ريا عندم��ا يوؤدي��ه املطربون يف 
اخل��ارج ، وهذه مفارقة تدع��و لال�ضتغراب ، الأن املقام 
هوي��ة للفن العراق��ي لكنه يجد ترحيب��ا واهتماما اكرب 
يف اخل��ارج بينم��ا يعاين م��ن االهمال يف الع��راق بعد 
ان تقل���ص ن�ضاط بيت املقام العراق��ي، اأما عن ظاهرة 
تق��دمي املق��ام يف املطاع��م والن��وادي ف��ريى ها�ض��م 
انه��ا تع��ود للقطاع اخلا���ص بينما ينبغي عل��ى وزارة 
الثقاف��ة ان تقدم��ه �ضم��ن مهرجان��ات وبرام��ج تعي��د 
اليه قيمت��ه احلقيقية وحتافظ عل��ى ا�ضتمراريته وحبذا 
ل��و يتم توثيقه عرب ت�ضجيل جمي��ع احلفالت املو�ضيقية 

املقامية وبثها للجمهور ..
ويق��ول خم��رج املنوع��ات التلفزي��وين جم��ال حمم��د 
ان ظاه��رة ع��ودة غن��اء املق��ام العراق��ي يف املطاعم 
والنوادي الرتفيهي��ة واالم�ضيات الثقافية ت�ضكل منفعة 
مادي��ة للفنان��ني يف جم��ال املق��ام العراق��ي لي�ضتم��ر 
عطاوؤهم ، غري انها رمبا تقود اىل اال�ضفاف اذا ماجرى 
غن��اء املقام اأمام جمهور اليح��ب هذا النوع من الغناء 
، وم��ع ذلك فه��ي ظاهرة جيدة الأنها ت��دمي بقاء املقام 
العراق��ي باعتب��اره فن��ا اليندثر وق��د ت��وؤدي اىل خلق 
قاع��دة متذوقة للفن اال�ضيل ، م�ضريا اىل انه من ع�ضاق 
املق��ام العراقي النه ينحدر من عائل��ة بغدادية ا�ضيلة 
، وكان��ت ل��ه حم��اوالت يف اخ��راج برامج ع��ن املقام 
العراقي مع الراحل ها�ضم الرجب وقاريء املقام خالد 
ال�ضامرائ��ي اذ قدم��وا برناجم��ا في��ه تو�ضي��ح �ضوري 
ملقاط��ع املقام العراقي واالنتقاالت والو�ضالت بحيث 
يرى امل�ضاهد ويقراأ ع��ن االنتقاالت يف املقام العراقي 

.. هوية للبلد
يف اأح��د املطاع��م ، كان التفاع��ل م��ع املق��ام العراقي 
وا�ضح��ا لدى احل�ض��ور ومنهم ح�ضن ابراهي��م الذي بدا 
متل��ذذا ب�ضم��اع املقام عل��ى الرغم م��ن اعرتا�ضه على 
تقدميه يف املطاعم فقط الأنها غالية الثمن واليرتادها 
اجلميع م�ض��ريا اىل اهمال وزارة الثقافة لهذا النوع من 
الغن��اء الذي ميثل هوية الف��ن العراقي فلو كانت هناك 
جدي��ة يف ن�رش ثقاف��ة املقام العراق��ي لعمدت اجلهات 
املخت�ض��ة اىل اقامة مهرجان��ات ربحية ريعية ي�ضارك 
فيها ال�ضباب اي�ضا الحي��اء الرتاث العراقي ..يف الوقت 
ال��ذي يجد فيه امللحن حم�ضن فرحان يف هذه الظاهرة 
فر�ض��ة الع��ادة الروح اىل املق��ام العراق��ي �ضيما وانه 
كان يق��دم ا�ض��ال يف املقاه��ي قب��ل ن�ض��وء االذاعة ثم 
التلفزي��ون ال��ذي خ�ض�ص ل��ه برامج حتي��ي ذكراه كما 

اقام��ت وزارة الثقاف��ة بي��ت املق��ام العراق��ي لتدري��ب 
ال�ضب��اب وتقدمي ان�ضطة مقامية، لكن كل �ضيء تغري بعد 
عام 2003 وتراج��ع دور املوؤ�ض�ضات التي كانت تدعم 
الف��ن والثقافة ، اما عن عودته االآن بهذا ال�ضكل فيعترب 
فرح��ان ذلك حنين��ا اىل املا�ضي الأنن��ا ال�ضعب الوحيد 
ال��ذي يعي���ص حنينا دائما اىل املا�ض��ي لرف�ضه لواقعه 
املري��ر وهو مااع��اد املقام العراقي واالغ��اين الرتاثية 
القدمي��ة اىل املطاع��م واملقاه��ي والن��وادي الرتفيهية 
، ف�ض��ال ع��ن املهرجان��ات الت��ي تق��ام غالب��ا بجهود 

�ضخ�ضية النعا�ص الفن العراقي ..
من جهته ، يروي قاريء املقام قي�ص االعظمي مفارقة 
اخرى حدثت خالل �ضفره مع الوفد العراقي اىل باري�ص 
�ضم��ن فرق��ة ) انغ��ام الرافدي��ن( يف ع��ام 2007 ، اذ 
�رشح��ت منظمة اليون�ضكو قبل ب��دء احلفلة بان املقام 

العراق��ي مهدد باالنقرا�ص ، اأم��ا بعد احلفلة فقد كانت 
ردود الفعل رائعة و�رشحت املنظمة بان املقام م�ضتمر 
اىل ماالنهاي��ة كما مت ا�ضافة �ضورة الفرقة على جدار 
املنظم��ة مع ال�ضور التي متثل ت��راث العديد من الدول. 
يف الوق��ت الذي يوؤكد فيه قاريء املقام حامد ال�ضعدي 
ان املق��ام ه��و هوية البل��د ويحت��اج اىل االهتمام من 
الدول��ة وم��ن املوؤ�ض�ضات الثقافية ، فف��ي املا�ضي كان 
التلفزي��ون يقدم برنامج ) �ضهرة مع املقام ( من اعداد 
الراحل ها�ضم الرجب وتقدمي يحيى ادري�ص وكان ي�ضلط 
ال�ضوء على املقام وت�ضاهده كل العوائل العراقية ، لكن 
االع��الم حاليا مق�رش ج��دا جتاه املق��ام العراقي الأنه 
يحت��اج اىل ت�ضوي��ق جيد كما تفعل ال��دول االخرى مع 
تراثه��ا الغنائي ، داعيا اجله��ات امل�ضوؤولة اىل احلفاظ 

على هوية الفن العراقي ممثلة باملقام العراقي .

ظاهرة الغناء في المطاعم والنوادي الترفيهية :هل ستعيد للمقام العراقي هيبته؟
بغداد - عدوية الهاللي

الجريمة والخطأ والفساد.. من يتحمل 
المسؤولية؟؟

التفرقة بين االبناء..
 دمار للذات وانهيار للمؤسسة المجتمعية

املجتمع  يعانيها  التي  ال��ط��واه��ر  اب��رز  م��ن 
العراقي ب�ضكل خا�ص انت�ضار الف�ضاد واجلرمية 
املنظمة وغري  املنظمة منها ف�ضال عن تعدد 
اأوق��ات  يف  ت��وؤدي  والتي  ودرجاته  االخطاء 
عقبها،  اليحمد  كارثية  ع��واق��ب  اىل  كثرية 
اختالف  وعلى  املجمع  يف  املنت�رش  فالف�ضاد 
واالإداري  واالأخ���الق���ي  امل���ايل  ب��ني  ان��واع��ه 
اىل  ت��ودي  الطريق  نهاية  ان  جند  واملنهجي 

تدمري ذات ب�رشية.
اإن   " ان  احل�ضيني  يو�ضف  االكادميي  ويقول 
اجتماعيتني  ظاهرتني  بني  العالقة  درا�ضة 
املنظمة  واجلرمية  الف�ضاد  ظاهرتي  بحجم 
هذه  خالل  من  تقدميهما  على  تقت�رش  ال  قد 
الورقة، و اأننا �ضنحاول من خالل هذه ال�ضطور 
ت�ضليط ال�ضوء على اأهمية درا�ضة هذه العالقة". 
الظاهرتني  هاتني  ب��ني  "العالقة  وا���ض��اف 
دقيق  اإط���ار  اىل و���ض��ع  ال��ب��داي��ة  حت��ت��اج يف 
واجلرمية  الف�ضاد  من  بكل  املق�ضود  لتحديد 

اأ�ضكال  ب��ني  التمييز  م��راع��اة  م��ع  املنظمة، 
اجلرمية املنظمة واأمناط الف�ضاد، واإن مكافحة 
الف�ضاد االإداري واجلرمية املنظمة يعترب عامال 
هاذين  اأن  ذلك  الفقر،  على  للق�ضاء  اأ�ضا�ضيا 
للتنمية  اأ�ضا�ضيا  معوقا  ي�ضكالن  االأخ��ريي��ن 

االقت�ضادية واالجتماعية". 
على  االإداري  الف�ضاد  ت��اأث��ري  "يظهر  وت��اب��ع 
�ضريورة املرافق العامة ويحدث عدم اال�ضتقرار 
خطرية  تداعيات  وي�ضبب  واالإداري  ال�ضيا�ضي 
ّول  حتحُ املوارد  الأن  العامة  االأموال  اإدارة  على 
والأجل  املوازية،  امل��وارد  لتوفري  الغالب  يف 
القانونية  الوقاية  األيات  تفعيل  من  البد  ذلك 
الف�ضاد  من  والوقاية  العقوبات  لقانوين  وفقا 
ومكافحته. كلمات مفتاحية: مكافحة، الف�ضاد 

االإداري، اجلرمية املنظمة، املرافق العامة."
ومن جابنه يقول االإعالمي عمار اإبراهيم ان " 
بالرغم من اجلهود املحلية والدولية املبذولة 
م�ضتمر،  بازدياد  زالت  ما  انها  اال  ملكافحتها 
ان  با�رشه  ال��دويل  املجتمع  على  يجب  لذلك 
من  احلديثة  الو�ضائل  ب�ضتى  جهوده  ي�ضاعف 

اجل احلد من انت�ضارها. الكلمات االإ�ضتداللية: 
االأم��وال/  غ�ضيل  جرائم  املنظمة/  اجلرمية 
االإجت���ار  ج��رمي��ة  بالب�رش/  االإجت����ار  ج��رائ��م 

باملخدرات / اجلرائم املعلوماتية".
املنظمة  اجلرمية  خطورة  تاأتي   " ان  وب��ني 
تنظيمية  قدرات  من  اأفرادها  ميتلكه  ملا  نظراً 
املجتمع  مادية متثل خطورة على  وامكانات 
من  االأ�ضخا�ص  بع�ص  وعلى  وموؤ�ض�ضاته، 
بظروف  مي��رون  الذين  اأو  النفو�ص،  �ضعاف 
اأو  ونف�ضية،  واجتماعية  اقت�ضادية  �ضعبة 
وخا�ضة  ل��الن��ح��راف،  رغ��ب��ة  لديهم  ال��ذي��ن 
بع�ص  اأو  العموميني  املوظفني  بع�ص  م��ن 
واغ��راء  �ضغط  من  متار�ضه  وم��ا  ال�ضيا�ضيني 

واغواء داخل املجتمع.
اىل  النف�ضية  الدرا�ضات  من  جملة  وا���ض��ارت 
متحور الف�ضاد واجلرمية بني دوافع اال�ضطهاد 
يعي�ضه  الذي  احلقوق  وبخ�ص  النف�ضي  والعنف 
على  يح�ضل  ان  دون  من  جمتمعه  يف  الفرد 
اية حقوق متكنه من الن�ضوء ب�ضكل �ضحي يف 

املجتمع.

يف  خاطئا  �ضلوكا  ينتهجون  االب��ن��اء  م��ن  كثريا 
التفرقة  اىل  البع�ص  فيعمد  ابنائهم،  مع  تعاملهم 
وال�ضغار  والكبار  جانب  من  واالناث  الذكور  بني 
خطورة  اىل  يلتفتوا  ان  دون  من  اخ��ر  جانب  من 
ونف�ضياتهم  �ضخ�ضياتهم  يف  تاأثريه  ودا  االمر  هذا 

وطريقة تعاملهم مع اقرانهم.
اإهانة  اإناًثا  اأو  ذك��وًرا  االأبناء  بني  التمييز  يعترب 
ا، وفيه يلجاأ  ب�ضكل غري مبا�رش، بل ودون دراية اأي�ضً
االأب و االأم اأحيانًا اإىل متييز طفل من اأبنائهم عن 
االآخر نتيجة ل�ضغر �ضنه اأوحاجته للعناية ب�ضورة 
االأب��ن��اء، مما يثري ذل��ك غ�ضب  اأك��رب  اأو الأن��ه  اأك��رب 

وغرية باقى االأخوة.
املك�ضو�ضي  رانيا  والقانونية  الباحثة  وتقول 
تكون  تكاد  �ضلبية  اثار  االنباء  بني  "للتفريق  ان 
ب�ضكل  ملمو�ضة  غري  كانت  وان  اال�رشة  على  فتاكة 
قد ال  بينهم  فيما  االبناء  ان حت�ض�ص  مبا�رش، حيث 
يبدوا ظاهرا االمر الذي ينعك�ص �ضلبًا على �ضعورهم 

باالنتماء اىل العائلة والت�ضامن معها".
التعامل  طريقة  م��راع��اة  االب���اء  "على  ولفتت 
دون  للحيلولة  ابنائهم،  مع  املعتمد  واال�ضلوب 
اثارة احل�ضا�ضية و�ضعور احد االبناء بانه مل يحظى 
بنف�ص االهتمام املمنوح الخوته"؛ موؤكدا على "ذلك 
عام  ب�ضكل  املجتمع  وعلى  اال�رشة  على  �ضينعك�ص 
حيث ان الطفل �ضيبقى يعاين من اثار نف�ضية تظهر 
على ا�ضلوبه وطريقة تعامله مع اقرانه واالخرين".

الطعام،  �ضيء  كل  يف  تكون  اأن  يجب  امل�ضاواة  اإن 
واالهتمام،  االنتباه  يف  وكذلك  ال��ك��الم،  توزيع 
هذا  كل  واملداعبات،  وال�ضحك  النظرات  وتوزيع 

بقدر االإمكان.
باأ�ضكال متعددة  االأبناء يظهر  التمييز بني  اأن  كما 

ومتنوعة، منق�ضمة اإىل عدة نواحي وهي:
الناحية املادية

وجند فيها اأحد الوالدين اأو كالهما مييز بني االأبناء 
اأو  ال�ضخ�ضي،  امل�رشوف  اأو  واملاأكل،  امللب�ص  يف 

بتوفري االألعاب له دون غريه، وتلبية رغباته. 
لها  "التفرقة  ان  وذكر االكادميي يو�ضف احل�ضيني 
جملة من النواحي فالناحية املعنوية اأو العاطفية 
ومداعبتهم  باالأبناء  االهتمام  يف  االختالف  جند 
تقبيلهم،  يف  حتى  بل  عليهم،  واحلنان  والعطف 
فاإعالن املحبة لالأبناء دون متييز هي ترجمة حلب 
وحنان الوالدين وحماولة منهم للو�ضول اإىل اأعلى 
ترجمتها  يف  ينجحوا  مل  ف��اإن  امل�ضاواة،  درج��ات 
الت�رشفات  ع��رب  ال��واق��ع  اأر����ص  على  وجت�ضيدها 
الفعلية فاإن ذلك �ضيف�ضح ما قد يخفيه االأب واالأم 

على حد �ضواء.
اإىل  االآب��اء  يلجاأ  قد  الرتبوية  "الناحية  ان  وتابع 

فقد  وتاأديبهم،  اأبنائهم  �ضبط  يف  حتى  التمييز 
يتعر�ص اأحد االأبناء للعقاب البدين جراء خطاأ ب�ضيط 
املحبوب  الطفل  مع  الت�ضامح  يتم  بينما  ارتكبه، 
بالرغم من الذنب الذي قام به، وتبداأ حملة الدفاع 
عنه وتربير ت�رشفه والتظاهر بعقابه اأحياًنا، وان 
التفرقة يف املعاملة على اأ�ضا�ص ال�ضكل، تظهر اأ�ضواأ 
اأنواع التفرقة بني االأبناء عند تف�ضيل اأحد االأطفال 
ب�ضبب �ضكله، ومتتعه مبالمح تفوق اإخوته و�ضامة، 
يف  التفرقة  حاالت  اأكرث  وترتكز  منه،  التحقري  اأو 
االأكرث  االأطفال  عند  ال�ضكل  اأ�ضا�ص  على  املعاملة 
جمااًل، اأو االأطفال ذوو الوزن الزائد، الفتيات االأقل 
اأو  الوالدين،  اأحد  ي�ضبه  الذي  االبن  تف�ضيل  جمااًل، 

التمييز �ضد االبن الذي ي�ضبه اأحد الوالدين".
 

رو�ضة  م��دي��رة  البياتي  هبة  اك��دت  جانبها  م��ن 
اأحد  " عندما يكون  ان  االهلية  الوزيرية  وح�ضانة 
اأف�ضل  اأو  اأق��وى،  اأو  االآخرين،  من  اأذك��ى  االأطفال 
نف�ضيهما  االأب���وان  يجد  ال��درا���ض��ي،  حت�ضيله  يف 
االأ�ضدقاء  و�ضط  به  ويتفاخران  اأكرث،  اإليه  مييالن 
الإثارة  اأو  نية،  بح�ضن  هذا  يحدث  وقد  واملعارف، 
غرية باقي االأبناء وحتفيزهم على تطوير اأنف�ضهم، 
الفت  ماأ�ضاوية"،  االأحوال  جميع  يف  النتيجة  لكن 
اىل ان " املقارنة تولِّد بني االأبناء ح�ضًدا �ضديًدا يف 
نفو�ص االإخوة املنبوذين نحو اأخيهم املف�ضل، وقد 
يتمنون اأن ي�ضاب مبكروه لي�ضرتدوا احلب اخلال�ص 
وغري امل�رشوط الأبويهم، وقد يعمدون اإىل �رشبه اأو 

اإيذائه اأو م�ضايقته انتقاًما منه".
التف�ضيل  هذا  يلقي  اأخ��رى  ناحية  "من  وا�ضافت 
عبًئا ثقياًل على االبن املميز ليظل عند قدر توقعات 

يف  م�ضتواه  انخف�ص  اإذا  يخذلهم  وال  وال��دي��ه، 
اإر�ضائهم، بجانب معاناته من االبتعاد عن اإخوته، 

وم�ضاعرهم ال�ضلبية نحوه.
اأ�ضا�ص اجلن�ص قالت  التفرقة يف املعاملة على  اما 
بثقافتنا  التفرقة  من  النوع  هذا  "يرتبط  البياتي 
اأكرث من �ضواها، فاأكرث االأ�رش العربية تبداأ التفرقة 
يف املعاملة بني الولد والبنت منذ ال�ضغر، فالولد ال 
يغ�ضل وال يطبخ وال ينظف، وال ي�ضاعد يف االأعمال 
فر�ص  له  تتاح  يكرب  وحني  رجل"،  "الأنه  املنزلية 
يف  الفتاة  ا�رش  حتحُ فيما  للتعليم،  واأف�ضل  اأك��رب 
من  متو�ضطة  ودرجة  واإدارت��ه،  املنزل  م�ضوؤوليات 

التعليم الأن م�ضريها البيت والزواج".
وميكن القول اإن اأكرث م�ضكالت جمتمعاتنا العربية 
بني  املعاملة  يف  التفرقة  من  االأ�ضل  يف  نابعة 
اإذ تتحول  املنزل،  اأ�ضا�ص اجلن�ص يف  االأطفال على 
الذكورة يف عيني الطفل اإىل "امتياز" يجعله يحظى 
بالتدليل على ح�ضاب اأخواته، وت�ضبح م�ضاركته يف 
مت�ضلًطا  في�ضب  اإهانة،  مبثابة  املنزلية  االأعمال 
ا، يلقي مب�ضوؤولياته على االآخرين ويحملهم  فو�ضويًّ
اأنف�ضهم، ويا ل�ضوء حظ  واجب رعايته على ح�ضاب 

�رشيكة حياته امل�ضتقبلية.
بال�ضلب  تنعك�ص  املنزل  يف  الفتيات  �ضد  التفرقة 
عميًقا  �ضعوًرا  فيهن  وتر�ضخ  نف�ضياتهن،  على 
بالظلم، وكراهية االأخ الذي �ضلبها كل �ضيء، ف�ضاًل 
عن ا�ضتهالك طاقتهن يف اأعمال �ضاقة، وحتميلهن 
والت�ضييق  بها،  لهن  عالقة  ال  ثقيلة  م�ضوؤوليات 
اأو حرمانهن منه ل�ضالح  التعليم،  عليهن يف تلقي 
"الولد"، لتن�ضاأ مقهورة دون اأن تدرك كونها كذلك، 

وتعد جياًل جديًدا من املت�ضلطني واملقهورات.

بغداد - الجورنالبغداد- رغد دحام


