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 بدأت حكاية الرسم على الحشرات منذ الطفولة و الهدف يغلب الخوف
سجى البغدادي:

مقتبل  يف  عراقية  ت�شكيلية  فنانة  البغدادي  �شجى 
احلية  احل�رشات  على  الر�شم  فن  يف  ومتيزت  العمر,تفردت 
يبدو ذلك  للنا�س.قد  وتاآلف  ر�شالة حمبة  العامل,لتو�شل  يف 
ان�شانية  حكاية  جت�شد  �شجى  ان  اال  الر�شم  عامل  يف  غريبا 
على  به  املميز,حتاكي  ر�شمها  يف  فريدة  وفنية  وثقافية 
يف  واالناقة  الروح  وجمالية  وال�شالم  احلب  غبار  لوحاتها 
روحها  و�شمو  ان�شانيتها  نبل  عن  وتعرب  احل�رشات  حيثيات 

ونقاوة م�شاعرها.
 *من هي �شجى البغدادي؟

- فنانة ت�شكيلية عراقية وطالبة يف جامعة بغداد من مواليد 
والفواكه  الر�شم على احل�رشات احلية واحلبوب  1992 احب 
مادة  او  معينة  خامة  على  اعتماد  يوجد  فال  كافة  واملواد 

معينة.
* اجلميع يعرف ان الفتيات يخفن من احل�رشات,فكيف بداأت 

حكاية هذا الر�شم الغريب ؟
وكان  الطفولة  منذ  احل�رشات  على  الر�شم  حكاية  بداأت   -
تبيني  يف  مهم  دور  الوثائقية  واالفالم  الكارتون  الفالم 
ب�شيطة  مبواد  ار�شم  بينهم,كنت  والتعاي�س  التعاون  حب 
وكانت مدر�شات مادة الرتبية الفنية يف املتو�شطة ي�شاركن 
واجلامعة,ثم  االعدادية  ثم  املدار�س  معار�س  يف  اعمايل 
التقيت بالدكتور اجلراح حممد املطلك بامل�شادفة نظرت اىل 
لوحاته يف عيادته الطبية وف�شويل دفعني اىل ان ا�شاأله عن 
اللوحات,وعر�شت عليه ر�شوماتي و�شجعني قائال:ر�شوماتك 
املعار�س.. هوايتي,وعمل  يف  وا�شتمررت  تعر�س  ان  يجب 

نعم بع�س الفتيات يخفن,وانا اخاف من بع�س االنواع من 
احل�رشات,لكن هناك هدف يغلب اخلوف.

للعامل؟عن  اي�شالها  اىل  ت�شعني  معينة  ر�شالة  هناك  *هل 
طريق ر�شمك على احل�رشات؟

ونقتلها  وجنهلها  نراها  �شغرية  كائنات  -نعم,احل�رشات 
مظهرها  من  عليها  نحكم  مفيدة,الننا  ام  كانت  �شارة 
اية  كيف؟ومن  ب  نفكر  ان  ون�شينا  �شيء  انه  نظن  الذي 
كثرية,هذه  مثلنا؟وا�شئلة  طني  من  هي  خلقت؟هل  مادة 
بهذه  الرحمة  هي  اجابة,ور�شالتي  لها  الاجد  كنت  اال�شئلة 
الكائنات,لرنحم ا�شالمنا الذي ا�شبح وام�شى جمرد ا�شم يف 
هوية بالدنا العربية التي لطخها االرهاب ودمرها,ر�شالتي 
ال�شالم وح�شن التعاي�س,ر�شالتي ان النحكم على ال�شيء من 
مظهره والرحمة باأنف�شنا كب�رش,ر�شالتي اي�شا لفت االنتباه 
ا�شتخدام  خربناها,وتقليل  التي  البيئة  اىل  واالهتمام 
االن  نعي�س  ا�رشارفنحن  من  لها  ملا  ع�شوائيا  املبيدات 
�شد  االن�شان  �رشاع  وتركنا  نف�شه  �شد  االن�شان  �رشاع  يف 
االفة وذلك با�شتخدام تلك املواد التي يحرم ا�شتعمالها يف 
انها  اىل  االدراك  دون  غذائنا  على  املنتجةلت�شتخدم  الدول 
�شبب يف كثري من االمرا�س ولعل ا�شهرها ال�رشطان والعقم 
وال�شبب هو جهل الفالح,وعدم االهتمام يف ا�شتغالل وتربية 
واملواد  الزيوت  وا�شتخدام  االحيائية  املقاومة  احل�رشات 

الطاردة على نحو يجعلنا ن�شهم يف العي�س يف بيئة �شحية.

* كيف جاءت هذه الفكرة الغريبة ؟ 
واخرج  اختلف  باأن  فكرت  عدة  مبواد  الر�شم  جربت  ان  بعد 
احل�رشات  على  الر�شم  اجرب  ان  احببت  املاألوف,لهذا  عن 
الفن  فيها  جديدة,اربط  كفكرة  والفن  املعلومة  بني  الأدمج 
فيه  املرغوب  غري  ال�شيء  لتجميل  الفكرة  وطرح  بالعلم 
بالقتل  كائنات  هكذا  على  احلكم  فكرة  البع�س,وتغيري  من 
باأ�شتخدام املبيد او غريه,فمن حق هذه الكائنات التي خلقها 

اهلل و�شخرها للب�رش العي�س كما يعي�س االن�شان.
* مبن تاأثرت �شجى يف هذا الفن؟

القول  ميكن  نوعه,ولكن  من  جديد  فن  النه  باأحد  اتاأثر  مل 
هذه  ب�شاأن  والباحثني  االخت�شا�شيني  بكالم  تاأثرت  باأنني 

احل�رشات.
* من �شمن اعمالك الغريبة الر�شم على العقرب,كيف جتراأتي 

للر�شم عليه؟
ر�شمت  اخلوف,والعقربة  يغلب  الهدف  ان  �شابقا  ذكرت   -
عليها بعد موت احد ال�شحفيني من حمافظة الديوانية على 
ثعبان,والر�شالة  لدغة  نتيجة  العابدين  زين  ا�شمه  مااذكر 
هناك  للعقرب,انه  تلويني  طريق  عن  اي�شالها  اردت  التي 

من  لكثري  عالج  الأ�شتخراج  العقارب  �شم  ي�شتخدمون  بلدان 
االمرا�س,اما يف البلدان ال�رشق اأو�شطية وبلدنا حتديدا منوت 

من دون ان جند حتى عالج للدغة هذه احليوانات.
* �شيء ملفت للنظر ان جند فنانة تر�شم على احل�رشات,هل 

جتدين هذا النوع من الر�شم جاذبا للجمهور؟
- كل �شيء جديد يلقي اهتماما كبريا,وهناك من يتقبل او 
املوهوب  او  الفنان  يرغب  ر�شالة  عمل  لكل  يرف�س,واي�شا 
باي�شالها للجمهور,ماامتناه ان يرى اجلميع اعمايل ليعلموا 

ر�شالتي.
* هل تطمحني لل�شهرة عن طريق طرح نوعية مميزة وغريبة 

يف ر�شوماتك؟
جديدة  افكار  ابتكر  ان  لل�شهرة,واحب  اليطمح  نعم,ومن   -

وغريبة للر�شم دائما حتى وان كانت ب�شيطة.
* ما ال�شعوبات التي واجهتيها يف بداية م�شوارك؟

على  احل�شول  هي  البداية  يف  واجهتها  التي  ال�شعوبات   -
لها كان  املنا�شبة  البيئة  تربيتها وتوفري  احل�رشات وكيفية 
�شعب جدا,كذلك واجهت �شعوبة يف تقبل النا�س لهذا الفن 

لكن هذه ال�شعوبة زادت من ا�رشاري لن�رش اعمايل اكرث.

معار�س  يف  �شت�شاركني  معار�س؟وهل  يف  �شاركت  هل   *
م�شتقبال؟

بغداد  اك�س  تيد  موؤمتر  احلية يف  للح�رشات  م�شاركة  اول   -
والثانية كان معر�س �شخ�شي �شمن مهرجان ب�شمة,وهناك 
معر�س اآخر �شيكون يف االيام املقبلة و�شيقام يف املتحف 
بغداد  عدة يف جامعة  معار�س  �شاركت يف  الطبيعي,كذلك 
يف  واي�شا  التدخني  �شد  العاملي  لليوم  اهلل  خري  وجمعية 

اليوم العاملي حلقوق االن�شان.
* كيف كان رد فعل النا�س؟

يف البداية كان املو�شوع �شادما و�شعبا,و�شمعت كالم من 
بداأ  والخ,حتى  تتعاملني مع احل�رشات  فتاة كيف  انك  قبيل 
النا�س بتقبل املو�شوع عندما �شاهدوا جمال الفن واظهاره 

ب�شورة مل يعتادوا عليها.
*هل تبنى احد موهبتك؟

-لال�شف ال احد.
*كلمتك االخرية يف هذا احلوار؟

-ا�شكر جريدة جورنال وا�شكر الزميل وال�شحفي عمر جميل 
على هذا احلوار..

حوار _ عمر جميل

 " نسيم الرقص" حالة ضياع 
فريدة عكسها مهاجرون

ضمن مقتنيات المتحف 
 "ليس هكذا تصنع البيتزا" "خريف البلد الكبير"البريطاني

اأخرياً,  الذي اختتم  الرق�س«  ال�شابعة ملهرجان »ن�شيم  الن�شخة  تبدو الفتًة يف عرو�س 
حالة ال�شياع الفريدة التي عك�شها مهاجرون ورحالة ومت�شكعون هم موؤدو العرو�س 
اأهميتها  لها  تراثية  اأخ��رى  واأماكن  القدمية  املدينة  �شوارع  احت�شنتها  التي  الفنية 
بالن�شبة اإىل هوية املدينة الكوزموبوليتانية وتعدديتها الثقافية. ا�شتخدم امل�شاركون 
»فن التوهان يف املدينة« ممار�شة تعبريية حركية ا�شتبك فيها املهرجان مع املواطن 
والتفاعل  للم�شاركة  �شعوره  ت�شتفز  بديلة  لبناء معرفة  اال�شكندري  ال�شارع  العادي يف 
انطلق  ومزانقها.  ال�شيقة  وحاراتها  املدينة  �شوارع  يف  والت�شّكع  وال��دوران  واللف 
والراق�س  الرق�س  مل�شمم  جامح«  »هبوط  عر�س  عرب  االإ�شكندرية,  و�شط  املهرجان 

اأوليفيه دوبوا الذي يعد واحداً من اأف�شل 25 راق�شًا يف العامل. 

وافقت جلنة فنية علمية يف املتحف الربيطاين على اإدخال العود العراقي �شمن 
مقتنياته, بعدما تكللت جهود �شنوات من قبل املو�شيقار العراقي اأحمد خمتار 
بالنجاح, والذي ا�شتطاع اأن يقنع جلنة اأو�شياء املتحف املتكونة من 25 عاملا 
متخ�ش�شا باالآثار, لي�شبح العود العراقي �شمن املقتنيات املحفوظة لالبد يف 
اأهم متاحف العامل. العود الذي اختري هو من �شناعة العام 1981, ويعود اإىل 
�شناع  واأف�شل  اأ�شهر  من  ويعد  الب�رشة,  من  غافل  من�شد  فوزي  العود  �شانع 
العود يف العامل.  وهو م�شنوع من خ�شب ال�شي�شم والزان وامليبل واملفاتيح من 
االأبنو�س والوجه من خ�شب االأرز )�شيدار( بقيا�س 57, وهو القيا�س التاريخي 

للعود يف الع�رش العبا�شي.  

�شدار عن الدار )امل�رشية - اللبنانية( رواية "خريف البلد الكبري" , لالإعالمي 
اإىل  العودة  خالل  من  الراهن  الواقع  ال���ورواري  حممود  امل�رشي  وال��روائ��ي 
ة, وتتناوب امل�شاهد  املا�شي. وهذا ما يجعل لكلٍّ من الزمنني حكايته اخلا�شّ
اأّما يف  ال�شكل.   ال�رشد, يف  اإ�شغال م�شاحات  الروائية لكلٍّ من احلكايتني على 
الزمان واملكان واملوا�شفات  اأمام حكايتني منف�شلتني يف  امل�شمون فنحن 
والنوع الروائي, غري اأّنهما تتقاطعان يف اأّن بطل احلكاية االأوىل وراويها يقوم 
باالطالع على احلكاية الثانية وقراءتها, وهذا تقاطع �شكلي. ويقوم باإ�شقاط 
وظيفة  يف  البحث  اإىل  ال�شكل  يتعّدى  تقاطع  وه��ذا  احلا�رش,  على  املا�شي 

املا�شي وتاأثريه يف احلا�رش.

�شدر حديثًا عن من�شورات املتو�شط � اإيطاليا, كتابا �شعريا لل�شاعر واملرتجم الفل�شطيني 
�شامر اأبو هوا�س بعنوان "لي�س هكذا ُت�شنع البيتزا".  يتابع �شامر م�رشوعه االأدبّي الذي 
ال�شعر  بني  ما  خمتلفة,  اأدبية  �شنوف  على  انتاجاته  ووزع  عقد,  من  اأكرث  قبل  ب��داأُه 
والرواية والرتاجم والكتابة ال�شحفية والثقافية, ذاهًبا بلغٍة مل يزدها عمق التجربة اإال 
ب�شاطًة وفهًما من دوِن زيادات ا�شتعرا�شية, اإىل التفا�شيل اليومية الب�شيطة, ال�شفافة, 
وملتِقًطا من هذه التفا�شيل جمموعًة كبريًة من االلتقاطات االإن�شانية التي تتعّدى ذلك 
اليومي, وتذهُب يف العمق. اأخرياً, جاء الكتاب �شدر الكتاب �شمن جمموعة املتو�شط 
الق�شرية,  والق�شة  بال�شعر,  فقط  خا�شة  اإ�شدارات  جمموعة  وهي  »ب��راءات«  امل�شماة 

والن�شو�س, اأطلقتها املتو�شط احتفاء بهذه االأجنا�س االأدبية.

عود مهرجان

عراقي
إصداراتإصدارات

قراءة في رواية

 تندرج "مكينة ال�شعادة" حتت ما ي�شمى بالرواية 
ال�رشد  معها  يبداأ  التي  فال�شخ�شية  الرواية,  داخل 
هي �شخ�شية كاتب روائي بداأ يف التخطيط لكتابة 
"حممد  �شديقه  حياة  من  م�شتلهمة  جديدة  رواية 
الغربي" وزوجته وابنتها, ومن لقاء مفاجئ يحدث 
بني "حممد" وبني اأ�شتاذ جامعي ومفكر عاد لتوه 
فاإنه  الرواية  هذه  م�رشوع  اإىل  واإ�شافة  كندا.  من 
حياته  من  م�شتلهم  تلفزيوين  �شيناريو  بكتابة  بداأ 
مت�شي  هكذا,  ال�شعادة".  "مدينة  عنوان  حتت  هو, 
ما  يف  تت�شابك  التي  املحاور  هذه  بني  الرواية 
الكاتب,  هذا  حياة  عن  ف�شول  لتطالعنا  بينها, 
وف�شول  �شخ�شياته,  حيوات  عن  اأخرى  وف�شول 
الذي  امل�شل�شل  م�شاهد  بع�س  على  حتتوي  ثالثة 
يعّده, وكل ذلك يندمج معًا لي�شّكل يف النهاية جزءاً 
من احلبكة العامة للرواية.  يح�شد "الزغباين" عدداً 
كبرياً من احلكايات يف روايته, غائ�شًا من خالل 
ودوافعها  �شخ�شياته  دواخل  يف  احلكايات  هذه 
اأو�شاع  من  تعي�شه  ما  مع  وتفاعلها  وحتوالتها 
توؤثر  وكيف  واجتماعية,  واقت�شادية  �شيا�شية 
اأن ال�شخ�شيات  هذه االأو�شاع على حياتها. ورغم 
يف  جداً  متباعدة  تبدو  الكاتب  يختارها  التي 
م�شاراتها وطبائعها, فاإنه يقاطع بينها ويجمعها 
يكون  العالقات,  من  ومتداخلة  معقدة  �شبكة  يف 
 . االأعرج"  "�شعيب  يوؤ�ش�شه  الذي  املبغى  مركزها 
ذكريات  من  بدءاً  "�شعيب"  �شخ�شية  اأ�شفت  وقد 
مب�رشوعه  وانتهاء  ال�شغرية,  وم�شاريعه  طفولته 
يتفنن  التي  الالنهائية  واخلدع  واحليل  هذا  الكبري 
يف ابتكارها لتحقيق م�شاحله, اأ�شفت على الرواية 
الرواية,  جواً من املرح والطرافة واحليوية. متتلئ 
وعدد كبري  اأق�شام  اأربعة  اإىل  الكاتب  يق�شمها  التي 
"ال�شعادة":  حول  فل�شفية  مبقاطع  الف�شول,  من 
يف  ال�شعادة  مطلب  اأبعادها,  معناها,  مفهومها, 
وحتقيقها...  حت�شيلها  كيفية  الدينية,  احلياة 
"ال�شعادة"  تناق�س  التي  املوا�شيع  من  وغريها 
من خمتلف جوانبها, غري اأن اجلانب الذي تبتغيه 
الرواية خمتلٌف متامًا, ولكنها ال ت�شل وال تو�شلنا 
اإليه, اإال بعد اأن تناق�س كل ما �شبق.  وهذا اجلانب 
هو "وهم ال�شعادة", اإذ تطرح الرواية ما مفاده اأن 
اأنهم  ال�شعوب  اإقناع  حتاول  اال�شتبدادية  االأنظمة 
واالأمان  اجليدة  احلياة  هي  �شعادة  يف  يعي�شون 
هذه  اأن  غري  حكمها,  ظل  يف  به  ينعمون  الذي 
ال�شعادة ما هي اإال اآلية قمع تدّجن بها ال�شلطة فكر 

النا�س وت�شلب عربها حريتهم.

اقتباس 

 اقتبا�س
�شعور االإن�شان اإزاء نف�شه باأنه يحرتم نف�شه راأ�س 

مال كبري. 
 فكري اأباظة

  كَفرِخ احَلماْم
دخلِت اإىل مكتبي قبَل عاْم

وكنِت مواربًة تنظريْن
وحني مل�شُت اأ�شابَعِك الثَّلج
اأح�َش�ْشُت كم كنِت َترجتفنْي

فاأطبقُت كفّي عليهنَّ م�شتعاًل 
باحلننْي

ُترى, َتذكريْن؟! ..
حَلَظَتها,

�َشَحبِت ثلوَجِك من َجمِر كفّي
وكنِت برغم ارتباِكِك تبت�شمنْي..

واقرَتحِت باْن َت�شَنعي اأنِت 
قهَوَتنا

ُقلِت
ثاين الّزياراِت هذي

لقد �رشُت من اأهِل بيِتك
جَّ دمي يف عروقَي َحدَّ  �شَ

االأننْي..!
وحتدَّثِت..

كان ارتباُكِك مَيلوؤين ن�شوًة
بينما كنِت يف َخَجٍل تذكريْن

كيف كانوا ُيخيفوَنِك مّني
وَيذودون عنَد ح�شوِرِك حتى 

االأحاديَث عّني
ثم حني �شاألتِك
ما راأُيِك االآن؟

ُعدِت مواربًة َتنظريْن..!
َفَتَمنَّيُت حَلَظَتها

لو َجعلُت �ِشغايف زجاجًا 
لنّظارتيِك

لعلَِّك من َخَللي ُتب�رشيْن..!
 حني ُقمِت لكي َتخرجي

كان قلبَي َينب�ُس يف َقعِر 
ُحنُجَرتي

-�شَتعودين؟؟
-طبعًا..

�َشَدْدُت يدي فوق كفِِّك
اأ�شَلْمِت كلَّ ثلوِجِك للنار

َبينا تَرقرَق جدوُل �شوٍء بعينيِك
ُمرتبكًا ال َيبنْي..!

عبد الرزاق عبد الواحد

ثقافة 

"بدون"... مغامرة مسرحية عراقية متكاملة تتحدث عن مأساة 
الجئتين تتقاسمان القلق في أرض المنفى 

يومها.. قبل عام
يف  االأملانية  باللغة  "بدون"  م�رشحية  عر�شت 
مدينة مانهامي, على خ�شبة م�رشح املعهد العايل 
جمموعة  من  مقتب�شة  وهي  »اآالنو�س«,  للفنون 
اخلطيب  ماجد  العراقي  للكاتب  ق�شرية  م�رشحية 
حتت عنوان »بدون اأملانيا«, يف ا�شتعادة �شمنية 
مل�شطلح »بدون« الذي يطلق عادة على املقيمني 

بدون اأوراق ر�شمية يف دولة الكويت.
»فائزة«  فهما  امل�رشحية  يف  »البدون«  اأما 
اأملانيا,  يف  مهاجرتان  امراأتان  و»ماريا«, 
التجاأتا  حيث  الن�شاء«,  »بيت  يف  �شدفة  تلتقيان 
عربية  فائزة  اأن  ورغم  االأ�رشي.  العنف  من  هربًا 
تت�شاركان  لكنهما  اأوروبية,  الهوية وماريا �رشق 
معًا  وجتمعهما  والنف�شية,  اجل�شدية  املعاناة 

االأملانية,  واللغة  االأملاين  املجتمع  عن  الغربة 
بينهما,  بالت�شكل  خا�س  نوع  من  �شداقة  فتبداأ 
من  مزيج  هي  للتخاطب,  لغة  على  وتعرثان 
اإميائية,  وحركات  واإنكليزية  مك�رشة  اأملانية 
فاأحيانًا ال حتتاج وحدة احلال لكثري من ال�رشح, 
اأ�شاف  الكالم.   من  كثري  اإىل  االأمل  يحتاج  وال 
للن�س  ثالثة  �شخ�شية  القزويني  ريا�س  املخرج 
الن�شاء«  »بيت  مديرة  �شخ�شية  هي  امل�رشحي, 
ومعها  اأي�شًا,  للحكاية  الراوية  دور  تلعب  التي 
تبداأ امل�رشحية حيث تظهر بداية وتهيئ اجلمهور 
البطلتني, فتقول: »�شرنوي لكم  اإىل عامل  للدخول 
اإىل  اإ�شارة  يف  بحكاية«,  لي�شت  ولكنها  حكاية, 
لن�شاء حقيقيات,  يوميات  اإال  ما هي  احلكاية  اأن 
وعنف  الزوج  عنف  مزدوج,  لعنف  �شحايا  هن 
باأل�شنتهن,  حكاياتهن  اأي�شا  ولكنها  االغرتاب, 

حيث ال وجود للرجل على اخل�شبة, اإال مبا تركته 
الن�شاء,  هوؤالء  اأج�شاد  على  كدمات  من  اأ�شابعه 

ومن خوف على اأرواحهن.
اأن تقدم املديرة احلكاية, وتعرب يف ات�شال  بعد 
اأماكن  توفر  عدم  عن  ال�رشطة  مفت�س  مع  هاتفي 
�شاغرة لديها ال�شتقبال املزيد من الن�شاء الفارات 
وترتكه  امل�رشح  تغادر  الزوجي,  العنف  من 
يف  بداية  تظهران  اللتني  الرئي�شيتني,  للبطلتني 
النقاالن  هاتفاهما  يديهما  ويف  حالكة,  عتمة 
اأي�شًا  تعارف  وكبطاقة  وحيد,  اإنارة  كم�شدر 
تعر�س بها كل واحدة لالأخرى ذاكرتها الرقمية, 
يف  وذكريات  �شخ�شية  �شور  من  فيها  ما  بكل 
االأزيل  ال�رشاع  هنا  ن�شهد  حيث  بعيدة.  اأوطان 
بني احلب وال�شداقة, �شداقة ن�شاأت على عجل بني 
منه  الهروب  وجمعهما  الرجل  �رشدهما  امراأتني, 
يف مكان معزول, ليفرقهما من جديد حب الرجل 
"ماريا"  اأي�شُا.  ويف النهاية حت�شم  واخلوف منه 
اأنها  املوقف عندما تقف يف و�شط اخل�شبة معلنة 
لن تخاف بعد اليوم, وعندما تغادر ن�شمع �شوت 

طلقة. 
بالدماء,  م�رشجة  تكون  "ماريا"  تعود  وعندما 
موتها  تهدهد  التي  "فائزة"  يدي  بني  فتغفو 
امل�رشحية  وتنتهي  �شغرية",  يا  "نامي  باأغنية 
بال  طويل  نوم  بداأت,  كما  متاًما  النوم  باأغنية 
رحلت,  اأينما  حتمله  معذبة  اأرواح  ووجع  اأحالم, 
حتى  نف�شها  اإنتاج  تعيد  م�شتباحة  وجمتمعات 
تلك  كانت  اإن  النظر  ب�رشف  جلدها,  غريت  لو 
اأوروبية,  �رشق  اأو  اأو�شطية  �رشق  املجتمعات 
واال�شطهاد  القمع  عا�شت  جمتمعات  فكالهما 
ال�شيا�شي, الذي حتًما �شينتج قمًعا اأ�رشًيا ونف�شًيا. 
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