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،ءازعألا ةفقاسألا ةوخإلا

،ءاّزعألا نويكريلكإلاو نابهرلاو تابهارلاو ةنهكلا

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلاو ،ّيحيسملا ميلعّتلا يمّلعم

،ريخلا حابص

اههجو يتلا تاملكلل يكسنيلوفز فالسيناتس ةفقاسألا سيئر ركشأو حرفب مكيّيحأ
اًدحاو يسفنب رعشأ اذهلو ،اًخأ تئج :يتيب يف يسفنب رعشأ نأب يل مكتوعدل مكركشأ .ّيلإ
- ابابلاو ،فقسألا هلعفي نأ بجي ام اذه – مكتريسم يف مككراشأل انه انأ .مكنم
لبق تلق دقل ،دلبلا نع ثيدحلابو .دلبلا اذهو ةسينكلا هذه لامآو تاعقوت يفو مكتلئسأو
بولسأ تناك ةكراشملاو !ةيرعش ةموظنم يه ايكافولس ّنأ ةسيئّرلا ةدّيسلل ليلق
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-12 ،1 لسرلا لامعأ عجار) اًعم نوريسيو نيقفتمو نيرباثم اوناك :ىلوألا ةّيحيسملا ةعامجلا
.اًعم اوراس مهّنكلو ،نورجاشتي اوناك .(14

ليجنإلا ةلعش ةلماح يهو ةايحلا قرط كلست ،اًعم ريست ةسينك وه هيلإ جاتحن رمأ لّوأ
ىلإ رظني تاعفترملا يف اًنصح وأ ،ةطلس ناكم تسيلو ،ةعلق تسيل ةسينكلا .ةدقتم
نكل !اًّدج ةليمج يهو ةدوجوم ةعلقلا افالسيتارب يف انه .ءايربكبو ديعب نم ملاعلا
!ةعلقلا ىلإ سيلو – ليجنإلا حرفب حيسملا ىلإ بذتجت نأ ديرت يتلا ةعامجلا يه ةسينكلا
يف عقن ال مكلضف نم .ملاعلا ةنيجع يف مالّسلاو ّبحلا ةكلمم رِّمخت يتلا ةريمخلا اهّنإ ،-
،عوسي ناك املثم ةعضاوتم ةسينكلا نوكت نأ بجي !يويندلا ءالعتسالاو ةمظعلا ةبرجت
اننيب نكسيل ءاج اذكه :(9 ،8 ستنروق 2 عجار) انينغيل اًريقف راصو ،ءيش ّلك نم دّرجت يذلا
.ةحيرجلا انتيناسنإ يفشيلو

،ةايحلا ىلإ دّرجتب رظنت الو ملاعلا نع لصفنت ال ةعضاوتم ةسينك يه ةليمجلا ةسينكلا
بيحرتلاو ،اًعم ريّسلاو ،ةكراشملا :َسنن ال ،لخادلا يف شيعت .اهلخاد يف ،اهيف شيعت لب
زكرم ّنإ :ةّيتاذلا ةّيعجرملا نم جورخلا ىلع اندعاسي اذه .مهتاعقوتو سانلا ةلئسأب
،اهسفن ىلإ ةسينكلا رظنت امدنعو !ةسينكلا سيل ؟ةسينكلا زكرم وه نم ...ةسينكلا
اهتّرس ىلإ رظنتو ،اهسفن ىلع ةينحنم تناك :ليجنإلا يف ةأرملا لثم رمألا اهب يهتني
طرفملا قلقلا نم جرخنل .اهسفن ةسينكلا تسيل ةسينكلا زكرم .(13-10 ،13 اقول عجار)
ةياهن يف اذه انلمحيو .انيلإ عمتجملا رظني فيك ىلع ،انتايلكيه ىلع ،انسفنأ ىلع
ةايحلا يف سمغننلو ...لضفأ ٍلكشب رّكنتن فيك ...“رّكنتلا توهال” ىلإ فاطملا
ةّيحورلا تاعقوتلاو تاجايتحالا يه ام :انسفنأ لأسنلو سانلل ةّيقيقحلا ةايحلا ،ةّيقيقحلا
هذه ىلع ةباجإلا ةلواحم مهملا نم هّنأ يل ودبي ؟ةسينكلا نم سانلا عقوتي اذام ؟انبعشل
.تاملك ثالث يلاب ىلع رطختو ،ةلئسألا

اًّرح قلُخ يرشبلا نئاكلا ّنأل ،ةّيقيقح ةّيناسنإ دجوت ال ةيرح نودب .ةّيرحلا يه ىلوألا
ةّيرحلا تحرُج امدنع :ريبك سرد يه مكدلب خيرات يف ةّيواسأملا تارتفلا ّنإ .اًّرح نوكيلو
نم نامرحلاو هاركإلاو فنعلا فصاوع اهب تفصعو ةّيناسنإلا تطحنا ،تلِتُقو تكِهُتناو
.قوقحلا

!ال .دبألا ىلإ كلذك لظي ،اًّيلآ "اًوزغ وأ اًحتف" ةّيرحلا تسيل ،هسفن تقولا يف ،كلذ عمو
نم حافكلاو ،ديدج نم اًمئاد ريسلا يف ءدبلا بجيو ،ةبعتم اًنايحأو ،ةريسم اًمئاد يه ةّيرحلا
.اًرارحأ اًّقح نوكنل ،عمتجملا تايلكيه يف وأ جراخلا يف اًرارحأ نوكن نأ يفكي ال .موي ّلك اهلجأ
مدقتي نأو ،زِّيمي نأو ،هتارايخ نع اًلوؤسم هسفن وه نوكي نأ صخشلا نم بلطت ةّيرحلا
كرتن نأ انل بسنألا نم ىرن دق نايحألا ضعب يف .انفيخيو بعتم رمأ اذهو .ةايحلا عيراشمب
نأ نودو ،رومألا يف انبلق عضن نأ نود ،يضاملا رّركنو مدقتن مث ،انادحتت ةّيلمعلا عاضوألا
ىتح وأ ،نورخآلا هررقي ام لمعنو ،"اًّرج" انتايح "َّرُجن" نأ لضفألا نم هّنأ دجن دق .راتخنف رماغن
،مويلاو .اًنسح سيل اذه .مالعإلا لئاسو انل اهقوست يتلا رومألا وأ ،ماعلا يأرلا وأ روهمجلا
ركذتنل .انتّيّرح رسخنف ،مالعإلا لئاسو انل اهراتخت يتلا رومألا نايحألا نم ريثك يف لمعن
.هللا مهرّرح مث .اًديبع اوناك ،نوعرفلا نايغط نم ريثكلا ىناع دقل :ليئارسإ بعش خيرات
يف ،ءارحّصلا اوربعي نأ مهيلع ناك ،ءادعألا نم اًرارحأ طقف سيل ،اًرارحأ اًّقح اوحبصي يكل نكلو
ىلع ،لضفأ لبق نم رمألا ناك” :يلي ام اًبيرقت اولاق ،اولاقو اوركف مهّنكل .ةبعتم ةريسم
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بعتلا نم لضفأ لصبلا نم ليلق :ةريبك ةبرجت “...لكألل لصبلا ضعب انيدل ناك لقألا
تركذ ،ةّينوكسملا ةعومجملا ىلإ سمألاب يثيدح يف .براجتلا نم ةدحاو هذه .ةّيرحلا ةرماغمو
قّقحملا هخّبوو ،ءافخلا يف ضرألا ىلإ عوسي داع :"ريبكلا قّقحملا" ةياور يف يكسفيوتسود
رخآ ءيشو زبخلا نم ليلقلا ،يفكي رخآ ءيشو زبخلا نم ليلقلا .رشبلل ةّيرح ىطعأ هّنأل
بعتلا نم لضفأ زبخلاو لصبلا نم ليلق .لصبلا ةبرجت ،ةبرجتلا هذه اًمئاد دجوي .يفكي
.رومألا هذه يف ريكفتلا مكل كرتأ .ةّيرحلا ةرماغمو

نوكي نأ لضفألا نم :ةركفلا هذه لّلستت نأ نكمي ،ةسينكلا يف ىتح ،نايحألا ضعب يف
اًلدب ،ّلكلاب هبشتلاو نمألاو ،اهتاعارم بجي يتلا نيناوقلا :لبق نم اًدّدحم ءيش ّلك انيدل
نأب انسفنأل حمسنو ،انريمض لأسنو ،ركفن ،نيغلابو نيلوؤسم نييحيسم نوكن نأ نم
،ةّيسنكلاو ةّيحوّرلا ةايحلا يف ...مّظنم ءيش ّلك ،فينصتلا ةيادب اهّنإ .انفقاوم شقانن
انجعزت يتلا ليجنإلا ران نم اًلدب ،نيئداه انكرتي فئاز مالس نع ثحبلا ةبرجت نمكت
ةسينكلا نكل .ةلوهجملا ءارحّصلا تآجافم نم لضفأ رصم يف نومضملا لصبلا .انلِّدبتو
اًدماج اًناكم ريصت نأ كشوت ،ةّيحوّرلا ةايحلا يف ىتح ،ةّيرحلا ةرماغمل اًلاجم كرتت ال يتلا
ال - ةديدجلا لايجألا يف ةصاخ - نيرخآ نيريثك َّنكل .كلذ ىلع ضعبلا داتعا امبر .اًقلغمو
ركفي نأ بجي ةسينك ىلإ نوبذجني الو ،ةّيلخادلا ةّيرحلا مهل كرتي ال ناميإ ىلإ نوبذجني
.ءايمع ةعاط عاطت نأ بجيو ةقيرطلا سفنب عيمجلا اهيف

.ةّمهم ةقالعلا هذه .هللا عم ةّرحو ةجضان ةقالع مهل صاخشأ نيوكت نم اوفاخت ال ،ءاّزعألا اهّيأ
ةوقلا اندقف انّنأب وأ ،ءيش ّلكب مكحتلا ىلع انتردق مدعب اًعابطنا اذه انيطعي دق
اهّنإ .نكامألا لّتحت نأ الو رئامضلا ىلع رطيست نأ ديرت ال حيسملا ةسينك نكل .ةطلّسلاو
:ةاعرلل اًصوصخ اذه لوقأ .ٍّدحت هّنإ .ةرماغم اهّنإ .سانلا ةايح يف ءاجر "عوبني" نوكت نأ ديرت
نم ديدعلا قالطإ متو ،ةعرسب ةريثك ءايشأ هيف ترّيغت دلب يف مكتمدخ نوسرامت متنأ
ناهذأو بولق يف صاخ لكشب كلذك يه .ةشه لازت ال ةّيرحلا نكل ،ةّيطارقميدلا تاّيلمعلا
اومني نأو اذه نم جورخلا .دماج نِّيدت نم اًرارحأ نومني مهولعجت نأ ىلع مكعجشأ اذهل .سانلا
عم ةقالعلا يف جيردتلاب لخديف ،ليجنإلا ةّيرح فاشتكا ىلع اًرداق دحاو ّلك نكيل .اًرارحأ
نودو ،فوخ نود ةصاخلا هحارجو صاخلا هخيرات لمحي نأ هنكمي هللا مامأ هّنأ فراعو قثاو وهو ،هللا
،قدصب اهلوقأو ،"ئطاخ انأ" :لوقأ نأ نكمم .ةصاخلا هتروص نع عفادي نأب مامتهالا نودو ،رهاظت
نالعإ نكيل .ةّيرحلا .حلاص ينّنأب داقتعالاب ّرمتسأ ّمث نمو يردص ىلع عرقأ نأ نود نم
.بيحرتلاو ةّيرحلا ةمالع ةسينكلا نكتلو .اًدبأ اًطغاض ال ،اًرِّرحُم ليجنإلا

ةلاسر يه .ةرتف ذنم ثدح اًرمأ مكل لوقأس .هردصم اًدبأ فرعُي نل هلوقأس ام ّنأ دّكأتم انأ
كارتألا مكح تحت ةنس 400 ةّدمل انيقب نحن ،اًنسح" :اهيف لاق ،ريفس نع تثّدحت فقسأ
تاونّسلا تناك نكلو .انمّلأتو ةّيعويشلا مكح تحت ةنس 50 ةّدمل انيقب ّمث .انمّلأتو
نأ مهنكمي ساّنلا نم مك :اًنايحأ لءاستأ ."!نيَرخآلا نيَرمألا نم أوسأ اذه ريفّسلا عم عبّسلا
نود نم ،ال ؟ساّنلا نم مك ؟ةّيعرلا نهاك نع وأ اهيدل يذلا فقسألا نع هسفن رمألا اولوقي
.رومألا ريست ال ةّوبألا نود نمو ،ةّيرحلا

ةّينيدلا مكتربخ .قيرع ديلقت ءانبأ متنأ .عادبإلا :- ةّيرحلا تناك ىلوألا – ةيناثلا ةملكلا
امهَنإ .سويدوثيمو سلريك ناسيدقلا امه نيَقرشم نيَهجو ةمدخو ظعو يف اهلوصأ دجت
،حيسملا اًمئاد وه ليجنإلا حرف ّنإ .يضاملل اًطيسب اًراركت تسيل ةراشبلا ّنأ انناملعي

3



.ةعّونتم لبّسلا .خيراتلاو نمزلا ربع اهقيرط ةراّسلا ىرشبلا قشتل ةعّونتم لبّسلا نكل
فغشب نيَدقتم اناكو ،ةّيبوروألا ةراقلا نم ءزجلا اذه يف اًعم سويدوثيمو سلريك رفاس
صوصنلاو سّدقملا باتكلا ةمجرتل ةديدج ةّيدجبأ راكتبا ىلإ الّصوتو ،ليجنإلا نالعإ
تاغل اعرتخا .مكنيب ناميإلا فاقثنا ْيَلوسر احبصأ اذكهو .ةّيحيسملا ةديقعلاو ةّيجروتيللا
نم اًدج نيَبيرق اناكو .ةّيحيسملا ةلاسرلا ةمجرت يف نيَعدبم اناكو ،ليجنإلا لقنل ةديدج
.مهتفاقث ابعوتساو مهتغل امّلكتو امّلعت امهّنأ ةجردل اهب ايقتلا يتلا بوعشلا خيرات
رثكألا ةمهملا يه هذه تسيلأ .لءاستأ ؟اًضيأ مويلا اذه ىلإ ةجاح يف ايكافولس تسيلأ
انيدل ؟ناميإلا نالعإل ةديدج "تايدجبأ" نع ثحبلا :ابوروأ بوعش نيب ةسينكلل اًحاّحلإ
يف ديلقتلا حبصأ ،مويلا سانلا نم ديدعلا ةايحل ةبسنلاب نكلو ،ّينغ ّيحيسم ديلقت
حرفو هللا ىنعم نادقف ةهجاوم يف .ةايحلا تارايتخا هجوي دعي ملو اًئيش ينعي ال ٍضام ىركذ
ملاعلا ىلع مكحن اميف ،ةّيعافد ةّيكيلوثاك يف سرتمتن نأ الو ،ديفت ال ىوكشلا ،ناميإلا
هّنإ ،دعب ليجنإلا قالغإ ّمتي مل !هبتننل .ليجنإلا عادبإ ىلإ ةجاح كانه ،ال ،همهتنو ءيسلا
اولمحي نأ اودارأ نيذلا لاجرلا ءالؤه هلعف ام ركذتنل .اًمدق ّرمتسيو ،لاّعف ،لاّعف وهو !حوتفم
ةحتف اوحتفف .يمامألا بابلا نم رورملا نم اونكمتي ملو ،عوسي مامأ لّلشلاب اًباصم اًلجر
اذام نكلو" - تابوعّصلا مامأ !نيعدبم اوناك .(5-1 ،2 سقرم عجار) قوف نم هولزنأو حطسلا يف
لزتخا وأ ،ناميإلاب ساسحإلا دقفو ،نمؤي ال ليج ،امّبر ،مامأو ،- "اذه لعفنل ،هآ ...؟لعفن
!نيعدبم نوكنو ةحتف عنصن نأ لواحنل ،ام ّدح ىلإ ةلوبقم ةفاقث ىلإ وأ ،ةداع ىلإ ناميإلا
!ليجنإلا نالعإل ةديدج تاغلو لئاسوو اًقرط دجن نأ فرعن امدنع ليمج وه مك ... عادبإلاو ةّيرحلا
عدبملا نكلو ،اًضيأ ةّيناكمإلا هذه هيدل اّنم دحاو ّلكو ،يرشبلا عادبإلا يف دعاسن نأ اننكميو
نم لوخدلا ىلع نيرداق دعن مل اذإ !نيعدبم نوكن يك انعفدي يذلا وه !سدقلا حوّرلا وه ريبكلا
.ىرخأ لئاسو ربتخنلو ،ةفلتخم قرط حتف لواحنلف ،يوعرلا لمعلاو ظعولاب ،يداعلا قيرطلا

داشرإلا يف ةظعلا عوضوم ىلع اًريثك تفّقوت ينّنأ مهدحأ يل لاق .ظعولا .نيسوق حتفأ انهو
ىعّدا امك ،اًّرس تسيل ةظعلا ،معن .تقولا اذه لكاشم ىدحإ اهنأل ،"ليجنإلا حرف" يلوسرلا
،اّلك ،موّص ةظع تسيل اهّنإ !رارسألا هابشأ نم اهّنكلو ،تناتستوربلا نم صاخشألا ضعب
ىلإ اوغصي نأ بجي نيذلا ،نينمؤملا يف رّكفنلو .اّيتسراخفإلا بلق يف اهّنإ .رخآ ءيش اهّنإ
،مكلضف نم ...مهيف رّثؤت الو اهنومهفي ال عيضاوم يف ،ةقيقد 50و ،ةقيقد 40 اهتّدم تاظع
كانه نوكي ىّتح ،اهنوقلت فيكو ،ةظعلا نورّضحت فيك اًدّيج اورّكف ،ةفقاسألاو ةنهكلا اهّيأ
رشع ةظعلا زواجتت اّلأ بجي ،ةداعلا يف .يباتكلا صّنلا نم نومهلتسيو سانلا عم لاصّتا
نأ بجي نكلو .اًريثك ةّمهم تناك اذإ اّلإ ،مههابتنا ساّنلا دقفي قئاقد نامث دعب هّنأل ،قئاقد
ةظعلا ّنإ ،ينومّلع نيذلا تاظعلا ةذتاسأ دحأ لاق .رثكأ ال ،ةقيقد 15 ىلإ 10 نم ةّدملا نوكت
ةروصو ةركف عم بهذت سانلا ّنأ ثيحب ،ريثأتو ةروصو ةركف :يلخاد كسامت اهل نوكي نأ بجي
ىلع مّلكت عوسي ،ظعي ناك اذكهو !ليجنإلا نالعإ اذكه طيسب هّنإ .مهبلق يف كّرحت ءيشو
اذه ىلإ تدع نإ ينورذعأ .سانلا مهفي ىتح ،ةسوململا رومألا ...كاذو اذهو لوقحلاو رويطلا
دنع نم قيفصتلا أدتبا :ةَباعُدب يسفنل حمسأ [قيفصت] ...ينقلقي اذه نكلو ،عوضوملا
!انتاظع اياحض ّنه يتاوللا ،تابهاّرلا

نأ نكمي ال :اذه انل نالوقي امهو ،هاعنصو ،ديدجلا عادبالا اذه سويدوثيمو سلريك حتتفا
،هتاملك يفو ،هتلئسأ يفو ،هزومر يف يأ ،بعش ةفاقث يف اًرذجتم نكي مل اذإ ليجنإلا ومني
امهومهتاو .نوملعت امك ،اًريثك داهطضالاو باعصلل ناوخألا ضَّرعت .هنايك ةقيرط يفو
ةبرجت نم تأشن يتلا ةّيجولويديألا يه هذه .ناميإلا ةغل امجرتو آَّرجت امهّنأل ةقطرهلاب
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يه ةراشبلا نكل .يواستلا ةبغر ءارو ةّيجولويديأ دجوي .عيمجلا نيب يواسملا هبشتلا
لاق - عرزي عرازملا .ءيش ّلك دّدجي يذلا حوّرلا ديدجت ،اًديدجت لمحت ةرذب اهّنإ :فاقثنا ةيلمع
هللا وه ...تبني وأ ومني هعرز ناك نإ ىريل ضهني ال وهو .مانيل هتيب ىلإ بهذ مث - عوسي
سلريك لعف امك ،ومنت ةايحلا اوعد :ةايحلا يف ىنعملا اذهب اًريثك اومّكحتت ال .يّمني يذلا
ال هّنكلو ،عرازملا سرحي .معن ،ءابآلا لثم سرحن نأو اًدّيج عرزن نأ انيلع بجي .سويدوثيمو
.عرزلا لتقيس ،اذه لعف اذإ .عرزلا ومني فيك ىريل موي ّلك كانه بهذي

فرعتو ،ةلوؤسملاو ةّيلخادلا ةّيرحلا ىلع يبرت يتلا ةسينكلا .راوحلا اًريخأو ،عادبإلاو ةّيرحلا
رواحتت نأ فرعت ةسينك اًضيأ يه ،ةفاقثلاو خيراتلا يف سامغنالا لالخ نم ةعدبم نوكت نأ
ثحبلا يف نوبعتي نيذلا عمو ،انم اوسيل مهّنأ ولو حيسملاب نوفرتعي نيذلا عم ،ملاعلا عم
رواحتت اهّنإ ،ال ،ةريغص ةعومجمل ةّيئاقتنا تسيل اهّنإ .نونمؤي ال نيذلا عم اًضيأو ،ّينيدلا
ريغ عمو نيرتافلا عمو ،ةسادقلا وحن نوريسي نيذلا عمو ،نينمؤملا عم :عيمجلا عم
،سويدوثيمو سليريك لاثم ىلع ،ةسينك اهّنإ .عيمجلا عم مّلكتت ةسينكلا .نينمؤملا
نلعت ةعامج اهّنإ .ةفلتخملا تاّيساسحلاو ديلاقتلا نيب ،برغلاو قرّشلا نيب عمجتو دّحوت
فئاوطلا فلتخم نيبو ،نينمؤملا نيب راوحلاو ةقادّصلاو ةكرّشلا تبنتف ةّبحملا ليجنإ
.بوعشلا نيبو ةّيحيسملا

تكرت مّلأ ةصق يضاملا يف نوكي امدنع اًصوصخ ،ةفيعض رومأ اهّلك راوحلاو ةكرشلاو ةدحَولا
ءانب ىلع لمحتو ،ءاردزالا ىتحو ةقثلا مدعو ءايتسالا ىلإ حورجلا ىركذ يدؤت نأ نكمي .اًبودن
حارج لاثم ىلع ،تاحتفو ،تارغث حورجلا نوكت نأ نكمي ،كلذ عمو .انع نوفلتخي نم مامأ راوسألا
مالس يعناص ىلإ انلوحتو ةايحلا رّيغت يتلا هتمعنو ،هللا ةمحر رورمب حمستف ،عوسي ّبّرلا
!اًدج ّيليجنإ اذه .انمهلُي اذه ."اًزبخ هِطعأ رجحب كامر نم" :لوقي اًلثم مكيدل ّنأ ملعأ .ةحلاصمو
نيذلا ىلإ رخآلا دخلا ليوحتو ،ةرّمدملاو ةغرفملا فنعلا ةرئاد رسكل عوسي ةوعد اهّنإ
لانيدراكلا ةايح ةصق يف ةكرح ّيف ترثأ .(21 ،12 ةمور عجار) ريخلاب ّرّشلا بلغنل ،اننوبرضي
.ضرم ىتح قاّشلا لمعلا ىلع ربجُأو ،نِجُسو ،ماظنلا هدهطضا ،اًيعوسي لانيدراكلا ناك .كيروك
،هيدهطضمل ةعمش لعشأو ءادهّشلا بيدارس ىلإ بهذ ،2000 ماع ليبويل امور ىلإ ءاج امدنع
ّبحلا لالخ نم خيراتلا يفو ةايحلا يف ومني !ليجنإلا وه اذه !ليجنإلا وه اذه .ةمحّرلا مهل اًبلاط
.رباّصلا ّبحلا لالخ نمو عضاوتملا

املو هنولمعت امل يبلق ّلكب مكركشأو ،مكنيب يدجاوت ىلع هللا ركشأ ،يئاّزعأو يتازيزع
...اهعرزب انأ موقأ ةرذب اًضيأ يه يتلاو ،ةظعلا هذه نم هنومهلتستسو هنولمعتس املو متنأ
عادبإ يفو ،ليجنإلا ةّيرح يف مكتريسم اولمكت نأ مكل ىّنمتأ !عرّزلا ومنيس ناك نإ ىرنل
يعناص نوكنل انوعديو ،تاوخأو ةوخإ انلعج يذلا هللا ةمحر نم قفدتملا راوحلا يفو ،ناميإلا
!اًركش .يلجأ نم اوّلص ،مكلضف نمو .يبلق ّلك نم مككرابأ .مائوو مالس
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