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،ةزيزعلا تالئاعلا

ةنوآلا يف انب تّملأ يتلا بئاصملاو ثادحألا دعب ،مكعم انه نوكأ نأ يرورس يعاود نمل هّنإ
ىلإ فاضت يتلا ،ابوروأ يف برحلا نآلاو ةحئاجلا اًلوأ :انتايح يف اًريبك اًرثأ تكرتو ،ةريخألا
.ةّيرشبلا ةرسألاب ملألا ديزت ىرخأ بورح

نيّيناملعلا ةرئاد يف نينواعملا عيمجو سيتانود يد لانيدراكلاو ليراف لانيدراكلا رّكشأ
.مهينافتب اًنكمم ءاقللا اذه اولعج نيذلا ،امور ةيشربأو ةايحلاو ةلئاعلاو

نيذلا امّيس الو .ملاعلا نم ةريثك ءاحنأ نم تءاج يتلا ةرضاحلا تالئاعلا رّكشأ نأ ّدوأ امك
نع ريبكلا روهمجلا اذه مامأ ثّدحتلا لهسلا نم سيل !يبلق ّلك نم اًركش :مهتداهش انل اومّدق
يتلا ،ةّيصخشلاو ةميمحلا ،ةبيجعلا بهاوملا نع وأ ،مكتابوعص نعو ةّصاخلا مكتايح
ةربخل اًتوص متيطعأ دقل :“توص تاربكم” ةباثمب مكتاداهش تناك .عوسي ّبّرلا نم اهومتلن
.لامآلاو مالآلاو قلقلاو حارفألا سفن مكلثم شيعت يتلا ،ملاعلا يف ةديدعلا تالئاعلا

يف انيلإ نوغصي نيذلا تالئاعلاو جاوزألا ىلإو ،انه نيرضاحلا متنأ مكيلإ نآلا هّجوتأ اذهل
مكتايح فورظ يف ،نودجاوتت متنأ ثيح كانه ديدحّتلاب يبرقب اورعشت نأ ّدوأ .ملاعلا
ةّيعقاولا مكفورظ نم قلطنن نأ :ديدحّتلا هجو ىلع اذه وه ءيش ّلك لبق يعيجشت .ةّيعقاولا
اًعمو ،ىرخأ تالئاع عم اًعمو ،مكتلئاع عم اًعمو ،جاوزأك اًعم ريسن :اًعم ريسن نأ لواحن ،كانه نمو
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،قيرطلا ىلع ىًقلم حيرج لجرب ىقتلا يذلا ،ميحّرلا يرماّسلا ِلَثَم يف رّكفأ .ةسينكلا عم
نم هذه يه ةسينكلا نوكت نأ اًمامت ّدوأ .هتريسم ديعتسيل هدعاسو هب ّمتهاو ،هنم برتقاف
يكلو مكتريسم ةلصاومل مكدعاسيو مكنم برتقي يذلا ميحّرلا يرماّسلا نوكت نأ !مكلجأ
ةمحّرلاو برُقلا :هللا بولسأ وه برُقلا ّنأ اوسنت الو .ةريغص تناك ول ىتح ،“ىرخأ ةوطخ” اوُطخَت
اهَوُطخَن نأ بجي يتلا “ىرخألا تاوطخلا” هذه ىلإ ريشأ نأ ّلواحأس .هللا بولسأ وه اذه .نانحلاو
.اهيلإ انيغصأ يتلا تاداهشلا نم اًديفتسم ،اًعم

،ريبك قدصب امكتربخ امتيور امكّنأل ،انيريسو يجيول ،امكرّكشأ .جاوزلا وحن “ىرخأ ةوطخ” .1
انمعدت ةعامج دجن مل” :عيمجلل ٌملؤم وه هاَمُتْلُق ام ّنأ دقتعأ .تاعلطتو تابوعص نم اهيف امب
ريسنو بوتن نأ انيلع .رّكفن انلعجي نأ بجي اذه !ٍساق ٌرمأ هّنإ .“نحن امك ةحوتفم عرذأب
عرذأب عيمجلا معدت تاعامج” رثكأف رثكأ اناياعرو انتايشربأ حبصت ىتح ،ةَبِّحَرُم ةسينكك
قيرط نع ،امتنأو !هذه ةالابماللا ةفاقث يف ،كلذ ىلإ ةسام ةجاحب مه نم كانه .“ةحوتفم
.ةريغص سئانك عقاولا يه يتلا ،ىرخأ تالئاع يف معدلا امتدجو ،ةّيهلإلا ةّيانعلا

ىلإ مكئانبأب ءيجملا ىلإ امكعفد يذلا ببّسلا امتحضوأ امدنع ديدّشلا ءازعلاب ترعش دقل
نم اهيف امم مغّرلابو ةّيرشبلا اندوهج ّلك نم مغّرلاب” :اًّدج ةليمج ةلمج امتلق .ةّيدومعملا
،ايلعلا لُثُملاو ،مالحألا لمجأ انيدل نوكت نأ نكمي ،حيحص اذه .“يفكن ال اندحو انّنأ اّلإ ،ّوُمس
ال يتلا دودحلا هذه ،- اندودح فرعن نأ ةمكحلا نم – اندودح اًضيأ فشتكن ةياهنلا يف انّنكل
ىنعم وه اذه .هتمعنو ،هتّبحم ةوقب انلمعو ،بآلا ىلع انحتفنا اذإ اّلإ ،اندحو اهزواجتن نأ ردقن
انكرتي ال ىتح هللا اهايإ انحنمي يتلا ةّيلمعلا ةدعاسملا امهّنإ :جاوزلاو ةّيدومعملا ْيَّرِس
.“يفكن ال اندحو” :ةلمجلا هذه ىلإ يغصن نأ انل اًديفم ناك .“يفكن ال اندحو” انّنأل ،اندحو

ةيطع هّنإ .جاوزلا :ةيده امهل مّدقي هللا ّنإف ،ّبحلا يف ةأرماو لجر عقي امدنع هّنإ لوقلا اننكمي
يفاعتلا ىلع ةرداقو ،ةصلخمو ،ةمئادو ،ةّيوق ةّبحم :ةّيهلإلا ةّبحملا ةردق ىلع يوتحي ةعئار
اونوكتل نوجّوزتت ال متنأ .همامتإ بجي اًّيلكش ًءارجإ سيل جاوزلا .فعض وأ قافخإ يأ دعب
اوميقتل وأ ،كلذ لوقت ةسينكلا ّنأل وأ ،نيناوقلل اوعضختل وأ ،“ةداهشب” كيلوثاك
َلثم اًنيتم اًجاوز ،حيسملا ةّبحم ىلع جاوزلا اوسّسؤت نأ نوديرت مكّنأل نوجّوزتت ،ال ،اًلافتحا
دحاو ّلك يطعي يكل ةّوقلا مكيدل نوكي ىتح ،مكل هسفن حيسملا بهي ،جاوزلا يف .رخّصلا
ّرّسلا ةمعنب !ةليحتسم ةلاسر تسيل ةّيلئاعلا ةايحلا ،نذإ ،اوعّجشت .رخآلل هسفن
اًلثم تسيل ةلئاعلا .اًدبأ اندحو سيلو ،هعم اهب موقن ةشهدم ةلحر اهلعجي هللا ،سدقملا
،ةلئاعلا يفو جاوزلا يف هروضح نمضي هللا ّنإ .عقاولا يف هقيقحت نكمي ال اًليمج ىلعأ
.مكتريسم يف موي ّلك مكدنسي وهو .ةايحلا لاوط لب طقف جاوزلا موي يف سيلو

ةصقلا امتيور امكّنأل ،امليسنأ ايرامو وتربور ،امكرّكشأ .بيلّصلا ةقناعمل “ىرخأ ةوطخ” .2
ّلك ةايح نم ءزج وه يذلا ،بيلّصلا ىلع انامتمّلك دقل .ارايك ةصق ةّصاخو امكتلئاعل ةرّثؤملا
ملو ةلئاعلا مدهي مل اهتومو ارايك ضرمل يساقلا بيلّصلا ّنأ امتدهشو .ةلئاع ّلكو صخش
امتنأ .امكترظن يف اًضيأ كلذ ةّيؤر نكمي .امكيبلق يف مالّسلاو ةنينأمطلا ىلع ِضقي
امكيف !اًمامت سكعلا ىلع .ةايحلا ىلع نيَبضاغو نيَسئايو نيَطبحم نيَصخش امتسل
امدنع .“ةّيدبألا ىلع ةذفان انل تحتف ارايك ةنينأمط” :امتلق .ريبك ناميإو ةريبك ةنينأمط
ءاقبلا مدع ىلعو ،ىلعألا ىلإ رظنلا ىلع امكتدعاس دقف ،ضرملا ةبرجت تشاع فيك امتيأر
،ةضماغلا هللا عيراشم :وهو ،ربكأ ءيش ىلع نيَحتفنم ءاقبلا ىلع لب ،ملألل نْيَريسأ
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يتلا ةلمجلا كلتب امتدهشتسا امك !هذه ناميإلا ةداهش ىلع امكرّكشأ .ءامّسلاو ،ةّيدبألاو
عضو .“اهمهف ءيسن نأ نكمي الو انم دحاو ّلك يف ةقيقحلا عضي هللا” :اهلوقت ارايك تناك
ىلع اهنبا ةايح ىلع ظفاحت نأ تدارأ كلذلو ،ةسّدقملا ةايحلا ةقيقح ارايك بلق يف هللا
ةلئاعلا ليجنإ قيرط يف اهجوز عم بنج ىلإ اًبنج تراس ،ةجوز اهتفصبو .اهتايح باسح
:تاذلل ةبه هّنأ ىلع ارايك بلق ىلإ اًضيأ بيلّصلا ةقيقح تلخد .ةّيوفعو ةطيسب ةقيرطب
ةعئار ةلثمأ ىلإ اًمئاد جاتحن .عمجأ ملاعلاو ةسينكلاو اهتلئاع لجأ نم اهتايح تطعأ دقف
ّلك عوسي ّبّرلا دنسيلو ،انتسادق ةريسم يف ٍماهلإ ردصم ارايك نكتل :اهيلإ عّلطتنل
.اهل ٍبصِخ َردصم هلعجيلو تالئاعلا هلمحت بيلص

يتلا ةمزألا ايورتل ةعاجّشلاب امتيّلحت دقل ،نيمريجو لوب .ةرفغملا وحن “ىرخأ ةوطخ” .3
اهلوقن نأ انيلع :تامزأ دجوي جاوز ّلك يف هّنأل ،اذه ىلع امكركشن .امكجاوز يف اهامتشع
!رّكسلا نم ليلقب عقاولا ايّلحت نأ اديرت مل .اهّلحن يكل قيرّطلا ىلع ريسن نأو اهنلعنو
مادختساو ،ةنامأ مدع ،قدص مدع :امتلق ،امكتمزأ بابسأ عيمج ،همساب ءيش ّلك امتيّمس لب
امتنك امنيب .بلقلا بّلصتو دقحلا ديازتو ،بصانملاو ةطلّسلا مانصأو ،لاملل ئطاخ
فقاوملا مامأ اهب انرعش يتلا ملألا ةربخ ديدج نم انشع انّلك انّنأ دقتعأ ،نامّلكتت
ريغ انكرتت نأ نكمي ال ةاسأم يه ،راهنت ةلئاع ىرن نأ .ةمسقنملا تالئاعلا يف ةهباشملا
رثكأ يفو .عيمجلا ءافص يفتخيو ،ءانبألا عيضيو ،نيَجوزلا ةماستبا يفتخت .نيلابم
.لعفن اذام فرعن ال تالاحلا

ىلإ عوسي ّبّرلا باجتسا ،ةمزألا تاظحل كلحأ يف هّنإ لوب لاق .ءاجّرلا لمحت امكتّصق ّنإف ،اذهل
ٍدحاو ّلك بلق قامعأ يف ةنماكلا ةبغّرلا .رومألا ريست اذكه .هجاوز ذقنأو هبلق يف ةبغر قمعأ
اّلأو ،هّبحن يذلا صخّشلا عم اهينبن انأدب يتلا ةصقلا فّقوتت اّلأو ،ّبحلا يهتنياّلأ يه
“دمألا ريصق” ّبح يف بغري دحأ ال .ةبغّرلا هذه انيدل انّلك .كلذ نع تجتن يتلا رامّثلا عيضت
ةّيرشبلا ءاطخألاو لامهإلاو ناصقّنلا بّبستي امدنع اًريثك مّلأتن نحن اذهل .“دودحم تقول” وأ
امكتلعج دقو .بلقلا يف ام ىري هللا ،ةفصاعلا ّمضخ يف ىّتح ،نكل .جاوزلا ميطحت يف
تالئاعلل مهسفنأ اوسّرك نيذلا نيّيناملعلا نم ةعومجم نالباقت ةّيهلإلا ةيانعلا
امكدحأ مالكلا امتفنأتسا دقل .امكتقالعل ءافّشلاو بّرقتلا ةريسم تأدب كانه .ديدحّتلاب
ٍجاوزأ عم امتيّلصو ،امكاياطخب امتفرتعاو ،رخآلا ىلع امكدحأ قدصب امتحتفناو ،رخآلا عم
.ةرفغملاو ةحلاصملا ىلإ ىّدأ اذه ّلكو ،نيرخآ

يتلا ةمعّنلا نم عبنت ةّيطع اهّنإ ،حرج ّلك يفشت ةرفغملا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ةرفغملا
.هيلإ نوأجلي امدنعو ،لمعي نأب هل نوحمسي امدنع اهّلك ةلئاعلاو نيَجوّزلا حيسملا اهب ألمي
لافتحالا يف جاوّزلا دهع امتدّدجو ،امكئانبأ عم “ةرفغملا ديع” ـب امتلفتحا امكّنأ اًّدج ٌليمج
،15 اقول عجار) عوسي لثم يف لاّضلا نبالل بألا هّدعأ يذلا لافتحالا يف ترّكف .ّيتسراخفإلا
اًضيأ اذه .“ناعئاّضلا نادلاولا” !نبالا سيلو اعاض نم امه نادلاولا ناك ةّرملا هذه ّنأ ريغ .(20-24
،ةلوفطلا ّنس ءانبألا يهنُي امدنع ،عقاولا يف .ءانبألل ةريبك ةداهش نوكي نأ نكميو ليمج
اوسيل ءيش ّلك لبقو ،ةردقلا يّيّلكو ،“نيقراخ اًلاطبأ” اوسيل مهيدلاو ّنأ نوكردي مهّنإ
يتلا ةّوقلاو ةرفغملا بلطل عضاوّتلا اوَأر :امكيف ةّيمهأ رثكأ اًرمأ امكؤانبأ ىأر دقو .نيلماك
مه ،عقاولا يف !اذه ىلإ ةجاحب اًّقح مه .امكترثع نم امكُميقُيل عوسي ّبّرلا نم اهامتيّقلت
نورّكذتيس مهّنكل ،نيلماك اوسيل مهّنأ نوفشتكيسو ةايحلا يف ًءاطخأ نوبكتريس اًضيأ
نم ةرفغملا بلطن نأ انيلع هّنأو ،انل هللا رفغ ةَأَطَخ انّلك انّنأو ،انضهني عوسي ّبّرلا ّنأ
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يف ىقبيس امكنم هوّقلت يذلا سرّدلا اذه .انريغل رفغن نأ اًضيأ نحن انيلع بجيو نيرخآلا
!هذه ةرفغملا ةداهش ىلع اًركش :امكيلإ يغصن نأ اًديفم ناك اًضيأ انلو .دبألا ىلإ مهبولق
.اًليزج اًركش

اًتوص امتيطعأ دقل .امكتداهش ىلع ،ايفوصو انيريإ ،امكرّكشأ .لوبقلا وحن “ىرخأ ةوطخ” .4
هوجو امكيف ىرن .ايناركوأ يف برحلا ببسب مهتايح تبرطضا نيذلا نيريثكلا صاخشألل
امكّنأل امكرّكشأ .مهضرأ نم اوبرهي نأ ىلإ اورّطضا نيذلا نيريثكلا ءاسّنلاو لاجّرلا صصقو
لالخ نم اًضيأ ،امكريخل هللا لمعي فيك امتيأرو ،ةّيهلإلا ةيانعلاب امكناميإ ادقفت مل
امكودعاس نيذلا ءابطألاو ،ةفيضملا تالئاعلا :مهب نايقتلت امكلعج نيّيقيقح صاخشأ
،ةّيرشبلا ةيشحولاو راتهتسالا مامأ برحلا امكتعضو .بّيطلا بلقلا يوذ ساّنلا نم ريثكلاو
ّمهملا نم !ناسنإلا يف ام لضفأو أوسأ .ةريبك ةّيناسنإ يوذ اًصاخشأ اًضيأ امتلباق امكّنكل
عيطتسي يذلا ريثكلا ريخلاو ،لضفألا رّدقن نأ لب ،أوسألا ىلع نيزّكرم ىقبن اّلأ انّلك انل
.ديدج نم قلطنن كانه نمو ،هقّقحي نأ ناسنإ ّلك

لوبق يف امكمرك ىلعو امكتّصق انل اَمُتيَوَر امكّنأل ،اكيريإو ورتييب ،اًضيأ امكرّكشأ
هللا ركشل كلذ امتلعف امكّنأ انامتحراص دقل .ةريبكلا امكتلئاع يف ايفوصو انيريإ
نم ةمعن” ناك نيرخآلا لوبق ّنإ اكيريإ تلاق .عوسي ّبّرلا نم ةوعد اهّنأكو ،ناميإلا حوربو
تالئاعلا ةّصاخو ،تالئاعلل ةبهوم “امزيراك” لعفلاب وه نيرخآلا لوبق ،عقاولا يف .“ءامّسلا
بعّصلا نم نوكي ،نيريثك اًصاخشأ يوحي يذلا تيبلا يف هّنأ ضعبلا دقتعي دق !ةريبكلا
ءانبألا نم ريثكلا اهيدل يتلا تالئاعلا ّنأل ،كلذك سيل عقاولا امنيب ،نيرخآلا لوبق
.نيرخآلل ُهحِسفُت اًلاجم اًمئاد دجت اهّنإ .نيرخآلل لاجملا حِسفُت نأل ةسّرمتم

اًلّوأ نيَجوزلا ّنأل ،لابقتسالا ةّيمانيد ةلئاعلا شيعت .ةلئاعلا ةّيمانيد ساسألا يف يه هذهو
ابجنأ امدنع ،ّمث .“كلبقأ انأ” :امهجاوز موي يف ،رخآلل امهدحأ ،الاق امك ،رخآلا امهدحأ لبقتسا
يف ،نكل ،ةداع فعضألا ُضَفرُي ،ةلوهجملا تائيبلا يف .ةديدج ةقيلخ ةايح البق ،امهءانبأ
بيرقو ،ةياعر ىلإ ةجاحب ّنسم صخشو ،قَّوعم ٌنبا :فيعضلا لَبقُي نأ يعيبّطلا نم ،تالئاعلا
،لابقتساو لوبق نكامأ يه تالئاعلا .ءاجّرلا يطعي ام اذهو ...هل دحأ الو ةبوعص نم مّلأتي
نم هيف شيعلل لباق ريغو اًدراب عمتجملا حبصيس .اهل ليولا !اذهب ترّصق نإ اهل ليولاو
.عمتجملا ُءفِد ءيشلا ضعب يه ةميركلاو ةلِبقَتسُملا تالئاعلا هذه .لبقتست تالئاع نود

ِهتينب ام ّنأ ّزعمو ليمج هّنإ .كتّصق انل ِتيور كّنأل ةّيكز كرّكشأ .ةّوخألا وحن “ىرخأ ةوطخ” .5
،اًّدج ةيلاع لُثُم يف ةكراشملا ىلع تزكتراو امكتّصق تدلو .اًّيح لازي ال ،اًعم اقولو ِتنأ
نيب راوحلاو نماضّتلاو مارتحالاو ،ةليصألا ةّبحملا ىلع انتلئاع انسّسأ" :يلي امك اَهِتفَصَو
،طقف اذه سيل .ّيواسأملا اقول ةافو دعب ىّتح الو ،اذه نم ءيش ّيأ ادقفت ملو ."انيتفاقث
يتلا ةمّظنملا اًضيأو ،نيريثكلا ريمض مّلكي اًّيح ّيحوّرلا هثارتو اقول لاثم ّلظ ،عقاولا يف
ةّيسامولبدلا اقول ةثعب ّنإ لوقن نأ اننكمي لب .هتلاسر لمكُت ،ام ىنعمب ،ةّيكز اهتسّسأ
نأ نكمي فيك امكتّصق يف اًدّيج ىرن نأ اننكمي .ةلئاعلا ّلك نم “مالس ةلاسر” نآلا تحبصأ
ةّبحملا لامج اقولو ةّيكز يف دجن .ةليمج اًرامث يتؤيو ينيد وه امو ّيناسنإ وه ام كباشتي
،ةّصاخلا ةّينيدلا ديلاقّتلاو ةديقعلل صالخإلاو ريَغلا ّبحو ،ةايحلا فغّشو ،ةّيناسنإلا
.ةّيلخادلا ةّوقلاو ماهلإلل اًردصم
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ةوخإ امتشع امتنأ ،ةجوزو اًجوز امكنوك ىلإ ةفاضإلاب .ةّوخألل ىلعألا لثملا نع رِّبَعت امكتلئاع
هذه .ّيعامتجالا مازتلالا يف ةوخإو ،ةفلتخملا ةّينيدلا تارابتخالا يف ةوخإو ،ةّيناسنإلا يف
نأ ةلئاعلا يف مّلعتن ،اّنع فلتخي نم عم شيعن امدنع .ةلئاعلا يف اهمّلعتن ةسردم اًضيأ
ىلع قالغنالاو ،ةقبسملا ماكحألاو ،تاماسقنالا ىلع بّلغتن فيك مّلعتن .تاوخأو ةوخإ نوكن
ةّوخألا ةلثمأ ّنإ .اننيب كرتشم وه اّمم اًقالطنا ،اًليمجو اًعئار اًئيش اًعم ينبن نأو ،سفنلا
هقّزمت يذلا انملاع ىلإ ربكأ ةقثب رظنن انلعجتو ءاجّرلا انيطعت ،ةّيكزو اقول لثم ،ةشاعُملا
ةريسو اقول ةايح ةريس متتخأ نأ ديرأ الو !اذه ةّوخألا لاثم ىلع اًركش .تاوادعلاو تاماسقنالا
ريخلا وه اذه :كتريسم يف اًمئاد كتقفارو انه يه يتلا كتدلاو .كتدلاو ركذأ نأ نود نم كتايح
تءاج اهّنأل اهركشأ !تاحلاّصلا تاهّمألاو ،تاحلاصلا تاومحلا ،ةلئاعلا يف ةامحلا هلعفت يذلا
.مويلا كعم

،ملاعلا يف اهمّمتت نأ بجي ةلاسر اهيدل مكتالئاع نم ةلئاع ّلك ،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ
سدقلا حوّرلا اهذخأي ةلاسر" نوكن نأل نوّوعدم ،اًصوصخ ،نيدَّمعملا نحن .اهَّيِدؤت نأ بجي ةداهشو
حرتقأ اذهل .(21 ،اوجِهَتباو اوحرَفِا يلوسّرلا داشرإلا) "هبعشل اهيطعيو حيسملا عوسي ىنِغ نم
انتايح لالخ نم اهلوقي نأ عوسي ّبّرلا ديري يتلا ةملكلا يه ام :لاؤّسلا اذه مكيلع حرطأ نأ
نمو ؟مويلا انتلئاع نم اهبلطي يتلا “ىرخألا ةوطخلا” يه ام ؟مهب يقتلن نيذلا صاخشألل
ىّتح ،مكرّيغي هوعد .هيلإ اوغصأ .لاؤّسلا اذه هسفن لأسي نأ بجي ٍدحاو ّلك :يتلئاع
،لابقتسالل ةجاحب مه نيذلل “اًتيب” هولعجتو ملاعلا اورّيغت نأ اًضيأ متنأ اوعيطتست
اننيعأو شيعن نأ انيلع .نوبوبحم مهّنأب اورعشي نألو حيسملا ءاقل ىلإ ةجاحب مه نيذللو
مهو ،امهئانبأل يّكورتاوك مارتلب يجيولو ايرام ناّيوابوطلا لاق امك :ءامّسلا وحن ةهجّتم
.“قوف امو فقّسلا نم اًمئاد اورظنا” اهحارفأو ةايحلا بعاصم نوهجاوي

،اًمُدُق اوضما .مكتالئاعب اًمُدُق يضملا يف مازتلالا ىلع مكرّكشأ .انه مكروضح ىلع مكرّكشأ
.يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .حرفبو ةعاجشب
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