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تعريب $لد$عية: tمد طاهر ندمي

مالحظة: �لتعليقا� �ل- بني قوسني �� �ل- بعد 
"�قو&" هي من �ملؤلف.

�لرحيم.  �لرkن  �هللا  بسم   .١٤٩
�خ�º حضر_ �خلليفة �لثا� للمسيح 
 � حضرته   ��  � �ملوعو7 
سني"  ֲדيم  "الله  بـ  يرتبط  كا� 
لد%جة  طيبة  بعالقا�   Çلسيالكو�
�يامه  �خر   ( حضرته   �� الحظُت 
�يضا D0� كا� :تاÀ 0[ بعض �ملا& 
�جو7  �%غم  منه،   Mيستقر فكا� 
عد7 كبu من �إلخو_ ) �جلماعة ممن 
كانو� يقد%�� على تأمني �P مبلغ، 
 Mستقر� قد  كا�  حضرته   �ّ� 0ال 
منه قبل �فاته � بسنتني �� ثال� 

بضع مئا� من �لر�بيا�.
�ملسيح  عالقة  بد��  لقد  �قو&: 
سني"  ֲדيم  "الله  مع   � �ملوعو7 
منذ توّظفه ) سيالكو�، ��ستمر� 
عالقة �ملحبة هذ@ 0[ �خر حلظة من 
�يضا  سني"  ֲדيم  "الله  كا�  حياته. 
�تقديًر�  0كر�ًما   � حلضرته  يكّن 

عظيَمني.
للمسيح  �لثا�  �خلليفة  يقو& حضر_ 
ֲדيم  "الله  �%سل   :� �ملوعو7 
سني" برقية 0[ �ملسيح �ملوعو7 � 
"جهلم"   ( قضية  ضّد@  ُ%فعت  ملا 

�ملحامي  الب¾  �Áحو�  فيها:  قا& 
نيابة  �لقضية  هذ@  متابعة  يتو[   ��
 \� � له حضرته  عنكم، فشكَر 

يقبل عرَضه.
سني"  ֲדيم  "الله  �بن  �سم  �قو&: 
�ملذكو% هو "الله كنو% سني" �هو 
 _uألخ�لفتر_ �كا� ) � ،f%ا� باs
�هو  بالهو%،   cحلقو� لكلية  عميًد� 
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�آل� يتو[ منصب قاضي �لقضا_ ) 
0حد^ �لواليا�.

للمسيح  �لثا�  �خلليفة  يقو& حضر_ 
�ملوعو7 �: لعّل "الله ֲדيم سني" 
��قعة  حد��  عند  موجو7ً�  كا� 

سقو¸ سقف �لغرفة  *.
مع  سني"  ֲדيم  "الله  كا�  �قو&: 
لتقدمي  �الستعد�7   (  � حضرته 
هذ�   ( جنح  فقد  �لتوكيل.  �متحا� 
�ما حضرته  �كيال  �صا%  �المتحا� 
� فقد ُقّد%ْ� له من �لغيب مهمٌة 
هذ�  �هللا  جّنبه  فقد  لذلك  �خر^ 

�لطريق.
 (  � حضرته   ^�% لقد  �قو&: 
سني"  ֲדيم  "الله  جنا�  عن  �لرÍيا 
�نه \ ينجح �حد من �ملتقّدمني ,ذ� 
�المتحا� 0ال "الله ֲדيم سني"، �هو 

ما حصل.

�لرحيم.  �لرkن  �هللا  بسم   .١٥٠
يعقو; علي  ��%7 شيخ  لقد  �قو&: 
�لعرفا� ) كتابه "حيا_ �لن�" ما كتبه 
 Çلسيالكو� �ملولوP سيد مu حسن 
�ملسيح  فيها  توّظف  �ل-  �لفتر_  عن 
��نقل  سيالكو�،   ( � �ملوعو7 
بكلماته.  �لر��ية  تلك  يلي  فيما 
سيد  عّم  حسن   uم سيد   Pملولو�
�هو   Çلسيالكو� شا@  حامد   uم
شيخ كبu �معر�< ) سيالكو�.  
 P� �kدًيا  ليس  �ملذكو%   Pملولو�
ليس تابًعا للمسيح �ملوعو7 � بل 
�لسu سيد  بأفكا%  �ملعجبني  من  هو 
�kد خا�، يقو& �ملولوP �ملذكو%: 

 ]0 قد�  قد   �ªملر� حضر_  كا� 
 ١٨٦٤ عا�   ( للوظيفة  سيالكو� 
�خللو_  :ب  كا�  �ملا  فيها.  ��قا� 
�للغو  ±تنب  تقيًّا  �كا�  ��لتعبد، 

مقابلة  :ّب  يكن   \ لذلك  ��للهو، 
معظم   ( تسبب  كانت  �ل-  �لعامة 
�ألحيا� هدً%� للوقت. كا� �لوكيل 
"الله ֲדيم سني" – �لذP كا� جّد@ 
 M0ضافًيا للمفو �متهن ال&" مساعًد"
) "بطاله" - صديًقا kيًما له. �ملا 
�"الله  �ملحتر�   �ªملر� بني  كانت 
ªمن  منذ  مسبقة  معرفة  سني"  ֲדيم 
�ستمر�  فقد  "بطاله"   ( 0قامتهما 
سيالكو�   ( بينهما  �لصد�قة  هذ@ 
�يضا. �D0� كا� �حد صديًقا kيًما 
فكا�  �ملدينة  هذ@   (  �ªملر� حلضر_ 
كا�  �ملا  سني".  ֲדيم  "الله  Dلك 
سليم  بطبع  يتسم  سني"  ֲדيم  "الله 
�توقد Dه¾ �بر�عة ) �للغة �لفا%سية 
 �uًملحتر� :ّبه كث� �ªملر�لذلك كا� 

لكونه صديًقا sبًّا للعلم.
كا� �هل �ملحكمة (�ل- توظف فيها 

-----------------------------
*   هذ@ �حلا7ثة شهu_ �قد سبقت ) %��ية %قم ٩  يقو& حضرته �: ) 0حد^ �ملر�� كنت على سفر ��قمنا لقضاF �لليلة ) غرفة ) �لطابق 

�لثا� ) �حد �لبيو�، �كا� معنا سبعة �� áانية �شخاÆ �خر�� ) �لغرفة نفسها. فلما نا� �جلميع �مضى هزيع من �لليل Áعُت صوَ� ”تك تك“ 
فخطر ببا  �� سقف هذ@ �لغرفة كا7 يسقط، فنا7يُت على ”مسيتا بيك“ �قلت له �خشى �� ينها% سقف �لغرفة �آل�. فقا&: 0منا هو �Rك، أل� 
�لبيت حديث �لبناF ��لسقف جديد، فَنْم ها7ًئا. قا& �: فاستلقيت �لكن سا�%� �خلو< نفُسه بعد قليل �يضا فأيقظُت صاح� هذ� مرً_ �خر^ فر7ّ 
علّي مبثل ما %7ّ به ) �ملر_ �أل�[، فاستلقيُت مر_ �خر^ 0ال �نه قد غلَب عندP هذ� �لظن بشد_ �� �لعا%ضة �خلشبية ) �لسقف تكا7 تنكسر، فقمُت 
قلًقا �قلُت لصاح� بنوf من �لشد_: �قو& لك �� �لسقف على �شك �ال¨يا% َفُقْم، فلماD� ال تقو�؟ فنهض مكرًها ��يقظنا �آلخرين �يضا فقلت ,م 
�� �رجو� بسرعة �يÑلو� من �لسلم قر; با; �لغرفة فوقفت عند �لبا; ��خذ �آلخر�� يÑلو� ��حًد� تلو �خر، فلما نز& �جلميع Rمُت باالنصر�< 
من Dلك �ملكا� �ما �� %فعت قدمي -بل لعل نصفها كا� خا%À �لغرفة ��لنصف �آلخر ال يز�&  ) �لعتبة- ح� هو^ �لسقف بشد_ ��¨اَ% بذلك 

سقف �لطابق �أل�& �يضا، �%�ينا بعد Dلك �ألسر_ �ل- كنا نائمني عليها قد حتّطمت. (�ملترجم)
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حضرته �- �ملترجم) يعرفو� عن 
 (� �ملحتر�.   �ªللمر �لعلمية  �ملكانة 
7خل  �لسنة  تلك   ( �لصيف  بد�ية 
 ßمد صاs يدعى Éملدينة شا; عر�
نائب  ��ستدعا@  بالتّجسس  ��تُّهم 
�ملفوM ) مكتِبه من �جل �لتفتيش. 
Dلك  �بعد  "بركسو�"  �Áه  (كا� 
 (Pلبند��%  ( Mملفو� تو[ منصب 
�كانت áة حاجة 0[ �لتر�ا�. �ملا 
باستعد�7  :ظى  �ملحتر�   �ªملر� كا� 
�لعربية  باللغة  �لكتابة  على  كامل 
�ُ�ِمر  7ُعي  فقد  لذلك  ֲדا  ��لتكلم 
�� يوجه 0[ هذ� �لشا; �لعرÉ كّل 
 @7ّ% علينا  ميلي   � سؤ�له  �%7نا  ما 
باأل%�7. لقد �7^ �ملرª� �ملحتر� حق 
هذ@ �ملهمة، ��نكشفت كفاFته على 

.Kلنا�
�) تلك �أليا� نفسها �قيمت مد%سة 
للموظفني ) �ملحكمة Òهو7 خاصة 
مفتشي  %ئيس  Øش  0,ي   Pللمولو
ح�  �Dلك  �ملحافظة،   (  K%�ملد�
يتس½ للموظفني ) �ملحكمة 7%�سة 
�عّين  ليًال.  فيها  �إلنكليزية  �للغة 
�لدكتو% �مu شا@ �ستاDً� فيها – �قد 
تقاعد �آل� عن منصب نائب �لطبيب 
�جلر��. لقد بد� �ملرª� �ملحتر� �يضا 
تعلم �للغة �إلنكليزية �K%7 كتاًبا �� 

كتابني فيها.  

�ملناظر��  :ب  �ملحتر�   �ªملر� كا� 
 �uلعصر، �كا� كث�لك D لدينية منذ�
مر_  حدثت  �لقسا�سة.  يناظر  ما 
"�اليشه"  �لقس  �بني  بينه  مناظر_ 
ا sليًّا، �كا� يقيم )  �لذP كا� قسًّ
0حد^ �لد�% �لو�قعة ) جنو; قرية 
"حاجي بو%@". قا& �لقس: ال ميكن 
�لنجا_ بد�� قبو& �لديانة �ملسيحية. 
 �� �%جو  �ملحتر�:   �ªملر� له  فقا& 
تفصل لنا ما هو تعريف �لنجا_؟ �ما 
�لذP تقصد@ من �لنجا_؟ \ يستطع 
��¨ى  تفصيل   P� يعطي   �� �لقس 
هذ�  مثل   K%7�  \ قائال:  �ملناظر_ 

�ملنطق.
كما ناظر �ملرª� �ملحتر� �لقس "تيلر 
�� �يه" �لذP كا� قسيسا على جانب 
�يضا.  باحًثا  �كا�  �لعلم  من   uكب
منطقة  قر;  يقيم  �لقس  هذ�  كا� 

"غوهد بو%".
 ( �لسّر  كا�  مرً_:  �لقس  هذ�  قا& 
بال   F�%لعذ� مرمي  من  �ملسيح  �ال7_ 
من  �مÑًّها  بريًئا  ليكو�  هو  له   ;ٍ�
 �ªملر� فقا&   .�7� �%تكبه   Pلذ� �إل� 
�ملحتر�: �0 مرمي �يضا من نسل ��7، 
فكيف صا%� بريئة مما �%تكبه ��7؟ 
0ضافة D ]0لك كانت �ملر�_ هي �ل- 
%ّغبْت ��7 ) �كل �لشجر_ �ملمنوعة 
 �� ينبغي  فكا�  �áًا،  �صا%  فأكلها 

�يضا.    ��  ��7 من  �ملسيح  يكو� 
فسكت �لقس.

كا� �لقس تيلر يكّن للمªu� �ملحتر� 
�حتر�ًما �حبًّا �تقديًر�. �كا� يتكلم 
معه بكل �7;. �ملا حا� موعد عو7ته 
 �ªuمل�يا%_ ª على Æ0[ بريطانيا حر
�ملحتر� ) �ملحكمة. فلما سأله نائب 
�ملفوM عن سبب 'يئه قا&: جئت 
عائد  �ن¾  �مبا  �ملحتر�،   �ªuمل�  Fللقا
�آل� 0[ بلدP لذلك جئت أل�7عه 
مكتب   ]0 فذهب   .�uخ� �7�ًعا 
 � M%أل�ملحتر� �جلس على � �ªuمل�

 .Fللقا� �هذ Fنتها�غا7% بعد 
�حلبِّ �ملªu� �ملحتر� للمناظر�� مع 
�لقسس فإّ� �حد سكا� "جالندهر" 
كا�   Pلذ�– بيك  مر�7   �ªمر �هو 
يلقب بـ"مرª� شكسته" � غّير@ 0[ 
حضرته  من  طلب  د"-  موحِّ  �ªمر"
خا�"  �kد  سيد   uلس�" ير�سل   ��
�لذP كتب تفسuً� للتو%�_ ��إلجنيل، 
فكتب  له،   � مفيد� جدًّ ألنه سيكو� 
خا�  �kد  سيد   uلس�  ]0 حضرته 

%سالة باللغة �لعربية.
كا� "شيخ 0له 7�7" مر�قب �ملكتب 
�ألسبق �كثر َمن :به حضرُته من بني 
حبه  �كا�  كلهم،  �ملحكمة  ُكتا; 
له عميًقا �صا7ًقا، كما كا� حضر_ 
�ملرª� :ب �حد صلحاF �ملدينة �هو 
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�ملولوs Pبو; عا\ �لذP كا� يعيش 
تقيًّا  ª�هًد�  عابًد�  �لعزلة �كا�  حيا_ 

�صوفيًّا تابًعا للطريقة �لنقشبندية.
حضر_  ֲדا  يقيم  كا�  �ل-  �لغرفة 
�ملرª� مع �حلكيم "منصب علي" sر% 
 cلسو� K�% ( قعة�لوثائق كانت ��
حسا�  �حلكيم  ملحل  قريبة  �كانت 
لتصنيع  يستخدمه  كا�   Pلذ� �لدين 
�ملرضى،  �ملد���_  �بيعها  �أل�7ية 
بني  �لتعا%<  مت  �ملناسبة  �,ذ@ 
حضر_ �ملرª� ��حلكيم حسا� �لدين، 
يد  على  �ملذكو%  �حلكيم   K%7�
حضرته جزFً� من �لكتاَبني "قانوجنه" 
�"موجز" (حاشية: �Rا كتابا� ) 

علم �لطب- �ملترجم) 
\ يكن حضر_ �ملªu� :ب �لتوظف 
لذلك شرf يستعد المتحا� �لتوكيل، 
0ال  ��ملحاما_،  �لقانو�  كتب  فطالع 
له  ��ّنى  �المتحا�.  ينجح )  �نه \ 
لألعما&  ُيخلق   \� فيه  ينجح   ��

�لدنيوية؟ �هللا 7ّ% �لقائل:
هر كسى %� ֲדر كا%^ ساختند

ر ملا خلق له. �P: كل ُسخِّ
�نشئت  قد  بنجا;  جامعة  كانت 
�كانت  �أليا�،  تلك   ( حديًثا 
هنا� حاجة ماسة فيها ألستاD �للغة 
قد%@  مرّتٌب  له  ُحّد7  �قد  �لعربية، 
حلضرته  كتبُت  فقد  %�بية،   ١٠٠

�� يتقد� بطلب ,ذ@ �لوظيفة لكونه 
يعر< �للغة �لعربية جيًد� فال بد �� 

ينا& هذ@ �لوظيفة، فقا& حضرته:
معظم  أل�  �لتد%يس  �حب  ال 
بأعما&  يقومو�   � يْدُ%سو�   Kلنا�
D%يعة  �لعلم  �يتخذ��   uلكث� �لشر 
ألعما,م غu �ملشر�عة. 0ن¾ �خا< 
�لَِّذيَن  ﴿ْحُشُر��  �لتالية:  �آلية  �عيد 
َظَلُمو� ªْ�َ�ََ��َجُهْم﴾ (�لصافا� ٢٣). 
يتضح من 0جابته هذ@ �نه كا� يتسم 

بصفاF �لباطن �صالحه.
:تلم  ال   �Dملا �حد:  سأله  �مر_ 
 �� مبا  حضرته:  �جا;  �ألنبياF؟ 
�ألنبياF ال :ملو� 0ال �فكاً%� طاهر_ 
�ألفكا%  يدعو�  �ال  �قياًما  نياًما 
غu �لطاهر_ تدخل قلوֲדم لذلك ال 

:تلمو� ح� ) منامهم.
 ،Kللبا�حلديث يد�% حو& �مر_ كا� �
�قا& �حد بأ� �لسر��يل D�� فوهة 
جيد_  ��لفضفاضة  �لو�سعة  �لرِّجل 
كما يلبسها �هل �,ند. �قا& �آلخر 
بل �D�� �لفوهة �لضيقة جيد_، �ما 

حضر_ �ملªu� فقد قا&:
�0 �لسر��& D� �لفوهة �لضيقة �فضل 
�0نه  �لعو%_،  بستر  لألمر  مر�عاً_ 
�كثر مر�عا_ للحجا; أل� �إلنسا� 
:تجب ح� من �أل%M �يضا بسبب 

�لفوهة �لضيقة لسر��له.

�عجب �جلميع بقو& حضرته.
��خuً�، ضاc حضرته D%ًعا بالوظيفة 
�غا%7   ١٨٦٨  ( �ستقالته  �قد� 
�خر^  مر_  ª�%ها   � سيالكو�. 
) ١٨٧٧ ��قا� ) بيت "الله ֲדيم 
 uحلكيم م�سني"، كما شّر< بيت 
حسا� �لدين �يضا �ستجابًة لدعوته.

) تلك �لسنة نفسها بد� �لسu سيد 
�لقر��   uتفس بكتابة  خا�  �kد 
هذ�  �صل¾  قد  �كا�  �لكرمي. 
�أل�[.  �لثالثة  للركوعا�   uلتفس�
فلما Dهبت مع "شيخ 0له 7�7" للقائه 
تطرقنا )  بيت "الله ֲדيم سني"   (
�kد  سيد   uلس� Dكر   ]0 �حلديث 
�منه 0[ تفسu@، فلما قلت: �صل¾ 
يتنا�&  �هو  %كوعا�  ثالثة   uتفس
قضية �لدعاF �نز�& �لوحي، قا&   
حضرته: خذ هذ� �لتفسu معك عند 
'يئك غًد�. �) �ليو� �لتا  ملا جئنا@ 
 uلتفس� �ع حضرته ما ُكتب ) هذÁ
Dلك  له   cير فلم  �ملوضوعني  حو& 

.uلتفس� �يعجب ֲדذ \�
 ( %�يي   (  �ªuمل� حضر_  عْمر   �0
 ٢٤ من  �قل  يكن   \ �لوقت  Dلك 
�ال �كثر من ٢٨ عاما. باختصا% \ 
 ( عاًما   ٢٨  ªيتجا� حضرته  يكن 

١٨٦٨.  �لر�قم: مu حسن."   
�قو&: ��ال: ±ب �ال يفهم من قو& 
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التقوى

 K%7 حسن �� حضرته uم Pملولو�
) سيالكو� كتاًبا �� كتابني باللغة 
يتقن  كا�  حضرته   �ّ� �إلجنليزية 
�صبح  �نه  يع¾  هذ�  بل  �إلجنليزية. 
�أل�&  �لكتا;  أل�  �Òديتها  يعر< 
لتعليم �إلجنليزية ) تلك �لفتر_ كا� 
��لكتا;  �Òديتها،  على   Pتو:
بني  �لربط  على   Pتو: كا�  �لثا� 
�لكلما�  �تكوين   Fجا,� �حر< 
�لصغu_ �لسهلة. �ال ª�& �ألمر نفسه 
ير�عى ) �لكتب �لبد�ئية لتعليم �للغة 

�إلجنليزية.
 ( كنت  ملا  �ن¾  جيًد�  �تذكر  0ن¾ 
عند  ��قًفا  كنت  �لسابع،  �لصف 
 Pعند �كا�   � �ملوعو7  �ملسيح 
0نكليزP �كا� ֲדا   ª�مقلمة من طر
حº من ثالثة �لو��، �كانت عليها 
 RED Copying. :آلتية�لكلما� �
 � �ملوعو7  �ملسيح  �خذ   ..Blue

 _F�قر �ملقلمة من يدP �حا�&  هذ@ 
�أل�[  �لكلمة  فقر�  �لكلما�  هذ@ 
��لثالثة بعد تركيز �تفكu 0ال �نه \ 
يستطع قر�F_ �لوسطى %غم �ملحا�لة، 
فقد  �يضا.  �معانيها  عنها  سأل¾   �
 _F�تضح من هنا �نه كا� يستطيع قر�
�لسهلة   _uلقص� �لكلما�  بعض 
يد&  كما   ،uلتفك�� �لتركيز  بعد 
 F,جا�لك على �نه  كا� قد تعّلم D

�إلجنليزP ال �كثر.  
 �� حسن   uم  Pملولو� كتب  ثانًيا: 
�ملسيح �ملوعو7 � كا� يتقن �للغة 
 ( 0قامته  ªمن  كامال  0تقاًنا  �لعربية 
 Fإلنشا�على  �سيالكو� �كا� قا7ً%
صحيح  هذ�  تعليقه  فيها.   Fإللقا��
متاًما 0ال �نه �مر نس� ��ملر�7 منه �� 
قد%_ حضرته على �للغة �لعربية ضمن 
كانت  سيالكو�   ( معينة  ��سا¸ 
�فضل من �آلخرين، �كا� 0[ حّد 
باللغة  نفسه  عن   uلتعب� يستطيع  ما 
�لعلم   �� هي  �حلقيقة  أل�  �لعربية. 
 �ªًمتجا� يكن   \ �ملكَتَسب حلضرته 
�ميكن  �نذ��،  �لسائد  �ملستو^  عن 
�لتعلم  بو�سطة  �ملستو^  هذ�  حتقيق 
قا7يا�،  �لبيت )   ( Dستا�  P� من 
أل� حضرته \ يسافر P� ]0 مركز 

�� مدينة لكسب �لعلم.
 �� حسن   uم  Pملولو� كتب  ثالًثا: 
حضرته �طلع على تفسu �لسu سيد 
 ( ��لسبب  به.  يعجب   \ �نه  0ال 
Dلك �� حضرته كا� يعا%M بشد_ 
�ألفكا% �لدينية �ل- كا� �لسu سيد 
�خر^  ناحية  من  �نه  0ال  يتبناها، 
لقومه  مو�سًيا   @ºيعت� :ترمه  كا� 
 uلس� أل�  �Dلك  ,م،  �ناصًحا 
سيد - بسبب تأثر@ �لشديد بالعلو� 
 ( يتب½  كا�   – �ملعاصر_  �جلديد_ 

�ملسائل  تأ�يل  ¨َج  �لدينية  �ألمو% 
�إلسالمية لتتماشى مع تلك �لعلو�، 
��صل به �ألمر 7%جة ) توسيع هذ� 
�لنطاc �كأنه �نكر بعض �ملعتقد�� 
�إلسالمية كالدعاF ��لوحي ��إل,ا� 
��ملالئكة  ��ملعجز��   c%�خلو��
�ملوعو7  �ملسيح   @�% فلما  �غuها. 
 ( خاطبه  �حلالة  هذ@  على   �
�إلسال�"  كماال�  "مر�_  كتابه 
على  �نّبهه  ��لنصح  �ملو�سا_  مبنتهى 

.� ¨جه �لضاّ% جدًّ
 Pملولو� �أل�&  �خلليفة  كا�  �قو&: 
 uلس� بأفكا%   � متأثًر� جدًّ �لدين  نو% 
 uلتأث� هذ�   �� 0ال  �¨جه،  سيد 
 ( 'يئه  بعد  %�يًد�  %�يًد�  تالشى 
صحبة �ملسيح �ملوعو7 �. كذلك 
من  �يضا  �لكرمي  عبد   Pملولو� كا� 
�ملعَجبني بالسu سيد ) �لبد�ية، �قد 
Dكر عنه حضرته � ) بيت شعر 

بالفا%سية ما معنا@:
من  مد_  "�لطبيعة"  نا%   ( ظّل  لقد 
�نه  كر�مته   ]0 �نظر��  �لكن  �لزمن 

خرÀ منها سليًما.
(��قو& �يضا �� هنا� %��ية �خر^ 
للمولوP مu حسن عن 0قامة �ملسيح 
قد  سيالكو�   (  � �ملوعو7 
هذ�  من   ٢٨٠ %قم  حتت  سّجلت 

�لكتا;.)


