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بعشيقة وبحزاني... مدينة الزيتون والمحبة والسالم

 بلدتان متجاورتان ت�شكالن 
معا مدينة واحدة تقعان على 

�شفح جبل بع�شيقة وعلى 
مبعدة 25 كم �شرقي مدينة 

املو�شل ، وتقعان �شمال برطلة 
على مبعدة 5 كم ، وبع�شيقة 

مركز ناحية تابعة لق�شاء 
احلمدانية وهي ناحية كبرية 

يتبعها قرابة 45 قرية و�شكان 
هذه القرى هم خليط من 

الأثنيات واملذاهب )الأيزيدية 
، وامل�شيحية والأ�شالم ( 

يعي�شون معا يف حمبة و�شالم 
وتاآخي ..

وبع�صيق��ة لفظ��ة اأرامية مت�أ�صل��ة من كلمتني 
بي��ث ع�صيق��� اأي مبعن��ى بي��ت الظ���مل اأو من 
بي��ث �صحيق��ي اأي بي��ت املنكوب��ني كم��� ورد 
يف كت�ب موجز ت�ري��خ البلدان العراقية لعبد 
ال��رزاق احل�صين��ي ، ولبع�صيقة ذك��ر يف العديد 
م��ن املراجع الت�ريخية ، فق��د ورد ذكره� يف 
كت���ب الك�مل يف الت�ريخ لأبن الأثري يف ذكر 
ح��وادث اخلوارج يف الق��رن الت��صع امليالدي 
حي��ث نزله��� بنو �صيب���ن ع���م 892 م ، ويف 
كت���ب مرا�صد الأطالع لإبن عبد احلق وكت�ب 
خمت�رص الدول لغريغوريو�س ابن العربي وقد 
ذكره��� ي�ق��وت احلم��وي )الق��رن 12 م ( يف 
كت�ب��ه معجم البلدان ، حي��ث ق�ل يف و�صفه� 
: " مدينة من نواحي نينوى ، يف �رصقي دجلة 
، له��� نهر ج�ر ي�صق��ي ب�ص�تينه� وتدار به عدة 
اأرح�ء ، وبه� دار اإم�رة ، وي�صق النهر يف و�صط 
البل��د ، والغ�لب على �صج��ر ب�ص�تينه� الزيتون 
والنخ��ل والن���رجن ، وله��� �صوق كب��ري ، وفيه 
حم�م���ت وقي�ص�ري��ة يب���ع في��ه الب��ز ، وبه� 
ج�مع كب��ري ح�صن له من�رة ، وبه� قرب ال�صيخ 
اأب��ي حمم��د ال��راذاين الزاه��د ، وبينه��� وب��ني 
املو�صل ثالثة فرا�ص��خ اأو اأربعة ، واأكرث اأهله� 
ن�ص�رى ، واإىل ج�نبه� قرية اأخرى كبرية ذات 

اأ�صواق وب�ص�تني مت�صلة " .
وتعليق��� عل��ى م� ذك��ره ي�ق��وت ، ف�ملق�صود 
ب�لقرية الأخرى بج�نبه� هي بال �صك بحزاين 
. لي���س يف و�ص��ط البل��دة ح�لي��� نهر ج���ر بل 
�ص�قي��ة منبعه��� ع��ني يف �صف��ح اجلب��ل ، اأم��� 
النخي��ل فال وجود له بل غ�لبة اأ�صج�رهم هي 
الزيت��ون الت��ي تعد مبئ�ت الأل��وف . وقد اأورد 
موؤل��ف كت���ب احل��وادث اجل�مع��ة اأن الأم��ري 
�صنداغ��و املغ��ويل املحب للن�ص���رى رتب اإبن 
يون���س حممد الب�ع�صيقي والي��� على املو�صل 
، وك�ن��ت   ) 1280 م   ( 660 هجري��ة  �صن��ة 
بع�صيق��ة يف العه��د العثم���ين مق��را للجي���س 
ال�ص�د���س )اآلتنج��ي اأوردو( . وت�صتهر بع�صيقة 
ب�إ�صتخال�س زيت الزيتون و�صن�عة ال�ص�بون 
واملع��روف ب�ص�ب��ون الرك��ي ، ويف بع�صيق��ة 
كني�صت�ن لل�رصي���ن الك�ثوليك على اأ�صم مرمي 
الع��ذراء ، اإحداه� قدمية والأخ��رى بنيت ع�م 
1924 ، ولل�رصي���ن الأرثوذك�س كني�صة على 
اإ�ص��م القدي�ص��ة �صم��وين �صي��دت ع���م 1893، 
وهن���ك ب�صعة مراقد لأئم��ة الأيزيدية ، منه� 
ال�صي��خ حمم��د ون��رص الدي��ن وال�ص��ت نفي�صة 
ويف جن��وب بع�صيقة اأث�ر دي��ر قدمي ، يق�ل له 
دي��ر م�ر كيوركي�س وه��و دير مندر�س ، يعتقد 
البع���س اأن موؤ�ص�ص��ه ه��و الرب���ن كيوركي���س 
الكرملي�ص��ي رفي��ق الرب���ن برعيت��� يف القرن 
ال�ص�د���س املي��الدي اإ�صتن���دا اىل م��� ورد يف 
�صرية حي���ة الرب�ن برعيت� ليوحن� بر خلدون 
تلمي��ذه : " اأن كيوركي���س اأن�ص�أ ع��دة اأديرة يف 
ك��ورة نينوى واأرجع العدي��د من الهراطقة اىل 
الأمي���ن امل�صيحي " ، وم��ن اجلدير ب�لذكر اأن 
راهب��� اآخر هوالرب�ن �صربي�ص��وع ) اأو �صربوي 
يف بع���س امل�ص���در( ق��د اأن�ص���أ مدر�ص��ة يف 

منطقة بع�صيقة ع�م 630 م .
اأم� بحزاين فه��ي ت�بعة لن�حية بع�صيقة وهي 
بل��دة ع�مرة هي الأخ��رى وكبرية جت�ور بلدة 
بع�صيق��ة من جهة الغ��رب �صك�نه��� غ�لبيتهم 
م��ن الأيزيدي��ني ويليه��م امل�صيحي��ون وع��دد 
قليل م��ن العوائ��ل العربية والأرم��ن و ال�صبك 
والرتكم���ن والأكراد وهي بلدة جميلة املنظر 
نظ��ري ج�رته� بع�صيقة وله� ع��ني م�ء ج�رية 
ت�صق��ي مزارعه� وب�ص�ت��ني الزيتون . وبحزاين 
لفظ��ة اأرامي��ة مت�أ�صل��ة من بيث حزي���ين اأي 

حم��ل الروؤي��ة او حم��ل امل�ص�ه��دة . وهي مقر 
ه���م لروؤ�ص���ء اليزيدي��ة وله��م فيه��� العديد 
م��ن املراق��د الديني��ة ، نذك��ر منه���: ال�صي��خ 
من��د ، ال�صيخ عب��د العزيز وال�صي��خ ح�صن . اأم� 
امل�صيحي��ون فهم ال�رصي���ن الأرثوذك�س ولهم 
كني�ص��ة واح��دة ب�إ�ص��م ال�صهيد م���ر جرجي�س 

�صيدت ع�م 1884 م
مل ي��رد اإ�ص��م بح��زاين يف امل�ص���در العربي��ة 
القدمي��ة اإل ن���درا ، فق��د نق��ل حمم��د اأم��ني 
العمري )القرن الت��صع ع�رص( م� ذكره ي�قوت 
احلم��وي يف كت�به معج��م البلدان عن بحزاين 
، وزاد علي��ه قول��ه : " .... والغ�ل��ب على اأهله� 
الن�ص���رى ، ....واليزيدي��ة .... " وج�ء يف بحث 
كتب��ه البطري��رك اأف��رام بر�ص��وم يف املجل��ة 
البطريركية ال�رصي�نية ل�صنة 1936 ، اأنه ك�ن 
هن�ك دير قدمي يف منطقة �صهل نينوى يعرف 
بدي��ر بيزنيت��� قتل في��ه بر�ص��وم الن�صيبيني 
ت�صع��ني راهب� وك�هن��� يف نحو ع�م 480 م ، 
ومن املرجح ان��ه ك�ن يف موقع قرية بحزاين 
، وب�لقرب من بح��زاين عدة تالل اأثرية ، اأتخذ 
اليزيديون ثالثة منه� مقربة لهم ، اأجرى فيه� 

هرني لي�رد تنقيب�ت اأثرية ع�م 1846 .

يق��ول �صب���ح كنجي وهو ب�ح��ث يف دللت 
لغ��ة بع�صيق��ة وبح��زاين : " وق��د ا�صتوقفتن��ي 
كث��ريا ً طبيع��ة اللغ��ة الت��ي يتكلم به��� �صك�ن 
بع�صيق��ه وبح��زاين . وهي لغ��ة خ��صة بهم ل 
يتحدث به��� اإل �صك�ن هذه املنطقة غ�لبيتهم 
م��ن الأيزيدي��ني ويليه��م الن�ص���رى ... وه��ي 
لغ��ة متميزة مكونه م��ن مرادف�ت خليطة من 
اللغ���ت الكردية والعربي��ة وبع�س املرادف�ت 
الف�ر�صي��ة والرتكي��ة وفيه��� اي�ص��� ً مرادف�ت 
من الإنكليزية والأمل�نية والرو�صية والهندية 
والأرمني��ة ولغة الردو ب�ل�ص�فة اىل اللغ�ت 
وعربي��ة  و�رصي�ني��ة  اآ�صوري��ة  م��ن  القدمي��ة 
و�صومري��ة التي جتد له� مك�نة يف لغة �صك�ن 

ه��ذه املدينة ال�صغ��رية... " وال�صف�ت املميزة 
لهذه اللغ��ة حتدد لفظ احلروف خم�لف� للتلفظ 
العربي ، فمثال حرف )الظ�ء( و )ال�ص�د( يلفظ 
)زاء( مث��ال ) ظ�ه��ر ( يلفظ زاه��ر و) �ص�بط ( 
يلف��ظ زاب��ط ، اأم��� ح��رف )الث�ء( فيح��ول اىل 
)�ص��ني( ، مث��ال اإثنني يلف��ظ )اإ�صنني ( ، وحرف 
)ال��راء( يحول اىل )غ�ء( ، فمث��ال كلمة )روح( 

تلفظ )غوح(
فعندم� تزوره� للمرة الأوىل حقً� ت�صعر اأنك يف 
قل��ب كورد�صت�ن . الأ�صج�ر ، اجلب�ل . القب�ب . 
ال��زى والفلكلور . الوجوه لون الب�رصة الأ�صم�ء 
واأ�صم�ء الع�ص�ئر كل �ص��يء لكنك �صتف�ج�أ عند 
م��� تراه��م وهم يتحدث��ون العربي��ة و�صتعتقد 
انه��� لغتهم اإلم اإل اأن اعتق���دك هذا لي�س يف 
حمله مع اإنه� لغ��ة جميلة وثق�فة ق�ئمة بحد 
ذاته� ...  حيث تق��س ثق�فة الإن�ص�ن اليوم يف 
عدد اللغ���ت التي يتقنه� وي��زداد ثق�فة كلم� 
اأتق��ن لغة اإ�ص�فية حتى لو ك�ن��ت لغة عدوه . 
لك��ن ل ثق�ف��ة و ل علم لالن�ص�ن م��� مل يجيد 
التكل��م بلغته اإلم او اأن يعرف م�هي على اقل 
تقدي��ر حتى ل��و ح�صل على اأعل��ى ال�صه�دات . 
فمنطقتن��� تتكل��م العربي��ة املمزوج��ة مبئ�ت 
الكلم���ت وامل�صطلح���ت الكردي��ة وه��ذا يعد 
فخ��را لن��� خ��ص��ة وان العربي��ة لغ��ة جميلة 
وح�ص�ري��ة وع�ملية ب�لإ�ص�ف��ة اإىل اإنه� لغة 

بلدن� الر�صمية.
فم��ن املع��روف ع��ن الكورم�جنية اأنه��� اأقدم 
. بينم��� لغ��ة  الإط��الق  لهج��ة كردي��ة عل��ى 
بع�صيق��ة وبح��زاين مغ�يرة مت�م��ً� و�ص�ذة عن 
لغة بني جلدتهم لنهم اليزيديون الوحيدون 
يف الع���مل الذين ينطق��ون العربية ول ميثلون 
%7 م��ن املجم��وع الإجم���يل بينم��� يتكلم 
الأكرثي��ة ب�أق��دم لهجة كردية وه��م من نف�س 
الع�ص��رية واأحي�ن��� نف�س الع�ئل��ة في� ترى من 
اأي��ن ج�ءتن� هذه اللغة م���دام اأولد عمومتن� 
يتكلم��ون لغة اأخ��رى .. هن�لك ع��دة اأراء بهذا 

اخل�صو���س لكنه� ل ت�صتن��د على �صئ ملمو�س 
. اأك��رث ه��ذه الآراء ت��رى اأنه� لغته��م ك�نوا قد 
ج���ءوا به� م��ن ال�ص�م عندم� رافق��وا ال�صيخ ) 
ادي( )ع( . وهن�لك من يرى اأنه� انتقلت اإليهم 
لن ) ع( �صك��ن بينهم فرتة م��ن الزمن . وثمة 
م��ن يرى انه� لهجة القوالني وهن�لك من يرى 

القرب من املو�صل.
كم��� يطل��ق عل��ى اأه���يل املنطق��ة ) وةلتى( 
اأي اأه���يل الوط��ن ث��م �صمي��ت وةلت��ى �صيخ� 
يف الف��رتة الخ��رية اأي بالد ال�صي��وخ .. ك�نت 
ولزال��ت ه��ذه الكلم���ت تطل��ق علين��� وعل��ى 
منطقتن��� م��ن قب��ل ايزيدي��و �صن��ك�ل و�صوري� 
والأن��ص��ول واأرميني� والقف�ز ام� �ص�بق�) قبل 
جم��يء ال�صي��خ ادي ( من قب��ل ايزيديو تكريت 
وجب���ل حمرين وكركوك وكرمي�ن و�صهر زور 
و تربي��ز وكرم��� ن�ص���ن .. وعلي��ه ميكن حتديد 
احلدود اجلغرافية للميهركه ه� هكذا .. يحده� 
م��ن اجلنوب والغ��رب نهر دجل��ة و من ال�رصق 
الزاب العل��ى ومن ال�صم���ل ال�صال�صل اجلبلية 
املمت��دة م��ن اجلب��ل الأبي���س جن��وب مدين��ة 
ده��وك اىل جبل بيخمة �رصق��� وتعترب ب��صيك 
والع��صم��ة  ا  ارك�نه���  اه��م  اإح��دى  وب���زان 
الدينية له� ام��� ال�صيخ�ن فقد ك�نت الع��صمة 
الإداري��ة او الدنيوي��ة لذل��ك اطل��ق عليه� ا�صم 
وةلتى �صيخ�... هن��� ن�صتنتج ان امليهركه ه� 
ك�ن��ت قلب كورد�صت���ن وقد ذك��رت اي�صً� يف 
الق��ول قبل اك��رث 700 �صنة هك��ذا ) �صةرفدين 
م��ري ل ديوانى / خةب��ر بدةكورد�صت�ين / بال 
ق�ميكة ل ئيم�ين ( وترجمته� : �رصفدين ا�صبح 
امريا للمجل�س – او�صلوا خربا اىل كورد�صت�ن. 
فليك��رثوا امي�نه��م : يق�ص��د بكورد�صت���ن هن� 
ال��وةلت او امليهركه��� الت��ي ي�صكنه��� الكورد 
واىل وق��ت قريب ك�ن كل اليزيدين يف الع�مل 
يدفنون موت�هم يف التالل الواقعة بني ب��صيك 
و ب���زان ) عل��ى اعتب�ره��� الر���س املقد�ص��ة 
( او ب�لأح��رى اأقد���س م��ك�ن يف كورد�صت���ن 

ق�طع��ني مئ���ت الأمي���ل م�صي��� عل��ى الإقدام 
وال��دواب . فبمج��رد عبوره��م دجل��ة اأو الزاب 
يعت��ربون اأنف�صهم قد دخل��وا الأر�س املقد�صة 
دون و�صوله��م لل���س كم��� ك�ن يطلق الكت�ب 
الع��رب وغري العرب على اأه���يل هذه املن�طق 
مبن�ط��ق الأك��راد الدا�صنية واأحي�ن��� الهك�رية 
والثن���ن يق�صد به��م الأك��راد اليزيدية . ام� 
ب�لن�صب��ة للع�ص�ئر املوج��ودة ب�ملنطقة : ف�ن 
اأكرثه��� تع��ود اىل م��� قب��ل ال�صي��خ ادي ) ع( 
والت��ي اتت معه مل ت�أتي م��ن بعيد بل اتت من 
ق��رى امليهرك��ه ه��� واإطرافه��� اأي م��ن ار�س 
كورد�صت���ن ك�لدوملي��ة والهك�ري��ة وغريه��� 
ام��� م��ن ج�ء بع��ده وب�صب��ب الفرم�ن���ت فهم 
والربكعي��ة وغريه���  واحلراقي��ة  امل�مو�صي��ة 
فق�ص��م منه� ج�ء من بعي��د والق�صم الآخر ج�ء 
من املنطقة واإطرافه� . ام� ب�لن�صبة اىل ال�صيخ 
اآدي فق��د ك�ن كردي��� رغ��م حم�ول��ة تن�صيب��ه 
اىل قب�ئ��ل عربية وا�صم��ه احلقيقي اآدي ولي�س 
ع��دي كم� يلفظه� البع�س مبعن��ى ادق معربة 
اىل ع��دي وهو من الع�صرية الترياهية اخلرمية 
) ال�صم�ص�ني��ة ( الرح�ل��ة ) كوج��ه ر( وبدوره� 
فخذ م��ن اأفخ�ذ الع�ص��رية الهك�رية ولهذا لقب 
الع�ص��رية  ب�له��ك�ري والأخ��رية ا�صله��� م��ن 
الدي�نية التي تعد من اق��دم الع�ص�ئر الكردية 
عل��ى الإط��الق واملتواج��دة ح�لي��ً� بجن��وب 
تركي��� و�صم�ل غ��رب �صوري� وله��ذا �صمي اآدي 
. ك�ن معظ��م ال�صي��وخ الع��رب الذين ع��رصوه 
يلقبونه ب�صيخ الأك��راد واأحي�ن� ب�لكردي مثل 
ال�صي��خ ق�صي��ب الب�ن وعب��د الق���در الكيالين 
وغريه��م ولو مل يكن هكذا للق��ب ب�صيخ العرب 
وال��رتك والعجم . واذا مل يك��ن كرديً� يف ا�صواأ 
احتم�ل فقد لق��ب ب�صيخ الكراد مبعنى الن��س 
الذي��ن ت�صيخهم ك�نوا اأكرادا . ولكن مهاًل كيف 
ا�صتط�ع اإقن�عهم بهذه ال�رصعة و مل يكن حينه� 
مدار�س او لغة عربية يف هذه املن�طق اطالقً� 

الكت���ب  ب�ع��رتاف 

الع��رب الذي��ن ذكرته��م اأع��اله. ال يعطي هذا 
دليال عل��ى انه ك�ن كرديً� .. ام��� الدليل الذي 
يزي��ل ال�صك ب�ليقني وح�صب رواية علم ال�صدر 
ه��و عندم� ا�صتقبله ال�صيخ ح�صن الفردو�س يف 
قري��ة الدراوي�س بني املو�ص��ل وبع�صيقة �ص�أله 
هك��ذا ) �س ح���ىل �ص�مئ( اأي كي��ف هو ح�ل 
ال�ص���م .اج�ب��ه )ع( ) �ص�م��ًى �ص��ه ك��ه ره  ب��ه 
���س وه لت �صريين��رته( اأي ال�ص���م �صك��ر لكن 
الوط��ن احلى من��ه . يف ا�ص���رة اىل وطنه الم 
كورد�صت���ن .. كي��ف ا�صتط���ع ان يرت��ب ه��ذا 
ال��وزن والق�فية ب�لكردية وهو ببداية زي�رته 
للمنطقة ؟ ن�هيك على ان كل اقواله اىل يومن� 
ه��ذا كردية بوزن وق�في��ة ولو ك�نت مرتجمة 
لفق��دت ذل��ك ول��و افرت�صن��� جدل ان��ه عربي 
ف�ليزيدية قبله ب���آلف ال�صنني واملكت�صف�ت 
الثرية التي عرث عليه� يف اور وال�ص�م وجب�ل 
زاكرو���س ونين��وى توؤكد ذل��ك ب�ل�ص�فة اىل 
ان��ه م�ت اعزب� .. ح�صن� كي��ف تكلمن� العربية 
اذاً ومت��ى ؟ اجل��واب ك�لت���يل .. اوًل : ال�صب��ب 
الرئ�ص��ي هو هجرة امل�صيحي��ني اجلم�عية من 
من�ط��ق ال��دور يف تكري��ت اىل املنطق��ة �صنه 
1645 الذين جلبوا معهم اموالهم حيث ك�نوا 
اثري�ء لذلك ا�صرتوا معظم الرا�صي والب�ص�تني 
واملي�ه ثم اعقبه��� هجرتني من م�ردين �صنة 
1892 و�صنة 1915 لل�صدفة ك�نوا جميعهم 
يتكلم��ون العربي��ة ب�للهج��ة الت��ي نتكلمه��� 
الي��وم وك�ن��ت قبيل��ة الهراقية الت��ي ه�جرت 
من تكريت فيم� بع��د جتيد العربية اىل ج�نب 
الكرم�جني��ة نتيج��ة خم�لتطه��م امل�صيح��ني 
العرب مثل بني اي�د وبني تغلب وكذلك قبيلة 
الربكعي��ة التي ه�جرت من املو�صل ك�نت قد 
خ�لطت قبيلة بن��ي حمدان امل�صيحية لذلك مل 
يجد ايزيدو املنطقة غرابة او �صعوبة ب�لتكلم 
ب�لعربي��ة م�دام هن�ل��ك ايزيدي��ون يتكلمون 
اللغتني مع��ً� ب�ل�ص�فة اىل ح�ج��ة اليزيدي 
للعمل لدى الغني خ��صة وان الت�آلف واملحبة 
ك�ن��� ول زال حميمني فيم� بينهم هن� ا�صبح 
الن�طق��ني ب�لعربي��ة الكرثي��ة م��ع ا�صتم��رار 
الزمن ذلك لن امل�صيحيني ل يجيدون اللغتني 
الم��ر ال��ذي ادى اىل �صيط��رت لغته��م عل��ى 
لغتن� عفويً� و�ص��ل ايزيديو املنطقة يتكلمون 
اللغت��ني معً� من��ذ بداي��ة الق��رن الث�من ع�رص 
واىل نه�ي��ة الرب��ع الول من الق��رن الع�رصين 
ه��ذا ب�لن�صب��ة اىل بع�صيق��ة ام��� بح��زاين فلم 
تنط��ق كلمة عربي��ة اىل بداي��ة الن�صف الث�ين 
من القرن الت��صع ع�رص .. خالل تلك الفرتة من 
الزمن ه�جرت ولعدة ا�صب���ب ع�ص�ئر وعوائل 
ايزيدي��ة اىل املنطق��ة لكنه��� ك�ن��ت �صغ��رية 
وبف��رتات متقطعة لذلك ت�أث��رت ومل توؤثر رغم 
انن��� الكرثي��ة ول زلن��� مثلم� يح�ص��ل اليوم 
لعوائ��ل �صنط�ل ومن�ط��ق ال�صيخ�ن امله�جرة 
اىل املنطق��ة ول زالت من�طق م�ردين والدور 
يف تكري��ت تتكلم بنف�س اللهجة . وتعترب قرية 
مريط��ى خ��ري دلي��ل عل��ى ذل��ك لن جميعهم 
م�صيح��ني مه�جري��ن . بينم��� ل توج��د قري��ة 
عربي��ة  لهج��ة  اأي  تتكل��م  خ�ل�ص��ة  ايزيدي��ة 
حت��ى يف ب��الد ال�ص�م . ث�ني��ً� : ك�نت املنطقة 
ولف��رتة من الزم��ن نقطة تب���دل جت�ري بني 
العرب والكراد مم� ادى اىل دخول الكثري من 
املف��ردات العربي��ة ث�لث� : �صيط��رت املالكني 
العرب على ارا�صي وب�ص�تني املنطقة لع�رصات 
ال�صن��ني طبيعي��� الفقري يح���ول التكل��م بلغة 
الغني ل�صبب او لخ��ر رابعً� : اكملته� الدرا�صة 
ب�للغ��ة العربية وو�ص�ئل الع��الم و 35 ع�مً� 
م��ن احلك��م العن���رصي ال��ذي تعم��د يف انه�ء 
الفلكل��ور وع�رصات امل�صطلح�ت الكردية التي 

ك�نت ب�قية .

إعداد ــ فاطمة عدنان


