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الحضر... المدينة الصحراوية السمراء و روما الشرق

مثل فردو�س يتو�ضد �ضلع 
ال�ضحراء، تطل بوجهها 
امل�ضرق البهي على بادية 

اجلزيرة الغربية، تعت�ضر 
االمها، تلوذ ب�ضمت طال 

رباها 18 قرنًا، وهي ما تزل 
يف حالة انتظار وترقب. اإنها 
احل�ضر، املدينة ال�ضحراوية 

ال�ضمراء، مدينة ال�ضم�س.

ال�رشق��ي  مدخله��ا  نط��اأ  ونح��ن  حمدث��ي  ق��ال 
)اإنه��ا روم��ا ال���رشق( ا�س��تغربت قول��ه، وقبل اأن 
ا�ستو�س��حه عما يق�س��د، قال معقبًا : )لقد احرق 
مدين��ة روما.. ونظريه الروم��اين فالرييان احرق 
مدين��ة احل���رش يف هزميته النك��راء امام جيو�ش 
ني�سابور االول عام 262 ميالدية، روما نه�ست 
من رماد حرقها، واحل�رش ماتزال راقدة بانتظار 
م��ن يوقظ فيه��ا ال�س��حوة، ويبع��ث يف هياكلها 

احلياة من جديد(.
 ملاذا مل تنه�ش احل�رش بعد كبوتها

 وال�س��وؤال الذي يتكرر يوميًا على ل�س��ان كل زائر 
الأطالٍل كه��ذه املدينة التي كادت قبل �س��قوطها 
ان ت�س��بح عا�س��مة امل���رشق العرب��ي.. مل��اذا مل 
تنه���ش احل���رش بع��د كبوتها، وماهي اال�س��باب 
التي جعلت من احتالل �سابور االول ليكون �سببًا 

يف رقدتها االبدية؟.
يعل��ل املنقب االآث��اري امل��وؤرخ فوؤاد �س��فر االأمر 
بان ع��دم نهو�ش احل�رش يرجع اىل عاملني هما 
)الدين والع�س��كرية( وهما ال�سببان ذاتهما اللذان 
يعدهما املرحوم �س��فر ا�س��ا�ش قوة احل�رش اي�سًا 
ونهو�س��ها، اذ ان اهتم��ام احل�رشي��ني بالدي��ن 
اي��ام ازده��ار احل���رش، كان كب��رياً يتجل��ى يف 
ك��رة املعابد املوج��ودة اىل جانب بن��اء قوتهم 

الع�سكرية املتمكنة يف ذلك الوقت.
اال ان ال�سا�س��انيني بعد احتالله��م للح�رش عملوا 
قبل كل �سيء على تدمري اآلتها الع�سكرية، احرقوا 
ثكن��ات اجلن��د، قتل��وا ق��ادة اجلي���ش، �س��ادروا 
اال�س��لحة، ومنعوا حتى حمل اخلنجر يف املدينة، 
كم��ا عمل��وا يف الوق��ت ذاته عل��ى ازال��ة املعتقد 
الديني الذي كان �س��ائداً قبل االحتالل وفر�س��وا 
معتقدات جديدة على اهايل احل�رش كالزراد�ستية 
كدي��ن بدي��ل، ام��ا اجلان��ب الثال��ث ال��ذي �س��جع 
ال�سا�س��انيون عل��ى احت��الل احل���رش وم��ن ث��م 
تدمريها ع�سكريًا ونف�سيًا واجتماعيًا بعد التدمري 
االقت�س��ادي والدين��ي، فه��و �س��عف الروم��ان، 
وال�س��يما يف املرحل��ة التي اعقب��ت انتقال مركز 
احلكومة من روما اىل بيزنطة، وكذلك خ�سارتهم 
ال�ساحقة التي �سقط فيها اجلي�ش الروماين ومعهم 
امرباطورهم )فالرييان( ال��ذي وقع باالأ�رش على 

يد �سابور االأول عام 262ميالدية.
قال حمدثي وهو من ا�س��حاب الراأي يف التاريخ 
احل���رشي: لق��د حتدت احل���رش ح�س��ارات الروم 
وال�سا�س��انيني معًا، و�س��مدت طوي��اًل، وازدهرت 
فيها احلي��اة على الرغم من م�س��ايقات القوتني 
العظمت��ني اآنذاك حلدوده��ا واهله��ا وممتلكاتها 
وجتارتها. وانت�رشت منف��ردة على اعظم قوتني 
ع�س��كريتني الأك��ر من 400 �س��نة م��ن الغزوات 
الق��وة  له��ذه  م��رة  واالنته��اكات  واحل�س��ارات 

الرومانية واالخرى للقوة ال�سا�سانية.
فف��ي القرن الثاين قب��ل امليالد تو�س��عت احل�رش 
لت�س��بح اك��رب مرك��ز لتجم��ع القبائ��ل يف اعايل 
اجلزيرة الغربية واعايل دجلة والفرات وال�س��يما 
يف مو�س��م الربي��ع، لك��رة املراع��ي م��ن حولها، 
حتى �س��ارت مبنزلة العا�س��مة ل��كل القبائل يف 
املنطقة يحجون اليها ويقدمون النذور وينحرون 
الذبائح يف معابدها الكثرية، وما ح�س��لت عليه 
م��ن عوائ��د مالية كث��رية من جراء ذل��ك ادى اىل 
نهو�سها ال�رشيع وازدهارها اقت�ساديًا، ومكنها 
م��ن ال���رشوع باإقامة املب��اين الكب��رية واملعابد 
الفخمة والتماثيل العمالقة التي نراها �ساخ�سة 

االآن يف ربوع موقعها.
تق��ع  الت��ي  ال�س��حراوية  املنطق��ة  كان��ت   •
احل�رش �س��منها قد ا�س��بحت منطق��ة عازلة بني 
االمرباطوريت��ني )القرنية والرومانية( يف القرن 
الث��اين قبل امليالد، ونظراً ملا ملدينة احل�رش من 
مكان��ة كب��رية وموؤثرة ب��ني االقالي��م املجاورة، 
فقد ا�سبحت مو�سع ح�سد من القوتني الكبريتني 
يف مراح��ل متعددة من التاريخ، حفزهم للتكالب 

على غزوها واحتاللها<
• يف عام 241 كما ي�سري الباحث املوؤرخ �سامل 
احم��د حمل، ان �س��ابور االأول قد ت��وج امرباطوراً 

الع��دة  فاأع��د  املري���ش،  العاج��ز  لوال��ده  خلف��ًا 
ملهاجمة احل�رش الذي عجز والده على احتاللها، 
وكان مل��ك احل�رش قد قام اآن��ذاك بتحرير اقاليم 
ال�س��واد و�س��هرزور اللت��ني كانت��ا ترزحان حتت 
وطاأة االحتالل ال�سا�س��اين معتمداً على امكاناته 
الذاتي��ة م��ن دون عون او م�س��اندة م��ن اية دولة 
اخ��رى، كي يدلل لل�سا�س��انيني ان احل�رش القوية 
الميكن ان تخيفها اية قوة ع�سكرية على االر�ش، 
فم��ا كان من �س��ابور يف اول عهده �س��وى تعبئة 
جي�سه وال�سري نحو احل�رش، فلما علم ملك احل�رش 
)�س��نطروق( مبقدمه حت�س��ن داخ��ل احل�رش، فلم 
يكن امام �سابور �سوى فر�ش احل�سار عام 241 
حتى ا�س��تطاع اخرتاق �سور احل�رش بفعل خيانة 

دبرت من داخل ا�سوار املدينة.
 مدينة ال�سم�ش

 احل���رش التي ال تبعد عن مدينة املو�س��ل باأكر 
م��ن )110كيلوم��رتاً( باجت��اه اجلن��وب، كان��ت 
احدى املدن البالغة االهمية وا�سخمها واروعها 
م��ن حي��ث مبانيه��ا ال�ساخ�س��ة، وكانت ت�س��مى 
)حطرا- او عربا يادي �سم�ش( اأي مدينة ال�سم�ش، 
وهي م��ن املدن القليلة التي مل متت��د اليها ايدي 
املنقبني االجانب، وان كانت البعثة االملانية قد 
زارتها وكتب��ت عنها و�س��ورت بقاياها، غري ان 
اعمال التنقيب الرئي�سة فيها متت من قبل الهياأة 

العامة لالآثار ح�رشاً.
• ب��داأ الو�س��وح يف تاري��خ مدين��ة احل�رش بعد 
التنقيب يف اطاللها واكت�ساف ال�سواهد االثارية، 
ومنه��ا الكتابات االآرامية املحف��ورة على قواعد 
التماثيل وجدران وار�سيات املباين، والقت هذه 
الكتابات التي زاد املن�سور منها على االربعمائة 
ن���ش ال�س��وء على اجلوان��ب ال�سيا�س��ية والدينية 
واالجتماعي��ة. وقد ك�س��فت التنقيب��ات عن )احد 
ع���رش �س��غرياً( ودور لل�س��كن وع��دد م��ن بوابات 

ال�سور الذي يحيط املدينة.
املدينة املدورة

بعد ا�ستي�س��اح معاملها االثارية ظهرت احل�رش 
كمدين��ة مدورة حم�س��نة ب�س��ورين وقالع، طول 
�س��ورها اخلارجي نحو ثمانية كيلومرتات �س��يد 
باللنب على ارتفاع واطئ ن�س��بيًا ثم يليه ال�س��ور 
الداخلي بطول �س��تة كيلومرتات م�سيد باحلجارة 

وفي��ه اربع بوابات بنيت بطريق��ة ماهرة لزيادة 
حت�سينها.

• كان �س��ور احل�رش كما يذك��ر ياقوت احلموي 
مع��ززاً ب�س��تني برجًا وب��ني الربج والربج ت�س��عة 
ب��رج ق���رش، وهك��ذا  اب��راج �س��غرية، وازاء كل 
ذاع �س��يت مناعة احل���رش وقوتها، وقد ان�س��ئت 
يف و�س��ط املدين��ة املعاب��د والبي��وت اخلا�س��ة 
باالأ�س��نام وق�س��ور النب��الء واملل��وك ووجه��اء 
املدين��ة ا�س��افة اىل امللعب و�س��احة الفرو�س��ية 
واالب��ار  العام��ة  احلمام��ات  وكذل��ك  الوا�س��عة، 
الكثرية، وان معظم هذه االبنية �سيدت باحلجارة 
وي��ربز من بينها املعب��د الرئي�ش يف قلب املدينة 
وه��و املعبد الكب��ري الذي كان خم�س�س��ًا لعبادة 
)اله��ة ال�س��م�ش( وان اهم ما ميي��ز معابد احل�رش 
ع��ن غريها م��ن معابد املدن االخ��رى هو وجود 
االواوين ال�س��خمة امل�س��يدة باحلج��ارة الكبرية 
واملزين��ة بالتماثيل املنحوتة نحت��ًا مدوراً، وقد 
مت الك�س��ف االآن ع��ن اح��د ع�رش معبداً خ�س�س��ت 
لعبادة الهة احل�رش املختلفة، واىل جانب املعابد 
فق��د مت العثور من خالل التنقيبات االثارية على 
اعداد كث��رية من التماثيل ال�سخ�س��ية التي متثل 
اله��ة احل���رش وكهنته��ا و�سخ�س��ياتها، وكذل��ك 
العثور عل��ى كميات من احللي والذهب والف�س��ة 
وعلى جمموعة نفي�س��ة من االثار امل�سنوعة من 
النحا�ش والربونز واعداد كبرية من امل�سكوكات، 
منه��ا ماهو م�رشوب يف مدينة احل�رش، حيث ان 
احل���رش متتل��ك داراً ل�رشب العملة النحا�س��ية او 

الف�سية او الذهبية.

نبذة تاريخية جغرافية
 تق��ع احل���رش اىل اجلن��وب الغرب��ي م��ن مدين��ة 
املو�س��ل وتبع��د عنه��ا ح��وايل 110 ك��م وتبعد 
عن مدينة ا�س��ور القدمية )عا�س��مة اال�س��وريني( 
ح��وايل 70 ك��م واىل ال���رشق منه��ا يق��ع جمرى 
وادي الرث��ار وعل��ى بعد 4 كم تقريبا. ورد ا�س��م 
احل���رش يف كتابات احل���رش االآرامية ب��� )هرتا( 
ونق�ش ا�س��مها بنف�ش ال�سيغة )حطرا ادي �سم�ش( 
اأي احل�رش مدينة ال�س��م�ش على نقودها و�س��ميت 
 )HATRA( ���احل���رش يف امل�س��ادر القدمية ب
ويحيط باملدينة �س��ور �سبه دائري عر�سه حوايل 

3 امت��ار وعلي��ه حوايل 163 ب��رج وارتفاعه 2 
مرت ويحيط بال�س��ور خندق ي��رتواح عمقه بني 4 
– 5 م وبعر�ش حوايل 7 – 8 مرت وهناك �سور 
ترابي يبعد عن ال�س��ور الرئي�سي حوايل 500 مرت 
يحي��ط به م��ن كافة اجله��ات ليك��ون مانع اويل 
يعي��ق تق��دم اجليو���ش الغازية وملدين��ة احل�رش 
اربعة ابواب تقع يف االجتاهات االربع الطبيعية 
وعليه برجان مرتفعان لكل باب. وكانت الرقعة 
اجلغرافي��ة ملدين��ة احل���رش متتد من نه��ر دجلة 
�رشقا وحتى نهر الفرات غربا ومن جبال �سنجار 

�سماال واىل م�سارف املدائن جنوبا.
كان��ت احل���رش قري��ة �س��غرية يف ب��ادئ االم��ر 
وازدادت اهميتها الع�س��كرية عند اندالع احلروب 
ب��ني االمرباطوري��ة الروماني��ة واالمرباطوري��ة 
الفرثي��ة يف فرتة ما بني 69 – 36 ق.م. وازادت 
اهميته��ا التجارية ب�س��بب وقوعه��ا على الطريق 
ال��ربي التج��اري وادى ذل��ك اىل تدف��ق االم��وال 
وانفاقها على االعمار. كانت الزعامة ال�سيا�س��ية 
الدينية بيد ال�س��يوخ وكانوا يعرفون بكلمة )ريا( 
اأي الزعي��م او العظي��م او االدة. وكان يعرف )ريا 
– ب�س��تا( اأي �س��احب املعبد وهو امل�سوؤول عن 
نظافة املعبد وخزن النذور . وبعد ازدهار املدينة 
انتقل��ت الزعام��ة اىل روؤ�س��اء القبائ��ل امللقب��ني 
)مبري��ا( وتعني ال�س��يد وكان )ن���رش يهيب مريا( 
ال�س��يد م��ن ابرز موؤ�س�س��ي ال�س��اللة الت��ي حكمت 
مدين��ة احل�رش وم��ن بعده احف��اده الذين حكموا 
دولة احل�رش والتي كانت تتمتع با�س��تقالل ذاتي 
كمملك��ة تدمر والبرتاء ومن ا�س��هر ملوك احل�رش 
)�س��نطروق ابن ن�رش ومري��ا( . يف جمال االعمار 
والبناء ويف عام 226 م حاول اال�س��ري ابن بابك 
ال�س��يطرة على مدينة احل�رش ولكنه ف�س��ل وخلف 
ارد�سري على احلكم ال�سا�س��اين ابنه �سابور وجهز 
جي�س��ا كبريا بقيادته وتوجه نحو مدينة احل�رش 
وحا�رشها مدة طويلة ومل ي�ستطع �سكان املدينة 
واحلامي��ة الروماني��ة املتحالف��ة مع��ه قبل ذلك 
الوق��وف بوج��ه الغ��زاة وا�ست�س��لمت يف 27 اذار 
ع��ام 240 - 241م وبذل��ك انته��ى دور مملك��ة 

احل�رش ال�سيا�سي.
 ديانة احل�رش

 ان ديان��ة احل���رش كان��ت خليط��ا م��ن معتقدات 

ال�س��عوب ال�س��ابقة واملحيط��ة به��ا ا�س��افة اىل 
املعتق��دات نتيج��ة الظواه��ر الطبيعي��ة وميك��ن 
حتديد ا�س��ول معتقدات ديانة احل�رش وطقو�سها 

مبا يلي:
1. الديان��ة االغريقية والتي انتقلت اليها نتيجة 

التاأثريات ال�سيا�سية وكذلك الديانة الرومانية.
القدمي��ة  العراقي��ة  والطقو���ش  املعتق��دات   .2
الديان��ات اال�س��ورية والبابلي��ة  املوروث��ة ع��ن 
والت��ي كان��ت تعتم��د يف جذوره��ا عل��ى احوال 
الديان��ة ال�س��ومرية واالأكدية والت��ي من خاللها 
اهت��دوا اىل اآلهته��م الت��ي تتف��ق م��ع بيئتهم من 
ظواه��ر وتاأث��ريات طبيعي��ة كالكواك��ب والقم��ر 

وال�سم�ش.
3. معتقدات القبائل العربية الدينية التي نزحت 
من اجلنوب اىل احل���رش والتي كانت تعتمد على 
املظاه��ر الطبيعي��ة والت��ي كان له��ا تاأثري كبري 
عل��ى حياته��م فيم��ا يخ���ش الزراع��ة والرع��ي 
وغريه��ا. وم��ع ذلك ف��ان لديانة �س��كان احل�رش 
طاب��ع خا�ش مييزها عن الديان��ات التي تاأثرت 

بها ومنها.
 اأ -        كانت لل�سم�ش مكانة اولية يف معتقداتهم 
وعبادته��م وتعت��رب م��ن اك��رب الهته��م وه��ي اأي 
ال�س��م�ش مذكر عندهم ويعرف با�س��م اله )�س��م�ش 
او �سم�س��ا( وينع��ت باالل��ه العظي��م وكان باعث 
احلي��اة و�س��انع اخلري وباعث اخل��ريات وهو اله 
العدل والنظام ولذلك �س��يد له اكرب املعابد بل اإن 
مدينة احل�رش ن�س��بت له. وكتب على امل�سكوكات 

عبارة)احل�رش مدينة ال�سم�ش(.
 ب -      وم��ا ميي��ز ديانة احل���رش عبادة التثليث 
الذي يتاألف من )مرن( �س��يدنا و )مدتن( �سيدتنا 
و )برمدي��ن( اب��ن �س��يدنا وكان ذكره��م ي��رتدد 
يف ادعيته��م ويقومون بزيارته��م مباركني بهم 
يقدم��ون له��م ال�س��الة وكان��وا يتقدم��ون عل��ى 
بقي��ة ا�س��ماء االله��ة وكم��ا ذكرت ا�س��ماءهم يف 
الكتابات احل�رشية واالآرامية وخ�س�ست املعابد 
الكبرية لهم. ويف عام 1968 مت اكت�س��اف ثالثة 
منحوت��ات للتثلي��ث احل���رشي واطل��ق على ذلك 
املبنى فيما بعد با�س��م معب��د التثليث متثل مرن 
ومرت��ن وبرم��ني ومتث��ل املنحوت��ة االوىل االله 
م��رن اأي ال�س��م�ش بهيئة رجل كهل وحول را�س��ه 

هال��ة م�س��عة ويخ��رج ج�س��مه م��ن وراء اجلب��ال 
والغيوم. اما املنحوتة الثانية متثل االلهة مرتن 
)�س��يدتنا( بهيئة امراأة يخرج ج�س��مها من و�س��ط 
ورق��ة الالكانتو���ش منحوتة ب�س��كل ه��الل وهي 
على هيئة امراأة ترتدي ثوبا �س��فافا. وعلى را�ش 
االلهة ما ي�س��به االكليل وتظه��ر الرقبة والكتفان 
عاري��ان ام��ا الوج��ه والعين��ني فقد كان��ت تبدو 
االبت�س��امة عليه. اما املنحوتة الثالثة متثل االله 
برمدين ويظهر وراء را�سه هالل وهالة ذات ثالثة 
ع�رش �س��عاعَا. ان البع���ش ظن ان برمدين هو ابن 
ال�س��م�ش والقمر بينما اعتقد البع���ش االخر بانه 
ال��ه القمر فق��ط وان الهالة ا�س��ارة دينية الإظهار 
�س��فة ال�سماوية ولي�ست �س��فة ال�سم�ش ان املعبد 
املربع ل�س��م�ش مت بناءه باأ�س��لوب مكعب يختلف 
ع��ن الط��راز املعم��اري ال�س��ائد يف احل�رش حيث 
ميكن الط��واف حوله من ث��الث جوانب خارجية 
و�س��عت متاثي��ل كث��رية عل��ى جدران��ه وميك��ن 
الط��واف يف ح��االت خا�س��ة على �س��طح املعبد 
ال��ذي ميك��ن الدخ��ول اليه م��ن ب��اب خارجي او 
دهاليزها التي يف�ش باب منها اليه من االبواب 

اجلنوبية الكبرية.
 ج - وج��دت متاثي��ل �س��نطروق االول والث��اين 
وهي متثل تخليدا الأ�س��حابها واإجالال لعبادتها 
وكانت تقدم اليهم النذور وتقراأ امامهم ال�سلوات 
حيث ان عبادة ال�س��لف كانت ماألوفة عند �سكان 

احل�رش.
 ث - كان للمطب��ات يف املعاب��د الكبرية قد�س��ية 
خا�س��ة وحرمة حيث ال يدخ��ل النا�ش اىل املعبد 
الكب��ري اال بع��د ان يخل��ع )ح��ذاءه( وان )يقف��ز( 
املتعب��د ف��وق عتباته��ا حي��ث كان��ت العتب��ات 

مطعمة باالأحجار امللونة.
 د-      لق��د امن احل�رشيون بخلود الروح وكانوا 
الع��ذاب يف ظ��الم دام���ش  ي��رون ان م�س��ريها 
ورطوبة ال تطاق حتت �سطح االر�ش وان ال�سالة 

والنذور تخفف من عذاب الروح او تنقذها.
 ه���  -    عبد احل�رشي��ون االعالم وكانت تعرف 
)�سم�س��يا( وجمعها )مي�س�س��تا( وبالنظر لقد�س��ية 
االعالم دخلت ا�س��ماء االعالم يف ت�سمية ابنائهم 
وكان اح��د ملوكهم ي�س��مى )عبد �سم�س��يا( وكان 
العل��م عند احل�رشيون ميثل عن��وان الن�رش ورمز 
ال�س��مود وان �س��قوط العلم او وقوعه بيد االعداء 
اثناء املع��ارك واحلروب يع��د اذالل للفرقة التي 
حتمل��ه وق��د ورد ذك��ر )�سم�س��يا( يف الن�س��و�ش 

احل�رشية وتعني الراية.
 و  -    للن���رش منزل��ة �س��امية يف احل���رش فه��و 
م��ن اه��م رموز الديان��ة احل�رشية حيث و�س��عوا 

متاثيله داخل املعبد وعلى بوابات املدينة.
 د -       وبالنظ��ر لقد�س��ية بع���ش احليوانات فقد 
عملوا لها املنحوتات والر�س��وم وو�س��عوها على 
جدران املعابد كالثور واال�سد والعقرب واالفعى.
 ز-      اعتق��د احل�رشي��ون ب��ان االح��الم ه��ي 
الو�سيط لتحقيق ارادة االله ونقل اوامره ولها اأثرا 
كبريا يف م�سري االن�س��ان وفيما يلي ن�ش احدى 
الكتابات التي اكدت ه��ذا املعنى لالأحالم )لعنة 
االلهة مرن ومرتن وبرمدين على من ياأخذ خيمة 
او مظلة او فا�س��ا او معوال او ط�س��تا او منجال او 
فاأ�س��َا م��ن العمل اخلا�ش مبعب��د برمدين وكذلك 
عل��ى من ياأخذ واحدة من قرب املاء هذه العائدة 
لربمدي��ن. لق��د ظهر يف احللم اإن ال��ذي لعنه كان 

مرجومَا.
خا�س��ة  طرق��ا  املوت��ى  لدف��ن  كان  ح-        
باحل�رشي��ني حيث كان املت��ويف يدفن يف اأبنية 
م�سيدة باحلجارة بعد ان يو�سع يف تابوت وكان 
الدفن اما بو�س��ع االموات داخل توابيت فخارية 
او حجري��ة واأم��ا بحرق اجلثة وو�س��ع العظام اأو 

رمادها يف جرار.
 وكان لكل معبد �سندوق لل�سدقات ي�رشف عليه 
موظف خا�ش وكان يق��وم بجمع الواردات التي 

يقدمها الزوار كالهدايا والتربعات للمعبد.
 اما ال�س��خ�ش االكرب امل�س��وؤول عن املعبد يعرف 
)بابيت��ا( اأي ي��د البي��ت. والبي��ت هن��ا يق�س��د به 
املعب��د الكبري وهي من الرتب الكبرية يف الديانة 
احل�رشية اذ ت�س��به وظيفه الدانة عند العرب قبل 

اال�سالم. ا�سافة اىل رتب دينية �سغرية.
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