
1

         
         

نَْحٌو َوَصْرٌف َواْشِتَقاٌق

محمد شفیق (عضو أكادیمیة المملكة المغربیة)



         
         

نَْحٌو َوَصْرٌف َواْشِتَقاٌق

محمد شفیق 
(عضو أكادیمیة المملكة المغربیة)



45


الكتاب؟ أهو ــذا ه اقتناء ــى إل الذي دفعك ما ــرمي، الك القارئ ــا أيه
واالطالع معلوماتك تنمية في ورغبتك اللغة األمازيغية تعاطفك مع
األمر كذلك، كان إذا األصيل؟ املغربي تراثنا من مهم جزء على كثب عن
إلى ــل الوصول جهد من أج من ــتطعت اس ما كل وابذل ُقُدما، ــر فس

غايتك.

اإلحاطة وأن لهجة) إال ــت أن األمازيغية(ليس تعتقد كنت إذا ــا أّم
بعض إال منك ــن تتطلب ل واملعجمية والصرفية النحوية ــا مبعطياته
لغة تعّلم وأن تتعاطى ــاب الكت هذا أن تترك لك ــاعات، فإّني أنصح س
األول العامل ألن وذلك األملانية. أو كاألجنليزية ــأنها ش وتعّظُم تَبّجلها
يتعلمه. أن يريد مبا اهتمامه احلقيقي ــان إلى التعّلم هو اإلنس دفع في
علم لتحصيل ــروري الض ــتعداد االس كّل ــه نفس املرء في يجد لقّلما
يتبّينها بوضوح الكراهية ألسباب من نوعا يضمر له أو ــّبقا مس يزدريه
شرعته بدون مشروع تتخّلى عن أن إما اثنني: بني إذن يتبّينها. فأنت أو ال
ــتجيب ولكن لتس زمان، منذ ــك نفس تراود رغبة أكيدة لُتلّبي ال ــة، رَوّي
ــك، نفس توّطن أن وإّما ــتعلية املازحة. املس الفضولية من نوع ــوة لدع
إلى النظر ضرورة على ــم جاهز، حك كل من املتجرد الباحث رصانة ــي ف
ــتأنس تس كي اآلن، قبل إليها تنظرها كنت التي غير نِظرة ــة األمازيغي

اللغات من صعوبة أقّل ليست األخرى، كاللغات لغة بأنها االعتقاد إلى
الالزمة الِوجدانية ــة تزّودت بالطاق وتكون قد ــهولة، س أكثر وال األخرى
سيوصلك طريق في ومن املُضّي تخّطي العقبات من ــُتمّكنك س التي
من ــة زاوية معرف إلى ثمَّ ومن ــود، أج معرفة وطنك معرفة ــى ــا إل يقين

اهللا). على فتوّكل عزْمت جتهلها...(فإذا أّنك الظّن على نفسك يغلِب
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األَمازِيِغّية لِِكَتابَة َقَواعد

بني من ننتقيها ــات األمازيغية، الكلم من أولَى مجموعًة ــب َنْكت َفْلْ
تاوريرت، تيّطاون، تارودانت، تافياللت، املعروفة: واألقاليم أسماء األماكن

تونفيت. تيفلت،

مقام الفتحة تقوم التي هي ــاء والي والواو األلف القاعدة األولى:
التحريك. بحروف تسمى ولذا األمازيغية؛ كتابة ــرة في والكس والضمة

مّد فيها. األمازيغية ال ألن النطق، في مدا تقتضي ال وهي

ــماء أس بني من ــات نختارها الكلم ــن م ثانية ــة مجموع ــب ولنكت
أيضا: األماكن

أژرهون. تاژوضا، أژرو، أژاغار، أمژميژ، أژايال، -

تالغزا. تيزنيت، تازارين، أزيالل، تازا، أزّمور، -

تُنطق ــط) نق (بثالث ــارة ش عليها التي ــزاي الثانية: ال القاعـدة
عليها ال شارة التي والزاي يتبعه. وما في(أژرو) الشأن هو كما مفّخمة،
يتبعه. وما في(أزّمور) ــأن الش هو كما مرّققة، تنطق نقط) ثالث (بدون
إذا الكلمات؛ عالقة مبعاني له ألن بني الزايني، الفرق من مراعاة هذا البّد
والتقاليد. العرف عنينا قلنا(أزرف) وإذا الفضة؛ أو ــا(أژرف) عنينا املال قلن

الّشيح. نبتة ِب(ئزري) يُقَصد بينما البصر، قصدنا قلنا(ئژري) وإذا

في يقابلها ــا مب مصحوبة ــماء، األس ــن ثالثة م ــة ــرأ مجموع ولنق

العربية:

أرگاز أزگر الرجل  الّثور
تيگناو تيگيرا الرعد النهاية
أگودي تاگوست الُعْرمة  الوتُد

،(g) ــية فارس كافا تنطق التنقيط ــة املثلث الكاف الثالثة: القاعـدة
ــر) و(تيگناو) و(أزگ ــي(أرگاز) ف ــواردة ال ــي ــودة. وه كافا معق ــمى وتس

فتنطق: التنقيط املثّناة و(تاگوست). أّما الكاف و(أگودي) و(تيگيرا)

أو ألف بعدها جاء أو ــاكنة، كانت س املعقودة، إن والكاف الياء بني أ-
و(أرگاز) و(تيگيرا)؛ و(تيگناو) في:(أزگر) هو الشأن كما ياء،

ــأن الش هو كما واو، بعدها جاء إن ــودة، املعق ــواو والكاف ال ــني ب ب-
و(تاگوست). في(أگوردي)
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التمرين

معانيها: واحفظ اآلتية الكلمات اقرأ
املرأةتامّطوط الرجلأرگاز
 اللحم تفيگي اخلبزأغروم
األرض تامازيرت  املاء أمان
البقرة تافوناست  الثور أزگر
اجلَُبيل  تاوريرت  الصخرة أژرو

العيون  تيّطاون  السهل أژاغار

  
األَمازِيِغّية (تابع) لِِكَتابَة َقَواعد

الكلمات: من أولى مجموعة
أمورارالّرسولأمازان الّشاعرأمارير،
اجلبلأدرارالفارسأمناي

احلياةتودرتاملرأةتامّطوط
الّنعجةتيلي، تيخسيالدارتيگّمي
احلديقةتورتيت

الكلمات: ثانية من مجموعة
األتانتاْغيولتاحلمارأْغيول
شيءأْميااحملراثأووّلو ال صفر،
العاصفةأْزوواللقالقأْسوو الريح
الثيرانأْمواد من شربنانْسوااجلذع
وصليووضفّروارْولن

ــأن الش هو كما للتحريك تكون التحريك حروف الرابعة: القاعدة
السابق. الدرس في شرحنا وكما األولى، اموعة في
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ــاءات لم تأت واوات وي هناك أّن ــظ فنالح الثانية، ــة في اموع ــا أّم
إذا - بذاتها ــة قائم - كذلك تُقرأ بذاتها؛ ــة قائم حروف ألنها ــك، للتحري

كانت:

في(أْغيول) ــاهد نش كما قبلها، على ــَم رُِس ــكون بس ــبوقة مس -
و(ْرولن). و(نْسوا) و(أْزوو) و(أْمواد) و(أْسوو) و(تاْغيولت)

ــاهد نش كما التطويل، ــر ظاه مطّول ــل ــّط وص بخ ــبوقة مس أو -
إلخ... و(أسوو)، و(أميا) تاغيولت) و في(أغيول)

ــاهد نش كما قبلها، ــا مل َحرََكًة ــاء محرك، ج ــرف بح ــبوقة مس أو -
(الفهد)؛ و(أزيوال) أماياس) و(أمايوس، املغربية)؛ (الفروسية في(أماوال)
و(أزگاو) (القفة)؛ (الُقْرُط)؛ ــت) و(تيوينس (العمل)؛ و(تاووري) (األحول)؛

(الفارس). و(أمناي)

واجلمل: الكلمات من ثالثة، مجموعة
أفوساليدأفوس اغسل اليدّسيرد
أضارالرِّْجلأضار الرِّْجلّسيرد اغسل
ودمالوجهؤدم الوجهّسيرد اغسل
األسدئوت يزماألسدئزم َضرََب
ئگراحلقلئگر احلقلتكرزم حرثتم
ئّديَذَهَبئّدا يذهب ؤر لم

الذئبژريغ وّشنالّذئبؤّشن رأيت

عند األمازيغية، إال في قاطعة، تنطق ال الهمزة اخلامسة: القاعدة
وإن األلف؛ على ُكتبت كانت مفتوحة إن الكالم.  أول  في أي االبتداء، 
الياء. مكسورة ُكتبت على كانت وإن الواو؛ مضمومة ُكتبت على كانت
بصفته إّال حرفها يثبت وال نطقا وكتابة، الكالم، فُتحذف ُعرض في أّما

قبله. التي الكلمة في حرف آلخر حركة

التمرين

معانيها: واحفظ اآلتية، املفردات واجلمل اقرأ
ئزماألسدئزم األسدتنغام قتلتم
ّنكالوجهؤدم ودم اغسل وجهكّسيرد
ئنوالرِّْجلأضار رِْجليأضار

ّسيرد أفوساليدأفوس
يدكّنك اغسل

ئگر احلقلتكرزم حقليئگر ئنوحرثتم

ؤّشنحقلكئگر ّنك يْوت ضربئزم األسد
الذئب

أزگاو القفةأْسي احمل
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األَمازِيِغّية (تتمة) لِِكَتابَة َقَواعد

اآلتية: الكلمات فلنقرإ

احللزون.أُغاللالغول.أُغژن
املرعى احملروس. أُگدالاحلائط.أُغراب
الصّياد. أنُگماراصطاد.ئُگمر

ل رنالّصديق.أمّداكُّ حن.أگُّ الطِّ الدقيق،
ا اساحلِمل.أگُّ السنة.أسگُّ

ال هر.أضگُّ دالصِّ خاف.ئگُّ
يدخشي.ئُكصد يگُّ يََخْف.ؤر لم

ــم يُرس اتلس، الّضّم أو الّصريح، ــر غي السادسـة: الضّم القاعدة
ــترك مع يش وقد مثال. و(أُغالل) في(أُغژن) ــأن الش هو كما عادية، ضمة
اس). و(أسگُّ ا) في(أگُّ ــأن الش هو كما واحدة، ُدفعة فُينطق وإّياه الفتح،
في(ؤر الشأن هو كما واحدة، دفعة وإّياه وينطق الكسر، مع يَْشَترُِك وقد

يد). ئگِّ

اآلتية: ولنقرإ اجلمل

اغروم ي اخلبزئسغا ايوراشترى ي الهالل ئژرا رأى

الذئبئنغا ي وّشن اوال!قتل ي القول!ّسفرو وّضح
ي املّود الدرسحسو لاحفظ امّداكُّ ي ئري

ّنك
صديقك أحبب

وماك ْيلّمودنأحبب أخاكئري الدروس.حسو احفظ

تدرج كلمتني، ــني حتريك ب ــا يلتقي حرف ــا عندم السـابعة:  القاعدة
قائم حرف وياء الِوَقايَة ثانيهما. ُن يَُسكَّ أو الوقاية ياء تسّمى ياء بينهما

تُْخَتلَس. أو الكالم في وكثيرا ما تترك بعده؛ ما يّحركه بذاته

من اجلمل: اموعة هذه فنالحظ اآلن

ي تنضربني ئوت جرحهم ئسّتورس
اس تكّلمه.ئساول أحياهئّسودر
ّنس فّر ئْرولدارهتيگّمي

حرثوا كرزندخلتمتكشمم
ُضرِب ئّتوْوتُسرَِقئّتواكر
ُحصد ئّتومگرُحرِثئّتوكرز

فاعال منها كان إال ما منفصلة، تكتب الضمائر الثامنة:  القاعدة
فاعل. نائب أو

من اجلمل: األخيرة اموعة هذه ولنقرأ بإمعان

دار ك ئنبگيْون ّالن يوجد عندك ضيوف
يزگارن غور ك ّالن بقر عندك يوجد
گ ورتي ك ئّال بابا البستان في أبوك يوجد

فاس س ميّدن ّدان إلى فاس ذهب الناس
يْسوي ّنيگ اغروم سرس الّطبق فوق اخلبز ضع
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س ت فّال سرس فوقه ضعه
ّسيرد ْس وامان باملاء. اغسل

- املؤلفة الظروف وكذا - املعاني حروف واألخيرة: القاعدة التاسعة
واحد حرف من املتألفة أّما منفصلة. تكتب أكثر أو هجائيني من حرفني

بعدها. مبا متصلة شبه فتكتب

التمارين
معانيها: اجلمل، واحفظ من يلي ما اقرأ التمرين األول: 

ّنك ال أضگُّ ِصهركژريغ رأيت
يزم ي ينغا األسَد أنگمار َقَتَل الصّياد

يّگيد يََخْف ؤر لْم
رن أگُّ باباك الدقيقئسغا أبوك اشترى
ّنك اوال ي وّضح كالمكّسفرو
دروسكحسو يلّمود ّنك احفظ

اس كّلمه.ئساول
اسن كّلمهمئساول

يگر كرزن ّنك د وماك ل احلقلأمّداكُّ حرثا وأخوك صديقك

العربية: إلى اآلتية اجلمل ترجم الثاني: الّتمرين

ئْرول ؛ ي يزم يژرا  ؤّشن

گ ورتي ك  ئّال بابا

ْس وامان ّنك  ّسيرد ودم

إلى األمازيغية: اآلتية اجلمل وترجم

يوجد عندك ضيوف  
مكناس إلى الّناس ذهب  

أخوك يخف لم  
احلقل في يوجد ِصهرك  

فيها ورد ما ــتوعب واس األولى، الدروس الثالثة راجع الثالث: الّتمريـن
والتراكيب. القواعد واملفردات من
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اإلْسُم املَذّكر

املذكرة: املنفردة األسماء من مجموعة هذه
أ

الرأسئخفالرجلأرگاز
األسدئزمالّشيخأمغار
اللسانئلساجلبلأدرار

الغارئفريامليدانأسايس
السمكةأسلمالظلأمالو
الهواءأضوالوجهؤدم

الصخرأژروالذئبؤّشن
الشاعرأماريرالقلبؤل

البستانؤرتي

أوزان مختلفة. على يكون املذكر املفرد اإلسم األولى: املالحظة

يبتدئ ما ــة؛ ومنه مفتوح الغالب بهمزة في يبتدئ ــه مميزاته أن من
بغير ذلك. أن يبتدئ َويَْنُدر أو مضمومة. بهمزة مكسورة،

بجموعها: مصحوبة املذكرة، من األسماء مجموعة وهذه

األفراسأگمارنالفرسأگمار
األضواءأفاونالضوءأفاو

الّثمارأراضنالّثمرأراض
اجلِمالئلغماناجلََملألغم
الغيرانئفرانالغارئفري
ئلفاناخلنزيرئلف اخلنازيرألفان،
النجومئترانالنجمئتري
األُُسودئزماوناألسدئزم

الرُؤوسئخفاونالرأسئخف
الوجوهؤدماونالوجهؤدم
القلوبؤالونالقلبؤل

ساملة. جموع أعاله كّلها الواردة اجلموع الثانية: املالحظة
ــدئ بهمزة يبت وبعضها ــورة؛ مكس ــزة ــا يبتدئ بهم أكثره
اجلموع أواخر هذه همزة مضمومة، تبعا ملفرده. أو مفتوحة،

ونوٌن. ألف وواو ألف ونوٌن، أو أو نوٌن،
بجموعها مصحوبة ــرة، املذك ــماء األس من أخرى مجموعة ــذه وه

أيضا:

الطيورئجضاضالطائرأجضيض
الظاللئموالالظلأمالو

امليادينئسوياسامليدانأسايس
الفهودئموياسالفهد             أماياس
املياهأغبالو العيونئغبوالعني

ُكِسرت ــير؛ تكس جموع كلها أعاله الواردة اجلموع الثالثة: املالحظة
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آخر. وزن على تركيبها وأعيد مفردها مادة

بجموعها مصحوبة ــرة، املذك ــماء األس أخيرة من مجموعة ــذه وه
كذلك:

األيديئفاّسناليدأفوس
احلّفارونئمغازناحلّفارأمغوز

القضبانئگضمانالقضيبأگّطوم
القطاطئماّشيْونالقطأماّشو
األصابعئضوضاناألصبعأضاض

بني ــتركا مش يجمع جمعا ــا م ــماء من األس املالحظـة الرابعة:
األخيرة. اموعة هذه في ظاهر هو كما واملكسور، السالم

إضافية: مالحظات

غير لفظه: يجمع على املذكرة ما األسماء من 1

بُنوأيتابنؤ  

أوله: في يجمع بزيادة(ئت) أو(ئد) ما ومنها 2

الشيءباب أرباب الشيءئتبابرّب

السوائل: أسماء من خاّصة له، مفرد ومن اجلموع ما ال -3

الّدم ئداّمناملاءأمان

ئنسيرنالَبْولئبژضان اُاط ئمغليلن ،

الّناس.مّدن، ميّدن

جمعا. يُعتبر الفرد األمازيغية؛ كّل ما فوق الواحد في ال مثّني 4

التمارين

اآلتية: األسماء معاني هي ما األول: الّتمرين

 ؤل ؤرتي

 ئخف أسلم

 ئفري أضو

 أمغار أدرار

 أژرو أمالو

 ؤّشن ئزم

 ؤدم ألُغم

األسماء اآلتية: من كل إسم هو جمع ما الثاني: التمرين

 ئتري گمار

 ئلف ئفري

 ؤدم ألُغم

 ئخف ئزم

 أغبالو ؤل

 أمالو أجضيض

 أضاض أسايس

 أماّشو أفوس

األسماء اآلتية: من كل إسم هو مفرد ما الثالث: التمرين

ئتباب أيت 
أمان ئداّمن 
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ئضوضان ؤالون 
ئضارن 

ومفردات: جموع بني اآلتية األسماء صّنف الرابع: الّتمرين
ئفاّسنئضوضانئزماونؤّشن
أجضيضأزگرئترانئفران
أمغارأسايسئغبوالؤدماون

أضوؤالونأمالوئماّشيْون
ئخفاونألُغمئلسئسلمان

ئرگازنأگمارئضارنئتباب

 
اإلسم املؤنث

فلنقرأ:

األفعى تالفساالبقرةتافوناست
احلالوة تاژوضيالبغلةتاسردونت
املِشية تاوادااألرضتامازيرت

الّناصية تاونزااحلياةتودرت
الّسرِقة توكرضااحلديقةتورتيت
النعجة تيخسياللبؤةتيزمت
العني تيّطاملِرآةتيسيت

وقد ــاء، بت وينتهي ــاء بت يبتدئ املؤنث ــم اإلس األولى: املالحظـة
السابقة. األمثلة في نرى كما الّتاء، بغير ينتهي

مذكره: لفظ من املؤنث صياغة

احلمارة تاْغيولتاحلمارأْغيول أي األتان،
البغلة تاسردونت البغلأسردون
األنثى  تاگمارت  الفرسأگمار الفرس
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اللبؤة تيزمتاألسدئزم
الذئبةتوّشنتالذئبؤّشن

مذكره لفظ ــن م الغالب، في ــث، املؤن يصاغ الثانية: املالحظـة

األخير. وتاء في األول في بزيادة تاء

األمثلة في ــاهد نش املذكر، كما لفظ غير من أحيانا املؤنث ــون ويك
اآلتية:

 تاغا، الثورأزگر
البقرةتاست،تافوناست

الفرس األنثى تاگمارتاحلصانأّييس
املاعزة تاغاّطالّتيسأزاالغ
الّنعجةتيلي، تيخسيالكبشئزميّر

اآلتية: األمثلة النظر في املؤنث: فلُنْمِعن اإلسم جمع

األولى: اموعة

املفاتيحتيسورااملفتاحتاساروت
البغالتتيسردانالبغلةتاسردونت
األتنتيْغيالاألتانتاغيولت
السيوفتيفراالسيفتافروت
الظلماتتيّالسالّظلمةتاّلست
األراضيتيمورااألرضتامورت

األقراطتيويناسالقرطتيوينست
الّسروجتيريشاالّسرجتاريشت

الثانية: اموعة

العيونتيّطاوينالعنيتيّط
الّسكاكنيتوّزالنيالسّكنيتوّزالت
العطورتوّجوتنيالِعطرتوّجوت

القصبةتيغرمت
القصباتتيغرمني(احلصن)

األوعيةتاگْروينالِوعاءتاگرا

الثالثة: اموعة

البقرتيفوناسنيالبقرةتافوناست
الّنوقتيلُغمنيالّناقةتالُغمت
السيوفتيفْروينالسيفتافروت
الّسروجتيريكنيالّسرجتاريكت

الرابعة: اموعة

العيونأّلنالعنيتيّط
النعاج،الغنمؤّليالّنعجةتيخسي

الغنمتاّتنالّنعجةتيلي النعاج،
اإلناثتيغاّلنيالفرس األنثىتاگمارت األفراس

جمع املؤنث: القاعدة العامة في

في وارد ــو ه كما ــير، تكس جمع املؤنث ــم اإلس يجمع الغالب ــي ف
في الطائفة كما يالحظ ــاملا، س جمعا يُجمع ومنه ما األولى. اموعة
هو ــر، كما كس بعد ــاملا س جمعا يجمع ما األمثلة. ومنه ــن ــة م الثاني
هو كما لفظه، غير ــى عل يجمع ما ومنه الثالثة. الطائفة ــأن في الش
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مختلفان: الواحد جمعان لإلسم يكون وقد الرابعة. الطائفة في وارد

تيفْروينتافروت  تيفرا،
تاريكت تيريكنيتاريشت، تيريشا،

 تيّطاوينتيّط
تيلي ؤّلي.أّلن؛  تاّتن،

وهو نادر: مفرد له، ال ما املؤنث من جموع إضافية: مالحظة

لَى تيسضارتيسضرينتيماّتني السَّ
 تيُغمديناحليل تيباراملشيمة
بَّاث املِنتافاملِنتاشاملِلقطالشِّ
املقّص،توزلني

املِقراض.

التمارين

اآلتية: املذكرة األسماء من املؤنث ضع األول: الّتمرين

الّطفلة الطفلأربا
الّناقة اجلملألُغم
الكلبة الكلبأيدي

الّنمرة الّنمرأغيالس

اآلتية: األسماء من اسم كل مذّكر هو ما الثاني: الّتمرين

تافوناست تاسردونت 
تايديت تاْغيولت 
توّشنت تيزمت 
تاغيالست تالُغمت 
تيلي. تاگمارت  تاغاّط؛

وجموع ساملة، جموع اآلتية إلى ــماء صّنف األس الثالث: الّتمرين
في الّنظر ــد بع ــور، واملكس ــالم الّس بني ــتركة مش ــوع وجم ــير، تكس

مفرداتها:

تيّطاوينتيموراتوّجوتنيتيسورا
تيفراتيْغيالتيريكنيتيلُغمني
تيغرمني.تيّالستيفْروين

اآلتية: األسماء العربية إلى ترجم الرابع: الّتمرين

 تاسردونت تالُغمت

 أّلن تيلي
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 تيغاّلني ؤّلي

 تاربات تايديت

 ئزماون تيزماوين

 توّجوتني

اآلتية: العربية األسماء األمازيغية ترجم إلى اخلامس: الّتمرين

العني الّناقة 

األرض (لها الغنم 
إسمان)

األُُسود الّنمرة 
احلياة الذئبة 
املاعزة القصبات 
الّظلمات 

مفردات واحفظها من ما ورد في هذا الدرس راجع السـادس: الّتمرين
في جذاذات. أو خاّصة، كّراسة في مرّتبة قّيدها، وجموعها. ثّم

   
املذّكرِ اإلسم إعراب

كما آخره، ــى عل ال ــم اإلس أول على يقع ــي األمازيغية، ف ــراب، اإلع
اآلتية: األمثلة نشاهده في

ورگازالّرُجلأرگاز الّرُجلئّفغ خرج
ْورگازالّرُجلأرگاز ي للّرُجل ّنيغ قلت
ورگازالّرُجلأرگاز والّرُجل تامّطوط د املرأة
ورگازالّرُجلأرگاز الّرُجل تامارت ِحلية

من بحرف ــبوقا مس أو ؛ ــم إذا كان فاعال اإلس يُعرب العامة: القاعدة
أو ــّدال؛ ال ــرف العطف، وهو ح ــطة بواس أو معطوفا ؛ ــي املعان ــروف ح

إليه. مضافا

املذكر، االسم على اإلعراب بها يقع التي الكيفية اآلن ــتقرئ فلنس
به: ما يبتدئ باعتبار

وجضيضالّطائرجضيض الطائرئرس وقع
وفوّلوسالّديكأفوّلوس الّديكئسغوّي صاح

وايورالهاللأيور َكُبر الهاللئمّقور
الّريحئصوض واضوالّريحأضو هّبت


