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الملّخص

يُعـّد جالينـوس أحـد أشـهر العلماء المؤثّرين فـي علم الطب لقرون عديـدة؛ إذ كانت 

مؤلّفاتـه منهجـاً للدراسـة الطبّيّـة ِعبْـر مئـات السـنين في كّل المعمـورة، و مـع أّن النظر 

فـي مؤلّفاتـه كان مطمـح الطالبيـن، إاّل أّن تشـتّت نسـخها، بـل انتحال المّدعيـن لها منذ 

أيـام جالينـوس نفسـه أّدى إلـى فقـدان بعضها، وقـد دفعه ذلـك إلى تأليف كتاب سـّماه 

)فينكـس( أو )فـي فهرسـت كتبـه(؛ الذي عّد منـه حنين بن إسـحاق 129 مصّنفاً، وال يزال 

أغلبـه غير متاح للدارسـين بصورة سـليمة.

فـي هـذه الدراسـة تـّم تصحيـح كتاب )جوامـع كتاب جالينـوس في األمـراض الحادثة 

فـي العيـن( بحسـب أقـدم نسـختين وصلتـا إلينـا وهمـا: 1- نسـخة المكتبـة التيموريّـة 

بالقاهرة، و 2- نسـخة مكتبة معهد االستشـراق بمدينة بطرسـبورغ، مع تقويم النّص عند 

الضـرورة اعتمـاداً علـى كتاب )تذكرة الكّحالين( لعلي بن عيسـى الكّحـال، فضلً عن بيان 

أقـرب األسـماء العلميـة المناسـبة لمـا يصفـه جالينـوس بمـا يعادلـه اليوم مـن المصطلح 

الطبـي؛ ونـرى أّن هـذه الدراسـات يمكنهـا رسـم ملمح و سـير انتقـال  بعـض العلوم من 

اليونـان إلى الحضـارة العربية.
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Abstract

Galen was one of the greatest influential scientists in medicine 
for centuries, where his works were the method of the medical study 
for hundreds of years throughout the world; Even though the texts 
of Galen was the aim of the medical students, but the dispersion of 
copies led to the loss of some of them and plagiarized since the days of 
Galen himself, Which prompted him to write a book called »on own 
books«; Iohannitius )Hunayn ibn Ishaq( counted 129 compilations 
from it, most of them are still not edited critically for further research.

In this study, the Galen’s »Diagnosis of the diseases of eyes« edited 
according to the oldest two manuscripts that came to us: 1( manuscript 
of the Timorese Library in Cairo; 2( a copy of the library of the 
Institute of Orientalism in St. Petersburg; the text was emendation 
when necessary according to »Memorandum of the Oculists« by 
Jesu Occulist )Ali ibn Isa al-Kahhal(; The closest today's equivalent 
names appropriate to what Galen describes  added; we believe that 
these type of studies can shape our understanding of the features and 
transmission of some sciences from Greece to the Arab civilization.
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المقدمة

يُعـدُّ جالينـوس بل شـّك واحداً من أشـهر األطباء فـي تاريخ الطب علـى اإلطلق، فقد 

ت مصّنفاتـه لقروٍن  حـاز علـى إعجـاب سـائر األطبّـاء مّمن جـاء بعـده و تقديرهم ، وُعـدَّ

قليلـة مضـت من أهـم مصادر التعليـم الطبّي.

 تركـت شـهرة جالينـوس فـي اآلفـاق لنـا الكثير عـن حياتـه ، و ترجم لـه كّل من حّرر 

فـي طبقـات األطبـاء، مثلمـا كتب جالينوس بنفسـه الكثير عن شـخصه متفرّقاً في شـتات 

كتبـه، وقـد اعتمـد علـى ذلـك َمـن جـاء مـن بعـده، و فيمـا يأتـي شـيءٌّ مـن سـيرته بـل 

إطنـاب، إذ إّن كتـب طبقـات األطبـاء تناولـت سـيرته بالتفصيل.

حياته
ُولـد جالينـوس فـي )پرگامـون()1( فـي حـدود عـام 131م، من والـٍد فاضٍل فـي العلوم 

الرياضيّـة، عكـف على تعليمهـا إيّـاه)2(؛ إذ يقول: 

» إّن أبـي لـم يزل يؤّدبني بما كان يحسـنه من علم الهندسـة والحسـاب والرياضيّات، 
التي تؤّدب بها األحداث حتى انتهيت من السـّن إلى خمس عشـرة سـنة، ثم إنّه أسـلمني 

فـي تعليـم المنطـق، وقصد بـي حينئٍذ في تعليم الفلسـفة وحدها، فـرأى رؤيا دعته إلى 

تعليمـي الطـّب، فأسـلمني فـي تعليـم الطـب، وقـد أتـت علّي من السـنين سـبع عشـرة 
سنة «.)3(

عندهـا أخـذ جالينـوس الطـّب عـن شـيوخه ُمجـّداً فـي بلـده پرگامـون، ثم رحـل إلى 

اإلسـكندرية التـي كانـت حاضـرة العلـوم متعلّمـاً، و ومـن هنا لنـا أن نعـّد جالينوس أحد 

)1( Pergamon وتُسّمى اليوم )Bergama(، مدينة من مدن تركيا. ينظر: طبقات االطباء والحكماء: 

ابن جلجل: 44.

)2( تاريخ نگارش هاي عربي: فؤاد سزگين: 109/3. 

)3( عيون األنباء في طبقات األطبّاء: ابن أبي أصيبعة: 308/1.
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مفاخـر مدرسـة اإلسـكندرية التي قّدمت له الكثير في حياته، ولـم تبخل عليه بعد مماته 

كما سـيأتي.

قَِدم جالينوس قبل قدومه اإلسكندرية جزيرة قبرص و فلسطين و غيرهما، يقول: 

»... ولّمـا داعتنـي نفسـي إلـى المضـي إلـى جزيـرة قبـرص بسـبب المحتفـرات التـي 
هنـاك، و إلـى الغور بفلسـطين بسـبب قفر اليهود و غيـره مّما هناك من األشـياء الكثيرة 

التي تسـحق المباشـرة لها و النظر إليها، كذلك لم أكسـل عن المسـير إلى لميون؛ و ذلك 

أنـي لّمـا خرجـت من إنطاكيا و سـرت إلـى ماقدونيا، و جـزت هذا البلد كلّـه وصلت إلى 

المدينـة المعروفـة بفللنيـس وهي مجاورة براقي، ثـّم انحدرت مِن ههنا أيضـاً إلى البحر 

القريـب مـن هـذا البلـد ويبعد هـذا البحر عن هـذا الموضع نحو 125 ميـلً، ثم انحدرت 

مـن هنـاك و جلسـت فـي مركب وسـرت أوالً إلى باسـوس، فسـرت نحـواً مـن 255 ميلً، 

ثـم سـرت مـن هـذا الموضع أيضاً إلـى الجزيرة التـي يقال لهـا لميون نحواً مـن 755 ميلً 

أخـرى، و سـرت مـن هـذه الجزيرة إلى اإلسـكندرية التي فـي طرفا 755 ميـلً أخرى، ولم 

أذكـر هـذا المسـير وهـذه األميـال ههنـا جزافـاً، بل إنّمـا وصفت ذلـك كيمـا إن أراد أحد 

أن ينظـر إلـى المدينـة المسـماة أنفسـطياس كمـا قد نظـرت أنا َعلِـم من قولـي هذا أين 
موضع تلـك المدينة...«)1(

عـاد جالينـوس الـى بـلده و هـو لـم يتـّم 30 سـنة طبيبـاً ماهـراً عارفـاً بالتشـريح و 

فنـون العـلج، فحـاز ثقة الرؤسـاء وَولِـي »... علج جميـع المجروحين مـن المبارزين في 

الحـرب... «)2(، عندهـا ذاع صيتـه فـي البلد و اشـتهر أمره في األرجاء، حتـى: »... إنّه كان 

مـاّراً بمدينـة روميـة، إذ هـو برجـل قـد َحلََّق حولـه جماعة من السـفهاء، و هـو يقول أنا 

رجـل مـن أهـل حلـب، لقيـت جالينـوس و علمنـي علومـه أجمـع، و هـذا دواء ينفع من 

الـدود فـي األضراس.

وكان الخبيـث قـد أعـّد بندقـاً مـن القـار والقطـران، وكان يضعها على الجمـر، ويبّخر 

)1( الجامع لمفردات األدوية واألغذية: ابن البيطار: 143/3.

)2( عيون األنباء في طبقات األطباء: 326/1. نقًل عن محنة الطبيب الفاضل.
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بهـا فـم الـذي بـه األضـراس المـدّودة بزعمه، فل يجد بـّداً من غلـق عينيه، فـإذا أغلقهما 

دس فـي فمـه دوداً قـد أعّدهـا فـي ُحّق، ثـّم يخرجها من فـم صاحب الضـرس. فلّما فعل 

ذلـك ألقـى إليه السـفهاء بما معهم، ثم تجاوز ذلك حتى قطع العـروق على غير مفاصل .  

قـال : فلّمـا رأيـت ذلك أبرزت وجهي للنـاس و قلت: أنا جالينوس، وهذا سـفيه مجرم 

كّذاب، ثّم حّذرت منه، واسـتعديت عليه السـلطان؛ فلطمه . .. «)1(.

وعندمـا عصفـت رياح الفتنـة بموطنه »پرگامـون«، اضطُّر للرحيل إلـى مدينة رومية، 

و بقـي هنـاك مـا تيّسـر لـه، ثـّم عاد إلى بلـده حتى اسـتدعاه حاكـم رومية، فرحـل إليها 

مـرّة أخرى.

ويُذكر أنّه: 

»... احتـرق لـه فـي الخزائـن العظمـى التـي كانـت للملك بمدينـة رومية كتـب كثيرة 
وأثـاث لـه قـدر، و كان  بعـض النسـخ المحترقـة بخـّط أرسـطوطاليس، وبعضهـا بخـّط 

أنكسـاغورس وأندروماخـس، و صّحـح قراءتهـا على معلّميه الثقات و علـى من رواها عن 

أفلطـون، وسـافر إلـى مدن بعيـدة حتى صّحـح أكثرهـا ... «)2(.

و يُقـال إنّـه »... كانـت ديانـة النصرانيّـة قـد ظهرت في أيـام جالينوس، و قيـل له: إّن 

رجـلً ظهـر فـي آخـر دولة قيصـر اكتفيـان ببيت المقـدس يبـرئ األكمه واألبـرص ويحيي 

الموتـى، فقـال: يوشـك أن تكـون عنـده قـوة إلهيّـة يفعـل بها ذلـك. فسـأل إن كان هناك 

بقيـة مّمـن صحبـه، فقيـل لـه: نعـم، فخـرج مـن رومية يريـد بيـت المقدس، فجـاز إلى 
صقليـة وهـي يومئٍذ تُسـّمى )سـلطانية(، فمـات هنالـك و قبره بصقليـة...«.)3(

أخالقه و صفاته
يقـول جالينـوس : » فإنّـي لـم أطلـب من أحد مـن تلميذي أجـرة، و ال من مريض من 

)1( طبقات األطباء والحكماء: 43. عيون األنباء في طبقات األطباء: 329/1، نقًل عن األمراض العسرة البرء. 

)2( عيون األنباء في طبقات األطباء: 334/1. نقًل عن نفي الغّم.

)3( عيون االنباء في طبقات االطباء: 330/1.
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المرضـى الذيـن أعالجهـم، و إنّـي أعطـي المرضـى كّل مـا يحتاجـون إليه، ال مـن األدوية 

فقـط أو مـن األشـربة فقـط أو مـن األدهـان أو غيـر ذلـك مّما أشـبهه، لكني أقيـم عليهم 

َمـن يخدمهـم أيضـاً إذا لـم يكن لهـم خدم، و أهيّّئ لهـم مع ذلك أيضاً ما يغتـذون به«)1(.

و من أقواله: 

» رأيـت كثيـراً مـن الملوك يزيدون في ثمن الغلم المتـأّدب بالعلوم والصناعات، وفي 
ثمـن الدواب الفاضلة في أجناسـها ويُغفلون أمر أنفسـهم في التـأّدب حتى لو ُعرض على 

أحدهـم غـلم مثلـه ما اشـتراه وال قبلـه، فكان من أقبح األشـياء عندي أن يكـون المملوك 

يسـاوي الجملـة مـن المال و المالك ال يجد مـن يقبله مجاناً «)2(.

كتبه و مصّنفاته

اشـتهرت مصّنفـات جالينـوس فـي حياتـه، و تداولتهـا األيـدي بعـد مماته، وقـد حّرر 

بنفسـه فهرسـاً لهـا ُسـّمي )فينكـس(، وكتب كتابـاً في مراتـب قراءتهـا. و كان على طالبي 

العلـوم الطبية حفظ 16 كتاباً منها، سـّميت بـ)سـتة عشـر جالينوس(، و قـّرر هذا المنهج 

الدراسـي األطبـاء االسـكندرانيّون، و قـد اقتصـروا عليهـا »مـن سـائر كتـب جالنـوس فـي 

التعليـم، ليكـون المشـتغل بهـا إن كانـت لـه قريحـة جيّـدة و هّمة حسـنة و حرص على 

التعليـم فإّنـه إذا نظـر فـي هذه الكتب اشـتاقت نفسـه بما يـرى فيها مـن عجيب حكمة 

جالينـوس فـي الطـب إلـى أن ينظر فـي باقي بما يجد من كتبه«، و بهذا فـإّن »... ما فعله 

االسـكندرانيون فـي ذلـك حيلـة حسـنة فـي حّث المشـتغل بهـا علـى التبّحر فـي صناعة 

الطـّب، وأن تؤّديـه العنايـة و االجتهـاد إلـى النظـر فـي سـائر كتـب جالينـوس...«، وهذه 

الكتـب هي)3( : 

)1( عيون األنباء في طبقات األطباء: 339/1.

)2( عيون األنباء في طبقات األطباء: 342/1.

)3( عيون االنباء في طبقات األطباء: 381/1.

كتاب الصناعة. . 2كتاب الفرق. . 1
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)النبـض . 3 الصغيـر  النبـض  كتـاب 

المواضـع  أو   ( للمتعلّميـن(، 

. ) آللمـة ا

العلل و األعراض. . 4

كتاب المزاج. . 5

كتاب أصناف الحميات. . 6

فـي . 7 الخمـس  المقـاالت  كتـاب 

. التشـريح 

كتاب تعرّف علل األعضاء الباطنة.. 8

)1( رسالة حنين بن إسحاق إلى علّي بن يحيى في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس: حنين بن إسحاق: 

.26

كتاب في التأتي لشفاء األمراض.. 9

كتاب االسطقسات. . 10

كتاب النبض الكبير. . 11

كتاب )البُحران(. . 12

كتاب القوى الطبيعية. . 13

كتاب )أيام البُحران(.. 14

كتاب تدبير األصحاء.. 15

كتاب حيلة البرء.. 16

و لنـا أن نقـول إّن مدرسـة اإلسـكندرية حفظت كتـب جالينوس من التلـف و الضياع، 

و بهـذا قّدمـت لـه بعد مماتـه، كما أعطته فـي حياته.

وصـل عـدد كبيـر مـن كتـب جالينـوس الـذي كان يحظى بشـهرة واسـعة إلـى األطباء 

النََّقلَـة، فترجموهـا للعربيـة مـن اليونانيـة أو السـريانية، و كان علـى رأسـهم حنيـن بـن 

إسـحاق العبادّي الترجمان، الذي كتب »رسـالة حنين بن إسـحاق إلى علّي بن يحيى في 

ذكـر مـا تُرجـم من كتـب جالينـوس بعلمه و بعـض ما لـم يُترجم«.

وقد ذكر حنين في رسالته هذه 129 كتاباً لجالينوس، منها في طّب العيون : 

كتـاب فـي تشـريح العيـن : و هـو مقالـة واحـدة؛ قـال حنيـن: إّن عنوانـه أيضاً . 1

باطـل ألنّـه يُنسـب إلـى جالينـوس و ليـس هـو لجالينـوس، و خليق بـه أن يكون 

لروفـس أو لمـن دونه)1(.
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مقالـة فـي دالئـل علل العين : كتبهـا في حداثته لغلم كّحـال، لّخص فيها العلل . 2

التـي تكـون في كّل واحدة من طبقات العيـن ووصف دالئلها)1(.

أّمـا كتابنـا هـذا الموسـوم بـ »جوامـع جالينوس في األمـراض الحادثة فـي العين« 

فوصلتنـا منـه عّدة نسـخ خطّيّة، هي: 

نسـخة المكتبـة التيموريـة بالقاهـرة، برقـم »طـب 100«، و تاريخهـا 592 هـ، و . 1

هـي نسـخة جيدة إاّل أن حاشـية بعـض أوراقها تالفة، رمزنا لها بــ »تي«، وأكملنا 

الكلمـات المطموسـة مـن النسـخة التاليـة، واضعين تحـت الكلمات المطموسـة 

خطّـاً، تجّنبـاً عن إثقال الهوامش؛ طُبعت هذه النسـخة فـي ضمن مجموعة بدون 

تصحيح)2(.

نسـخة مكتبة معهد االستشـراق بمدينة بطرسـبورغ برقم )C875( تعود إلى سنة . 2

551 هــ، و تقـع فـي ضمـن مجموعـة كتبهـا عبدالرحمـن بـن إبراهيـم بن سـالم 

بـن عمـار األنصـارّي المقدسـّي المتطبّـب بخـّط النسـخ القديـم، محفوظـة على 

الميكروفيلـم فـي مكتبـة )آسـتان قـدس رضـوي( بمشـهد برقـم )24805( وهـي 

مستنسـخة عـن ميكروفيلـم مركـز جمعـة الماجد برقـم)244572( و رمزنـا لها بـ 

»بـط«؛ و المجموعـة كلّهـا تتعلّـق بطـّب العيـون، و تحـوي: )البصـر و البصيـرة( 
لثابـت بـن قـرة، و )معرقـة محنـة الكّحاليـن( ليوحنـا بـن ماسـوية، و )المسـائل 

فـي العيـن( لحنيـن بـن إسـحاق، و)كتاب فـي تركيب العيـن و عللهـا( لحنين، و 

)تشـريح العيـن( لعلـّي بـن إبراهيـم الكفرطابـّي وكتاب جالينـوس هذا.

نسـخة مكتبـة چسـتر بيتي برقـم 3425، نُسـخت سـنة 834 هــ، وتقـع في ضمن . 3

مجموعـة كتبهـا أحمـد بـن محّمـد بـن حسـين الطوسـّي الهـروّي بخـّط النسـخ، 

وتحـوي المجموعـة: )نتيبجـة الفكـر فـي أمراض البصـر( لفتح الدين أبـي العباس 

أحمـد بـن عثمـان بـن هبـة اللـه الطبيـب المقدسـّي )األوراق 1-140(؛ وكتابنـا 

)1( رسالة حنين بن إسحاق إلى علّي بن يحيى في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس : 36.

)2( شش رساله كهن پزشكى: مجموعة مؤلّفين: 75–94.
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)جوامـع جالينـوس فـي العيـن( )األوراق 141-156(، و)النيـرة فـي علـم العيـن( 

.)1()233-156 )األوراق  لمجهـول 

نسـخة مكتبـة جامعـة طهـران برقـم 4914، و كُتبـت فـي القـرن الحـادي عشـر . 4

الهجـرّي.

أّمـا أصـل الكتـاب )كتاب جالينوس في األمراض الحادثة فـي العين( فلم يذكره حنين 

فـي رسـالته، مثلمـا أّن )مقالـة فـي دالئل علل العين( السـابق ذكـره مفقود أيضـاً، و بما 

أّن كتابنـا هـذا لـم يـزد على )العلل التي تكـون في كّل واحدة من طبقـات العين ووصف 

دالئلهـا(، فـإّن االعتقـاد بـأّن كتابنـا هـذا هـو )مقالـة فـي دالئـل علـل العيـن( لـن يعدو 

الصواب، و ال ّسـيما أن مادته العلمية ليسـت بتلك الغزارة، و هذا ما يناسـب ما ذُكر أنّه 

»كتبهـا جالينـوس فـي حداثته لغلم كّحال«، و أيضاً لم يُنسـب كتابنا إلـى أحد غير مؤلّفه 
جالينـوس ال فـي نسـخنا المخطوطـة و ال فـي عيون األنباء إاّل ما سـيأتي على لسـان علّي 

بن عيسـى الكّحال من نسـبة الكتاب إلى اإلسـكندرانيين من دون ذكر أي اسـم. 

على أية حال، فإّن هذا الكتاب و بهذا االسـم كان معروفاً قبل سـنة 400هـ، إذ يقول 

علّي بن عيسـى الكّحال فـي كتابه )تذكرة الكّحالين( : 

»... وصـل كتابـك أيهـا األخ الفاضـل، حفظـك الله برأفته و أرشـدك الصـواب برحمته، 
تسـأل جوامع كتب جالينوس في أمراض العين و علج كّل مرض منها؛ ألّن اإلسـكندرانيين 

ذكـروا عـدد األمـراض و لم يذكـروا علجها، و قد رأيت أن أؤلّف كتابـاً في العين أذكر فيه 

جميع ما سـألت عنه... «)2(.

وجديـر بالذكـر أّن الـرازّي ذكر كتاباً باسـم )كتاب العين( مـن دون أن يذكر مؤلّفه في 

أغلـب المواضـع، مّمـا حدا ببعضهم علـى أن يعتقد بأّن )كتاب العيـن( هذا من مصّنفات 

جالينـوس، و األمـر خلـط بيِّـن، إذ إّن الـرازّي نسـب الكتـاب فـي فصل أمـراض الزجاجية 

)1( The Chester Beatty library; a handlist of the Arabic manuscripts، Arthur Arberry, 2/77.

)2( تذكرة الكحالين: علي بن عيسى الكّحال: 15.
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صور من النسخ
اخلطّية املعتمدة

إلـى حنيـن، أّمـا بقيـة نقلـه عـن جالينوس فخاٍل مـن ذكر مـا أوردناه من كتـب جالينوس 

فـي العيـن، بـل يحتـوي أكثرها على عـلج أمراض العيـن، و هذا خلف ما ذكـره علي بن 

عيسـى الكحـال في تذكرتـه و ما نراه فيمـا وصل إلينا.

عملنا
قمنـا بمقابلـة نسـخة المكتبـة التيمورية ورمزنـا لها بـ)تي( و نسـخة مكتبة معهد . 1

االستشـراق ورمزنـا لهـا بـ)بـط(، و همـا أقـدم نسـختين وصلتـا إلينـا، و ضبطنـا 

االختـلف فـي الهامش، ونظـراً لكثرة السـقط والطمس في مخطوطـة التيمورية، 

اكتفينـا بوضـع خط تحت الكلمات والعبارات السـاقطة أو المطموسـة منها تجّنباً 

مـن اثقـال الهوامـش ، وقد أشـرنا إلى صفحـات المخطوط بيـن معقوفين وحيث 

إن المصـورات الرقميـة ال تـدّل علـى رقـم الورقة فـي المخطوط فقد بـدأ الترقيم 

فـي بدايـة النّص لكّل مخطوط وقد تّمت اإلشـارة لجهة الصفحة لمخطوطة معهد 

االستشـراق كـون مصوراتهـا عبـارة عـن لوحـات تحمـل الجهـة الخلفيـة لورقـة)أ( 

والجهـة األماميّة لورقـة أخرى)ب(.

رجعنـا إلـى كتـاب )تذكـرة الكّحاليـن(، للتأكّـد مـن سـلمة معنـى النـّص، إذ إّن . 2

الكتـاب كان متوافـراً لـدى صاحبـه مثلمـا ذكرنـا، و كان تعريفه لألمـراض نقلً عن 

كتابنـا هـذا بتصـرٍف وجيـز فـي بعـض المواضع.

ترجمنـا أسـماء األمـراض ألقـرب األسـماء حاليـاً، ليكـون دليـلً لفهـم سـائر كتـب . 3

الكّحالـة لممارسـي الطـب اليـوم، وُضبطـت بين معقوفيـن ]...[، في حـال وجود 

أكثـر مـن اسـم حديـث لمسـّمى واحد للمـرض حاليًّا، تّم اإلشـارة لـكّل واحد منها 

بالنجوم)*(.

ضبطنا النّص بالشكل المتعارف عليه اليوم بمراعاة مايأتي. 4

إضافة علمات الترقيم وتقطيع الفقرات.	 

إضافـة عناويـن فرعيـة، وحيـث إنّهـا ليسـت مـن النـّص األصلّي فقـد ُضبطت 	 

بين معقوفيـن ]...[.

والحمدللـه رب العالميـن والصـلة والسـلم علـى محمـد وآل بيتـه الطيبيـن 	 

.الطاهريـن
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صور من النسخ
اخلطّية املعتمدة
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عنوان النسخة التيمورية
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أول النسخة التيمورية
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آخر النسخة التيمورية
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أول نسخة بطرس بورغ
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آخر نسخة بطرس بورغ
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]تي)، بط)أ[

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جوامع كتاب جالينوس في األمراض الحادثة في العين

أمراض الجفن

ستة عشر مرضاً 

الجـرب، البـرد، التحّجـر، االلتزاق، الشـعيرة، الشـعر الزائد، انقلب الشـعر، الشـترة، 

انتثـار الهـدب، الوردينـج، القمل، السـلق، الحّكـة، الدمل،الشـرناق، التوثة.

[Trachoma]]الَجَرب[

أّما الجرُب فأربعة أنواع : 

أحدهـا يُقـال لـه باليونانيـة: )داسـطيس(، و يعـرض فـي ظاهـر بطـن الجفـن و معـه 

حمرة.

و الثاني يسّمى )اطواَسيس(، و خشونته أكثر و معه وجع و ثقل. 

و الثالـث: يسـّمى )قوَسـيس(، و هو أشـّد و أصعب مـن الثاني، و الخشـونة فيه أكثر 

حتـى يَـرى فـي بطن الجفن شـبيهاً بحّب التيـن؛ و لذلك قد يُسـّمى )التينّي(.

و الرابـع: يسـّمى )طوَسـيس(، و هـو أكثـر خشـونة مـن الثالـث و أعظم آفـًة و أطول 

مـّدًة، و مع خشـونته صلبة شـديدة.

[Chalazion]الَبَرد

و أّمـا البـرد فنـوع واحـد و هـو رطوبـة غليظة تجمـد)1(  وتنبت في باطـن الجفن من 

)1( )تجمد( غير مقروءة في النسختين، و المذكور من تذكرة الكّحالين: 99.
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خطـأ األطبـاء فـي حّك الجـرب أو من اسـتعمالهم األدوية الحـارة، و هو شـبيه بالبَرَد.

ر  Lithiasis, concretion→ Preseptal]الّتَحجُّ
Cellulites]

أّمـا التحّجـر أيضـاً فنـوع واحـد، و هـو فضلـة أغلـظ مـن الرطوبـة التـي يحـدث منها 

البَـرَد، تتحّجـر فـي العين.

[Symblepharon (*)]االلِتَزاق
[(**) Blepharorrhaphy]

و أّما االلتزاق فنوعان : 

أحدهما التحام الجفن بَسواد العين أو ببياضها )*(.

و اآلخر التحام الجفنين أحدهما بصاحبه )**(.

 و النوعـان كلهمـا يَحدثـان إّمـا مـن قرحـة تعـرّض فـي العيـن و إّمـا مـن بعـد علج 

الظفرة.

[Hordeolum, sty]الشعيرة

و أّمـا الشـعيرة فنـوع واحـد، و هـو ورم  يحـدث فـي أطراف الجفن مسـتطيل شـبيه 

بالشـعيرة، و لذلـك يسـّمى باليونانـي )قرني(.

زيادة الشعر 
و انقالبه

[Distichiasis]
[Entropion, Trichiasis]

و أّمـا زيـادة الشـعر و انقـلب الشـعر أيضاً فنوع واحد، و هو شـعر ينبـت في الجفن 

منقلبـاً إلى الداخـل فينخس العين، فتسـيل إليها مادة.

[Lagophthalmos]الشترة

و أّما الشترة]بط1ب[ فثلث ضروب: 

األول: يُقـال لـه باليونانيـة )اسـلومون(، و هـو أن يرتفع الجفن األعلـى حتى ال يغطّي 
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شـيئاً مـن بيـاض العيـن، و يعـرض ذلـك مـن القطع و مـن خياطـة الجفـن إذا كانت على 

خلف مـا ينبغي.

و الثاني: قصر األجفان و يسّمى باليونانية )قوما(.

و الثالـث: يعـرض مـن انقـلب االجفـان إلـى الخـارج و يسـّمى )اطروفيـن(، و يعرض 

هـذا الضـرب إّمـا مـن أثـر قرحـة، و إّمـا من زيـادة لحم فـي قرحـة تعرض فـي األجفان.

[Ulcerative Blepharitis, Alopecia]انتثار الهدب

و أّما انتثار الهدب فضربين: 

فمنـه مـا هـو انتثـار األشـفار فقط، و ذلك علـى ضربين: إّمـا من رطوبة حـادة، و إّما 

مـن داء الثعلب.

و منـه مـا هـو انتثـار مـع غلـظ األجفـان  و صلبتهـا و حمرتهـا، و يسـّمى باليونانيـة 

)طيلوسـيس(.

[Haemangioma]الوردينج

و أّمـا الوردينـج فضربـان: أحدهما يكـون من مادة دموية)1( تسـيل إلى جفن واحد أو 

إلـى كليهمـا ]تـي2[، و لونه أحمر مع غلظ شـديد و ثقـل و رطوبة كثيرة.

و اآلخـر يحـدث مـن دم مـري و يلـي  لونـه الخضـرة و الـورم، و الحمـرة فيـه قليلة و 

الغـزران فيـه و الحكـة أكثر.

[Pediculosis, Lice]القمل

و أّمـا القمـل فنـوع واحـد، و هو تولّد قمل صغـار كثير في الهدب، يعـرض أكثر ذلك 

لَمـن كان يكثـر مـن األطعمـة و يقـّل مـن التعب و مـن الدخول إلـى الحمـام، و يُقال له 

باليونانيـة )فينورس(.

)1( كلمة )دموية( غير قابلة للقراءة، أضفناها من تذكرة الكّحالين: 130.
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[Blepharitis]السالق

و أّمـا السـلق فضـرب واحـد مـن رطوبة بورقية مالحـة لطيفة، و هـذه الفضلة إّما أن 

تكـون فـي المـآق األكبـر، و إّما أن تكون فـي اللَحاظ، و إّمـا في كليهما.

[Allergic Blepharitis]الحّكة

و أّمـا الحّكـة فيُقال لها باليونانية )احسوسـيس(، و هي حّكة تعـرض، إّما في المآقين 

جميعـاً، و إّمـا في أحدهما، و إّما فـي باطن الجفن كلّه.

الدمل
و أّمـا الدمـل فورم جاسـي  صلـب يحدث في باطن الجفن األسـفل، أو في ظاهره، أو 

فـي جوفه فيما بيـن الظاهر و الباطن.

[Lipoma]الشرناق

وأّمـا الشـرناق فسـلعة تكون في الجفـن األعلى يمتنع العليل منهـا أن يرفع بصره الى 

فوق، و هو جسـم شـحمي لزج متشـّنج بعصب، و يسـّمى باليونانية )طاسيس(.

[Haemangioma, Pinguecula]التوثة

و أّمـا التوثـة فهـي أيضـاً ورم جاسـي شـبيه في شـكله بالتوثـة، و أكثر مـا يعرض ذلك 

فـي األجفان.
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أمراض المآق

ثلثة : الغدة، السيلن، الغرب

[Inner canthal granuloma]الغدة

أّمـا الغـدة فزيـادة اللحميّـة التـي تُسـّمى ربـاط العيـن علـى االعتـدال الطبيعي فوق 

المقدار.

السيالن
و أّمـا السـيلن فهـو نقصـان اللحميّـة التـي علـى رأس الثقـب الـذي بيـن العيـن و 

المنخريـن حتـى ال يمنـع الرطوبـات مـن أن تسـيل إلـى العيـن، و يحـدث ذلـك إّمـا من 

إفـراط المتطبّبيـن في قطع الغدة، و إّما من اسـتعمالهم األدوية الحـارّة في علج الظفرة 

و الجـرب.

[Dacryocystitis]الغرب

و أّمـا الغـرب فإنّـه خـراج فيمـا بيـن المـآق االكبـر إلـى األنـف، وإن أغفـل عنـه صار 

ناصـوراً)1( ، فربمـا انفجـر إلـى داخـل األنـف فـي الثقـب الـذي فيما بينـه و بيـن العين، 

فيقتـرف)2( صاحبـه بالمـّدة المنتنة.

و ربّما انفجر من ظاهر االنف في جوف العين  فيمّر أيضاً.

.Lacrimal Fistula 1( في تي: )ناسوراً(، و هو(

)2( في بط: )فتقرف(.
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أمراض الملتحمة

عشـرة : الرمـد، الطرفـة، الظفرة، االنتفاخ، الجسـا، الحّكة، السـبل، الودقـة، الدبيلة، 

الدمعة.

[Conjunctivitis]الرمد

أّما الرمد فأربعة أنواع : 

احدهـا: أن يكـون مـن مـادة دموية رطبة فتـرّم لذلك العيـن، و يكثر فيهـا الحمرة، و 

يحـّس العليـل بحرارة شـديدة، و يكون نبض ِعرقه ممتلئاً فـي الِعظَم و االرتفاع و العمق.

و الثانـي: أن يكـون مـن مـرة  صفـراء و دليلها شـدة  الغـرزان، و دمعة مـرة، و حرارة 

مفرطـة، و ما أشـبه ذلك]تي3[. 

و الثالـث: أن يكـون مـن كيمـوس بلغمـي، و يكـون ذلك مـن رطوبة)1(علـى خلف ما 

وصفنـاه من أعـراض الدم.

الرابـع: مـن السـوداء، و األعـراض التـي تعـرض معها خـلف األعراض التـي تعرض من 

المـرة الصفراء.

[Subconjunctival Hemorrhage]الطرفة

و أّمـا الطرفـة فهـو دم ينصـّب فـي الملتحـم مـع  تََخـرق األوراد التـي فيـه، و يعـرض 

ذلـك مـن ضربين : 

أحدهما: من ضربة تصيب العين فيخترق الملتحم.

و اآلخر: ينسكب إلى الملتحم من شّدة الضربة من غير أن ينخرق.

)1( في تي:  )ليس على خلف(.
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[Pterygium]الظفرة

و أّمـا الظفـرة فزيـادة فـي الملتحـم عصبيّـة، و نباتهـا مـن المـآق األكبـر، و يُسـّمى 

باليونانيـة )افثيوطـور(، فربما امتّدت على الملتحم و القرني، و ربّما امتّدت و انبسـطت 

علـى الملتحـم و حده.

[Chemosis]االنتفاخ

و أّما االنتفاخ فأربعة ضروب : 

أحدهـا: يُقـال لـه باليونانيـة )سـقيروس(، و يحـدث ذلـك مـن ريـح)1(، و هـذا النـوع 

يحـدث بغتـة مـن المـآق األكبر مثـل ما يعرض مـن عّضة ذبـاب أو قرصة بّقـة، و أكثر ما 

يعـرض للشـيوخ و فـي الصيـف، و لونـه علـى لـون األورام الحادثة عـن البلغم.

و الثانـي: أردأ لونـاً، و الثفـل فيـه أكثـر و البـرد فيه أشـد، و إذا غمـزت بإصبعك عليه 

بقي أثرها سـاعة.

و الثالث: لونه على لون البدن، و اإلصبع تغيب فيه سريعاً و ال يبقى أثرها ساعة.

و الرابع: صلب ليس معه وجع، و لونه كمد، و أكثر ما يعرض في الجدري.

 induration, stiffness → Acute purulent]الجسأ
conjunctivitis]

و أّمـا الجسـأ فصلبـة تكـون فـي العيـن مـع األجفـان، و يعـرض معهـا وجـع )و 

حمـرة()2(، و يعسـر لذلـك فتـح العيـن فـي وقـت االنتباه مـن النـوم، و تُسـّمى)3( هذه 

)سـقليدوس(. العلـة 

)1( في بط: )أو قرضة بقة( ، و العبارة  » و أكثر ما يعرض للشيوخ...« بعدها. 

)2( في بط و تي: )غيره(، و الصحيح ما ذكرناه من تذكرة الكّحالين: 204.

)3( في تي: )يسّمى(.
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[pruritis → Allergic conjunctivitis]الحّكة

و أمـا الحّكـة فيُقـال لهـا باليونانية )خروسـتي(؛ و هي حّكة تعرض فـي الملتحمة من 

فضلـة بورقيـة، و قـد تعـرض هذه العلة فـي األجفان، و قـد ذكرناها هناك.

[Pannus]الَسبل

و أما السبل فنوعان: 

أحدهمـا: يحـدث فـي باطن العـروق و الجداول التي في الجمجمة، و يسـتدّل على 

ذلـك بحمـرة الوريـدات)1( التـي فـي باطن الصفـاق الشـبيهة  بالذيل كالغمام  المغّشـي 

لهـا و  أكَّال و عطـاس متـواٍل مـع كثـرة الدمـوع و انتثـار األشـفار، و ضربـان فـي قعـر 

لعين. ا

و اآلخـر: يحـدث فـي ظاهر الجـداول التي في الجمجمة، و يسـتدّل علـى ذلك بنبض 

العـروق و حمـرة الخّديـن و الضربـان المتوالـي الدائـم في العـروق و ِحُس حـرارة غالبة 

فـي الحاجب.

[Viral cattarlt]الَوَدَقة

و أّمـا الودقـة فهـو ورم جاسـي يكـون فـي الملتحـم، و مواضعـه مختلفـة، و كذلـك 

ألوانه.

)و قد ذكر قوم أنّها بثر()2(.

إّمـا أن تكـون فـي ناحية المـآق األكبر، و إّما أن تكون في ناحيـة المآق االصغر، و إّما 

)1( في بط: )الورديات(.

)2( ليست في بط.
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فـي أقصـاه، أعنـي تحت الجفن، و إّما في اللون، فربما كان أحمـر، و ربّما كان أبيض)1(.

الُدَبَيلة
و أّما الدبيلة )فهي  قرحة عميقة()2(  تسيل منها رطوبات العين.

[Lacrimation]الَدمَعة

و أّمـا الدمعـة فربّما جرت الدمعة البورقية فأفسـدت )و بلّـت()3( جميع أجزاء العين، 

و كان منهـا الرطوبة )التي()4( في العين و اسـترخائها.

)1( في بط: )أسود(، و الصحيح ما مذكور في المتن.

)2( في تي: )فهو جرح عميق(.

)3( في تي: )ولت(؛ و في بط: )بلت(.

)4( ليست في بط.
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أمراض الطبقة القرنية

ثمانية : القروح، البثر، األثر، السلخ، السرطان، الحفر، تغيير لونها، الدبيلة.

[Corneal Ulcers]القروح

أّما القروح فسبعة ضروب، أربعة منها في سطح القرنية.

النوع األول: يعرض في سطح القرنية و يُسّمى )احلوس(، و هي في لونها شبيهـ]ــة[ 

بالدخان.

و النوع الثاني: )يُسّمى()1( )باقولون(، و هو أعمق من )احلوس( و أبيض و أصغر.

و النـوع الثالـث: يُسـّمى )وازاخيـس(، و هـو قليـل علـى أصـل السـواد، و تأخـذ مـن 

البياض شـيئاً يسـيراً.

و النوع الرابع: يُسّمى )فولوما(، و هي قرحة في ظاهر القرني  شبيهة بالشعب.

[Pustule, Endophthalmitis]البثر

و أّمـا البثـر فتحـدث إذا اجتمعـت رطوبـة بيـن القشـور التي منهـا تركبـت القرنية، و 

ألوانهـا)2( مختلفـة، إّمـا ان تكـون ِبيضـاً، و إّما أن تكون سـوداء.

األثر
و أّما األثر فنوعان : 

فمنه دقيق في ظاهر القرنيّة، و يُسّمى باليونانية )بولوما(.

)1( ليست في تي.

)2( في تي: )وأنها(.
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و منه غليظ غاير، و يُسّمى باليونانية )فولوما(.

السلخ
و أّمـا السـلخ فيعـرض من األشـياء الفتّاحة لهذا الحجاب، مثـل حديد أو قصب أو لذع 

حادة. أدوية 

[Cancer]السرطان

و أّما السرطان  فَِعلّة تحدث من المرة السوداء، وليس لها علج وال برء.

الحفر
و أّمـا الحفـر فيعرض من نخسـة تصيب العين، فربّما انتهى ذلك إلى القشـرة األولى، 

و ربّما انتهى إلى القشـرة الثانية، و ربّما انتهى إلى القشـرة الثالثة.

[Corneal Pigmentation]استحالة لون القرنية

فأّمـا اسـتحالة لـون القرنيّة فيكون مـن كيموس ينحـّل، فيصبغ لونهـا الطبيعي، فيقّل 

نورهـا و ضياؤها.

بََّيلة الدُّ
و أّما الدبّيلة فقد ذكرناها حيث ذكرنا]بط3ب[ القروح.
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أمراض الطبقة العنبّية

أربعة : الضيق، االتساع، االنخراق، النتوء.

الضيق
أّمـا ضيـق ثقـب العنبيّـة فيكـون إّمـا مـن ورم، و إّمـا من كيمـوس أرضي ينصـّب إليه 

فيفسـده، و إّمـا من حـرارة مفرطـة تقبضه.

[Mydriasis]االتساع

فأّما االتساع فهو على ضربين : 

أحدهما: و هو أن يعظم و يمتد.

و اآلخر: هو أن ينقبض جرم العنبيّة فيتسع الثقب.

االنخراق
و أّما االنخراق فإنّه إن كان يسـيراً لم ينفذ و لم يضّر بالبصر إضراراً شـديداً، و إن كان 

عظيماً نافذاً سـالت منه الرطوبة البيضيّة حتى تلقى الطبقة القرنيّة، فيُحدث آفتين: 

أّما الواحدة : فإّن العنبيّة تقترب من الجليديّة فل يكون للجليديّة ما يسترها.

و الثانيـة : أّن النـور اآلتـي مـن الدمـاغ ال يجتمـع فـي الحدقـة؛ ألنّـه يخـرج ]تي5[ و 

ينتشـر مـن الثقب.

[Iris Prolapse]النتوء

و أّما النتوء فأربعة أنواع : 

أحدهـا: أن ينخـرق فينتـأ القرني، فيطلع من العنبي شـيء يسـير، فيُسـّمى ذلك رأس 
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النملة لشـبهه بها.

و إّما أن يطلع أكثر من ذلك، فيُسّمى رأس الذباب.

)و إّما أن تطلع أكثر من رأس الذباب و أصغر من رأس المسمار()1(.

و إّما أن تطلع أكثر من ذلك، فيُسّمى رأس المسمار.

)1( السطر كله ليس موجوداً في بط.
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أمراض الرطوبة البيضّية

سـبعة : تغييـر لونهـا، جفوفهـا ، جفوف  جزء مـن أجزائها، صغرهـا، كبرها، رطوبتها، 

غلظها.

و هذا ُعلِم ذلك من جملة إعللها: 

و إن يبست يبساً يس�اً  أو نشفت عنها رطوبتها
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أمراض الرطوبة الجليدّية

و هـي إثنا عشـر مرضاً : روالنها)1( يمنة، روالنها يسـرة، امتدادهـا إلى فوق، امتدادها 

إلـى أسـفل، تغييرهـا إلـى السـواد، تغييرهـا الى البيـاض، تغييرها إلـى الحمـرة، تغييرها 

إلـى الصفـرة، تعاقدها، جحوظهـا، كبرها، صغرها.

و إن تغّ� لونها إىل البياض
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العارض للصبيان

و إن كبرت و عظمت اظلمت العين و أبصر الشيء أصغر مّما هو.

و إن صغرت أبصر إلى الشيء أكبر مّما هو.

)1( الظاهر أّن المقصود تدحرجها أو ميلها نحو اليمين أو اليسار، حيث Rolling تعنى المذكور.
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أمراض الروح النوري 

أربعة: 

و أّما الروح فاآلفة تعرض له إّما في الكيفيّة إذا غلظ.

و إّما في الكّميّة إذا نقص.

ألّن هـذا الـروح إن كان كثيـراً امتـّد البصـر إلى موضـع بعيد، و إن كان قليـلً لم يمتّد 

إلـى موضـع بعيـد، و لم يَر إاّل مـا كان بالقرب منه، و إن كان لطيفاً فإنّه يسـتقصي النظر 

إلـى األشـياء، و يثبتهـا علـى حقيقتها، و إن كان غليظاً لم يثبتها و يسـتقِصها.

كثيرى البعيد باستقصاءلطيف

قليليرى القريب باستقصاءغليظ

ال يجتمعان ان
مع

جت
ال ي

لقريب
يرى ا

صاء
ستق

با
يرى البعيد

بال استقصاء
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األمراض التي فيما بين العنبّية و الجليدّية

واحد، و هو)1(: 

[Cataract]الماء

و أّمـا فيمـا بيـن العنبيّـة و الرطوبـة الجليديّة فتعرض علّـة يُقال لهـا باليونانيّة ]تي7[ 

)سسـا(، تحـول بيـن الجليديّـة و االتصـال بالنور الخـارج، و هي رطوبة غليظـة تجّمد في 

الحدقـة تُسـّمى المـاء، و ألوانـه مختلفـة فمنـه ما يشـبه الهـواء و اللؤلؤ، و منه ما يشـبه 

لـون الزجـاج، و منـه مـا هـو أحمـر، و منـه مـا هـو أخضـر، و منـه مـا هـو علـى لـون)2( 

السـماء، و منـه مـا يلي الزرقـة، )و منه مـا يشـبه الزئبق()3(.

أمراض الرطوبة الزجاجّية

ثمانيـة، إنّمـا يعـرض لها ذلك من فسـاد مزاجين: إّما مرض بسـيط، و المرض البسـيط 

الحـار، و البـارد، و الرطب، و اليابس.

و إّمـا مـن مـرض مركّب، و المـرض المركّب: الحرارة و الرطوبة، و الحرارة و اليبوسـة، 

و البـرودة و الرطوبـة، و البرودة و اليبوسـة، فاعلم ذلك )إن شـاء الله تعالى()4(.

أمراض الطبقة المشيمّية

ثمانية، إنّما يعرض لها ذلك أيضاً من فساد مزاجين: إّما مرض بسيط أو مركّب)5(.

)1( في األصل: )واحدة وهي( وما أثبتناه هو الصواب.

)2( في تي: سقطت كلمة )أيضاً(.

)3( ليست في بط.

)4( ليست في بط.

)5( في تي ذُكر المرض البسيط و المركّب كما  ذُكر في أمراض الطبقة الزجاجية، واخترنا نّص النسخة 

)بط( منعاً للتكرار.
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أمراض الطبقة الصلبة

ثمانية، إنّما)1( يعرض لها ذلك)2( من فسـاد مزاجين: إّما من مرض بسـيط أو مركّب)3(،  

كما ذكرت في الزجاجية]بط5أ[.

أمراض الطبقة الشبكّية

]االنتشار[

واحـد)4(، فقـد تنصـب اليهـا فضـول حارّة حـاّدة من الدمـاغ تحرقهـا)5(، فيخـرج النور 

المحصـور بهـا بغتـًة إلى جميع أجزاء العيـن، فيختلط بالرطوبات و يمـأل الطبقات، فعند 

ذلك يعدم اإلنسـان البصر، وهذه العلة تُسـّمى ]الـ[انتشـار؛ و تفسـيرها انتشـار النور في 

جميـع العين.

]أمراض العصب األجوف[

ّدة[ ]السُّ

)فأّمـا أمـراض العصـب األجـوف واحـد)6(()7(، فاآلفـة تعـرض لـه إن تنجلـب إليـه مـن 

الدمـاغ فضـول باردة رطبة تتراشـح فيـه على طول األيام و الزمـان، فعندما يمتلئ ويحجز 

بيـن خـروج النـور مـن الدمـاغ إلـى العيـن يفقـد اإلنسـان البصـر، و تُسـّمى هـذه العلـة 

)الُسدة(.

)1( في تي: )أما(.

)2( في تي: سقطت كلمة )أيضاً(. 

)3( في تي: )كما سبق(. 

)4( في األصل: )واحدة( وما أثبتناه هو الصواب.

)5( في تي: )يخرقها(.

)6( في األصل: )واحدة( وما أثبتناه هو الصواب.

)7( ليست في بط.
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هذا شكل رطوبات العين و

الطبقات و الحجب ]تي5[

]بـط5ب[ فيصيـر مبلـغ جميـع األمـراض و األعـراض التـي تعـرض فـي العيـن على ما 

بيّنـاه فـي موضـع موضـع، وطبقـة طبقـة على هـذا النحو مـن ذلك: 

في الجفن سـتة عشـر، في المآق ثلثة، في الملتحم عشـرة، و في القرنيّة ثمانية، و 

فـي العنبيّـة أربعـة، و فـي البيضيّة سـبعة، و في الجليديّة اثنا عشـر، وفي الـروح النوري 

أربعـة، و فيمـا بيـن العنبيّـة و الجليديّـة واحـد، و فـي العصـب األجـوف واحـد، و فـي 

الشـبكيّة واحـد، و فـي المشـيميّة ثمانيـة، و في الزجاجيّـة ثمانية، و فـي الصلبة ثمانية.

فذلك واحد وتسعون مرضاً.

تّم الكتاب بعون الله و حسن توفيقه
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