العالمة الشهيد البوطي

مأساة السلوك اخللقي يف جمتمعنا

مأساة السلوك اخللقي يف جمتمعنا

()1

العالمة الشهيد البوطي

والرتبيةةة اخللقيةةة ليس ة لماسةةة الميةةة يف بتةةاعد ول لةةي بالقوااةةد العلميةةة للةةد د ول لةةي بتل ة

النظر ات الفلسفية الفامغة اليت تسمى "األخالق""د إهنةا يةيف قةول بةك لة د ومقةدل مة بةك لة د
ولي مع لذا املالة الوحيدة اليت ل تتعرف مدامسنا الى ييف منها.

م ملم مآسينا الجتمااية اليوم مأساة الرتبية القيية لةد ناية ة الةباللد إهنةا املأسةاة الوحيةدة الةيت

مل تسةةت ع املعا ةةة مق توقفهةةا انةةد حةةدد بةةك ومةةا قةةدمت املعا ةةة سةةو مق تةةنف يف ةرامهاد ت ةةب
لي األخر مأساة ثانية إىل جانبها.
ولعةةك معا تهةةا  -م ة مجةةك ل ة  -ل ت ةلاإ إىل اليةةوم ملةةم مشةةعلة تسةةتداي ااةةك السةةليم الةةدقي د
ولعةةك مة اخلةةً م ةار مق ن ةةامن بأننةةا ل نةلاإ مةةع األسةةم نعةةاد لةةذغ املأسةةاة معا ةةة بدا يةةة غةةً ات
جةةدو د إ إق ممرلةةا موبةةوإ يف معظةةم ااةةالت إىل يةةعبة األمة واولاع يف الةةباللد ومةةا بانة لةةد
يةةعبة األمة ومةار مةةا مس سةةل ة ملعا ةةة مس اوةراف سةةو سةةل ة ا ةلاف والتلةةو بع ةةا ا ملةةاعد ومةةا
باق اللجر وا ملاع يف وم ما سبيالر إىل تربيةة م ةة ممةةد ومةا اهةد العلةم والتةام مهنمةا ممةرا يف ةوم مةا
مس سلوك لاخلي مستقيم.
إق مة الواج ة مق نعلةةم بةةأق معا ةةة اخللة والسةةلوك ةةا ميةةداق غةةً لةةذاد إق ميةةداهنا األوإ لنةةاك
الى ثغر ال ر د حية بةلا الةنوف و رتاةر د ةدمال مقةبالر وةو هنةر لةذا اهتمةع وجمةهلب د ممةا جما ةا
الث ةةاه قه ةةو اعاقظ ةةة ال ةةى نظاق ةةة اهتم ةةعد ومعاقل ةةة األوب ةةاف اخللقي ةةة ال ةةيت ق ةةد تظه ةةر يف بع ة جهات ة
وجوانب .
وثغةر ال ر ة إىل لةذا اهتمةع إوةا لةو املدمسةةد قهةةك تلقةى الةنوف يف املدمسةة رةة مة ما لةة الرتبيةةة
اخللقية؟
إهنةةا يةةيف بخةةذ ب ة التالميةةذ مخةةذارد وتشةةرع ب ة طبةةااهم ا ة طر ة امل ةراق الت بيقةةي الةةى النمةةا ال
اخللقية الساميةد وا طر جمبغ موال الدماسة اامة بال بغة اخللقيةة والد نيةةد بمةا ةك الةى قسة

( )1امل دم :بتاع البدا ات للعالمة الشهيد .
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ببةةً منهةةا اة طر ة "القالالة الالنة ال "د بةةأق عةةوق التالميةةذ لا مةار ممةةام منةةا س سةةامي مةةت ا سةةا ة
واملعقمةةةل اقيةةاا و ةةااد إ إق طبيعةةة التقليةةد يف ال ةةغً -حةةس س ة املرالقةةة -تعتةةن م ة ملةةم العوامةةك
النفسية غً املق ولة اليت تنغرل بتأثًلا معظم العناجمر اخللقية يف نفس .
ول ةةالة واحةةدة مةةك الةةى ملا هةةا ال ةةالع -س ةواف يف املرحلةةة البتدا يةةة مو ا ادال ةةة مو الثانو ةةة-
ا ة طر ة طبيعةةي بالقةةدوة ااس ةةنة الةةيت برنالةةاد مبلةةغ قا ةةدة م ة اةةدة لمول يف األخةةالل وال ةةد د
قةةذف قيهةةا إلةةيهم املةةدمل بااقةةا العلميةةة الغل ةةرةد قعيةةم إ ا مسةةم ل ة طر قةةة ةةمد واهةةد إلةةيهم
منفسهم بتعهد امل لى مثالر وتنظيف د وبا مامةة واأل اق واخل ابةة يف معظةم األحيةاقد واهةد إلةيهم بة
الفينة واألخر بإقامة متثيليات ترتاف يف مب ا ا وةا ال خلقيةة االيةةد يف ثةوع حماغ إبة إىل نفوسةهمد
واهد إليهم بإخراجها ومتثيلها حت إيراف املدمل الرتبوس اخلاص؟
إق لةةذا -مةةا مة م ة  -لةةو طبة ت بيقةار منظمةار حتة إيةراف مةةدمل خةةاص ةةذغ املةةالة -مةةدمع
الرتبية البدنية مثالر -ملا وقعنا يف بك لذا املروال وال راع حياإ لةذا التيةام اخللقةي امللتةوسد ولعمةرس
إق لهنا قق مربةل الثغةرة ااساسةة األوىل الةيت إق متلة تسةرع منهةا إىل اهتمةع وبةاف خلقةي مةا مثلة
وبةةافد وإق مغلق ة واو ة لان ة م ة بعةةدلا معا ةةة بةةك يةةيفد واةةامل اهتمةةع مةةع مقومات ة املال ةةة
واملعنو ة يف مماق م بك ما هدلتا.
ولقةد بلةغ لة القسةيك ا نعليةةلس لنلةوع منتهةةى اخلبة د حينمةةا لعة لعبتة يف ا قلةيم ا نةةو
م مجهوم تنا العربيةة املتلةدة م ةام الحةتالإ ا نعليةلس ةاد و لة بوجمةف مستشةامار للمعةامف إ اكد
حية امةةد الةةى جهةةاحم الرتبيةةة قيهةةاد قعشة انة ال ةةبغة الت بيقيةةة للرتبيةةة اخللقيةةة والد نيةةةد ملبسة
لبال التعليم ا افد وبالغ ما است ا يف حشو اقةوإ الناية ة بااقةا ا اقةة الةيت تبلةد العقةك وتغلة
ااةةكد ومل ةةد يف املةةنه الدماسةةي متنفسةار شةةم منة ال ةةغام املعةةا الروحةةي الةواقعي ملفهةةوم األخةةالل

العامة الذس سول جمتمعهم و قوم حياهتم؛ امك ل إكيلاللي تجلذلكلالجهازلسوىلإمعاتلمال ل
الرجاللذ يلنفوسلمتةاعي ،لالليصلنونلإاللمةتخةمي لفيل ظائفد مو بتابار يف لواو ة ةأبلوق

و شربوق و ناموق.
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وم ة املبسةةم جةةدار مق نقةةوإ :إق حالتنةةا الرالنةةة اليةةوم قا مةةة متام ةار الةةى الةةنه الةةذس بةةاق تمنةةاغ
لنلوع د مع مق الحتالإ ا نعليلس والفرنسي قد وىل.
م لالمؤسفلأيضاًلأنلنقول :بأننةا مل نعة خةًار بعثةً مة لنلةوع و قرنسةة يف ماا ةة يةبوننا

الرتبو ةةة والد نيةةةد عةةا جعلنةةا نقةةذف إىل اهتمةةع بشةةباع مل ن ة قةةيهم الةةواي اخللقةةي العامةةك الةةذس
ةرب هم بتةةاماهم العةةر وا سةةالميد وةةاوإ بعةةد لة معا ةةة الو ةةعد ولعة م للعةةالال حين ةةذ مق
فيدد وم للمن والتهد د مق جيدا وسيلة إىل تقومي ما است ل ملتو ار معوجار؟
ولقد مجعتين امل القات بواحد م لبلف الذ نشبوا وخترجوا يف يوام لةذغ املةداملد ولعنهةا مل
تقةةدم مق متلعهةةم مخ ةًار مس سةةالن م ة اا ةةانة اخللقيةةة والةةد د ومان شةةعو إ ب ةراحة تامةةة لم ة
النفسية اليت ل جيد مفرار منهاد قامسعوا ما قاإ:
قةةاإ  :إنةةين محة الف ةةيلةد وملتةةل طربةار للمثةةك العليةةا واملتمسةةع ةةاد ومةةا مبثةةر مةةا مقعةةد ألختيةةك
نفسي ب الر م مب اإ الف ا كد وحاميار م محاة األخاللد وبم منس يف غمرة لذغ األخيلةة محالمةار
خمتلفةد مموس ا ظمةأ قلةهل ةذغ املثةك والف ةا كد ولعةين -و ةا لسسةم -ل مسةت يع مق محقة يةي ار
مة ة ل ةةذغ األح ةةالمد قق ةةد مبية ة لوق مق ب ةةره مح ةةد ب ةةال ر امل ةةبلس إىل الف ةةيلةد و ةةدمبين اليه ةةا
و و ممامي معاملها.
مما لبلف املعلمةوقد ققةد بةانوا ةعوق ممةامي اة الةد والف ةيلة ملفاظةار مغم ةة جمةمافد ل مجةد
يف ناحية منها مس ناقذة هتد ين إىل حتليلها مو معنالاد قعن متلقةى لةذغ األلفةام بمةا تتلقةى جمةندوقار
مقف ةك الةةى مةةا ي ة م ة ولةةو وج ةوالر لوق مق تتسةةلم ل ة مفتاح ةارد مو هتتةةدس لفتل ة إىل لليةةكد قةةإق
است ا لذا ال ندول مق ةري ل ظالرغ بالذل الذس يف جوق است اا تل األلفام م ار مق
جتمعين بالف يلة اليت محب انها.
وهك ا أعيش اليةم! أ عقةا اليلةيق وه أه ةىل مي هةميمأا وأبغة الذ قة وه أىةمل عقةال الة

م أاد ل ألنين مقرم ا الر لة بك وم م ة لمل ت بيقي املةي يف األحمقةة والشةوام د قلمةا ا ل منةدقع
إليهةةا ومن بةةع ةةا؟ ول ماثةةر الةةى واحةةد مة لةةذغ الةةدمول يف املعالةةد ق ةالر اة األحمقةةة والشةوام د قةةأ
ماثر اليها؟ وبيم ملتدس إليها؟
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مةةا ا تتوقةةع مة مسةةالي املعا ةةة الرتبو ةةة املفيةةدة ملثةةك لةةذا املسةةع د بعةةد مق اجتةةاحم ال ر ة وتوسة
ممواال لذا اهتمع واباب ؟
مما منا ققد مم تين مثقك الي م يرومغ اليت تأقم منهاد إق منا قعدت ملندق حوإ ممس ا طر
(قةاإ ا،د وقةةاإ مسةوإ ا )،بعةةد مق ت بعة نفسة الةةى مةا يةةاف مق بعهةةا الية لةةذا اهتمةةع لوق مق
عوق ل إ اك م وال مو حاق .
من ه ة ا اسانةةان ا ةةد امليةةا ذ  ،وةةذ ال ة وبةةل أمةةماس م بم ة

ون أن هةةىل ى ة ل ة مةةت عقمةةد

الن اح و ىلربد عقيأةا ممةا ا غ يةد وهةم غةم بةل أمةماس املةمح أن اةيً بةد ىةا

خالط لررجلالك،ل ال ل

ريةيكلالماء،لانفخلرفمك،لاللريبلأنهلسيخت لركقمكلهذالقطللأنليخ قهلزرةلالطنرل أمواجه .ل
ممةةا اث ةرات لةةذا اهتمةةعد ممةةا ال ةةهلوم الراسةةية القا مةةة يف جنبات ة د الةةيت م ة يةةأهنا مق ت ةةد لةةذغ
الةةرون الرتبو ةةةد حةةس بعةةد تعهةةدلا وعامسةةتها يف املةةداملد قةةال ننعةةر خ ةةومة لة ومثةةرغ يف حملللةةة العيةةاق
اخللقي لد الشباعد ولعنا نر مق معا تهةا تةأيف يف اخل ةوة الثانيةة بعةد األوىل()2د ول ية مق تلة
العثرات  -بعد ل  -ممر ل جيوحم الغة انة مو التسةالك قية د ول بةد مة العمةك الةى تواقة موحةي
املدمسة واهتمعد والتفااك بينهماد إ ال فك اب هتمع قبك مق عةوق ابنةار ألسةرت مو مدمسةت د ومعةا
ل من ل بد مق تن بع يف نفس تقاليد ل اهتمع واالات مغم منةم املدمسةة واألسةرةد ومغةم منةم
جمهولتاد بةك مةا مة ية يف مق اهتمةع ةنق بةك مةا نسة ت األسةرة واملدمسةةد وجيعلة منعاثةار إ ا مل
ت ةةاب معهم ةةا يف موحة ة وتقالي ةةدغد ب ةةك إ ا نللن ةةا ان ةةد ممس الع ةةامل الفرنس ةةي ممي ةةك لومب ةةامي وما ةةاف
مدمست د جند مق البي ة الجتمااية لي العامك الوحيد يف تربيةة ال فةكد ومق مةا مبرمتة لةذغ البي ةة حيةاإ
ل ل ميع ألس اامك م العوامك الرتبو ة األخر نق مو تغيًغ.
ولةةذل د ققةةد بةةاق ممةرار مفروغةار منة وجةةوع بةةنك بةةك مةةا يف جوانة لةةذا اهتمةةع مة مقةةذام وموبةةاف
خلقيةد إق مم د للرون الرتبو ة مق تسً يف نفول النوف سليمة لال ة إىل خر ال ر .
( ) 1اطلع يف مثناف بتابة لذا الف ك الى مقاإ يف ادل جد د بة (جملة امل وم) عاد قيها إرملا لذغ املشعلةد ر مق ااك ا ذمس ا محد يي د و قوإ ا
الشيف األوإ إن التعليم املهلتل ب ا نس يف مراحك التعليم باقةد عرتف بنفس مق الثمرة املرجوة لذل ل تأيف إل بعد سنوات طو لةد وو نعرم مرة مخر
ونقوإ :إق لذا ااك للمشعلة م مقرتحات ممة مجنبية انا يف بالئ األمرد وااك نفس مشعلة مبن م ممهاد ألق املبالئ اليت جتعلنا ل نر ى ببقاف املشعلة بما
ليد لي نفسها املبالئ اليت ل تر ى ا مبدار ذا ااك.
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ماذالنرىلفيلمجتمع الاليوم؟ ل
إننا نر قي محمار م األوب ة واألقذام واملفاسدد بع ها ت سد و سً حت ما ة اار ة د وبع ها
اوخةةر ش ة طر ق ة م ة وماف امتيةةاحم الفنةةوق واولاع د والةةبع منهةةا ا ة باسةةم التقدميةةة والتمةةدقد
وا ميع نقل يف هنا ة ال ر إىل وقول ل د م موام لذغ املأساة و يبهةاد وتبلة لنالة اة مسةالة
تل الفنوق واولاع والتقدميةد م بقي وما ا قعل ؟ ولعن ل تب ر إل نامار ت رم.
قفي ميداق األلع جتد معظم ملايا ل لو م سو مق جيعلوا من غاللة مقيقةة لبسةوهنا لق ةا ا
ا نك د عر وهنا ممام األب امد بأق يةبوق ا ةنك قةد منية بيننةا بللةد قيهةا وإلبةام انهةاد قهةي
حتتاال إىل ا طراف ا والداا ة إليها.
ومة حتة ل لةةة اار ةةة تب ةةر خلي ةار متالطم ةار مة م ةةات األيةةعاإ واألحم ةةاف الةةيت ق رهتةةا مخيلةةة
الر لة ومظهرهتا النلوات امللتهبة.
لذغ قتاة ل م إىل الشام د وقد بشف للنال م منعبيها إىل مق ى ققام ظهرلا.
وتل قد اخرتا ممعر جمومة م العرس الفيند حية بشةف للنةال اة معظةم جسةمهاد ولفة
سةةا رغ ةلل مقيقةةة ا ةةرت نفسةةها قية ا ةرارد ماحة تنقةةر األم نقةرار يف مشةةية متعثةةرة بة الغةةال
والرا ل .
ولةةذغ واحةةدة مخةةر قةةد غمسة يةةعرلا ووجههةةا وقمهةةا وايوهنةةا وملةةدا ا بشةةس األجمةةباا املت ةةامبة
املهلتلفة اليت ل فون منها إل ما لة النهم ا نسي ال امخ.
ومة وماف جمةيلات التقةدم واملدنيةة تب ةر مظةالر يةا ة غر بةة ملفهةوم الةرون الجتماايةة يف باللنةا
ب فتها باللار اربية مسلمة ا مبال هةا الراسةهلة اخلالةدة -قهةي مفةاليم ل جتةد نظًلةا إل بة األمةماألجنبية اناد لذغ األمم اليت نعتن منفسنا يف حيال إجيا انها(.)3
وبعد لذا بل قالغر مق نثوم د النتا ال بيعية ذغ املظالر الجتماايةة الشةا ة انةاد ونعةرتف
ونقر مننا يف مأساة جي مق نتدامبها ونق ي اليها.

( ) 1ومد ا ،ال وجك مق تغل اليوم الواي واللتلام الد ين الى ل النفالت األما د إق الشوام لتتأل اليوم ظهر الحتشام واا اع ا سالمي املعتدإد وما قد
وجمفت يف لذا املقاإ إق لو إل بقا ا ترب مؤوسها يف خمالفة املن واخلل والتومط يف مول ة الندامة والشقافد واملأموإ مق تدمبها ا دا ة ا ية اما قر .
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إق الق اف الةى النتةا ت لة ق ةاف الةى املقةدماتد ولةذا قةال بةد مة الق ةاف مولر الةى املفةاليم
البشةةعة املععوسةةة لةةالاع والفنةةوق بيننةةاد ول بةةد مة ال ةةرع الشةةد د الةةى م ةةدس الةةذ لةةو ةةم لةةذا
القرتاف الى األلع والف .
ممةا املرتلقةةة الةةذ بلثةوق بةةذل اة ال عةةام و العةيو بمةةا قولةةوقد قعلةيهم مق فتشةوا اة سةةبيك
غً لذا لت امهتم وطعامهم و ايشهم .
ول بةةد م ةار م ة و ةةع حةةدول إللاميةةة توحةةد انةةدلا حمس امل ةرمةد ومينةةع انهةةا بةةك مةةا لةةو غةةً ل ة
عانتها ب فتها امرمة اربيةد و عانة اهتمةع بوجمةف جمتمعةار اربيةار يةر فار .ولسةنا نق ةد بةذل إلةلامه
بالحت ةةاع م ة الفةةرل إىل القةةدمد ولعنةةا نوج ة مق لتةةلم ااشةةمة الةةيت تعةةن ا ة ب ةرامته د ول تثةةً
منظام الشهوة وول .
وليك ألحد مق لام من حر يف يأق ملل واا لت د ول لواحدة مق تلام مهنا حرة يف يةأق نفسةهاد
إل إ ا جم ألحد مق لام من حر يف مق ت رف بقانوق السً واملروم بما شاف.
قالعربة اليت سوقها جماحبها يف ار الشام و لتةوس ةا ات اليمة و ات اليسةامد و لة الةذس
ميشةةي ولةةو ةةلم الشةوام العامةةة ةةا يةةاف مة مقةةذام وموسةةاخد ومول ة البااةةة الةةذ تهلةةذوق مة قاماةةة
ال ر العام خملنار جتام ار لبيعهمد وتل اليت تسً يف لذغ الشوام وب منظام الشةباع متعر ةة متعشةفة
لتسةةتقبك األنظةةام ق ة ميواتهةةا ولتهللةةم م ة وما هةةا ثةةام قتنتهةةاد بةةك ل ة مظةةالر للفو ةةى البشةةعةد
ومنابع لس رام ا سيمة اليت ل جيوحم املعابرة يف اختالل الفرول ب بع ها واوخر.
وليك لواحد مو واحدة مق تلام م ار مق ل قيةد تأبةاغ الدميقراطيةة الةيت جية مق نةنعم يف محا ةاد
قالذ لمسوا الدميقراطية عنالا الوا البسي علموق العلم اليق مق الدميقراطية ل ختلو مة قيةولد
بك ل بد لستقامتها م وجول القيولد غً مق الفرل ب القيول اليت فر ها الو ع المستقراطي واليت
فر ها الو ع الدميقراطي مهنا يف ااالة األوىل تعوق مل للة القالة قلس د ويف ااالةة الثانيةة تعةوق
مل للة األمة واألقرال.
وليك ألحد مق تأقم مة لةذا التنظةيم حب ةة مق يف لة خديةار لقدسةية التقليةد األجمةم األبعةمد
واوراقار ا جالة الغرع وح امت د ل ألق األسال الذس مقام الي الغرع ح امت مسال ل ي
لةذا الشةةرل العةةر إمسةةاف مثلة د قهةةو مسةةال بونة اناجمةةرغ بمةةا قلنةةا قبةةك لةةذا الف ةةك مة ممشةةاال مة
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األمهةةات واألطفةةاإ واألحمواال الةةذ ةةل ةةم املدنيةةة ا ة مثابةةة األسةةرة وحبةةك النسة د وحينمةةا قبةةك
ح ةرات املت ةةأقف لةةذا األس ةةال ا ةةامهتم وم ةةدنيتهمد قإنن ةةا نعةةوق حين ةةذ يف غةةً حاج ةةة إىل الرتبي ةةة
اخللقيةد وقوان الرتبيةة اخللقيةة الةيت نوجةع ممسةنا اليةوم بااةد انهةا .و قيننةا منة لة سةول لةذا الر ةا
والقبوإ يف جمتمعنا ما لام لنال متمدنوق مثقفةوق جييبةوق الةى معابسةة املثقفة للوجةاهتم يف الشةام
بالرجماص لقون اليهم(.)4
وبعةةد قهةةذغ لةةي األسةةك املنظمةةة السةةليمة ملعا ةة لةةذغ املأسةةاة يف حياتنةةا الجتماايةةةد ولةةذغ لةةي
ال ر املبل ة مة غةً ية إىل نتةا مر ةية للةذ بلثةوق ةذغ املشةعلة اة حةكد ممةا إ ا بنةا نةأ
مق نعةةاد لةةذا إل بتلقةةم اا ةوالل وا ةرا م والرتجمةةد ةةا لنعاق ة ال ةواقع قيهةةا واملنةةدقع إليهةةاد قمةةا
مطرقها م معا ة ل منها املن السليم والبدليات الوا لة.
مق ميد ا ابة الى ايني د وم ع يف طر ق الشباكد ومحفةر يف مواقةع قةدمي اافةرد مترجمةد
لة د حةةس إ ا تلقفتة الشةباك مو لو ة يف اافةةرة لراة وةةوك مبلبةار ومعاقبةار ومربيةار ومق تعةةوق يف
ميد حالت الظمأ لتا ببدك يوقار إىل جراة مافد قأار ممام ايني امللتهبت قةدحار بةد عار مقراقةار
ش ةةم ا ة م ةةاف ب ةةامل حملإد مؤ ت ة وح ةةدلا تث ةةً الع ةةود وملني ة من ة ومل ةةرغ ح ةةوإ ب ةةركد ومغر ة
بالنق ا الية د ولعةين مجعلة مةع بةك لة قةوت قمة ولوق غا تة د ألنة مةاف ل متلعة منة ول
جةةدك ول مبةةوكد قلةةيك ل ة مس ح ة يف المت ةواف من ة ققةةك م هةةا العاقةةك وحةةدثيند مةةا ا ةةنع لةةذا
املسةةع اعةةرتل ا شةار؟ ملةةيك بةةدليار مة البةةدليات مق فقةةد ما ةةاب و ةةنق الةةى لة الةةذس ةةذول
ا لذا املاف لًتوس م لمة قبةك مق رتةوس مة املةاف الةذس شةتال إلية د نقلة قةيلع الشةرا ع الةيت
حترمد واألخالل اليت متنع وتتلعم؟ مع مق الشرا ع ما جافت يف وم مةا لت تة طبيعةة مو ختنة مغبةةد
وإوا جافت لتةقوم لذغ ال بيعة يف األقرالد وحتق سبك الرغبة املنظمة لل ميع.

املصدر :بتاع "البدايات"

لقع م القأيىل حممىل سعيىل رملان ال مبي

( ) 3نشرت ال لم منذ م ام مق محد املوظف ومع حموجت بينما سًاق يف بع الشوام إ ا جبمااة م األساتذة املثقف
باق جلاؤغ منهم ال رع وال فعد قما باق من إل مق مخرال مسدسار ومطل اليهم مخك مجماجمات.
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