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  بسم اهللا الرحمن الرحيم وبه نستعين

  

   يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك  

رضينا باهللا رباً وباإلسـالم دينـاً وبمحمـد نبينـا           . ومجدك

  . اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتناورسوال

  

  

  

  

                                                      

 .دبلوم ، معهد الفنون الجميلة للبنات *
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        الخط العربي هو ذلك الفن الراقي الجميل وهو موهبة تصقل بالمدان والتتبع وتطوير القدرات              

الذاتية وليسمو بصاحبه فنياً الذي يعبر عن رشاقة الحرف العربي ولقد تناولت لوحتي أنواع لخطوط               

ي والخط جلي الديواني والخط ثلث لألستاذ الفاضل محمد شوقي للمدرسـة            العربي منها الخط الديوان   

تركية والخط النسخ لألستاذ الفاضل هاشم البغدادي للمدرسة بغدادية وأيضاً الخط الكوفي المربع من              

مجده جوامعها ومساجدها في كتابات خطية محفورة حفراً بارزاً في جدرانها من الـداخل والخـارج                

المحاريب وأيضاً تحتوي على عناصر مزخرفية بأنواع القبائية وتركيـة وهندسـية            وعلى األبواب و  

تناولت فيه تعريف الزخرفة لغة وداللة معني ثم أنواعاً وأشكاالً ودوافع التحوير الزخرفي ومـن ثـم         

التصاميم الزخرفية واأللوان هي عمل يدوي فني يقوم على إشغال مساحات منتظمة وغير منتظمة من 

لوحدات الزخرفية سواء أكانت حيوانية أم هندسة تقوم على مجموعة من العناصر في تكوينها              أنواع ا 

وبنائها كاألساس والتتابع والتداخل والتقابل والتكرار والتناظر المتماثل والنصفي والتعامـد وحاجـة             

  )١(.اإلنسان للزخرفة قديمة كانت وراءها دوافع التجميل والتزيين

  

 أي تصميم سكيج عديدة من التصاميم ومنوعـة         ،م١/١٠/٢٠١١ي عمل لوحة في             لقد بدأنا ف  

وافكار الجميل بسيط لوحة والتركيز على العناصر السيادة في لوحة عالقتها بالخط واللون واللوحـة               

  .التصميم

  

       قبل أن يصل الخط العربي إلى قيمة اإلبداع التشكيلي كان مجرد كتابة مرت بمراحل معقـدة                

قل فيها من الكتابة المفككة نقالً عن النبطية المتأخرة إلى الكتابة المجموعة اللينة فالمزوية ثم إلـى                 انت

  )٢(الخط المنسوب على يد كبار الخطاطين مثل ابن مقلة

  

  

  

  

 )الحمد هللا(جماليات الخط العربي في الموصل
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        هو أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة الوزير الشهير والكاتب والشاعر ومقلة اسـم                 

هـ وانتقل أول أمره فـي وظـائف        ٢٧٢ولد في بغداد في شوال سنة        وها يرقصها، جدته فقد كان أب   

الدولة العباسية فكان يتولى بعض أعمال فارس ويقوم بجباية خراجها ووزر لثالثة من خلفـاء بنـي                 

العباس هم المقتدر باهللا والقاهر باهللا وبسبب حسد حاسدية تعرض للمحن والفنن التي أدب إلى التنكيل                

ه حتى أمر الخليفة بقطع يده اليمنى فالمه ذلك كثيراً حتى أنه بكى يده ورثاهـا بمقطوعـات                  به وسحن 

مؤثرة وكان يقول يد يد خدمت بها الخلفاء وكتبت بها القرآن الكريم دفعتين تقطع كما تقطـع أيـدي                   

  )٣("اللصوص

بقي مسجوناً حتـى          وتعرض بعد ذلك لمحن قاسية وأقام في الحبس زمناً طويالً وقطع لسانه و           

  .هـ٣٢٨توفي في يوم األحد العاشر من شوال سنة 

         وقد وضع قواعد المهمة في لخط العربي وقياس أبعاده ونسب حروفه ويعتبر الرئيس األول              

  . لقاعدة الثلث وعلى طريقته سار الخطاطون من بعده

روف بابن البواب قـرأ القـرآن             ابن البواب هو أبو الحسن علي بن هالل بن عبد العزيز المع           

الكريم ودرس العربية على أبي الفتح عثمان بن جني وصحب أبا الحسين ابن سمعون أشهر وعـاظ                 

بغداد في عصره وتأثر به ،وكان قد اشتغل في شبابه بتصوير الدور والكتب والدواوين ثم جود الكتابة 

حروف وكان ابن البواب مليح األسلوب      ونبغ في الخط حتى اتقن قاعدة ابن مقلة فأبدع في أوضاع ال           

  )٤(.في النثر وله شعر حسن منه قصيدته الرائية التعليمية في فن الخط وأدواته

       وقيل تحسين الخط كان تحسين الكتابة لتصويب القراءة وابتدأ اإلصالح األول على يـد أبـي                

كسرة ومعه للضمة ثم جاء تلميذاً      األسود الدؤلي إذا وضع نقاطاً حمراء فوق الحروف للفتحة وتحته لل          

نصر بن عاصم ويحيى بن يعمد فابتكرا النقطة للتمييز بين األحرف المتشابهة ثم ظهرت الحركـات                

التي وضعها لخليل بن احمد العز اهيدي وظهرت أساليب وأقالم أهمها الكـوفي والنـسخ والرقعـي                 

ولهذه األساليب واألشـكال قواعـد      .والديواني والفارسي ولكل أسلوب أشكال تختلف بمقياس الحرف         

وضعها كبار الخطاطين فكان لكبارهم مثل ياقوت المستعصي والحافظ عثمان سر وهوية عند كتابـة               

   )٥(.القلم الواحد وخاصة قلم الثلث الذي يعد أصعب األقالم وأجملها

  

  

  

 مروة ذنون الطائي
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 )الحمد هللا( في الموصلجماليات الخط العربي
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داث السياسية والعسكرية والطبيعية وتطوراتها المتالحقة داخل الدولة العثمانية                مثلما أثرت األح  

م وغيرهـا فـضالً عـن       ١٩١٤وخارجها وعزل السلطان عبد الحميد وقيام الحرب العالمية األولى          

في الواقع الـسياسي واالجتمـاعي      ) ١٩١٨-١٩١٥(سنوات القحط التي مرت بالموصل بين عامي        

ثيراً سلبياً األحداث كذلك في الحياة الثقافية والعلمية بحيث أصابت الخط أيضاً            واالقتصادي للموصل تأ  

بالتراجع والنكوص خصوصاً في بدايات القرن العشرين ويمكن القول أن جيـل هـذا القـرن مـن                  

الخطاطين المواصلة كان وريثاً للجيل الذي سبقه في تقليد الصورة الواحدة المتشابهة لألداء واألسلوب   

رين في قواعد فن الخط وضبطها ،إذ كان أغلب المشتغلين بالخط والكتابة من أفراد هذا الجيـل                 الفقي

جيدين أكثر من كونهم خطاطين مجدين ضالعين في فن الخط فقد برز من أهتم بالخط وعمـل فيـه                   

جهده العلمي والفني من أمثال عبد اهللا الصائغ وإبنه محمد طاهر وحفيـده احمـد وحـسن حـسين                   

  )٦(.ومحمد علي الفخريرمضاني 

òyìÜÛa@À@òß‡ƒn¾a@Âìİ©a@ @

      أنواع الخطوط المعتمدة في اللوحة اعتمدت على خط النسخ وخط الديواني وخط الجلي ديواني              

  -:والخط كوفي مربع ولخط الثلث

*ÀìØÛa@Á©a:-  

في الحين نفسه   هو الخط العربي الذي حمله الفاتحون المسلمون لنشر دينهم وشوائهم وفرضوا                   

وجوب استعمال اللغة العربية باعتبارها اللغة دينية لتعليم سكان البالد المفتوحة عقيدة اإلسالم المتناهة              

في اليسر وصيغ الصلوات المجتمعة في اإليجاز وهكذا فأينما  حل الخط الديواني اسم المنطقة التـي                 

 العربية كون هذا األخير أداة الكتابـة        حل بها ينطبق هذا على الخط المغربي دون غيره من الخطوط          

منذ صدور اإلسالم وبما أن المفاوية لم تكن لهم كتابة خاصة أبان فتح اإلسالم لبالدهم فـإنهم تبنـوا                   

  ". الحمد هللا رب العالمين"األبجدية الكوفية ونص مكتوب في اللوحة 

*ïãaìí‡Ûa@ïÜ§a@Á‚:-  

 )سورة االعلـى " (ربك االعلى الذي خلق فسوىسبح اسم   "ونص مكتوب موجود في اللوحة              

نشأ هذا الخط ليس تفكير وال هو نتيجة قصد منها التحسين واإلبداع ولكنه وتعد مصادفة تهيـأت ال                  

بجاه غيره فهمدت له هو فتكون بالتتابع للمالءمة والتجانس وإنه من فروع الخط الديواني الذي يحمل                

 مروة ذنون الطائي
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ني الجلي وهو الخط العربي الذي عرف في نهاية القـرن           خصائص ومميزاته مما سمي بالخط الديوا     

    )٧(.العاشر الهجري واوئل الحادي عشر

     ابتدعه أحد رجال الفن يدعي شهالً باشاً في الدولة العثمانية وقد روج له أرباب الخط باالنتـشار             

مية وهو يمتاز عن أصـله      في أنحاء البالد العثمانية وأولوه العناية بكتابته في المناسبات الجليلة الرس          

الذي يفرع منه ببعض حركة إعرابية ونقط زخرفية رغم إن الغباء حروفه المفردة بقيـت مـشابهة                 

  )٨(.ألصلها الديواني كما يبدو للناظر ألول وهلة ضبطت بقواعد ميزان النقط على غرار الخط الثلثي

*ïãaìí‡Ûa@Á©a:-   

 ما ودعك ربك وما قلى ولآلخرة خيـر لـك مـن             والضحى والليل اذا سجى   " (سورة الضحى "      

 سمي بالـديواني ألن  )االولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضاالً فهدى    

صادر من الديوان الهمايوني السلطاني العثماني فجميع األوامر الملكية واللغامات والفرمانات التركية            

الخط  في الخالفة العثمانية سراً من أسرار القصور وقد كانـت            سابقاً كانت ال تكتب إال به وكان هذا         

له صورة معقدة تزدحم فيها الكلمات إزدحاماً ال يترك بينها فراغ يسمع بإضافة أي حرف أو كلمـة                  

  . إليها وهذا التعقيد أو السلطان خطاطون اختصوا بكتابة هذا النون دون سواه

* ïãaìí‡Ûa@Á©a:-   

ي الذي ظهرت مالمحه الواضحة في القرن التاسع عثماني النشأة وقد وصـل             هو الخط العرب         

إلى درجة عالية من الجمال على أيدي الخطاطين األتراك وفي القرن الحادي عشر للهجـرة أجـاد                 

  )٩(.الصدر األعظم

*„äÛa@Á‚:-   

 والحيـاة   تبرك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت           " (٣-١سورة الملك "     

ليبلوكم ايكم احسن عمالً وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن                 

إن خط النسخ قريب من خط الثلث من نواحي الجمال واالبهمة والروعة والدقـة وكـان                 )من تفوت 

ل حـسناً   يستعمل النسخ الكتاب فيسمى نسـخ وهو يحتمل التشكيل ولكل أقل من ثلث ويزيـد تـشكي               

  . ويكتب بخط النسخ القرآن الكريم واألحاديث الشريفة

 )الحمد هللا(جماليات الخط العربي في الموصل
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وكلما كانت الكتابة فيه دقيقة وصغيرة كانت أجمل ولذلك تتخذ حروف المطابع على األغلب من                    

  -:هذا النوع ولدى متابعتنا لموضوع خط النسخ وجدنا تسميات أخرى لهذا الخط فمثالً 

-b›ÐÛa@„äÛa@Á‚:-  

  . خط النسخ تماماً لوال بعض االختالفات في هندسة حروفه وامتدادهاوهو        

-„äÛa@åíë‡nÛ@Á‚:-  

يقال إن الخط النسخ استعمل في تدوين السجالت والكتب والمعامالت في شتى أنحـاء العـالم                      
  . اإلسالمي

-sÜrÛa@Á‚:-   

ه ثلث طومار أي ثمان شـعرات       سمي بالثلث ألنه يكتب بقلم عرض     ) وأما بنعمة ربك فحدث   (        

من شعر البرذون وقلم ثلث يميل إلى تقوير من البسط والتدويس فيه الزم وهو على نوعين خفيـف                  

  )١٠(.وثقيل ويعد خط ثلث أصل الخطوط العربية

       ورايها وأبهاها وأجملها وتعتبر الوزير ابن مقلة أول من وضع قواعده وأجاد في كتابة من بعد                

  . خطاطينكثير من ال

     وقد تسابق الخطاطون في إجادة رسم حروفه حتى صار في أبهى حلة وأجمل تشكل وصـارت                

  . حروفه الموزونة بالنقط موضع اهتمام الدارسين والمتتبعين في شتى أقطار العالم اإلسالمي

ويستعمل       وخط الثلث خط جميل سواء كان رقيقاً أو جليالً ويحتمل كثيراً من تشكيل والحركات               

هذا نوع على األغلب في كتابة سطور المساجد في محاريب والقباب والواجهـات وفـي المتـاحف                 

وعناوين الكتب والصحف أوائل سور القرآن الكريم إلى غير ذلك مـن تحـف الفنيـة كالمعايـدات                  

  .والبطاقات الشخصية 

 شـعرات وخفيـف     ٨ث هو         ولقد تعددت التسميات على خط الثلث أو قلم ثلث قسمات ثقيل الثل           

الثلث وهو أدق منه قليالً والفرق بينهما إن الثقيل يكون منتصباً به ومبسوطاته قدر سبع نقط على ما                  

في قلمه والخفيف يكون خمس نقاط فإن انفصل عن ذلك سمي القلم اللؤلؤي وجاءت تسميات أخـرى                 

  )١١().المحقق(على خط ثلث ومنها تسمية 

  

 مروة ذنون الطائي
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Ûa@À@òîÜîØ“nÛa@áîÔÛaòyìÜÛa@À@òÐÃì¾a@òîßý⁄a@æìäÐ  

      إن المعيار التشكيلي للبحث هو الوسيلة التي تمكن الباحث من معرفة مظاهر الجمال التي يتميز               

بها أي فن من الفنون دون االهتمام بمضمونه وبدوي أن استعرض بعض القيم التـشكيلية اإلنـسانية                 

ر الفنية التشكيلية وهي الخط والمساحة واللـون       حيث ال يخلو أي عمل فني تشكيلي من بعض العناص         

والظل والنور ومالمس السطوح والحيز وإن عالمة هذه العناصر بعض بالبعض اآلخر وما يـشمل               

عليه من إيقاع يعطى للعمل الذي يعطها جمالها ذاتي وهي تخضع لقانون إلهي رياض فـي تكوينهـا     

ساسية من فنون الكتاب أو المخطوطات وربما يكون        ولنأخذ من الخط مثالً باعتباره أحد العناصر األ       

عنصر ذا أهمية بارزة فيها حيث نخضع فن الخط بال شك للقيم التشكيلية السائدة في الوسـط الفنـي                   

التي تقوم عليها كالكتلة والمساحة والخط والحركة والفراغ والمركز البصري واالنـسجام والتـضاد              

ة بين الشكل والمضمون على هذا األساس فـإن العناصـر           والمسار وغيرها من مفردات ذات العالق     

المميزة فنياً للتكوين في الخط العربي هي عناصر تشكيلية خطية تأخذ قوتها الفنية مـن خـصوصية                 

النظام الخطي من أصوله وقواعده بالدرجة األساس للتمارس بدورها مهمة تحديد خصوصية العمـل              

أشير عناصر التكوين الفني التي تتوفر عليها بشكل أسـاس          الفني الخط العربي أيضاً من هنا يمكن ت       

  تم استخدام خط الكوفي فـي        )١٢(. وغيرها –وضروري من اللوحة الخطية متمثلة في الكتلة الفراغ         

اللوحة كونه يغلب عليه المربع السكون واالستقرار وذلك لتساوي أضالعه وإن مجرد تعبيـر هـذه                

دة فالمربع تسمى إلى عائلة الخطوط المستقيمة وإن هذه الخطوط          األضالع يمنع اشتقاقات هندسية جدي    

   )١٣(.تمنع إحساساً بالهدوء ومع ذلك فقد انتج الخطاطون أعماالً خطية كثيرةً ذات أشكال مربعة

ÀìØÛa@Á©a@ŠìèÃ:-  

     أنشأ العرب الكوفة على مقربة من الحيرة عاصمة للخميين أنشأها سعد بن أبي وقاص بأمر من                

للهجرة ومنذ ذلك الحين بدأت الحيرة واألنبار تفقدان مـا          ١٩و١٧خليفة عمر بن الخطاب بين عامي       ال

كان لهما من أهمية خططت المدينة بادئ ذي بدء تخطيطاً قبلياً وكان أول أمرها معسكر من الخيام ثم                  

وكـان ذلـك   تحولت بمرور الزمن إلى منتجع شيدت مبانيه باللبن ولم ثلبت أن نمت واتسعت رقعتها    

مقترناً باتساع الفتوح العربية ناحية الشرق وكانت غالبية سكانها من اكبر األعراب وبعض التجـار               

  )١٤(.وغيرها

  

  

  

 )الحمد هللا(جماليات الخط العربي في الموصل



 

)٩( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@VQH@O@æbjÈ’@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR@â@ @

îßý⁄a@ÒŠb‚ÛaòòyìÜÛa@À@òß‡ƒn¾a@  

      تناولت في اللوحة زخرفة تركية ونباتية على شكل شريط زمن في اعلـى اللوحـة والـدائري            

 هي زخرفية تركية عمل يدوي فني يقوم على مـلء واشـغال مـساحات               زخرفي من وسط اللوحة   

منتظمة وغير منتظمة من أنواع وحدات الزخرفية سواء كانت حيوانية أم هندسية أو نباتية تقوم على                

مجموعة من العناصر في تكوينها كاألساس التتابع والتداخل والتقابل والتكرار والتنـاظر والمتماثـل              

رفة قديمة كانت وراءها دوافع التحميل والتزين وقيـام إنـسان حـضارة وادي              وحاجة اإلنسان للزخ  

الرافدين بتنفيذ زخارف سطوح الجرار واكتافها والصحون والكؤوس خالل أحداث زخارف محذوزة            

غائرة أو نافدة تحمل مشاهد كائنات مختلفة وأشكال دائرية ورغم بساطتها فإنها عبرت عـن تطـور                 

لفترة، وأيضاً الزخرفة في األشكال هندسية عرف هذا النمط في الحـضارات            ذوق اإلنسان في تلك ا    

لقديمة وقد ذكرنا إن أمثلها الفخاريات التي اشتهرت بها حضارة بالد وادي الرافدين ومنها أرضيات               

صحون الدائرة التي عرفت لدى مؤرخي الفنون بأشكال النسوة الراقصات حيث نفذت بتوزيع هندسي              

فيذ أشكال هندسية على العمائر الرومانية بالفسيفساء قوامها أشكاالً سداسية الـرؤوس            جميل كما تم تن   

هي تعمد أساساً دوائر متساوية األلوان في اللوحة الزخرفية كانت األزرق والنيلي لأللـوان غـرض                

خاص وعذوبة رقراحة ومدلوالت تعبيرية وقد اتسمت الزخرفة عند المسلمين لفترة زمنيـة طويلـة               

 )١٥(ألكثر من لون في الوحدة الزخرفيةوان خاصة كالذهبي واألسود واألبيض إضافة إلى مذاوجة باألل

  .فأصبحت الزخرفة اإلسالمية شخصية مستقلة ويتوضع ذلك

òyìÜÛa@À@òß‡ƒn¾a@æaìÛþa  

  .     هي االحمر واالزرق واالصفر واالخضر واالسود والدرجات الرصاص والنيلي

 مهماً في تأكيد النواحي الجمالية في األعمال الفنية الناجمة لما له من مدلوالت                   يلعب اللون دوراً  

رمزية تتحقق مع المضامين المطروحة في اللوحة واستخدام التدرج اللوني يمنحها قيماً فنية جديـدة               

أو وهنالك اللون والوان ثانية ومعروفة يكثر استخدامها في لوحات الخط العربي منها اللون الـذهبي                

  )١٦(.اللون األزرق المعبر عن العمق والالنهائية كما يستخدم أيضاً اللون األحمر
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)١٠( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@VQH@O@æbjÈ’@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR@â@ @

òyìÜÛaë@æìÜÛaë@Á©bi@bènÓýÇ@ñ†bîÛa  

     السيادة أحداث السيادة في اللوحة بطرق وأساليب عديدة فقد تكون السيادة من تدرج اللوني و من                

أو قد تكون في سيادة مقطع كلمة أو حـرف بـسيط            ) اغالفر(أو السلبية   ) الحركة(العناصر اإليجابية   

  . جزء معين من عناصر اللوحة علي كامل تكوينها ويتكون مركز الجذب البصر

      السيادة من اللوحة هي الدائرة خط ثلث وحولها الزخرفة التركية وتتمثل من الدائرة الالنهائيـة               

تشق األشكال البيضوية التي تمتـاز باألنويـة   ومن محيطها الخارجي أبدلة واستمرار بالحركة ومنها      

  )١٧(.والنعومة واكثر األشكال الدائرية راحة ألعيننا ألنه يخرج عن االنتظام هندسي

ò¸b©aZ@ @

       تناولنا من خالل هذا البحث ،مسيرة الخط العربي بأنواعه المعروفة عبر مراحل تطوره،مـع              

يم الجميلة والمضامين التشكيلية التـي يـشكلها الحـرف    التركيز الشديد على جماليات ذلك الخط والق    

العربي وبأنواع المعروفة من الخطوط ومن أبرزها خط الثلث والنسخ والديواني والكوفي فضالً عن              

تسلطنا الضوء على جماليات وأهمية الزخرفة العربية المرتبطة عن األشـكال الهندسـية المتعـددة               

 والتوريقات واالفاريز والتراكيب المتجانسة التي تزدان بهـا         المناحي وبشكل خاص وزخرفة النباتية    

اللوحات الفنية في شاطرها للوحات الخط العربي أو في إطار التشكيل الفني الذي يكمل عمل اللوحة                

  . ويساهم في إظهار جمالية الخط العربي في تالوينه المتعددة

  

  

  

  

  

  

  

  

 )الحمد هللا(جماليات الخط العربي في الموصل



 

)١١( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@VQH@O@æbjÈ’@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR@â@ @

”ßaìa@ @

  ) الموصل(لموصل المعاصرون، مركز دراسات الموصل عبد الرزاق جعفر الحمداني، خطاطو ا-١

  ٧ص) ٢٠١١(    

  ٤١٣ص )٢٠٠١بغداد، (١محمود شكر الجبوري، المدرسة البغدادية في الخط العربي ،ج-٢

  ،٢٠١١-٢٠١٠ماهر محمد علي عزيز، فن الخط العربي ،نبذة عامة شاملة ملزمة تدريس -٣

  ١٨ ص   

  ٢٠المصدر نفسه، ص-٤

  ،كانون الثاني) ٦-٥(مجلة حروف عربية العددان " اليات الخط العربيجم"يوسف ذنون  -٥

  ٢٠٠٢ دبي     

  ٣٩، ص)١٩٩٦الموصل " (الخط لعربي في الموصل ماضيه وحاضره"ادهام محمد حنش -٦

  ٢٩٨الجبوري، المصدر السابق، ص-٧

  ٢٩٨المصدر نفسه، ص-٨

  ٢٩٨المصدر نفسه، ص-٩

   ٢٩٥المصدر نفسه، ص-١٠

  ٢٩٥، صالمصدر نفسه-١١

  ١٤٨، ص٢الجبوري، المصدر السابق، ج-١٢

  ١٤٨، ٢المصدر نفسه، -١٣

   ١٢٥، ١المصدر نفسه، -١٤

  ١٤-١٢، ص ص ٢٠٠٤، )الموصل(باسم ذنون، المزخرفات الموصليات -١٥
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