
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد رضا وظری دارکًلی معريف تٍ کافکای ایران ، وًیسىدِ کتاب

است کٍ تعاریف تازٌ ای از عىاصر داستان راَىمای داستان وًیسی  

 يارد ادتیات داستاوی کرد . دارکًلی وًیسىدٌ ي مىتقد ادتی

 صاحة سثک ایراوی است ي مىتقدان ادتی اي را

ن می داوىد .سردمدار ادتیات داستاوی وًیه ایرا  

 ادتیات دارکًلی سمثلیک ، سًررئال ي سیال ذَه است .

 ادتیات دارکًلی ریستیىاوٍ درماودگی َای تشر را

 تٍ تصًیر می کشد . ادتیات دارکًلی خًاَان صلح جُاوی است .

 رمان َای محمد رضا وظری دارکًلی در لس آوجلس آمریکا

 ي تًسط اوتشارات شرکت کتاب مىتشر شدٌ اود .
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 پیطٍفتار : 

خاِی اس جًٙ ٚ ظّـٓ ٌـزدد      آرسٚی ٕٞیطٍی ٔٗ ایٗ است وٝ جٟاٖ

چٙاٖ وٝ ٕٞٝ تاٞٓ دٚست تاضیٓ ٚ تٟٙایی اس ٔیاٖ تزٚد   اس ایٙـزٚ رٔـاٖ   

در ایٙجـا  را ٘ٛضتٓ ٚ ٔخزن جٙثص ادتی داروِٛی ضـمْ     ٔزي ٕٞسایٝ

اس تٕأی ٘ٛیسٙمٌاٖ جٟاٖ خٛاٞص ٔی وٙٓ تٝ یاری ایٗ جٙثص تیایٙم ٚ 

چـٖٛ ادتیـاب تـٝ    دٞٙم ! تا ٍ٘ارش آثارضاٖ ایٗ پیٕاٖ ٘أٝ را ٌستزش 

 چٙیٗ پیٕاٖ ٘أٝ ای احتیاج دارد   

 ٔخٕم رضا ٘ظزی داروِٛی 

ٔیالدی 0241خٛرضیمی ، تزاتز تا   4931ایزاٖ ، تٟزاٖ ، تٟار 
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 قًاویه : 

پیمان وامٍ ی جىبش ادبی دارکًلی شامل دٌ بىد می شًد کٍ بٍ شزح 

 سیز َستىد . 

ن ، خًاَااان ویًیااگ ي شسااتزی دياااتی میااان  دمیااا -1

 دياتی بشز با حیًاوات ي طبیعگ .   

 جُان يطىی .  -2

 مذَبی .   ضد وژاد پزاتی ي وعصبات -3

 وکیٍ بٍ يجدان .  -4

  سادی در بیان .  -5

  سادی در بکارشیزی متدَا ي ابک َای وگارشی .  -6

 اوتیاد شجاعاوٍ .  -7

 اس خًد شذشتگی .  -8

 رااتی خًاَی .   -9

 بزابزی  دم َا .   -11
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 جىبش ادبی دارکًلی :  بىد َای پیمان وامٍ یشزح 

خًاَان ویًیگ ي شستزی دياتی میان  دمیان ، دياتی   -1

 بشز با حیًاوات ي طبیعگ .   

جٙثص ادتی داروِٛی ، تمٛیت ٚ ٌسـتزش لـّج جٟـا٘ی را ٟٔـٓ تـزیٗ      

آرٔاٖ ٚ ٞمف خٛد لزار دادٜ اسـت   جٙـثص ادتـی داروـِٛی ٚضـؼیت      

  تزای ٞزوسـی رٚضـٗ    وٙٛ٘ی جٟاٖ را ٘ا آراْ ٚ تاسف تزاٍ٘یش ٔی دا٘م

است وٝ تشري تزیٗ تخزاٖ تطز أزٚس ، تٟٙایی است   تٟٙایی ٘یش در اثز 

وٕزً٘ ضمٖ ٟٔزٚرسی ٚ دٚستی تٝ ٚجٛد ٔی آیم   جٟاٖ أزٚس پـز اس  

درٌیزی ٞای فزدی ، لٛٔی ، سیاسی ٚ ػمیمتی است   جًٙ تٟٙا سٔا٘ی 

یـا در اثـز   ٔؼٙا ٕ٘ی یاتم وٝ فزدی تٝ دیٍزی آسـیة جسـٕا٘ی تزسـا٘م    

درٌیــزی ٞــای تــٗ تــٝ تــٗ ٚ ٌزٚٞــی ، خــٛ٘ی ری تــٝ ضــٛد ، تّىــٝ 

خٛدخٛاٞی ٘یش ٘ٛػی جًٙ تا دیٍزاٖ است ! تٝ ٚالغ تٕأی جًٙ ٞای 

تشري اس خٛدخٛاٞی تزٔی خیش٘م   جٙثص ادتی داروِٛی د٘یـایی تـمٖٚ   

جًٙ ٔی خٛاٞم   یؼٙی د٘یایی وٝ در آٖ خٛدخـٛاٞی ٘ثاضـم ،  دیٍـز    
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ٟٔزٚرسی ،  یشی ٘ثاضم    در ٔماتُ ، د٘یایی سزضار اسٌزیشی ٚ دیٍز ست

دیٍز دٚستی ٚ دیٍز خٛاٞی تاضم   ٘ٛیسٙمٌاٖ جٙـثص ادتـی داروـِٛی    

تزای ٌستزش لّج جٟا٘ی ٔی ٘ٛیسٙم   اس جًٙ ٞا ٚ دیٍز آساری ٞـا  

ا٘تماد ٔی وٙٙم ٚ تا ٍ٘ارش خٛد تالش ٔی ٕ٘ایٙـم تـز ا٘میطـٝ ٚ رفتـار     

تـا رفتـٝ رفتـٝ ٟٔـزٚرسی ٚ لـّج جٟـا٘ی        ٔزدْ جٟاٖ تاثیز تٍذار٘م ؛

ٌستزش یاتم   جٙثص ادتی داروِٛی ، ٕٞچٙیٗ آسیة رسـا٘مٖ تطـز تـٝ    

عثیؼت ٚ دیٍـز جا٘ـماراٖ ٚحطـی را ٘اضایسـت ٚ خـالف خٛاسـتٍاٜ       

ٚجٛدی اٚ ٔی دا٘م   تٝ ٕٞیٗ سثة ٘ٛیسٙمٌاٖ ایٗ جٙثص در آثارضاٖ ، 

    تثّیغ ٔی وٙٙم  تطز تا حیٛا٘اب ٚ عثیؼت رادٚستی 

 جُان يطىی .  -2

٘ٛیسٙمٌاٖ جٙثص ادتی داروِٛی در ٞز ٘مغٝ ای اس د٘یا وٝ تاضٙم خٛد را 

ٔخمٚد تٝ جغزافیای خالی اس جٟاٖ ٕ٘ی دا٘ٙم ٚ سزاسز جٟاٖ را ٚعـٗ   

سادٌاٜ خٛدضاٖ ٔی ضٙاسٙم   تٕأی ٘ماط جٟاٖ را تٝ یه ٔیشاٖ دٚست 

       ْ تاضـم سـ ٗ   دار٘م ٚ در آثارضـاٖ درتـارٜ ی ٞزوجـای د٘یـا وـٝ  س     
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ٔی ٌٛیٙم   ٚ خٛد را ستا٘ی ٔی دا٘ٙم وٝ ٚظیفـٝ دارد پیـاْ ٞـای ٔـزدْ     

 جٟاٖ را تا لمای تّٙم تیاٖ وٙم     

 مذَبی .  ضد وژاد پزاتی ي وعصبات  - 3

جٙثص ادتی داروِٛی ، ٞزٌٛ٘ٝ ٘ضاد پزستی ٚ تؼصثاب خغز٘ان ٔـذٞثی  

ٔـی دا٘ـم   جٙـثص     را ٘اضایست ٚ تٝ دٚر اس ارسش ٞای سیثای ا٘سا٘ی

ادتی داروِٛی ٕٞٝ ی ا٘ساٖ ٞای د٘یا را تا رً٘ ٞا ، ٘ضادٞا ، ٚضؼیت ٞا 

ٚ ٔذٞة ٞای ٌٛ٘اٌٛ٘طاٖ ، تا ٞٓ تزاتز ٚ ٔختزْ ٔی دا٘ـم   ٘ٛیسـٙمٌاٖ   

ایٗ جٙثص در آثارضاٖ ٘ضاد پزستی ٞا را ٔخىْٛ وـزدٜ ٚ ییـز ا٘سـا٘ی    

ٍٕاٖ تذوز دٞم ٕ٘ایص ٔی دٞٙم   جٙثص ادتی داروِٛی تالش دارد تٝ ٞ

ثی ای وٝ ٔٙجز تٝ درٌیزی ٔیـاٖ دٚ ٌـزٜٚ  ، یـا    ٞوٝ ٞزٌٛ٘ٝ تؼصة ٔذ

ا٘شٚای ٌزٚٞی ٞزچٙم وٛچه اس ٔزدْ جٟاٖ ضٛد ، ییز ا٘سا٘ی ٚ ٘اپان 

 است   
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 وکیٍ بٍ يجدان .   – 4

جٙثص ادتی داروِٛی ػمیمٜ دارد ،  ٚجماٖ ، تٟٙا ٔخىٕـٝ ای اسـت وـٝ    

جماٖ را ٔؼیار سٙجص ٘یىی ٞا ٚ تـمی ٞـا   احتیاج تٝ لاضی ٘مارد   ٚ ٚ

لزار ٔی دٞم   ٘ٛیسٙمٌاٖ داروِٛی ٌزا  ٞیچٍاٜ ٘ثایـم تـا ٔؼیـار ٞـای     

٘ٛاع تطز ضىاف ٔی ا٘ماس٘م ، تزای ٕ٘ٛ٘ـٝ سـثه ٞـا ،    دیٍزی وٝ ٔیاٖ ا

    ٔــذٞة ٞــا  ، فّســفٝ ٞــا ٚ ســٙت ٞــای خــاظ لــٛٔی ، تــٝ تخّیــُ  

زی اس آٟ٘ا اظٟار٘ظز وٙٙـم    درٔا٘مٌی ٞای ٟٔٓ تطز پزداس٘م ٚ تا تٟزٜ ٌی

ٔا ػمیمٜ داریٓ ، ٚجماٖ ٔی تٛا٘م تٟتزیٗ ٔؼیار تزای سٙجص درسـتی ٚ  

 ٘ادرستی ٞا تاضم   

  سادی در بیان .  – 5

 مار ــزای خٛد پایـٓ را ٕٞیطٝ تـزا ، آسادی لّــ٘ٛیسٙمٌاٖ داروِٛی ٌ

    ٔی دا٘ٙم ٚ تٝ آسا٘ی درتارٜ ی اض اظ ، دِٚت ٞا ، آییٗ ٞا ، 

ا٘میطٝ ٞا ، ٌزایص ٞا ٚ رسٛٔاب تشري ٔزدْ جٟاٖ ٔی ٘ٛیسٙم   

جٙثص ادتی داروِٛی در راٜ تیاٖ حمیمت اس ٞیچ ٔا٘غ ٚ ٘یزٚی ٔ اِفی 

ٕ٘ی ٞزاسم  ٚ ٘ٛیسٙمٌاٖ داروِٛی ٌزا تٝ آسا٘ی  ٍ٘ارش  ٘اْ خٛد تز 
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پاوت پست ، ٘اْ اض اظ ٟٔٓ جٟاٖ را در وتاب ٞایطاٖ ذوز ٔی وٙٙم   

داروِٛی در تیاٖ ٞزٌٛ٘ٝ ٔٛضٛػی وٝ تٝ ٌستزش لّج جٙثص ادتی 

جٟا٘ی ٚ تاسپس ٌیزی حمٛق پایٕاَ ضمٜ ی ٔخزٚٔاٖ جٟاٖ اس ٌزٜٚ 

 ٞای ٔستثم  وٕىی ٕ٘ایم ، آساد است   

  سادی در بکارشیزی متد َا ي ابک َای وگارشی .  – 6

جٙثص ادتی داروِٛی تا ٞمف ٌسـتزش ا٘میطـٝ ٞـای دیٍـز دٚسـتی ،      

خٛد ٌذضتٍی ، ػماِت خـٛاٞی ، جٟـاٖ ٚعٙـی ، آسادی     ٟٔزٚرسی ، اس

تیاٖ ٚ راستی خٛاٞی ٔیاٖ ٔزدْ جٟاٖ تٝ ٚجٛد آٔمٜ است   ایٗ جٙثص 

تزای جٟت دٞی تٝ جٟاٖ ٍ٘زی ٘ٛیسٙمٌاٖ درتؼییٗ پیاْ ٚ درٕٚ٘ایـٝ ی  

آثارضاٖ فؼاِیت ٔی وٙم   اس ایٙزٚ ٘ٛیسٙمٌاٖ جٙثص ادتـی داروـِٛی در   

ٞا ٚ سثه ٞای ٍ٘ارضـی ٌذضـتٝ ، حـاَ ٚ آیٙـمٜ آساد     تىارٌیزی ٔتم 

ٞستٙم   تزای ٕ٘ٛ٘ٝ ، وسا٘ی وٝ تٝ رٚش سیاَ ذٞٗ یا سـٛررااَ ٚ ٞـز   

  زش پیٕاٖ ـی وٙٙم ، ٔی تٛا٘ٙم تا پذیـارش ٔـٌٛ٘ٝ ی ادتی دیٍزی ٍ٘

ی جٙثص ادتی داروِٛی ، رٚش ٍ٘ارضی خـٛد را تـٝ خـمٔت ایـٗ     ٘أٝ 

  دتـی داروـِٛی  اس تٕـأی سـثه ٞـا ٚ      پیٕاٖ ٘أٝ در آٚر٘م   جٙـثص ا 
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رٚش ٞای ٍ٘ارضی ٌذضتٝ ، حاَ  ٚ آیٙمٜ  تٟزٜ ٔی ٌیزد ٚ پیٕاٖ ٘أـٝ  

 ی ایٗ جٙثص تٟٙا ٔزتٛط تٝ ٔٛضٛع ٚ پیاْ وتاب ٞا است    

 اوتیاد شجاعاوٍ .  – 7

٘ٛیسٙمٌاٖ داروِٛی ٌزا در ا٘تماد تی پزٚا ٞستٙم   یىـی اس رٚش ٞـای   

ِٛی در ا٘تماد اس وٙص ٞای ٘ادرست تطز ، ایـٗ  ٚیضٜ ی جٙثص ادتی دارو

است وٝ ٘اْ دلیك اض اظ را در وتاب ٞا ذوز ٔی وٙم ٚ تا سیزوی تٕاْ ، 

حیٗ ا٘تماد اس آٟ٘ا ، دضٙاْ ٘ثارضاٖ ٔی ٕ٘ایم   ٘ٛیسٙمٌاٖ جٙـثص ادتـی   

داروِٛی ٍٞٙاْ ا٘تماد اس ض صیت ٞای ٘ادرست ، آساد ٞسـتٙم تـٝ آٟ٘ـا    

دفاع اس حمیمت ، ػماِت ٚ حمٛق تطز ، تم دٞا٘ی  دضٙاْ تمٞٙم   ٔا تزای

ٞٓ ٔی وٙیٓ   چزاوٝ ٔی خٛاٞیٓ دیىتاتٛر ٞا ٚ جٙایت وـاراٖ تـشري ،   

     وٝ تٝ سـثة در دسـت داضـتٗ لـمرب ٚ أىا٘ـاب تثّیغـاتی ، اس خـٛد        

ٜ ی ٔزدْ ٘یش ٘ـا آٌاٞا٘ـٝ فزیـة             چٟزٜ ٞای تی آساری ٔی ساس٘م ٚ تٛد

٘ی  ٍ٘ارش یه وتاب  ٔـٛرد ا٘تمـاد لـزار دٞـیٓ ٚ     خٛر٘م را تٝ آسأی 

رٚسیاٞطاٖ وٙیٓ   ٘ٛیسٙمٌاٖ جٙثص ادتی داروِٛی خٛد را لزتا٘ی تٟتـز  

     ضمٖ جٟاٖ ٔی وٙٙم   جٙثص ادتـی داروـِٛی ػمیـمٜ دارد ادتیـاب تایـم     
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وٝ سزآیاس جٙثص ادتی  ٔزي ٕٞسایٝتی پزٚاتز س ٗ تٍٛیم   در رٔاٖ 

تٙمٞای پیٕاٖ ٘أٝ ی جٙثص ادتی داروِٛی را داروِٛی است ، ٔی تٛا٘یم 

اجزا ضمٜ تثیٙیم   در ایٗ رٔاٖ ٞزی تزٚٔٗ ، رییس جٕٟٛر ٚلت آٔزیىا 

  ، سٔا٘ی وٝ ایٗ وطٛر تٝ صاپٗ حّٕٝ ی اتٕی وـزد ، ٔـٛرد ا٘تمـاد ضـمیم    

چقتر    است  یس... » لزار ٌزفتٝ است   در جایی اس رٔاٖ ٔی تیٙیـم :    

از حًاسش بٍ  یمیکٍ و یمل  د  حال کیجمًُ   سی ئ اس ! فیکث

جىت   ا   کیت زوش اس  فرمان  یخاوٍ  فته ي بغل گرفته باسه َا

کىتر چتٍ اتما   د      یَم مشغًل ومت  فکرش  ا چیَ کىر. یصاد  م

از صري  فرمتان َتم فرماوترٌ     اًور. پس  یکشتا  م یگىاَ یب یَا

 یتت ید ک ي د ا چیبرين َر کىىی م فٍید و  اوجا  يظ یَان جى  ب

تًجٍ بٍ  ن، فقت    یَم دااتٍ بااىر ب یاگر  گاَ ای ن .  یَا امریاز پ

) رجٛع وٙیم تٝ رٔاٖ ٔزي ٕٞسایٝ ، ٔخٕم رضـا       «کىىر. یدستً   ا اجرا م

    (  0241٘ظزی داروِٛی ، ا٘تطاراب ضزوت وتاب ِس آ٘جّس  

 اس خًد شذشتگی .  – 8

ایـماری دٚسـتی   جٙثص ادتی داروِٛی ػمیمٜ دارد وـٝ راس ٌسـتزش ٚ پ  

وٝ فزًٞٙ ٞا ، تاٚر ٞـا ،   ٚجٛد رٚحیٝ ی اس خٛد ٌذضتٍی است   چزا
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سالیك ٚ سغج آٌاٞی ٔزدْ ٌٛ٘اٌٖٛ است   اس ایٗ رٚ  سْ است تـزای  

تزلــزاری ٚ پایــماری دٚســتی یــاد تٍیــزیٓ اس خــٛد ٌذضــتٍی وٙــیٓ   

       ٘ٛیسٙمٌاٖ جٙـثص ادتـی داروـِٛی اس خـٛد ٌذضـتٍی را تسـیار ٟٔـٓ        

 دا٘ٙم ٚ در آثارضاٖ إٞیت تا ی آٖ را ٕ٘ایص ٔی دٞٙم   ٔی 

 رااتی خًاَی .   – 9

راٜ در جٟاٖ یىی است ٚ آٖ راٜ » سرتطت ، پیأثز ایزا٘یاٖ ٌفتٝ است : 

   جٙـثص ادتـی داروـِٛی ػأـُ الـّی جٙـً ٞـا ،        «   راستی اسـت    

    جٙایت ٞا ، ظّٓ ٞا ٚ ٘ـاتزاتزی ٞـای جٟـاٖ را دٚری تطـز اس راسـتی      

ٔی دا٘م   اٌز ٔزدْ تا ٕٞمیٍز راست س ٗ تٍٛیٙم  تی ضه جأؼـٝ رٚ  

تٝ آسایص خٛاٞم رفت   ٔزدْ جٟاٖ ضٛرت تا٘ٝ اسراستی دٚر ضمٜ ا٘م    

جٙثص ادتی داروِٛی تٟٙا راٜ آسایص جٟاٖ را راستی ٔی دا٘م ٚ تٕـأی  

ٔسیز ٞای ییز راستی را تیزاٞٝ ٔی ضٙاسم   اس ایٙـزٚ ٘ٛیسـٙمٌاٖ ایـٗ    

ثص در آثارضاٖ حمیمت ٞای ٘اٌفتٝ ٔا٘مٜ را تا ضجاػت تیاٖ ٔی وٙٙم جٙ

ٚ إٞیت تا ی راستی را تثّیغ ٔی ٕ٘ایٙم    سْ تٝ ذوز اسـت ، در ایـٗ   

پیٕاٖ ٘أٝ ٔٙظٛر اس راستی ، رااِیسٓ ٘ٛیسی ٘یست ! تّىـٝ ٘ٛیسـٙمٌاٖ   

 ٓ  ٔی تٛا٘ٙم در لاِة داستاٖ ٞای سٛررااِیستی ، سٕثّیستی ٚ یا رااِیسـ

 جادٚیی ٘یش اس راستی تٙٛیسٙم ٚ آٖ را تثّیغ وٙٙم   
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 بزابزی  دم َا .   - 11

جٙثص ادتی داروِٛی تٕأی آدْ ٞا را اس ٘ظز حمٛق س٘مٌی تا ٞـٓ تزاتـز   

ٔی دا٘م   جٙثص ادتی داروِٛی اس ٚضؼیت ٘اٌٛار ٔزدْ  فمیز جٟـاٖ تـٝ   

سـة  خزٚش آٔمٜ است   چزا در وطٛر ٞایی ،  سـغج رفـاٜ تـا  ٚ ٔٙا   

    است ، درحاِی وٝ رٚسی ٞشاراٖ ٘فز اس ٔزدْ فمیـز جٟـاٖ اس ٌزسـٍٙی   

ٔی ٔیز٘م ؟! جٙثص ادتی داروِٛی تزخٛاستٝ است ٚ ٔی خٛاٞـم اس ایـٗ   

ٔزدٔاٖ ٔخزْٚ دفاع وٙم   جٟاٖ تایم تٝ سٛی تؼادَ تزٚد ! ٘ٛیسـٙمٌاٖ  

داروِٛی ٌزا تزای دفاع اس حمٛق ا٘سا٘ی ٔزدْ ٔخزْٚ جٟـاٖ داسـتاٖ ٚ   

ٖ ٔی ٘ٛیسٙم ٚ س٘مٌی ٘اٌٛارضاٖ را تٝ تصٛیز ٔی وطا٘ٙم تـا ضـایم   رٔا

جٟا٘یاٖ ضزٔطاٖ تٍیزد ٚ تٝ یاد آٚر٘م وٝ تٕأی ا٘ٛاع تطز تا ٞـٓ تزاتـز   

  ،ٞستیٓ ٚ اػضای یه خا٘ٛادٜ ایٓ   تایم وسا٘ی وٝ ٕ٘ی دا٘ٙم را تیأٛسیٓ

 ٕٞٝ ی آدْ ٞا تز ٌزدٖ ٕٞمیٍز حك دار٘م   

خٛاٞم ضؼز ٔؼزٚف سـؼمی ضـیزاسی ، ضـاػز     جٙثص ادتی داروِٛی ٔی

 تشري ایزا٘ی را تٝ ٔزدْ جٟاٖ ٌٛضشد وٙم   سؼمی تشري ٔی ٌٛیم :

 تٙی آدْ اػضای یه پیىز٘م / وٝ در آفزیٙص س یه ٌٛٞز٘م

 چٛ ػضٛی تٝ درد آٚرد رٚسٌار / دٌز ػضٛٞا را ٕ٘ا٘م لزار

 تٛ وش ٔخٙت دیٍزاٖ تی یٕی / ٘طایم وٝ ٘أت ٟ٘ٙم آدٔی
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پیٕاٖ ٘أٝ ی جٙثص ادتی داروِٛی در دٜ تٙـم تـا  تسـتٝ ضـمٜ     : وذکز 

را جٟت رسٕیت یـافتٗ ایـٗ پیٕـاٖ ٘أـٝ ،       ٔزي ٕٞسایٝاست   رٔاٖ 

تزای ٘ٛیسٙمٌاٖ ٚ ٔٙتمماٖ ادتی ٌزأی ٘ٛضتٝ اْ وٝ دٜ تٙم پیٕاٖ ٘أٝ در 

آٖ رػایت ضمٜ ٚ تٝ ٚالغ ایٗ رٔاٖ سزآیاس جٙثص ادتی داروِٛی است   

 تٛسظ ا٘تطاراب ضزوت وتاب ِس آ٘جّس ٔٙتطز ضمٜ است    ایٗ رٔاٖ

 

 تا آرسٚی آسایص ٚ لّج پایمار تزای ٔزدْ جٟاٖ

 ٔخٕم رضا ٘ظزی داروِٛی 

 ٔیالدی     0241خٛرضیمی تزاتز تا  4931تٟار   -ایزاٖ ، تٟزاٖ   
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