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ماریــو وارگاس یوســا، رمان نویــِس برنــده  ی نوبــِل ادبیــات و خالــِق آثــار 
مانــدگاری چــون جنــگ آخــر زمــان و گفت وگــو در کاتــدرال، مقالــه ی 
ایــن  نــام چــرا ادبیــات؟ در  بــه  مهــم، خواندنــی و تأثیرگــذاری دارد 
مقالــه کــه توســط اســتاد عبــدهللا کوثــری بــه فارســی برگردانــده شــده 
و در قالــِب کتابــی بــا همیــن عنــوان بــه چــاپ رســیده اســت، یوســا 
پــس از ارائــه ی بحثــی مقدماتــی پیرامــوِن روایــی یــا ناروایــی پرســش 
ــس  ــری«، چنیــن می نویســد: »بورخِ ــار هن ــر و آث ــده ی هن ــاِب »فای در ب
»فایــده   کــه  پرســش  ایــن  از  همیشــه  آرژانتینــی[  ]داســتان نویِس 
می گفــت:  آن  پاســِخ  در  و  می شــد  برآشــفته  چیســت؟«  ادبیــات 
ــا چیســت؟«.  ــاری و غــروِب زیب »هیچ کــس نمی پرســد فایــده ی آوازِ قن
اگــر ایــن چیزهــای زیبــا وجــود دارنــد و بــه یمــِن وجــودِ آن هــا، زندگــی 
حتــی یــک لحظــه، کم تــر زشــت و کم تــر انــدوه زا بــه نظــر می رســد، آیــا 
جســت وجوی فایــده و توجیــهِ عملــی بــرای آن هــا الزم اســت؟«. امــا 
بــا وجــودِ ایــن، یوســا فوائــدی بــرای ادبیــات برمی شــمرد کــه می تــوان 
ــدِن رمان هــای کالســیک  ــدِ خوان ــِب آن هــا را، به طــور خــاص، فوائ اغل
ــگ ســاختِن مشــترکاِت انســانی و  ــدِ پررن ــواردی مانن ــز دانســت. م نی
از آن طــرف، کم رنــگ کــردِن تفاوت هــا و اختالفــات، پرکــردِن خألهــا و 
بخش هــای نزیســته ی زندگــی بــا اســتفاده از قــدرِت تخیــِل نویســنده 
و البتــه خواننــده، تقویــِت ذهــِن انتقــادی و رادیــکال، و افزایــِش غنــای 
فــوق،  مــواردِ  کنــارِ  اندیشــگانی خواننــدگان. در  نتیجــه  زبانــی و در 
چنیــن بــه نظــر می رســد کــه رمان هــای کالســیک، ویژگی هــای دیگــری 

ــه دو مــورد از آن هــا اشــاره می کنیــم: ــد کــه در ادامــه، ب نیــز دارن
1ـ شــماری از اهالــی فلســفه بــر ایــن باورنــد کــه پرســش های اساســی 
و  افالطــون  چــون  فیلســوفانی  را  بشــری  دانــِش  از  شــاخه  ایــن 
ارســطو، در آثــارِ کالســیِک خــود مطــرح کرده انــد؛ و تاریــِخ دو هــزار 
و پانصــد ســاله ی فلســفه، پــس از ایــن دو بــزرگ وار، عمــالً حــاوی 
تالش هــا و تأمالتی ســت کــه ســایرِ فالســفه، بــرای پاســخ دادن بــه 
تمثیــل،  مقــامِ  در  داده انــد.  خــرج  بــه  کالســیک،  پرســش های  آن 
می تــوان آثــارِ کالســیِک فلســفه را چونــان ریل هایــی پنداشــت کــه 
ــه گــذر کــردن از روی آن هــا بوده انــد.  ــر ب قطــارِ فیلســوفاِن آتــی، ناگزی
ــژه  ــات و به وی ــه حــوزه ی ادبی ــزاره را ب ــن گ ــوان ای به طــور مشــابه، می ت
رمــان نیــز گســترش داد و رمان هــای کالســیک را، نقشــه ی راهِ ســایر 
در  کــه  این جاســت  ماجــرا  جالــِب  نکتــه ی  دانســت.  رمان نویســان 
اغلــِب رمان هــای کالســیک، پرســش های اساســی بشــر، در خــالِل 
رخدادهــا و گفت وگوهــای رمــان مطــرح می شــوند و در ذهــن و ضمیــرِ 
خواننــده، اثــری مانــدگار بــر جــای می گذارنــد. پرســش هایی پیرامــوِن 
رازهــای هســتی و ویژگی هــای فــردی و اجتماعــی انســان و حتــی در 
مــواردی، چیســتی و چرایــی شــکل گیری جوامــِع بشــری. ســؤاالتی 
کــه گاه بــه صراحــت و بــا لحنــی تلــخ و گزنــده، از زبــاِن شــخصیت های 
رمــان شــنیده می شــوند، در اثــری چــون جنایــت و مکافــاِت حضــرِت 
اســتاد؛ و گاه در لفافــه و بــا بیانــی اســتعاری و حتــی طنزآمیــز، در آثــارِ 
بزرگانــی چــون مــارک توایــن و چخــوف. بنابرایــن شــاید بتــوان گفــت 
کــه رمان هــای کالســیک، در کنــارِ ســایرِ ویژگی هــای درخشان شــان، 
»پرســش محور«اند و ســؤاالتی طــرح می کننــد کــه رمان نویســاِن آتــی، 

ــه آن هــا هســتند. ــه لزومــاً پاســخ دادن( ب در پــی پرداختــن )و ن
2ـ به طــورِ معمــول، شــخصیت های داســتانی در رمان هــای کالســیک، 
نمونه هــای کاملــی هســتند از انســاِن واقعــی و گوشــت و پوســت و 
و  مکان هــا  زمان هــا،  تمامــی  بــرای  باورپذیــر  شــخصیتی  خــون دار؛ 
ــِخ مصــرف. انســانی  ــدِ تاری فرهنگ هــا و در اصطــالح، شــخصیتی فاق
امیدهــا،  شکســت ها،  پیروزی هــا،  وارِث  مــا،  همــه ی  هماننــدِ  کــه 
ناکامی هــای  و  کام یابی هــا  تلخی هــا،  شــیرینی ها،  ناامیدی هــا، 
بشــر در طــوِل تاریــخ و پهنــه ی جغرافیاســت. انســانی کــه لذت هــا 
بــا  کــه  انســانی  می کنیــم.  بــاور  و  می فهمیــم  را  رنج هایــش  و 
کــه  شــخصیتی  غمگیــن.  غــم اش  بــا  و  می شــویم  شــاد  شــادی اش 
می خوریــم،  شکســت  می شــویم،  پیــروز  می جنگیــم،  همراهــش 
رؤیــا  می خوابیــم،  می خوریــم،  می شــویم،  فــارغ  می شــویم،  عاشــق 
می بینیــم، و در یــک کالم زندگــی می کنیــم؛ و البتــه از ایــن امــرِ مهــم 
نویســنده  هنــرِ  از  نشــأت گرفته  این هــا،  کــه همــه ی  نورزیــم  غفلــت 
اســت، نویســنده ی خالــِق یــک اثــرِ کالســیک و مانــدگار. به طــورِ حتــم 
آفرینــِش  از  پیــش  رمان نویــس،  یــک  کــه  هم عقیده ایــد  حقیــر  بــا 
اثــرِ  داســتان و شــخصیت هایش، قصــد و نیــت نمی کنــد کــه یــک 
کالســیک بیافرینــد؛ یــا در هنــگامِ نوشــتن، بــه ایــن امــر توجــهِ ارادی 
نــدارد کــه در حــاِل خلــِق یــک اثــرِ کالســیک اســت؛ و یــا پــس از 
روی  کــه  نمی خواهــد  ناشــر  از  آن،  نشــرِ  و حیــِن  اثــر  یافتــِن  پایــان 
اثــرِ کالســیک از فــالن  رمــاِن چاپ شــده، درج کنــد کــه یــک  جلــدِ 
نویســنده. بلکــه کالســیک شــدن یــا نشــدِن یــک رمــان، مشــابهِ ســایرِ 
آثــارِ هنــری و حتــی تــا حــدودی علمــی، بیش تــر وابســته اســت بــه 

واکنــِش خواننــدگان، تــا کنــِش خــودِ نویســنده.
در پایــان، شــما را دعــوت می کنیــم بــه مطالعــه ی کتــاِب خواندنــی 
رمان نویــِس  کالوینــو،  ایتالــو  از  خوانــد؟  را  کالســیک ها  بایــد  چــرا 
مطــرِح ایتالیایــی و خالــِق آثــاری چــون بــاروِن درخت نشــین و شــبی از 

. مســافری...  زمســتان  شــب های 
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شــلوغی قطــار را کنــار می زنــد و خــودش و چمــدان کتاب هایــش را داخــل می کشــد. کتاب هــا را درمــی آورد و هــر کــدام را بــا آب و تــاب 
زیــاد معرفــی می کنــد: »ماهــی ســیاه کوچولــو، قورباغــه ات را قــورت بــده، چهــار اثــر از فلورانــس اســکاول شــین ...«

کمتــر کســی بــه او و کتاب هایــش توجــه می کنــد. مســافران در دنیــای داخــل موبایل هایشــان غــرق شــده اند و بــه قــول فــروغ فرخــزاد، 
ــوازم آرایشــی عرضــه می کنــد، ســرها از گوشــی ها  نجات دهنــده در گــور خفتــه اســت. بــه محــض شــنیدن صــدای دستفروشــی کــه ل
بلنــد می شــود تــا مبــادا از تماشــای ارزان تریــن ریمل هــا و ماندگارتریــن رژلب هــا غافــل شــوند. فروشــنده کتــاب وقتــی می بینــد صدایــش 

بــه گــوش مســافران نمی رســد، راهــش را می کشــد و از قطــار خــارج می شــود.

ادامه این گزارش از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابِل مطالعه است. 

»کتاب کشی« برای نان یا فرهنگ سازی؟
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نگــــاه ویژه

در  و  دیرینــه  معنــای  بــه  لغــت  در  کالســیک  واژه ی 
اصطــالح بــه هــر نوشــته و اثــر هنــری کــه مطابــق بــا اصــول 
و قواعــد پیش گامــان هنــر بــه ظهــور رسیده اســت، گفتــه 
قــرن  از  قبــل  بــه هنرهــای  واژه  ایــن  می شــود. در غــرب، 
ــات  ــر ادبی ــه به نوعــی تحت تأثی هفدهــم اطــالق می شــود ک

گذشــته ی یونــان و روم بــوده  اســت. 
دارنــد  مشــترکی  ویژگی هــای  کالســیک  هنرهــای  تمــام 
ماســت.  تاریــخ  و  فرهنــگ  هویــت،  بــه  شــکل دادن  آن  و 
را  بــاارزش می کنــد و آن  و  تأثیرگــذار  را  اثــر  یــک  آن چــه 
در ردیــف الگــوی هنرمنــدان معاصــر قــرار می دهــد، ایــن 
اســت کــه ایــن هنرهــا تاریــخ مصــرف ندارنــد، عمومــاً بــه 
مســائل اساســی انســانی پرداخته انــد و گذشــته آن ملــت 
ــا تصویرگــری  ــا موســیقی، ی ــات، ی را در قالــب شــعر و ادبی
و  اندیشــه ها  احساســات،  شــخصیت ها،  کرده انــد.  بیــان 
کالســیک  هنرهــای  قالــب  در  کــه  پیشــینیان  اعتقــادات 
نیاکان مــان  و دیدگاه هــای  ارزش هــا  اســت،  ریختــه شــده 

می دهــد.  نشــان  را 
ادبیــات کالســیک کــه می تــوان باتوجــه  بــه گســتردگی اش 
آیینــه ی  داد،  جــای  آن  در  نیــز  را  دیگــر  هنرهــای  تمــام 
ذخایــر  در  مــا  آن چــه  ماســت.  غنــی  تاریــخ  و  فرهنــگ 
تأثیرپذیــری  و  موردتوجــه  همــواره  داریــم  خــود  گذشــته 
در  می تــوان  اســت.  بــوده  دنیــا  سراســر  در  هنردوســتان 
ایــن مقــال بــه ایــن موضــوع پرداخــت کــه چگونــه اســت 
اعتبــار  شــهیر،  صاحب ســبک  هنرمنــدان  غــرب  در  کــه 
هنــر خویــش را در تأثیرپذیــری از هنــر کالســیک کشــور 
از  دوری  ایــن  هرچــه  ایــران  در  امــا  می داننــد،  خــود 
اثــر  آن  باشــد،  بیش تــر  پیشــینیان  کهــن  هنــر  و  ادبیــات 

اســت. قابل توجه تــر 
عواملــی  چــه  در  را  فرهنگــی  ازخودبیگانگــی  ایــن  دلیــل 
چــون  بزرگــی  شــاعر  چــرا  کــرد؟  جســت و جو  می تــوان 
ــد و خــود را شــاگرد  ــه در آلمــان غــزل حافــظ می خوان گوت
کوچــک و عاشــق او می دانــد و یــا جنــاب نیکلســن هجــده 
ســال از عمــر خویــش را صــرف ترجمــه و تفســیر مثنــوی 
ارجــاع  قابــل  منابــع  از  یکــی  هنــوز  کــه  کــرده  شــریف 
دانشــمندان  بســیار  چــه  اســت؟  پژوهش گــران  بــرای 
شرق شناســی کــه ایــام توانایــی علمــی خویــش را بــر ســر 
جهانیــان  دیگــر  بــه  ایرانــی  هنــر  و  ادبیــات  شناســاندن 

»مــدارا خــرد را برابــر بود
خــرد بــر ســر جان چو افســر بود«

آثــار  جــاری،  و  ســاده  زبــان  بــه  کالســیک،  ادبیــات 
کســی  کم تــر  کــه  می گیــرد  بــر  در  را  منثــوری  و  منظــوم 
کم تــر  تعجــب  کمــال  در  و  اســت  نشــنیده  را  آن هــا  نــام 
نظــر  مطمــح  بی نقــص  و  دقیــق  به طــور  را  آن هــا  کســی 
قــرار داده و مطالعــه کــرده اســت! بــه عبارتــی؛ آثــار فاخــر 
می شــوند  شــامل  را  نســخی،  و  نوشــته ها  کتــب،  همــان 
چشــم  بــه  افــراد  اکثــر  شــخصی  کتاب خانه هــای  در  کــه 
می خورنــد، امــا اگــر جویــای آن هــا شــوید، یــا دســت بــر 
ضخیــم  الیــه ای  کــه  دیــد  خواهیــد  بگذاریــد،  روی شــان 
مدلولــی  اســت؛  پوشــانده  را  آن هــا  جلــد  روی  غبــار  از 
بــرای درک ایــن مطلــب کــه بــرای مدتــی طوالنــی، کســی 
اســت.  نــداده  قــرار  مطالعــه  و  بررســی  مــورد  را  آثــار  آن 
افــق دیــد اهــل  ایــن اســت کــه  ایــن محــرر، مقصــود  در 
حــد  بــه  ادبیــات  نــوع  ایــن  مبحــث  بــاب  در  را  مطالعــه 
تــوان، وســعت ببخشــیم و آنــان را از ابهامــات موجــود در 
ادبیــات کالســیک و چرایــی ضــرورت مطالعــه  بــا  رابطــه 

بشناســیم«.  بهتــر  را  خــود  آن،  بــا  تضــاد  یــا  آن  طریــق 
اصــل عقــل و خردگرایــی نیــز در ایــن آثــار نقــش مهمــی 
ــار کالســیک مختــص تمــام دوره هــا و  ــی آث ــه عبارت دارد؛ ب
تمــام جوامــع هســتند، ذهــن را بــه چالــش دعــوت می کننــد 
و تجربیــات پیشــینیان را بــدون هیــچ غــرض ورزی، روشــن 
بتوانیــم  تــا  می دهنــد  قــرار  مــا  نظــرِ  منظــرِ  در  شــفاف  و 
آثــار  باشــیم.  داشــته  خودمــان  از  عمیق تــری  درک 
کالســیک در جســت وجوی تعــادل و کمــال هســتند و از 

گریــزان. بی نظمــی  و  هرج ومــرج 
تلفیــق  بــا  ســنگ نگاره هایی  بــر  ایرانــی  تصویرگــری  هنــر 
بیشــاپور،  و  سیســتان  خواجــه  کــوه  در  مجسمه ســازی 

فرهنــگ  جمعــی،  عقــل  متضمــن  کــه  دانســت  عرفــی 
بــدان  اثــر  کــه  زبانی ســت  مهم تــر  همــه  از  و  مشــترک 
اتــکای  امــر  بــه  می تــوان  نیــز  و  اســت.  شــده  نگاشــته 
انتزاعــی  و  واقع گرایانــه  جریانــات  بــر  آن هــا  مضامیــن 
اجتماعــات  سرگذشــت  مــرگ،  عشــق،  نفــرت،  هم چــون 
و  معرفت شــناختی  مباحــث  آن هــا،  گونه گــون  تواریــخ  و 
در نهایــت روان پویشــی نگارنــدگان آن هــا اشــاره داشــت. 
آثــار  مطالعــه  ضــرورت  علــل  ذکــر  در  می تــوان  پــس 
آن هــا  یک پارچه ســاز  و  وحدت آفرینــی  نقــش  کالســیک، 
و  مشــترک  مکتــوب  مرام نامــه ی  یــک  چارچــوب  در  را 
ــا یــک ملــت اذعــان کــرد  پذیرفته شــده توســط یــک قــوم ی
کــه بــه طریقــی وجودیــت مســتقل یــک هویــت ملــی را در 
علــت  مــی دارد.  اعــالم  جوامــع  و  فرهنگ هــا  ســایر  برابــر 
دومِ درخــور شناســاندن ایــن اســت کــه ادبیــات کالســیک 
نــدارد؛  تاریــخ انقضــا  بــه گذشــته نیســت و  تنهــا متعلــق 
هــم گام  و  تدریجــی  فرآینــدی  کــه  شــدن  منــزوی  به رغــم 
بــوده  اعصــار  طــی  در  جوامــع  تکنولوژیکــی  تغییــرات  بــا 
اســت  شــکننده  جهــت  آن  از  البتــه  انــزوا  ایــن  اســت. 
به کارگیــری  و  آثــار،  ایــن  بــه  تمســک  بــا  می تــوان  کــه 
محتــوای آگاهی بخــش درون آن هــا کــه عمدتــاً بــر محــور 
تجربیــات و بازنمایــی حــال افــراد حاضــر در ادوار پیشــین 
چــاره  ناگــوار  شــرایط  از  برون رفــت  بــرای  می چرخــد؛ 
جســت و پندهایــی چنــد را بــرای آینــده بــه خاطــر ســپرد. 
چــه همیــن پند هــا بعــداً در ذهــن نویســندگان و مشــاهیر 
ــرای ادامــه دادن راه پیشــینیان  ــه ای ب ــزرگ دیگــری جرق ب

آثــار فاخــر ایجــاد کــرده باشــد. و خلــق 
ســومین امــر کــه بیشــتر نمــود فــردِی آن شایســته توجــه 
انداختــن ســیالیت ذهــن  به جریــان  و  انگیختگــی  اســت؛ 

کرده انــد. صــرف 
ریشــه ایــن چرایــی را بایــد در عمل کــرد صاحبــان قــدرت و 
قلــم جســت وجو کــرد. خودباختگــی فرهنگــی هنرمنــدان 
جهــت دادن  از  ناشــی  خــود  هــم  آن  کــه  قلــم  اهــل   و 
یــا  خواســته  اســت؛  مــردان  دولــت  سیاســت مدارانه 
ناخواســته ســلیقه ی عــوام را نیــز بــه ســمت غرب گرایــی 
کالســیک  هنــر  و  اســطوره ها  و  ســنت ها  از  شــدن  دور  و 

اســت.  داده  تغییــر 

ایتالــو کالوینــو در کتــاب چــرا بایــد کالســیک ها را خوانــد؟ 
کالســیک  آثــار  برابــر  در  نمی توانیــم  »مــا  می نویســد: 
از  کــه  می دهنــد  یاری مــان  آن هــا  باشــیم.  بی تفــاوت 

رهانیــم. وا  آن 
دوم  نیمــه ی  بــه  ادبیــات  نــوع  ایــن  تاریخــی  پویــش 
جنبش  هــای  کــه  بازمی گــردد  میــالدی  هفدهــم  ســده ی 
ترویــج  و  تحصیــل  پــی  در  َســبک پردازیی هایی  و  ادبــی 
شــکل  فرانســه  در  زیبایی شــناختی  و  هنــری  ارزش هــای 
از  ملهــم  و  این چنینــی  آثــار  خلــق  بــر  مبتنــی  کــه  گرفــت 
آمبیانــس هنــری و ادبــی یونــان باســتان بــود. هرچنــد آثــار 
صحــت  اصالــت  ســوفوکل  و  هومــر  هم چــون  مشــاهیری 
خــود را در کالســیک بــودن نشــان می دهنــد؛ امــا انــواع 
ادبیــات کالســیک تنهــا بــه رمــان اطــالق نمی شــود بلکــه 
)تلفیــق  تراژیکمــدی  کمــدی،  تــراژدی،  شــامل  می توانــد 
تــراژدی و کمــدی(، شــعر و حماســه نیــز باشــد؛ آن چنــان 
متاخــر  زمینــه ی  دو  در  فردوســی  ابوالقاســم  حکیــم  کــه 
کــه  امــر  ایــن  بــه  مســتند  اســت.  طالیــه دار  و  پیشــگام 
یــا  کالســیک  عنــوان  تحــت  را  متکثــری  آثــار  فــن  اهــل 
ایــن  بازشناســی می کننــد، ویژگــی مشــترک غالــب  فاخــر 
و  جمعــی  هویــت  بــروز  و  تجلــی  می تــوان  را  ادبــی  نــوع 

می کنــد.  ثابــت  را  تاریــخ  درازای  بــه  قدمتــی  خــود 
از  شــده  ثبــت  مــدرن  به صــورت  نقاشــی ها  نخســتین 
ایرانــی  نقاشــی  پیامبــر  مانــی،  اثــر  ساســانیان  دوره ی 
اســت. پــس از ورود اســالم بــه ایــران تعــدادی از هنرهــا 
منســوخ  و  ممنــوع  تصویرگــری  و  مجسمه ســازی  مثــل 
شــد و تعــدادی از هنرهایــی ماننــد موســیقی و نوازندگــی 
دوره هــای  در  مانــد.  بــه دور  مســلمانان  اقبــال  از  نیــز 
کتاب هــا  حاشــیه ی  در  تنهــا  نگارگــری  و  نقاشــی  بعــد 
می گرفــت.  قــرار  مورداســتفاده  قــرآن  و  به خصــوص 
بــه  بودنــد  پایبنــد  تصویرگــری  بــه  هنــوز  کــه  هنرمندانــی 
نقاشــی مصــور حیوانــات بــه ســبک مانــی روی آوردنــد کــه 
جــز در کتابــی ماننــد کلیله ودمنــه رونــق نیافــت. هرچنــد 
آن  اثــر  بــه  کــه  می دانیــم  ویران گــر  را  مغــول  حملــه  مــا 
بســیاری از بــزرگان هنــر و ادبیــات و دانشــمندان و آثــار 
از  نمی تــوان  امــا  رفــت؛  دســت  از  تاریخی مــان  و  هنــری 
برخــی تأثیرگذاری هــای آن غافــل مانــد. هنــر نقاشــی در 
ایــن دوره بــا مغوالنــی کــه چیــن را فتــح کــرده و از نقاشــی 
نیــاکان  در  می آیــد.  ایــران  بــه  پذیرفته انــد  تأثیــر  ایشــان 
مینیاتــوری  نــگاری  ظریــف  و  نظــر  دقــت  مــا  هنرمنــد 
زیــور  بــه  خــوش  و  ســاخته  ایرانــی  گرفتــه،  را  چینــی 
بخشــیدند.  بــدان  زیبــا  جلــوه ای  و  آراســتند  رنگ آمیــزی 
نیــاکان تیمــور هنــر نگارگــری ایرانــی را از تأثیــرات نقاشــی 
چینــی رهــا ســاختند کــه نمونــه ی برجســته آن شــاهنامه 
دوره ی صفــوی  در  را  آن  ادامــه ی  نیــز  و  بایسنقری ســت 
نظیــر  اصفهــان  شــهر  بناهــای  بــر  کــه  دیوارنگاره هایــی  و 
بــه  تــا  می بینیــم؛  شــده،  آراســته  کاخ هــا  و  مســاجد 
نقاشــی  بــه  ســپس  و  او  طبیعت پــردازی  و  کمال الملــک 
از  پــس  و  ایرانــی  ســبک  بــه  مینیاتــور  و  قهوه خانــه ای 
آن بــه نقاشــی ســقاخانه ای می رســد کــه در مــورد اخیــر 
از فرهنــگ  انتخــاب طــرح و رنــگ و برداشــت  نقــاش در 
ایرانــی آزاد اســت و گاهــی نیــز ایــن هنــر بــه خــط آمیختــه 

می شــود.  آفریــده  نــو  شــیوه ای  و 
اقیانوســی پرتالطــم، ذهــن و روح  هنــر کالســیک چونــان 
یافتــن  در  تــا  می خوانــد  خویــش  در  غواصــی  بــه  را  مــا 
لذتــی  را  روح مــان  هنرمنــدان،  درخشــان  مرواریدهــای 
ســینما،  نقاشــی،  موســیقی،  ادبیــات،  ببخشــد.  جــاودان 
ــان  ــه وجودم ــی هســتند ک پیکرتراشــی، رقــص و... هنرهای
در  گاهــی  هرچنــد  می زننــد؛  پیونــد  الهــی  عــرش  بــه  را 
بــه  مســیرش  در  خروشــان  رودخانــه  ایــن  زمــان  گــذر 
ــا روح  باتالق هــای متعفــن برخــورد کــرده، امــا هنرمنــدان ب
تــا  گشــوده اند  مــا  فــراروی  نــو  مســیری  خویــش  متعالــی 

بگشــاییم. الهــی  تجلــی  افق هــای  بــه  چشــم 

هجمــه  ایــن  در  امــروزه  کــه  بدیــن روی  آدمی ســت؛ 
انســان ها  تمامــی  کــه  اطالعــات  ســرریز  و  اخبــار  از 
بــا  مــدام  ذهــن  اراده ی  و  خالقیــت  کــرده،  احاطــه  را 
ســوی  از  کــه  اطالعاتــی ای  و  فرهنگــی  بســته بندی های 
ســرکوب  می شــود،  عرضــه  آن هــا  عوامــل  و  رســانه ها 
بــروز و ظهــور فردیــت و ســاخت  بــرای  گشــته و مجالــی 
می شــود  گفتــه  نمی یابــد.  خودانگاشــته  چارچوب هــای 
کــه انگاره هــای مــا از جهــان پیرامــون خــود، تحــت تاثیــر 
مفاهیــم  و  آن  بــا  مختلــف  طــرق  از  کــه  مواجهاتی ســت 
صــورت  در  کالســیک،  ادبیــات  داریــم؛  آن  بــه  مربــوط 
پذیرفتــن نقــش آن بــه عنــوان یــک عامــل شــناخت، بــه 
و  فــردی  مواجهــه ی  از  خاصــی  شــکل  زمینه ســاز  نوعــی 
ــا دنیــای بیرونــی در نظــر گرفتــه می شــود  بعضــاً جمعــی ب
ــوژی و پنداره هــای  ــه کــردن ایدئول ــه دیکت کــه قصــد آن ن
مشــهود،  غیــر  و  مشــهود  واقعیــات  دربــاره  مشــخص 
ذهنیــت  یــک  ســاختن  آن  اصلــی  نیــت  و  هــدف  بلکــه 
و  آن هــا  تبییــن  وقایــع،  تفســیر  طریــق  از  نظام منــد 
مســائل  بــه  نســبت  انتقــادی  دیــدگاه  یــک  پــرورش 
بــه رویکــرد فردوســی  بــه عنــوان مثــال می تــوان  اســت. 
در  شــاهانه  مشــی  تبییــن  و  تفســیر  بــرای  شــاهنامه  در 
ارتبــاط بــا قــدرت و نبــرد ازلــی خیــر و شــر به صــورت کلــی 
ظرافــت  از  بهره گیــری  بــا  نهایــت  در  کــه  داشــت  اشــاره 
خواننــده  بــه  را  یــک  هــر  عناصــر  می کنــد  تــالش  طبــع، 
بــه  رجــوع  بــا  خواننــده  خــود  نهایــت  در  و  کنــد  معرفــی 
ــدی  ــش، نیکــی را از ب ــز خردمحــور خوی ــوه تمای عقــل و ق

کنــد. جــدا 
در نهایــت نیــز می تــوان بــرای رســیدن بــه اجمــاع؛ ایــن 
چــه  کلــی،  به طــور  ادبیــات  کــه  گرفــت  نظــر  در  را  نکتــه 
روشــی  و  راه  معاصــر،  نــوع  از  چــه  و  کالســیک  نــوع  از 
حقیقــی  دنیــای  کــه  هرآن چیزی ســت  بــا  آشــنایی  بــرای 
از گفتــن یــا حتــی اشــاره بــدان عاجــز اســت. در ماهیــت 
و سرشــت ذاتــی آن معــارف ناپیــدای هستی شناســانه ی 
عمیــق وجــود دارد کــه اگــر فــردی بــا ابنیــه آن آشــنایی 
بــه  را  این جهانــی  و  مــادی  کنــد، می توانــد حقایــق  پیــدا 

زیباتریــن صــور خیــال مبــدل گردانــد.

مرضیه حقی
دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

بردیا محبی صمیمی
رشته علوم سیاسی ورودی 1400

ریشه در خاک اصالت

ادبیات کالسیک؛ انزوای شکننده

نگاهی به اصالت تاریخی هنر و ادبیات ایران؛



نتفلیکــس کــه بــرای بــار دوم در دو مــاه گذشــته بــه دلیــل رکــود و ســوددهی کــم، چندیــن نفــر از کارمندانــش را اخــراج کــرده، راه حل هایــی را بــرای 
عبــور از ایــن بحــران در نظــر گرفتــه اســت.

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از الجزیــره، بــه نظــر مــی رســد ســال ۲۰۲۲، ســال خوبــی بــرای شــرکت نتفلیکــس، غــول تولیــد و پخــش فیلــم و ســریال 
در ســطح جهانــی، نباشــد.

نتفلیکــس بــرای دومیــن بــار در دوماهــه اخیــر اعــالم کــرده کــه کارمندانــش را تعدیــل کــرده و چندیــن نفــر از آن هــا را بــه خانــه فرســتاده اســت. ایــن 
شــبکه بــزرگ، عــذر بیــش از ۳۰۰ نفــر از کارمندانــش در سرتاســر جهــان را خواســته و آن هــا را اخــراج کــرده اســت.

ادامه این خبر از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابِل مطالعه است.

راه حل جدید نتفلیکس برای عبور از بحران

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و ششم/ نیمه اول تیر  3۱۴۰۱
نگــــاه ویژه

از  همــواره  خــود  بقــای  دوران  طــول  در  انســان ها 
عصــر  یــک  در  اگــر  حتــی  می گیرنــد؛  تاثیــر  هم دیگــر 
جریانــی  تأثیــر  تحــت  نویســنده ای  هــر  نکننــد.  زندگــی 
فکــری یــا نویســندگاِن پیــش از خــود، بــه نــگارش و خلــِق 
مردمــاِن  این کــه  از  امــا  مــی ورزد،  همــت  مانــدگار  اثــری 
قرن هــای آینــده اثــر او را چگونــه قضــاوت خواهــد کــرد، 
او  نوشــتاری  ســبک  دیگــر  عبارتــی  بــه  نــدارد.  آگاهــی 
تحــت تاثیــر خــط مشی ســت کــه از آن پیــروی می کنــد؛ 
و  بــوده  آن  معــرف  او  از  قبــل  فــردی  کــه  مشــی ای  خــط 
الگــو  خــود  از  قبــل  فــردی  از  هــم  فــرد  آن  خــود  حتــی 
اثــر  یــک  چیــزی  چــه  به راســتی  امــا  اســت.  گرفتــه 
اثــری  چــه  دیگــر،  عبارتــی  بــه  یــا  می کنــد؟  مانــدگار  را 

می شــود؟ »کالســیک« 
یــاد  بــه  ناخــودآگاه  ایــن ســوال فکــر می کنیــم  بــه  وقتــی 
کــه  کالســیکی  آثــار  می افتیــم؛  کالســیک  رمان هــای 
آن  شــاهد  امــروزه  امــا  بــزرگ شــده ایم.  آن هــا  بــا  بعضــاً 
هســتیم کــه حضــور ایــن آثــار در دل مــردم بــا گــذر زمــان، 
از  بایــد  کــه  به طــوری  می شــود؛  کم رنگ تــر  و  کم رنــگ  
اهمیتــی  چــه  کالســیک  آثــار  راســتی  بــه  پرســید،  خــود 
دارنــد؟ آیــا اثــر کالســیک واقعــا تکرارناشدنی ســت و در 

حــال مــرگ؟
در مصاحبــه ی مکتــوِب پیــش رو افتخــار ایــن را داشــتیم 
هیــأت  عضــو  صبــاغ،  قربــان  محمودرضــا  دکتــر  بــا  کــه 
علمــی گــروه زبــان انگلیســی دانشــگاه فردوســی مشــهد، 
وقایــع  تقدیــم مخاطبــاِن  کــه  باشــم  داشــته  گفت وگویــی 

می شــود. اتفاقیــه 

شــاید در وهلــه ی اول خــوب باشــد کــه بــه معنــی کالســیک 
را  کالســیک  کلمــه  معنــی  شــما  اگــر  کنیــم.  اشــاره 
ــرای آن معــادل »قدیمــی«، »دیرینــه«  جســت وجو کنیــد، ب
آثــار کالســیک  بــه  یــا »کهنــه« را می یابیــد. وقتــی راجــع 
بــه ذهــن  صحبــت می کنیــم، طبیعتــاً یک ســری معیارهــا 
طــول  در  آن هــا  مانــدگاری  اول  مــورد  می کنــد؛  خطــور 
زمــان اســت. این کــه آن هــا تبدیــل بــه الگویــی می شــوند 
بــرای آینــدگان. فــرض بــر ایــن اســت کــه کیفیــت هنــری 
ــد  ــار اســت، جذابیــت عــام دارن ــر از ســایر آث ــار برت ایــن آث
از  صحبــت  وقتــی  مــا  طرفــی  از  تأثیرگذارنــد.  البتــه  و 
یونــان  و  روم  آثــار  بــه  بیش تــر  می کنیــم،  کالسیسیســم 
کــه  باشــیم  داشــته  توجــه  بایــد  داریــم.  اشــاره  باســتان 
خــود  اســاطیر  و  ادبیــات  پایــه ی  و  اســاس  رومی هــا 
مثــال  عنــوان  بــه  می دهنــد.  قــرار  یونانــی  آثــار  بــر  را 
شــاعر  ویرژیــل،  آثــار  در  کــه  حماســه هایی  از  بســیاری 
چیزهایــی  واقــع  در  می بینیــد،  رومــی،  حماسه ســرای  و 
زمینــه ی  در  دیده ایــد.  یونانــی  آثــار  در  کــه  هســتند 
اســاطیر، روم به شــدت متأثــر از داســتان های اســاطیری 
بــا  بعــدی  دوره هــای  در  رومــی  خدایــان  اســت.  یونــان  
امــروز  تــا آن جــا کــه  خدایــان یونانــی در هــم می آمیزنــد 
ــان و  ــام واحــد اســاطیر یون ــا ن هــر دو نظــام اســاطیری را ب

می شناســیم. روم 
در هنــر و ادبیــات وقتــی صحبــت از »کالســیک« می کنیــم، 
معمــوالً بــه رعایــت اصــول خاصــی اشــاره داریــم کــه در 
ایــن  برمی خوریــم.  آن هــا  بــه  متقــدم  و  مانــدگار  آثــار 
بیــان  قدمــا  آثــار  در  مســتقیم  صــورت  بــه  یــا  اصــول 
می شــوند، ماننــد Ars Poetica یــا هنــر شــاعری بــه قلــم 
هــوراس، شــاعر و منتقــد رومــی، کــه در آن هــوراس بــه 
هنرمنــدان و نویســندگان جــوان دربــاره ی شــیوه نــگارش 
در  مــا  کــه  آن چــه  ماننــد  یــا  می کنــد،  توصیه هایــی  اثــر 
معیارهــا  ایــن  آن  در  کــه  می بینیــم  ارســطو  بوطیقــای 
یــا    Poetics بــه خــود می گیرنــد. در  صورتــی توصیفــی 
الگو هــای  اســاس  بــر  مثــال،  عنــوان  بــه  بوطیقــا  همــان 
و  تــراژدی  ویژگی هــای  توصیــف  از  صحبــت  موجــود، 
تبدیــل  به مــرور  توصیف هــا  ایــن  البتــه  اســت.  حماســه 
الگــوی  کــه  می شــود  تجویــزی  مقــوالت  یک ســری  بــه 

می گیــرد. قــرار  بعــدی  نویســندگان 

ابعــاد ایــن ســوال گســترده  اســت؛ ولــی اگــر مــا کالســیک 

از  بعــدی،  نویســندگان  بــرای  هســتند  الگویــی  هســتند، 
ــد  ــد، جذابیــت عــام دارن کیفیــت هنــری باالیــی برخوردارن
عناصــر  ایــن  از  بــودن  برخــوردار  هســتند؛  تأثیرگــذار  و 
بــرای »کالســیک« خوانــده شــدِن آثــار کفایــت می کنــد و 
واژه ی کالســیک  بــه خــود  کــه  و کهنگــی،  قدمــت  بحــث 

نــدارد. مصــداق  همیشــه  برمی گــردد، 
دربــاره ی تفــاوت آثــار و نویســندگان کالســیک بــا آثــار و 
نویســندگان پســت مــدرن بایــد بگویــم کــه، شــاید تمایــز 
نباشــد؛  درســت  خیلــی  اساســاً  آن هــا  بیــن  شــدن  قائــل 
بــه ایــن معنــا کــه بــا توجــه بــه معانــی ذکــر شــده، یــک 
ــر کالســیک شــود  ــه یــک اث ــل ب ــد تبدی ــر مــدرن می توان اث
و حتــی یــک اثــر پســت مــدرن به همــان طریــق می توانــد 
الگویــی باشــد بــرای نویســندگاِن بعــدی، کمــا این کــه در 
کــه  هدایــت  صــادق  کــور  بــوف  رمــان  فارســی،  ادبیــات 
ــرای نویســندگان  ــد ب ــگارد اســت، می توان ــری کامــال آوان اث
متاخــر و متأثــر از او تبدیــل بــه اثــری کالســیک شــود. ایــن  
وسیعی ســت  یــک عرصــه ی  شــامل  در حقیقــت  مســئله 
جدیــد  دوران  تــا  و  شــده  شــروع  گذشــته  دوران  از  کــه 

می کنــد. پیــدا  ادامــه  هم چنــان 

آن  قدیمی تــرِ  معنــای  همــان  در  بخواهیــم  اگــر  امــا 
و  مــدرن  آثــار  و  کالســیک  آثــار  تفــاوت  مســئله ی  بــه 
وجــود  آثــاری  کــه  می بینیــم  کنیــم،  اشــاره  پســت مدرن 
دارد ماننــد آثــار جیمــز جویــس کــه متأثــر از حماســه ی 
می کنــد  حفــظ  را  چارچــوب  جویــس  اســت؛  اودیســه 
حماســه  دربــاره  خواننــده  کــه  اســت  ایــن  بــر  فــرض  و 
جویــس  اثــر   )hypotext( زیرمتــن  عنــوان  بــه  هومــر 
البتــه در داســتان  )hypertext( اطالعــات کافــی دارد؛ 
جویــس مضمــون عــوض می شــود، آدم هایــی کــه در آن 

باســتان  روم  و  یونــان  نــوع  از  و  قدیمــی  معنــای  در  را 
ــد،  ــه ذهــن خطــور می کن ــم، اولیــن چیــزی کــه ب تلقــی کنی
ــار کالســیکی  ــاً آث ــاد و اودیســه ی هومــر اســت. طبیعت ایلی
کــه متعاقبــاً مبنــای نــگارش آثــار بعــدی قــرار می گیرنــد، 
و  اســکیلس  ســوفوکلس،  نمایش نامه هــای  ماننــد 
بعــداً  کــه  یونانــی  )تراژدی نویس هــای  اوریپیــدوس 
رومــی  نویســندگان  بــرای  شــد  مبنایــی  کارهای شــان 
هســتند  آثــاری  حقیقــت  در  ویرژیــل(،  و  اوویــد  ماننــد 
می شــوند  الگوهایــی  بــه  تبدیــل  بعدهــا  آن هــا  خــودِ  کــه 
بــرای نســل های بعــدی. در واقــع اگــر بخواهیــم راجع بــه 
در  کنیــم،  صحبــت  آن  مبســوط  معنــای  در  کالســیک 
فرهنــگ خودمــان می توانیــم بــه آثــاری مثــل شــاهنامه ی 
فردوســی، آثــار خیــام، عطــار، ســعدی، حافــظ، جامــی و 
الگویــی  آن هــا  بــاز خــود  کــه  کنیــم  اشــاره  این هــا  ماننــد 

بعــدی. نســل های  نویســندگان  بــرای  می شــوند 

زمان منــد  این قــدر  نبایــد  را  کالســیک  واژه ی  شــاید 
تعریــف کــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه اثــر کالســیک می توانــد 
می توانــد  حتــی  یــا  باشــد،  شــده  نوشــته  قبــل  قرن هــا 
وقتــی  مثــال  باشــد.  گذشــته  دهــه ی  چنــد  بــه  مربــوط 
رمان هایــی  می کنیــم،  کالســیک  رمان هــای  از  صحبــت 
کلبــه ی  فرانکنشــتاین،  کارنینــا،  آنــا  ســه تفنگدار،  چــون 
کالســیک  آثــار  بــه  تبدیــل  همــه  بیگانــه،  و  تــام  عمــو 
نســبتاً  پدیــده ای  حقیقــت  در  رمان نویســی  شــده اند. 
در  کالســیک  رمان نویســاِن  و  اســت  متأخــر  و  جدیــد 
زمان هــای  در  می تواننــد  خودشــان  خــاص  ســبک های 
قــرار  نــگارش  الگــوی  بعــد،  نســل های  بــرای  متفــاوت، 
قیــد  نیســت  نیــازی  گفتــم،  کــه  همان طــور  و  بگیرنــد 
مانــدگار  آثــار  ایــن  بگیریــد؛  جــدی  خیلــی  را  زمــان 

بیــان  نــوع  می شــوند،  دگرگــون  می کننــد  بــازی  نقــش 
داســتان  و  می کنــد  پیــدا  تغییــر  نثــر  بــه  شــعر  از  متــن 
افــرادی را کــه اصــال در معنــای قدیمــی  زندگــی روزمــره 
ایــن  بــا  می کشــد.  تصویــر  بــه  نیســتند،  حماســی  خــود 
بازتعریــف می شــود.  مــدرن  حســاب حماســه در دنیــای 
آثــار  دادن  قــرار  مبنــا  بــدون  آثــار  گونــه  ایــن  طبیعتــاً 
خلــق  هیچ وقــت  آن هــا  از  آگاهــی  بــدون  و  کالســیک 
کالســیک  آثــار  کــه  می رســد  نظــر  بــه  پــس  نمی شــدند. 
گاه ســنگ زیربنــای آثــار متأخــر هســتند؛ همان طــور کــه 
ــار بعــد از  ــرای آث ــی باشــند ب ــد مبنای ــار متأخــر می توانن آث

. دارد...  ادامــه  هم چنــان  داســتان  ایــن  و  خــود 

ایــن  بــا  کــه  نباشــد  بــد  شــاید  ســوال  ایــن  جــواب  در 
کــه  اثری ســت  اثــر کالســیک،  کــه  کنیــم  تعریــف شــروع 
نوشــته  آن  دربــاره ی  شــود،  خوانــده  کــه  آن  از  بیــش 
آن  بــه  یــا  می شــود،  بحــث  آن  دربــاره ی  یــا  می شــود، 
رندانــه   قــدری  کــه  تعریــف  ایــن  شــاید  می شــود.  اشــاره 
کــه  ایــن  می کنــد:  اشــاره  حقیقتــی  بــه  امــا  شــود  تلقــی 
مــردم رغبــت زیــادی بــه خوانــدن آثــار کالســیک ندارنــد، 
ولــی بــه گونــه ای راجــع بــه آن هــا صحبــت می کننــد کــه 
خوانده انــد.  را  آن هــا  و  می داننــد  آنهــا  دربــاره  گویــی 
طبیعتــاً از ایــن تعریــف می شــود اســتنباط کــرد کــه ایــن 
البتــه  می گیرنــد.  قــرار  جــدی  توجــه  مــورد  کم تــر  آثــار 
همان طــور کــه گفتــم، دوســت داران ادبیــات و اهــل فــن، 
ایــن  از  و  دارنــد  عنایــت  کالســیک،  آثــار  ایــن  بــه  قطعــاً 
آثــار ادبــی بهتــر درک  بــا ســایر  ره گــذر ارتبــاط آن هــا را 
می شــود  درک  به درســتی  ارتبــاط  ایــن  زمانــی  می کننــد. 
کــه آثــار کالســیک را خوانــده باشــیم و تــا زمانــی کــه ایــن 
حــد  در  و  مبهــم  هم چنــان  ارتبــاط  ایــن  نیفتــد،  اتفــاق 
عمیق تــرِ  درک  پــس  می مانــد.  باقــی  سرســری  اشــارات 
و  مطالعــه  بــدون  جــدی،  به طــور  مــدرن  ادبیــات  از  مــا 
به خصــوص  نیســت؛  ممکــن  کالســیک  آثــار  در  تدقیــق 
دنبــال  را  ادبیــات  حرفــه ای  به طــور  کــه  کســانی  بــرای 
می کننــد. بی تردیــد ایــن آگاهــی لــذت خوانــدن ادبیــات 

می کنــد.  دوچنــدان  را 
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بقای »کالسیک« یک نویسنده
در گفت و گو با دکتر محمودرضا قربان صباغ مطرح شد؛

اساســاً بــه چــه نــوع آثــاری کالســیک گفتــه می شــود 
ــا معیارهــای مکتــب هنــری و ادبــی  و ارتبــاط آن هــا ب

کالسیسیســم چیســت؟

کــدام آثــار کالســیک یــا نویســندگان تأثیــر بیش تــری 
روی آثــار دوران بعــد از خــود گذاشــته اند؟ و تفــاوت 
بیــن آن هــا و آثارشــان بــا نویســندگان و آثــار مــدرن و 

پســت مدرن چیســت؟

کــه  اثری ســت  کالســیک،  اثــر 
بیــش از آن کــه خوانــده شــود، 
می شــود،  نوشــته  آن  دربــاره ی 
ــاره ی آن بحــث می شــود،  ــا درب ی
یــا بــه آن اشــاره می شــود. مــردم 
رغبــت زیــادی بــه خوانــدن آثــار 
بــه  ولــی  ندارنــد،  کالســیک 
گونــه ای راجــع بــه آن هــا صحبــت 
می کننــد کــه گویــی اطــالع دارنــد 

خوانده انــد. را  آن هــا  و 

را  اودیســه  حماســه ی  وقتــی 
یولســیس  و  باشــید  خوانــده 
بخوانیــد،  را  جویــس  جیمــز 
اثــر  ایــن  بــه  کــه  اشــاراتی 
حقیقــت  در  می شــود، 
مبنــای درک شــما  و  چهارچــوب 
را از اثــر مــدرن می ســازد. بــدون 
اثــر جیمــز  اثــر هومــر،  خوانــدن 
را  خــود  واقعــی  معنــای  جویــس 

نمی کنــد. پیــدا 

در جامعــه ی امــروزی کــه شــاهد کم لطفــِی انســان ها 
کــه  می بینیــم  و  هســتیم  ادبیــات  از  نــوع  ایــن  بــه 
زرد  مــوارد  برخــی  در  و  عامه پســند  کتاب هــای 
چــه  کالســیک  آثــار  خوانــدن  می کننــد،  خودنمایــی 
اهمیــت و فایــده ای می توانــد داشــته باشــد؟ یــا بــه 
ــم؟ ــد بخوانی ــار کالســیک را بای ــارت دیگــر چــرا آث عب
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مادرپناهبالکهامروزمیپریم؟
تابســتان شــاید آن گل واژه ای باشــد کــه بــه ســپیدای ماهتــاب 
و ســپیده اســت. و چــه بســا آغشــته باشــد بــه عطــر باغ هــای 

اطلســی و دشــت های گــرم شــب بوهای دشســتان.
ــه ســرخ،  ــا گفــت کــه چــون الل آری. منوچهــر آتشــی چــه زیب
چــون نســترن ســپید و مثــل ســرو ســبز می ایســتد، حــال 

اینکــه مــن رندانــه قرعــه بــه فــال تابســتان زدم... .

حانیه عامل
کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی 1400  ترسیم لحظه های آرامش؛


