
رەزا شوان ..خیای زانستی ل ئدەبی مندان دا

خیاڵ توانای .. لگڵ بوونی مرۆڤ لسر زەویدا خیاڵ ھاودەمی مرۆڤ بووە

ی زەینییننای وکھپ نراوی لکی دیاریکراو، ، دەربارەیازجیاوداھتباب

تنپڕیوە، بو بابتدا رۆڤ ـک پیوەندی ب رابردوو یا ئمۆ یا ب داھاتووەوە ھی، ک پشتر م

. .خۆیوە ھیھنجاندووە و الی گڵ بووەی و تگیشتنیھـزر و پشبینل ئو کس ل شارەزایی و 

یاوازیشی جسیمای کسایتی مرۆڤ وگرنگترین،کردنپشبینیو توانای خیاکردن و خیافراوانی 

.خیاڵ ئاساییداپدەبخشت لگڵ کسانی

 وا ل مرۆڤ دەکات ک گشبین ئوە خیا.. خیاڵ پکھاتیکی بنڕەتیی ل پکھنانی داھناندا

و بیر تن بداھوی پشکوخیاڵ بکات و ھمیش و تکۆندا،چقبستوو قایل نب وب و ب ژیانی

سیر و تازەی و داھنانی گۆڕانکاری ەوەچوونییرپبۆ بوە و ئامادەبل داھنانی تازە بکات

.دال داھاتووییکی نزیک یا دوورتر،سمرە

و زانست مرۆییکان و زانیاری و وونی نیی، بکو، لبواری ھونردا بخیایش تنھا ل ئدەب

یتیشدا بوونی ھبواری سیاس ت لنانو ئابووری و ت فسی جیاوازیش بۆ .فناسپ لگ

گشتی بۆ ئم جۆرە ئدەب تا ئستا لسر پناسیکیکراون، بم ) خیای زا ستی(چمکی 

.ی خیای زانستی داھناەزاراو) جیزاكھۆکۆ(دا )١٩٢٦(بۆ یکمین جاریش ل سای.رنکوتوون

کان ل ھموو و ھونرییکان، ھموو داھنان سیر و سمرەبگومان ھموو شاکارە ئدەبی

 سایی پرگمای چنیون، دواتر لو پۆ ل پشا خیاڵ، زادەی خیاڵ و ئندشی مرۆڤن،بوارەکاندا

تدی و ، برجست بوون و ھاتوونیکردنوەی پراکتیکیب تاقـدا،چانی مرۆڤبوا و ھیوا و ھوی بو

.بوونت راستی

ھرچندە، ک خیای زانستی دەربارەی ئنجامدراوک دەدوێ ک ھشتا ھر خیا و مرۆڤ 

بم توانای ئوەی ھی، ک برەو ئایندەیکی باشتر بیری زانایان .. پینگیشتووە و نھاتۆتدی

پویستی و خیاڵ، ئدەب و زانیاری، . روناک بکاتوە و، وزە و ھیوای سرکوتنیان پببخشت

تازە و بۆ پویستی مرۆڤ بۆ داھنانی )پویستی دایکی داھنانکان(تواوکری یکترین، وەکو دەن 

وە و بۆ ژیانیاڵ بووە بۆ دۆزینری خنکی گرنگ و ھاندەر و پاکی ئاسانتر و خۆشتر، ھۆکار

. داھنانی تازە



مریکی و جیھانی : بۆ نموونزانای ئدیسۆن( کری وزەی کارەبا و ) ١٩٣١ـ١٨٤٧: تۆماس ئنداھ

ل یخیاڵ و بیرکردنوەب ئیلھامیپویستی بوو.. زیاتر ل ھزار داھنانی تر،گۆپی کارەبایی و

ئدیسۆن ل پکدا ب سختی نخۆش ئوارەیکی درەنگ دایکی: چیرۆککشی بم جۆرەیداھنان،

ت، دایکی دەبات بۆ الی پزیشکوییز، دوای پشکنین، دەک کووتشکدایکت: پ ویستی بپ

رووناکی چرادا نشترگرییکی ناتوانین ل بردەم ،نشترگری خرا ھی، بم ئستا وا شوە

لرەوە ئوە کوت خیای ئدیسۆن ک بیر ل داھنانی ئامرکی .. بۆ بکین، بیانی بۆی دەکین

بکاتوە، ک تاریکی شو رووناک بکاتوە، تا پزیشککان بتوانن ب شوانیش کاری ئوتۆ

پراکتیکی خ دیسۆن بوەبوو ئنجام بدەن، ئری ئرگشتبواری یاڵ و بین ی خستکرۆک

لسر ھزارەمین ،و نزۆکتاقیکردنوەی شکست) نۆ سد و نوەت و نۆ(دوای . .جبجکردن

ک تا ھتای .. و گۆپی کارەبایی داھناییکارەبایوزە..نی بدەستھناوتـتاقیکردنوەیدا سرک

ناوی ) دایکی داھنانکان(ک دەتوانین ب ئم داھنانی ئدیسۆنن،ی وربیئادەمیزاد قرزاری خیاڵ 

. بوو ئم داھنانی ب ئدیسۆن داھناشپویستی.. برین

ب ناودەبرت) مامۆستای داھنر(  ک ب) ١٢٩٤ـ ١٢١٤: رۆجر بیکۆن( زانا و فیلسووفی ئینگلیزی 

دەتوانت ئامرکی ئوتۆ دروست بکات، ک ب ئاسماندا ل ئایندەدا مرۆڤ :وتی،پشبینی کردخیاڵ 

 بی بفتپ تت بچکیش بتوانری بکات، ئامدەریاکاندا پ دان بوڵ لس بکیش برئام ،

لو سردەمدا ک .. کردشیر بجگ لمان چند پشبینییکی تریـرۆج..بن دەریاکانوەقوویی

ئم بھۆی ..نبوونل ئردا)غواس(زەریانوقمکشتیی دەریای وو فرۆک دروست کردنی بیرۆکی 

ب . .پشبینییان، رۆجریان بوە تاوانبارکرد، ک ھۆشی ل دەست داوە و ل ئاین الی داوەخون و 

.شت ناویان برد

ن دوای چند ساک خیاڵ و پشبینییکانی رۆجر ل سایی کۆشش و زانیاری دا ھاتندی و بوو

..باۆن و فرۆک و کشتی ئاسمانی و پاپۆڕی زەبالح و زەریانوقمی مزن و ب سدان.. ب راستی

لقکی گرنگ ل زانستی جۆرک ل ھونری ئدەبی وئدەبی خیای .ئامری تر دروست کران..سدان

.شیاوی ھیبرز و پگیکی ،وجۆرە ئدەبی ئم سردەم دەزانرێلقکانی ئدەب، ب گرنگترین 

.. بریتیی ل کۆم بیر و بۆچوون و گریمانیکی زانستی دەربارەی داھاتووئدەبی خیای زانستی، 

یوە ھژیانی مرۆڤ یوەندی بی زانستی، زیاتر پیاخ دەبویست و گرنگ .. ئکی پدەروازەی بۆت

ئدەبکی داھاتووە و ئامانجی . .رانداھنزانایان و ، بۆ دەرخستنی تواناکانیبۆ داھنان و

ل داھاتووداۆڤ بۆ قبوکردنی ھیوا و ئو ترسانش دەشی بیری مرھزر و ئامادەکردنی ھۆش و 

.بنڕی



ل ئدەبی خیای زانستیدا، نووسرانی ئم بوارە، پشتوەی سنوورەکان دەبینن و بسر 

ب کی دیاریکراو ل دەرگای داھاتوو دەدەن، کۆسپکانی کات و شون و محادا بازدەدەن، ب کات

شبینییگ ل کی پچاو وە، بل و فراوانسکی تیاکی تازەتر دەڕوانن، خجیھان وە ل ل

. نییانجیو ناکرێ محابوا و ھیوایاندافرھنگی

فسووناوییئ دەبو جۆرە ئی زانستی، ئیادەبی خئدەگرێ و یت پبا کی، کرەو جیھانب

بوا و ھیوات دەکات یا سواری کشتی .. پ ل عاجباتیت دەباتنامۆ و ئفسانیی سیر و سمرەی

دەتبات .. ئاشنا دەکاتب گردوونکی نزانراو،و، دەتبات بۆ سر مانگ و ئسترە دوورەکان و

یا لسر .. پکی باـدار دەبنپشتی ئسسواریونر ـیا نووسر و خ.جیھانکی پشتوەی راستییکان

چنیوتی ـ بب تونی کردووە و تی خیای زانسـ ک نووسریبرماکی تیژڕەوی ئاسمانی یکدەگرن

مژدەیکی ،یواـب بندگۆی ھ.. کون و قوژبنی جیھاندا دەسووڕنوەاسمان و ب ئسۆر و رگری ب سان

.رادەگیننجیھانکی تازە خۆشتر ژیانکی 

 یاڵ لخ یدا پشت بر تی زانستی دا، نووسیادەبی خو زانستی ئ نتازی بدەبی و فکنیکی ئت

گریمان ت، کسترە زانستو تیۆکاندەبکان ییت و بیۆفیزیکیینانکنۆلۆژی و تلۆژی و ت

.فلسفشی ل خۆگرتوون

 ،یدەبم جۆرە ئی زانستی، ئیادەبی خئیاڵ تخ ی ھیواکان و گوشادە و، دا یکسترجب

 یان وایپ ۆی مرۆڤ دەکات، کمکانی ئونتخبرەکانی تریشدا ژیانی جیاواز ھستئ یان .. ل

دەش ئو .. دەڤر و بھشت و جیھانکی خیای تر دروست دەکن، ک ھشتا مرۆڤ پی نگیشتوون

بکون تاقیکردنوە ،داھنان ویزیک و تکنۆلۆژیا وفویی، ببت ب ئیلھام بۆ زانایانیجیھان خیا

.بۆ جبجکردنی

ل گرچی.. ھیل جیھاندا ب ملیۆنان ھوادار و خونری ئدەبی خیای زانستی ل ئمۆدا، 

بم ل ئستا لسر تختی شایانی .. رووبڕووی برھستی و رەخنیکی زۆر بۆوەسرەتادا

. جۆرەکانی ئدەبدا دانیشتووە

 م لدەب ناوزەند دەکرێ، برزمی ئکی تازە و مۆدلق ی زانستی، بیادەبی خرچی ئگئ

ل ئدەبی فۆلکلۆری .. ا ھیل داستان و ئفسان و چیرۆک فۆلکلۆرییکانی گالندرەگیراستیدا

یشمان، ب دەیان داستان و ئفسان و چیرۆک و نزیلمان ھن، ک دەچن چوارچوەی ئدەبی دکور

چیرۆکی خیای: بۆ نموون..خیای زانستییوە



، ک پیرەژنکی جادوباز، ل دار و پتک چرخ و فلکک دروست دەکات) پیرەژن و چرخ و فلک(

و، دەچت ل شارکی دووردا، کچ پاشایک فریو دەدات و سواری چرخ و اندا پی دەفێب ئاسم

فلککی دەکات و ب ئاسماندا دەفن و دەیبات بۆ کوڕە پاشایک ک ل خوندا ئو کچ پاشایی 

. بینیوە و ئاشقی بووە

ب ، یا لسر پشتی سیمرخ، رپاوانی چیرۆک وەکو فریارەسکی خرا، ب سواری ئسپکی بادا

ئحمدی (ی )مم و زین(تنانت ل چیرۆکی .. گل نموونی ترمان ھی. .چاوتروکانک فریادەکون

. یشدا خیای زانستی پشکی گورەی تدای) خان

وباز ک بپیرەژنی جاد.. سانی خیای زانستی ھنل ئدەبی فۆلکلۆری نرویجیشدا، چندین ئف

ب رۆکت ئاسایی بو گسک توانیوتیب سواری گسککی کلک دارای درژ . ناوی دەبن) سھک(

.یا شڕ ئنجام بداتخر ندین کاریچوئاسماندا بفێ

پویست ئوەش بزانین ک ل نوان ئدەبی خیای زانستی و چیرۆک زانستییکاندا، جیاوازی 

یی داھاتوودا .. ھخۆلک میان لکی ن، کو چیرۆک و ھۆنراوانم دووەمیان ئوە، بتدەسووڕ

ک ل رابردوو یا ل ئمۆدا و دۆزینوە، دەربارەی سرگوزشتی زانایان و داھنانکانین، 

. ھاتوونتدی

ی زانبیادەبی خکورتی  ئرانننانی بیریستی، ھاوکار و ھاندەری خوکھپ زانستی و ل

یا ، گرنگی رۆی زانست و زانیاریل و قووکردنی تگیشتنی خکیی فراوانکردن ھاندەری داھنان، 

. تکۆشانی بوچان و گشبینی و ھیواخوازی ل ژیاندا

دەگڕەتوە بۆ سدەی ھودان و دەستپک بۆ نووسینی ئدەبی خیای زانستی، 

دەی ل س. بوو)ماتماتیک(واری بیرکاری گورەی بکی، ک زاناییی ئمانی)لرـکی(..حڤدەمین

چند .. نووسی و بوی کردەوە) ۆ سرمانگدەربارەی گشتک ب(حڤدەمیندا، رۆمانکی ب ناوی 

يکی و ئینگلیزیش ھاتن بوارەکوە و، ئوانیش چند رۆمانکی خیای زانستییان نووسرکی تری ئمر

.نووسیون

، ل سدەی نۆزدەمیندا سری ھدا و، ل ییتازەرۆکو ناوەئدەبی خیای زانستی، بم فۆرم

 تو مینیشدا، لدەی بیستس سازییوتووەکانی وەکوپیششکور،پمریکا و ئتی ئکوپا و ی

.و گشی کرددرەگی کرد و خۆی سلمانسۆڤیتی کۆن



دەستپشخربوو ل بنیاتنانی ئدەبی خیای ) ١٩٠٥ـ١٨٢٨: جۆن فرن(نووسری بلیمتی فرەنسی

بۆی جۆن فرن ب بنیاتنر و ب باوکی .. پشکوتوو و تازە و فنتازی ب برداکردزانستی، شوازکی 

: پنج ھفت ل باۆنکدا( ب ناوی یکمین رۆمانی ئم نووسرە. .زانستی دەناسرێئدەبی خیای

ئگرچی ئم رۆمانی ب ) ١٨٦٥:ل زەوییوە بۆ مانگ( و ) ١٨٦٤:ی زەویگشتک بۆ بۆشای( و ) ١٨٦٣

/ ی٢٠(ل )١١ئپۆلۆ ـ کشتیی ئاسمانی (ئوەبوو .. خون و خیاڵ دەزانرا، بم خونکی ھاتدی

یکمین مرۆڤ ک پی خست ) ترۆنگـل ئارمسـنی(دا، گیشت سر مانگ، کشتییوان ) ١٩٦٩/گالوژ

شاینی . .کی جۆن فری ھاتدی و بوو ب راستیبمش خون و خیاڵ وپشبینی.. نگاسر م

ک بایخیان لو رۆمانانی ،نووسیونباسیش جۆن فری نزیکی ھشتا رۆمان و شانۆنامی تری

.ناومان ھنان کمترنین

:گرنگی خیای زانستی ل ئدەبی مندان دا

خیاکی تیژ و فراوانن، ب تایبتیش ل قۆناغی یکم و ناوەندی مندان ب سروشتی خاوەن 

، مندان بوایان ب شت خیاییکان ھی، ھر دەزانرنسرکش ک ب قۆناغی خیاڵ .. انژیانی

چۆلک زمانی کوردی بادار ھی و دەفت،بوادەکن ک، ئسپی مندان.. ب الیانوەبنیوەکو راست

 و دەدوێ،دەزانوا نییبا نیوانیان تنووس شاخ و رەشئاسمان دەگری، پ ،و دەتۆرێ، زویردەب

.ھتا...مروولیک فیلک یخدەدات،ب رۆژ دەنوونکان ەکن، ئسترەمانگ پد

.. اردەکرێـئم قۆناغش ب گرنگترین و ب ناسکترین و ب ھستیارترین قۆناغی ژیانی مرۆڤ ھژم

دەروونناسی ھـردەم جخـت لسر ئوە دەکنوە، ک ل سدا ھشتای کسایتی مرۆڤ زانایانی 

. ئم ھرەم بیر ل داتوو دەکینوە، مندانیش داھاتوون.. لم قۆناغدا دروست دەبت

یان دا،ی زانستیخدەبی مندائ ل ی کتانو بابموو ئھ ل ،ینی ھرکی گرنگی ئرۆ

ل منداڵ،ھی ل پشخستنی کسایتیشیرۆکی گرنگی.. دییان ب ئدەبی مندانوە ھیپیوەن

.داھنان و زمانرووی بیر و گوزارشتکردن و دا

ئدەبی خیای زانستی مندان، ک زیاتر ل چیرۆک و ھۆنراوەدا خۆی دەبینتوە، گرنگی و 

گ ھـرە و لزاخاودانی ب ل یریی ھنکاریگکردنی بیری منداکانی . شدەبییگرنگترین شاکارە ئ

ناو دەبرن و ل )تیرووداوی راس( ئو جورە ئدەبانش ک ب ریالیزم وات ، تنانتمندان

. خیاڵ رەگزی سرەکییان..راستتیوە نزیکن، ئوانش پشت ب خیاڵ دەبستن و

تی ب شارەزاییکی ی زانستی بۆ مندان ، پویسچیرۆک و ھۆنراوەی خیابۆ نووسینی بگومان 

، ئو نووسرانی ک بابتی خیای زانستی بۆ مندان دەنووسن.. زانیاری ھیوزیاتری زانست 



مندان بکن، ب تایبتیش وانکردن و گشکردنی خیاڵ و ھزر وبیریپویست جخت لسر فرا

خیای مندان دەورووژنی و گش ب زیاتر ل پشنگی ئو بابتانی، ک چیرۆکی خیای زانستی 

دیاریکراودا کاربکن، رەچاوی ئو لۆژیکی پویستیش ل چوارچوەیکی .. توانا ھۆشییکانیان دەکات

اڵ پو وـنابت وڕین و خی.. ھیب ئدەبی مندانوەبنما و پویستییان بکن ک پیوەندییان 

پەیووەندییان ھیچ ن بکن، ک زانیارییکان پشکش ب مندازیندەخونی دوور ل راستیی زانستی و

بوە نییویس. .زانیارییشدا، پمانڵ ئگنلن بکوان مندارەچاوی جیوازی توانای ن ت.

زنجیرە دراما یا: بۆ نموون ک ،ندێ وا دەزانزەر، باتمان، پیاوی دایسۆپرمان، گرین ( فیلمی ھ

تییانسایم كرە، فیلمی تری لکوممشی ) ئاسنین، شیاکانی خندی چیرۆکریزب تخراون ک

چونک .. پوپووچ و ب بنمانخیای ئفسانییبم ل راستیدا، ئم زنجیرە فیلمان ..زانستییوە

نایا و نامرن و ھردەمیش سرکوتوو و انیقتەپاوانکانیان ل توانابدەرن و ھرگیز کس دەر

و رق بیرۆکی ئم چیرۆکان لسر توندوتیژی و شڕ و کوشتن و ورانکاری و دوژمنایتی.. براوەن

ئم فیلمان زیانکی .. بدەران ھیچ کارکی چاک و پیاوەتییان نییتوانائم پاوان.. بنیات نراون

بۆی ئم .. فری رق و چقاوەسوویی و سرەکشی زیان بخش دەبنگورە مندان دەگینن، لیانوە

چونک ئدەبی خیای زانستی، . .فیلمان ئفسانن و ناچن ژر چتری ئدەبی خیای زانستییوە

.ھاندەری پشکوتن و ئاوەدانیی.. دژی شڕ و ورانکاریی و.. ئامانج و مبستکی پیرۆزی ھی و

زانستی، ئوەی ک مندان ب زانستییکی فراوان گۆش و پروەردە بکا و، ل کاری خیای 

، یارمتییان رێ وجیھانکی پ ل خونی سوز و ھیوادا، بۆ جیھانکی ئایندەی ئامانجکانیان ب

. ھمیش گشبین و داھنر وھیواخوازنیدەدات ک ببن مندا

رزئب ل ککی زانستی، ییاندەبی خکانی بنیاتنانی زەینی منداکھاتترین پ.

:ئدەبی خیای زانستی مندان، لسر س کۆکی سرەکی وەستاوە

ئەوە بزانت ک بۆ مندان دەنووس و نووسینکی پشکش نووسری ئم بوارە، پویست : ەبدــ ئ١

و، مان و فرھنکی مندان پویست رەچاوی پویستیی ھونرییکان و ز.. ب ئوان دەکات

ھبژاردنی رۆی شیاوی پاوانکانی قۆناغکان مندای و شوازی داڕشتن و تایبتمندییکانی 

.ب مندان بگینتدابژێ و بیرۆکی نووسینکانیب ئاسانترین شوە ،وتنووسینکانی بکا

ی وادا لسر بیرۆکیکبرھمدار سنووری نیی، کخیاڵ و ئندشی: ـ خیـاڵ٢

وێب،بنیاتنراببدەیمانرەی پنپ .



و کردنب پشبینیخیاڵ ک ل پشا،گل نموونی داھنانی ئدەبی و ھونری ھن: ـ زانیـاری٣

.دی و ئادەمیزاد سوودی لوەرگرتوونھاتوونتچنیونی، دواتر یی زا یارییکان ب پشتبستن ب راست

چیرۆککانیان ل پاوان بت شنکن ل بابتکانیاندا، ناارە زیدەڕۆییووسرانی ئم بوپویست ن

دووربخنوە و نتوانن ل نوان نمندان ل راستییکاتا ئو رادەیی ک، یان دەربکنپستی خۆ

.ئفسان و راستییکاندا، جیاوازی بکن

ل یکی گرنگی ھی زانستی، رۆیادەبی خئ ن دا، دەتوانین لرەوەردەکردنی دروستی منداپ

میانی چیرۆک خیاییکانوە، ب شوەیکی ئاسان بھا مرۆییکان و نیشتمانییکان ل دەروونی 

بۆی زانایانی بواری دەروونناسی و پروەردە پیان باش ک ئدەبی خیای ..نمنداندا بونی

. و پرۆگرامکانی خوندن ل قوتابخان بنڕەتییکانداو ت پیەب تایبتیش چیرۆک بخرزانستی،

ب ئـارەزووی خۆی، خیاڵ دەکات و زیندەخو دەبین زانستیدا، منداڵ ب کورتی ل ئدەبی خیای 

تایبتیی سنوووری توانال ری خیاكردنوە، دوو شاباڵ ل خۆی ببەست و دەتوانتو، 

ئو دەست بۆ .. بفێبسر کۆسپ و کات و شوندا ب کامی دیب بزن و، سنووردارەکانی خۆی ب

ب ھوەسی . بیان گاتی و، بتوانت لغاو و جویان بکاتک زەحمت ل راستیدادرژ بکات شتانی 

شکی ھیواش رووناک ببتوە، ب تی.. بگرێرخۆشی چژ لو ھبووە زۆر و زەبندەی بردەستی وە

ھمیشش دوای ..ل گیانداتازەی ژیان و راھاتنداھنانکیبۆ وەرگرتنی ھمووتبەھۆشی کراو

. تازە و سوودبخش بکوتشتی 

چرۆی ب تایبتی چیرۆکی زانستی بۆ مندان تازەی، ل ئدەبی کوردی دا، ئدەبی خیای زانستی 

بم ھشتا ل قۆناغی ..مندان ھیلم جۆرە ئدەب بۆچند نموونیکی سرکوتوومان ..کردووە

ئدەبی ب توانا و شارەزای ان و رەخنگرانیپویستیمان ب نووسر..نسرەتا و تاقیکردموە دای

بدەن و خۆیان و برھمکانیان ئاوزەنگی ل ئسپی خیاڵ و تواناکانیانک . .ھیخیای زانستی

نو ئدەبی گالندا تدی و ئای ئدەبی کوردیشمان ل گشبینم ک ئم ھیوایمان د..دەربخن

.دەشکتوە

:سوودم لم سرچاوان وەرگرتووە،بۆ ئم نووسینم(*) 

.محمد ھـزاع  و  ماجدە قرشي ، کتابة ــالخیال العلمي في ادب االطفالـ ١

.ابو قورة خلیل. دکتۆربداع والموھبة ـــ فلنبدا بالخیال العلمي ـ لتنمیة اال٢

.صحیفة الراکوبة ـ حازم خالد ـــ ادب الخیال العلمي ـ یبشر بعالم جدید ٣

.ـ المضمون ومشکلة الخیال في کتب االطفال ــ  احمد نجیب٤



.ـ ثنائیة الواقع والخیال في ادب االطفال ــ  محمود رزان ٥

.نعیم حسن النجار. ـ الخیال العلمي في ادب االطفال ــ الدکتورە٦

٢٠١١:ــ لتیف ھمت ـ کرکوک!؟...بنووسینـ چۆن و چی بۆ منداڵ٧


