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شنبه 6،آبان 1396
سال اول ،شماره اول

مصیبتهایدیجیتالی

به فرداییان...
غالمرضا امامی

نویسنده و مترجم

دوستان من:

کارتون
محسن احمدوند

طراح

قهرمان ملی

به قول مردم گفتنی 1/

مبارک است ،کاری که آغاز کردهاید ،بذری که در دلها
و اندیش��هها میافکنید .صحیفهای گشوده اید رویاروی
دیدگانی امیدوار و دلهایی بیقرار.
با خشت «کلمه» میخواهید پلی بسازید برای فردا ،برای
رسیدن به فردا ...فردایی بهتر و روشنتر.
کارتان ب��ار «واژه»هاس��ت ،میخواهی��د راوی روزگار
ما باشید .ش��ما را س�لاحی جز «قلم» نیست .بیشک
در میدانی گام گذاردهاید س��خت و صعب و س��بکباران
ساحلها چه میدانند ش��ب تاریک و بیم موج و گردابی
چنین حائل .دنیای ما ،دنیای شیشهای است .به برکت
فضاهای مجازی هر حادثهای به سرعت و در اندک زمانی
بازتابی جهانی مییابد .دنیای ما دنیای پلهاس��ت و نه
دیوارها .همه دیوارها فرو ریخته و ش��ما در کار ساختن
هستید و ساختن بسیار دشوارتر از ویرانی و نابودی است.
داعیان جنایت و جهل و جنون ،داعش��یان
میبینید که
ِ
طالبان خش��م و خش��ونت و خون چ��ه میکنند .جان
و
ِ
میدهند و جانها میس��تانند .خ��راب میکنند ،نفرت
میپراکنن��د به همه چیز و همه جا .تنه��ا خود را به حق
میدانن��د و به نبرد با نور و روش��نی ،با ش��ادی و زیبایی،
با عش��ق و صلح برخاس��تهاند .بر این باور غلط عزم جزم
کردهاند.کار ش��ما در این میانه دشوار است ،میخواهید
هم گزارشگ ِر راستینی باشید از جهانی که در آن هستیم

و هم راهبر و رهنمای «جامع��ه فردا»یی که آرزو داریم.
راهی از واقعیت به آرزو .در این راه صخره هاست و سنگرها،
سنگالخها و گذرها و پیچ و خمها .همتی بلند میطلبد که
چارق امید بر تن دارید
در شما نشان از آن بسیار میبینم.
ِ
فانوس مِهر در دست.
و
ِ
حد و حصر و حبس در دنیای اندیشه بیمعناست .شور و
شوق و عشق در دریای دل است.
دیدگان��ی به ش��ما دوخته ش��ده ،دلهای��ی همدل و
همراهتان ،میخواهید صدای بیصدایان باش��ید و پناه
بیپناهان.
بگذارید که «جامعه فردا» آینهای باشد از امروز برای فردا.
بگذارید در این سفر توشهتان مِهر مردم باشد و سرایتان
دل مردم .میدانم که هرگز دل نمیبندید به دورویان و
دوگویان .ایمان دارم که دکانهایی دونبش نمیگشایید.
سفرهتان در این سیر و سفر ،پر باد از نان حالل ،جانتان
بیمالل ،دست حق همراهتان و دعای پاکان بدرقه راهتان.
راهتان هموار ،دلتان استوار.
ما با هم چه سفرها کردیم از چه گذرها گذشتیم .از دیروز
به امروز .دیروز همه روش��نی نبود .دروغ و دغل هم بود،
دشنام و دش��نه هم بود .چه خوشپاکانی که دستشان
آلوده نشد و جانشان پاک و مطهر ماند.
و امروز ماییم و ش��مایید و مردمی هشیار که همراهتان
هستند .اگر همراه و همدلشان باشید.
و «فردا» بیگمان روشن است .اگر بخواهیم با واژههایی
از نور رنگین کمانی از ش��ادی و زیبایی ،آگاهی و آزادی
میسازیم که زمین را به آسمان و امروز را به «فردا» پیوند
دهد .ما میخواهیم و میتوانیم...
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نگاه 2-

رسانه و شرافت حرفهای
لیلی گلستان

مدیر گالری گلستان و مترجم

هر رس��انهای وظیفه دارد که به مردم آگاهی بدهد .این
آگاهیدادن میتواند فرهنگی باش��د ،سیاس��ی باشد،
اجتماعی باش��د ،هنری باشد و ...اما کس یا کسانی باید
در رأس این اطالعرسانی باش��ند که حوزه کاریشان
را خوب بدانند و خوب به آن وارد باش��ند که متأسفانه
اینچنین نیست.
خبرنگار جوانی به من زنگ زد که چون راهتان دور است
و چون ش��ما خودتان دس��تی به قلم دارید ،من آدرس
ایمیلام را به شما میدهم و شما در مورد نمایشگاهتان
حدود 40خ��ط بنویس��ید و همراه یک عک��س برایم
بفرس��تید تا چاپ کنیم! خب این خندهدار و در ضمن
بسیار تلخ است.
نگاه 3-

رمزموفقیت؛گفتوگوبامردم
علی اکبر قاضیزاده

استاد پیشکسوت روزنامهنگاری

دیجیتال مدرن ،با
همیش��ه بهانه میآورند که رس��انههای
ِ
قدرتِ بسیار زیاد ،گسترده و فریبندهای که دارند ،توان کار
را از رس��انههای مکتوب گرفتهاند .نگارن��ده بر این عقیدهام
که اگراین سخن درست باشد ،کشورهای اروپایی و آسیای
شرقی که به لحاظ فضای مجازی بسیار از ما جلوتر هستند،
دیگر نبای��د در جهان اکنون ،رس��انههای مکتوب داش��ته
باش��ند .اما عیب را بای��د در جای دیگری جس��توجو کرد.
بهنظر میرس��د مشکل اساس��ی این اس��ت که رسانههای
نوشتاری ،چیزی برای به اش��تراکگذاری یا به بیان دیگر،
حرف مش��ترکی با مردم ندارند .وقتی مردم نقشی از زندگی
و روزگارشان دراین رسانهها نمیبینند ،طبیعی است که از
آنها رویگردان شوند و رسانههای نوشتاری ،کمفروغ شوند
و کم اقبال .وقتی روزنامهها و مجلهها را بررس��ی میکنیم،
این نکته هویدا میش��ود که غنای رس��انهای و تواناییهای
روزنامهنگاریِ حرفهای ،از میان رسانههای کاغذیِ ما رخت
بربسته اس��ت و گویی با فقر محتوا مواجه هستند.این عقب
بودن  -و شاید هم بدتر ،پسرفت نسبت به گذشته درخشان
مطبوعاتایرانی -نه گناه رسانههای مجازی است و نه قصور
خواننده .باوجود آنکه دیگر در دنیای امروز« ،خبر» کارکرد
گذش��ته را در جراید ندارد؛ اما هنوز برایناندیشهام که لطف
رسانههای نوشتاری را رسانههای دیجیتال و تصویری ندارند
و تواناییهایی دارند که مجازیها ندارند که بیش��ک مزیت
در گزارش و تحلیل است و باید تقویت شود تا در رونق بماند.
وقت��ی در جوام��ع به اصطالح جهان س��وم ،سیاس��تهای
توسویی پیش میرود که سببساز فضای
رسانهای به سم 
س��وءظن میان مس��ئوالن و مطبوعات میش��ود ،کار برای
رسانهها دشوار میشود .تا آن زمان که انتظارات مسئوالن،
نفس مطبوعات را تنگ کند و جانشان را بستاند و توقع بولتن
بودن در میان باش��د ،عاقبت جزاین نخواهد شد؛ مگر آنکه
سعهصدر و صبر آنها عیان و بیان شود و رسانهها را پشتیبان
خود بدانند ،نه دشمن .ناگفته نماند که اگر مطبوعات شفاف
و شفافس��از داشته باش��یم،اینگونه مس��ائل کمتر بر آنان
عارض میشود.
بر اهالی مطبوعات فرض اس��ت تعامل با جامعه و «از مردم
به مردم» گفتن و نوش��تن و اگراینگونه نشود ،باید که برای
توصیف روزنامهنگاریمان از کلمه «متأسفانه» استفاده کنیم
و حاال باید هم ه اینها را کنار مجموع شمارگان مطبوعاتایران
قرار داد که  -طبق گفته معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی -تنها  750هزار نسخه اس��ت .این عد ِد
ِ
فرهنگ گفتمان از
غمانگیز ،برای س��رزمینی که داعی��هدار
هزارههای کهن تا به اکنون در منطقه و جهان بوده و هست،
خیلی فقیرانه اس��ت .بااین حال ،یقین دارم که رس��انههای
کاغذی خواهند ماند ،با اعتبار و استناد گذشته به روزگاران.
اما برای دوستان و همکاران روزنامهنگارم در «جامعه فردا»
آرزوی افق روش��نی دارم و امیدوارم ای��ن روزنامه ،موانع و
مصائب را کنار زن��د و با مردم «گفتمان» کند تا دوس��تش
داشته باشند.

انتظار م��ن از یک رس��انه ش��رافت کاریاش اس��ت.
حس تعهد و مس��ئولیت داشتناش اس��ت .اگر نقدی
مینویس��د بر اس��اس رابطه خوب یا بد با آن نویسنده
ی��ا کارگردان نباش��د .نق��د را ب��ا کینهت��وزی و انتقام
اشتباه نگیرد.
میدانم که دستها خیلی باز نیست .میدانم که معلوم
نیس��ت هرچه بنویسیم چاپ خواهد ش��د و این حس
بدی به ما میدهد .باید س��وراخ دع��ا را پیدا کنیم .که
هنر روزنامهنگاری این روزها در همین است .هزار جور
باالنس و قوس و بندبازی باید بکنید تا شاید بشود .باید
رو راست باشیم و شفاف .که من یکی ،از این دو مشخصه
هرگز ضرر ندیدهام.
خوشحالم که روزنامه دیگری در راه است .هرچه بیشتر
شوید ،گزینشها راحتتر انجام میگیرد .فقط یادتان
باشد که باید چهارچشمی مراقب س��وراخهای غربال
داوری تاریخ باشید!

نگاه 4-

قدرت رسانههای کاغذی

 50سال پیش ،کتابی چاپ کردم به نام «یادداشتهای آدم پرمدعا» که حاوی
عبارات طنزآمیز بود و متوجه نقد اجتماعی آن روزگار .این سالها دوباره بدان
شکل نوشتاری برگشتهام و به مضامین ضروری این روزها پرداختهام که در
کتاب «بغل کردن دنیا» منتشر شده است .یادداشتهای طنزآمیز تازهای که
به درد روزنامه میخورد ،از امروز در این ستون منتشر می شود.
● ●قادر بود با نگاه خیره به موبایلها ،تبلتها ،محتویات آن را به ذهن خود انتقال دهد.
غالبا پس از این انتقال س��ری به تعجب میچرخاند .این عبارت را تکرار میکرد :واقعا
قبیح است آقا! از شما بعید است خانم! بعد دادهها را به سرعت محو میکرد تا اخالقش
بیشتر از حد الزم ،فاسد نشود.
● ●اتفاق افتاد که به علت کث��رت دادههای غیرمنطقی که به ذهنش انتقال مییافت.
هرچند بعدا پاک میکرد ،به عارضه بیمنطقی مزمن دچار ش��د .پیش��نهاد همکاری
مصرانهای دریافت کرد از طرف گروههای اجتماعی و سیاس��ی از جمله :مافیا ،سازمان
زندانها ،کانون نخبگان ،حتی نو نازیها.
● ●یک بار در تبلت لوکس یک وزیر چیزی دید که پس از ضبط ذهنی آن ،قضیه را با وی
در میان نهاد .برای تحلیلگران سیاسی ،درک این مسئله دشوار شد که چرا وزیر کسی را
به معاونت انتخاب کرده است که تره برای پروژههای او خرد نمیکند و تمایالت سیاسی
معاون نشانگر وابستگی به جناح مقابل است.
● ●او با همین روش معاونت صدراعظم را نیز کس��ب کرد .اصال از افشاگری بینتیجه
خوشش نمیآمد .اسنودون بود .صدها س��ند محرمانه از باجگیری و فشار مؤثر کسی
حکایت داش��ت که از رئیسجمهوری ،ورزش��کاران محبوب ،س��تارههای س��ینما،
سیاستمداران تا صاحبان قمارخانههای کوچک ،عشرتکدههای شهری ،در دایره نفوذ
او قرار داش��تند .بیعلتی به او تمکین کرده بودند .البته مدارک افشاگری پس از مرگ
وی منتشر شد.
● ●تازهترین اختراع به بازار آمده حاال «موبلت» بود؛ کاربر ،میتوانست هر اطالعی را که
میخواهد از ذهن هر کس به دست آورد .کافی بود نوع و اندازهاش را اراده کنی و دگمه
موبلیتی را بزنی .پس از مدتی فضولترین آدمها هم از این ابزار آگاهی بخش اس��تفاده
نمیکردند ،همه به یک می��زان در معرض خطر بودند .مخت��رع موبلت وقتی فهمید
فرزندانش نهانی نسبت به او چه نظری دارند اندوهگین شد ولی خیلی دیر شد.
● ●در آغاز رواج این دستگاه افراد میکوشیدند از هر عمل ممنوع و فراقانونی پرهیز کنند،
امانمیتوانستندبهآن«نبایدها»و«جیزها»فکرنکنند.دستگاه،تفاوتبینقصدیککار
و عمل به آن را دقیقا مشخص نمیکرد .در سطح قاره ،افراد کرکره نصیحت و راهنمایی
و تربیت را ناچار پایین کشیده بودند.
● ●اینابزارجاسوسیناملموس،کهسالهادراختیاردولتهابودحاالبهخاطرسودجویی
شرکتها در اختیار عموم قرار گرفته بود .فکر میکنید اولین قربانیان مورد آزمایش مردم
چه کسانی بودند؟ دولتمردان .تمامی آنها که عمری جاسوسی مردم را کرده بودند.
● ●معلوم نشد که در خانواده اول پدر پشیمان شد که ذهن فرزندانش را خوانده بود یا به
عکس .اما میزان وسیع جداییها نشان داد که همسران وفادار فداکار ،آنچنان که نشان
میدادهاند دلبسته خانواده نبودهاند و شریف .آنها هم که جدا نشدند به توافقی مشروط
رسیدند که عمل کردن بدان آسان نبود.
● ●مشکالت دیگری هم روی داد .کارگردانان موبلتدار ،موضوع فیلمهای یک دیگر را به
آسانی از هم میربودند .نقاشان نه فقط ایدههای نقاشان دیگر را سرقت میکردند بلکه به
اندوختههنرآموزانمستعدجواننیزرحمنمیکردند.شعراوموسیقیدانانکمتردرمعرض
خطر بودند .البته حاال دیگر نیازی به هنرمند خالق نوآور نبود ،هر عامی عادی میتوانست
موبلت خود را روبهروی یک فیلسوف بگیرد و بعد فکرهای ضبط شده او را به نام خودش ابراز
کند .البته در صورتی که بتواند فیلسوف را در یک جای عمومی گیر بیندازد .ثانیا رسانهای
پیدا کند که افکار عالی نوظهورش را زیر نام آدم گمنامی منتشر کند.

تب هیجانزده رسانههای مجازی

تورقای شفق

فریدون مجلسی

دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه

با خشنودی از اینکه هستند کسانی که در این جامعه کتابنخوان
و روزنامهگریز ،خطر میکنند و روزنامهای هدفمند به راه میاندازند
ضمن تبریک امیدوارم شرایطی پیش آید که این روزنامه نیز بتواند
صدای اصالحطلبی خود را به گوش جامعه برساند و آنان را به اصالح
مسالمتآمیز تشویق کند.
منظورم از خطر کردن این اس��ت که در ش��رایط کنونی ،توس��عه
ش��بکههای اجتماعی که وقت زیادی از م��ردم میگیرد در همه
جا از ش��مار خوانندگان روزنامهها کاسته اس��ت و ریسک برپایی
یک روزنامه از گذشته بیشتر است .شخصا با توجه به اینکه از آغاز
استفاده اداری و نوشتاری با کامپیوتر به استفاده از آن عادت کردهام
و نزدیک  20سال است که برای نوش��تن از آن استفاده میکنم و
بخش مهم��ی از مطالب خواندنی و بعضا کتابها را با این وس��یله
میخوان��م ،اما هرگز عادت خواندن کتاب و مطبوعات اصلی یعنی
کاغذی را از دست ندادهام.
اما شاهد آن هستم که جماعت بزرگی از هموطنان کتاب گریزمان
که پیش از این دقایق کمتری را صرف خواندن میکردند ،به صورت
تبی فراگیر جذب شبکههای اجتماعی شدهاند و از شوخیهای رایج
تا درددلهای عاطفی ،تا انتقادهای سیاسی و اجتماعی را میخوانند
و گاه از ای��ن طریق با خواندن مطالبی راس��ت یا دروغ که در اخبار
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رسمی انعکاس ندارد ،گویی احس��اس رضایت میکنند .اما تصور
میکنم این تب نیز مانند ت��ب فِیسبوک فروکش خواهد کرد ،نه
اینکه تعطیل ش��ود ،اما از حالت تب هیجانزده خارج خواهد شد
و ب��ه صورت ابزاری برای مبادله اطالعات جدیتر یا آگاهی از حال
و احوال دوس��تان درخواهد آمد .اما خوان��دن مطالب و روزنامه در
دنیای مجازی تعطیل نمیشود بلکه مانند همه جای دنیا تابع نظم
و قاعدهای میشود.
اکنون بس��یاری از روزنامهها مطالب خودش��ان را از لحظه انتشار
در ش��بکه قرار میدهند و م��ردم نیز آن را میخوانن��د .یعنی در
شرایطی که کمتر کس��ی روزنامه میخرد ،به نخریدن بیشتر آن
کمک میکنند .درست است که بخشی از درآمد روزنامه به آگهی
تجاری بستگی دارد ،اما هزینه آگهی واقعی تجاری غیر دولتی نیز
بس��تگی به تیراژ روزنامه دارد .در کش��ورهای روزنامهخوان ،شما
میتوانید با یکس��وم یا یکچهارم بهای روزنامه کاغذی مشتری
آن ش��وید و بتوانید با رمز خود وارد ش��بکه ش��وید و روزنامه خود
را بخوانید.
تی��راژ روزنام��ه در ای��ران تابع نوس��انات سیاس��ی بوده اس��ت و
درحالحاضر دوران افول خودش را طی میکند .در ترکیه شمارگان
روزنامهها ،با اینکه از گسترش شبکههای اجتماعی لطمه دیده ،باز
هم چندین برابر ایران اس��ت .اما به یاد داریم که در ایام نوید بخش
انقالب که جمعیت کشور کمتر از نصف اکنون بود ،چگونه شمارگان
روزنام ه به دو میلیون نس��خه رس��ید .ناگهان چند ضربه شاید به
اقتضای زمان و بیم از شکس��ت چند روزنام��ه پرمخاطب تعطیل
شدند بیآنکه بر شمارگان روزنامههای دیگر افزوده شود .در دوران
قاب

دوام؛ آرزوی ما
بهروز غریبپور

كارگردان تئاتر

یکی از چیزهایی که طی این س��الها هرگز باور نکردهام مرگ
کتاب و روزنامه است .همچنان که با آمدن تلویزیون ،رادیو نمرد
و با آمدن سینما ،تئاتر نميميرد .با توجه به ماندگاري هنرها و
تمامي حوزههايي كه در رشد و آگاهي مردم نقش داشتهاند به
اين باور رسيدهام که رسانههای مجازي و دیجیتالی قادرند که
شوکهای مهیبي به مخاطبان وارد کنند اما تنها زورشان به آن
دس��ته از رسانهها میرسد که دس��ت به خود احیايی خويش و
تجدید حیات نمیزنند؛ اما نميتوانند قاتل رسانههای کالسیک
باشند؛ یک مثال ساده شاید اثباتکننده باورم باشد؛ مگر انواع
فندکها توانستند موجب نابودی کبریتها شوند؛كبريت يكي
از نخستين زايندههاي آتش است و حتي ار ج وقرب کبریتها
باالتر هم رفته اس��ت .وارد جزئیات باورم به رسانههاي كاغذي
و تأثيرش��ان در جامعه و اينکه چهطور و چگون��ه به اين اعتقاد
رس��يدهام ،نميش��وم ،اما ایمان دارم اگر اندیشهنو و متناسب،
پس پرده هر پدیدهای باشد آن پدیده هرگز نخواهد مرد . ...برای
روزنامه «جامعه فردا» كه تازه از گرد راه رسیده آرزوی دوام و قوام
میکنم و ايمان دارم اگر طرحي نو دراندازد ،ماندگار خواهد شد.

نویسنده و شاعر
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مدیر مؤسسه یونس امره در تهران

هر چند در س��الهای اخیر این موضوع یعنی جایگزین ش��دن
رس��انههای مجازی یا دیجیتال به جای رسانههای سنتی مانند
روزنامه و مجلههای کاغذی مطرح هست ولی رسانه کاغذی ارزش
و اعتبار خودش را نسبت به رسانه مجازی حفظ کرده است .مثال
کسانی که در مجراهای مجازی ،خود را بهطور مستقل نشانی از
جامعه روزنامهنگاری یا فرهنگی یا روشنفکری کردهاند ،بال فاصله
به خبرنگار یا ستوننویس روزنامه کاغذی تبدیل میشوند .این
نش��اندهنده قدرت و اعتبار روزنامه سنتی است .البته در فضای
مجازی خبرهای تأیید نشده به سرعت نور پخش میشود چون
محور اصلی روزنامهنگاری مجازی سرعت است؛ این مسئله هم
امکان تأیید خبر نمیدهد و هم باعث میش��ود یک خبر دروغ یا
اش��تباه مثل یک خبر راست و درس��ت پراکندهشود .این مزیت
رسانههای کاغذی بر رس��انههای مجازی در روزگار اکنون است
و س��بب شده اس��ت تا جایگاه و پایگاه همچنان پابرجا بماند .در
ترکیه همه فکر میکردند که بعد از رایج شدن سایتهای خبری
و روزنامهن��گاری در فضای مجازی روزنامهها با مش��کل روبهرو
بش��ود اما آمارها نش��ان میدهد که در  10س��ال گذشته هرچه
اینترنت رواج پیدا کرده اس��ت تغییری جدی در تیراژ روزنامهها
به وج��ود نیامده اس��ت .در حال حاض��ر دو روزنام��ه پرفروش
در ترکیه تقریبا  300هزار نسخه به فروش میرسد.

با آرزوی موفقیت!

جواد مجابی

مدیر مس��ئول ،س��ردبیر و
هی��ات تحریری��ه «جامعه
عکس :روش�ن
فردا»

نوروزی

اصالحات و احساس گشایش در جامعه بار دیگر شمارگان میلیونی
داش��تیم و پس از ضد حمله فلهای قاضی مرتضوی ،ناگهان دوران
افولی فرا رس��ید که تاکنون ادامه داشته و در اثر توسعه شبکههای
اجتماعی کاهش هم یافته است.
فک��ر میکنم ی��ک دلی��ل بیتوجه��ی ب��ه مطبوعات از دس��ت
رفت��ن اعتم��اد مردم ب��ه ش��رایط کلی حاک��م بر جامعه باش��د،
که خوان��دن و آگاه ب��ودن و نخوان��دن و آگاه نبودن را برایش��ان
یکسان میکند!
در چنین شرایطی مشکل اساسی شبکههای اجتماعی نیست ،بلکه
بیاعتمادی است و باید اعتمادی که موجب نجات از سرخوردگی
و توجه عمومی به سرنوش��ت و آینده خودش��ان میش��ود به آنان
بازگردد .مردم ما به اندازه کافی جنگ و بحران و التهاب دیدهاند و
از هرگونه شعار التهابآفرینی که از آن بوی خون و جنگ و انتقام
به مشام میرسد گریزانند .به همین دلیل است که صدا و سیمای
ما که معموالً منادی همانگونه شعارهاست ،جز برای برنامههای
تفریح��ی و احیاناً س��ریالهای تلویزیونی و مس��ابقات ورزش��ی
بینندهای ندارد.
اصالحات به معنی پیشرفت بدون التهاب و تنش و انتقام و خونریزی
و دوری گزیدن از جنگ و ویرانی است و در مقابل آن انتقامجویی
دلیرانه ،غیرتمندانه ،برتریخواهانه و سلطهجویانه خود را در موضع
احس��اس حقانیت مطلق و دیگران را ناحق مطلق پنداش��تن قرار
دارد .امید آنکه این روزنامه که موضع خود را اصالحطلبی به معنی
تحولخواهی مس��المتآمیز ،اعتدالی و عقالنی اعالم کرده است،
در رسالت خود موفق باشد.

