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پیشگفتار

زمانی که از معماری و طراحی داخلی صحبت 
می کنیم، در واقع بســیاری از حوزه های فرهنگی 
و رشــته های هنــری را در بر می گیــرد؛ ارتباطی که 
کیفی پیوند ناگسســتنی دارد.  گونه ای کمی و  به 
کــه در فضــای یــک طراحی  تقریبــًا امــکان نــدارد 
کــرد اما با هنر عکاســی،  داخلــی اندیشــید و عمل 
گرافیک، زیبایی های  نوای موسیقی، رنگ های 
نقاشی، جذابیت های مد و لباس، گستره طراحی 
بیگانــه  معمارانــه  خالقیت هــای  نیــز  و  صنعتــی 
باشــیم. معمــاری داخلی بنا ندارد به ســاخت و یا 
بازطراحی داخلی یک فضای امروزی بپردازد و در 
فرایند آن از علم اقتصاد، تاریخ، جامعه شناســی، 
فرهنــگ، مدیریت و برنامه ریزی نشــانی نباشــد؛ 
نمی شود و نشدنی است. همین پیوند های ساده 
و یا عمیق است که طراحی داخلی را به یک پهنه 
کــرده و نفوذش  وســیع هنــری و حرفــه ای تبدیل 
را در زندگــی انســان ها و جوامــع بشــری بی بدیــل 

ساخته است.
بــه طور معمول، راه ورود به دنیای حرفه ای 
کادمیک انجام می شود و  از مسیر گذر از تحصیل آ
البته این مسیر آموزش در بیشتر کشورها و به ویژه 
کشــورهای توســعه یافته در حــوزه معمــاری و  در 
آموزشــی در  طراحــی داخلــی، توســط مؤسســات 
ایــن حرفه، مدارس معماری، دانشــگاه ها و حتی 
دوره هــای اســتاندارد آموزشــی ســپری می شــود. 
کشور ما تنها از طریق دانشگاه های  این اتفاق در 
دارنده رشــته معماری داخلی صــورت می پذیرد و 
کادمیــک را طی نکند و  که مســیر آ  هرکس  اصــواًل
تنهــا بــه تجربــه میدانی و شــغلی بســنده کند، در 
زمــره طراحــان دانشــور قلمــداد نمی شــود و صرفــًا 
بــه عنــوان دکوراتــور و یــا ســازنده تجربــی تعبیــر 
می گردد. به هر حال در اینجاست که تفاوت یک 

کادمیک درعرصه  مهندس طــراح آموزش دیــده آ
کرد. تجربی را با دیگران می توان مشاهده 

کادمیک در  اما این تــازه دانش آموختــگان آ
کــه بخواهند در  کشــورهای توســعه یافته، زمانی 
عرصــه عملی و حرفه ای وارد شــوند، با بســیاری 
آزمون هــا، انجمن هــای حرفــه ای،  از مجوزهــا، 
نظام هــای مهندســی و نیز تشــکیالت حرفه ای و 
که در این  استانداردهای رسمی روبه رو می شوند 
گونه ای جــدی بــرای ورود به عرصه  مراحــل بــه 
اجرایــی، بایســتی مجــوز صالحیــت حرفــه ای را 
دارا شــوند. این موضوع در کشــور ما هنوز چندان 
گســترده نشــده اســت و دانش آموختــگان معمواًل 
غ التحصیلی وارد  و بــه طور مســتقیم پــس از فــار

صحنه حرفه ای می شوند.
یــک  از  تحصیلــی  رشــته  ایــن  دوســتداران 
فضای آموزشی زیبا، خالق، متنوع و خاطره انگیز 
و  جــدی  واقعــی،  دنیــای  وارد  و  عبــور می کننــد 
کــه قــرار اســت آن زیبایی ها  حرفــه ای می شــوند 
و خالقیت هــا را در جای جــای زیســت و فضــای 
هنرمندانــه  و  کــرده  اندیشــه  انســان ها،  زندگــی 
که در رســیدن به این  پدیــد آورند. بدیهی اســت 
ایجاد، لزومــًا مراحلی را می گذرانند و ارتباطاتی را 
کردن آن از  که دانســتن و تجربــه  برقــرار می کنند 
ضروریات عرصه حرفه ای اســت؛ تجربه ای بس 
که جز بر پایه انگیزه هنری و  گرانمایه  ارزشمند و 

دانش فنی پدید نخواهد آمد.
کتــاب طراحــی داخلی اثــر جان پایــل، برای 
بــرای  و  دانشــگاه  آموزشــی  و  کادمیــک  آ دوران 
تدریس در کالس های درس نوشته نشده است، 
کــه در فراینــد مرتــب فصــول و  بلکــه همانگونــه 
اصــواًل  شــده،  داده  نشــان  آن  مختلــف  مراحــل 
تدویــن  حرفــه ای  عرصــه  و  اجرایــی  کار  بــرای 
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کنــار فعالیت  شــده اســت. اما به نظر می رســد در 
مناســبی  زمینــه  دانشــجویی،  تحصیــل  دوران 
را بــرای آماده ســازی در حرفــه و تجــارت واقعــی 
کتاب،  کار و زندگــی ایجــاد نماید. ایــن  در پهنــه 
در واقــع از نخســتین مراحل یعنی آماده ســازی و 
مقدمــات حرفه ای شــدن را تــا پایان یــک فرایند 
گویا  عملی، اجرایی و واقعی پروژه، به شــیوه ای 
کارآمــد تبییــن می کنــد و بــه عبارتــی نوشــتاری  و 
بــرای دنیــای عملــی و  اســت مصــور و آموزشــی 
کــه وجود  حرفــه ای. بنابراین مشــاهده می شــود 
که بــه فراینــد طراحی در  کتابــی  و حضــور چنیــن 
عرصه عملی و شــغلی می پردازد، چقدر مورد نیاز 
جامعه تازه تحصیل کرده مان و دانش آموختگان 
گرچه  در حوزه معماری و طراحی داخلی اســت و ا
برای برنامه ریزی و رسیدن به آن استانداردهای 
شغلی و حرفه اِی الزم باید سپری شود، اما همین 
نوشتار می تواند حفره ایجاد شده را تا حدودی پر 
کنــد و بیشــتر از پیــش دانش آموختــگان را بــرای 

ورود به دوره حرفه ای آماده سازد. 

از دو تــازه دانش آموخته این حوزه در عرصه 
هنر و طراحی و ســاخت، خانم عاطفه نجف زاده 
و آقــای امیرحســین طاهــری باید سپاســگزار بود 
کــه بــا توجــه بــه نیازهــای روز جامعــه معمــاری 
کادمیک و با توانایی، عالقه و  داخلــی و محافل آ
گماردند.  کتاب همت  انگیزه پویا به ترجمه این 
بی تردیــد تخصــص آنهــا در به کارگیری درســت و 
به جای اصطالحات، واژه ها و مفاهیم مؤثر بوده 
اســت و بایســتی گفت که جامعه معماری داخلی 
چــه فراوان به این نشــرها و منابع نیازمند اســت 
کیفیــت بخشــی در طراحــی  و چقــدر می توانــد در 
و ســاخت دوران اجرایــی و حرفــه ای اثر بخــش و 
سازنده باشد. بی شک باید در انتظار آثار بیشتر و 
که انتشارات  کامل تر در این زمینه باشــیم  بهتر و 
کســری، این ناشــر ارزشــمند و متعهد در  کتابکده 

این عرصه از پیشگامان آن است.

کیانـــی مصطفـــی 
دانشیار دانشگاه هنر



مقدمه مترجمان

در آغاز طراحی بود ...
کنون و حتی قبل از حضور انسان  از دیرباز تا
کی، طراحی به شــیوه های بدیع  کــره خا بــر پهنه  
خود حکم فرمــای نظا م های طبیعی بوده اســت 
و بشــر نیــز از طریــق اندیشــیدن، انتخاب کــردن 
و ارزیابــی، بــا هــدف بهترکــردن فضــا، امکانــات 
در  کــردن  طراحــی  بــه  همــواره  خــود  شــرایط  و 
گون آن پرداخته اســت. طراحی  گونا عرصه های 
از  نیــز  انسان ســاخت  محیــط  و  داخلــی  فضــای 
گذشــته تا بــه امروز، از روســتایی در هزاران ســال 
پیــش در حوالی اســکاتلند، تا قصرهای باشــکوه 
انگلســتان و کاخ هــای مجلــل در فرانســه و تــا به 
امــروز در پاویــون مــدرن میــس ون  در روهــه در 
بارســلونا، همراه با توســعه عناصر جدانشدنی آن 
یعنی مبلمان و دکوراســیون به پیش آمده است؛ 
گاهی از شــیوه های اندیشــیدن، و چه به  چــه با آ
صورت بومی و خودجوش، طراحی داخلی دامنه 
وســیعی از اصول، شــیوه ها و ســبک ها را در تفکر 
طراحــی و اســکیس و در برپایــی و اجرای طرح ها 
که محیط زندگی انســان  در بــر می گیــرد. از آنجــا 
کنین ارتباطی ویژه  بی واســطه با جســم و روح سا
برقــرار می کنــد، از تأثیراتــی آنــی و بلند مــدت بــر 
زندگــی، ســالمت و دوام محیط زیســت برخــوردار 
می شــود. ایــن موضــوع نگرانــی ویــژه ای را برای 
قبــال  در  انســانی  جامعــه  و  طراحــان  کاربــران، 
در  وســیع تر  مقیاســی  در  و  ساخته شــده  محیــط 
کوسیســتم طبیعــی بــه همــراه مــی آورد و  مــورد ا
اهمیــت این رشــته و آمــوزش آن را بیش از پیش 

خاطرنشان می سازد.
در بســیاری از کشــورها سابقه طراحی داخلی 
کادمیک آن به یک قرن نمی رســد و از  و آموزش آ
همیــن رو رشــته ای نوپا در عصر حاضر محســوب 

و  تکنولــوژی  همپــای  رشــته  ایــن  می شــود. 
عرصه های وابسته با آن و در ارتباط با حرفه های 
دیگــر طراحی از قبیل مهندســی ســازه، معماری، 
ماننــد  مرتبــط  دانش هــای  و  صنعتــی  طراحــی 
گرفته است  روان شناســی و جامعه شناسی شــکل 

اما به عنوان حرفه ای مستقل مطرح می شود.
پیشــینه آمــوزش طراحــی داخلــی در ایــران 
کادمیــک بــه دوران قبــل از انقــالب  بــه صــورت آ
اسالمی باز می گردد که بعد از غیبتی کوتاه مجددًا 
نهــاده  قــدم  دانشــگاهی  رشــته های  بــه عرصــه 
است. با وجود این، فقدان منابع آن اعم از کتب 
کاربردی  و مقاالت فارسی در خصوص این رشته 
 Interior Design .همچنان احســاس می شــود 
کتابــی جامــع از جــان پایــل، پیرامــون مباحــث 
اصلی در حرفه طراحی داخلی است که با مطالعه 
مبانــی،  اصــول،  از  رهیافتــی  بــه  می تــوان  آن 
تاریخچــه و ســبک ها، عناصــر تشــکیل دهنده و 
عرصه های وابســته به آن دست یافت. از همین 
جهــت بــه عنــوان مرجعــی راهنمــا و دســت اول 
بــرای دانشــجویان، طراحان، و دســت اندرکاران 
کاربران فضای داخلی معرفی می شــود.  و تمامی 
کــه راهگشــای طراحــی هر چــه بهتر  امیــد اســت 
کیفیت هــای بهینــه و  فضاهــا در راســتای خلــق 
ناب و یاری کننده امــر آموزش برای عالقه مندان 

گیرد. به این رشته قرار 
کتــاب حــاوی مطالــب متنوعــی از حوزه ها و 
گــون اســت، لــذا ترجمــه ای  گونا تخصص هــای 
کنــون از ویرایــش چهــارم )آخرین ویراســت  کــه ا
کتــاب( در اختیار دارید در مشــورت با اســتادان و 
اســتادکاران متخصــص در هر زمینه انجام شــده 
کتــاب شــامل مســائل  اســت. هشــت فصــل اول 
کلی، مبانی نظری، تفکر طراحی و شــرح اجمالی 
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تاریــخ آن می باشــد. ده فصــل انتهایــی نیــز بــه 
بررســی مســائل تخصصی تــر و عملــی ایــن حرفه 
می پــردازد. مطالعــه هرکــدام از ایــن فصل هــای 
کــه در زمــان نــگارش از به  روزتریــن  کتــاب  ایــن 
منابــع مطالعاتــی طراحــی داخلــی بوده اســت به 
توســعه درک طراحان از مســائل طراحی داخلی و 
کمــک می کند. در  شــیوه صحیح پاســخ به آن ها 
ترجمــه پیش رو به فراخور پیشــرفت های حاصل 
طی ســال های اخیر به خصوص در زمینه ترسیم 
کتــاب خالصه  و ارائــه رایانــه ای، بخش هایــی از 

شده است.
کتاب بــه جز شــرح تصاویر و  در متــن اصلــی 
جــداول، پاورقــی دیگــری وجــود نــدارد. توضیــح 
کــه بــه صــورت حــروف مایــل  واژگان تخصصــی  
)ایتالیک( در متن مشــخص شده اند، در انتهای 
کتــاب آورده شــده اســت. بــا توجــه بــه دوزبانــه 
کتاب و همچنیــن واژه نامه مفصلی  بــودن نمایه 
کــردن  پاورقــی  از  آمــده،  کتــاب  انتهــای  در  کــه 
اســامی خاص، صرف نظر شــده است. اما معدود 
کلمــات  بهتــر  خوانــش  بــرای  نیــز  پاورقی هایــی 

تخصصــی یــا توضیــح بیشــتر توســط مترجمــان 
افزوده شده است. اسامی طراحان، نام، موقعیت 
کتاب آمده،  و زمــان پروژهایی که در تصاویر این 
بــرای خوانــش بهتر و دسترســی عالقمندان برای 
جســتجوی بیشــتر، به صــورت التیــن در انتهای 
توضیــح تصاویــر آمــده اســت. شــایان ذکــر اســت 
کتــاب به صورت  کــه واحدهــای اندازه گیری این 
کــه برای درک آســان، در ترجمه  امپریال هســتند 

به سیستم متریک تبدیل شده اند.
در پایــان از اســتادان محتــرم دانشــگاه هنــر 
گــروه طراحی داخلــی، خانم دکتــر نادیه  تهــران، 
آقــای  کیانــی،  مصطفــی  دکتــر  آقــای  ایمانــی، 
کبر دبســتانی، خانم مهندس نوشــین  مهنــدس ا
ضیاشهابی، و نیز مدیر انتشارات کتابکده کسری 
آقــای مهندس مهدی آتشــی که صبورانه ما را در 
کردند ســپاس گزاری به  کتــاب یاری  ترجمــه این 

عمل می آید.

عاطفــــه نجـــف زاده
امیرحسین طاهری
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کامــاًل مســتقیم  طراحــی داخلــی به گونــه ای 
بــا زندگی و بودن مــا پیوند دارد. مــا در فضاهای 
مطالعــه  و  کار  بــه  می کنیــم،  زندگــی  داخلــی 
می پردازیــم، و نیــز درون ســاختمان ها، وســایل 
نقلیــه و دیگــر محیط هــا حرکــت می کنیــم. هــر 
شــخص حداقــل یــک بــار، طراحــی داخلــی را در 
مقیاســی محدود تجربه  کرده  است؛ مانند زمانی 
کــه یــک تابلــوی نقاشــی یا یــک قالیچــه را برای 
فضــای زندگــی خــود انتخــاب می کنــد. بــه ایــن 
ترتیــب، طراحــی داخلی می تواند مــورد عالقه  هر 

کسی واقع  شود.
گســترده ای از چالش های  کتاب طیف  ایــن 
طراحــی داخلی، از تجربیــات معمولی و روزانه در 
کامــاًل حرفه ای  کار تــا برخورد های  خانــه و محل 
در پروژه هــای بســیار بــزرگ را  در بــر می گیــرد امــا 
حرفــه ای  آمــوزش  بــرای  جایگزینــی  نمی توانــد 
ارائه شــده در مدارس طراحی باشــد؛ چرا که هیچ 
کتابــی در مقیاس و ابعــاد منطقی نمی تواند همه 
جنبه هــای معماری داخلی را در ســطح حرفه ای 
پوشــش دهد. این کتاب بررســی جامعی از حرفه 
که امروزه  طراحی داخلی اســت؛ به همان شــکل 

تعریف می شود.
موضوعات بســیاری در ویراست چهارم این 
کتاب نســبت به چاپ قبلی افزوده شده اند. طی 
کیــد بیشــتری  ایــن مــدت در طراحــی داخلــی تأ
گرفتــه  صــورت  تخصص گرایــی  توســعه  بــر 
کــه  اســت. ســازمان های موجــود و تازه تأســیس 
و  رشــد  بــه  می دهنــد،  رواج  را  تخصص گرایــی 
افزایش تأثیر خود تداوم می بخشند. استانداردها 
و الزامات قانونی نیز بر بسیاری از مراحل طراحی 
و  و  مجــوز  کســب  قوانیــن  کــه  چــرا  اثرگذارنــد؛ 
کــه مــدام در حال  آزمون هــای تعییــن صالحیــت 

مــقدمــه

تغییرنــد، اســتاندارد های تخصص گرایــی را بــاال 
برده انــد. بنابراین در ویراســت چهارم، اطالعات 
بیشتری درباره جامعه آمریکایی طراحان داخلی 
پژوهــش طراحــی  و  آمــوزش  مؤسســه   ،)ASID(
داخلــی )FIDER(، انجمــن بین المللــی طراحــی 
داخلــی )IIDA( و دیگر نهادهای ســازمان دهنده 

ارا  ئه شده است.
ویراست چهارم همچنین بر مسئولیت های 
کیــد ویژه ای دارد.  اجتماعی و  زیســت محیطی تأ
کــه توجه روزافزون  این موضوع، نشــان  می دهد 
کارفرما یــا صرفًا ایجــاد تأثیر  ایــن حرفه از جــذب 
بصــری قــوی فراتــر مــی رود و بــه ســوی دانشــی 
وســیع تر شــامل تأثیر محیط های  طراحی شــده بر 
پایــداری منابــع طبیعــی حرکت می کنــد. طراحی 
که تمامی موضوعات از قبیل  ســبز عبارتی اســت 
پاســخگو  سیســتم  های  و  محصــوالت  مصالــح، 
نسبت به قوانین  زیست محیطی را  در بر می گیرد. 
گسترده   ویراســت چهارم همچنین پوششی 
از اهمیــت روزافزون فناوری دیجیتال در طراحی 
صــورت  بــه  رایانه هــا  فراهــم  می کنــد.  داخلــی 
فزاینــده ای    بــه عنــوان ابــزار نقشه کشــی و تهیــه 
تصاویــر ســه بعدی در مطالعات پــروژه، ارزیابی، 
تعییــن اقــالم موردنیــاز و ســفارش آنهــا اســتفاده 
می شــوند. زمانــی رایانه های قبلی فاقــد نرم افزار 
بــرای درک فرم هــای بســیار پیچیــده  چندبعدی 
کنــون  ا بودنــد.  داخلــی  فضاهــای  ســاخت  در 
نرم افزارهــا بســیار پیچیــده شــده اند و در نتیجــه 
رایانه هــا در فراینــد طراحــی، نقشــی محــوری و 

کرده اند. جدایی ناپذیر پیدا
این ویراســت با پوشش وســیع تری از فضاها 
و محصوالت تجاری، تعادل بهتری بین طراحی 
در  می کنــد.  برقــرار  تجــاری  و  مســکونی  داخلــی 
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کتاب، فضاها،  کثر تصاویر جدید در این  نتیجــه ا
امکانات و محصوالت تجاری را شــامل می شــود؛ 
برای مثال هتل ها، رستوران ها، تئاترها، موزه ها، 

کتابخانه ها، بیمارستان ها و کارخانه ها.
کنــون طراحــان و  از زمــان ویراســت قبلــی تا
شــرکت های طراحــی بســیاری شــناخته شــده اند 
آثــار برجســته ای عرضــه  کرده انــد. طراحــان و  و 
شرکت های طراحی معتبر و قدیمی تر نیز آثاری با 
کرده اند. تصاویر جدید در  ایده هــای جدید تولید 
ویراست چهارم شامل هردوی این آثار می شود.

کتاب شناســی  از  و  بــه روز  وســیع  فهرســتی 
بــرای  را  ســودمند، دسترســی  و وب ســایت های 
تحقیقــات بیشــتر در هــر زمینــه از رشــته طراحــی 

فراهم  می کند.
طراحــی  رشــته  دانشــجویان  مجمــوع  در 
کتــاب به یــک معرفی  داخلــی می تواننــد در ایــن 
یابنــد؛  دســت  حرفــه ای  مطالعــه ای   تــا  جامــع 
ســازماندهی  زمینــه   در  عالقه منــد  مخاطبــان 
فضاهای داخلی مســکونی یا تجــاری، اطالعاتی 
اساســی و ضــروری به دســت می آورند. این کتاب 
کسانی است  همچنین راهنمایی ســودمند برای 
کســانی  کنند و یا  کــه می خواهنــد طراح انتخــاب 

که با افراد حرفه ای در این زمینه سروکار دارند.
و  پیچیــده  رشــته ای  داخلــی  طراحــی 
که بــه صورت فزاینــده ای با  درحــال تغییر اســت 
حرفه های مرتبــط، به ویژه معماری همپوشــانی 
دارد. ایــن رشــته از همــان ابتــدا بــا یــک تعارض 
بــر  تمرکــز  میــان  تعــارض  بوده اســت؛  مواجــه 
ســبک های  احیــای  طریــق  از  تاریخ گرایــی 
تاریخــی در فضاهــای داخلــِی اغلــب مســکونی، 
کــه بــا جنبش هــای آغازین  گرایشــی معمارانــه  و 
قــرن بیســتم )مانند مدرنیســم( همبســته بودند 
و بــر پروژه هــای بزرگ تــری ماننــد دفاتــر اداری، 
هتل هــا، رســتوران ها و ســاختمان های عمومــی 
تمرکــز داشــتند. دوقطبــِی میــان ایــن دو موضوع 
از  نوعــی  پیدایــش  بــه  منجــر  چالش برانگیــز، 
کنون منسوخ شده است.  که ا طراحی داخلی شد 

را  تاریخ گرایــی  بــه  معمــاری معاصــر تمایــل 
افزایش داده است اما نه به معنای تقلید، بلکه به 
هــدف یادگیری از گذشــته و به کارگیری ارجاعات 
تاریخی در طراحی معاصر. عموم جامعه نیز هر روز 
گاه تر از قبل شــده و حتی در فضاهای مســکونی  آ
پذیــرای طراحــی مدرن انــد؛ درحالی کــه بســیاری 
فضــای  در  معاصــر  طراحــی  پذیــرش  از  افــراد  از 
مســکونی اجتناب می کنند. ایــن تغییر نگرش به 
ایجــاد واژگانی جدید در  طراحی  منجر شده اســت 
کمتر به دکوراســیون و تزیینات در سبک های  که 
پاســخ هایی  بــر  بیشــتر  و  فرمــی،  و  تاریخــی 
متناســب با واقعیــات دنیای مــدرن و موضوعات 
زیســت محیطی تمرکــز می کنــد. در همیــن حــال 
گرفتن  طراحــان به صــورت فزاینده ای بــه کمک 
از دیگر رشــته ها ماننــد جامعه شناســی، اقتصاد و 
روان شناســی روی آوردند تا ارائــه ای هنرمندانه و 

کنند. کاربردی ایجاد  نوآورانه و نیز 
کتــاب جهت گیــری به ســمت  مقصــود ایــن 
نگرش هــای بحث برانگیــز و بی حاصــل نیســت 
کــه خواننده را بــا بهترین  بلکــه هدف این اســت 
نوع تفکر در گذشــته و حال و بهترین شــیوه ها در 
حــوزه طراحی مســکونی و حرفه ای آشــنا ســازد و 
کار در  ســرآغازی برای مطالعه و آموختن بیشــتر، 

آتلیه و اجرا فراهم آورد. 
طراحــان داخلی قرن بیســت و یکم، تازه کار و 
حرفــه ای، حــس مســئولیت پذیری وســیعی را در 
مواجهــه بــا خواســته های پیچیده  دنیــای مدرن 
متحمل می شــوند. این رشــته نســبت به سالیان 
قبل ســخت تر اما در عوض، بســیار جذاب تر شده 
اســت و بــر همیــن اســاس خدمــات بیشــتری بــه 
کــه این  مخاطبانــش  ارائــه  می دهــد. امید اســت 
کتاب بتواند برای مخاطبان راهگشای آغاز مسیر 
یادگیــری، و نیز با معرفی، مشــاهده و مطالعه آثار 
برجســته، مکمل این مســیر باشــد که این، روش 

آموزشی چشمگیری در هر رشته طراحی است. 
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