MÜƏLLİM NƏYƏ İSTİNAD ETMƏLİDİR?
İstәr dilçilik elmi, istәrsә dә Azәrbaycan dilinin tәdrisi metodikası saһәsindә
hәllini gözlәyәn, müzakirә vә mübaһisә obyekti ola bilәn problemlәr çoxdur. Son
dövrlәrin mәlum situasiyası mütәxәssislәri belә problemlәrin һәllindәn müәyyәn
qәdәr uzaqlaşdırıb; alim vә metodistlәrimiz diskussiyalara, elmi-metodiki
müzakirәlәrә bir elә һәvәs göstәrmirlәr. Belә bir vaxtda jurnalın 2-ci sayında dәrc
olunan («Azәrbayçan dili vә әdәbiyyat. tәdrisi», 1998) «Baş üzvlәr vә onların ifadә
vasitәlәri» adlı didaktik materiallarla bağlı (mәqalәnin müәllifi 67 saylı mәktәbin
müәllimi Sәdaqәt Qabil qızıdır) BDU-nun müәllimi Seviic Novruzova-nın
iradlarını, tәklif vә mülaһizәlәrini әks etdirәn «Bir mәqalә һaqqında»
(«Azәrbaycan dili vә әdәbiyyat tәdrisi», 1998, № 3) yazısı diqqәti cәlb edir.
Hәr iki yazıda kәskin fikir müxtәlifliyi, bir-biri «ilә daban-dabana zidd
mülaһizәlәr olduğu üçün diskussiyaya qoşulub, fikirlәrimi oxucularla bölüşmәyi
lazım bildim. Mәqalәlәrdәki әsas ziddiyyәt söz - nitq һissәsi - söz birlәşmәsi
(o cümlәdәn tәrkiblәr) — cümlә üzvü anlayışları ilә bağlıdır. Nәzәrә alsaq ki,
bunlar qrammatikanın bel sütununu tәşkil edur, müzakirәyә qoşulmağın vacibliyi
bir daһa aydın olar.
Bәri başdan deyәk ki, Sevinc Novruzovanın tәklif vә «iradlarında, bizә görә,
һaqlı mәsәlәlәr dә var. Mәsәlәn, Sevinc xanımın belә bir fikri ilә biz dә razıyıq
ki, «Yusif ağa» isimlә ismin, «mәn özüm» әvәzliklә әvәzliyin әlaqәsindәn әmәlә
gәlәn birlәşmәlәrdir; «qara ciyәrin piy süzmә qabil1iyyәti» II növ yox, III növ
tәyini söz birlәşmәsidir; «balaca da olsa» - sifәtlә ifadә onunan qәdәr deyil.
Lakin S.Novruzovanın aşağıdakı mülaһizәlәrinin müzakirәyә eһtiyacı var.
S. Novruzova «söz gülәşdirmәk», «әldәn gedәn», «һәbsә alınan», «fitnә
törәdәn» vaһidlәrinin məsdərlə vә feli sifәtlә ifadә olunan mübtәdalara misal
verilmәsinә etiraz edir vә onların «isimlә feli sifәtin birlәşmәsindәn әmәlә gәlәn
birlәşmәlәr» olduğu fikrini irәli sürür. Yәqin, adi oxuçuya da aydın oldu ki, söһbәt
һәr cür birlәşmәdәn yox, sabit söz birlәşmәlәrinin (frazeoloji birlәşmәlәrin)
bütövlükdә bir nitq һissәsi kimi götürülüb-götürülmәmәsindәn gedir; birinci
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muәllif belә birlәşmәlәri bütövlükdә fel һesab edir (nәzәrә alaq ki, feli sifәt vә
mәsdәr felin formalarıdır), ikinci müәllif isә sabit birlәşmәlәri

tәrәflәrinә

parçalayır vә һәr tәrәfi ayrı nitq һissәsi kimi göturür.
Әvvәlcә mәsәlәyә elmin vә mәntiqin gözü ilә baxaq. Bir һalda bu ifadәlәr
sabit söz birlәşmәlәridir, demәli, onları tәrkib һissәlәrinә parçalamaq olmaz. Bu
birlәşmәlәrin әvvәlindәki «sabit» sözü dә elә ona görә işlәnir. Vә elә yenә bu
sәbәbә görәdir ki sabit söz birlәşmәlәri һәr yerdә sintaktik yox, leksik vaһid
sayılır vә termindә «işlәnәn «birlәşmә» sözü sırf şәrti xarakter daşıyır, görünür,
һәmin birlәşmәlәrin yaranma mexanizminin tarixi (etimologiyası) ilә bağlıdır,
Bunlar sintaktik vaһid olsa idi, dәrslik vә elmi qrammatika kitablarında «Söz
birlәşmәlәri» adı altında öyrәnilәn anlayışlar arasında onlara da yer ayrılardı. Nә
orta mәktәbin һazırda istifadәdә olan dәrsliyindә (Q.Kazımov, Y.Seyidov,
A.Hәsәnov. «Müasir Azәrbaycan dili», 1972; «Müasir Azәrbaycan dili», EA-nın
nәşri, III cild, 1981 vә s; birinci iki mәnbәdә «Söz birlәşmәsi» bölmәsini professor
Yusif Seyidov, üçüncü mәnbәdә isә A.Ә.Aslanov yazıb) belә Һal müşaһidә
edilmir. Ancaq nitq һissәlәrindәn bәһs edәn bütün mәnbәlәrdә sabit söz
birlәşmәlәri (xüsusilә yuxarıda qeyd etdiyimiz tipli birlәşmәlәr) doğru olaraq fel
һesab edilir; müvafiq әdәbiyyatlarda mübaһisә onların fel һesab edilib-edilmәmәsi
yox, necә fel adlandırılması barәsindәdir - frazeoloji fel, mürәkkәb fel, ya xud
tәrkibi fel. Oxucunu arxayın salmaq üçün mәnbәlәrdәn bir neçә sitat verәk:
«Bir isimlә bir feldәn düzәlәn mürәkkәb feldәn

(seçdirmә mәmimdir -

M.A.) dilimizdә o qәdәr zәngindir ki, bunlardan bәdii әsәrlәrin dilindә dә artıq
dәrәcәdә istifadә edilir» (M.Hüseynzadә. «Müasir Azәrbaycan dili», 1973, sәһ.
159). Müәllif belә fellәrә «dilә tutmaq», «divan tutmaq», «baş tutmat» kimi sözlәr
misal verir (yenә orada, sәһ. 159); «Adlıq, yenlük, tәsirlik, çıxışlıq һallardan
birindә işlәnәn ismә müstәqil fel qoşulmuş, mürәkkәb fellәr yaranmışdır. Bunlar
uzun әsrlәrin mәһsuludur, daha çox mәcazi mәnada işlәnir: başa düşmәk, dildәn
düşmәk, ürәyi yanmaq vә s» (Q.Hәsәnov, K.Әliyev, F.Cәlilov. «Azәrbaycan Dili»,
1989, sәһ. 69); «...Mürәkkәb fellәri tәxminәn aşağıdakı iki növ üzrә tәsrif etmәk
olar. 1) İsim, sifәt, әvәzlik, mәsdәr vә ya zәrf ilә feldәn ibarәt olan mürәkkәb
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fellәr; mәs.:һәyat sürmәk, yardım göstәrmәk, mübaһisә açmaq...» («Müasir
Azәrbaycaç dili», EA-nın nәşri, III cild, 1980, sәһ. 223).
Mәsәlәnin metodik tәrәfinә fikir verәk. Mәlumdur ki, müәllmm didaktik
material һazırlayanda elmdә mövcud olan müxtәlif mübaһisәli fikirlәrdәn sәrfnәzәr edәrәk әn çox orta mәktәb dәrsliyinә әsaslanmalıdır. һaqqında bәһs
etdiyimiz mәsәlә, yәni «söz gülәşdirmәk» tipli vaһidlәrin fel (nitq һissәsi), yaxud
söz birlәşmәsi һesab edilmәsi VI sinfin dәrsliyindә aydın şәkildә belә qoyulur:
«Dilimizdә mürәkkәb felә oxşar, әslindә isә mürәkkәb olmayan fellәr dә var.
Bunların bir qrupü tәrkibi fellәr adlanır, digәr qrupu isә frazeoloji birlәşmәlәrdәn
ibarәtdir» (B.Әһmәdov, A.Axundov. «Türk dili», 1994, sәһ. 13). Göründüyü kimi,
professor B.Әһmәdov һaqqında söһbәt gedәn fellәri mürәkkәb yox, frazeoloji fel
һesab edir vә «başa düşdü», «qulaq asdı», «başa saldı» kimi sözlәri misal gәtirir
(yenә orada).
İndi dә özümüzü bir anlıq dәrs qrosesindә һesab edәk. Tutaq ki, müәllim
«Әldәn gedәn imkan tәәssüf vә darıxmaqla

geri dönmәz» cümlәsini nitq

һissәlәrinә görә tәһlil edir vә Sevinc xanımın dediyi kimi, «әldәn» sözünü isim,
«gedәn» sözünü dә feli sifәt kimi öyrәdir. Şagird feli sifәtә sual verir: «һansı
imkan» vә cavab verilir: «gedәn imkan». Tәbii ki, düzgün cavab «әldәn gedәn
imkan» olmalıdır. Bu, bir daһa onu göstәrir ki, frazeoloji vaһidlәri tәrәflәrinә
parçalayıb nitq һissәlәrinә görә tәһlil etmәk olmaz, çünki tәrәflәr «daşlaşıb» vә
müstәqil mәnalarını itiriblәr. Bir qәdәr sonra Sevinc xznım «biruzә vermә»,
«cәza verir», «yol vermә», «bәһrәsini verәcәk» sabit birlәşmәlәrinin dә «fellә
ifadә olunan sadә xәbәrlәrә misal verillmәsi»nә etiraz edir vә yazır: «Onların һeç
biri tәkcә feldәn ibarәt deyil, iki sözlü ifadәlәrdir», Әvvәla, söһbәt cümlә
üzvlәrinin ifadә vasitәlәrindәn gedirsә, «iki sözlü ifadә» deyimi mәqbul sayıla
bilmәz. һәr şeydәn әvvәl ona görә ki, biz şagirdә öyrәtmirik ki, filan cümlә üzvü
iki sözlü, yaxud üç sözlü ifadә ilә ifadә olünub. Cümlә üzvlәri ifadә ilә ifadә
olunub. Cümlә üzvlәri ifadı vasitәlәrinә görә iki şәkildә fәrqlәndirilir - nitq
һissәsi, yaxud söz birlәşmәsi ilә (tәbii ki, sәrbәst söz birlәşmәsi). İkinci dә, «ifadә»
sözü dilçilik termini kimi hәm söz, һәm söz birlәşmәsi, һәm dә fraza kimi başa
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düşülür (bax; «Azәrbaycan dilinin izaһlı lüğәti», II cild, 1980-ci il, sәһ. 441).
Söһbәt konkret olaraq һәr һansı cümlә üzvünün ifadә vasitәsindәn gedirsә, bu üç
terminin üçünü dә ona şamil etmәk olmaz. Yәni, eyni vaһidә һәm söz, һәm söz
birlәşmәsi demәk sәһvdir. Ancaq

müәllifin

yuxarıdakı

yanaşma

tәrzini

götürsәk, aydın olar ki, bunlar da müxtәlif nitq һissәlәrindәn ibarәt söz birlәşmәlәri
һesab edilir vә «yalnız ikinci tәrәflәrin fellәrdәn «ibarәt» olduğu tәkid edilir.
Nәzәrә alsaq ki, sintaksisdә söz birlәşmәlәri әsas tәrәfin ifadә vasitәlәrinә görә iki
yerә ayrılır, Sevinc xanımın mövqeyindәn belә anlaşılar ki, bunlar feli
birlәşmәlәrdir. Frazeoloji vaһidlәrin fel һesab edilmәsi barәdә yuxarıda fikrimizi
әsaslandırmağa çalışdıq. Onları bu frazeoloji fellәrlә әlaqәdar tәkrar etmәk
istәmirik. Ançaq «yol vermә» (inkarda), «bәһrәsini verәcәk», «büruzә vermә»
(inkarda), «cәza verir» fellәrini zorla da olsa. tәrәflәrinә parçalasaq, yenә dә onları
feli birlәşmә һesab etmәk olmaz. Çünki orta sәviyyәli şagird dә bilir ki, feli
birlәşmәnin әsas (ikinçi tәrәfi) felin tәsriflәnmәyәn formalarından birindә
olmalıdır. Burdakı «ikinci tәrәflәr» isә tәsriflәnәn formalardadır.
O ki qaldı frazeoloji fellә ifadә olunan mübtәda vә ya xәbәrlәrin quruluşca
sadә, yaxud mürәkkәb olmasına, bu mәsәlә dә orta mәktәb dәrsliyindә çox aydın
şәkildә qoyulur: «Nitq һissәlәri ilә ifadә olunan mübtәdalar sadә, söz birlәşmәlәri
ilә ifadә olunan mübtәdalar mürәkkәb olur» (7-8-ci siniflәr üçün göstәrilәn dәrslik,
sәһ. 57); «Nitq һissәlәri ilә ifadә olunan xәbәrlәr sadә, söz birlәşmәlәri ilә ifadә
olunanlar isә mürәkkәb xәbәr adlanır» (yenә orada, sәһ. 60).
Әgәr, yuxarıda göstәrdiyimiz kimi, dәrsliklәr vә digәr elmi mәnbәlәr
frazeoloji birlәşmәlәri fel һesab edirsә vә fel dә nitq һissәsidirsә, onda, tәbii ki,
onunla ifadә olunan cümlә üzvlәri quruluşca sadә sayılacaq.
«Eһtiyatlı ol», «rüsvay olmayasan», «mәşğul olmalı», «abad etmәli»
vaһidlәrinә dә mәqalә müәlliflәrinin münasibәti müxtәlifdir. S.Qabil qızı bunları
fellә ifadә olunan sadә xәbәrlәr, S.Novruzova isə «yalnız ikinci tәrәfi fellәrdәn
ibarәt» «iki sözlü» «birlәşmәlәr» һesab edir. Görmәk çәtin deyil ki, ikinci tәrәflәr
müstәqil mәnalı sözlәr deyil, kömәkçi fellәrdir. «Söz birlәşmәsi iki vә daһa artıq
müstәqil sözün mәna vә qrammatik cәһәtdәn birlәşmәsindәn әmәlә gәlir» (7-8-ci
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siniflәrin göstәrilәn dәrsliyi, sәһ.18). B.Әһmәdov vә A.Axundovun VI siniflәr
üçün yazdıqları dәrslikdә «et»mәk, «elә»mәk, «ol»maq kömәkçi fellәrinin başqa
nitq һissәlәri ilә birgә işlәnmәsindzn әmәlә gәlәn fellәr quruluşça tәrkibi fellәr
adlandırılır. (1994-cü ilin nәşri, sәһ.13). Bunlar digәr müvafiq dilçilik
әdәbiyyatlarında da fel һesab olunur, ancaq bәzilәri tәrkibi, bәzilәri dә mürәkkәb
fel deyir. Yuxarıdakı mәntiqlә bir dә tәkrar edirik: әgәr bunlar feldirsә, demәli,
sözsüz, sadә xәbәrlәrdir.
Mәqalәlәrdәki fikir müxtәlifliyindәn biri dә «ata-baba ruһunun Novruz
bayramı әrәfәsindә göydәn qoһum-әqrabanın evinә qayıtması», «birinin
birinә ilk baxışda aşiq olması», «onun һәmsoyları ilә birlikdә qonşu soydan
qayıtmış һәmsoylarını qarşılamağa çıxması» kimi birlәşmәlәrlә bağlıdır. Orta
mәktәb müәllimi bunları mәsdәr tәrkibi, BDU-nun müәllimi isә tәyini söz
birlәşmәsi һesab edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, söz birlәşmәlәri әsas tәrәfin
ifadә vasitәlәrinә göre iki yerә ayrılır: ismi birlәşmәlәr vә feli birlәşmәlәr. Tәyini
söz birlәşmәlәri kimi birlәşmәlәrin «daһa çox işlәnәn» növlәrindәndir. Demәli,
birlәş-mәnin tәyini söz birlәşmәsi olduquğunu müәyyәnlәşdirmәk üçün ilk
növbәdә onun ismi birlәşmә olduğunu sübut etmәk lazımdır. İsmi birlәşmәlәr isә:
«İkinci tәrәfi adlarla (әsasәn isim, sifәt, sayla, elәcә dә substantivlәşmiş başqa
sözlәrlә) ifadә olunan birlәşmәlәrә» deyilir. (7-8-ci sinfin göstәrilәn dәrsliyi,
sәһ.22). Yuxarıdakı birlәşmәlәrin һeç birinin әsas tәrәfi bu sadalanan nitq
һissәlәrindәn deyil (qayıtması, aşiq olması, qarşılamağa çıxmaması), mәsdәrdir.
Daһa doğrusu, mötәrizәdә sadalanan mәsdәrlәr әvvәl gәlәn sözlәri özlәrinә tabe
edәrәk tәrkib әmәlә gәtirmişlәr. Bәlkә, Sevinc xanım tәrәflәrin һal vә mәnsubiyyәt
şәkilçisi qә-bul etmәsinә әsaslanaraq bunları tәyini birlәşmәsi hesab edir. Bizcә,
mәsәlәyә bu mövqedәn yanaşmaq da yanlışdır. Çünki mәnsubiyyәt vә һal şәkilçisi
qәbul etmәk tәyini söz birlәşmәlәrinin әsas (sabit) xüsusiyyәti dayil. Buna
әsaslansaq, onda gәrәk birinci növ tәyini söz birlәşmәlәrini һәmin cәrgәdәn
çıxaraq. Çünki onun tәrәflәri һal vә mәnsubiyyәt şәkilçilәri olmadan işlәnir.
İkinci mәqalәdә daһa sonra oxuyuruq: «Mәnim istәdiym», «Keyxosrovun
bizim üzәrimizә at tәpәcәyi» ifadәlәri feli sifәt tәrkibi deyil, tәyini söz
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birlәşmәlәridir». Mәsәlәnin elmi tәrәfini bir qırağa qoyaq. Orta mәktәbdә şagirdә
öyrәdilir ki, «fellәrә mәnsubiyyәt şәkilçisi ilә işlәnәn –dıq4 şәkilçisi artırmaqla
...feli sifәtlәr düzәldilir» (VI sinfin göstәrilәn dәrsliyi, sәһ.69). Sitatdakı deyilişdәn
aydın olur. ki, bu tip feli sifәtlәrdә -dıq şәkilçisi mәnsubiyyәt şәkilçisindәn
ayrılmır. (Yәni «istәdiyim» sözündә feli oifәt şәkilçisi -dik yox, «diyim»dir). Sonra
da şagird öyrәdilir ki, «feli sifәtlә onun әlaqәyә girdiyi sözlәr birlikdә feli sifәt
tәrkibi adlanır» (yenә orada, sәһ.73), yaxud «Әsas tәrәfi feli sifәtlә ifadә olunan
tәrkiblәrә feli sifәt tәrkiblәri deyilir» (7-8-ci sinfin göstәrmlәn dәrsliyi, sәһ.34).
Yüxsrıdakı birlәşmәlәrin әsas tәrәflәrinin (istәdiyim, at tәpәcәyi) feli sifәt olması
şübһәsizdir. Әgәr әsas tәrәf feli sifәt vә ya bir az әvvәlki nümunәlәrdә olduğu
kimi, mәsdәrdirsә vә şagird dәrsliyindә aydın şәkildә oxuyursa, «әsas tәrәfi felin
tәsriflәnmәyәn formaları (mәsdәr, feli sifәt, feli bağlama) ilә ifadә olunan söz
birlәşmәlәrinә feli birlәşmәlәr deyilir» (yenә orada, sәһ.31), onda һansı әsasla belә
birlәşmәlәri feli birlәşmәlәr, yaxud tәrkiblәr yox, ismi birlәşmәlәrin bir növü olan
tәyini söz birlәşmәlәri һesab etmәk olar?
Xәbәrlәrin tәrkiblәrlә (feli birlәşmәlәrlә) ifadә olunub-olunmaması da eyni
cümlәnin üzvlәrinә görә tәһlilindә müәlliflәr arasında fikir müxtәlifliyi yaradıb.
Oxucu üçün aydın olsun deyә, S.Novruzovanın mәqalәsindәki fikri sitat verәcәyik:
«Biri kimsәni xilas etmәkdir, biri kimәsә zәrәr yetirmәkdir» cümlәsindә
«kimsәni», «kimәsә» sözlәri, «Amma mәnim istәdiyim bunları nadanlıqdan xilas
etmәkdir» çümlәsindә «bunları». «nadanlıqdan» sözlәri, «Sizin әn böyük sәһviniz
bu xalqı tanımamağınızdır» cümlәsindә «bu xalqı» sözlәri, «Ola bilәr ki, bu
qәbirdәn tapılmış o insan kәllәsindәn biri, һaqqında söһbәt gedәn gil qabı icad
elәyәndir» cümlәsindә «һaqqında söһbәt gedәn gil qabı» sözlәri, «Cәlilzadә çox
yaxşı yoldaşdır, sakit-sakit danışan, adamı yaxşı başa salandır» cümlәsindәki
«sakit-sakit», «adamı», «yaxşı-yaxşı» sözlәri һәmin cümlәlәrin xәbәrlәrinin
tәrkibinә daxil deyil. O cümlәlәrin xәbәrlәri bunlardır: «xilas etmәkdir», «zәrәr
yetirmәkdkr»,

«xilas

etmәkdir»,

«tanımamağınızdır»,

«icad

elәyәndir»,

«danışandır», «başa salandır».
Bu mәsәlә - xәbәrlәrin tәrkiblә ifadә olunub-olunmaması dilçilәr arasında
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çoxdan mübaһisә obyektidir. Hәlә 1962-ci ildә nәşr olunan bir ali mәktәb
dәrsliyindә oxuyuruq: «Mәsdәr tәrkibi, digәr tәrkiblәr (feli bağlamalar vә feli
sifәt tәrkiblәri) kimi qeyri-predikativ birlәşmәlәrdir. Buna görә dә bu tәrkiblәr
xәbәr yerinә düşәndә predikativ xarakter daşıyır vә belәliklә dә, öz tәrkib olmaq
keyfiyyәtini itirmiş olur» («Müasir Azәrbaycan dili», II hissә, 1962, s. 91). Lakin
elә hәmin mәnbәnin başqa bir yerindә «Feli sifәt tәrkiblәri

xәbәr rolunda»

yarımbaşlığı altında tәrkiblәrlә ifadә olunan xәbәrlәrә aid çoxlu nümunәlәr verilir
(sәh.75-76). Son dövrdә çap olunan dilçilik әdәbiyyatında da (biz xüsusilә
dәrslkilәri nәzәrdә tuturuq) xәbәrin tәrkiblәrlә ifadә olunması, әsasәn, qәbul
edilib. Bәs orta mәktәb dәrsliklәrindә bu mәsәlә necә qoyulub? 7-8-ci sinfin
dәrsliyindә oxuyuruq: «xәbәr …mәsdәr vә feli sifәt tәrkiblәri ilә dә ifadә oluna
bilir» (sәh.60). Elә oradaca belә bir nümunә verilir: «Bu hәkim universiteti tәzә
qurtaranlardandır». Sevinc xanımın mülahizәsinә görә bu tәrkib belә üzvlәnmәli
idi: «universiteti» - tamamlıq «tәzә»- zәrflik, «qurtaranlardandır» - xәbәr.
Bir daha qeyd etmәk istәyirik ki, hәr iki müәllifin fikirlәri arasındakı
ziddiyyәt, әsasәn, dilçilik әdәbiyyatından gәlir. Amma әgәr söһbәt orta mәktәb
üçün didaktik materialların һazırlanmasından gedirsә, ilk

növbәdә dәrsliklәrә

әsaslanmaq, onların mövqeyindәn çıxış etmәk daһa mәqbuldur. Sevinc xanım ozü
mәqalәsinin

әvvәlindә

yazır

ki:

«bәzi dil faktlarına elmi-nәzәri dilçilik

münasibәti ilә һazırda orta mәktәb (һәtta ali mәktәb) tәdrisindәki münasibәt
arasında tam uyğunluq yoxdur... Ona görә dә һaqqında danışdığımız mәqalәdәki
mübaһisә törәdә bilәn bu tipli faktların üstündәn keçirik». Ancaq yuxarıdakı
şәrһlәrdәn dә aydın görünür ki, müәllif bunların üstündәn keçә bilmәyib vә onün
dili ilә desәk, «yanlışlığına şübһә etmәdiyi» mәsәlәlәrә dә elmi-nәzәri mәntiq
prizmasından vә orta mәktәb tәdrisi baxımından yanaşmayıb.
“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 1998, №4
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