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 علی رهبری و آرین بهاری خوانندگان گروه پازل نخستین حضور سینمایی خود را به عنوان 
ل به خودی« تجربه  می کنند. این فیلم به کارگردانی احمد تجری و تهیه کنندگی علی قائم 

ُ
بازیگر در »گ

مقامی در تهران ادامه دارد . 
تولید  کمپانی  که   » پیکچرز دور  »گرین  با  بریتانیایی  سرشناس  بازیگر  البا،  ادریس   
محصوالت تصویری است قراردادی با کمپانی اپل  امضا کرد. البا جدیدترین ستاره سرشناسی 
است که به اپل پیوسته و پیش از او اپرا وینفری، آلفونسو کوارون، جولیا لوییس- دریفوس، 
جاستین لین، کری ارین، جیسون کاتیمس و لی آیزنبرگ از دیگر چهره هایی بودند که با اپل 

قرارداد همکاری امضا  کردند . 
 جشنواره فیلم تلوراید ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا برگزار نمی شود. در این بیانیه آمده است: »با 
توجه به تعداد بی سابقه موارد جدید  ابتال به کووید- ۱۹ و هرج و مرج ملی پیرامون آن، حتی بهترین 
استراتژی ها نیز نمی تواند در این محیط قابل کنترل باشد. مهم  نیست چه تعداد از ما ماسک بزنیم و 
پروتکل های فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. شیوع این بیماری به جای بهتر شدن بدتر شده و 
 سالمت و ایمنی شما از همکاران و فیلمسازان تا تماشاگران و مخاطبان وظیفه ماست و نباید به 

خطر بیفتد.«
 در جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما حمایت از تبلیغات فیلم های سینمایی 
مصوب شد. در این جلسه مقرر شد  فیلم هایی که تا قبل از آغاز ماه محرم اکران می شوند با 
تشخیص شورای صنفی نمایش مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان کمک هزینه  تبلیغات دریافت کنند .
 بازیگر برنده اسکار که پیشتر برای بازی در فیلم »کمک« ابراز پشیمانی کرده بود، بار دیگر به نقد 
این درام برنده اسکار  پرداخت. وایوال دیویس که سپتامبر ۲۰۱۸ با اعتراف به اینکه از بازی در فیلم 
»کمک« پشیمان است، خبرساز شده بود، حاال دو  سال بعد از آن در مصاحبه ای جدید بار دیگر به این 
فیلم پرداخته و می گوید احساس می کند آن فیلم به او خیانت کرده است.     »کمک« ساخته تیت 
تیلور ماه پیش و به دنبال اعتراض های سراسری سیاه پوستان در نت فلیکس پربیننده ترین فیلم 
 در راستای 

ً
شد، اما منتقدان  فیلم از مردم خواستند با دید انتقادی به این فیلم نگاه کنند چون واقعا

معرفی مشکالت سیاه پوستان نیست. اکنون وایوال  دیویس در مصاحبه ای گفته است این فیلم از 
زاویه دید تبعیض نژادی سیستماتیک ساخته شده است .

 تاکنون ۲۰ درصد از تصویربرداری سریال »صفر بیست و یک« به کارگردانی سیامک انصاری و 
جواد رضویان و تهیه کنندگی  مهدی فرجی انجام شده است .

 چند روز قبل، رسول صدرعاملی، تهیه کننده فیلم »شنای پروانه« به کارگردانی محمد کارت 
اعالم کرد که با توجه به افزایش آمار  مبتالیان به کرونا و برای احترام به کادر درمانی کشور، اکران این 
فیلم از روز چهارشنبه، بیست وپنجم تیرماه ادامه نخواهد داشت. اما با  مخالفت شورای صنفی 
نمایش، جلسه هایی برای این تصمیم برگزار شد و اکران فیلم »شنای پروانه« تا چند روز دیگر هم در 

 سینماها ادامه دارد . 
 جشنواره بین المللی فیلم ملبورن استرالیا فهرست فیلم های سال ۲۰۲۰ خود را با حضور دو فیلم 
از سینمای ایران اعالم کرد. این  رویداد سینمایی که در ابتدا به طورکلی لغو شده بود و در ادامه نسخه 
آنالین را جایگزین نسخه فیزیکی کرد، امسال میزبان نمایش  آنالین بیش از ۶۰ فیلم بلند سینمایی و 
چندین فیلم کوتاه است و از سینمای ایران نیز دو فیلم »متری شیش و نیم« ساخته سعید 
 روستایی و مستند »سایه های بی خورشید« به کارگردانی مهرداد اسکویی برای حضور در این رویداد 

سینمایی انتحاب شده اند .

روی خط سینما 

چندی پیش محمود 
احمدی نژاد در گفت وگویی از 

عملکرد دوران ریاست دولت 
خود در حوزه موسیقی دفاع 

کرد. او در بخشی از  سخنانش، 
به ممنوعیت فعالیت 

محمدرضا شجریان اشاره کرد؛ 
ممنوعیتی که اتفاقا در همان 
دولت اتفاق افتاد، هر چند که 

در این  مصاحبه اعالم شد: 
»شجریان را دوست دارم و 

هرکس در انتخابات می تواند 
به هر کسی که دوست دارد، 

رأی بدهد.« او در بخشی  از 
سخنان خود به دیدار اسفندیار 

رحیم مشایی، معاون وقت 
خویش که این روزها در زندان 

است، با محمدرضا شجریان 
اشاره کرد.  درباره درستِی این 

سخنان، نظر همایون شجریان 
را جویا شدیم . 

همایون شجریان در پاسخ به 
این سخنان، با اشاره به شرایط 

این روزهای پدرش، به ایسنا 
اعالم کرد: »درباره این موضوع، 

پدر در  شرایطی نیستند که 
صحبت کنند. مالقاتی که در 

مصاحبه به آن اشاره می کند، 
این تصور را پیش می آورد که 

پس از انتخابات ۸۸،  دیداری با 
معاون اول رئیس دولت نهم 
اتفاق افتاده و از سوی پدر هم 

هیچ گاه به آن اشاره ای نشده 
است. در همین جا قویا چنین 

مطلبی  را تکذیب می کنم. به 
هیچ وجه این گونه صحت 

ندارد .«
او افزود: »خاطرم است در سال 

۸۷ اواخر دوره اول دولت و 
پیش از انتخابات بعدی، 

ماجرایی که به نظر پدر 
برنامه ریزی شده  می توانست 
باشد، عصبانی شان کرده بود. 

پس از عمل جراحی ریه که 
عده ای از هنرمندان و بازیگران 
به دیدار و عیادت پدر  می روند، 
یکی از هنرمندان پیشکسوت 

با معاون یادشده سرزده وارد 
می شود و پدر متعجب از حضور 
ایشان بر خالف میل و به  شرط 
ادب، سکوت می کنند و چیزی 
نمی گویند. از جزئیات خواسته 

ایشان بی اطالع هستم، 
همین قدر می دانم که گویا 

پیشنهادهایی  مطرح می شود 
که پدر با بی اعتنایی با آنها 

مخالفت می کنند و ایشان جمع 
را ترک می کند .«

توضیح همایون شجریان 
درباره یک ادعا

»باید اول بدانیم که درباره چه چیزی داریم حرف می زنیم. بعضی ها با شنیدن نام سریال های 
ترکی آنها را آثار سطحی و مبتذل می دانند، بعضی دیگر ملودرام های مزخرف خانوادگی و برخی هم 
یک مشت سریال هردمبیل که از تاریخ و افتخارات ملی  و لحظات ملودرام و کمدی و انتقادات 
اجتماعی چیزی در خود دارد.« اما دکتر آرزو ازتورکمن، استاد رشته تاریخ شفاهی در دانشگاه های 
لندن و استانبول می گوید که تمام این تقسیم بندی ها و ژانربندی ها اشتباه اند و »سریال ترکی در 
این قالب ها نمی گنجد.« او می گوید که »سریال ترکی یک پدیده درحال رشد است که هنوز به طور 

کامل شکل نگرفته و  سال به  سال دارد روند تکامل خود را طی می کند.« 
طبق آمار رسانه های هنری از نظر فروش و شمار تماشاگران بین المللی سریال های ترکی 
درحال حاضر بعد از سریال های آمریکایی در رتبه دوم جهان قرار دارند. سریال هایی که در روسیه، 
چین، کره و آمریکای التین تماشاگران پروپاقرصی ردیف کرده اند. گفته می شود شیلی، مکزیک و 
آرژانتین در سه سال اخیر بیشترین سریال های ترکی را خریده اند و ارقام گردش مالی این کشورها 

در این زمینه حیرت انگیز است.

یال ترکی قواعد سر
درباره سریال های ترکی باید بدانیم که هر قسمت از این سریال ها چیزی حدود دو ساعت 
طول می کشد. تبلیغ در رسانه های ترکیه به شدت ارزان است، بنابراین هر 15 دقیقه یک بار در 

وسط سریال ها تبلیغ پخش می شود. 
هر سریال ترکی یک حاشیه صوتی منحصربه فرد، حدود 50کاراکتر اصلی و البته یک خط 
داستانی پر اوج و فرود دارد که اغلب در بخش سنتی استانبول و در لوکیشن های واقعی 
فیلمبرداری می شوند. خط داستانی این سریال ها شامل رخدادهای متنوعی است، از روابط 
گروه ها و سازمان های جنایتکار تا روابط عاشقانه، غیرت، ناموس و حتی حسرت دوران باشکوه 
عثمانی. اسد، فیلمنامه نویس و کارگردان تازه کار تلویزیون ترکیه می گوید که »ما در سریال ها در 
حقیقت داریم تاریخ ادبیات را دوباره تعریف می کنیم، از دیکنز تا خواهران برونته. همه ساله در 
ترکیه حداقل دو ورسیون مختلف از سیندرال در قالب سریال ساخته می شود، حاال گاه سیندرالی 
این سریال  یک زن سی وپنج ساله است که بچه هم دارد و گاه هم یک ستاره بیست ودو ساله.« 
اسد که یکی از نویسندگان سریال »قرن شکوه« )که در ایران به حریم سلطان معروف است( 
بوده، می گوید که »سریال های ترکی یک سری قواعد تخطی ناپذیر دارند. مثال اینکه نمی شود 
قهرمان داستان روی رقیبش اسلحه بکشد. یا اینکه مرکز و محور درام باید حتما و حتما خانواده 
و ارزش هایش باشد. یا اینکه شخصیت ها در روند داستان باید در شرایطی دوقطبی و متفاوت از 
زیست اصلی شان مسیری اقتصادی- روانی را طی کنند، مثال از روستا به شهر آمده و آنجا رخدادها 
را از سر بگذرانند و مسیر موفقیت را طی کنند. نکته تخطی ناپذیر دیگر هم این است که حتما 
باید یک مثلث عشقی در داستان وجود داشته باشد و...«.  به گفته این نویسنده »هدف اصلی 
سریال های ترکی جلب اشتیاق عمومی است و این هم در جلب نظر مخاطبان مصداق دارد و هم 

در روند حرکتی کاراکترها.«

آمار حیرت انگیز
برنامه های  مستقل   »توزیع کننده  که  جهانی«  »آژانس  بنیانگذار  پینتو،  عزت  گفته  به 
تلویزیونی در بازارهای جهانی« است، روند صعودی اقتصاد سریال های ترکی با سریال »1001 شب« 
در  سال2006 آغاز شد. تا آن زمان، یکی دیگر از سریال های ترکی به نام »نقره« در خاورمیانه مورد 
توجه قرار گرفته بود، اما 1001 شب آغاز موفقیت جهانی سریال های ترکی بود که تقریبا به 80کشور 

جهان فروخته شد که این رکوردی جهانی بود.
بعد از آن روند موفقیت به نحو غیرقابل باوری طی شد، تا جایی که ترکیه که در  سال ۲۰۰۴ 
تنها ۱۰ میلیون دالر از سریال سازی و صادرات آن به کشورهای دیگر سود می برد، این درآمد را در 
 سال۲۰۱۲ به ۲۰۰ میلیون دالر و در  سال ۲۰۱۵ به حدود ۳۰۰ میلیون دالر رساند و باالتر از کره جنوبی، 
انگلیس، تایلند و... در ردیف دوم کشورهای صادرکننده سریال قرار گرفت. خبرگزاری آناتولی اخیرا 
در گزارشی در مورد درآمد ارزی حاصل از صادرات سریال ادعا کرده که این درآمد در  سال گذشته 
باز هم افزایش یافته و به 500 میلیون دالر رسیده است.  وزارت تجارت ترکیه نیز اعالم کرده که 
سریال های ترکی در 146کشور منطقه خاورمیانه، بالکان، آفریقا، آسیای میانه، خاور دور و آمریکای 

جنوبی پخش و توسط 700 میلیون نفر تماشا می شوند. این امر منجر به افزایش 46 درصدی 
حضور گردشگران آمریکای التین در ترکیه شده است...

راز قدرت
حاال در شرایطی که ترکیه تنها آمریکا را در زمینه سریال سازی باالسر خود می بیند، ما در کنار 
تحقیر »سریال ترکی« بد نیست این پرسش را نیز از خود داشته باشیم که ترکیه چگونه به این 
جایگاه رسید و ما چرا نمی توانیم؟ نیویورک تایمز در این زمینه به مسیر دشوار و سرمایه گذاری 
سنگین ترک ها برای تبدیل شدن به یکی از قطب های سریال سازی دنیا اشاره می کند. در 
این گزارش آمده که هر فصل از سریال های ترکی بین 800 هزار تا یک میلیون دالر هزینه دارد که 
بخش اعظمی از آن هم به ستارگان سریال ها می رسد. اسکرین دیلی نیز با نقل گفت وگویی 
با سحر باقری، رئیس بخش تحقیقات جهانی و محتوای استراتژیك »یورو دیتا تی وی« به این 
نکته اشاره می کند که »ترکیه توانسته در بین آمریکایی ها و اروپایی ها این پندار را جا بیندازد که 
ترکیه نیرویی اسرار آمیز است و این را در قالب شعار »ترکیه: کشف استعداد بالقوه« می بینیم که 
مدیران گردشگری ترکیه سعی در شیوع آن در رسانه های جهان دارند. حاال با این تمهیدات ترکیه  
سال به سال بازار فروش سریال هایش را گسترده تر کرده و تالش دارد با دور نگه داشتن صنعت 
سریال سازی اش از چالش های سیاسی ریسک سرمایه گذاری و فعالیت را در این عرصه پایین 

بیاورد.« 

شرق علیه غرب
موفقیت بین المللی سریال های ترکی در کنار موفقیت بالیوود و البته موسیقی پاپ کره ای 
نشان از این دارد که فرهنگ شرق در قرن بیست ویکم به سمت ایجاد چالش برای هژمونی 
فرهنگی آمریکا در تالش است و در این زمینه به موفقیت هایی نیز رسیده.  دلیل این امر از نگاه 
ارگنج، کارشناس فرهنگی این است: »سریال های آمریکایی و در کل هنر و فرهنگ آمریکا با اینکه 
به شدت سرگرم کننده است، اما از آن احساسی که باعث انسان شدن انسان می شود،  بهره ای 
ندارد.«  او می گوید: »داشتم به یکی از سریال های آمریکایی فکر می کردم که کل فلسفه آن درباره 
تنها بودن و جفت یابی بود و البته اینکه قهرمان سریال داشت از طریق رابطه با افراد متعدد 

دنبال شادی می گشت. برای من شرقی این داستان خسته کننده است.«  

راز جذابیت
اینکه سریال های ترکی بیشترین موفقیت را در خاورمیانه و آمریکای التین به دست آورده اند، 
حکایت از موضوع جذاب دیگری هم دارد که مورد توجه جامعه شناسان نیز قرار گرفته است. 
درواقع جدای از خط داستانی جذاب و رخدادها و شخصیت ها و فضاهای فریبنده سریال های 
ترکی که آنها را برای عامه تماشاگران بدل به پدیده هایی جذاب می کند، این نکته که سریال های 
این کشور بیشتر در سرزمین هایی با پیشینه نزاع های سیاسی مورد توجه قرار گرفته اند، 
ور تانِر اوَور جامعه شناس ترک نقل می کند 

ُ
می تواند جذاب باشد.  یورونیوز در این زمینه از هولیا ا

که گفته: »اغلب کشورهای خاورمیانه تاکنون تحت سلطه رژیم های دیکتاتوری بوده اند و 
می دانیم تماشاگرانی که در رژیمی دیکتاتوری زندگی می کنند، به دنبال مدل های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی هستند که در عین نزدیکی با باورها و فرهنگ آنها با سیستم کشورشان 
تفاوت داشته باشند. به این دلیل است که مردم خاورمیانه سبک زندگی و داستان های 
سریال های ترکی را دوست دارند و این سریال ها را می پذیرند.« سینای فلزتکین، مدیر بخش 
دراماتیک شرکت »آژانس جهانی« اما دالیلی غیرسیاسی و صرفا هنری- سرگرمی را برای توضیح 
موفقیت سریال های ترکی عنوان می کند و به روزنامه ملیت می گوید: »عناصر مختلف و منحصر 
به فردی وجود دارد که سریال های ترکی را به آثاری موفق تبدیل کرده است، از استانداردهای تولید 
باال و سرمایه گذاری هنگفت گرفته تا داستان های خالقانه و جذابی که ارایه می دهند. در حقیقت 
محتوای سریال های ترکی خصوصیات منحصر به فردی دارد:   درام ها در مکان های خیره کننده ای 
رخ می دهد، روند طرح داستانی و قصه های عشق، وفاداری و خیانت پیچیده و پر اوج و فرود است 
و مهم تر اینکه همه اینها با یک کیفیت عالی تولید می شود. این عوامل باعث مخاطبان چند 

ده میلیون نفری برای این سریال ها می شود.«

  ]پوالد امین[ »سریال ترکی« در سینما و تلویزیون و البته در ادبیات رسانه ای ایران بار چندان مثبتی ندارد و در حقیقت برای زیر سوال بردن محصوالت نمایشی به کار می آید. ترکیبی که 
می توان گفت در دایره واژگان منتقدان سینما و تلویزیون مترادف با داستان پردازی ساده انگارانه و روایت سهل انگارانه، کش دادن و آب بستن به ماجراها و در کل مترادف با گران فروشی به 
کار می رود.  اما در اصل ماجرا »سریال ترکی« یک صنعت عظیم است که ده ها برابر کلیت سینما و تلویزیون ایران بیننده و گردش مالی دارد و به گزارش گاردین حداقل در  سال گذشته بیش 
از 120 کشور دنیا به طرق مختلف مشتری اش بوده اند که این یعنی بعد از فیلم ها و سریال های آمریکایی پرمشتری ترین محصوالت نمایشی دنیا در  سال گذشته همین »سریال های ترکی« 
بوده اند که ما به ظاهر در رسانه هایمان تحقیرش می کنیم و در خفا الگوی داستان پردازی اغلب سریال هایمان است. روزنامه گاردین در این زمینه در گزارشی با عنوان »سریال های ترکی چگونه 
دنیا را تصرف کردند؟« چرایی و چگونگی موفقیت جهانی سریال های ترکی را به بررسی نشسته است. موضوع مهمی که در هفته های اخیر بعد از انتشار آماری حیرت انگیز از نفوذ سریال های 

ترکی در عادات سرگرمی تماشاگران چهار گوشه جهان  مورد توجه دیگر رسانه های بین المللی هم  قرار گرفته است...

منهای سینما
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دیالوگ

گاردین: وقتی درباره سریال های ترکی حرف می زنیم، درواقع داریم درباره چه چیزی حرف می زنیم؟
 سریال هایی چون »قرن شکوه« )معروف ترین سریال ترکی در دنیا( با جلب نظر تماشاگران پرشماری از خاورمیانه، آسیای شرقی

و جنوبی و آمریکای التین تبدیل به رقبای سرسخت برنامه های نمایشی آمریکایی شده اند...

سریال های ترکی چگونه دنیا را تصرف کردند؟

برای  یا مجازی  آنالین  برپایی مراسم  از احتمال   سیدمسعود شجاعی طباطبایی 
اختتامیه مسابقه بین المللی کارتون »ما کرونا را  شکست می دهیم« خبر داد .

 تک آهنگ کردی »ریبوار« با تنظیم امیر فرهنگ اسکندری و خوانندگی زکریا یوسفی 
براساس موسیقی نواحی مناطق کردنشین  کشورمان پیش روی مخاطبان قرار گرفت . 

 انیمیشن کوتاه »خرچنگ« ساخته شیوا صادق اسدی، همراه با انیمیشن »گرگم و گله 
و  کودکان  کانون پرورش فکری  از  تولیدات  امیرهوشنگ معین  کارگردانی  می برم« به 

نوجوانان به هجدهمین جشنواره بین المللی انیمیشن هیروشیما ۲۰۲۰ راه یافت.
 آلبوم »ای شب« عنوان یکی از تازه ترین آلبوم های منتشر شده در بازار موسیقی است 
که به آهنگسازی سید امیر طاهری و  خوانندگی پوریا اخواص پیش روی شنوندگان قرار 

گرفت . 
 چهارمین قسمت از »آقازاده« درحالی جمعه این هفته توزیع می شود که بنا است یک 

شب زودتر در تهران و همچنین در مشهد در  قالب طرح سینما ماشین اکران شود.
 پس از اوج گیری مجدد شیوع ویروس کرونا و لزوم استفاده از ماسک در اماکن عمومی، 
تصاویر گرافیکی از پیوستن تئاتر شهر به  پویش ملی »من ماسک می زنم« طراحی و در تابلوی 
اصلی این مجموعه نصب شد. در این تصویر گرافیکی که با طراحی بهمن  وخشور و عکاسی 
سمیرا نظری انجام گرفته است، نشان گرافیکی مجموعه تئاتر شهر با طراحی ابراهیم حقیقی و 
دیوارنگاره های  معماری نمای بیرونی به همراه عکسی از ساختمان مجموعه که روی نمای اصلی 

آن یک ماسک به شکلی نمادین طراحی شده به  چشم می خورد . 
 ساخت سریال »سلمان فارسی« قرار است چند هفته دیگر دوباره کلید بخورد؛ اتفاقی 

که در این روزها حتی اگر در حد خبر هم باقی  بماند، خیلی ها را نگران می کند . 
 کارگردان نمایش »باب اسفنجی کرگدن« خبر داد که اجرای نمایش را تا روز جمعه 

بیست وهفتم تیرماه ادامه می دهد . 

 سید ضیا هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای 
ایران: »در شرایط فعلی که ما با کرونا مواجه هستیم و مخاطب رغبت 
 چندانی برای رفتن به سینما ندارد، چرا نباید قوانین نوشته شده را با 
شرایط فعلی تطبیق دهیم؟ شرایط فعلی، شرایط بحران است و  باید 
برای این شرایط تصمیم بهتری گرفته می شد. امروز که سینماها 
مکان بسته تلقی می شود و اعالم شده امکان شیوع بیماری در 
اماکنی مثل مساجد، کلیساها و دیگر اماکن مذهبی، بیشتر است، بهتر نیست به هر قیمتی و 
تنها برای از سرباز کردن و ارایه  آمار، مدعی باز شدن سینماها نباشیم. امروز فیلمی که برای فروش 
آن بیش از ۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود، بعد از گذشت   ۲۰ روز تنها ۲ میلیارد فروش برای 
آن اعالم شده است. چرا باید رسول صدرعاملی )تهیه کننده فیلم شنای پروانه( تحت فشار قرار 
 بگیرد که فیلمش را با این شرایط برای اکران نگه دارد. چرا او به عنوان یک صاحب اثر اجازه ندارد 
برای فیلمش در شرایط  امروز که بحرانی است، تصمیم درست را اتخاذ کند یا امکان اکران آنالین را 

نداشته باشد .«
احترام برومند، بازیگر: »پیشتر از طرف سازمان زیباسازی و بخش 
فرهنگی شهرداری که موضوع نام گذاری خیابان به نام  هنرمندان را 
پیگیری می کنند، درباره نام گذاری خیابانی به نام آقای رشیدی سوال 
کردند. ما هم چند خیابان را پیشنهاد کردیم و  نهایتا قرار شد با نظر 
خانواده، خیابانی را نام گذاری کنند اما متأسفانه چنین نشد. وقتی 
خیابانی را به نام کسی می کنند، باید ارتباط و  شأن نزولی داشته باشد. 
یا منزل آن فرد در آن خیابان یا محلی هنری باشد ولی متأسفانه در انتخاب خیابانی که برای 

نام گذاری آقای  رشیدی در نظر گرفته اند، به این موضوع توجهی نشده است .«


