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خلوتی برای رشد 
خودشناسی و آرامش

حریم خصوصی از زمان کودکی تا کهنسالی 
برای ما انسان ها کاربردهای مختلفی دارد و 
می توان گفت در هر سنی داشتن این حریم 
ضروری اســت. بحث مهمی کــه امروزه در 
جوامع پیشرفته مطرح اســت، حفظ حریم 
خصوصی کــودکان در ســنین پایین و در 
اجتماع کوچک خانواده اســت. کودکان در 
این سن با داشــتن فضای شخصی، فرصت 
می کنند خودشان را بهتر بشناسند، بدانند که 
در چه زمینه اي استعداد دارند و به چه چیزی 
عالقه مند هستند و از چه چیزهایی خوششان 
نمی آید. حریم شخصی در سنین پایین باعث 
اهمیت دادن کودکان به خودشــان می شود؛ 
نه به معنای خودشیفتگی و خودخواهی بلکه 
به معنای خودشناسی و درک بهتر درونیات 

خود.
کشــورهای پیشــرفته امروز کودکان فاقد 
سرپرست مؤثر را نه در مراکز جمعی بزرگ، 
بلکه بــه شــبه خانواده ها می ســپارند تا در 
آنجا فضایی بسیار شــبیه فضای یک خانه را 
تجربه کنند و آنجا رشــد کنند. حتی برای 
خانواده هایی که امکان تشــکیل این شــبه 
خانواده ها را دارند حمایت هایی قائل هستند 
و آنها را تشــویق می کنند. ایــن اتفاق دلیل 
مشــخصی دارد ؛ وقتی از یــک مرکز بزرگ 
با تعــداد زیادی کودک صحبــت می کنیم، 
می دانیم که صرفا مشغول »نگهداری« از این 
کودکان هســتیم چراکه مربی ها و کارکنان 
این مراکز مدام درگیر برطرف کردن نیازهای 
اولیه ای مثل نگهداری و غذا دادن و سالمت 
جسمی کودکان هستند. کودکان در چنین 
فضایی، حریم شــخصی ندارنــد و به همین 
اندازه از تربیت و پرورش هم محروم می شوند. 
در چنین مراکزی که زندگی جمعی در گروه 
بزرگی جریان دارد، کودکان شــانس زیادی 
برای مهارت آموزی هم ندارند. همچنین در 
اغلب موارد در ارتباط برقرار کردن با دیگران 
هم دچار مشکل می شوند. وقتی جمعیت را در 
این مراکز کمتر کرده و تمرکز بیشتری روی 
هر کودک داشته باشــیم، می توانیم تربیت 

مؤثرتری هم داشته باشیم.
زندگی در آسایشــگاه هایی که بزرگساالن 
و ســالمندان در آن نگهداری می شوند هم 
چندان خالی از اشکال نیست. نداشتن حریم 
شــخصی و گذران زندگی عادی، این افراد 
را هم با مشــکالت زیادی روبــه رو می کند. 
هرچه افراد به سن میانسالی و پیری نزدیک 
می شــوند، عالقه کمتری به قضاوت شــدن 
توسط دیگران، امر و نهی شنیدن و سر و کله 
زدن با نظــرات مختلف دارنــد. برای همین 
حریم شخصی و داشتن خلوتی برای خود در 
این سنین برایشان بسیار مغتنم است؛ برای 
هر فردی مهم است زمانی که نیاز به تنهایی 
دارد، بتواند به خلــوت خود برود بدون اینکه 
کسی مزاحمتی برای او ایجاد کند. با از بین 
رفتن این خلــوت در مراکزی مثل خانه های 
ســالمندان، افراد از ســالمندانی خوش رو و 
خوش خلق به افرادی گوشــه گیر و منزوی 
تبدیل می شــوند که حتی حوصله خودشان 
را هم ندارند. الگوهای رفتــاری در بین این 
گروه از ســالمندان نشان می دهد آنهایی که 
فاقد خلوتی خصوصی از آن خود هســتند، 
از دیگران فاصلــه بیشــتری می گیرند و با 
افسردگی و انزوا دست و پنجه نرم می کنند؛ 
درحالی کــه در این ســن در عیــن حال به 

شادی های گروهی و جمعی هم نیاز دارند.
از طرفــی می دانیــم زندگــی در مراکزی 
مثل آسایشــگاه سالمندان، مســئولیت ها 
و فعالیت هــای این افــراد را محدودتر از هر 
زمان دیگری می کند. فعالیت های روزمره ای 
مثل غذا پختن، رســیدگی به نظافت خانه، 
حتی کارهایی مثل آب دادن به یک گلدان و 
میزبانی از دوستان و فرزندان هم دیگر توسط 
این ســالمندان انجام نمی شود. معموال این 
افراد سرگرمی و مهارت سرگرم کننده دیگری 
هم ندارند یا اگر مهارتی داشته باشند به دلیل 
انزوایی که به آن دچار شــده اند، ســراغش 
نمی روند. در این شــرایط است که احساس 
بیهودگی سراغ افراد می آید و زندگی روزمره 
برایشان چرخه ای پر تکرار از گذر روز و شب 
می گذرد بدون اینکه حاصلی داشــته باشد. 
زندگی خالی از معنا، این افراد را به ســمت 
افســردگی پیش می برد و شوق زندگی را در 

آنها می کشد.
بهتر اســت قبل از اینکه جمعیت کهنسال 
کشور به اوج خود برسد، برای بهبود زندگی 
این گروه از جامعه در مراکزی مثل خانه هاي 
سالمندان فکری جدی کنیم و ساختار مفید 
و در عین حال ســالمی را بــرای این گروه 

تعریف کنیم.

امیرمحمود حریرچییادداشت
جامعه شناس

اتاقی از آن خود
نگاهی به زندگی جمعی در مراکز شبانه روزی شیرخوارگاه ها، خانه سالمندان و مراکز شبانه روزی نگهداری از نوجوانان فاقد سرپرست

شیرخوارگاه ها، مراکز شــبانه روزی تحت 
حمایت بهزیستی برای نگهداری از نوجوانان، 
مراکز نگهداری از معلوالن و مراکز سالمندان 
ازجمله مراکزی هستند که روح زندگی جمعی 
در آنها جریان دارد؛ زندگی ای که شــانس 
تجربه های خصوصی و داشتن حریم شخصی 
در آن کمرنگ تر است. اگر پای درددل افرادی 
که در این مراکز شبانه روزی زندگی می کنند 
یا مددکاران و داوطلبانــی که در این مراکز 
مشغول فعالیتند بنشینید، جزئیاتی از زندگی 
روزمره را مثال می زنند که جایشان در زندگی 
در آسایشگاه ها خالی اســت . جزئیاتی که 
می توانند تأثیر عمیقی روی کودکی و نوجوانی 
افراد بگذارند و اغلبشــان ختم می شود به 

نداشتن اتاقی از آن خود.

زندگی در شیرخوارگاه
»بچه های شیرخوارگاه ســؤاالتی از من و دیگر 
مربیان می پرســند که گاهی جــواب دادن به 
آن برایمان سخت اســت. مثال می پرسند خونه 
چــه جوریه؟ هروقــت بخواهیــد تلویزیون رو 
روشن می کنید؟« شیرین 32ســالش است و 
سال هاست به عنوان مربی داوطلب، ماهی یک بار 
به شیرخوارگاه ها می رود و با بچه های 3 تا 6 سال 
این مراکز بازی می کند. کنجــکاوی بچه های 
شــیرخوارگاه درباره زندگی بیرون از دیوارهای 
این مراکز را مهم ترین چالش های ذهنی کودکان 
ساکن در شــیرخوارگاه ها می داند و می گوید: 
»زندگــی جمعی در شــیرخوارگاه ها که تحت 
نظارت و مدیریت مســتقیم سازمان بهزیستی 
هستند، ویژگی های خاص خود را دارد. در این 
مراکز قوانین طوری تعریف شده اند که بیشترین 
مراقبت از کودک انجام شــود. به بیماری های 
کودکان رسیدگی می شود و رعایت نظافت بسیار 
مهم اســت. اما مثل هر زندگی جمعی دیگری، 
بچه ها در این مراکز از داشــتن زندگی فردی و 

شخصی محروم هستند.«
خوابگاه، ســالنی با تخت های متعدد که ســر 
ساعت در آن اعالم خاموشی می شود و صبح زود، 
قبل از تعویض شــیفت مربی ها بیدارباش اعالم 
می شود ؛ لباس های بچه ها باید تعویض شوند و 
به رختشورخانه بروند. همه به سالن غذاخوری 
می رونــد و بعــد از صبحانه، کارهــای روزمره 
همیشگی آغاز می شود. شیرین می گوید: »هیچ 
بچه ای در شیرخوارگاه ها، لباس مخصوص به خود 
را ندارد ؛ لباس بچه ها هر روز عوض می شود و بعد 
از ضدعفونی و شسته شدن، براساس سایزبندی 
دوباره بر تن بچه ها می شــود. حتما دیده اید که 
بچه ها عاشــق طرح روی لباسی شوند و دلشان 
بخواهد هر روز همان لباس را بر تن کنند، اما در 
شیرخوارگاه ها چیزی به نام مالکیت وجود ندارد 
و لباســی که بچه ای یک روز دلبسته اش شده، 

احتماال فردا بر تن کودک دیگری است.«
اسباب بازی ها، وسایلی عمومی هستند که در اتاق 
بازی همه با هم از آنها استفاده می کنند. زندگی 
جمعی در شــیرخوارگاه ها و مراکز نگهداری از 
کودکان، حســرت های کوچک اما عمیقی در 
دل بچه ها می کارد. شیرین می گوید: »به یکی 
از بچه هایی که به مهد کــودک می رفت، چند 
برچســب کارتونی دادم. هدیه بسیار کم ارزشی 
بود. اما می دیدم که از داشــتن آن چه ذوقی در 
چشمانش می درخشــید؛ این بچه چیزی را در 
اختیار داشت که دیگران نداشــتند و منحصر 
به خود او بود. بارها به چشم دیده ام که حتی یک 
شکالت کوچک، برای بچه ها چقدر با ارزش تر از 
تغذیه پر و پیمانی است که هر روز با خود به مهد 
کودک می برند. برای آنها، با همه کوچکی شان، 

مهم است که چیزی از آن خود داشته باشند.«

باغی که می تواند زندان باشد
»بهنوش« 27سال دارد. قبل از اینکه به 7سالگی 
برسد از شیرخوارگاه آمنه به مرکز شبانه روزی 
باغ فرشته منتقل شد و تا همین یک سال پیش 
ساکن این مرکز بود  و در کنار بیش از 60دختر 
دیگر زندگی می کرد. بهنوش کــه از ناحیه دو 
دســت و دو پا دارای معلولیت است، یک سالی 
است که به کمک خیران توانسته زندگی مستقلی 
برای خود دســت وپا کند و اصطالحــا از مرکز 
شبانه روزی ترخیص شده اســت. او می گوید: 
»از زمان تولد تا 26ســالگی در فضایی جمعی 
زندگی کردم اما هیچ وقت نتوانستم به این نوع 
زندگی عادت کنم. هیچ روزی از همه این سال ها 
خلوتی برای خودم نداشتم و حتی هنگام شب 
هم احساس می کردم خبری از آسایش نیست. 
با وجود داشتن وســواس، مجبور به استفاده از 
سرویس بهداشــتی و حمام عمومی بودم. همه 
دارایی من در 26سال گذشته، چند دست لباس 
بود که در کشــو و کمدم در مرکز باغ فرشــته 

نگهداری می کردم.«
زندگی برای او، از وقتی توانســته مستقل شود 
شکل دیگری به خود گرفته. بهنوش در یک سال 
گذشته ساده ترین خوشی هایی را که هر فردی 
در زندگی شــخصی تجربه می کنــد با تک تک 
سلول های خود درک کرده است. او می گوید: »در 

زندگی جمعی تصمیم ها به صورت جمعی  گرفته 
می شود. خیلی وقت ها ممکن است دلت نخواهد 
کسی را مالقات کنید، اما ساعت برخی برنامه ها 
از قبل مشخص شــده و نمی توان از آنها گریزی 
داشــت. تصور کنید که هر روز مجبور به دیدن 
فردی هستید که عالقه ای به معاشرت با او ندارید. 
یا مثال اگر دوستی در مدرسه و جاهای دیگر پیدا 
کرده اید، نمی توانید او را به محل زندگی خودتان 
دعوت کنید چون فکر می کنید امکان پذیرایی 

دلخواهتان را ندارید.«
بهنــوش قوانیــن ســاده ای را کــه در مراکز 
شبانه روزی باید به آنها پایبند بود مثال می زند 
که زندگی جمعی را برای او سخت تر از هر زمانی 
می کرد: »برای رفت وآمد به بیرون از مرکز، باید 
برگــه ای را پر می کردیم تا مســئوالن مرکز در 
جریان باشند. همین یک اتفاق به ظاهر کوچک 
باعث می شد فکر کنم در زندانی بزرگ زندگی 
می کنم و همیشه تحت کنترل هستم« و یادآوری 
می کند که به زندگی ای فکر کنید که هیچ حریم 
شخصی ای برای پنهان کردن هیچ چیزی، حتی 
یک برگه کاغــذ، در آن نداریــد: »طغیان های 
دوره بلوغ و بســیاری دیگر از مراحل رشــد ما 
در شرایطی گذشــت که هیچ کنج دنجی برای 
خودمان نداشتیم؛ جایی که هیچ کس به آن راه 
نداشته باشــد و مثال بتوانیم یک دل سیر گریه 
کنیم.« ترخیص بهنوش از مرکز شــبانه روزی، 
برای او حکم شروع زندگی را داشت و استقاللی 
که این روزها به آن رسیده، مهم ترین دستاورد 
زندگی 27ساله اش اســت. با این حال افزایش 
کرایه ها و احتمال بازگشت او به مرکز شبانه روزی، 
کابوس شبانه روزی اش شده. او می گوید: »پدرم 
که اتفاقا وضع مالی خوبی هم دارد، بســیار فرد 
خسیسی است. برای مستقل شدن، مدیر مرکز 
بارها و بارها با او صحبت کــرد تا راضی اش کند 
پول پیش این خانه 60متری را برای من بپردازد. 
حاال که شنیده باید 100میلیون تومان به پول 
پیش اضافه کند من را تحت فشار گذاشته که به 
مرکز شبانه روزی برگردم. به برگشت به زندگی 
جمعی که فکر می کنم انگار دارم کابوس سختی 
را می بینم. در یک سال گذشته معنای آرامش و 
در اختیار داشــتن حریمی شخصی را به خوبی 
حس کردم. گرچه از هر روزش که تعریف کنم، 

صرفا یک روز خیلی معمولی و عادی بوده اما قدر 
آن را دانسته ام.«

سعید ســعدآبادی، مدیر مرکز شبانه روزی باغ 
فرشــته و رئیس هیأت مدیره بنیــاد همیاران 
خیر جمعــی ایرانیــان، از ایده آل ترین حالت 
زندگی جوانان باالی 18سال می گوید که فاقد 
سرپرســت مؤثر هســتند: »واقعیت این است 
که مراکز شــبانه روزی هرقدر هــم که خدمات 
خوبی ارائه کنند، برای افرادی که در آن زندگی 
می کنند خوشــایند نیســت؛ زندگی جمعی 
بســیاری از اختیارات را از آنها می گیرد و آنها را 
با محدودیت های زیــادی روبه رو می کند. البته 
با شــرایط امروز چنین اتفاقــی اجتناب ناپذیر 

می شود.«
او در سال های گذشته 10نفر از دختران ساکن در 
مرکز شبانه روزی باغ فرشته را ترخیص کرده تا 
زندگی مستقل یا نیمه مستقل خودشان را تجربه 
کنند. سعد آبادی  می گوید: »بهترین حالت این 
است که تا قبل از سن قانونی، مهارت های الزم را 
به بچه ها یاد بدهیم تا بتوانند بدون وابستگی به 
کسی زندگی مستقلی داشته باشند. متأسفانه 
شــرایط مالی و امکانات موجود در مراکز کمتر 
چنین فرصتی در اختیار مــا می گذارد. با فرض 
اینکه بچه ها چنین توانایی هایی را هم به دست 
بیاورند، برای مستقل کردن آنها به امکانات مالی 
زیادی نیاز داریم؛ تامین مســکن و وسایل اولیه 
زندگی و مستمری ای که این بچه ها بتوانند با آن 
روزگار بگذرانند کار ساده ای نیست. همین امروز 
ما حدود 15دختر در مرکز باغ فرشته داریم که 
آمادگی مستقل شدن را دارند اما بودجه و حمایت 

مالی کافی برای این اتفاق را نداریم.«
مهارت آموزی، همان کلید گمشده ای است که 
به کمک آن می توان ســالمت روحی و جسمی 

سالمندان در دهه های آینده را هم باالتر برد.

میانسالی و سالمندی
»خانه ســالمندان« با آنچه معموال در فیلم های 
تلویزیونــی به تصویر کشــیده می شــود تفاوت 
دارد؛ ســاختمانی که در اتاق های چند نفره آن، 
سالمندانی با چهره های مات و مبهوت از آلزایمر 
روی تخت خود نشســته اند یا در گروه های چند 
نفره کوچکی، روی ویلچر نشسته و دور هم جمع 
شده اند و به نظر می رسد سال هاست که دیگر حرفی 
برای گفتن ندارند. حمام بردن یک روز در میان، غذا 
در دهان سالمندان گذاشتن، کمک به گذاشتن 
ســالمندان از تخت روی ویلچــر و از ویلچر روی 
تخت، رساندن بموقع داروها، تعویض لباس هایی 
که در روز چندباری کثیف می شــود و... فرصتی 
برای مددکاران و کارمندان مراکز نمی گذارد تا به 
احواالت شخصی سالمندان رسیدگی کنند. زندگی 
جمعی در مرکز نگهداری از ســالمندان بیشــتر 
حول محور ســالمت می گذرد و گــذران زندگی 
با کمتریــن رنج. میزهای شــطرنج داخل حیاط 
خالی است. اغلب ســالمندان رغبتی به بافتنی و 
گلدوزی ندارند و در ســکوت روزگار می گذرانند. 
شخصی ترین فضای آسایشــگاه های سالمندان، 

کشوهای 3طبقه ای اســت که کنار تخت هر فرد 
قرار دارد. از عکس های خانوادگی گرفته تا کیف 
پول رنگ و رو رفته  و تک و توک خوراکی هایی که 
طعم زندگی گذشته را برای آنها زنده می کنند در 
کشوها به چشم می خورد ؛ بیسکویت های وانیلی 
و پفک نمکی و... که به ندرت و با وســواس گاهی 
یکی دو پر از آن خورده می شود. زمان در این مراکز 
برای ســاکنان آن به کندی می گذرد. احســاس 
بیهودگی و ناکارآمدی، مهم ترین مشــکلی است 
که سالمندان در آسایشگاه ها با آن روبه رو هستند . 
بسیاری از افراد ســالخورده در جامعه زندگی در 
آسایشگاه ها را مساوی با انتظار برای فرا رسیدن 
مرگ می دانند. همین باعث شــده تا زندگی در 
مراکز شبانه روزی سالمندان، در فرهنگ ما با اندوه 

و افسوس همراه باشد.
دکتر »مهشید زاهدی« دوره دیده طب سالمندان 
است و 23سال سابقه فعالیت در حوزه سالمندان 
را از ســر گذرانده و این روزها مرکز شبانه روزی 
نگهداری از ســالمندان »نگار« را اداره می کند. او 
می گوید: »یک ماه اول ورود ســالمندان به مراکز 
شبانه روزی، پر چالش ترین زمان زندگی جمعی 
آنهاست. می دانیم که شــرایط زندگی خوابگاهی 
و آسایشگاهی با شرایط زندگی در خانه شخصی 
تفاوت دارد. تماشــای جمعی تلویزیون، محدود 
شدن زندگی شــخصی و کوچک شــدن حریم 
شــخصی افراد، آنها را در زندگی جمعی معذب 
می کند. اما تجربه من نشان داده این موضوع اغلب 
کمتر از یک ماه دوام دارد. بعد از آن سالمندان به 
گروه های همسال خود وابســته شده و با محیط 
اخت می شوند. بارها دیده ام که وقتی سالمندی 
برای مدت کوتاه پیش یکی از فرزندانش رفته، به 
سرعت به آسایشگاه برگشته است چراکه آنجا را 

خانه اصلی خود می داند.«
او کاســتی های موجود در فضاهــای جمعی و 
گروهی را اغلب مرتبط با مشــکالت مالی مراکز 
شــبانه روزی می داند و محدودیت هایی که باید 
با اصالح قوانین و مقررات، برطرف شــوند. دکتر 
زاهدی می گوید: »طبق آمار، جمعیت کشور ما در 
چند سال آینده به سمت سالمندی پیش می رود. 
این یعنی باید از االن به فکر روزهایی باشیم که 
حدود 45درصد از جمعیت کشور را سالمندان 
تشــکیل داده اند. همین حاال هــم درحالی که 
جمعیت سالمندان به کمتر از 10درصد می رسد، 
ما با مشــکالت و چالش های زیــادی در زمینه 
سالمندی روبه رو هستیم. بخشی از این مشکالت 
به این برمی گردد که متولیان مختلف، درکی از 
ضروریات زندگی در آسایشــگاه های سالمندی 
ندارنــد. از طرفــی از مجریان هــم راهنمایی 
نمی گیرنــد. پروتکل هایی که بهزیســتی برای 
این مراکز تعریف کرده با قوانین ساخت وســاز 
در شهرداری در تضاد است.  هر دوي این نهادها 
با اداره های خدمات رســان مثل آب، بــرق و... در 
ناهماهنگی به سرمی برند. ادامه این روند بدون تغییر 

و بهبود، مشــکالت زیادی برای 
جمعیت ســالمند در دهه های 
آینــده به وجود خواهــد آورد.«

ایران به سوی سالمندی
3دهه پیش رو، سال های تعیین کننده ای برای سالمت جسم و روان جمعیت ایران خواهد 
بود؛ سال هایی که طی آن پیش بینی می شود جمعیت جوان و میانسال کشور رو به پیری 
و کهنسالی حرکت کند. طبق آمارهای رسمی سرشماری سال1395، بیش از 44درصد 
از جمعیت 80میلیونی کشور را گروه سنی 30 تا 60سال دربر می گیرد؛ بازه سنی ای که 
بعد از 1430 در رده ســالمندان قرار می گیرند. به نظر می رسد تجربه زندگی جمعی در 
آسایشگاه ها برای تعداد قابل توجهی از این جمعیت سالمند گریزناپذیر باشد. این در 
حالی است که زیرساخت های اجتماعی برای سالمت جسمی و روحی سالمندان در همین 

سال ها هم فراهم نیست.
تجربه سال ها فعالیت مراکز نگهداری از سالمندان نشان می دهد این مجموعه ها نیاز 
اساسی به تغییر ساختار فیزیکی دارند. اداره تعاملی این مراکز و انجام فعالیت هایی که 
به ساکنان آسایشگاه ها احساس مفید بودن بدهد، یکی از مؤثرترین راه حل ها برای از 
بین بردن مشکالت سالمندان با این مراکز است؛ مسئله ای که باعث می شود برخالف 
گروه های سنی پایین تر، از زندگی جمعی با گروه همساالن خود احساس رضایت بیشتری 

داشته باشند.
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مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

کودک هم اکنون در 
شیرخوارگاه ها و مراکز 
شبانه روزی نگهداری 

از کودکان بی سرپرست 
و فاقد سرپرست مؤثر 

زندگی می کنند.

10هزار

 تخمین حدودی جمعیت 
کشور ایران طبق 

سرشماری سال1395 
است.

80میلیون نفر

جمعیت کل کشور 
را امروز سالمندان 

باالی 60سال تشکیل 
می دهند. افراد 

باالی 65سال امسال 
6.4درصد از جمعیت 

کشور را به خود 
اختصاص داده اند.

9.9 درصد

 نرخ رشد جمعیت 
سالمندی در ایران در 

دهه اخیر است که نسبت 
به رشد کلی جمعیت 
افزایشی 3برابری 

دارد.

3.62درصد

از جمعیت کشور، 
طبق پیش بینی های 
جمعیت شناسان در 
3دهه آینده ایران، 

جمعیت سالمند هستند.

40درصد

پاسخگویی و شفافیت 
پیش نیاز طرح اصالح اقتصادی

 سایت مورد نظر چرا 
در دسترس نیست ؟

آرامش خرید در تره بار

گام نخست مدیریت توزیع عادالنه یارانه ها روندی 
است که در آینده اثرات مثبت آن بیشتردیده می شود

با راهکارهای ساده فنی می توان مشکل از دسترس 
خارج شدن سایت های دولتی را رفع کرد

گزارش همشهری از وضعیت عرضه کاالهای 
 اساسی با قیمت های جدید در تعدادی

 از میادین میوه و تره بار تهران


