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. از همتون کنمیدرخواست ساده شروع م کی. من فکر کردم امروز با کنمیدرخواست ساده شروع م کیمن فکر کردم امروز با 

و از وجود پر از فالکت خود رنج  دیو رنجور هیبنیشما ب د،یلحظه مکث کن هیکه  خوامیاز همتون م د،یلحظه مکث کن هیکه  خوامیم

  . )خنده(دیبریاز وجود پر از فالکت خود رنج م و دیو رنجور هیبنی. شما بدیبریم

 

 روانیبه پ کتیبود که سنت بند یحتیهمون نص نی. اام۵مبهوتش کرد، در قرن  روانیبه پ کتیبود که سنت بند یحتیهمون نص نیا

بود که من  یحتینص نیام. ا۵مبهوتش کرد، در قرن  روانیبه پ کتیبود که سنت بند یحتیهمون نص نیام. ا۵مبهوتش کرد، در قرن 

سالم بود. تا اون موقع، من ۴۰ یکردم بهش عمل کنم وقت یبود که من سع یحتینص نیبود. ا المس۴۰ یکردم بهش عمل کنم وقت یسع

ام به خانواده تیاهمیب بایو تقر کردمیم یاضافه کار ادیز خوردم،یمشروب و غذا م ادیمن ز --آدم به اصطالح جنگ طلب بودم  هی

ب و غذا مشرو ادیام بودم. من زبه خانواده تیاهمیب بایو تقر کردمیم یاضافه کار ادیز خوردم،یمشروب و غذا م ادیبودم. من ز

 میرو عوض کنم. تصم میکنم و زندگ یگرفتم سع میام بودم. تصمبه خانواده تیاهمیب بایو تقر کردمیم یاضافه کار ادیز خوردم،یم

 میمن تصم ژه،یکار کنم. بو یکار و زندگ لموضوع تعاد یگرفتم رو میمن تصم ژه،یرو عوض کنم. بو میکنم و زندگ یگرفتم سع

کار کنم. پس من از  یموضوع تعادل کار و زندگ یگرفتم رو میمن تصم ژه،یکار کنم. بو یموضوع تعادل کار و زندگ یگرفتم رو

 کیو  دمیکشکار بودن کنار  یرویفرزندم. پس من از ن ۴سال رو در خانه ماندم، با همسرم و  کیو  دمیکار بودن کنار کش یروین

 ۴سال رو در خانه ماندم، با همسرم و  کیو  دمیکار بودن کنار کش یرویندم. پس من از نفرز ۴سال رو در خانه ماندم، با همسرم و 

کار و  نیکه من از تعادل ب یزیکه همه اون چ نبودیدر اون سال آموختم ا یکار و زندگ نیکه من از تعادل ب یزیفرزندم. همه اون چ

چطور تعادل  دمیبودم. فهم کاریکه من ب یوقت ارمیرو بدست ب یچطور تعادل کار و زندگ دمیکه فهم نبودیاون سال آموختم ا رد یزندگ

بودم.  کاریکه من ب یوقت ارمیرو بدست ب یچطور تعادل کار و زندگ دمیبودم. فهم کاریکه من ب یوقت ارمیرو بدست ب یکار و زندگ

که پول آدم  ینبود، مخصوصا وقت یآموزه سودمند یلیم هم تموم بشه. خکه پول آد ینبود، مخصوصا وقت یمندآموزه سود یلی)خنده( خ

  .هم تموم بشه

 

. پس من برگشتم سر کارم و یسال به مطالعه و نوشتن درباره تعادل کار و زندگ۷ نیا یمن برگشتم سر کارم و شروع کردم ط پس

سال به ۷ نیا ی. پس من برگشتم سر کارم و شروع کردم طیار و زندگسال به مطالعه و نوشتن درباره تعادل ک۷ نیا یشروع کردم ط

سال به مطالعه و نوشتن درباره تعادل ۷ نیا ی. پس من برگشتم سر کارم و شروع کردم طیکار و زندگ دلمطالعه و نوشتن درباره تعا

هام رو با شما  دگاهیتا از د ۴ خوامیبگذارم. و من امروز م انیهام رو با شما درم دگاهیتا از د ۴ خوامی. و من امروز میکار و زندگ

هرگونه  خوادیاگه جامعه م نه،یا شیمورد داشته باشه، اول نیدر ا یشرفتیهرگونه پ خوادیماگه جامعه  نه،یا شیبگذارم. اول انیدرم

 یادیمفت ز یآدما، حرفا یلیکه خ نجاستیمشکل ا یمناظره منصفانه هست. ول کی ازمندین نیمورد داشته باشه، ا نیدر ا یشرفتیپ

مشکل  ی. ولزنندیم یزندگ-درباره تعادل کار یادیمفت ز یآدما، حرفا یلیکه خ نجاستیمشکل ا ی. ولزنندیم یزندگ-درباره تعادل کار

 ای"جمعه آزاد"  ایمثل "زمان قابل انعطاف"  ییها. بحثزنندیم یزندگ-درباره تعادل کار یادیمفت ز یآدما، حرفا یلیکه خ نجاستیا

مثل "زمان قابل  ییهاترک محل کار" بحث ی"آزاد ای"جمعه آزاد"  ایمثل "زمان قابل انعطاف"  ییهاترک محل کار" بحث ی"آزاد

 یکار یهاتیو موقعاز شغلها  یکه بعض زنه،یبر چهره اصل مطلب م یترک محل کار" فقط نقاب ی"آزاد ای"جمعه آزاد"  ایانعطاف" 

اساساً ناسازگار با  یکار یهاتیعاز شغلها و موق یاساساً ناسازگار که بعض یکار یهاتیاز شغلها و موقع یاساساً ناسازگار که بعض

نواده و بودن روز به روز با خانواده و فرزندان هستند. با بودن روز به روز با خانواده و فرزندان هستند. با بودن روز به روز با خا

 استیطیشرا تقدم در حل مشکل، شناخ نی. اولدیبریکه در آن بسر م استیطیقدم در حل مشکل، شناخت شرا نیفرزندان هستند. اول

 م،یکه ما در آن یاجامعه تیو واقع رونیکه هزاران هزار افراد اون ب نهیا م،یکه ما در آن یاجامعه تی. و واقعدیبریکه در آن بسر م

 یزندگ صدایب رونیکه هزاران هزار افراد اون ب نهیا م،یکه ما در آن یاجامعه تیو واقع رونیکه هزاران هزار افراد اون ب نهیا

 کنند،یم ادیرو فر شانیافسردگ ای کنند،یم یزندگ صدایب کنندیکار م یطوالن یساعتها کنند،یم ادیرو فر شانیافسردگ ایکنند، یم

بهش ندارند، که  یازیبخرند که درواقع ن ییزایکه از اون نفرت دارند، که بتونند چ روندیم یسر کار کنندیکار م یطوالن یساعتها

 شرتیو ت نی( به نظر من جمعه با جقی( )خنده()تشوقیبهشون ندارند. )خنده()تشو یابشند که عالقه یکسان یبتونند موجب خرسند

درد رو دوا  نیا یجا چیسر کار رفتن ه شرتیو ت نی( به نظر من جمعه با ج.)خندهکنهیدرد رو دوا نم نیا یجا چیسر کار رفتن ه

  .)خنده(کنهینم

 

 

  .)خنده(کنهیدرد رو دوا نم نیا یجا چیسر کار رفتن ه شرتیو ت نینظر من جمعه با ج به
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 نهیکنم، ا انیمن که دوست دارم ب دگاهید نیکه دوم میمواجه بش قتیحق نیبا ا دیکه ما با نهیکنم، ا انیمن که دوست دارم ب دگاهید نیدوم

ندارن  میما حل کنند. دولت و شرکتها تصم یمشکل رو برا نیندارن ا میکه دولت و شرکتها تصم میمواجه بش قتیحق نیبا ا دیکه ما با

از چشم  دیداره که ما با یستگتک ما ببه تک نیا م،یدست بکش رونیاز چشم دوختن به ب دیما حل کنند. ما با یمشکل رو برا نیا

. میریمان را خود بعهده بگ یزندگ یچگونگ نییتع تیمسئول میداره که بتون یتک ما بستگبه تک نیا م،یدست بکش رونیدوختن به ب

 یآنرا برا یگریکس د د،ینکن یرا طراح تانی. اگه شما خودتان زندگمیریرا خود بعهده بگ انم یزندگ یچگونگ نییتع تیمسئول میبتون

شما با  دیخواهد کرد، و شا یشما طراح یآنرا برا یگریکس د د،ینکن یرا طراح تانیخواهد کرد، اگه شما خودتان زندگ یشما طراح

مهمه  ژهیبو نی. ادیتعادل موافق نباش نیاونا راجع به ا قهید شما با نظر و سلی. و شادیتعادل موافق نباش نیاونا راجع به ا قهینظر و سل

ننوشتن که  ینترنتیا یهاتیسا یرو --مهمه که ژهیبو نیاخراج کنن. نوشتن؟ ا خوانیننوشتن که منو م ینترنتیا یهاتیسا یرو --که

 نی. ادینسپار یتجار یهارو بدست شرکت تیزندگ تیفین کییکه شما هرگز تع --مهمه که ژهیبو نیاخراج کنن. نوشتن؟ ا خوانیمنو م

 نییکه شما هرگز تع --مهمه که ژهیبو نی. ادینسپار یتجار یهارو بدست شرکت تیزندگ تیفیک نییکه شما هرگز تع --مهمه که ژهیبو

 گذارمیکه من اسمشونو م --کنمیبد صحبت نم ی. البته من فقط درباره شرکتهادینسپار یتجار یهارو بدست شرکت تیزندگ تیفیک

"کشتارگاه روح انسانها" .  گذارمیکه من اسمشونو م --کنمیبد صحبت نم ی"کشتارگاه روح انسانها" . البته من فقط درباره شرکتها

شما رو بدوشند. چراکه  تونندیکه م ییشدند که تا جا یطراح یطور یغاتیتبل ی. چراکه شرکتهاگمی)خنده( بلکه درباره همه شرکتها م

شدند که تا  یطراح یطور یغاتیتبل یشما رو بدوشند. چراکه شرکتها تونندیکه م ییشدند که تا جا یطراح یطور یغاتیتبل یشرکتها

در  نیشما رو بدوشند. ا تونندیکه م ییشدند که تا جا یطراح یطور یغاتیتبل یشما رو بدوشند. چراکه شرکتها تونندیکه م ییجا

 DNA در نیاوناست، ا عتیدر طب نی. اتینخوب و خوش یحتا شرکتا --کار اوناست نیاوناست، ا ی DNA در نیااوناست،  عتیطب

 --کار اوناست نیاوناست، ا ی DNA در نیاوناست، ا عتیدر طب نی. اتینخوب و خوش یحتا شرکتا --کار اوناست نیاوناست، ا ی

طرف قرار  کی. از رسهیبه نظر م بایو ز یمراقبت از بچه عال کاناتطرف قرار دادن ام کی. از تینخوب و خوش یحتا شرکتا

به نظر  بایو ز یطرف قرار دادن امکانات مراقبت از بچه عال کی. از رسهیبه نظر م بایو ز یدادن امکانات مراقبت از بچه عال

مثل کابوس  ی. از طرفدیگذرونیم کاررا در محل  یشتریکه شما زمان ب نهیفقط ا شیمعن مونه؛یمثل کابوس م ی. از طرفرسهیم

 مونیقرار دادن مرزها در زندگ تیخودمون مسئول دی. ما بادیگذرونیرا در محل کار م یشتریکه شما زمان ب نهیفقط ا شیمعن مونه؛یم

ت قرار دادن مرزها یخودمون مسئول دی. ما بامیریعهده بگبه مونیقرار دادن مرزها در زندگ تیخودمون مسئول دی. ما بامیریعهده بگبه

  .میریعهده بگبه مونیدگدر زن

 

که واسه خودمون  یحواسمون باشه به قالب زمان دیکه ما با نهیمن ا دگاهید نیحواسمون باشه سوم دیکه ما با نهیمن ا دگاهید نیسوم

. میاون قالب به تعادل برس یکه تو میکنیکه واسه خودمون انتخاب م ی. به قالب زمانمیاون قالب به تعادل برس یکه تو میکنیانتخاب م

سال موندن در خانه، نشستم و بعد از ۱. بعد از میاون قالب به تعادل برس یکه تو میکنیکه واسه خودمون انتخاب م یبه قالب زمان

 هیآرزوش داشتم رو نوشتم.  میدستور العمل خط به خط از آنچه که به عنوان باالنس در زندگ هیسال موندن در خانه، نشستم و ۱

دستور العمل خط به خط از آنچه که به  هیآرزوش داشتم رو نوشتم.  میباالنس در زندگ عنواندستور العمل خط به خط از آنچه که به 

آرزوش داشتم  میدستور العمل خط به خط از آنچه که به عنوان باالنس در زندگ هیآرزوش داشتم رو نوشتم.  میعنوان باالنس در زندگ

 شم،یم داری. از خواب بکنمیخواب خوب. سکس م هیبعد از  کنم،یپ میتخوش شم،یم داریصورت شد: از خواب ب نیرو نوشتم. که به ا

. کنمیخواب خوب. سکس م هیبعد از  کنم،یم پیتخوش شم،یم داری. از خواب بکنمیخواب خوب. سکس م هیبعد از  کنم،یم پیتخوش

. دنیواسه دو رونیب برمیرو م سگم. کنمی. سکس مدنیواسه دو رونیب برمی. سگم رو مکنمی. سکس مدنیواسه دو رونیب برمیسگم رو م

ها رو . بچهکنمیدوست ورزش م هی. وقت غذا با کنمیساعت کار م۳مدرسه، سر راهم به اداره.  برمیها رو م. )خنده( بچهکنمیسکس م

به  ممدرسه، سر راه برمیها رو م. بچهکنمیست ورزش مدو هی. وقت غذا با کنمیساعت کار م۳مدرسه، سر راهم به اداره.  برمیم

 یدنینوش هیبار، واسه  یرفقا تو یسر هیبا  کنم،یکار م گهیساعت د۳. کنمیدوست ورزش م هی. وقت غذا با کنمیساعت کار م۳اداره. 

خونه،  رمیبعد م زارمیسر شب قرار م یدنینوش هیبار، واسه  یرفقا تو یسر هیبا  کنم،یکار م گهیساعت د۳. زارمیسر شب قرار م

ساعت  میها. نخونه، واسه شام با همسرم و بچه رمی. بعد مکنمی. سکس مکنمیم شنیتیساعت مد می. نهابچهواسه شام با همسرم و 

خونه،  رمی. بعد مکنمی. سکس مکنمیم شنیتیساعت مد میها. نخونه، واسه شام با همسرم و بچه رمی. بعد مکنمی. سکس مکنمیم شنیتیمد

به رختخواب.  رمی. مکنمی. دوباره سکس مدومیم رمی. با سگ مکنمی. سکس مکنمیم شنیتیساعت مد میها. نواسه شام با همسرم و بچه

دارم.)خنده(  یروز نیهمچ هیهر از چقدر وقت  دیکنی( فکر مقیبه رختخواب. )تشو رمی. مکنمی. دوباره سکس مدومیم رمیبا سگ م

. ما یروز داشته باش کیرو در  نهایهمه ا شهی. نممیباش گراواقع دیدارم.)خنده( ما با یروز نیهمچ هیهر از چقدر وقت  دیکنیفکر م

که بر  یزمان م،یداشته باش یشتریکارها، زمان ب نیا یبرا دی. ما بایروز داشته باش کیرو در  نهایهمه ا شهی. نممیگرا باشواقع دیبا

 دیما با ی: ولمیکه بگ میافتیدام ن نیکه در ا میکن ترینزمان را طوال یطور دیما با یول م،یکنیم نییرو تع مونیاساس اون باالنس زندگ

هام بچه یخواهم داشت، وقت یشترینشسته بشم، زمان بباز ی: "من وقتمیکه بگ میافتیدام ن نیکه در ا میکن تریزمان را طوالن یطور

 یبزرگ شن و از خانه برن، وقت هامبچه یخواهم داشت، وقت یشترینشسته بشم، زمان بباز یبزرگ شن و از خانه برن، "من وقت
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. مونهینم یبرام باق یقیعال ای یجفت گهیرو از دست داده باشم، اونوقت من د میسالمت یهمسرم منو طالق بده و از خانه بره، وقت

  .باشه یحد وسط هی دی. بایطوالن یلیخ مینشسته بشکوتاهه، و اگه باز یلیخ روز کی)خنده( 

 

از دوستان  یکی. میاوریروش متعادل بدست ب کیتعادل را به  دی. ما بامیاوریروش متعادل بدست ب کیتعادل را به  دیام: ما با۴ دگاهید

من و گفت: "من کتابت  شیاز دوستان پارسال اومد پ یکی --کنم فیتعر نوینداره که من ا یاز نظر اون اشکال --من  شیپارسال اومد پ

که  دمیرس جهینت نیکامال از تعادل خارج شده. و گفت: "من کتابت رو خوندم. و به ا میکه من زندگ دمیرس جهینت نیرو خوندم. و به ا

. برهیساعت هم رفت و آمدم زمان م ۲ کنم،یساعت در روز کار م۱۰کامال از تعادل خارج شده. کامال وقف کار شدم.  میمن زندگ

 گهی. همه ارتباطاتم به شکست منجر شده، دبرهیساعت هم رفت و آمدم زمان م ۲ کنم،یم رساعت در روز کا۱۰کامال وقف کار شدم. 

رم جز کارم. همه ارتباطاتم به ندا یزیچ میدر زندگ گهیندارم جز کارم. همه ارتباطاتم به شکست منجر شده، د یزیچ میدر زندگ

در اون حاصل کنم. رفتم باشگاه  یریکنم و تغی الشگرفتم ت میندارم جز کارم. تصم یزیچ میدر زندگ گهیشکست منجر شده، د

." )خنده( حاال من قصد مسخره کردن ندارم یدر اون حاصل کنم. رفتم باشگاه ورزش یریگرفتم تالش کنم و تغی می." تصمیورزش

تعادل  کنه،یکار م تساع۱۰ کهیکس ی. برادهیبه اون م شتریب یبدن یفقط آمادگ اره،یتعادل نم کنه،یساعت کار م۱۰ کهیکس یبرا یول

وجود  یهم در زندگ یگرید یبخشها یول د،یشا یبدن ناتیست اگرچه تمر. )خنده( بامزهدهیبه اون م شتریب یبدن یفقط آمادگ اره،ینم

بخش  ،یبخش احساس ،یوجود دارد. بخش هوشمند یهم در زندگ یگرید یبخشها یول د،یشا یبدن ناتیرست اگرچه تمدارد. بامزه

نه  --میدار ازیموارد ن نیما به همه ا ،یتعادل در زندگ کیبه  دنیرس ی. و برایبخش معنو ،یبخش احساس ،یهوشمند بخش. یمعنو

 یتا دراز نشست. و برا۵۰نه فقط  --میدار ازیموارد ن نیما به همه ا ،یتعادل در زندگ کیبه  دنیرس یتا دراز نشست. و برا۵۰فقط 

 ،یتعادل در زندگ کیبه  دنیرس یتا دراز نشست. و برا۵۰نه فقط  --میدار ازیموارد ن نیما به همه ا ،یتعادل در زندگ کیبه  دنیرس

  .تا دراز نشست۵۰نه فقط  --میدار ازیموارد ن نیما به همه ا

 

نکردم که ورزش کنم؛  دای! من هنوز فرصت پدادیداد ب ی: "اگنی. چون مردم حتما مرسهیدلهره آور به نظر م نینگاه اول ا در

 تونهیچقدر وحشتناک م نیا فهممی. واقعا مکنمیبه مادرم هم زنگ بزنم." البته من درکشون م سا،یکه برم به کل یخوایاونوقت تو ازم م

اتفاق افتاد،  شیکه چند سال پ یاتفاق تصادف کی یباشه. ول تونهیچقدر وحشتناک م نیا فهممی. واقعا مکنمیمباشه. البته من درکشون 

 نیرو داد. همسرم که االن ب یدیجد دگاهیاتفاق افتاد، بمن د شیکه چند سال پ یاتفاق تصادف کی یرو داد. ول یدیجد دگاهیبمن د

روز به من در شرکت زنگ زد و  هی است،یتماشاچ نیکه االن ب همسرمروز به من در شرکت زنگ زد  هی است،یتماشاچ

بچه  یایسر راه که م گل،یاش" و گفت،"نا"از مدرسه ی." هراریرو هم با خودت ب کهیبچه کوچ یایسر راه که م گل،یگفت،"نا

. من اون روز زودتر از کارم برند ییقرار بود جا گهیبچه د۳اش" چون او آنشب با "از مدرسه ی." هراریرو هم با خودت ب کهیکوچ

ش سوارش کردم. رو جلو در مدرسه یش سوارش کردم. من اون روز زودتر از کارم اومدم و هررو جلو در مدرسه یاومدم و هر

. میردوورجه کو ورجه یباز یمون، و کلبه پارک محلّه می. بعد رفتمیوورجه کردو ورجه یباز یمون، و کلبه پارک محلّه میبعد رفت

با هم  تزایپ هیبسمت کافه محله و  میبعد با هم از تپه باال رفت م،یبا هم خورد تزایپ هیبسمت کافه محله و  میبعد با هم از تپه باال رفت

به سمت خانه، بعد  نییپا میمن رو تنش کردم. بعد برگشتبه سمت خانه، بعد حمامش کردم و لباس بات نییپا میبعد برگشت م،یخورد

من رو تنش کردم. بعد به سمت خانه، بعد حمامش کردم و لباس بات نییپا میمن رو تنش کردم. بعد برگشتو لباس بات کردمحمامش 

و  مزیبنام"ج Roald Dahl فصل از کتاب هیبزرگ" رو خوندم. بعد براش  یو هلو مزیبنام"ج Roald Dahl فصل از کتاب هیبراش 

"، بعد قیرف ریو گفتم "شب بخ دمیبوس شویشونیروش، پ دمیرختخوابش، پتو رو کش یبزرگ" رو خوندم. بعد گذاشتمش تو یهلو

 رفتمیکه م نطوری"، و رفتم به سمت در. همقیرف ریو گفتم "شب بخ دمیبوس شویشونیروش، پ دمیرختخوابش، پتو رو کش یگذاشتمش تو

" و رفتم به سمت در. ق؟یاون گفت، "بابا؟" گفتم "بله رف رفتمیکه م نطوری" و رفتم به سمت در. همق؟یاون گفت، "بابا؟" گفتم "بله رف

 نیمن بود." گفت، "بابا،امروز بهتر یروز زندگ نی" گفت، "بابا،امروز بهترق؟یاون گفت، "بابا؟" گفتم "بله رف رفتمیکه م نطوریهم

بودم. من  دهیخر شنیاستیپل راشو نه ب یسنیدوالت یاینکرده بودم، نه برده بودمش به دن یچکاریمن بود." من ه یروز زندگ

  .بودم دهیخر شنیاستیو نه براش پل یسنیدوالت یاینکرده بودم، نه برده بودمش به دن یچکاریه

 

 

 یتر بودن در زندگدارن. متعادل تیکارها هم اهم نیکه، کمتر نهیدارن. حاال منظورم ا تیکارها هم اهم نیکه، کمتر نهیمنظورم ا حاال

بطور  دیبا تیکه زندگ ستین نیا شیمعن یتر بودن در زندگکنه. متعادل رییتغ یکیبطور درامات دیبا تیکه زندگ ستین نیا شیمعن



www.TejaratAfarin.com 
 

بطور  دیتونیزمان و مکان، م نیتردر درست نهیهز نیزمان و مکان، با کمتر نیتردر درست نهیهز نی. با کمترنهک رییتغ یکیدرامات

 رییرو تغ تونیزندگ تیفیتون و کروابط تیفیک کالیبطور راد دیتونی. مدیده رییرو تغ تونیزندگ تیفیتون و کروابط تیفیک کالیراد

. چراکه اگه باندازه دیبد رییجامعه خودتون رو هم تغ دیتونیآن مبر. عالوهدیبد رییرو هم تغ ونجامعه خودت دیتونیآن مبر. عالوهدیده

از مفهوم  میو دور بش م،یرا عوض کن تیموفق فیتعر میتونیکنند، اونوقت م جادیا شونیرو در زندگ رییتغ نیکه ا دابشنیپ ییآدما یکاف

که پولدار تر باشه برنده  یآدم گهیانگارانه که ماز مفهوم ساده میبرنده است، و دور بش هکه پولدار تر باش یآدم گهیانگارانه که مساده

تر از تر و متعادلمتفکرانه فیتعر کیبه سمت  میری. و میواقع یتر از زندگتر و متعادلمتفکرانه فیتعر کیبه سمت  میریاست، و م

هست که ارزش منتشر شدن  دهیا کی نیمنتشر شدن داره. که من معتقدم ا زشهست که ار دهیا کی نی. که من معتقدم ایواقع یزندگ

 .داره


