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فرشته موسوی

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون: کامران یاری

دبیرفنی:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: حسین شهریاری مزرعه امامی

               ضمیمه طنز راه راه كاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
  با ما بتماسید!

info@rahrahtanz.ir :رایانامه  
tanzym_ir :سروش  

tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

رؤیای 
فاحش

این شنیدم پدر به فرزندش
در شب عید داد آموزش

امشب »آماده باش« باش پسر
حمله ور می شوند چند ارتش
اختالط حماسه ها فرداست
رستم و ایلیاد و گیل َگمش

هر سه یکباره متفق شده اند
یورش آرند رأس ساعت شش

لشکری طالبان آجیلند
لشکری داعش چلو و خورش
ظرف پر پرتقال چون یوسف
منتها این جماعت چندش

جامه ی پرتقال را بدرند
چون »زلیخاله«های چاقو کش!

گفت فرزند با پدر که بیا
سر خود را گذار بر بالش
تا ز رویا رها شوی و دگر
نکنی هی خیال، پردازش

ما که در جیب های خالی مان
گرم پشتک زدن شده ست شپش

با چلو اختالفمان بسیار
با خورش اختالفمان فاحش
هر که مهمان خانه مان بشود

گیرش آید فقط نخود کشمش...

محمدرضا درخشان

به سبك بانو پروین اعتصامی 
در سالگشت تولدش

سالاااااااااام... سالم به شمایی که از روی نردبون و 
درحال پاک کردن شیشه ها صدای مارو میشنوی! 
به  ویژه  سالم  یه  و  می کنی  تمیز  انبارو  داری  یا 
خداوکیلی  دیوارن!  شستن  مشغول  که  اونهایی 
طبق   ... تکونیه  خونه  بخش  ترین  سخت  دیوار 
باالهاش  اون  خونه،  مامانای  محکم  بسیار  عقاید 
مهمونا  از  یکی  ممکنه  چون  بشه  تمیزتر  باید 
نگاهش بیفته به زوایه  قائمه  دیوار با سقف و غباری 
در حد و اندازه های یک  میکرونی رو رصد کنه و 

آبرومون بره!

بنده، خودم سالها خاک این صحنه آرایی خطرناک 
باالی  رو  اسفندماه  که  سالهاست  خوردم...  رو 
نردبون و آویزون پنجره و چوب پرده می گذرونم 
و حاال می خواهم از تجربیاتم در اختیارتون بذارم. 
یا  مادر  که  کنید  کار  جوری  همیشه  اینکه  اول 
ندن.  شما  دست  کار  بدن  ترجیح  همسرتون 
شانس تونو  ظرف،  تا  چند  شکستن  با  می تونید 
رو  دیوار  از  بخش  یه  می تونید  یا  کنید.  امتحان 
میده  رنگ  همیشه  که  مشکیه  تیشرت  همون  با 
می شه.  اینطوری  نمی دونستید  بگید  و  بشورید 
رو  تکونی  خونه  فرآیند  می تونه  کار  دادن  کش 

فرسایشی کنه و اونا رو از شما نا امید...

اما اگر از هیچ راهی نتونستین منصرفشون کنید، 
هدر  بیخودی  تون  انرژی  چون  نکنید  مقاومت 
اوامر رو  میره... سعی کنید هرچه سریع تر تمام 
اطاعت کنید. در این مرحله برای حفظ روحیه در 
طول شستشو به فکر ولو شدن جلوی تلویزیون 
تو ایام تعطیل و دیدن سریاالی نوروزی باشید ... 
بیارید)دقت  دووم  نوروز  تا  داره  امکان  اینطوری 

کنید گفتم امکان داره!(

خونه  روزای  از  بعد  که  شما  توجه  قابل  هم  این 
تکونی یا حین کار ممکنه با دردای عجیبی مواجه 
... مثال تیری که از کمون کتف رها می شه  بشید 
و به سر انگشتا اصابت می کنه ... یا کمربند فلزی 
و  بخوره  شونه هاتون  پشت  به  ممکنه  که  داغی 
احساس برق گرفتگی کنید ... یا زانویی که صدای 
لق شدن میده ... شبیه صدای سکه ای که میفته 
کف ُقَلک... یا مفاصلتون صدای تَق تَق بده، انگار 
یکی داره در می زنه. اینها هیچکدوم مهم نیست و 
تازه می تونید مهمانهای نوروزی رو با تعریف کردن 
مجانی  نسخه  کلی  و  کنید  سرگرم  اتفاقات  این 

بگیرید. خداحافظ تا سال بعد.

بهزاد توفیق فر

عدم توزیع قرص اسهال 
برای اولین بار!

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

هیچی نپرست ها 83
در بی بی سی

سمیرا قره داغی

اصل خبر: تنه غیرعمد مرد کم بینای 
سیاه پوست به زن بلوند در هایدپارک.

BBC: تیمی از تروریست های مسلمان افراطی به قصد 
تجاوز به ملکه انگلیس، وارد بریتانیا شدند. این تیم متهم 
به سوءاستفاده از معلولین و مجانین است. تدابیر امنیتی 
در سراس��ر بریتانیا و مس��تعمرات برقرار ش��ده و گارد 
حفاظتی باکینگهام نیز در حال��ت آماده باش قرار دارد. 
پلیس از مردم خواس��ت هشدارهای امنیتی را جدی 

بگیرند.
اصل خبر: تعارف کردن آب معدنی از 

سوی دختر محجبه به استاد سال خورده  
حال به هم خورده، در محوطه دانشگاه.

BBC: آرش بررس��ی می کند؛ حمله وحشیانه دسته 
سیاهان به نخبگان بریتانیا. چرا و چگونه؟ اصالً به چه 
حقی؟ آیا امنیت جان هزاران شهروند بریتانیایی کشک 

است؟!
اصل خبر: تجمع خانواده قربانیان تجاوز 
مجری های بی بی سی در مقابل دفتر این 

شبکه
BBC: ]با بلندگوی خربزه فروش��ی[: خواهش��مندیم 
والدین عزیز دِم مدرس��ه تجم��ع نکنن. بچه ها تحویل 

راننده سرویس میشن، خودشون میان خونه.

 اصل خبر: حمله تروریستی نئونازی ها به 
نمازگزاران در مسجد النور نیوزلند...

BBC: راس��ت گرای استرالیایی به منظور گرفتن وضو 
به مس��جد رفت تا بعدش نماز را هم برود در کلیسای 
خودشان بخواند. ادامه خبرها... 

امروز »بالل«، کودک مهاجر مسلمان، در زنگ تفریح 
دبس��تان »گل های منچستر« علیرغم نگاه ملتمسانه 
»جک«، همه  لواش��ک اش را با مشما توی دهان خود 
فرو کرد. این سطح از خشونت در مدارس بریتانیا، خشم 

کارشناسان را درآورده است.
اصل خبر: برخورد دهداری قازان تپه 
از توابع بخش نمین استان اردبیل با 

دستفروشان شب عید.
BBC: یورش گسترده نیروهای حکومتی به مردم، وارد 
هشتادمین روز خود شد. آماری از شمار کشته شدگان 
در اختیار رسانه ها قرار نمی گیرد. مردم می گویند معلوم 

نیست حکومت چشه؟!
اصل خبر: ادامه اعتراضات مردم فرانسه 

به نظام سرمایه داری، همراه با افتادن 
چشم چپ یکی از معترضین در کف 

شانزه لیزه.
bbc: ادامه  شورش لمپن ها در پاریس با تمارض یکی 
از مجروحان به صورت در دس��ت گرفتن عنبیه چشم 
چپ. شهروندان عادی، کسبه محل و کال همه معتقدند 
شورشیان فیرپلی را رعایت نمی کنند و ادا درمی آورند. 
دولت هم موظف اس��ت با ایش��ان برخورد جدی تری 

داشته باشد. اینجوری که نمی شود!

كارلوس التوف

تعبیرخواب كله قوچی!
شاهرخ بایرامی

عیدی الکچری ات، کرده روانم را شاد«زد خودش را پدرم، گفت: »عزیزم مرسی!حال با آن مازراتی بخرد یا پهپاد؟زود واریز شد و حال خوشی کرد ایجاد

یارانه زودهنگام

فهیمه انوری ■

دنبال خرید پسته می رفتم دوش

با دیدن قیمتش پرید ازسر، هوش

خندید یکی پسته و درگوشم گفت

کو پسته خر و پسته خور و پسته فروش

پسته خیامی!

عالیه رجبی ■

من در صف گوشت جا نگه  می دارملطفاً تو ببر مسافر اسنپ راماننِد تو، لنِگ پوِل الکردارممن کارت به دست، مانده ام از کارم

نماینده 
۸ میلیونی 

فهیمه انوری ■

بوئینگ آش و الشت رو نخواستیمچه خوب شد که ترامپ زد زیر کاسه اتتا این حد ریخت و پاشت رو نخواستیمنپز جونم! که آشت رو نخواستیم

بویینگ نافرجام

مینا گودرزی ■

چه راحت می شود هر جا روانه؟خوشت آمد رییس جمهور ایران...تماماً با هراس و مخفیانهتو را دیدم سفر کردی شبانه

دو سفر به عراق

صامره حبیبی ■

آن فتنه گری که حصر... نه، »در بند« است
یادآور طعم زهر با لبخند است

یک گوشه نشسته او، ولی با دقت
سوراخ ورود مارها را کنده است

ماِر در بند!

زهرا آراسته نیا ■

نسخه مجانی
زهرا صفری

نظر به اینکه سال 97 را با موفقیت به پایان رساندیم!! هرکدام از 

دوستان، آشنایان و کلیه وابستگان، عیدی بنده را قبل از تحویل 

سال، تحویل بدهد، از جوایز خوش حسابی برخوردار می شود!

جوایز این دوره: برای افراد دارای بیش از 100 امتیاز جوایز ویژه ای همچون 

نپرسیدن رمز وای فای، نگشتن دنبال پسته در ظرف آجیل، نپرسیدن 

سوال شخصی)چرا ازدواج نکردی و...( در بدو ورود، ضمیمه کردن ماچ 

سوم جهت ضایع نشدن و خیس نکردن دمپایی ابری دستشویی؛ به قید 

قرعه درنظر گرفته شده است.

ظرفیت: محدود

شرایط ثبت نام: جهت عضویت #10000*97* را شماره گیری نموده و 

هرچقدر َکَرمتان هست را به عنوان پیش پرداخت به سامانه واریز کنید.  

شاید شما برنده خوش شانس قرعه کشی ما باشید! 

فاطمه سادات رضوی علوی ■ 
مریم عینعلی

پکیج طالیی 
دیدوبازدیدهای نوروزی

هر ده هزار تومان؛ یك امتیاز!

هر ده امتیاز یك شانس قرعه كشی...

امسال عید 
كجاها نرویم!

یکی از الزامات خانواده های ایرانی تا سه - چهارسال گذشته، سفرهای نوروزی بود. به حدی که اگر خانواده ای به سفر نوروزی 

نمی رفت چه بسا سال جدید همانند خودرو های پیش فروش شده به او تحویل نمی شد و مواردی از این دست خانواده ها وجود 

دارد که در سال های ۶۸، ۷۸ و حتی ۸۸ مانده اند و امسال برایشان نه سال ۹۸، نه سال ۹۷، نه سال ۹۶ بلکه سال ۹۲ است)خوش 
به حالشان البته!(

امسال با توجه به شرایط اقتصادی که باعث قاچاق چیزهای بی خاصیتی مثل گوشت سرطان زا و تجویز حبوبات و قارچ 

توسط رسانه های دولت شده، سفر به نقاطی از کشور نیز خطرناک است که دالیل آن به اختصار ذکر می شود....
ادامه دارد: در کانال Tanzym_ir@  بخوانید...

محمدحسین صادقی

اخیرا جناب آقای وکیلی نماینده تهران در مصاحبه ای گفته اند که من با 
حقوق 8 میلیون و 300 هزارتومان نمی توانم زندگی را بگذرانم. در این 

متن قصد داریم طی سواالتی این مسئله را برای شما بازگوتر کنیم.

1- مهمترین شرط برای نماینده مجلس شدن چیست؟
الف( دلسوز و مردم دار باشد.

ب( با دومیلیارد دادن به کرباسچی، در لیست امید قرار بگیرد.

پ( بتواند با هشت میلیون تومان زندگی بگذراند.

ت( هیچکدام، سوال انحرافی است.

2- با هشت میلیون تومان چه کاری می توان کرد؟
الف( قبلنا میشد باهاش پراید خرید اآلن نمیدونم!

ب( یه متر زمین مرکز شهر میشه باهاش خرید.

پ( برو بابا وکیلی میگه نمیشه باهاش زندگی کرد.

ت( میدیم به وکیلی بذاره رو اون هشت تومنش تا زندگیش بچرخه.

هشت میلیونت را 
قورت بده

رسول شاكرین

نمایندگان چگونه با ماهی 
هشت میلیون تومان زندگی می كنند؟

3- چگونه برخی از مردم راه گذران زندگیشان تنها با یارانه است؟
الف( نمیدونم اگه فهمیدید به ما هم بگید.

ب( اینا دروغه از وقتی روحانی اومده مردم به یارانه نیاز ندارن.

پ( ما هیچ ما نگاه!

ت( اینا ابرانسان  هستن و باید از روی زندگیشون جوخه خودکشی 2 رو 
بسازن.

4- وکیلی چگونه با هشت میلیون تومان زندگی بگذراند؟
الف( با نون بخوره سیر میشه.

ب( بره خدا رو شکر کنه، این حرفا چیه؟

پ( یه چند روز بیاد وسط مردم خود به خود یاد می گیره.

ت( خودش  بحقوقه!

پایین خطوط فقرم و باال، تو!
دیگر َسنمی ندارد این من با تو
آجیل! برو برو که در این اوضاع
از دل همه را تکانده ام حتی تو!

حتی تو!
مینا گودرزی

نَُهم مانده گروی هشت آجیل
بالی جیب هایم گشته آجیل
الهی از کرم لطفاً عطا کن

به هر خانه دو سه تا تشت آجیل

تشت آجیل

مینا گودرزی

■ 

سیدمحمدجواد طاهری

دی��دن خواب در ایام نوروز بس��یار رایج اس��ت ولی 
رایجی اش تقریبا مثل بقیه ایام س��ال است اما محتوای 
خواب هایی که دیده می شود حال و هوای نوروزی دارد 
که با هم س��عی می کنیم تعبیر آن هایی که بیشترین 

تکرار را دارند مرور کنیم.
پس��ته: اضغاث احالم است. یعنی خواب پریشان 
و آش��فته که تعبیری برای آن نیس��ت. اصال بعضی 
از معبرین مانند اوس��تا جمش��ید کله قوچی، آن را 
کابوس دانس��ته اند. البت��ه میرزاغالم مشکل گش��ا، 
مع��روف به مصدرالملوک نخودچی )که برخی آن ها 
را دو نف��ر ج��دا دانس��ته اند و مابقی ه��م اعتراضی 
نکرده اند( بین پس��ته خندان و دربس��ته فرق قائل 
ش��ده و هر دو را نشان از گش��ایش می داند. هرنوع 

گشایشی.
ماهی: نشان فراموش کاری بود. هرچه ماهی بزرگتر 
باش��د چیزی که فراموش می کنید بزرگتر است. میرزا 
جهانگیرخ��ان ناراضی، صاحب کت��اب »معلق بازی در 
جلوی قاضی« در کتاب دیگر خود به ماهی قرمز اشاره 
کرده و از استاد خود نقل می کند: »ملت مگر یادتان رفته 
قیمت ها لحظه ای عوض می شد؟ ِکره نمی توانستید پیدا 
کنید!« که اشاره به دوره ای دارد که مردم خواب ماهی 

قرمز زیاد می دیدند.
ساک مسافرتی چرخ دار و کیف پاسپورتی آویزان به 
گردن به همراه بلیط های تور لحظه آخری ۹ شب و سه 
روز اروپا فقط 35 میلیون و دویست: دیدن خواب ساک 

مسافرتی چرخ دار و کیف پاسپورتی آویزان به گردن به 
همراه بلیط های تور لحظه آخری ۹ شب و سه روز اروپا 
فقط 35 میلیون و دویست، تعبیر به مسافرت شود اما 
اگر ببیند س��اک مس��افرتی چرخ دار و کیف پاسپورتی 

آوی��زان به گردن به همراه بلیط های تور لحظه آخری ۹ 
شب و سه روز اروپا فقط 35 میلیون و سی  صد، وجهی 
ن��دارد! )پس چی؟ اگر ق��رار بود تعبیر خواب به همین 
راحتی باش��د که االن هر ننه قمری برای خودش ُمعبر 

بود. وااله(

افقی
1. کوفت کننده عید برای دهه  هفتادی ها به اونور- 
در گذش��ته از اقالم آجیل بود، االن به عنوان دارو 

سالی یه نصفه می خورند
۲. خنگ سفره هفت سین- پول سیب ها را به آن 

می ریزند
3. نان نازکی ست ولی سمبوسه اش آی میچسبد...

آی می چس��بد- صدای افتادن چیزی- از اجزای 
صورت

4. پول خرد خارجیها- شخصیتی کارتونی- شکاف 
مثال

5. از رئیس جمهورهای آمریکا- به بچه ای که تازه 
به دنیا آمده می گویند- چاشنی غذا که کارش فاسد 

شدن است
۶. تالش و کوش��ش- جمع م��ورد- قدیم ها آش 

می خوردند االن غالبا پشت میز می نشینند
۷. م��دام تف حواله اش می کنند- میل به خوردن 

را می گویند
۸.  باید هفت تا از این ها سر سفره هفت سین بگذارند 
وگرنه حلول سال نو مردود اعالم می شود- هرجا آب 

ببینند، یه دونه از این ها می سازند، نفس خسته
۹. تنها و بدبخت- از جذابیت های عید 

10. رنگ بهار و بعضی ها...
11. در سیزده بدر گرهش می زنند- از اسباب اثاثیه 

رستم و اسفندیار این ها- امتیاز بهم ریخته
1۲. از عیدی دهنده ها- از اقالم آجیل که تا شب 

چله سال بعد هنوز توی کابینت است 
13. بخش��ی از بریتانی��ای قدی��م- س��ریالی که 
هیچوقت آی فیلم تکرارش را پخش نکرد نامرد- 

غذایی که عمرا غذا حسابش کنند
14. پشت نیست- از عملیات ماقبل عیددیدنی- 

لورده و داغون
15. روز بختگشایی در تعطیالت عید- از شهرهای 
دیدنی کشور فقط یکم خشک است- بی خطر است

عمودی
1. بهترین عیدی- اتوبان غرب به شرق شاید هم 

شرق به غرب- شهر فامیل دور
۲. گس��ترده و گنده- جاده پرت��ردد این روزها و 

روزهای آتی
3. شغل آرش- کثیف نیست

4. هنوز صبحانه نخورده، مسواک هم نزده حتی- 
بله خارجکی- نیسِت خسته ها- خز؛ همین

5. حرف ش��گفت زدگی- به اج��رای یک چیزی 
می گویند- برای رش��د گیاهان خیلی الزم است 
بنابرای��ن حجم زیادی از نوع مرغوب آن از ترکیه 

وارد شد
۶. ب��ه حجم گرفتن برنج موقع پخت می گویند- 
همان نیسِت خسته ها- به این روش همه چیز را به 

مدل قدیمی اش تبدیل می کنند
۷. آن تایم بومی- خوردنی جذاب عیددیدنی 

۸. از شخصیت های نطنز- عدد ماه- مقابل کیفیت

۹. دریای عربی- بالیی که قبل از طبخ س��ر کله 
گوسفند می آورند- ورزش کریسمسی فیلم های 

خارجی 
10. موهایی فرفری ناجور

11. از اجزای مهم پلی استیش��ن که باید خوش 
دست باشد- تکرار حرف الف

1۲. به این پیژامه ها که جدیدا آقایان توی خیابان 
می پوش��ند می گویند- به پول پی��ش خانه های 
اجاره ای می گویند- دارد به وس��یله حمل و نقل 

عمومی تبدیل می شود
13. برعکس گ��وی کاله قرم��زی این��ا- ح��رف 
همراهی- از اقالم هفت س��ین که قبل از تحویل 

سال تمام می شود
14. همان که هست ولی کم است- تکراری ست 
ولی تَکراری نیست، بعضی ها با نسبت بسیار باالی 

.... برنده انتخابات بودند- غذای شب عیدی
15. عیدِی تپل می دهد- به دنیا آوردن- چاشنی چای

بازی سلبریتی
بنگاه خبرپراکنی دولتی انگلیس)BBC(، با درج خبر 
حمله وحش��یانه یک نژادپرست استرالیایی به مسجد و 
قت��ل و زخمی کردن بیش از هفتادنفر از مس��لمانان، از 
ف��روش تورهای نیم بهای نیوزلند خبرداد و چند عکس 
هم از سواحل استرالیا منتشر کرد. بی بی سی فارسی در 
بخش خبری ساعت ۲1 خود، با انتشار تصاویر اختصاصی 
از هتل روبروی س��ازمان امنیت استرالیا، اذعان کرد که 
دوربین روی جلیقه قاتل استرالیایی، پاناسونیک بوده و 
به زودی قرارداد جدیدی میان کمپانی سازنده بازی های 
رایانه ای س��الم کالیفرنیا)BRSC-Co( با داعش بسته 
خواهدشد تا نسخه بعدی این بازی، جذاب تر و طبیعی تر 
ساخته شود. گفتنی است به همین مناسبت، بی بی سی 
تصاویر روش��ن کردن شمع و گذاش��تن پُست اشک دار 
توسط سلبریتی های ایرانی را نیز برای اولین و آخرین بار 
منتشر کرد و قسم خورد که این تصاویر فیک نیستند و 

خیلی هم راستکی هستند!
ذلیل ُمرده ها

واعظی: پیش بینی نمی کردیم آمریکا از برجام خارج 
شود. رییس دفتر رییس جمهور این دولت، بدون اشاره به 
چیزی یا ش��خص خاصی، گفت: پیش بینی نمی کردیم 
آمریکا از برجام خارج ش��ود و فکر می کردیم نه تنها در 
برجام می مانند بلکه حتی! واعظی که با خبرنگاران سخن 
می گفت از آمریکا خواس��ت که هرب��ار این در را محکم 
نبندد و نرود و این چش��م های تر را بدتر از این ننماید. 
رییس دفتر رییس جمهور هش��دارداد ک��ه اگر اروپا هم 
برجام را ترک کند این دولت آنقدر در برجام می ماند تا 

جان اروپایی ها و آمریکا دربیاید، ذلیل ُمرده ها!

برای اولین بار
همزمان با افتتاح مج��دد راه آهن تهران - همدان 
برای اولین بار، خط ۷ متروی شهری تهران نیز مجدداً 
برای اولین بار افتتاح ش��د. در این مراسم که محسن 
هاشمی بهرمانی،اعضای شورای شهر تهران و شهردار و 
بقیه بروبچ حضور داشتند، ضمن بازدید از ایستگاه های 
خط ۷ مترو، همگی داخل کابین راهبر قطار ش��دند و 
سعی کردند تا در عکس ها باشند. رییس شورای شهر 
تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این خط کجا 
را ب��ه کجا وصل می کن��د و چندبار، اف��زود: این خط 
دونقط��ه فرضی را به هم وصل می کن��د و به زودی با 
تالش همکارانمان برای اولین بار افتتاح خواهدش��د. 
وی ابراز امیدواری کرد که ش��هرداری تهران بتواند در 
همین فرصت اندک باقی مانده تا انتخاب شهردار بعدی، 
حداقل سه بار دیگر همین خط ۷ را افتتاح کند و گامی 

مؤثر در راستا بردارد.
که نگو!

وزیر بهداش��ت اب��راز امیدواری کرد ک��ه برنامه های 
مفرح برای مردم نداریم. در پی این خبر، وزیر بهداشت 
از برنامه ه��ای مفرح این وزارتخانه برای مردم خبر داد و 
افزود: یکی از این برنامه ها کاهش داروی ضداسهال و عدم 
توزیع آن در ایام نوروز اس��ت. سعید نمکی خاطرنشان 
کرد: به زودی و با کاهش سایر داروهای این شکلی، چنان 
در راستای مفرح شدن مردم قدم برمی داریم که نگو! وی 
در پایان، واردات قرص اسهال با ارز دولتی را تکذیب کرد 
و تأکید کرد که همش ده بسته برای اعضای دولت بوده 
و پیشاپیش به صورت چمدانی و توسط یکی از وزرا، وارد 

کشور شده است، همین!


