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مسئولین: شرمنده 
کوتاهی از ما بوده!

    رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال: اینایی که بلد نیستند ما رو به صدر 

فهرست برسونند، واسه چی انتقاد می کنند؟!

    تهران: سعی می کنم توی آمارهای دیگه جبران کنم!

    مردم: یعنی اونا چی تنفس می کنند که ما نمی کنیم؟!

    مومیایی: این قبر بغلی ها، همه شون به علت آلودگی هوا ُمردند!

#اول_نشدیم #اون_ده_تا_را_به_ما_نشان_بده #شهرونگ

 در بین ۱۰ شهر آلوده جهان
نامی از تهران و دیگر کالنشهرهای ایران نیست

شهر زیبا

برای احسان علیخانی صندلی بخرید

حسام حیدری
طنزنویس

درحــال  تلویزیــون  روزهــا  ایــن 

آماده کــردن برنامه های نوروزی اســت. 

خبر رســیده که ویژه برنامه تحویل  سال 

شبکه ســه مثل ســال های گذشته به 

احسان علیخانی رسیده. خیلی هم عالی 

فقط درخواســتی کــه از طراحان دکور 

برنامه داریم این اســت که یک صندلی 

هم برای این احســان بنده خــدا تعبیه 

کنند که بنشــیند و برنامــه اش را اجرا 

کند. بنده خدا دیسکش زد بیرون از بس 

همه اش ایستاد و اجرا کرد. حاال خودش 

هیچ حداقل برای میهمان ها یک فکری 

بکنید. به خدا اگر تو یک برنامه ای مجری 

ایستاده باشد، ما با خودمون نمی گوییم: 

»ایول مجریش ایستاده، بریم برنامه اش 

رو ببینیم.« بــا مجری های این مرز و بوم 

مهربان تر باشــید. نکته بعدی هم این که 

تو رو خدا چند دقیقــه وقت برای حرف 

زدن میهمان ها در نظــر بگیرید. این که 

یک سلبریتی بیاید و سالم و علیک کند 

و عید نوروز را به لهجه شــیرین خودش 

به ما تبریک بگوید و بــرود چیز جذابی 

نیســت. حاال از این که سلبریتی هم کال 
چیز جذابی نیست، بگذریم. 

خبر دیگــر این که یکــی از برنامه های 

درحال تهیه برای روزهای عید، مستندی 

آمریکایی اســت در مورد مضرات گوشت 

که دوســتان درحال دوبله آن هســتند. 

البته نکته عجیبش اینجاست که در کشور 

فقیر و نابودی مثل آمریکا مگر گوشــت 

وجود دارد که حاال در مورد مضراتش هم 

مستند بسازند؟ بعدش هم این که به نظرم 

مستندی در مورد مضرات مصرف آجیل با 

این موضوع که »نخودچی هم مثل پسته 

است الکی فرق نگذارید« برای عید خیلی 

مناسب تر اســت. البته برای عید موضوع 

زیاد اســت، مثال در مورد مضرات سوال 

پرســیدن از دختران و پســران مجرد در 

مورد زمان ازدواجشان می شود یک فیلم 

مستند خوب ســاخت و در آن نشان داد 

کسی که این ســواالت را می پرسد چطور 

به انواع سرطان دچار شده و پس از مدتی 
با مرگ ناجور از دنیا می رود.

خبر بین المللی هــم این که جناب جانی 

دپ از همسر سابقش خانم امبر هرد شکایت 

کرده و درخواست غرامت 50 میلیون دالری 

داده است. ما هر چقدر تو اینترنت اسم این دو 

عزیز را ســرچ می کنیم، حق را به خانم امبر 

هرد می دهیم، ولــی در کل این همه جنگ 

و دعوا خوب نیست. خانم امبر هرد هم باید 

برود از همان خانمی که ما تو تلویزیون نشان 

دادیم که 27 بار از شــوهرش کتک خورده 

بود، ولی باز هم داشت به زندگی مشترکش 

ادامه می داد، یاد بگیــرد و خودش برگردد 

ســر خانه و زندگی اش. اگر این به اصطالح 

سلبریتی های آمریکا کمی تلویزیون ایران را 

نگاه می کردند، به این همه بدبختی و فالکت 
دچار نمی شدند. 

یک خبــر دیگری که ایــن روزها خیلی 

صدا کرده، ولی از نظــر من خیلی هم مهم 

نیســت، این ماجرای جابه جا شــدن آرای 

رأی گیری جشنواره جام جم صداوسیماست. 

حاال مثال مقــداری  رأی از یک برنامه رفته 

یک برنامه دیگر، اتفاق خاصی نیفتاده که. 

همه رأی هایی که رفته بــرای برنامه های 

صداوسیماست. حاال خودش دوست داشته 

چهارتا را از ایــن برنامه بــردارد و بریزد رو 

رأی های یک برنامــه دیگر. فکر کنم دلش  
رأی بازی می خواسته.

روزنوشته های برزو

برزو
طنزنویس

خرس گنده تمام چراغ هــا رو خاموش 

کرده و از این فیلم ترســناک ها گذاشــته 

که یه دختــر ژاپنــی جن زده میشــه و 

می چســبه به دیوار و میره باال روی سقف. 

این دخترای ژاپنی هر چقدر قابل احترامن 

در حالت عادی، تو مواقع جن زدگی خیلی 

چندش میشــن. به خصــوص وقتی جنه 

اصرار داره موهاشــون رو پخش کنن روی 

صورتشــون. یه مشــت جن کلیشه ای که 

حتمــا باید قوانین فیزیــک رو نقض کنن 

و طرف رو ببرن بچســبونن به سقف. حاال 

به دقیقه پنجم فیلم نرسیده، استاد دکمه 

غلط کردم رو زده و بلند شــده یکی یکی 

داره چراغ ها رو روشــن می کنــه. تفریحو 

ببین تورو خدا. بابا مگه مجبوری؟ بشــین 

ســیندرال نگاه کــن خب با ایــن روحیه 

حساس. اســتاد دم غروب از سر کار اومده 

چرتشو زده، چاییشو کوفت کرده و به روی 

خودش هم نیاورده که ظرف ماسه من رو 

از دیروز تمیز نکرده. داداش بلد نیســتی 

گربــه نگــه داری، بــزن گاراژ! میخ فیلم 

شده و هرچی می خوام وظایفش رو بهش 

یادآوری کنم، فقط می گه هیس. هیس و 

زهرمار. خیکی! انگار متوجه نیستی با کی 

داری حرف می زنی؟ فکر کن مثال مسئول 

توالت عمومی به جای این که زمین رو تی 

بکشه، بشینه فیلم ببینه و هی به مردم بگه 

هیس! وقتشه از پشت ســرش بپرم روی 

مبل که نیم متر بپره هوا. فیلم رســیده به 

اونجایی که اشیای آشــپزخونه دارن خود 

به خود جابه جا میشــن. صندلی راه میره، 

چاقوها پــرواز می کنــن، در یخچال باز و 

بسته میشه. یعنی درست رسیده به نقطه 

اتصاِل حماقت بشــری و سوررئالیســم. 
نفس های استاد هم تند شده.

دیگه وقتشه برم بشینم جلوی تلویزیون 

و زل بزنم به گوشــه ســقف. چنــد ثانیه 

همین طــور الکی خیــره می مونم به کنج 

سقف و دیوار و دو ســه بار دندونامو نشون 

می دم تــا آقا بگیره داســتان رو. با صدای 

لرزون می گه چی می بینی اونجا باباجان؟ 

آها، حاال شد. حاال بشــین تا بفهمی چی 

دارم می بینم اون باال. خودت چه حدسی 

می ز نی رفیق؟ ترســناک ترینش رو تصور 

کن، همون رو دارم تماشا می کنم. همونی 

که امشب می خواد موقع خواب بیاد بیفته 

به جونت. یکی که سرش سیصد و شصت 

درجــه می چرخه روی گردنــش، همون 

کــه موقع راه رفتــن پاهاش از پشت ســر 

می خورن پس کله ش، از همونا که دوست 
داری.

ایــن جماعت هنــوز فکــر می کنن ما 

موجودات ماوراء الطبیعــه رو می بینیم. ما 

همین جوریش نصف روز چشــمامون رو 

می بندیم دنیــا رو نبینیم، حوصله طبیعه 

رو هم نداریم چه برســه به ماوراش! وقتی 

موجود ناپیدا رو روی سقف دنبال می کنم 

که داره مثال از دیوار میاد پایین که خرس 

گنده رو بخوره و بعدش هم عربده کشــان 

فرار می کنم، پا میشه پخش دی وی دی رو 

خاموش می کنه و می زنه زیر آواز که یعنی 

من خیلی کــول ام. جون بابا! نکشــیمون 

خونســرد! آره حاال بزن شــبکه ورزش، 

فوتبال ببین گامبو. چه سیو معرکه ای کرد 

دروازه باِن استوک ســیتی، نــه؟ تو خیلی 

فوتبالی هستی ناناز. اخبار ببین اصال. چه 

جرم و جنایتی فرا گرفته اروپا رو. خاک بر 

سرت. پاشو، پاشــو اون کیسه پالستیکی 

و بیلچه رو بردار بیا قشــنگ بشین ظرف 

دستشــویی من رو خالی کن. آفرین گل 

پسر. پیر شدم من تا این آدمو تربیت کنم. 

جنزده

فلکه اول

|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com

شهرســتانی های گوگل َمپی!  | شــهاب نبوی|  هفته 

تخیلی این  جانب در حالی به پایان می رسد که رئیس 

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال گفته است این 

جوانانی که دو روز اســت از شهرستان آمده اند و هنوز 

خیابان های تهران را بلند نیســتند، واســه چی پشت  سر 

مســئوالن حرف می زنند؟ در این جا الزم است خدمت این بزرگوار 

عرض کنم که اگر به بلدبودن تهران باشــد، گوگل مپ بهتر از همه  

ما تهران را بلد است. پس هفته ای یک بار دعوتش کنیم صداوسیما 

و پــای انتقــادات و درد دل هایش بنشــینیم. در ضمــن به کمک 

اپلیکیشــن ِویز همه دیگر همه جا را بلد هســتند. امیدوارم یک نفر 

ایشان را با تکنولوژی های جدید آشنا کند؛ چون اصل حرف شان را 

که نمی شود رد کرد و واقعا برای انتقادکردن، الزم است آدم چهارتا 

خیابان تهران را بلد باشــد. در این هفته، صداوسیما هم یک مسابقه 

برگزار کرد که آخرش معلوم نشــد چی شــد و کی به کی رأی داد 

و حق کی بــود و حق کــی را خوردند؟ واقعا هم ســخت بود که ما 

بخواهیم از بین این همه برنامه جذاب یکــی را انتخاب کنیم. خود 

من که شخصا سرگیجه گرفته بودم و نمی دانستم باید کیو انتخاب 

کنم، کدومو جواب کنم که خوشبختانه مسئوالن مربوطه خودشان 

زحمتش را کشیدند و جای ما انتخاب کردند. آخر هفته را هم سعی 

کنید چیزهایی را که توی خانه تکانی ممکن است، پیدا شود و باعث 

به فنا رفتن تان شود را نیســت و نابود کنید. خالصه من گفتم، نگید 
که نگفتی...

زیرگذر
 بریان ترسی فرش شور  | آرمین جمالی|     همیشه دم عید، دو تا از این شهروندان خوش صدای فرش شور، 

فریادزنان پیداشون میشه.  ساعت شیش صبح دیدم دوتا مرد باکاپشن قهوه ای و سبیل و کتونی سفید و شلوار 

 پارچه ای دارن جلوی پنجره داد میزنن. به در خواست مامانم رفتم قیمت شست وشوی دوتا   فرشو بگیرم، 

می گفت: »صد هزار تومن«، گفتم: »چه خبره«، گفت:»اوضاع خرابه من تازه  قیمت قدیم گفتم.« یه دیاگرام 

در آورد گفت: »ببین وقتی  inflation  میره باال روند  نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد اتفاق میوفته، هر 

چند نظریه ها مختلفه، اما نرخ تورم  یا انفالسیون با تغییر در یک شاخص قیمت که معموال شاخص قیمت 

مصرف کننده است  اتفاق میوفته«، لپمو کشید گفت:»تازه کینز تالش می کرد که میان »شبه تورم« و »تورم 

 مطلق« یا واقعی تفاوت قایل شود.« گفتم: »ببخشید شما؟« گفت: »بنده بریان اسنودن  نویسنده کتاب 

اقتصاد کالن مدرن، اینم رفیقمه بریان تریسی، کتاب راهبرد های رشد  اقتصادی)ضد حمله( رو طراحی 

کرده«، همون لحظه شماره یکی از مسئولین اقتصادی رو پیدا کردم  بهشون دادم، پارو رو از دستش گرفتم 

خودم رفتم تو کوچه ها داد زدم فرش می شورم. تازه  فهمیدم هیچ کس سرجای خودش نیست. 

آن قدر باشد حقوقم مختصر

که ندارم طاقت میهمان دگر

کاغذی من  می زنم  بر روی در

می نویسم روی آن:   رفتم سفر! 
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

گریز از نوروز

يادداشت

یریم ی را جدی ب ت
اخیراً متنی منتشر شده است که 
از قول یکی از ســفراي اروپایی نقل 
می شود که گفته اســت، برعکس 
تبلیغــات جهانــی اوج آزادي را  در 
ایران می تــوان دید. وي براي اثبات 
این ادعــا به عبور موتورســواران از 
پیاده رو یا موتورســوارى در خالف 
جهت خیابان یا  فــروش هندوانه و 
طالبی در بزرگراه هــا و... و چندین 
مــورد دیگر اشــاره می کنــد. ما 
نمی دانیم که انتســاب این گزاره به 
یک ســفیر خارجی  درست است یا 
خیر و بعید می دانیم که ســفیر به 
خودش حق این گونــه اظهارنظر را 
بدهد، حتی اگر با آن موافق باشــد. 
ولی نکته  اینجاســت که این حد از 
بی قانونی و رفتار غیرمســئوالنه در 
میان ما مرســوم است و آزادي را در 
برخی از امور به ســرحد  بى قانونى 
رســانده اســت. رفتارى که مخل 
آسایش و آرامش مردم است و مانع 
جدى در روند توسعه است. ولی این 
نوع آزادي یــا در  واقع آزادى هرج و 
مرج گونه در حوزه سیاســت به نحو 
دیگري تجلی پیــدا می کند. برخی 
از گروه هــاي محــدود هــر کاري 
بخواهند  می کنند و نیــازي هم به 
گرفتن مجوز از جایــى ندارند و هر 
شعاري را علیه هر شخص و مقامى 
بخواهند سر می دهند و حتی تهدید 
به  کفن پوشى و قیام کردن می کنند 
و کسى هم نمى تواند به آنان بگوید 
بــاالى چشــمتان ابرو اســت! در 
مقابل اکثر مــردم ایران حتی  مجاز 
به اقدامــی عادى نمی شــوند، چه 
رســد که بخواهند اعتراض کنند و 
اگر معترض شــوند، با انواع و اقسام 

اتهامات مواجه  خواهند شد . 
در روزهاي گذشــته تعــدادي از 
افراد با عنوان یا پوشــش طلبه در 
قم دست به اعتراض زدند و با طرح 
موضوعی به عنوان فتنه 98  که کسی 
نمی داند چیســت، تهدید به قیام 
علیه نفاق کرده اند و علیه روســاي 

قوا شعارهاي تند و ساختارشکنانه 
داده انــد. این رفتار آنــان  همواره با 
اعتراض مراجع تقلید مواجه شــده 
اســت، همچنان که چند ماه پیش 
که از تهران رفتند و در آن جا همراه 
با همین گروه  غائله اي به پا کردند، 
مراجع قم مواضع سرســختانه اي 
علیه آنــان گرفتند و به درســتی 
متوجه شدند که این اقدامات علیه 

حوزه و  مرجعیت است .
ولی مسأله اصلی و مورد توجه این 
یادداشــت، اصل وجودي تبعیض 
است. تبعیض فقط این نیست که در 
اقدامات مالی یا پرداخت وام  رخ دهد  
یا اختصاص به تبعیض در امکانات 
داشته باشد. ریشــه این مشکل در 
تبعیض سیاســی و حقوقی است. 
اشکال این نیست که  عده اى از مردم 
به روســاي قوا معترض مى شــوند. 
این خیلی خوب است، ولی آیا همه 
مردم حق ابراز چنین اعتراضاتى را 
دارند؟ یا  فقط عده معدودي و علیه 
افــراد خاصی می تواننــد تظاهرات 
کرده و شــعار دهند؟ این تبعیض 
خیلی زیانبار است، حتی به نفع آن 
گروه  معترض هم نیست. چون آنان 
درك درســتی از جایگاهشــان در 
جامعه ندارند تا ببینند مردم در چه 
حال و هوایی هستند و به چه چیزي 
 معترض هســتند و از چه کســانى 
نفرت دارند؟ تبعیض ریشه درخت 
اعتماد را خشــک می کند. هنگامی 
که عده اي از موقعیــت ویژه و رانت 
سیاسی و حقوقی بهره مند شوند، به 
لحاظ رفتاري ارتباطشان را با  واقعیت 
از دست می دهند و دچار انحراف از 
واقعیت می شــوند. این زاویه کم کم 
بیشتر و بیشتر می شــود. در پایان 
نیز کنترل از دست  ایجادکنندگان 
اصلی چنین نیروهایــى نیز بیرون 
می رود. امیدوار باید بود تا اشتباهى 
که در سال 84 شد و کشور به مجبور 
به تحمل مشــکالت زیاد مى شــد 

 دوباره تکرار نشود . 
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یم آفرین! ت می کاریم تا با ها را ب در
روز گذشته خبرى دردناك تر از موافقت شوراى شهر 
با تخریب 62 باغ براى احداث برج نبود. توضیح اعضاى 
شوراى شــهر مبنى بر این که در این پرونده ها عوارض 
پیش از 7 فروردین 97، پرداخت شــده و چاره اى جز 
موافقت نیســت، هم چیزى از غمناك بودن ماجرا کم 
نمى کرد. ما قانونگذار و مســئول و مدیر شهر نیستیم و 
نمى دانیم واقعا مى شد جلوى ادامه این فاجعه را گرفت 
یا نه. امــا این را مى دانیم که تهران، هر روز خشــک تر 
و خفه تر مى شود. اکســیژن براى نفس کشیدن کمتر و 
فضاى ســبز و آزاد براى زندگى کمتر. خیلى دردناك 
اســت که بخواهیم به اســتانداردهاى جهانى مراجعه 
کنیم و ببینیم یک شــهر براى هریک از ساکنانش باید 
چقدر فضاى سبز داشته باشــد، چقدر درخت در ازاى 
هر مترى که ساخته مى شــود، چند متر را باید به حال 
خود رها کرد تا شهر به مکعبى ســیمانى و غیرانسانى 
تبدیل نشــود. ما تنها چیزى که مى دانیم این اســت 
که تهران بــراى زندگى کردن مصیبت اســت. هواى 
مسمومى که به داخل ریه ها مى دهیم- همین دیروز از 
سیلیکا، سم جدید کالنشهرهاى ایران نوشته بودیم- و 

پارك و باغچه اى که براى تفریــح و بازى فرزندان مان 
نداریم، فاجعه است.

آن وقت تصور این کــه در روز درختــکارى، در آغاز 
هفته درختکارى، زیر حکم نابــودى 62 باغ از معدود 
نفس کش هــاى تهران امضــا مى شــود، آدم را ناامید 
مى کند؛ یعنى چند درخت باید بکاریم که جاى این 62 
باغ را پر کند. کجا آن وقت؟ وقتى که باغ را زیر انبوهى 
از آجر و سیمان مدفون مى کنیم، خاك و زمین جدید 

براى کاشت درخت از کجا باید پیدا کرد؟ 
ما در حســن  نیت اغلب اعضاى شــوراى شهر تردید 
نداریم. امــا کاش این جا هم مثل شــهرهاى اروپایى 
مى توانســتیم در اعتراض به نابــودى طبیعت و زمین 
به خیابــان بیاییم و اعتــراض کنیــم. در اعتراض به 
گرمایش زمیــن و کشــتن جنگل هــا و ویران کردن 
باغ ها. اگــر مســئوالن بگویند براى همه مشــکالت 
توضیحى وجود دارد، براى بســتن راه نفس شهروندان 
توضیحى پذیرفته نیســت. وقتى که نفسى نباشد، نه 
انســانى خواهد بود و نه شــهرى. آن وقت به چه کسى 

مى خواهیم توضیح دهیم؟ 
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ارش از گرد ی روز و نیمه گ
در شهر که باید دید

ر س از  م انقال  رهبر مع
اری: دو اصله نهال میوه در روز درخت

گراندهتل
به قزوین برمی گردد

این روز یادآور اهمیت
پوشش گیاهی است

۱

ر س از  م انقال  رهبر مع
اری: دو اصله نهال میوه در روز درخت

این روز یادآور اهمیت
پوشش گیاهی است

والدت امام محمدباقر(ع) مبارك

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانى جمعیت هــالل احمر، 
همزمان با ســفر دکتر حســن روحانى، رئیــس جمهورى به 

استان گیالن دو پروژه جمعیت هالل احمر افتتاح شد. 
پایگاه امــداد هوایى و آشــیانه بالگــرد در مجموعه امداد 
و نجــات شــهداى امدادگــر شهرســتان چاف پــروژه اى 
بود کــه با حضــور رئیس جمعیت هــالل احمر و با دســتور

 رئیس جمهورى به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد. 
دکتر على اصغــر پیوندى در آیین افتتــاح این پروژه اظهار 
کرد:« ایران اســالمى ســرزمینى پهناور و با اقلیمى متنوع و 
گوناگون اســت. کوهستان، دشتســتان، کویر و دریا در چهار 
فصل ســال تنوعى عجیــب را در نوع حــوادث احتمالى در 
این پهنــه جغرافیایى رقم زده اند. بى گمــان بدون تجهیزات

 بــه روز و نیروى انســانى کارآمد نمى تــوان از پس این تنوع 
در حوادث و مخاطرات برآمد.» رئیــس جمعیت هالل احمر 
با اشــاره به عملکرد نــاوگان هوایى جمعیت هــالل احمر به 
خصوص در زلزله کرمانشــاه و سقوط هواپیماى تهران یاسوج 
گفــت: «ناوگان امــداد هوایــى جمعیت هالل احمــر در دو 
حادثه بزرگ یک سال گذشــته یعنى زلزله کرمانشاه و سقوط 
هواپیماى تهران یاســوج به خوبى نشــان داد که تا چه اندازه 
مى تواند ابزارى توانمند براى امدادرســانى به حادثه دیدگان 

و انجام ماموریت هاى دشــوار باشد.»  وى ادامه داد: در حادثه 
زلزله کرمانشاه بالگردهاى جمعیت هالل احمر با 85 سورتى 
پرواز در طى دو روز اول توانستند جان 194 نفر از مصدومین 
را در نقــاط صعــب العبور نجــات دهند و بیــش از 55 هزار 
کیلوگرم اقالم امدادى را به حادثه دیدگان برسانند؛ موضوعى 
که بدون حضــور 10 بالگرد جمعیت هــالل احمر در منطقه 
وســیع زلزله زده عمال امکانپذیر نبود. در حادثه تلخ ســقوط 
هواپیماى تهران- یاسوج نیز در طول مدت 128 روز عملیات 
ســخت و نفس گیر در ارتفاعات 4 هزارمترى و سرماى منفى 
20 درجه بالگردهاى جمعیت هالل احمر با 363 سورتى پرواز 
توانستند نقش موثرى در عملیات جستجو و انتقال امدادگران 
ایفا نمایند. پیوندى با اشاره به افتتاح بیست و ششمین آشیانه 
بالگرد جمعیت هالل احمر نیز اظهــار کرد: اداره ناوگان امداد 
هوایى کارى دشــوار و هزینه بر اســت. امروز به همت دولت 
تدبیــر و امید و با دســتور مبــارك رییس جمهور بیســت و 
ششمین آشــیانه بالگرد جمعیت هالل احمر به مساحت بالغ 
بر دوهزار مترمربع و هزینه اى بالغ بر 50 میلیارد ریال افتتاح 
مى شود. امیدواریم با همراهى دولت و سایر مسئوالن کشورى 
و استانى به زودى بتوانیم چرخه ناوگان امدادهوایى جمعیت 

هالل احمر را در سراسر ایران اسالمى کامل کنیم. 

مان با سفر رئیس جمهوری به استان گیالن صور گرفت هم

اه امداد هوایی ای مین  بیست و ش
رد ه احمر افتتا شد و آشیانه بال


