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«هنرمندمرگ�»  ا�ن  م� شود  �عن� 
ا�ـــن سال  ــه جـــان  ب ــه  ســيــاه را 	

تلق�  عــــاد�  افـــتـــاده،  ســخــت 
آ�ا  گذشت؟  	نارش  از  و  	ــرد 
ا�ن  از  هــر	ــدام  فــقــدان  �عن� 

فرورفتن  مثابه  به  هنرمندان 
و  ــه  ــش ــد� ان از  ــ�  ــا� ــي دن

ز�ر  در  خالقيت  و  هنر 
انبوه� خا� نيست؟! 

صفحات  به  است  	اف� 
در  هنرمندان   شخص� 
فــضــا� مــجــاز� سر� 
ببينيم همه در  تا  بزنيم 

ــا�ــان تلخ،  پ ا�ــن  شــو� 
رعب انگيز  سياه�  ا�ــن 

ـــو� مـــرگ  ـــاه ـــي ـــــن ه ا�
انتظار  را   ٩٥ ،پا�ان  دلهره  با  دارند  همه  ببينيم  تا  فرورفته اند، 
م� 	شند. ا�ن آخر�ن خبر� هم 	ه منتشر شد، انگار همه را با 
خودرو�«افشين �دالله�» به ضربه آخر رساند، به آخر�ن مصراع 
ب� ضرباهنگ زندگ�! شاعِر ازل� چشم ها به ابد�ت سفر 	رد، 
نام�  ترانه سرا�  ا�ن  سرود.  را  خاموش�  ترانه  	ه  جاده ا�  در 
اشعارش  و  ترانه ها  با  سر�ال ها  از  بسيار�  تيتراژ  	ه  	شورمان 
حال و هوا�� ماندگار پيدا 	ردند، بيش از آن 	ه ف¯رش را ب¯نيم 
به دلمان نزد�³ بود، 	اف� است حت� اگر تا حاال نم� دانستيم 
	جا�  ببينيد  شعرها  ا�ن  خواندن  با  	يست،  ابيات  ا�ن  شاعر 
دلتان هوا� افشين را م� 	ند: «از 	فر من تا د�ن تو، راه� به 
جز ترد�د نيست !/ دلخوش به فانوسم م¯ن، ا�نجا مگر خورشيد 
ساده/ لحظه ها�  تو  	رد  حس  رو  خدا  شه  «م�  �ا:  نيست؟»و 
ب� اعتقاد  عمرآدم  ب� اراده/ب� عشق  وگناه  عشق  اضطراب  تو 
شعر  ا�ن  »  و  م� ره  باد  به  شب   ³� عبادت  سال  م� ره/هفتاد 
�اد  و  نام  همواره  «عليرضاقربان�»  صدا�  با  	ه  آشوب برانگيز 
�دالله� را زنده نگاه خواهدداشت:«وقت� گر�بان  عدم با دست 
از ازل م� آفر�د/  خلقت م� در�د/ وقت� ابد چشم تو را/پيش 
وقت� زمين ناز تو را/ در آسمان ها م� 	شيد/ وقت� عطش طعم 
نه  شدم/  چشمت  عاشق  من  م� چشيد/  اش³ ها�م  با   را /  تو 

عقل بود و نه دل�/ چيز� نم� دانم از ا�ن د�وانگ� و عاقل�». 
چاره ا� نيست، مرگ، مقدر انسان هاست و انسان ها مقدرشده 
مرگ هستند. انسان با مرگ و زندگ� اش، انسان م� شود. روزها� 
آخر سال در سوگ شاعر� نشستيم 	ه ترانه ها�ش خانه ها�مان 
بيست و پنجمين  در  متأسفانه  م� 	رد.  خدا  صدا�  مهمان  را 
روز اسفند، مسير هشتگرد – تهران شاهد تصادف� بود 	ه خبر 
خبرگزار� ها  خروج�  رو�  را  �دالله�»  «افشين  درگذشت 
زنده �اد  وداع  لحظه  چهارشنبه،  ٢بامداد  ساعت  	رد.  منتشر 
و  فرمانده�  مر	ز  رحمان�(رئيس  سرهنگ  	ه  است  �دالله� 
	نترل ترافي³ پليس راهور ناجا) در گفت و گو با ا�لنا درباره آن 
گفت: ساعت ٢ بامداد امروز در آزادراه 	رج-قزو�ن 	يلومتر ٣٧ 
بر اثر برخورد خودرو� سوار� سورنتو با 	شنده ا�و�¯و، افشين 
درگذشت.  بود،  سورنتو  خودرو�  راننده  	ه  ترانه سرا  �دالله� 
و� افزود: علت اوليه ا�ن حادثه توقÄ ناگهان� در سطح آزادراه 
ازسو� سوار� سورنتو و ب� توجه� به جلو از سو� 	شنده ا�و�¯و 
بوده است. همچنين گفته م� شود همسر و برادر همسر افشين 

نيز در ا�ن تصادف آسيب د�ده اند.

خاموشى، آخرين ترانه افشين خاموشى، آخرين ترانه افشين 

بايد و نبايدهاى يك 
عيدديدنى معقول!

د�د  ا�رانيان،  ما  رسوم  و  آ�ين  از  اردار-�¯�  عليرضا 
مخالفان  و  طرفداران  همزمان  	ه  است  نوروز  عيد  بازد�د  و 
باش¯وه  را  مراسم  ا�ن  هرسال  	ه  طرفداران�  دارد.  سرسخت� 
به  خانه  ا�ن  از  حوصله  عمرا  	ه  مخالفان�  و  م� 	نند  برگزار  بيشتر� 
ندارند.  را  من درآورد�  شير�ن� ها�  خوردن  و  	ردن  ماچ  و  رفتن  خانه  آن 
د�دارها�  ا�ن  شدن  برگزار  معقول  برا�  ساده  راه¯ار  چند  مرور  شا�د 
	ند. 	م³  ها  طرف�  آن  به  هم  و  ها  طرف�  ا�ن  به  هم  برگشت�،  و  رفت 
  الزم نيست بالفاصله بعد از در شدن توپ سال نو، زنگ خانه ميزبان را بسوزانيم. 
تغيير ساعت را به �اد داشته باشيم و فرصت دهيم تا دست 	م شلوارشان را رو� پيژامه 

بپوشند و ز�ر 	تر� چا� را روشن 	نند.
  از هجوم قبيله ا� بپرهيز�م! جدا� از ا�ن 	ه هر خانه ا� �³ گنجا�ش ثابت دارد، هر 
ميزبان� هم �³ توان محدود در پذ�را�� دارد. حواسمان باشد قرار نيست ميزبان در نقش 

خدمت¯ار، �³ نفس در حال سرو�س دادن به ما باشد.
ظرف  	ردن  پر  قوا،  تجد�د  فرصت  ميزبان  تا  بنشينيم  	متر�  زمان  ها،  عيدد�دن�  در    
شير�ن�، ر�ختن پسته و بادام سرر�ز رو� 	اسه آجيل، آب ر�ختن سر سماور و شستن ظرف ها 
را داشته باشد! به آجيل و شير�ن� و ميوه مردم به چشم خورا	� ها� خودمان نگاه 	نيم و 

همان 	ار� را با آن ها ب¯نيم 	ه دوست دار�م سر خورا	� ها� خودمان بياورند.
 در هر مهمان� �³ نوع خورا	� بخور�م. �³ جا چا�، جا� بعد� شير�ن� و بعد� ميوه. تا با بدن 

سالم تا پا�ان تعطيالت دوام بياور�م و بعد از تعطيل� ها به جا� محل 	ار، سر از 	ليني³ درنياور�م.
  گوش� ها� تلفن را برا� دقا�ق� 	نار بگذار�م تا هم اقوام را بهتر بشناسيم و هم آنها 
چهره مان را واضح ببينند. ول� اگر قرار است سوال ها� هميشگ�، ب� ربط، غيرمهم و 
ب� ارزش بپرسيم، �ا غر بزنيم و به زمين و زمان بد و بيراه بگو�يم، همان بهتر 	ه سرمان 

در گوش� باشد.
رو�  نشستن  با  مهمان ها  و  برنم� دار�م  را  مبل ها  رو�  	اور  سال  تمام  اگر    
را  رو	ش ها  روز  چند  ا�ن  در  دست¯م  م� ر�زند،  عرق  و  م� خورند  سر  پالستي³ 
نباشيد؛  نگران  شود.  روشن  مبل ها�مان  جمال  به  مهمانان  چشم  تا  بردار�م 

لباس ها� عيدشان تنشان است و تميز است.
  د�دارها را م� توان به جا� خانه ها� فسقل�، در فضا� باز هم برگزار 
	رد. ناسالمت� سال نو شده و همه جا سبز است، البته اگر د�گران 

سبزه ا� باق� گذاشته باشند.
  و در نها�ت عيد� فراموش نشود. هم عيد� بدهيم و هم 
عيد� بگير�م، حت� با التماس �ا به زور! و چه عيد� 
بهتر از 	تاب، پول نو و جهنم و ضرر، پول 	هنه 

هم قبول است.

چالش ١٣ روزه پاسخگویی به سواالت تکرارى!
اگر شما هم از سواالت مضح¯� 	ه هر سال عيد، فاميل با د�دنتان از شما م� پرسند ذله شده ا�د، راهنما� جمع و جور و پيشنهاد� ما را برا� 

نشان دادن بهتر�ن وا	نش به ا�ن سواالت، از دست ندهيد.
 دانشگاه قبول نشد�؟

 طبق قوانين مورف�، دقيقا همان سال� 	ه شما 	ن¯ور� �ا پشت 	ن¯ور� هستيد، جلب³ تر�ن آ� 	يو� خاندان، در �³ دانشگاه معتبر و دهن 
پر	ن قبول م� شود تا در طول د�د و بازد�د عيد مجبور باشيد ز�ر بار نگاه سنگين همه، موز بردار�د �ا با پسته سربسته 	لنجار برو�د و دقيقا در 
همين روزها، فاميل عالقه مند م� شوند تمام دانشجوها� خانواده را آقا� د	تر و خانم مهندس خطاب 	نند. مد�ونيد ف¯ر 	نيد قصد 	نا�ه 

زدن به شما را دارند. خونسرد� تان را حفظ 	نيد و به افق چشم بدوز�د.
  درس ات تموم نشد؟ 

شما از روز� 	ه در دانشگاه ثبت نام م� 	نيد تا زمان� 	ه مدر	تان را به د�وار م� زنيد تا تمام فاميل ببينند، با�د به ا�ن سوال به صورت مداوم، 
م¯رر، آهسته و پيوسته جواب بدهيد. پس حاال حاالها از 	وره در نرو�د.

جا مشغول�؟  
پرسيدن ا�ن سوال، نسبت مستقيم دارد با تعداد روزها�� 	ه شما در به در دنبال 	ار گشتيد �ا به تازگ� از بِد روزگار بي¯ار شد�د و دقيقا 	سان� 
هم از اعضا� فاميل ا�ن سوال را در جمع از شما م� پرسند 	ه م� دانند بي¯ار هستيد �ا بي¯ار شد�د و تا آن لحظه 	ار پيدا ن¯رد�د، پس طبيعتا 

جا�� مشغول نيستيد. ول� خب، به رو� خودتان نياور�د و لبخند بزنيد.
 ازدواج نرد�؟ 

طبق �³ قانون نانوشته در ميان فاميل و خاندان، اعصاب مجردها، محل بسيار مناسب و استاندارد� برا� پياده رو� د�گران محسوب م� 
شود. معموال افراد� 	ه ا�ن سوال را م� پرسند، دنبال جواب هم نيستند، فقط نگرانند و معتقدند: شما سخت م� گير�د. بامزگ� ماجرا هم 
ا�ن جاست 	ه شما از طرف  	سان� مح¯وم به سختگير� در امر ازدواج م� شو�د 	ه اگر دامادشان برا� تولد دخترشان، هد�ه ارزان قيمت� 
تهيه 	ند، از سقÄ آو�زانش م� 	نند. دنبال راه حل م� گرد�د؟ تنها راه� 	ه به عقل ما م� رسد ا�ن است 	ه طرف مقابل را بپيچانيد و سر�ع 
بحث را عوض 	نيد. مثال بگو�يد: «خبر دار�د شمس� خانم، دختر اقدس خانم، نوه منيره خانم، عروس مهناز خانم دماغش را عمل 	رده ول� 

االن 	ج شده؟» بعد هم سر�ع محل حادثه را تر� 	نيد.
 بچه دار نشد�د؟ 

تمام زوج ها�� 	ه مدت� از ازدواجشان م� گذرد، با�د خودشان را آماده 	نند تا در د�د و بازد�دها� عيد، هر روز ١٢٦ مرتبه به ا�ن سوال جواب 
بدهند. دقت داشته باشيد 	ه اگر در پاسخ به ا�ن سوال، بهانه مسائل مال� را بياور�د، رسما خودتان و بقيه را بيچاره 	رد�د. آن وقت است 	ه 
تمام اعضا� مسن فاميل، از خاطرات دوران ر�اضت اقتصاد� شان تعر�Ä م� 	نند 	ه چطور �خ حوض م� ش¯ستند و عليرغم گرسنگ�، با 

خوب� و خوش� زندگ� م� 	ردند و هر سال هم بچه دار م� شدند.
 خدمتت تمام نشد؟ 

سرباز�د؟ صميمانه تسليت م� گو�يم. چون عيد امسال، عالوه بر جواب دادن به سوال «چند ماه خدمت�؟» با�د خاطرات سرباز� تمام مردان 
خانواده را به ترتيِب قد گوش 	نيد، حت� آنها�� 	ه از سرباز� معاف شدند. چاره ا� نيست؛ دوام بياور�د تا ا�ن دوره بگذرد.

 چقدر چاق شد�! 
از فاميل  «ماشاءا... زندگ� بهت ساخته»، «خوش م� گذره ها»، «بد نگذره»، ا�ن نمونه ها� پاستور�زه و ت¯ه ها� مورددار مشابهش را اگر 
شنيد�د، �عن� از نظر آن ها بين ٢٥ گرم تا ١٠٠ 	يلو اضافه وزن پيدا 	رد�د. بعد به بهانه اضافه وزن شما، همه، باشگاه ها� ورزش� را 	ه از ٥ 

تا ٧٠ سالگ� رفتند معرف� و توصيه م� 	نند ثبت نام 	نيد. به ا�ن بهانه �³ پز� هم دادند، سخت نگير�د.
 چقدر الغر شد�؟

در  	امال  دارد،  ربط  فاميل  به  وزنتان  اضافه  و  بين�  ن¯ردن  �ا  	ردن  عمل  س¯ونت،  محل  دارشدن،  بچه  ازدواج،  مقوله  فقط  	رد�د  ف¯ر  اگر   
اشتباهيد. به ازا� هر �³ 	يلو�� 	ه وزن 	م 	رد�د، با�د به فاميل توضيح بدهيد. اگر رژ�م دار�د؛ با�د متخصص تغذ�ه تان را معرف� 	نيد تا 
خيالشان راحت شود 	ه خدا� ن¯رده مرض العالج� نگرفتيد، اگر هم بدون رژ�م الغر شد�د، با�د توضيح دهيد گير و گرفتار� خاص� باعث 

الغر� تان نشده، 	امال اتفاق� و عاد� است؛ ول� تا	يد 	نيد قصد مردن ندار�د.
  وا� فا� ندار�د؟ 

�¯سر� از اعضا� فاميل فقط برا� د�دن خودتان م� آ�ند و برا� ا�ن 	ه شدت دلتنگ� شان را ثابت 	نند، هنوز از راه نرسيده، رمز وا� فا�تان 
را م� پرسند تا فيلم فول اچ د� دانلود 	نند. از آنجا�� 	ه معتادان به ا�نترنت، مجرم نيستند، پيشنهاد دوستانه ما ا�ن است 	ه به جا� دادن 
رمز وا� فا� و خودخور� 	ردن بعدش و خدا� ن¯رده فحش دادن به خاندان وابسته بابت غارت حجم ا�نترنت تان، دو روز مانده به عيد، 	ال 
مودم تان را جمع 	نيد �ا د�گر شارژش ن¯نيد. هر 	س� هم ازتان پرسيد، نگو�يد ا�نترنت ندار�م، بگو�يد ما به چالش «نه به ا�نترنت در ا�ام 

نوروز» پيوستيم؛ خيل� هم با	الس است و پرستيژ دارد. 

«هنرمندمرگ�»  ا�ن  م� شود  �عن� 
ا�ـــن سال  ــه جـــان  ب ــه  ســيــاه را 	

تلق�  عــــاد�  افـــتـــاده،  ســخــت 
آ�ا  گذشت؟  	نارش  از  و  	ــرد 
ا�ن  از  هــر	ــدام  فــقــدان  �عن� 

فرورفتن  مثابه  به  هنرمندان 

كه عيــد آسان نمود اول
ولى افتاد مشكل ها!

آسيب شناسى «طنــز» ديد و بازديدهاى نوروزى

 درس ات تموم 
نشد؟ 

کجا 
مشغولی ؟

 ازدواج 

نکردى؟

کليدواژه هاى مهم دید و بازدیدهاى فاميلی!
د�د  جمله  از  ها،  رسوم  و  رسم  همه  معموال 

را�ج�  ها�  	ليدواژه  عيد،  بازد�دها�  و 
تر�ن ها�شان  مهم  از  برخ�  مرور  	ه  دارند 

خال� از لطÄ نيست.
 بچه فاميل

 ا�ن دو 	لمه لطيÄ، وقت� در 	نار هم 
به 	ار م� روند، چهار ستون بدن خيل� 

ها را  م� لرزاند. جور� 	ه بعد از زلزله و 
گم شدن سوس³، مخوف تر�ن اتفاق� 	ه 

فاميل  بچه  آمدن  بيفتد،  تواند  م�  خانه   ³� برا� 
اما  دارند  ز�اد  سروصدا  سال،   ٣ ز�ر  ها�  بچه  است. 

حر�ر�  پرده  با  را  شان  ش¯الت�  ها�  دست  است  مم¯ن  نها�تا  آورند.  نم�  بار  به  ز�اد�  خراب� 
	ه برا� درآوردن چشم فاميل خر�د�د، پا� 	نند �ا خامه ها را به مبل بمالند. مخوف تر�ن رده 
سن� با اختالف ز�اد از دسته ها� د�گر، بچه ها� ٣ تا ٦ سال هستند. ا�ن بچه ها قادرند هنوز 
از راه نرسيده، رو� مبل ها ورجه وورجه 	نند، نس¯افه شان را رو� لپ تاپ شما بر�زند، ش¯الت 
خور� 	ر�ستال� را 	ه جهيز�ه مامانتان هست پرت 	نند و با ش¯ستنش قاه قاه بخندند. منتها 
متاسفانه دست شما برا� هر نوع برخورد� بسته است، چون صاف 	Ä دست مامان و بابا�شان 
خوددار�  جدا  ها  بچه  ا�ن  	ردن  شوت  از  و  ا	تفا  نيشگون   ³� به  	نيد  سع�  پس  گذارند.  م� 
	نيد چون مم¯ن است 	ود� موردنظر دوره مهارت ها� رزم� و دفاع شخص� گذرانده باشد. 
ا�ن گروه سن� �³ عادت زشت د�گر هم دارند 	ه هنوز در را باز ن¯رده، گوش� �ا لپ تاپتان را م� 
خواهند تا باز� 	نند. اگر مجبور�د تو� رودربا�ست� تسليم شو�د، بهتر است برا� حفظ آبرو�تان 

جلو� فاميل، قبلش تمام فا�ل ها� مورد دار را پا� 	نيد. از ما گفتن بود.
 گوشه نا�ه 

اصال خون آر�ا�� در رگ ها�ت نيست اگر چشمت 	ه به فاميل م� افتد، طعنه، 	نا�ه، متل³ و 
ت¯ه ننداز�. 	نا�ه زدن جزئ� از فرهنگ ماست؛ هر 	س� هم مش¯ل دارد، خب مش¯ل خودش 
است و خودش حلش 	ند. 	نا�ه زدن به ا�ن ش¯ل است 	ه تا اش³ �¯� از اعضا�  فاميل ترجيحا 
باجناق، جار�، مادرشوهر، عروس، خواهرشوهر، زن داداش و... را درنياور�، آرام نم� گير�. 
معموال 	نا�ه زدن با ا�ن جمالت شروع م� شود: «پارسال دوست، امسال آشنا» �ا «خبر م� داد�د 
با  جمالت  ا�ن  	رد�د»؛  فقرا  فقير  «�اد  �ا  	رد�م»  م�  قربان�  شترمرغ�  گوسفند�،  گاو�،   ³�
وجود ا�ن 	ه از فرط خز بودن، جلب³ بستند ول� هنوز در فرهنگ ا�ران� و روابط فاميل� با قدرت 

مورد استفاده قرار م� گيرند.
 ِگله گزار� 

�¯� از رسوم� 	ه در  بعض� روابط فاميل� به خصوص در جمع خانم ها، بدون چون و چرا هرسال 
بادقت اجرا م� شود، مراسم گله گزار� است. به ا�ن صورت 	ه تمام� اعضا� حاضر در جلسه از 
هر مسئله ا� 	ه دلخورند، رو� دا�ره م� ر�زند. د�الوگ ها هم معموال ا�نطور� است: «پارسال 

در  به  سيزده  «تو�  نياورد�د!»،  قندان  آورد�د،  چا��  من  برا�  �ادتونه؟  خانم  الهام  مجلس 
پارسال، به همه ميوه تعارف 	رد�د غير بچه ٤ ماهه من، فقط بچه من اضاف� بود؟» �ا «رو� 

شله نذر� 	ه واسمون آورده بود�ن، قيمه نر�خته بود�ن ها، �ادتون باشه.» البته گاه� 
مراسم گله گزار� به خشونت منته� م� شود 	ه م� گذر�م و م� رو�م بخش بعد.

  قهر و آشت�
بازد�د  و  د�د  تو�  اگر  ول�  است  فاميل�  روابط  نم³  قهر،  گفتند  قد�م  از  اصال 

امسال، �³ دفعه د�د�د �¯� از اعضا� فاميل بعد از ١٥ سال و ٥ ماه و ٦٥ روز 
قهر به عيد د�دن� تان آمده، خونسرد� خودتان را حفظ و ا�ن چند مورد را چ³ 

	نيد:
١. احتماال قبل از عيد ترفيع نگرفتيد؟ مد�ر و معاون جا�� نشد�د 	ه بتوانيد 

دست فرزند فاميل مربوطه را جا�� بند 	نيد؟
٢. دختر �ا پسر� در هر دو خانواده وجود ندارد 	ه باعث وصلت دو خانواده 

بشود؟
٣. اگر فاميل مربوطه، ز�اد� صميم� و مهربان شد و شما را برا� ناهار �ا 
ضامن   ³� عنوان  به  شما  گو�يم.  م�  تبر�³  	رد،  دعوت  اش  خانه  به  شام 

معتبر بان¯� برا� گرفتن �³ وام سنگين انتخاب شد�د!
ول� اگر هيچ¯داِم ا�ن ها نبود، خب شا�د واقعا بنده خدا دلش برا� شما تنگ 

شده، نيمه پر ليوان را هم ببينيد، ا�نقدر بدبين� خوب نيست.
ادو و عيد� 

تو� هر فاميل �³ دست پارچ و ليوان، �³ دست است¯ان نعلب¯� و �³ ساعت 
د�وار� وجود دارد 	ه در طول سال بين خانه ها و خانواده ها� مختلÄ جابه جا 

م� شود. مورد داشتيم بعض� از بزرگان �³ فاميل بعد از بررس� �³ 	ادو متوجه 
شدند �³ مرغ خور� گل سرخ�، تقر�با ٦ نسل است 	ه دست به دست دارد بين 

اقوام م� چرخد!
 سفر فاميل�

فاميل  است  مم¯ن  عيد،  بازد�دها�  و  د�د  در  ا�ام!  ا�ن  ها�  	ليدواژه  تر�ن  مخوف  از   �¯�
بپرسند ادامه تعطيالت را سفر م� رو�د؟ و گاه� اوقات به محض ا�ن 	ه از مقصد مورد نظرتان 

هميشه  تجربه،  طبق  متاسفانه  منتها  	نند.  م�  آمادگ�  اعالم  همراه�  برا�  شوند،  م�  مطلع 
بدحساب تر�ن، خسيس تر�ن و اس¯روچ تر�ن اعضا� فاميل 	ه هيچوقت ُدنگشان را در سفر نم� 
دهند، هوس م� 	نند با شما همسفر شوند ول� از بد حادثه، بدحساب تر�ن ها، خوش خورا� تر�ن 
ها هم هستند و سفر رفتن با ا�ن خانواده ها، نوع� ورش¯ستگ� مال� بالقوه محسوب م� شود.

فهيمه موذن-چشم به هم زد�م، �� سال د�گر هم گذشت. تا چند روز آ�نده، سال تحو�ل 
م� شود و ليگ فاميل� د�د و بازد�دها شروع م� شود و تا مرحله فينال هم ادامه دارد. 
تو� بعض� خانواده ها تا دو ماه بعد از نوروز، عيدد�دن� ها طول م� شد. در ا�ن رفت و 
آمدها� خانوادگ�، د�دارها تازه م� شود ه امر خوشا�ند و مبار� است. اما هميشه هم 
حواش� و جزئيات نچسب� وجود دارد ه رو� اعصاب د�د و بازد�دننده هاست. ضمن 
تبر�� پيشاپيِش عيد نوروز، با هم به مرور مهم تر�ن چالش ها� ا�ن دورهم� ها� فاميل� 

و با�د و نبا�دها� �� عيدد�دن� معقول م� پرداز�م. با ما همراه باشيد.


