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ماه رجب ماه والیت و امامت بر شیعیان است ماهی
است   که رحمت خداوند بر بندگانش بهصورت
گسترده سرازیر میشود و این بندهها خداست که
باید از شبها و روزهایش بهره کافی را ببرد و خدایی
نکرده دچار غفلت نشود .عبادت ،راز و نیاز ،نماز و روزه،
خدمت به خلق و ک ً
ال به یاد خدا بودن و انجام کارها
با خلوص نیت و توجه با فیض عظیم خواهد شد.
چه خوب است این روزها که کشور و مردم ما با
بحران ویروس کرونا مواجه است بیشتر به یاد خدا
و بندگانش باشیم بیشک روزه بندگان خدا خشم
خداوند را فرومینشاند و موجب پاداش عظیم خواهد
بود و همچنین تالش برای رفع گرفتاری مردم عزیز
بهقدر توان نیز موجب رحمت و تقرب خواهد بود.
در روایتی از حضرت رسول اکرم (ص) منقول است که ماه
رجب،ماهخداوماهشعبانماهمناستوماهرمضانماهامتم.
این ایام ویژه آموزش و مغفرت است  ،لذا فرصت را
مغتنم میشمارم و به خودم و دوستان توصیه میکنم که
ضمن دعا و مناجات و قرائت قرآن خدمت به خلق خدا
را مورد توجه قرار دهند و تا آنجا که میسر است به رفع
1

نیاز نیازمندان ،دادن صدقات ،رفع کدورتها ،تنگنظریها،
نفرتها ،بدگمانیها ،خودخواهیها ،خداپرستیها اقدام
شایسته انجام دهیم و با دلی صاف و زالل ،آماده به استقبال
نوروز و ماه مبارک رمضان رویم .الزم به توضیح است این ایام
روزهای شادی و سرور است؛ خوب است این نشاط را با کسانی
که محتاج نگاه مهربان ،سفرههای باز ،همدلی و مساعدت
مالی هستند تقسیم نماییم .خداوند یار و یاورتان باشد.

سید جواد طباطبایی مقدم

مدیر امور فرهنـگی واجـتماعی

کاف

ــ

هکـ
ــ

این سیره کاربردی که بیش از صد موضوع همچون سیمای ظاهری ،سیمای باطنی،
سبک زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی ،ارتباط با خدا ،دیگران و طبیعت ،توصیه
های اجتماعی و سیاسی و نظامی و حتی محیط زیست و حقوق مخالفان و حیوانات
و ...را شامل می شود ،برای عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان نوشته شده است.

ـتاب

«یک غنچه ،صد زخم» جلد پنجم از مجموعه چهارده جلدی «سیره کاربردی
چهارده معصوم(ع)» یا «سبک زندگی معصومین(ع)» است که در دهه  ،80برنده
جایزه کتاب سال حوزه علمیه قم شد .در این مجموعه سعی می شود مسایل
مختلف زندگی از دیدگاه اهل بیت(ع) بیان شود و هدف این مجموعه پاسخ به این
سئوال است که در روزگار امروز و برای انسان قرن بیست ویکم چگونه اهل بیت(ع)
می توانند الگو باشند و چگونه آنها می توانند گرهی از زندگی مردم باز کنند.

رضـا محـمودیـان

مجموعه سبک زندگی معصومین(ع) با استفاده از منابع روایی و تاریخی
معتبر نوشته شده است که جلد اول آن درباره پبامبر گرامی اسالم(ص)
به چاپ سی و یکم و جلد دوم آن با نام «امیر گلها» درباره زندگی و
شخصیت امام علی(ع) به چاپ هشتم رسیده است و به زودی ،جلد سوم
آن با نام «خاطر نازک گل» درباره زندگی و شخصیت حضرت زهرا(س) و
جلد چهارم آن با نام «غنچه دلتنگ» درباره زندگی و شخصیت امام حسن
مجتبی(ع) برای نخستین بار از سوی دفتر نشر معارف منتشر می شود.
زهـرهبهادیوندچگیـنی
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تقارن ماه رجب و ماه شعبان و فصل خانه تکانی دل برای عید رمضان

نور اسالم ،با خورشید وجود پیامبر(ص) در
تاریکی و ظلمت سرزمین حجاز تابیدن گرفت
و نسیم روحبخش ش ریعت نبوی ،عطر امید و
حیات را در زندگی مرده بش ریت ،دمید و احیاء
نمود .در این میان برخی از سنتها و رسوم اق وام،
که سازگار با آیین محمدی بود ،مورد تک ریم و
تایید ق رار گرفت که میتوان از جمله به مواردی
همچون هفت دور طواف خدا ،ماههای ح رام،
توجه به برخی اعیاد و پیوستهای ارزشمند آن از
قبی ل :صله رحم ،نظافت و تمیزی ،نشاط ،تحول،
مه ربانی نسبت به همدیگر و  ...اشاره نمود.
آنچه در این بخش مهم است ،هدف غایی و توجه
به نفس این تک ریم و تایید است که میبایستی
این نشاط و طهارت ظاهری  ،ب رای بهجت و رشد
و کمال روحی و باطنی باشد که مسلما ب رای
رسیدن به این موقعیت ،سیره ائمه هدی و
حض راتمعصومین(ع)،بهت رینوس ریعت رینمسیر
خ واهد بود .بنابر فرمایش رسول مکرم اسالم(ص)،
بهارطبیعتمیبایستیادآوربهارقیامتباشدو
بدانیم همانگونه که در این بهار ،حیات طبیعت
مجددا احیاء میشود ،در روزگاری نزدیک ،انسانها
هم در بهار معاد ،دوباره احیاء خ واهند شد و
چه زیباست ،همانگونه که قبل از آمدن رایحه
بهار ،نگ ران از دست دادن زمان و جاماندن از
تحول و خانه تکانی دنیایی مان هستیم ،کمی
هم نگ ران خانه تکانی خانه ابدی مان باشیم.
امام باقر(ع) می فرمایند :ما ائمه ،در گرفتاریها به
مادرمان فاطمه زه را(س) متوسل می شویم.
پیغمبر خدا ،عقل کل ،صادر نخستین ،ضعف
و ناتوانی در وجودش پی دا گردید و به فاطمه
زه را(س) پناه آورد(م راجعه به حدیث کساء).
پس اکنون که فاطمیه در راه است ،چ را از این
فرصت،ب رایعیدوخانهتکانیروحمانبهرهنب ریم؟
یادمان باشد که امام صادق(ع) میفرمایند :از
نشانه های شیعیان ما این است که در شادیهای
ما ،شاد هستند و در غم و اندوه ما ،اندوهناک.
لذا بدانیم که همه ی م راسم عید ،خنده ،جشن
و شادمانی نیست و از سایر ظرفیتهای نوروز ،در

بجا آوردن صله ارحام ،ذکر فضایل فاطمی ،سبک
زندگی ،همسر داری و زندگی موفق حضرت
زه را(س) ،والیتمداری ،قناعت ،حیا و عفت صدیقه
طاهره(س) ،نقش ت ربیت فرزند و بچه داری وی،
تواصی به خیر و خیرخ واهی ب رای همدیگ ر،
نصرت و یاری دین خدا و دعا ب رای رسیدن عید
واقعی ،که تنها در سایه فرج و استشمام رایحه ی
خوش ظهورش هم راه خ واهد بود ،غفلت نکنیم.
تقارنماهرجبوماهشعبانخانهتکانی
دلبرایعیدرمضان
نور اسالم ،با خورشید وجود پیامبر(ص) در
تاریکی و ظلمت سرزمین حجاز تابیدن
گرفت و نسیم     روح بخش شریعت نبوی،
عطر امید و حیات را در زندگی مرده بشریت،
دمید و احیاء نمود .در این میان برخی از
سنت ها و رسوم اقوام ،که سازگار با آیین
محمدی بود ،مورد تکریم و تایید ق رار گرفت
که میتوان از جمله به مواردی همچون هفت
دور طواف خدا ،ماه های ح رام ،توجه به برخی
اعیاد و پیوست های ارزشمند آن از قبیل:
صله رحم ،نظافت و تمیزی ،نشاط ،تحول،
مه ربانی نسبت به همدیگر و  ...اشاره نمود.
آنچه در این بخش مهم است ،هدف
غایی و توجه به نفس این تکریم و تایید  
است که می بایستی این نشاط و طهارت
ظاهری  ،ب رای بهجت و رشد و کمال روحی
و باطنی باشد که مسلما ب رای رسیدن به
این موقعیت ،سیره ائمه هدی و حض رات
معصومین(ع) ،بهترین و سریعترین مسیر
خواهد بود .بنابر فرمایش رسول مکرم
اسالم(ص) ،بهار طبیعت می بایست یادآور
بهار قیامت باشد و بدانیم همانگونه که
در این بهار ،حیات طبیعت مجددا احیاء
می شود ،در روزگاری نزدیک ،انسانها هم
در بهار معاد ،دوباره احیاء خواهند شد و
چه زیباست ،همانگونه که قبل از آمدن
رایحه بهار ،نگ ران از دست دادن زمان و
جاماندن از تحول و خانه تکانی دنیایی

مان هستیم ،کمی هم نگ ران خانه تکانی خانه ابدی مان باشیم.
پیامبر(ص) فرمودند :خداوند در آسمان هفتم فرشتهای را ق رار داده است که اسمش دعوت
کننده است؛ وقتی ماه رجب وارد م یشود ،فرشتهای که در آسمان هفتم است هر شب از
ماه رجب تا به صبح ندا م یدهد .تقارن ماه رجب و ماه شعبان و خانه تکانی دل ب رای عید
رمضان از مهماتی است که امسال با بهار طبیعت هم راه شده است  .ماه رجب ،سرآغاز این
خانه تکانی خواهد بود .پس اکنون حلول بهترین ایام سرور و شادمانی اعیاد رجب و شعبان
در راه است ،چ را از این فرصت ب رای عید و خانه تکانی روح و وجودمان بهره نبریم؟
یادمان باشد که امام صادق(ع) میفرمایند :از نشانه های شیعیان ما این است که در
شادیهای ما ،شاد هستند و در غم و اندوه ما ،اندوهناک.
لذا بدانیم که همه ی م راسم عید ،خنده و مزاح ،جشن و شادمانی ظاهری نیست و از سایر ظرفیتهای
نوروز ،در بجا آوردن صله ارحام ،ذکر فضایل اهلبیت(ع) ،سبک زندگی و سیره زندگانی موفق حض رات
معصومین ،قناعت ،حیا و رعایت حقوق فردی و اجتماعی ،نقش ت ربیتی ب رای فرزندان ،تواصی
به خیر و خیرخواهی ب رای همدیگر ،نصرت و یاری رساندن به دین خدا و دعا ب رای رسیدن عید
واقعی ،که تنها در سایه فرج و استشمام رایحه ی خوش ظهورش هم راه خواهد بود ،غفلت نکنیم.
تهیـه وتدویـن :عباسـعلی محمدی
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توصیــه های ورزشـی و تغذیـه ای در ایــام نــوروز
سالمت  ،مفهوم گسترده اي دارد که بسیاري از ابعاد زندگی
انسان از سالمت جسمانی و روحی تا زندگی اجتماعی افراد
را در برمیگیرد .رمز سالمت بدن ،توازن و تناسب جسمی
و روحی است .هم زمان با شروع سال نو و شکوفایی
طبیعت ،بسیار بجاست که با بازنگری در الگوی غذایی
و عادات و رفتارهای تغذیه ای خود ،فصلی نو و شکوفا را
در تغذیه خود نیز آغاز کنیم .نوروز ایام بی برنامه گی همه
است .مهم این است که شما چطور مدیریتش می کنید.
سعی کنیم افکار،آرمانها و اهدافمان را در سال نو  ،درجهت
بهبودکیفیت زندگی هدایت کنیم .چراکه شیوه زندگی
ناسالم مترادف است با آغازبیماریهاي مزمن که ممکن
است زمانی سنگینی آن را در زندگی خود احساس کنیم.
در دوران عید می بایست از فعالیت بدنی کافی
برخوردار باشید .اگر قبل از تعطیالت ورزش
می کردید  ،در طول این مدت
نیز به ورزش خود ادامه دهید
 .اما اگر ورزش
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نمی کردید ،در این  دوران حتماً ورزش راشروع کنید.
از همین تعطیالت بهاري روزانه 30الی  45دقیقه را به
ورزش اختصاص دهید  ،به ورزش پیاده روی و دیگر
فعالیت های فیزیکی( حتی در منزل ) نیز بپردازید.
به این ترتیب می توانید سالمت خود و خانواده تان
را تأمین وپس ازمدتی با یک ورزش صبحگاهی
متناسب با قواي جسمانی خود ،روحیه اي شاداب
تر پیدا نموده ،سالمت قلب خود را بیمه  ،وزنتان
راکم و عضالت و استخوانهاي خود را تقویت کنید.
تنقـالت (شیرینـی و شکـالت) :
مصرف آنها از چند روز مانده به تعطیالت تا پایان
سیزده بدر ،و معموال حتی تا یکی دو هفته بعد از آن
ادامه مییابد .ازآنجایی که مواد غذایی
داخل آن اکثرا چرب ،شیرین ،شور
و کالری باال و درعوض

مواد مغذی اندک هستند  ،بنابراین مصرف آنها خصوصا به افراد چاق ،بیماران قلبی ،
عروقی و افراد دیابتی توصیه نمیشود .و برای سایر افراد مصرف اندک آن مناسب است .
در ایام تعطیالت به دلیل دیر برخاستن از خواب ،اغلب افراد وعده ی صبحانه را حذف خواهند کرد.
وعده صبحانه خصوصا در کودکان اهمیت بیشتری دارد و حتما گروه لبنیات و نان و غالت را در آن
بگنجانید تا عالوه بر این که مواد مغذی مورد نیاز برای رشدشان تأمین میشود.تا از پرخوری در میان وعده
از مواد غیر مغذی جلوگیری شود .مصرف صبحانه کمک شایانی نیز به کنترل قند خون افراد دیابتی میکند.
:
آجیـل
برخالف گروه شیرینیها و چربیها ،انواع آجیل جزو گروه گوشت طبقهبندی شده و غنی از مواد
مغذی مانند امالحی مثل کلسیم ،فسفر ،منیزیم ،آهن و مقادیر باالی پروتئین ،ویتامین
 Eو ...هستند که میتوانند میان وعده مغزی خصوصا در کودکان خردسال باشد.
میـوههـا:
مصرف بیش از حد میوهجات میتواند باعث بیاشتهایی
خصوصا در کودکان و همچنین افزایش قندخون افراد
دیابتی (به دلیل داشتن قندهای ساده) شود.
بهترین زمان مصرف قبل از وعده غذایی میباشد.
توصیـهها:
*  -مصرف  2الی 4واحد میوه در روز را توصیه
میشود.
* -سه وعده غذای اصلی را بخورید و هیچ کدام را
حذفنکنید.
* -در رژیم غذایی خود مقادیر مناسبی سبزی
بگنجانید.
* -انواع شیرینی و شکالت میتواند باعث کاهش اشتها
مخصوصا در کودکان  شود.
* -بهترین زمان مصرف  ،با فاصله  2الی  3ساعت از وعده اصلی
باشد.

کـالمآخـر
چه در سفر و چه در منزل ،میزان کافی خواب را داشته باشید .تا هم
سالمت وتناسب اندام تان را حفظ کرده وهم اینکه تا دیر وقت به تماشای تلویزیون
ننشینید ،از تکنولوژی بهره ببرید و برنامه مورد عالقه تان را ضبط کنید .تا سر فرصت بتوانید تماشا کنید.
در پایان این ایام به یادماندنی نیز ،بهترین و زیباترین خاطرات نوروزی را در آغاز دفتر سال جدید حک کنید                                .
با آرزوی سالمتی و بهترینها برای شما عزیزان
امــیررضاعابـدی
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راهـکارهایـی برای
مدیـریت اقتـصاد خانـواده
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ارسطو اقتصاد را علم خانه داری می دانست واصوال
کلمه اقتصاد مشتق شده واژه ای یونانی به معنی  اقتصاد
و خانواده است.اما هنر اقتصاد خانواده که به معنی
برقراری تعادل میان منابع محدود درآمدی و مخارج
است به چه نحوه قابل دسترسی است؟
جالب است بدانید بر اساس یافته های متخصصین
بانک مرکزی مردم استان های آذری زبان کشور تعادل
بیشتری بین هزینه ها و درآمدهایشان برقرار می کنند
و در مقابل مردم نواحی شمال کشور که به دست
ودلبازی مشهور هستند بعضا درآمد های ماه های آینده
خود را هم صرف مخارج امروزشان می کنند.
از نکات قابل توجه در اقتصاد خانواده این است که
افزایش درآمد به معنی بهبود معاش خانواده نیست
بلکه افزایش درآمد افزایش هزینه ها را به دنبال خواهد
داشت بلکه مدیریت هزینه ها ست که هنر گردانندگان
اقتصاد خانواده را آشکار می کند.خانواده ها نمی توانند
هنگام مواجه با کمبود بودجه شان بدون وام و قرض
پول به دست بیاورند وقال هزینه های اضافی را بکنند
بنابر این باید قادر باشند هزینه ها را مدیریت کنند.
در این بخش می خواهیم یاد بگیریم:
برای حل مشکالت اقتصادی خانواده چه کارهایی را
انجام دهیم:
* -مدیریت حرف اول را می زند
*  -برنامه ریزی کنید
* -انتخاب و توزیع مناسب
* -پس انداز کنید
در ادامه بحثی که گفته شد ،به تأثیرات کرونا بر اقتصاد
خانواده و کنترل آثارهای آن خواهیم پرداخت شیوع
ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی
داشته و خواهد داشت؛ به باور کارشناسان اقتصادی
در ایران ،داستان کمی پیچیده تر است،
زیرا عالوه بر آسیب  های اقتصاد جهانی،
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت ،تحریم 
های بین المللی ،رشد منفی اقتصاد ،تورم باال
وآسیبهای بیشتری را شاهد خواهد بود.
کرونا هرچند از نظر روانی و عاطفی نیز بر
خانواده ها تاثیر گذاشته و موجب شده روابط
خانوادگی کمتر شود و از نظر جامعه شناسی
خانواده ها را به سمت خود محوری و خود

مداری پیش برده ،اما از نظر اقتصادی نیز بر خانواده ها تاثیر گذاشته است.
هزینه پیشگیری از کرونا  4برابر یارانه ماهیانه
هزینه استفاده مداوم از ماسک استاندارد برای یک خانواده  4نفره ،با در نظر گرفتن مصرف روزانه  4ماسک (به تازگی با دستورات
اخیر استفاده از دو ماسک الزم است روزانه  8ماسک در نظر بگیریم) استاندارد به قیمت  1000تومان (حداقل قیمت) ،مواد
ضدعفونی کننده (الکل) یک لیتری در حدود یک ماه به قیمت  50هزار تومان و همچنین با قیمت متغییر مایع دستشویی در
ماه ،مجموعاً مبلغی در حدود  250هزار تا  300هزار تومان برای خانوادههای طبقه پایین تحمیل میکند .در شرایط خاص
این هزینه ممکن است دو تا سه برابر این برآورد نیز باشد .این یعنی برای کارگران روزمزد یا کارگران با حداقل دستمزد قانون
کار ،خرید ماسک و موادضدعفونی چیزی در حدود  ۱۲درصد حقوق ماهانهشان را اشغال میکند .اگر هم شاغالن طبق قانون
کار را در نظر بگیریم ،برای یک خانواده  ۴نفره در حدود  ۹درصد درآمد ماهانه و تا حدود  12درصد درآمد ماهانه را به خود
اختصاص میدهد که در شرایط فعلی بسیار سنگین است .این در حالی است که بخش اعظمی از درآمد خانوار در شرایط فعلی به
تأمین هزینه مسکن و احتیاجات اولیه معاش اختصاص پیدا میکند و هزینه جدید بهداشتی برایشان بسیار گزاف است.
پیشنهاداتی برای کاهش هزینه های تحمیل شده پیشگیری از کرونا
استفاده از ماسک پارچه ای قابل شستشو :ماسک های پارچه ای به طور معمول در منزل و
-1
از پارچه های معمولی لباس و تی شرت با دو قطعه پارچه با ابعاد  ۲۵در  ۱۵سانتیمتر قابل تهیه و دوخت است.
مدیر گروه تخصصی طب کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :استفاده از ماسک های پارچه ای برای
جمعیت عمومی در زمان حضور در مکانهای شلوغ و پرتراکم توصیه میشود (.الگوی ماسک پارچه ای)
       -2تهیه ژل ضدعفونی خانگی سطوح
مواد الزم :آب (سرد)  -وایتکس(آب ژاول) :لطفا توجه داشته باشید ،نسبت وایتکس به آب  ۱به  ۵۰است.
یعنی اگر بخواهیم در بطری  ۵/۱لیتری این محلول را درست کنیم ابتدا تا زیر دسته لیوان (ترجیحا لیوان
فرانسوی) مایع سفید کننده میریزیم و بعد از آن  ۶لیوان آب به بطری اضافه میکنیم.
تهیه محلول ضدعفونی کننده دست برای کودکان
-3
مواد الزم ۲۰ :قطره روغن اسانس میکروبکش مخصوص کودکان    -یک چهارم پیمانه ژل آلوئه ورا
محلول ضدعفونی کننده خانگی الکل طبی و آلوئه ورا
-4
دستور تهیه نوع دیگری ضدعفونی کننده الکی که فقط با الکل و آلوئه ورا تهیه میشود ،در قسمت زیر
آورده شده است .ژل آلوئه ورا موجود در این محلول از خشکی پوست ناشی از الکل جلوگیری کرده و به
نوعی نرمکننده پوست محسوب میشود .در صورت تمایل میتوانید این محلول را تهیه و استفاده کنید:
مواد الزم ۵۰۰ :سیسی الکل طبی  ۲۵۰ -سیسی ژل آلوئه ورا ۳۰ -قطره اسانس نعنا یا
هر اسانس دیگر (اختیاری ،برای رفع بوی الکل)
نـازنیـنباباییی
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کیــفیت ومدیــریت کیفی
انـدیشه برتر
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این روز ها بارها و بارها این جمالت را شنیده ایم :
کیفیت دارد ،از کیفیت باالیی برخوردار است ،کار شما
کیفیت ندارد و ...شاید برای ما این سوال مطرح شود
که براستی کیفیت چیست و مدیریت کیفی به چه
معناست؟

کلمه کیفیت تعاریفی زیادی ارائهشده است که
در همه تعاریف آنچه بهعنوان اصل مطرح میباشد
رضایت مشتریان از خدمات یا کاالهای دریافتی
میباشد .در ادارات دولتی که بهنوعی سازمانهای
خدمات رسان هستند رضایت اربابرجوع از خدمات
دریافت شده نشانگر کیفیت است که در ادامه به آن
میپردازیم.
یکی از موضوعات مهم در بحث کیفیت
اندازهگیری آن است به دلیل ذهنی بودن این مفهوم
تعریف کیفیت گسترده است ولیکن دو تعریف که
دانشمندان علم مدیریت در خصوص آن اشتراک
نظر دارند ،عبارتند از    :

مان لح
به صط ی
ت ی م زیاد ان
فی هها یت دیر ب
کی واژ جذاب ن م طلو ی
ژه از ت رمیا یل م واقع را
ری ص د دل ر م ده
ا
و اری مدی و ه به و د نون
بسی علم هخص واژ ودن ن ش ند
یک
در رد ب این ب ب ذه 
دا که ذا ن ،د م
را  ،ج ود خو
چ دن وم ب یر
و
رگ
ب امفه د
ن

واژه کیفیت به مانند بسیاری از واژههای مصطلح
در علم مدیریت جذابیت زیادی دارد بهخصوص در
میان مدیران چرا که این واژه به دلیل مطلوب بودن،
جذاب بودن و در مواقعی نامفهوم بودن ،ذهن شنونده
را درگیر خود میکند و در مقابل بر ضعفهای کار افراد
سرپوش میگذارد .گذشته از نحوه بهکارگیری این واژه
در محاورات روزمره  ،خاستگاه این واژه کشور ژاپن
میباشد ،و با همه گیر شدن این واژه انقالبی عظیمی
در صنعت و جامعه ژاپن بر پا شد بهگونهای که
این کشور را در دهه هفتاد تبدیل به یک
کشور صنعتی و مقتدر اقتصادی در
جهان نمود و تاکنون ادامه دارد و
به عنوان الگویی کارآمد مد نظر
بسیاری از کشور های جهان
سوم قرار گرفتند.

بهترین شکل پیدا کردند و پسازآن واژه کیفیت طی
یک سخنرانی در سال  1955به جهان معرفی شد.

 -2کیفیت به معنای تأمین
رضایت مشتری است
در بخش های آینده
به توضیح این واژه
جذاب و پرکاربرد
در علم مدیریت
خواهیم پرداخت.

ند

برای اولین بار
ادوارد
دکتر
دمینگ که یک
دانشمند آمریکایی بود
مفهوم کیفیت را مطرح
کرد که در آمریکا مورد استقبال
قرار نگرفت .پس جنگ جهانی دوم
که کشور ژاپن به ویرانهای تبدیل شده
بود بزرگان این کشور به دنبال راه چارهای
بودند که راه نجاتی برای کشور پیدا کنند که

 -1برآورده کردن مشخصات کاربردی
است

اﺑـﺎذر ﺿﯿـﺎﯾﻰ
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ل َ َق ْد َم َّن َّ ُ
ث فِي ِه ْم َر ُس ً
ِين إِ ْذ ب َ َع َ
اب
الل َع َلى ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ول م ْ
ِن أَن ْ ُف ِس ِه ْم يَ ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آيَاتِهِ َويُ َزكِّي ِه ْم َويُ َعل ِّ ُم ُه ُم الْكِ َت َ
ين (آل عمران)164 -
ِن َق ْب ُل لَفِي َض َل ٍل ُم ِب ٍ
َوالْحِ ْك َم َة َوإِ ْن َكان ُوا م ْ
به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه] پيامبرى  از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آيات خود را بر ايشان
بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد قطعا پيش از آن در گمراهى  آشكارى  بودند.
نکتـه ها:
* ( َم َّن) به معنای سنگی است که برای وزن کردن اجسام به کار می رود و اعطا کردن هر نعمت سنگین
و گرانبهایی را منت می گویند .اما سنگین و بزرگ جلوه دادن کارهای کوچک ،ناپسند است .بنابراین
بخشیدن نعمت بزرگ ،نیکو ولی بزرگ نمایی جلوه دادن نعمت های کوچک ،ناپسند است.
* بعثت انبیا از میان مردم دارای برکاتی است:
الف .مردم سابقه ی او را می شناسند و به او اعتماد می کنند.
ب .الگوی مردم در اجرای دستورات و فرامین الهی هستند.
ج .دردآشنا و شریک غم و شادی مردمند.
د .در دسترس مردم هستند.
* همچنان که حضرت علی علیه السالم در نهج البالغه استفاده می شود ،در دوره جاهلیت،
مردم نه فرهنگ سالم داشتند و نه از بهداشت بهره مند بودند.
برادر ایشان ،جعفر طیار نیز در هجرت به حبشه ،در برابر نجاشی اوضاع دوره جاهلی را چنین
ترسیم می کند :ما بت پرستانی بودیم که در آن روزها مردارخوار و اهل فحشا و
فساد بودیم با بستگان قطع رابطه و با همسایگان بدرفتاری می کردیم ،قدرت مندان
ما حقوق ناتوانان را پایمال می کردند تا اینکه خداوند پیامبرش را مبعوث کرد...
پیـامـها:
 -1بعثت انبیا از بزرگترین هدیه های آسمانی و نعمت الهی است ( .ل َ َق ْد َم َّن َّ ُ
الل)
 -2گرچه بعثت برای همه مردم است ولی تنها مومنان شکرگزار این نعمت
هستند و از نور هدایت بهره می گیرند (.ل َ َق ْد َم َّن َّ ُ
ِين)
الل َعلَى ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
 -3انبیا از میان مردم و مردمی بودند ( .م ِْن أَنْفُسِ ِه ْم)
-4تالوت آیات قرآن ،وسیله تزکیه و تعلیم است ( .يَ ْت ُلوَ ...يُ َز ِّكي ِه ْم
َويُ َعل ِّ ُم ُه ُم)
 -5تزکیه بر تعلیم مقدم است ( .يُ َز ِّكي ِه ْم َويُ َعل ِّ ُم ُه ُم)
 -6تزکیه و تعلیم ،سرلوحه برنامه های انبیاست ( .يُ َز ِّكي ِه ْم
َويُ َعل ِّ ُم ُه ُم)
 -7رشد و خودسازی باید درسایه ی مکتب انبیا و
آیات الهی باشد (.يَ ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم آيَات ِ ِه َويُ َز ِّكي ِه ْم )
-8برای شناخت بهتر نعمت بعثت انبیا ،به تاریخ
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مردمان قبل از آنان باید مراجعه کردَ ( .وإ ِ ْن َ
ِين)
 كان ُوا م ِْن َق ْب ُل لَفِي ضَ َل ٍل ُمب ٍ
 -9در محیط های گناه آلود و گمراه نیز می توان کار کرد ( .يُ َز ِّكي ِه ْم َويُ َعل ِّ ُم ُه ُمَ ...وإ ِ ْن َ
ِين)
 كان ُوا م ِْن َق ْب ُل لَفِي ضَ َل ٍل ُمب ٍ
اب َوالْحِ ْك َم َة)
-10در مکتب انبیا ،پرورش روحی و آموزش فکری ،در کنار بینش و بصیرت مطرح استَ (.ويُ َز ِّكي ِه ْم َويُ َعل ِّ ُم ُه ُم ال ْ ِك َت َ
حدیـث:
امام صادق علیه السالم :چون نوروز فرا رسيد ،غسل كن وپاكيزهترين جامۀ  خود را بپوش ،با بهترين عطر،
خود را خوشبو كن و آن روز را روزه بدار( .میزان الحکمه ،ح)14610
احـکام:
س :اينكه حكم شده است كه فرد وسواس نبايد به شك خود اعتنا نمايد آيا منظور هر نوع از شك مىباشد؟ آيا
مىتوان به هر نوع از شك كه براى فرد وسواس پيش مىآيد (چه شك در طهارت و نجاست و چه غير آن) ،در
حالى كه براى افراد عادى و غير وسواس اين نوع از شكها عرفاً وجود ندارد و يا كمتر پيش مى آيد اعتنا نكرد؟
ج) بله ،هر نوع شكى را شامل مىشود.
رضــامحمودیــان

من -محمد-oرا -دوست -دارم
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کرونــا و سالمتــ روان با هـم ارتبـاط دارنـد
این روزها مساله ی کرونا و سالمت روان ،دغدغه ایست که ذهن متخصصان و روانشناسان را به خود درگیر کرده.
بیماری کرونا یا کویید  ۱۹ضررهای جانی و مالی زیادی به همراه داشته؛ اما ضررهای مالی و جانی تنها عوارض
این بیماری نیستند .جالب است بدانید که بیماری کرونا بیشترین تاثیر خود را بر سالمت روان افراد گذاشته.
افسردگی و وسواس شست و شو تنها دو مورد از آثار منفی کرونا بر روان است.
ایجاد مشکل در روند عادی زندگی ،عموما با استرس و تنش همراه است .فشار روانی و بروز عالئم پریشانی نیز از عوارض تنش
ایجاد شده توسط کرونا در جامعه میباشد .ویروس کرونا به دلیل ناشناخته بودن ،استرس مضاعفتری را به مردم وارد میکند.
همانطور که زلزله و سیل میتواند خرابیهای زیادی را برجای بگذارد ،این بیماری نیز میتواند مشکالت جدی را برای تمامی
جوامع ایجاد کند .به یاد داشته باشید افراد با سابقه بیماریهای زمینهای و همچنین افسردگی و اضطراب در خطر بیشتری
قرار دارند .اگر فردی سابقه بیماری داشته باشد ،بحرانها و فشار روانی همراه آن باعث میشود بیماری او دوباره عود کند .در
سالهای گذشته نیز با اپیدمیهایی مثل سارس یا ابوال مشکالت روان شناختی همانند افسردگی ،اضطراب و وسواس ایجاد
شد و اپیدمی کرونا نیز از این قاعده مستثنا نیست .با نگاهی به رفتارهای مردم در جوامع مختلف در دوره اپیدمی کرونا
متوجه میشویم که بسیاری از افراد ،رفتارهای وسواس گونه پیدا کردهاند مثال اسپری ضدعفونی کننده را مدام و هر چند
دقیقه یک بار استفاده میکنند و یا موقع صرف غذا حاالت غیر طبیعی دارند .توجه داشته باشید که رعایت بهداشت فردی
موضوعی ضروری است و باید در باالترین سطح رعایت شود ولی نباید به رفتارهای غیرطبیعی و وسواس گونه تبدیل شود.
چگـونه در دوران کرونـا از سالمـت روان خـود مراقبتـ کنیـم؟
* کرونا و سالمت روان؛ فرصتی برای کارهای عقب افتاده قرار است اوقات زیادی را در منزل بگذرانیم و بسیاری از فعالیتهای
خارج از منزل را نمیتوانیم انجام دهیم .این شرایط برای افرادی که عادت به کار تمام وقت و خارج از منزل داشتهاند ،سختتر
است .سعی کنید به این توفیق اجباری با دید دیگری نگاه کنید .سرگرمیهای جدید پیدا کنید .این زمان را به فرصتی طالیی
برای انجام کارهای عقب افتاده و یا حتی شروع کارهای جدید تبدیل کنید .سعی کنید به حدس و گمانها در رابطه با بیماری
کرونا گوش ندهید و در جستجوی منابع موثق باشید .شایعات و حدس و گمانها ،اضطراب را افزایش میدهد .وقتی دسترسی
به اطالعاتی با کیفیت خوب راجع به ویروس دارید ،میتوانید بیشتر کنترل احساسات خود را در دست بگیرید.
*کرونا و سالمت روان؛ فرصتی برای برنامه ریزی روزانه همه ما در حال تطبیق دادن خود به روش تازه و عجیب زندگی
کرونایی هستیم .روش جدید زندگی ،مانند شمشیر دو لبه عمل میکند ،از یک طرف میتواند برای سالمت روانی
ما خطرناک باشد و از طرف دیگر میتواند زندگی ما را بهبود ببخشد .هر چند با لباس راحتی تمام روز را در منزل
13

ماندن و استراحت کردن وسوسه انگیز است؛ ولی
حفظ روحیه  ،اعتماد به نفس و دوری از افسردگی کار
آسانی نیست .سعی کنید روز خود را تقریبا در همان
زمان معمولی آغاز کنید و هر روز وقتی برای تحرک،
تمدد اعصاب ،ارتباط برقرار کردن و تأمل بگذارید.
* کرونا و سالمت روان؛ فرصتی برای تمدد اعصاب!
یتواند حال روحی ما
تمدد اعصاب و تمرکز بر زمان حال م 
را بهتر کند و احساسات منفی را از بین ببرد .گاهی اوقات
به قدری تنش داریم که حتی نمیتوانیم به یاد بیاوریم
آرامش چه حسی دارد .با انجام مدیتیشتن منظم روزانه
آرام شوید و تمرکزتان را افزایش بدهید .زمانی را برای تفکر
و تأمل بگذارید تا ببینید چه موارد خوب و مثبتی
در آن روز تجربه کردهاید .مهم است که
موفقیتهای خود و چیزهایی که
بابت آن سپاسگزار هستید
را بشناسید .شبها قبل
از خواب چند مورد از
موفقیتهای خود را
در دفتری یادداشت
کنید .این کار به
شما کمک میکند
تا با احساس
خوب و مثبت به
خواب بروید.
*کرونا و سالمت روان؛
فرصتی برای خواب بهتر!
عدم اطمینان و تغییراتی که
به دلیل وجود ویروس کرونا در
زندگی روزمره رخ داده ،باعث میشود
بسیاری از افراد مشکل خواب پیدا کنند .برای تنظیم
خوابتان میتوانید کارهای مختلف انجام دهید .سعی کنید
هر روز در ساعت معین بخوابید و بیدار شوید ،حتی آخر
هفتهها .از نور طبیعی آفتاب بهره ببرید ،حتی المقدور
پردهها و پنجرهها را باز کنید؛ به این ترتیب ساعت بدنتان
منظم میشود و خواب بهتری خواهید داشت .پیش از

خواب خود را آماده استراحت کنید .یک ساعت قبل از
خواب از تلفن ،تبلت ،کامپیوتر و تلویزیون استفاده نکنید.
چگونه فشار روانی کرونا را بر کودکان کاهش دهیم؟
بعضی از افراد فکر میکنند کودکان به دلیل داشتن
روحیه ظریف ،بهتر است از همه تنشها به دور باشند.
درست است که نباید به کودکان استرس و فشار وارد کرد
اما باید آنها را درجریان مسائل مهم گذاشت .بیماری کرونا
به شدت واگیردار است و غافل بودن کودکان از خطرات
آن میتواند خطرات جانبی به همراه داشته باشد .در هر
صورت اخبار مربوط به ویروس کرونا همه جا را پُر کرده و
نمیتوانیم فرزندانمان را از شنیدن اطالعات ناراحت کننده
حفظ کنیم .ولی میتوانیم با صحبتهای
صادقانه و صریح ،اثر منفی ناشی
از فشارهای کرونا را روی
کودکان کاهش دهیم.
* ابراز نگرانی هیچ
ندارد،
مانعی
اماکودکان به
شدت کنجکاو
و
هستند
مطمئنا اخبار را
متوجه میشوند.
آنها بالتکلیفی و
نگرانی شما را حس
میکنند .بهتر است
بدون ترساندن ،نگرانیها
را با آنها در میان بگذارید و
به سؤاالتشان با دقت جواب بدهید.
به کودکان بگویید اتفاقات اخیر برای شما هم
نگران کننده است اما شما به عنوان یک خانواده در همه
مراحل زندگی کنار یکدیگر هستید .به آنها اطمینان
خاطربدهید بسیاری از افکار منفی که به آن فکر میکنند،
اتفاق نخواهد افتاد .به فرزند خود بگویید افراد زیادی ،از
جمله متخصصین مشهور دنیا ،سخت میکوشند تا تأثیر
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این اپیدمی را کاهش دهند.سعی کنید وقتی راجع به نگرانیهای خود صحبت میکنید ،فرزندانتان صحبتهای شما را نشنوند.
بچهها بیش از آنکه فکر میکنید به مکالمات بزرگترها گوش میدهند؛ شاید صحبتها را اشتباه متوجه بشوند و یا احساسات
خود را از شما پنهان کنند .آموزشهای بهداشتی الزم را به آنها بدهید و گوشزد کنید که باید مراقب باشند .به آنها بگویید که
ماسک زدن ،پوشیدن دستکش ،رعایت فاصله اجتماعی و شستن مرتب دستها ،آنها را از خطر ابتال به کویید  ۱۹دور میکند.
* آسیب پذیری ضعف نیست
برای فرزندانتان توضیح دهید که آسیب پذیری به معنای ضعف نیست؛ بلکه پاسخی طبیعی به زمانیست
که دچار بالتکلیفی و خطر شدید .در مورد شکل و شرایط زندگی طی اپیدمی کرونا و قرنطینه صحبت
کنید و توضیح دهید که راهحلهای   بسیاری به منظور حفظ افرادی که آسیب پذیر هستند ،تنظیم شده.
* فرصتی طالیی برای تربیت شهروندی مسئولیت پذیر
از فرصتی که ویروس کرونا به وجود آورده استفاده کنید تا به بچهها یاد بدهید چگونه شهروندانی مسئولیت پذیر باشند .به
آنها یادآوری کنید که رفتار ناخوشایند مانند زورگویی ،تحقیر و تمسخر دوستانشان که به بیماری کرونا مبتال شدهاند ،اشتباه
است .انسانها باید کنار یکدیگر باشند و هر یک از ما باید نقش خود را با ترویج مهر ،محبت و حمایت از یکدیگر ایفا کند.
میــر محی الدیــن مجـابی
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محمدتقی گنابادی مشهور به « شیخ بهلول»

روحانی وارسته و مجاهد روشن ضمیری بود که بهعنوان یکی از مبارزان دوره پهلوی شناخته
می شود.او نقش مهمی در قیام مسجد گوهرشاد ایفا کرد و به همین دلیل ،سالهای زیادیاز
عمر بابرکت خود را در زندان گذارند اما هیچگاه دست از مبارزه با رژیم پهلوی برنداشت.
محمدتقی بهلول ( ۱۳۸۴-۱۲۷۹شمسی) ،از عارفان ،فقها و علمای مشهور و مبارز معاصر ایران بود .ایشان از جوانی
مبارزات سیاسی و سخنرانی و خطابههای روشنگرانه خود را در راه ترویج اسالم تا اواخر عمر خود ادامه داد و با سخنان خود
مردم را آگاه میساخت .وی ،نقش بزرگی در قیام مردمی مسجد گوهرشاد بر ضد حکومت پهلوی داشت و بعد از حمله و
کشتار مردم ،به افغانستان هجرت کرد و مدت سی و پنج سال اقامت وی در افغانستان به اسارت و تبعید گذشت ،ایشان
در این مدت ،به تبلیغ و ترویج دین پرداخت.از ویژگیهای ارزشمند شیخ بهلول سادهزیستی وی بود .بهلول حافظه قویی
داشت که در سنین کهولت نیز کم نشد ،همچنین در تمام طول سال ،جز روزهای حرام روزه بود و در تمام عمر طوالنی جز
نان و ماست و برخی از میوهها آن هم بهمقدار کم ،میل نکرد.
برکـت شیـخ:
مطلب ذیل به نقل از آقای ابراهیم ذوالفقاری از اعضای هیئت امنای مسجد امیر المؤمنین (علیه السالم)  زاهدان و مستند
می باشد.ماه مبارک رمضان سال 82بنده همراه حاج آقا بهلول در مکتب نرجس زاهدان مشغول نماز بودیم.به حاج آقا اطالع
دادند  ،دختر بچه ای چهار ساله به نام صنم رئوفی فر از بیماری العالجی رنج می برد و هم اکنون بعد ار  48ساعت بستری
شدن در بیمارسان علی اصغر (علیه السالم)  زاهدان و پس از انجام آزمایش های متعدد دکترها اورا جواب کرده اند .بال
فاصله حاج آقای بهلول فرمودند :باید برویم این دختر بچه را از نزدیک ببینیم  :ساعت یک و نیم بعد از ظهر بود که با حاج
آقای بهلول به عیادت این دختر بچه رفتیم پدر و مادر دختربچه گفتند :دختر بچه چیزی نمی خورد و مرتب سرفه می کند  
.حاج آقای بهلول برای دختر بچه یک لیوان شیر خواستند و دعای مخصوصی خواندند .حاج آقا اسم دختر بچه را پرسیدند و
به پدر و مادر آن دختر بچه گفتند از این ساعت به بعد  به جای صنم او را فاطمه صدا بزنند.عصر همان روز نماز مغرب و عشاء
را در مسجد امیرالمؤمنین (علیه السالم)  و به امام جماعت حاج آقای بهلول و با حضور استاندار جناب آقای مهندس امینی
 ،امام جماعت زاهدان حاج آقای سلیمانی  ،امام جماعت مسجد امیر المؤمنین حاج آقای خوشبیان  ،امام جماعت مسجد
امام خمینی ،حاج آقای زاهدی و حدود     400نفر از مومنین برگزار شد.آن شب در مسجد افطاری بود .و ما مشغول صرف
افطاری بودیم که متوجه شدیم همان دختر بچه دوان دوان به طرف مسجد می آید و پدرش هم به دنبالش وارد مسجد امیر
المؤمنین شد  .از شفای دخترش بسیار خوشحال بود .ابراهیم ذوالفقاری هیئت امنای مسجد امیر المومنین (علیه السالم)
ارتحــال:
شیخ محمدتقی بهلول گنابادی : ،این عارف و عالم ربانی و عابد مجاهد ،در اواخر عمرش در شهر گناباد و تهران ،در منازل اقوام خود
زندگی می کرد .او سرانجام در  24فروردین  1384بر اثر سکته مغزی در بیمارستان خاتم االنبیا تهران بستری شد و در عصر روز
جمعه 7،مرداد 1384در 105سالگی دار فانی را وداع گفت و به جوار رحمت حق پیوست .پیکر آن مرحوم پس از تشییع در تهران
و مشهد ،در زادگاهش ،گناباد به خاک سپرده شد .وی نود سال از عمر پر برکت خود را در خدمت به مردم و عبادت خداوند گذرانید.
محـسنعلیـپور
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نزدیک عید بود و جمع بندی و گزارشات پایان
سال هم به دیگر وظایف محوله ام اضافه شده بود
پوشاک
از طرفی خرید عید اعم از
برای همه ی اعضای خانواده و
خوراک مختص این ایام  و خانه
تکانی که دیگر نقطه ی عطفی
بود بر وظایف منی که هم همسر
بودم ،هم مادر و هم کارمند.
نمی شد عید باشد و دستی به اتاق محل
کارت نکشی نمی شد برای دو هفته به
همان وضع بگذاری و بیایی بیرووون
قراریگذاشتم   وبرایروز 25اسفندبافردیبرایکمک
و انجام خانه تکانی هماهنگ کردم .هر روز وسایل
نقلیه شلوغ تر و خیابان ها ترافیکش بیشتر می شد.
قیمت ها سر به فلک کشیده بود از همیشه خسته
تر و کالفه تر ولی اشتیاق استراحت دوهفته ای
عید نوروز ،همه اش را تسکین می داد.
در روز  24اسفند همه ی کارهای اداره را انجام
دادم تا برای  25ام که مرخصی هستم کاری باقی
نماندخسته اما با خیالی راحت راهی منزل مادر شدم
زنگ واحد را زدم و صدایش جانی دوباره بر
وجودم تزریق کرد .بلهههههههههههههههههه
صدای زیبا و منتظرش در گوشم طنین انداز شد.
و من هم با اشتیاق فراوان پاسخ دادم  :سالااااااااااااام
پسرم ،سالم عزیزدلم ،مامان لطفا درب را باز کن
با همان لحن کودکانه اش فریادی کشید و گفت
 :آخ جون  ،مامان خودمههههه درب را باز کرد و
با افکاری که ذهنم را درگیر کرده بود ،دکمه ی
آسانسور را فشردم و طبقه ی  5را انتخاب کردم.
درب آسانسور باز شد و درب واحد منزل مادر
هم از پیش باز شده بود .عطر کیک وانیلی از
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فضای خانه به مشام
میرسید و حسابی دلبری می کرد.
کفش هایم را در آوردم و با
سالمی بلند وارد منزل شدم
مامان به گرمی سالم کرد
و گفت خسته نباشید
و با چشم اشاره به محل
پنهان شدن فرزندم کرد و
ومنهمتصنعیبهدنبالشگشتم،سالمشکردموصدایشکردم
بازی دلش می خواست و مثل همیشه پنهان شده بود
و با گفتن نامش کل فضای خانه را مثال به
دنبالش گشتم و باالخره زیر مبل پیدایش کردم
با همان قهقهه های همیشگی اش بیرون آمد و در
آغوشم پرید و من نیز محکم در آغوش فشردمش.
در همین حین مادر با سینی چای و کیک وانیلی که
با شکالت داغ تزئین شده بود وارد پذیرایی شد و گفتند:
بیایید تا چای سرد نشده خستگیمان را به در کنیم
و با هم صحبت کنیم که فردا کلی کار داریم.....
پس از شستن دست و صورتم به جمعشان ملحق شدم از
ماجرای کارهای امروز و خیابان های شلوغ و قیمت های
نجومی اجناس صحبت کردیم و با شوخی و خنده کلی
فضا را عوض کردیم و خستگی روز را از تنمان به در کردیم
در حین گفتگو گذر زمان از دستمان خارج شد و با زنگ تلفن
همراه به خودم آمدم و برای پاسخ دادن بلند شدم و با شماره ی
فردی که قرار بود برای فردا در خانه تکانی کمکم باشد ،دلهره
ای گرفتم .با صدایی نگران پاسخ دادم  :سالم  بفرمائید ........
پس از پایان تماس به سر میز برگشتم و به مادر توضیح دادم که
چه لوازمی برای فردا مورد نیاز است و فردا  8صبح خواهند رسید.
مادر و دختری بودند که برای مخارج زندگی برای کمک به
امثال من آماده بودند و از حق نگذریم بسیار تمیز  ،منظم
و دلسوزانه فعالیت می کردند.دیگر لوازم فرزندم را جمع
کردم و پس از خداحافظی از مادر و پدر ،راهی منزل شدیم.

برای شام خورشت کرفس بار گذاشتم ،آن هم از نوع
زودپری ،چرا که در غیر این شرایط گوشتش نمیپخت و
جا نمی افتاد  ،بیشتر گذاشتم تا برای نهار فردایمان هم
باشد .تا ساعت  9شام آماده شده بود و با آمدم همسر پس
از صرف چای  ،سفره را پهن کردیم و شام را خوردیم .
زمان زیادی در کنار هم نبودیم پس از هر لحظه نهایت
استفاده را می بردیم  .چیدن سفره ،جمع کردن آن
و لحظاتی که برای خوردن شام دور هم بودیم،
لحظاتی طالیی بود تا لذت خانواده و کنار هم بودن
را بچشیم.بعد از آن ،با کمک هم لوازم اضافی را
جمع و خانه را برای خانه تکانی آماده ساختیم.
با نهایت خستگی ولی دلی لبریز از شادی و
خوشبختی ،ساعت  1بامداد بیهوش شدیم.
با زنگ بیدار باش ساعت از خواب پریدیم
 .همسر برای رفتن به محل کار و من
برای انجام مابقی کارهای منزل .
چند دقیقه پس از رفتنش  ،دوباره بازگشت  ،با دو
نان سنگک تازه و پر کنجد و سرشیر محلی ....
روزم حسابی مقوی شروع شد،کودکم که تا 10
صبح عموماً خواب بود زنگ آیفون خانه به صدا
درآمد ،خانم به همراه دخترش رسیده بودند.
سفره ی صبحانه را پهن کردم تا لباس هایشان
را تعویض می کردند ،چای تازه را هم آماده
کردم و برایشان آوردم .به سرعت صبحانه شان
را میل کردند و از آشپزخانه مشغول به کار شدند .به
دلیل کوچکی فضای منزل تا ساعت  7شب طول کشید
ولی با پایان کارها ،کل خانه برق میزد .حسابی خسته
شده بودم  ،دوش گرفتم تا شاید خستگی کار امروز از
تنم خارج شود .جانی برای کار نداشتم که با مشاهده ی
پیامی بر روی گوشی ،متوجه جلسه ی اضطراری که برای
فردا ساعت  8صبح هماهنگ شده بود ،آهی بلند کشیدم.

شب ساعت  21همسرم با بسته ای آماده که حاوی
وعده ی شام بود وارد شد و چه دلپذیر بووووود.
از فرط خستگی بعد از صرف شام بر روی
مبل پذیرایی خوابم برد و  ....دینگ،
صدای پیام گوشی از خواب پراندم
مادرم بود و نتیجه ی کار امروز را جویا
شده بودساعت  23بود .ماشین
لباس شویی خاموش کرده بود و
چراغش چشمک میزد لباس ها
را پهن کردم و خوابیدم.ساعت 5
صبح بلند شدم و برای رفتن
به محیط کار آماده شدم
لوازمم را جمع  ،لباس ها را
اتو کرده و پوشیدم و فرزندم را
در آغوش گرفته و راهی منزل
مادر شدم .در این ایام مادر در
نگهداری از فرزندم مرا کمک
می کرد و روزهایی که من در محل
کار بودم فرزندم منزل مادرم بود
دوباره  همان آغوش گرم  ،دوباره
همان چادر نماز و چه دلپذیر بود
روزهایی که اینگونه آغاز میشد.....
خداروشکر فرزندم اینبار از فرط
خستگی بازی ها و شیطنت های
دیروز ،حسابی خوابش عمیق بود و
به سرعت به سمت محل کار حرکت کردم ....
روزها می گذشت و دیگر به لحظه ی تحویل
سال نزدیک می شدیم  .سفره ی هفت سینی
چیدیم و قرآن به دست ،برای سالی سرشار
از سالمتی  ،شادی  ،رزق و روزی و همه
ی اتفاقات خوب برای خود و دیگران دعا کردیم.
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ار َیا م َحو َل ا ْل َحو ِل و ْ َ
وب و ْ َ
ال
ال َح ِّو ْل َحا َلنَا ِإ َلی َأ ْح َس ِن ا ْل َح ِ
ال ْح َو ِ
ال ْب َص ِ
ْ َ
ِّب ا ْل ُق ُل ِ َ
َیا ُم َقل َ
ار َیا ُم َدبِّ َر ال َّل ْی ِل َو ال َّن َه ِ ُ ِّ
دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها
ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها
ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت
حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما
و تعطیالت عید آغاز شد و برای دو هفته در کنار هم بودن خدا را شکر کردیم و از هر لحظه اش لذت بردیم.
زﻫـﺮا ﻣﻬـﺪوى

بت ناتـوانی توانــی شکست

چـو شمشیر باور بگیری به دست

اگر در دلت میل خوشبختی است

به تدبیـر و اندیشه آری بدسـت

