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سخن نخست
پیش از هر چیز ایام سوگواری اباعبداهلل
الحسین و یارانش را به پیشگاه شما خوانندگان
عزیز تسلیت عرض می نماییم.
رودمعجنی ها در گذر این سال ها صاحب یک رسانه
مکتوب و مستند نبوده اند .در این بین به صورت جسته
و گریخته حرکت هایی انجام شده است که شاید نشریه
«نوای رود» که با همت جمعی از بانوان روستا منتشر
می شد مهمترین آن ها باشد .نشریه جار از لحاظ شکل
و شمارگان اولین نشریه اختصاصی رودمعجنی هاست
که به پشتوانه هیئت مدیره جامعه رودمعجنی شروع به
کار کرده و تمام تالش دست اندرکارن بر آن است که
این نخستین تجربه به بهترین شکل و در خور شأن
«جامعه رودمعجنی» باشد.
در رابطه با شماره نخست نشریه جار ،اظهارنظر های
مختلفی وجود داشت و برآیند نظرات نشان دهنده وجود
کاستی هایی چه در زمینه محتوا و چه در زمینه شکل
کار بود .پس از انتشار شماره نخست ،هدف گذاری
هیئت تحریریه بر این قرار گرفت که شماره های بعدی
به صورت دو ماهنامه انتشار یابد و به عالوه تغییراتی در
رویکرد و شکل کار نیز ایجاد شد.
پیش زمینه هر فعالیتی در جامعه ،ایجاد زیرساخت
های فرهنگی مرتبط با آن است .لذا انتظار می رود تا
ارگان های مختلف روستا نظیر دهداری ،بسیج و شورا
در زمینه تولید محتوا و پشتیبانی های مادی و معنوی از
نشریه پررنگ تر ظاهر شوند.
بی گمان بر طرف کردن کاستی هایی که در این
نشریه وجود دارد همت بیشتر ما و حمایت های شما
خوانندگان را می طلبد .در این راستا ،از همه دوستانی
که در زمینه های مختلف مرتبط شامل عکس ،خبر،
گزارش ،مقاله ،داستان ،شعر ،گرافیک ،تبلیغات و ...
توانایی و تمایل به همکاری دارند دعوت می نماییم تا در
این راه با ما همسفر باشند.
و السالم
با خوانندگان
پیامک های این سری بیشتر به انتقاد از
نشریه شماره یک جار اختصاص داشت ،که
امید است با رهنمودهای دوستان ،این نشریه
در هر شماره مسیر تکامل را طی نماید.
z zچرا شما در نشریه تات حکایت و ضرب المثل
رودمعجنی پخش نمی کنید؟
0915...4153
z zسالم ،ما انتظار داشتیم از اشعار مرتبط با
رودمعجن موجود در سایت حیتا در نشریه استفاده می
شد و یا حداقل اولویت هایی در این باب رعایت می
شد .با تشکر.
0938...7421
برای ارتباط با نشریه کافیست یک پیامک به شماره
 09151330617ارسال نمایید .مشروط به اینکه طول
پیامک شما حداکثر  240حرف باشد.
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روی خط خبر
خاور نجفی

فعاليتها و حوادث ویژه روستا در ماههای گذشته به روایت خبرنگاران جار:

حوزه فرهنگي
در ماه رمضان امسال به برکت حضور حجت االسالم آراسته فعالیت های فرهنگی متنوعی در روستا برگزار شد که انجام
این قبیل کارها جای تقدیر دارد .از جمله برنامه های امسال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برگزاري مسابقات قرآني براي جوانان و نوجوانان
y yاهداي جوايز با همكاري شوراي روستا ،دهياري و بسيج خواهران
y yتقدير از مؤذنين  ،خادمين و روحانيون روستا
y yبرگزاري نماز عيد فطر در جوار مزار شهدا

حوزه كشاورزي
y yفصل برداشت زعفران در رودمعجن آغاز شده است.
گفتگوی خبرنگار ما با تنی چند از کشاورزان روستا نشان
می دهد که میزان برداشت محصول زعفران نسبت به سال
های گذشته تا حدودی با کاهش مواجه بوده است.
y yعالوه بر زعفران که به نوعی محصول وارداتی روستا
محسوب می شود امسال برخی محصوالت بومی روستا
نظیر گردو نیز با کاهش شدید مواجه بوده است که این
مسئله سبب افزایش قیمت و رسیدن آن به مرز  1200ریال
در هر گردو شده است.
y yفصل برداشت انگور در روستا و برای خیلی از ما یادآور خاطرات شیره و ْچ َرخ است .این روزها دیگر از ْچ َرخ خبری نیست
اما سنت شیره کردن انگور به گونه ای دیگر و این بار بر روی اجاق گاز و در منازل انجام می شود .این در حالی است که
قیمت شیره نیز با افزایشی قابل توجه به  90000ریال به ازای هر کیوگرم رسیده است.

حوزه بهداشت
y yبه همت مسئولین و با پیگیری های دوستان ،خانه بهداشت روستا به یک دستگاه آمبوالنس مجهز گردید که می تواند
نقش موثری در کاهش زمان خدمت رسانی و انتقال بیماران به شهرستان های مجاور داشته باشد.

حاجي هاي امسال
آن عده از اعضای جامعه رودمعجنی که دوران کودکی خود را در رودمعجن سپری نمودند  ،حتما مراسم استقبال از حجاج
بیت ا...الحرام را خوب بیاد دارند  .خاطره شیرین آن دوران کمتر از اذهان پاک می شود .متاسفانه امسال رودمعجن ماههای
ذی الحجه و ذی القعده را بدون انجام این مراسم سپری کرد.
بنا به گزارش رسیده  ،هیچ یک از ساکنین روستا سعادت ادای این فریضه الهی را پیدا نکردند  .موضوعی که در سده اخیردر
رودمعجن کم سابفه بوده است .با این وجود جامعه رودمعجنی در سالی که گذشت کام ً
ال بدون حاجی نبوده است و گروهی
از رودمعجنی های ساکن شهر به زیارت خانه خدا مشرف گشته اند:
y yحاج محمد نيكوعقيده و حاجيه خانم
y yحاجيه خانم فاطمه بصيري همسر محترم شهيد اميري
y yحاجيه خانم فاطمه ارمي
«حجكم مقبول»

آخرین در گذشتگان روستا
متاسفانه در این مدت رودمعجن تعدادی از بهترین ساکنان خود را ازدست داد:
y yمرحوم حاج حسن قاسمي متوفی 91/4/4
y yمرحومه زينب عظيمي متوفی 91/5/15
y yمرحومه فاطمه ارشد متوفی 91/6/30
y yمرحوم ا ..يار جميلي متوفی 91/7/6
از طرف نشريه جار و به نمايندگي از مردم رودمعجن به خانواده هاي اين عزيزان تسليت عرض نموده براي اين درگذشتگان
طلب رحمت و مغفرت مي نماييم.
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صندوق قرض الحسنه
ماه بنی هاشم
در گفتگو با علی اکبر مرادی مدیر عامل صندوق

راضیه مرادی

یکی از اهداف هیئت مدیره جامعه رودمعجنی این است که با تاسیس و توسعه صندوق قرض الحسنه و
شركتهاي تعاوني بخشی ازمشکالت مالی اعضا را مرتفع ساخته و زمينه تقويت بنيه اقتصادي آنها را فراهم سازد.
صندوق قرض الحسنه ماه بنی هاشم مدتی است فعالیت خود را زیر نظر هیئت مدیره و با هدف ارائه تسهيالت
قرض الحسنه آغاز کرده است .در این بخش مصاحبه ای با مدیرعامل این صندوق ترتیب داده ایم.
ابتدا مختصری در رابطه با چگونگی و اهداف
تاسیس صندوق ماه بنی هاشم بیان کنید؟

صندوق با الهام از تعاليم عاليه اسالم و با هدف ارائه
تسهيالت قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص
از محل دريافت وجوه قرض الحسنه كه توسط مردم سپرده
گذاري مي شود با نام صندوق قرض الحسنه ماه بني هاشم
تصويب و تأسيس گرديد.

صندوق دقیقا از چه زمانی فعالیت های خود را
آغاز نموده است؟

با توجه به تأكيد اكثر رودمعجنيهاي مقيم مشهد مبني بر
فعال نمودن صندوق قرض الحسنه  ،با همفكري و هماهنگي
تعدادي از دوستان در سال  1389ابتدا هيأت رئيسه تشكيل
شد و پس از آن اعضاي هيأت مديره و مدير عامل تعيين و
مقدمات تأسيس صندوق فراهم گرديد.
هیأت مدیره را چه افرادی تشکیل می دهند؟

اعضاي هيأت مديره شامل آقايان محمد رضايي ،محمد
مفتوح ،علي اكبر مرادي ،علي نيكوعقيده و علي خوشدل می
باشند ،همچنین آقايان حسين خوشخرام  ،و مهدي مدرسي
به عنوان بازرسین صندوق فعالیت می کنند و بنده نیز
سمت مدیر عامل این تشکیالت را بر عهده دارم.
آیا فعالیت های صندوق مورد استقبال
رودمعجنی ها قرار گرفته است؟

در هنگام تشكيل صندوق پيش بيني شده بود حدود 200
تا  300نفر عضو صندوق خواهند شد كه تا بحال  350نفر
عضو صندوق شده اند و احتمال مي رود اين تعداد به 500
نفر افزايش يابد.
شرایط عضویت در صندوق چگونه است؟

در ابتدا از هر نفر مبلغ  500.000ريال به عنوان حق
عضويت اوليه دريافت و سپس ماهيانه مبلغ 100.000ريال
به عنوان حق عضويت ماهانه دريافت مي گردد .وجوه جمع
آوري شده از اعضا تاكنون بالغ بر 700.000.000ريال مي
باشد كه ازاين محل تا كنون به  129نفر از اعضا وام به

سبکباالن
احمد پایدار

شــهید

سید محمد حسامی
گفتم کلید قفل شهادت شکسته است!
یا اندر این زمانه ،در باغ بسته است؟
خندید و گفت :ساده نباش ای قفس پرست!
در بسته نیست بال و پر ما شکسته است

ارزش 1350.000.000ريال پرداخت گرديده است .كه 16
فقره آن وام ازدواج  93 ،مورد وام قرض الحسنه و  20مورد
آن وام كوتاه مدت مي باشد.
چه وام هایی به اعضا پرداخت می شود؟

برای پرداخت وام به اعضا  3نوع وام مختلف برای هر نفر
پیش بینی شده است:
1 .1وام ازدواج به ميزان 15.000.000ريال
2 .2وام قرض الحسنه به ميزان 10.000.000ريال
3 .3وام كوتاه مدت به ميزان 10.000.000ريال
در طول این مدت صندوق با چه چالش هایی
مواجه بوده است؟

يكي از مشكالت صندوق عدم پرداخت به موقع اقساط
و حق عضويت توسط بعضي از اعضاء مي باشد كه اين امر
باعث شده آنطور كه بايد و شايد نتوانيم خدمات الزم را به
وقع به اعضاء ارائه نماييم .لذا از عزيزان استدعا دارم اقساط
و حق عضويت خود را به موقع پرداخت نمايند تا در امر
خدمت رساني خللي ايجاد نگردد.
در پایان اگر صحبتی با خوانندگان نشریه دارید،
بفرمایید؟

در بين اعضاء سپرده گذاراني هستند كه تا بحال بيش از
30.000.000ريال در صندوق سپرده گذاري نموده اند كه
اين امر كمك خوبي به صندوق است .ضمن تشكر از اين
عزيزان  ،خواهش ما از ديگر همشهريان اين است كه سپرده
هاي خود را بجاي نگهداري در بانكها در اين صندوق سپرده
گذاري نمايند تا بتوانيم از محل آنها وامهاي بيشتري جهت
رفع نيازهاي ضروري رودمعجنيها پرداخت نماييم.
تقاضاي ديگرم از افراد متمول رودمعجني مي باشد كه از
اين عزيزان استدعا مي نماييم جهت خود و خانواده هايشان
حساب قرض الحسنه در اين صندوق ايجاد نمايند و يا اينكه
وجوهي را به عنوان سپرده در صندوق سپرده گذاري نمايند
تا وامهاي بيشتري به اعضاء پرداخت نموده و سقف وامها را
افزايش دهيم .وهم بدينوسيله در اجر معنوي و دنيوي اين
كار نيز سهيم شوند.

می توان به او یک لقب خاص داد لقبی
که او را به سیدالشهدا ی رودمعجن
معروف کرده است .سید محمد اولین فرزند خانواده
سید جالل بود که چندین سال از فوتش می گذرد.
مادر شهید در قید حیات است و تا همین چند سال
پیش مشغول به کار نانوایی بود تا از این راه هم کسب
درامدی داشته باشد هم مرهمی باشد بر فراق اولین
پسرش که به جای رخت دامادی لباس شهادت برایش
مهیا کرد.
نکته دیگر از شهید حسامی اینکه هم محله ای
های شهید در اقدامی زیبا محل خود را به نام این
شهید مزین کرده اند .سید محد پسر شجاعی بود که
دوستانش رشادت او را فراموش نکرده اند .نقل است
که در حمله یک خوک وحشی به مزارع رودمعجن
در قدیم ،شهید حسامی با یک تیر حیوان را از پای
در آورده است .یکی از همرزمان شهید نیز می گویید
قبل از عملیاتی که منجر به شهادتش شد گفت که
برای اخرین بار از من عکس بگیرید و محمد از ان
عملیات دیگر .....
محمد در وصیت نامه خود از احترام به پدر و مادر و
حمایت از امام و دعا برای سالمتی ایشان سخن گفته
است .از پدر و مادرش نیز صبر بر شهادتش را خواسته
تا از این طریق باعث نا امیدی دشمنان گردند.
سید محمد در بهمن ماه  ۱۳۶۱در حالی که ۱۸
سال بیشتر نداشت بار سفر از دنیا بست و به خیل
شهیدان کریالی ایران پیوست .یادش گرامی باد.
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محمد امیدوار

جامـعه رودمعجنی

ازحــــــرف
تا عــمـــــل

اگر بخواهیم تفسیر درستی از یک جامعه رودمعجنی داشته باشیم ابتدا الزم است تعبیر خود را از جامعه
بیان کنیم .زندگی دسته جمعی قطعاً به این معنی نیست که گروهی از انسانها در کنار یکدیگر و در یک منطقه
زیست کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده نمایند .آهوان یک گله نیز با هم میخرامند و
با هم نقل مکان میکنند ،اما زندگی اجتماعی ندارند و جامعه تشکیل نمیدهند .استاد مطهری در کتاب جامعه و تاریخ
خود جامعه را مجموعهای از انسانها بیان می کند که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیدهها و ایدهها
و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطهورند.
نیازهای مشترک اجتماعی و روابط ویژه زندگی انسانی ،انسانها را آنچنان به یکدیگر پیوند میزند که افراد را در حکم
مسافرانی قرار میدهد که در یک کشتی سوارند و به سوی مقصدی در حرکتاند و همه با هم به منزل میرسند و یا همه با
هم از رفتن میمانند و سرنوشت یگانهای پیدا میکنند .همین اشتراکات رودمعجنی ها را نیز به هم پیوند داده است بگونه
ای که می توانیم افرادی که وام گیر آئین ها و عقاید نسل قدیم روستا و دارای دغدغه ای مشترک به نام «رودمعجن»
هستند را نیز یک جامعه بنامیم .جامعه ای که اگر چه مانند قدیم در یک جغرافیای مشترک زندگی نمی کنند اما کم و
بیش دارای زبانی مشترک و متمایز از سایرین هستند و هنوز برای آئین های بزرگی نظیر عزاداری محرم ،مراسم چراغ
برات ،جشن های نوروز و  ...گرد هم می آیند و به آداب و رسوم مشترک این جامعه پایبند هستند .جامعه ای که می توان
آنرا «جامعه رودمعجنی» نامید.
این جامعه بر اساس مبانی مشترکی که ذکر کردیم شکل گرفته و تعریف شده است؛ اما روند کنونی به گونه ای پیش
می رود که از نسلی به نسل دیگر این اشتراکات در بین رودمعجنی ها کمرنگ تر می شوند و دیری نخواهد گذشت که دیگر
نقطه مشترکی برای شکل گیری این جامعه وجود نداشته باشد .اگر بخواهیم امتداد داشته باشیم الزم است راه کارهایی
در جهت پررنگ کردن این نقاط مشترک اندیشیده شود؛ و حتی در برخی جوانب الزم است رنگی نو متناسب با شرایط
فرهنگی و اجتماعی زمانه بر این اشتراکات زده شود.

انصار المهدی (ع)

1381
 20نفر ( 10خانوار)
خانوادگی
صله ارحام ،تالوت قرآن و دعا
دوهفتگی
اردو
محمد حسنعلیزاده

1381
 12نفر ( 12خانوار)
خانوادگی
صله ارحام ،تالوت قرآن ،رفع مشکالت
ماهیانه
وام
حسن اسماعیلی

انصارالحجه (ع)
شهید علی اکبر رضایی

1382
 50نفر ( 16خانوار)
خانوادگی
صله ارحام ،بیان احکام ،تالوت قرآن
ماهیانه
وام
حاج حسن ارمی

1380
 25نفر
خانوادگی
صله ارحام ،بیان احکام ،تالوت قرآن
ماهیانه
وام
عباس رضایی

محبین اهل بیت
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سال تاس
تعداد اع
وجه اشتراک
اهداف
فاصله زمانی
مزایا
مصاحبه ش

آنچه مشخص است ،این که با تعریف باال همه ما به نوعی عضو این جامعه رودمعجنی هستیم؛ جامعه ای که وجود دارد
اما فاقد ساختار ،قوانین و چارچوب های مشخصی است .قطعاً پیش درآمد انجام هر کاری در رابطه با «جامعه رودمعجنی»
این است که تعریف واحد و ساختاریافته ای از آن ارائه شود .تا کنون فعالیت هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است
که از آن جمله می توان به اساس نامه تبیین شده توسط هیأت مدیره جامعه رودمعجنی اشاره کرد .مطابق تعریف این
اساس نامه جامعه رودمعجنی میکوشد با فعالیتهایی از قبیل تقویت هیئت ابوالفضلی ،برگزاری دعای ندبه ،اردو ،سخنرانی،
کارگاههای آموزشی در جهت گسترش و تقویت مبانی دینی رودمعجنی تبارهای مقیم مشهد و برپائی همایش ،سمینار،
تحقیق و پژوهش ،مسابقه ،جشنواره ،جلسات پرسش و پاسخ ،کالسهای گفتگو ، ،تهیه و تولید کتاب و محصوالت دیداری
و شنیداری در زمینه شناخت و معرفی جاذبههای طبیعی ،گردشگری و فرهنگی روستای رودمعجن گام بردارد .و با تاسیس
وتوسعه صندوق قرض الحسنه و شركتهاي تعاوني و تقويت خيره ابوالفضل العباس (س) بخشی ازمشکالت مالی اعضا را مرتفع
سازد(.متن کامل این اساس نامه جهت مطالعه اعضا و دریافت نظرات تکمیلی آنها در وب سایت حیتا به آدرس اینترنتی
 www.heita.irقرار گرفته است).
در حال حاضر نیز بصورت پراکنده اجتماعات کوچک و نظام مندی از رودمعجنی ها در شهر مشهد شکل گرفته است که
نشان دهنده وجود عزم و اراده در آن ها برای جلوگیری از زوال بنیان های این جامعه است .در نمودار زیر بخشی از این
اجتماعات به عنوان نمونه به لحاظ اهداف شکل گیری و ساختار مورد بررسی قرار گرفته است .بدون شک این فهرست کاستی
هایی هم دارد که انتظار می رود اعضای جامعه رودمعجنی اطالعات خود را در مورد سایر جلسات برای ما ارسال نمایند و در
جهت تکمیل کردن آن ما را یاری نمایند.

1382
 28نفر
خانوادگی
صله ارحام ،بیان احکام ،تالوت قرآن
ماهیانه
وام
علی اکبر خوشخرام

انصار الرضا (ع)
1372
 50نفر ( 14خانوار)
همشهری
صله ارحام ،بیان احکام ،تالوت قرآن
ماهیانه
وام
علی قانعی

سیس؟
عضا؟
ک اعضا؟
ف؟
ی جلسات؟
ا؟
شونده؟

1378
17نفر (15خانوار)
خانوادگی
صله ارحام ،بیان احکام ،تالوت قرآن
ماهیانه
وام
محمد مدرسی

امام محمد باقر (ع)

امام صادق (ع)

1377
 25نفر ( 8خانوار)
خانوادگی
صله ارحام ،بیان احکام ،تالوت قرآن
ماهیانه
وام
علی بصیری

جواداالئمه (ع)
1385
 60نفر
همشهری
صله ارحام،تالوت قرآن و دعا
ماهیانه
وام
خانم راضيه محسن زاده

محبان  14معصوم (ع)

حضور دو تن از اعضای هیئت مدیره در جلسه محبان  14معصوم
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« َقق»

علی اکبر نجفی

صدای «تُپ تُپ»شان تا دم در کوچه می رود.
زیر«.جوز» را
یکی یک سنگ تخت گذاشته اند
َ
روی سنگ تخت می گذارند و با سنگی که کمی
میزنند«.جوز»
«جوز»
َ
َد َمش تیزتر است آهسته آهسته روی َ
قهوه ای رنگ ،با پوسته ی سخت خود ،نوزادی را می ماند
که با این ضربه های نه چندان جاندار اما پی در پی ،آهسته
آهسته از رحم بیرون می آید.از رحم پوست سبز.دو زن که
یکی میانسال است و دیگری کمی جوانتر کنار هم در سایه
ی دیوار روی «خرجوله» ی پهن شده ای نشسته اند و از کپه
ی «جوز»های روبریشان یکی یکی برمی دارند و « َقق»می
کنند و«جوز َقق»شده را می گذارند توی«گلوار» چوبی که
هنوز آثار یک توری سفید در گوشه و کنارش پیداست ،تا
بعد آنها را برای خشک شدن پهن کنند در آفتاب نه چندان
سوزان روزهای آخر تابستان.کف هر دو دست فاطی که
روسری گلدار کرم رنگش را شلخته بسته است به سیاهی
میزند.یک سیاهی مایل به قهوه ای سوخته که در حاشیه ها
بیشتر به سبز تیره می ماند.کف دست اکثر زنهای ده توی
این فصل همین رنگی است.روی ساعد و صورت و پاهایش
هم جا به جا خالهای سیاه رنگی که از پوست «جوز»ها موقع
« َقق» کردن «پشینگ» شده اند دیده می شود.حجی زهرا
روسری سفید تمیزی را با سلیقه و به سبک زنهای قدیمی
ده بسته است.دستکشهای ظرفشوئی نه چندان نویی را
دست کرده تا از سیاه شدن دستها جلوگیری کند و بر
خالف فاطی که بی محابا و بی مالحظه ی «پشینگ» شدن
آب پوست «جوزها» با سنگ روی آنها می کوبد،آهسته و
آرام و با مالحظه «جوز» ها را« َقق» می کند تا مبادا جایی
از بدن یا لباسش کثیف شود.فاطی دو سه دقیقه است که
مشغول « َقق» کردن یک «جوز» است«.جوز» سماجت به
خرج می دهد و خیال «قق» شدن ندارد.پوست کامال به
«جوز» چسبیده و هیچ تَ ََرکی در بدنه ی پوست نیست تا
«قق» شدنش را آسان کند.مشخص است که وقت« ِر َزش»
نبوده .فاطی از ور رفتن با «جوز» خسته شده و رو به حجی
زهرا می کند و می گوید:
خاب حجی زهرا عنه واجیبه جوزی کی ا َ ِرز نیه ب ِ ِر ِزنشکی واز بزی مکافات َققش کنِم؟
حجی زهرا که خودش هم به مکافات «قق» کردن
«جوزی» که پیش از موقع ریخته شده است پی برده
همانجور که مشغول«قق» کردن است میگوید:
ای فاطی جان چیشه ورگویم.اگر محل ِرختنش ِم بی ییچیشه مِگوفتی.مرتکه ی دل باز پوند و پَ َری درختر د پای
کیر تا برختش.از بس شاخ و بَلگ از درخت حیونک بش َکس
گری ر ُوم.
َمییستَم ا َ َ
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فاطی سر به تاسف تکان می دهد.دست از «قق» کردن
می کشد و راست توی چشمهای حجی زهرا نگاه می کند
میگوید:
بخدا حیفی چی ِز َی بری ما روزمعجنیا.فقط بلَدِم مال خدارحروم کنِم.
حرفش را نیمه کاره رها می کند .دست به زانو می گیرد
و با یک «یا علی جان» بلند میشود و «گلوار» پر از «جوز»
قق شده را بر می دارد و می برد تا آنطرفتر توی آفتاب پهن
کند.در حین خالی کردن «گلوار» سر را به طرف حجی زهرا
بر گردانده و میگوید:
حصریا مستَن تا خوب جوز از کل پُس َد گر َد بعد
 ا ِ م َگن َمرن درختر گلو متن تا جوزاش ب ِ ِر َز
َ
و همانجور که با «گلوار» خالی در دست،لنگر می اندازد و
می آید ادامه می دهد که:
َ
خیل م ِرم خدی یاه د
-اُمحل ما ُرزمعجنیا هنوز جوزا

جون درختا مگردن ِم و پوند و پَ َرشر د پای منم .بعد مِگم چو
حصریا َسو َز و ور سر َحضور و پور َح َ
صیل ،درختای
درختای َ
َبکار بِ مو َو.
ما خوشک و ن ُ
می نشیند.کمی خودش را جا به جا میکند.خوب که جاگیر
شد «جوز»ی برمیدارد و با سنگ می زند رویش.پوست
سبز«جوز»تازه است و پر آب.آب پوست با ضربه ی سنگ
«پشینگ» صورتش می شود.قطره ای داخل چشمش می
افتد.با همان دست سیاه و کثیف چشم را می مالد و می نالد:
ا ِ ای جوزار حجیه پن شیش ُرز بیید د مون الک کنِن تاعرق کنه بعدش ققشه کنن.اینا ای جوری قق نمرن
و در حالیکه آشکارا خطابش به خود حجی زهراست با
کنایه میگوید:
ما ُرزمعجنیا ن ِدارامه کی ند ِرم،دارایامه هم از بسایشتووکی ی ِم مالمِر ایجوری از بَین مب ِرم.
حجی زهرا که منظور فاطی را گرفته است عمدا ً ادامه ی
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گفتگو را پا در هوا رها می کند.کمی که بین آنها به سکوت
و صدای «تُپ تُپ» می گذرد حجی زهرا انگار که در باره ی
موضوع دیگری می خواهد صحبت کند ولی آشکارا هدفش
پاسخ دادن به صحبت های فاطی است می گوید:
ِ
ن.هرک
بیی
ا ِ همه ی درختای جوزی جوی باغ مار ب ِر َ
خت َ
م َِم مگوف ب ِ ِرن درختتِر ب ِر ِزن کی همه ی جوزاشر مدوز َدن
فاطی ابرو باال می اندازد می گوید:
کی مدوز َد؟حجی زهرا شانه ای تکان می دهد و میگوید:
نمدونم وال .امبا حاال فاطی جان میثلی اُساال ن ِیه کی جوزبش و هشکه دستش نکنه.حاال مردوم
تا اخیر میزو وردرخت َ
مرن م ِر َزن
ب حیا ُرفتَن.ز َم َن بد ُر َ
فت.مگن درختار ش َو َن َ
فاطی بور میشود و تیز میپرسد:
ورگوفت؟
کدو درختر ش َو َن برختَن؟کیَ
حجی زهرا که گویی از این سوال تند و تیز و لحن تند
فاطی کمی جا خورده،خودش را جمع و جور می کند و با
مِن و مِن جواب می دهد:
نمدن ُم،مو ُهم شنوفت َُیم.ورم َگنفاطی این بار آرامتر و با حالتی که انگار میخواهد از
صحبتهایش نتیجه گیری اخالقی بکند همچنان که دنبال
«جوز» قابل«قق»شدنی می گردد می گوید:
همه شنوفتَن.هشکه ندیه.«جوز»مناسبی را پیدا می کند و با سنگ آهسته رویش
میزند و اضافه می کند:
هماال ُهم میثلی قدیمایه حجیه ،اگر گاه بِ گاهه دو سهکلپکی ور درخت زن َن و دو سه ته
ته از همی بچه کچا َبرن
ِ
جوز بند َزن اگر ن ِک یکه نمره درختی ن ِرزر ب ِ ِر َز.جوز دوزدی
نمدنم چو ماها حاال حسودتر و تنگ
میثلی هم قدیمایه امبا ُ
نظرتر رف َتیِم.دو ت جوز کی یکه از درختمه بند َز مگِم ُبرفتَن
برختَنش.
حجی زهرا دست از کار می کشد.کمی به جوزهای روی
هم ریخته ی مقابلش خیره می شود و انگار که دارد در
روزهای دور ذهنش چیزی را مرور می کند آهسته و نجوا
کنان می گوید:
 خُ ب کی نگا م ُنم میبی ُنم ما مردوم از همو ساال ای اداهارد ِرم.از همو ساال َهی مگِم های اَلوچار مدوز َدن های بدومار
مدوز َدن های جوزار مدوز َدن.ط ِب َعت مه همیه ماها.
فاطی که یکبار دیگر «علی جان» گویان بلند شده است
تا برود گلوار پر شده را توی آفتاب پهن کند رو به حجی
زهرا می گوید:
-خدا پیرتر بیامور َز خدی ای حرفت.

کوچه باغ

داروهای گیاهی

شاعران رودمعجنی

ازسینه ی سنگ فرش کوچه ها
از زیر نگاه پنجره ها
میرسم به کوچه باغ
به فصل بلند خاطره ها
میرسم به پل……
روی دست سایه ها
و خانه ام ان طرف رود
پشت قامت تبریزیها
پشت گردوهای بلند
پشت قار قار کالغهای سحر خیز
در لبه ی زاللی اب
ان هنگام که دست نوازشگر صبح
بر امده از شانه ی کوه
و چهره ی خیس پونه ها بر لب جوی
شسته شده با شبنم صبح گاه
و میروم که بردارم
ان طراوتهاکه بود در تن باغ
وان سادگیهاکه ریخته بود در سینه ی ان کوه
و اوازی که پیدا بود در بلندیها
ومیرفت تا ته ان بیشه های اشنا
ونزدیک بود به فصل تنهایی خدا
و من به خویش میگفتم…….
که چقدر این کوهها
میشناسند کودکیهای مرا
این در و دیوار اشنا
و من همچنان…….
رهگذر کوچه ی خاطره ها
و میروم زمان را تا انتها.
محمد نیکوعقیده

راضیه مرادی

خاکِشیر (نام علمي  )Descurainiasophiaیا خاکِشی ،شفترک،
خاکژی ،گیاهی است از تیره صلیبیان به ارتفاع  20سانتیمتر الی یک
متر که به طور خودرو در باغها و صحراها میروید .دارای برگهایی با بریدگی زیاد
و گلهای زرد روشن از تیره شببو میباشد.در رودمعجن ما نيز به وفور در باغها و
زمينهاي كشاورزي يافت مي شود .در تشت تهروي ،در سرتينگل و...
خواص داروئي:
خاكشير صدا را باز مي كند .
از گلها و برگهاي گياه ميتوان براي رفع بيماري ناشي ازكمبود ويتامين  Cاستفاده
كرد.
زخمها و جراحات را التیام میبخشد.
نظیم کننده دستگاه گوارشی است.
خوردن آن سبب نیکویی رنگ و رخسار میگردد .در این صورت خاکشیر را با دو
برابر وزن آن ،شکر مخلوط کنید و تا ده روز بخورید.
گرفتگی ادرار را برطرف میسازد
اگر با شیر تازه خورده شود ،بدن را چاق میکند.
خاکشیر را بکوبید ،شب موقع خوابیدن ،کف پا تا مچ را با آن ضماد نمایید ،در
تسکین و بهبود فشار خون اثر دارد.
برای رفع اسهال کودکان شیرخوار میتوان مقدار یک قاشق غذاخوری خاکشی پاک کرده را در ظرفی ریخته بر روی
آتش مالیم به هم بزنند تا خاکشی بو داده شود و سپس کمی آب و عسل به آن افزوده هر نیم ساعت یک قاشق چای
خوری از آن را به کودک بخورانند.
براي برطرف كردن جوشهاي صورت كه بعلت خوردن چربي و شيريني زياد ايجاد ميشود بايد جوشانده يك قاشق
ترنجبين را با دو قاشق غذاخوري خاكشير مخلوط كرده و هر روز صبح ناشتا بمدت دو هفته آنرا ميل كنيد
شربت خاکشیر :
یکی از نوشیدنی هایی است که براي فصل تابستان بسيار خوب است و از گرما زدگی جلوگیری میکند و برای رفع
عطش روزه داران نيز بسیار مفید است.
مواد الزم  :آب– خاكشير -شكر-گالب -يخ
طرز تهیه  :مهمترین نکته ای که هنگام تهیه این شربت باید دقت کرد شستن خاکشیر و ریگ شور کردن آن است.
وقتی از تمیز بودن خاکشیر اطمینان حاصل کردید شکر و گالب به مقدار کافی بریزید و در یخچال گذاشته تا خنک
شود  .چون شستن خاکشیر کمی سخت است میتوانید به مقدار زیاد و غلیظ تهیه کنید و در بطری در دار داخل یخچال
نگهداری کنید و هربار با اضافه کردن آب و رقیق کردن شربت به مدت چند روز از آن نوش جان کنید.
جغرافیای رودمعجن

مریم علی پور

قطربد

قطاری که به آخر خط رسیده است

در ادامه معرفي مناطق مختلف رودمعجن اين بار به منطقه ْق ْطرب ِد مي پردازيم.
يكي ديگر از مناطق كشاورزي درمحدوده دربي دشت قطربد است .اين منطقه
از شمال به دشت زندگاني ،از جنوب به پيسوم و از شرق به زمينهاي بازه رباط منتهي
مي شود .محصوالت اين منطقه عمدتاً گندم ،جو ،عدس و در اين اواخر زعفران مي باشد.
در وجه تسميه اين منطقه طي صحبتهايي كه با چند تن از مالكين آنجا انجام شد ،اينگونه
نقل است كه آبي كه از چشمه هاي زندگاني سرچشمه مي گيرد ،در مسير طوالني كه طي
مي كند تا به آبشار و باغها و زمينهاي كشاورزي برسد ،در ابتداي مسير خود از دشت قطربد
سعید ایزدی
					
z zنمایی از زمین های قطربد
مي گذرد .گذر آب از اين منطقه دليلي شد تا مالكين زمينهاي آنجا درختان زيادي بويژه
درخت بيد را جهت استفاده از سايه و خنكي آن در مسير آب كشت كنند .با رويش و رشد اين درختان بيد ،مسسير انبوهي از درختان بيد كه از دور شبيه يك قطار به نظر مي رسيد
در آنجا ايجاد شد و اين چنين شد كه اين منطقه به قطاربيد يا قطربد (قطاري از بيد) معروف شد .اين نكته نيز الزم به ذكر است كه در چند سال اخير ظاهرا ً شخصي از اهالي روستا
اين درختان بيد را از مالكين آنجا خريداري نموده و با قطع درختان و سوزاندن چوب آنها  ،زغال آن را به فروش مي رسانده است.
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