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گاهنامه فرهنگݡی، اجتماعݡی و اطالع رسانݡی

نمایندگی بیمه ایران

    احمدپور
کننده انواع بیمه نامه ها مجری و صادر 
با تخفیف ویژه جهت همشهریان محترم

تلفن تماس:      09156540310
09151223171                               

گهی فروش منزل آ
منزلی مسکونی به مساحت 250 متر.زیر بنا 100 
کامل،  بهداشتی  سرویس  متر.دوخواب، 
کاشی سرامیک، پارکینگ  آشپزخانه ام دی اف، 

و انباری بزرگ، قیمت توافقی.

كارگر --- ۰۹۱۵۸۱۱۷۶۱۷ كبر  علی ا

گاهنامه ها را بیشتر چاپ و نشر  باسالم لطفا نشریه هاو 
محرم  ماه  و  نوروز  خاص  مواقع  به  اختصاص  و  کنید 
نداشته باشد مثالهر ماه یادوماهی نه سالی یکی دوبار.

0915...9280 ممنون.   
گذر  پاسخ سوال شما در مطلب »جـــــار؛ در  پاسخ: 

رنج ها« آمده است.

چرا از جلسه انصارالحسین رودمعجنی های مقیم تربت 
بهترین  از  جلسه  این  درحالی  نویسد؟  نمی  مطلبی 

0915...5997 ح بخش  جلسه های تربته. جوادفر
گزارش مورد نظر خود را تهیه و برای نشریه  پاسخ: لطفًا 

جار ارسال نمایید.

که در هر  گر امکانش باشه  با سالم و خسته نباشید، ا
نشریه مختصر توضیحی درمورد 1شهید همراه با عکس 
گاهی بیشتر درمورد  اون داده بشه. باعث میشه جوانان ا
عکسهای  باتشکر،  میکنن.  پیدا  رودمعجن  شهیدان 
قدیمی واسه پشت جلد نشریه رو به آدرس اینترنتی جار 

0939...3193 کافیه؟   بفرستم 
پاسخ: ستون مورد نظر شما تحت عنوان »سبکباالن« 
بله،  است.  مورد  پیشین  شماره های  صفحه3  در 
خواهشمندیم پس از ارسال مطلب، از طریق سامانه 
پیامکی، از حصول مطلب به ما اطمینان حاصل فرمایید.

در  گر  ا جار  نشریه  در  عوامل  کلیه  خدمت  سالم  با 
و  نقیبی  آقا  علی  حاجی  همچون  بزرگانی  از  نشریتون 
که سال های زیادی را  در روستا در شادی  حاجی ارمی 
گزارشی تهیه وقدردانی  و غم مردم حاضر و شریک بودند 

0933...8506 کنید. ممنون میشم.  
پاسخ: به یاری خدا در شماره های آتی به مطلب مورد 

نظر شما خواهیم پرداخت.

jaar.magazine@gmail.com  :پست الکترونیکی
سامانه پیامکی:  09151330617

با خوانندگان

که در شرایطی جدید و با نیروهایی  کار شورای جدید می گذرد. شورایی  قریب یک سال و نیم از شروع به 
که چه در اعضاء و چه  که برای دور جدید انتخاب شده بودند و انگیزه ای  کارکرد. اعضائی  تازه نفس شروع به 
کار و فعالیت بیشتر و سروسامان دادن  کار و فعالیت وجود داشت نوید روزهای بهتری را می داد. نوید  در مردم برای 
که انجام  کرده اند پوشیده نیست  کار اجرایی در روستا  که  کسانی  بیشتر و بهتر به اوضاع روستا. بر همگان مخصوصًا بر 
این گونه امور در روستا چه مشقت ها و سختی هایی را به همراه دارد و از آن مهم تر چه عواقبی بدون آنکه انتظار اجری 
گاه انجام برخی از امور با  که در هیچ امری نمی توان دل همه را به دست آورد، چنان که  و پاداشی در میان باشد. ازآنجا
کوچکی  که این امر در محیط  که ناراضی باشند و معترض  منافع عده ای در تضاد می افتد، لذا همیشه عده ای هستند 
کار را بیش ازپیش سخت تر می کند.  که همه باهم به نحوی خویشاوندند نمود بیشتر و واضح تری دارد و  چون روستا 
که این امر  کمترین مشارکت خودشان  کم طاقت اند، همه چیز را زود و خوب می خواهند و با  گذشته از آن مردم همیشه 
کار شورا می گذرد و این فرصت مناسبی  کمی بیشتر از شروع به  که هست سخت تر می کند. یک سال و نیم یا  کار را از آنچه 
کردیم تا رئوس  گیرد. برای این امر از شورای محترم روستا درخواست  است تا عملکرد شورا در این مدت موردبررسی قرار 
که در این مدت در روستا انجام شده را جهت استحضار مردم برای انتشار در اختیارمان بگذارند. آنچه در  فعالیت هایی 
که با همکاری دهیاری و شورای اسالمی به انجام  ادامه ی مطلب می آید فعالیت های انجام شده در سال 93 می باشد 
کرده خدا قوت و خسته نباشید خدمت این عزیزان عرض نموده و از خداوند  رسیده است. از همین فرصت استفاده 
توفیق روزافزون را برای ایشان خواهانیم و امیدواریم مردم روستا در امر بهبود اوضاع، مشارکت بیشتر و بهتری با شورای 

اسالمی روستا داشته باشند. به امید آن روز. 

گزارش

از حرف تا عمل
مروری بر فعالیت های شورا در دوره جاری

شورای  و  دهیاری  توسط  شده  انجام  فعالیت های 
اسالمی روستای رودمعجن در سال 1393:

کشاورزی باغ های تهرود پایین با خودیاری  1-  احداث راه 
کمک شورا به مبلغ 120.000.000 ریال  مالکین و 

کشاورزی باغ های تهرود )غار جهود-  با  2-  احداث راه 
کمک مالکین و شورای اسالمی به مبلغ 13.500.000 ریال 

گدار سر تیغ به دشت تهرود به  3-  سواره رو نمودن راه 
کمک های شورا مبلغ 10.000.000ریال از 

4-  تعریض خیابان اصلی روستا جنب منزل مهندس 
کمک های  ارمی و حاج محمد غنمی با ابعاد 22×3 متر از 

دهیاری روستا 
5-  تعریض و بازگشایی جنب قبرستان عمومی تا پش 

کمک های دهیاری خش در ضلع غربی روستا از 
ک برداری مقدار 2000 متر زمین در ضلع  6-  تسطیح و خا
از  ریال   80.000.000 بالغ بر  هزینه ای  با  قبرستان  غربی 

کمک های دهیاری 
7-  سواره رو نمودن مسیر رودخانه تا نزدیکی های آبشار 
8-  عقب نشینی و تعریض منزل حاج آقای حاتمی در مسیر 

خیابان اصلی به تعداد 15 متر با هزینه ای بالغ بر 15.000.000 
ریال توسط دهیاری 

9-  مرمت و دیوارکشی مسیر خیابان اصلی در منطقه 
کوی شهید حسامی

10-  نصب تابلوها و نام گذاری خیابان اصلی و معابر و 
کوچه ها به نام شهدا 

کثر نقاط روستا 11-  نصب سطل های زباله در ا
12-  نصب صندلی های فلزی و بزرگ در مسیر خیابان 

اصلی 
کمک به راه اندازی سیستم Data  مدرسه راهنمایی    -13

روستا تا مبلغ 20.000.000ریال 
کمک مالکین کشاورزی دربی تا زندگانی با  14-  مرمت راه 
15-  عقب نشینی دیوار خانه ی بهداشت و مرمت آن 
16-  نقشه برداری منازل روستا جهت سند ثبتی شش دانگ 

کمک بنیاد مسکن شهرستان با 
17-  مرمت دیوار جلو نانوایی

ک در میدان حاج علی نیکو  18-  برداشتن دوپیچ خطرنا
قدم

شهید علی درخشان فرزند محمد در سال 
1342 در خانواده ای مذهبی در رودمعجن 
متولد شد. سیزدهم فروردین ماه همزمان با سالگرد 
شهادت ایشان در عملیات آفندی رقابیه سال 62 در 
ارتفاعاتی به نام میشداغ در شمال بستان است، در 

بخشی از وصیت نامه شهید اینچنین آمده است:
گر من  کوشا باشید و ا »دوستان در انجام وظیفه 
شهید شدم به انتقام خون من و دیگر شهدا تا پای 
دست  به  انقالب  این  نگذارید  و  کنید  مبارزه  جان 
دشمنان اسالم بیفتد، به سوی جبهه ها بشتابید و 

کنید.« از انقالب حفاظت 

شــهید 

شهید علی درخشان

سبکباالن

که تمایل به معرفی فعالیت   دوستانی 
گزارش، مصاحبه   شغلی خود در قالب 
دارند،  جار  نشریه  در  کوتاه  متن  و 
می توانند با شماره تلفن 09151330617 

تماس حاصل نمایند.

سخن نخست
محمد امیدوار - سردبیر

 26 تاریخ  در  بار  نخستین  جار  نشریه 
مردادماه 1391 با هدف توسعه فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی و برای پوشش اخبار و 
فعالیت های مسجد حضرت ابوالفضل العباس )ع( و نیز 
جامعه  هیئت مدیره  در  رودمعجن  با  مرتبط  مطالب 

رودمعجنی مصوب و منتشر شد.
پس از مصوبه هیئت مدیره جامعه رودمعجنی مشهد، 
گروهی از جوانان و عالقه مندان  جلسات متعددی با حضور 
رودمعجنی برای تعیین ساختار و محتوای نشریه برگزار 
که با  شد. نتیجه این جلسات شماره اول نشریه جار بود 
رسمی  افتتاح  و  رودمعجن  شهدای  یادواره  محوریت 
مسجد و حسینیه ابوالفضل العباس )ع( در مرداد 1391 
کمیت  کیفیت و  منتشر شد. هزینه چاپ نشریه ای با این 
که این مبلغ  چیزی نزدیک به 10 میلیون ریال خواهد بود 
توزیع  و  صفحه آرایی  محتوا،  تولید  هزینه های  از  جدا 
می باشد. با این اوصاف نخستین شماره جار با هزینه 
شخصی مدیرمسئول نشریه چاپ و بین همه رودمعجنی ها 

توزیع شد.
نشریه،  تولید  باالی  نسبتًا  هزینه های  تأمین  جهت 
مالی  منابع  دوم  شماره  برای  نشریه  دست اندرکاران 
گهی های  آ ازجمله  بودند  کرده  پیش بینی  را  مختلفی 
تبلیغاتی، استفاده از بودجه فرهنگی نهادهای عمومی 
کمک های مردمی  روستا مانند شورا، دهیاری و مسجد، 
با  نشریه  دوم  شماره  درنهایت  ازاین دست.  مواردی  و 
 91 آذر  در  نخست  شماره  به  نسبت  اساسی  تغییرات 
که این  همزمان با دهه ی اول محرم توزیع شد. نشریه ای 
بار محور اصلی آن تبیین اهداف و ضرورت های ایجاد 
تشکیالتی منظم و قانون مند، با عنوان جامعه رودمعجنی 
بود. اما درنهایت باوجود همه پیش بینی ها و قول های 
کاماًل با  اولیه از طرف مردم و مسئولین، شماره دوم نیز 

هزینه های شخصی انتشار یافت.
شماره  مشکالت،  همه ی  علیرغم 
که در نوروز 92 چاپ شد  سوم نشریه 
نقطه عطفی در تاریخ نشریه بود. در این 
شماره ضمن افزایش تعداد صفحات، 
افزایش  نیز  آن  مطالب  تنوع  و  کیفیت 

نفر   20 از  بیش  یافت. 
دست اندرکار آماده سازی این 
که خود  شماره نشریه بودند 
است.  موضوع  همین  گواه 
یکی از اهداف نشریه جار نیز 

گروهی و ایجاد  از ابتدا همانند وب سایت حیتا، هم افزایی 
نشاط و همبستگی فرهنگی در میان نسل جدید رودمعجن 
کاماًل به چشم می خورد.  که در دو شماره آخر نشریه  بود 
که از این شماره به بعد نشریه جار خود  کرد  می توان ادعا 
را به عنوان یک نیاز فرهنگی به جامعه رودمعجنی تحمیل 
کثریت اعضای جامعه چشم انتظار  که ا کرده است؛ به گونه ای 

شماره های بعدی نشریه هستند.
در این شماره سالنمای جلسات دعای ندبه مشهد در 
قالب تقویمی با تصاویر رودمعجن چاپ شده بود و درواقع 
جلسه دعای ندبه قرار بود یکی از پشتیبانان مالی این شماره 
گذشتگان به تعهدات خود در قبال نشریه  که همانند  باشد 
کوچکی )در حدود  عمل نکرد؛ اما برای نخستین بار بخش 
گهی های تبلیغاتی  10 درصد( از هزینه های نشریه توسط آ

تأمین شد.
نشریه جار دقیقًا یک سال پس از اولین شماره در حالی 
که انتظار می رفت  برای چهارمین بار در مرداد 92 منتشر شد 
با پوشش دادن انتخابات شوراهای روستایی، فعالیت های 
گهی های تبلیغاتی تمامی هزینه های  دهیاری رودمعجن و آ
موارد  از  هیچ کدام  عمل  در  اما  شود  تأمین  نشریه  چاپ 
ذکرشده محقق نشد تا تنها نشریه رودمعجنی ها به دلیل 
تأمین نشدن منابع مالی پس از نخستین سالگرد انتشارش 

کما برود. به مدت 19 ماه به 
گروه تولید نشریه جار  اینک در نخستین روزهای سال 94 
کنند و در  بر آن هستند تا خونی تازه در رگ های آن جاری 
این راه امید دارند اعضای جامعه رودمعجنی ها با نگاهی 
متفاوت تر به »جار« به عنوان تنها رسانه مکتوب و ماندگار 
که الزمه  رودمعجن بنگرند. با در نظر داشتن این موضوع 
کردن  توسعه اجتماعی و اقتصادی یک جامعه عمیق تر 
ریشه ها و فرهنگ آن جامعه است. به امید آینده بهتر برای 
رودمعجن و رودمعجنی ها، نشریه جار سالی توأم با سالمتی 

و بهروزی را برای شما آرزو می کند.
و من اهلل 
توفیق

جــــــــــــــار؛ در گذر رنج ها



نیست و  بود  پناهی  و  بود  ای  سایه 
نیست و  بود  گاهی  تکیه  را  لغزشم 
سخت دلتنگم کسی چون من مباد
سوگ حتـی قسمت دشمن مبــاد
نـابــاورم من  این  نیست  بــاورم 
برم می  را  او  خویش  دوش  روی 
مـــــرا آورده  که  را  او  بـرم  مـی 
مـــــرا پرورده  که  ایامـــی  پاس 

مرحوم حاج غالمرضا رضایی
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گزارش

کارهای انجام  بنا به اعالم جناب آقای رضایی رئوس 
شده در حوزه مسجد و حسینیه ابالفضل العباس از زمان 
ح ذیل می باشد: افتتاح رسمی آن در مرداد 1391 به شر

تنظیم اساسنامه و آئین نامه هیئت ابوالفضلی
سروسامان دادن خیریه

سروسامان دادن صندوق قرض الحسنه قمر بنی هاشم
پیگیری مسائل مربوط به صندوق قرض الحسنه شهید 

شجیعی
مسائل مربوط به دعای ندبه

انجام امور جاری مسجد، ترحیم، ماه رمضان، محرم
دعوت از مداحان، قاریان، سخنرانان، بانیان

خرید لوازم رستوران درویش با مبلغ 30 میلیون تومان 
و انتقال آن به مسجد

تجلیل از خدمه و خدمتگزاران-برگزاری مراسم عید 
فطر و عید غدیر

برگزاری راهپیمایی خانوادگی و اردو و...
برگزاری مسابقات قرآنی و حلقه های معرفت و...

فعالیت های مسجد و حسینیه 
حضرت ابالفضل العباس )ع(

مصاحبه

مهدی صفار

از مکتب به مدرسه
گفتگو با »غالمحسین شیبانی مقدم« نخستین معلم روستای رودمعجن

پس ازآنکه اطالع یافتم اولین آموزگار فرستاده شده از آموزش وپرورش 
به روستای رودمعجن خوشبختانه هنوز در قید حیات هستند تصمیم 
پاره ای اطالعات درباره  گرفتم هم برای ادای احترام و هم برای جمع آوری 
پیشینه ی آموزش وپرورش رسمی در روستای رودمعجن به خدمت آن بزرگوار 
که سرانجام در تاریخ 1392/10/6 ساعت 17 بعدازظهر این توفیق حاصل  برسم 

ح می باشد. گفتگوی انجام شده بدین شر که خالصه ای از  شد 

که مادر آقای حسامی او را به مدرسه آورد  پیش زاغ بنه". 
گفت: "این شما و این پسر ما، اختیارش با شما". و 

که خواستم به تربت  خاطره ی دیگر اینکه، اولین باری 
که خیاط بودند پیش  بیایم آقای سید حسین موسوی 
که منظورشان  گفتند پسر ما را "ِبشِبرن و ِبشَیرن"  من آمدند و 
که یعنی: با  را نمی فهمیدم و بعد از پرس و جو فهمیدم 

خودتان ببریدش و برگردانیدش.
در پایان از تمام مردم خوب رودمعجن و دانش آموزان 
که باعث زنده شدن خاطرات  گرامی  بزرگوارم و شما همکار 

خوبم شدید سپاسگزارم.
توضیحات:

بنا به اظهارات آقای شیبانی، رودمعجن اولین روستایی 
بین  در  رسمی  معلم  و  مدرسه  دارای  که  است  بوده 
روستاهای بخش بایگ شده است. در مدت اقامت ایشان 
کثر اوقات در خانه مردم روستا دعوت بوده اند  در روستا ا

که دعوت بوده اند می خوابیدند. و شب در همان جایی 
به نظر ایشان آموزش وپرورش رسمی از سال 1331 در 
رودمعجن آغازشده است و در سوابق افتتاح دبستان و 
کارنامه ها سال تأسیس 1331 می باشد  مهرهای موجود در 
که ابتدا دبستان نوبنیاد رودمعجن و بعد دبستان رودکی 
نامیده شده است ولی در دفاتر امتحانات با مهر دبستان 
عنصری رودمعجن شماره مرکزی 2686 سال تأسیس 1331 
که بعد از انقالب نام  وجود دارد تا پیروزی انقالب اسالمی 
دبستان شهید شجیعی بر اساس اولین شهید رودمعجن 

در جریان دفاع مقدس نام گذاری شده است.
پیشنهاد می کنم چنانچه دانش آموزان آقای شیبانی مایل 
خاطرات  تجدید  برای  آینده  سال  معلم  روز  در  باشند 
مراسمی با حضور آن ها و آقای شیبانی در دبستان شهید 

شجیعی برگزار نماییم.
در پایان الزم می دانم از آقای حسام شیبانی فرزند آقای 
که در حال حاضر از همکاران  غالم حسین شیبانی مقدم 

ما می باشند تقدیر و تشکر نماییم.

کار تدریس  10 نفر به 25 نفر و 4 روز بعد به 35 نفر رسید و 
در مدرسه آغاز شد.

کنید. � از وضعیت ساختمانی دبیرستان تعریف 
دبستان یک ساختمان بدون پنجره و در بود در ابتدا ی 
که بعد از 2 هفته با همکاری مرحوم  روستا سمت باغ ها؛ 
حاجی نایب و مرحوم حاجی شیخ تا اندازه ای مرمت و 
گذاشته شدند. ))  ترمیم شد و در و پنجره و شیشه هایش 
که آقای شیبانی دادند محل دبستان  با نشانی و مشخصاتی 
کنار منزل آقای مدرسی بوده است.((  قدیمی رودمعجن در 

چند نفر از اولین دانش آموزانتان را نام ببرید؟ �
آقای غالمرضا رشیدی، آقای علی عیالمی، آقای حسین 
حسامی، آقای حسین موسوی، مرحوم هوشنگ ایزدی، 
آقای علی ایزدی، آقای رمضانعلی رشیدی، آقای عباس 

صفار.
کردید؟ � نام مدرسه را چه انتخاب 

مدرسه ی نوبنیاد رودمعجن
در طول آن سال تحصیلی چند بار و چگونه به  �

کردید؟ تربت رفت و آمد 
که به رودمعجن رفتم برای تعطیالت عید نوروز  در 12/11 
به تربت برگشتم به وسیله قاطر و با همراهی آقای محمد 
که مرحوم حاجی نایب آقای ذکریا را مأمور رساندنم  ذکریا 
کرد و بعد از تعطیالت نوروز به رودمعجن برگشتم  به تربت 
و تا نزدیکی امتحانات خرداد در رودمعجن ماندم و سال 
که فامیلش در خاطرم  بعد معلمی از بایگ به رودمعجن آمد 
نیست و بعد از او آقای فیوضی نامی آمدند و بعد از ایشان 
)یعنی 2 سال بعد از رفتن من از رودمعجن( آقای دزفولی 

به رودمعجن آمدند.
از خاطرات حضور خود در رودمعجن بگویید. �

که  که آقای حسین حسامی  بهترین خاطره ام این است 
کنون مهندس هستند در ابتدا به مدرسه نمی آمدند و از  ا
مدرسه فراری بودند تا اینکه یک روز مادرشان را دیدم و 
گفت: "از شما می ترسد." من  علت را جویا شدم مادرشان 
گفتم: "یا به تشویش غصه راضی شو/ یا جگربند خویش 

کنید: �  خودتان را معرفی 
ً
لطفا

غالمحسین شیبانی مقدم متولد 1311 هجری شمسی
گاری شدید؟ � کانالی و چگونه وارد عرصه آموز از چه 

که در سال چهارم متوسطه در سال 1331 در  هنگامی 
تربت حیدریه مشغول تحصیل بودم از اداره فرهنگ آن 
کالس  زمان به دبیرستان آمدند و تقاضای همکاری از بین 

چهارمی ها برای خدمت در روستاها داشتند.
 بنده به همراه غالم عباس قرایی )در حال حاضر دکتر 
کردیم؛  چشم پزشک هستند( و 2 نفر دیگر اعالم آمادگی 
که پس از طی مراحل خاص آن دوران من را به روستای 

رودمعجن فرستادند.
در چه تاریخی به رودمعجن اعزام شدید و چرا  �

رودمعجن؟
در تاریخ 1331/12/11 و از رئیس وقت آموزش و پرورش 
که مرحوم حاجی نایب ایزدی  اداره فرهنگ اطالع یافتم 
کتبی با راهنمایی مرحوم سرهنگ فاضل  طی یک نامه 
تقاضای آموزگار داشته اند با قول اینکه 40 دانش آموز در 

روستا داشته باشند.
برای اولین بار چگونه به رودمعجن رفتید؟ �

ابتدا به روستای زرمهر رفتم و از آنجا به قلعه جوق و از 
کمک مرحوم حاج علی اصغر  قلعه جوق با راهنمایی و 
ایزدی به وسیله ی قاطر به رودمعجن و به منزل مرحوم 

کردم. حاجی نایب رفتم و خودم را معرفی 
اولین اقدام تان برای تشکیل کالس چگونه بود  �

کسانی آغاز شد؟ کمک چه  کجا و به  و از 
که در رودمعجن بودم. آن زمان بچه ها از  بعد از سه روز 
کردند  مکتب برای خواندن و یادگرفتن قرآن استفاده می 
کردند.  بنابراین در ابتدا پدر و مادرها زیاد همکاری نمی 
که در رودمعجن بودم در مجلس قرآنی  ولی در شب سومی 
کنار خانه مرحوم حاجی نایب برگزار شده بود  که در مسجد 

و مرحوم حاجی شیخ عیالمی هم حضور داشتند.
 پس از خواندن قرآن آن هم با قرائت با تشویق مرحوم 
حاجی شیخ مواجه شدم و از روز بعد آمار دانش آموزان از 

مقاله

کشاورزی میزان نیاز آبی  در مطالعات جامع 
ع دربی شامل مرخو، پی سم  کشاورزی در مزار
یک میلیون  حدود  سنتی  آبیاری  درحالت  قطاربید  و 
گرفتن نیاز آبی  که با در نظر  مترمکعب در سال برآورد شده 
کشاورزی در دربی حدود  کل نیاز آبی بخش  اولنگ زندگانی 
1/5 میلیون مترمکعب در سال برآورد می شود. از طرفی 
کال رودمعجن  که سرشاخه اصلی  میزان آورد ساالنه دربی 
برآورد  مترمکعب  میلیون   10 حدود  می شود  محسوب 
بخش  آبی  نیاز  به  نسبت  مقدار  این  که  است  گردیده 
کشاورزی در محدوده دربی حدود 8/5 میلیون مترمکعب 

مازاد خواهد داشت.
حال باوجوداین آب فراوان و استفاده بهینه از رواناب 
کشاورزی  باغات  و  زمین ها  به  تازه  جانی  نمی توان  آیا 

پایین دست روستا داد؟!
از  حمایت  تدابیر  از  یکی  دربی  انحرافی  بند  احداث 
کشاورزی  کمک به  کشاورزان رودمعجن بوده و به منظور 
از  یکی  که  دربی  در  بند  این  احداث  مطالعاتی  ح  طر
کشاورزی رودمعجن به شمار می رود  مهم ترین مناطق 
گامی  که با تخصیص اعتبار و اجرایی شدن آن  انجام شده 
کشاورزی روستا برداشته خواهد شد. احداث این  مهم در 
کثر جریانی معادل 40 لیتر بر ثانیه  بند امکان برداشت حدا
را فراهم خواهد نمود. ضمن آنکه تأسیسات این بند برای 
کنترل شده است.  عبور سیالب با دوره بازگشت 100 سال 
در این فرآیند انتقال آب از طریق خط لوله پیشنهادشده 
ع و  که مزیت آن جداسازی آب مورداستفاده مزار است 
کال  در  جاری شده  احتمالی  سیالب های  از  باغات 
رودمعجن است. همچنین با لوله گذاری مسیر در عمق 
که از یخ زدگی  مناسب می توان اطمینان حاصل نمود 
جریان در فصول مختلف سال جلوگیری خواهد شد. ضمن 
کنتور در محل انشعاب هر مشترک می توان  آنکه با احداث 

کنترل و محاسبه نمود.  آب مصرفی هر مشترک را 
در عملیات لوله گذاری با مشکالتی همچون عبور و مرور 

گدار مواجه هستیم. هزینه احداث  وسایل مکانیکی از راه 
بند انحرافی مبلغی معادل10 میلیارد ریال برآورد شده است 
ح می باشد و شامل  که این رقم تنها هزینه های اجرای طر
و  ژئوتکنیک  مطالعات،  خسارت،  پرداخت  هزینه های 

نقشه برداری نمی شود.
امری  آبخیزداری  ح های  طر در  بهره برداران  مشارکت 
ضروری و بخش مهمی از موفقیت پروژه ها را سبب می شود 
کارآمدترین روش  و امروزه مشارکت در جهان به عنوان 
است.  شناخته شده  آبخیز  حوزه های  مدیریت  برای 
ک  بنابراین حفظ و احیای منابع طبیعی به ویژه آب وخا
کشور بدون مشارکت فعال روستائیان تحقق پذیر نیست. 
روستایی  ح های  طر اجرای  در  بایگ  بخشدار  گفته  به 
بازگشایی صددرصدی مسیر باید توسط خودیاری مردم 
که در قسمت هایی از روستای رودمعجن این  انجام شود 
ح ها را با مشکالتی مواجه  کار محقق نشده و اجرای طر

کرده است.
کارشناسان مطالعات  که  در مورد احداث بند انحرافی 
آن را انجام داده و نیاز آن را در منطقه رودمعجن برآورد 
ح است رضایت مالکین  که مطر نموده اند، اولین بحثی 
دربی برای رساندن آب به پایین دست است. همچنین 
کار و زمان بر بودن آن صبر و  گستردگی این  با توجه به 
تحمل مردم روستا را می طلبد. مطلب دیگر نگرانی مردم 
ج روستا و  روستا از اینکه مبادا آب رودمعجن برای خار

مناطق اطراف استفاده شود.
که فکر مردم در این مورد از  گر راهی باشد این است  ا
کوتاه مدتی  که این هم به نوبه خود راه  کند  اساس تغییر 

نیست!
از  رودمعجن  نجات  برای  بنگریم  واقع بینانه  کنون  ا
کشاورزان  خشک سالی و جلوگیری از مهاجرت همین اندک 
باقی مانده در روستا، با صرف چنین هزینه های هنگفت 

آیا مشارکت مردم و تغییر طرز نگرش آن ها را نمی طلبد!

ودمعجن در انتظار مشارکت مردم احداث بند انحرافی ر
کارشناس ارشد مهندسی منابع آب نفیسه حسنعلی زاده- 
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مهدی امیدوار

رسوم کهن

و
َ

َتو ش
گذشتگان درمان تب به شیوه 

راضیه مرادی

شاید خیلی از شما دوستان عزیز، مثل من 
گوشتان  که این اصطالح به  اولین بار باشد 
که خیلی تازه و جالب بود. رسم  می خورد. برای خود من 
و عقیده ای عجیب اما در زمان خودش و برای مردم آن 

سال ها رسمی عادی و عقیده ای راسخ.
که خودش چندین  این داستان را از زبان مادر می گویم 
که دختربچه ای بیش نبوده آن را انجام  بار در سال هایی 
یك  حتی  و  کودك  یك  که  زمانی  سال ها  آن  در  داده. 
داروی  یا  و  پزشك  که  ازآنجا می کرد،  تب  آدم بزرگ 
که  شناخته شده ای برای درمانش نبود رسم بر این بود 
چند بچه ی قاشق چوبی به دست را می فرستادند به 
که دو زن داشت. فرقی هم نمی کرد  در خانه ی مردی 
که دو زن را همزمان داشت یا یك زنش مرده بود و حاال 
کرده بود. همین که پای دو تا زن در  زن دیگری اختیار 
زندگی این مرد در میان بود برای رفتن بچه ها به آنجا 
که  کافی به نظر می رسید. بچه ها به در خانه ی آن مرد 
که با خود همراه داشتند  می رسیدند با قاشق چوبی 
چندین بار به در می زدند. مرد صاحب خانه صدای در 
که برای چه  زدن بچه ها را می شناخت و می دانست 
که صدای قاشق چوبی  کار آن قدر رایج بود  آمدند. این 
به در، برای مردان دوزنه صدای آشنایی بود. صدای 
کرده  کسی جایی تب  که  قاشق چوبی بر در نشان می داد 
بود و بچه هایی آمده بودند از خانه ی مرد دوا و درمان 
ببرند. مرد از خانه بیرون می آمد. زیر لب غر می زد و از 
اینکه هیچ گاه حتی شب و نیمه شب از دست این بچه ها 

آسایش نداشت ناراحت بود. در را نیمه باز می کرد. بچه ها 
قاشق هایشان را از الی در نیمه باز داخل می کردند و مرد 
که غالبًا چند عدد قند )قند آن سال ها  کی هایی را  خورا
کمیاب بود و عزیز( بود توی قاشق آن ها می گذاشت. در 
را  خود  صورت  باید  بچه ها  مراسم  این  انجام  حین 
شناخته  گر  ا که  چرا نشوند  شناخته  تا  می پوشاندند 
می شدند مورد ضرب و شتم اهل آن خانه قرار می گرفتند. 
این هم مشخص نبود چرا?. شاید به خاطر عصبانیت 
که بچه ها وقت و بی وقت درست  اهالی خانه از مزاحمتی 
کودك  می کردند. بچه ها قندها را می گرفتند و سریعًا به نزد 
مریض برمی گشتند. قندها را داخل استکان چای یا آب 
کرده می خوراندند. همان  کودک تب  می انداختند و به 
کرده بود در  کودک تب  کی های مرد دوزنه دوای  خورا
که خبری از انواع و اقسام تب بر نبود. مردم  آن سال هایی 
کی ها باعث بهبود مریضی  که آن خورا اعتقاد داشتند 
کرده می شود. این که این رسم چگونه بین  کودک تب 
مردم رایج شده بود و چرا در هنگام تب دست به جان 
که او می داد  مرد دوزنه ای می زدند و از خوردنی هایی 
کردن تب را داشتند معلوم نیست اما دو  طلب فروکش 
مسئله روشن است. اول آنکه این امر ریشه در اعتقادات 
بعضًا خرافی مردم آن دوران داشته و دوم آنکه این گونه 
رسوم و دوا و درمان ها دلخوشکنکی بوده برای مردمانی 
که هیچ راه عقالنی برای درمان بیماری های خود در 
اختیار نداشتند و الجرم دست به دامان خرافات و سحر 

و جادو می شدند.

کاماًل این طرف سنگ است.یعنی طرف باغ خودش،  درخت 
گوید: و می 

که هردومه بُرفَتِیم درخت د حدی باغ مایه -ب مکه ی 
کف می دهد.صدایش را می برد  »حج حسن« طاقت از 

باال.
ُو تو زنه حج علی.مردی  کمری مو  ُا صحب مکه ور  -ِا 
َنَحَسبی واز تو چشمت ور دو تین آلوَچی ای درخت َافتی 
کی َالوَچ نداش دزیحدی سنگ بو ایمسال  َی؟تا پارسال 
کی َنرمی َالوَچ َی بُرفَت بزوحدی سنگ؟مکو حج علی مکو 
کارار. مو و تو دو ُرز دگه بشتر زینَد ِنِیم.بری دو ت َالوَچ  ای 
کی ب در دی نمُخَر خادتر مدیون مکو.ای دو تین  کوخوک 

آلوَچ د سر قبری مو و تو رَو ایمشا اهلل.
»حج علی« بور می شود.گویا انتظار صدای بلند »حج 
حسن « را نداشته.کم نیاورد صدایش را طلبکارانه می برد 

گوید: باال و می 
َن  ورگوفُتم؟حرفی  چیشه  مو  مِتن؟مگر  دشُمم  -چو 
حساِب َزُیم؟مگر مناط سنگی مینجی ِنیه؟َهم شما ورُگِین 

مناط سنگی مینجی َهس یانه؟
گوید: کالفه می  »حج حسن« 

-بله َهس
که انگار به منظورش رسیده دوباره صدایش  »حج علی« 

گوید: را پایین می آورد.نرم می 
-خدا پَیرِتر بیامورَز.خاب پس خادته بیاِین بزینچو.سنگی 
کِنن َبعش بینی و بین اهلل  کنن درختُرم نگاه  مینجیر نگاه 

ورُگ ِین درخت دزیحدی  سنَگ یا دزوحد؟
مقدار  این  آخر.تاب  سیم  به  زند  می  حسن«  »حج 

خونسردی »حج علی « را ندارد.فریاد میزند:
ُکِلَی د دنیا.خاب مرتکه  -دُگری پی َیری هرچی  مینجی 
لی ُا سنگی وامنَدر هی 

ُ
کی میی باغتر مّک ی خر تو هر عید 

کَرت خدت ورگوفَتُیم  امبا مگر  ورحدی باغ مو مَیری.صد 

کش می رود و می ایستد پشت سنگ  قدم 
ک رفته.خم  که تا نیمه توی خا سفید بزرگی 
می شود روی سنگ.چشم راستش را می بندد 
کند  و  راسته ی سنگ را تا دور دست با چشم چپ نگاه می 

گوید: و با صدای حق به جانبی می 
کو. مو ِهِچ ورِنمُگم، هم  -ُک ُتر بخدا حج حسن بیا نگا 
خادت ورگو ُا درخت دزیحدی سنَگ یا دزوحد؟بیا بیا بزینچو

کند.زیر لب   کالهش را روی سر جابه جا می  »حج حسن« 
گوید و دندانهایش را از غیظ روی هم  ال اله اال اللهی می 
می فشارد..سر را چند بار  به این طرف و آن طرف تکان 
کشد. می دهد.دستی به ریش زبر تازه ماشین شده اش می 

گوید: کند آرام باشد. می  سعی می 
-خاب مردی َنَحَسبی ای درخت چند سال د زینِج َی؟

گوید: کند و با بی میلی می  کمی فکر می  »حج علی« 
-ده ُپمَزه سال

کمی آرام شده. می  کشد.انگار  »حج حسن« نفسی می 
گوید:

کی آلوچاشر ِمِرخَت؟ -دزی ده ُپمَزه سال 
کاله می برد تو  »حج علی« دستها ی  »چَغَلش« را  از زیر 

گوید: که سرش را می خاراند می  و همانجور 
-خاب شما مِرخَتِین امبا ب َنروا.ما د عالم َهمَسیگی چیِز 
کی درخت  ورِنِمگوفَتِیم شما هم ِمِرخَتِین.امبا ای دلیل ِنمَر 

از شما بَش.
کند به  و با چهره ی حق به جانب با دست اشاره می 

گوید: کمی دورتر ایستاده ومی  که  »حج حسن« 
-بیاِین.تو ر بخدا بیاِین بزینچو.هم خادته ورگوِین ای 
درخت دزی حدی سنَگ یا دزوحد.شما مردی حجیه هم 

هرچه شما ورگویین مو قبول دُرم.
و باز چشم راستش را می بندد و صورتش را در امتداد 
کند تا مطمئن شود  سنگ قرار می دهد و انداز ورانداز می 

»مینجی«
 ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ

کبر نجفی علی ا

داستان

کولی ب جیرمت ُرفَت.دخونَت. دستی  ُگش متی؟تو مینجی 
کولی نکنی  شوا نمتنی د خو روی.امبا  خادت ِنَی. مینجی 
کی ِپرار صحب  گر بگذُرم ای درخترم میثلی َا دوِت سفدالی  ا

َرفتی  صحب روی مرد ِنُیم.
کشد: کم نمی آورد و فریاد می  »حج علی« هم 

-مرتکه ی خر خادتی و َا پی َیری خرتر از خادت.مو مینجی 
کی همه ی ده از دستت داد دَرن؟هم یک  ُکلی مُنم یا تو 
کی د بیخ تو باغ یا زمی یه دیشَت بَش ُو  کو  نَفِرر د ده پیدا 
ُکلیای تو ِدَونه ِنُرفَت بشه.عمو هرکه باغ  از دستی مینجی 
کی د بیخ  گذیشَتش.باغ زمینی  ک وا زمی یه د بیخ تو دَر پا

ت خرید و فُرش مَر. باغ زمینای تویه ب نیصبی قّمَ
صدای»حج حسن« و »حج علی« پیچیده توی باغها.
و  زنند  می  فریاد  دو  آیند.هر  نمی  کوتاه  هیچکدامشان 
کشیده اند به  خودشان را حق به جانب می دانندو فحش 
زد  وخورد بکشد. به  کارشان  نمانده  اموات هم.چیزی 
کرده اند و این دم آن دم است  هرکدامشان چوبی پیدا 
که بیل به دست از سر  بکوبند به سر و روی هم.یارمحمد 
لوجوی رد می شود تا صحنه را می بیند می دود وسط آن 
کند.وسط آن دادو بیدادها او  دو و سعی  میکند آرامشان 

گوید: هم مجبور است داد بزند.می 
کارار.از دو ت مردی حجی ریش سفید قِبَح  -مکِنن ای 

کنن. کی ور سر  هم دَون و مورَد و زینَدی همر آباد 
کشد: »حج حسن«کف به لب آورده و نعره می 

کولر خدی  کله ی ای ِب پیَیری مینجی  -ُک سرم د تا سرو 
ُکُنم همی خرگوا َیِک 

»حج علی«از بس داد زده پوست چغر و سوخته اش تا 
کشد: گوش عنابی می زند.چوب را باال برده و داد می  بنا 

که همه ی دنیار  کولم یا تو الَقیطی ب شرف  -مو مینجی 
کنم  گر جورعت دری ِبس تا چنو نرمت  میی صحب روی؟ا

کی بچه ات ِنشنَست.

کشند و و مرده و زنده ی هم را مورد  هردو نعره می 
که  لطف و مرحمت قرار می دهند ولی معلوم است 
هیچکدامشان مرد زد و خورد نیستند فقط نمی خواهند 
کمی  صدایشان از دیگری پایین تر باشد.یارمحمد اول 
که می بیند همه  کند بعد  کتشان  کند سا تالش می 
کشد و  رهایشان می  کنار می  اش هارت و پورت است 
که از دعوایشان  کند به حال خودشان.چند دقیقه ای 
گذرد هردو خسته می شوند.هنوز به هم می ُلندند  می 
گوشه ای ایستاده و به  که  اما زیر لب و آرام.یارمحمد 

بیلش تکیه داده خطاب به هردوشان  می پرسد:
-حاال ورسرین چیِش دعوا مِنن؟

»حج علی« تا این را می شنود سریع دوباره می رود 
گیرد و می  سر مینجی و پشت سنگ مینجی قرار می 

گوید:
کو.عصاًل هم تو  -ُک ُتر بخدا یارمحمد هم تو بیا نگاه 
قاضی.بینی و بین اهلل ای درخت دزیحدی سنَگ یا 

دزوحد؟
به  نگاهی  و  اندازد  به درخت می  نگاهی  یارمحمد 
کنار درخت می ایستد و به آلوچه های  دومرد  .می رود 
که عین قندیل از درخت آویزانند  و  در نور  زرد درشتی 
گوید: کند و  می  کنند نگاه می  آفتاب چشم را خیره می 
آباد  همر  ی  زینَد  و  مورَد  همی  سرین  -ور 
ِمکیرِدن؟ورسرین همی ور َسر هم تاخَتِین؟ورسرین دو 

َمن َالوَچ؟
سری تکان می دهد.پوزخند تلخی می زند و  اضافه 

کند: می 
کی خدا برکتشر از ُرزمعجن وردیشَت.ِدیَم  -ورِهچ ِنَی 
ِب  میَو،زمینامه  ِب  باغامه  ثمر،  ِب  زارامه 
کی  هم  بکار،آسمو  َن  و   

َ
ذیّل حصیل،گوسبندامه 

خوشک.از ابرا نم بته نمیه.ِهِچ ندِرم.همیجوری بشه 
دو سه سال دَگ چک ُاِو بری خوردن پیدا نمنم بعد ُا 
محل شما دوت مردی حجی ریش سِفد  ورسرین دو 
کیرَدِین و هرچه ب دهنِت مَی خدی  تین آلوَچ دهناتر وا

هم ورمِگن.
را روی دوَشش میگذارد .نگاهی به درخت  بیَلش 
که شاخه هایش زیر بار خم شده اند می اندازد  آلوچه 

گوید: و می 
گر ِنک معلوم نبو چیگر  ُخَب خدا ب ما ماها چیِز ِنَدَی ا

ِمکیرِدم.
که می رود آهسته و زیر لب    راه می افتد .همانجور 

گوید: انگار  خطاب به خودش می 
-خدی هم دعوا مِنم ورَسر هچ،هم دگرر دشُمم متِمم 
ورَسرهموهچ،مشغول ذومَبی هم مرم بری هچ،دنیا و 

َاخیَرتِمر َاَتش َدِیم ورسرین ِهچ
کشد و  بیل روی دوش راهش را از بین درختها می 

می رود.....



مهربان بود و آرام. هنوز درگیر هیاهوی زمینیان نشده بود و بار امانت آسمان 
کشید. جنس آرامش چشمانش از آن »تطمئن القلوب« های آسمانی  بر دوش می 
گوید: بنده ی من »اّن مع العسر یسری«، از چه هراسانی؟!  که می  بود، از همانها 
گفتار و رفتارش آرامش و اطمینان  ستون خانه بود و محور وحدت خانواده. از 
جاری می شد در روح و جسمت. مهربانیش از جنس ایثار بود. رنگ و رو رفته و 
کار  گشای  گره  گویا خدا قرعه خالفت به نامش زده بود تا  همراه غرض نبود. 
که  کافی باشد  خلقش در زمین باشد. شاید همین یک جمله برای شناختنش 
که در  گمان خیلی بیشتر از اینهاست  گناه آزردن غیر، آلوده نشد؛ اما بی  هرگز به 

این سطر و ستون ها بگنجد. آسمانی بود، آسمانی شد.
گذشت و هنوز داغ نبودنت تازه است. بی بی جان دومین عید بی تو هم 

مرحوم مؤذن فقید حاج 

علی اصغر میرزایی

مرحومه حاجیه زینت مدرسی )حجی بی بی(

یاد درگذشتگان

ستون »یاد درگذشتگان« نشریه جار به منظور ادای احترام به درگذشتگان و تسلی خاطر به 
بازماندگان رودمعجنی پیش بینی شده است. جهت ثبت متون و تصاویر خود در این بخش می 

توانید با شماره 09151330617 تماس حاصل نماییید.

امسال اولین سالي است که پدرمان هنگام تحویل سال 
بدون  باید  را  نو  نیست.اولین سالیست که سال  کنارمان 
صدای اذان پدر شروع کنیم. فقدانش برایمان سنگین است 
و دردناك . پدري که به جرئت می توانیم بگوییم ایثارگري 
بزرگ بود. همیشه و در همه حال به فکر مردم بود. مخلصانه 
تعهد داشت.با همه گرم  و بی ریا کار میکرد و در کارش 
می گرفت از کوچك و بزرگ. عجیب در تالش و تکاپو بود 
چه در جهت رفاه زندگي خانواده اش و چه در راه کمك به 
مردم. همیشه دلش می خواست وقتي می رویم به دیدنش، 
همگي باهم باشیم. دور هم باشیم.عاشق امام حسین بود. 
گاهي اوقات به او می گفتیم بابا زیاد سر دیگ امام حسین 
امام  برای  اذیت می کنی جواب می داد من  را  نرو. خودت 
حسین می روم خودش توانش  را به من می دهد با خودش 
معامله کرده ام؛ باید بروم. عجیب دل تنگ بابا شدیم.دلتنگ 
صدای اذانش و تنها باید حسرت نبودنش را تحمل کنیم.

یادش گرامي باد.

چندي گذشت، داغ دلم کهنه تر شده است
 بابا بیا که زخم دلم تازه تر شده است

اشکي نمانده گوشه ی چشمم تو را قسم
برگرد پیشمان و بگو قصه سر شده است

پرواز تو کمر مادرم شکست
دردت به جان من همه چي تیره تر شده است

تاج سرم بگو که وداع تو شایعه است
آخر برادرم ز غمت پیرتر شده است

برگرد نازنین به خدا در فراغ تو
مردن براي دخترکت ساده تر شده است

دل تنگی شبانه و کابوس و اشك و آه
یارب دعاي من نکند بی اثر شده است...

وشن مرحوم حاج عباس ر
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سردووش
کالته دربی ییالقی ترین 

که در مجاورت  کالته ای است  سردووش نام 
بازه رباط وری بورس قرار دارد

در باب نام گذاری این منطقه دو احتمال وجود دارد، 
کشاورزی معانی مختلفی  که آیش در  اولی »آیش سرد« است 

دارد:
که یک سال در میان بار  1-زمان بین بار دادن درختانی 

می دهند.
کشت می گویند. کشاورزی به زمین آماده برای  2-در 

که یک سال در آن زراعت نکرده باشند و از  3-زمینی 
ع و بار آوردن محصول  کشت و زر حیث قوه و استعداد برای 

آماده باشد.
دو نوع آیش وجود دارد:

کشتی  که به مدت یک سال در زمین  اول آیش معمول 
صورت نمی گیرد.

که در این حالت زمین در فصول  کشت  دوم آیش بین دو 
کشت نمی شود. پائیز و زمستان 

کشورها منسوخ شده  استفاده از آیش سنتی در بسیاری از 
ندارند.  را  زمین  نمودن  رها  توانائی  زارعین  زیرا  است، 

متأسفانه این روش در رودمعجن نیز منسوخ شده است.
که به علت سردی  اما احتمال دوم »سردآبش« است 
کالته اطالق شده است و طی سال ها تغییرات  آب وهوای این 
و راحتی تلفظ به سردآیش و نهایتًا سردووش تغییریافته 
کشاورزی این منطقه از چشمه های موجود در  است. آب 

آن تأمین می شود.
که قصد سفر داشتند در   در سال های بسیار دور مردم 
طی مسیر سفرشان شب را در بازه رباط به سر می بردند و 

در ادامه از سردووش وری بورس می گذشتند.
کالته 3 نفر بودند. مرحوم  در دو دهه ی پیش مالکین این 
گفته قدیمی ترها  که به  حاج رمضان یکی از مالکین بودند 
این مرحوم اغلب وقت خود را در آنجا صرف می کردند. حاج 
کار بودند  کشت و  رمضان به علت دوری راه روزها را مشغول 
که در آنجا ساخته بودند به سر می برد.  و شب ها در اتاقکی 
که حاصل زحمات یک ساله شان بود را در  گندمی را  ایشان 

محرم صرف عزاداران امام حسین)ع( می کرد.

جغرافیای رودمعجن

مریم علی پور

z نمایی از دربی    عکس: مهرناز مدرسی

کنید. �  خودتان رو معرفی 
ً
با سالم لطفا

کبر روشندل هستم فرزند محمدحسن متولد  به نام خدا. ا
سال 1339 هستم. البته روز و ماه تولدم را نمی دانم. مجرد 
هستم و تحصیالت خود را تا پایان سوم راهنمایی ادامه 
در   67 سال  در  را  خود  راهنمایی  سوم  مدرک  و  داده 

کردم. تربت حیدریه دریافت 
آقای روشندل از شما به عنوان یکی از استعدادهای  �

روستا یاد می کنند می توانید چند نمونه از استعداد خود 
کنید؟ را بیان 

نه من استعداد خاصی ندارم فقط درزمینه ی ریاضیات 
آن هم آنچه تا سوم راهنمایی خوانده ام را میدانم، همین.

آنچه از صحبت های شما برمی آید ضرب و تقسیم  �
اعداد است. می توانید بگویید تا چند رقم را می توانید 

کنید؟ حساب 
که حاصلشان بیش از میلیارد نباشه. اعدادی 

مثاًل حاصل ضرب 332 در542 و حاصل تقسیم  �
125000000 بر20 چند می شود؟

حاصل اولی 179944 و دومی 6250000 می شود. )جواب ها 
کمتر از یک دقیقه محاسبه می کند.( البته بنده خطوط  را 
قدیم اتوبوس های مشهد رو بلدم. مثاًل مشهد 115 خط 
که بیشتر خطوط آن از حرم به سمت دیگر نقاط  داشته 

بوده است. خط عشقی 2 و خط 94 از سمت حرم به سمت 
کشورهای آسیایی و اروپایی و چند  دستگران بود. پایتخت 

کشور دیگر رو نیز بلدم.
کره ی جنوبی  � کشورهای نروژ و  می توانید پایتخت 

و مالزی رو بگویید؟
کواالالمپور. بله. اسلو، سئول و 

که به آبشار می آیند  � گردشگرانی  نظرت راجع به 
چیست؟

آسیب  زمین ها  ب  چون  مخالفم.  گردشگر  اومدن  با 
میرسونند و میوه ها رو خراب میکنن.

چرا تحصیالتت را ادامه ندادی؟ �
که تا سوم راهنمایی درس می خوند یه  کسی  تو زمان ما 

گیرش می آمد. کار خوب 
کار خوبی نداری؟ � که اآلن  تو 

که اآلن دارم؟؟!! کاری  چرا!! چه کاری بهتر از این 
تو از مغازه ی لوازم تحریرت راضی هستی؟ �

بله. خدا رو شکر.
تا حاال چرا بزرگ ترش نکردی؟ �

گیرم بیاد. کردنش هستم. منتظرم یه پولی  تو فکر بزرگ 
حرف آخر؟ �

حرفی ندارم...! برای نشریه تون آرزوی موفقیت دارم.

کمتر از میلیارد...!
کبر روشندل گفتگو با ا

مصاحبه

گرفته تا آن دیفرانسیل  کالس اول  ریاضی سر تا تهش سخت بود و نچسب و پدر درآر. از همان یکان دهگان 
انتگرال دبیرستان. اما بین همه ی این ها جدول ضرب یک جور »بدی« خاصی داشت. مکافاتی بود حفظ 
که »شوش« و »کابل« و در  کالس جلو بچه ها در آن اوضاع و احوالی  کردنش و از همه بدتر، پس دادن حفظیات توی 
که ضرب و تقسیم را بدجور  گر جدول ضرب را بلد نبودی. در آن شرایط یک نفر بود  موارد حادتر »فلک« مهیا بودند ا
گرفته بودیم بلکه ضرب های دورقمی و سه رقمی  که ما به زحمت یادشان  فوت آب بود. نه ضرب و تقسیم های یک رقمی 
کنند او را صدا  که معلم ها می خواستند تهیج یا شگفت زده مان  گاهی  که تمامًا ذهنی.  کاغذ و مداد  کمک  را آن هم نه با 
می زدند و چند تا ضرب سه رقمی را فی البداهه می گفتند و او هم سریع توی ذهنش حل می کرد و جواب را می داد. 
همزمان معلم با ماشین حساب حل می کرد و وقتی جواب یکی بود ما »حپَک« زده می شدیم از این ذهن خارق العاده. 
کوچکش صدا می زدند.  کوچکش. همه ی مردم روستا او را به اسم  کبر می شناختیم. به همان اسم  ما  او ر ا به اسم ا

کبر روشندل. گرفتیم. ا بعدها فامیلش را هم یاد 

جواد خوشنیت
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که متشکل از 10 نفر بوده؛ پس از برگزاری مجمع عمومی در تاریخ 1390/12/19  نخستین هیئت مدیره 
کاندیدا و با رأی 248 نفر از اعضای مجمع انتخاب شده اند. این هیئت مدیره تا  از میان 14 نفر 
کنون 53 جلسه رسمی و 8 جلسه نیز به صورت غیر رسمی با حضور حسابدار، مدیر اجرائی، رئیس 
که از این میان 40  که حاصل آن  80 مصوبه بوده  کرده اند  کمیته مالی برگزار  هیئت امنا و مسئول 
کنون به مرحله  کامل اجرا و 15 مصوبه در حال اجرا می باشد و 25 مصوبه نیز تا  مصوبه به صورت 
ح  اجرا نرسیده است. بخشی از فعالیت های انجام شده توسط هیئت مدیره در این مدت به شر

ذیل می باشد:
کثر اعضا . 1 برگزاری جلسات منظم هیئت مدیره با حضور حدا

معرفی 7 نفر از جمع فوق به امور مساجد جهت اعطا حکم هیئت امناء. 2
ارتباط مستقیم با جلسات خانوادگی برای جلب مشارکت آن ها. 3
تصویب عنوان »جامعه رودمعجنی مشهد« برای این تشکل، تدوین اسانامه و طراحی لوگو . 4

برای آن طی حداقل 5 جلسه
تدوین و تصویب آیین نامه مالی، انتخاب حسابدار و تنظیم اسناد مالی . 5
ح وظایف و سپردن امور اجرایی به ایشان. 6 انتخاب مدیر اجرایی و تعیین شر
کاربری زیرزمین مسجد. 7 تصویب فعالیت های عمرانی الزم و ضروری و تعیین نوع 
کمیته مالی و . 8 تأمین هزینه های جامعه و مسجد و سامان بخشی به مسائل مالی و تصویب 

اجتماعی 
مشارکت در چاپ و انتشار نشریه جار با موضوعات مختلف در 4 جلد. 9

برگزاری مجمع عمومی سالیانه با شرکت 325 نفر. 10
برنامه های: افتتاح مسجد، یادواره شهدا، جلسه با فرهیختگان، تجلیل از ایثارگران و برگزاری . 11

راهپیمایی خانوادگی
تنظیم فرم عضویت و تصویب میزان حق عضویت سالیانه و انتخاب رابطین اعضا برای مناطق . 12

مختلف مشهد
تعامل و تبادل نظر با شورای اسالمی روستای رودمعجن. 13
تدوین آیین نامه هیئت ابوالفضلی و همکاری در اجرای برنامه های هیئت به مناسبت های . 14

مختلف
سامان دادن برنامه های فرهنگی به ویژه جلسات آموزشی قرآن. 15

در لوگوی »جامعه رودمعجنی مشهد« 
سعی شده شاخصه ها و نمادهای زیر 

گردد: طراحی 
شهر  نشانه  به  رضا)ع(  امام  گنبد   -1

مشهد
اهداف  نشانه  به  مسجد  گلدسته   -2

فرهنگی و اعتقادی جامعه
کوه از نمادهای  3- رودخانه، آبشار و 

اصلی طبیعت روستای رودمعجن
روحیه  و  شهدا  نشانه  به  له  ال گل   -4

ایثارگری مردم روستا

و در داخل آن عنوان جامعه رودمعجنی 
گنجانده شده است: نیز 

گنبد و مناره حروف جا در 
گلدسته حروف معه در 
حروف رود در رودخانه

گلدسته حروف معجن در مناره و 

که اعضای آن، جمعی از شهروندان  »جامعه رودمعجنݡی مشهد« تشکلی است غیر انتفاعی 
کان آنان، متولد روستای رودمعجن بوده و یا تعلق خاطری به  که خود یا نیا مشهدیست 

طبیعت، فرهنگ و آیین این روستا داشته باشند.

ودمعجنی مشهد« اولین هیئت مدیره »جامعه ر
نگاهی به فعالیت های سه ساله


