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یادواره سردار و 33 شهید روستای رودمعجن

از تبار باران

احمد پایدار

اولین بار بود که در این مراسم شرکت می 
کنم. بعد از  دو دهه هنوز خاطره حضور 
پدر بزرگ را در ان روز بیاد دارم و زمانی را که برای 
اولین بار چشمم به نماد های روز عاشورا افتاد و صدای 
پدر بزرگ را که نترسی بابا. چشمان اشک آلود بانوانی 
را که در اطراف  به نظاره نشسته بودند را به یاد دارم 
و این سوال بی جواب که چشمهایشان به حال من و 
امثال منی گریان بود که باید قابی را حمل می کردم 
که در بعضی مواقع از نصف خودمان هم بزرگتر بود یا 
به حال ان تصویرهای بی جان داخل قاب که از همه 

چیزشان گذشته بودند؛ و شاید با آینده نگری دقیق 
و روز ملتی گریه می کردند که روزی همه  به حال 
اهداف و آرمان های خویش را فراموش می کنند. این 
گوشه ای از خاطره و یادی بود از مراسمی که هر ساله 
برای ۳۳ شهید روستای ما برگزار می گردد مراسمی 
که هر ساله از کیفیت ان کاسته میشود و این سوال 
بی جواب که چرا کار بزرگی همچون گذشتن از جان 
نباید متولی بزرگ داشته باشد و چرا باید انها که در 
غربت و غریبی از میان ما رفتند یادشان در دشت بی 

فرهنگی ما کم کم فراموش شود.
گشتن به دنبال جواب این سوال نتیجه اش تشکیل 
جلسه  اولین  شد.  رودمعجن  شهدای  یادواره  ستاد 
هماهنگی با دعوت از کسانی که سابقه کار فرهنگی 
امام رضا  ایثارگری داشتند در ظهر شهادت  و سابقه 
جهت  جامع  ای  اساسنامه  آن  پیرو  و  گردید  برگزار 
تشکیل ستاد پیشنهاد گردید. در اولین گام پیشنهاد 
به  توجه  با  مشهد  در  شهدا  یادواره  مراسم  برگزاری 
برگزار  مردم  توسط  ای  یادواره  هیچ  کنون  تا  اینکه 
متعددی  جلسات  ابتدا  در  گردید.  ارائه  بود  نگردیده 

جهت هماهنگی بین اعضا برگزار گردید و اولین 
جلسه با خانواده شهدا در رودمعجن همزمان با اولین 
جمعه سال بعد از برگزاری دعای ندبه برگزار گردید و 

پس از آن بود که:
۱_  دو نوبت جلسه در بخشداری بایگ و بنیاد شهید 
شهرستان تربت حیدریه با مسولین شهرستان جهت  عاشورا 71

گزارش

در  کاماًل  است  قرار  نشریه  ستون  این 
باشد. صحبت کر  اختیار شما خوانندگان 
دن در رابطه با هر موضوعی در این ستون آزاد است. 
اگر پیشنهاد و یا انتقادی در رابطه با نشریه داشتید 
جار  پرشمار  خوانندگان  با  را  سخنی  خواستید  یا  و 
بگذارید،  اشتراک  به  رودمعجنی  جامعه  سرتاسر  در 
مطمئناً سریعترین و مطمئن ترین راه همین ستون 

است.
کافی ست یک پیامک به شماره 09۱5۱۳۳06۱7 
شما  پیامک  طول  اینکه  به  مشروط  نمایید.  ارسال 
حداکثر 240 حرف باشد. از شماره های آینده در این 

ستون منتظر نظرات شما هستیم. 

با خوانندگان

همزمانی شکفتن اولین شماره نشریه 
"جار" با ماه بهار قرآن را به فال نیک می 
گیریم و بر شما درود و سالم می فرستیم که چند 

کالمی با ما همراهید . 
در راستاي توسعه فعالیتهاي فرهنگي و اجتماعی 
حضرت  مسجد  فعالیتهاي  و  اخبار  پوشش  برای  و 
ابالفضل العباس)ع( و نیز مطالب مرتبط با رودمعجن 
انتشار  مشهد"  رودمعجني  "جامعه  مدیره  هیئت   ،
یک نشریه در این مورد را مصوب نمود . پس از آن 
با هماهنگیهاي صورت گرفته طی جلسات متعدد و 
همت و تالش تعدادی ازجوانان و عالقه مندان این 
منتشر  آن  شماره  اولین   ، تعریف   " "جار   ، جامعه 

شده ، که اکنون در دست شما ست .
تباران،  رودمعجنی  همه   ، نشریه  مخاطبین 
ست  کسانی  تمامی  و  رودمعجن  روستای  ساکنین 
جامعه  به  ای  عالقه  و  وابستگی   ، الفت  و  انس  که 
انتخاب  در  شد  خواهد  سعی   . دارند  رودمعجنی 
نظر  مد  مختلف  سالیق   ، محتوی  تولید  و  مطالب 
به  اعتقاد  با  نشریه  اندرکاران  دست   . گیرد  قرار 
غنای فرهنگی روستا که ریشه در پیشینه تاریخی 
آن دارد و با اتکا به پشتیبانی همه جانبه بزرگان ، 
اندیشمندان ، تخصص حرفه مندان و همت  دانش 
جوانان خصوصاً تحصیلکردگان ، امید دارند متناسب 
با افزایش شمار بازدید کنندگان ، تعداد بیشتری به 

جمع همکاران اضافه گردند .
والسالم

سخن نخست
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غالم ُقره نامی آشنا برای رودمعجنی ها خصوصا 
قدیمی ترهاست. بنا به اظهارات فرزند ایشان آقای 
اسماعیل عیالمی، غالم قره به ضرورت همزمان با 
سربازی  خدمت  سال   7 مدت  دوم  جهانی  جنگ 
را در پاسگاه های مرزی با شوروی سابق گذرانده 
و  مطلوب  رفاهی  امکانات  مناسب،  تغذیه  است. 
تمرینات نظامی از ایشان فردی توانمند و با قدرت 
مسابقه  یک  در  بطوریکه  بود؛  ساخته  باال  بدنی 
کشتی فرمانده ایشان با گویش محلی خویش صفت 
قره را به مرحوم غالم عیالمی نسبت می دهد که 
رودمعجنی  واژگان  در  »ُقَنر«  مشابه  معنی  ظاهراً 
دارد. این لقب از طریق مرحوم محمدحسن باصفت 
آورده  به رودمعجن  بوده  قره  که هم خدمت غالم 

شده است.

در فرهنگ معین »جار« 
به معنی بانگ و فریاد آمده 
به  عرب  ادبیات  در  و  است 
واژة  است.  همسایه  معنی 

آیة 48  در  بار  و یک  نساء  آیة ۳6  در  بار  دو  جار 
انفال به کار رفته است . در رودمعجن واژه جار به 
همان معنی بانگ بکار می رود و جار زدن به معنی 
اعالم خبر با صدای بلند است . تا اوایل دهه 50 که 
هنوز بلندگو در رودمعجن زیاد استفاده نمی شد، 
یکی از اهالی که صدایی بلند و رسا داشت وظیفه 
جار زدن را عهده دار بود. آخرین آنها مرحوم غالم 
این  مساجد  موذنین  معموالً  نیز  بعدها   . بود  قره 
وظیفه را انجام می دادند که معروفترین آنها مرحوم 

علی اسماعیلی است . 
به  معطوف  نشریه  این  در  جار  عنوان  انتخاب 
مورد استفاده آن در واژگان رودمعجنی و برگرفته 

از عنوان » جامعه رودمعجنی« ست.

آخرین جارچی

چند روز برگزاری یادواره در بخش های مختلف بود 
مردمی که هنوز مفتخر به صفت زیبای شهید پروری 
 ۳۳ رودمعجن  اگر  که  است  براین  اعتقاد  و  هستند 
شهید دارد در کنار دارای  400 رزمنده و چند آزاده و 
چندین جانباز  است که یکی از اهداف ستاد هم تقدیر 
از این دوستان است. باشد که بتوانیم در آینده به این 

امر مهم دست یابیم.
در  که  دوستانی  تالش  از  باید  پشتیبانی  بخش  در 
تا نیمه های  از ساعت 6 صبح روز مراسم  آشپزخانه 
شب همان روز تالش کردند و توانستند 700 نفر را بر 

سر سفره شهدا میهمان کنند تشکر کرد.
جا دارد تشکر ویژه داشته باشم از بسیجیان  همیشه  
در صحنه رودمعجن که  در امور اجرایی ، در  برگزاری 
نمایشگاه و در مدیریت ایستگاه صلواتی حضور پررنگی 
قالب  در  که  خاکی  قافله  دوستان  از  باید  داشتند. 
با یاداوره حضور  اردوهای جهادی در روستا همزمان 

داشتند و کمک های شایانی کردند قدردانی کرد.
در پایان به اطالع میرساند دفتر ستاد  یادواره شهدا 
مشهد  العباس   ابوالفضل  حضرت  مسجد  در  واقع  
مقدس )مسجد رودمعجنی ها(  دایر بوده و  پیگر امور 
مربوط به فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن 
نظرات  این ستاد منتظر  است.  این عزیزان  نام  و  یاد 
  05۱۱840484۱ های  شماره  با  شما  پیشنهادات  و 

05۱۱84046۳6 و  09۱555804۳۳ میباشد.
از زخم شناسنامه دارند هنوز

در مسجد خون اقامه دارند هنوز
انان همه از تبار باران بودند
رفتند ولی ادامه دارند هنوز

اطالع رسانی، تقسیم کار، تامین بودجه و بهره مندی 
از نظرات دست اندرکاران امر که مهمترین دست آورد 
این جلسات برگزاری یادواره در ۱۳ تیر ماه همزمان 
با مراسم چراغ –برات در گلزار شهدای رودمعجن بود.
2_ برگزاری بیش از 8 جلسه در روستای رودمعجن با 
حضور خانواده های شهدا، فرماندهان بسیج خواهران و 
برادران، دهیار، اعضاء شورا، معتمدین و جوانان جهت 
اطالع رسانی. با توجه به همزمانی مراسم یادواره شهدا 
با ایام چراغ _برات به مردم رودمعجن پیشنهاد گردید 
که مراسم را به اعضای ستاد واگذار نموده تا بتوان با 
یک کار نو این فرهنگ و سنت دیرینه را گرامی داشت 
همین  به  ساله  هر  را  برنامه  این  بتوان  است  امید  و 

شکل و به نحو احسن برگزار کرد.
۳_ برگزاری جلسات هماهنگی با خانواده های شهدا 
و رودمعجنی های مقیم مشهد جهت اطالع رسانی در 

مورد تشکیل ستاد و برگزاری یادواره.
شروع  با  اجرایی  ،کارهای  جلسات  برگزاری  از  بعد 
فعالیت های تبلیغاتی از قبیل چاپ بنرها و تپه نویسی 
آغاز گردید. در اینجا الزم است از بنیاد شهید و امور 
ایثارگران تربت حیدریه که در امور تبلیغاتی با ستاد 

همکاری کردند تشکر و قدردانی نماییم.
آماده  شهدا،  عکس  بنر،  نصب  با  یادواره  نهایی  کار 
جا  گردید.  اغاز  شنبه   روز  از  مراسم  جایگاه  سازی 
از  بعضی  وجود  رغم  علی  که  دوستانی  کلیه  از  دارد 
محدودیت ها مثل کمبود امکانات و شرایط نامساعد 
جوی ، با تالش فراوان خالصانه سعی در بهتر برگزار 

شدن مراسم نمودند تشکر کرد.
نکته قابل ذکر تالش خالصانه مردم رودمعجن در طی 

عکس: رضا استاد عصر یادواره-مدرسه رودمعجن      

گزارش
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بيان  را  مسجد  تاريخچه  از  مختصری  لطفًا 
نماييد:

در  العباس  ابالفضل  حضرت  حسینیه  و  مسجد 
در  العباس)ع(  ابالفضل  خانه  و  مسجد  نام  به  واقع 
اکبر  حاج  شادروان   ، بنا  واقف  توسط   ۱۳57 سال 
جمعه زاده ساخته و در اختیار مردم قرار گرفت. تا 
زمان حیات و زندگي ایشان ، شخصاً متولي بنا بودند 
نمودند.  مي  پرداخت  خودشان  را  مخارج  تمامي  و 
به مکان   ، بر احتیاج جلسه رودمعجنیها  بنا  سپس 
بزرگاني  بویژه  رودمعجنیها  از  بعضي  ازطرف  ثابتی 
و  بهادري  مرحوم  و  حاضري  حاجي  مرحوم  چون 
حاج عباس شجیعي و ... به واقف پیشنهاد شد که 
ایشان نیز قبول کرده و قرار شد این مسجد را جهت 
برگزاري مجالس و مراسم در اختیار رودمعجنیهاي 
مقیم مشهد قرار داده و خود نظارت بر کار مسجد 
واقف  فوت  از  بعد  دار شدند.  عهده  را  آن  تولیت  و 
وقت  امناي  هیأت  و  مرحوم  ورثه  بین  اختالفاتي 
شد.  کشیده  قضایي  مراکز  به  کار  و  آمد  بوجود 
مدارک،   و  اسناد  قضایي طبق  مراحل  انجام  از  بعد 
امور  نامه  آئین  طي  و  شد  محرز  مکان  مسجدیّت 

مساجد، هیأت امنا از بین نمازگزاران و همسایگان 
اداره  انتخاب و مسجد  و رودمعجنیها مقیم  مسجد 

شد.
كار تعمير و باسازي مسجد از چه زماني آغاز 

گرديد؟
 ۱۳80 تا   ۱۳60 سالهاي  طول  در  مسجد  این 
از  بعضي  و  شده  بازسازي  و  تعمیر  مرتبه  چندین 
اضافه  بنا  به  و  رودمعجنیها ساخته  بدست  قسمتها 
گردیده است.  تا اینکه در سال ۱۳86 با نظر مساعد 
مردمي  پشتیباني  و  حمایت  و  وقت  امناي  هیأت 
تصمیم گرفته شد تا مسجد از پایه تخریب شود. اما 
مهمترین مسأله بحث سند مسجد بود که این کار از 
طریق هیأت امنا و نامه نگاري به اداره اراضي استان 
و  نام مسجد  به  تا بالخره سند  پیگیري شد  قدس 
حسینیه ابالفضل)ع(صادر و در اداره ثبت شهرستان 

به نام مسجد ثبت گردید.
توسعه  و  تعمير  روند  و  مراحل  خصوص  در 

مسجد توضيحاتي را بيان نماييد. 
پس ازصدور سند، برای تخریب با ادارات مختلف 
بویژه اداره اوقاف ناحیه 2 مشهد و شهرداري منطقه 

8 پیگیري و پس از اخذ مجوزهاي الزم در خرداد 
۱۳86 کار تخلیه و تخریب مسجد آغاز گردید. قرار 
شد مسجد درسه طبقه)منهاي یک، همکف و سقف 
اول و دوم( ساخته شود و همانگونه شد که در حال 

حاضر مالحظه مینمایید.
و  تشکر  مراتب  طریق  این  از  است  الزم 
تقدیرخودمان را از شهردار محترم وقت و مسئولین 
محترم شهرداري و نیز از شوراي اسالمي شهر بویژه 
آقاي دکتر طباطبایي ریاست محترم شوراي وقت و 
ریاست محترم کمیته  مهرورز  االسالم  جناب حجة 
نظارتي منطقه و برادر عزیز جناب آقاي موسوي دبیر 
محترم کمیته ، شهردار محترم و معاونینشان اعالم 

کنیم.
طبق قرارداد هیأت امناء قرار شد که کار اجرایي با 
اینجانب باشد با نظارت هیأت امنا و معمار بنا جناب 
حاج آقاي اروجي و مهندسین مشاور ، آقای مهندس 

افتتاح رسمی مسجد وحسنیه ابوالفضل العباس)ع( 
گفتگوبا یکی از خادمین این مکان مقدس

افتتاح رسمی بنای جدید مسجد وحسنیه ابوالفضل العباس)ع(  بهانه ای شد تا درگفتگو 
با جناب  آقای رضایی ، یکی از موثر ترین افرادی که در احداث این بنا همت گماشتند، 
گزارشی از پیشینه و مراحل تجدید بنای این مکان مقدس تهیه که در ادامه مطالعه خواهید فرمود. 
به جرات میتوان گفت که اگر نبود پیگیری ، جدیت ، صداقت ، سادگی وصفای این مرد بزرگوار، 
احداث این بنا با این کیفت و سرعت به اتمام نمی رسید . انشاا... خداوند بر توفیقاتشان بیافزاید.

عکس:رضا استاد مراسم افتتاح مسجد        

مصاحبه

راضیه مرادی
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اینجا  )در  باشد.  محترمشان  همکاران  و  پورحسین 
نیز از زحمات این عزیزان ونیز، آقاي مهندس قالي و 

ملکوتي تشکر مینمایم(
پس از اتمام کار تخریب در پاییز همان سال کار 
گودبرداري نیز به اتمام رسید، فنداسیون ریخته شد 
و در بهار ۱۳87 کار ستون گذاري و بتون ریزي آغاز 
گردید. قبل از محرم ۱۳88 زیرزمین مسجد مسقف 
و آماده گردید و برنامه عزاداري محرم آن سال در 
پیدا کرد  ادامه  کار همچنان  برگزار شد.  زیر زمین 
بهره  آماده  تقریباً   ۱۳89 سال  در  باالخره  اینکه  تا 
برداي گردید و در نیمه دوم ۱۳89 کار خود را آغاز 

کرد. 
چه  به  مسجد  كار  پيشرفت  حاضر  حال  در 
مرحله اي رسيده ، آيا به پايان رسيده يا خير؟
عمراني مسجد  کار  درصد   95 تقریباً  اکنون  هم 
مساعدت  با  باقیمانده  درصد   5 و  رسیده  اتمام  به 

افتتاح رسمی مسجد وحسنیه ابوالفضل العباس)ع( 
گفتگوبا یکی از خادمین این مکان مقدس

رودمعجنیهاي  بویژه  محترم  خیرین 
خواهد  اتمام  به  مشهد  مقیم  عزیز 

رسید.  
منبع  و  مبلغ  مورد  در  لطفا 
هزينه هاي ساخت مسجد توضيح 

دهيد.
تالش  با  اکنون  تا  بنا  این  هزینه 
هیأت امنا و همشهریان محترم از محل 
که  بوده  کمکهایي  و  نذورات  هدایا، 
بخش عمده اي از آن را رودمعجنیها 
و بخشي را خیرین محترم از گوشه و 
کنار مساعت نموده اند.  این بنا تا به 
حال تقریباً ۳52 میلیون تومان هزینه 
جانبي  کمکهاي  )منهاي  برداشته  در 
که خیرین در بخش تخفیفات و اهداء 
مصالح داشته اند( و هم اکنون حدود 

50 میلیون نیز بدهي دارد که انشاء.. با مساعدتها و 
کمکهاي مردم پرداخت خواهد شد.

فعاليتهاي  به  تنها  مسجد  فعاليتهاي  آيا 
مذهبي آن خالصه مي شود؟

بخش  چند  به  مسجد  فعالیتهاي  خیرمجموعه 
تقسیم مي شود:

در  نمازجماعت  اقامه  فعالیتهاي مذهبي شامل:   
سه نوبت، بیان احکام و معارف اسالمي، تفسیر قرآن 
کریم و نهج البالغه، قرائت دعاهاي وارده به تناسب 
و  اي  هفته  و  فصلي  قرآن  جلسات  برگزاري  زمان، 

برگزاري جلسات دعاي ندبه در طول سال.
الف(  شامل:   رفاهی  و  اجتماعي  فعالیتهاي   
سرمایه  با  هاشم  بني  ماه  الحسنه  قرض  صندوق 
به  الحسنه  قرض  وام  اعطاي  و  میلیون  حدود80 
اعضا در ۳ قالب وام عادي، وام ازدواج ، وام درمان 
و وام کارگشایي. به مدیریت جناب آقاي حاج اکبر 
را  نفر   80 تا   70 که  خیریه   صندوق  ب(  مرادي 
و  دارد  پوشش  تحت  بین سال  در  بصورت مختلف 
بخش مهمي از هزینه هاي دارو و درمان و جراحي 

و زایمان در صورت احتیاج آنان برآورده مي کند.
برگزاري  شامل:  وآموزشی  فرهنگي  فعالیتهاي   
کالسهاي  برگزاري  فرهنگي-تفریحي،  اردوهاي 

مراکز  و  ها  سالن  و  استخر  از  استفاده  آموزشي، 
ورزشي با تخفیفهاي ویژه براي همشهریان عزیز.

نشریه  این  اندرکاران  دست  از  همینجا  در   
اعضای  بیشتر  آشنایي  براي   ، شود  می  درخواست 
از  هریک  بامدیران   ، رودمعجنیها  جلسه  محترم 
ترتیب  گفتگویی  شد،  اشاره  آنها  به  که  بخشهایی 

داده و گزارش آن را منتشر نمایند . 
داريد  ديگری  نکته  يا  مطلب  اگر  درپايان   

،بفرماييد:
فعالیتهای  توسعه  برای  جدید  مدیره  هیئت  در 
مرتبط با جلسه رودمعجنیها ، پیشنهاد شده است تا 
تشّکلی با اساسنامه مدون که هم بتواند فعالیتهای 
گذشته را تداوم بخشیده و هم فعالیتهای جدیدی 
را با توجه به نیاز اعضای جلسه )خصوصا جوانترها(
تعریف نموده ، ایجاد گردد که انتشار همین نشریه از 
مصوبات هیئت مدیره در این راستا می باشد. انشاا... 
اخبار مرتبط با این موضوع و سایر مصوبات هیئت 
مدیره از طریق همین نشریه به اطالع خواهد رسید. 
متعال  میگویم خداوند  و سپاس  تشکر  پایان  در 
بحمدا..  که  داد  توفیق  ما  به  و  کرد  یاریمان  که  را 
و  برداشته  قدمي  خدا  خانه  بازسازي  در  توانستیم 
ضبط  و  ثبت  مساجد  معماران  گروه  در  را  ناممان 
کنیم و پایگاه آبرومندي در شأن همشهریان محترم  عکس:رضا استاد مراسم افتتاح مسجد        
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معجزه

معجزه راه تو نیست
معجزه گام تو است

معجزه برق یک گنج طالی ناب نیست
معجزه رعد نگاه تو به دنیاست

معجزه مال تو نیست معجزه خود تویی
معجزه شب است و 

تو یک شعله
که به آن 

رنگ صبح می زنی  
 سحر نیکوعقیده     

شاعران رودمعجنی

چپ  چپ  های  نگاه  به  توجه  بی  الکافرون«.  ایها  یا 
باباکلو که علی رغم توافق قبلی نوبتش را خورده بودم، 
خر خودم را میراندم آن هم به صورت »دِخز«.سوره را 
خوب شروع کردم. از بس قباًل خوانده بودمش »روو« 
بودم. سوره کم کم به انتها میرسید و من عجله داشتم 
تا هرچه زودتر کار را به همان خوبی که شروع کرده 
بودم  ختم کنم .کار داشت خوب پیش میرفت که به 
"وال انتم عابدون ما اعبد " دوم رسیدم. ناگهان سوزن 
مخم در این آیه گیر کرد و هرچه به مخم فشار آوردم 
نماید،   زبانم  راهی  را  بعد  وآیه ی  کند  یاریم  بلکه  تا 
جاری  زبانم  بر  دین"  ولی  دینکم  و"لکم  نکرد  یاری 
و  را پس  آیه ها  و  نشد که نشد. هرچه عرق ریختم 
پیش کردم  و آب دهان قورت دادم که فرجی شود، 
افاقه نکرد. بابا کلو که دست و پا زدنم را دید و ندای 
ضمنی »هل من ناصر ینصرونی« یم را شنید و فهمید 
پای ذهنم بدجور توی گل مانده است، به کمکم آمد 
و گفت»لکم دینکم ولی دین«. این را که بابا کلو گفت 
انگار صد تن بار را از دوشم برداشتند. نفسم که رفته 
بود پایین و آن ته ریه هایم  گیر کرده بود و دست 
وپا میزد، ناگهان آزاد شد و  باال آمد. تنور داخل بدنم 
که انگار»شاخش« می کردند و چیزی نمانده بود که 
دمای بدنم را بچسباند به ۱00 درجه، کمی سرد شد. 
دانه های عرق که مثل مور و ملخ از سر و رو و پیشانی 
و  تعداد  از  پایین کمی  به سمت  بودند  گرفته  راه  ام 
سرعتشان کم شد.تا پس افتادنم چیزی نمانده بود که 
بخیر گذشت اما من تا آخر آن ماه رمضان حتی خیال 
خواندن قرآن هم  دیگر به سراغم  نیامد.اگر هوس بود 
همان یکبار بس بود.کوچک که بودیم از بس بهمان 
میدان نمیدادند از خواندن یک سوره ی کوچک هم 

عاجز بودیم.

بود. غلغله  مسجد  میشد  که  رمضان 
امد  می  اسماعیل  حاج  فقط  رمضان  غیر 
و حاج سید مهدی.گاهی هم حاج  بزرگ  بابا  و  نماز 
میشد  که  رمضان  اما  صادقی.  حاجی  و  محندحسن 
دوره  ی قران به راه بود و مسجد جای سوزن انداختن 
نداشت.همه می آمدند. بچه و زن و مرد. بعضی شبها 
جا نمیشدیم توی مسجد. به قول معروف"د تل بیم".

نماز را که میخواندند اول از همه حاج اسماعیل شروع 
بود. مسجد  شیخ  اسماعیل  حاج  خواندن.  به  میکرد 

حاج اسماعیل که شروع میکرد کم کم همه می امدند 
و مسجد پر میشد.

یعنی  نمیخواندیم  قران  غالباً  ها  کوچک  بچه  ما 
کمتر پیش می آمد که ما را هم داخل آدم حساب 
کنند و چند خطی هم به ما بدهند تا خودی نشان 
اما  بخوانیم،  قرآن  میخواست  دلمان  خیلی  دهیم. 
بزرگترها خیلی حوصله ی ما را نداشتند که به قول 
معروف سر خطشان را رها کنند و بنشینند و به حمد 
و قل هواهلل ما گوش کنند. انگار وظیفه ی ما این بود 
که بیاییم و در پرت ترین جای مسجد ساکت و دست 
که  هم  وقت  هر  و  ببریم  خط  و  بنشینیم  سینه  به 
یا شیطنتی سرمان گرم میشد هر لحظه  به شلوغی 
منتظر  نهیب حجی محندحسن باشیم که:»خط ببرن 
ُجُرمرگیا«. مثل حاال نبود که اینقد لی لی به الالی 
بچه ها بگذارند و کلی تشویقشان کنند برای خواندن 

یک سوره.
اولین روزی که در مسجد قرآن خواندم یادم هست.

همان اول رفتم نشستم کنار بابا کلو. می دانستم اگر 
جای بچه ها بنشینم از قرآن خواندن خبری نیست.

نفر  سه  دو  میزدم.  جا  ها  بزرگتر  بین  را  خودم  باید 
دیگر مانده بود تا نوبت برسد به بابا کلو. بابا کلو گفت:

- میی بخنی بابا جان؟
من هم از خدا خواسته گفتم:

- هم بابا کلو
کرد  جا  به  جا  چشمش  روی  را  عینک  کلو  بابا   

وگفت:
 - بشه مو کی بخونُدم بعدش تو ُهم یک الحمد بخو
 من از قبل سوره ی کافرون را حفظ کرده بودم.کلی 
تمرین کرده بودم که توی مسجد درست بخوانمش. 
نوبت به بابا کلو رسید. باباکلو داشت خودش را جا به 
جا میکرد تا خوب پشت رحل جاگیر شود و اعوذ باهلل 
در جمع   قرآن خواندن  از شوق  آنقدر  من  بگوید.  را 
هول شده بودم  که نگذاشتم بابا کلو شروع کند .دامن 
از کف دادم و بی مقدمه شروع کردم به خواندن» قل 

مسجد )قسمت 1(
علی اکبر نجفی

داستان

بالغـت گفتار 
رودمعـجنی

دکتر محمود فتوحی

مسجد  در  سرتنگل  زمین های  مالکان 
تا  بودند  شده  جمع  ده«  شو  »کوچة 
هر  داوود  کنند. حسن  تعیین  ]دشتبان[  »دیشدوو« 
با  سالی  شد.  می  انتخاب  دشتبانی  سمت  به  ساله 
صد و پنجاه من گندم دست مزد که هر مالکی سهم 

گندمش را آخر سال می داد.
حسن داوود گفته که با دستمزد سالی صد و پنجاه 
شهریها  می گوید  نمی رود.  دشتبانی  به  گندم  من 
روزهای جمعه برای آبشار می آیند و  خرابی می کنند. 
کار  کنند.  نمی  را  دیگران  مال  مراعات  هم  مردم 
نرخ  این  با  را  است. کسی دشتبانی  دشتبانی سخت 

قبول نمی کند.
باید  گفت:  انصاف  خانة  رئیس  آقا  احمد  حاجی 
دست مزد دیشددو )دشتبان( را زیاد کنیم. با دویست 

من کسانی هستند که قبول کنند.
حاجی هادی گفت: »نِه حج آقا خیلگه زیاده! چی 

خبره؟ دویس من گندوم بری دیشدوو؟«
من  دویس  به  اخیر  هادی!  »حجی  احمد:  حاج 

گندوم نه مرن! «
مُرم«  خادم  مو  نه مرن؟  گوفته  »کی  هادی:  حجی 

mrom
به  مری  من  دویس  به  واقعاً  »شما  احمد:  حاج 

دیشتونی؟«
mrem »حجی هادی: »مِر م

حج روح اهلل: »حجی هادی! به دویس من مری؟«
mran »حجی هادی: »مِرَن

و خندة مردها مسجد را از جا ورداشته بود.
حجی هادی اول جدی بودبعد دید که خودش باید 
برود و بالفاصله با صرف فعل رفتن از متکلم به سمت 
غایب مسیر حرفش را تغییر داد. این نوع بالغت در 

گفتار رودمعجنیها کم نیست.

گویش
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مریم علیپور

چشمه عارف
»زندگانی« شمالی و شرقی ترین منطقه 
رودمعجن و یکی از بخشهای »دربی » در 
از  این منطقه  قرار دارد  فاصله ۱0 کیلومتری روستا 
و  بایگ  بخش  به  شرق  از  و  کدکن  به  غرب  شمال 
زمین  و  فراوان  شود.آب  می  منتهی  بسک  روستای 
جزء  منطقه  این  محصوالت  شده  باعث  حاصلخیز 
و  باشد  رودمعجن  محصوالت  مرغوبترین  و  بهترین 
می  محسوب  نیز  عشایر  ییالق  برای  مناسبی  محل 
چشمه  از  رودمعجن  آبشار  فام  نقره  های  آب  شود. 
های زالل و سرد این منطقه جاری می گردد. یکی 
از معروفترین این چشمه ها چشمه عارف می باشد. 

در باب علت نامگذاری این چشمه به چشمه عارف، 
از بزرگان روستا نقل است که شخصی به نام عارف که 
از خان های منطقه بوده هر سال در فصل تابستان به 
اتفاق همراهانش برای استفاده از آب و هوای آنجا به 
این منطقه سفر می کرده و از آنجا که همیشه چادر 
خود را درکنار این چشمه بیان می کرده است زمانی 
هم که از دنیا می رود او را در کنار همین چشمه دفن 
می کنند و از آن به بعد این چشمه را عارف می نامند.

خصوص  در  شناس  تاریخ  قانعی  محمد  آقای 
شخصیت عارف نظر دیگری دارد. می گویند که این 
بوده  )صوفی(  عارف  یک  بلکه  خان  یک  نه  شخص 
انتخاب  خود  عبادت  برای  را  منطقه  این  که  است 
کرده و بیشتر وقت خود را در کنار چشمه به عبادت 
گذرانده است و بعد از فوت وی این چشمه را عارف 

نامیدند. 

عکس: مهدی مدرسی ولنگ زندگانی   

جغرافیای رودمعجن

راضیه مرادی

که ننوشته ست بر برگش دوایی )نظامی( نروید بر زمین هرگز گیاهی      
وجود گیاهان دارویی در طبیعت، یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. از آنجا که انسان جزئی از 
طبیعت است بطور مسلم برای هر بیماری، طبیعت گیاه مداوا کننده آن را عرضه کرده است. انسان هر چه 
به طبیعت نزدیکتر شود، سالم تر است. هر خاک و آبي بستر انواع گیاهان است. منطقه خراسان و در آن میان 
روستاي رودمعجن نیز متناسب با آب و هواي خود بستر انواعي از گیاهان دارویي مخصوص خود است. ما در 
این نشریه قصد داریم تا در زمینه این گیاهان دارویي اطالعاتي رابه طرق مختلف چه از طریق استفاده از تجربه 

هاي ساکنین روستا و چه از راه مطالعات کتابخانه اي و اینترنتي جمع آوري 
کرده ودر اختیار مخاطبین عزیز قرار دهیم. در اولین شماره  به طرز تهیه این 

داروها مي پردازیم. 
الف( دم كرده: دم کرده بهترین و با ارزشترین روش تهیه داروهاي گیاهي 
است، زیرا اکثراً مهمترین مواد مؤثر گیاهان داروئي در اثر جوشیدن از بین 
با یک  را  گیاه  از  مقداري  که  تهیه مي شود  ترتیب  بدین  مي روند. دم کرده 
فنجان آب جوش مخلوط کرده و به هم مي زنند سپس روي ظرف را پوشانده 

و مي گذارند که ۳0-۱5 دقیقه دم بکشد، سپس آنرا صاف مي کنند. 
ب( جوشانده: این روش اغلب براي داروهائي بکاربرده مي شودکه از ریشه، 
پوست یا دانه ها تهیه مي گردند. براي تهیه جوشانده ابتدا  مقدار معین گیاه 
خرد شده را با یک چهارم لیتر آب سرد مخلوط کرده مي گذارند بجوش آید. 
سپس آنرا ازروي شعله برداشته، روي ظرف را پوشانده تا۱0دقیقه دم بکشد 

سپس آنرا صاف مي کنند. 
 ج( خيسانده: روش خیساندن را براي گیاهاني بکارمي برندکه مواد مؤثر 
آنها در اثر حرارت زود خراب یا تبخیر مي شوند. براي تهیه خیسانده برروي 

مقداري از گیاه خرد شده یک چهارم لیتر آب سرد ریخته، درب ظرف را پوشانده و مي گذارند که6 تا ۱2 ساعت 
باقي بماند. هرچه این زمان طوالني تر شود عصاره قوي تر خواهد بود.

د( ضماد )بانداژ(كمپرس: ضمادها را جهت رفع کبودي و کوبیدگي، کشیدن چرک از دمل ها، آرام کردن 
را در یک کیسه  دارو، گیاه خرد شده  این  تهیه  براي  استفاده مي کنند.  بدن  از  خراش ها و کشیدن سموم 
پارچه اي کوچک قرار داده و در داخل آب جوش قرار مي دهند سپس آنرا صاف کرده، چالنده و گرم گرم 
بصورت کمپرس بکار مي برند. باید بر روي این کمپرس یک تکه پارچه غیر قابل نفوذ و برروي ان دستمال 

گرم قرار داده شود.

داروهای گیاهی

عکس: مجتبی عبدالهی اوحد اُوو        

داستان




