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خاور نجفی - مهدی موسوی 

بارش�تگرگ�در�روستا�به�مزارع�خسارت�وارد�کرد.��
می گویند گل بود به سبزه نیز آراسته شد.اوضاع کشاورزی در سال جاری مصداق بارز همین مثل است.در سال جاری  
خشک سالی از یک سو و سرمازدگی از طرف دیگر  به باغات و مزارع روستا به قدر کافی خسارت وارد کرده بودند که جله)تگرگ(

هم آمد و  جمع یاران را تکمیل کرد و تیر خالص را به باغداری و کشاورزی روستا زد. آمدن جله هایی بزرگ که به گفته ی 
شاهدان اندازه ی نقل و »تیشله« بودند خسارت وارده به مزارع  و باغات را بیش از پیش کرد.باغات میوه و گندم زارها در 
برخی مناطق خسارت های جدی دیدند.این خسارت ها به حدی است که به قول  برخی شاید باعث شود که بتو حجی روشنی  
در پی باغ زودتر از سال های دیگر کار خود را شروع کند.امیدواریم در سال های بعد کمتر شاهد این گونه خسارت های وارده 

به کشاورزی باشیم تا زحمت کشاورزان و باغداران این گونه بی ثمر نشود.

زلزله�به�بزرگی��3/5ریشتر،�روستا�را�لرزاند.��
زلزله همیشه ترسناک بوده و مایه ی رعب و وحشت .با وجود 
اینکه هر سال تقریباً یک بار این واقعه ی طبیعی را با ضعف و 
شدت متفاوت در ده شاهد هستیم اما هر بار که می آید باز هم 
آن ترس همیشگی اش را با خودش می آورد. امسال نیز زلزله 
آمد.در تاریخ 92/4/26 و در ساعت 16:30.بزرگی این زلزله 
حدود 3/5 ریشتر بود.خوشبختانه این زلزله خسارت جانی و 
مالی در پی نداشت و فقط باعث ترس و وحشت بخشی از مردم 
روستا شد.امیدواریم در مورد بهسازی و مقاوم سازی خانه های 
روستا هرچه سریع تر تدبیری اندیشه شود تا اگر این واقعه ی 
باز هم خسارتی  به وقوع پیوست  باالتر هم  باقدرتی  طبیعی 

جانی و مالی در پی نداشته باشد.

فعالیتها و حوادث ویژه جامعه رودمعجنی در ماههای گذشته به روایت خبرنگاران جار:

حوزه فرهنگي

انتخابات�شورای�روستا�همزمان�با�دیگر�روستاهای�کشور�در�رودمعجن�برگزار�شد.��
انتخابات شورای روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 
رودمعجن برگزار شد. مطابق آرا آقایان عباس ایزدی، سید علی اکبر 
اعضای  به عنوان  برای چهار سال  مرتضوی اصل و  اصغر رضایی 
شورای روستا انتخاب شدند. از نکات قابل توجه این دوره از انتخابات 
می توان به ترکیب شورا و کسانی که به عنوان منتخبین توانستند 
اعتماد مردم را به دست آورند اشاره کرد.نکته ی قابل مالحظه ی دیگر 
نحوه ی نظارت بر رأی دادن بود که اشکاالتی را ایجاد کرده بود به 
گونه ای که گویا معیارهای دوگانه ای برای کسانی که مجاز به رأی 
با شرایط  اعمال می شد.چنانکه دیده می شد دو فرد  بودند  دادن 
یکسان یکی می توانست رأی بدهد و از رأی دادن دیگری جلوگیری 
به عمل می آمد. امید است در دوره های بعد با توجه بیشتر به قانون، 

شاهد این گونه اتفاقات نباشیم.

دومین�مجمع�عمومی�جامعه�رودمعجنی�مشهد�در�مسجد�حضرت�ابوالفضل�برگزار�گردید.��
روز 26 خردادمــاه دومیــن مجمــع عمومــی جامعــه رودمعجنــی 
مشــهد بــا حضــور اقشــار مختلــف آن در محــل مســجد حضــرت 
ــای  ــم اعض ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــاس )ع( برگ ــل عب ابوالفض
ــالیانه  ــرد س ــی از عملک ــی گزارش ــه رودمعجن ــره جامع هیئت مدی
خــود بــه همــراه اهــداف آینــده تشــکیالت را قرائــت نمودنــد. در 
ــه شــرکت کنندگان اهــدا  ــی ب ــه هدایای ــد قرع ــه قی ــز ب ــان نی پای
گردیــد. مشــروح گــزارش ایــن جلســه در صفحــه 9 همین شــماره 

آمده است.

راهپیمایی�خانوادگی�در�عید�نوروز��با�استقبال�گرم�خانواده�ها�انجام�شد.��
روز دوم فرودین 1392 راهپیمایی خانوادگی برگزار شد. با وجود 
سرد بودن هوا  این مراسم با استقبال گرم خانواده روبرو شد.پس 
برنامه های متنوع در  با  از پیاده روی  تا»سرقلعه« مراسم جشنی 
آوازخوانی،  مانند: اطالعات عمومی،  برنامه هایی  برگزار شد.  آنجا 
دویدن با کیسه که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.اما مهم ترین 
مسابقه ی این جشن همان طور که پیش از برگزاری اعالم شده بود 
مسابقه ی پخت آش بود که بین خانم ها برگزار شد و هیئت داوران 
در انتها با اهدای جوایزی از کسانی که خوشمزه ترین آش را پخته 
بودند قدردانی کردند. همچنین به برندگان قسمت های مختلفی 
جوایزی اهدا گردید. طبق آمارهای غیررسمی حدود 380 نفر در 

این مراسم شرکت کردند. 

جلسه�هم�اندیشی�نخبگان�و�جوانان�و�مسئولین���
روستا�نوروز�امسال�منعقد�گردید.

مقارن با نوروز امسال، نخستین جلسه هم اندیشی با شرکت جمعی 
از نخبگان، جوانان و مسئولین روستا برگزار شد. در این جلسه افراد 
مختلف با موضوعیت بحث و بررسی پیرامون مشکالت و معضالت 
روستا و راهکارهای استفاده از تخصص ها در زمینه حل این مشکالت 
و همچنین نحوه ارتباط میان نخبگان و جوانان با یکدیگر به تبادل نظر 

پرداختند. 

z حوزه اخذ آرا رودمعجن-مسجد امام                  عکس: محمد امیدوار

z نمایی از جلسه در محل حسینیه روستا         عکس: ساجده تقی  زاده

z نمایی از محل برگزاری مجمع عمومی                 عکس: هادی رضایی

روی خط خبر

مرگ خودبه خود واقعه ی تلخی است و از آن تلخ تر اعالم 
خبر فوت عزیزان و نزدیکان است. در سال جدید از شماره ی 
قبل مجله ی جار تا کنون تعداد از هم والیتی هایمان از بین 
ما کوچ کرده و به دیار باقی شتافته اند. با شروع سال جدید 
هر روز شاهد خبر فوت عزیزی بودیم که متأسفانه این اخبار 

در سال جدید کمی بیشتر از حد معمول بود.
y )فاطمه استاد )8 فروردین
y )معصومه شیرین کام )19 فروردین
y )عباس راستی )23 فروردین
y )فاطمه رمضانی )2 اردیبهشت
y )هادی لطفی )5 اردیبهشت
y )حسین مختاری )5 اردیبهشت
y )خدیجه یادگاری )11 اردیبهشت
y )محمد توانایی )22 اردیبهشت
y )محمد نعمت زاده )30 اردیبهشت

 کسانی بودند که چندی پیش در بین ما بودند و اکنون به 
به  و  از طرف نشریه ی جار  رحمت خدا رفته اند. همین جا 
نمایندگی از طرف اهالی رودمعجن، درگذشت این عزیزان را 
به خانواده های داغدار آنان تسلیت عرض نموده،برای آن عزیزان 
درگذشته رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

اما در بین خبرهای مکرر درگذشت و فوت که ذائقه ها را 

z نمایی از راهپیمایی خانوادگی-سرقلعه                   عکس: حامد نجفی

تلخ و چهره های را درهم می کند، خبر اضافه شدن دو نفر به 
نوید  تولدها  بر لب ها می آورد.این  را  لبخند  جمعیت روستا 
تحرک و پویایی و نشاط است و نشانه آنکه زندگی ادامه خواهد 

داشت.
دوستان عزیز و هم والیتی های گرامی آقایان محمد کامروا 
و محمد پاکدل شکفته شدن گل های زندگی تان را تبریک 
آینده ای  نو رسیده مبارک. آرزوی  عرض می کنم. قدم های 

سراسر درخشان برای این گل های نو رسیده داریم.

حوزه جمعيتي )مرگ و مير- والدت(

z عکس تزئینی است              عکس: محمد امیدوار

زمان انتشار این شماره نشریه مصادف است 
یادواره شهدا رودمعجن  با سالگرد برگزاری 
در تیر ماه 91. از جمله وقایع  پیش بینی نشده ایام 
یادواره برگزاری زیارت عاشورا  بر سر مزار شهید علی 

اکبر گیلکی در شب سالگرد شهید بود.
شهید علی اکبر گیلکی در خانواده 7 نفره دیده به 
جهان گشود علی اکبر فرزند آخر خانواده بود که در 
سن 15 سالگی در منطقه سردشت به شهادت رسید 
مزار شهید در گلزار شهدا رودمعجن واقع است پدر و 
مادر شهید نیز در جوار رحمت الهی در کنار فرزندشان 

ارمیده اند.
گزیده ای از وصیت نامه شهید گیلکی :

پدر و مادرم، به شما وصیت میکنم که صبر و بردباری 
پیشه کنید و صبر انقالبی داشته باشید و در همه حال 
از یاد خدا غاقل نشوید من از شما می خواهم که اگر 
شهید شدم برایم دعا کنید و دعا کنید که من شهید 

شوم و اسیر نشوم.
شهیدان را یاد کنیم همیشه با یک صلوات

احمد پایدار

شــهید 

علی اکبر گيلگی

سبکباالن

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

y .همراه با باالبر و بازدید و مشاوره رایگان
y  بتون درجه یک با پمپ، حتی در ایام تعطیل
y تخریب و بازسازی سریع

مشاوره قبل از هر کاری با ما بنفع شماست

تلفن�تماس:
09152451774
09152451775
09158778608�

ارسال�پیام:�09159124958

نمایندگی بيمه ایران

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

تلفن تماس:
09156540310
09151223171

بی راه نیست اگر بگوییم شوراها به دلیل نوع 
منتخبین، شعارهای مطرح شده در آن، حوزه ی 
تأثیرگذاری و ارتباط مستقیم و بی واسطه با 
مردم -که اغراض سیاسی کمتر در آن دخالت دارد- یکی 
از  به همین دلیل  و  بوده  نهادهای کشور  از مدنی ترین 
پتانسیل باالیی در حوزه ی تصمیم گیری و تأثیرگذاری 
برخوردار می باشد. این اهمیت و تأثیرگذاری در روستاها 
از آن جهت که شوراها تنها نهاد مدنی موجود در این 
در  است. شوراها  دو چندان  مناطق محسوب می شود 
مناطق روستایی به عنوان پلی برای ارتباط روستائیان با 
دولت محسوب می شوند که نه تنها محملی قانونی برای 
انتقال خدمات دولت به روستائیان بوده بلکه می توانند و 
باید دغدغه ها، نیازها و مشکالت روستائیان را به نهادهای 
دولتی منتقل کنند. این نقش واسط بودن بین دولت و 
مردم در قانون وظایف و اختیارات شورای اسالمی روستا 
)ماده ی 68( نیز مورد تاکید قرارگرفته، چنانکه بند ب 
این قانون: »ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها، 
و نیازها به مقامات ذی ربط. مقامات مذکورموظف به بررسی 
پیشنهادها و ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری 
قانونی به اطالع مقامات مافوق می رسد« و همچنین بند 
د: »تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب 
روستائیان جهت اجرای سیاست های مذکور« موید این 
وظیفه ی مهم شوراهاست. امروزه از یک سو با توجه به 
گسترش وسایل ارتباط جمعی،افزایش سطح سواد و به 
افزایش سطح آگاهی مردم روستاها و آشنایی  تبع آن 
بیشتر آن ها از کارکردها و وظایف نهاد شورا و از طرف 
دیگر با گذار از دوران اولیه ی تشکیل این نهاد-البته پس 
بیشتر دوره ی آزمون و خطا  از وقفه ای چند ساله-که 
بود،بر اهمیت این نهاد بیش از بیش افزوده شده است. 
دوران سپری شده از عمر شوراها از اول انقالب تا کنون- 
با توجه با وقفه ی طوالنی مدت - را شاید بتوان به عنوان 
دوره ای آزمون و خطا در عملکرد این نهاد دانست. دوره ای 
که مردم با این نهاد و کارکردهای آن بیشتر آشنا شده 
و این نهاد نیز به مرور زمان به رفع عیوب و نواقص خود 
پرداخت. اکنون دوره ای ایست که هم مردم و هم کسانی 
که به عنوان منتخبین در این نهاد مشغول فعالیت می شوند 
تا حد قابل قبولی از وظایف و کارکردها و حد توانایی این 
نهاد مطلع بوده و نگاه واقع بینانه تری نسبت به این نهاد 
دارند بنابراین جای امیدواری است تا این نهاد به جایگاه 

واقعی خود دست یابد.
با توجه به سپری شدن انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا و با عنایت به اهمیت این نهاد در این شماره در 
حد وسع مجله کوشش کرده ایم تا اطالعات بیشتری در 
مورد این نهاد، وظایف و کارکردهایش در اختیار خوانندگان 
با منتخبین دوره ی  تا  قرار دهیم. همچنین سعی شده 
قبل شورا و منتخبین دوره ی جدید گفتگوهایی را انجام 
این موضوع  اهمیت  ما در حد  دهیم. هرچند کوشش 
برای کوشش های  باشد  ولی می تواند طلیعه ای  نیست 

بزرگ تر.

سخن نخست
علی نجفی
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ماه های دیگر می آیند و می روند بی اینکه رد و نشانی از خودشان بگذارند، بی اینکه کسی بداند کی می آیند و کی می 
روند، بی اینکه کسی چشم انتظار آمدنشان باشد یا برای رفتنشان برنامه ای بچیند، بی اینکه نشان مخصوصی داشته باشند. 
اما این یکی سوای بقیه است. چه آمدنش چه رفتنش. نه آمدنش به بقیه می ماند نه رفتنش. این یکی رمضان است. ماه 
خداست. ماه و هاللش عزیز می شوند. دقت به سرحد ثانیه می رسد مخصوصاً در اعالم اوقات شرعی. نشانه های خاص 
خودش را هم دارد. قرآن رونق می گیرد. اصاًل قرآن خواندن جور دیگری می شود. شاید تنها وقتی است که می شود قرآن 
را در جمع خواند و با صدای بلند و گاهی خوش بدون آنکه کسی مرده باشد. بدون آنکه مجلس ترحیمی باشد. مسجدها 
آباد می شوند انگار. مسجدها پر آدم می شوند. رونق می گیرند. ربنا به دل آدم می نشیند. انگار خدا جلوه ی دیگری از خودش 
را برای آدم ها آشکار کرده. جلوه ای همه رحمت و زیبایی.انتظارها مزه ی دیگری دارند. انگار روحانی ترند. انتظار رسیدن 
رمضان. انتظارهای پیش از سحر و قبل از افطار. انتظار شب قدر. حتی انتظار عید فطر. غذاها خاص می شوند مثل زولبیا 
بامیه ای که نه بعد از رمضان مشتری دارد و نه قبلش داشته. و حتی ملکوتی می شوند، مثل خرمایی که می شود روزه باز 
افطاری  از بهشت آمده است. غذا خوردن نوع دیگری می شود. مهمانی ها وقتی اسم  انگار  افطار و  کِن همه سر سفره 
می گیرند مزه ی دیگری پیدا می کنند. هرچند آدم ها هم آدم های قبلی اند و غذاها هم. آدم ها مهربان تر می شوند انگار. با 
بقیه و با خودشان. اذان عزیز می شود. اذان مهم می شود مهم تر از همیشه. شنیده اید البد که: »زود باش باخار، ورهم گرد 

العان اذو ورمگن« و یا: »چیز دگه ی ب 
اذو بنمونده تاخته سوفَرر واندزن«. اذان 
طعم دیگری پیدا می کند. طعمی که نه 
قبل از رمضان داشته و نه بعد از رمضان 
اذان می شود مبدأ همه  خواهد داشت. 
چیز در رمضان. اصاًل خود رمضان شده 
است مبدأ. مبدأ همه چیز. مبدأ همه ی 
سال. مبدأ همه ی کارهای سال. »از ماه 
رمضوی پارسال نت دیَیُیم«، »اُ سالی ب 
دنیا اََم کی ماه رمضو د خرمنا بُفتیه بو«، 
»چیل ُرز بعدی ماه رمضو بو کی بمور«...

رمضان با همه ی ماه های سال متفاوت 
است. با همه ی سال متفاوت است. رمضان 
هم ماهی »دگر« است هم »دگر« ماهی.

از قدیم االیام با آمدن رمضان مردم رودمعجن روز پیشواز 
را روزه می گیرند و به استقبال ماه رمضان می روند. زنان 
روز قبل از شروع ماه رمضان به نظافت مساجد پرداخته 

و مراسم غبارروبی از مساجد را اجرا می کنند.
از  )یا همان شوخنی( مراسمی است که  شب خوانی 
قدیم االیام رواج داشته.از زمان های قدیم مردم روستا شاهد 
برگزاری این مراسم بوده اند. زمان هایی که بلند گو نبوده 
برای بیدار کردن مردم جهت سحری، بزرگ تری که صدای 
بلند تری داشته، به پشت بام می رفته و با خواندن اشعاری 
مردم را از خواب بیدار می کرده است. مانند مرحوم غلوم 
قره، حاجی نعمت،ابراهیم مراد زاده، شیخ ذبیح اهلل، شیخ 
حسنعلی وکلب شیخ. از حدود 30 سال پیش این سنت 
با بلند گو انجام می شود. خاطره ی »شوَخنی« های مرحوم 
از  بسیاری  خاطر  در  هنوز  گو  بلند  از  اسماعیلی  علی 
رودمعجنی ها تازه است. در حال حاضر دو نفر در روستا 
باعث شده اند که رشته ی این کار پاره نشود. حاج حسن 
عظیمی و حاج  اصغر میرزایی با »شوخنی« های پیش از 

اذان صبحشان این سنت دیرینه را زنده نگه داشته اند.
»شوخنی« دعای خاص یا ذکر معینی ندارد. هر کس 
باهر زبانی که بتواند و باهر کالمی که از آن بوی نزدیکی 
و تقرب به خداوند استشمام شود »شو خنی« می کند. 
بعضی ها قرآن می خوانند، بعضی ها دعاهای مشهور را و 

برخی هم شعرخوانی می کنند. اشعاری مانند:   
مسکینم و حال ندارم ای دوست

پایمالم و بال ندارم ای دوست
لطف تو و جرم من زبس شد بسیار

من روی سؤال ندارم ای دوست
یا این دو بیتی:

چرا تو ای شکسته دل خدا خدا نمی کنی
خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی
بهر لب دعای تو فرشته بوسه میزند

برای درد بی دوا چرا دعا نمی کنی

سنت�های�رمضان
جلسات قرآن در ماه رمضان پر رونق است. تقریباً در 
زنانه و  به صورت  این مجالس  تمام مساجد رودمعجن 
بانوان در مساجد  برگزار می شود. جلسات قرآن  مردانه 
برگزار  افطار  از  بعد  آقایان شب  روزها و جلسات  عموماً 
در  پاست.  بر  روستا  در  زنانه  قران  جلسه  می شود.15 
سال های گذشته رسم بود بعد از ظهرها یک ساعت برنامه 
سخنرانی در مسجد جامع برگزار می شد که همه مردم 
روستا شرکت می کردند ولی چند سالی است به فراموشی 

سپرده شده است.
سنت حسنه ی افطاری دادن از سنت های جدانشدنی 
از همان  افطاری هر ساله  ماه رمضان است. مراسم های 
شب های اول ماه رمضان شروع می شود و تا روزهای آخر 
ماه مبارک ادامه می یابد. هرچند همچون قدیم هنوز هم 

تقریباً تمام مراسم های افطاری مخصوص آقایان است.
از  بسیاری  همچون  رودمعجن  مردمان  قدیم االیام  از 
برای زنده  و  اعتقاد داشته  به سنت وقف  مردمان دیگر 
نگه داشتن این سنت زمین هایی را وقف کرده اند. زمین های 
وقفی رودمعجن عمدتاً مخصوص ماه مبارک رمضان و 
محرم وقف شده اند. آنچه که برای ماه رمضان وقف شده نیز 
بیشتر مخصوص شب های قدر )احیا( شب نوزدهم، بیست 
و یکم، بیست و سوم هستند که در هر شب 3 نفر باهم 
زمین  چندین  افطاری ها  این  برای  می دهند.  افطار 
وقف شده اند از جمله ی این افطاری ها می توان به این موارد 

نام برد:
1-افطاری مرحوم کلب علی تقی که شب های احیاء 21 

داده می شود.
2-افطاری حاجی بمانه که شب احیاء 21 داده می شود.

3-افطاری حاج آقای فتوحی 
4-افطاری حاج آقای زندگانی
5-افطاری حاج آقای دانشپور

احیاء 23 داده  آراسته که شب  آقای  6-افطاری حاج 
می شود.

 همچنین 10 افطاری دیگر که هر ساله داده می شود 
ولی وقفی نیست و بنا به تمایل و نذر صاحبان آن هاست 

که چندین سال است ادامه دارد.
افطاری های خانگی هم زیاد است. خانم های رودمعجن 
اکثر شب های رمضان نذری شله زرد و آش دارند که عموماً 
بعد از پخت به درب خانه ها برده می شوند. غذاهای مردم 
اغلب غذاهای ساده ای  افطار و سحر  در رمضان هنگام 
سوپ، سبزی، خرما، چای نبات، آب الو، برگه زردآلو و 
خاکشیراست که بعد از نماز مغرب عشاء افطار می خورند.

روز عید فطر هم مردم بعد از دادن فطریه به مسجد 
جامع برای نماز عید میایند و برنامه شکر گذاری را به 
جای می آورند و بعد از آن به قول خودشان به سیزده بدر 

می روند.

»ُشوخنی«»ماه�دگر«

مـاه خـوب ...
»ُشوخنی«،�رسم�دیرینه

z مراسم شب های قدر- مسجد امام خمینی)ره( رودمعجن      عکس: سعید ایزدی

حوزه مذهبی

کالس�هــای�فرهنگــی�و�قرآنــی�برای���
ــکیل� ــان�تش ــاه�رمض ــران�در�م خواه

می�شود.
طبـق معمـول سـال های پیش  ایـن مـاه رمضان هم 
حجت  االسـالم و المسـلمین جناب حاج آقای آراسـته 
بـه ده تشـریف آوردنـد و کالس های فرهنگـی قرآنی را 
بـرای خواهران و دانش آموزان تشـکیل دادند. این اقدام 
فرهنگـی بـه جـا و شایسـته، جـای تقدیـر و قدردانـی 
فـراوان دارد.امیـد اسـت کـه تمـام نخبگان روسـتا این 
عمـل را الگـو قـرار داده و قسـمت اندکـی از وقت خود 

را برای ارتقا فرهنگ روستا اختصاص دهند. 

در�سـال�جـاری�روسـتای�رودمعجن���
بـا��45معتکف�بیشـترین�اعتکاف�کننده�

در�بخش�بایگ�را�داشت.
 طبـق اطالعـات واصلـه امسـال نیز سـنت حسـنه ی 
اعتـکاف  همچـون سـال های گذشـته باشـکوه برگـزار 
شـد. در ایـن مراسـم روحانـی 10 نفر  از آقایـان و 35 
نفـر  از خانم هـا شـرکت داشـتند. بنابـر گزارش هـای 
رسـیده روسـتای رودمعجن  در بخش بایگ بیش ترین 
تعـداد اعتـکاف کننده را داشـته  و گویا تنها روسـتایی 
بـوده اسـت کـه در آن آقایـان هـم در صـف اعتـکاف 

کنندگان بوده اند.

z حجت االسالم و المسلمین آراسته در جمع اهالی       عکس: خاور نجفی

z       .عکس تزئینی است

فاطمه تقی زاده

روی خط خبر
ضمن سپاس از همه خوانندگانی که نظرات و پیشنهادات 
را  ما  پیامک ها،  انبوه  ارسال می نمایند.  ما  برای  را  خود 
فضا  کمبود  دلیل  به  که  می کند  دوستانی  شرمنده 
پیامک هاشان چاپ نمی شود. و اما پیامک های این شماره: 

z  گاهنامه شما ربطی هم به رودمعجنی های مقیم
تربت داره یا فقط مال مشهدی هاس.

0915...3951 �
امتیاز نشریه متعلق به جامعه رودمعجنی مشهد  پاسخ:�

می باشد. اما محتوای آن مربوط به همه رودمعجنی ها است.

z  بیشتری شود در نوشتن گفتار رودمعجنی دقت 
نه  سن  محندح  بازی،  توشله  نه  بزی  تیشله  مثال 

مهندحسن، علفچی نه الفچی
0915...6804

z  این شماره از گاهنامه واقعا عالی بود، عیدیه خوبی
واسه همه بود. فقط در جدول چاپ شده در صفحه 11 

غلط وجود دارد.
0915...9569

z  لطفا متن هایی رو در نشریه چاپ کنید که ارزش
خوندن داشته باشه. در ضمن غلط امالیی هم دارید و 
اینکه جدول هم مورد اشتباه زیاد داره. و اگه امکانش 
هست نشریه رو گسترش بدید، پیامک، روانشناسی، ضرب 
المثل قدیمی، پیام تبریک و تسلیت و  ... . ببخشید که 

انتقادکردم به خاطر خودتون گفتم، موفق باشید.
0915...9280

z  این اما  هستم،  رودمعجن  روستای  اهالی  از  من 
نوروز  عید  ایام  در  آشنایان  از  یکبار  را سالی  ماهنامه 
دریافت می کنم، اوال گزارشات حوزه فرهنگی رو کی به 
شما می ده اگر مسابقات قرآن بوده چرا من خبردار نشدم، 
ثانیا این آمار و ارقامی که در گزارشی از یک گردهمایی 

اومده از کجا بدست آورده اید با تشکر فراوان.
0937...2947

پاسخ: برای شناسایی منابع خبری هر متن به مطلب مربوطه 
مراجعه نمایید. 

z  پیشنهاد: اگه نصف صفحه به درددال یا حرفای مردم
اختصاص داده بشه و کسی جواب به اونا بده مثل جیم 
روزنامه خراسان یا سه و نیم قدس فکر کنم طرفدارای 
زیادی پیدا کنه. شخصیتی که کسی نشناسش، من میتونم 

این وظیفه رو به عهده بگیرم.
0915...2942

z  افزایش دهید در را  تعداد صفحات گاهنامه  لطفاً 
نگارش متون دقت الزم را داشته باشید. سعید همتی

0935...3509
z  و واضح  دارد  امکان  اگر  جار  نشریه  در  عکس ها 

شفافتر بصورت زوم و در صورت امکان عکس شهدا عالمت 
زده شود. با تشکر فراوان احمد نامی

0915...7314
به شماره  پیامک  با نشریه کافیست یک  ارتباط  برای 
09151330617 ارسال نمایید. مشروط به اینکه طول 

پیامک شما حداکثر 240 حرف باشد. 
jaar.magazine@gmail.com  :پست الکترونیکی

با خوانندگان
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سيد علی اکبر مرتضوی اصل

اگر�موافق�باشید�در�ابتدا�کمی�از�خودتان�بگویید��
بسم اهلل الرحمن الرحیم. این جانب سید علی اکبر مرتضوی 
تاریخ  در  هستم.  فرزند  چهار  دارای   ،1340 متولد  اصل 
1363/7/20 به عضویت نهاد مقدس سپاه پاسداران در آمدم. 
مدت 77 ماه در جبهه های حق علیه باطل بودم و در چندین 
عملیات شرکت داشتم. حدود 10 سال فرمانده آتشبار گردان 
319 رمضان بوده حدود 3 سال جانشین گردان قرارگاه 61 
محرم و همچنین فرمانده گردان 61 محرم بوده ام. مدت 30 
سال و نیم در سپاه پاسداران بودم و اکنون هم بازنشسته ی 

این نهاد هستم.
جناب�مرتضوی�چه�چیز�باعث�شد�تصمیم�بگیرید���

در�انتخابات�شوراها�شرکت�کنید؟
با اصرار دوستان جلسه انصار الحسین و زنگ از روستا و به 
علت اینکه اگر بنده و دیگران مانند جناب آقای ایزدی و دیگر 
عزیزان نمی رفتیم باید صندوق آرای مردم روستا تعطیل می شد 
و تمام اهالی محترم باید می رفتیم زیر نظر شورای حصار. به 
همین خاطر بنده ثبت نام نمودم باشد که ان شا اهلل بتوانیم 

قدم خوبی برای روستا  برداریم. 
شورا��� در� مردم� نماینده�ی� عنوان� به� که� اکنون�

انتخاب�شده�اید�چه�برنامه�هایی�برای�آینده�دارید؟�
سرو سامان دادن به منطقه آبشار، ایجاد پارکینگ، رسیدگی 
به وضعیت بهداشت روستا و منطقه ی آبشار، کانال کشی بعضی 
ایجاد و پی گیری جاده قدیم )آن طرف  از جوهای روستا، 
به  رفتن  از  آبشار، جلوگیری  به منطقه ی  رفتن  برای  آب( 
منطقه ی آبشار در ماه های مبارک رمضان با همکاری و حمایت 
اهالی روستا ان شا اهلل، پی گیری جهت گاز که امیدواریم با 
با خواست  اول  کمک مسئولین محترم در همین دو سال 
خداوند این کار انجام پذیرد، پی گیری جهت ایجاد سد جهت 
جلوگیری از هدر رفت آب، پی گیری جهت نصب آنتن ایرانسل، 

پی گیری جهت زدن چند جاده خاکی برای باغ های تهرود و 
تیغ زدن جاده ی دربی و کجرا و مسیر آبشار، پی گیری جهت 
سنددار نمودن خانه های روستا و همچنین باغ ها و زمین ها 
باز نمودن  این طرح،  از  استقبال  اهالی و  تمایل  در صورت 
جوی های روستا توسط چند کارگر با جمع آوری پول از مالکین 
بر حسب تعداد زمینی که دارند، سنگفرش نمودن برخی از 
از  باران در بعضی  کوچه های روستا، هدایت کردن آب های 
کوچه ها، روشنایی در منطقه آبشار از آخر ده تا اول کال کجرا، 
، پی گیری جهت احداث سالن  پی گیری جهت حسینیه 

ورزشی چندمنظوره و.....
از�طریق�چه�کانال�هایی�با�مردم�روستا�ارتباط�برقرار���

خواهید�کرد؟
ان شا اهلل ما هفته ای یک بار حتماً در یک ساعت مشخص 
پاسخ گوی تمام سئوالهای هم روستائیان عزیز خواهیم بود. 
شماره تلفن منزل و همراه بنده در مخابرات روستا در اختیار 

تمام مردم می باشد.
انتظار�شما�از�مردم�روستا�چیست؟��

تمام  همکاری  مردم.  وحدت  مردم،  بودن  پارچه  یک 
رودمعجنی های خود روستا و شهرهای تربت و مشهد و تهران 

تا ان شا اهلل بتوانیم قدم های مفیدی برای روستا برداریم
با�نشریه�جار�تا�چه�حد�آشنا�هستید؟��

از همان آغاز این نشریه بنده طرفدار آن بوده و هستم و 
برای کمک و همکاری الزم آنچه از دست بنده بر بیاید در 

خدمت بوده و هستم.

عباسعلی ایزدی

جناب�آقای�ایزدی�در�ابتدا�کمی�از�خودتان�بگویید؟��
و  رودمعجن  ساکن  ساله.  هستم.53  ایزدی  عباسعلی 
تربت حیدریه. دارای 3 فرزند. فوق دیپلم هستم و سابقه ی 30 

سال خدمت آموزشی-اداری در آموزش و پرورش را دارم. 
همچنین سابقه ی 4 سال عضویت در شورای اسالمی روستا 

در سال های 60 تا 64 را دارم.
جناب�آقای�ایزدی�چه�انگیزه�ای�باعث�شد�در�انتخابات���

شوراها�حضور�یابید؟
زنده کردن حیثیت و جایگاه رودمعجن، از بین بردن و کم 
کردن فاصله به وجود آمده بین سال های اول و دوم و سوم 
انقالب، توجه به امور فرهنگی و ارزش های اسالمی مخصوصاً 
در بین نسل جوان، پی گیری امور زیربنای و توسعه اقتصادی 
و عمرانی روستا، احیا کردن کشاورزی از بین رفته، مبارزه با 

تحجرگرای و بی هویتی، تالش در مورد احداث سد
انتخاب�کرده�اند�برنامه�ی��� اکنون�که�مردم�شما�را�

شما�برای�آینده�چیست؟�چه�اهدافی�را�دنبال�می�کنید؟
با مردم، احداث سد و بحث خشک سالی و  ارتباط عمیق 
مدیریت آب، انجام کارها توسط خود مردم و نظارت و مدیریت 
شوراهای  با  هماهنگی  کشاورزی،  راه های  توسعه  شورا، 
روستاهای هم جوار جهت طرح های زیربنای در منطقه، کمک 
بین  از  باتجربه  و  مدبر  و  مدیر  و  دلسوز  افراد  از  گرفتن 
مشهد، کمک  رودمعجنی های مقیم شهرستان ها مخصوصاً 
از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در منطقه،  گرفتن 
منطقه  و  معابر  سطح  بهداشتی  معضالت  حل  در  تالش 
گردشگری و حومه روستا، تالش برای دعوت از آمدن مدیران 
واقعی  احقاق حقوق  به روستا جهت  و مسئولین عالی رتبه 

مردم، رساندن رودمعجن به جایگاه واقعی خود.
با�مردم�روستا�را�از�چه�کانال�هایی�پی��� ارتباطتان�

گیری�خواهید�کرد؟
سخنرانی، مجمع عمومی هر سه ماه یک بار، انتخاب یک 
هیئت 5 نفره از مناطق مختلف روستا جهت شرکت در جلسات 
شورا، انتخاب یک نفر نماینده خانواده های شاهد، آزادگان، 
جانبازان جهت شرکت در جلسات، انتخاب دهیاری قوی و 
اعالم صندوق  واجدین شرایط،  بین  از  و متخصص  متعهد 

انتقادات و پیشنهاد ها.
انتظاری�از�مردم�در��� به�عنوان�منتخب�شورا�چه�

رابطه�با�همکاری�با�شورا�دارید؟
مردم نوک پیکان و خط مقدم در تمام امور می باشند شورای 
اسالمی بدون پشتوانه مردمی یعنی هیچ. مردم باید در تمام 
امور عمرانی و مفید برای روستا یکپارچه از شورا هم از نظر 
مالی و هم معنوی پشتیبانی نمایند، نقاط ضعف شورا را گوشزد 
از یاس و دل مردگی  نهند،  ارج  را  نقاط قوت شورا  کنند، 

بپرهیزند، دوست و دشمن شورا را بشناسند.
تا�چه�حد�با�نشریه�جار�آشنایی�دارید؟�اگر�انتقاد���

یا�پیشنهادی�دارید�بیان�کنید
ارگان ها و  و  زبان گوی مردم  چون نشریات و مطبوعات 
ادارات هستند، در پیشبرد اهداف شورا اسالمی نقش بسزای 
برای  بامسما است ولی  اگر چه اسم نشریه  خواهد داشت، 
از  نامفهوم است.  برخوردارند  پایین تری  ادبیات  از  بسیاری 
افراد زجرکشیده، استخوان خورده ها، فرهنگیان و افراد مدیر 
و دلسوز و متخصص بیشتر استفاده شود. مطالب قیدشده در 
نشریه حتماً با سند و مدرک و استدالل باشد و در مورد نسل 
جوان و توجه به هویت و ارزش های اسالمی بیشتر مطالب 

نوشته شود.

احمد خوشخرام

کمی�خودتان�را�برای�خوانندگان�معرفی�کنید؟��
احمد خوشخرام هستم.54 ساله و دارای پنج فرزند ساکن 
روستا. تا پنجم ابتدایی خوانده ام. نجاری و بنایی و کشاورزی 
فعالیت های اصلی من در روستا ست. سابقه ی عضویت در 
بسیج را دارم و از سال 89 به عضویت شورای اسالمی روستا 

درآمدم و مشغول فعالیت شدم.
انگیزه�ی�شما�از�حضور�در�شورا�چه�بود؟��

 خدمت رسانی به مردم، انجام کارهای روستا در حد توان 
و کمک به آبادسازی و حل مشکالت روستا

فکر�می�کنید�توانسته�اید�اهداف�خود�را�در�این�مدت���
محقق�کنید؟�مهمترین�فعالیت�هایی�که�در�این�دوره�

انجام�دادید،�چه�بود؟
 البته تا حدودی. اهم فعالیت هایی که در این مدت انجام 

شد را می توان در موارد زیر بیان کرد.
پیچ  برداشتن  و  روستا  اول  در  آهنی  منزل  1-خریداری 
امور سد و گاز. گاز  تلویزیون 3-پیگیری  2-تعمیر گیرنده 
مطالعات  4-سد  است  شده  تصویب  و  نقشه برداری  روستا 

انجام شده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. 
راه  کج  و  تنگل  رسانی سر  آب  کانال های  5-لوله گذاری 
6-ساخت ساختمان دهیاری 7-کنتور گذاری آب ثقلی 8- 
ساخت میدان فوتبال. 9-تالش در گرفتن 200 هکتار زمین های 

دیمزار پی زرد از جنگلبانی و برای ثبت برای رودمعجن.
در�زمان�مسئولیت�از�چه�کانال�هایی�با�مردم�ارتباط���

داشتید؟�ارتباط�شما�با�مردم�چگونه�بود؟
فکر می کنم نوع ارتباط خوب بود و طبیعتاً بیشتر ارتباط 
حضوری داشتیم. بیشتر در مساجد ارتباط مستقیم داشتیم. 
در روستا همه جا و همه وقت در اختیار مردم بودیم. عالوه 
بر آن هفته ای یک بار جلسه ها در ساختمان دهیاری برگزار 
می شد و همچنین جلسات بخشداری هم ماهیانه برگزار می شد.

انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در تاریخ 24 خرداد برگزار شد. با توجه به اهمیت شوراهاي اسالمي شهر و روستا و با توجه به اینکه این دوره از انتخابات حائز شرایط و ویژگی های خاصي بود سعي کردیم در این شماره 
در حد توان و وقت و فضایي که در اختیارداریم به این موضوع بپردازیم.

رودمعجن با مشکالت زیادي روبرو است. مشکالتي که شوراي منتخب، که چندي دیگر کارش را آغاز خواهد کرد در اولین قدم با آن ها روبرو خواهد شد بنابراین باید برنامه هایی براي مقابله با این مشکالت داشته باشد.در 
مصاحبه های کوتاهي که با اعضاء منتخب دوره ی جدید انجام گرفت سعي شد تا مردم در جریان راهکارها و برنامه های این عزیزان براي غلبه بر این گونه مشکالت قرار گیرند. از طرفي از حق نباید گذشت که اعضاء شوراي دوره ی 
پیشین با توجه به شرایط خاصي که بر این دوره حاکم بود کارهاي مهمي را انجام دادند که از همه ی این عزیزان بابت زحماتشان باید قدردانی کرد. جار تا جایي که امکانش فراهم بود کوشید تا در این شماره گوشه ای از فعالیت های 
این عزیزان را براي مردم بازگو کند.باید قدردان زحمات تمام کساني بود که در این مدت به عنوان عضو شورا وظایف این نهاد را بر عهده داشتند و با اتحاد و همدلي و یکپارچگي به اعضاء جدید شورا این امکان را داد که وظایف 
خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.بدون همدلي و همراهي مردم کارها شدني نخواهند بود. فقط انتخاب کردن کافي نیست باید با منتخبین همراهي داشت، به آنان کمک کرد و اگر ایرادي یا ضعفي مشاهده شد بازگو کرد. 

جهت مرور و معرفی فعالیت هایی که اعضای دوره ی قبلی انجام دادند و همچنین آشنایی با برنامه های اعضای منتخب دوره ی جدید، مصاحبه هایی با این افراد صورت گرفته است که در ادامه می خوانید:

چه�میزان�با�نشریه�جار�آشنایی�دارید؟���
کم و بیش آشنا هستم. پیشنهاد می کنم برای بهتر شدن 
استفاده شود. پیشنهاد  نیروهای متعهد و کارآمد  از  نشریه 
می کنم که با کمک مردم روستا و همشهریان مقیم شهرستان ها 
برنامه ریزی  و سرمایه داران برای منطقه آبشار و گردشگری 
کنید و کمیته ای تشکیل شود تا زمین های سرتنگل به دست 
افراد خارج از روستا نیفتد و همچنین برنامه ریزی کنید که 
و  کنیم  کشاورزی جدا  زمین های  از  را  گردشگری  منطقه 
سرمایه گذار آن به دست همشهریان خودمان باشد. در خاتمه 
برای شما و همه ی کسانی که به فکر رودمعجن هستند آرزوی 

موفقیت می کنم.

حسن تقی زاده

به�عنوان�سؤال�اول�اگر�موافقید�کمی�بیشتر�خودتان���
را�معرفی�کنید؟

حسن تقی زاده هستم.43 ساله ساکن رودمعجن و دارای 
3 فرزند. سابقه ی عضویت در بسیج و عضویت در هیئت امنای 
مسجد را دارم. هم راننده هستم و هم کشاورزی می کنم. از 
سال 1388 کارم را در شورا شروع کردم و در این مدت ریاست 

شورای اسالمی روستا را بر عهده داشتم.
انگیزه�تان�از�حضور�در�شورا�چه�بود؟��

خدمت به مردم روستا و کوشش در راه آبادانی روستا
فکر�می�کنید�توانسته�اید�به�اهداف�مورد�نظرتان���

برسید؟�لطفًا�اهم�فعالیت�های�خود�را�در�مدت�حضور�در�
شورا�تشریح�کنید.

البته  اهداف رسیده ایم.  این  به  تا حدودی  گمان می کنم 
مقداری از فعالیت ها را جناب آقای خوشخرام فرموده اند من 

هم چند مورد را به آن اضافه می کنم.
1-راه اندازی و فعال نمودن ماشین زباله با همکاری دهیار. 
2-بعد از چند سال تعطیلی مرکز بهداشتی درمانی رودمعجن 

انجام تعمیرات مرکز با همکاری مرکز بهداشت و فعال نمودن 
مرکز بهداشتی درمانی رودمعجن3-درخواست پروانه مراتع 
برای گله های روستا در مراتع اطراف روستا.4-خرید و آماده 
پارک کودک. 5-کمک در سنگ فرش کردن کوچه  کردن 
پایین و راه به آن طرف آب. 6-درست کردن راه درخت چنار 
به باغ های ته رود. 7-تعمیرات راه دربی و کج راه 8-همکاری 
در ساخت دیوار ساحلی با بنیاد مسکن.9-کمک در یادواره 

شهدا.
از�چه�طریقی�با�مردم�ارتباط�داشتید؟�نوع�ارتباطتان���

چگونه�بود؟
قاعدتاً ارتباطات مستقیم بود. از طریق جلسات هفتگی، در 
مساجد و محل کار. بعضی جلسات هم که برای کارهای عمومی 
الزم بود با ریش سفیدان روستا جلسه می گرفتیم. ارتباطات 

نسبتاً خوبی داشتیم.
با�نشریه�جار�تا�چه�حد�آشنا�هستید؟��

نشریه خوبی است برای آشنای بیشتر رودمعجنی ها بایک 
دیگر. از ما که گذشت چون رودمعجن جزء مناطق گردشگری 
شده همشهریان بیشتر به فکر رودمعجن و جوانان رودمعجن 

باشند.

اصغر رضایی
جناب�آقای�رضایی�از�خودتان�بگویید.��

اصغر رضایی هستم.47 ساله ساکن رودمعجن و دارای 3 
ابتدایی درس خوانده ام.سابقه ی دو دوره  تا چهارم  و  فرزند 
عضویت در شورای اسالمی روستا را دارم.عضو  هیئت امنای 
مسجد بوده و سر کارگر اجرای جوی های سرتنگل نیز بوده ام.

انگیزه�تان�از�حضور�در�شورا�چیست؟���
خدمت به مردم و آبادی روستا

برای�آینده�چه�برنامه�ای�دارید؟��
با شعار نمی شود و باید کار عملی انجام داد و به امید خدا 

ترمیم جوی های آب کشاورزی
با�اهالی�روستا�چگونه�در�ارتباط�خواهید�بود؟��

با جلسات و از طریق مساجد هر دو هفته ای یک جلسه و 
هر دو ماه یک صورت حساب شورا به مردم ارائه می دهیم.

از�مردم�روستا�چه�انتظاری�دارید؟��
انشا اهلل مردم پیشنهاد هایشان را به ما بدهند.

تا�چه�حد�با�نشریه�جار�آشنایی�دارید؟اگر�پیشنهاد���
یا�انتقادی�دارید�بیان�کنید.

شماره ی قبلی شما را مطالعه کردم از نظر محتوا و موضوع 
بندی خوب بود.

ساجده تقی زاده - مهران مدرسی
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مصاحبه

لطفًا�از�خودتان�بگویید؟��
اینجانـب محمدرضـا نیکـو صفـت متولـد 
سـال 1350 فـارغ التحصیـل رشـته دبیری 
زبان از دانشـگاه اصفهـان که در حال حاضر 
آن  کنـار  در  و  راهنمایـی  مدرسـه  مدیـر 
مسـئولیت دهیاری روسـتا را عهـده دار می 

باشم.
چـه�مـدت�اسـت�بـه�دهیـاری���

منصوب�گشته�اید؟
بنـده از بـدو تأسـیس دهیاری ها در سـال 
1380 توسـط شـورای وقت به عنوان دهیار 
معرفی شـدم که در سـال های اولیه به علت 
عدم آشـنایی با کارهای دهیاری کار خاصی 
انجـام نـدادم و فقط در کالس هـای مختلف 
دهیـاران شـرکت کـردم تـا آشـنایی پیـدا 

کردم.
عملکرد�خـود�را�در�این��10سـال���

چگونه�ارزیابی�می�کنید؟
در مـدت ایـن ده سـال کارهـای مختلفی 
انجام گرفته اسـت که تمام در کنار شـوراها 
و بـا تعامـل بـا شـوراها صورت گرفته اسـت 
کارهـای مختلـف از قبیل کنتـرل و نظارت 
بر سـاخت و سـازها،جمع آوری زباله، اجرای 
طـرح هادی با کمـک بنیاد مسـکن، اصالح 
و توسـعه معابـر و اصـالح زمیـن ورزشـی، 
خصـوص  در  مختلـف  ادارات  بـا  مکاتبـه 
روسـتا  بهداشـت  آبخیزداری،گازرسـانی، 
صورت گرفته هم چنین سـاخت ساختمانی 
دهیـاری و احداث پـارک کودک نیـز انجام 
گرفتـه اسـت. در مجمـوع بعضـی وقت هـا 

قـرار  بنـده  بـر دوش  نیـز  کارهـای شـورا 
می گرفت.

تعامل�شـما�با�شـورا�چگونه�بوده���
است؟

در طـول ایـن مـدت هیـچ کاری را بدون 
تعامل با شـوراها و بخشـداری انجام نداده ام. 
و همیشـه سـعی کرده ام با مـردم با صداقت 

رفتار کنم.
آینده�تـان��� بـرای� برنامه�تـان�

چیست؟
بـا توجـه بـه سـختی کار در دهیـاری و 
باوجود شـوراهای باانگیزه و فرهنگی در این 
دوره فکـر می کنم کار را به آن ها باید واگذار 
کرد و بنده با توجه به مسـئولیت در مدرسه 
از ادامـه کار در دهیـاری معـذورم. دهیـار 
آینده باید باسـواد باشـد و بدانـد که کار در 
بین مردم روسـتایی که اکثراً سـواد خواندن 
و نوشـتن ندارند سـخت است. فقر اقتصادی 
و فقـر فرهنگی مشـکل اصلی روستاسـت و 

عده ای از این فقر سوءاستفاده می کنند.
چـه�توصیه�هایـی�بـرای�مـردم���

دارید؟
توصیه ام به مردم این اسـت که یک مقدار 
بـا تأمـل و تفکـر بیشـتری در مـورد بنـده 
اظهارنظـر کننـد. دهـن بیـن نباشـند هـر 
انسـانی دوسـت و دشـمن دارد یا به عبارتی 
رقیـب انسـان وقتی عقـب می افتـد به قول 

معروف پالنگی می زند و نامردی می کند.
خاطـرات�تلخ�و�شـیرین�طی�این���

مدت�داشتید؟

تمـام ایـن مـدت پـر از خاطـرات تلـخ و 
شیرین است که جای گفتن ندارد.

چه�مقدار�با�نشـریه�جار�آشـنایی���
دارید؟

چندیـن مرتبه نشـریه را خوانده ام مطالب 
خـوب اسـت امـا کمتـر بـا شـوراها و دهیار 
صحبـت شـده بهتـر اسـت در هـر نشـریه 
مطالبی از شـورا و مصوبات شـورا و کارهای 
دهیـاری چـاپ شـود تا مـردم بیشـتر آگاه 
شـوند مخصوصاً کسـانی که به دور از روستا 
در شـهر زندگی می کنند و از خیلی مسـائل 
بی خبرنـد و یا تا به آن هامی رسـد از واقعیت 
بـه دور می شـود. خواننـدگان محتـرم دو 
ایـن نشـریه  قشـرند شـهری و روسـتایی. 
می توانـد ایـن دو قشـر را بیشـتر بـه هـم 
نزدیـک کنـد و بـا ارائـه نظریـات و طـرح 
سـؤاالت مختلـف از خواننـدگان می توان به 
بسـیاری از حـرف و حدیث هـا و شـایعات 

پاسخ داد.
در�پایـان�صحبتی�بـا�خوانندگان���

ما�دارید؟
در پایان ضمن تشـکر از نشـریه و زحمات 
شـما خواهشـمند اسـت بـا توجه بـه اینکه 
رودمعجن قطب گردشـگری در استان است 
و نیـاز بـه مدیری الیق، باسـواد و بـه دور از 
نعمـت  ایـن  از  بتوانـد  تـا  دارد  حواشـی 
خـدادادی بهترین اسـتفاده را بـه نفع مردم 
بنمایـد. و ایـن مهم بـر عهده اعضا شـورای 
آینـده اسـت تـا به نحو احسـن روسـتا را به 

پیش ببرند.

علی نجفی

با تأمل و تفکر بيشتری در مورد بنده اظهارنظر کنند
گفتگو با محمدرضا نیکوصفت دهیار رودمعجن

آن هایی که کمی سن و سالشان 
خاطره ی  حتماً  می دهد  قد 
فوتبال های زیبایی که آقا رضا بازی می کرد، 
هنوز در ذهنشان مانده.شخصیت محکمش 
توی زمین و دریبل های بی نقصش نظر هر 
بیننده ای را جلب می کرد. در سال هایی نه 
توی  بود  تک  نیکوصفت  رضا  دور  چندان 
فوتبال.از آن دوران مدت زیادی گذشته و 
حاال همان آقا رضا با همان شخصیت محکم 
دهدار روستاست. روستایی با مشکالت زیاد 
و توقعات بی جا و با جای مردمش.مصاحبه ای 
آقای  با  که در پی می آید گفتگوی ماست 

 zنیکوصفت در قامت دهدار روستا. 
س: مهرناز مدرسی

عک

بيشتر بدانيد

شرایط انتساب و وظایف دهيار
برگرفته از آئین نامه شوراهای روستا

شوراهای  اجرایی  نامه ی  آئین   51 ماده ی 
اسالمی روستا  اعالم می دارد که دهیار به مدت 
چهار سال انتخاب شده که برای احراز این پست 
دارا بودن برخی شرایط الزامی است. از اهم آن 

می توان  به شرایط زیر اشاره کرد:
1-داشتن حداقل 25 سال و حداکثر 65 سال 

سن و حتی المقدور تأهل
2-سکونت در زمان تصدی سمت دهیار در 

روستا
3-عدم اشتغال به کار دولتی در زمان تصدی 

سمت دهیاری
4-دهیار نمی تواند همزمان عضو شورای روستا 

باشد
تبصره : در حوزه های انتخابیه کمتر از 1500 
نفر جمعیت که دهیار به طور نیمه وقت فعالیت 
می نماید رعایت بند »3 « و »4 « الزامی نیست.
مکرر)الحاقی   )69( ماده ی  طبق  طرفی  از   
1382/7/6(اهم وظایف دهدار بر اساس این ماده 

به شرح زیر است:
1-اجرای مصوبات شورای روستا.

2-همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعالم 
وظیفه  خدمت  مقررات  اجرای  جرائم،  وقوع 
حل  در  سعی  و  عمومی  نظم  حفظ  عمومی، 

اختالفات محلی.
3-اعالن فرمان ها و قوانین و مقررات عمومی.
تأسیسات  نگهداری  و  4-همکاری در حفظ 

عمومی و اموال و دارایی های روستا.
5-همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و 
ایجاد تسهیالت الزم در جهت ایفای وظایف آنان.

6-مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ 
تأمین  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  در  نظافت 

بهداشت محیط. 
7-همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد 
در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و 

امالک.
جهت  در  ذی ربط  مسئولین  با  8-همکاری 
حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و 

میراث فرهنگی واقع در روستا.
در  خدماتی  و  عمرانی  طرح های  9-اجرای 
تأیید  با  آمادگی  در صورت  روستا  محدوده ی 

کمیته برنامه ریزی شهرستان.
10-تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات 
قانونی روستا و  اراضی در محدوده  و تفکیک 

ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
 11- ) الحاقی 1386/8/27 (-  تشکیل پرونده 
و  بناها  ایجاد  برای  ساختمان  پروانه  و صدور 

تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا.

بـه دعـوت  واپسـین روزهـای خـرداد 92  در 
هیئت مدیـره جامعـه رودمعجنـی مشـهد، دومین 
مجمـع عمومـی ایـن تشـکل در محـل مسـجد و حسـینیه 
حضـرت ابوالفضـل )ع( برگـزار شـد. اطالع رسـانی مناسـب 
سـبب شـد تا تعداد قابل توجهی از اعضـا در این گردهمایی 
حضـور بـه هـم رسـانند. مجمـع عمومـی متشـکل از کلیه 
اعضای اصلی جامعه رودمعجنی اسـت و به عنوان عالی ترین 
مرجـع تصمیم گیـری آن محسـوب می شـود. ایـن مجمـع 
وظایـف و اختیارتـی نیـز دارد کـه از آن جملـه می تـوان به 
انتخـاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس مجمع عمومی، 
عـزل یـا پذیـرش اسـتعفا اعضـای هیئت مدیـره و شـنیدن 

گزارش بازرس مجمع عمومی اشاره نمود. 

در آغاز این مراسـم رئیس هیئت مدیره، حاج آقای حسنی 
شـرح مختصری از فعالیت های تشـکل در یک سال گذشته 
را ارائـه نمودنـد. ایشـان در صحبت هـای خـود، برخـی از 
مشـکالت و موانعـی کـه در طـول ایـن مدت بـا آن گریبان 
گیـر بودنـد را تشـریح نمودنـد. پـس از ایشـان مدیـر مالی 
جامعـه رودمعجنی مشـهد آقـای عباس رضائی گزارشـی از 
هزینـه کـرد و درآمدهـا را قرائـت نمودنـد کـه بیانگر منفی 
بـودن تـراز مالی و به عبارتـی بدهکار بودن تشـکیالت بود، 
در پایـان اظهـار امیدواری شـد کـه با همت اعضـای مجمع 

به مرور بدهی ها پرداخت گردد.
سـخنران بعدی مراسـم آقای شـیخ محمـد رضایی، مدیر 
اجرایـی هیئت مدیره بودند. ایشـان گزارشـی از فعالیت های 
اجرایـی هیئت مدیـره علی الخصـوص در بخـش توسـعه و 
تجهیز مسـجد حضرت ابوالفضل عبـاس )ع( به عنوان محل 
برگزاری تجمعات و گردهمایی ها و هسته مرکزی تشکیالت 
جامعـه رودمعجنـی ارائـه نمودند. در حاشـیه این سـخنان 
فعالیت هـای  از رونـد بهسـازی مسـجد و  نیـز تصاویـری 

انجام شده برای حضار به نمایش درآمد.
بیان برنامه ها، اهداف و چشـم اندازهای پیش روی جامعه 
نیز آخرین بخش مراسم بود. آقای محمود مدرسی، مسئول 
کمیتـه مالـی هیئت مدیـره بـه عنـوان سـخنران این بخش 

ضمـن تشـریح آئین نامه جامعـه رودمعجنی مشـهد، خبر از 
تهیـه فرم هایـی داد کـه در آینـده نزدیـک برای همـه اعضا 
ارسـال خواهد شد. به گفته ایشـان هدف از این کار تشکیل 
یـک بانک اطالعاتی از مشـهدی های رودمعجنـی تبار و نیز 
تعییـن نحـوه همـکاری اعضا با هیئت مدیره هسـت. با توجه 
بـه اهمیـت موضـوع در ادامه متـن، گزیـده ای از برنامه ها و 

چشم اندازهای ارائه شده در این جلسه را خواهیم آورد.
بـرای تعالـی جامعـه رودمعجنی اهدافی مد نظر می باشـد 
کـه ایـن اهـداف را می تـوان در قالب موارد زیر دسـته بندی 

نمود:
e.تقویت هویت دینی، مذهبی و شهروندی در بین اعضا
e و مشـارکت  حضـور،  بـرای  مناسـب  بسـتری  ایجـاد 

فعالیت هـای اجتماعـی، فرهنگـی، ورزشـي و اقتصادی 
اعضا.

e تقویـت هویـت جمعـی، افزایـش انسـجام گروهی، حس
همدلی و روحیه ی تعاون و همکاری در بین اعضا.

e بسترسـازی فضایـی پـر از صمیمـت و نشـاط و ارتقـاء
روحیه ی شادابی در بین اعضا. 

e ایجاد ارتباط با اهالی روسـتای رودمعجن برای گسـترش
و تقویت فرهنگ غنی روستا.

e اسـتفاده از توانمنـدی اعضـا بـرای شناسـایی و تقویـت
پتانسیل های روستای رودمعجن.

e ایجـاد پیونـد عاطفـی بیـن نسـل های بعـدی و نیـاکان
خویش.

در ایـن آئیـن نامه  برای پیشـبرد این اهـداف فعالیت های 
متناسـبی تعریف شـده اسـت کـه مهمترین آن ها به شـرح 

زیر می باشد:
e گسـترش و تقویـت مبانـی دینی از طریـق تقویت هیئت

اردو، سـخنرانی،  ندبـه،  برگـزاری دعـای  ابوالفضلـی، 
کارگاه های آموزشی.

e شـناخت، توسـعه و گسـترش فعالیت هـای فرهنگـي و 
اجتماعـي جامعـه از طریـق برپایی همایش و سـمینار، 
تحقیق و پژوهش، مسـابقه، جشـنواره، جلسات پرسش 
و پاسـخ، کالس هـای گفتگـو، تهیـه و تولیـد کتـاب و 

محصوالت دیداری و شنیداری.
e تقویت بنیه اقتصادي از طریق تأسـیس و توسعه صندوق

قرض الحسـنه و شـرکت های تعاونـي و تقویـت خیریـه 
ابوالفضـل العبـاس بـا هدف مرتفع سـاختن بخشـی از 

مشکالت مالی اعضا.
e فعالیت های مرتبط با روسـتا از جملـه معرفی جاذبه های

طبیعی، گردشگری و فرهنگی روستای رودمعجن.
امـا نکتـه ای کـه الزم اسـت همـه اعضـای مجمـع به آن 
توجه داشـته باشـند این اسـت کـه توسـعه ی فعالیت ها و 

اداره چنین تشـکیالتی به گونه ای که در خور شـأن جامعه 
رودمعجنی باشـد، هزینه هایی را نیز در پی خواهد داشـت. 
بـه عنـوان مثال  می توان از موارد زیر بـه عنوان هزینه های 

پیش بینی شده نام برد:
e تعمیـرات سـاختمان، تجهیـزات و وسـایل سـاختمان و

پرداخـت حـق بیمـه ي آن هـا در مقابل سـرقت، زلزله، 
سیل، آتش سوزی و ... .

e.هزینه های آب و برق و گاز و تلفن 
e تهیـه ی وسـایل و تجهیـزات حرارتی، برودتـی، صوتی و 

تصویری، اداری، آشپزی و پذیرایی.
e ،تهیـه ی مـواد و لـوازم مصرفی اعـم از اداری، آموزشـی 

بهداشتی، فرهنگی و ورزشی.
e.تولید و توزیع محصوالت فرهنگی مانند نشریه
e هزینه هـای مربـوط به فعالیت هـای مذهبی شـامل اقامه

نمـاز، برگـزاری دعـای ندبـه و...، اردوهـا، مسـابقه های 
ورزشـی، علمی، فرهنگی و هنری اجرای مراسم ایام اهلل 

و اعیاد مذهبی و مناسبت های مختلف.
e هزینه هـای تشـکیل کالس هـای آموزشـی و پرداخـت 

حق الزحمـه سـخنرانان جلسـات مختلـف، مدرسـین و 
عوامل اجرایی کالس ها.

eحق اشتراک مجالت و نشریات مرتبط 
e.تهیه ي مواد غذایی برای مناسبت های مختلف

بـرای انجـام ایـن هزینه هـا منابـع مالـی نیـز از جانـب 
هیئت مدیـره پیش بینـی گردیده اسـت، ماننـد دریافت حق 
عضویـت از اعضـاء، کمک هـای مردمـی و دولتـی، فعالیـت 
درآمـدزا در حـدود موضوعات و اهداف جامعـه، دریافت وام 
از همـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و اعتبـارات بانکـی و 

استفاده از موقوفات. 
ایـن مراسـم در نهایـت بـا انجـام قرعـه کشـی و توزیـع 
هدایایـی میان شـرکت کنندگان و تقدیـر از خدمات ارزنده 

جناب شیخ محمد رضایی، به پایان رسید.

جامعه رودمعجنی مشهد

گزارشی از دومين مجمع عمومی جامعه رودمعجنی مشهد 
بیان عملکرد یکساله هیئت مدیره و تبیین پیش نویس آئین نامه جامعه رودمعجنی مشهد

محمد امیدوار

z نمایی از محل برگزاری مجمع عمومی                       عکس: هادی رضایی

z                                            نمونه کارت دعوت دومین مجمع عمومی جامعه رودمعجنی مشهد
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بابا حاجی عزیزم:
واژه ها انگار خمیده اند در برابر اسمت و ذهن انگار دستش 
کوتاه است از عظمت کبریایی روحت، و تو نهفته ای در پرنیان هفت رنگ 

رویاها ....
آغوش زمین سخت در بر گرفته جسمت را و تو چشم فرو بسته ای از 

تمامی ما.....
من دلتنگم...

دلتنگ نوازش دستانت به روی گیسوانم و موج آرامش چشمانت به روی 
دردهایم....

خالق خاطراتم...
نمی دانم دستانمان در کجای راه دیگر دستانت را گرم نکرد و نگاهمان دلت را...

و در کدامین روز بی طلوع، غریبگی با ما آرزوی شب هایت شد.
در این برهوت عشق نغمه ی مستانه ی تو زندگی را چون شهد شیرین می نمود اما...

دیگر صدا زدنت طنین انداز شب های بی کسی مان نمی شود....
آزادانه پر گرفته ای. و شتافته ای به سوی حضرت حق. به سوی معشوقی که در تمام زندگی، تنت در 

عطش عشقش سوخت.
چگونه می توان تاب آورد ندیدن نگاهت و نشنیدن صدایت را....

چگونه می توان تو را از یاد برد؟
تو را می خوانم.... تو را فریاد می کنم.... و ریه هایم از هوای تو پر و خالی می شد....

مرا ببین... عطشم را حس کن زمانی که در آتشت می سوزم.... مرا دوباره در آسمان خویش به پرواز در 
بیاور...

رایحه ات تا دنیا برقرار باشد نسیم خانه مان خواهد بود و یادت جاودانه در قلبمان...
شادی روح همه ی گذشته ها...

مطلب رسيده
خاطره حقیقی

پيسوم
افسانه یا واقعیت

یکی دیگر از مناطق دربی که 
در این شماره به آن می پردازیم 
منطقه پیسوم است. پیسوم نام خود را از 
یک فرورفتگی که در داخل کوهی در آن 
این  است.  گرفته  شده  ایجاد  منطقه 
فرورفتگی را طاق عس سوم )اسب ُسم( 

می نامند.
پی به معنی عقب، پشت، دنبال و سوم  

به معنی آغل گوسفندی که در دامنه کوه بنا می شود و هم به معنای ناخن دست و پای چهارپایان مثل 
اسب و االغ است. 

وجود همین شکل طاق مانند که شبیه ردپای اسب )سم اسب( بوده و در رشته کوه رو بروی این دشت 
قرار دارد، این منطقه را به پی سوم معروف کرده است. این طاق به احتمال قوی، حاصل تغییرات و 
دگردیسی های پوسته زمین است که به شکل سم دیده می شود. اما در اذهان پیران و ریش سفیدان روستا 
باوری وجود دارد که این طاق را جای پا یا رد سم دلدل اسب امام علی )ع( می دانند و معتقدند که این 
جای سم، به جای مانده از زمان فتح ایران در زمان امام علی )ع( است. جهت کسب اطالعات تکمیلی  
در مورد این مطلب می توانید به مطلب دکتر فتوحی زیر عنوان »ریشه شناسی رودمعجن )رودماهگان(« 
در سایت حیتا مراجعه نمایید. بنا به گفته کشاورزان و مالکان آثار آب در داخل طاق مشاهده می شود. 

محصوالت این منطقه عمدتاً غالت از قبیل گندم، جو، لوبیا و عدس است.
مالکان این منطقه 9 نفر و 11 شبانه روز آب دارد. این منطقه حد واسط بین مرخو و قطار بید است.

جغرافيای رودمعجن
مریم علی پور

z نمایی از پیسوم                                                   عکس: سعید ایزدی

داروهای گياهی

گل گاوزبان
آرام کننده اعصاب و تصفیه کننده خون

نام علمي آن  گاوزبان که 
Borage officinalis است، 
گیاهي است علفي و یک ساله که ارتفاع 
ساقه آن تا 60 سانتیمتر می رسد ساقه 
آن شیاردار و خاردار است. برگهاي این 
گیاه ساده و پوشیده از تارهاي خشن 
است. گل های آن به رنگ آبي، سفید، 
بنفش و آبي مي باشد. گل، برگ و سر 
شاخه های گل دار آن به مصرف دارویي 
می رسد. گاو در زبان پارسی به معنی 

بزرگ و دراز هم آمده است و گل گاوزبان یعنی گلی که زبانی )یا برگی( 
دراز دارد.

گاوزبان احتماالً از شمال آفریقا به نواحی دیگر راه یافته و امروزه در منطقه 
مدیترانه، نواحي شمال آفریقا و قسمت هایی از خاورمیانه می روید. در ایران 
این گیاه بومي گیالن بوده و از قدیم در بسیاري نقاط گیالن به صورت 

خودرو وجود داشته است.  
گاوزبان که در لهجه ما اهالي رودمعجن به »زبو گو« معروف است، به 
یافت  از جمله سرتینگل و تشت تهروي  وفور در مناطق مختلف روستا 
می شود. گل گاوزبان ابتدا در اوایل فصل بهار به صورت گیاه سر از خاک 
بیرون آورده و معموالً همراه با دیگر سبزیجات دشت به مصرف خوراکي 
می رسد. کم کم در اثر رشد و نمو، از اوایل خردادماه، گیاه به مرحله گل 

دهي می رسد که این گل دهي معموالً تا اواسط تابستان ادامه دارد.
خواص�دارویی:�

گاوزبان از نظر طب قدیم ایران سرد است 
1( گل گاوزبان و برگ های آن تصفیه کننده خون است 

2( آرام کننده اعصاب است 
3( عرق آور است 
4( ادرارآور است 

5( کلیه ها را تقویت می کند 
6( سرماخوردگي را برطرف می کند

7( براي از بین بردن سرفه از دم کرده گل گاوزبان استفاده می شود 
8( بی اختیاری دفع ادرار را درمان می کند 

9( التهاب و ورم کلیه را درمان می کند 
10( در درمان بیماري سرخک و مخملک مفید است

11( ضماد برگ های گاوزبان براي رفع ورم موثر است 
12( برگ های پخته شده گاوزبان را می توان همانند اسفناج استفاده نمود

13( برگ های تازه گل گاوزبان حاوی مقدر زیادي ویتامین C می باشد 
و دربرخی کشورها داخل ساالد نیز استفاده می شود.

طریقه�استفاده:�
براي تهیه دم کرده گل گاوزبان 15 گرم از برگ و مقداري گل این گیاه 

را داخل آب جوش ریخته و بگذارید دم بکشد.
این جوشانده را بعد از هر وعده غذایي باکمی قند و شکر نوش کنید؛ 
البته به یاد داشته باشید که گل به علت داشتن آلکالوئید براي زنان حامله 
و شیرده مضر است. مصرف بیش از 5 روز مداوم این گیاه ممکن است 
باعث عادت شود؛ بنابراین پس از 5 روز استفاده از آن در صورت نیاز، 3 

روز فاصله انداخته و سپس دوباره مصرف کنید.

راضیه مرادی

ای می گویند و می روند. زن همان جور که با 
دو سه تا زن گرم صحبت کردن است هرکس 
که می آید از انواع و اقسام وسایل چیده شده 
روی فرش چیزی تعارفش می کند. گاهی نگاهی 
به اسباب و اثاث پر و پیمان روی فرش می اندازد. 
انگار امسال در رقابت با بقیه کم نیاورده و به 
همین خاطر از خودش راضی است. همه چیز 
تکمیل است. از چای و انواع شیرینی و شکالت 
اقسام  و  حلواجات  انواع  و  خرما  تا  گرفته 

میوه جات.
پسرک 4-5 ساله ای با یک پالستیک مشکی 
می آید. »خدا بیاش مورَز« را که می گوید سر 
پالستیک مشکی را با دو دستش باز می کند و 
و  از شیرین ها  پسر  پسر.  دراز می کند طرف 
شکالت هایی که روی قبر چیده شده کمی بر 
می دارد و می ریزد توی پالستیک پسرک. زن 
زیرچشمی همه ی این صحنه را رصد می کند. 
به محض اینکه پسرک راهش را به سمت بساط 
دیگری می کشد ومی رود، زن سریع می آید 

پهلوی پسرش و آهسته می گوید:
ننه جان وقتی ای بچ کچا مَین ب خدا   -
بیامورزی اسبابای خوبر د الکشه مِرز. اُ اونبات 
تروشا و اُ نقالی خوردیر کی پوره ی محکمَتَر 
بری همونا اَوورَدیُم. هر وخ یِک میه از همونا د 
الکش ِرز. ننه جان سه ُرز َمِیم ب سر خاکایِم 
ای اسبابا تا ُرز سوم بَیید بود کنه. آدمای کلو 
هم کی مَیَین خلِه سمیج َمَرو کی چیزه وردَرن. 

دو سه بار تعاروفشه کو بسه.
پسر سری تکان می دهد که معلوم نمی کند 

به تأسف است یا به موافقت.
باالدست، در فاصله ای نه چندان دورتر از بند 
و بساط زن و پسر، مرد میان سالی کنار قبری 
ایستاده. قبر سنگ ساده ی کوچکی دارد. اسم 
و فامیل متوفی است با دو تا تاریخ و یک مصرع 
از یک رباعی: »عاقبت خاک گل گوزه گرانیم 
همه«. مرد یک بسته خرما را بازکرده و روی 
فاتحه ای  و  می آید  که  هرکس  گذاشته.  قبر 
می خواند خرمایی تعارفش می کند. زن چشمش 
به مرد میان سال و بساط نه چندان پرو پیمانش 
می افتد. آهسته به پهلوی زن بغل دستی اش می 

زند و با اشاره ی سر می گوید:
-اُ رحیم حجی ساالر نیه؟

زن برمی گردد. چشم هایش را ریز می کند زل 
میزند به مرد میان سال و می گوید:

-ِدِریه نشدی یَُیم. از وقتی ب شهر ُرفَت دو 
سه بار اُ ُهم از دور دیه یُمش امبا بنظُرم هُمیه

پسرک بی حوصله می پرسد:
-خاب گول کشمیری یا ای، چی فرقه دره؟ 

َمِیم دروش بنچیِنم.
زن می گوید:

-فرق دره ننه جان ِخِل فرق دره. ما ای قلیر 
واندزم مردوم چیشه ورمَگن؟ ورنِمگن َخنَوَدی 
اصغر حجی اسبابای ُکه نَِشر آورَدن ب سرخاک؟.

و زیرچشمی به قبری که ده متری آن طرف 
تر است و رویش از شیر مرغ تا جان آدمیزاد 

اسباب چیده اند اشاره می کند و می گوید:
- قبری محمد حج آقار نگا کو. نگا کو چین 
اسباب اُوزارا اَوورَدن.عنه پَیر تو چیِشش از محمد 
حج آقا کمتر بو که اونا بری پیَیرشه اُجور چیزا 
بَِر ننه جان قلی گول کشمیریر  بیاَرن ما نه؟ 

بیار.
و  می کند  جمع  را  قالی  عصبانیت  با  پسر 
می گذارد روی دوش.پشت که می گرداند برای 

رفتن زن تند می گوید:
-محندعلیر ورُگ زود سُموارر بیاَر. واز اُ سُموار 
برینجی خوردیر نَیَر مور دزینجه در پِش مردوم 
د شو ننگَیت کنه. سموار کلُر بیاَر. سه ته پوشتی 
َقلینی هم د بیخ اشکاف گذیشتَیم درو خر کنه 

بیاَر.
با صدای  نزدیک می شود  به پسر  زن کمی 

آهسته می گوید:
َخَنی  در  به  بَرو  یَی  می  کی  راهت  -دسر 
مردوم  ی  همه  بیاَی.  زود  ورگو  کلبعباس 

قارویاِش امیَین.
و غرغر می کند که:

-خبرش نمُدنُم نماُشم َمَی بیاَی. از بس سنگی 
َی ای مرتَک تا شو نَِخَم

و همان جور که به قبر بغل دستی نگاه می کند 
و  قرآن دست گرفته  میان سال  که دوتا مرد 
باشد  با خودش  انگار که  می خوانند، زیر لب 

می گوید:
-سال دَگ بَیید دوِت قارو ورُگُیم. یک قارویه 
ننگَیت دَر. همه ی اَدمای هم تنگ هم سنگ ما 
دوِت قارو دَرن ما یَِک. مردوم چیشه ورمَگن؟!

بعد پسر کنار سماور نشسته و  یک ساعت 
دارد چای می ریزد. زن با دو سه تا زن دیگر 
روی فرش نشسته و همان جور که حواسش به 
همه چیز است با آن ها صحبت می کند. پیرمرد 
میان سالی وسط نشسته. قرآن بزرگ برگ کاهی 
خط درشتی دست گرفته و بی اعتنا به آیند و 
روند مردم می خواند.مردم می آیند و فاتحه ای 
و گپ و گفت کوتاهی و »خدا رحمتش کنه« 

را  زن دیگر همچنان که استکان چایش 
هورت می کشد می گوید:

-همویه. مرتکه از بس گوشَنیه یک بسته 
ی خرمایه وردیشته اَورَد به سر قبر پَیرش.

آن یکی میگوید:
چین  کو  نگا  َدَریی  و  مال  ایقذر  -خدی 
سنگی قبِر بِری پَیرش بگذیشَت. ب ُزر یک 
َهس.  ساالرم  بَچی حجی  عنه  مَر.  بریست 
َمَی د َسر گورش  َدَرییر  و  اُقذر مال  نمدنَم 

کنه.
زن دیس شیرینی را برمی دارد و تعارف دو 
می کند.  می خوانند  فاتحه  که  مردی 
که  را  دیس  برنمی دارند.  هیچ کدامشان 

می گذارد می گوید:
اَدم  بیامورز  خدا  ساالرم  حجی  -خادی 

گوشَنی نخون خوشکه بو.
زن دیگر می گوید:

کَنکش  ور  فقط  نبو.  خیُرم  ب  -دس 
مچسوسبی و جعم و کوی مکیر. نه خادش 

ِمخار نه ب یِک مدا.
آن یکی که هنوز چشم از مرد و قبر و جعبه 

ی خرما برنداشته می گوید:
-عنه روشه مره مای براته سه ته خرما د 
دستش گیرن بیاین ب سرخاک؟ عنه از هم 
حرفای مردوم نمترَسن؟ عنه نمدنَن ننگیت 
دره؟ عنه نمدنن مورداشه چشم وَرَدن کی 

اونا چیزه بِرشه خیرات کنن؟
دیگری می گوید:

-همه کی میثلی ما د فیکری آبروی خادشه 
و مورداشه نَِین. بعض ها عصال اَحتنای از ای 
نِدَرن. بعض ها عصال ای چیزا حلیشه  چیزا 

نمره.
چیز زیادی به اذان مغرب نمانده. سرخاکا 
خالیست. این طرف و آن طرف دوسه نفری 
پیدا می شوند که سر قبری ایستاده، عجوالنه 
فاتحه ای می خوانند ومی گذرند.باد آرامی چند 
پالستیک به جای مانده از شلوغی نیم ساعت 
پیش را آهسته این طرف و آن طرف می برد. 
صدای خش خش پالستیک ها سکوت سرخاکا 
قبر  را خط می اندازد. مرد میان سالی کنار 
بزرگ موزاییک شده ای ایستاده که یک سنگ 
قبر بزرگ فرد اعال دارد با انواع و اقسام شعر 
و مقاله وسطش.مشغول فاتحه خواندن است. 
جعبه ی خرمایی در دست دارد با چهار پنج 
تا خرما ته آن. جعبه را می گذارد روی قبر و 

می رود......

دوشش  روی  را  قالی  پسرک 
گرفته و هن هن کنان سرباالئی 
را رد میکند.20 سال را دارد. شلوار پارچه ای 
پوشیده و پیراهنی که بر خالف همیشه نه 
نیم آستین است و نه داخل شلوار. توی خانه 
جر و بحث مفصلی داشته با مادرش سر همین 
پیراهن و شلوار. اول مادر دست باال را گرفته 

و با نفرین و ناسزا شروع کرده:
-خدایا وامنه اُ شلوار تنگ از تو. پر پَُر رَو اُ 
اَوور.  ُدو  لیر دمون  کَثفتی کی ای شلوارای 
اَتَش َدفَت دزو پَرن نیم اَستی که وقتی دبرت 

منی مو پندرم پاک لیسگی.
میخ آهنین دعوا وناسزا که در سنگ نرفته 
بود و زبان  بود، مادر مالطفت پیش گرفته 

نرم:
-ای ننه جان مکو مور دُشو ننگیت مکو. ُک 
پارچگی  شلوار  ای  بیا  جان  ننه  بخدا  تور 
اُپرَهن سیه دار آستین  مقبولتر د پایت کو 
دارتم در رو شلوارت زو تا پَُرِی آدمیزده روی.

اَدمه. اخیر مردوم چیشه  براَت ده پور  مای 
ورمَگن وقتی اُ جمای تور ببینن؟ دورت گردم 

تو بچی اصغر حجیی نه بچی قلی و تقی.
پسر قالی را میگذارد زمین. لباسهایش را 
به  نگاهی  تکاند.  که کمی خاک گرفته می 
سر وضع خودش می اندازد. پوزخندی میزند. 
تا نفسی چاق کند مادر هم رسیده. با زنبیلی 
قبر  کنار  را  زنبیل  چیز!.  همه  انواع  از  پر 

میگذارد. کمر راست میکند و میگوید:
-َقلیر واندز ننه جان. ورهم گرد ننه جان 

ورهم گرد.
پسر نخ بسته شده دور قالی را باز میکند و 
قالی را از عرض پهن میکند روی قبر بزرگ 
موزائیک شده ای با یک سنگ قبر بزرگ فرد 
اعال که انواع و اقسام شعر و مقاله وسطش 
خودنمائی می کند. تا قالی باز میشود روی 

قبر داد زن هوا می رود:
-ای ی خدا مرَگم َد. چو ای َقلیر اَوورَدیی؟

پسرک با تعجب می گوید:
د  کی  قلی  همو  ورگوفتی  خادت  -خاب 

خمپشو یه بیاُرم
زن همانجور که سرش را تکان می دهد و 

نچ نچ از دهانش نمی افتد میگوید:
-راسر ورمگن بَچر کی ورد کاِر رهی منی 
قلی گول کشمیریر  اُ  بدو.  خادتُم ور َردش 
ورگوفُتم بیار نه ای ورتختفتی یَی رنگ و رو 

رفَتر

سرخاکا !
 مردوم چیشه ورمَگن

علی نجفی

داستان
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