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روضه اخالص می خواهد نه 
جمعیت و تشریفات

ــب  ــزدی، خطی ــی ادیب ی ــلمین مرتض ــام والمس حجت االس
کشــورمان، در گفت وگــو بــا ایکنــا، بــه بیــان تاریخچــه ای از 
روضه هــای خانگــی پرداخــت و بــا اشــاره بــه آیــه ۳۶ ســوره 
ُ أَْن ُتْرَفــَع  مبارکــه نــور کــه می فرمایــد: »ِفــي بُُیــوٍت أَِذَن اللَّ
ــاِل؛ در  ــُدوِّ َواْلَص ــا بِالُْغ ــُه ِفیَه ــبُِّح لَ ــُمُه ُیَس ــا اْس ــَر ِفیَه َوُیْذَک
ــت[  ــدر و منزل ــه ]ق ــت داده ک ــدا رخص ــه خ ــی ک خانه های
آنهــا رفعــت  یابــد و نامــش در آنهــا یــاد شــود، در آن ]خانــه[
ــت:  ــد«، گف ــش می کنن ــامگاه او را نیای ــداد و ش ــر بام ــا ه ه
ــه)س(  ــرت فاطم ــت حض ــه بی ــن آی ــوت در ای ــور از بی منظ
ــه  ــت در پهن ــریف ترین بی ــه ش ــت ک ــی)ع( اس ــام عل و ام
ــی  ــات وح ــه آی ــن خان ــود. در ای ــوب می ش ــتی محس هس

ــازل  شــد و... ن

به صدا درآمدن 
زودهنگام زنگ مدارس 

با نگرانی و دلهره

فرا رسیدن زود هنگام بوی ماه مدرسه؛ 
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ادامه صفحه 2

مـــــرثیه سرایی که 
ســــــوز ســـخـــنـش

اشک های حسینی 
را به جــــــــــــــریـــــان 
مـــــی انـــــــــداخــــت

زمستان خوانی میرجعفر بنی فاطمه

 )معروف به ویدا(
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امســال زنــگ مــدارس زودتــر از مهــر بــه 
صدادرامــد وخانــواده هــا و اولیــا دانــش امــوزان 
ــی و دلهــره از  ــان نگران ــی معلمــان و مربی و حت
ــه  ــرا ک ــتند .چ ــدارس داش ــا درم ــوالن کرون ج
عمــا امــکان رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
ــای  ــف ه ــل ضع ــه دلی ــا ب ــذاری ه ــه گ و فاصل
از  بود.تعــدادی  نخواهــد  مقــدور  اساســی 
ــود  ــدان خ ــا فرزن ــد ت ــح دادن ــهروندان ترجی ش
ــان  ــی دکترنجفی ــتند و حت ــه نفرس ــه مدرس را ب

تنهــا متخصــص عفونــی شــهر بــا انتشــار پیامــی 
درفضــای مجــازی خواســتارعدم حضــور دانــش 
امــوزان درمــدارس شــد و رییــس دانشــکده 
علــوم پزشــکی ســراب بــه همــراه رییــس نظــام 
پزشــکی بــا حضــور درفرمانــداری دغدغــه هــای 

ــد. ــان کردن ــود را بی خ

انتشــارخبرابتا دو کــودک ۷ و ۱۳ ســاله ســرابی 
بــه کرونــا نیــز برنگرانــی شــهروندان افــزود.
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... اتفاق های بی سابقه ای رخ داد.
وی ادامــه داد: از جملــه وقایعــی کــه در ایــن خانــه رخ داد، 
ــه ای  ــن خان ــود. اولی ــین)ع( ب ــدالل الحس ــرای اباعب ــی ب روضه خوان
ــن  ــد. در ای ــده ش ــین)ع( خوان ــام حس ــه ام ــه در آن روض ــود ک ب
خانــه حضــرت زهــرا)س( متوجــه شــدند کــه سرنوشــت فرزندشــان 
شــهادت اســت. هنگامــی کــه بانــوی دو عالــم فرزندشــان را بــاردار 
ــه  ــن خان ــد. در همی ــت می کردن ــام حســین)ع( صحب ــا ام ــد، ب بودن
حضــرت فاطمــه)س( صــدای فرزندشــان را می شــنیدند کــه 
می فرمودنــد: »انــا الغریــب« و مــادر گریــه می کردنــد. وقتــی 
حضــرت رســول)ص( ایــن صحنــه را دیدنــد و ســؤال کردنــد 
ــه  ــدم ب ــه فرزن ــد ک ــد. فرمودن ــه می کنی ــرا گری ــرم چ ــه دخت ک
ــم، مــن تشــنه ام./وی  ــم، مــن تنهای ــد کــه مــن غریب مــن می گوی
ــه ای  ــت: خان ــی، گف ــای خانگ ــش روضه ه ــت از پوی ــن حمای ضم
ــه حضــرت  ــده و ب ــدالل)ع( خوان ــه در آن روضــه حضــرت ابی عب ک
احتــرام گذاشــته شــود، مبنــای بــرکات و منبــع حســنات خواهــد بــود 
ــه تأســی  ــم ب ــود. امیدواری ــازل نمی ش ــا ن ــه ب ــل آن خان ــر اه و ب
از حضــرت رســول)ص(، حضــرت علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( 

ــود. ــا ش ــاره احی ــا دوب ــن روضه ه ای

ــه  ــک روض ــزاری ی ــرای برگ ــه ب ــه اینک ــخ ب ــزدی در پاس ادیب ی
ــی  ــه پذیرای ــازی ب ــا نی ــرورت دارد؟ آی ــی ض ــه اقدام ــی چ خانگ
ــان  ــاد هســت؟ بی ــت زی ــروف و جمعی ــداح مع ــترده، حضــور م گس
کــرد: بــرای برگــزاری روضــه فقط اتصــال به حضــرت اباعبــدالل)ع( 
ــام.  ــاص؛ والس ــکبار و اخ ــم اش ــته، چش ــت. دل شکس ــل اس اص
افــرادی ماننــد شــیخ محمــد شــریعتمداری زارچــی، از منبری هــای 
درجــه اول اســتان یــزد بــود. پیرمــردی بــود کــه پاهایــش شکســته 
ــا  ــد ت ــتش را می گرفتن ــد دس ــت و بای ــا راه می رف ــا عص ــود و ب ب
بتوانــد روی پلــه اول منبــر بنشــیند. صــدای چنــدان ویــژه و خاصــی 
ــا قمــر  ــک ی ــن کــه می گفــت الســام علی ــا همی هــم نداشــت ام
ــه  ــون اخــاص داشــت. ن ــد چ ــب می ش ــس منقل بنی هاشــم، مجل
ــه شــهرت و ... در  ــت، ن ــه مکن ــت، ن ــه جمعی ــروت، ن ــه ث صــدا، ن

خانــه اهــل بیــت)ع( مطــرح نیســت و فقــط نیــت مهــم اســت.

انحرافات مجالس روضه خوانی زدوده شود
وی تقاضــا کــرد کــه انحرافــات مجالــس روضه خوانــی زدوده شــود 
ــه ائمــه)ع(  ــد متصــل شــویم ب ــدالل)ع( بای ــه اباعب ــت: دِر خان و گف
ــم  ــگاه را ببینی ــد قتل ــود بای ــده می ش ــگاه خوان ــه قتل ــی روض و وقت
ــگاه  ــا ن ــه خیمه ه ــاده و ب ــگاه افت ــه در قتل ــرت چگون ــه حض ک
می کننــد و چقــدر نگــران هســتند. اخــاص و اتصــال بــه حرکــت 
ــدالل)ع( را  ــام روضــه اباعب ــه مق ــی اســت ک ــدالل)ع( معیارهای اباعب
ــا  ــر، ب ــه محق ــک خان ــر در ی ــی اگ ــرد، حت ــی می ب ــرش اعل ــه ع ب
ــداد  ــا تع ــه و ی ــا حضــور اهــل خان ــی یــک چــای ســاده و ب پذیرای

اندکــی میهمــان باشــد.

به صدا درآمدن زودهنگام 
زنگ مدارس با نگرانی و 

دلهره

فرا رسیدن زود هنگام بوی ماه مدرسه؛ 
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مرثیه سرایی که سوز سخنش اشک های حسینی 
را به جریان می انداخت 

معرفی ابرپیرعالم حسینی شهرمان؛ 

ــت  ــل بی ــه اه ــردم ب ــه م ــق و عاق عش
عصمــت و طهــارت ریشــه در قلــب هــای 
در  ارادت  ایــن عــرض  و  داشــته  انهــا 
ــور و  ــاص تبل ــای خ ــبت ه ــا و مناس روزه
ــام  ــد .محــرم و ای نمــودی عینــی مــی یاب
ــدالل و  ــا عب ــهیدان اق ــاالر ش ــزای س ع
ــرای جوشــش عشــق  ــی ب ــش فرصت یاران
ــوم اســت  ــام حســین مظل ــه ام ــدس ب مق
ــرایان  ــه س ــان و مرثی ــان و مداح .پیرغام
درایــن بیــن نقــش بســزایی دارنــد در ایــن 
شــماره از زمســتان بــه معرفــی ابرپیرعــام 
حســینی شــهرمان مرحــوم زنــده یــاد میرزا 
ابوالفضــل قهــری مــی پرداریم؛مرثیــه 
ســرایی کــه ســوز ســخنش اشــک هــای 
ــت و  ــی انداخ ــان م ــه جری ــینی را ب حس

ــت . ــی نشس ــردل م ب
ــدالل الحســین )ع(  ــار اباعب ــر غــام درب پی
مرحــوم کربائــی میــرزا ابوالفضــل قهــری 

ســرابی 
شهرســتان  در  شمســی   ۱289 بتاریــخ 
ــان گشــود. وی در  ــه جه ســراب چشــم ب
خانــواده ی مذهبــی کــه پــدر و بــرادر 
بزرگوارشــان از روحانیــون و علمــای بنــام 
ــذ و  ــه تلم ــده و ب ــزرگ ش ــد ب ــهر بودن ش
ــی  ــزرگان ادب ــب ب ــرآن و کت ــری ق یادگی
و...  حافــظ  و  ســعدی  ازجملــه  ایــران 
ــب  ــری کت ــناخت و یادگی ــد و در ش بودن
شــعرا ســعی هــا نمــوده و بــه طــوری کــه 
ــظ  ــعدی را از حف ــتان س ــتان و گلس بوس
ــز  ــرآن نی ــتاد ق ــان اس ــد. ایش ــی خواندن م
ــه  ــه جامع ــادی ب ــاگردان زی ــد و ش بودن

ــد.  ــل دادن ــراب تحوی س
حافظــه فــوق العــاده ای داشــتند بطوریکــه 
بــا یکبــار گــوش دادن و یــا خوانــدن 

ــگاه میداشــت و  ــی در حافظــه خــود ن متن
بــرای مســتمعان مجلــس ارائــه مــی داد و 
در طــی عمــر پربرکــت خــود کمتــر کســی 
دیــده بــود کــه ایشــان بــا نــگاه بــه متنــی 

ــه نمایــد.  مطالــب خــود را ارائ
ــان  ــارز ایش ــخصات ب ــر از مش ــی دیگ یک
ــه  ــت شــعر از حفــظ عاق ــر قرائ عــاوه ب
ــه اهــل بیــت پیامبــر )ص( گریــه هــای  ب
ایشــان  بــوده اســت بطوریکــه  بــا بــردن 
نــام حســین )ع(، زینــب و شــهدای کربــا 
رنــگ از رخســار ایشــان مــی پریــد و متاثر 

مــی شــدند. 
پیــر غــام ابا عبــدالل الحســین در ســفری 
ــود  ــاب خ ــتند از ارب ــا داش ــه کرب ــه ب ک
ــس  ــر نف ــان تاثی ــه ایش ــه ب ــتند ک خواس
ــان  ــل دعایش ــن دلی ــد و بدی ــت کن عنای
همــواره مــورد توجــه خــدای متعــال قــرار 
ــات  ــه توفیق ــه روز ب ــت و روز ب ــی گرف م
و  شــده  افــزوده  عزیــز  ایــن  هیئتــی 
عاقمنــدان زیــادی دور او جمــع و موجــب 

ــدند.  ــی ش ــت م ــزون هیئ ــد روزاف رش
ــزرگ  ــل ب ــت عام ــالها در هیئ ــتاد س اس
ــه  ــد و ب ــه مداحــی مشــغول بودن ســراب ب
دالئلــی از هیئــت جــدا شــده و خــود یــک 
ــزاداران  قمــر  ــت ع ــام هیئ ــه ن ــی  ب هیئت
ــری  ــال ۱۳42 هج ــم را در س ــی هاش بن
)واقــع در خیابــان فردوســی،  شمســی 
پشــت بانــک ملــت( پایــه گــذاری نمودنــد. 
خــادم پیــر ابــا عبــدالل از احــدی بــه غیــر 
از خداونــد واهمــه ای نداشــتند و در فلســفه 
ــت و  ــی نداش ــرس معنای ــه ت ــان مقول ایش
ــردم  ــوی م ــان و بلندگ ــه پیامرس بطوریک
ســراب در رســاندن درد و پیــام مــردم بــه 

ــد.  ــوش مســئوالن بودن گ

دریائــی از ضــرب المثــل هــای نابــی 
بودنــد  و اغلــب در گفتــه هــای خــود  
از آنهــا اســتفاده فراوانــی مــی بــرد و 
در جریــان انقــاب شــکوهمند ایــران 
ــد.  ــیده ان ــی کش ــات فراوان ــامی زحم اس
ــاد  ــیصد و هفت ــزار و س ــن ه در دوم بهم
ــی و  ــر پاک ــه و مظه ــار دیرین ــه آن ی وس
اخــاص چشــم از جهــان فــرو بســت و در 
بهشــت زهــرای ســراب بــه خــاک ســپرده 
ــاد  شــد. روحــش شــاد و یــادش گرامــی ب

در ماتــم ایــن عزیــز از دســت رفتــه مــردم 
شــریف و هیئــات قرآنــی و عــزاداری بــرای 
ایشــان ســنگ تمــام گذاشــتند و قریــب ده 
روز مراســم ختــم برگــزار نمودنــد. مداحــان 
بــزرگ و شــعرای گرانقــدر آذزبایجــان 
ــد و  ــاد میکردن ــتادی ی ــه اس ــان را ب ایش
ــه ایشــان میگذاشــتند.  احترامــی خــاص ب
از لســان هیئــت قمــر بنــی هاشــم و 
خانــواده ایشــان  از همــه عزیــزان تشــکر و 

ــود. ــی ش ــی م قدردان
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هفته نامه زمستان سراب 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

جواد عباس زاده 

زیرنظر شورای سردبیری

شماره تماس: 09389149716

زمینه فعالیت: اجتماعی و ورزشی

گستره توزیع شهرستان سراب

گرافیک و صفحه آرایی:

سینا اصغری

داد #عمونظر از بسته ماندن 
سینما درسراب

عمونظــر شــخصیت طنــز مــا بــا اشــاره بــه روزســینما گــذری کــرد 
بــر دربســته و مخروبــه ســینما آزادی ســراب کــه خیلــی وقــت اســت 

اســیر جونــدگان و حشــرات مــوذی شــده 
عمونظــر گفــت بازکــردن ایــن در پیــش کــش؛ چــرا ســینما دیجیتال 
را کــه مصوبــه شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان بــود و بارهــا وعــده 
داده شــده رو نمیــارن ســراب تــا چشــمی  از عــزا دربیاریــم و فیلــم 

بــروز تماشــا کنیــم

مسجد ترشاب نیازمند مرمت است

پیرمــرد ترشــابی از مســئوالن خواســت دربازســازی تخریــب هــای ناشــی از زلزلــه بــه 
فکرخانــه خــدا هــم باشــند .

ــا توجــه بــه هــوش و پشــتکاراین دانــش امــوزان دیرزمانــی نخواهــد گذشــت کــه  ب
ــد  ــن کنکــور خواهن ــای خــوب درمارات ــه ه ــا کســب رتب ــران ب ــن عزی ــدادی از ای تع
ــم . ــی کنی ــی م ــتان قدردان ــزه دبیرس ــال و باانگی ــازی مدیرفع ــم نی ــید .از خان درخش

سرویس فرهنگی شبکه خبری مردم و هفته نامه زمستان

نخستین دوره از دانش اموختگان مدرسه 
استعدادهای درخشان مراسم دانش اموختگی 

برگزارکردند .


