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 رئيس پليس پايتخت از برخورد با 230 پاتوق جديد مصرف مواد مخدر در پايتخت خبر داد. سردار حسين رحيمى در حاشيه اجراى نخستين مرحله از طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به نام «طرح ظفر» كه پيش از ظهر امروز برگزار شد، اظهار كرد: پس از عمليات هايى كه پليس در مناطقى همچون شوش، مولوى، فرحزاد و ... گزارش

اجرا كرده و منجر به پاكسازى بيش از 90 درصدى پاتوق ها و مراكز عرضه و مصرف مواد مخدر شد، پيش بينى مى كرديم كه ممكن است با توجه به ناامن شدن اين فضاها برخى از قاچاقچيان و خرده فروشان كلونى هاى جديدى را براى مصرف مواد ايجاد كرده و به همين دليل رصد و اقدامات اطالعاتى خود را در اين زمينه آغاز كرديم. وى با بيان 
اينكه با انجام مدت ها كار اطالعاتى و با دستور مقام قضايى عمليات خود را براى برخورد با خرده فروشان مواد مخدر آغاز كرديم گفت: در نهايت هفته گذشته بيش از 230 حكم قضايى براى ورود به 230 مخفيگاه و پاتوق كه به محلى براى عرضه و مصرف مواد مخدر تبديل شده بود دريافت كرده و تمامى اين محل ها پاكسازى شد.

پاکسازی ۲۳۰ پاتوق جدید مواد مخدر در تهران

توصیههایزیستمحیطی
بههیاتهایعزاداری

 مديركل  دفتر مشاركت هاى مردمى و مسئوليت اجتماعى 
ســازمان حفاظت محيط زيســت با ذكر توصيه هايى براى كاهش 
مصرف پالستيك و مديريت پسماندها در تكايا و هياتهاى عزادارى 
از همه شهروندان و مسئوالن هيات ها خواست كه در توزيع نذورات 
حداقل از ظروف پايه گياهى اســتفاده كنند. ژيال آقايى با اشاره به 
مصرف باالى ظروف يكبار مصرف در پخش نذورات،اظهاركرد:برخى 
شــهروندان ليوان ها و ظــروف يكبار مصرف خــود را در معابر رها 
مى كنند و هر ســاله در روزهاى محرم با آلودگى هاى پالســتيكى 

مواجه مى شويم.
مديركل دفتر مشاركت هاى مردمى و مســئوليت اجتماعى سازمان 
حفاظت محيط زيست با بيان اينكه الزم است پاكسازى محيط پيرامون 
هيأت ها و تكايا مــورد توجه قرار گيرد، تصريح كــرد: معموال هيأت ها 
يك يا چند متولى دارند. درخواست مى كنيم كه اين افراد - كه زحمت 
بسيارى هم براى برگزارى هر چه بهتر مراسم  عزادارى حسينى مى كشند 
- براى پاكسازى اطراف تكيه و هيأت ها نيز برنامه ريزى كنند تا از طريق 
جمع آورى زباله ها، ضمن حفظ نظافت محله ها از ايجاد فشــار كارى بر 
پاكبانان شهر جلوگيرى كنند البته استقرار چند سطل زباله در اطراف 
تكايا و هيأت ها باعث مى شود كه عزاداران به ريختن زباله هاى خود داخل 

سطل ها تشويق شوند.
آقايى در ادامه توصيه هايى براى كاهش مصرف پالســتيك ارائه داد و 
گفت: در صورت امكان از ظروف يكبار مصرف استفاده نشود. اگر حذف 
ظروف يكبار مصرف به طور كامل امكان پذير نبود؛ حتما از ظروف چند بار 
مصرف، ظروف تجديدپذير يا ظروف پايه گياهى استفاده شود تا حداقل 

آسيب بلندمدتى براى محيط زيست نداشته باشند. 
اين فعال حوزه محيط زيست افزود: معموال در اطراف تكايا با ظرف هاى 
رهاشده غذا مواجه مى شويم كه نصف آن خورده و نصف آن دورريز شده 
است. اسراف هم از جمله مواردى است كه در دين اسالم به شدت نهى 
شده است. درخواست مى كنم كه شهروندان به اندازه نياز غذاى نذرى 
بگيرند و اجازه بدهند كه اين غذاها به افراد نيازمند داده شود. مسئوالن 
هيات ها هم مى تواننــد با برنامه ريزى مشــخصى به توزيع غذاى نذرى 
مبادرت كنند به طورى كه بخشى از آن در اختيار عموم و بخشى از اين 
غذاها در اختيار مراكزى كه به غذا نياز دارند و درســطح شهر به راحتى 

قابل شناسايى است، گذاشته شود.
مديركل دفتر مشاركت هاى مردمى و مســئوليت اجتماعى سازمان 
حفاظت محيط زيست گفت: در ايام محرم متأسفانه شاهديم كه برخى 
شهروندان، شلنگ آب را در معابر رها مى كنند يا كل يك خيابان را چراغ  
مى زنند، درحالى كه مى توان به اندازه نياز از چراغ استفاده كرد بنابراين 
الزم اســت مديريت مصرف آب و برق در ايام محرم مورد توجه و دقت 

عزاداران و مسئوالن هيأت ها قرار گيرد.
وى افزود: مديريت پساب ناشى از شست و شو و پخت و پز در هيات ها 
وتكايا مورد توجه قرار گيرد. آنچه در درجه نخست، عزاداران حسينى بايد 
مدنظر قرار دهند مسئوليت اجتماعى است كه آموزه هاى دينى در حوزه 

پاكيزگى و مصرف درست منابع برعهده ما گذاشته است.
آقايى در پايان گفت: از همه هموطنانى كه از غذا، چاى، آب و شربت 
نذرى استفاده مى كنند، خواهش مى كنم كه يك ليوان و قاشق و چنگال 
همراه داشته باشند. در اين صورت نيازى نيست كه از اين حجم از ظروف 
يكبار مصرف استفاده شود، مسلما مديريت مصرف تاثير زيادى بر كاهش 

مصرف پالستيك در چنين روزهايى مى گذارد.

  عزادارى براى ساالر شــهيدان در ايران تنها محدود 
به دسته روى  يا جمع شــدن در تكايا نمى شود؛ در ايام محرم 
شــهرهاى ايران هر كدام به راه و رسوم خودشــان عزادارى 
مى كنند و در اين بين رسومى اســت كه بيشتر شناخته شده 
اســت، آن قدر كه تمام كشــور به اين رسوم آشــنايى دارند.  
عزادارى براى امام حسين(ع) در هر يك از شهرهاى ايران شكل 
خاصى دارد. يكى از روش هاى مرسوم عزادارى كه سال هاست 
وجود دارد، سينه زنى است، اما همين سينه زنى هم شكل هاى 
متفاوتى دارد. هر شــهر و منطقه اى براى ايام خاصى همانند 
محرم آداب و رسومى داشته كه شهرستان دارالمؤمنين بهبهان 
با قدمتى بالغ بر هفت هزار سال، از اين قاعده مستثنى نيست. 
يكى از اين اشكال سينه زنى سه سنگ است كه رسم عزادارى 
بهبهانى هاست. دسته هاى سينه زنى در بهبهان ورود و خروج 
خود را به صحن امامزاده با شور و حرارت خاصى شروع مى كنند 
كه شــيوه ورود آنها به صحن امامزاده را «كولكى» و ســبك 
ســينه زنى هنگام خروج از امامزاده را «سه سنگ» مى نامند. 
نحوه ورود و خروج دســته هاى عــزادارى در امامزاده ها نكته 
قابل توجه در عزادارى بهبهانى هاست. به گونه اى كه به هنگام 
ورود به صحن امامزاده دســته هاى عزادار در قالب گروه هاى 
چهارنفــرى كمر همديگر را گرفته و بــا ريتم و  آهنگى خاص 
كه به آن «كولكى» مى گويند، با ســردادن اشعار شورانگيزى 
همچون: شب قتل است كه احوال ندارد زينب، همچو مرغى كه 
پر و بال ندارد زينب، يا:  اى بى برادر زينب، بى يار و ياور زينب، 
يا چگونه من آب روان بنوشم صداى العطش رسد به گوشم و 
سروده هايى از اين قبيل، وارد صحن مطهر امامزاده مى شوند و 
پس از نوحه خوانى و سينه زنى آرام و به هنگام خروج از امامزاده 
با زدن نوعى سينه كه به آن «سه سنگ» مى گويند، از صحن 

امامزاده خارج مى شوند.

سینه زنی سه سنگ چیست؟
طريقه سينه زنى سه ســنگ به اين صورت است كه عزاداران 
روى زانو مى نشــينند و نوحه خوان به  آرامى نوحه مى خواند؛ تا 
جايى كه نوحه اوج مى گيرد و با گفتن كلمه «على» سينه زنان 
سه بار محكم و متوالى به روى سينه خود مى زنند و در چندين 
نوبت اين شيوه تكرار مى شود، سپس در پايان نوحه، نوحه سرا با 
گفتن صلوات، از عزاداران مى خواهد كه امامزاده را ترك كنند. 
نوحه مخصوص اين سبك ســينه زنى منسوب به قديمى ترين 
نوحه ســراى بهبهان، يعنى ميرزا شــوقى بهبهانى است. او به 
درخواست اهالى محله پهلوانان بهبهان نوحه جديدى مى سرايد 
كه به سه ســنگ معروف شــد و مورد توجه گروه هاى مختلف 
ســينه زنى در بهبهان قرار گرفت. محالت كاروانسرا، پهلوانان 
و حضرت شــاهزاده فضل، محله هايى از بهبهان هســتند كه 
اهالى آن مشــهورترين سينه زنى هاى «سه ســنگ» را برگزار 
مى كنند. نوحه خوانى به اصطالح سه ســنگ همان ريتم 3/4 
است كه با اشاره نوحه خوان، ســينه زنان سه بار پياپى به سينه 
مى كوبند. معروف ترين و ماندگارترين و درعين حال بانى نوحه 
سه سنگ ميرزا شــوقى بهبهانى اســت. نوحه هايى كه بعد از 
حدود 130سال، هر  سال اجرا مى شود. معروف ترين آنها عباس 
علمدار- حيف از على اكبر- حسن يا حسين است. معموال وزن 
نوحه هاى سنگين و مجلســى در ميزان 6/8 اجرا مى شود و در 
اين خطه 3/4 يعنى اگر واحد زمان را چهار بگيريم، سه بار آن را 
به سينه مى زنيم. درحالى  كه در 6/8 واحد زمان هشت است و 

اين بسيار كند و آرام است.

چرا سنگ؟
در جوامع روســتايى كه شــيوه توليد آن عمدتا كشاورزى- 
دامدارى است، دم دســت ترين اسباب و لوازم هركارى بى شك 

سنگ است. سنگ كاربردهاى گوناگون دارد و يكى از اصلى ترين 
ابزار معيشت كشاورزى اســت و اين قاعده به شاعر هم تسرى 
مى يابد كه به  جاى وزن از ســنگ اســتفاده كنــد تا گوش و 
هوش آدم هاى آشناى آن به راحتى ايجاد ارتباط كنند و قابل 
درك باشد، چون ســه بار پياپى به سينه مى زنند سه تايى (سه 
وزن) يا سه ســنگ گويند؛ اما ساخت شعر آن همان بحرطويل 
است به طورى كه شــعر تشكيل مى شــود از يك مصراع بلند 
و يك مصراع كوتاه كــه مصراع كوتاه مرتب تكرار مى شــود. 
در نوحه خوانى و ســينه زنى، به خصوص نوحه هاى سه ســنگ 
شــوقى عباس علمدار و حيف از على اكبر و حســن يا حسين 
كه معروف ترين آن هاســت، از طرف سينه زنان جواب مى آيد. 
جواب هاى كوتاه از ســينه زن و مصراع هاى بلند را نوحه خوان 
مى گويد كه بعد از هر توقف نوحه خوان مى گويد، عباس علمدار 
و آنها چندين بار بر ســينه مى زنند، آن هم سه تايى كه صداى 
سنگ ها (دست ها بر سينه ها تنها صداى صحن است). در مراسم 
دعاى باران در بهبهان نيز بچه ها با دو پاره ســنگ كه در دست 

دارند، به هم مى زنند و مى خوانند.

روضه خوانی
چنانكه در زمان او بحث خطابــه  يا روضه خوانى در خصوص 
هر چه بيشــتر شناسايى قيام امام حســين (ع) و مبارزه وى با 
ظلم و ستم پيشگان امورى ايجاد شــد و مردم را به شركت در 
اين مجالس تشــويق مى كردند و روى هم رفته روضه خوانى و 
مجالس وعظ در سرتاسر ارگان در زمان دهلميان رونق گرفت به 
گونه اى كه مى توان گفت بهبهان كه در آن موقع قسبه اى فعال 
در شش كيلومترى جنوب ارگان و دشت بسيار زيبا و غنى اى از 
لحاظ كشاورزى از لحاظ واقع شدن ميان دو رودخانه مارون و 
خيرآباد بــود؛ از اين زمينه مذهبى اســتفاده كرد. تا جايى كه 
ابوعبداهللا بهبهانى كه در قرن چهارم هجرى در بهبهان مى زيست 
و از فقه هاى معروف شــيعه اين منطقه بود، به استناد كتب به 
جا مانده در آن زمان به اشــاعه شــيعه اثنى عشرى پرداخت و 
حوزه علميه اى در قسبه بهبهان تشكيل داد و خود چون فقيه 

عالى قدرى بود، مردم با ذوق و شوق دستورات ايشان را پذيرفته 
و در احيا و شناخت فرهنگ عاشــورايى فعاليت خوبى از خود 
نشان دادند. شب عاشــورا كه در بهبهان به شب عاشورا «شو 
شوروزى» معروف اســت، برنامه حجله قاسم اجرا مى  شود و 
مردم در اين شــب تا صبح بيدارند و در محل  هاى عزادارى تا 
ساعت يك بامداد برنامه سينه  زنى و عزادارى داريم و بعد از آن 
مردم در امامزاده  هاى مشهور شــهر كه شامل امامزاده حيدر، 
شاه فضل و شاه ميرعلى حسين است، جمع مى  شوند و هيأت 
به هيأت و محله به محله به اين امامزاده  ها مى  روند و هر كدام 

به نوبت ربع ساعت عزادارى مى  كنند.

 تعزیه خوانی
در اين زمان عالوه بر روضه خوانى و مجالس ختم به سبك 
و دستورات مذهبى هيئت هاى ســينه زنى و تعزيه خوانى كه 
آل بويه و دهلميان مشــوق آن بودند در بهبهــان رواج پيدا 
كرد. گفتنى ســت در اين زمان فرقه هاى ديگر اسالمى عالوه 
بر بازماندگان زرتشــتى و يهودى نيز مجالس مخصوص خود 
را داشــتند و از طرف حكومت هاى محلى، ممانعتى از آنها به 
عمل نمى آمد و هر فرد و تشــكيالتى سنت و رسوم خود را به 
جا مى آورد و در كنار هم زندگى مى كردند. در غروب عاشورا 
در اين شهرستان مراسم ”شام غريبان“ برگزار مي شود، بدين 
صورت كه بعضي از گروههاي عزادار با در دست داشتن شمع 
كوچه ها را طي مي كنند و مويه كنان به دنبال سر مقدس امام 
سوم شــيعيان مي گردند كه اين مراسم تا پاسي از شب ادامه 
دارد. روز بعد از عاشــورا نيز مراســم ”تنور خولي“ به صورت 
تعزيه برگزار مي شود كه به واقعه پنهان كردن سر مقدس امام 
حسين (ع) در تنور توســط ”خولي“ اشاره مي كند و شب بعد 
نيز مراسم ”دفن شــهداء“ در قالب تعزيه اي كوتاه برگزار مي 
شود. داستان تعزيه نيز از اين قرار است كه عده اي زن بر روي 
دار علقمه مي روند كه آب بياورند، اما با اجساد شهداء مواجه 
مي شــوند كه درنهايت، حضرت امام ســجاد (ع) آنها را دفن 
مي كند. شايان ذكر اســت كه در همين هنگام حسينيه ها، 
تكايا و گاهى محالت نيز مجالس وعظ، خطابه و روضه خوانى 
داشته كه اين نيز تا پاسى از شــب ادامه دارد. كوچه ها مملو 
از عزاداران و رفت و برگشــت هيئت هاى عزادارى است، شهر 
يكپارچه عزادار و صداى مداحان، گريه ســينه زنان و همهمه 
مردم فضاى شــهر را دگرگون مى كند، هر تازه واردى كه در 
اين زمان به شهر بيايد غوغاى شهر چنان او را مورد تأثير قرار 
مى دهد كه ناخودآگاه به عزاداران مى پيوندد. در يك نگاه شهر 
ديدنى و ماتم زده اســت. اصوال عزادارى ماه محرم به عنوان 
يك سنت به جا مانده از فرهنگ اسالمى در ايران، داراى مدل 
فرهنگى خاصى است كه از رســوم مختلف بهره مى گيرد و 
محرم در بهبهان به عنوان يك سنت ديرينه همچون ساير نقاط 
كشور و استان خوزستان داراى رسوم خاص و ويژه اى است. در 
شب تاسوعا و عاشورا فعاليت عزاداران سينه زنى و زنجيرزنى 
به اوج خود مى رســد؛ محالت با نظم و ترتيب خاصى زير نظر 
نيروى انتظامى به امامزادگان رفته و به سينه زنى (واحد،ســه 

سنگ،شور) و زنجيرزنى مى پردازند.

خبر روز گزارش میدانی »کائنات« از عزاداری در شهر بهبهان 

سینه زنی ٣ سنگ، عزاداری خوش نوای 
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طریقه سینه زنی سه سنگ به این صورت است که عزاداران روی زانو 
می نشینند و نوحه خوان به  آرامی نوحه می خواند؛ تا جایی که نوحه 

اوج می گیرد و با گفتن کلمه »علی« سینه زنان سه بار محکم و متوالی 
به روی سینه خود می زنند و در چندین نوبت این شیوه تکرار می شود، 
سپس در پایان نوحه، نوحه سرا با گفتن صلوات، از عزاداران می خواهد 

که امامزاده را ترک کنند


