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لورنس؛تنهاکسیکهچرچیل
برایشگریست!

«تریاکخوردهها»؛ازعاشقدلشکستهتا نوزاد ُقنداقی!
جواد نوائیان رودسری – معضالت اجتماعی
در هر دور های ،متناسب با شرایط موجود
در آن ،بــروز پیدا میکنند .معمو ًال برخی
کاستیهای فرهنگی یا اقتصادی ،سببساز
شکل گرفتن این معضالت میشود؛ اما اگر
نگاهی دقیق به این مسائل داشته باشیم،
در مییابیم که در بسیاری از آ نهــا ،حاشیه
بسیار پررنگتر از متن اســت ،یعنی در کنار
علت اصلی بروز یک معضل ،دالیل حاشیهای
و بعض ًا فکاهی بسیاری میتوان یافت که در
قالب آن معضل بروز مییابد و شنیدن آنها،
خالی از لطف نیست .یکی از این معضالت
اجتماعی که حدود هفت دهه قبل در ایران
شایع بــود ،معضل تــریــاک خ ــوردن بــه قصد
خودکشی اســت .بین ســا لهــای  1328تا
،1334اخبارمتعددیازاینمعضلاجتماعی
در صفحات خبری و حــوادث روزنامههای
کشور منتشر میشد که روزنامه خراسان نیز،
یکی از آ نهــا بــود .تعداد کسانی که به قصد
خودکشی تریاک میخوردند ،آ نقــدر زیاد
بود که این روزنامه در صفحه مربوط به اخبار
خود(معمو ًال در صفحه چهار) ،ستونی به نام
«تریاکخوردهها» یا «تریاکخورده» داشت.
هر چند از ُبعد اجتماعی ،شیوع فقر در این دوره
زمانی باعث انجام چنین اقداماتی میشد،
اما هما نطور که اشــاره کردیم ،حاشیه این
معضل بسیار پررنگتر از متن آن بود و ما در
ادامه ،با استناد به گزارشهای  70سال قبل
روزنامه خراسان ،به بررسی این حاشیه جالب
میپردازیم .ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم
که در بازه زمانی مورد بحث ،معامله تریاک در
کشور ،زیر نظر «اداره تحدید تریاک» آزاد بود و
به همین دلیل ،افیون در دسترس همه قرار
داشت و این خود ،معضلی بزرگ را در جامعه
ایران ،طی دهههای بعد به وجود آورد.
▪تریاک خوردن برای ترساندن همسر

یکی از حاشیههای بسیار جــالــب معضل
تــریــا کخــوردگــی ،اقــــدام زن و شوهرها
به ایــن کــار بــرای تهدید یکدیگر بــود .ستون
تــریــاکخــوردههــای روزنــامــه خــراســان ،به

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ببندد و بخوابد! این رسم در بسیاری از مناطق
ایران شایع بود و در مشهد نیز .گزارشهایی
که به ویژه در سال  1330و در ماههای تیر تا
شهریور در روزنامه خراسان منتشر شدهاست،
نشان میدهد که ناوارد بودن مادران در تنظیم
ُدز تریاک ،باعث میشد گاهی بیش از اندازه به
طفل معصوم افیون بخورانند و او را به حال اغما
بیندازند .نمونهای از این نوزادها ،اکرم ،نوزاد
دختری از قریه عطار در نزدیکی مشهد بود که
زیاد خوراندن تریاک به او ،باعث مرگش شد و
خراسان گزارش این فوت دردناک را در شماره
 381خود ،منتشر کرد.
▪تریاکخوریهای عجیب

ویــژه از شماره  48به بعد ،مشحون از اخبار
ای ــن م ــدل تــریــاکخــوردن اســـت .مــث ـ ً
ا در
گــزارش چهارم آذر  1328میخوانیم که
اقدس ،تازه عروس عباسآقا ،به دلیل آنکه
شوهرش با خرید گردنبندی شبیه گردنبند
زن همسایه موافقت نکرده ،تریاک خورده
است و او را به بیمارستان رساند هاند .یا در
گــزارش  25اردیبهشت  1331آمد هاست
که فاطمهخانم همسر علیآقا ،به دلیل رفتن
شوهر به خانه مادرشوهرش ،تریاک خورده
و َپــس افــتــادهاســت! موضوع تریاکخوردن
در دعواهای زن و شوهری ،فقط به خانمها
اختصاص نداشت ،بعضی مردها مانند اسد
که گزارش تریاکخوری وی در شماره 2856
روزنــامــه خــراســان آم ــده ،از دســت آزاره ــای
خانمشعاصیشدوتریاکخورد.البتهنبایداز
یاد ببریم که این جور تریاکخوردنها ،معمو ًال
در حد استاندارد انجام میشد؛ یعنی طرف
آنقدر تریاک نمیخورد که بمیرد؛ هدف فقط
زهر چشم گرفتن بود!
▪تریاک خوردگان عاشق!

بــخــشــی از گــــزارشهــــای مــفــصــل ســتــون

تریاکخوردهها ،به عاشقانی اختصاص داشت
که به دلیل نرسیدن به وصال معشوق ،تصمیم
بــه تــریــا کخــوری و خودکشی میگرفتند؛
مانند محمدعلی که بر اساس گزارش شماره
 2921روزنامه خراسان ،به دلیل عدم رضایت
پدر دختر مورد عالقهاش به ازدواج با وی ،به
کنار نهر پایین عشر تآباد ،جایی در حدود
میدان راهآهن امروزی رفته و تریاک را عاشقانه
خوردهاست! البته محمدعلی آنقدر تریاک
خوردهبود که دل پدر دختر با دیدن رنگ زرد
صورتش به رحم بیاید و به وصلت رضایت دهد.
در میان تریاکخوردههای عاشق ،تعدادی هم
فوتی داریم که گاه در روزنامه از آنها با عنوان
تشد ههای تریاک» یاد شد هاست.
«فو 
▪نوزادهای تریاکی!

این دیگر از آن حرفهاست که نوزاد چندماهه،
به دلیل خــوردن تریاک به بیمارستان برده
شــود؛ امــا حقیقت دارد .آزاد بــودن خرید و
فروش تریاک باعث میشد برخی از مادران
که به کار اشتغال داشتند و سر و صدای نوزاد
مانع از فعالیت آنها میشد ،مقداری تریاک
به او بخورانند تا فعال خفقان بگیرد و دهانش را
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داستان محمود که به خاطر گرفتن نمره کم در
مدرسه تریاکخورده بود ،از آن داستانهای
درام است! او که ماجرای تریاکخوردنش در
یکی از روزهای خرداد سال ،1329در روزنامه
خراسان درج شد ،تنها به این دلیل تریاک
خورد که نمیخواست «آقاجانش» از موضوع
نمره ِصــفْ ــر کلهگنده وی در درس ریاضی
مطلع شود .البته محمود نجات پیدا کرد ،اما
دیپلماسی فوقالعاده خطرناک او« ،آقاجانش»
را ُمجاب کرد که کاری به کارش نداشته باشد؛
البته همه چنین شانسی نداشتند .هوشنگ
که روایت تریاکخوردن او در بهمن 1329
منتشر شد ،اصوال به دلیل اختالف با پدرش
دست به این کار زد .پدر پا را در یک کفش
کرده بود که هوشنگ باید با دختر عمویش
ازدواج کند؛ اما او که نمیخواست تن به این
وصلت زوری بدهد ،تریا ک خورد تا مانوری
خطرناک را بــرای بیخیال کــردن پــدرش
انجام داد هبــاشــد؛ اما خب! تیرش به سنگ
خورد ،چون بعد از مرخص شدن از بیمارستان
دویست تختخوابی مشهد ،مستقیم رفت و
سر سفره عقد با دختر مدنظر پدرش نشست!
نمونههای عجیب دیگری هم میتوان در میان
تریا کخورد هها یافت؛ مثال رضا که به دلیل
مسخر ه شدن توسط دوستانش تصمیم گرفت
تریاک بخورد و خبر آن در شماره  5مرداد
 1331درج شد.
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همشهریهایحافظ
طایفهایدرشرقآفریقا!

بقایای خانه شیرازی ها در زنگبار

روز  19مـــــه ســــال
 ،1935در اردوگـــــاه
نــظــامــی «بــوویــنــگــتــن»
انــگــلــیــس غــوغــایــی برپا
بود .بریتانیاییها شاهد
مرگ یکی از مشهورترین
مأموران اطالعاتی خود
بــودنــد؛ تــومــاس ادوارد
لورنس ،مشهور به لورنس عربستان .او چهار
روز قبل از مرگ ،هنگام موتورسواری در یکی از
جادههای نزدیک خانهاش ،تصادف کرد و به کما
رفت .کشتهشدن لورنس برای بریتانیا یک فاجعه
بود .مشهور است که او تنها کسی بود که چرچیل
بــرایــش گریست .نقش لــورنــس در فروپاشی
امپراتوری عثمانی و تجزیه مستملکات این
امپراتوری در میانرودان و شبهجزیره عربستان،
بسیار کلیدی بود .او توانست با تحریک شریف
مکه به شورش علیه حکومت مرکزی ،یک جبهه
تازه در جنوب علیه عثمانیها ایجاد کند و حتی
بندر عقبه را از چنگ عثمانیها درآورد و ارتباط
آ نها را با دریای سرخ قطع کند .لورنس بیش
از هر کسی با اخــاق اعــراب بــدوی آشنا بود و
میدانست برای برانگیختن آ نهــا ،باید از چه
ترفندیاستفادهکند.اوبودکهدرجلسهمحرمانه
قاهره ،به ِ
داد ژنــرال آلنبی ،فرمانده نیروهای
انگلیسی در خاورمیانه رسید و طرحی را برای
در اختیار گرفتن بخشاعظم بینالنهرین به وی
ارائه کرد .لورنس از حامیان طرح تشکیل رژیم
صهیونیستی بود و اعتقاد داشت که این رژیم
میتواند در آینده خاورمیانه ،نقش یک آلترناتیو
را برای جلوگیری از مواجهه مستقیم مسلمانان
با غرب بازی کند .آگاهیهای لورنس از شرایط
خاورمیانه ،مبنای تصمیمگیریهای انگلیس در
این منطقه بود و نتایجی که بهدست آمد ،نشان
داد که وی ابــد ًا در تحلیلهایش مرتکب خطا
نشد هاست .با این حال ،شخصیت او در میان
ملتهای خاورمیانه ،شخصیتی منفور است که
استعمار و سلطه بیگانه را برای مسلمانان این
منطقه در پی داشت.

پرونده قطور یک معضل اجتماعی در روزنامه خراسان  70سال قبل
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بـــرای هــمــه م ــا ،ن ــام شــیــراز یــــادآور شــاعــران
شیرینسخنی همچون سعدی و حافظ است که
فخر زبان فارسی هستند؛ اما اگر در شرق آفریقا
نام شیراز را بر زبان بیاورید ،نوع نگاهها به شما
تغییر خواهد کرد و به اصطالح میتوانید بر خ ِر
مراد سوار شوید! شیراز یها طایفهای متمول
و ریشهدار در بندر مشهور زنگبار و جزایر کومور
هستند که برای بیش از  400سال بر این مناطق
حکمرانی کرد هاند .آ نها اعقاب فردی به نام
«حسن سلطان» هستند که حدود هزار سال قبل،
از کازرون به زنگبار کوچیدند و بنای یک حکومت
مسلمان را در این منطقه گذاشتند .هنوز هم آثار
قصر پرشکوه آنها در منطقه زنگبار باقی است
و مردم ساکن این مناطق ،در حالی که به زبان
آفریقایی سواحیلی سخن میگویند ،به شیرازی
بودن نا مخانوادگیشان هم مینازند! جالب
است که در طول زمان ،زبان فارسی در میان این
طایفه بسیار کمرنگ شد ،اما نسب شیرازیشان
را ُگم نکردند 10 .قرن قبل ،شیراز به عنوان
مرکز مهم تــجــاری در جنوب ای ــران شناخته
میشد و بیشتر کاالهای وطنی را ،با عنوان و
برچسب شیرازی از بنادری مانند بوشهر ،به
شرق آفریقا میفرستادند .همین مسئله باعث
شد که ساکنان سواحل شرقی آفریقا ،منطقه
جنوب ایران را با نام شیراز بشناسند و هنگامی
که خاندان کازرونی «حسن سلطان» به زنگبار
کوچید ،عنوان شیرازی را برای معرفی آنها به
کار گیرند .نکته دیگری که باید دربــاره طایفه
شیرازیها در شرق آفریقا بگوییم ،این است که
آنها در طول زمان با نژاد سیاه آفریقایی اختالط
پیدا کردهاند و دیگر امــروزه ،شباهت چندانی
میان آ نها و شیراز یها دیده نمیشود .با این
حال ،نوادگان شیرازی همچنان در سرزمین
زنگبار و سواحل شرقی آفریقا ،مــورد احترام
هستند .این طایفه مبلغ دین اسالم در آفریقا نیز
محسوب میشود؛ اقدامی که سبب گسترش
تمدن اسالمی ایرانی در این منطقه از جهان شد.

