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وقتيبراياولينبارقاتزدم
خالصه قسمت قبل:
آلبرت پودل كه براي گرفتن ويزاي عربستان به معجزه نياز داشت با باستانشناس مشهور و خوشنامي
كه در خاورميانه كارهاي زيادي انجام داده بود همراه و همسفر شد .همان ابتداي سفر از آداب و رسوم
عربس�تان كه در واقع قانون به حس�اب ميآمدند ،مطلع ش�د و البته كمي نگران كه به دليل كوتاهي در
اجراي اين س�نن به دردس�ر بيفتد .اما برخالف تصور ،اتفاق ناخوش�ايندي نيفتاد و حتي چيزهايي ديد كه
گماننميكردهرگزدرعربستانببيند.پودلميخواستبرايرفتنبهيمنآمادهشودوليهنوزمسائل
و مش�كالتي وجود داش�ت كه اين س�فر را غيرممكن ميكرد .آلبرت پودل راه ميانبري را انتخاب كرد و با
پرداخت پول به يك واسطه ،قاچاقي از مرز يمن گذشت .طوفان شن به يارياش شتافت و ديد و حوصله
ماموران دقيق عربستاني را كم كرده بود .در يمن به يک مجلس عروسي ميرود...

همانطور كه گفتم ،در جش��ن عروسي شركت
كردم كه همه مهمانانش با شليک گلوله به عروس
و دام��اد تبريك ميگفتند از طرف��ي براي گرفتن
عكس يادگاري با من سر و دست ميشكستند .من
هم از ترس اس��لحهها سعي كردم خيلي محترمانه
و البت��ه بااحتي��اط با تكتك آن��ان عكس بگيرم.
بعضيه��ا براي اينكه محبتش��ان را ثابت كنند ،از
من ميخواس��تند دستم را روي شانهشان بگذارم و
در حاليكه لوله تفنگ صورتم را نشانه رفته بود ،به
دوربين لبخند تحويل بدهم.
ي��ك مس��اله كاملًا عجيب ب��راي من ،تفاوت
خانمهاي عربس��تان و يمن بود .بااينكه دو كش��ور
فاصل��ه زي��ادي از هم نداش��تند و هر
دو پيرو ي��ك دين بودن��د ،خانمهاي
عربس��تان محدوديتهاي بيش��تري
داشتند .آنها از نظر ظاهري هم داراي
فرقهايي بودند .خانمهاي عربس��تان
بهش��دت اضاف��ه وزن داش��تند ام��ا
خانمهاي يمني اينطور نبودند .به نظرم
اينتفاوتكاملًامحسوسداليليدارد
كه برخي از آنها را ميگويم :خانمهاي
يمن��ي برعكس خانمهاي عربس��تان
اجازه دارن��د تنها در خيابان راه بروند
ي��ا پي��ادهروي كنن��د .ام��ا خانمهاي
عربس��تان اجازه ندارند در خيابان راه
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برون��د و اگر بخواهند بروند حتم��ًا مردي از فاميل
مثل شوهر ،پدر يا برادر همراهياش ميكنند .مردم
يمن در فقر به س��ر ميبرن��د براي همين در خورد و
خ��وراك مثل مردم عربس��تان از وفور مواد غذايي
خبري نيس��ت .همين فقر مالي باعث ش��ده در يمن
كمتر از وس��ايل نقليه شخصي استفاده كنند و مردم
بيش��تر پياده اين ط��رف و آن طرف ميروند ،دقيقًا
برخالف عربس��تان كه م��ردم آنقدر مرفه و پولدار
هس��تندكهترجيحميدهندبرايكوچكترين كارها
سوار ماشين گرانقيمتشان شوند.
گذر زمان در فرهنگ و آداب و رسوم عربستان
تغييرچندانيايجادنكردهبرايهمينهنوزازدواجها

جشن عروسي كه با شليك گلوله و ترس و شادماني همراه بود

قبيلهاي اس��ت يا ب��ه صالحديد پدر و مادرها انجام
ميشود که البته نظر پدر خانواده خيلي مهم است .و
خب ،جوانها هم حق ندارند روي حرف بزرگتر خود
حرف بزنن��د و مثلًا بگويند فالن زن را نميخواهند
چون خيلي چاق اس��ت يا فالن مرد را نميپس��ندند
چ��ون زيادي الغر اس��ت! اما در يمن مس��اله فرق
ميكند .جوانها حق انتخاب دارند و مجازند با كسي
كه از نظر ظاهر نميپس��ندند يا عاش��قش نيستند،
ازدواج كنند .ضمنًا آب و هواي بيش��تر بخش��هاي
پرجمعيت يمن خنك و بسيار مطبوع است و مردم
از اي��ن موقعيت اس��تفاده ميكنند و پيادهرويهاي
آنها خود بهخود باعث کاهش وزن و تناس��ب اندام
ميشود اما امان از هواي داغ و مرطوب عربستان که
حت��ي اگر به فرض محال قانون بگويد خانمها اجازه
دارند تنهايي پيادهروي کنند ،گرما اجازه نميدهد.
چند روز در صنعا بودم اما باالخره از ديدن آن
همه پرچم و دست نوشته ׳׳مرگ بر آمريكا׳׳ خسته
ش��دم و تصميم گرفتم به حومه يمن بروم ش��ايد از
سوكوترا(سقُطرا)
افراطيها خبري نباش��د .جزيره
ُ
ميتوانس��ت انتخاب خوبي باشد .جزيرهاي كه در
اقيانوس هند و حدود  500مايلي جنوب تنگه عدن
قرار داش��ت .نميتوانم بگوي��م تغيير فوقالعادهاي
بود چون حواس��م نبود همانط��ور كه اين جزيره در
 340كيلومتري يمن قرار دارد ،با س��ومالي هم فقط
 250كيلومتر فاصله دارد .اوضاع سومالي كه معلوم
بود .از طرفي بااينكه ش��نيده ب��ودم ديگر از دزدان
دريايي در جزيره و اطرافش خبري نيست ،همچنان
نگران بودم كه دزدان دريايي سواحل سومالي آنجا
الن��ه كرده باش��ند چ��ون جزيره تا س��الها به نوعي
پاتوقشان به حساب ميآمد .بوميها ميگفتند ،اين
دزدان دريايي س��الها مسافران جزيرههاي اطراف
مثل جزيره س��وكوترا را غارت كرده و تمام شهرها
وروس��تاهاياطرافازدس��تآنهابهس��توهآمده
بودن��د .دزدان س��ومالي آنقدر م��ردم بيچاره اين
مناط��ق را غارت كردند كه باالخ��ره ديگر چيزي
ب��راي چپاول وجود نداش��ت و ناچار آنجا را به حال
خود رها كردند .از طرفي سوكوترا بيش از  50سال
درگي��ر جنگ با مصر ب��ود و اين جنگ
چنان ويراني و فقري به جا گذاشته بود
كه تا سالها بعد براي اصالح آن اقدامي
نش��ده بود پس ب��راي دزدان دريايي
صرف نميكرد ديگر وقتشان را در اين
جزيره تلف كنند.
اگر هم بار ديگر به سرش��ان ميزد
اي��ن منطقه را غارت كنن��د ،نه چيزي
گيرشان ميآمد نه كسي براي مقاوت
يا مقابله پيش��قدم ميش��د .س��اكنان
منطق��ه بيشترش��ان در كار كش��ت و
پرورش قات بودند .قات گياهي گلدار
است كه بومي بخش گرمسيري شرق

