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الهي قمشه اي

آفريقا و شبه جزيره عربستان است و سازمان جهاني
بهداشت از سالها پيش آن را ماده مخدر اعالم كرده
اس��ت .قات در منطقه صعده يمن خيلي زياد كشت
ميش��ود چون دوسوم مردان و يك سوم زنان يمني
قات ميزنند .اين ماده در عربس��تان س��عودي نيز
طرفداران بسياري دارد .از بوميها درباره قات زدن
پرس��يدم .ميگفتند اين كار در فرهنگش��ان ريشه
ديرين��هاي دارد و جزء آداب و رس��وم محس��وب
ميش��ود .جالب اينكه ،در يمن كاش��ت قات تقريبًا
پنج برابر ميوه اس��ت .تحقيقات نشان ميدهد  70تا
 80درصد ساكنان يمن در هفته سه بار از اين مخدر
اس��تفاده ميكنند .و هر بار  4تا  5ساعت از روز خود
را صرف قات زدن ميكنند .براي همين اس��ت كه
ميزان مزارع در حال كش��ت قات از  8هزار هكتار
در س��ال  1970به  107هزار هكتار رس��يده است
و تاس��فبارتر اينكه  55درص��د از ميزان مصرف
آب كش��ور به پاي اين قاتها ريخته ميشود .به طور
متوسط  20درصد درآمد خانواده براي خريد قات
هزينه ميشود اما در برخي از خانوادهها اين رقم به
 50درصد هم ميرس��د .دولت هم اصلًا به اين فكر
نميكند كه مقداري از اين درآمد زياد را در بخش
سالمت و درمان هزينه كند.
هرگز در تمام عمرم به چنين مادههايي لب نزده
ب��ودم اما اين بار كنجكاوي ب��ر احتياط و عقل غلبه
ك��رد و دو برگ ق��ات را امتحان كردم.
آنقدر تلخ بودند كه حتي نتوانس��تم يك
دقيق��ه آنها را در دهانم تحمل كنم .يكي
از بوميه��ا بعد از اينكه ب��ه من خنديد،
توصي��ه كرد ابتدا چن��د دقيقه آدامس
ش��يرين بجوم و بعد قات بزنم .من هم به
توصيهاش عمل كردم اما هيچ احساس
خاصي پي��دا نكردم .به خودم گفتم پس
كجاست آن همه سرخوشي و حال خوبي
كه همه تعريف ميكنند .آقاي كشاورز
ب��از هم به من خندي��د و توضيح داد كه
براي اينكه از قات زدن س��رخوش شوم
دس��ت كم بايد  50ت��ا  60برگ قات را

بج��وم .تازه فهميدم چرا مردم اين جزيره س��اعتها ديدنش��ان دهانم باز مانده بود .يك س��وم گياهان
گوشهاي مينشينند و قات ميزنند .آنها ديگر وقتي جزيره(بيش از  900گونه) فقط و فقط در اين منطقه
براي کار کردن نداش��تند و م��ردم آنجا از فقر مثل يافت ميشوند .سوكوترا ميزبان  200اكوسيستم
در جهان اس��ت و از همه عجيبتر درختي بود كه
قحطيزدهها شده بودند!
بوميها به آن ׳׳خون اژدها׳׳ ميگفتند چون ش��يره
غذاي دلخواه
قرمز رنگي از تنهاش تراوش ميكرد .مردم محلي
با همه اينها نميتوانم از سوكوترا حرف بزنم و از عقيده داش��تند اين درخت از خون اژدهايي كه در
زيباييهايش نگويم .جزيره سوكوترا به گاالپاگوس مبارزه بزرگ با يك فيل زخمي ش��ده بود ،ش��كل
ش��بيه اس��ت و گونههاي گياهي و جانوري منحصر گرفته و كمكم به اين ش��كل و ش��مايل رشد كرده
بهفردي دارد .سوكوترا يكي از  4جزيرهاي است كه اس��ت .با خودم فكر ميكردم اگر اين جزيره و كال
از نظر جغرافيايي در قس��مت دورافتاده آفريقا قرار مناط��ق اطراف آن دولتم��ردان و حاكمان عاقلي
دارد و قدمت آن به  6تا  7ميليون سال ميرسد .نيمي داش��ت ،ميتوانس��ت از صنعت گردش��گري چه
از گياهان و جانوران ،جزيره بومي آن هس��تند و اگر بهرهه��ا ببرد و مردمش را در چه رفاه و آرامش��ي
بگوي��م برخي از نمونههاي آن را در هيچ جاي ديگر غرق كند .منظرههاي طبيعي چش��منواز ،غارهاي
نخواهيدديد،بيراهنگفتهام.درختانعجيبوغريب آتشفش��اني و صخرههاي مرجان��ي زيبا و ...همه و
جزي��ره مرا به ي��اد فيلمهاي تخيلي ميانداختند و از همه دليل خوبي است براي اينكه به سوكوترا لقب
׳׳جواهري در درياي عرب׳׳ را بدهند.
از غ��ار بزرگ��ي ديدن كردم كه ميتوانس��ت
ساكنانمنطقهبيشترشاندركاركشت
آپارتمان��م را ب��ه راحتي در خ��ودش جاي دهد .از
وپرورشقاتبودند.قاتگياهيگلدار
دي��دن اين غ��ار و جاهاي تماش��ايي ديگر جزيره
است كه بومي بخش گرمسيري شرق
حس��ابي لذت بردم ولي ميتوانم بگويم بزرگترين
آفريقا و شبه جزيره عربستان است
و مهمترين اتفاق بزرگترين شهر جزيره ،غذا دادن
و سازمان جهاني بهداشت از سالها
به بزها بود .چهار پنج س��بزيفروش هر روز دقيقًا
.پيشآنرامادهمخدراعالمكردهاست
س��اعت  4عصر جايي جمع ميشدند و جعبههاي
مقواي��ي را ك��ه ديگ��ر ب��ه آن نيازي
نداشتند دور ميانداختند .آن وقت در
يك چشم به هم زدن ،چندين بز از اين
طرف و آن طرف به جعبههاي مقوايي
هج��وم ميآوردند و ب��ا مهارتي مثال
زدن��ي ،گويي به ضيافتي بزرگ دعوت
شدهاند ،جعبهها را تكه پاره ميكردند
و ميجويدن��د! من م��ات و مبهوت به
رفت��ار عجيب بزها خي��ره مانده بودم.
خيلي دقت كردم تا اينكه متوجه شدم
بزه��ا ب��ه جعبهاي كه مارك ׳׳س��يب
واش��نگتن׳׳ رويش حك ش��ده ،عالقه
ويژهاي دارند.
ادامه دارد
مزرعه قات ،گياه مخدري كه  50درصد آب منطقه را مصرف ميكرد

		
مشکل دنيا صرفه جويي غلط است ،هر کسي کاري را انجام ميدهد که برايش صرف ميکند

تفاوت زندگي كودكان در ساعتهاي فراغت و بازي

زنان يمني كه هم الغر بودند و هم از آزادي بيشتري نسبت به عربستانیها برخوردار بودند

