جامائیکا ،سرزمین اشباح!
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آشنایی با سبک زندگی مردمی پرکار ،به شدت خرافاتی و عاشق پیشه که در
مراسم عروسیشان تمام هزینهها با مهمانهاست

دکتر مریم ذاکری

«ملتواحد،ازنژادهایگوناگون»،شعارملیکشورجامائیکاستاماتنوعنژادیاینکشور
معرفی
درچهحدیاستکهاینموضوعرابهشعارملیتبدیلکردهاست؟!برایتانجالبخواهد
کشور
بود که بدانید در جامائیکا مردم با نژادها و قومیت های متنوع زیادی زندگی می کنند.
از سیاه پوستان که به عنوان برده از غرب آفریقا به آمریکای مرکزی آورده شده اند گرفته
تا انگلیسی ها ،اسکاتلندی ها ،ایرلندی ها و آلمانی ها .البته اسپانیایی ها و حتی پرتغالی ها هم از اواخر قرن
پانزدهمدراینکشورساکنشدهاند.ماجرایتنوعنژادیاینکشورهنوزتمامنیستچونبخشیازجمعیت
جامائیکاراساکنانشرقدریایمدیترانه،سوریها،لبنانیهاوترکهاتشکیلمیدهند.همینطورچینیها
وهندیهاکهبهعنوانکارگرانمزارعدردهههایگذشتهوارداینکشورشدهاند.دراینبیندولتجامائیکا
مدعی است ،این کشور همچون ظرفی داغ ،نژادهای مختلف را در خود ذوب می کند و مردم جامائیکا خود را
ملتیواحدمیدانند.ایندرحالیاستکهفرهنگبهجاماندهازدوراناستعمارهمچنانپابرجاستوافرادی
باپوستسفیدترهمچنانشانسبیشتریبرایپیداکردنشغلبادرآمدوموقعیتبهتردارند.درپروندهامروز
زندگیسالم،بااینکشورزیبا،سبکزندگیخاصمردمشوباورهایخرافیشانبیشترآشناخواهیدشد.

کشف شدن در میانه قرن شانزدهم!
جامائیکاجزیرهایدردریایکارائیبوکشوریکوچکدرآمریکایمرکزیاست.نخستین
ساکناناینجزیرهسرخپوستانبومیبودهاندودرمیانهقرنشانزدهم«کریستفکلمب»آن
راکشفکردواسپانیاییهاوسپسپرتغالیهابهآنراهیافتند.درسال،1655انگلیسبر
اینکشورمسلطشدواینسلطهتاسال 1962بهطولانجامید.دراینسالها،جامائیکا
بابرپایینظامپارلمانیاستقاللخودرابهدستآورد،هرچندهمچنانملکهالیزابتدوم
رابهطورنمادینبهرسمیتمیشناسد.زبانرسمیجامائیکاانگلیسیاست.جمعیتاین
کشورکمیکمترازسهمیلیوننفراستکهحدود 90درصدآنراسیاهپوستانآفریقاییتبار
وبقیهرادورگههاوسفیدپوستانتشکیلمیدهند.بیشترمردماینکشورمسیحیهستند،
اگرچهباوربهآیینهاوسنتهایآفریقاییدربینآنهارواجدارد.جامائیکابیشترینتعداد
کلیسانسبتبهمساحترادرجهانداردوباتوجهبهموقعیتجغرافیاییمنحصربهفردترین
مناظرطبیعیجهانراداراستکهدراینپروندهبهچندموردازآنهااشارهخواهدشد.

باور عجیب به جادوی سفید و سیاه!
در آداب و رسوم مردم جامائیکا مانند بسیاری از کشورهای دنیا،
خرافات،سحروجادونقشدارد.جادوهایبهکاررفتهدراینکشوراز
دونوعطلسمتشکیلمیشود:جادویسفیدمیال()Myalوجادوی
سیاهاوبیه(.)Obeahجادوهاییکهمیتوانندطلسمیراایجادکنند
یاآنرابردارند،برایفردمتقاضیخوششانسیبیاورندیاهمسرش
راوادارکنندتابهاووفاداربماند.درضمن،احضارروحپدیدهایرایج
در جامائیکا محسوب می شود .جامائیکایی ها معتقدند روح فرد
متوفیتا 9روزپسازمرگشرویزمینپرسهمیزندوبازماندگانش
در این فرصت می توانند با انجام مراسمی آن را وارد بهشت کنند.

تاریک و روشن زندگی زنان در جامائیکا
زناندراینکشورسالهاستکهاستقاللخودراازهمسرانشان
به دست آوردهاند .تعداد زنان تحصیل کرده و فارغ التحصیالن
دانشگاهی زن به مراتب بیشتر از مردهاست .در سطوح شغلی
متوسط ،درصد زنانی که شغل هایی در عرصه های مدیریتی
دارند ،با درصداین زنان درآمریکا وکانادا برابری میکند.ازسوی
دیگر مسئول کارهای خانه نیز زن ها هستند ،چراکه مردهای
جامائیکایی طبق آداب و رسومشان ترجیح می دهند روی مبل

میانگین درآمد 5 ،هزار دالر در سال

بنشینند و فوتبال تماشا کنند ،در حالی که همسرانشان از آنها
پذیرایی می کنند! با این حال ،این زنان مستعد و مستقل در
جامعه جامائیکا از امنیت چندان مناسبی برخوردار نیستند .یک
زن از میان هر چهار زن جامائیکایی در طول عمر خود مورد تجاوز
جنسی قرار می گیرد .جامائیکا بیشترین نرخ بارداری در میان
دختران نوجوان در قاره آمریکا را داراست که اغلب آنها نتیجه
تجاوزهای جنسی هستند.

مرد جامائیکایی ،عاشق پیشه ای
قهار ،کارگری پرکار!
جامائیکاییهابسیارمهربان،بخشندهومهماننوازهستند.بادیگران
زود صمیمی میشوند و دایره ارتباطاتشان تنها به اعضای خانواده
محدود نمی شود .کودکان جامائیکایی دهها عمو و خاله دارند که
برادر و خواهر پدران و مادرانشان نیستند و صرف ًا به دلیل رابطه
دوستی با والدینشان به این نام خوانده می شوند .چیزی که شبیه
به آن در فرهنگ کشور خودمان هم دیده میشود .البته این رابطه
دوستی به قدری عمیق میشود که به رغم نبودن ارتباط خونی بین
آنها،درهنگامنیاز،هرفردازیکسیستمحمایتیگستردهبهرهمند
میشود.بزرگترینویژگیمردمجامائیکاازنگاهمردمدیگرکشورها،

خونسردی آنهاست تا جایی که یک شعار غیررسمی در میان مردم
وجودداردکههموارهآنراتکرارمیکنند«:سختنگیرمرد!».درکنار
اینحسخونسردیجامائیکاییهابسیارسختکوشوپرتالشاند.
یک ضربالمثل جامائیکایی می گوید« :مرد جامائیکایی ،عاشق
پیشهایقهار،کارگریپرکار».

سفر به جامائیکا برای ازدواج!

جراحیزیباییبرایسفیدشدن!

بیش از  50درصد ازدواج های ثبت شده در جامائیکا مربوط به
شهروندان غیرجامائیکایی است .با توجه به قوانین بسیار آسان
ازدواج رسمی در این کشور ،افراد با ملیت های مختلف برای ثبت
ازدواجشانبهجامائیکامیآیند.آمادهسازیمدارکالزمبراییک
ازدواجرسمیدرجامائیکابهکمترازبیستوچهارساعتزماننیاز
دارد ،عالوه بر آن قانون الزام آوری برای آزمایش خون پیش از ثبت
ازدواج وجود ندارد .البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که
مناظرزیبا،سواحلبکر،هوایمطبوع،غذاهایلذیذوهزینههای
پایینازدیگرعواملیهستندکهافرادازسراسردنیا،جامائیکارابه
عنوانمحلازدواجشانانتخابمیکنند.

همانطور که گفته شد در این کشور ،افرادی با پوست سفیدتر
شانس بیشتری برای پیدا کردن شغل با درآمد بهتر دارند .همین
وضعیت باعث شده تا افراد تمایل داشته باشند با سفید پوستها
ازدواج کنند و رنگ پوست یکی از محاسن غیرقابل انکار برای
خواستگاران محسوب می شود! در چنین شرایطی جراحیهای
زیباییبرایسفیدکردنرنگپوستپدیدهایرایجدراینکشوربه
حسابمیآیدکهطرفدارانزیادیدارد.طبقهمتوسطجامائیکایی
همواره تمایل دارد تا فاصله خود را با رنگینپوستان عموم ًا زاغه
نشین حفظ کند ،همین موضوع سبب شده تا نارضایتی عمومی
درمیانقشرفقیراینکشورازسفیدهاایجادشود.

در جامائیکا هم مانند بسیاری از کشورها در مراسم ازدواج این عروس است که
بیشتر از داماد می درخشد اما این موضوع در این کشور تنها به خاطر لباس زیبا و
آرایش صورت و غیره حاصل نمی شود! عروسان جامائیکایی اختیار کل مراسم
ازدواجشان را در دست دارند ،از تعداد مهمان ها و زمان و مکان برگزاری گرفته تا
نوع و تعداد غذاهای سرو شده و  ...تصمیم گیری همه این موارد با عروس است و
دامادکمتراجازهاظهارنظردراینبارهراپیدامیکند.البتهکهعروسخانماینحاتم
بخشی ها را از کیسه خلیفه می کند چراکه بر طبق آداب و رسوم مردم این کشور،
این مهمان ها هستند که به عنوان هدیه ازدواج کل هزینه های مربوط به مراسم و
حتیدربعضیمواردماهعسلرامتقبلمیشوند.مراسمرسمیازدواج دربیشتر
مواقعدرکلیساهابرگزارمیشودوجشنوپایکوبیبعدازآندرحیاطپشتیمنزل
خانواده داماد ادامه می یابد .هر چند این رسوم در حال تغییر است و در سال های
اخیربسیاریازعروسهاترجیحمیدهندکهجشنازدواجشاندرساحلیادریک
هتلوسالنمجللبرگزارشود.

شگفت انگیز مثل طبیعت جامائیکا!
آبشار دانــز :این آبشار یکی از اصلیترین
جاذبههای گردشگری در کارائیب به شمار
میرودوشایدبتوانگفتیکیازگنجینههای
ایــن جزیره به حساب میآید و همیشه در
فهرست بهترین آبشارهای جهان قرار دارد.
آباینآبشارسردوخوشاینداستودرختان
مختلفمربوطبهجنگلهایبارانینیزروی
اینآبشارسایهانداختهاند.
ساحل داکــتــر کــاو :در بخشی از پــارک
دریــایــی مونگوبی ،ساحلی قــرار دارد که
یکی از قدیمیترین ،پــر رفتوآمدترین
و معروفترین سواحل جامائیکا به شمار
میرود.گردشگراندراینساحلمیتوانند
از آب زالل و زیبای دریــا لذت ببرند و نکته
جالب در خصوص آن نیز به دمــای آب باز
میگردد که در تمام طول سال در حدود۲۶
درجهسانتیگراداست.
غارهای گرین گروتو :حدود  26هکتار از زمینهای ساحلی شمال جامائیکا
را غارهایی زیبا تشکیل داده است .گرین گروتو پیچ و خمهای زیادی دارد و
سنگهای آن نیز از جنس آهک هستند .یکی از اصلیترین ویژگیهای این غار،
داشتن دریاچهای شفاف است که عمق آب آن از سطح ۳۶ ،متر است .در گرین
گروتو هفت نوع خفاش وجود دارد!

منابع این پرونده  :دویچه وله فارسی ،euronewes.com،همشهری آنالین ،کجارو

بیشتر مردم جامائیکا جزو طبقه متوسط از لحاظ مالی هستند .افراد طبقه متوسط
و متوسط به پایین جامعه در این کشور ،معموال کشاورز ،ماهیگیر یا کارگر مزارع
نیشکر هستند و در کپرها و محله های زاغه نشین به ویژه در اطراف کینگستون
زندگی میکنند .جامائیکا یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان شکر در جهان است،
از همین رو بخش بزرگی از مردمش در مزارع مشغول به کارند و شغلهای مرتبط با
این حوزه ،درآمدزا تر و محبوبتر است .در این کشور ،موقعیت های شغلی باکالس و
دولتی به سختی به دست می آیند و برای یافتن شغل مناسب معمو ًال باید تحصیالت
آکادمیک داشت .بیشتر مردم این کشور با سواد (به معنای داشتن توانایی نوشتن و
خواندن) هستند و حتی بچهها در خانوادههای فقیر هم ،سه تا پنج کالس ابتدایی را
میگذرانند .البته تحصیالت دانشگاهی در جامائیکا گران است و همه خانواده ها
از پس هزینه های تحصیل فرزندانشان برنمی آیند .درآمد مردم این کشور به طور
میانگین  5300دالر در سال است .برای مقایسه این درآمد با چند کشور اروپایی،
بد نیست بدانید که درآمد میانگین سوئیسیها در سال  85هزار دالر ،آمریکاییها
 60هزار دالر و  ...است .در این بین ،تنها راه گذران زندگی برای بعضی از ساکنان
جامائیکا ،پولی است که اعضای خانواده شان که در کشورهای دیگر کار می کنند
برای آنها می فرستند .در سال های اخیر سیاست های دولت و بخش خصوصی
در رونــق صنعت گردشگری
موفقیت چشمگیری داشته
اســـت و هــم اکــنــون ســاالنــه
بیش از یک میلیون گردشگر
از جامائیکا بازدید می کنند
کـــه هــمــیــن مـــوضـــوع کمک
چشمگیری به اقتصاد کوچک
این کشور کرده است.

از همین رو تا  9شب پس از مرگ عزیزانشان به شب زنــدهداری
میپردازند و با برگزاری مراسمی پرسروصدا ،مملو از موسیقی با
سازهای کوبه ای و رقص های مخصوص ،تمام تالششان را برای
بهشتیکردنآنفردانجاممیدهند!اگرچهبرخیمردمجادوهای
سفیدوسیاهرابهعنوانخرافاتمسخرهمیکننداماهمهبهخوبیمی
دانندنزدیکترینمغازهسحروجادوفروشیدرکجاقراردارد.روزنامه
های محلی هم در این کشور هر هفته داستانهای هیجان انگیزی
از اعمال ارواح خبیث و طلسم های باطل شده به چاپ می رسانند
کهنشاندهندهتمایلمردمبرایباورکردنچنینچیزهاییاست.

درجامائیکاهزینههایعروسیبامهماناست!

