مردان ترسناک در سرزمین رنگها

مشاهداتخبرنگارزندگیسالمازسبکزندگیمردممراکشدرسفری 15روزهبهاینکشورکه مقصدخوبیبرایوسواسیهانیست

یک شنبه

 16صفر 1442

 13مهر 1399
 4اکتبر 2020

شماره 20491

1711
دکتر مریم ذاکری | جهانگرد
«ســرزمــیــن رن ـگهــا»
پرونده
لقبی است که کشور
مـــراکـــش در مــیــان
گردشگران دنیا به آن
شناخته میشود .کشوری که هرچند در
بوهوای معتدلی دارد
قاره آفریقاست اما آ 
و همین ویژگیها باعث شد تا اواخر سال
 95به همراه جمعی از دوستان تصمیم
گرفتیم برای گذراندن تعطیالت نوروز
به مراکش سفر کنیم .آن زمان ویزای این
کشور را از طریق سفارتش در تهران،
تنها با پرکردن فر مها و تحویل مدارک
و مبلغ ناچیز هفتادهزار تومان دریافت
کردیم و راهی سرزمین نعناع ها شدیم.
برای پرواز به مراکش یکبار دیگر کتاب
جغرافیای دوران مدرسه را با عبور از فراز
کانال سوئز ،دریای سرخ ،دریای مدیترانه
و تنگه جبلالطارق مرور کردیم .به نظر
میرسید تجربهای شگفتانگیز با دیدار
از شهرهای مراکش ،طنجه ،شفشاون،
تیتوآن ،فاس و کازابالنکا در انتظارمان
باشد .آن چه در ادامه میخوانید بخشی
از مشاهداتم در ایــن سفر  15روزه از
سبکزندگی مردم این کشور است که
نکات جالب و کمتر شنیده شده زیادی
داشت.

هیبت ترسناک مردان
مراکشی
در بخشهای قدیمی ایــن کشور به ویــژه در خود
شهر مراکش مردان پوششی به تن دارند که به آنها
هیبتی ترسناک میدهد .پوششی به نام «برنوس»،
که اگــر بخواهم آن را مشخص ًا توصیف کنم باید
بگویم چیزی شبیه پوشش پدرتاک در کارتون به
یادماندنی رابینهود ،یک لباس بلند کــاهدار از
جنس پشم ،عموم ًا به رنگهای تیره که مــردان به
جای کاپشن یا پالتو به تن میکنند و کاله بزرگ آن را
که بر سر میگذارند سایهاش کل صورتشان را سیاه
میکند .حاال تصورکنید چند مرد برنوسپوش ،با آن
صورتهای تاریک و نامعلوم ،سوار بر اسب یا پیاده از
کوچههای تنگ و نیمهتاریک شهر از مقابلتان عبور
کنند!«جالبه»هملباسیمخصوصمراکشیهاست
که هم مردان به تن میکنند و هم زنان .یک مانتوی
بلند بدون دکمه که اغلب زنهای محجبه یا مردان
مسن آن را میپوشند .جالبههای مردانه عموم ًا
راهراه است و بدون شلوار پوشیده میشود.

این کشور در دنیا با نامهای مختلفی شناخته میشود
کمتر کسی در جهان کشور مراکش را به این نام یعنی «مراکش» میشناسد .خود مراکشیها ،کشورشان را مغرب
میخوانند و غربیها آن را موروکو یا ماروک که شکل تغییر یافته همان مغرب است ،مینامند .ترکیه تنها کشوری
است که مراکش را با نام «فاس» میشناسد .مراکش در واقع نه نام کشور بلکه نام یکی از شهرهای بزرگ آن است.
کشوری که با جغرافیایی متنوع و بینظیر از شمال با دریای مدیترانه و تنگه جبلالطارق و از غرب با اقیانوس اطلس
محصور میشود با بیش از 700هزار کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی حدود 36میلیون نفر که قریب به 99درصد
آنهارامسلمانانتشکیلمیدهند.شهرهایمراکشدارایدوبخشمدرنوسنتیهستند.بافتقدیمیشهرها
را که عموم ًا دورتادورشان دیوارکشی شده و برای ورود به آنها باید از دروازهشان عبور کرد ،در اصطالح «مدینه»
مینامند .سبک زندگی مردم این کشور به شدت تابع جغرافیاست .در حالی که در شهرهای شمالیتر همچون
طنجه که تنها چند کیلومتر با مرزهای اسپانیا فاصله دارد شاهد مراتع سرسبز ،دشتهای حاصلخیز و یک سبک
زندگی نسبتا غربی هستیم ،در مناطق جنوبی و با عبور از صحراهای داغ و بیابانهای لمیزرع میتوانیم همسفر
اعراب بادیهنشین شویم.

میدانی که شما را به عمق
تاریخ میبرد

مــراکــش شــهــری قـــرار گــرفــتــه در بــخــش جنوب
غربی ایــن کشور اســت و شبیهترین نقطه آن به
فرهنگ بومیان آفریقا« .جامعالفنا» میدانی در
وسط این شهر است و معموال اولین جایی است
که گردشگرها را میبرند .میدانی که قبل از این
مردم برای گرفتن اخبار دور هم جمع میشدند،
خالفکارها را فلک میکردند ،متکدیان دستشان
دراز بــوده و پــولدارهــا به صاحبان بوزینهها پول
میدادهاند تا برایشان شیرینکاری کنند .رمالها
برای مردم فال میگرفتهاند و معرکهگیرها زنجیر
میدریدهاند .مطربها نی و طبل میزده و رقاصها
میرقصیدهاند .زنهای حناچی دست ،پا و صورت
دخترکان را حنا میبسته ،مارگیرها دهان به دهان
مارها میگذاشت ه و قماربازها هم تاسها و سنگها
را وسط میانداختهاند .آدمهایی هم بودهاند که
بساط خوردنیها و نوشیدنیها را به پا می کرده
یا روغن ،ادویه و هرچه خریدنی و پوشیدنی است،
میفروختهاند .میدان جامعالفنا قلب تپنده این
شهر از اعماق تاریخ است ،پلی که گذشته مراکش
را به امروزش وصل میکند .جامعالفنا بعد از هزار
سال همان است که بوده فقط دیگر کسی را وسط
این میدان فلک نمیکنند .جامعالفنا حاال میراثی
برای جهان است ،افرادی که عاشق تاریخ هستند و
دانستن درباره گذشتگان.

چرا این کشور سرزمین
رنگهاست؟
هرکدام از شهرهای مراکش رنگی مخصوص ب ه
خود دارد یعنی دیوارهای عموما سیمانی ،خانهها
و معابر با استفاده از یک رنگ ویژه نقاشی شدهاند.
شهر مراکش با آن آسمان آبی و بدون ابرش به رنگ
سرخ درآمده ،حتی مردم دیگر شهرهای این کشور
شهر مراکش را «الحمرا» میخوانند که از ریشه
«احمر» به معنای سرخ گرفته شده است .کازابالنکا
یا دارالبیضاء هما نطور که از اسمش پیداست،
سفیدرنگ است .شفشاون شهری رویایی به رنگ
آبی است و فاس به رنگ زرد روشن است .حتی شهر
کوچک تیتوان هم دیوارهایی سفید و پنجرههایی
به رنگ سبز دارد .بیشک انتخاب این رنگها برای
هر شهر بیدلیل نبوده ،بلکه عالوه بر زیبایی و نیز
ایجادنشدن آلودگی بصری به واسطه ناهمگونی
معماری در ظاهر شهرها ،انتخاب ایــن رنگها
ریشه در فرهنگ بومی آفریقایی و آمازیغی منطقه
دارد .داستانهای زیادی نیز در این خصوص وجود
دارد به عنوان مثال گفته میشود انتخاب رنگ
آبی برای شهر شفشاون برای دور کردن پشهها از
ساختمانهاست .نوع مصالح مورد استفاده هم در
این خصوص دخیل است به عنوان مثال رنگ سرخ
دیوارهای مراکش به دلیل غنی بودن ماسههای به
کار رفته در ساخت و ساز این شهر از فلز آهن است.

«تجینه» شبیه به دیزی ایرانی و غذای محبوب
مراکشیها
مراکشازمعدودکشورهاییاستکهشمابهعنوانیکایرانیمیتوانیدبهآنسفرکنیدواز
خوردنغذاهایشلذتببریدچونبیشتررستورانهایش،غذایحاللدارند.معروفترین
غذایمراکشیکهدرهمهرستورانهایاینکشورسرومیشود«،تجینه»است.چیزیشبیه
دیزی خودمان که به جای ظرف سنگی در ظرفهای سفالی دردار پخته و سرو میشود.
تجینهراباگوشتمرغ،گوسفندیاگوسالهمیپزند،اماگاهیبابرداشتندرظرف،بویدنبه
چنان در فضا میپیچد که شما را از خوردن گوشت آن منصرف میکند و
ترجیحمیدهیدتنهاسیبزمینی،هویچودیگرسبزیجات
آن را میل کنید« .کوسکوس» غــذای مراکشی
معروف دیگری اســت که بــرای خراسانیها
یادآوربلغورگندموبرایساکنانجنوبایران
همشکل و طعم « َل َلک» است .کوسکوس
همه روزه در رستورانها و غذاخوریها
سرو میشود ،اما مردم این کشور آن را
تنها در روزهای جمعه و پس از اقامه نماز
جمعهمیلمیکنند.

مقصدی نه چندان مناسب برای وسواسیها
درسفربهمراکشانتظاریککشورخیلیتمیزرانداشتهباشید،ایناولینتوصیهایاستکهمنبه
عنوانکسیکهمراکشرادیدهبهدیگرانمیکنم.دربخشهاییازشهرمراکشفاضالبخانهها
درخیابانرواناستوبویمشمئزکنندهایمشامراآزارمیدهد.سرویسهایبهداشتیبرخالف
دیگر کشورهای مسلمان فاقد آب است و حتی گاه در روشوییهای عمومی صابون پیدا نمیشود.
گوشتها در بازار بدون یخچال از چنگکها آویزانند و مگسها در اطرافشان حسابی دلی از عزا
درمیآورند .گاه برای خریدن آبمیوه به ویژه آب نیشکر که یک نوشیدنی شیرین و مخصوص این
کشور است ،لیوان یکبار مصرف یا حتی لیوان تمیزی وجود ندارد .تا اینجای کار را شاید بتوان
به راحتی تحمل کرد اما اوضاع وقتی خراب میشود که یک مراکشی شما را به خوردن چای در
مغازهاش دعوت کند .مغازهدارها که مطلع میشوند شما خارجی هستید ،ازتان دعوت
میکنند تا در کنارشان چای بنوشید ،به این امید که تا چایتان سرد میشود نگاهی
به اجناس مغازهشان بیندازید و از آنها خرید کنید ،اما این دعوت تنها به طعم
لذتبخش چای نعناع محدود نمیشود؛ مغازهدار محترم چای نیمخورده
مشتری قبلی را در سطلی میریزد و با دست نعناع های باقیمانده در استکان
راخالیمیکندودرهماناستکانآغشتهبهدهاننفراتقبلیبرایشماچای
میریزد .حاال هرچه برایشان توضیح دهید که چای نمیخورید و قب ً
ال صرف
شده دست بر نمیدارند و شما را وا میدارند تا نمکگیر شوید!

جوالن فروشندگان
مواد مخدر در مراکش

تفاوتهای جالب کازابالنکا
با دیگر شهرهای مراکش

کشت مــواد مخدر یــا استعمال آن در بیشتر نقاط
جهان جرم محسوب میشود اما مراکش از این قاعده
مستثناست .در حالی که روی کاغذ ،فراوری و فروش
محصول ماریجوانا ،حشیش ،گل و  ...در این کشور
غیرقانونی است اما کاشت و استعمال شخصی آن
آزاد است.
از سوی دیگر با توجه به سودآور بودن این محصول برای
اقتصاد این کشور ،کمپینهایی در کارند تا حشیش،
گل و ماریجوانا را از فهرست مواد افیونی خارج و به
آن برچسب گیاه دارویی بزنند! شهر شفشاون که یکی
از زیباترین مناطق این کشور به حساب میآید ،محلی
برای فروش مار یجوانا به ویژه به توریستهاست.
از همین رو زمانی که یک گوشه ایستاد هاید و منتظر
چیزی هستید ،یا در کافهای چای نعناع مینوشید یا
حتی از کوچهای خلوت عبور میکنید ،فروشندگان
مواد مخدر جوالن می دهند .اتفاقی که به مذاق بعضی
توریستها خوش نمیآید که عزمی هم برای حذفش
وجود ندارد.

وقتی از شهرهای دیگر مراکش به کازابالنکا سفر میکنید ،شبیه این
است که از یک شهرستان کوچک وارد تهران شده باشید و دیگر از
آن محیطهای دوستانه و صمیمی در شهرستانهای کوچک خبری
نیست .این حسی است که در من به وجود آمد چراکه در کازابالنکا
خیابانها عریض و پر از ترافیک است .خانهها و نماهایشان معمو ًال
اعیانیتروهتلهالوکسترند«.مسجدحسنثانی»برجستهتریننقطه
دیدنی این شهر است ،مسجدی عظیم که نیمی از آن روی آبهای
اقیانوس اطلس و نیمی دیگر روی خشکی قرار گرفته است .در ضمن،
پوشش مردم این شهر کامال غربی است اما چیزی که توجه ما را در
شهر کازابالنکا به خود جلب کرد حضور زنان در خیابانها بــود .در
چایخانههاوبازارها وبافتسنتیشهرهاکمترزنیدیدهمیشوداما در
کازابالنکا زنها آزادانه در رفت و
آمدند و به همراه دوستانشان در
کافههاورستورانهامینشینند،
قهوه میخورند یا حتی سیگار
میکشند.هندزفریموبایلهارا
در گوش میگذارند ،سوار موتور
میشوندیاسینمامیروند.

خاص مثل چای نعناع مراکشی
چای نعناع یکی از بهترین یادگارهای کشور مراکش
است.طعمومز هاینچایونحو هسروکردنشدرکافهها،
مغازهها و رستورانها هم از به یادماندنیترین خاطرات
این سفر .بگذارید خیالتان را راحت کنم ،هیچکدام
از چایهایی که در هتلهای لوکس تحت عنوان چای
مراکشی با قیمتهای باال به خورد مشتریان میدهند،
بهجزنعناعهیچشباهتیبهچایمراکشیواقعیندارد.
چای مراکشی مخلوطی است از دمنوش چای سبز به
همراه نعناع .به این صورت که ابتدا برگهای نعناع را
در ته استکانهای کمرباریک میگذارند و چای را که در
قوریهای مخصوص فلزی دم کردهاند رویش میریزند.
بستهبهتمایلفردبرایشیرینشدنآنمیشودازقند،
نباتیاعسلاستفادهکرد.

رانند ه مراکشی که در دانشگاه آکسفورد ،مدیریت خوانده بود
سعیدتویشهرطنج هرانندهمابود.یعنیوقتیبهمسئولریاد(مسافرخانههاییبامعماریسنتی)
گفتیم که یک راننده با یک خودروی بزرگ میخواهیم که هم انگلیسی بداند و هم هر شش نفرمان
توی خودرویش جا بشویم ،سعید را به ما معرفی کرد .یک مرد تقریب ًا ۴۵ساله که آنقدر توی عمرش
توریستدیدهبودکهحدسبزندآدمهاییکهباکولهپشتیمسافرتمیکنندودنبالریادهاینسبت ًا
ارزانمیگردند،ترجیحمیدهندکجاهاراببینند،چهغذاییبخورندیاچهچیزهاییراسوغاتببرند.
سعیدهفتزبانمیدانست!عربیکهزبانمادریاشبودوفرانسههمکهزباندومهم هکشورهای
شمال آفریقاست .اسپانیایی دانستن هم با توجه به فاصله چند کیلومتری مرز اسپانیا با شهر طنجه
چندان چیز عجیبی نیست .انگلیسی حرف زدنش را هم میشد به حساب معاشرت با توریستها

گذاشت،امااینطورکهخودشمیگفتایتالیایی،آلمانیوپرتغالیهممیدانست.همینطوریدر
مسیر زندگی گذارش اینطرف و آنطرف افتاده و زبانها را یکی بعد از دیگری آموخته بود .خودش
میگفتدر دانشگاهآکسفوردمدیریتمیخواندهکهدیدهپدرومادرپیرشدروطنتنهاماندهاند،او
هم عطای پیشرفت را به لقایش بخشیده و به وطن برگشته و راننده تاکسی شده است .در تمام طول
یباسعیدلذتبردیموهنگامبازگشتیکبستهمسقطیرابهرسمیادگاریبهاو
مسیرازهمصحبت 
هدیهدادیم.فردایشآمدهبوددمدرریادمحلاقامتمانکهایندیگرچهزبانیاستکهحروفشعربی
استومعنایشچیزدیگریاست.انگاردرتمامعمرشغیراززبانچینیبازبانندانستهروبهرونشده
بود!ماهمپیشنهاددادیمحاالکههفتتازبانیادگرفته،فارسیراهمبهآنهااضافهکند.

