شهرهای رنگی

دوشنبه

آشنایی با  9شهر و روستا مثل«ابیانه» قرمز« ،جیپور» صورتی« ،آمالفی» لیمویی« ،ایزامال» زرد و ...
که رنگ خاص آنها باعث شهرت جهانیشان شده است
شیوا رضایی | روزنامهنگار

پرونده

تعداد شهرها یا روستاهایی که یک رنگ مشخص
در فضای عمومی ،نمای خانهها و دیوارهایشان بر
دیگر رنگها غلبه دارد و به نوعی فضای شهری آنها
تکرنگ محسوب میشود ،چندان زیاد نیست .نام

 ۱۳صفر 1443

 2۹شهریور 1400

 20سپتامبر 2021
شماره 2075۸

197۸

برخی از این شهرها یا روستاها برای ما آشناتر هستند مانند ابیانه در
ایران یا شفشاون در مراکش اما نام برخی از این شهرها ممکن است تا به
حال به گوش بسیاری از ما نخورده باشد مانند هازکار در اسپانیا یا ایزامال
در مکزیک .در این پرونده سراغ  9شهر یا روستا از قار ههای مختلف
رفتهایم که به واسطه تک رنگ بودن نمای ساختما نهایشان مشهور
شدهاند.

شفشاوندرمراکش
چه رنگی؟ آبی

این شهر کوچک در شمال مراکش با دیوارهای آبیاش ،شهرتی جهانی دارد.
البته این آبی بودن دیوارها قدمتی کمتر از صد سال دارد .درباره این که چرا
دیوارها در این شهر آبی هستند ،داستانهای متفاوتی ذکر شده است .یکی
ازاینداستانهابهمهاجرانیهودیدراینمنطقهوعالقهآنهابهرنگآبیباز
میگردد.گفتهشدهکهحدودهزارو 930نفرازجمعیتمهاجرانیهودی
در این شهر ،طبق فرهنگ خود که آبی را رنگ آرامش میدانستند،
دیوارهایخانهخودراآبیکردند.تاپیشازاینماجرا،دیوارهادراین
منطقهطبقسنتیقدیمی،سفیدبودهامابعدآرامآرامتعداددیوارهای
آبیافزایشپیداکردهاست.البتهاینروزهادربارهفوایدرنگآبیودلیل
نگه داشتن این رنگ ،نکات دیگری هم مطرح میشود .از جمله این که
دیوارهایآبیرنگ ،پشههاوحتیبرخیحشراتراازشهر،دور ودرتابستانبه
خنکماندنخانهکمکمیکند.اماشایدطیسالهایاخیرمهمترینکاربرد
این دیوارهای آبیرنگ را باید جذب گردشگر در نظر بگیریم .تا پیش از شیوع
کرونااینشهرکوچککهحدود 40هزارنفرجمعیتدارد،ساالنهمیزبانصدها
هزار گردشگر بود .در نظر داشته باشید که این شهر فقط دست کم 200هتل
داردکهحاکیازاستقبالزیادگردشگرانازاینشهرکوچکاست.

جیپوردرهند

هازکاردراسپانیا

چهرنگی؟ صورتی

چه رنگی؟ آبی

جیپور در هندوستان به شهر صورتی معروف است .این شهر که کمتر از 300کیلومتر با پایتخت هند یعنی
دهلینو فاصله دارد ،در اواخر قرن نوزدهم دیوارهایش به رنگ صورتی در آمده است .داستان این تغییر رنگ
هم به بازدید از هند پرنس آلبرتادوارد (که بعدتر شاه ادوارد هفتم شد) در سال 1876باز میگردد .در این
سفرمهاراج هجیپورکهمیخواستبازدیدازاینشهربرایپرنسآلبرتخاطرهسازشود،
دستور داد تا دیوارهای شهر را به رنگ صورتی در بیاورند .انتخاب رنگ صورتی هم از
ایننظربودکهاینرنگدرفرهنگمردمآن
منطقه،نشانهمهماننوازیاست.
در ســال  ،1877یعنی یک ســال بعد از
بازدید پرنس ،قانونی در جیپور تصویب
شدکهطبقآنبایددیوارهایشهرصورتی
رنگآمیزی شوند .این قانون هنوز هم در
این شهر معتبر است .از نتایج این موضوع
آن که جیپور به عنوان شهر صورتی هند
در فهرست میراث جهانی یونسکو در سال
 2019بهثبترسید.

آیتبنحدّ و در مراکش

چهرنگی؟ قرمز

چه رنگی؟ قرمز

حدودراصلدژ یاکاخیاستکهدرمسیرعبور
آیتبن ّ
کاروانهادرجنوبمراکشساختهشدهبود.البتهطی
سالها در کنار این کاخ ،ساختمانهای دیگری هم
ساخته شده است که حاال مردم در آن ساکن هستند و
روستاهاوبهاصطالحقصبههاییرادرمنطقهتشکیل
دادهانــد .رنگ دیوار ساختمانها در این محل قرمز
استوبرایهمینبهنام«شهرقرمز»مراکششناخته
میشود.بهنظرمیرسددلیلقرمزیرنگدیوارهای
این ساختمانها همان چیزی است که درباره ابیانه
به آن اشاره میشود؛ یعنی وجود میزان باالی اکسید
آهن در خاک منطقه .این مجموعه که البته به عنوان
میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده ،جدای از
جذابیتبرایگردشگران،برایفیلمسازانهمبسیار
حدو
جذاباست.تابهحالفیلمهایزیادیدرآیتبن ّ

ابیانهدرایران

فیلمبرداریشدهاند،ازجمله:
لورنس عربستان ،گالدیاتور،
مــومــیــایــی ،الــکــســانــدر و ...
بخشهایی از سریال معروف
جوتختهمدراینمکانفیلم
بازیتا 
برداریشدهاست.

آمالفیدرایتالیا
چهرنگی؟ لیمویی

آمالفی و ساحل آن یکی از مناطق بسیار جذاب در گردشگری ایتالیاست .رنگی که به صورت سنتی در نمای
ساختمانها در این منطقه استفاده میشود ،زرد لیمویی است .دلیل این که چرا از چنین ترکیب
رنگی استفاده میشود ،چندان مشخص نیست اما هر چه هست در این منطقه لیمو جایگاه
خاصیدارد،باغهایلیمودراینمنطقهزیادندولیمویکیازمحصوالتاصلیآناست.البته
برخی ،رنگ نمای ساختمانها را نه نمادی مرتبط با لیمو که نمادی از آفتاب و هوای آفتابی
آنمیدانند.طیسالهایاخیرتعدادیاز
ساختمانهای این منطقه سراغ رنگهای
دیگری مانند صورتی کمرنگ رفتهاند اما
هر چه هست هنوز هم ترکیب زرد لیمویی
و آبی (به واسطه دریای خوشرنگ در این
منطقه) نماد آمالفی برای بسیاری است.
البته بد نیست بدانید که رنگ آبی خاصی
از خانواده فیروزهای وجود دارد که به آن
آمالفیمیگویندوبهخاطررنگخاصدریا
دراینمنطقهچنیننامگذاریشدهاست.

نامروستایابیانهبهگوشبسیاریازماخوردهاست،روستاییپلکانیوبهرنگقرمز
کهدرنزدیکنطنزدراستاناصفهانودردامنهکوهکرکسقراردارد.دیوارهایاین
روستایزیباقرمزرنگاست.ترکیبرنگقرمزدیوارها،درکنارمعماریمنحصربه
فرد ،فرهنگ خاص مردم این منطقه و نوع پوشش اهالی باعث شده تا این روستای
کوچک به منطق ه گردشگری جذابی تبدیل شود .اما چرا دیوارهای خانهها در این
روستاقرمزاست؟
خاک رسی که برای نمای ساختمانها و دیوارها در این منطقه استفاده میشود،
اکسیدآهن باالیی دارد .در نتیجه میزان باالی اکسیدآهن هم رنگ این خاک،
قرمزترازخاکرسهایمعمولاست.البته دربارهابیانههمماننددیگرمواردیکه
معرفیکردیم،حاالاینرنگیبودندیوارها،کاربردویژهاشجذبگردشگراست.
گفتهمیشوداینروستایکمجمعیت( 300نفرطبقسرشماری)1395پیشاز
شیوعکروناساالنهفقطنزدیکبه 40هزارنفرگردشگرخارجیداشتهواینجدای
ازخیلگردشگرانداخلیآنبودهاست.

ایزامالدرمکزیک
چه رنگی؟ زردخردلی

قدمتایزامالمعروفبهشهرزرددرمکزیکبهحدوددوهزارسالقبلبرمیگردد.
امابهنظرمیرسدتاریخچهدیوارهایخردلیرنگآنبسیارکمترازقدمتخودشهر
است .این که چرا دیوارها چنین رنگی دارند ،دقیق مشخص نیست و داستانهای
مختلفیدربارهآنوجوددارد.برخیمیگوینددرسال 1993وبرایبازدیدپاپژان
پلدومازاینشهردیوارهابهاینرنگدرآمدهاندامابرخیمیگویندپیشازاینتاریخ
هم دیوارها دست کم در برخی مناطق زردرنگ بوده است .معروفیت ایزامال البته
صرفابهخاطردیوارهایزردآننیست،بلکهاینتاریخغنیآنوبناهایبهجاماندهاز
دورهمایاهادرمنطقهاستکهدردرجهاولباعثمعروفیتآنو موجبشدهاستتا
ساالنهصدهاهزارگردشگربهاینشهرسفرکنند.

هازکار روستایی در منطقه ماالگا در جنوب اسپانیاست .این روستا تازه همین چند سال پیش ،یعنی بهار سال
 2011بهرنگآبیدرآمدهاست.دلیلآنهمافتتاحیهنمایشفیلم«اسمورف»بود.شرکتسونی،
سرمایهگذارفیلماسمورف،برایاینکهتوجهبهاکراناینفیلمراافزایشدهد،بامسئوالن
این روستای کوهستانی موافقت کرد تا هم ه دیوارهای شهر برای چند ماه آبی شوند .پس
بههمینمنظورحدود 4هزارلیتررنگآبیمصرفشدتااینروستابهرنگآبیدرآمد.اما
آیااهالیازاینتصمیمرضایتداشتند؟تاپیشازاینکار،
این روستا ساالنه میزبان حدود  300گردشگر در سال
بود اما سال اولی که این کار انجام شد ،حدود  80هزار
گردشگر برای بازدید از این روستای آبی ،وارد آن شدند!
ایناستقبالچشمگیرباعثشدزمانیکهشرکتسونی،
طبق قرارداد در زمستان  2011میخواست دیوارهای
روستا را به رنگ سفید برگرداند ،مردم رای به آبی ماندن
دیوارها بدهند .از آن زمان به بعد دیوارهای این شهر آبی
باقیماندهوحاالهمینآبیبودندیوارهاتبدیلبهجاذبه
گردشگریبرایآنشدهاست.

جوداپوردرهندوستان
چه رنگی؟ آبی

جوداپور را به نام شهر آبی هندوستان میشناسند .دلیل رنگآمیزی این شهر به رنگ آبی
مشخص نیست .برخی میگویند در قدیم کاهنان برهمایی دیــوار خانههای خود را آبی
میکردهاند تا به این ترتیب شناخته شوند.
به این ترتیب رنگ آبی دیوارها نشانه جایگاه
اجتماعیباالتریبودهاست.درطولزماناما
کمکمهم هدیوارهایبخشقدیمیشهرآبی
شدهاند.البتهدراینبارههممشابهشفشاون
در مراکش ،حاال فوایدی برای این دیوارهای
آبیگفتهمیشود.
دورکردنموریانههاوخنککردنخانههادر
فصلگرماازجملهفوایدآبیکردندیوارهادر
این شهر ذکر شده است .هر چه هست در این
روزگارکهخوشعکسبودنشهرهادرجذبگردشگرورونقاقتصادیآنهانقشمهمیدارد،ایندیوارهایآبیحاال
کاربردیبیشازدورکردنموریانهو ...پیداکردهاست.

میکونوسدریونان
چهرنگی؟ سفیدوآبی

ترکیب سفید و آبی محدود به یک منطقه
در یــونــان نیست .اصــا اگــر بــه پرچم این
کشور نگاه کنید جز همین دو رنگ ،رنگ
دیگری نمیبینید اما میکونوس ،این جزیره
گردشگریپرطرفدار،یکیازنقاطیاستکه
درکنارسانتورینیبیشترازنقاطدیگریونان
بابت سفید و آبی بــودن ،توجهها را به خود
جلبکردهاست.اماچراایندورنگوبهویژهرنگسفیداینقدردریونانپرطرفداراست؟در
اینبارههمخنککردنفضایداخلخانه،ازمهمتریندالیلاینموضوعگفتهشدهاست.اما
جدایازآنگفتهانددرسال 1938دریونان وبا شیوع پیداکردهبود.حکومتوقتبهتجربه
درمییابدسفیدکردندیوارهاومعابرشهریمیتواندبهکنترلاینبیماریکمککند،پس
دستور میدهد تا همه جا سفید شود .اما چه ارتباطی بین سفید کردن دیوارها و مبارزه با وبا وجود داشته است؟ به
نظرمیرسدچوندرفرایندسفیدکردندیوارهاازآهکاستفادهمیشدهوآهکخاصیتضدعفونیکنندگیدارد،
کنترل بیماری وبا در مناطقی که دیوارها سفید میشده ،بهتر پیش میرفته است .البته از سال  1974در یونان
قانونیتصویبشدهاستکهطبقآندرنمایخانههادربرخیمناطقبایدتنهاازایندو رنگاستفادهشودوهمین
همباعثشدهتااینروزهاتنهاشاهداهمیتبیشترایندو رنگدرنمایخانههادریونانباشیم.

