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سفربه جزیرۀ
سحرانگیزماداگاسکار
ماندانا یزدان شناس
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از دیرباز ،طبیعت خیالانگیز و بیهمتای جزیرۀ ماداگاس��کار زبانزد بوده اس��ت .اگر در قرن
گذش��ته سفر به نقطهای دوردست و ناش��ناخته مثل این جزیره برای بسیاری از مردمان ،رویایی و
دش��وار مینمود ،به جرأت میتوان گفت چند س��الی اس��ت نه تنها سیاحان و ماجراجویان ،بلکه
بسیاری از افراد عادی به راحتی قادر به سفر به این جزیرهاند .ماداگاسکار به لطف سرمایهگذاران
ّ
داخلی و خارجی و همت مردمانش ،این روزها به جد میکوش��د از راه توس��عۀ گردش��گری ،این
سرزمین اعجابانگیز را به سایر ملل بشناساند و اقتصادش را پس از گذشت نیم قرن از استقالل،
کمکم شکوفا کند .توسعۀ حمل و نقل هوایی ،آبی و زمینی ،احداث اقامتگاههای متنوع در سواحل
یا در ش��هرهای کوچک نزدیک به نقاط دیدنی ،توس��عۀ هتلهای قدیم��ی ،احیای اماکن عمومی
متروک��ه و تغیی��ر کاربری آنها به مراکز توریس��تی ،به کارگیری معماری بوم��ی جزیره در طراحی،
گاهی در تلفیق با طبیعت گیاهی کمیاب و ایجاد انواع مکانهای گردشگرپذیر  ...هریک به نوبۀ
خود تأثیر شایستهای بر این روند داشتهاند .طبیعت گردان ایرانی که یکی دوسالی است به صورت
گروهی و در قالب گردش��گران رس��می این سرزمین اقدام به سفر می کنند ،به روشنی و به نقل از
ساکنان جزیره جزو نادر ملتهای خاورمیانه هستند که به کشف نادیدههای این نقطۀ دنیا اشتیاق
میورزند.
در ح��ال حاضر برای س��فر به خیلی از کش��ورهای آفریقای��ی از ایران ،ناگزیر از ّ
طی مس��یری
طوالنی و چندپاره هستیم .از میان سه یا چهار امکان ،مسیر انتخابی گروه شانزده نفری ما ،تهران
ـ استانبول ـ جزیرۀ موریس ـ آنتاناناریوو (پایتخت) است؛ با احتساب توقفها اندکی کمتر از یک
ش��بانهروز .چنانچه پیشبینی میشود بیشتر مسافران از مبدأ استانبول ،ملتهای فرانکوفون ساکن
ً
جزایر مس��تعمراتی فرانس��ه در اطراف ماداگاسکار یا در این فصل سال (تیرماه) عمدتا گردشگران
ای��ن جزایرن��د .خاک س��رخ و زمی��ن تپه ماهور جزی��ره از فراز آس��مان در لحظات ف��رود هواپیما
خودنمایی می کند .وس��عت این خاک ،یک س��وم وسعت ایران است؛ در حالی که چهارمین (به
قول��ی پنجمین) جزیرۀ بزرگ دنیا رقم خورده اس��ت .ویزا برای ورود به خ��اک جزیره ،در فرودگاه
ً
صادر میش��ود که س��ابقا رایگان بوده و در ماههای اخیر  ۲۷دالر به ازای آن دریافت میش��ود .در
ف��رودگاه ،یک راهنمای محلی ک��ه به چند زبان کارآمد صحبت میکند و ب��ا راهنمای گروه ما از
س��فرهای گذشته آشناست ،به گروه میپیوندد و تا پایان س��فر همراه است .او ژان کلود نام دارد و
همسفران او را به اختصار  JCمینامند.
جزیرۀ ماداگاس��کار بخش جدا ش��ده از قارۀ آفریقا و ش��بهجزیرۀ هند از دهها میلیون سال قبل
است و از اینرو طبیعت بخشهایی از آن ویژگیهای منحصر به خود را دارد .این کشور از طریق
کانال موزامبیک با کشور موزامبیک همجوار است .مردمان ماداگاسکار چهرههای ترکیبی متنوعی
ُ
سترونزیایی و عرب ـ هندی دانست .از آنجا که مقصدمان در
دارند و میتوان آنها را آفروآسیایی ،ا ِ
نیمکرۀ جنوبی و با فاصلۀ قابل توجه از استواست ،زمستان جزیره را میبینیم و جالبتر ،ساکنان
ً
پایتخت را در جامههای ضخیم با شال و کاله ،هرچند برای گروه ما هوا کامال بهاری است .یک
دهم از جمعیت ۲۳میلیونی کشور ،ساکن پایتخت  -بزرگترین شهر  -هستند .نخستین روز سفر
در هت��ل  Le Louvreیک��ی از بهترین هتلهای «تانا» یا همان آنتاناناریوو ،به لختی اس��تراحت
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و س��پس صرف ش��ام در رس��تورانی در همان نزدیکی میگذرد .صبح روز بعد برنامه فقط تاناگردی
اس��ت .از پلههای مقابل هتل پایین میرویم و از میان بازار که بیش��تر بخشهای سربستۀ آن به خاطر
مصادف ش��دن با یکشنبه تعطیل اس��ت میگذریم .به قصد بازدید از یک مجموعۀ تاریخی روی تپه
ً
مس��یر ش��یبداری را که طرفین آن یکی از محالت نسبتا مرفهنشین ش��هر شکل گرفته طی میکنیم.
خودروه��ای مدل ب��اال و ظاهر و منش س��اکنان محله بزرگترین نش��انههای تراز اجتماعی س��اکنان
محلهاند .در طول مسیر از نقاطی عبور میکنیم که میتوان از آنجا کل شهر را یکجا نظاره کرد :بافت
یکدس��ت و چش �منوازی که حول یک دریاچۀ کوچک ،روی تپه شکل گرفته و در مرکز بافت ،معدود
س��اختمانهای بلند و مدرنی که کاربریهای دولتی دارند و از س��الها قبل اس��تقرار یافتهاند .گفتنی
اس��ت به منظور پیش��نهاد ثبت ش��هر آنتاناناریوو در فهرس��ت میراث جهانی ،در ابتدای سال ۲۰۱۶

آنتاناناریوو پایتخت ماداگاسکار از فراز تپۀ داخل شهر

معماری محلۀ مرفهنشین روی تپه در شهر تانا

پروندهای به یونسکو ارایه شده که بیشتر بر پایۀ نحوۀ شکلگیری شهر ،وضعیت و عوارض جغرافیایی
آن ،ترکیب اجتماعی و معماری تلفیقی آن در طول تاریخ پرنشیب و فرازش و شاید مهمتر از همه از
دیدگاه زیباییشناسانه تدارک دیده شده است.
«قصر ملکه» یا  Manjakamiadanaروی تپه که نماد هویت مردم ماداگاس��کار و مقاومت در
ً
برابر اس��تعمار است ،پس از آتشس��وزی عمدی در سال  ۱۹۹۵تقریبا به مخروبهای تبدیل میشود.
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بازس��ازی این مجموعۀ تاریخی حدود ده سال بعد توسط فرانس��ویها آغاز میشود در حالی که
مخارج آن از س��وی کش��ور ماداگاسکار و بخشی هم توس��ط بنیاد آقاخان و یک شرکت فرانسوی
تأمین شده است .اصل این قصر در  ۱۸۳۹با سازۀ چوبی بر نوک تپۀ آناالمانگا توسط یک فرانسوی
بنا میشود و سی سال بعد توسط یک معمار انگلیسی از سنگ بازسازی میشود .هفت بنای دیگر

قصر ملکه پس از تغییر به معماری سنگی

کلیسا

قصر ملکه با سازۀ چوبی ۱۸۳۹

اقامتگاهها و آرامگاههای پادشاهان Imerina
مجموعۀ تاریخی روی تپۀ آناالمانگا در مرکز شهر تانا

در همین سالها به مجموعه اضافه میشوند از جمله :یک ردیف هفتتایی آرامگاه برای پادشاهان
حکومت  ،Imerinaدو اقامتگاه چوبی و خانهای برای یکی از ملکهها و مهمتر از همه کلیسایی
که در  ۱۸۸۰افتتاح میش��ود .آیین رسمی اس��تقالل ماداگاسکار در ژوئن  ۱۹۶۰در همین کلیسا
برگزار میشود.
تاریخ سیاسی کشور ماداگاسکار از اواخر قرن نوزدهم اهمیت مییابد .تا سال  ،۱۸۸۳پادشاهی
ماداگاسکار ادارۀ آن را در اختیار داشته است .در این سال فرانسه با حضور نظامی ،مداخله در این
کشور را آغاز میکند و از آن پس ادارۀ مملکت در چارچوب تحتالحمایگی فرانسه ـ اما کمرنگ
ـ ادامه مییابد تا سال  ۱۸۹۵که فرانسه با لشکرکشی دوم خود اقدام به استعمار این کشور میکند
ً
و رس��ما در  ۱۸۹۷آن را جزو مستعمرات خود رقم میزند .نخستین دولت خودمختار ماالگاسی
در  ۱۹۵۸موجودی��ت خ��ود را ابراز میکن��د و در  ۱۹۶۰جمهوری ماداگاس��کار به عنوان یکی از
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ً
نخس��تین س��رزمینهای حوزۀ اقیانوس هند رس��ما
اعالم اس��تقالل میکند ۷۵ .درصد مردم این کشور
پیرو دین مسیحیت – پروتستان و کاتولیک – هستند و
سایر مردمان هنوز به ادیان سنتی خود پایبندند .کمتر
از یک درصد را به واسطۀ حضور تاجران سومالیایی
یا مهاجرت اعراب و هندوپاکس��تانیها ،مسلمانان
تش��کیل میدهند .گفتنی است در س��الهای اخیر
دولت ایران و پاکس��تان به تبلیغ اس�لام در نقاطی از
جزیره همت ورزیدهاند.
چنانچه اشاره شد ،مجموعۀ تاریخی قصر ملکه
جزو جاذبههای گردشگری مهم پایتخت است ،پس
همانطور که انتظار میرود پیرامون آن زنان و کودکان
آث��اری از صنایع دس��تی خ��ود را عرض��ه میکنند و
گلدوزیهای پرکار از صنایع دستی جزیره
مس��افتی را با گردشگران با سماجت طی میکنند تا
با قیمته��ای گزاف ،محصوالتی که در اختیار دارند به فروش برس��انند :کارهای چوبی ،حصیری،
سازهای زهی از جنس بامبو ،گلدوزیهای رنگارنگ با موضوعات نمادین جزیره.
در بازگش��ت ،از کنار دریاچۀ مرکز شهر میگذریم و شاهد منظرۀ شستشوی رخت توسط بعضی
س��اکنان شهر در آبراهههای منش��عب از دریاچه هستیم .برای رسیدن به رستوران از پیش تعیین شده،
تاکسی سواری را در این سفر برای نخستین بار تجربه میکنیم :خودروهای قدیمی رنو  ۴و سیتروین
کرم رنگ ،که به نوبۀ خود جزو جاذبههای توریستی شهر هستند .مقصد ،ایستگاه راهآهن قدیمی شهر
اس��ت که در  ۱۹۰۹س��اخته ش��ده و معماری صنعتی آن ملهم از معماری بیشتر ایستگاههای راهآهن
ً
فرانس��ه در آنزمان اس��ت .بنا پس از متروکه شدن در دو س��ه دهۀ اخیر ،نهایتا در  ۲۰۰۸به مجموعۀ
تجاری فرهنگی تغییر مییابد .فضاهای مهمی درخور گردش��گران در آن تعبیه ش��ده که بوتیکهای
لوکس ،آژانس مس��افرتی ،دفتر ارایۀ خدمات تور ،کافه و رس��توران سربسته و آزاد با نام Café de la
ً
 Gareدر وس��عت نس��بتا زیاد از آن جملهاند .نمایشگاه و سالن کنس��رت ،بخشهای دیگری از این
مجموعه هس��تند .موقعیت ش��هری مطلوبی که زمان احداث برای عمارت زیبای ایس��تگاه برگزیده
میشود ،امروز هم به توفیق آن در جذب مراجعان کمک میکند :درست در منتهاالیه شمالی یکی از
ً
خیابانهای مهم مرکز ش��هر به نام «اس��تقالل» .کامال مناسب قرارهای دیدار هنری و فرهنگی است.
س��ابقۀ احداث راه آهن در جزیرۀ ماداگاس��کار به پیش از احداث آن در ایران میرس��د .۱۹۰۱ :چند
خط محدود بین ش��هرهای مهم کشیده میشود و پس از استقالل کشور ،به دلیل محدودیت بودجه،
امکان تجهیز و نوسازی تقلیل مییابد چنانکه دیگر از آن بهره برداری جدی نمیشود .در حال حاضر
با کمک شرکتهای فرانسوی ،معدودی قطارهای کوچک توریستی با امکانات رفاهی بین بعضی از
شهرهای بزرگ راهاندازی شده که وصف آنها تمایل به تجربه کردنشان را برمیانگیزد.
ً
عصرهای یکش��نبه بخشی از بازار سنتی شهر فعال است ،اما معموال توریستها از قدم گذاشتن
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در آنج��ا منع میش��وند .فقر چش��مگیری که در مرکز ش��هر تانا و اطراف هتله��ای این منطقه به
ً
واسطۀ حضور قدم به قدم کودکان و نوجوانان بیسامان و اغلب پابرهنه که گفته میشود عمدتا از
روس��تاها به پایتخت کوچ کردهاند جلب نظر میکند ،گهگاه با خود خطراتی از قبیل کیف قاپی،
دوربین قاپی و گوش��ی قاپی همراه دارد .این رفتارها چندان معمول اس��ت که در صورت رخداد،

ایستگاه راهآهن قدیمی تانا پس از احیا

تاکسیهای قدیمی پایتخت

کاربریهای جدید ایستگاه راهآهن قدیمی تانا

گوی��ی آب از آب ت��کان نمی خورد! در این س��اعات هفته ،در بعضی کوچهه��ا و خیابانهای کم
تردد ش��هر ،مأموران امنیتی در گروههای دو س��ه نفری به چش��م میخورند .پول رایج ماداگاسکار
ً
«آریاری» است که هر واحد آن حدودا معادل یک تومان است .به این ترتیب بیشتر گردشگران با
ً
تبدیل دالر یا یورو به آریاری ،معموال ناچار به حمل حجم زیادی از اسکناس میشوند.
صبح روز بعد به قصد آغاز س��فر آبی روی رودخانه و برای همین منظور ،توقف یک ش��به در
ش��هر کوچک میاندریوازو ،ناگزیر از طی مس��یری طوالنی از میان شهرها و روستاها با خودروی
مینیبوس هس��تیم .در مسیر جادهای از آنتاناناریوو به آنتسیرابه ،مناظر وسیعی پوشیده از درختان
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عکس از سینا خوشکار

بازار شهر تانا

میوههای استوایی

کاج جلب نظر میکنند .این مناظر میتواند حاکی از این باش��د که این مناطق ماههایی از س��ال آب
و هوای معتدل یا حتی س��رد دارند .جس��تجوهای بعدی دربارهاش به این موضوع منجر میش��ود که
از منطقۀ کوهس��تانی و سردسیری گذشتهایم حوالی ش��هر آمباتوالمپی که جنگلهای وسیعی دارد و
بخش جنگلهای کاج دست کاشت آن در سالهای استعمار ایجاد شده .در زمستانهای این منطقه
گاه��ی آب یخ میزند .حوالی ظهر برای صرف ناهار در رس��تورانی با ان��واع غذاهای بین المللی در
ش��هر آنتسیرابه توقف میکنیم .منوی رستوران مثل همیشه به زبان
فرانس��ه است و خوشبختانه در گروه ،دو نفر به این زبان آشناییم و
به ای��ن ترتیب کمی از بار زحمت راهنم��ای بومی به وقت صرف
غذا کاسته و در وقت صرفه جویی میشود ۲۰ .درصد اهالی این
کشور قادرند به خوبی به زبان فرانسه تکلم کنند که آن را در دوران
دبیرس��تان میآموزند و زبان اصلی آنها ماالگاس��ی یا به فرانسوی
مالگاش اس��ت؛ اما از آنجا که اکثریت گردش��گران این سرزمین
فرانس��ه زبان هس��تند ،این زبان در شهر بس��یار کاربردیتر به نظر
میرسد.
تا حاضر ش��دن سفارشها ،از فروش��گاه بزرگی همان حوالی
مق��داری م��واد غذای��ی جانب��ی و هیجانانگیز برای س��فر آبی دو
روزه م��ان فراه��م میکنیم و به خاطر کمبود زم��ان بدون بازدید از
شهر ،راه را ادامه میدهیم .مسافتی حدود  ۲۲۰کیلومتر به سمت
غرب تا ش��هر کوچک میاندریوازو در پیش اس��ت .از میان مناظر
ً
عمدتا خشک و روستاهای فقیرنشین عبور میکنیم و دیدن منظرۀ
زیبای غروب آفتاب در دش �تهای منطقه خستگی راه را از تنمان
به در میکند .کمی از ش��ب گذشته به مقصد میرسیم :مجموعۀ
اقامتگاه��ی س��اده اما باصفای��ی روی محوطۀ ش��یبدار به نام هتل
ُ
پیرگ؛ اما در اصل ش��امل لوژهای سادهای است که چندان مجهز
بیسامانهای پایتخت
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معماری متنوع بخش مرکزی پایتخت

نیس��تُ .
پیرگ نامی است که به قایق های پارویی بومی ساخته شده از تنۀ درخت اطالق میشود
ً
و یکی از نمادهای جزیره اس��ت .ظاهرا تنها مس��افران اقامتگاه ،گروه ماس��ت .شام گرم کاملی به
عالوۀ یک دسر مرسوم در نهایت سادگی تدارک دیده شده که زیر سقفهای چوبی تراس عریض
رستوران صرف میکنیم .پس از آن به بهانۀ خرید شارژ موبایل تعدادی از افراد گروه راهی گشت
مختصری در حوالی اقامتگاه می شویم .با آنکه دیروقت است ،کافههای کمنور با حضور جوانان
محل��ه حس��ابی پررونق اس��ت و از کافهها که دور
میش��ویم ،کوچهه��ا و خیابانها تاریک اس��ت و
کمی ناامن به نظر میرس��د .باالخره دختر جوانی
پیدا میش��ود و با تلنگرهای محکمی که به شیشۀ
یکی از دکانها میزند ،همشهری آشنایش را بیدار
میکند تا کارمان راه بیفتد .میاندریوازو شهر ۱۰۰
هزار نفری اس��ت که هش��تاد درص��د جمعیت آن
کش��اورزند و پنج درصد ماهیگیری میکنند .یک
هتل ُ
پیرگ در شهر میاندریوازو
فرودگاه محلی هم دارد.
فردا صبح عازم س��احل رودخانۀ تس��یریبیهینا  Tsiribihina / Tsiribinhaمیش��ویم .در
طول مسیر کوتاهمان تا ساحل ،مناظر سرسبزی که در رودها و نهرهای البالی آنها زنان و کودکان
مشغول استحمام و رختشوییاند باعث توقف میشود و مشاهده و عکاسی ...
رودخانۀ تس��یریبیهینا یک رودخانۀ پر پیچ و خم ش��رقی غربی اس��ت که ب��ه کانال موزامبیک
میریزد .عمق زیادی ندارد و آس��یب جانوران پرخطر ،گردش��گران و ساکنان سواحل آن را تهدید
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نمیکند .در طول مس��یر ،میتوان ش��اهد پوش �شهای گیاهی متنوع همچنین پرندگان گونهگون بود.
بومیان همیش��ه در حاشیۀ آن مش��غول فعالیتاند و به این ترتیب سالهاس��ت قایق سواری روی این
ً
رودخانه به یکی از جاذبههای مهم گردش��گری در جزیرۀ ماداگاس��کار تبدیل ش��ده .اخیرا قایقهای
موتوری دو طبقه که ش��ک نیس��ت س��فر را آس��انتر و امنتر میکند به ُ
پیرگها (کانوها) اضافه شده و
ً
حضور این حجم گردش��گر ،مجموعا زمینۀ س��رگرمی و شوق و شادی کودکان و گاه زنان روستاهای
اطراف را فراهم کرده اس��ت .کودکان دس��ته دسته در پی گردش��گر ِان سواره و پیاده میدوند و مختصر
کلماتی که به فرانسه میدانند به زبان میآورند :شکالت ،آب نبات ،پول ،خودکار و مداد ...
با نظم و س��رعت ،بارها ،چمدانها و کوله پش��تیها بارگیری میش��وند و افراد گ��روه جداگانه در
گروههای چهارنفره داخل کانوهای چوبی مینش��ینند و قای قرانان بومی پارو میزنند .چند مرغ زنده
هم در س��بدی حصیری ش��بیه قفس همراهیم��ان میکنند .بعد از طی مس��افت کوتاهی به قایقهای
موتوری دوطبقه میرس��یم در حالیکه ک��ودکان در آب احاطهمان کردهان��د و همان کلمات را تکرار
ً
میکنند .قرار اس��ت تقریبا دو روز صدای موتور قایق در گوشهایمان باشد ،اما حقیقت آن است که
هیجان این سفر دوروزه که همه چیزش تازگی دارد ،ذهن را از صدا منحرف میکند .آب رودخانه سرخ

سفر دوروزه روی رودخانۀ تسیریبیهینا با قایق دوطبقۀ موتوری

سواحل متنوع در طول رودخانۀ تسیریبیهینا
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آبشار نوسیآمپال در مسیر رودخانۀ تسیریبیهینا

رنگ اس��ت و گلآل��ود به نظر میرس��د ،اما بومیان
همۀ کارهای روزمره را با همین آب انجام میدهند.
دو کدبانو در آش��پزخانۀ قایق س��رگرم ت��دارک ناهار
ب معدن��ی ،خیالمان
هس��تند .بطریه��ای متعدد آ 
را کمی آس��وده میکند .آقایان زودتر خودش��ان را به
طبقۀ باالیی میرس��انند و زیر آفتاب میآس��ایند؛ از
میان خانمهای گروه آنها که بیش��تر نگران ّ
مضرات
تابش تند خورشید هستند ،در طبقۀ زیرین جمع می
ش��وند و با کنار زدن پردهه��ای قایق ،اطراف را نظاره
میکنن��د .تا مقصدمان ش��هر کوچک ِبلو مس��افتی
ح��دود ۱۰۰کیلومتر روی رودخانۀ تس��یریبیهینا در

پیش است.
حوالی ظهر از سوی همان دو کدبانوی باسلیقه به صرف ناهار در طبقۀ پایین دعوت میشویم.
همگی به راحتی طرفین میز غذاخوری مینش��ینیم .غذای لذیذی با پیش غذای تزیین شده سرو
میشود .معلوم نیست برنج ،ضمیمۀ غذای اصلی بوده است یا با علم به اینکه ایرانیها از خوردن
آن لذت زیادی میبرند کنار غذا افزوده شده.
عصر هنگام ،به آبش��اری میرسیم که نامش نوس��ی آمپال است .حوضچۀ زمردین زیر آبشار،
ِ
بعضی از گردشگران را به آب تنی میکشاند .بعد از لختی مکث زیر آبشار و عکاسی از آن ،دوباره
س��وار میش��ویم و به طی رودخانه ادامه میدهیم .غروب رودخانه هم به نوبۀ خود بس��یار دیدنی
اس��ت .با تاریک شدن هوا میایس��تیم .همراهان محلی روی بستر شنی کنارۀ رودخانه به سرعت
آتش روشن میکنند و در یک چشم بههم زدن چادرها را برپا میکنند .سپس با ادوات مختصری
که در اختیار دارند برایمان مینوازند و ترانۀ محلی میخوانند و دور آتش میرقصند .بعد از دقایقی
خانوادههای گردش��گر اروپایی که چادرهایشان کمی دورتر برپاست ،به گروه ما که پرجمعیتتر
است نزدیک میشوند .یک زوج میانسال سوییسی و یک
زوج ج��وان بلژیکی ب��ا دو فرزند خردسالش��ان که گویی
ٌ
اصال جهانگردند و از س��مت آسیای ش��رقی به این نقطه
رس��یدهاند .به لطف آش��نایی با زبان ملیشان گرم گپ و
گفت میشویم؛ به نظر میرسد برای آنها هم دیدن جمع
ایرانی در این مکان ،کم و بیش شگفتیانگیز است.
به درون قایق و به میز شام فراخوانده میشویم .پس از
صرف غذا دوباره دور هم جمع میش��ویم و این بار یکی
از همسفران کرمانی برایمان نی مینوازد.
سحر بیدار میشویم .از فرط سرمای نیمه شب هیچیک
خواب آرام و کافی نداشتهایم .به دلیل جابجاییهای مکرر
سفرۀ ناهار تدارک دیده شده روی قایق
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ً
و بیسابقه بودن س��رما ،ترجیحا حذف
کیسه خواب از بار سفر توصیه شده بود.
ه��وا همچنان مطبوع اس��ت و مش��اهدۀ
مناظر بینظیر اطراف نه تنها کسل کننده
ً
نیس��ت ،بلکه دائما ب��ر جذابیتهای آن
افزوده میشود .امروز نسبت به روز قبل
پرندگان متنوعتری رؤیت میشوند .زنان
و کودکان روس��تایی مش��غول آب تنی و
شستشوی ظرف و رخت هستند و برای
bacها ،وسیلۀ انتقال خودروها به آن سوی رودخانه
مسافران قایقها دس��ت تکان میدهند.
ُ
کش��تزارهای برنج و ذرت در پهنههای بس��یار کوچک در سراش��یبی کند لبۀ رودخانه گهگاه به چشم
میخورند.
مرغهای زندۀ محبوس ،باالخره ناهار امروز میش��وند و به سلیقۀ ستودنی کدبانوهای آفریقایی با
فرمهایی از قایق و درخت بائوباب متشکل از کدو ،گل کلم و لوبیاسبز تزیین میشوند.
نزدیکی مقصد به تمس��احهایی که کنارۀ رودخانه آفتاب گرفتهاند بر میخوریم .کمی از س��اعت

زندگی روستایی
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چهار گذش��ته ،س��فر آبی ما به پایان میرس��د .چهار خودروی  4x4مناس��ب س��افاری به ردیف
آمادهاند تا گروه ما را از شهر ساحلی ِبلو به سمت اقامتگاه مان در ِبکوپاکا ببرند.
ِبلو شهر کوچکی است با  ۸۰۰۰نفر جمعیت که اکثر ساکنان آن کشاورزند و پس از آن به شغل
ماهیگیری مش��غولند .در آس��تانۀ ورودی شهر کلیسای بزرگی با نمایی از بلوکهای سیمانی و بام
ایرانیتی زنگار گرفته اما در کل زیبا ،جلب نظر میکند .حدود  ۱۰۰کیلومتر راه تا بکوپاکا در پیش
اس��ت که با احتساب س��رعت کم به خاطر مسیر خاکی و پردست انداز و چالههای وسیع پرآب،
چهار تا پنج س��اعت زمان میبرد .از میان چند روس��تا میگذریم با خانههای چوبی و پوش��الی
ک��ه معم��اری عموم��ی بیش��تر
روس��تاهای جزی��ره اس��ت .در
ً
ط��ول مس��یر طوالن��ی و نس��بتا
کس��التآور با رانن��دۀ جوان که
س��یمایش بیش��تر ب��ه هندیها
ً
ش��بیه اس��ت و کام�لا مثل یک
رانن��دۀ س��افاری اصی��ل لباس
پوشیده هم صحبت میشویم.
به ادع��ای خ��ودش در تکلم به
فرانس��ه چندان تر و فرز نیس��ت
و ب��ه انگلیس��ی ه��م تس��لطی
ً
ن��دارد؛ ام��ا خوش��بختانه اصال
در پاسخگویی به کنجکاویها
لنگمان نمیگذارد .اسمش فهد
است و تبار یمنی و هندی دارد.
گوی��ا اج��دادش ب �رای تجارت
منس��وجات ب��ه ماداگاس��کار

اقامتگاههای لوکس متشکل از بنگالو با معماری روستایی و منظر گیاهان بومی
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آمدهاند و ماندگار ش��دهاند .برادر کوچکترش رانندۀ یکی دیگر از خودروهای گروه است .فهد خیلی
جوان است و سه فرزند دارد .از شغلش هم راضی است .موزیکهای آفریقایی مدرنش را که تمام راه
برایمان پخش کرد به وقت خداحافظی امانت میگیریم و با خوشرویی میپذیرد.
برای رس��یدن به بکوپاکا الزم اس��ت از رودخانه بگذریم در حالی که کمی از ش��ب گذش��ته .این
کار ب��ه کمک  bacهایی انجام میش��ود که به دلیل نبود پل در جزیره بس��یار کارب��رد دارند و بارها و
ً
خودروها را از عرض رودخانه عبور میدهند« .س�لاما وازا» عبارتی اس��ت که دائما از زبان کودکان
روستایی در حالی که دست تکان میدهند شنیده میشود ،به معنای سالم خارجی .بکوپاکا هم شهر
کوچکی است با  ۹۰۰۰نفر جمعیت که اکثر گردشگران برای دیدن صخرههای معروف تسینگی که از
جاذبههای مهم جزیره است ،شب را در آنجا میمانند .از اینرو در سالهای اخیر اقامتگاههای لوکسی
نزدیک به هم در آن ساخته شده و ما هم قرار است در یکی از آنها به نام Le Soleil des Tsingy
(آفتاب تس��ینگی) مقیم شویم .این مجموعۀ اقامتی شامل هفده بنگالو  bungalowاست که نوعی
معماری مس��کونی بومی به حس��اب میآید .هر بنگالو یک تراس مسقف مبله در بخش ورودی دارد
و  ۵۵مترمربع را اش��غال کرده اس��ت .معماری بنگالوها به معماری سنتی خانههای روستایی گیالن
بیش��باهت نیس��تند ،اما برخالف خانههای گیالن اغلب فقط در یک س��و بالکن دارند و چندان هم
ً
مرتفع نیستند .ندرتا دوپلکس ساخته میشوند .در جزییات سازۀ چوبی هم تفاوتهایی وجود دارد.
تمام مسیر دسترسیها در مجموعه از شن پوشیده شده؛ به این ترتیب ترکیب طبیعیتری ایجاد شده
اس��ت ضمن آنکه با کاس��تن از س��رعت راه رفتن ،بیاختیار توجه به اطراف بیشتر خواهد شد .هر دو
نفر از گروه ما در یک واحد که س��ه تخته محس��وب میشود اطراق میکنیم .رستوران چوبی نیمه باز
با چش �مانداز فوقالعاده ،اس��تخر مش��رف به درۀ جنگلی ،اتاق بیلیاردی که به دیوارهای آن تابلوهای
اصیل هنری آویخته شده  ...امکانات خوبی برای تفریح و تفرج فراهم میآورند اما ،آنچه بر جذابیت
این مجموعه میافزاید و آن را متمایز میکند این است که کل محوطه شبیه یک باغ گیاهشناسی است
ش��امل گلهای رنگارنگ و بوتههای زیبا و درختان مثمر و زینتی که بر بس��تر خاک سرخرنگ کاشته
شدهاند و بیشتر آنها برای گردشگران غیر بومی تازگی دارد.
برنام��ۀ روز بعد بازدید از صخرههای تس��ینگی در پارک مل��ی ِبماراها Tsingy de Bemaraha
است .عرف است که هتل بستههایی شامل ساندویچ و موز و آب معدنی برای نیمههای روز تحویل
بازدیدکنندگان از تس��ینگی میدهد ،چون دسترسی به غذا در آنجا وجود ندارد .برای رسیدن به پارک
ملی بار دیگر الزم است از روی رودخانۀ مانامبولو توسط َبکها گذر کنیم .در زمان توقف تا نوبتمان
شود گشت کوتاهی البالی خانه های روستایی ساحل رودخانه میزنیم .خانههای سست و فرسودۀ
حصیری و پوش��الی که حریم مش��خصی ندارند و مرغ و خروسها البالیش��ان میپلکند .کودکان و
نوجوانان با پاهای برهنه روی ش��نها خودشان را باهم س��رگرم میکنند ،زنها یا مشغول تدارک غذا و
س��رخ کردن ماهیاند یا موه��ای یکدیگر را میبافند .با کمترین امکانات ،زندگی را س��پری میکنند
در حالیکه بش��قابهای ماهواره باالی دیرکهایی در خانۀ خیل��ی از آنها جلب نظر میکند! دکهای
حصیری برای گردش��گران ،نوشیدنی عرضه میکند و یک از زنان در سایه روی یک میز تعدادی موز
برای فروش کنار هم چیده است.
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پارک ملی بماراها با مس��احتی حدود  ۱۵۸هکتار مش��تمل بر جنگل ،صخرههای آهکی نوک
نیز ،دریاچه و مرداب ،پرندگان کمیاب و برخی انواع ِلمور اس��ت .این مجموعه ذخایر طبیعی در
 ۱۹۹۰در فهرس��ت میراث جهانی به ثبت میرسد و چند سال بعد برای بازدید گردشگران تجهیز
میش��ود .نام این صخرهها از فعل  mitsingitsingyدر زبان ماالگاسی آمده که معنای آن روی
نوک پا راه رفتن اس��ت .نیمی از این گستره را جنگلهای خشک تشکیل میدهند ،بخش وسیعی
از نیمۀ دیگر شامل البیرنتی از صخرههای آهکی بلند و فشرده است که دهها میلیون سال قبل زیر
آب بودهاند و با پس کش��یدن آبها س��ربرآورده اند و با بارش بارانهای اس��یدی به شکل کنونی در
آمدهاند .البالی صخرهها ،غارها و گیاهان نادر وجود دارند .خوش ش��انس هستیم که روی شاخ
و برگ درختان بلند میتوانیم ِلمورهایی ببینیم .جانوری از تیرۀ پستانداران که در حقیقت منحصر
به ماداگاس��کار است و گفته میش��ود صد گونه از آن در جزیره یافت میشود .یک راهنمای خبرۀ
ً
خوش صدا که نامش نارسیس است به انگلیسی کامال شمرده دربارۀ منطقه و جزییات آن توضیح
میدهد .برای نوردیدن صخرهها تا پایان مسیر پیشبینی شده کمربندهای ایمنی تعبیه شده و جای
کمترین نگرانی وجود ندارد؛ راهنمایان جوانتر هم در نقاط صعب العبور کمک میرسانند .با همۀ
ً
اینها این برنامه را میشود ماجراجویانهترین بخش سفر دانست .پیمودن راه حقیقتا انرژیبر است
و به خاطر میزان تعرق باال الزم است به قدر کافی آب بنوشیم .به پل معلق میرسیم و پیروزمندانه
روی پل با چند عکس ،دقایق خاطرهانگیز و مناظر باورنکردنی را ثبت میکنیم .در مسیر برگشت
خانوادۀ فرانسوی جوانی را میبینیم که با دو فرزند خردسال ،برای دومین بار در حال طی مسیراند.

صخرههای تسینگی (میراث جهانی) و پرندههای بومی منطقه
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وقت ناهار در کنج غارمانندی مینش��ینیم و یکییکی بس��تههای غذا و دس��ر را باز میکنیم و بفهمی
نفهمی با انتخابهای رستوران هتلمان غافلگیر میشویم .نارسیس که با تحسین گروه دربارۀ صدای
استثناییاش مواجه میشود شوق خواندن پیدا میکند و با صدای گوش نوازش در همان نقطه برایمان
آوازی میخواند .صخرهها را که طی میکنیم و دوباره به جنگلهای ابتدای راه میرسیم ،باز بخت یار
میش��ود و پرندههای رنگارنگ و زیبایی که با فاصلۀ اندک از گروه ما خرامان روی زمین راه میروند
به تورمان میخورند .عصرهنگام به س��مت هتل حرکت میکنیم .هیجان برنامۀ امروز چندان اس��ت
چ یک از همسفران نه تنها از خستگی شکایتی ندارد ،بلکه همگی مثل شبهای گذشته تا نیمه
که هی 
ش��ب بیدار میمانند و گپ میزنند و راهنمای محلیمان ِجیس��ی را که تا امروز چند کالمی فارس��ی
یادگرفته دربارۀ س��رزمین اجدادی و وضعیت معیش��تیاش به حرف میکشند .بعضی دوستان دیگر
هم خودش��ان را س��رگرم بازی بیلیارد میکنند .جیسی چهل و پنج س��ال دارد و پدر سه فرزند است.
همسرش مغازهای را میگرداند و او هم فقط پنج شش ماه از سال را ممکن است به تورگردانی بپردازد.
در نوجوانی شانس آن را داشته که به خاطر عمویش که در سفارتخانه در واشنگتن شاغل بوده ،چهار
سالی را در آمریکا تحصیل کند .مدتی را هم در آلمان و فرانسه گذرانده و به عبارتی از چند زبانی که
میداند نان میخورد .جیسی بسیار خوشاخالق ،پرحوصله و خونگرم است و «ایرانیان را جزو ملل
متمدن میداند» و معترف است «آمریکا حق دارد از ایرانیها بترسد»! به نظر میرسد ترانههای اصیل
ایرانی هم که تا امروز حین سفر شنیده خوشایندش بوده است.
هش��تمین روز سفر است و قرار اس��ت خودمان را به درختان باؤوباب برسانیم .منظرهای که شاید
خیلی از ما از کودکی آرزوی دیدنش را داشتیم .صبح به طرف شهر ِبلو حرکت میکنیم و ناهار را در
بهترین رستوران شهر به نام کاریبو صرف میکنیم .نظم زیادی در شهر به چشم نمیخورد .خودروها
ً
هرجا برس��ند توقف میکنند .درست مقابل رستوران منظرۀ رقت باری از یک جایگاه بنزین که تماما
در آتش س��وخته جلب نظر میکند .معلوم نیس��ت تا کی به این حال رها خواهد ماند .کودکان برهنه
از روزنههای رس��توران سرشان را داخل میکنند و مثل همیشه پول پول  ...ورد زبانشان است .دو سه
ً
بانوی محجبۀ بومی برای اولینبار رؤیت میش��وند .بعدا از همس��فران میش��نویم که گویا در همین
شهر به یک مرد روحانی با لباس ایرانی برخوردهاند.
در ادام��ۀ راه یکبار دیگر باید توس��ط َبکه��ا این بار از روی رودخانۀ تس��یریبیهینا بگذریم .چند

عکس از عبدالرضا تاجآبادی

درختان باؤوباب
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خودروی دیگر در انتظارند و گرفتار معطلی کس��التآوری میش��ویم ،آنه��م زیر آفتاب و بعد از
ص��رف ناهار  ...س��ه خواهر روحانی که لباسهای س��فید و خاکس��تری به تن دارن��د در برابرمان
با همین وس��یله بهس��وی دیگر رودخانه هدایت میش��وند .همچنان به س��مت جن��وب راه را پی
میگیریم .بیش��تر از روزهای گذشته ،فهد رانندۀ خودرومان را به حرف میکشیم تا کمتر ُچرتمان
بگیرد .مس��یر ناهموار اس��ت و گاهی باریک میش��ود .خودروهای باری بزرگ گاهی ناچارند با
احتیاط کامل از کنار هم عبور کنند .فهد یک فوسا کنار جاده نشانمان می دهد و ناچار به سرعت
از کنار آن میگذریم .فوس��ا پس��تاندار گوش��تخواری است ش��بیه گربه کمی بزرگتر که نسل آن در
جزیره کم کم رو به نابودی است .از او دربارۀ این میپرسیم که در خیابانهای پایتخت اسبهایی
برای حمل و نقل به چش �ممان خورد و هیچ جای دیگر نه ،فهد معتقد اس��ت به سمت جنوب هوا
گرمتر میش��ود و اس��ب طاقت نمیآورد .در این مناطق گلههای کوچک بز بیش��تر توجه را جلب
میکنند .خودروها سرعت را زیادتر میکنند تا زمان از دست رفته در کنار رودخانه را جبران کنند،
بلکه پیش از غروب آفتاب به خیابان باؤوبابها برس��یم و بازدید و عکاس��ی موفقی داشته باشیم.
در تصاویر ،همیش��ه مناظر بکری از همجواری باؤوبابها دیدهایم ،انگار بش��ر برای اولینبار به

ساحل کانال موزامبیک ،بنگالوهای محل اقامت در شهر مورونداوا

آنجا دست یافته باشد؛ اما در ورودی مسیر گردشگران ،صحنه های واقعی غافلگیرمان میکنند:
روستایی با جوانان در حال تفریح و زنانی که مقابل خانههای چوبی و پوشالی میوههای استوایی
و تندیسهای باؤوباب بس��اط کردهاند ،کودکانی که باز در حال التماس به گردشگرانند و بزهایی
که رها و بیصاحب به نظر میرسند .اما این هیاهو هرگز قادر نیست از وقار و شکوه درختان بلند
و غول پیکر باؤوباب بکاهد.
باؤوباب بیش��تر در آفریقا یافت میشود و در بس��یاری از فرهنگ ها مقدس است و نباید قطع
بوحباب میآید که میوۀ تخممرغی ش��کلی اس��ت پ��ر از دانه ،به طول
ش��ود .ن��ام آن از واژۀ عربی ِ
تقریبی  ۳۰س��انتیمتر .دور تنۀ درخت باؤوباب به بیش از  ۱۲متر و بلندی آن به بیش از  ۲۵متر
ً
هم میرس��د .تنۀ قط��ور و پرآب آن باعث میش��ود گاهی اصطالحا آن را درخ��ت بطری بنامند.
پوستۀ صافی دارد و چوب آن هم نرم و اسفنجی است .شاخه هایی شبیه ریشه دارد ،گویی درخت
س��رو ته شده باش��د .نه ماه از سال بدون برگ است و برگهای آن در فصل پرباران میرویند .دارای
گلهای سفیدرنگ آویزان است .میوۀ آن خوردنی است ،کمی ترش مزه و سرشار از ویتامین است.
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ً
هم��ۀ انواع باؤوباب ها ظاهر ش��اخص و منحصر به ف��ردی دارند و تقریبا هیچ جا به صورت جنگلی
نمیرویند.
ش��ب هنگام به سمت شهر س��احلی مورونداوا در غرب جزیره ادامۀ مسیر میدهیم .مورونداوا به
دلی��ل نزدیکیاش با منطقۀ باؤوبابها ،همچنین به خاطر س��احل دلانگی��زی که با کانال موزامبیک
دارد ،برای گردش��گران پراهمیت اس��ت و از اینرو  -به ویژه در طول پالژ ده کیلومتریاش  -هتلهای
ً
لوک��س و مجه��زی دارد که اکثرا تازه س��ازند .اقامتگاه م��ا هتل  Palissandreن��ام دارد که به معنای
چوب س��ندل اس��ت .اهالی جزیره از این چوب صنایع دس��تی تزیینی و کاربردی تولید میکنند و از
این جهت برایش��ان تقدس دارد .هتل مجموعهای اس��ت از بنگالوهایی که با فاصله از هم س��اخته
ش��دهاند و تراس ورودی آنها از بس��تر شنی ساحل سه چهار پله ارتفاع دارد .دیوارهها سیمانی به رنگ
ً
زرد خردلی اس��ت و تراس مقابل اتاق عمدتا از چوب س��اخته شده .ترکیب مجموعه طوری است که
بنگالوهایی که به آب نزدیکترند از واحد رفاهی اصلی ش��امل رس��توران و استخر و ورودی دورترند و
شهروندانی که لب ساحل تردد میکنند ب هراحتی و بیشتر از سایر بنگالوها به آنها دسترسی دارند .به
این ترتیب این امکان برای نوجوانان و زنان بومی به وجود میآید که مسافران را درست جلوی پلههای
بنگالوشان گیر بیندازند و اجناس خود را با سماجت بفروشند :پارچههای شاد رنگی با نقوش متنوع
برای خانمها تا لب س��احل دور خودش��ان بپیچند ،مجس��مه ،جاس��وییچی ،ظروف چوبی به شکل
پی��روگ با اندازهها و کیفیتهای گونهگون  ...و خردهریزهایی که برای یادگاری مناس��بند .این طریقۀ
آزاد ارتباط با گردشگران درون اقامتگاه برایمان جالب توجه است.
رف��ت و آمد ب��ه مورونداوا بیش��تر ،از قرن هفدهم توس��ط تاجران و دریان��وردان خارجی صورت
میگیرد .مورونداوا در قرون بعدی مهاجران زیادی را میپذیرد :میسیونرهای نروژی که از اواخر قرن
ُ
نوزدهم حضور پیدا میکنند ،تاجران مسلمان عمانی ،هندیان گجرات ،بازرگانان زانزیبار ،کموریها
 ...از نخس��تین س��الهای قرن بیستم و در دوران استعمار ،کش��ت صیفی جات و حبوبات و درختان
میوه و چند سال بعد محصوالت صنعتی مثل پنبه ،ذرت ،نیشکر و تنباکو در آن رواج مییابد .توسعۀ
ً
ش��الیزارها هم توس��ط مهاجران داخلی صورت میگیرد .مورونداوا در  ۱۹۳۲رسما جزو اجتماعات
ش��هری محسوب میش��ود و به این ترتیب بناهای مهمی به س��بک معماری مستعمراتی یا نزدیک به
معم��اری مدرن در آن احداث میش��ود .این بناه��ا در حال حاضر در مورون��داوای مرکزی که بافت
قدیمی شهر است و رو به دریا ،همچنان جلب نظر میکنند .بانکهاُ ،پست ،کافی نتها و کلوبهای
ً
ش��بانه ،هتلها  ...مجموعا آن را به یک ش��هر مدرن تبدیل میکنند .مورون��داوا در دهه های اخیر از
س��وی ش��رق توس��عه یافته اس��ت ،به حدی که دو س��وم جمعیت  ۱۰۰هزار نفری آن در بافت جدید
ش��هر س��اکنند .فرسایش جنگلها مس��ألۀ مهمی در این منطقه اس��ت که از اواسط قرن بیستم جدی
میش��ود .قطع درختان برای استفاده از چوب آنها ،زیر ساخت و ساز بردن و تبدیل زمینهای جنگلی
به کشتزارها باعث این فرسایش میشود .این شهر فرودگاه محلی کوچکی دارد و غیر از راههای آبی،
راههای ارتباطی جادهای از جمله یک جادۀ  ۷۰۰کیلومتری تا پایتخت دارد .دارای دانشگاهی است
که رشتههای علوم آموزشی ،مدیریت و ارتباطات و پیراپزشکی در آن تدریس میشود.
نخستین شب اقامت با ُپتاژ (سوپ غلیظ) دریایی به عنوان پیش غذا از مسافران پذیرایی میشود

18

ً
ک��ه به طور معمول باب مذاق همه نیس��ت ،اما ب��ه امتحانش کامال میارزد .حضور گردش��گران
آس��یایی در رستوران این هتل چشمگیرتر از هتل س��ایر شهرهاست .از آنجا که در فصل توریسم
ً
هوا کامال مطبوع اس��ت ،خیلی از رستورانهای مجموعههای اقامتی نیمه بازند و چشماندازهای
ً
خوبی دارند .معماری رستوران وسیع هتل ،معماری شبیه معماری بنگالوها دارد ،غالبا از چوب
در بدنهها و پوشال برای سقف استفاده شده است.
ً
طبق برنامۀ سفر ،روز بعد کامال آزاد است و به استراحت و تفریح اختصاص دارد .صبحانۀ هتل
به قدر کافی متنوع است .کرواسان  croissantکه یک نان شیرینی اصیل فرانسوی است به عالوۀ
نوع دیگری از شیرینی داغ که به دانمارکی خودمان شباهت دارد موجود است .در همۀ رستورانها
و هتلها نان باگت فرانسوی یا حداکثر نان تست سرو میشود .از هیچ نوع نان سنتی خبری نیست.
ً
در کنار نوش��یدنیهای رایج صبحگاهی آب میوههای استوایی هم قرار دارد و غالبا قطعات بریده
شدۀ همان میوهها هم موجود است ،البته نه به وفور .مرباها به نظر میرسد مارماالد تهیه شده از
میوههای وحش��ی جنگلی که چندان کاربرد دیگری ندارد باش��د .عسل طبیعی تندمزه هم طعمی
متفاوت با عس �لهای تجربه ش��دۀ ما دارد .بعد از صرف صبحانه ،با راهنمای گروه و تعدادی از
دوس��تان به قصد تبدیل ارز راهی مرکز شهر میشویم .در طول مسیر ،هتلها و کافههای بسیاری
میبینیم با شکل و شمایل فریبنده که تودههای گلهای کاغذی خوشرنگ از سردر بعضی از آنها
س��ر برآورده .دفاتر ارایۀ خدمات تور قدم به قدم دیده میش��ود .کمی دورتر از س��احل در خیابان
اصلی مرکز شهر زنان طرفین معبر بساط کردهاند :ماهی تازه و جانوران دریایی خشک شده ،موز
ِ
و س��بزیجات ،رخت و لباس و وس��ایل چوبی خانه  ...انواع وس��ایل نقلیۀ موتوری و غیرموتوری
ً
نو و قدیمی ،دو ،س��ه یا چهارچرخه از همه طرف در حال تردداند .س��اختمانهای جدید غالبا از
بتن آرمه س��اخته میش��وند و اس��کلت آنها به چش��م ما در همۀ موارد ضعیف میآید .وارد بانک
ً
میش��ویم که ظاهرا خدمات صرافی ه��م ارایه میدهد .نگهبان به کالههایمان اش��اره میکند .به
خاطر دوربینها باید کالهها را از س��ر و عینکها را ازچش��م برداریم .ب��ه میزان قابل توجهی دالر
را کمت��ر از نرخ رایج روز که کس��ب اطالع کردهایم به
پول محلی تبدیل میکند .همسفران تصمیم میگیرند
مقدار کمتری تبدیل کنند .کارمند مربوط ادعا میکند
دالر خ��رد برای بازگردان��دن در اختیار ن��دارد! مراحل
وقتگی��ر تبدیل ارز انجام میش��ود و به س��مت هتل بر
میگردی��م .اطراف هت��ل مغازهه��ا و دکانهای فروش
صنایع دس��تی زیاد اس��ت ک��ه عمدۀ محصوالتش��ان
چوب��ی یا حصیری اس��ت ،یا از ش��اخ گاومیشهایی
ً
که آنها را به زبان محلی  zébuمینامند .اکثرا اش��یای
تندی��س گونۀ نمادین جزیره هس��تند که ب��ه بعضی از
آنه��ا کاربردهایی مثل ظ��رف ،ش��معدان ،زیورآالت
 ...بخش��یدهاند .از میان منسوجات تولیدی ،شالهای
شهر کوچک بینراهی آنکیلیزاتو
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رنگارنگ با بافت درشت گونیوار و رنگهای
زنده ،کمی اس��تثنایی به نظر میرس��د ،آنها را
بافته ش��ده از ابریشم وحشی معرفی میکنند.
همینط��ور تیش��رتهای ب��ا نق��ش چاپی از
ً
باؤوبه��ا و ِلمورها که تقریب��ا همه جا به تور
توریس �تها میخورن��د؛ چی��زی ک��ه ش��اید
مناس �بترین س��وغات جزیرۀ ماداگاس��کار
باشد .دیدنیهای طبیعی جزیره حتی بر روی
اسکناسهای آریاری هم به زیبایی به تصویر
کشیده شده است.
بع��د ازظهر ام��روز ب��ه آبتن��ی در کانال
موزامبی��ک میگ��ذرد .جدا ش��دن از آب آرام
و ابره��ای لطیف و س��احل زیبایی که غروب
آفتاب منظرهای دلپذیر از آن میس��ازد چندان استخراج غیررسمی طال از آب رودخانه توسط ساکنان اطراف
ً
ساده نیست .با پاپوشهای کامال شنی به هتل
برمیگردیم تا برای جمع شدن دور میز شام آماده شویم .امشب در بوفۀ رستوران ،گوشت بز هم سرو
ً
میشود .نسبتا لطیف است و لذیذ طبخ شده .برای آسان خوردن برنج ،درخواست قاشق میکنیم که
ً
استفاده از آن ظاهرا نامعمول است ،پیشخدمت رستوران میرود و با قاشق مرباخوری بر میگردد!
س��فر از نیمه گذش��ته اس��ت .برای توقف یک شبه در آنتس��یرابه ابتدا کمی به سمت شرق و سپس
به س��مت ش��مال ،جاده را پی میگیریم .پس از ط��ی  ۱۰۰کیلومتر از مورونداوا ،ب �رای انجام خرده
کاریهایی که برایمان نامعلوم است – شاید خرید شارژ سیم کارت  -دقایقی در نقطهای میایستیم؛
همسفران پیاده میشوند و به عکاسی از شهروندان شهر کوچک آنکیلیزاتو و بازی با کودکان مشغول
میش��وند .آنکیلیزاتو  ۲۳۰۰۰نفر جمعیت دارد و دستکم بخشی از بافت آن که جاده از میانش یا از
کنارش میگذرد ،بیش��تر به بافت فقیرنشین شبیه است .دکههای چوبی و حصیری با آفتابگیرهایی از
ً
جنس ایرانیت ،مجموعا با ظاهر فرسوده و ناپایدار ،جدارههای جاده را شکل دادهاند .از آنها میتوان
مواد غذایی ،ش��ارژ سیم کارت ،باتری ،نوش��یدنی  ...تهیه کرد .در بعضی از آنها کودکان و نوجوانان
موزیک بلند به گوش میرسد که بیشتر به کافه
مش��غول فوتبال دستی هس��تند .از یکی از آنها صدای
ِ
شبیه است .در نگاه اول زندگی سخت و بسیار سادهای در جریان است ،اما جالب اینجاست که زنان
ً
سالمند و جوان و دختران خردسال و نوجوان همگی موهای بافتۀ مدلدار و ظاهر نسبتا آراسته دارند و
ً
برخی هم کالههای حصیری به سر دارند .لباسهای آنها اکثرا تمیز است و آنچه در این سفر برایمان
ً
جلب نظر میکند ،آفریقاییها یا دس��تکم اهالی ماداگاسکار ،دایما در حال شستشوی رخت هستند
و منظرۀ رختهای آویزان در بالکنها یا گس��ترده روی بوتهها و کنارۀ نهرها همه جا در ش��هر و روستا
تکرار میشود .ساعت از سه بعد از ظهر گذشته که برای صرف ناهار به رستوران هتلی به نام پرنسس
ً
تس��یریبیهینا در محدودۀ میاندریوازو مراجعه میکنیم .هتل نس��بتا تازه س��ازی اس��ت که روی تپهای
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مشرف به دشت آزاد بنا شده و پذیرای مسافرانی است که قصد سفر آبی روی رودخانۀ تسیریبیهینا
یا قصد عزیمت به س��مت مورونداوا یا آنتسیرابه را دارند .دو گردشگر اروپایی کنار استخر حمام
آفتاب گرفتهاند و به افق خیره ش��دهاند .با آنکه به نظر میرس��د س��اعت کار آشپزخانۀ رستوران به
آخر رس��یده ،معلوم اس��ت به زحمت اما با خوشرویی ،بش��قابهای غذای سادهای برایمان مهیا
میکنند .بعد از صرف ناهار و دسر ،جاده را در جهت شرق به سمت آنتسیرابه ادامه میدهیم و در
مس��یر از شهرهای ماندوتو و ِبتافو که هریک سی و اندی هزار نفر سکنه دارند گذر میکنیمِ .بتافو
لوتری از سوی میس��یونرهای نروژی در آن بنا شده دارای اهمیت
از آن نظر که نخس��تین کلیسای ِ
اس��ت .از روس��تایی میگذریم که یکی از مشاغل پرزحمت س��اکنان آن ،استخراج ذرات طال از
آب گلآلود رودخانه اس��ت .توقف میکنیم و برای مش��اهدۀ روش کار به دست زنان روستایی به
کن��ارۀ رودخانه میرویم ،کودکان هم در حالی که «س�لاما وازا  ...س�لاما وازا» را تکرار میکنند
ً
دنبالمان سرازیر میشوند .روش کار از دید ما دشوار و طاقت فرساست و ظاهرا بیحاصل به نظر
میرسد :روستاییان با کمرهای خمیده با حوصلۀ تمام به امید استخراج ذره ای ناچیز از این مادۀ
ارزنده بارها و بارها رسوبات کف رودخانه را در ظرف مخروطی شکل فلزی به هم میزنند و فیلتر
میکنند ،آیا به مقصود برسند آیا نرسند.
با آنکه س��اعات زیادی از سفر به طی راه میگذرد ،اثری از خستگی و فرسودگی در همسفران
ً
دیده نمیش��ود .ش��ب هنگام به آنتسیرابه میرس��یم و در هتل سه س��تارۀ جمع و جوری که اخیرا
بازگش��ایی شده اقامت میکنیم .گویا تنها مس��افران هتل هستیم .در فضای تنگ رستوران برایمان
شامی خودمانی تدارک دیدهاند شامل گراتن ماهی ،گوشت ِزبو ،برنج و سبزیجات .هتل در نهایت
س��ادگی رضایت همۀ همسفران را به دس��ت میآورد و خنده به لبهای همه مینشاند ،زیرا بعد از
گذش��ت ده روز ،اولین اقامتگاهی اس��ت که امکانات سرویس بهداشتی آن به امکانات وطنیمان
شباهت دارد!
بازدید از یک مرکز فروش س��نگهای زینتی و گش��ت مختصری در شهر آنتسیرابه ،برنامۀ روز
بعد اس��ت .آنتس��یرابه سومین شهر بزرگ کشور است؛ درس��ت در مرکز جزیره واقع است و ۱۶۷
کیلومتر تا پایتخت فاصله دارد .جمعیت آن کمتر از  ۲۵۰هزار نفر است .خوش آب و هواست و
صنعتی؛ گاهی در زمستان دما به صفر هم نزدیک میشود .به چشمههای آب گرمش شهرت دارد.
مزارع برنج و میوه و س��بزیجات دارد و از این جه��ات اهمیت دارد .وجه تمایز دیگر اینکه «پوس
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پوس  »pousse pousseکه یکی از وسایل نقلیۀ سنتی است در آن کاربرد بسیار دارد :ارابۀ کوچکی
که یک نفر آن را می کشد و سایبان دارد .بیش از پنج هزار از این وسیلۀ نقلیه در آنتسیرابه فعال است.
یرانند،
چند س��الی اس��ت برای س��هولت کار و بهبود وضعیت معیش��تی افرادی که پوسپوسها را م 
تغییر ش��کلی ایجاد ش��ده و دوچرخه برای راندن این وسیله جایگزین شده است.cyclo-pousse :
همچنین برای رونق توریسم این شهر و برقراری ارتباط بهتر با گردشگران ،به سوادآموزی رانندگان آنها
نیز اقدام ش��ده است .ش��هر آنتسیرابه از طریق راهآهن با پایتخت مرتبط بوده است .سایر وسایل نقلیۀ
درون ش��هری و برون ش��هری اتوبوس و تاکسی اس��ت ،ضمن آنکه فرودگاهی با کمی فاصله از شهر
برای پروازهای داخلی وجود دارد .نخس��تین میس��یونرهای نروژی در  ۱۸۶۸وارد آنتس��یرابه میشوند
و کمی بعد ش��هر ش��روع به شکلگیری میکند .چش��مههای معروف آبگرم و معدنی این منطقه در
همین سالها شناخته میشوند .آنتسیرابه در زبان محلی به معنای مکانی است که نمک بسیار دارد.
یک بیمارس��تان برای جذامیها میس��ازند و کمکم دهکدهای برای آنها شکل میگیرد؛ طوری که در
 ۱۹۰۴حدود  ۹۵۰تن در آن زندگی میکردند .کلیس��ای جامع عظیمی به سبک گوتیک برای پیروان
کاتولیک در مرکز ش��هر خودنمایی میکند که گویی از اماکن توریس��تی هم به حساب میآید .دربارۀ
گذشتۀ طبیعی این منطقه از جزیره ،جالب است اشاره شود در  ۱۸۸۰جمجمه و قطعات استخوانی
اسب آبی پیدا شده ،همچنین فسیلهایی که نشان از وجود ِاپیورنیس  - æpyornisاز اجداد شترمرغ
اس��ترالیایی – دارد؛ اما تاریخ و دالیل ناپدید ش��دن آن مش��خص نیس��ت .وجود سنگهای ارزشمند
در طبیعت غنی ماداگاس��کار دلیل دیگری اس��ت که بعضی از تاجران و گردش��گران را به سمت خود
ً
میکشاند .استخراج سنگها در روستاها تقریبا هشتاد درصد غیر رسمی انجام میشود .سنگهای
باارزش مثل الماس ،زمرد ،یاقوت س��رخ و کبود و انواع س��نگهای شفاف نیمه ارزشمند مثل ِآمتیس
در جزیره یافت میش��وند .طبق آمار بانک جهانی  ۱۵درصد یاقوت کبود و  ۱۰درصد یاقوت س��رخ
دنیا از ماداگاسکار تأمین میشود .همچنین سنگهای تزیینی مثل عقیق ،فیروزه ،الجورد و ِجید ،به
اشکال مختلف دیده میشود.
ً
وارد ساختمان دو طبقهای میشویم واقع در خیابان فرعی ،که کامال به یک خانه شبیه است .دو نفر
نگهبان در آستانۀ ورودی ایستادهاند .از جواهرفروشی و سنگفروشی در طبقۀ همکف بازدید میکنیم
و بیاختیار در ذهن مرور میکنیم که تشخیص اصالت سنگهای ماداگاسکار نیاز به خبرگی دارد .در
مورد زیورآالت ،اکثر سنگهای قیمتی با نقره طراحی و ترکیب شدهاند .از آنجا که همین یک پالک
دستفروشان منسوجات
در این کوچه میتواند نقطۀ توریستی محسوب شود ،در مجاورت بالفصل آن
ِ
مناسب سوغاتی از جمله گلدوزیهای پرکاری که قبال ًاشاره شد ،همچنین انواع تیشرتهای رنگی
با نقش نمادهای جزیره تجمع کردهاند و با پشتکار بیمثالشان موفق میشوند تعداد زیادی محصول
به افراد گروه بفروشند.
خانههای آنتس��یرابه اغلب دو طبقه هس��تند و بالکن س��مت کوچه یا خیابان ،جزء جدانشدنی از
معماری آنهاست .عمدۀ تزیین نمای ساختمانها به رنگ آنها ،همچنین به جنس و میزان کارشدگی
حصار بالکنها بر میگردد :چوب خراطی ش��ده یا س��نگ حجاری شده به شکل ُصراحی ،میلههای
ً
فرفورژه ،ندرتا شیشه یا پلکسی گالس قاب شده در ساختمانهای جدیدتر ،یا دستکم نردههای سادۀ
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موازی کارش��ده به ص��ورت افقی یا عمودی .بعضی از نردههای چوب��ی تزیینی ،یادآور نردههای
خانههای س��نتی گیالن هس��تندُ .وله یا همان دریچههای چوبی مقابل پنجرهها که هم آفتابگیرند
و هم محافظ س��رما  -مانند آنچه در خانههای قدیمی ش��هرهای اروپایی به وفور دیده میش��ود –
در مناطق معتدل و س��رد جزیره بیش��تر به کار میروند .منظرۀ رختهای آویزان در بالکنها زیاد
به چش��م میخورد .گاهی افراد مس��ن در بالکنها نشس��تهاند و بیرون را نظاره میکنند .به ندرت
ً
گلدان گلی زینت بخش بالکنهاست .نمای سیمانی ساختمانها به رنگهای زنده و غالبا مالیم
گاهی هم تند البالی آنها ،مشخصۀ بیشتر شهرهای بزرگ است .گاهی دستهای از ساختمانهای
مجاور هم نمای آجری دارند و حتی حصار بالکنشان آجرکاری مجوف تزیینی است .خانههای
قدیمی گاهی نمای چوبی هم دارند .س��بک این بناهای دارای بامهای ش��یبدار س��فالی یا فلزی،
معماری س��نتی شهرهای ماداگاسکار است .اکثر ساختمانهای سه یا چهار طبقه دارای اسکلت
بتن آرمه هس��تند .نوسازترند و کمی به معماری مدرنیس��تی گرایش دارند .جالب اینکه در خیلی
از آنها میش��ود گفت لچکیهای زیر بالکنها با فرمهای نرم ش��ده  -به جای ستون  -کم و بیش
جزء زینتی بنا به حساب میآیند .حصارها و جان پناهها تا حد امکان ساده میشوند .حتی بامها
ً
در بخش وسیعی از بنا مسطح اجرا میشوند .چنین بناهایی اکثرا رنگآمیزی سفید یا خاکستری
مالیم دارند و چنانچه اش��اره ش��د ،تداعی مدرنیسم میکنند .ساختمانهای مسکونی و عمومی،
کوتاه و بلند باهم آمیختهاند.
برای تبدیل ارز و خرید آذوقه پیاده میش��ویم و گش��ت کوتاهی در ش��هر میزنیم .در س��وپر
ً
مارکته��ای بزرگ تقریبا همه چیز یافت میش��ود .تابلوهای مغازهه��ا و بناهای عمومی به هر دو
زبان ماالگاس��ی و فرانس��ه نوش��ته ش��دهاند .خودروها گاهی در پیادهروهای عری��ض خیابان هم
توقف میکنند .کفپوش پیادهروها از تایلهای بتنی است .تک درختان بلند کاج و حتی سروهای
قدکش��یده در داخل شهر آنتس��یرابه هم دیده میشوند .سواره از مقابل ویالهای زیبایی میگذریم
که به نقل از راهنمای محلی بخش مرفهنش��ین ش��هر را تشکیل میدهند و زمانی توسط نروژیها
ساخته شده اند.
برای رس��یدن به تانا – پایتخت – جاده را بار دیگر به سمت شمال پی میگیریم .بعد از ظهر در
ش��هر آمباتوالمپی برای صرف ناهار در رس��تورانی به نام Au rendez-vous des pêcheurs

صنایع دستی آلومینیومی در شهر آمباتوالمپی
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مجموعۀ اقامتی وسیع و مجهز در آنداسیبه

(پاتوق صیادان) پیاده میشویم .طبقۀ باالی رستوران هتل است .صاحب هتل یک فرانسوی است و
فضای رستوران گرم و صمیمانه است .یک گربۀ تمیز خاکستری هم به آرامی البالی میز و صندلیها
میپلک��د ،آنچه چش �ممان به دیدنش در این س��فر عادت ندارد .درس��ت مقابل رس��توران ،مغازهای
غبارگرفته و قدیمی آثار تزیینی آلومینیومی که اغلب به دیوار آویخته میش��وند عرضه میکند .ش��کل
و ش��مایل و کاربری آنها برایمان تازگی دارد .معلوم میش��ود از ویژگیهای ش��هر آمباتوالمپی تولید و
ریختهگری ابزار و محصوالت آلومینیومی به روش سنتی به خصوص وسایل آشپزی است ،مثل دیگ
و کفگیر و قابلمه .آمباتوالمپی حدود  ۲۷۰۰۰نفر جمعیت دارد و آب و هوای آن معتدل و سرد است.
به جنگلهای کاج آن پیشتر اشاره شد .طبیعت بکر آن بعضی از گردشگران را به این شهر فرا میخواند.
از پیش �ههای رایج در این شهر ،پرورش قزل آال ،خرچنگ ،حلزون و قورباغه است .بنابراین متداول
است که خیلی از توریستها در رستورانهای این شهر طالب غذاهایی باشند که از این جانوران تهیه
میش��ود .همینطور س��اکنان به پرورش اسب و حیوانات از تیرۀ اس��ب نیز میپردازند .کشاورزی هم
رواج دارد .در خیابانهای شهر گاومیشها دسته دسته دیده میشوند در حالی که ارابههای پر از بار را
با خود میکش��ند .از گاومیشهایی که در مناطق گرمتر میبینیم ،به وضوح پروارترند .معماری شهر
تف��اوت بارزی با ش��هرهای ه��م ردۀ خود
ندارد .س��اختمانهایی که اطرافش��ان آزاد
اس��ت ،گاهی در جهات فرعی هم بالکن
دارند .بیش��تر بالکنها به ش��کلی مسقف
شدهاند ،شاید به دلیل بارش بیشتر در این
منطقه باش��د .در بعضی از ساختمانهای
آزاد ،پلکان��ی که دو یا س��ه طبق��ه را به هم
مرتب��ط میکند مس��تقل از فض��ای داخل
اس��ت و از کوچه یا خیابان دسترسی دارد.
ً
خانهه��ای قدیمی که عموما س��ازۀ چوبی
اقامتگاههای ساده و مقرون به صرفه در آنداسیبه
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دارند ،دیوارهای قطور دارند و پنجرهها از داخل ،درگاهی دستکم معادل پنجاه سانتیمتر دارند.
صاحب هتل با گلهای رنگارنگ مقابل پنجرههای رس��توران را آراس��ته اس��ت .ش��معدانی یا
ژرانیوم که بومی آفریقاس��ت و آنتوریوم بیش��تر از س��ایر گلها برایمان آش��نا هستند .پس از ناهار،
مطابق منوی فرانس��وی دس��رهایی بر اس��اس جستجوی اسم و شکل و شمایلش��ان روی اینترنت
انتخاب میکنیم و در نهایت با رضایت رستوران را ترک میکنیم .امشب قرار است در هتلی واقع
در پارک ملی آنداس��یبه  -مانتادیا اقامت کنیم .آنداس��یبه در حقیقت روس��تایی است که به نسبت
جمعیت  ۱۲۰۰۰نفریاش به نظر میرسد امکانات ناچیزی داشته باشد و با جنگلهای استوایی
متراک��م و مرط��وب مجاورت دارد .از میان چند پارک ملی در جزیره که جاذبۀ گردش��گری مهمی
برای اکوتوریستها هستند ،پارک ملی مانتادیا به دلیل نزدیکی به پایتخت – سه ساعت راه – و البته
تنوع گونههای گیاهی و جانوریاش دارای اهمیت اس��ت .این پارک  ۱۵۵۰۰هکتار وس��عت دارد
و منطقۀ حفاظت ش��ده در ش��رقیترین نقطۀ مرکز جزیره اس��ت .هفت ماه از سال باران سیل آسا
دارد و میزان بارش ساالنۀ آن  ۱۷۰۰میلیمتر است .این پارک ملی در  ۲۰۰۷نامزد قرار گرفتن در
ً
فهرست میراث طبیعی جهانی شد ،اما نهایتا
ثبت نش��د .اقامتگاه ما ب��از هم مجموعهای
زیبا و دیدنی است شامل بنگالوهایی که به
صورت ردیفی روی شیب ساخته شدهاند و
ردیفه��ا از طریق پلکان ب��ه هم مرتبطاند.
ن��ام مجموع��ه  Feon’ny Alaاس��ت.
اتاقه��ا ب��ه بزرگ��ی اتاقهای س��ایر اقامت
گاهه��ا و به قدر کافی پرنور نیس��تند ،اما نور
کمش��ان آزار دهنده نیست .آب گرم پرفشار
درخت مقدسی که بومیان پای آن قربانی میکنند
برای اس��تحمام در همۀ س��اعات در اختیار

جنگلهای مرطوب آنداسیبه ـ مانتادیا
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عکس از عبدالرضا تاجآبادی

عکس از سینا خوشکار

عکس از سینا خوشکار

نیست  ...اما خوشبختانه تختخوابها
مثل همه جا پش��ه بند دارن��د .ردیفی از
بنگالوهای دوپلکس در پایینترین تراز
عکس از سینا خوشکار
عکس از عبدالرضا تاجآبادی
مجموع��ه وج��ود دارند ک��ه تراسهای
مشرف به جنگل دارند و اقامت در آنها بسیار دلپذیرتر به نظر میرسد .سرمای شبانه نسبت به مناطق
ً
دیگر کامال محسوس است.
در رس��توران ،تعداد زیادی گردش��گر اروپایی و آس��یایی از پیر و جوان جمع ش��دهاند و کودکان
خردسال هم همراه بعضی از آنها دیده میشوند .بعد از صرف شام برای گشت کوتاه شبانه در جنگل
و مشاهدۀ جانوران شب فعال آماده میشویم .لباس گرم میپوشیم و عالوه بر دوربینها ،چراغ قوهها
یا ِهد المپها را هم بر میداریم .دو راهنما هدایتمان میکنند و با چش��مان حرفهایش��ان ،لمورهای
مینیاتوری را که چشمهایش��ان از البالی ش��اخ و برگها برق میزند و کاملؤونها  caméléonرا که
روی ش��اخهها آسوده نشس��تهاند و تکان نمیخورند پیدا میکنند و نش��انمان میدهند .کمی جلوتر
ی��ک مار بوآ دور ش��اخۀ درخ��ت پیچیده و به نظر میرس��د مأمن
همیش��گیاش آنجاست .فردا صبح برای دیدن جنگلهای اصلی
راهی پارک میش��ویم .از هتل تا ورودی پارک مس��افت کوتاهی را
با خودرو طی میکنیم .راهنماهای بومی جوان آمادۀ همراهیاند.
ً
ً
زمین کامال خیس اس��ت و گاهی راه ش��یبدار .بعضی نقاط کامال
گلآل��ود اس��ت و بعضی جاها پوش��یده از برگ .ان��واع گیاهان با
جثههای بزرگ که نش��ان از س��ن و سال آنها دارد ،بعضی دارویی،
ً
ندرت��ا گلدار از جمله ارکیده احاطهمان کردهاند .با احس��اس بوی
موز ممکن است لمورها از ش��اخهها پایین بیایند و رؤیت شوند.
کار س��خت و وقتگیری است که راهنمایان آن را با حوصلۀ تمام
ِلمورهای گرفتار در یک جزیرۀ کوچک
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کاملؤون ،تمساحها و برگ انجیریهای خودرو ـ پارک زولوژیک

برای بازدیدکنندگان انجام میدهند .چهارده گونه لمور در این پارک وجود دارد که ایندری ایندری با
صورت سیاه و سفید و بدون ُدم ،بزرگترین نمونۀ آنهاست .بیش از صد گونه پرنده که برخیهایشان
بومی ماداگاس��کار هس��تند و خزندگانی که بوآ مهمترین آنهاس��ت .همچنی��ن گونههای مختلف
حش �رات که غذای پرندگان و پستانداران هس��تند .در رودخانههای جاری در مانتادیا نیز یکی دو
گونه ماهی بومی ش��ناخته شدهاند .اواسط راه به درخت بزرگی بر میخوریم که پارچههای رنگی
سبز و سرخ دور آن پیچیده شده؛ به نقل از راهنما درختی است که گونۀ آن شناخته نشده است و
از اینرو از دیرباز وجهۀ مقدسی میان بومیان پیدا کرده است ،تا جایی که به پای آن قربانی میکنند.
گشت سه ساعتی ما در جنگل پایان مییابد .عصرهنگام برنامۀ طبیعت گردی جذاب دیگری در
ً
پیش است .به جنوبیترین نقطۀ پارک ملی مانتادیا میرویم و لمورها را کامال از نزدیک میبینیم.
داس��تان این لمورها آن اس��ت که چون در جزیرۀ کوچکی گرفتار شدهاند ،به خاطر حضور دایمی
گردش��گران ترسی از آنها ندارند و به راحتی به آنها نزدیک میشوند .پهنای چند قدمیرودخانه را
با کانو میپیماییم و قدم به جزیره میگذاریم .با احس��اس بوی موزی که گردش��گران برای جذب
لمورها کف دستشان قرار میدهند ،از سر و دوش افراد باال و پایین میروند و به این ترتیب لحظات
ش��یرین و خاطرهانگیزی در آخرین روزهای س��فر برایمان فراهم میکنند .بیخطرند و بسیار تر و
ف��رز حرکت میکنند .چهرۀ نر و مادهش��ان تفاوت دارد و گون �های از آنها که جثۀ کوچکتری دارد
کمی خجالتی به نظر میرسد .در فاصلۀ نه چندان دور از این جزیره ،یک پارک زولوژیک وجود
دارد که آنهم بس��یار دیدنی اس��ت .س��واره مس��یر را طی میکنیم و کمی مانده به غروب به پارک
زولوژیک میرس��یم .پارک ،طراحی بس��یار جالب و حس��اب ش��دهای دارد ،هم از حیث منظری
ک��ه گیاهان گونه گون به وجود آوردهاند هم انواع
مسیرهای دسترس��ی برای مشاهدۀ جانوران :هم
تمساحهایی که بیحرکت لب آب و زیر درختان
آس��ودهاند ،هم جانوران محب��وس .میانۀ راه یک
فوس��ای تنهای غمگین در قف��س میبینیم که در
غ��م از دس��ت دادن مادرش چنباتمه زده اس��ت.
عکس از عبدالرضا تاجآبادی
کاملؤونها بیآزارند و میشود وارد قفسشان شد
فوسای غمزده از مرگ مادر ـ پارک زولوژیک
و از نزدی��ک از آنه��ا عکس برداش��ت .گونههای
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گیاهی موج��ود در پارک حی��رت انگیزن��د :درختچههای
سرخس بسیار کهن در نزدیکی دستههای بامبو و کمی آن
طرفتر برگ انجیریهای درشت و انبوهی که دور درختان
ً
بلند پیچیدهاند و خالف تصورمان تماما خودرو هس��تند،
نه تزیینی.
ف��ردا صبح مس��یر را به س��مت غرب ط��ی میکنیم تا
آخرین ش��ب را ب��از در پایتخت بگذرانی��م .در میانۀ راه به
خواس��ت همس��فران مقابل کلبههای ِگلی محقری توقف
میکنی��م ت��ا تعدادی ل��وازم تحریر ،ش��کالت و آب نبات
وطنی به کودکان و زنان هدیه کنیم .آن طرف جاده درست
مقابل همین کلبهها ،تک ساختمانهای مدرن و مرغوبی
وس��ط شالیزارها دیده میشوند که س��ه یا چهار طبقهاند و
تونل صدسالۀ مرکز شهر و ترافیک پایتخت
ب��ه خانه نمیمانند .بیآنک��ه از همجواری مجموعۀ اینها
س��ر در بیاوریم راه را پی میگیریم .رانندۀ خودرو جادۀ حاش��یۀ تانا را برای رس��یدن به مقصد ترجیح
میدهد و به این ترتیب با ترافیک س��نگین پایتخت هم آشنایمان میکند .داخل شهر از جلوی دهانۀ
تونلی عبور میکنیم که تپه را شکافته و طبق کتیبه ،ساخت آن به حدود یکصد سال قبل بر میگردد.
ً
ظاهرا طول زیادی ندارد .در سمت مقابل باالخره یک ایستگاه آتش نشانی توجهمان را به خود جلب
میکند ،آنچه در طول این سفر هربار با دیدن منظرۀ کلبهها و ساختمانهای سوخته در پیاش بودیم.
ذکر این نکته ضروری اس��ت که تانا دانش��گاه بزرگی در شرق ش��هر دارد مرکب از چهار دانشکده
و سه مدرس��ۀ عالی :دانشکدهها شامل دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشکدۀ
حقوق ،اقتصاد ،مدیریت و جامعه شناسی و دانشکدۀ علوم است .این مجموعه در  ۱۹۶۱ایجاد شده
و در میان دانشگاههای قارۀ آفریقا در جایگاه چهل و نهم است.
همینطور که از میان بافت
میگذری��م ،س��اختمانهای
عموم��ی خ��وش س��اختی با
معم��اری مله��م از معم��اری
ً
ش��هرهای جزی��ره – ک��ه حتما
آنهم زمانی توس��ط اروپاییان
وارد ای��ن خاک ش��ده اس��ت
– روی بلن��دی خودنمای��ی
میکنند که به مراکز آموزشی یا
درمانی بیش��تر شباهت دارند.
خانههای حاش��یۀ شهر هم با
همان اسلوب ،رنگ و وارنگ،
انواع حفاظ و موانع چنگکی و سیم خاردار برای پیشگیری از ورود سارقان
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ساختمان نوساز شهرداری تانا

ساختمان مدرن مسجد پایتخت

ساختمان مدرن کلیسای پایتخت

کوچک و بزرگ بیقاعده روی ش��یب ساخته ش��دهاند .نردههای محافظ سرقت مقابل پنجرههای
بیشتر خانهها به چشم میخورند .به سمت مرکز شهر و ایستگاه راهآهن قدیمی میرویم و در مسیر
از جلوی ساختمان زیبای شهرداری تانا عبور میکنیم .با آنکه تازه ساز است اما آن هم به معماری
مدرن رو نکرده اس��ت و با رنگ پرتقالی و س��فید و بامهای شیبدار ،یادآور معماری محلی است.
بر سردر آن زبان ماالگاسی به چشم میخورد ،گویا به خواست رییسجمهور جدید از درج زبان
فرانسه روی آن پرهیز شده است .به گفتۀ راهنمایمان جیسی ،یک در میان پاکستانیها دستاندر
کار احداث بناهای بتنی در حال س��اخت ش��هر هس��تند .برای صرف ناهار دیگری در Café de
 la Gareاین بار در فضای باز رستوران زیر چترهای آفتابگیر دور هم مینشینیم .به نظر میرسد
تجربۀ گوش��ت زبو در این س��فر دیگر کفایت میکند .خوش��بختانه منوی رستوران کیفیت و تنوع
خوبی دارد و معلوم اس��ت مشتریان اروپایی زیادی دارد .برای اقامت به سمت هتلی میرویم که
ش��ب دوم س��فر گروه ما را برای دیدن مسابقۀ فوتبال دو تیم اروپایی در البی هتل به گرمی پذیرفته
ب��ود .ب��ار و بنه را میگذاری��م و عصر هنگام به یک بازار صنایع دس��تی در نزدیکی هتل میرویم.
بیشتر فروشندگان زنان جوان هستند .ساعات پایانی کار بازارچه است و نمیشود چندان دست پر
برگشت ،ضمن آنکه وعدۀ بازدید از یک بازار بزرگ صنایع دستی در حاشیۀ شهر برای فردا صبح
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بازار صنایع دستی در حاشیۀ شهر تانا

به گروه داده شده است .بازار خطی طویلی کنارۀ یک جادۀ کم رفت و آمد به خاطر تنوع محصوالت
و تعدد غرفهها و زمانی که برای چانهزنی الزم است در آخرین نیمروز سفر وقتمان را یکی دوساعتی
میگیرد .بازار چندان پرمش��تری به نظر نمیرس��د .کاالها در بعضی غرفهها کمی غبارگرفتهاند .برای
وقت زیاد و هم مهارت الزم اس��ت .نرسیده به فرودگاه آخرین وعدۀ غذایی را
انتخاب مناس��ب ،هم ِ
در رستورانی بین راهی اما با کیفیت صرف میکنیم .دو طرف جاده نمایشگاههای خودروهای لوکس
و معدود س��اختمانهای مدرن عظیمی دیده میشوند که گفته میشود توسط چینیها بنا شدهاند .به
فرودگاه تانا در ش��مال پایتخت میرسیم .با راهنمای محلی عکس دستجمعی میگیریم و به ایران
دعوتش میکنیم .مس��یر بازگشت همان مس��یر رفت است اما خوشبختانه توقف در فرودگاه استانبول
این بار کمی کوتاهتر است.
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