یادگاری موجها روی صخرهها
در ساحل مکسر

چهار شنبه

 23محرم 1443

 10شهریور 1400

اول سپتامبر 2021
شماره 20742

1962

گزارش و عکس های اختصاصی از شگفتانگیزترین ساحل
جنوبی ایران که کوهستان را به دریا وصل میکند و فرم
صخرههایش حاصل میلیونها سال فرسایش طبیعت است
مریمشیعهزاده | روزنامهنگار

هرآن چه را تا امــروز از سواحل زیبای کشورمان ،دیدهاید یا
پرونده
شنیدهاید،فراموشکنید!سواحلیکهاگرچهدارایتفاوتهایی
هستندامااغلبشبیهبهیکدیگرند.سواحلیکهگاهمرجانیاند
و گاه ماسهای .برخی اوقات از صخرهها تشکیل شدهاند و در
بعضی موارد هم ترکیبی حیرتانگیز از عناصر مختلف طبیعت هستند .امروز
میخواهیم گریزی داشته باشیم به یکی از زیباترین و شگفتانگیزترین سواحل
جنوبی کشورمان که واقع در غرب استان هرمزگان است ،جایی که واقعیت و
رویا،تلفیقمیشوند.ساحلیتقریبابکرکهبدونشکمشابهآنرادرهیچکجای
ایران پیدا نخواهید کرد« .ساحل مکسر» جایی در مسیر ساحلی بندر مقام و
بستانو قرار دارد .این ساحل در 10کیلومتری بندر مقام بوده و دارای ویژگیهای
منحصربهفردی است که با هم این ویژگیها را مرور میکنیم تا ادعاها درباره
خاصبودنش را به چشم خودتان ببینید و باور کنید .از آن جایی که در شش ماه
نخست سال ممکن است دمای هوا برای گشتوگذار در سواحل جنوب کشور
مناسبنباشد،بهتراستکهبازدیدازمکسررابهششماهدومسالموکولکنید.
مکسر در لغت به معنای شکسته و خرد شده است و قدم گذاشتن در آنجا چیزی
شبیه به رویا ست و تماشای فرم صخرهها و ترکیبشان با آبی دریا ،تجربهای است
کههیچوقتتکرارینمیشودوازذهنتانپاکنخواهدشد.

بازدید از سواحل غرب هرمزگان یک تفریح خانوادگی است .برای بازدید از
آنها اگرچه نیاز به کمی پیادهروی دارید اما هم ه اعضای خانواده و با هر سن
وسالیمیتواننددرکنارشماحضورداشتهباشند.اینهمیکیازمزیتهای
این ساحل است .در ضمن ،شاید اولین و تنها وسیله مورد نیاز برای بازدید از
ساحل مکسر ،دوربین عکاسیتان باشد .اگر بازدید از سواحل برنامه گردش
یـکروزه در سفر شماست ،همراه داشتن مواد خوراکی و آب آشامیدنی
و کیسه زباله کفایت میکند اما اگر میخواهید در طبیعت کمپ بزنید،
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لوکیشن دقیق ساحل مکسر را میتوانید از طریق نرمافزارهای نقشهیابی و گردشگری پیدا
کنید .فرودگاه عسلویه تقریبا  110کیلو متر با این ساحل فاصله دارد  ،بندرعباس هم 260
کیلو متر و بندر لنگه کمتر از 200کیلو متر .همچنین در هرمزگان راهنماهای محلی حرفهای،
مهماننواز و خونگرمی وجود دارند که میتوانند شما را به ساحل مکسر برسانند .بازدید از
سواحل غرب هرمزگان ،تجربهای شیرین و لذتبخش است که اگرچه نیازی به راهنمای محلی
ندارداماباحضورآنان،سریعتروراحتتربهسواحلمیرسید.البتهمثلهمیشهتوصیهمیکنیم
سفر را به زمانی بعد از پایان پاندمی کرونا موکول کنید.

تمام وسایل مورد نیاز از جمله چادر و وسایل کامل شخصی را با خود ببرید.
مکسر تلفیقی از رویا و واقعیت است .فرم صخرههای مکسر برایتان یادآور
تصاویری است که البهالی کتابهای کودک و انیمیشنهای جورواجور
میدیدید .جایی که شخصیتهای کارتونی در میان ابرهای پنبهای شکل
پرواز میکردند یا در سرزمین شکالتها و شیرینیها قدم برمیداشتند.
ساحل مکسر ،فرم حیرتانگیزی دارد که حضور در آن ،قدرت تخیلتان را
حسابی به کار میاندازد.

برایپیمودنطولساحلمکسر
و تماشای آن با جزئیات هیجان
انگیزی کــه در صخرههایش
وجــود دارد ،چیزی حــدود دو
ساعتزماننیازاست.عکاسها
و فیلمبردارهای زیــادی برای
تولید محتوا بــه ســراغ مکسر
میروندودوچرخهسوارانبرای
پیمودن خط ساحلی ،یک شب
را البــهالی صخرههای مکسر
بــه صبح مـیرســانــنــد .مکسر
لوکیشن فــوقالــعــادهای برای
یــک شــب کمپ زدن در کنار
ساحل دارد و با وجود این باید
حــواستــان باشد که جــزر و مد
دریــای جنوب ،بیش از چیزی
استکهتصورکنید.

شاید بــرایتــان ســوال شــود که چرا
شکل صــخــر ههــای ســاحــل مکسر،
ایــن قــدر عجیبوغریب اســت؟ فرم
شگفتانگیز صــخــر ههــای مکسر،
بهواسطه همنشینی با ساحل و حضور
بــاد ب ـهوجــود آمــده اســت .جایی که
بــادهــای موسمی از فــراز دریــا عبور
میکنند،بهنزدیکیساحلمیرسند،
ماسهها را حرکت میدهند و به وسیله
آ نهــا صخر هها را صیقل میدهند.
در چنین حالتی ،صخرهها رفتهرفته
شکل و شمایلی جــادویــی بــه خود
میگیرند و بر اثر اصطکاک ،انحنایی
رمزآلود پیدا میکنند .این ساحل که
کوهستان را به دریــا وصل میکند،
بهترین نمونه تالقی کوهستان با دریا
در استان هرمزگان است .فرسایش
آب ،توفا نها و بــارا نهــای موسمی
دســت به دســت هم دادهان ــد و باعث
ایــجــاد ایــن اشــکــال روی صخر هها
شد هاند .شیارهای پیچدرپیچی که
رویصخرههایساحلدیدهمیشود،
درست مانند یک قاب نقاشی طبیعی
است که هر لحظه تغییر میکند.

سفره ماهیهای مکسر که تعدادشان کم
نیست ،دارای تیغهای در انتهای دم خود
هستند که در صورت برخورد با انسان ،نیاز
به جراحی و خارج کردن تیغ از بدن است.
پس هرگز به سفره ماهیها نزدیک نشوید.
ازطرفیهرسال 120میلیوننفردرسراسر
دنیا با نیش عروس دریایی آسیب میبینند
و الکپشت در معرض انقراض پوزهعقابی از
ارزشمندترین گونههای جانوری کشورمان
است.نکتهمهمدیگرهماینکهاگریکروزی
بهمکسرسفرکردیدیادتانباشدکههیچوقت
بارهاکردنزبالهدرساحلیاتعرضمستقیم
به حیوانات دریایی و غیردریایی به آنها
آسیبنرسانید.

شاید در نگاه اول تصور کنید کــه جنس این
صخرهها ،سفت و محکم باشد اما اینطور نیست.
هنگام عکس گرفتن بر فراز صخر ههای مکسر
حواستان به ارتفاع صخرهها باشد و تا حد امکان
از قسمتهای خطرآفرین ساحل دوری کنید .از
طرفی ،برخی از این صخرهها بسیار شکنندهاند
و ممکن است تحمل وزن شما را نداشته باشند.
در ایــن حــالــت صخر هها میشکنند و حضور
گردشگران میتواند نمای بینظیر این ساحل
را از بین ببرد.

حضور صخرههای خامهای شکل مکسر در کنار ماسههای دریا ،وجه تمایز اصلی این ساحل بینظیر
با بقیه سواحل جنوب کشورمان است و به شما اجازه میدهد تا همزمان در حال قدم زدن در حاشیه
ساحل ،چشمتان به صخرهها و فرم پر رمز و رازشان باشد و از تماشای مناظری که دورتادورتان وجود
دارد ،لذت ببرید.

جادویمکسرامازمانیکاملمیشودکهچند
قدمازساحلفاصلهبگیریدوبادقتدنیایزیر
آبرارصدکنید.مکسرمملوازخرچنگهای
کوچک است و اگر خوششانس باشید در
نزدیکی ساحل ،عروسهای دریایی و سفره
ماهیها را هم میبینید .در کنار همه اینها،
اگرتابهحالموفقبهتماشایالکپشتهای
پوز ه عقابی نشدهاید ،خوب به سطح آب نگاه
کنید که هرلحظه ممکن است لذت تماشای
شنا کــردن ایــن الکپشتهای بــزرگ هم
نصیبتان شود .اتفاقی که در کمتر جایی،
امکانتحققآنبرایتانوجوددارد.
به تازگی به بهانه احداث پروژه پرورش میگو ،به حریم این ساحل مکسر
تجاوز شد و با پیگیری فعاالن محیطزیست به طور موقت جلوی پیشرفت
پروژه گرفته شده است .اگرچه در ابتدای امر مسئوالن محیطزیست منطقه
از وجود چنین پروژهای اظهار بیاطالعی کردند و در قدم بعد اعالم کردند

که این پروژه آسیبی به ساحل نمیرساند اما حضور پروژه پرورش میگو
در نزدیکی ساحل ،به چهره بکر و بینظیر آن آسیب می رساند و سازهای
بدقواره در امتداد صخر ههای ساحل به چشم خواهد آورد که نیاز به
بررسیهای کارشناسیشده توسط فعاالن محیطزیست دارد.

