
66

Oryx August 11

bali’s wild west



Bali’s 
Wild West

MuCh oF the vASt rAiNForeSt wiLderNeSS oF weSt BALi NAtioNAL 
PArK reMAiNS PrACtiCALLy uNexPLored. Mark Eveleigh dons his jungle 
boots and discovers a region that offers some of the best wildlife spotting  
in Southeast Asia and hands-on experience of local food.

A wisp of incense swirls among  
the roots of a sacred banyan tree.  
A piece of banana leaf has been 
carefully decorated with petals, rice, 
and a piece of chewing gum as an 
offering. With typical Balinese 
humility, our guide Made 
(pronounced ‘Ma-dey’) is praying  
to the spirits of the jungle. We wait 
patiently, hoping that his apology 
for our invasion of the sacred forest 
will be accepted. We are in West Bali 
National Park in the island’s remote 
and still fervently traditional ‘wild 
west’. If Bali really is the ‘island of the 

gods’ then this is certainly its 
Garden of Eden. 

Despite the fact that this region of 
volcanic slopes, mangrove forests, 
and virgin jungle covers roughly 10% 
of the island’s area, few tourists are 
even aware of its existence. Over the 
years I have travelled in most of the 
great jungles of Asia, and after just a 
few days here I have already 
discovered to my surprise that West 
Bali offers the most spectacularly 
accessible wildlife viewing I have 
ever seen in a Southeast Asian jungle.

Even from the vantage point of  
a hired 4x4, we have seen all three  
of the park’s resident deer species 
(sambar, barking deer, and mouse 
deer) and two of the three primates 
(the ubiquitous macaque and the 
rare black monkey). 

The park was founded in 1974 as  
a haven for the last of the island’s 
now extinct tigers, and remains the 
only place in the world where you 
can see the Balinese black monkey 
and the Bali white starling (of which 
only 20 remain in the wild).

the BALiNeSe  
BeN-hur

Mekepung, the Balinese 
sport of buffalo chariot 

racing, is practised only in 
Bali’s ‘wild west.’  The area 

is known for the water 
buffalo that are still used 
to work the paddy fields 
and for the wooden carts 

that carry the produce  
to market. These carts 
have evolved into the 

lightweight little racing 
chariots that can reach 

speeds of close to 100kph 
over the dirt-track courses 

that run between the 
paddy fields.

Words and photography by Mark Eveleigh

the jungles of West Bali national park offer a perfect opportunity  

for adventurous travellers to see a Wilder side of the ‘island of the gods’.
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B Courting Bali starlings display a series of head bobbing motions accompanied by a series of clicks and finished off by a loud shriek.

wet ANd wiLd  
iN weSt BALi 

Surfers who are anxious to 
escape the crowded breaks 

of south Bali should head off 
on ‘surfari’ to Medewi Point, 

where the brash Indian 
Ocean waves crash against 

the southwestern coast.  
Puri dajuma Cottages  

(www.dajuma.com) is just 
ten minutes from Medewi. 

The resort can arrange 
excursions to the buffalo 
races or jungle treks with 

their ace guide Made.

West Bali is famous  
among divers for the 

stunning reefs that can  
be found at Menjangan 

island, off the north coast. 
Mimpi Resort Menjangan  
(www.mimpi.com) boasts 

stunning villas, with 
wonderful thermal plunge 

pools, and is the perfect 
base for trips to Menjangan. 

disappointment at not being able 
to sample bush meat, we have very 
appropriately brought chicken for 
our campfire barbecue.

The sun is already dropping low 
over the volcanoes of Java when we 
reach our campsite. The first priority 
once again is for Made to set up a 
tiny altar with which he can 
appease the spirits of the jungle. 
Within 20 minutes the guides have 
macheteed a clearing and we have 
strung our hammocks up. We bathe 
in a surprisingly chilly highland 
stream, and an hour later are 
sprawled drowsily around a 
glowing campfire listening to 
Made’s stories of jungle survival.

The spirits remain unoffended by 
our visit and I sleep soundly, waking 
from time to time to enjoy the night 
sounds of the forest. 

Shortly before dawn I am woken  
by the harsh coughing alarm call  
of a barking deer, and as I swing my 
legs over the side of my hammock  
I hear what seems to be a rapidly 
approaching steam train. A pair  

We are now heading off on a 
camping expedition into an even 
remoter area that is known only to  
a few hunters and, very occasionally, 
to the park rangers. Beyond the last 
of the settlers’ plantations – with 
their rich crops of mango, banana, 
papaya, cacao, vanilla, wild chilli, 
snakefruit, and durian – we begin 
our climb along a narrow ridge.  
In places nets have been tied 
between the trees to catch bats. 

There are apparently very few 
things that the Balinese people 
would not traditionally eat and, 
despite the area’s national park 
status, hunting and snaring are still 
common practice. Made is armed 
with a rifle, but we are carrying 
enough provisions to last for several 
days and have convinced him and 
the other guides not to shoot.

“Bat meat is tasty,” Made says 
wistfully as we study the empty 
nets. “Tastes like chicken.”

It seems that most things in the Bali 
jungle – from snakes to termites – 
taste like chicken. To quell our 

of huge hornbills fly overhead,  
the air-pockets under their wings 
creating the unmistakable 
chugging sound.

Made is already building a fire for 
the strong sweet kopi without 
which it is impossible to start the 
day in Indonesia. He too is staring 
up at the twin shadows that are 
flapping across the canopy. 

“They taste better than chicken,”  
he tells me. He points to a hole  
in the ground. To me it seems 
dangerously close to the plastic  
rain shelter under which the guides 
have slept. But he tells me that it is 
the burrow of a large horse-spider. 
A dozen bread rolls are already 
toasting on the end of spiked sticks 
but Made clearly has other ideas.

“Roasted horse-spider is delicious 
too,” he says, “it tastes like...it tastes 
like honey bee.”

“And what does honey bee taste 
like?” I ask in surprise.

“A bit like chicken.” 
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والفانيليا والفلفل البري وفاكهة 
الثعبان والدوريان، رحنا نتسلَّق قمة 

جبلية ضيقة، تتخللها شباك منصوبة 
بين األشجار الصطياد الخفافيش.

ويبدو أن البالينيزيون ال يمتنعون عن 
أكل سوى القليل من المواد الغذائية، 

ورغم قوانين ومكانة حديقة غرب بالي 
الوطنية في المنطقة، ال يزال 

البالينيزيون يخالفون قوانين ولوائح 
حماية الحديقة ويصطادون حيواناتها 
البرية ويقطفون ثمار أشجارها البرية 

على نطاق واسع. ورغم أن دليلنا 
“مادي” كان يحمل بندقية ويرغب 

باستعمالها لصيد حيوانات الغابة، إال 
أننا أقنعناه ومساعديه من المرشدين 
اآلخرين بعدم الصيد واالكتفاء بالمواد 

التموينية الوفيرة التي كنا نحملها.

وبينما كنا نتفحص أعشاش 
الخفافيش الفارغة، قال دليلنا 

“مادي”: “لحم الخفافيش لذيذ ويشبه 
طعم الدجاج.”

وهنا بدا لنا أن طعم معظم أحياء 
غابات بالي يعتبر طعاماً لذيذًا يشبه 
طعم الدجاج، سواء كانت أفاعي أو 

نمل أبيض. وبغية تعويض مرشدينا 
عن خيبة أملهم بمنعهم من التهام 

تلك الكائنات، أعددنا لهم وليمة شواء 

سخية من الدجاج. وحين بلغنا 
معسكرنا، كانت أشعة الشمس 

تنساب بهدوء أسفل سفوح براكين 
جزيرة جاوا المتاخمة لجزيرة بالي. 
وخالل 20 دقيقة نجح المرشدون 

بتطهير رقعة من األرض من 
الشجيرات واألعشاب وتجهيزها لنصب 

خيامنا. ثم اغتسلنا في جدول مياه 
جبلية باردة، وبعد ساعة تحلَّقنا 

بتكاسل حول نيران موقد المعسكر 
ونحن نصغي إلى القصص التي يرويها 
لنا دليلنا “مادي” عن سبل البقاء على 

قيد الحياة في األدغال. 

وبعد أن تأكدنا من أن األرواح 
المقدسة ال تعترض على دخولنا 

 الغابة، غططنا في نوم عميق
  لم توقظنا منه سوى أصوات 

الغابة الجميلة ليالً. واستيقظت 
قبيل فجر اليوم التالي على صوت 

السعال التحذيري الخِشن لغزال 
نباّح، وقذفت بساقيَّ خارج األرجوحة 

التي نمت فيها وأنا أسمع صوتاً أشبه 
بصوت قطار يقترب مني بسرعة، 

وسرعان ما شاهدت زوجاً من طيور 
البوقير الضخمة طويلة المنقار 
يرفرف بأجنحته الممتدة فوقي، 

 وتشكل رفرفة جناحي طائر 
 البوقير جيوباً هوائية تصدر

 ذلك األزيز الغريب.

وكان “مادي” قد استيقظ مبكرًا وأوقد 
النيران لتحضير القهوة التي يطلق 
عليها اإلندونيسيون اسم “كوبي”، 

والتي ال ينطلقون إلى أعمالهم قبل 
احتساء كوب منها صباح كل يوم. وكان 

“مادي” ينظر بدوره إلى الطائرين 
الضخمين يرفرفان بأجنحتهما الكبيرة 

فوق معسكرنا.

وأشار “مادي” إلى حفرة صغيرة في 
األرض وهو يقول “طعمها أفضل مذاقاً 

من الدجاج.” وبدا لي أن تلك الحفرة 
كانت قريبة أكثر مما يجب من مظلة 

األمطار البالستيكية التي كان 
المرشدون ينامون تحتها. وأبلغني 

“مادي” أن تلك الحفرة هي جحر 
لعنكبوت الحصان الضخم. ورغم أننا 

كنا نحّمص عددًا كبيرًا من لفائف 
الخبز فوق النار، إال أنه كانت لدى 

“مادي” أفكار أخرى حول وجبة إفطاره.

وقال “مادي”: “طعم عنكبوت الحصان 
المشوي لذيذ أيضاً، وأشبه بطعم 

نحل العسل.”

 فسألته بدهشة: “وما هو طعم
 نحل العسل؟.”

 فقال: “إنه يشبه طعم الدجاج
 بعض الشيء.” 

بن هور البالينيزي
ال تتم ممارسة رياضة 
“ميكيبونج” البالينيزية 
لسباق العربات التي 

تجرها الجواميس، سوى 
في “الغرب المتوحش” 

لجزيرة بالي. وال تزال هذه 
المنطقة من الجزيرة 

تشتهر باستخدام 
جواميس الماء لحراثة 

حقول األرز وجر العربات 
الخشبية التي تنقل 

المحاصيل إلى األسواق. 
وتطورت تلك العربات 
بمرور الزمن لتصبح 

عربات سباق خفيفة الوزن 
وصغيرة الحجم، تصل 

سرعاتها إلى 60 ميالً في 
الساعة على مضامير 
سباق موحلة تتخلل 

حقول األرز.

وتقام السباقات أيام األحد 
من كل أسبوع بين شهري 
يوليو وأكتوبر من كل عام، 

ويستطيع الفائز بتلك 
السباقات أن يجعل حلبات 
سباق الرالي الدولية تبدو 

متواضعة مقارنة مع 
مضامير سباقات العربات 

التي تجرها الجواميس!
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A طيور الزرزور البالينيزي تالطف بعضها، وتحرك رأسها إلى األعلى واألسفل، مصدرة أصوات طقطقة، قبل أن تأخذ بالصراخ.

ش غرب بالي املتوحِّ

خيوط من دخان البخور تنبعث من 
بين جذور شجرة “تين البنغال” 

المقدسة، وورقة شجرة موز ُنثرت 
فوقها بعناية تويجات الزهور وحبوب 

بان كقربان ألرواح  األرز وقطعة من اللِّ
الغابة. وبينما يبتهل دليلنا “مادي” 

بتواضع بالينيزي تقليدي ألرواح 
الغابة، ننتظر نحن بفارغ الصبر آملين 

أن تتقبل تلك األرواح اعتذاره عن 
غزونا العابر ألرض الغابة المقدسة. 

نحن اآلن في حديقة غرب بالي الوطنية 
التي تقع في أقصى مناطق “الغرب 

المتوحش” المحافظ بشدة على 
تقاليده القديمة. وإذا كانت بالي حقاً 

ة  “جزيرة األرواح”، فال بد أن هذه هي جنَّ

عدِنها. ورغم أن هذه المنطقة الحافلة 
بالمنحدرات البركانية وغابات أشجار 

القرم واألدغال العذراء تغطي نحو 
عشرة في المائة من مساحة الجزيرة، 

فإن معظم السياح ال يعلمون حتى 
بوجودها. وقد تجّولت في معظم أدغال 
آسيا على مر السنين، إال أنني فوِجئُت 

بعد قضاء بضعة أيام فقط في هذه 
المنطقة، أن غابات حديقة غرب بالي 

الوطنية توفر أروع الفرص لالستمتاع 
بمشاهدة األحياء البرية الجميلة مقارنة 

مع سائر غابات جنوب شرق آسيا.

وتمكنا بالفعل ونحن على متن سيارة 
رباعية الدفع من رصد ومشاهدة أنواع 
الغزالن والظباء الثالثة التي تستوطن 

ّباح  هذه الحديقة وهي )الّسمَبر والنَّ
والفأري(، إلى جانب نوعين من القردة 
)الماكاك واألسود النادر(. وتأسست 
هذه الحديقة عام 1974 لتكون مالذًا 

آلخر نمور الجزيرة التي انقرضت اآلن، 
وال تزال المكان الوحيد في العالم الذي 
يتيح فرصة مشاهدة القرد البالينيزي 

األسود وطائر الزرزور البالينيزي 
األبيض الذي لم يتبقَّ منه في البراري 

سوى 20 طائراً فقط.

واتجهنا للقيام برحلة تخييم في منطقة 
أبعد بكثير ال يعرفها سوى عدد قليل 

من الصيادين وأحياناً بعض حرّاس 
الحديقة. وبعد تجاوزنا للمزارع الغنية 

بأشجار المانجو والموز والبابايا والكاكاو 

الوطنية  بالي  غابة حديقة غرب  كبير من مجاهل  جانب  اكتشاف  اآلن  يتم حتى  لم 
المطيرة مترامية األطراف. مارك إيفيلي يرتدي حذاء المسكتشفين ليصطحبنا في رحلة 

مثيرة إلى أحد أفضل مواقع مشاهدة الحياة البرية في جنوب شرق آسيا.

بقلم: مارك إيفيلي

توفر األدغال الكثيفة المنتشرة في حديقة غرب بالي الوطنية فرصة رائعة للسياح الذين يتمتعون بروح 

المغامرة، لمشاهدة الجانب المتوحش من هذه الجزيرة السياحية اإلندونيسية الشهيرة.

 بالي،
 إندونيسيا

المسافة: 6.930 كلم
مدة الرحلة: 12 ساعة و10 دقائق

معدل الرحالت: يوميًا 

Distance from Doha: 6,930 km 

Flight time: 12 hrs, 10 mins 

Frequency: daily

Bali,  
inDonESia

c o n n e c t
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