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מעטים הם המקומות שבהם הטופוגרפיה דרמטית כמו 
ברכס קהווה קרפו (Khawa Karpo), שנמצא בשוליה 

המזרחיים של הרמה הטיבטית, בגבול המחוזות טיבט 
ויונאן של סין, בסמיכות למיאנמר (בורמה). רכס קהווה 

קארפו, בעל שמונה הפסגות, נחשב השני בקדושתו 
בטיבט כולה לאחר הר קאילש (Kailash), שתוחם את 
הרמה הגבוהה מעברה המערבי. ממזרח לרכס זורם 

 ,(Salween) וממערב לו נהר סלווין (Mekong) נהר מקונג
מהגדולים בנהרות דרום–מזרח אסיה. שניהם זורמים 

בערוצים עמוקים שיוצרים הפרשי גובה מסחררים בינם 
ובין הפסגות המושלגות שמעל.

לפי האמונה, הפסגה הגבוהה ביותר ברכס (שגובהה 
6,740 מטר מעל פני הים) מאכלסת את רוחו של הקדוש 

קהווה קארפו, שנתן לרכס את שמו, והיא מסמלת את 
נביעת תודעתו המוארת של הבודהא. הסיפור מתאר 

כיצד הקדוש ההודי פדמסמבהווה הגיע לטיבט במאה 
ה–7 והפך רבות מהישויות המפלצתיות שחיו בה, 

ושתושביה סגדו להן, למגנות האמונה הבודהיסטית 
החדשה. עם פנתיאון השדים והדמויות מזרות האימה 

ששועבדו לבודהיזם והפכו למגניו נמנה גם קהווה קארפו. 
את דמותו המפוסלת, המוצגת כלוחם עשוי ללא חת, 

חמוש בחנית, מצויד בשריון ורוכב על סוס, אפשר לפגוש 
בכמה מהמקדשים המקיפים את ההר.

ברכה בהקפה
רכס קהווה קארפו, בעל שמונה הפסגות, נחשב השני בקדושתו בטיבט כולה אחרי

 הר קאילש, והקפתו מקודשת בעיני הטיבטים. יותם יעקבסון יצא למסע סביב ההר
 למיטיבי לכת ורצון | כתב וצילם: יותם יעקבסון

לא רק לחובבי בודהיזם
כמו הקאילש, הקפתו של הקהווה קארפו מקודשת בעיני 

הטיבטים. רבבות מגיעים ממחוזות שונים בכל רחבי 
הרמה כדי להקיף אותו באותו מסלול מעגלי המכונה 

קורה (kora) ולזכות בחסד שהוא מעניק - ברכת פריון 
ושגשוג. ב–1924, כשטיבט היתה סגורה ומסוגרת בפני 
זרים, בחרה החוקרת וההרפתקנית אלכסנדרה דויד נל 

לנסות להיכנס לטיבט דרך מסלול ההקפה של ההר. 
היא יצאה מנקודת הנחה, שהתגלתה כנכונה, שלאור ריבוי 

הניבים והלשונות יהיה לה קל יותר לטשטש את זרותה 
ולהצליח במשימתה המורכבת.

רכס הקהווה קארפו הוא יעד מצוין לטיול גם למי שאינו 
מתכנן לצעוד כמו נל עד להסה (Lhasa), בירת טיבט, וגם 

למי שבודהיזם טיבטי אינו עומד בראש מעייניו. הטבע 
כשלעצמו מסחרר ביופיו ובעוצמתו. המסלול העולה 

ויורד, המקיף את הרכס מכל עבריו וחובק נופי נהרות, 
פסגות, מעברי הרים ומדרונות, מאפשר לטעום מגוון 

אדיר של מראות. בשל מיקומו המיוחד של הרכס, יער 
טרופי למחצה מכסה את מדרונותיו עד לגובה ניכר. 

לא רבים הם המקומות בעולם שבהם אפשר להלך בגובה 
של יותר מ–4,000 מטר מעל פני הים בחורש אלונים 

עבות. פה ושם העצים מכוסים בחזזיות שמשוות ליער 
מראה מכושף. בסתיו, כשמקצת עלוות העצים והשיחים 

 רכז הקהווה קארפו 
מתנקז בצדו המערבי 

אל הנהר סלווין
  האקלים הלח 

באזור מאפשר צמיחת 
יערות עד לגובה של 
יותר מ–4,000 מטר. 

לא אחת עוטים העצים 
חזזיות דמויות זקן 

המשוות ליער מראה 
מכושף ומסתורי
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