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מידע מעשי
טרק סובב רכס קהווה 

קארפו
הגעה: ההגעה הנוחה 

ביותר אל הרכס היא דרך 
 .)Zhongdian( העיר ג'ונגדיין

מג'ונגדיין נוסעים מערבה 
באוטובוס מקומי אל העיירה 

דצ'ן )Deqen(, התלויה 
בגובה רב מעל ערוץ המקונג. 
הכביש אליה מרהיב ומפותל 

וחוצה את ערוצו העלי של 
הנהר יאנגצה. מדצ'ן נוסעים 

בתחבורה ציבורית או 
במונית אל העיירה ינצ'פאו, 

שלמרגלותיה מתחיל מסלול 
ההליכה עצמו.

נקודת יציאה: ינצ'פאו
נקודת סיום: 

במסלול הקצר - מנרו שו 
)Menro Sho(, על ערוץ 

המקונג; במסלול הארוך 
- העיירה ינצ'פאו

משך המסלול: 14-13 יום 
למסלול הקצר, תוספת של 

 כשלושה ימים לארוך. 
  כ–18 קילומטר ליום. 

קושי: המסלולים קשים, 
למיטיבי לכת בלבד.

ציוד מומלץ: יש להצטייד 
באספקה לכל הימים, 

ומשמעות הדבר שיש לשכור 
במקום מובילי פרדות דרך 

אחת הסוכנויות המקומיות. 
כמו כן, יש לדאוג לאוהלים, 

ביגוד חם, ציוד נגד גשם 
ועזרה ראשונה.

חברת טיולים סינית 
)מנוהלת על ידי ישראלי( 

 שמוציאה טרקים 
לקהווה קארפו: 

www.culture-scapes.com

מאדימה, המראה נעשה תזזיתי ביותר. במקומות 
הנמוכים יותר יש כפרים מבודדים שהחיים המתקיימים 

בהם רחוקים מרחק רב מסממני העת המודרנית. 
התושבים מסבירי פנים תמיד ומאפשרים להקים אוהל 

בחצרם או ללון בביתם.

מקיפים ומשקיפים
מסלול ההליכה עצמו מתחיל למרגלות העיירה ינצ'פאו 

)Yanchpau( שעל גדת המקונג. חוצים בגשר תלוי להולכי 
רגל, פוקדים את מקדשו של קהווה קארפו המעניק ברכה, 
ומתחילים בטיפוס להקפת הרכס מדרום, עם כיוון השעון. 

המסע כולו נמשך בין 13 ל–17 יום, תלוי כמה מתקדמים 
בכל יום, ואם בוחרים לסיים את המסלול בנקודה צפונית 
יותר על נהר מקונג או לבצע מסלול ארוך יותר, שממשיך 

במורד המקונג בקטע צחיח ואפרורי יחסית, ומסתיים 
בנקודת ההתחלה.

המסלול, שרובו ככולו ברור למדי בזכות סימני דרך שעולי 
הרגל מניחים אחריהם, נמשך לאורך המדרונות, במקביל 

לערוצי הנחלים ודרך יער עבות. בכמה מקומות הוא חוצה 
מעברי הרים גבוהים, שהגבוה שבהם הוא מעבר שוק 

)Shok La(, בגובה 4,800 מטר מעל פני הים, שנמצא מצפון 
לרכס. מכמה נקודות, ובייחוד ממעברי ההרים, נשקפות 

הפסגות המדהימות של הרכס ושל הרכסים הסמוכים 

- מצוקים מושלגים שנראים שמימיים.
המתעניינים או הנכבשים בקסמו של הבודהיזם הטיבטי 

עתידים להתוודע לגינוני אמונה טיבטיים רבים - מהצעדה 
הנחושה סביב ההר, שאותה מקפידים לקיים גם ילדים 

וזקנים, דרך תליית דגלי תפילה, השתחוויות חוזרות 
ונשנות, שירת מנטרות והקטרת קטורת, ועד פולחנים 

שונים, בעלי אופי אזוטרי ויוצא דופן, המתקיימים מעת 
לעת במקומות שונים בדרך. כך או אחרת, כדי להקל על 
דרככם כדאי שתצטיידו, כמו עולי הרגל הטיבטים, במוט 

במבוק שישמש לכם מקל הליכה. בסוף המסע תוכלו 
לצרף אותו אל ערמת מקלות ההליכה של כל מי שצעד 

בשבילים הנישאים, הקיף את ההר לפניכם והחליט 
להשאיר למרגלותיו משהו ממנו.

יותם יעקבסון - חבר מערכת מסע אחר. מורה דרך 
בארץ ולאורך נתיבי הסחר הקדומים באסיה ובמערב 

סין. מלמד ומרצה במוסדות שונים, כותב ומצלם  
Yotam.jac@gmail.com

| מסע אחר |

 מכמה נקודות נשקפות 
הפסגות המדהימות של הרכס 

ושל הרכסים הסמוכים

 במעברי ההרים נוהגים הצליינים 
הטיבטים להתפלל ולתלות דגלי תפילה

 את מקלות ההליכה מהבמבוק 
הצליינים משאירים במקום בסוף המסע

ifeel.co.il
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