
  

  
  96نوروز  -هیمالیامنطقه گزارشی از سفر به 

  نویسنده: نگار جوکار
 
  

  تنها! تنها، همچو ما باهم هستیم و اند و ها باهم کوه
هایی که  . اسطورهزنند میتو را پس  رحمانه بیو هم  خوانند فرامیکه هم دلبرانه تو را  هایی اسطورهها  کوه

نپال  کشور در» پخارا«نزدیکی در  »آناپورنا«لذت دیدار  براي دركدارد. این بار  ناشدنی وصفدیدارشان لذتی 
دانیم مسیر هم آسان نیست. جور باید کشید تا لذت دیدار به جان  می لیواست رویم. شوق دیدار بسیار زیاد  می

  نشیند.

کنیم. هنوز سال نو  ك میتر »کاتماندو« به ازآنجاشویم. فرودگاه امام خمینی را به مقصد دبی و  راهی می
از  ،هیمالیا به انتظار خواهیم نشست. بعد از سه و نیم ساعت پرواز اتدر ارتفاع احتماالًنوروز را  آمدنِ نشده و ما

نشینیم.  می پرفرازونشیبسرزمین  بر روي اینآفتاب، با طلوع  ،حدود ساعت شش و نیم صبح ،دبی به کاتماندو
 شده گستردههاي هیمالیا  پایه کوه ماهورهاي تپهدر میان  ،میلیون نفر 5جمعیتی حدود  با ،پایتخت نپال ،کاتماندو



و  وساز ساخت .در آن پیداست 2015آوریل  هنوز آثار زلزله. گردوخاكو این روزها پر  ؛پرتردد. شهر شلوغ و است
 مان کننده استقبال ،دو ورودرا بر زمین نشانده. در ب گردوخاكهستیم و نم بارانی  شانس خوش. گویا ما گردوخاك

و با انداختن  کند درمیبه  تنمانخستگی سفر را از  ،ستاکمپ  که همان شرپاي سال قبل مسیر اورست بیس
ت استقبالکسی به  ،دیگر یگوید. چه خوب است در سرزمین آمد می به ما خوش گردنماندور هاي رنگی به  پارچه

است.  »لیتام«در محله  هتلمانرویم.  به مرکز شهر براي اقامت میر تاکسی واکنی. س و احساس تعلق می آید می
همه  .و خالصه جاي جالبی است و این محله را نشناسد. بازار و هتل و رستوران باشد کسی نیست کاتماندو رفته

. جالب است همه نوع وسیله نقلیه در این محور پیادهاست یا  محور سوارهو معلوم نیست  اند تنیده درهم
ها احترام بیشتر  دانیم به پیاده کنند و مزاحمتی براي هم ندارند. نمی ر متري محله تردد میاهاي سه چه هکوچ
رود بدون آنکه از دیگري ناراحت و یا عصبانی شود. نه پرخاشی و  راه خود را می هرکسی .ها گذارند یا به سواره می

دهند. ما نیز مانند بقیه. در هتل مستقر  در صلح و صفا به مسیر خودشان ادامه می باهمهمه  .نه جنجالی
  شویم. می

  کاتماندو، زندگی و دیگر هیچ!
باید مجوزهاي تردد و  سرعت بهالبته فردا روز تعطیل و بنابراین  و ؛است 2017مارس  18امروز شنبه 

را آماده  هایمان عکسها و  پاسپورتستراحت خبري نیست. از خواب و ا فعالًرا تهیه کنیم. پس به پخارا  هاي بلیت
یعنی یکشنبه. چون در این  »مینگمار«دهیم.  ، میاست »مینگمار شرپا درجی«کرده و به میزبان خود که نامش 

 وهم همین است چون ا تر بزرگکه اسم برادر  است اینتر  اند. جالب آمده اسمش را مینگمار گذاشته دنیا بهروز 
 گوید می ؟زند که شما متوجه شوید می صدایتان. پرسیدیم مادر شما چگونه است آمدههم در روز یکشنبه به دنیا 

در این کشور همیشه به همین سادگی حل  مسائل !زنند و دیگري را درجی مینگمار صدا میرا تر  برادر بزرگ
 .دهیم انجام می ،شود نامیده می »مینگمار«تر که از این به بعد  با همراهی برادر بزرگرا شود! خالصه کارها  می

سیزده نفره. یکی  دار ملخجا دارد. پروازهاي بسیار مهیج با هواپیماهاي  برایمانپرواز فردا حدود ساعت یک و نیم 
  !هاي مهیج سفر است از بخش

. بعد از کمی استراحت به بیمبازیاکم قواي خود را  کنیم تا کم و کمی استراحت می گردیم برمیبه هتل 
جریان زندگی است.  از پرو  پرهیاهوپردازیم. اینجا همیشه  می »لیتام« تنیده درهمهاي  در کوچه وگذاري گشت

و دیگر جاها است.  آمریکاییهاي اروپایی و  جا پر از توریست فرق دارد. روزها همه باهمهایش کمی  روزها و شب
هاي  اند و لباس راحت. اگر هوا سرد شود انگار همه از یک قبیله هاي پوششبا  وگذار گشتهمه در حال تردد و 

اگر  احیاناًاند دوري بزنند و  مسافران آمده اکثراً معموالًکاپشن پرهاي سبک به تن دارند. ها و  بارانی ،گورتکس
روند تا مسیر خود  م میه دوروزه یکیتهیه کنند که همین  ،چیزي براي برنامه صعود و یا ترکینگ خود کم دارند

گردیم.  می هایمان کسريدنبال تهیه  .نیستیم مستثناآغاز کنند. ما هم از بقیه  هیمالیااي  هافسانهاي  را میان کوه
کشید. نفسی شود  و البته می بارانی استهوا ست. اآلود  گل تقریباًاي دیگر. زمین  اي به خم کوچه از خم کوچه

سازند و آوارهایی  و هنوز می دیده آسیبشهر  ،مراقب انتخاب راهت باشی. بعد از زلزلهباید و  گرفته آبها را  چاله



تنگ و باریک و  هاي کوچه پس کوچهمند نیست. در همین  از این وضعیت گله کس هیچاما  ؛بینی می رهاشده
همراه است. هم  باهم وزندگیجریان دارد. کار  وفور بههایی که راه آسمان را بسته زندگی  با آن کابل ریخته هم به

 اصالًهستند. مسئله اشرافیت  سه چهار طبقه غالباًها  مانند بازارهاي قدیم ما. خانه ؛زندگی هست هم کار و تولید
 اصالً ،حال بااین .شهر تمیزي نیست کنند. اي خود را محفوظ می با پرده نهایتاًمهم نیست همه به هم دید دارند. 

آپشن مورد  غالباًها  تمیزتر است. هتل ازآنجاهابا هند و دهلی قدیم نیست. باز هرچه باشد  مقایسه قابل
ها از  و نوشیدن و استراحت. توریست زدن گپ. مکانی براي نشستن و استهاي سبز  ها و بام تراس استقبالشان

ویا همه این شلوغی و هیاهو و گ هشتادسالههفتاد و  هاي پیرزنتا پیرمرد و  چندسالهبچه  .همه رده سنی هستند
اما شاداب. خوشحال و پیروز از باالها  سوخته آفتابها  چهره غالباًاند،  برخی از صعود برگشتهرا دوست دارند. 

  کنند. فروشند و موفقیت خود را اعالم می گونه فخر می اند. این آمده

  ناهار در کاتماندو
است:  »دال بت«غذاي نپالی  ترین معروف ند.غذاها خیلی متنوع نیست غالباًوقت ناهار است و ما هم گرسنه. 

توان این  پخته و ترشی تند. می هاي سبزيکمی سوپ  ،شامل برنج سفید ،ترها مسی بوده سینی گردي که قدیم
 موردعالقهسفارش داد. با طبع ما سازگار و خوشمزه هم هست. غذاي معروف دیگرشان که  »کاري«غذا را با مرغ 

در سینی و  کنند و پر می و یا مرغ ها سبزيخمیرهاي کوچکی که داخلشان را با  نام دارد. »مومو«ست ان م
چندان تند و سس سبز بسیار  دو نوع سس هست. سس قرمز نه معموالًکنند و وسطشان هم  می دورچینبشقابی 

اما  ؛از خیار و ترب و گوجه و پیازهاي بسیار درشتی  تکه .ساالد نپالی بسیار ساالد جذابی است تند و خوشمزه.
نی هم دارند. اترکیب چاي سیاه خودشان با شیر و شکر است. چاي گر معموالً چایشانچاي نپالی معروف است. 

کنیم. یکی از نیازها نقشه  را خریداري می موردنیازدهیم. اجناس  ادامه می وگذار گشتخوریم و به  میناهارمان را 
را  »کمپ آناپورنا بیس«فروشند. نقشه  هایی فقط نقشه می نقشه دارد و مغازه اینجا مسیرهاي تماممسیر است. 

گردیم و مسیر را با مینگمار چک  کنیم و می خریم. تمام عصر و شب تا قبل از پرواز نقشه را باال پایین می می
معلوم  هدفمانی آمده و راه را بسته. ما بزرگهاي  گوید راه ناجور است و بهمن کنیم. مینگمار نگران است و می می

  شویم! پذیرفت وارد می ،رویم گردیم. به دیدار آناپورنا می نشد برمیرویم  میاست. شد باالتر 

 شود. دانیم اگر بشود چه می گذرانیم و البته نگرانیم. ولی می شب را می

  شد. به سمت پخارا انجام تأخیرمارس پروازمان با نیم ساعت  19روز یکشنبه 

جا در ترمینال دیگري برگزار  المللی است. پروازهاي داخلی هم از همین فرودگاه کاتماندو فرودگاه بین
و امیدوارکننده که هوا  ؛طنین این فرودگاه ،هواپیماهاي محلی هاي ملخاما باند پرواز یکی است. صداي  ؛شود می

خودمانی است و  چیز همهي به رنگ قرمز است در باالها خوب است. ساختمان فرودگاه ساختمانی قدیمی و آجر
 6سال قبل وقتی پرواز ساعت   یادم هست،تعطیل است.  ها شب معموالًندارد. فرودگاه  فخرفروشیجایی براي 



آمد پشت در  هم مثل ما می هرکسی .ونیم فرودگاه بودیم اما درها بسته بود 5حدود ساعت  ،داشتیملوکال ونیم 
  است. کوچک و خودمانی. راهی بینایستاد تا درها باز شود و وارد شویم. فرودگاه مانند یک ترمینال مسافربري  می

  ها تپهبر فراز پرواز 
کوچک است. چهار پله از زمین  دار ملخسفر پرواز با این هواپیماهاي  هاي بخش ترین پرهیجانیکی از 

خواهید  اما اگر می ؛بنشینید انتخاب کنید و ،خواستید جایم و هر وراه بر دوالدوالباالترند. داخل که شدیم باید 
شانس باشید و هوا صاف و  به پخارا سمت راست بنشینید تا اگر خوشهتري ببینید یادتان باشد در پرواز مناظر ب

کند و  پرواز میاین هواپیما در ارتفاع پایین هاي هیمالیا ترس پرواز را از شما کم کند.  منظره کوه ،آفتابی باشد
احساس کنید. پذیرایی مهماندار هواپیما در آغاز با پنبه و شکالت  پایتانتوانید زیر  را می ها ها و کوه شما تپه

هاي  بوس را بردارید در گوشتان بگذارید و شکالت میل کنید. پرواز جالبی است. انگار سوار مینی ها پنبهاست. 
کنند. البته کمی  می قاتیشما را  وروده دلروند و  کوهستانی می وخم پرپیچهاي  که در جاده باشید شدهقدیم 

نگذارید ترس بر شما غلبه کند. آرام  ،هست اولتانآن کنید. خالصه اگر بار  قاتیوزنی را هم گاهی  احساس بی
فشار هوا باشد. پس نگران اکسیژن و  متر می 4000ها تنها  زمین در باالترین نقطه ازباشید چون ارتفاع شما 

  به زمین نشستیم.پخارا  دربعد از حدود نیم ساعت پرواز  ،سالمت شود. به نباشید کمی یافت می

  پخارا
فیش ( 1اپوچرههاي آناپورنا و ماچ هاي جنگلی. منظره کوه اي در کنار تپه پخارا شهر زیبایی است با دریاچه

اجازه دیدار میسر. خیابان کنار دریاچه خیابان العاده است. البته اگر هوا صاف باشد و  تیل) از این شهر فوق
هاي  بهتر از هتل مراتب به هم آنهاي  هاي بسیار. شهر تمیزتر و زیباتري است. هتل ها و مغازه زیبایی است با کافه

اي شهر پیداست. فاصله ج آسمان در همه .اي دید العاده توان مناظر فوق ها می از پنجره معموالًست. اکاتماندو 
بتواند  هرکسیاند تا  ها خود را به نسبت یکدیگر عقب کشیده ها و ساختمان ها از هم بیشتر است. همه خانه خانه

شوند.  ها دیده می و توریست سوار دوچرخهدر خیابان  وفور بهمند شود.  بهره هیمالیااز منظره زیباي 
 ،وقت حضور در راه رفت ،این شهر درسواري از کارهایی است که در این شهر بهتر است امتحان کرد.  دوچرخه

روي حدود دو ساعت با  رویم. از شهر تا شروع مسیر پیاده مسیر پیش می سوي بهشویم و  نداریم و سوار جیپ می
بتوانیم جایی براي  تر سریعرویم تا  سواري راه است و با اتوبوس کمی بیشتر. ما چون وقت کمی داریم با جیپ می

  شب ماندن بیابیم.

  ...روح، پست و باالهاستدر ره 
در ابتدا  ها راهکنیم.  دارد. ما مسیر عادي را انتخاب میوجود مسیرهاي مختلفی  آناپورنا،کمپ  بیسبه سمت 

و دلهره  راباي با شوق و البته اضط شوند. همیشه شروع چنین برنامه فرق دارند و از میانه راه یکی می باهم

                                                           
از آن دید و  توان میقله آن شبیه به دم ماهی است. کوه جالبی است سه وجه متفاوت  اي زاویهمعروف است، چون از  Fish Tailکوه ماچاپوچره به  ١

  .کند میاز زوایاي مختلف فرق  اش چهره



 معموالً ،شود. شب اول برنامه همراهت می چگونه ودانی چگونه طبیعت در انتظار است  نمی .جالبی همراه هست
آید. در چنین  به سراغ آدم نمی راحتی بهچون مسیر خیلی سخت نبوده و انرژي هم هنوز کامل است خواب 

هیچ نوع وسیله اي به بیرون.  هاي کوچکی دارند با دو تخت یا بیشتر و پنجره هایی هست که اتاق مسیرهایی خانه
هر روپیه حدود ( روپیه 130شوند. البته با  تر می پتوها کلفت فقط روي ی مهیا نیست و هر چه باالتر میشگرمای

توانید براي یک ساعت هیتر برقی بگیرید و کمی اتاق را گرم کنید. این بخش آسان و ساده  می )تومان است 36
هاي داراي حمام هم دارند که  . بعضی از این لژها اتاقاند شده ختهسابا سنگ و چوب  معموالًها  برنامه است. خانه

اي دارد.  آب کار سختی است. دوش آب گرم قیمت جداگانه کردن گرمشود.  محسوب می  بسیار آپشن الکچري
صبحانه را از شب  حتماً. دصبحانه و ناهار و شام خود را سفارش دهی دتوانی اي هم دارند که می لژها آشپزخانه

کنند و غذاي  دهیم چون فقط براي شما درست می قبل و ناهار و شام را حداقل یکی دو ساعت قبل سفارش می
آماده وجود ندارد. غذاها مختلف است چند نوع برنج و چند نوع ماکارونی و چند نوع اسپاگتی و ... . مسیر ابتدا از 

دارند تا بامبوهاي بلند و  قرمزرنگهاي درشت  تانی با گلهایی که درخ شود. جنگل میان جنگل شروع می
 اینمسیرها  معموالً. بسیاري داریم ینیکنیم و باال و پا ها عبور می درختان موز و دیگر درختان. از میان جنگل

ها  خانهرویم. گاهی رود و بعد دوباره دره را باال می آییم میرودخانه و دره  ترین قسمت و لب که تا پایین اند گونه
ها به سمت  کنیم. مسیر زیبایی است. شیب هاي معلق عبور می ر پهناور و پر آب هستند و از روي پلابسی

قله آناپورناي جنوبی پوشیده  از دور ،بسیار تند هستند. ابتداي مسیر بعد از گذشت چند ساعت معموالًرودخانه 
بیشتر مسیر با ما همراه است. خستگی راه رفتن با دیدن چنین  و ؛شود می میزبانمانشود. از ابتدا  از برف پیدا می

هایی از مسیر هم در دل جنگل است. گاهی  کند. قسمت رود. انگار شوق رفتن را بیشتر می به در می هایی کوه
رویم  هرچه باالتر می .هاي بسیار تند و گاهی آفتابی. در طول مسیر کافه لژهایی هست بارانبا گاهی  ،آلود مه
به  کنند. هر کس احوالپرسی می باهمه تر. در طول مسیر هم د و تعدادشان کمشو هم بیشتر میاز شان  اصلهف

هشتاد سال سن دارند و در مسیر دیده  ،. هستند کسانی که حدود هفتادها مسنها هستند و هم  هم جوانزبانی. 
رسیدیم  راه نیمهشود. به  رویم هوا سردتر می کم باالتر که می تر از ما هم هستند. کم قوي هایشان بعضیشوند.  می
دیگر را  شبی وگذریم  . از روي آن میاست گذشتهاولین بهمن را دیدیم. معلوم است چند روزي از آمدنش  و

  کنیم به امید صبحی آفتابی. بهمن سپري می سوي آن

ه بلند. معلوم است جاي هایی در پناه یک صخر هیمالیا اسم این محل است. داراي لژي بزرگ با تعداد اتاق
کم  . بهمن کنار آن آمده نه روي آن. شب سردي است و اضطراب و دلهره کمانتخاب شدهاین لژها با درایت 

  شود. بیشتر می

  سنگ و صخرهبرف و کوه و 
از آن خواهیم گذشت بین دو دره که اي  دهیم البته با هوایی آفتابی. منطقه صبح روز بعد مسیر را ادامه می

قبل از طلوع راه بیفتیم تا قبل از  چندساعتیگیر است. مجبوریم  عمیق است که بسیار پرخطر و بهمن بسیار
 تقریباً . ها هنوز یخ هستند از منطقه بگذریم. دیگر برف است و کوه و صخره و سنگ طلوع آفتاب و وقتی برف



. فقط آدمیزادجب موجودي است ع .آورد نمیرود و هیچ درختی چنین سرمایی را تاب  پوشش گیاهی از بین می
 تا بتواند توصیفی نیستها گفتن از دل است و عاشقی.  ها و منظره است که حضور دارد. گفتن از کوه آدمیزاد

هر چه باالتر هاي مرتفع.  کوه و یخچال همه ایند. حال عجیبی است دیدن زیبایی را بیان کن همه اینخشی از ب
  روي باز باالتري هست. می

گذراندیم. غرق شدیم در و در بیس کمپ ماچاپوچره دو روز آفتابی و هوایی صاف را در ارتفاعات هیمالیا 
 چسبش دلرویم طلوع آفتاب و گرماي  باال رفتیم. هر چه باالتر میبه سمت بیس کمپ آناپورنا مناظر زیبا و 

در زیر برف  تقریباًستند و بقیه تنها دو سه لژ باز هو بیس کمپ پوشیده از برف شود.  می تري هدیه بزرگ
 هو ریزش کو ها بهمنو شنیدن صداي  ها یخچالو در این مدت دیدن  نیمگذرا می. ساعتی را آنجا اند شده مدفون

است. زبان کوه زبان برف است و یخ و بهمن. با این صداها  ناشدنی وصفهیجانی  .پیچد میدر دره یخچالی 
به خاطر  هیمالیا هاي کوهدر میان . کند میحقیقت خود را معرفی و در  کند میو خودنمایی  دهد میهشدار 

صعودها فنی و بسیار خطرناك است. در این میان قله آناپورناي شمالی  معموالًارتفاعات باالي هشت هزار متري 
ت را داراست. از ارتفاعا صعودها ترین سختیکی از  ،متري دنیا رهزا 8قله باالي  14(آناپورناي یک) از مجموع 

سهمگین روي  هاي طوفاناما از این فاصله  ؛(جایی که ما قرار داریم) قله بسیار آرام و در دسترس است تر پایین
چنین صعودهایی  معموالًآن پیداست. خدا به داد کسانی برسد که آن باال در حال صعود هستند.  هاي بورانقله و 

و با سرعتی بیشتر به پایین  گذرانیم میرا  چندساعتی. ما در این ارتفاعات کشد میبین یک تا دو ماه طول 
  .گردیم برمی

اما در این میان  ؛شوند هاي پشت سر هم دیده نمی و بهمن وهوا آببد هاي زیادي به خاطر شرایط  گروه
  دهند. ) و با توان به مسیرشان ادامه میهفتادسالهستند کسانی که سن و سالی دارند (شاید شصت یا 

هستند. خیلی از کسانی که در مسیر و  اي کرهروزي که باال هستیم همراهانمان گروهی در این سه چهار 
هزار متري هستند کسانی که به خاطر شرایط آب و  4. باالتر از ارتفاعات بینیم نمیآشنا شدیم را  باهم تر پایین

  .فراخوانداپورنا ما را به باال اما شوق دیدار آن ؛و به پایین برگشتند اند شدههوایی و کمبود اکسیژن دچار مشکل 

کم ابري  . اول هوا آفتابی است و بعد کمگردیم برمی پایینو زیبا به  پرهیجانبعد از گذراندن روزهایی 
  شوند. تندتر می ها بارانآییم  تر می شود و بعد بارانی و هر چه پایین می

  اه برگشتدر ر
ابتدا همان بیس کمپ ماچاپوچره و بعد با سرعت به ، کنیم میدر چند جا شب را سپري در راه برگشت 

و مسیرهایی را  آییم میو با سرعت به پایین  یمگذار میپشت سر  تر سریعرا  ها بهمن. رویم می» چومرونگ«سمت 
به چومرونگ و لژ  . بسیار روز سختی را پشت سر گذاشتیم تاآییم میپایین  روزه یککه سه روز باال رفتیم را 

تند را تنها به امید  هاي سرازیريدر  روي پیادهساعت  11نی با حدود تمام سختی این روز طوالم. زیباي آن برسی
این روستا  دست پاییندر  .شویم میمتحمل  از پنجره اتاقمان افسون گر هاي کوهین صبح و مناظر زیباي ا



این روستا ایستگاه  آب گرم وجود دارد. وقت ما در برگشت کم است و جاهاي دیدنی بسیار. در هاي چشمه
حمایت کوهستان وجود دارد. حال در سالن غذاخوري لژ فقط ما نیستیم. از چین و کره و پرتغال و روسیه و 

و  کند میدیگران را کنجکاو  مان چهرهخستگی راه سخت بر  شویم میدیگر کشورها هم هستند. وقتی وارد لژ 
و  باالهاهستند از  رفت در راهکه  هایی آن. گردد برمیما  تبه سم روند میکه به باال  هایی آن سؤالپر  هاي چهره

هم  هایی آناوضاع خوب نبوده و خطرناك است.  باالها بهکه  اند شنیده. همه پرسند می ها بهمنو  وهوا آبشرایط 
ه با زانوهایی ب بال سبکاما ما خوشحال و  ؛گویند میو دالیل آن  موفقیتشانکه در راه برگشت هستند از عدم 

  .ایم شده سپريدرد نشسته محو مرور روزهاي سخت 

هاي کشاورزي و امکانات بسیار.  ها و زمین . روستایی بزرگ با هتلگذرانیم میرا در گندروك  دیگر شب 
گویند اینجا مقر و پایگاه ارتش انگلیس است. تنها جایی است در این منطقه که معبد، مدرسه و  مردم نپال می

است. جاي جالبی  دقیقه پیاده راه 40چندتایی مغازه دارد. از این نقطه تا ایستگاه اتوبوس تنها و  بازي زمین
 دارش تراساي روستایی و کوچک که در آن ابزار و وسایلی را براي دیدن در تنها اتاق  خانهاست. موزه دارد؛ 

هاي روستایی  اند. خانه گرفته شکل مهچین کنار  ها سنگ ها و خانه ها زدیم. همه کوچه اند. گشتی در کوچه چیده
ها  . صاحبان هتلاند قرارگرفتهچین کنار هم با ساختاري ارگانیک  هاي سنگ با درها و بازشوهاي چوبی با سقف

قیمت آویزان  ایم. به دست و گردن خودشان طالهاي گران دیده حال تابههایی هستند که  گویی پولدارترین نپالی
هاي  پر از توریست .کچل هستند. محل شلوغی است غالباًاند و  ي بزرگی به دست کردهاند. انگشترهاي طال کرده

اي در  تر از هتل ما بر رو تپه کوپتر پایین یبینید. زیبا است. هل یست میاز هر نقطه جهان که بخواهید تور .خارجی
شود و باد  از زمین بلند میکوپتر  اش. صحنه جالبی است. هلی حال پرواز است و تعدادي مردم دور آن به بدرقه

به لبه  شدنش بلندرود و مردم بعد از  دهد و داخل دره می تکان می شدت بهآن شاخ و برگ درختان اطراف را 
روز آخر  کنند. هواي مرطوبی دارد. خوشحالیم و دیگر چیزي نمانده به پایین برسیم. باي می دوند و باي پرتگاه می

زدیم چنان بارانی  2کوهستان تاریخرسیدیم و آخرین ایستگاه  »بریتانتی«به  هبعد از یک ساعت ک ،ها دامنهدر 
شب را ماندیم تا صبح جیپ بیاید و به شد.  تر می و وحشی تر پرطنین هرلحظهگرفت که صداي رودخانه کناري 

  شهر پخارا برگردیم.

رسیم. شهري زیبا بین  پخارا میاز بریتانتی تا شهر پخارا حدود دو ساعت با سواري راه است. قبل از ظهر به 
گیریم بعد از رسیدن به پخارا دوچرخه اجاره کنیم و شهر را  هاي جنگلی و سبز کنار دریاچه. تصمیم می تپه

رویم و چند جایی  کنند. می سواري ترغیب می گشتی بزنیم. هواي خوبی است و مناظر زیبا هم ما را به دوچرخه
ر سوا ،از شوق ،کنیم. از همان لحظه ه در این شهر هستیم دوچرخه اجاره میکنیم و براي دو روزي ک را پیدا می

 ،پس از دیگري ی. یکاند پرکردهبینیم که آسمان شهر را  را می چتربازهازنیم.  دوچرخه دور دریاچه رکاب می بر
هتل و رستوران و آیند. خیابان کنار دریاچه پر است از کافه و  بعد از دور زدن بر روي دریاچه کنار آن فرود می

                                                           
وجود دارند که زمان و تاریخ تردد شما را  هایی ایستگاه درراهنام دارد.  TIMS CARDکه  شود میدر مسیرها کارتی در شهر کاتماندو تهیه  پیمایی کوهبراي  2

  .شود می. این کار براي رساندن کمک و شناسایی شما انجام زنند میو عالمت  تأییددر کارت 



ها  سواران دیدنی است. به گمانم ما هم تصویري از دیدنی ها و دوچرخه توریست وآمد رفتهاي بسیار.  مغازه
 سروصداییکند و  ایم. روزها این خیابان کنار دریاچه با منظري که به سمت دریاچه دارد خودنمایی می شده

حواسش  دیگرکسیشود و  هاي زنده طنین این خیابان می ها و موسیقی ها جور دیگري است. کافه نیست، اما شب
رسد باالترین نقطه شهر  هاي سبز و دریاچه و معبد سفید باالي تپه که به نظر می به دریاچه نیست. گویی تپه

مناظر بسیار  ،شانس باشید و هوا صاف و آفتابی باشد شوند. اگر خوش در شب به فراموشی سپرده می ،باشد
. دو روزي که ما آنجا بودیم هوا ابري و بارانی بود، بینید میهاي هیمالیا و آناپورنا  ن شهر از کوهنظیري در ای بی

  شر و شدید.هاي شر باران ها شبآید و  . روزها نم بارانی میبود شدهتمام شهر با ابرهاي فراوانی پوشیده 

  معبد، نشانه قله
هاي جنگلی  معبد سفید که باالي تپه سوي بهگیریم بعد از صبحانه با دوچرخه  م میصبح روز بعد تصمی

 هاي بالباسها  مدرسه ها بسیار شلوغ هستند. بچه از خیابان بعضی .گذریم ابتدا از شهر میبرویم.  ،قرارگرفتهشهر 
تر  کم و ؛ایم شده بینیم. دیگر از مسیر کنار دریاچه دور هاي خیابان می فرم و شهروندان را در کنار شلوغی

موتور که مانند ما دنبال راهی براي رفتن به معبد سفید هستند. از بر شود. مگر سوار  توریست دیده می
هاي شمال  شود و مانند جاده رسیم که انگار از شهر خارج می اي می گذریم و به جاده هاي شهر می شلوغی

رسیم که خود را از جاده  می اي جادهبه ابتداي  معبد، تالش براي یافتن راهدر  ،وجو پرسبعد از خودمان است. 
گفتند شیب بسیار تندي دارد و جاده  که می طور همان. و شیب ابتدایی بسیار تندي دارد اصلی جدا کرده

رسانیم. از باال تمام شهر و دریاچه  هر جور است با دوچرخه خود را به باال می .گیري است آسفالته سرباالیی نفس
هاي معبد باال  از پله گذاریم و ها را پایین معبد می ایم. دوچرخه و انگار باالترین جاي شهر ایستادهپیداست 

جاي رویم. معبد سفید گنبدي شکلی که دو مسیر دور بناي اصلی براي تردد و عبادت، در دو تراز دارد.  می
به داخل جنگل  روي پیادهشد دید. مسیرهاي  هاي هیمالیا می چه مناظري از کوه ،زیبایی است. اگر هوا صاف بود

کند به سمت دیدن  مدرسه یوگا است و تابلویی که تشویق می ،از معبد تر پایینهم دارد. در  دست پایینو 
هاي معبد قرار دارند.  هایی پایین پله هاي هیمالیا بروید. چند کافه و رستوران با تراس تصاویري زیبا از کوه

 را باها تمام مسیر  بریم و سوار دوچرخه از دیدن اجزاي یک شهر از باال لذت میکنیم.  ه مینشینیم و جانی تاز می
  آییم. پایین میناشدنی به  و لذت وصفسرعت 

دوچرخه شهر را پیاده گز  دادن تحویلگذرانیم و بعد از  با دوچرخه می وگذار گشترا به  بعدازظهرتا 
، اما آسمان باز است هکنید. را سر خود احساس می يرا باال ها شهر کابلتر در این  کمکنیم. شهر تمیزي است.  می

  .ابري است شدت بهحیف که هوا 

گونه است. فردا قرار است با  پروازهاي امروز شهر پخارا همگی لغو شدند. گویا کاتماندو هم وضعیت همین
  تر شود و پرواز انجام شود.پرواز ساعت نه و سی دقیقه به کاتماندو برگردیم. امیدواریم هوا فردا به

  



  بازگشت به خانه
 رسد نمیگرفته است و خبري از هواپیمایی در فرودگاه نیست. به نظر  شدت به. هوا رویم میبه فرودگاه 

پیاده از کنار  طور همین شوید میپروازي انجام شود. فرودگاه پخارا فرودگاه کوچکی است. وقتی از هواپیما پیاده 
. ساختمان اتاقی بزرگ است با دو سرویس اي شیشهبه سمت ساختمان بسیار کوچک  روید میهواپیماها 

. موقع برگشت به روید میو به شهر  دارید برمیدستی  هاي چرخبهداشتی. بارها را دم خروجی ساختمان از داخل 
رامونی و است و طبقه باال جایی است براي نشستن و خوردن و قدم زدن در تراس پی تر بزرگکاتماندو سالن 

و ما هم مجبوریم به کاتماندو  شوند میالبته امروز خبري از هواپیما نیست. پروازها لغو  که ؛تماشاي هواپیماها
برگردیم تا به پرواز برگشتمان به ایران برسیم. راهی نیست که بمانیم و فردا هم به انتظار بنشینیم و یا با سواري 

کیلومتر راه  220. از پخارا تا کاتماندو فقط شویم میپ راهی کاتماندو و با جی کنیم میبرویم. دومی را انتخاب 
و  تر محلیچالوس خودمان است. کمی  هاي گردنه! راه مانند کشد میساعت طول  6است اما حدود 

در باقی مسیر به  و ؛رسد میکیلومتر در ساعت  80به  نهایتاًجنگلی. سرعت  وخم پرپیچ. جاده تر نخورده دست
تند و باریکی مسیر سرعت کم است. جالب است نه پلیسی هست نه عالئم راهنمایی و رانندگی  هاي پیچخاطر 

و  زنند میبوق  گیرند می، اگر سبقت زنند میبوق  پیچند می. اگر کنند میبا بوق ارتباط برقرار  باهممناسب. همه 
حواسشان به یکدیگر هست. در اره . جالب است که همه هم رسانند میبا بوق احتمال تصادف و خطر را به صفر 

که مینگمار توصیه  جایی همانزیادي ندارد.  راهی بین هاي رستوران. دهیم میو ادامه  کنیم میتوقفی براي ناهار 
درجه از  90کاتماندو جایی پلی روي رودخانه بزرگی هست که با زاویه کمتر از  هاي نزدیک. ایستیم می کند می

است  پرترددجاده شلوغ و  قدري بهراهی تا کاتماندو نمانده ولی  آید مینقشه به نظر  روي. از شود میجاده جدا 
و شلوغی و تردد  گردوخاك. جایی در بلنداي جاده کاتماندو ما را با مارسیمدو ساعت بعد به کاتماندو  تقریباًکه 

تا مرکز شهر  چیز همهاشد . انگار تازه زلزله آمده بدهد میمورد استقبال خود قرار  ریختگی هم بهزیاد و 
. خیابان هتلمان بسته رسیم میاست. باالخره بعد از کلی ترافیک داخل شهري به هتلمان در تامیل  ریخته هم به

شده. مجبوریم بخشی از خیابان را پیاده  ریخته هم بهبیرون به انتظار. عجب  هایی لولهو  اند کندهخیابان را  !است
دو کوله داریم. باالخره  هرکدامسنگین را حمل کنیم.  هاي کولهتا  کند میمکمان برویم راهی نیست. مینگمار ک

. کمی استراحت و باالخره گشتی در کاتماندو و خرید سوغاتی. فردا را هم هستیم. جمعه صبح اول وقت رسیم می
 هاي کوچه پس کوچهو خسته و البته شاداب در  سوخته آفتاب هاي چهرهبا  توانیم میحاال  و ؛گردیم بازمیبه ایران 

  اعالم کنیم. سالمت بهتامیل راه برویم و برگشت خود را البته 

  

  

  

  



  

  

  

  
  

  
  گیر ماچاپوچره هاي بهمن ابرها در دره

  
  



  
  اتوبوس در مسیر پخارا به گندورك                         



  
  آخرین ایستگاه کوه                         



  
  
  
  
  
  
  

  

 
  پیمایی آماده کوه



  
  آناپورنا از ماچاپوچره بیس ـ کمپ                          

  



  

  
  آناپورنابیس

  

  
  آناپورنا جنوبی



  
  
  
  

  
  فرودگاه کاتماندو ـ در انتظار بازگشت

  

  
  در راه

  



  
  در راه                          



  
  گیر هاي بهمن دره



  
  هاي معلق هاي پرشیب و  پل دره

  
  



  
  سین سفره هفت                         



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فرودگاه پخارا

  



  
  کاتماندو                        



  
  کاتماندو                        



  
  هاي گندروك کوچه                         



  
  کودکان نپالی

  
  



  
  هاي قرمز نپالی گل



  
  هاي هیمالیا کوه



  
  لحظه فرود                         



  
  ـ محل اقامت یلژهاي بین راه                            



  
  ـ محل اقامت لژهاي بین راهی                          



  

  
  ماچاپوچره بیس ـ کمپ

  



  
  ماچاپوچره                        



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مسیر کوه پیمایی تا آناپورنا بیس ـ کمپ 

  



  
  معبد سفید ـ پخارا

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نمایی از آناپورنا و ماچاپوچره

  



  
  نمایی از صعود                               

  



  
  نمایی از صعود

 

  
  نمایی از کوه هاي هیمالیا از هواپیما

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نمایی از ماچاپوچره ـ فیش تیل



  
  نمایی از ماچاپوچره

  

  
  نفره 13هواپیما 

  

  


