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نورنبرگ در شهر  که  آلمانی هستند  زوج  و جوهانا،  مایکل 
زندگی خیلی ساده ای داشتند و تا همین شش ماه پیش
در مدرسه و مهدکودک کار می کردند، هر دوی آن ها بعد از
در بزرگ  گام  یک  می گیرند  تصمیم  فارغ التحصیلی 
باِر را  ندارشان  و  دار  همین،  برای  بردارند،  زندگی شان 
از خاکی  نقطه  دورترین  راهی  و  می کنند  دوچرخه هایشان 

محل زندگی شان می شوند.

یعنی  ،۲۰۱۶ آوریل   ۴ آلمانی،  زوج  این  سفر  ایسنا،  گزارش  به 
حدود شش ماه پیش از شهری که نیم میلیون نفر جمعیت دارد
و مقر آدیداس و استدلر است، آغاز می شود. شهری که در تاریخ
سیاسی آلمان به واسطه توجه هیتلر و نازی ها، جایگاه برجسته ای

دارد.

 (Johannaگارْتِنر جوهانا  ِزی (Michael Zeh) و  مایکل 
به تا  می زنند  رکاب  کیلومتر   ۶۰ روز  هر   (Gaebrtnerتقریبا 
انتهای کره زمین برسند، به جزایر چاتهام، در اقیانوس آرام که در

.مسیر قطب جنوب قرار دارد

ایران به  حاال  و  گذشته اند  ارمنستان  گرجستان،  ترکیه،  بلغارستان،  رومانی،  مجارستان،  اسلواکی،  چک،  جمهوری  آلمان،  از  آن ها 

از را  راه  و  کنند  تمام  را  ایران  مسیر  دیگر  ماه  دو  حدود  تا  است  قرار  و  زده اند  رکاب  کیلومتر   ۶۸۰۰ تهران  تا  نورنبرگ  از  رسیده اند. 

ترکمنستان، ازبکستان و قیرقیزستان تا نیوزیلند ادامه می دهند.

هزینه این سفر قرار است از محل پس انداز دونفره شان تأمین شود. برای همین برنامه ریزی کرده اند هر نفر روزانه بین ۸ تا
۱۰ دالر هزینه کند. مایکل پیش بینی می کند؛ پس اندازشان تا استرالیا کفاف بدهد و اگر الزم باشد ممکن است آنجا به کار

موقتی مشغول شوند تا هزینه ی ادامه سفر را تامین کنند.

سفر به آخر دنیا با دوچرخه + تصاویر
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زی و گارتنر شیفته سفر با دوچرخه هستند، حتی جواهانا یک بار  قبال تجربه این نوع سفر را داشته، البته به همراه مادر و
پدرش و در نوجوانی. او برای نشان دادن این درجه ی شیفتگی می گوید: همیشه روی دوچره بوده ام، بدون توجه به وضعیت

آب و هوا.

با دوچرخه نبوده است، آن ها سعی کردند نگاه متفاوتی به سفرشان انگیزه این زوج آلمانی، یک ماجراجویی صرف همراه   البته 
داشته باشند، برای همین دورترین نقطه ی خاکی روی نقشه زمین را به عنوان مقصد نهایی انتخاب کردند و دیگر آنکه یک شعار

برای سفرشان تعیین کردند؛ حفاظت از جنگل های بارانی.

مایکل زی درباره این شعار به ایسنا می گوید: دوست داشتیم سفرمان یک هدف و یا شعار داشته باشد، جست وجو را شروع
از آلمانی تعلق داشت و برای حفاظت  با یک وب سایت، هم نام خانوادگی ام مواجه شدم که به شخصی  نهایت  کردیم که در 
نابود شده و حاال از این جنگل ها  بارانی در مناطق گرمسیر تالش می کرد. می دانم که در گذشته وسعت زیادی  جنگل های 
با شعار را  برای همین سفرمان  باشیم،  این پروژه مشارکت داشته  احیای آن ها هستند. ما هم خواستیم در  عده ای درحال 

حفاظت از جنگل های بارانی آغاز کردیم.

او ادامه می دهد: ما برای حمایت از این پروژه شخصا از کسی پول نمی گیریم، ولی وب سایتی راه اندازی کرده ایم تا هر کسی
تمایل به مشارکت داشت از آن طریق کمک کند. تا حاال هم ۱۱۰۰ یورو برای حفاظت از جنگل های بارانی جمع کرده ایم.

http://michi-unterwegs.de/


مایکل می گوید: ما برای حفاظت از کره زمین و طبیعت فقط این کار را انجام نداده ایم،   در طول سفرمان تا جایی که توانسته ایم
به محیط زیست آسیب وارد نکرده ایم، حتی سعی کرده ایم از کمترین مواد پالستیکی استفاده کنیم.

زوج آلمانی حدود ۲۰ روز پیش وارد ایران شدند و از مهمان نوازی مردم آن به شگفت آمده اند. آن ها در "هشجین" اردبیل به
بودند. یک هفته ای به حال دیده  تا  بود که  از جشن های عروسی  به نظرشان متفاوت  ایرانی دعوت شدند که  یک عروسی 

است که از تهران پرترافیک خارج شده اند و اکنون در شرق ایران، درحال رکاب زدن در جاده ابریشم، هستند.

نیازی ویزا  به  کشورها  سایر  به  ورود  برای  ایران  تا  ما  هرچند  نبود،  دشواری  کار  ایران  ویزای  گرفتن  می گوید:  ایسنا  به  مایکل 
نداشتیم، اما از اینجا به بعد برای ورود به کشورهای دیگر باید ویزا داشته باشیم.



او ادامه می کند: ما دو هفته در ایروان بودیم تا ویزای ایران صادر شود. نفری ۷۵ دالر دادیم و ویزای یک ماه را گرفتیم. البته
ارمنستان در  بیشتری  باعث شد زمان  آمد که  آنجا مشکلی پیش  نمی شد،  ویزا مربوط  به  ایروان فقط  در  ما  توقف طوالنی 

بمانیم.

از وسایلی  و  ابزار  دیدیم  شب  آن  فردای  و  نکردیم  قفل  را  دوچرخه ها  ایروان  در  یک شب  می گوید:  آلمانی  گردشگر  این 
شاید تا  دادیم  تغییر  را  برنامه  همین  برای  دهیم،  ادامه  را  سفر  آن ها  بدون  نمی توانستیم  است،  شده  کم  دوچرخه هایمان 
بتوانیم آنچه از دست داده  بودیم را پیدا کنیم. در تمام منطقه، آگهی وسایل مان را پخش کردیم و یک روز صبح طی یک
تماس تلفنی از محل وسایل مان مطلع شدیم. گفته می شد یک شیطنت بچه گانه بوده و دزدی در کار نبوده است. خوشبختانه

آن ماجرا به خیر گذشت.

او اضافه می کند: ما در ایروان پدر و مادرهایمان را هم مالقات کردیم و مسافتی کوتاه را همراه آن ها رکاب زدیم. همه ی این
اتفاق ها باعث شد کمی بیشتر در ارمنستان بمانیم.

را تمدید ویزاهایشان  برای همین، یک بار دیگر  باشند،  ایران  تا هشت هفته ی دیگر در  احتمال می دهد حدود هفت  مایکل 
کرده اند. آن ها روی جاده ی ابریشم حرکت می کنند و مسیر را از طریق نقشه، جی پی اس و تلفن همراه پیدا می کنند و از

ابتدا تا حاال هم هیچ راهنمایی نداشته اند.

این زوج آلمانی ۲۷ و ۲۸ ساله می گویند؛ ما عالوه بر ماجراجویی در کشورهای مختلف همراه با دوچرخه هایمان، کمپینگ
می زنیم، آشپزی می کنیم، آثار تاریخی و مناظر طبیعی را می بینیم و از سفر و زندگی مان لذت می بریم.
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ثبات در قیمت اوراق تسهیالت مسکن

بازار طالی سرخ خراسان شمالی در دست دالالن سایر استان ها

کشف یک گور دسته جمعی با ۶۰۰ جسد در مکزیک

موضوع مبارزه با قاچاق کاال به حوزه اصناف آورده شود

فرمانده سپاه همدان:چرا بازار همدان باید شاهد نزول و احتکار باشد؟

بهره مندی 15 هزار زائر پاکستانی از خدمات بهداشتی و درمانی

تولید روزانه 5000 تن نخاله ساختمانی در البرز

آغاز بزرگترین مسابقات قرآنی از ۲۵ مهرماه/رقابت ۷۵۰ نخبه قرآنی در این دوره مسابقات

دو شرط «پژو» برای ایرانی ها

ملی پوشان گیتی پسند مدال خود را به خانواده شهدای مدافع حرم تقدیم کردند

عملیات موصل خونبار بوده و خیلی زود آغاز می شود

B12 نکات مهم درباره ویتامین

توزیع 2500 سبد غذایی بین کودکان مبتال به سوءتغذیه کهگیلویه و بویراحمد

سفر کردن چه مزایایی دارد؟

«احسان مازندرانی» آزاد شد

راه اندازی شرکت هوایی جدید در روسیه

انتقال اطالعات از طریق بدن انسان+تصاویر

فاجعه ۳۰۰ میلیارد دالری در صنعت نفت

برداشت بیش از 200 هزار تن خرما از نخیالت سیستان و بلوچستان
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