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r^Jבשבילושםלהיותטובה"ייה

*%

זיכרון
גולדווסרקרנית בארמניהימיםעשרהבילתהגולדווסרקרנית

גייפיםחילצהציאלנג',מאגמהמפרויקטנשים27עם

והביטהמלמעלההאררעהרעלהשקיפהבגשם,מהבוץ

הבעלאלנדדוהמחשבותאבלגעשהרשללועולתוך

״מישהו״הכלבואלשנים,ששלפנישבולאשהלךאודי

בישראל,ונשארבחייההקשהבתקופהאותהשליווה

בבית

$TS1$בבית$TS1$

$DN2$בבית$DN2$1111לחיותהחולים

^^^^^
בא־ביותרהגבוהההרארגץ,הרעלהים,פנימעלמטר096

התמו־בתוךשםאיאותי.שמעציבהבשורהמקבלתאנירמניה,׳:•^״

rttrnc-o

$1ST$ומתהrttrnc-o$1ST$

$2ND$ומתהrttrnc-o$2ND$ומרחביםלשלווהרוגעביןהאררט,פסגתמולהפסטורליתנה

לה־ומצליחהבסלולאריקליטה.שישמגלהאנינגמרים,בלתי^^^^^^■;;:

^^

$TS1$^^לה$TS1$

$DN2$^^לה$DN2$fmM^wm
''

יהיהלאבוושהטיפולחולהשלישהכלבלינאמרלאר׳ז־תקשי

ro cc.כמהמרגישיםולאמפריעהלאכברהרוחפתאוםמועקה.פשוט

^^^^
בחייהחזקיםהעוגניםאחדהוא״מישהו״הכלבלג׳יפ.מחוץקר

אותיוליווהשנים,משבעיותרכבראיתיהואהאחרונות.בשנים

שאודיבסבלנותהמתיןהואבחיי.ועצוביםמאושריםברגעים

שבוברגעבנשרבביתלידיישבהואהחתונה,לאחרנשובואני

כשהובהרהמלאהבהתמסרותלציריה?ההחטיפה,עללידיווחו

ליועזרהגדולהלעיראיתיעבראורי,שלפציעתוחומרתלי

חטוף,היהאודישבהןהשנתייםלאוררבחיים.חדשפרקלפתוח

פינוקדרשהנחות,עשהלאיום,כלבסוףליהמתיןמישהו

מישהוליהיהתנאים.ללאאהבהשליםהעניקוגםלבותשומת

איתו.לרוץ
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שניים,אוילדעם
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האוהלים״שלבארמניה".
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^£השמים.כיפתתחת
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לפניהרבההתחלתילארמניההימיםעשרתבןהמסעאת

כשפגש־קרהזהבנתב״ג.המסלולאתעזבוהמטוסשגלגלי

תי

$TS1$כשפגשתי$TS1$

$DN2$כשפגשתי$DN2$שלאחרלקפהצ׳אלנג״׳,״מאגמהמנכ״ליתיגר,יפעתאת

השנהיצאושאליוהיעדעלשסיפרהאחרישלי.הבוקרריצת

הקור־בשנהשאצטרף.התעקשההיאצ׳אלנג/מאגמהמסעות

מת,

$TS1$,הקורמת$TS1$

$DN2$,הקורמת$DN2$בשללהאחרון,ברגעעליוויתרתילאוגנדה,יצאכשהמםע

הת־האמיתית.הסיבהמהלהסבירידעתיממשולאתירוצים,

שובה

$TS1$התשובה$TS1$

$DN2$התשובה$DN2$הצפופהשהשהותחששתיהזה:המסעבתוםאליהגיעה

עצמי.להיותליתאפשרלאמכירהלאשאנינשיםחבורתעם

תומכותחמות,נשיםסביבימצאתיבארמניהטעיתי.בדיעבד,

הנחות.ואיןתיוגיםאיןמסכות,עליהןשאיןנשיםואוהבות.

כתפייםלגלותשמחתיולאחרות,לימשבר,רגעיכשצצו

חמות.

אודי,שללהשבתוהמסעבתוךכל־כוליהייתישבהןבשנים

אלהבאמת,ראיתילארובןאתמדינות.מאורלהרבההגעתי

במלו־לילהושהייתלשיחותבודדיםימיםשלקפיצותהיו

נות.

$TS1$.במלונות$TS1$

$DN2$.במלונות$DN2$החייםאתלראותלאגםאחרת,תרבותלחושהצלחתילא

האזכרהלפנישבועותכשלושההגעתילארמניההיומיומיים.

להתבונןבעצמי,להיסגרנוהגתאניהזובתקופהאודי.של

קצתלנשוםמהארץיוצאתשאניהרגשתילהתרחק.פנימה.

ובעיקרחדשותותרבויותאנשיםלחושנופים,לראותאוויר,

כוחות.לשאוב

שלמצבואתכשהבנתיהנחיתה,אחרינקטעווהניתוקהרוגע

כולםכשבארץומנותקתרגועהלהיותיכולהאניאיךמישהו.

הבעיה?חומרתאתממנילהסתירומנסיםדואגיםמתרוצצים,

הווטרינריםגבע,ונירשגבגלעדעםשוחחתיהמסעבמשך

הקלבגופו.סרטניגידולשהתגלהאחריבמסירותבושמטפלים

שאוהבים,אנשיםקרובים,וחבריםהמשפחהשבנילשמועעלי

שאנילוסיפרויום.מריכמעטהחוליםבביתאותולבקרנסעו

להמשיךאליו,קרובלהיותחוזרתושאוטוטובכלמעודכנת

הכלבעלחשבתיבארמניה,שליהמסעכללאורךולטפל.לפנק

חיפשואצלנוכולןסובל.לאשהואקיוויתייותר.קצתשלי

הכלב.בשבילואניהילדים,בשבילבניידקליטה

וריבהנ?יםכתפרחים

עדייןגאורגיה,השכנהלמדינהבניגודבארמניה,התיירות

אלוביןשאנומרגישותאנחנופעמיםמעטולאמפותחת,אינה

אניאחרינו.לבאיםתיירותמסלוליומתוויםדרכיםשפורצים

נוס־צוותאנשישמונהנשים,27עודעםהמסעאלמגיעה

פים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$אתמעביריםואנחנואלינו,מתלוויםלמנהלההשייכים

Trailניסאןישאחרכשלכלקבועיםצוותיםבשבעההמסע

נוסעותאנחנופינוקים.מעטולאארבעעלארבעמערכתעם

שונים.הכבישיםשבארמניהמגלהאנימאורומהרבשיירה,

הפנימיבקשרומרווחתבראשנוסעתהמדריכה,שגיב,נויה

ישנהמשאיתלעברנו,השועטתכחולהמהמפלצתלהיזהר

סובייטי.ממוצאגדולה

15עםמוקדמתבשעהמתחילותאנחנובארמניההימיםאת

כדיאוליאותנו,מותחתמנטברדליהשבהןפילאטיס,שלרקות

לאשבחבורה.הגבוהההראל,ענתשללגובהיותרקרובשנגיע

בוקרריצתלעשותבליבג׳יפשעותהרבהכךכללשבתפשוט

והמסעניו־יורק,מרתוןלימחכהבנובמברצהריים.אימוןאו

שעבודיכךהאימונים,משגרתחופשלקחתאותיאילץהזה

לנשימה.אווירכמוהיההפילאטים

אגפט,שבכפרמנזרבחצרמתעוררותאנחנוהשלישיביום

וגלגולהשינהשקיסידורהאוהלים,בקיפולמתחילותומיד

המרהיבים,הנופיםמולדליה,שלהפילאטיםבאמצעהמזרנים.

שליהלבהטבע.לעומתקטנותאנחנוכמהמבינהפתאוםאני

החו־בביתלבדהמאושפזהכלבעלחושבתכשאנינחמץשוב

לים,

$TS1$,החולים$TS1$

$DN2$,החולים$DN2$.כדיפועליםסביבושכולםמביןהואאםתוההאניבלעדי

חוששאואליושאשובמאמיןהואואםהמחלה,אתשישרוד

אותומצאנוואניכשאוריפעם,לועשושכברכמואותושזנחתי

מכוניות.אחרירודףהדרך,בצרזרוק

המפהעלהמרחקיםמנוצל.לארגעואיןצפוףתמידהלו״ז

ממשלאזהקצרות.דווקאהבוקרארוחותמרי,ארוכיםנראים

שאנחנולפניבדרך.לאוכלעצירותגםישתמידכימפריע,

בפעמונים.לצלצללנומאפשרהמנזרכומראגפט,אתעוזבות

הדוקטורענת,הראשונה.להיותצריכהשאנימחליטותהבנות

הצלצול,בזמןמשאלהאביעשאםבאוזןלילוחשתשבחבורה,

זולגתלבלשיםובלימשאלהעלחושבתאניתתגשם.היא

דמעה.

ג׳יפהנחל.תוךאלהפעםהשטח,נהיגתאלחוזרותאנחנו

בבקשהנוהגותנשיםעלבדיחותבליבשלוליתנתקעאחד

עםשמגיעהכפרייםאחררקאבללדחוף,יוצאותוכולנו

הגדול.מהבוץאותנוולחלץההבדלאתלעשותמצליחקלשון

ארו־אתמרוצות.אךומלוכלכות,רטובותלג׳יפחוזרותאנחנו

חות

$TS1$ארוחות$TS1$

$DN2$ארוחות$DN2$מעברמקוםשוםבאמצעבשטח,אוכלותאנחנוהצהריים

כליורדהגשםאוכל.דורשתכברכשהבטןהסיבובים,לאחד

למראהמאמיןולאעיניואתמשפשףשחולףאחרוכפריהזמן,

כמהאחריוחוזרנעלם,הואהחרשים.והג׳יפיםהנשיםכמות

אליולהצטרףוהזמנהכתומיםפרחיםשלגדולזרעםדקות

בית.תוצרתוריבותללחםלכפר

מהפרהישר

סיורעורכותאנחנובארמניה,ביותרהגבוהההרארגץ,על

עללימדווחיםמהארץשמולנו.ההריםעלוצופותקצררגלי

לאאניהזוהבעיהשאתמבינהואנימישהו,שלהמצבחומרת

סביבי,שקורהדברשוםמרגישהלאאניפתאוםלפתור.אצליח

מי־עםהאושררגעיאותםללאהכלב,ללאחייאתומדמיינת

שהו,

$TS1$,מישהו$TS1$

$DN2$,מישהו$DN2$איךדמיינתיאורי.לצרהחייםלניחוחהקבועההתזכורת

אתןאיךפרידה,אחווהשובאיךבתוכם,מישהובליחיייראו

לג׳יפים,חוזרותאנחנוללכת.ולילאודיששייךהאחרוןלדבר

עמוד 4



הד־אתלעצורמנסהשותקת,אניההרבמורדהירידהובמהלך

מעות.

$TS1$.הדמעות$TS1$

$DN2$.הדמעות$DN2$,קליטהקצתעםפינהמוצאתאניבחושך,אחרי,בלילה

מספרומעודד,מרגיעהואהווטרינר.ניר,עםלדברומצליחה

אניאםשואלתאניהחולים.ביתעםרצוףבקשרשהואלי

בעצבעוברהלילהשותק.והואחסד,המתתעללחשובצריכה

הטמפרטורות.צניחתאתשהולםרב,וגעגועעמוק

משמ־בשורהלקבלמקווהאניהאררט,תפארתמולבבוקר,

חת,

$TS1$,משמחת$TS1$

$DN2$,משמחת$DN2$מטפסותכורכר,בשטחנוסעותאנחנומגיעה.לאהיאאך

המארחתהמשפחהקטן.עץצריףלצדועוצרותבהרים,מעלה

פלוס,50בןגברוהאבהפרה,מעטיןהיישרחלבלנומציעה

ואירועיםחוויותשלקילומטראז׳עלשמעידיםפניםתוויבעל

נגורנו־קרבאך,במלחמתהשתתףשהואומספרגאהעומד

כשלושונמשכהואזרבייג׳ןארמניהבין91בשנתשהחלה

מלחמה,באותהנפלשלהםשהבןלנומספריםהזוגבנישנים.

מגיעותאנחנובהמשךאודי.עלוחושבתללבםמבינהואני

שלהגיאוגרפיבשטחעצמאיתמובלעתלנגורנו־קרבאהגם

האב,מאהר,נוספת.כפריתמשפחהאצלומתארחותאזרבייג׳ן,

אתשנבדוקכדיהתותעץאתומנענעענקיתבדיריעתפורם

ומ־ממולהנחלאבלאחד,בחדרישנהכולההמשפחההסחורה.

רחבי

$TS1$ומרחבי$TS1$

$DN2$ומרחבי$DN2$המור־שהחייםאמרמיוהדלות.הרוחקעלמפציםהטבע

רניים

$TS1$המוררניים$TS1$

$DN2$המוררניים$DN2$יותר?טוביםשלנו

הארמניתהאומגהאימת

בשםציורימקוםפניעלחולפותאנחנונגורנרקרבאךאחרי

עליומשריםהאדומיםוהגרניומיםשלוהבזלתשבתיגוריס,

תו־מיליוןשלושהבעיר.למעשהמדובראךכפר,שלאווירה

שבים

$TS1$תושבים$TS1$

$DN2$תושבים$DN2$בכפריםומחציתםהבירהבעירומחציתםבארמניה,גרים

הק־אלף30בןהמרינהשטחעלהפרושותגוריסכמוובערים

מ״ר.

$TS1$.הקמ״ר$TS1$

$DN2$.הקמ״ר$DN2$קמ״ר.אלף22הואההשוואה,לשםישראל,שלגודלה

אוסףצ׳אלנג׳מאגמהשלואוטובוסלתדלק,עוצרותאנחנו

הלבויוגורט.גרנולהעםהנוףעללצפותאותנוולוקחאותנו

מצ־הואאםתוההואניובמישהו,הטבעבכוחותמהרהרשלי

ליח

$TS1$מצליח$TS1$

$DN2$מצליח$DN2$האנרגיהכלאתמרגישהואאםקצת,ולהתאוששלהתחזק

מה־מרובהקופצנילשטחעוברותאנחנומשםאליו.שנשלחת

מורות,

$TS1$,מהמורות$TS1$

$DN2$,מהמורות$DN2$אלהטיפוסאתפעיל.לאגעשהרלמרגלותועוצרות

פהעושיםסוףשסוףשמחהואניברגל,עושותאנחנוראשו

ענתאחריקלהבריצהמעבירהאניהלועהקפתאתכושר.קצת

מתחילההארמניתהשבתלמטהחזרהחוזרותוכשאנחנוהראל,

הפ־הנוףמולאלנרותמדליקהמאיתנואחתכללחלחל.כבר

ראי,

$TS1$,הפראי$TS1$

$DN2$,הפראי$DN2$משאלה.עודומביעהההזדמנותאתמנצלתואני

לקצתהזמןמגיעהמקומיים,בשווקיםשופינגקצתאחרי

גולשתאניאזקצרקצתזהליארמנית.אומגהאקסטרים

שיהיוכדיאומץאחרותשמפחדותהבנותגםאבלפעמיים,

בבית.לילדיםלהראותתמונות

ולהיזכרסביבי,המתרחשמכללהתנתקמצליחהאנילרגעים

שהואהענקבתרמילהרחוק.במזרחעשינוואנישאודיבטרק

שניים,אוילדעםקטנהמשפחהאותנו,דמיינתיהגב.עללישם

שזואותילשכנעלומתאיםהיהבארמניה.שכזהמסעעושים

אד־אובתאילנדכיףטיולעודלאלה.זקוקיםשאנחנוהחופשה

צות־הברית,

$TS1$,אדצותהברית$TS1$

$DN2$,אדצותהברית$DN2$כלאתלראותקיווינווטבע.אוהליםג׳יפים,אלא

משות־זכרונותוהרבהחוויותלצבורתרבויות,לחוותהעולם,

פים.

$TS1$.משותפים$TS1$

$DN2$.משותפים$DN2$עבורו.גםזהאתעושהלבר,אני,הנה

שנהאלףבןעתיקיהודיקברותלביתנוסעותאנחנומשם

המצבותעשבים.לנכשומתחילותשרווליםמפשילותויותר,

ואנחנובעבר,ארמניהקהילתעלמספרותלעינינושנגלות

ית־מעטעודבמחשבות:מבקרשובאודיזיכרון.טקסעורכות

קיים

$TS1$יתקיים$TS1$

$DN2$יתקיים$DN2$לאנר.לונדליקקדיש,עליונגידשובשלו,הזיכרוןטקס

מאורילבדבחייהם,והתפתחוהתבגרוכולםהתבגרתי,אנירק

שניםוארבעשנחטףמאזשניםמששיותראחריצעיר.שנשאר

מרפא.לאשהזמןמכאוביםשישיודעתכבראנישנקבר,מאז

קסומהתצפיתבנקודתעוברותואנחנוקרוב,כברהסיום

בדףסרטעלאותהרושמותאנחנוהפעםמשאלה.מביעותושוב

משלושאחתרקאםשגםלעצמיחושבתאנילעץ.וקושרות

החז־משתלם.יהיהכברזהתתגשם,הזהבמסעשליהמשאלות

רה

$TS1$החזרה$TS1$

$DN2$החזרה$DN2$לפרוקשבמקוםיודעתואנימאוד,גדולבחששמלווהלארץ

כדילחיותלבית־החוליםישרלמהראיאלץאניולנוחמזוודות

קשות.החלטותלקבל

לושמאפשרמהפכנילניתוחנכנסמישהוימים,כמהאחרי

למעלהשישכנראהימים.לאריכותגםותקווהחייםאיכות

התגשמה.כבראחתמשאלהאותנו.שאוהביםאנשים

צ׳אלנג׳©"מאגמה

נשיתה^צמה

יום,11בןאיכותי,שטחמסעהואצ׳אלנג׳״״מאגמה

המקומית.לקהילהתרומהגםומשלבלנשים,המיועד

המסעותבתחוםמנוסיםאנשיםעומדיםהמיזםמאחורי

יגריפעתבפרט:לנשיםהאתגרייםוהמסעותהאתגריים

המדבר".״מלכתאתבעברוניהלושהפיקועבדי,ומנחם

״מאגמה״.חברתאתוהקימועזבושנתייםלפני

אמצעייםבלתימפגשיםמאפשר״מאגמה״שלהמסע

נמצאיםשאינםבמסלוליםהמקומית,האוכלוסייהעם

עוב־במסעלהשתתףכריהמוכרת.התיירותמפתעל

רות

$TS1$עוברות$TS1$

$DN2$עוברות$DN2$הנ־נבחרותבמהלכםמיוחדים,מיוניםהמועמדות

שים

$TS1$הנשים$TS1$

$DN2$הנשים$DN2$שזומנונשים500מתוךלמסע.ביותרהמתאימות

שיצאונשים50רקנבחרוהשנה,שנערךהמיוניםליום

קראבך.ונגורנולארמניהעוקביםמסעותבחמישה

24גילמעלאישהכלבפניפתוחהלמסעההרשמה

מסורת.שומרותלנשיםוגםנהיגהרישיוןשברשותה

מכרות01קרנית

למטה,מקומיות.

הג׳יפיםשיירתמימין:

צ׳אלנג׳״."מאגמהשל

מישהוהכלבonמשמאל:

עזריבןאיהצילומים:

בהרליהוגבריאל
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