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עמוד 1



עללנמיביה,ממסעחזרתישבועותמספרלפני

מולכאןמשוטטשאניהיאהתחושהזמן,שחלףאף

גדולחלקאבלרוטשילד,בשדרותהמחאהאוהלי

הא־נסו־במרחביםנמצאיםעדייןוהגשמהמהלב

פיים

$TS1$האנסופיים$TS1$

$DN2$האנסופיים$DN2$אתגיליתיבנמיביהבנמיביה.הסוואנותשל

שלאפריקהבטבע.חייםשלזוהאמיתית.אפריקה

והצ־החייםבעליעםהאדםשלמוחלטתהתמזגות

מחייה.

$TS1$.והצמחייה$TS1$

$DN2$.והצמחייה$DN2$נדמההזה,המופלאהמסעבמהלךלרגעים

איפשרכאשראלוהיםהתכווןהאלושלחייםהיה

שלו.הממלכהברחבילשוטטהראשוןלאדם

ביוםקילומטרים400

הנמצאתלנמיביה,שאגיעחשבתילאמעולם

היבשתשלהתחתוןבחלקשמאלה,העולםבסוף

יצאשהמסעלפנישמעייםעלההרעיוןהשחורה.

הקרובמסעזהשיהיהלעצמיתיארתילאלדרך.

באפ־לטיולמאשרהשייטתשלל״טירונות״יותר

ריקה.

$TS1$.באפריקה$TS1$

$DN2$.באפריקה$DN2$המדינהאתחצינומסע,שלשמעייםבמהלך

כ-שלנהיגהתוךהזאתהנשימהועוצרתהצחיחה

יום.מידיקילומטרים004-053קילומטרים.005,3

הטירונותביום.נהיגהשעות14עד10לעיתים

ברובבאוהליםהשינהלמרותרגע,כלשווההיתה

חמשמינוסשפירושוהנמימ,בחורףהמסעימי

וזאתבמסע,קילומטרכלאהבתיבלילה.מעלות

בכבישישנשמנונדלותבלתיאבקכמויותאףעל

שבעהשלבשיירהנסיעהכדיתוךוהחולהכורכר

ליווי.ג׳יפועודג׳יפים

אקסטר־םחובבכלהצריכהלמסעההכנה

הצטר־עלירוקאורשנתןלפניפעמייםלחשוב

פותו

$TS1$הצטרפותו$TS1$

$DN2$הצטרפותו$DN2$.שלעצוםמבחרמלריה,נגדזריקותלחוויה

הצפויותהידבקותסכנותמיניכלנגדתרופות,

וציודוכדוריםמשחותסוגיבאפריקה,למשוטט

צפוישהיהמד,עלבמקצתהמלמדמגווןאוהלי

מקום.שוםלאמצעהגיעשלעיתיםהמסע,במהלך

לאGPSאףלאיבוד,נלךשאםהיתההתחושה

אותנו.לאתריצליח

למשהלנתב״גהגיעה״נועזים״26שלחמרה

״מגמה״,וחם־תסובארוחברתשלאחידיםבמדים

לכותרת:שזכומסעותמשלושהאחדבמסגרת

הוקפנושעותכמהתוך

מיחופושאתבמדבר

800מ־למעלהישותו.

מדבר.שלקמ״ראלף

שלמשטחהארבעיםפי

מיליוןכשניישראל.

שנישלבצפיפותתושבים

מרובע.לקילומטראנשים

כאןלאזהעזה

אתחצינוהמסעימי15במשךדרייב״.׳׳סובארו

משלסובארושלומכנסייםחולצותעםנמיביה

הסובארומכוניותרכשאםפרסום.כרזתהיינו

הסיבההקרובה,בשנהיטפסבנמיביהבשבטים

המכנסייםהסישרטס,חולצותאנחנו...אגב,היא

בלילותעצמםאתהוכיחושקיבלנו,והסוודרים

הנעימים.ובימיםמאודהקרים

המשךבטיסתומשםגוריון-יוהנסבורג,בן

מיטהעלראשוןלילהנמימה.מרתלווינדהוק

הבאים(,בלילותאליונתגעגעשעוד)לילהבמלון

המדוגמיםהג׳יפיםאתקיבלנוכברולמחרת

כמוהעבודהאתשעשוחדשיםפורסטר)סובארו

לדרך.יצאוהמסעגדולים(,

וחולחולרק

התחלנווכברהבירהמווינדהוקקלהשעה

שלדלילהתנועהלנו.המצופהעלמושגלקבל

ושמאלומימיןחול,כמשירכב,כלי
^.

\\שעותכמהתוךחיים.בעלילצוץהחלו
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uspin vvישורנו.מיסופושאתבמדבר

יי
פימדבר.שלקמ״ראלף800מ-למעלה

תושביםמיליוןכשניישראל.שלמשטחהארבעים

זהעזהמרובע.לקילומטראנשיםשנישלבצפיפות

כמוהנראותהסוואנות,

קטנהאלוהיםחלקת

פעילותרוחשותושלווה,

איוונטרפים.טורפיםשל

לנוחהיכולחייםבעל

רגעבכלבשקט.משכבו

לעברולזנקיכוליםנתון

ברדלס,נמר,לביאה,

וכוינ\תו,קרנף,

האוכלוסייהבדלילותהשנייההיאנמיביהכאן.לא

מונגוליה.אחריבעולםשלה

אדם,מבניחייםבעלייותרהרבהישבנמיביה

האופפיםולרוגעלשקטלשלווה,הסיבהזוואולי

הסוו־מסעה.מאודהזההרושםבה.המבקריםאת

אנות,

$TS1$,הסוואנות$TS1$

$DN2$,הסוואנות$DN2$ושלווה,קטנהאלוהיםחלקתכמוהנראות

בעלאיןונטרפים.טורפיםשלפעילותרוחשות

רגעבכלבשקט.משכםעללנוחהיכולחיים

ברדלס,נמר,לביאה,לעברולזנקיכוליםנתון

לנסרףטורףביןהזההמאבקוכוי.נץתן,קרנף,

נפרדבלתיחלקשהיאמזוןשרשרתסופי.איןהוא

החייםבעלידל.רגעאיןבסוואנה.והחייםמהטבע

לאברזל״׳כיפתושוםמתמדת,בכוננותנמצאים

עללזנקלגוריה,לדאוגהצריכהמלביאהתמנע

אותה.ולהכריעאנטילופה

המיםבורותאלבדרך

סגורים,במתחמיםאמנםלנוהמסעבמהלך

עםוהמתאנה.השמורותבלבאוהליםשלאבל

עדלצפותהמיםבורותאלהלכנוהחשיכהרדת

האינסופיתבתהלוכההלילהשלהקטנותהשעות

לרוותכדיהמיםבוראלהמגיעיםחיים,בעלישל

ובסדרהדממה,גבולעלבשקט,צימאונם.את

אלהחיותמתקרבותהוגן,לאכיאםמופתי,

עשרותלעיתיםושוב,שובללגוםכדיהמיםבור

מבעליחלקלסוואנה.ולשובמים,שלליטרים

קילו־עשריםשלממרחקהבוראלהגיעוהחיים

מטרים

$TS1$קילומטרים$TS1$

$DN2$קילומטרים$DN2$.לפיהולכיםלאהםזה.אתלהםישויותר

שבדרך.השילוט

וזאתהמים,בורלידאמרנו,הוגן,לאסדר

זברותמאותשלשלםעדריכולמה?שוםעל

לשתותיעזולאהןאולםהמים,למרלהתקרב

אוקרנפיםפילים,נמצאיםהבורסביבעודכל

תתמקםרעבהלביאה

הרחקלאטרפהאתלצוד

בידיעההמים,מבור

הלילה,יירדשאוטוטו

בעלישלפרטיםומאות

המים,לבוריגיעוחיים

איזהלבחוררקיוותרולה

הלילהמעדיפההיאבשר

שלההצלחתעל

מלכישהםולביאות,אריותלומרשלאג׳ירפות.

חיבעלשאףנדמהשותה,כשאריההמים.בורות

לגהק.יעזלא

בעלילרובהסכנהאיזורגםהםהמיםבורות

אתלצודתתמקםרעבהלביאההנטרפים.החיים

שאוטוטובידיעההמים,מבורהרחקלאסרפה

יגיעוחייםבעלישלפרטיםומאותהלילה,ירד

היאבשראיזהלבחוררקיוותרולההמים,לבור

שלה.הצלחתעלהלילהמעדיפה

לידבוקרלפנותשואגאריהשמעשלאמי

שבומהאוהלמטריםעשרותבמרחקמים,בור

הייתיאישיתהוא.מהדציבליודעלאישן,הוא

עוצמה,רבבמגברהמצוידבכרוז,שמדום־בטוח

במינוסהתכרבלתישבוהאוהלתוךאלהצועק

לשאגתלהתקרבאפילויכוללאמואזיןאףצלזיוס.

אחתמטרתהואשרהמדמ־אתהממלאתהאריה

מיבסוואנהבאפושנשמהמילכללהודיעהיא;

אזברור,לאעדייןשזהולמיהחיות.מלךכאן

אלוהים.פחדהאמת,שאגה...עודהנה

הגרמניםהיוכאןגם

היאאחוז(94המכריעברובההאוכלוסייה

גרמנים,חלקםלבנים,אחוזשישהרקשחורה.

בסוףבמדינהשלטהשגרמניהמהתקופהשנשארו

גרמנית.קולוניהנמיביההיתהאז19ה־המאה

בשניםהגרמניםנגדלהתקומםשניסוהשבטים

הגרמנים,מצדאכזריתתגובהגררו4091-7091

ההררומשבטיאלפיםבעשרותשנזבחו

\\^ברחביעיירותישהיוםעדוהנאמר,.
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ממחוזהועתקוכאילושנראותנמיביה^י^

י*
בגרמניה.בוואריה

המד־אחדשלמשמונגזרהמדינהשלשמה

בריות

$TS1$המדבריות$TS1$

$DN2$המדבריות$DN2$נמיב,מדברבעולם,והעתיקיםהגדולים

מיליוןבכשבעיםנאמדגילול״קשיש״.שנחשב

וגםחולות,שלעצומיםמרחביםבמדברשנים.

הינזבהבתכלכמעט

גבהסוחבתנשואה,

שלמרותימים,עולתינוק

היוםבצהריהקופחתהשמש

אינוהקשים,המחייהותנאי

לאהואומצפצף.פהפוצה

ולאבמבהלאמוצ\,מבקש

שמתחשקאימתכלשוקו.

האם,לשדמתחברהואלו

גואללציוןובא

עזיםצבעיםהמחליפיםבעולם,מהגבוהותדיונות

מטרים.600עדשללגובהומתנשאיםאדוםשל

שעלמ״הסכין״הנשקףוהנוףהדיונותעלהטיפוס

מהי־הואבלבד,אחדכמטרשרוחבההדיונה,קצה

פים

$TS1$מהיפים$TS1$

$DN2$מהיפים$DN2$.כאילוצורותמחליפותהדיונותבנמיביה

המוזה.עליושנחהרב־אמןבידישורטטו

הסביבהאיכותאבירי

אחדולכלשבטים,מספרחייםבנמיביה

הואהדופןיוצאיהשבטיםאחדמשלו.מאפיינים

20מ-למעלהמונההערכותפישעלההימבה,שבט

נמיביה.בצפוןמרוכזיםהשבטבניאנשים.אלף

ועצים.בוץבבקתותקטנותבקבוצותחייםהם

לעצמםמספקיםהםהסביבה.איכותאביריהם

להםישיום,שלובסופומהטבע,הצרכיםכלאת

אלפימלפנידורהימבההפנים.עלנצחיחיוך

באוגוסטדורהימבהכמובדיוקחייםשנים,

בנותהןההימבהשבטשלהמאפייניםאחד201

בתע־והמשוחותהחזהחשופותהיפהפיות,השבט

רובת

$TS1$בתערובת$TS1$

$DN2$בתערובת$DN2$הפניםלעורהמעניקהעזים,שמןשלאדומה

עסוקותהןמזמנןניכרחלקאש.אדוםגווןולגוף

העשויהלבוש,השיער,העור,שלעצמיבטיפוח

משמעותמהםאחדשלכלוהעדיים,חיות,מעורות

האישה,אוהנערהשלהאישילמצבההמתייחסת

נשואה?אומאורסת?היא?רווקההאם

שלצפייהובי־שניית.עדינותמראה,יפותהן

המא־כלאתשווהההימבהבבנותשניותשישים

מץ

$TS1$המאמץ$TS1$

$DN2$המאמץ$DN2$הה־מבהלכפר־עדהמזיעהאביבמתללהגיע

כמעטלבכות.שבאיפותיפותהגלובוס.בקצה

תינוקגבהעלסוחבתנשואה,הימבהבתכל

היוםבצהריהקופחתהשמששלמרותימים,עול

ומצפצף.פהפוצהאינוהקשים,המחייהותנאי

כלשוקו.ולאבמבהלאמוצץ,מבקשלאהוא

ובאהאם,לשדמתחברהואלו,שמתחשקאימת

ההימבהנוסחהאולטימטיביהפ־תרוןגואל.לציון

ילדים.לגידול

במערבגובלתהיאמדבר.רקלאהיאנמיביה

יםחוףלהשמספקמההאטלנטיבאוקיאנוס

מתר־ולאורכוקילומטרים,מאותלאורךהנמתח

כזים

$TS1$מתרכזים$TS1$

$DN2$מתרכזים$DN2$ים,אריותים,כלבירבבותמשלהםבמחנות

יצאנובייוולויסהנמלמעירושקנאים.דולפינים

בדולפיניםלצפותכד־קטמרן,בספינתלשייט

לסיפוןלקפוץחוששיםשאינםיםוכלביידידותיים

פעםשמידיבתנאיורקאותנו,ולשעשעהספינה

מעלינוחגיםהשייטכללאורךדגים.לפתחםנניח

שעלשנייםעלשההולכיםקלטוהםשגםשחפים,

קולינארית:מבחינהלהציעמהלהםישהספינה

חטיפים.ואפילובשרנקניק,פרוסות

נוחשלגדולהתיבה

הואשפירושהאטושה,לשמורתהכניסה

שללזהזההושגודלההיבשים״,המים״מקום

לתיבתכניסהמדמהקמ״ר<,000,22)כ-ישראל

שלזוגותבזוגותמדובראיןשבאטושהאלאנוח.

לעתיםהמוניםשלמיםבעדריםאלאחיים,בעלי

יבשאגםהואמהשמורהכשלישפרטים.מאות

מלח,מכוסהשלושהקרקעית

משמורתלאחתנחשבתנמיביהבצפוןאטושה

משמשתהיאבאפריקה.והמרתקותהגדולותהטבע

למע־זוחלים,סוגי11ציפורים,מיני340ל-בית

לה

$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$צפופיםעדריםאלהכלולצדיונקים,ממאה

ברדלס־ם,אריות,קרנפים,ג׳ירפות,פילים,של

ההערכהפ־עלועוד.ראמיםקודו,אנטילופות,

אריות.300כ־בשמורהמסתובבים

השמורהמשקפת,וללאמזויןבלתיבמבט

השמורהבתוךאולםברובו,צחיחכמישורנראית

אחדשכלחיים,בעלישלומלואועולםמתנהל

אלחסרונו,ובעיקריתרונומקומו,אתיודע

ממנו.ומהירחזקטורףמול

מאפש־שאינהגבוההגדרהוקמההשמורהסביב

רת

$TS1$מאפשרת$TS1$

$DN2$מאפשרת$DN2$ישעדייןאבלבעדה,לעבורשבחיותלחזקותגם

במימדיו.עצוםומחייהמרעהמרחבלחיותלהן

לפלמינגומצויןקינוןמקוםמשמשתהשמורה

הפלנ־בגללבוורוד,מהמשורהחלקיםהצובעים

קטון

$TS1$הפלנקטון$TS1$

$DN2$הפלנקטון$DN2$המתייבש.האגםשמספק

מספקתשבשמורה,המעטיםבלודג׳יםלינה

אתקוטעיםהחשיכהרדתעםדופן.יוצאתחוויה

המדבריםחייםבעלישלקולותהמופלאהשקט

ושלעיתיםמביניםשאיננוובתדריםבשפהביניהם

קונצרטהןהחיותביןהלילהשיחותשומעים.איננו

האנושית.*לאוזןמדהים

בשטח״מגמה״

משותףפרויקטהואדרייבובארו

יפנאוטו,וחברתבע׳׳ממגמהחברתשל

ביוזמתהוקמהמגמהסובארו.שליבואנית

עבדימנחםהגיאוגרפית,החברהיוצאי

ויפ־הגיאוגרפיתבחברהמנכ*לשהיה

עת

$TS1$ויפעת$TS1$

$DN2$ויפעת$DN2$.רויקטאתבעברניהלושניהםיגר

המדבר״.״מלכת

ייחו־בפרויקטיםעוסקתמגמהחברת

ד״ם

$TS1$ייחוד״ם$TS1$

$DN2$ייחוד״ם$DN2$ברחביואתגרשטחטיול־בתחום

אנשיעםהדוקיםקשריםלמגמההעולם.

יכולותלהשמעניקיתרוןבעולםשטח

וביעדיםנידחיםבמקומותגםארגון

רחוקים.
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