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חוויהועברהבאוהלכפיותישנהובכתה,צחקהשעימןמנטבחודליה

צ׳אלנה!דהטייקנשית.העצמהומלאתרהשית

טויוצילמה:בתבה

לגרוזיהאחדנשייםמסעותששנישמיציתי,חשבתי

מסעעל"וי"ושסימנתילי,הספיקולתאילנדוהשני

הגיעבטוחה,הייתיכעת,נפתלות.שטחבדרכיבגייפאתגרי

אבלאקזוטיים.כוכביםחמישהבמלונותרקלהתפנקהזמן

שעםהקודמים,למסעותחכרתייגריפעתאתפגשתיאז
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עללוותרנסחפתיובעקבותיהציאלנג'""מאגמהבשם

למסעולהצטרףכעשורלפניככרשקיבלתיהחלטהאותה

לאשאניכמהאוי,האחרון.יוניכסוףשנערךלארמניה,

לאבכלל90ה-הדקהשעדהזו,ההחלטהעלמתחרטת

ענןעלהמסעמאזמרחפתשאניכמהעליה.סגורההייתי

נשיםשכללהיה,זהמופלאמסעאיזהאושר.של

עמדהזמןכאילולושחיועולםמרהיביםנופיםמדהימות,

רגע.כאותושמתרחשמהרקעתיד.בליעבר.בלימלכת:

עילאי.אושרפשוט

זיכרוןויוםמשפחהעבודה,נפשית:מותשתלמסעהגעתי

היציאהכיוםבדיוקושחלכאבואתמכההלאשהזמן

נכנסנוארמניה,אדמתעלנחתנושבומרגעאךלמסע.

אלויצאנוהקרוביםהימיםבעשרתלביתנושיהפוךלג־יפ

המחשבותהיה.כלאנשכתהכלהאינסופיהיופימרחבי

הפרטיהעצובהיוםזיכרוןגםהמשפחה,עלהעבודה,על

השמחהוקולותהמסמאהירוקלתוךהתפוגגהכלשלי,

מורתימנטבר.דליהמספרלגייפחברותיישלוהאושר

זיידענתהמרגשותוהאחיותהטובה;וחברתילפילאטיס

למשפחתישהפכומעתלית,גרוסמןומירימזכרון-יעקב

המסע.ימיעשרתבמשךהקרובה

לילדים.לאגםאחד,לאףהתגעגעתילאאכוש:ולאאודה

הורית(.אחריותעלייחלההכל)אחרייוםכללהםסימסתי

קול.אףלשמוערציתילאכטלפון.איתםדיברתילאאכל

לחלונותמחוץהמנשבתהחופשיתהרוחשלקולהלמעט

ארמניה.נהרותשלפוסקהבלתיהמיםופכפוךהגייפ

אתמורידיםתושביהמים,שופעתארץשהינהשלמרות

כתשלוםעומדיםאינםכיכיום.פעםרקבאסלההמים

שלהמתגלגלצחוקןקולעםהשתלבואלוהיקר.המים

גםלזוזושנפתחנוככלהימיםוברכותשלי,הגייפכנות

מהאתמתוכנווניקההנשמהממעמקישעלההבכיקולעם

לנקות.הצליחולאהפסיכולוגספתעלששנים

לבקורעיוידוייםשלובכי.צחוקשלמסעהיהזהבכלל,

יכוללאסטנדאפיסטשאףמצחיקיםסיפוריםלצד
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אתלפתוחנהגנולמשל.המסע,כמהלךבהם.להתחרות

עללספרצריכהאחתכשכלהגייפים.ביןהקעורמכשירי

הגדולההיתהשלימודה,אנישלה.גדולההכיהפדיחה

חודשיםשאחריבכךלהתחרותיכולהמיהכל.אחרימכולן.

יחסים,מערכתלסייםאיךהראשאתשוברתאנישבהם

בסמס?ועודאיתי.שגומרהואדווקאזהיהיה

שבואתגרימסעהיהגםזהוהבכי,הצחוקלצדאבל

נחלים:חצינווכוץ:עפרדרכישלנוהגייפיםעםחרשנו

באורךמאומגהגלשנוהרים;עלטיפסנוכאוהלים;ישנו

אלוהיומכל,יותראכלפנצירים.והחלפנומטר:200של

מתעצומותהשראהשאבנוהמסע:אתשעשוהנשים

שנשבהז״ל,אודישלאלמנתוגולדווםר,קרניתשלהנפש

מחושהתפעלנו2006ב-החיזכאללהידיעלונהרג

הראל:ענתהשורדתשלהחריףומהשכלהנפלאההומור

מנטבר;דליהעםפילאטיסלשיעורבוקרככלהתעוררנו

שלנדלההבלתיוהכשרוןההומורמהידע,נהנינווהכי-הכי

שיודעתכטירוףמוכשרתבחורהמגיב,נויההמדריכה

אשהכשצריך.ולהתרחקלהתקרבלהדריך.לשחק,לשיר,

ודינהיגריפעתעםשביחדרגילה,בלתיבצורהמרשימה

תקןעלכאןששימשהירושליםבנקסמנכ״לפרומוכיץ',

מנצח.צוותהיומתנדבת.מלווה

אכללישראל.ארמניהביןמפרידותטיסהוחצישעתיים

שלתושביההעולם.לקצהנסענוכאילוהיאההרגשה

המסע,אתשמלווהארמניצעירסורין,לימספרארמניה.

שמתפרנסיםאנשים</<מרודים,עניים90,/׳ל-מתחלקים

אתעולם.עשירי,/׳ו-עליהם(נמנה)שהואבקושי

מרוד,עונישלעולםכתוךכקורתעשיריםשלהזו,התופעה

הכירהבעירשראינוהפארמכוניותלהכיל.קשהמאוד

כעיקרהמיושנות,למכוניותמוחלטתבסתירהעמדוירוואן.

הכיכרסביבהפארמבניגםבדרכים.שראינורוסי.ממודל

וכתימסעדותמעצבים.חנויותובהןירוואן.שלהמרכזית

רקעעלנתפסיםכלתיכךכלהיונודעות,רשתותשלקפה

האחרות.ובעריםככפריםשפגשנווהעליבותהעוני

כעירלביקורלנושהוקצושהשעתייםכן.אםפלא.זהאין

למרחביםלחזורהיהשרצינומהכללנו.הספיקוהכירה

אותנושהכניסווהנדיבים,הפשוטיםולאנשיםהירוקים

הזקןלאישלחזורלהפליא.הנקייםאךהצפופיםלבתיהם

זרובידיוהירוקיםמההריםלפתעשעלהוהמקסים

נשיקהמבקשכשהואלדינהאותןונתןכתומותחרציות

סוסים:עלהבקרעדריאתהמלוויםלרועיםכתמורה:

להמתיןאותנוומאלצותבהודושהןשחושבותולפרות

הדרך.אתלנוולפנותלחצותכטוכןשיואילועדבסבלנות

בגיאורגיה,וגובלתהקווקזמאזורחלקהיאארמניה

הםכימאמיניםהארמניםוטורקיה.איראןאזרכייגין.

התנ״כיתמהעירמוצאםוכינח,שלבנויפת,שלצאצאיו

שלהםביותרהקדושההרארמניה.שמם:ומכאןארם

טורקיה,שלבשטחהנמצאהצערשלמרביתאררט,הוא

וכמיהתםגעגועיהםמקום.מכלארמניהעלמשקיףאך

היהודיהעםכמיהתאתמזכירהלאררטהארמניםשל

הימים.ששתמלחמתשלפניכתקופההמערבילכותל

אתרואיםיוםבכללאאליו.להגיעהיהאפשרכשאי

היוםעלולכןההר.שלוהמרשימההמושלגתפסגתו

פתוח;יוםשהואבארמניהאומריםההר.אתרואיםשבו

הפסגה,אתוהענניםהערפלמסתיריםשבוהיוםעל

סגור.יוםשהואכאןאומרים

מידשניםכמשךארמניהעברההאסטרטגימיקומהכגלל

התקופהאינסופיות.שליטהמלחמותבהוהתהוללוליד

העותומני.השלטוןתקופתהיאשלהכהיסטוריההשחורה

ורצחובארמניםהטורקיםטבחו8191-5191השניםכשבין

ועדהארמניתכשואהמוכרתזותקופהנפש.וחציכמיליון

מכיווןהארצות,שתיביןלמתיחותגורםהיאהיום

לפנימעשיהם.עלאחריותלקחתמוכניםאינםשהטורקים

הארמניתהשואהמוזיאוןבירוואןהוקםשניםמספר

אתהמזכירבמקום,מבקרותאנחנולמסעהחמישיוביום

ככ>ווזהה,טיוחצישעתייםרק

כאן,התושביםהעולם.קצה

ארמניצעירורין,לי90

מתחלקיםע,המאתשמלווה
אנשים%5מרודים,ענ״ם%09ל-

)ושהואבקושישמתפרנסים

עולם.עשירי%5ו-עליהם(נמנה

עשיריםשלהזו,התופעהאת

עונישלעולםבתוךכקורח

להכילקשהמאודמרוד,
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שותפותיהעםישי-לוישריר!

גרוסמןמיריז״ד,ענתלגייפ:

מקומי,זקןמנטבר.ודליה

חרציותוזרההריםמןשעלה

תמורתהעניקשאותןבידו,

מהרכבלמראהנשיקה.

בטאטב.בעולםביותרהארוך

ארצות-ממשלתשלמרוווה

הארמניות.לאותיותהברית

וחנהאורלי"או-רונה",הצמד

אותנושפינקוהמנהלניות,

המסע.כללאורךבאוכל

מנטברדליההפילאטיסגורו

בבוקר.שיעורמעבירה

גארני.בקניוןטרקעושות

קשהעלייהבעודמטפסות

רוחצותארגיס.הרלפסגת

הארורות.אחריבנהרכלים

שלהגייפיםשיירת10

השדות.באחדהמשתתפות

במוזיאוןהזיכרוןטקס11

וחצימיליוןהארמנית.השואה

במהלךנהרגוארמנים

בשניםשהתקיימההמלחמה,

הראלענת8191-519112

מ״הישרדות"רגעיםמשחזרת

סוואןבימת

התצלומיםלידעומדותאנחנווכואבותהמומותושם"."יד

העםשלהשואהתצלומיאתכךכלהמזכיריםהמחרידים,

לאישראלממשלתפוליטיים,שמטעמיםמכעיסהיהודי.

בשםמתנצלתואניהארמניהעםבשואתהיוםעדהכירה

מקיימותאנחנובמוזיאוןהביקוראחריהמדריכה.בפניעמי

מסורתלהםשאץהארמנים.התמיד.אשלידזיכרוןטקס

ללמוד.ומבטיחיםמתרגשיםלנו,כמוזיכרוןימישל

המרשים.אגאפטכמנזרעושותאנחנוהשניהלילהאת

העתיקיםלקבריםסמוךאוהליםמקימותאנושבחצרו

מקלחת,לנומבטיחיםהיום.שישישיוםמכיווןשבמקום.

ליגורמיםממנהשדולפיםהקפואיםהמיםזרזיףאך

המנהלהצוותבמקום.לחותמטליותעםלהתקלחלהחליט

מכן.לאחרלילה.ופעילותשבתקבלתמארגןיוםלאותו

שלושעםביחדשלי,השינהשקכתוךלישוןפורשתאני

נוחהלאבאוהלהראשוןבלילההלינהקטנטן.באוהלכנות

לזו.זומתקרבותשאנחנוככלהבאים,בלילותאךוצפופה,

ומאזנעיםמגופותינוהנובעהחוםלשיגרה,הופכתהיא

מירי.עםכפיותלישוןנואשותמתגעגעתאנישחזרנו

עםפילאטיסלשיעוראותנומעירהמנזרפעמונידנדון

מכיווציהגוףאתשמשחרריםתרגיליםלנושעושהדליה,

יוצאותאנחנוכגייפ.הממושכתומהישיבהכאוהלהשינה

ראשונהלעצירהעדבנהיגהכינינוומתחלפותלדרך

שעברהכשנהבמסעשזכוהכנותהזברותזכרה".כ״קפה

קפהביתלנופותחותכפרסהנוכחיהמסעאתוקיבלו

מניחותהןמוכרת.רשתכלמביישתהיתהשלאכרמה

ועוגותקפהומגישותזכרהסינרילובשותזכרה,מפות

אותן.לחבקלישבאמושלםכךכלהכלזכרה.ככלי

ירקותגידוליכאןומגדליםחקלאיתארץהיאארמניה

ירקותכסלטנפתחתארוחהכללהפליא.טעימיםופיחת

אךלטעמי,מאודשהיתהעיזיםובגבינתפעםשלבטעם

שקשורמהככלהצער,למרבההבנות.רובשללטעמןלא

טעים:ולאשמןדל,הואהאוכלהארמני,התפריטלשאר

עוףובומעליוצףשהשומןמרקהמכילהאחתצלחת

האוכלאתמעדיפהאניאכלתודה,בשר.כדוריאו

המנהלניות.וחנהאורלילנושבישלוהנהדרהצמחוני

"או-חנה".כצמדהידועות

ובדרךאתגריתשטחבנסיעתלנסועממשיכותאנומשם,

כניהשניאתשאיבדהמקומית,משפחהאצלעוצרות

עםבעוניחייםהםבהמשך(.)ראונגורנו-קרבאךבמלחמת

לכוסאותנומזמיניםבאדיבותםאכלשלהםהחייםבעלי

סמוך.נהרגדתעלבאחומבלותאנוהלילהאתחלב.

והחשובהגדולהאגםסוואן,לימתמגיעותאנולמחרת

מפנק"צוותלים.מוצאאיןשלארמניהמכיווןבמדינה,

פוצחותואנוהאגםשפתעלופיחתשוקולדבפונדואותנו

הצוותיםעםמתערבבותאנושבמהלכהארור",כ״הפי

שלנו.מהגייפשאינןהנשיםאתגםלהכירולומדותהאחרים

הגבוהארגיס,הראלמטפסותאנחנוהצהרייםאחרלקראת

הפסגהלפניעוצריםהגייפיםמטר(.590,4בארמניהביותר

כשאנוכרגל,עושותאנחנואליההדרךואתהמושלגת

כאוהליםישנותאנובערבנתפס.כלתינוףאלמשקיפות

קור!איזהאלוהים,הפסגה.למרגלות

מחכהושםעתיקהלמצודהמטפסותאנחנוהשישיביום

הגלישהעלמוותרתלאאחתאףאומגה.הפתעה:לנו

וליאתורוזישאנטיעמדתמקים"צוותהמענגת,

שישכיףאיזהפנים.וטיפולכרפלקסולוגיהאותנומענגות

מגיעותאנחנוהצהרייםאחרבמסע.מקצועניותנשים

ניקויהמשימה:מכבר.לאשהתגלהיהודיקברותלבית

טקסמקיימותאנומכןלאחרהעשבים.וניכושהקברים

שלושהאחריבגיטרה.ונגינהקדישהכוללמרגש,אזכרה

אנחנולחות,במטליותורחצהבאוהליםלינהשללילות

מיטה!סופסוףהרמון.ככפרבאכסניהללינהמגיעות

והילדיםאשבמופעצופותאנחנוכערבמקלחת!סופסוף

מקומיים.ריקודיםאותנומלמדיםהרמוןשל

מדינתלנגורנו-קרבאך,נוסעותאנחנוהשביעיביום
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עצמאותהעלצדדיחדכאופןשהכריזההדה-פקטו

עדומשמשתמדינהאףידיעלהוכרהלאאךמאזרבייגין,

בעקבותהמדינות.שתיביןפוסקבלתילמתחכמקורהיום

כשניםמדםעקובהמלחמהכאןהתנהלהההכרזה

שאתלאזריים,ארמנייםגרילהכוחותבין4991-1991

מתארחותאנחנובצהרייםהיום.עדבאזוררואיםסימניה

אחרימקומית.משפחהאצלנהרגדותעלתותלעץמתחת

מוזמנותואנחנוכדורעףמשחקמתארגןהצהרייםארוחת

המארחים.חשבוןעלקפהלשתות

אנוסטפניקס,הבירהעירשלבשוקקצרביקוראחרי

וריק,כאןמפחידשושיק.הרפאיםעירלכווןממשיכות

מעטהנטושים.הבתיםבקירותניכריםהמלחמהשרידי

למרותמחפיר.בעוניכאןשחייםהארמניםהתושבים

ניילוןיריעותמכסותמהחלונותחלקאתוקר,גבוהשהאזור

שפעםמלמדיםמנותציםמסגדיםראשיחלונות.במקום

ולמחרתכאןלנותאנחנומוסלמית.אוכלוסייהכאןהיתה

מהגייפיםיורדותאנחנוגוריסבעיירהלארמניה.חוזרות

אחרתלאהיאהנהגתכימגלותאנושםלאוטובוס,ועולות

שלו.הסמויהוהמוכטלתהמסערופאתענת.דר'מאשר

בתלבושתלנומחכה"או-חנה"הצמדהאוטובוסבתוך

ארמניריקודדופקתונויהויוגורטגרנולהעםשפנפנות

לגייפיםחוזרותאנובעירסיוראחריהבנות.אתומלהיבה

"צוותכיף,איזהנחל.גדותעלחמדכפינתצהרייםלארוחת

הארמניתהכנסייהשלהדיןעורכתומזור,ליאתקרנית,

הלילה.כלשוקולדכדורילנוגלגלוכישראל

ומגלותהמרהיבהטאטבכנסייתלכיווןממשיכותאנומכאן

ביותרהארוךברכבללנסועעומדותאנחנונוספת:הפתעה

הנשקףהנוףקילומטר!מחמישהלמעלהשלבאורךכעולם,

מהרככל,יורדותוכשאנחנונשימהעוצרהנסיעהבמהלך

אתמקבלותמי?(אלא"או-חנה".)הצמדבוורודנזירותשתי

ולינהארמניתערבארוחתותותים.שמפניהעםפנינו

היום.אתמסכמותביופיההמדהימההכנסייהלידבאוהלים

וכלמשאלות,עץובומרהיבכמקוםעוצרותאנחנולמחרת,

שהמסעמבקשתאניהעץ.עלותולהמשאלהכותבתאחת

הרללועטרקמקבלתזהבמקוםאבללעולם,ייגמרלא

נוסעותאנחנוההר,למרגלותמגיעותשאנחנועדגעש.

מפסיקותולאמרהיבהפריחהעםירוקיםשדותכתוך

לחייהםהארץשלהנשגביופיהכיןמהדיסוננסלהתפלא

לטפס.ומתחילותלהרמגיעותאנותושביה.שלהעלובים

לצידי,הולכתאהובתיהראלענתאכלברגל.נקעעםאני

לקראתזאת,עםכשצריך.ביותומכתלהישכרלינותנתלא

לפסגה.עדלרוץמתחילהוהיאלידילזחוללהנשכרהסוף

הזאת.לאשהישכושראיזהאדירים,אלוהים

למסע.חברותיישללתמיכהזוכהאנילמטהכדרךגם

עםמתגלגלתחלקסיגל,עםהולכתאנימהדרךחלק

נמצאותשלאהכנותאתלהכירנהדרתדרךזוהיאיילת.

בחייהמובילהמהןאחתשכלמדהימותנשיםכגייפ.איתי

בתחתיתמרתק.אישיסיפורמהןאחתולכלהאזרחיים

כלילהחם.סיידרושותותשבתקבלתעורכותאנחנוההר

לגלותלנוצרבנות.לשיחתארמניותנשיםפוגשותאנחנו

היאחייהןושתוחלת71-31בגילאימתחתנותשהן

עלניכריםהקשיםהחייםבלבד.שנה07-56בסביבות

הצעירות,ורקכהרבהמבוגרותנראות40כנותפניהן:

מלבב.ארמניכיופיפורחות20להןמלאושטרם

לחאןעדהמשידרךנתיבעלנוסעותאנחנוהאחרוןכיום

"מאגמה"כנותהפתעה:לנומצפהשובשם,סריי.קרוואן

)כוללארמניותנשיםשלבתחפושתפנינואתמקבלות

ובכלכנרותמוארהחאןידינו.אתורוחצותכסף!(שיני

סיכוםלשיחתבשקטיושבותאנולבנים.סחלביםמקום

הנשיםאתמכילהאניליבה.עלאשראתאומרתאחתוכל

פעםשלחוויהשעברתיויודעתשסביביהמדהימות

מעוניינות,אתןאםאזלעצמה.חייבתאשהשכלבחיים,

זה!עלרוצופתוחה.עודאוקטוברשללמסעההרשמה

ציאלנג"."מאגמהחברתאורחתהיתההכותבת

אנחנוהצהר״םארור

קברותלביתמהיוצות

לאשהתהלה•הודי

ניקויהמשימה:מכבר,

עשבים.וניכושהקברים

אנחנומכןלאחר

אזכרהטקמקיימות

קדישהכוללמרהש,

משם,בהיטרה.ונהינה

לילותשלושהאחרי

באוהליםלינהשל

לחות,במטליותורחצה

ללינהמהיעותאנחנו

שבכפרבאכסניה

מיטה!וף09הרמון.

מקלחת!וף09
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