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 Fat man's misery

ב-30 השנים שחיינו בלוס אנג'לס אספנו לא מעט חברים. חלקם ליוו אותנו 
הכמעט  האפשרויות  ארץ  את  חוו  אמריקה,  לדרום  צבא  אחרי  הטיול  מאז 
טיפסנו  חברים אחרים, שאיתם  לארץ.  החופשי  בזמנם  וחזרו  מוגבלות  לא 
על הרים, רכבנו על אופניים ורקדנו ריקודי עם, עדיין נותרו שם, וכנראה לא 
יחזרו לארץ. במקרה לחלוטין, שלושת העשורים האלו לא יצרו אפילו חברות 
הרפתקנים  הכי  הטיולים  את  אמריקאים.  "נייטיבס"  עם  טובה  ממש  אחת 
שלנו בארצות הברית אנחנו עושים עם גבי וצליל, חברים ותיקים שאוהבים 

גם הם טיולים אתגריים, טיפוס הרים ורכיבת אופניים.

קסדות,  רתמות,  חבלים,  אופניים,  זוגות  ארבעה  האוטו  על  העמסנו 
מקום  לנו  נשאר  לא  שכמעט  עד  ואוכל,  נלווה  ציוד  שינה,  שקי  אוהל, 
לאזור  הגענו  בוקר  ועם  יוטה,  לכיוון  מזרחה,  ערב  עם  יצאנו  לשבת. 

ציון  המפורסם  לפארק  שמחוץ  הצבעונית  החול  אבן 
הפה(. את  לנבל  אוהב  לא  אני  אבל  זיון,  אומרים   )המקומיים 

הורדנו את האופניים, רכבנו כל היום על שפת המצוקים, וסיימנו 
ארוך  יום  קצר.  וחרופ  טובה  ערב  ארוחת  מאולתרת,  במקלחת 

ומאתגר מחכה לנו מחר וצריך לחטוף תנומה קלה.

הטלפון  שעון  מדגמיות,  שינה  שעות  שלוש  אולי  אחרי 
אותנו,  להעיר  הצליח  באוהל  שלנו  השינה  שקי  לצד  שהיה 
של  הזה  )בצד  ישרים  שנת  נמה  שעדיין  השמש  את  לא  אך 
העפר  בדרך  בחושך,  ויצאנו  הציוד  את  ארזנו  הארץ(.  כדור 
קניון   - Fat man’s misery - שלנו  היעד  לעבר  הקשה, 
ומפותל. צר  לקניון  מאוד  רחב  שם   - השמן  האדם  של   הסבל 

  טבע הדברים | 41 40 | טבע הדברים

כתב וצילם: איתן בינו

וירג'ין קניון – "הקניון הבתול". חלק קטן ממנו נמצא בתחום 

שמורת הטבע, והוא מאוד מתויר. הקטע היפה שאותו חצינו היה 

שומם לחלוטין בגלל כמה מפלים גבוהים שחוסמים את המעבר.

רכיבה על אופניים מול הנוף המדהים של "קניון ציון". 

יכול  לא  כשהמבט  הדרך  במהמורות  להתרכז  קשה 

להתנתק מהצוקים האדומים.



אבן החול הצבעונית נוצרה מדיונות מאובנות שעוצבו על ידי המים והרוח.   1
גרגירי החול שנישאים בסופות משמשים כנייר זכוכית שמלטש את הנוף.

שיטפון אחד ממלא גבים בסחף ושיטפון אחר מנקה וממלא אותם במים   2
צלולים, וחוזר חלילה.

ונלכד בין שני קירות הקניון. כיום אין  גזע של עץ עתיק נסחף בשיטפון   3
וההתייבשות.  המדבור  תופעת  בגלל  כנראה  כאלו,  גדולים  עצים  באזור 

העץ נראה יציב מספיק כדי לעגן עליו את החבל.

יותר מדיי בעניין  וצליל כבר ביקרו שם, לא דאגנו  גבי  כיוון שידידינו 
הניווט, אף על פי שהקניון הזה רק מתחיל בפארק אך רובו מחוצה לו, 

ואין שום שילוט או שביל מוסדר.

)הסיוט  תכולים  היו  השמיים  וצבעוני,  יפה  היה  החול  אבן  נוף 
היה  והלב  שיטפונות(,  הוא  כזה  לקניון  כשנכנסים  גדול  הכי 
לעולם  שירדו  יופי  של  קבין  מעשרה  ספק,  כל  ללא  שמחה.  מלא 
ולאשתי... לירושלים  והשאר  ליוטה,  שייכים  ושליש   שמונה 
בכיוון  הם  הולכים  אנחנו  שבו  בשביל  הנעליים  שעקבות  כשנוכחנו 
ההפוך להליכה שלנו, הבנו שאנחנו קצת בבעיה, ובעצם אנחנו הולכים 
זמן  ואובדן  בשביל היציאה מהקניון. לאחר כמה התברברויות בשטח 
יקר, הגענו לנחל רחב שהלך ונעשה צר עד שהגיע למפל גדול. גבי חשב 
שזה הקניון, אבל לא היה לגמרי בטוח. אני בדרך כלל מאוד אופטימי, 
אבל לא אכחיש שעברו לי מחשבות בראש מה אם זה הקניון הלא נכון, 
הרי יש פה עשרות קניונים דומים. ומה אם ניתקל במפל שהחבל שלנו 
לא יהיה ארוך מספיק? ואם ניתקע בלילה ללא ציוד שינה, אוכל ומים? 
 ואיך יחלצו אותנו כשהמקום שומם לחלוטין ואין שמץ קליטה סלולרית:
וקסדות,  רתמות  עלינו  שמנו  שליליות.  למחשבות  זמן  לנו  היה  לא 
שלשלנו את החבל והתכוננו לירידה במפל. אנחת רווחה. אנחנו בקניון 

הנכון...

1

2
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שארבעתנו  אף  הקניון.  שם  משמעות  את  גילינו  מאוד  מהר 
להידחק  מסוגלים  בקושי  שאנחנו  גילינו  מרחבים,  ארוכים  יותר 
וסלעים  בגזעים  סתומים  כמעט  היו  מהמעברים  חלק  הצר.  לקניון 
להוציא  תרמילים,  להוריד  צריכים  והיינו  מלמעלה,  שנפלו 
ולהשאיר  הצרים,  למעברים  להידחק  מהריאות,  האוויר  את 
המחוספסים. החול  אבן  קירות  על  אפידרמיס  עקבות   הרבה 

לא  השמש  שעין  קפואות  בבריכות  הסתיימו  מהמפלים  גדול  חלק 
שזפה מעולם.

התרמילים  העברת  על  אחראי  הייתי  אני  בחבורה,  כגבוה 
עם  האצבעות,  קצות  על  טופפתי  וכך  הבריכה,  לגדת  מהמפל 
בהמשך  גדול  בור  לי  מחכה  שלא  בתקווה  מעלה,  מתוחות  ידיים 
היה  גבי  שבחבורה,  המקצועי  בתור  התרמילים.  עם  אותי  שיטביע 
בטוחים... והרגשנו  בחבלים  הגלישה  של  הטכני  הצד  על   אחראי 

המפוסלים  הקירות  עם  הקניון,  מיפי  להתרשם  שלא  היה  אפשר  אי 
שנתקעו  העתיקים  והעצים  המרהיבות  הסלע  קשתות  והצבעוניים, 
חבל  כמה  החבלים(.  לעיגון  מעט  לא  בהם  )השתמשנו  בשיטפונות 
שהיה כל כך קשה לצלם, עם האפלולית ורעידות הקור שלא הצלחתי 

להשתלט עליהן.

הפך  אפלולי,  תמיד  שממילא  הקניון  משמעותי.  באיחור  כבר  היינו 
נגמר.  לא  שזה  מרגישים  בריכה,  ועוד  מפל  עוד  למדיי.  חשוך  להיות 
על  המים  מריצוד  המרהיבות,  הסלע  מתצורות  ליהנות  קשה  כבר 
לפתע  אך  לצלם,  כבר טעם  היה  לא  אפילו  והשקט.  השלווה  הקירות, 
עינינו. מול  הגועש  )הבתול(  הווירג'ין  נהר  את  וראינו  הקניון,   נפתח 
פרדה  הייתה  וזו  חם,  ממעיין  מימיה  את  קיבלה  האחרונה  הבריכה 

קניון,  לרדת  הוא  התכנון  כאשר  גם  סנדרסון(.  )דני  בירידה"  עליות  "יש   1
לפעמים צריך לטפס על מצוק מאתגר כדי להמשיך הלאה. אפשר לראות 

קצת פחד במבט.

ולהעביר  התרמיל  את  להוריד  צריך  הקניון  של  הצרים  המעברים  ברוב   2
הלאה כדי לא להיתקע.

אפילו אני, שבחרתי הורים עם גנים רזים, מתקשה לעבור.  3

2

1
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רציתי  זפטה.  במקום  ליטוף  מהמים  לקבל  סוף  סוף  מהקניון.  נפלאה 
להשתכשך שם יותר, אך השמש הראתה סימנים של שקיעה לפנינו עוד 

דרך ארוכה ארוכה.

התמונות שצילמתי מאפשרות לכל אחד, בכל משקל וכושר, להתרווח 
על הכורסה ולצפות בלי לסבול מהקור והשפשופים מהחבל והסלעים, 

באחד מפלאי העולם היפים והחבויים ביותר ביקומנו.

החופים  מיפי  נפעם  הייתי  לסיני,  מגיע  כשהייתי  שנים,  הרבה  לפני 
ומי המפרץ הכחולים, ולא תיארתי לעצמי מה יתגלה לנגד עיניי ברגע 
פתאום  למים.  מתחת  הראש  את  ואכניס  פניי  על  משקפת  שאשים 
יכול להשאיר אותי  עולם מקביל, מפתיע, שונה, פראי, שהיה  התגלה 

פעור פה, אלמלא ידעתי שזה היה מביא לבליעת מי ים.

הם  מה  מלמעלה  במבט  מגלים  בלעז( לא  קניון  החריץ )סלוט  קניוני 
באדמה,  סדק  הטוב,  במקרה  תראה,  גוגל  של  המפה  בחובם.  צופנים 
אך כשנכנסים פנימה, אפילו בחמסין הכי נוראי, מגיעים לעולם חשוך, 
קריר, רטוב ויפהפה, מעין מיני קוסמוס חבוי שרק יחידי סגולה אמיצים 
שהמקבילה  השמן,  האדם  של  הסבל  קניון  הוא  כזה  לגלות.  מצליחים 
היחידה שמצאתי לו בעולמנו היא משל השועל והכרם. מה קורה לאדם 
ששוקל קצת יותר מהרוחב המרבי שמותר בקניון, שנתקע בלי אפשרות 
לעלות או לרדת? מחכה עד שירדו הרזרוות השומניות ואז משתחרר או 

מחכה לשיטפון שישלוף את הפקק מהבקבוק?

ידו של מטפס הרים תחת  קילומטרים ספורים מכאן נתפסה  במרחק 
כדי  זנבה  את  שמשירה  לטאה  כמו  אותה,  לכרות  נאלץ  והוא  אבן 
שעות"(.  127"  - סרט  זה  על  עשו  )אפילו  הרודף  מהטורף   להינצל 

האתגר העיקרי - לשמור את התרמילים יבשים.  1
לא הצלחנו להבין איך גזעים ארוכים וישרים הגיעו לתחתיתו של הקניון   2
מבדחת  השערה  העלינו  החידה  את  לפתור  כשניסינו  והמפותל.  הצר 

שקודם היה גזע ורק אחר כך הקניון התחתר סביבו.

צליל גולשת אל תוך בריכת המים הקפואים.  3

2

1
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כשנמצאים בקניון סגור השמש קצרת הסבלנות, אוספת את פקלאותיה 
וקרניה מוקדם, ומשאירה אחריה שובל של חושך וקור. שביל היציאה 
מהנהר היה ורטיקלי לחלוטין, ללא שמץ הוריזונטליות מנחמת. גיליתי 
מחדש כמה כבד יכול להיות חבל רטוב, וכמה מפחיד להיאחז בזיז סלע 
לא אמין, שמתפרק תחת כובד המשקל. כשגוש סלע שבו אחזתי התפורר, 
 נפלתי על דורית שבלמה את הידרדרותי והוסיפה עוד פציעה לקודמות.

הגענו למעלה בכוחות כמעט אחרונים )וזו לא מליצה(. החשכה הייתה 
היה  השביל  במזרח.  עלה  גזורה  בוהן  ציפורן  וירח  מוחלטת,  כמעט 
מסומן ברוג'ומים )ערמות אבנים בערבית. הפועל לרגום כנראה קשור 
לשורש הזה(, אך הם הלכו והתמעטו, והשביל גם הוא הלך ודעך והפך 
לשביל לבעלי חיים עד שלבסוף נעלם לגמרי. חזרנו על עקבינו, ניסינו 
ימינה ושמאלה לפי המפה בטלפון הנייד, אך בסופו של דבר, בשעה 11 
בלילה, הבנו שאנחנו מבורברים למדיי, לא על השביל, באמצע שממה 
מוחלטת ללא שום אורות של יישוב למצפן, ומצוקים תלולים מכל עבר. 

באין קליטה סלולרית, אפילו מפות גוגל בטלפון לא ממש עזרו.

ולהסתכן  ומים  אנרגיה  לא לבזבז  כדי  לילה,  לשנת  להתמקם  החלטנו 
בנפילה, בתקווה שאולי עם בוקר נצליח לראות נוף מוכר. גם מצב המים 
שלנו היה בכי רע. הרגשתי צימאון נורא ויובש בפה, אבל זה לא אחראי 

לשתות כי מחר מצפה לנו הליכה ארוכה בשמש הקופחת.

"מים  טיפות  כמה  ולגמתי  דורית  של  הרטובה  החולצה  את  סחטתי 
מינרליים". גבי סחט את כפפות הטיפוס שלו לתוך בקבוק, אבל הותרנו 

את המים בטעם עור בלוי לשעת חירום, בתקווה שלא נצטרך.

את המים מהמכל היחידי ששאבתי מהנהר חילקנו בין המימיות הקטנות. 
זה היה מכל מים עם מכסה לא אמין שקנינו בסופר. אם הוא ידלוף, זה 
ניסינו לפלטר את המים, אך הפילטר התפרק ומילא את  הסוף שלנו. 
שלנו. האחרונה  הצרה  זו  במים  זיהום  שוין.  נו  פחם.  בגרגירי   המים 

דורית בנתה חץ מאבנים בכיוון ההתקדמות המשוער, ונשכבנו על פיסת 
חול בין הסלעים. קיווינו להצליח להירדם אך הזיעה ומי הנהר הספוגים 
בבגדים ינקו כל טיפה של חום מגופינו. רוקנתי את התרמיל שלי, ודורית 
נכנסה אליו כמו לשק שינה. ככל שעברו השעות גבר הקור ונכנסנו לרעד 

גבי סוחט כפפות ובגדים רטובים לתוך מימיה ריקה. שיהיה לשעת חירום.   1
מים במדבר, עכורים ומלוכלכים ככל שיהיו, יכולים להוות הבדל בין חיים 

ומוות.

בשני  תלויים  חיינו  מתכת.  למימיית  מהנהר  ששאבנו  מים  מעביר  אני   2
על  שיגן  מפלסטיק  המים  מכל  על  לסמוך  אפשר  ואי  האלו,  הליטרים 

"הזהב" שלנו.

מכינים "אומגה" כדי להעביר את התרמילים מעבר לבריכות העמוקות.  3

2

13

  טבע הדברים | 49 48 | טבע הדברים



לא רצוני מעייף ובלתי פוסק ששאב כמות אדירה של אנרגיה חיונית.
שמילא  ומניאק,  קטן  קקטוס  על  ונשכבה  בחשכה  לב  שמה  לא  צליל 
את זרועה וכתפה במאות קוצים כואבים )שעות אחר כך דורית ישבה 

ופלתה את הקוצים הקטנים עם פינצטה(.

ראשונה  עזרה  חירום,  מזון  ובתוכה  למים  אטומה  מימייה  יש  לגבי 
וגפרורים. ליד המקום שבו רבצנו היה מונח עץ יבש, אולי בן מאות שנים 
)המזל שלנו שהמקום היה מרוחק מהציוויליזציה. בפארקים הלאומיים 
אי אפשר אפילו למצוא קיסם למדורה(, ובשעה שתיים לפנות בוקר, 
כשנוכחנו שממילא אף אחד לא מצליח להירדם, גבי קושש את העץ 
חיממה  והאש  ריח,  או  עשן  ללא  בקלות,  נדלק  העץ  מדורה.  והדליק 
את  גופינו הקפואים וייבשה את הבגדים הרטובים שלנו. את הגרביים 
מעל  מרשמלו  כמו  לאט  וצלינו  ההליכה  מקלות  על  הלבשנו  הספוגים 
בנו  הספיגה  וזו  הלילה,  כל  האש  את  האכילו  וצליל  דורית  המדורה. 
קלוריות חיוניות. לא הצלחתי להירדם. צד אחד של גופי להט מהאש 

והצד השני רעד מקור.

טמפרטורת  את  לאזן  כדי  לצד  מצד  הסתובבנו  הזריחה  שעד  בשעות 
הגוף כמו שווארמה על מוט מסתובב.

עם האור האדמדם הראשון שבצבץ מעל ההרים יצאנו לדרך בעקבות 
החץ שדורית סימנה על הסלעים. אף פעם בהיסטוריה לא לקח לנו כל 
כך מהר לפרק מחנה - לא היו אוהל ושקי שינה לקפל, לא היה לנו אוכל 
לארוחת בוקר והיינו כבר לבושים. היה חשוב לנו להתקדם כמה שיותר 
מהר בשעות הקרירות כדי לחסוך מים. בכל שנה שומעים על אנשים 

להיזהר. הדבר  צריכים  ואנחנו ממש  הזה,  למוות במדבר  שמתייבשים 
האחרון שהיינו רוצים זה להיות פה חלק מהסטטיסטיקה…

את  שסימן  הלבן  החרוטי  ההר  את  ראינו  ומייגע  ארוך  טיפוס  לאחר 
דרכנו בהלוך, וידענו שאנחנו בכיוון הנכון, אבל איזה תוואי שטח פרוע 
מחכה לנו בהמשך? ואכן אשר יגורנו בא לנו, והתגלה לנו קניון עמוק 

ותלול, אך בסופו חיכה לנו השביל המוכר מאתמול.

ניצלנו, עכשיו אפשר להתפרע עם המים, לשתות שני שלוקים במקום 
אחד ולאכול את אחרון החטיפים.

הגענו  במבה.  ועטיפות  סיגריות  בדלי  לראות  שמחנו  פתאום 
לציוויליזציה.

על הכביש שחוצה את הפארק היו תקועים בפקק עשרות אוטובוסים, 
והתיירים המשתאים שלפו מצלמות וצילמו את הנוף דרך החלונות ואת 
מחוץ  מצאנו מלון  הממוסגרים בחלון.  ההרים  רקע  על  בסלפי  עצמם 
לפארק, התקלחנו, נשכבנו על הסדינים הלבנים והמעומלנים, התכסינו 
בפוך סינתטי וסוף סוף, אחרי שלושה לילות נטולי שינה, נפלנו לתרדמת 

  ...נסיכים עמוקה, מבלי לחכות לנשיקת הצפרדע

עצי הברוש )קוניפר( יכולים לחיות מאות ואלפי שנים במדבר אכזרי,   3 1
שבו יורדים מילימטרים ספורים של גשם בשנה. לא כולם שורדים.

מקלחת  משמש  הקופחת  בשמש  סגור  אוטו  בתוך  שחור  מים  מכל   2
שדה חמה ומהנה בסופו של יום.
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