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כתב וצילם: איתן בינו

TheWave



 “מעבר להרים והמדבר
 אומרות האגדות ישנו מקום
 שאיש ממנו חי עוד לא חזר
והוא נקרא הסלע האדום” 

גם למדינת יוטה יש סלע אדום משלה, והוא נקרא  - The wave הגל, 
הצליחו  מזל  בני  סגולה  יחידי  שרק  נידחת  אינדיאנית  בשמורת טבע 
להגיע לשם. אנחנו ניסינו במשך עשר השנים האחרונות, ללא הצלחה. 
למה זה כל כך קשה? בכל יום יש הקצאה לעשרה זוכים בגורל במקום 
ועשרה נוספים באינטרנט. ניסינו בשתי הדרכים, אפילו הגענו במיוחד 
למקום רק כדי לעזוב במפח נפש ולהבטיח לעצמנו שעוד נגיע. ניסינו גם 
אין-ספור פעמים בהגרלה הממוחשבת, שרק גזלה את כספנו )חמישה 

דולרים להימור( ולא הביאה לנו את האישור הנכסף.

הפעם החלטנו להתמקצע ולהקצות למטרה הזאת  חמישה ימים. אם 
לא נצליח בדרך חוקית, נתגנב.

את  להסתיר  הצלחנו  ולא  מוקדמת,  בוקר  בשעת  להגרלה  התייצבנו 
לנו שעקב  התרגשותנו. המשרד הקטן התמלא ב-30 מתחרים )אמרו 
החורף הקשה יש מעט מטיילים. בדרך כלל מגיעים כ-150 איש ביום(. 
מילאנו את הטפסים, והפקיד הכניס לתוך כלוב עגול כדורים ממוספרים 
והתחיל לסובב. כולם היו דרוכים כמו מהמרים בלאס וגאס מול הרולטה.

הזריחה מעניקה לסלע האדום צבע שנראה לא אמיתי.   1
המתח בשיאו: שומר הפארק מגלגל את גלגל המזלות. אולי הפעם סוף   2

סוף נזכה.

רק צמחייה לא מפונקת מסוגלת לשרוד במדבר היבש והקשוח הזה.  3
צליל, חברתנו למסע, על משטחי אבן החול הסדוקים. ההרים האלו הם   4
ברוח  שנערם  הקוורץ  הוא  ממנה  שנותר  שמה  גרניט,  של  בליה  בעצם 

את  צבעו  שגם  ברזל  תחמוצות  של  האדיבה  בעזרתן  והתגבש  בדיונות 

הנוף.
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המספר שלנו עלה בגורל... יש! סוף סוף אנחנו על “הגל”. יתר המהמרים 
עזבו את המשרד חפויי ראש ונותרנו עשרה בני מזל לתדרוך.

אל  לנווט.  אמורים  אתם  זה  ועם  תמונות,  עם  דף  מקבלים  “אתם 
של  גדולה  כך  כל  כמות  בסלעים  יש  והמצפן,   G.P.S-ה על  תסמכו 
ששום  כך  סלולרית,  קליטה  אין  מתבלבלים.  שהמכשירים  ברזל 
לכם,  לעזור  שתוכל  טופוגרפית  מפה  אין  תפעל.  לא  ניווט  תוכנית 
יש  אבל  שילוט,  אין  אתכם.  יבלבלו  באזור  המעטים  השבילים  וגם 
רוג’ומים שרק יטעו אתכם ואתם צריכים להתעלם מהם, וכיוון שירד 
בתמונות  הדרך  ציוני  את  לזהות  קשה  לכם  יהיה  כבד  שלג  השבוע 
איתכם  קחו  ציפיות.  תפתחו  אל  אז  שלג,  מכוסה  יהיה  ‘הגל’  ואפילו 
לבוש חם וציוד שיאפשרו לכם לשרוד בלילה. היו מטיילים שנפלו פה 
ממצוקים כשחיפשו את הדרך בחשכה. לא מעטים מתו מהיפותרמיה 
אפשר  אי  משהו,  ועוד  אה,  בקיץ.  חום  ומכת  מהתייבשות  או  בחורף 
ובוץ  בבוקר  קרח  מכוסה  הדרך  גבוה.  שטח  רכב  ללא  לכאן  להגיע 
עמוק בערב. אם תיתקעו, לא יהיה מי שיחלץ אתכם. דרך צלחה”. איך 
הזה... הבנאדם  של  החיובית  והגישה  האופטימיות  את  אוהב   שאני 

שחר  עם  ויצאנו  בעיירה,  היחידה  בחברה  מופקע  במחיר  ג’יפ  שכרנו 
לדרך אל אחד האזורים היפים והנידחים ביותר ביבשת האמריקאית.

היום הגדול - בעוד כמה שעות נראה את “הגל”. התרגשתי כמו חתן 
התחלנו  מילדות.  לו  שהבטיחו  שידוך  הראשונה  בפעם  שפוגש  חרדי 
יצירות  האדומים  בנחלים  פיסל  הלילה  ויפה.  קפוא  בנוף  בצעידה 
הצילום  ניסיונות  מרהיבים.  שלהבת  בצבעי  קרח  גבישי  עם  אומנות 
נשברה(. לא  שהמצלמה  )העיקר  כואב  ובטוסיק  בהחלקה  לי   עלו 

אומרים שלפעמים הדרך חשובה לפחות כמו המטרה. 

ערער )ג'וניפר( מצליח לשרוד בסדקים בסלע. יכול להיות שעץ ה"בונסאי"   1
ַכן ֲחֵרִרים  י-ָיבֹוא טֹוב; ְוׁשָ ֲעָרָבה, ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ ַעְרָער ּבָ הזה בן מאות שנים. "ְוָהָיה ּכְ

ב" )ירמיהו י"ז ו(. ר, ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְולֹא ֵתׁשֵ ְדּבָ ּמִ ּבַ
והטנדר  מאוד,  מאתגרת  הייתה  והמושלגת  הבוצית  הדרך  על  הנהיגה   2
הישן ששכרנו בקושי העביר הילוכים והחליק כשיכור מצד לצד, לפעמים 

על פי התהום.

אך  השלולית,  של  הקרח  ציפוי  את  לשבור  הולכת  צליל  כאילו  נראה   3
למעשה היא לא נמצאת מעליו.

Wave-חיבוק אוהב בחיק ה  4.
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כשהדרך כל כך יפה, מה עוד מחכה לנו בהמשך? 

ונעזרנו קצת בעקבות שמצאנו על השלג  ניווטה עם התמונות  דורית 
שקפאו  הקדומות  הדיונות  נוף  זה.  על  לסמוך  שאפשר  בתקווה  הרך, 
ונוצקו במשך מיליוני שנים, עם דבק גיאולוגי של תחמוצות מתכתיות 
אדומות, צהובות וסגולות, נראה מעולם אחר, והשכבות הזכירו מפה 
לי  קרץ  קניון  וכל  עליו  לטפס  קרא  הר  כל  תלת-ממדית.  טופוגרפית 
טיפוס  עוד  במשימה.  הפגנו דבקות  אנחנו  אך  תוכו,  אותי אל  והזמין 
שם... ואנחנו  במורד,  גלישה  ועוד  חלקלק  שלג/קרח  הר  על   תלול 

“לפתע כמו קפא בהם דמם
ראו הם את הסלע האדום

הו, הסלע האדום - האדום”

התהלכנו נפעמים )וזו לא מליצה( בתוך יצירת האומנות הזאת של בורא 
עולם )או הטבע לאתאיסטים(, והתענגנו על המראות, על הקונטרסט 
עם השלג הלבן )הנדיר כל כך במדבר( ועל גב המים הקפוא שבמרכזו. 
השארתי את המצלמה לצליל )החברה שטיילה איתנו(, והדגמנו החלקה 

אומנותית על הקרח. ואז דורית הצביעה על סדק קטן שנפער בקרח...

כדי  פרופיל  להוריד  חייו  שנות  מאות  במשך  למד  הערער/ג'וניפר/ברוש   1
את  לעבור  כדי  הענפים  או  מהגזע  חלק  "הורג"  הוא  לפעמים  לשרוד. 

תקופות הבצורת.

משתעשעים על השלולית הקפואה, בלי לדעת שהקרח הוא רק זיגוג דק   2
למים הקפואים שמתחת.

אשר לא יגורנו בא לנו. מזל שהשלולית לא הייתה עמוקה מאוד.  3
מנסים לייבש בגדים בשמש ה"השקרנית" הקפואה.  4

גבישי קרח שופעי תחמוצת ברזל במופע הבוקר הקפוא.  5
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לא הספקנו אפילו להגיד ג’ק רובינז... וכבר היינו בתוך המים הקפואים 
עד הברכיים )דורית קצת יותר(. אני יודע שכג’נטלמן ובעל מסור הייתי 
אמור קודם כול לסייע לרעייתי ולהוציא אותה מהמים, אך שמתי לב 
שצליל קצת בהלם ולכן היא לא מצלמת. “צלמי, צלמי” צעקתי אליה, 
יד  להושיט  והתפנתי  נרגעתי  הפלאש  הבזקי  את  שראיתי  אחרי  ורק 

לדורית ולחלץ אותה לחוף מבטחים.

סחטנו את הגרביים והתחתונים, ניקזנו את הנעליים וישבנו להתחרדן 
על הסלעים. לא התחשק לי לחזור לתחתונים רטובים אז ויתרתי, אבל 

לגרביים והנעליים שקפאו לא הייתה לי ברירה...

באנגלית  פתק,  מצאנו  היציאה,  לנקודת  ערב  דמדומי  עם  כשחזרנו 
ובסינית, על מטייל סיני שאבד במקום שעה קלה לפני שהגענו. נזכרתי 
שבאמת ראינו קבוצה של סינים שזכתה אתמול בהגרלה, ותהיתי עד 

כמה הם מוכנים למסלול כזה.

כשנהגתי בג’יפ חזרה, הבוץ הקפוא של הבוקר כבר הפשיר והפך לביצת 
והאוטו החליק  ניסיתי לשלב הנעה קדמית, אך ללא הצלחה,  מדמנה. 
והתחפר. הרגשתי שההגה נותר בגדר המלצה, וזו הייתה חוויה מפחידה 
למדיי. לפני אור אחרון עוד ראינו את קבוצת הסינים המודאגים וטנדר 

צליל מפשירה את האיברים הקפואים בריצה קלילה.   1
נוצר בדיונות המאובנות ששויפו במשך מיליוני שנים בסיוע  הקניון הזה   2

המים, הרוח והחול ויצרו פיסול קינטי מרהיב.

אותו  למצוא  שהסיכוי  ידענו  אך  הנעדר,  את  לחפש  שיצא  משטרתי 
בחשכה והיכולת שלו לשרוד את הקור של הלילה קלושים.

מצאו  שלא  לנו  ובישרו  חדשות  יש  אם  לברר  למשרד  ניגשנו  בבוקר 
קצת  שהם  חשבנו  והסכנות,  התדרוך  את  כששמענו  אתמול,  אותו. 
 מגזימים. בדיעבד, מסתבר שלא הזהירו מספיק, או שהסינים לא הבינו.
קולו  מהדהד  כשבראשי  הבא,  ליעד  והמשכנו  המכונית  את  התנענו 

העמוק של אריק לביא המנוח:

“מעבר להרים ולמדבר
אומרות האגדות ישנו מקום
שאיש ממנו חי עוד לא חזר

  ”...והוא נקרא הסלע האדום

12

  טבע הדברים | 49 48 | טבע הדברים



  טבע הדברים | 51 50 | טבע הדברים

גוש ענק של אבן חול שניתק מהמצוק ומקשט לנו את הנוף.

יש. הצלחנו להגיע ל-Wave ולשרוד כדי לספר על החוויה.


