לחלום רחוק

מונגוליה

אחת לשנה כמו עוף החול האגדי ,החלום קורם עור וגידים
וקבוצה של אוהבי צילום יוצאים לתעד ,לחוות ,להכיר ולג־
עת במונגוליה .מקום קסום שהזמן קפא בו מלכת ,ששאגות
הקרב של ג'נגיס חאן עדיין מהדהדות ,שעדרי סוסי הפרא
חוצים את הדרך מאופק לאופק .מונגוליה אהובתי.

מאת :אילן אביב
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במונגולית ,וכולם מבינים את כולם...
אירוח נוודים
בעזרתה של אויוקה המתורגמנית מכניסים קצת סדר
מהאוהל המונגולי מגיחה כרס ענקית ,משומנת ונוצצת
בשמש הקופחת ,ומעליה מתחבר לו ראש עגול עם ציצית בדברים .השנה החולפת היתה שנה קשה עם חורף
אכזרי (טמפרטורות של ארבעים מעלות מתחת לאפס)
שער שחור .חונגור מביט עלינו בתמיהה ברורה ומגרש
והעדרים עדיין מתאוששים .המשפחה שלחה את הילדים
כלאחר יד את הכלבים הזועמים בנהמה לא ברורה .על
פניו אפשר לקרוא את השאלה המתבקשת "מאיזה כוכב לכפר הסמוך ונשארה להשגיח על העדרים במחסות
החורף ,מאביסים אותם בקציר הקיץ הדל.
לכת בדיוק נחתתם פה " !??? ...אבל הכנסת האורחים
למרות תנאי החיים הקשים המונגולים חייכנים להפליא,
המפורסמת של הנוודים עובדת גם במקרה זה ,וכל
ולא נשמעת מפיהם מילת תלונה .ביקשנו לצלם (רשות
קבוצת הצלמים מוזמנת בתנועה רחבה אל האוהל.
האוהל המונגולי מסודר להפליא – שלוש מיטות מוגבהות תמיד נדרשת ,ולרוב נענים בחיוב) ומיד רצו בנות
המשפחה ללבוש את ה "דל" המסורתי החגיגי  ,הרקום
על גבי קופסאות שימורים (שלא יעלו החרקים)...
ארונות כתומים ונמוכים עליהן מונחים תשמישי קדושה והצבעוני .ממש חגיגה לעיניים הבנות פוסעות על משטח
הדשא הירוק כאילו הן במסלול דוגמנות פריסאי.
לצד תמונות משפחתיות .מהגג משתלשלות רצועות
אנו מבקשים לצלם עוד – את חליבת הבקר והסוסים
בשר כבש המתייבש לאיטו וגבינת יאק חמוצה .בעלת
(ומונגולית בת חמש רצה לכנוס את העדר הקטן ולקשור
הבית הביישנית מקדמת את פנינו בחיוך מבוייש ונבוך,
את העיזים במעין שתי וערב כהכנה לחליבה) ואילו
ומזמינה אותנו לשבת במעגל סביב התנור הרוחש עליו
חונגור ממהר להפגין את כישורי הרכיבה שלו ,בוחר
מונחת קערת חלב סוסות .בתנועות מיומנות מוזגת את
רמח מהעדר ומדגים לעיננו המשתאות (ולקול תקתוק
ה"-איירק" לקעריות חרסינה ,ואנו משום הנימוס צורבים
המצלמות) השתלטות על הסוס הפראי עד לאפיסת
את שפתותינו בחלב חמוץ וריחני משהו ...מלבד חנן
כוחותיהם של הרוכב והסוס.
הלוגם בהנאה את כל הקערה וזוכה למילוי מחדש.
הסביבה הפסטורלית מסביב לגר משרה עלינו אווירה
השיחה בין קבוצת צלמים ישראלים לבין דרי האוהלים
קסומה :עדרי בקר רועים בשלווה ,סוסים חוצים את
זורמת להפליא :אנו שואלים בעברית והם עונים
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האופק בהליכה נינוחה והשמיים מכוסים בעננים צמריים,
יחודיים למוגוליה היא "ארץ השמיים הכחולים".

איך בכלל הגענו לכאן ???
פעם בשנה אני מחפש קבוצה של אוהבי צילום ,לגלות
להם פינה קסומה של העולם ,מונגוליה .לא צלמים
מקצועיים אלא כאלו שפשוט אוהבים את המצלמה
וגם את המצולם ,ומבקשים להכיר תרבות באופן בלתי
אמצעי" ,בגובה עיני המונגולי" .כאלה שהזמן אינו בוער
בעצמותיהם ,ומסוגלים לשבת אל מול הנוף ,לשתות קפה
ולפטפט בהמתנה לאור הנכון ,לזווית הנכונה.
הקבוצה נאספת לאיטה במשך חודשים .לומדים להכיר,
מצלמים ביחד ,לומדים על מונגוליה ומנהגיה ומקבלים
תדריכי הכנה ליציאה למקום בו בית החולים הקרוב
נמצא במרחק יום נסיעה ,וגם אז רוב הסיכויים שהרופא
הוא וטרינר...
מתארחים בבתי החברים ,מציגים את עצמנו וצילומינו,
משתפים בנסיון ובהכנות למסע .בתחילת אוגוסט מגיע
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היום הגדול של שיחות הטלפון האחרונות עם המשפטים
של "נתראה בדיוטי – פרי" 15 .הרפתקנים הולכים לחצות
את מונגוליה ממדבר גובי ועד אגם חופסגול בצפון ,מסע
של הגשמת חלומות .לא טיול קולינרי אלא הסבה אל
שולחנו של אלוהים עם טלוויזיה של  360מעלות של
טבע וירוק וכחול ,לא מלונות פאר של  5כוכבים אלא
של אוהלי שדה הנטועים תחת שמי אלפי הכוכבים אל
מול אגם צבוע באדום העז של השקיעה .לא טיול של
קונצרטים מאלפים אלא מוזיקת "חומי" גרונית המספרת
את שירת הזמיר ואת דהרת העדרים .מסע אחר של
אנשים שאוהבים טבע ונוכנים למשהו שונה ,אחר.
מונגוליה בוחרת את הקבוצה ,ולא להיפך .לא כל אחד
מוכן ל"טיול טירונות" שכזה .רק אלו שהמילה "מונגוליה"
גורמת להם לדוק של חלום על עיניהם ,להבעה של ילד
מתלהב – מוכנים לזנוח את מרומי אוטובוס התיירים
ולוחות הזמנים המוקפדים למסע שכולו גילויים חדשים
וזרימה עם הטבע.
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גינגיס חאן עדיין חי
בארץ הגדולה פי שבעים מישראל ,מתהלכים להם 2
וחצי מליון מונגולים בגאווה ,נודדים בחופשיות וללא
בעלות על הקרקע עם עדרים ענקיים ( 40מליון בעלי
חיים) בחבל ארץ שיד האדם כמעט ולא שנתה את פניו.
במונגוליה אין כבישים (כמעט) ואין רשת חשמל בסביבה
הכפרית ,ואפילו הכפרים הבודדים מפוזרים בדלילות
מפחידה .מדי מספר קילומטרים ניתן להבחין בפטריות
לבנות ( "גר"  -האוהל מצופה לבד של המונגולים) ושורת
סוסים קשורה ב"-חניה" שלפני הגר.
על דופן הר מול עיר הבירה "אולן באטאר" חקוקה
בסלעים דמותו המרשמיה של ג'ינגיס חאן .דומה שכל
מונגולי הוא צאצא של המנהיג בן ה  800שנה .גנגניס
חאן איחד את שבטי הנודדים בערבה המונגולית בשנת
 ,1206ויצא למסעות כיבוש מערבה לאירופה ,ודרומה
לסין .תחת הנהגתו כבשו המונגולים רכובי הסוסים
את רוב העולם הידוע תוך כדי השארת הררי גולגלות
בדרכם ושבילי הרס וביזה .המונגולים של היום מתארים
את ג'ינגיס חאן ככובש נאור ,שידע להעריך גבורה (גם
של אויביו) ואומץ ,כפלורליסט דתי שהתיר לעממים
הכבושים את חופש האמונה וכאדם פשוט מנהגים.
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בציורים המונגולים ניבט ג'ינגיס חאן עם שיער וזקן לבנים
אשר מותירים בך את התחושה של סב טוב ומיטיב ,מעין
"אליהו הנביא" בן עמנו .למען הסר ספק :איש זה הוביל
מסעות לכיבוש אירופה שהותירו  17מיליון גוויות בשבילי
הלחמה .על הרקע של הערצה לאומית לגינגיס חאן ניתן
לראות את השפעתו עד ליום זה .גינגיס חאן טבע את
חותמו בהותירו אחריו את ה "יאסאה" ( –)Yasaהתורה
הכתובה של פקודותיו ומצוותיו לעם המונגולי .המונגולים
משמרים את תרבות הנדידה ,העצמאות והכבוד על פי
חוקה בלתי כתובה מהמאה ה.13-
צא לי מהפריים (או צלם ,בקיצור)
אחרי הנחיתה וההתאקלמות למשך יום אחד בבירה,
אנחנו מתארגנים על רכבי השטח ,לקראת היציאה.
ארבעה צלמים ונהג בכל אחד מהג'יפים ,מכשירי קשר,
מים ואוכל ,אוהלים ושקי שינה .לוגיסטיקה לא פשוטה
המשקפת תנועה בשטח קשה ,עצמאות מלאה ושימת
לב לכל הפרטים וההפתעות בדרך .כעבור שעה של
נסיעה אנו מרגישים שהגענו לעולם אחר :המרחבים
הענקיים של מונגוליה נפרסים תחת שמיים כחולים
ועננים צמריים לבנים ,סוחטים אנחות התפעלות בכל
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בערב יושבים אל המדורה שהמונגולים בתושייתם הכינו,
סיבוב ועיקול של הדרך .כטירונים במונגוליה ,המצלמה
ואילנה שולפת שירונים שהוכנו מבעוד מועד .התמונה
עובדת כמעט ללא הפסק ,עוצרים אל מול כל עדר ,כל
סוס .לאט לאט מתקדמים במדינה הענקית הזו ,מרגישים כמעט סוריאליסטית :קבוצה של ישראלים ומונגולים,
יושבים סביב מדורה לאור שקיעה על גדות אדם נפלא
את הקצב משתנה ,את המרחבים הירוקים עם הדשא
הנמוך מחליפים את עצמם לגבעות נמוכות .הכיוון צפונה ,ושרים שירים ישראלים ומונגולים .אויונה הטבחית
אל אגם חופסגול היפיפה ,כמעט  1500ק"מ של דרכי עפר מפליאה בשיר מקסים ,עם קול צלול וחודר שמשאיר
אותנו פעורי פה.
ונהרות שעלינו לחצות.
אויר הבוקר הקר חודר לאוהל ומבעד לדלת הפתוחה
את הלילה הראשון עושים במחנה גרים ()Ger Camp
נשקף האגם הרגוע .מהמטבח עולים ריחות ארוחת
אל מול חומותיה האגדתיות של חארחורין ,עיר הבירה
הבוקר שאויונה מכינה ,ושוב מפתיע אותנו עם לחם
הקדומה של ג'ינגיס חאן .במקום נותרה רק חומה גדולה
המקיפה  17מנזרים בודהיסטים שנותרו מ 40-מנזרי עבר מטוגן ,ביצים וסלט ישראלי לתפארת.
הדרך נפרשת מתפתלת לאורך חופי האגם ,והצעקה:
מפוארים .השלטון הקומוניסטי-רוסי רצח בשיטתיות
"אני מצלם ,צאו לי מהפריים!" נשמעת תדיר .קבוצה של
כ 30-אלף נזירים בתחילת המאה ה ,20-ולמרות זאת
צלמים מלאי אגו וחשיבות אינה פשוטה לניהול...
אלפי מונגולים עולים לרגל אל המקום המקודש,
ארוחת הצהרים על שיאו של הר ,מוצאת אותנו רעבים
להתפלל להניח מנחות ולבקש בקשות.
ויגעים משהו מהטיפוס ,אבל המטעמים של אויונה
מחארחורין העתיקה אנו מתחילים לטפס אל צפון
והמיקום הנהדר שמצא בעבורנו הוייגה "עין הנץ"
המדינה הענקית ,דרך חבל ארץ פעיל מבחינה געשית,
משכיחים מאתנו כל תלונה .עוד לפני שהמרק נמזג
מעיינות חמים וסלעי הרי געש .חלק מהדרך הולכים
המצצלמות נשלפות ,שמים מקטב לניגודיות השמיים,
כדי לחלץ עצמות ,והשיירה מתארכת .אנשים הולכים
והופ – עוד סדרה מתועדת לזכרון.
בקבוצות או לבד ,בשבילי העפר ,טובלים ביערות עצים
מחטיים ענקים והציקאדות מצרצרות ברעש .מאחורי
טירונות מאוחרת
העיקול נפרש לעינינו הלא-מאמינות אגם כחול ענקי,
לינת השטח הראשונה באיזור בו אין מחנות גר גורמת
נושק להרים גבוהים ושורה של גרים לבנים למרגלותיו.
להתרגשות בקבוצה .שכחנו כבר איך זה להרגיש טיפה
מחנה הלילה הבא שלנו מול האגם היפהפה הזה.
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הריח משך אליו קבוצת רוכבים מונגולית שעברה
מלוכלכים ,לא להתקלח ,לישון באוהל סיירים ולהרגיש
בסביבה ,וללא היסוס או שאלה הצטרפה לארוחת הערב
קור...
שלנו .פרט ל"-שלום" וכמה הנדות ראש לברכה ,לא
מרחוק המראה ממש מצטלם היטב :שורת אוהלים
הוחלפו מילים רבות .זהו מנהג הערבה :מי שהכין אוכל
ישרה טבולה במשטחי דשא ענקיים ,נחל כחול מתפתל
חם חייב לכבד את אלו שבנדידה.
בין האוהלים ומדורה כבר בוערת לה בעליזות .הירח
השכמת הבוקר הייתה נפלאה :אויוקה פותחת את
העולה מביא עימו קור בלתי יאמן ,וההצטופפות יחדיו
הריצ'רץ של האוהל ,מוצאת אותנו חצי מנומנמים ושואלת
סביב המדורה ממש לא עוזרת .אוצ'ה ,הנהג המונגולי
"קפה או תה?" את חצי השעה הראשונה של היום אנו
השמן מסתובב חצי לבוש כאילו הקור אינו משפיע עליו,
מבלים בשכיבה באוהל ,עם קפה ביד ומביטים בעולם
גורר בכבדות דלי ענק ובתוכו "חורחוג" – חתיכות כבש
המתעורר בשקט ,בשלווה ושומעים את משק הצפורים,
מעורבבות עם אבנים שלוהטו במדורה ותפוחי אדמה.
היאקים הגועים והעדרים היוצאים למרעה .מנה של
המאכל המסורתי המונגולי נבלע במהירות בכרסינו
הרעבות ,ורק אנחות התענוג מפריעות את שלוות הערבה .בריאות.
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הריח של החביתות מושך אותנו החוצה ,רחצה קצרה במי
הנחל הקפואים ובזמן שאנחנו מספרים את חוויות הלילה
בארוחת הבוקר ,המונגולים מקפלים את המחנה ומוכנים
לתזוזה .אנחנו יוצאים להליכת הבוקר ,והצוות מנקה את
סביבת המחנה מכל סימן וזכר לשהותנו .טיול "אקו".
המסע מתקדם ,ואנו עוברים את האגם הלבן בדרכנו
צפונה ,אל האזור הסיבירי של מונגוליה .נוף הגבעות
מחליף את מקומו ליערות מחטיים ,העליות ארוכות יותר
מהירידות ואנו מטפסים לגבהים של  3000 – 2500מטר
מעל פני הים .הרוח הקרה שורקת בין העצים וחותכת
בפנינו בכל עצירה לשירותים.
אנו עוצרים בעיירה "מורון" להצטיידות .העיירה הינה
בירת המחוז ,אחת מ 22-מחוזות הקיימים במונגוליה
ומספקת את השירותים המוניציפליים והאזרחיים
הנדרשים .השוק המקומי מקורה בחלקו ,ומשמש את
האוכלוסיה המקומית לצרכי קיומם :אוהלים ואוכפים
לצד בשר כבש ,מסמרים וחלקי מכוניות בערבוביה ליד
ארונות קטנים ופסלי תפילה בודהיסטים .אנחנו מצלמים
בשקיקה עד אשר מונגולי זועף משליך אבנים לעברנו,
והבננו שהשוק אינו מסביר פנים לצלמים.

המצלמה כמדיום תקשורתי
תחשבו על הסיטואציה הבאה  -אחה"צ בבית ,הילדים
מכינים שיעורים ואתם צופים בטלוויזיה ,במטבח מתנגנת
ארוחת הערב ולפתע – דפיקות קלות בדלת ,ובפתח
מדריכה נערית עם  15צלמים מביטים בשקיקה על
כל פרט ...מספר מילות נימוסין מהמדריכה והופ – כל
הקבוצה זורמת פנימה וללא היסוס מתחילה לצלם את
המטבח ,הילדים ההמומים והכלב המשפחתי שנובח
כמטורף .נשמע דמיוני? לא בדיוק .כך זה נראה בעיני
המונגולי המארח אותנו באוהלו.
השיטה אותה אני מצאתי הכי נכונה להפשיר את
הקרח היא הסקרנות והשימוש במצלמה .צריך לזכור
שבדיוק כמו שאנו רוצים לדעת על אורח החיים שלהם
– המונגולים מעונינים לשמוע על שלנו .אז פותחים את
השיחה בהצגת עצמנו ,מאיפה באנו ומה הרקע שלנו.
איפה גרים ,וקצת על קדושת ירושלים .החלפת המידע
(ולא רק לקיחתו) גורמת למונגולים להתקרב ,להפתח
ואפילו לשאול שאלות .ואז מבקשים את רשותם לצלם,
אשר לרוב ניתנת בקלות .מסבירים כי מטרתנו לתעד
את תרבותם .את התמונה הראשונה שמצלמים ,לרוב
את בעלי האוהל ,מייד מראים להם על גב המצמה .הם
מתאהבים ,ומתחילים לדגמן ,לבקש לצלם את הבנים,
להראות את יכולות הרכיבה שלהם והחגיגה לעיניים
מתחילה .בסיום כל "סבב" צילום שכזה מבקשים בבישנות
כי נשלח להם תמונות ,וכותבים על פיסת נייר את
כתובתם בכפר הקרוב .תמיד ,תמיד אני מבטיח ומקיים:
כל שנה אוסף מחברי הקבוצה מאות תמונות ומחלק אותן
למונגולים שבדרך .לא תמיד מוצא אותם ,אבל תמיד יש
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מישהו שמזהה את קרוב משפחתו או חבר ,והתמונות
מתקבלות בשמחה.
נושא התעוד תופס חשיבות במסעות הצילום  -במקרה
אחד הבאתי לשבט הצאטאן תמונה של השמאן ,ובדיעבד
התברר כי בזמן שחלף מאז הצילום הוא התאבד כי
מישהו לבש את הגלימה שמעניקה לו כוחות וגזל אותם
ממנו .התמונה שהבאנו היתה האחרונה בחייו.
במקרה אחר הוזמנו לחתונה מקומית ,נפלאה וצבעונית.
שהינו עם המשפחה כמעט יום שלם בחגיגות והכנות
לחתונה .שנתיים אחר כך עברתי בסמוך לכפר החתונה,
וקפצתי לביקור קצר עם כמה עשרות תמונות .כשנכנסתי
לגר ,האם כמעט והתעלפה .החלה לבכות ,ולהתרגש,
וספרה לי כי תמונות החתונה אשר נלקחו על ידי צלם
הכפר נשרפו כולן (מצלמת פילם) ום חיפשו אותנו בכל
רחבי מונגוליה לנסות ולקבל עותקים ,ללא הצלחה .והנה,
שנתיים אחרי ,התמונות היחידות מהחתונה הגיעו ליעדן.
כל הכפר הגיע לצפות...

מעבר ההרים לחופסגול
אגם חופסגול בצפון מונגוליה הינו מאגר המים המתוקים
הגדול המונגוליה ,והשני בעולם בצלילות מימיו .ביום עם
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ראות טובה ניתן לראות משאיות דלק רוסיות אשר ניסו
לחצות את האגם הקפוא במקום בו הקרח היה דק מדי,
בנסיון להמלט ממשמר הגבול ,וטבעו.
הדרך מובילה אותנו באחד ממעברי ההרים החלקלקים
ביותר ,ואנכפ'ת הנהג מבצע  3סיבובים עם הרכב סביב
ה"אובו" לפני חציית המעבר .אובו מונגולי הינו גל אבנים
המוצב בנקודת אנרגיה על פני הקרקע ,ועליו ענפים
המסודרים כאוהל טיפי המצביע אל השמיים .המבנה הזה
מתעל את האנרגיה הקדושה כלפי השמיים ,והמונגולים
עוטפים את הענפים בצעיפים כחולים לאות כבוד
("חאטאק") ומניחים מנחה לכוחות הטבע בין האבנים.
המנחה יכולה להיות שטרות כסף או בקבוקי וודקה
ואפילו מקלות הליכה...
עוד עיקול אחד – והאגם התכול נגלה במלוא הדרו.
אנו מתקדמים אל מחנה הגר שלנו ,ומתקבלים בברכות
חמות על ידי הצוות ,שהכין בעבורנו את המים החמים
במקלחות וארוחת צהריים עשירה .האוהלים המונגולים
שלנו נמצאים בתוך כר דשא ,מוקף ביער עבות מצד אחד,
ושפת מים כחולה ושקופה מהצד השני .מקום של שלווה
ושקט.
לאחר יום של בטלה והתאוששות ,יוצאים לרכיבת סוסים
אל שבט הצאטאן שאמור לחנות בהרים סביב האגם.

הצאטאן הינם שבט של נוודי איילים ,מהבודדים שעדיין
קימים בעולם .הם נעים בין מונגוליה לרוסיה הסיבירית,
נעזרים באיילי הצפון לנשיאת האוהלים שלהם ולאספקת
חלב ובשר .השבט עני מאוד ,ובחורפים הקשים מוצנחת
עזרה ואוכל ממסוקים מונגולים ורוסיים לחברי השבט.
הרכיבה משתלמת ,ומצאנו בצפון האגם את השמאנית
של הצאטאן (כוהנת דת) .השמאנית הזו נחשבת כבעלת
כוחות מאגיים חזקים במיוחד במונגוליה ,ואויוקה הביטה
בה בהערצה בלתי מוסתרת .הוזמנו לעישון עימה באוהל,
ולשיחה מתורגמת שנגעה ב 39-האמהות הרוחניות שלה
עימן היא נמצאת במגע יומיומי ,על הטקסים לגירוש
הרוחות הרעות ועל מנהגי החיים של הצאטאן .השמאנית
הציגה בפניו שצ יחדה להם היא קוראת "הראשון"" ,זה
ללא שם"" ,מספר שלוש" ,היא" ועוד שמות לא ברורים
אשר נועדו בדיוק כדי להסתיר את הילדים עד לבגרותם
מהעין הרעה.
בערב מתכנסת הקבוצה באוהל-האוכל ,ולאחר הארוחה
מתפתחת לה שיחה .אולי זו הרגשת האינטמיות ,הריחוק
מהבית ומההמולה ,ואולי זו מונגוליה ,אבל לפתע אנשים
מדברים .מספרים על עצמם ,על מלחמות שעברו ,על
הרגעים המעניינים בחייהם ,שיאים ומורדות .על הבן
של שושנה שנפל בקרב ,על שיגור טיל ה"חץ" של אילן,

על שליחות "עדים במדים" של ניר...כל אחד בוחר במה
לשתף .מונגוליה מוציאה רגשות מאנשים.

 1000מונגולים רוכבים בסערה
מאגם חופסגול אנו בעצם מתחילים את דרכנו חזרה
לציבילזציה ,ומעיירת המחוז תופסים טיסה ל-אולן
באטור ,שהיום ,אחרי שבועיים בשטח נראית כמרכז
תרבותי שוקק חיים לעומת תדמית "המערב הפרוע" לה
זכתה במבט הראשון שלנו.
כ 60-ק"מ מערבית לעיר מתקיים שחזור של קרב מונגולי
מתקופת ג'ינגיס חאן ,ואנו  ,עייפים ,מותשים ומריחים
בדיוק כקבוצת טירונים שזה עתה סיימה מסלול ,לא
מוותרים .הרכב שאמור היה לקחתנו לאחר צהרים של
אמבטיה חמה וארחה במסעדה נסב לעבר שדה הקרב.
בלב השדות אנו רואים מעיין טריבונה ארעית ,מערכת
סאונד שמזכירה את יום העצמאות בבית הספר היסודי
"ויצמן" נהריה ,ושורה של מכוניות "גזלנים" עם בירה
מקומית .אנו מתמקמים בצייתנות בטריבונה הנטושה
כמעט ,לא יודעים למה לצפות .לפתע נראה באופק
ענן אבק עצום .השמים מאחורי הגבעות נצבעו בחום,
ומבין ענני האבק מגיחים  1000רוכבים בלבוש מלחמה
מונגולי קדום .היללות מקפיאות הדם ,האדמה הרועדת
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תחתינו מעוצמת הלמות הפרסות ,והמבט מזרה האימה
של המונגולים העומדים לדרסנו מעבירים את החוויה
שבפניה ניצבו הצבאות הנוצרים במאה ה .13-למרות
שידענו שזהו שחזור בלבד ,היה משהו מצמרר בהפגנת
הכוח של הקוהרטה המונגולית .הקרבות המשוחזרים
נמשכו כשעתיים ,כאשר המונגולים מפליאים
בוירטואזיות מדהימה את שליטתם ברכיבה ,את יכולתם
לשלוח חץ מקשת הישר בלב מטרה ,את התחרותיות
הטבועה בהם ,ואת יכולתם הפיזית במאבקים כוחניים
האחד בשני .ההצגה מסתיימת כאשר מספר מונגולים
שוכבים על הקרקע נאנקים מכאב (אמיתי) חבולים
ופצועים .הזירה היתה מושלמת למאות תמונות אשר
נראות כאילו נלקחו מסט של סרט היסטורי.
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הערב נגמר בארוחת פרידה מהמארחים ומהצוות
המונגולי ,בחלוקת מחמאות הדדיות ובהבטחות לפגישות
מרוחקות בעתיד.
הדרך הארוכה הביתה מתחילה מחר.

אז...למה ???
כולם שואלים אותי "למה ?" .מה מניע איש היי-טק
ומשפחה ,לקום ולנדוד למונגוליה הרחוקה שנה אחר
שנה עם קבוצה של צלמים? מה גורם לי להמיר את חיי
הנוחות בשבועיים של אוהלים ,קלקולי קיבה ונסיעות
מפרכות.
התשובה כל כך ברורה לי ,שלעיתים איני מבין את
השואל .לפני  30שנים ,כילד קטן ,קראתי ספר על מסעות
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הכיבוש של ג'ינגיס חאן .וכילד קטן תמיד חלמתי לרכב
לצידו של החאן הגדול ,לכבוש עולם ולהציל את מירהלה,
מלכת הכיתה.
איפה שהוא בגיל  ,40שמתי לב שאם לא מתווים תוכניות
להגשמת חלומות ,הם פשוט לא מתגשמים לבד .ניסיתי
לשכנע חבר או שניים לבוא עימי למוגוליה ,ופרט למנוד
ראש רחמני לא זכיתי לשיתוף פעולה .אז נסעתי לבדי,
וחציתי את מונגוליה ממדבר הגובי ועד חופסגול .מסע
מדהים שחשף בפני את המונגולים החמים ,המארחים,

והתמימים .התאהבתי במונגוליה ,וליבי נצבט.
מאז ,אני משלב כל שנה בין אהבת הצילום ,לאהבת
מונגוליה .מוצא את הקבוצה שאדע שיהיו שותפים
לחלומות ,שיכבדו את המונגולים ותרבותם ,שיהיו
פתוחים למשהו אחר .מבלה שבועיים קסומים בטבע
הפראי והאמיתי באחד המקומות הבודדים בעולם שיד
האדם לא שינתה אותו ,מצלם ,לומד ומקשיב.

איי.בי.אס יבואנית
חברת  KATAבישראל

לחלום רחוק ,מונגוליה.
אילן אביב www.far-dream.info

עצב את תיק חלומותיך ותוכל לזכות בציוד צילום
בשווי  $5000ובפרסים מדהימים נוספים
מ Kata, Canon, Gitzo, Manfrotto-וLitepanels -
First prize: :mklgeÛeY\]ÛZY_ÛZqÛqgmjÛ;]ka_fÛ:YfgfÛ;ÛeYjcÛ@@Û9g\qÛ:YfgfÛ¤~Û<=ÛCÛ
@JÛLJDÛd]fkÛ:YfgfÛ¤Û=£ÛLJDÛd]fkÛ>alrgÛKjYn]d]jÛKjahg\ÛCal]hYf]dkÛDa[jgÛhjg

רצועת מצלמה איכותית מתנה ל 500-השולחים הראשונים!
KÛ8;~ ~¤8
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כנס ל Kata Dream Bag Challange

פרס ראשון
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התמונות להמחשה בלבד

לא מוצא את תיק הצילום המושלם?
עצב אותו בעצמך!
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