
כמו במקומות רבים בעולמנו, ובעיקר באזור 
שבינינו לבין הודו, חבויים מקומות מהיפים בעולם, 

החסומים בפנינו בגלל טרור פנאטי ושלטון רשע. 
יצאתי לבדוק הכצעקתה.

טרקים 
"באגדת קשמיר"

כתב: שוקה רווק
צילמו: דוד רוזנשטיין ושוקה רווק
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טרקים 
"באגדת קשמיר"

קשמיר ג'אמו
שטח: 222,236 קמ"ר )כמעט 

פי עשרה ממדינת ישראל(, 
מדינה הררית בעיקרה עם 

עמקי קשמיר ואחרים שבהם 
מגדלים: אורז וכרכום לתעשיית 

הזעפרן, וכן עיזים קשמיריות 
ארוכות צמר לתעשיית אריגי 

פשמינה.

אוכלוסייה: 12,550,000, רובם 
מוסלמים שיעים.

אזור שהוא חלק מ–27 מדינות 
)state(, עם עצמאות מיוחדת 

שהחלה ב–26 באוקטובר 1947.

בירת חורף - ג'אמו, קיץ - 
סרינגאר, כ-700,000 תושבים.

פתיח
לפתע אני מוצא את עצמי בשיירה של מאות חוגגים – 

עולי רגל. בשעה של טרם אור ראשון של בוקר,

כולם, ואני בתוכם יוצא דופן ושונה, הולכים על שביל 
אמארנאט מערת   - פנינו  ומטרת  קשמיר,  בהרי  צר 

(Amarnat(, מערה גדולה בגובה כ-4,000 מ' מעל פני 
הים, שבתוכה זקיף קרח שעל פי ההינדים הוא הלינגאם 

(סמל פאלי( של האל הנורא "לורד שיווה".

תת-היבשת  פינות  מכל  מתקבצים  הינדים  רגל  עולי 
אל מערת אמארנאט  לטפס  חייהם  ושאיפת  ההודית, 
זקיף הקרח שבמערה, שהוא  לראות את  בחיים,  פעם 
משאת נפשו של כל הינדי באשר הוא, ולסגוד לו, לפלא 
יולי  בחודש  לעלות  ההינדים  מצווים  שאליו  הגדול, 

כשהירח מלא.

שיירת החוגגים מתחילה לעלות למערה בשלושה טורים 
עיקריים: טור העולים ברגליהם, שהם כמחצית העולים 
למערה, טור הרוכבים על סוסי הרים קשמיריים, וטור 
של אלה העולים על אלונקות ישיבה שנישאות על ידי 
ארבעה קשמירים חסונים. אלה גם אלה, נשים וגברים 
משקלם  או  גילם  מפאת  ברגל  לעלות  יכולים  שאינם 
על  הצפיפות  הזה.   הלוקסוס  את  להם  מרשה  וכיסם 
השביל רבה: נוהגי הסוסים שומרים על משעולם תוך 
קריאות "פנו דרך", כמוהם נושאי האלונקות שקריאות 
האזהרה שלהם רמות, תוך שהם הולכים במקבצים של 
שלוש-ארבע אלונקות נישאות, וכמובן ההולכים ברגל 

ביגיעה רבה.

לכולם כאמור מטרה אחת - לעלות למערת הלינגאם 
את  מצאתי  וכך  בגבהים.  שנמצאת  שיווה  של 
צעירים  וגברים,  נשים  אלפי  בין  ונדחף  דוחף  עצמי 
בהם  ועוד  האמונה.  בכוח  בעיקר  העולים  ומבוגרים, 
מאות קשמירים מוסלמים שהם כוח העזר והמינהלה, 
למערה  להגיע  יכולים  אינם  ההינדים  שבלעדיהם 
>>> הנכספת.  

 Twinsar האגמים התאומים >>
phaniraj :צילום
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סיפור מסעי לקשמיר
 ולמה הגעתי לקשמיר? בהיותי בטיול של חוג טרש באזור תמנע, סיפרה 
לי דנית, אחת המטיילות הוותיקות בחוג, שהיא נרשמה ל"טרק האגמים 
הגדולים" בהרי קשמיר שבצפון-מערב הודו. על קשמיר "פנינת הודו" 
שמעתי עוד בצעירותי, כמקום הנמצא מעבר להרי ההימליה. לפני כ-20 
העולם,  סביב  אתגריים  למסעות  חברי  ז"ל,  כהן  מאיתן  שמעתי  שנה 
צפון  פרדש שבקרן המזרחית של  ארונצאל  ועד  מקמצ'טקה שברוסיה 
סוס  טבח,  מדריך,  של  "משלחת"  עם  לבד,  לקשמיר  טייל  איתן  הודו. 
השלג  ומדרונות  קשמיר  יערות  אל  שטיפסו  מקומיים  כולם  ומוביל, 
ועל  בהם,  החיים  והאנשים  הנופים  על  סיפר  איתן  שמעליהם.  והקרח 
הקלות שבה אפשר לטייל בארץ מוסלמית שיעית זו, התומכת במינהלות 

זולות ואמינות השוות לכל נפש, וכך גמלה בי ההחלטה להגיע לשם.

בארץ  לטייל  חיי  הזדמנות  שזו  הבנתי  דנית  של  הפשוט  מסיפורה 
מסתורית זו. תאריכי היציאה לטרק "האגמים הגדולים של קשמיר" 
ומעברי ההרים  בהרים  יולי. כאשר השלג מפשיר  הם החל מתחילת 
הגבוהים לקשמיר נפתחים. כאשר מתחילה הרשמה לטרק זה. ארגון 
כלל הודי שנקרא India Hikers  פותח הרשמה של כמה קבוצות לטרק 
זה. אני מקבל טופס הרשמה כבר בחודשי החורף של השנה (2017(, 
ולהחליט,  להזדרז  ושעליי  במהירות  לי שההרשמה מתמלאת  ונאמר 
ואז למלא טופסי בריאות וכושר, וכמובן להעביר כסף מזומן להבטחת 
מקומי בטרק. אני בוחר בתאריכים 9 עד 16 ביולי, ומבטיח את מקומי 

בטרק הנכסף.

טאנג"  "לאנג  טרק  את  להדריך  אמור  אני  אפריל  שבחודש  מאחר 
שבנפאל, מיהרתי לרקום תוכנית שתחילתה בנפאל, המשכה חודש בסין, 
וסופה בתחילת יוני בצפון הודו – מנאלי – לדאק – קשמיר, תוך כוונה 
להיות בקשמיר בתחילת יולי, ולהגיע לנקודת המפגש לטרק ב-9 ביולי 
בסרינגאר – בירת קשמיר. רכשתי כרטיסי טיסה בעזרת רבקה מ"אשת 
טורס בית שאן", בהתאם לתוכנית. וכך, בגילי המתקדם (86 שנים(, אני 

יוצא לעוד אחד ממסעותיי.

ואכן, בתחילת חודש יוני נפגשתי עם חברים (לימור, ציפי, מירה ודוד( 
בדלהי, ועשינו את דרכנו ללדאק שבצפון-מערב הודו, הנושקת לקשמיר. 
כדי להגיע ללה, בירת לדאק, אנחנו עוברים בנסיעה כמה מעברי הרים 
שגובהם מעל 5,000 מ' מעל פני הים, מה שמאפשר לנו להתרגל לגובה. 
בלדאק בחרנו בטרק שבעמק מרקה, טרק של שלושה ימים אל קאנדה 

לה, המתנשא לגובה 4,970 מ' מעל פני הים. 

לדאק, ככל שראינו, היא ארץ מדברית חשופה, עם הרבה מי המסת 
שלגים בקניונים. מעניין שבתחילת יוני חלק ממעברי ההרים שמעל 
5,000 מ' עדיין חסומים למעבר. אחרי שיטוט נוסף מצאנו את עצמנו 
ליומיים  רכב  שכרנו  לה  בעיר  לקשמיר.  הדרך  על  ביוני  ב-20  כבר 

נסיעה לסרינגאר. 

בכמה  עובר  הוא  לכן.  קודם  שבועיים  לתנועה  נפתח  לקשמיר  הכביש 
מעברי הרים שמושלגים רוב ימות השנה. הנסיעה כוללת עצירה בעיירה 
  Namika la קרגיל שבמדינת קשמיר. על פי הספר, עברנו במעבר ההרים
לקשמיר. מכאן משתנה התמונה כולה: ההרים "לובשים" כסות ירוקה 
של יערות עצי מחט ואחו אלפיני באזורים הגבוהים. לדאק נמצאת בצל 
ירוקה  ועל כן היא מעוטת גשמים. עם זאת, קשמיר היא מדינה  גשם, 

שהלחות בה גבוהה. 

ממש מעבר למעבר ההרים Zoji la שוכן הכפר הקטן באלטאל, שאנחנו 
הדרמה  בו  התרחשה  מכן  לאחר  כשבועיים  בו.  מרגישים  לא  אפילו 
האישית שלי, שבה אתחיל בפסטיבל העלייה לרגל למערת אמארנאט, 
שהיא גם עבורי חוויה של פעם בחיים. בהמשך עברנו בעיירת דרכים 
מאובקת ששמה סונאמארג, שממנה אתחיל שבועיים לאחר מכן בטרק 

ואגמיה,  סרינגאר  העיר  היה  שלנו  שהיעד  מאחר  הגדולים.  האגמים 
אנחנו שועטים אליה. ברקע הרים מושלגים, ואחו אלפיני רוחש עדרי 

כבשים, פרות וסוסים וכפרים ציוריים - פסטורליה אמיתית.

כמו  מדרומו.  משתרעת  והעיר  דאל,   – הגדול  האגם  מתגלה  ממרחק 
את כל התיירים מביא אותנו נהגנו לבית סירות בשפתו הדרומית של 
האגם. בעל הבית כבר מחכה לנו ברציף, ובשיט קצר בסירת שיקארה 
אנחנו מגיעים לסירת מלוננו, המקובעת לשפת האגם. בית הסירה שלנו 
מאובזר כמלון ברמת נוחיות גבוהה ומפנקת, מותאמת לחמישה תיירים 
כמונו. אחרי כל טלטולי הדרך וכל מה שעברנו עד עתה, בהחלט מקום 
של רוגע ושלווה. לקראת שקיעה יצאנו בסירת שיקארה מפוארת לשיט 
היכרות עם האגם ובתי הסירה שבחופו. למוחרת ערכנו סיור קצר בעיר, 
המאה  בתחילת  שהוקמו  ומצפון,  ממערב  העיר  את  העוטרים  ובגנים 
ה-17. גן "שאלימאר באג" נבנה על ידי השליט שאה ג'האן עבור רעייתו 
מומתאז מהאל, שמאוחר יותר, עם מותה המוקדם, נקברה על ידו בעיר 
עדיין  אלה  גנים  עולם.  מפלאי  כאחד  המפורסם  מהאל  בטאג'  אגרה, 
תושבי  להנאת  השנים,  במהלך  הורחבו  והם  מיוחד,  בסגנון  מעוצבים 
אפשר  אי  לא,  ואיך  וכמובן,  כמונו.  והזרים  ההודים  התיירים  העיר, 
לוותר על ביקור במקדש שיווה ההינדי שנבנה על גבעה גבוהה ובראשה 

המקדש שבמרכזו לינגאם - אבן גדולה לתפארתו של האל שיווה, בלב 
ליבה של העיר המוסלמית שיעית. אכן עוד דוגמה לחיים בכפיפה אחת 
ובכבוד הדדי. אגב, העלייה למקדש מותרת לכולם בתנאי שישאירו את 

המצלמות והטלפונים ליד השער.

באגם.  שיט  על  מוותרים  לא  אנו  לטרק  יוצאים  שאנחנו  לפני  יום 
בית הסירה,  ושוב סירת שיאקרה עם שייט מיומן נקשרת למרפסת 
עולים  פארוק,  לשם  העונה  והמדריך,  הטבח  הבית,  אב  עם  ואנחנו 
ליום של שיט. האגם הולך ונפתח מולנו. עוברים ליד סירת סופרמרקט 
למכירה  ומציעות  סירות  מופיעות  מקום  משום  כאשר  מקובעת, 
כביכול  אלינו  נצמדים  כולם  ועוד.  ים  מאכלי  תמרוקים,   - מציאות 
לשיחת חולין ומוציאים את מרכולתם, מתוך תקווה להעביר מזומנים 

מכיסנו לכיסם. מבחינתם אנחנו בנק שט.

שמותר  באזור  לתוכם  קפיצה  מזמינים  כמותם,  מאין  צלולים  המים 
מקסיקנית  נימפיאה  של  משטחים  מופיעים  בהמשך  לשחייה. 
רחבים.  ועליה  וצהובים  גדולים  שפרחיה   ,)Nymphaea Mexicana)
ביניהם גם מעט פרחי נימפיאה כחלחלה ועדינה, שמין קרוב לה מופיע 
משוט  בהפעלת  לשייט  מסייעים  אנחנו  השיט  בהמשך  אצלנו.  גם 

הודו

פקיסטן

אפגינסטן

דלהינפאל

ג'מו וקשמיר

<< בית סירות, והסירות הממתינות לתיירים לעת שקיעה.
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שני. בדרך עוברים ליד עץ דולב ענק הגדל על שפת האגם. השייטים 
אוהבים לחסות בצילו, ואנחנו מנצלים את העובדה כדי לעלות אליו 
ולמדוד את היקפו (כ-11 מ'(. חשבון פשוט מעלה שקוטרו כשלושה 
מ' וחצי. אכן מסה אדירה. בסופו של השיט חזרנו למלוננו הצף, תוך 
החלטה לצאת לטרק היכרות. בחרנו טרק ליד העיירה פאלגאם ועמק 

ארו. הסכמנו עם בעל הבית על תשלום ושכירת רכב לפאלגאם.

שבהם  חקלאיים  ושטחים  כפרים  במישור  עוברת  לפאלגאם  הדרך 
ו... פרחי כורכום תרבותי הפורחים בחורף. לאורך הדרך  מגדלים אורז 
בתי ממכר לתבלין הכורכום, שערכו נמדד כמעט בזהב. לאחר כ-50 ק"מ 
פנינו צפונה לאורך נהר הלידר, שתחילתו בהרים העוטרים את עמק ארו 
אוטובוסים,  של  גדולות  שיירות  שם  עוברות  העת  כל  פנינו(.  (מטרת 
לנו  מספר  נהגנו,  אחמד,  ההודי.  הצבא  של  חיילים  ומאות  משאיות 
שבסוף חודש יוני יוצאת שיירת עולי הרגל יטרה (yatra( של ההינדים אל 
מערת אמארנאט. הואיל ואנחנו עתה ב-25 ביוני, נסיים בדיוק בתחילת 
נפלה  והנה  בה,  להשתתף  שנים  מזה עשרות  כמה  לרגל שאני  העלייה 

בחלקי הזדמנות חיי לחוות אירוע כה רב רושם.

של  דרכים  מחסומי  כמה  דרך  לפאלגאם  ממשיכים  ציפיות  מלא  בלב 
הצבא. בפאלגאם נדחסים למונית שר – משותפת. רק 15 ק"מ, ואנחנו 
בכפר ההררי ארו (Aru(. אחד הנוסעים יורד איתנו, ומבלי להחליף מילה 
מוריד את הציוד שלנו ומכניס אותו לחצר מלון "שלגי הרים". רק לאחר 
אותנו"  "צד  ופשוט  במונית  איתנו  נסע  המלון  שבעל  לנו  התברר  מכן 
למלונו. המלון נראה טוב, עם מרפסת לנוף ודלי מים חמים. מפה לשם 
פותחים לו את העונה גם בטרק. מהר מאוד נרקמת תוכנית ללילה במלון, 
ולקרחון. פשוט מאוד  ימי טרק לאגמים  ושלושה  לילות באוהלים  שני 
נפלנו לידיו לפתיחת העונה, והוא מסייע בארגון כל השאר. משא ומתן 

קצר, המחיר נסגר, ושני הצדדים מרווחים. 

עלייה לרגל
אקדים ואומר שכל טיולי הטרקים שעשיתי באגמים הקפואים בגוזייקונד 
בעלותנו  מרס-אפריל.  או  אוקטובר  הטרקים  בעונות  היו  שבנפאל, 
הגדול  לאגם  ומתנקזים  הבאים  שבילים  למראה  התפעלנו  לאגמים 
בגוזייקונד, בגובה 4,300 מ' מעל פני הים. לאורך השבילים מאות בסיסי 
מ'(   4,610) לה  לאורלבינה  ההרים  במעבר  אפילו  חניה.  ואתרי  אוהלים 
של  השבילים  שאלה  לנו  אמרו  הנפאלים  מלווינו  מבנים.  כמה  נראים 
עולי הרגל ההינדים - נפאלים והודים העולים לאגם הקדוש לאל שיווה 
שזה האגם שלו. והסלע הגדול הבולט שבאמצע הוא הכיסא שעליו יושב 
שיווה, רואה ובלתי נראה וצופה במאמיניו הסובבים את האגם בתהלוכה 
יולי. בכל פעם  בירח מלא של חודש  ותפילות  בלתי פוסקת תוך שירה 
החוגגים  לשיירת  להצטרף  אוכל  איך  בערגה  לאגמים חשבתי  שהגעתי 
המופלאה הזאת. אלא שחודש יולי הוא זמן המונסון, אז נשפכים "דליים 
של גשם" משמיים - מעל 1,000 מ"מ או עמוד של מטר מים בחודש אחד, 
ורק השביל שסביב האגם והרוג'ומים שעל הסלעים, שמתחרים ביניהם 
מי יהיה עמוק יותר במים, מעידים על הדרמה שהתחוללה כאן. ויתרתי...

במקום  לאגמים  הטרק  בסוף  מטיילים  של  קבוצה  היינו  אחר  במקרה 
שנקרא ציזופאני (מים קרים בלשון הנפאלים וההודים(. בבוקר נקלענו 
לשיירת חוגגים, הפעם בודהיסטים, נשים בלבן חגיגי וגברים. הלכנו קטע 
קצר, והם פנו לדרכם, למקדש שיווה ובית תפילה בודהיסטי בסמיכות, 

ואנחנו המשכנו בדרכנו על פי התוכנית.

פעם נוספת סובבנו את הר קאילאש (6,714 מ' מעל פני הים( בטיבט. 
פסגתו קרחון, והוא מושבו הבלעדי של שיווה, ואין בלבדו הרשאי לטפס 
להר. סובבנו את ההר ארבעה ימים עם מאות אנשים בסתם ימים של חול. 
גם שם נדלקתי על ההצטרפות הגדולה לשיירת החוגגים הבודהיסטים 
ויחגוג. התקנאתי ביכולת של  יחיה  יחד. איש איש באמונתו  הצועדים 
חוגגים משתי דתות כמעט מנוגדות, הינדים עם שיווה ובודהיסטים עם 

בודהה, לצעוד בכבוד הדדי כראוי למקום של קדושה.

כשיצאנו הפעם לפאלגאם, לאחר בירור קצר במקום הובהר לי שעליי 
להוציא פרמיט (אישור מיוחד( בסרינגאר כדי שאוכל להצטרף לשיירת 
בקשמיר,  הטיול  הסתיים  שעבורם  בחבריי  מלווה  זו.  נחשקת  חוגגים 

חזרתי לבית הסירה.

נפרדנו לשלום, ואני הולך למרכז התיירות הממשלתי שבעיר כדי לברר 
היכן ואיך אקבל את הפרמיט. אלא שמבט קצר בדרכוני ואני מתבשר שלא 
אוכל לקבל פרמיט כיוון שהוא מוגבל לאנשים שגילם מתחת ל-75, ואני 
הרי בן 86. בום, כמו פטיש בראש. הואיל ואינני מוותר בקלות, ו"לטוס" 
משובש  בכביש  הראשי  למשרד  "טס"  אני  לי,  מותר  עדיין  בטוק-טוק 
למערת  העולה  לטרק  פרמיט  להנפקת  למשרד  ומגיע  לעייפה,  עמוס 
אמארנאט, אך גם כאן הגבלת הגיל נאכפת בצורה חד-משמעית. ברוב 
ייאוש אני מתקשר לידידי הטוב אודי רן, מבקש שישלח לי תעודת כתב 
בירחון וידבר איתם על "המטפס המהולל" שזה עתה ירד מטרק של 5,000 

מ' בלדאק. שיחה ארוכה לא מסייעת; לדידם חוק זה חוק ואין פשרות.

1

2

1. בתי הסירה העוגנים על כל חוף אפשרי באגם דאל. 
phaniraj :2. סירות על הנהר ג'אלום החוצה את העיר סרינגר. צילום

בתי הסירות
צעד  הייתה  דאל  באגם  הסירות  בתי  בניית 
מתוחכם של השליטים הבריטים. במאה ה-19 
במורדות  נופש  אתרי  בבניית  הבריטים  החלו 
גבוהים,  מקומות  נבחרו  כך  לשם  ההימליה. 
שבצפון- בדארג'לינג  כמו  ומיוערים,  קרירים 

מזרח, במנאלי ובסרינגאר שבצפון-מערב. בתי 
הנופש היו מיועדים לקצונה הבכירה ולפקידות 
אלה  במקומות  הקיץ.  בחודשי  לבילוי  הגבוהה, 
להזכיר  כדי  עצים  וניטעו  יער  שמורות  הוכרזו 
הם  כאשר  הבריטית.  הממלכה  את  לנופשים 
פני  מ' מעל   1,700 לסרינגאר, שנמצאת  הגיעו 
המושל  סירב  נופש,  בתי  להקים  ותכננו  הים, 
המקומי של ממלכת קשמיר לאשר להם קרקע 

לבנייה.

בתי  הביאו  מושל,  אותו  על  הערימו  הבריטים 
סירה והציבו אותם באגמים דאל ונאגין ובגדות 
הנהר ג'לום. כאשר הודו קיבלה את עצמאותה 
ב-1947, עברו בתי הסירה לידיהם של תושביה 
בתי  כ-1,000  יש  כיום  קשמיר.  של  המוסלמים 

סירה בסרינגאר.  
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אבל וחפוי ראש אני חוזר למרכז התיירות, ומקבל תמורת סכום פעוט 
את מפת קשמיר. הסתכלות במפה מביאה אותי לכפר הקטן באלטאל, 
שבו מתחיל או נגמר טרק המערה. עיון נוסף במפה, ואני רואה שכפר זה 

נמצא ליד העיירה סונאמארג, שממנה מתחיל טרק האגמים ב-9 ביולי.

וטיפוס  להיכרות  לסרינגאר,  שמדרום  באזור  קצרים  טיולים  לאחר 
לגבהים, אני מחפש אוטובוס לסונאמארג. בתחנת האוטובוס המאובקת 
כך  על  המעיד  העיניים  מאיר  השלט  עם  אוטובוס  ניצב  ורועשת 
עולה  אני  משם.  המתחילה  ליטרה  כמוני  רגל  עולי  אוסף  שהאוטובוס 
כולל הטרק שאליו  הקרובים,  לשבועיים  שלי  הציוד  כל  עם  לאוטובוס 
אני ממילא מוגבל לתיק של שמונה ק"ג. בדרך אני מתוודע לגונזאר ביי, 
שמיד מזהה בי ציד ללינה במחנה עולי הרגל, וכן לצ'אדרה ורעייתו סילה 
מדלהי, שמתכננים לעלות למערה. הוא ברגל והיא, שנראית כבדה מעט, 

במסוק, לקרבת המערה. כן, דרך קלה אך יקרה להגיע למערה.

מפני  ההינדים  על  להגן  כדי  וחיילים,  מחסומים  פזורים  הדרך  לאורך 
טרור אסלאמי קיצוני; ממש חברון ושכם בימים הקשים של עלייה לרגל 
לקברי קדושים. הזוג מדלהי ואני משוחררים מביקורת ציוד, ואף איננו 
אני  בסנואמארג  כשאנחנו  לפריבילגיה.  שמח  כטרוריסטים;  חשודים 
מאתר מלון שאליו אחזור בעוד שלושה ימים. במגרש החניה חנו עשרות 
כולם  ענק.  המולת  שם  והייתה  פרטיות,  מכוניות  מאות  אוטובוסים, 
מנסים לחטוף אותי לאוהל לינה, אבל גונזאר ביי מסמן אותי כ"רכושו". 
לינה, משהו שמזכיר מחנה  אוהלי  סופי של  אין  כמחנה  נראה  המקום 
פליטים ענק, עם דוכני הכול בכול: מזון, לבוש חם וחפצי קודש. בקיצור, 
כל מה שצריך עולה רגל שבא ממרחקים חמים ועם מעט מזומנים בכיסו. 
בכניסה עוברים כולם בדיקות מגנומטרים וגוף, כמו שנהוג במקומותינו. 
גונזאר מנתב אותי לשתי שורות של אוהלים הודיים שבהם עשר מיטות 
צפופות; דורמיטור אמיתי. אני בוחר מיטה פינתית ומשאיר עליה ללא 
חשש את הציוד שלי, ויוצא לסיור היכרות. "הרחוב הראשי" כולו דוכנים 

והכול  המוקמים לחודש, ואוהלי ענק המשמשים כחדרי אוכל ומטבח, 
מופעל על ידי קשמירים המוציאים פרנסתם לשאר חודשי השנה.

של  לרשותם  שעומדים  והובלה  רכיבה  סוסי  חונים  נפרדות  בחניות 
העולים למערה. בערב אני מצטרף לקהל החוגגים במסעדות חינמיות, 
הודו  של  המסורתי  האוכל   - ועדשים(  (אורז  באט  דאל  של  שפע  עם 
ונפאל, והכול תפוס ככל יכולתך, ולקינוח ממתק ותה חם. מה עוד צריך 

בן אדם כמוני?

תמורת פרוטות אני רוכש זוג גרביים וכפפות, ופורש למיטת השדה שלי, 
כי על פי הנאמר השיירה יוצאת בארבע וחצי לפנות בוקר. אני מתעורר 
הנכספת.  לעלייה  מתעורר  המחנה  מדשדשות.  רגליים  המולת  לקול 
לתדהמתי סטיפות של נושאי אלונקות ישיבה מתחילות את דרכן, דרך 
דוכני הכול בכול הפועלים, כך נראה, 24 שעות ביממה וכנ"ל המסעדות. 
הפרמיטים.  נבדקים  שם  הכניסה,  למחסומי  כולם  עם  מגיע  אני 
לתדהמתי כולם מצוידים בפרמיט, להוציא הקשמירים המלווים שלהם 
יש שער נפרד. אני מסורב עלייה. סקירת שטח מהירה, עקיפה ארוכה 
צועד  סופי,  אין  טור  החוגגים.  לשיירת  מצטרף  ואני  המחסומים,  של 
באיטיות, לפנינו כ-1,000 מ' עלייה, שאותה עולים העולים ברגל, רוכבי 
הסוסים והנישאים באלונקה. לאט לאט עולה השחר על השביל המטפס 
לאורכו של נהר הפשרת שלגים, לעיתים נעלם מתחת שלוגיות שעדיין 
מכסות קטעים מהעמק. עצי המחט הענקיים נעלמים עם העלייה בגובה. 

לנו  שהם  שמרמז  מה  מההר,  היורדים  רגל  עולי  מטפטפים  בהמשך 
מבטים  בעיניהם  מלא.  ירח  לאור  בחצות  בירידה  והחלו  למעלה  בהר 
מלאי רחמים ובפיהם דברי עידוד למתחילים בעלייה. בעולים, קבוצות 
מאורגנות בתלבושת אחידה, צעירים בעיקר, ובתוכם אני מזהה קבוצה 
עולה  משם,  ק"מ  כ-200  של  במרחק  שנמצא  פרוואטי  מעמק  שבאה 
בקריאות עידוד ושמחה. השביל לעיתים בוצי, חלקלק, חוצה גשרונים 
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מעל נחלים הרריים. לאורך השביל דוכני מזון, מה שמייתר נשיאת ציוד. 
מלוות  הדוכנים  בעלי  של  הבאים  וברוכים  עליכום"  "סאלם  קריאות 
של  העלייה  סיפורי  את  לי  מזכירה  הארוכה  החוגגים  שיירת  אותנו. 
עולי הרגל בשלושת הרגלים לירושלים. אולי גם אז, בימים רחוקים, היו 
כנענים ששירתו את עולי הרגל היהודים באחוות עמים ופרנסה טובה. 
בקצה  לפתע,  הדרך.  על  שרדו  שעדיין  שלוגיות  חוצים  שעולים  ככל 
העלייה, נגלה העמק שלרגלי המערה, כולו מכוסה שלג של חורף, וממול 
שאליו  הימים,  שלושת  מטרק  הבאים  כמונו  חוגגים  של  ענק  שיירת 
הייתי מנוע מלהצטרף. הסוסים והאנשים חוצים את השלג על שביל 

כבוש, כאילו אלה כרי דשא.

העמק כולו מכוסה אוהלים, דוכנים ומסעדות, מראה מרשים ומלבב. שש 
שעות עלייה ואנחנו בעמק אמארנאט. לאורך כל הדרך אני נהנה מיתרון 
זוכה למחמאות כמו גם להצעות לעלות על סוס  האקלום שלי לגובה, 
או לא עלינו - לאלונקה המותקנת במקום. הכובע הנפאלי מזהה אותי 
כנפאלי, מה שאומר שהם לא בפוקוס של זיהוי זרים, כנ"ל כאשר אני 
מזדהה כישראלי, לבנוני או מכל מקום אחר במזרח הקרוב. הכול נכנס 
במסגרת של זרים שהם תמיד ברוכים הבאים. השביל הופך כולו למושלג, 
ואנשים מצוידים באתים עמלים לפלס דרך בשלג, מה שהופך את ההליכה 
לנוחה יותר. להזכיר שרק לפני שבוע נפתחו השבילים להליכה. העמק 
הולך ומצטרר, והמערה נראית ככתם כהה בקצה העמק במצוק שמעל. 
השיירות כולן מתנקזות למצוק זה. חניוני סוסים ואלונקאים מאפשרים 
מנוחה ארוכה למובילים למיניהם. מכאן כולם שווים בין שווים, עולים 
ברגל, בין דוכני תמונות וחפצי מנחה לשיווה. בכל מקום ערב רב של נכים 
מבקשי רחמים ונדבה, סדואים קדושים למראה וחיילים השומרים על 
הביטחון והסדר. במעלה המדרגות כולם מצווים להפקיד את המצלמות 
והטלפונים, מחמת איסור הצילום במערה. אני נתקף חרדה איך אקבל 
שקית  מקבל  ואני  סדר  שולט  כאן  גם  אך  ביציאה,  חזרה  הטלפון  את 
ומספר, והכול מסתדר. צעיר הינדי מתנדב לעזור לי בעלייה למערה. אני 

משכנע אותו שהכול תחת שליטה, ואנחנו נשארים ידידים. שוב מעבר 
דרך מגנומטר ובדיקת גוף, גם כדי לוודא שלא הגנבתי מצלמה או טלפון. 
עובר  ואני  יחפות,  רגליים  וכפות  מניקיון  מצוחצחות  רחבות  מדרגות 
לפני סורג ענק שמאחוריו הפלא הגדול - זקיף הקרח שגובהו כשני מ' 
-  הלינגאם המקורחן של האל הנורא מכול שיווה. לידו קלשון שלוש 
השיניים, נשקו האישי של שיווה, ולמטה במדרגות ה"בול" (שור( שהוא 
רכבו של שיווה. שני אלמנטים אלה מופיעים תמיד יחד עם סמלו של 
שיווה - הלינגאם. לפי הסברו של פאני ראג', מאוחר יותר, מהלינגאם 

נוצרה האנושות.

על  אדומה  חן  נקודת  "תיקה",  דת  מכוהן  מקבל  אני  המערה  בקצה 
המצח. בניגוד לפעמים רבות שבהן סירבתי לקבל נקודת חן זו, הפעם 
אני מקבל אותה בשמחה כעדות לכך שאכן הייתי במערה, מה שמעורר 
כבוד בירידה מהמערה. כיוון שאין לי צילום אותנטי מהמערה, אני רוכש 
המתישה  לעלייה  הגורם  שהוא  הקרח  זקיף  את  שממחישות  גלויות 
הזאת. ואני, אתיאיסט מושבע שרק לעיתים רחוקות חוזה בטקסי דת, 

נקלעתי לטקס העלייה לרגל הזה. 

סילה  את  פוגש  אני  להפתעתי  יותר.  וקלה  נהירה  חזרה  הדרך  מכאן 
מדלהי עולה למערה בכבדות ובכוח האמונה. היא מזהה אותי בעיניים 
בורקות; הנה היא עולה לבד. לשאלתי נעניתי שצ'אדרה, בן זוגה, התחיל 
לעלות איתה, ובמחצית הדרך לא עמדו לו הכוח וכוח האמונה להמשיך 
בעלייה. אכן פגישה מפתיעה בתוך כל המון האדם הזה. הירידה בשעות 

1-2. שיירת העולים, מי ברגל ומי רכוב על סוס, וקצת מאמץ בעלייה.
3. ויש הנישאים על אלונקת ישיבה, על ידי ארבעה גברים קשמירים חסונים.

4. ההלינגום שהוא סימלו של שיווה במערת אמארנאט הוא זקיף של קרח 
שגבהו כ-2 מטר.
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של אחרי הצוהריים מרהיבה בנופיה. השביל כבר אינו חלק כשהיה ואני 
יוצא בהקלה משער הכניסה ללא שום בקרה, ובאושר גדול וחוויית חיים 
מעשירה. 11 שעות, ואני חזרה באוהל למנוחת העולה לרגל. בערב אני 
במהלך  אדם.  והמוני  מזמינות  מסעדות  בין  זה,  ענק  במחנה  משוטט 
הדתות  שכל   לתובנה  הגעתי  המאמינים  המוני  בין  בשביל  הליכתי 
מהבודהיסט  לאבן,  סוגדים  כאחד  האלילים  ועובדי  המונותיאיסטיות 
המתפלל בוקר בוקר לקוביית אבן קטנה, דרך עובדי האלילים הסוגדים 
אבן  קוביית  לפסל,  הסוגדים  אחד  באל  למאמינים  עבור  אבן,  לפסלי 
גדולה, וגמור בקיר היסטורי עתיק ככל שיהיה. והנה כאן דוגמה יחידה 
של מונומנט קדוש שכל כולו זקיף קרח הגדל בחורף ונמס חלקית בקיץ, 

מה שאומר שהוא משתנה לאורך השנים.

יומיים  לי  יש  לסונאמארג.  חזרה  בדרך  ואני  בנעימים,  עבר  שני  לילה 
כול  קודם  האגמים.  טרק  הבא:  היעד  לפני  ומנוחה  להיכרות  תמימים 
אני מתביית על מלון דרכים צנוע, משאיר את הציוד, ואז חופשי וקל 
הולך ללשכת התיירות המקומית. לשאלתי מה אפשר לראות בסביבה 
אני  ברגל.  או  במונית  לשם  להגיע  אפשר  הקרחוני.  לעמק  נשלח  אני 
יוצא ברגל לעבר העמק הקרחוני, דרך אחו אלפיני, עצי מידות פזורים, 
בהם עצי אדר, אשוחים ומין של עץ גדול בלתי מזוהה. אני חותך פינה, 
ומגלה קרחונים תלויים על בלימה במצוקי ענק; העמק כולו הוא תוצר 
שחיקת קרחון ענק. במרכז העמק זורם נהר האוסף מי הפשרת שלגים 
וקרחונים, שתלויים במפנה הצפוני מעל העמק. המפנה הדרומי המוקרן 
קרני שמש מכוסה יער של עצי אדר, שדר וכמובן אשוחים. הקרחונים 
ניכרים במצוק כחלחל של קרח, שעליו מונח שלג של חורף כקצפת על 
עוגה לבנה. הכניסה לעמק מלאה כלי רכב, תיירים רוכבי סוסים וגולשים 
בפיסות השלוגיות. מתברר שההודים מדרום הודו, שבחייהם לא רואים 
בחודשי  בחרמון  ישראל  עם  כמו  הזה,  בלבן  לחגוג  לכאן  באים  שלג, 
ומדלהי  שבדרום,  ובנגלור  מקרלה  הודים  כאן  פוגש  אני  וכך  החורף. 
החמה מאוד בחודשי הקיץ. להפתעתי אני פוגש גם חיוורי פנים, קבוצה 
של פולנים, ונערות שבאו מטייוואן, הרכובות על סוסים שמובלים על 
ידי הקשמירים; פרנסה כבר אמרתי, וזה טוב לכולם. אני מתארח באוהל 
מטלפנים  חזרה  בדרך  אילמת.  רעים  שיחת  איתם  ומנהל  לתה,  רועים 
בשבילי לאיש הקשר לטרק, כדי להודיע שאני כבר כאן בנקודת ההתחלה 

של הטרק ולא אגיע לסרינגאר, נקודת המפגש של הקבוצה.

)Great lake trek) טרק האגמים הגדולים
נקודת המפגש נמסרת לי עלי ידי פיירוז, מי שאחראי לכל מינהלות 
(Dress(,שהוא אחד  דרס  הנהר  הגשר שעל  ליד  באחו,  שלנו:  הטרק 
ממקורותיו של הנהר ג'לום החוצה העיר סרינגאר. אני מקדים להגיע 
על ציודי הצנוע לנקודת המפגש עם הקבוצה שתגיע אחרי הצוהריים, 
ונפגש עם מדריכי הקבוצה - אסלם ביי וג'ויד ביי, שגם הם בהמתנה. 
זמן קצר מוקם  ונשפך ממנו ציוד רב. בתוך  לי. מגיע גם טנדר  הוקל 
המחנה - שמונה אוהלים חדשים ומרווחים, אוהל חדר אוכל ואוהל 
אחרי  בשש  האוהל.  רוחב  לכל  מזרניות  נגזרות  גדול  מגליל  מטבח. 
שאך  למחנה  הקבוצה  גולשת  מהכביש  הקבוצה.  מגיעה  הצוהריים 
זה הוקם. 17 צעירים הודים בני 30-20, בהם שתי בנות חינניות, וכן 
המדריך ההודי של הקבוצה העונה לשם שושן. ואני עוף מוזר ביניהם, 
גם חיוור פנים לעומתם וגם קשיש מאוד לעומתם, מה שמעורר אצלם 
נאספת  והקבוצה  במהירות,  מתארגן  הכול  שאלה.  וסימני  השתאות 
בדם,  חמצן  לרמת  אצבע  בדיקת  להפתעתי,  רפואיות".  ל"בדיקות 
לפני  לומד.  אני  עבורי.  לחלוטין  חדש  דבר  דם.  לחץ  בדיקת  ואפילו 
המקומיים  המדריכים  ידי  על  הטרק  ותוכנית  תדרוך  הערב,  ארוחת 

וכללי התנהגות ומשמעת.

1
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1. חציית שלוגית בין פסגות מחודדות ביום של אקלום לגובה. צילום: 
SHRUTHI

phaniraj :2. בירידה מהפאס אל האחו האלפיני. צילום
phaniraj :3. מנוחת הטרקרים באחו אלפיני אין סופי. צילום
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לקבוצה,  המשותפת  שפה  באנגלית,  מתנהלת  כולה  השיחה  אגב, 
לאוהלים,  מצתוותת  הקבוצה  ולי.  קשמיר  שפת  הדוברים  למדריכים 
העונה לשם  גוף,  וגדול  חייכני  הודי  צעיר  הוא  לאוהל  ומתברר ששכני 
פאני ראג'. כך הפכנו שותפים לכל ימי הטרק. לארוחות אנחנו מתבקשים 
איתי  שהולכת  פלסטיק  בכוס  מצויד  אני  למזלי  אישיים.  כלים  להביא 

לאורך כל הדרך, וכן בכלי קיבול לארוחות שדה.

הבוקר נפתח בבדיקת רמת חמצן בגוף הנרשמת בכרטיס אישי שלוש 
פעמים ביום, שנשמר אצלנו. תה של שחרית, התארגנות, קיפול אוהלים, 
עשרה  על  מועמס  הציוד  ולדרך.  לצוהריים,  סנדוויצ'ים  בוקר,  ארוחת 
סוסים המונהגים על ידי שלושה מובילים. נוסיף שלושה טבחים, ושני 
עוזרי מינהלה, זה הרכב המשלחת לכל ימי הטרק. דרך רכב מעלה אותנו 
מעל הנהר עם תצפית יפה לנהר ולעיירה, נקודה אחרונה של ציוויליזציה. 
עוברים  והסוסים.  הפרות  הצאן,  רועי  לממלכת  עוברים  אנחנו  מכאן 
גילו.  לומר את  וכל אחד מתבקש  דרכונים,  ליד מחסום צבאי, מציגים 
וצילום  רישום  עורך  החיילים  אחד  משעשעת.  בדיחה  כמו  נשמע  שלי 
קבוצתי לתיעוד שעברנו. מכאן הולכים על שביל צר כבוש על אחו ירוק. 
נכנסים ליער בראשית מרהיב מצל ומקרין קרירות. האשוחים שולטים 
ומלווים על ידי עצי אדר - Maipel , ושדר - Birch, ביער פתוח ותת-

יער המכוסח על ידי "מכונת כיסוח ביולוגית", עדרי הצאן והבקר. בגובה 
כ-3,000 מ' נעלם היער בקו חד והופך לאחו אלפיני. מגובה זה ועד היום 
זה, אנחנו חוצים שלוגיות שהנהר  לגובה  נחזור  האחרון לטרק, כאשר 
חותר תחתן. מעלינו בהמשך הדרך מעבר ההרים Nichnai  (3,870 מ'( 
שאותו נעבור מחר. החניון בגובה של 3,300 מ', משמע שעלינו כ-1,000 
מ' ביום הראשון. זהו חניון אחו נעים, מקום טוב לאקלום לגובה. שושן 
מעדכן אותי שזו לו הפעם הראשונה בטרק זה, המובל על ידי מדריכינו 
ערב  בארוחת  מתכבדים  השטח.  את  טוב  ומכירים  כיעילים  המתגלים 

הודית טובה, שלמזלי אינה חריפה מדיי. 

לפאס.  בעלייה  ואנחנו  ההרים  מעל  מגיחה  שהשמש  עד  קריר  בוקר 
פריחה אלפינית–הימלאית מלווה אותנו. בעיקר שולטת פריחה צהובה 
של  מין  אצלנו,  גם  מצויים  שלו  מינים  ששני  ורדני  צמח  חמשן,  של 
צהובות  וכלניות  מהנוריתיים  צהובים  גדולים  פרחים  בעלת  דמומית 
שאינו  לנוער  בעיקר  מאומצת,  עלייה  נוריות.  וכמובן  מפתיע(,  (כמה 
מורגל בגובה. יתרוני שלמרות גילי אני מתורגל בגובה כך שהמדריך ואני 
הראשונה  הפעם  זו  לרובם  הנוער.  את  מה שמפליא  בפאס,  ראשונים 
שהם בגובה זה. מעתה ועד לפאס הגבוה, כל יום הם רושמים שיא חדש. 
אני מבחין שהפריחה איננה נוגעת לנוער, מנצל את ההפסקה להסדרת 
הנשימה, ונותן להם "הרצאה" על מהות האחו האלפיני השותף להרים 
גבוהים, מהאלפים שבאירופה ועד ההימליה, במקומות שבהם יורדים 
אומר  אני  קודם  יום  והעצים שעברנו  הצמחים  קיץ. את שמות  גשמי 
באנגלית או לטינית על פי מיטב זיכרוני. כאן אני מצטער שלא הבאתי 
בנפאל  איתי  שהיה  פלונין,  של  ההימלאיה"  "פרחי  הספר  את  איתי 
גלי  שני  בפאס  מזדמנת.  להדרכה  עצמי  הכנתי  לא  אכן  הביתה.  ונסע 
אבנים קטנות. לפתע מגיע רועה מקומי קשיש עם שתי פרותיו וממש 
כמו בספרים מוסיף אבן קטנה, ופורס כפיו בתפילה חרישית. מסורת 
חלקם  הפרחים,  את  לראות  מתכופף  כבר  הנוער  בירידה  מסורת.  זו 
לשם.  לשאול  ובאה  מין  מכל  פרח  מלקטת  הבנות  אחת  מצלמים. 
בירידה נוספים פרחי גרניום, זכריני, פרימולה (רקפתיים( ורודה ועוד. 
שושן מחליט ללמוד ממני את שמות הפרחים. מתחת למורנה חזיתית, 
 ,Vishnusar הכולאת אגם, אנחנו מתמקמים ללינת לילה, קרוב לאגם
בקשמירית.  אגם  משמעה   sar סיומת  וישנו".  של  "האגם  שמשמעו 
הקרחונים תלויים ממש על המצוקים שמעלינו ומזינים את האגם במים 
קרירים. נוף פסטורלי כבר אמרתי? גשם טרופי קל של אחרי צוהריים-

ערב יורד עלינו.

 - נוסף  לאגם  עולים  אנחנו  אקלום.  יום  לתוכנית,  ובהתאם  למוחרת, 
בהן.  משתקפים  שההרים  כחולות  עיניים  כשתי  שנראה   ,Krishansar
לזרזף הגשם חוזרים לחניון  לגובה. כאשר מתחיל  פינת חמד לאקלום 

אגם וישנו, לארוחת צוהריים ולמנוחת אקלום. ולפני החשיכה השמש 
מגיחה מהעננים, וצובעת את הפסגות בצהוב-זהוב מדהים.

בבוקר נערכים לעלייה לפאס Gadsar (4,100 מ'(, כשם האגם שמעבר. 
העלייה תלולה, מעט רטובה. 

עורכים תצפית יפה על כל מה שעברנו עד עתה, ועל אגן הניקוז שאליו 
נרד בתלילות. השלוגית שנמצאת במפנה הצפוני ממש תלולה. אחדים 
גולשים על ישבניהם ונרטבים. אני, לאט ובטוח, נועץ מקלות בשלג 
לעצור את ההחלקה. אגם גאד אכן אלוהי, במימיו הכחולים שפיסות 
ממשיכים  יופי.  רבת  פינה  מעליו.  שתלוי  והקרחון  בהם  צפות  שלג 
בירידה. סורטה אוספת פרחים בכובעה, עושים לי בוחן, אך אני אומר 
רק מה שאני בטוח בו. השמות לא אומרים להם הרבה. נתקלים בשיחי 
לענה שריח עליהם עז. אני ממליץ על חליטת תה כרפואה. השם שייח' 
הנהגה מרמות אירן ועד מרוקו לא מוכר להם ולמדריכים המקומיים, 
מה שמאשש שאינם ערבים. עוברים ליד בית רועים בנוי גזעי עצים 
וגג עפר, שבתוכו תעשיית חלב. מתכבדים ביוגורט מעשה בית. אני 
ממליץ לשושן לארגן שתיית תה אצל הרועים, ומנצל את ההזדמנות 
כמובן  התה  ברצון.  שמתקבל  מה  לתה,  נמוך  במינון  לענה  להוסיף 

בתשלום, לשמחת שני הצדדים. 
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לפני אתר הקמפינג מחנון צבאי כולל צ'ק פוסט. אנחנו מזדהים ונרשמים, 
הם ב-Id ואני בדרכוני. סורטה, מאגדת הפרחים, ספרה 23 מינים שונים. 
שושן מצלם את כולם, וכותב בפנקס; אכן משקיע. לפני הארוחה שושן 
מפעיל את הנוער במשחקי חברה. ככלל, הם מאוד עליזים, נהנים ומרבים 
לצחקק. בדיקות רמת החמצן נערכות מדי בוקר, בהגעה למחנה, ובערב. 

הכול נרשם בדקדקנות, וכולם חשים בטוב.

קשמיריות  עיזים  עדר  בעלייה   .Tsarsar לאגם  ממשיכים  אנחנו  היום 
בעלות צמר ארוך ורך. הנוער איננו מכיר עיזים אלה. אני מחדש להם 
מתחתינו  לעלות.  ממשיכים  אנו  הפשמינה.  לצעיפי  הצמר  מקור  שזה 
נהר זורם צפונה לעבר נהר אינדוס הנשפך לים בדלתת ענק בפקיסטן. 
בקצה העלייה מחנון צבאי, ושלט בשערו עם המילה Tsarsar , שמשמעה 
"האגם". שוב צ'ק פוסט, רישום, צילום צבאי של הקבוצה, ומתכבדים 
בחוט  ונקשרה  שנלכדה  מרמיטה  לנו  מראים  המבנים  ליד  חם.  בתה 
טלפון. הלב נחמץ, מה שלא מפריע לנו לצלם מקרוב. ככלל ראינו כמה 
מרמיטות בדרכנו, ואלה היו חיות הבר היחידות שראינו. נראה שגם כאן 

הרועים צדים כל מה שזז ואיננו מעדריהם.

הבוקר השישי לטרק מתחיל בעלייה ל-Twin la, הפאס שממנו יורדים 
לאגמי התאומים. העלייה למעבר ההרים האחרון לטרק זה, שממנו יש 
תצפית רחוקה לתאומי האגמים, קלה יחסית. עדרי הכבשים מתרבים, 
ו"מציירים" מה שקרא  הולכים בשורות ארוכות  ובצאתם למרעה הם 
מתרבים,  הנוודים  אוהלי  בדרך  מרעה.  שבילי  מרעולים,  הראובני  נגה 
אלה.  בגבהים  ראיתים  לא  שמעולם  מים(  (תאו  ג'מוסים  ומופיעים 
מגיעים  כשאנחנו  להם.  גם  מתאים  האקלים  הקיץ  שבחודשי  מתברר 
שאנחנו  נזכר  ואני  חמימה,  שמש  זורחת  השניים  בין  הראשון  לאגם 
באגם החמישי, אחרי שישה ימים ללא רחצה. אני מדגים לנוער כניסה 
אמיצים  שניים  פתאים".  "מלכודת  להם  מעמיד  ואף  לשחייה,  מהירה 
ממהרים גם הם למים, ומייד קופצים החוצה בבהלה. עם זרזיף ראשון 
נופשי  כמה  פגשנו  זה  באגם  שלנו.  לקמפינג  שוברים  אנחנו  גשם  של 
ואף תיירי חוץ מעטים. מתברר שלאגמים  אוהלים, מקומיים, הינדים 
אלה עולים מטיילים מהכפר, שאליו נרד למוחרת, שהוא עבורנו נקודת 
סיום הטרק. בערב זה אנחנו סועדים את ארוחת סיום הטרק. אחר כך 

נערך טקס סיכום על ידי המדריכים, וגם המטיילים אומרים את דברם. 
כל אחד וסיכומו, וגם תורי מגיע, לשבח ולהוסיף מניסיוני רב השנים. 
טיפסתי   70 שבגיל  מספר  אני  הגעתי  שאליהם  לגבהים  לשאלתם 
הסוד  על  לשאלתם  שבאנדים.  הים(  פני  מעל  מ'   6,962) לאקונקגווה 
שלי אני עונה - keep wolking don't s top , כלומר אל תפסיקו ללכת. 
אדילג'ה,  פרסים:  שני  גם  ויש  הטרק.  גמר  תעודת  בחלוקת  מסיימים 
שאותו גם אני סימנתי כמצטיין, הגיע למקום הראשון. ו...אני, במקום 
השני, זכיתי בתלוש הנחה אם אחזור איתם לטרק זה. מבטיח לעצמי 

שאכן אחזור, אבל עם קבוצה ישראלית.

ביום האחרון עלייה קצרה וירידה בלתי נגמרת של כ-1,000 מ', המחזירה 
אותנו ליער של אורנים גבוהי צמרת ואשוחים עוד יותר גבוהים. הכפר 
Narayannag  מנצנץ למטה בינות לעצי היער. השעה אחת בצוהריים, 
ואנחנו בכפר חקלאי יפהפה עם רחוב ראשי אחד. מתבייתים על מסעדת 

מלון לארוחת בשר עוף באורז.

אוטובוסים מחכים לנו לאסוף אותנו לסרינגאר, אלא שאז מגיע שוטר 
הרגל  עולי  שיירות  מחמת  חסומה  לסרינגאר  שהדרך  ומודיע  הכפר 
לבאלטאל. אכזבה קשה. כולנו מצפים למלון מפנק ומקלחת חמה. בהודו 
יש לעיתים בלת"ם. אני יוצא לשוטט בכפר, ובמעלהו מגלה מקדש אבן 
ענק שנבנה במאה השמינית לספירה, והוא מקדש שיווה. מאחר שהוא 
בנוי אבן עתיקה שלא בסטייל הינדי, אני מניח שההקדשה לשיווה נעשתה 
מאוחר יותר, כאשר הוצב בו לינגאם שיווה ללא כל סממנים אחרים. אני 
ממהר להביא את שותפיי לטרק המסתלבטים במלון, להראות להם את 

הפלא הגדול של מקדש כפול המשתרע על שטח גדול ושמור לא רע.

לנסיעה של שעתיים לסרינגאר. במשרדו של  בבוקר משכימים  בחמש 
פיירוז שניצח על ארגון הטרק אנחנו נפרדים בחיבוקים וחיוכים, ואני 
מציין שהטרק עם הקבוצה ההודית היה מרתק. מאוחר יותר אני חוזר 
לפיירוז כדי לסכם תוכנית טיול דומה שאעשה בשנה הבאה, הפעם עם 

קבוצה ישראלית לשם שינוי. 

תם בהצלחה גדולה פרק קשמיר. 
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