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פתח דבר
שביל ה  ,Pacific Crest Trailהידוע גם בראשי התיבות  ,PCTהינו שביל בארוך כ  4200קילומטר ,או
 2600מייל ,ההולך מגבול מקסיקו לגבול קנדה ,לאורך הרכסים שבמדינות החוף המערבי בארצות
הברית ,כלומר קליפורניה ,אורגון ומדינת וושינגטון .ביחד עם שביל האפלצ'ים ,ה ,Appalachian Trail
או  ,ATוה  ,Continental Divide Trailאו  ,CDTהוא מהווה את אחד משלושת המסלולים הארוכים
החוצים את ארצות הברית מדרום לצפון.
על השביל שמעתי לראשונה עוד בשנת  1988מחבר שטיפסתי איתו ,והלך כבר אז את השביל .שמעתי
ודי שכחתי ,עד שנתקלתי שוב בסיפורים על השביל לפני כעשרים שנה ,כאשר ניסיתי להוריד את העומס
על גופי בטיולים ,ונתקלתי בעולם ה  ,lightweight backpackingהתרמילאות הקלה .אפשר לומר
שהמייסד של תנועה זו בתקופתינו היה  ,Ray Jardineשפיתח ושכלל את השיטה במשך שלוש הליכות
של השביל ,וגם הביא אותה לתודעה רחבה במספר ספרים .כמובן שהרעיון של טיול עם ציוד מינימליסטי
קיים כנראה מאז ומעולם.
קראתי את ספריו של ריי ,וגם התחלתי לעקוב אחר בלוגים של אנשים שהלכו את השביל .אבל מכיוון
שהליכה של השביל אורכת מספר חודשים ,והייתי אב לשלושה ילדים קטנים ,היה לי ברור שאין
באפשרותי ללכת אותו .הסתפקתי בהליכה לאורך שביל ישראל עם הבן שלי לקראת הבר מצווה שלו,
חוויה מופלאה בפני עצמה.
לפני כשלוש שנים ,הבנתי שילדי כבר גדולים ,ולא צריכים את הנוכחות הרציפה שלי ,ופתאום עלה בי
הרצון ,הכמיהה ללכת את השביל ,בייחוד אחר ששמעתי את החוויות של מספר חברים שהלכו אותו.
מכיוון שאני בכל זאת עם מחויבויות למיניהן ,החלטתי ביחד עם חדוה בת זוגי שאסתפק בהליכה של
מאה יום לאורך השביל .נכנסתי להרפתקה באופן קצת אינטואיטיבי ,בלא יותר מדי ניתוחים או מחשבות,
אבל בדיעבד הבנתי שעבורי זאת היתה החלטה לצאת למעין עליה לרגל ,שמהותה היא ההליכה,
התנועה .היה לי די ברור שלא אסיים את כל השביל ,ובעצם התכוונתי ללכת בין שתי נקודות אקראיות,
האחת נקודה על גבול מכסיקו ,והשניה לא נודעת ,הנקודה השרירותית שאגיע אליה לאחר מאה ימים.
יצאתי עם סקרנות וציפיה לפגוש את החוויות שתזמן לי הדרך .את נקודות ההתעלות ,השקט
וההתפעמות ,כמו גם את רגעי הקושי והמשבר שמסע ארוך שכזה בודאי יביא.
ספר זה מכיל את התיאורים שרשמתי תוך כדי המסע .מקווה שתהנו לקרוא אותם באותה המידה
שנהניתי לכתוב אותם.

 ,13.5מייל Lake Morena ,20
אתמול נחתתי בסאן דייגו ולאחר נסיעה של חמש שעות בשלושה אוטובוסים ,הגעתי לקמפו ,עיירה
קטנה שקרובה לקצה הדרומי של השביל .לאחר עוד חצי שעה הליכה הגעתי לאתר קמפינג שממוקם
חצי קילומטר מהגבול .כאן נתקלתי בפעם הראשונה במתנות של מלאך שביל .כשהגעתי ראיתי קבוצה
של מטיילים שישבו יחד ,ואחד מהם הציע לי להתכבד במנה יפה שהכין של אורז ושעועית .לאחר מכן
שיחת הכרות קצרה בין מי שעדיין ער ,ובשמונה וחצי כולם כבר פרשו לאוהלים .אני רק פתחתי שק
שינה ,והתמקמתי מתחת לאלון עתיק,עב גזע .עקב הג'ט לג התעוררתי בשתיים לפנות בוקר ,ולאחר מכן
פשוט שכבתי והבטתי בכוכבים מעל .ההתרגשות לקראת ההתחלה למחרת לבטח לא עזרה לי להרדם
שוב.
עם אור ראשון התעוררתי ושמתי פעמי אל הגבול .הליכה קצרה באוויר הבוקר הקריר הביאה אותי
לשלושת העמודים שמסמנים את הקצה הדרומי של המסלול .מאחוריהם ניצבה חומת הגבול החדשה,
מפלצת מעמודי פלדה בגובה חמש מטר או יותר שנמשכה מאופק לאופק.
חזרתי למחנה ,מילאתי מים ויצאתי לדרך .באוויר הבוקר הקריר הכל הרגיש מושלם .התיק היה קל ונח
בנוחות על כתפי .היה לי ברור שהתחושה תחלוף ,אבל בינתיים נהניתי מהתנועה הקלה והזורמת.
ההליכה היתה על שביל חולי ונעים ,שהתפתל לו בין סלעי גרניט ואינספור צמחים .זהו אמנם מדבר,
אבל מדבר גבוה ,והכל מכוסה צמחיה ,וכרגע עדיין יש פריחה בכל מקום ,בשפע של צבעים .מדי פעם
חלפתי על ארנבון או סנאי ,ואינספור לטאות.
החום גבר לאיטו ,ובהדרגה נעלמה גם הרגשת הקלילות .התיק נהיה כבד ,למרות ששתיתי מהמים,
הכתפיים כאבו ,הרגליים התקשו לצעוד ,והצעידה התחלפה לזחילה .כמובן שלא עזרו חוסר השינה,
החום והקרינה החזקה ,וגם העובדה שבשבועות שקדמו לנסיעה הייתי עסוק בסידורים אחרונים ופחות
התאמנתי .מצאתי את עצמי מחפש נקודת צל לרבוץ בה כל קילומטר ,וגם פחות .עם שקיעה הגעתי
לאתר הקמפינג שבאגם מורנה ,וממש עם חשיכה פרשתי שוב את שק השינה על האדמה הרכה
והנעימה.
זאת לאחר ארוחת ערב בחנות המקומית שכללה מיץ תפוזים ,יוגורט עם בננה טריה ,ובעיקר חבילה
שלמה של גלידת בן וג'רי ,שנאכלה כמובן בגלל החלבונים שהיא סיפקה.
בתשע כבר היה כל המחנה חשוך ,ואני ,כמו שאר ההולכים ,ישנו שנת ישרים.
תם היום הראשון של ההרפתקה הזאת שחיכיתי לה הרבה זמן .נתקלתי בכל התופעות שצפיתי להן,
החל מהתעלות ותחושת חיבור עמוקה ,ועד לעייפות ותשישות שבאו בעקבותיהן

 ,14.5מייל  ,40לפני Mt. Laguna
שוב התעוררתי באמצע הלילה ,אך הפעם הצלחתי לחזור לישון לאחר כחצי שעה של צפיה בשמים מלאי
הכוכבים .התעוררתי עם אור ראשון בחמש ,אריזה מהירה ,וגם אימון בוקר קצרצר ולפני שש כבר הייתי
בדרך .הבוקר היה קפוא ,השמש טרם עלתה ,ואצבעות הידיים איבדו תחושה .ידעתי שזה יעבור בקרוב,
אבל בינתיים הידיים ממש כאבו .לצערי הכפפות כבר נארזו בתחתית התיק .לבסוף השמש הופיעה,
כדרכה ,והיום נעשה נעים .שוב אותה תחושה של קלילות כל יכולה הציפה אותי ,וההליכה זרמה
מעצמה.
השמש עלתה למעלה ,ובמוטיב שכנראה יחזור על עצמו ,הקרירות התחלפה בחום ,והקצב הואט
בהתאם .המדריך ,כלומר האפליקציה ,הראתה על נחל קטן בהמשך ,ובשמחה ירדתי אליו .טבילה קצרה
במים הקרירים ציננה את הגוף ,והחזירה לו את השמחה .התוכנית המקורית היתה להמשיך עד אגם
לגונה היום ,ואז לעשות יום קליל למחרת ,כדי לתת לגוף זמן להסתגל .אבל המשיכה של המים היתה
חזקה ,והחלטתי לשנות תוכניות ,ולעשות הפסקה ארוכה ליד המים עד אחרי הצהריים ,לאכול ארוחת
ערב ואז לצאת לדרך כשיתקרר וללכת עד חשיכה.
כך יצא שנחתי כחמש שעות ליד המים .במהלך זמן זה הצטרפו עוד שבעה הולכים שהחליטו גם הם
שהרעיון מוצלח .חלק אחד בי רצה לשמור את המקום לעצמו ,להיות בשקט ועוצמה של המים הזורמים
באמצע המדבר .חלק אחר שמח לחברה .בכל מקרה ההחלטה לא היתה בידי .בארבע ,לאחר מנוחה,
ארוחה ,כתיבת בלוג ואפילו אימון טאי צ'י יצאתי סוף סוף לדרך .עדיין הרגשתי קצת עייף ,אבל חולצה
שהוטבלה במים עזרה להפיג במקצת את החום .הדרך התפתלה לה בין שלוחות ועמקים ,עולה
בהתמדה .לקראת חשיכה הגעתי לנקודת הלינה  .שוב זכיתי לישון מתחת לאלון עתיק גדול ,עם גזע
שמתקרב לשני מטר קוטר .לא היה זכר לאורות של ישוב ,ומלמעלה פס קטן של הירח החדש האיר את
הכוכבים .התחושה של המרחבים ,של הטבע ,ניכרה באויר.

 ,15.5מייל  ,60אחרי Mt. Laguna
שמתי לב שמתחילה להווצר לי מין שגרה ,גם אם זמנית.
מתעורר כחצי שעה לפני הזריחה .שוכב לי בשקט בשק השינה ,וצופה בתהליך המופלא של מעבר בין
לילה ליום ,בין חושך לאור .קצת אחרי אור ראשון מתחיל לארוז ,עושה אימון צ'י קונג קצר ,ולפני שש
יוצא לדרך .בהתחלה ממש קר ,ואני גם מלא אנרגיות ,אז הולך יחסית מהר ,בייחוד כדי להתחמם.
כשמופיעה השמש נעצר לרגע לברך אותה ,מוריד שכבות ,ועובר להליכה נינוחה .בשלב זה של היום הכל
מרגיש פשוט וקל .התרמיל כמעט לא מורגש ,הרגליים צועדות בשמחה ,ואני בעיקר מתפעם מהטבע
המופלא שמסביבי .טבע ראשוני ,כזה שלא הופרע ,נבנה ,נחצב ושאר פעילויות האדם .לפני עשר אני
מתיישב לארוחת בוקר ,כרגע עדיין התערובת מבוססת דייסת צ'יה שאני אוהב .לאחר הארוחה כבר
קיימת תחושת כבדות ,ואני כבר צועד לאט יותר ,מרגיש את הגב ואת כפות הרגליים ,ונפנה למחשבות
עגומות יותר ,מדוע אני כאן ,מה בדיוק אני מחפש במסע זה ,והאם גופי באמת יעמוד בעומס .בסביבות
שתיים אני נפנה למנוחת הצהריים .שכיבה או שינה של שעה ,שעתיים ונשנושי אגוזים .השלב הבא כבר
נעשה ממש לאיטו ,הולך ונח ,נעצר מדי פעם גם כדי להבין היכן אני רוצה לישון .לבסוף נמצאת נקודת
הלינה ,פורס שק שינה ,ארוחה חמה ,אם לא אכלתי קודם ,ולישון.
רק שהיום דפוס יפה זה (של יומיים) הופר בגסות על ידי חזית שנכנסה מהים והביאה אויר קר ובעיקר
רוחות פראיות ,שמעיפות את הכל לכל עבר .אז מיהרתי למצוא פינה מוגנת יחסית ,ולהקים אוהל ,שאולי
יעצור חלקית את הרוח ,ואת החול שהיא מעיפה ,וייתן לי בתקווה לילה נסבל ,גם אם רוחני מדי.

 ,16.5מייל  ,75לפני Scissors Crossing
הלילה עבר בסערה .הרוח נשבה בפראות ,ואני התכרבלתי בתוך האוהל .בתוך השק שינה היה חם
ונעים ,אבל הרוח העיפה את האדמה הגרניטית השחורה לכל עבר ,וכשקמתי בבוקר היה הכל מכוסה
בשכבה שחורה דקה .כעבור יומיים אגלה שגם הפרצוף שלי כוסה בשכבה זו ,ושגידלתי בן לילה שפם
שחור .קמתי בבוקר לתוך ענן רטוב וקפוא .הטמפרטורה היתה בסביבות שלוש מעלות ,ורוח קרה
ורטובה הביאה את הלחות מהים .התלבשתי בכל השכבות שברשותי והתחלתי לצעוד בתוך הענן .ניתן
היה לראות כמה עשרות מטר קדימה לכל היותר ,והשמש מיאנה להופיע מעל העננים .לאחר כשעתיים
הגעתי להטמנה של מים .אוסף של מיכלים שמלאך שביל הניח ליד השביל .בזכות האפליקציה,
 ,Guthooksשמשמשת את ההולכים ,יכולתי להתעדכן שאמנם שלשום נגמרו המים ,אך אתמול הן
חודשו .מילאתי מים בשמחה ,ועצרתי לנוח בתקווה שהשמש תצליח לפזר את הענן .בינתיים הצטרף
אלי הולך נוסף ,ואנו העברנו כשעה בשיחה ,בתקווה לזכות בקצת קרני שמש .לאחר ששנינו קפאנו כך,
הודינו במציאות ,והמשכנו ללכת .למרות שהוא הולך כבר יומיים יותר ממני ,הקצב שלו היה מהיר
בהרבה ,ובמהרה הוא נעלם בערפל .באופן כללי אני נהנה לנוע לאיטי ,לעצור מדי פעם ,הן לצלם ,או
לצפות בנוף ,ולרוב פשוט לתת לגוף לנוח .ועם כל זאת ,מכיוון שאני מתעורר לרוב לפני אור ראשון,
והולך עד אור אחרון ,אני מצליח לעבור מעל שלושים קילומטרים ביום ,די בנוחות.
הרוח המשיכה לנשוב בפראות במשך כל היום ,אך במהרה ירדתי מתחת לעננים ,והיה קצת פחות קר.
בצהריים אפילו מצאתי פינה מוגנת מרוח ,והשמש הואילה לבצבץ קמעה ,ונחתי כשעתיים ,ואפילו
נמנמתי קצת .אחר הצהריים עבר אותי מייק ,בחור בערך בגילי שישן לידי בלילה הקודם ,ועושה טיולון
קצר של רק כ  400קילומטר .שוב שוחחנו קצת והוא המשיך בדרכו .בהמשך ,עם רדת הערב .נהייתה
הרוח קרה וחזרה יותר .אני השתמשתי בנפלאות הפייסבוק כדי לקבוע עם מלאך שביל שיסיע אותי
למחרת בשמונה בבוקר לעיירה ג'וליאן אשר ליד השביל לתספוק ,ולכן המשכתי ללכת עד חשיכה ,מקווה
למצוא מקום מוגן לשינה .באחת המנוחות הגיח מייק מאחורי ,מספר איך כבר הקים את האוהל ,וקיבע
אותו ביתדות ואבנים לקרקע ,כאשר משב עז פשוט העיף את האוהל באוויר .למזלו הוא תפס אותו.
המשכנו ומצאנו מקום טיפה יותר מוגן בהמשך .שוב הקמתי את האוהל ברוח פראית ,מקווה שהוא
יחזיק מעמד ברוחות של הלילה .בישול קצר של כוסמת ועדשים ,עם הרוטב הסודי של שמרי בירה,
טחינה ושמן זית ונפלתי לשינה עמוקה.

 ,17.5מייל  ,95לפני Warner Springs
הלילה חלף לו .הרוח סערה ,אך האוהל לשמחתי החזיק מעמד ,ואני ישנתי בו שנת ישרים ,השינה
שבאה בעקבות עייפות גדולה .היום הקודם בהחלט סחט אותי ,מבחינת ההליכה הרצופה ברוח ובקור.
בדיעבד התברר שלא מעט מההולכים פשוט תפסו טרמפ למלון בג'וליאן ,העיירה הקרובה ,וחלק אפילו
נשברו והפסיקו את ההליכה .תופעה נפוצה ,שחוזרת על עצמה מדי שנה .אנשים רבים נשבים
ברומנטיקה ,בדימוי של המסלול ,ולא מודעים לקשיים הכרוכים בכך .החום ,הקור ,המשקל על הגב,
השינה בחוץ ,האוכל ועוד אינספור גורמים שלא מתגלים בטיול בן יום יומיים .חלק מזה אפשר לראות
בקופסאות המטיילים ,אותן קופסאות המכילות ציוד שמטיילים מחליטים להשאיר מאחור ,שכוללות אוכל
וגם לא מעט ציוד .למעשה יש גם מקומיים שהתמחו בלחיות מקופסאות אלו.
אני בכל מקרה המשכתי ללכת ,לפחות כרגע .ארזתי את הציוד ,וביחד עם מייק הלכתי לכביש הקרוב,
משם אסף אותנו מלאך שביל והסיע אותנו לג'וליאן .בדרך הוא אסף עוד מטייל  ,בחור בשם ג'ף ,שהגיע
לתחילת השביל על אופנוע בנסיעה של שמונה ימים משיקגו .העיירה עצמה היתה די משמימה עבורי,
למרות הבטחות וציפיות ממטיילים אחרים .ראשית התברר שהיא מקבלת את העננים שעולים
מהאוקיינוס השקט ,ולכן היתה קפואה ורטובה .מיד אחרי שירדתי מהרכב הרגשתי איך כל החום שלי
נעלם .אכלתי ארוחת בוקר אמריקאית של תפוחי אדמה עם קצת ירקות ,שעבורי לא משתווה לדייסה
האהובה שלי .אפילו פאי התפוחים המפורסם בעיר ,שעוד ניתן בחינם למי שמציג אישור לשביל לא
הצדיק עבורי את הנסיעה העירה .בנוסף התברר שממש קשה להשיג אוכל שם .בסך הכל רציתי קצת
עדשים ואגוזים ,אך עדשים לא היו כלל ,ואגוזים באו בשקיות של  50גרם ,כאשר אני רציתי קילו .לבסוף
קניתי שקיות של אוכל מוכן במקום העדשים.
חזרנו לשביל ,ומשם התחלנו לטפס למעלה .הקור של יום אתמול התחלף בחום של מדבר.
באופן כללי הנוף השתנה לנוף מדברי ,אם כי מדבר גבוה .מינים רבים של קקטוסים פזורים בנוף ,ומדי
פעם שיחים קוצניים שנתפסים בבגדים ובציוד .קשה למצוא צל ,ורק סלע קטן נתן מחסה מהשמש
היוקדת מדי פעם .אני מעדיף ללכת ממש עד חשיכה ,וכך להנות מהשעות הקרירות ,שלא לדבר על
היופי שבמעבר בין אור לחושך ,הצללים המתארכים ,והצבעים המשתנים .יתרון נוסף של האפליקציה זה
שהיא מראה איפה אפשר לישון .בגדול השביל עובר ברובו על מדרונות תלולים ,או בתוך סבך של
שיחים ,כך שיש מקום שניתן לישון בו רק כל כמה קילומטרים ,האפליקציה מאפשרת לראות איפה יש
מקום ,כמה אוהלים ניתן למקם ,ואפילו תמונה של המקום.
אני מצאתי מקום ממש יפה בתוך ערוצון קטן .היה זה הלילה הראשון שלי שישנתי לגמרי לבד .ארוחה
קלה ,ונרדמתי לשמים מלאי כוכבים ,ורבע ירח מאיר מעל.

 18.5מייל  ,112אחרי Warner Springs
שוב קימה לפני אור ראשון .תנועה ראשונה שלי הזיזה עכבר קטן שהיה ממש ליד הראש שלי .האמת
שראיתי אותו כבר בלילה ,כשהגעתי ,ולכן ארזתי את כל האוכל בערכת שמירת אוכל שקניתי ,מה
שמורכב משק אטום עשוי מניילון עמיד ,מה שנקרא  ,DCFובתוכו שקית ניילון עבה ואטומה ,שאמורה
לעצור את הריחות .האמת שדי התלבטתי כאשר רכשתי את הערכה ,והרגשתי שאני סתם היסטרי ,או
לפחות מתמכר לקניות ופחדים .אבל התברר שהיה הגיון בשגעון של הקניה .היתה לי קופסת טחינה,
סגורה בשקית ניילון שלא טרחתי להכניס לשק ,אלא רק שמתי ליד הראש .בבוקר התברר שהעבר קרע
לגזרים את השקית ,וגם ניסה לכרסם במכסה ,עד שתנועה שלי הבהילה אותו.
בכל מקרה ,שוב קמתי ,ארזתי ,תרגול קצר ויצאתי לדרך .לאחר מספר קילומטרים הגעתי לנקודת לינה
מרווחת ,מעל נקודה של הטמנת מים .כאן נפגשתי סוף סוף ב"בועה" ,או לפחות מיני בועה ,כינוי לקבוצה
גדולה יחסית של אנשים שנעים בערך באותו הקצב ,וישנים בערך באותם מקומות .כאן ישנו כ 15
אנשים .אני מילאתי מים במטמון .זוהי אחת התופעות היפות בשביל .מכיוון שמקורות המים הטבעיים
הם לעיתים די רחוקים ,עד כדי  50קילומטר ,הרי שיש מלאכי שביל שמטמינים מים לשתיה באזורים
הבעייתיים .לעיתים מבקשים נדבה סמלית ,לרוב לגמרי בחינם .המשכתי בהליכה ,בקצב האיטי שלי,
ובמהרה התחיחלו להשיג אותי הולכים אחרים .מופיעים ,לרוב מחליפים כמה מילים ,וממשיכים בדהרה.
אני גם נוטה לעצור כל שעה שעתיים להפסקה בה אני לרוב גם מוריד נעליים ונותן לרגליים להתאוורר.
קשה ליחפן ,או מכסימום איש סנדלים כמוני להיות כלוא בנעליים יום אחר יום .אצל אחרים ראיתי שגם
בעצירה בצהריים או בסוף יום הם יורידו נעליים ,אך לא ילכו יחפים על החול הגרניטי הרך ,אלא ינעלו
כפכפים או סנדלים.
נפגשתי עם חלק מהקבוצה במעיין קטן ,אחר ירידה ארוכה לבקעה רחבה .ישבתי שם כשעתיים ,כאשר
אנשים באים והולכים ,מפטפטים ,נחים ,ישנים .אני אפילו הספקתי לעשות תרגול טאי צ'י בחול הרך.
בדרך גם עברתי את המייל ה  100במסלול ,שסומן בכיתוב באבנים על השביל .אם ה  PCTהוא סוג של
מרתון ,הרי שאורכו כ  2600מייל ,ומרתון כידוע הוא כ  26מייל  ,אז בעצם השלמתי כעת את המייל
הראשון .עוד  25כאלה עד הסוף ...בהנחה הלא ממש סבירה שאעשה את הכל ב  100ימים .בכל מקרה
נקודת ציון.
ההליכה מכאן ,אחר ימים ארוכים של עליות וירידות היתה פתאום בבקעה רחבה ושטוחה ,ואני נהניתי
פשוט לנוע ,לזרום ,כמעט בלי מאמץ .בדרך עברתי את אחג המקומות האיקוניים של השביל ,סלע גדול,
כ  20מטר על  5מטר בצורת עיט עם כנפיים פרוסות .חייב להודות שלמרות שהייתי לבד ,בשעות אחר
צהריים רכות ,המקום פחות ריגש אותי מעץ אלון שצמח מתוך אבן גדולה ,על שפת ערוצון ,שפגשתי

קודם .איכשהו זה הרגיש שמרוב אנשים שצילמו ,ביקרו ,דיברו על המקום ,הוא איבד משהו מהעוצמה
שלו .אותו תהליך שכנראה מרגישים בסטונהדג' שבאנגליה.
הלילה זכיתי לישון על אדמה חולית רכה ,בתוך ערוץ יבש ורחב ,מוקף אלונים גדולים .שוב הייתי לבד,
מלבד הירח שמתגבר.

 19.5מייל  ,131אחרי Combs Peak
למרות הקימה המוקדמת ,במהרה התחילו לעקוף אותי פרצופים מוכרים .זוהי קבוצה של כעשרה
אנשים ,שהתחילו איתי או קצת לפני .אנחנו מדלגים אחד עם השני ,והם גם דילגו על חלק מהשביל
כאשר היה קר מאד .כללית הם הולכים מהר ממני ,אבל עושים הפסקות ארוכות ,ועוצרים יחסית מוקדם.
הם יצרו מה שנקרא משפחת שביל ,או כמו שזה נקרא כאן  ,tramilyחיבור של המילים  .trail familyזו
קבוצה של אנשים שמתחברים לכל השביל ,או ,לרוב ,לזמן מה .בדרך כלל להבדיל מטיולים רגילים הם
לא ילכו יחד כל היום ,אלא לכל היותר בקבוצה של שניים או שלושה ,אך יפגשו לפחות בבוקר וצהריים
לארוחה ומנוחה משותפים ,ויישנו באותו מקום .למטיילים פחות מנוסים זה נותן בטחון ,בייחוד שרוב
האנשים מתחילים את השביל לבד .לאחרים זוהי פשוט ההנאה שבחברה .בקבוצה הזו ,למשל ,היה
בחור שכבר עשה את שביל האפלצ'ים .בכל מקרה אני נעתי בערך בקצב של הקבוצה  ,משיג אותם
לאיטי ,אבל כרגע נפגש איתם מדי פעם.
להבדיל מהקבוצות יש גם כאלו שהולכים לבד .יש כאלו שהרבה יותר איטיים .אלו אנשים שלרוב די קשה
להם ,עקב המרחקים הגדולים בין מקורות מים ונקודות אספקה .לכן מי שלא מתחיל עם מרחק של
לפחות  20קילומטר ביום מוצא את עצמו סוחב משקלים גדולים ,מה שכמובן מקשה עוד יותר.
בקצה השני של הספקטרום נמצאים ההולכים המהירים ,אלה שמתחילים עם מרחקים של מעל 40
קילומטר כל יום .אלו כמובן לרוב חברה צעירים וחזקים ,אבל החוזק הזה גם עושה להם את ההליכה
לקלה יותר ,כי הן גם סוחבים פחות מים ואוכל .יצא לי לפגוש כמה כאלו ,שגם אם עצרו לידי לשיחה,
נעלמו לאחר מכן הרחק אל האופק .לנו נשאר רק לדבר עליהם בינינו .כזה היה בחור צעיר בשם אריק,
שעשה בארבעה ימים את מה שאני עברתי בששה ימים.
אני בכל אופן המשכתי בקצב הרגיל שלי ,די איטי ,אך מבוקר עד ערב ,כמובן עם הפסקות.
באותו היום די נעתי בקצב של הקבוצה "שלי" ,עוצרים ביחד לצהריים ,ואז ממשיכים כל אחד לדרכו.
בסביבות שבע פגשתי את ראשוני הקבוצה בחניון הלילה שלהם ,מקום רחב ונעים .עקרונית התכוונתי
להמשיך עוד כשעה ,עד החשיכה בשמונה .אולם ,למחרת היה בכל מקרה יום קצר ,כלומר  30קילומטר
בלבד ,כי התכוונתי לרדת מהשביל לעיירה שבדרך .הרגליים כאבו ,והחברה הזמינו אותי להצטרף
אליהם ,אז סטיתי ממנהגי הסוציומטי ,והצטרפתי אליהם .היה נחמד לשבת בקבוצה ולפטפט סביב
הגזיות (מדורות אסורות בתכלית האיסור בעונה זו בקליפורניה) ,גם אם משהו בי מעדיף את השקט
בטבע.

 ,20.5מייל  .151ליד Paradise Valley Cafe
התעוררתי לפני הקבוצה ,ובשקט בכדי לא להפריע ארזתי את התיק .עד שגמרתי לעשות את אימון
הבוקר כבר התעוררו הראשונים .יש משהו יפה ומרתק בדינמיקה של הקבוצה ,שבה יש מסגרת כלשהי,
של נקודות לינה וגם מפגשי בוקר וצהריים ,אך בתוך מסגרת זו לכל אחד יש את החופש לנהוג כרצונו .יש
הקמים מוקדם .ויש המאחרים ,יש איטיים ומהירים ,יש כאלו ההולכים לבד בין הנקודות ,ואחרים
שהולכים בזוגות או שלישיות ,והקבוצה יודעת להכיל את כל זה .כמובן שקבוצות מתחברות ומתפרקות
במהלך המסע מכל מיני סיבות.
אני בכל אופן יצאתי לדרכי ,מתוך ידיעה שאני מתכוון לתפוס טרמפ מהכביש לעיירה איידלוויילד ,ליום או
יומיים מנוחה ,בעוד הקבוצה התכוונה להמשיך ולהגיע לעיירה רק יום מאוחר יותר ,ברגל .למרות זאת,
הראשונים עברו אותי כשעשיתי מנוחת בוקר ,והגעתי אחריהם למקום מנוחת הצהריים .מקום שבו
מלאכית שביל סידרה מקום להולכים ,עם קצת שולחנות פיקניק ,ובעיקר עם מיכל מים גדול .המקום
משמש כנקודת מפגש ומנוחה למטיילים ,וכך כאשר הגעתי בדיוק עזבו שני מטיילים ,ובהמשך הגיעו
מטיילים נוספים.
לאחר הפסקת צהריים ששוב כללה בנוסף לאוכל גם שינה ותרגול ,יצאתי לדרך ,ממשיך בנוף של מדבר
גבוה ,מתפתל ,עולה ויורד עם השביל ,פוגש קניונים ,מצוקים .אזורים פתוחים ,וכאלו של עצים נמוכים.
בחמש הגעתי לכביש ,וניסיתי שוב את מזלי בתפיסת טרמפים .לאחר חצי שעה של תסכולים ,הגיע רכב
מכיוון העיירה והוריד שלושה הולכים .הבנתי שזהו מלאך שביל ,וניגשתי לבקש ממנו טרמפ .אבל הוא
הסביר לי שהקמפינג שאליו הופניתי כבר לא מקבל אנשים בשעה זו ,והמלונות יקרים וגם מלאים .כמובן
יכולתי להתגנב לקמפינג ללילה ,אבל הוא נתן לי להבין שזה לא מתאים לו ,ואילכך קבענו שיאסוף אותי
למחרת בבוקר.
חזרתי כקילומטר אחורה ומצאתי לי נקודה נעימה בין מספר אלונים ,שגם עצרו את הרוח שהתחילה
לנשוב.

 ,21.5מנוחה ב Idyllwild
מלאך השביל הגיע כמובטח בבוקר ,והקפיץ אותי לעיירה איידלויילד ,עיירת נופש קטנה ,בגובה 1600
מטר ,שמארחת בעיקר את אנשי לוס אנג'לס ,הנמצאים במרחק של כשעה נסיעה ,באם לא נתחשב
בפקקים.
המוסד של מלאכי שביל הוא כאמור חלק מהותי בתרבות השביל ,ובלעדיהם היה הרבה הרבה יותר
קשה ללכת את השביל .לא רק המים שהם מטמינים ,אלא האפשרות להגיע בקלות לעיירות שבדרך
לצורך הצטיידות .כמובן שהם לעיתים קרובות גם נהנים ומתפרנסים מזה ,בדמות "טיפים" שנהוג לתת
להם .כאמור זהו מצב בו כולם מרוויחים.
בדרך גם זכיתי לשמוע סיפורים על המקום ,ואף לסיור קצר בעיירה .לאחר שהגעתי ,התחילו
ההתארגנויות .כמו שקראתי ושמעתי ,ימי מנוחה הם לעיתים קרובות ימי סידורים .להתרחץ ,לעשות
כביסה ,להרשם לקמפינג או מלון ,קניות אוכל וחידוש ציוד .כך היה גם עבורי ,ורק בסביבות שתיים
יכולתי סוף סוף לנוח .לאחר מכן גם זכיתי למצוא מסעדה איטלקית ממש טובה ,ולראשונה מאז
שהתחלתי את השביל ממש נהניתי מהאוכל .סלט ירוק אורגני ,ריזוטו מלא ירקות ,וטירמיסו לקינוח.
חזרתי לקמפינג שבו התמקמתי .יותר התאים לי מאשר להסתגר לבד בחדר .לאט הופיעו עוד מההולכים
בשביל ,והעברנו ערב סביב מדורה בחבית .המדורות היחידות שמותרות בעונה זו.
אנצל הזדמנות זו לספר טיפה על התרבות של השביל .ההולכים את השבילים הארוכים בארה"ב ,אלו
שאורכים מספר חודשים ונמשכים על פני אלפי קילומטרים יצרו לעצמם תת תרבות .זוהי תת תרבות
מיוחדת במובן מסוים ,כי היא מכילה מדי שנה אלפים בודדים שיתחילו את השביל ,ומבין אלו סביר
שתפגוש כמה מאות בודדות ,ולרוב הרבה פחות .הם גם יתפזרו בסוף העונה ,שנמשכת לכל היותר כחצי
שנה.
ועם זאת יש מסורת ,קודים של התנהגות וביחוד שפה ,שעוברים משנה לשנה .אעבור עתה על חלק
מאותם מושגים ,גם כדי ליצור שפה משותפת ,וגם כי ניתן להבין חלק מההווי והתרבות דרכם .אז
נתחיל.
 Trail angelמלאך שביל ,כאמור אחד שעוזר למטיילים בצורות שונות ,לעיתים בחינם ,ולעיתים תמורת
טיפ ,מה שנקרא במסורת ההודית דאנא
 Trail family,tramilyמשפחת שביל ,קבוצת מטיילים שמתחברת יחד ,יכולים להיות בין שלושה ארבעה
ועד מעל עשרה
 Trail nameשם שביל ,שם שניתן למישהו בשביל ומאפיין אותו ,או משהו שקרה לו .המטייל יכול לבחור
לקבל את השם או לא .דוגמאות הן פרודו ,גרמפי ,הייקו ורבים אחרים.

 Trail legsרגלי שביל ,ההתחזקות של הרגליים שקורית אחרי שבועיים שלושה של הליכה רצופה .אני
עדיין מחכה לזה.
 Trail hungerהרעב של השביל ,היכולת או צורך לאכול הרבה אחרי ימים רצופים של הוצאת 5000
קלוריות ליום .מה שמאפשר למטייל להגיע העירה ,להזמין פיצה ,המבורגר ,עוד פיצה ולקנח בקופסת
גלידה ובירה .כמו שאתם רואים אוכל בריא הוא לא בראש האג'נדה
 Trail magicקסמי השביל ,המתנות שמופיעות להולכים .לעיתים לא מתוכנן ,לעיתים מונח על ידי
מלאכי שביל .כרגע ליד קופסא מלאה עוגיות ,בראוניס קולה ועוד
 NOBOמי שהולך צפונה ,north bound ,דומה באופן מחשיד למילה הובו ,שם גנאי או שמא כבוד
לחסרי בית ,שדי מתאר את מצבם של ההולכים בשביל
 SOBOמי שהולך דרומה
 ,HYOH hike your own hikeקריאה לחוסר שיפוטיות ,ולאפשר לכל אחד ללכת לפי מה שמתאים לו
 ,slack packingהליכה בו משאירים את התרמיל הכבד בנקודת הסיום ,מדלגים לתחילת המקטע היומי
והולכים בקלילות .היום כשלרוב המטיילים תרמילים קלים נראה לי שפחות נפוץ
 ,Flip floppingלא ללכת רצוף בכיוןן אחד ,אלא לעשות קטע אחד ,לדלג על הקטע הבא ,ולחזור לעשות
אותו בהמשך .ביחוד נפוץ בשנים או עונות בהם יש הרבה שלג ,ואז חוזרים לקטע המושלג כאשר מפשיר
 Zeroיום בו נחים ולא הולכים ,חוץ מכביסה ,רחצה ,סידורים ,איסוף ושליחת חבילות ,וקניות ,ועוד
 Neroיום שבו כמעט לא הולכים .בשביל מקובל להגדיר כיום בו הלכנו פחות מ  15מייל ,כמעט 25
קילומטר .מה שנאמר הכל יחסי.
 Yogiingלא קשור למעשים יוגיים ,אלא לקבץ אוכל ממטיילים ואנשים אחרים
 ,FKT fastest known timeהזמן הכי מהיר בו נעשה שביל או קטע ממנו .יש המעדיפים להתייחס
להליכה כתחרות ,או לפחות אתגר פיזי .לפיסיטי השיא עומד על ששים יום ,שעשתה בחורה בת עשרים
ושש ,,כלומר על ארבעת אלפים פלוס קילומטר ,כשבעים קילומטר ליום ,כל יום ,עם עליה וירידה
ממוצעים של אלף חמש מאות מטר
 Ultralightלא קשור רק לשביל ,אבל הליכה עם תרמיל קל .מקובל להגדיר כפחות מכ  5קילו או 10
פאונד משקל בסיס ללא אוכל ומים .כבר פגשתי בחור עם  8פאונד ,פחות מ  4קילו.
 Hiker trashכינוי של ההולכים לעצמם ,מזכיר  ,white trashאו זבל לבן ,הנובע מהמראה המלוכלך
וריחני שקורה אחרי הליכה רצופה של ימים רבים בלי מקלחת
 You pack your fearsמזכיר שאנו לעיתים נושאים יותר מדי עקב הפחדים שלנו .קורה גם עם פחדים
אחרים כמו פחד מזיקנה ,עוני ,בדידות ,ועוד ,ותעשיות שלמות מתפרנסות מזה .בהליכה בשביל זה
מאד ברור .ומצד שני מי שלא לוקח מספיק מסתכן לא פחות .נתקלתי בהולכים שנגמר להם המים או
האוכל ,או היה קר מדי .כרגיל צריך למצוא את שביל הזהב

 Camel upלשתות כמה שיותר כשנמצאים בנקודה עם מים
 Guthooksאותה אפליקציה פלאית שהופכת את ההליכה להרבה יותר פשוטה מבחינת מים ניווט וכו.
וגם מקטינה את ההרפתקה
 Yoyoאותם יצורים פלאיים שמסיימים  4200קילומטר שביל בגבול הקנדי ,מסתובבים וחוזרים לגבול
מקסיקו ,באותה עונה .אין הרבה כאלה
 hiking 10 by 10ההמלצה להספיק  10מייל עד שעה  ,10לפני שנהיה חם מדי .המקלים מעדיפים 12
עד 12
 Dry campingלישון שלא ליד מקור מים .רלוונטי לארצות בהן יש הרבה מקורות מים לישון לידם
 Cowboy campingלישון ללא אוהל .נחשב מעשה מיוחד וראוי לציון ,גם כאשר אין גשם או סכנה
אובייקטיבית אחרת שמצריכה אוהל .בזמנו קראנו לזה פשוט לישון בחוץ
 Hiker boxקופסא בה ההולכים שמים ציוד או אוכל שהחליטו להפטר ממנו .מלמד כמה דברים מיותרים
אנו סוחבים.
 Hiker midnightחצות של הולכים ,הכוונה לתשע בערב ,שעה שבה כולם כבר ישנים .לא יודע מה יהיה
בהמשך ,כשיש אור גם אחרי תשע ,אבל היום כשהגעתי למחנה בשבע וחצי .חצי מהאנשים כבר ישנו
ובוודאי יש עוד כמה מונחים ששכחתי...

 22.5מייל cedar creek, San Jacinto ,162
במקור התלבטתי אם להסתפק ב  24שעות הפסקה ,ולחזור לשביל בששי בערב ,או מכסימום שבת
בבוקר .אבל הליכה קלילה העירה הבהירה לי היטב כמה הגוף שלי זקוק לעוד יום מנוחה .אז נשארתי
לישון את הלילה ,קמתי לי בעצלתיים וארזתי לי לאיטי .בדיעבד התברר גם שזו היתה החלטה מאד
נבונה מבחינת מזג האויר .חזית קרה נוספת ,כמו לפני שבוע שוב חלפה באזור .רוחות פראיות נשבו
בהר ,וגם בקמפינג מדדתי טמפרטורה מתחת לאפס .בשק שינה היה לי חם ונעים ,אבל שמחתי
שלקחתי את השק שינה הטוב שלי ,למרות המשקל הגדול יותר .בלילה גם הקפדתי לשמור את הנייד,
ובעיקר את מסנן המים איתי בשק שינה ,שלא יקפאו .מסנן שקופא מפסיק לסנן ,מהנקודות הקטנות
שצריך להיות ערניים לגביהם.
אני בכל אופן נהניתי משבת שמשית ומלטפת .עוד ארוחה טובה במסעדה האיטלקית ,עוגה
מהקונדיטוריה ,ושוב אסף אותי מלאך השביל ,והנה אני במפגש השביל עם הדרך .השעה היתה כבר
ארבע ,יום יחסית רגוע ,מה שנקרא כאמור  ,neroכמעט מנוחה.
היום מנוחה הנוסף בהחלט עזר ,וטיפסתי באיטיות אך בנוחות את השביל ,למרות  3ליטר מים ,ועוד
אוכל לשבעה ימים שסחבתי איתי .מספיק עד העיירה הבאה.big bear ,
למרות שהחזית חלפה ,על ההר עדיין היו רוחות חזקות ,ואלו התחזקו לקראת שקיעה .עם אור אחרון
הגעתי לנקודת לינה בין שיחים ,מוגנת יחסית .אך השעה היתה רק שמונה ,ירח כמעט מלא האיר מעל,
והשביל היה נוח וברור .אני המשכתי ,נהנה מההליכה השקטה בתוך הקסם של הירח המאיר .ההר כאן
השתנה באופיו מהקטעים הקודמים .יותר מעוגל ,עם מלא מקומות קסומים שקראו לבוא ולעצור לידם.
אך לי היה יעד ,בתוך העדר היעדים והמטרות .חורשת ארזים קטנה ובה מעין ,cedar springs ,שסיפרו
לי עליה .אמנם קילומטר וחצי מחוץ לשביל ,ועוד  100מטר ירידה ,שתגרור עליה חזרה ,אך שווה את
המאמץ ,או לפחות כך קיוויתי.
בעשר בלילה הגעתי לחורשה ,עם נחל קטן זורם במרכזה .נעתי בשקט ,שלא להעיר את מי שכבר נמצא
שם .מצאתי חלקת קרקע שטוחה ,בין העצים העתיקים ,ונשכבתי לי לישון.

 23.5מייל Tahquitz Valley creek, San Jacinto ,177
בבוקר כשהתעוררתי פגשתי קבוצה של ארבעה מטיילים שבאו ליום ,רק כדי לישון במקום המופלא הזה.
הייתי עם עוד שני חברה שהולכים את השביל .הם היו מבוגרים ,אם כי רק במקצת ממני ,וחברים ב
"סיירה קלאב" ,אותו מועדון שמאגד רבים מהמטיילים בקליפורניה ,ומהווה גם את אחד מהארגונים
הסביבתיים המשמעותיים בארה"ב .הם הלכו כמו פעם ,עם נעלי הרים ,אם כי יחסית קלות ,ותהו על איך
כל הולכי ה  PCTמתהלכים בנעלי ריצה ,לרוב מינימליסטיות .הם גם שאלו על התיקים ואוהלים שגם הם
היו כולם קלים .היה מעניין לדבר ,אבל למעשה זאת הפעם הראשונה ויחידה עד כה בה התנהלה שיחה
על ציוד .להבדיל מהרבה דיונים בקבוצת פייסבוק לפני היציאה לטיול ,ברגע שאנשים כבר בחרו ,כמעט
ולא עולה נושא הציוד .בהחלט עדיף ככה.
השיחה נמשכה גם על עניינים אחרים ,אבל לבסוף יצאתי ,עולה לאיטי את העליה חזרה לשביל.
ההליכה מכאן והלאה היתה לכיוון הגוש המרכזי של הר סן יסינטו ,גוש ששיאו בגובה כ  3200מטר,
ומצד צפון מתנשא מעל מישור מדברי רחב בגובה של פחות מ 400מטר .העליה שלי ,מצד דרום היתה
לכאורה פחות דרמטית ,אך נעשתה דרך שורה של פסגות משנה בצורת שיני מסור .כך יצא שכל היום
עליתי וירדתי חליפות .למרבה הצער ,השביל ברובו עבר דרך אזור שנשרף בשנים האחרונות ,וכך,
במקום ללכת ביער אורנים וארזים מדהים ,צעדתי מעל מדרונות חשופים ומפוייחים ,שרק גזעים שחורים
נותנים עדות אילמת ליופי שהיה כאן .אש שעלתה מעל  1000מטר בצד אחד ,חצתה את הפסגה וגלשה
לצד השני  .אם אתמול רצתי בקלילות בעליה ,היום היה לי ממש קשה .אולי בגלל הגובה ,שטרם
הסתגלתי אליו ,אולי בכלל התרמיל שהכיל אוכל ל  7ימים ,עייפות שטרם עברה לגמרי ,או הכאב ללכת
באזורים השרופים  .השביל גם חלף דרך הרבה עצים נפולים שהיה צריך לעבור מעליהם ,מתחתם או
מסביבם.
מצאתי את עצמי נכנס להרגל של בדיקה בכל כמה דקות כמה מרחק והפרשי גובה נשארו עד נקודת
הציון הבאה .כמו אותו ילד טרחן שחוזר ושואל את המדריך כמה זמן נשאר ,כך גם אני מצאתי את עצמי
עוצר כל עשר דקות ושואל את גטהוקס כמה מרחק נשאר .ומתאכזב בכל פעם מחדש שלא עברתי 10
קילומטרים בעשר הדקות מאז הבדיקה האחרונה .בשיחות בהמשך התברר שאני לא היחיד שהתמכר
להרגל זה.
רק לפנות ערב הגעתי לאזור של יער טבעי ,וההבדל בתחושה היה אדיר .עם אור אחרון עברתי ליד הנחל
הזורם הראשון שנתקלתי בו ,מילאתי מים ,והמשכתי עוד קצת למנוחה בין עצי אורן עתיקים ועבי גזע.
ירח כמעט מלא הוסיף נופך פלאי ללילה.

 24.5ירידה מסן יסינטו ,מייל 200
בבוקר התעוררתי לעוד בוקר קפוא .אריזה של הציוד לבוש במעיל פוך ,ויציאה לדרך עטוף בבגדים
חמים ,נהנה מהתנועה הקלילה בקרירות של הבוקר .במהרה הגעתי לצומת בה הייתי צריך לבחור בין
עליה נוספת של  500מטר לפסגת סן יסינטו לבין המשך הליכה בשביל המתון יחסית .אמנם קיבלתי
המלצה לעלות למעלה ,אבל הברכיים שלי שכנעו אותי במהירות שהנופים מהדרך הרגילה יהיו יפים גם
הם.
הדרך אכן היתה יפה ,ולאחר הקשיים של יום אתמול ,גם נוחה ,נעה לאיטה ,בין עצי האורנים והערערים.
שלוגיות שהופיעו מדי פעם הזכירו כמה קשה היה לעבור כאן לפני חודש ובודאי לפני חודשיים .משיחות
עם מטיילים שעברו כאן באפריל שמעתי איך הכל מכוסה שלג ,ואנשים הלכו שמונה קילומטרים בלבד
ביום במקום עשרים ושלושים .השביל גם היה קשה ודי מסוכן .כעת כשהשלג נמס היה השביל פשוט
ונוח ,כזה שהייתי לוקח בו ילדים קטנים בלא לחשוש .אותו שינוי אדיר שקורה בהרים בין עונות ,וגם בין
ימים.
ההליכה הנינוחה בין עצי היער התחלפה לאיטה לנוף מדברי ,וההליכה נהייתה תלולה יותר .הסוף של
הירידה נראה הרחק למטה ,סה"כ כ  2500מטר יותר נמוך .ידועה האימרה שחכם השביל מההולך בו,
אך זה כנראה נכון לשבילים עתיקים כמו בהימליה ,או גם בארץ .כאן כנראה חיפשו ליצור שביל במינימום
השקעה של כח אדם  ,ולכן השביל התפתל הלוך וחזור ,נע קילומטר ימינה ,יורד כשלושים מטר ,רק כדי
לחזור את אותו קילומטר ויותר שמאלה .זאת כאשר קו שלוחה פשוט ומתון יחסית יורד באחידות עד
תחתית המדרון .לפעמים עלתה בי המחשבה שכל זה נעשה רק כדי לוודא שהשביל אכן יהיה הארוך
ביותר בארהב .המישור שלמטה נראה כאילו הוא נשאר באותו המרחק .היה ליל ירח ,אז שוב המשכתי
ללכת גם לאחר שהשמש שקעה ,חולף מדי פעם על הולכים שפויים יותר ,שנעצרו והקימו אוהל ללילה.
מתישהו אחרי תשע הבנתי שאני מתעייף ,מצאתי קטע קצת יותר רחב בשביל ,ופשוט פרשתי שק שינה
ונשכבתי לישון עליו ,לאחר ארוחת ערב מאוחרת .בכל מקרה הנחתי ששוב אהיה הראשון לנוע למחרת
על השביל.
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אור ראשון .הנוהל הרגיל .היום עדיין מחכים לי כ  1000מטר ירידה ,עד חציית אזור מדברי בגובה 400
מטר .מפגש ראשון מבין כמה על השביל עם החום ,אחרי ימים של קור .אחר שלא ראיתי כמעט נוכחות
של יישובים על השביל ,הלילה ישנתי בפעם הראשונה מעל אזור הומה .האורות של העיירה פאלם
ספרינגס וישובים אחרים האירו הרחק למטה .פס של אור מקוטע בקע מה  ,I 10אוטוסטראדה גדולה
שהיא חלק מאותה רשת כבישים מהירים שחוצה את ארה"ב מחוף לחוף ,ומצפון לדרום ,עשר מרכזיות
כאלו לכל כיוון ,נושאות ללא הפסק ,גם בלילה את המכוניות ומשאיות ענק שמובילות מוצרים ואנשים
ממקום למקום .מדי פעם רכבת מסע צפרה לה צפירה ארוכה ,מודיעה על קיומה .אך הכי הזוי היו
טורבינות הרוח .מאות רבות מהן פזורות בשטח המדברי למטה .בלילה הן מהבהבות באור אדום ,וכך
זכיתי במופע של אורות מהבהבים הרחק למטה.
בהליכה בבוקר כבר רציתי להגיע כמה שיותר מהר למטה ,למקור מים ,ברז בודד ,ובעיקר לעבור את
הקטע המדברי מוקדם ככל האפשר .אך השביל המשיך להתפתל לו הלוך וחזור,כאילו לעשות דווקא ,ורק
לקראת שמונה הייתי סוף סוף למטה .ליד הברז פגשתי בחור צעיר ששכב לו ,הציוד שלו עדיין פרוס
בשטח ,נח בפיסת צל מתחת לבולדר קטן ,שהלכה והצטמקה .הוא סיפר איך נגמרו לו המים בירידה,
ואיך הגיע לברז מעולף וכמעט בזחילה .כל גופו שידר חוסר רצון עז להמשיך ,מין תקווה שהשמש פשוט
תעצור ותיתן לו מנוחה.
עצרתי לידו ושוחחנו קצת ,מילאתי מים ,שטפתי והרטבתי את החולצה ,והתחלתי לצעוד בתוך החום
המדברי .הליכה על כביש התחלפה לה בהליכה בתוך חול עמוק" .דשדש"  ,ואני שוב פסעתי לאיטי ,נח
מדי פעם בצל של שיח קטן .מולי חלפו רכבות משא ,קטר גדול ,ולעיתים שלושה גוררים אחריהם קרונות
על גבי קרונות ,לעיתים עד שלוש מאות ,חולפים מולי בשיירה כמעט אינסופית.
סוף סוף הגעתי לנקודת העצירה ,ה  .I 10 oasisנקודת מנוחה שמתוחזקת על ידי מלאכית שביל ,ממש
מתחת לגשר שמעליו חולפות אינספור מכוניות ,ברעש בלתי פוסק .כאן חיכו לי מיכלי מים ,כמו גם ארגז
עם עוגות ,עוגיות וסנדוויצ'ים ,ואפילו פחית קולה כמעט קרה ,וגם שולחנות וכסאות .התיישבתי בכבדות
בחום של היום .כשהגעתי בעשר היה שם רק הולך אחד .לאט לאט טפטפו עוד אנשים ,ביחידים וזוגות,
עד שלקראת שתיים כבר היינו כעשרה .החום הכבד העיק על הכל ,וכולנו ישבנו במין לאות של חום,
כמעט לא מדברים ,מחכים לאיזו הקלה שלא הגיעה.
לקראת שתיים החלטתי שמאסתי ברעש הבלתי פוסק ,כמו גם מאווירת הנכאים ,והחלטתי לצאת בשיא
החום חזרה לדרך .חבשתי את הכובע רחב השוליים ,התעטפתי בבד הבהיר ,ויצאתי שוב לדרך ,בין
השיחים הנמוכים שהצליחו לשרוד את חום המדבר.לאחר כשעתיים הגעתי למחסה אמיתי ,סככה בנויה
ליד משרדים של חוות טורבינות ,ובה גם צידנית עם בקבוקי מים קרים .בהודיה גדולה נשכבתי על
האדמה למנוחה ואף תנומה קלה .בהמשך כבר החל להתקרר ,ואני מצאתי את עצמי נע במין הקלה בין

נוף של גבעות וערוצים ,שמח בתנועה החופשית שבקעה כמו מעצמה .לקראת חשיכה עברתי נחל זורם.
עם בריכות טבילה ,הראשון מאז תחילת השביל .הבריכות הזמינו לטבול ,אבל כבר היה חשוך וקר .ואני
ויתרתי על החוויה .הלילה היה ירח מלא ,ואיכשהו נודע לי שלפנות בוקר צפוי ליקוי ירח .אך דווקא אז
התכסו השמים בעננים .בכל מקרה התמקמתי בעמק רחב ,בתקווה להתפזרות העננים.
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אמנם שמתי שעון לארבע בבוקר ,בתקווה לראות את ליקוי הירח ,אך התעוררתי לשמים מכוסי עננים,
כך שהסתובבתי וחזרתי לישון .כבר הוזהרתי שצפוי לי יום עם עליה מתישה בחום לאורך הערוץ של
 .mission creekירידה קלילה של  600מטר הביאה אותי לנחל ,ומנוחת בוקר בחול רך על שפת
הערוץ .קול פכפוך המים היווה שינוי מרענן .משהו מנחם ורך ,מרווה את הנפש כמו שהמים מרווים את
הגוף.
מכאן התחילה עליה לאורך הערוץ ,עליה שצפויה להמשך כל היום ,מעל  20קילומטר מרחק ,ו 1500
מטר הפרש גובה .בשלב הראשון הנחל היה רחב ,מלא עצים גבוהים ,וערוץ חמוד ברוחב של כמטר,
מהנה אך לא קשה למעבר .סוף סוף לא צריך לדאוג למים .ממלאים בקבוק במים ,דרך המסנן כמובן,
וכאשר המים נגמרים פשוט ממלאים מחדש .הבעיה היחידה היתה שלפני כארבע שנים היה שטפון בנחל
ששטף את השביל בקטעים שעבר בתוך הערוץ ,וכך ההליכה התחלפה בין הליכה נינוחה על שביל נוח,
לחיפוש עקבות לא ברורים של שביל ,עם רוג'ומים ,גלי אבנים שלפעמים קיימים ולפעמים לא .לקראת
צהריים מצאתי לי מנוחה בפיסה חולית רכה ,מתחת לעץ מצל ומקרר ,כשהנחל זורם לו ממש ליד .אך
המנוחה הסתיימה ,ואילו השביל המשיך לעלות לו ,מתפתל ועולה בחום של היום .עם העליה הופיעו שוב
האלונים ואורנים ,ואני מצאתי את עצמי שוב נע בנוחות ,ובאנרגיה של יער עתיק ,שקט ,עוצמתי ,וכרגע
בעיקר נותן צל .והנה ,ממש ליד מעין קטן ,חזר המראה של השריפות ,שריפה שכילתה עצים עתיקים,
והשאירה רק גזעים מפוחמים .לפנות ערב הגעתי למעין נוסף ,וגם מחנה לישון בו .ממש לפני הנקודה
פגשתי שלושה מטיילים שהעדיפו לישון ברחבה קטנה ,ורק לא לישון בצפיפות של המחנה ,שכלל
ארבעה אוהלים במרחק של כשלושים מטר אחד מהשני .אכן מקום של התבודדות השביל הזה .נזכרתי
שנשאלתי לפני שיצאתי אם באמת מתאים לי ללכת על שביל כזה צפוף ,בכל זאת חמישים איש ליום.
מעשית ,ברוב הימים אני נפגש עם כחמישה אנשים ,וגם זאת רק בהפסקות .כנראה שבשביל כל כך
ארוך ,כל אחד מעדיף ללכת בקצב שלו.
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אחרי העליה הקשה והמתישה מיום אתמול ,שכללה שביל סחוף ,עצים נפולים ,עליה תלולה וחום של
מדבר ,הגיע הזמן לחזור לקצת שפיות .אמנם התוכנית היתה ללכת כ 37קילומטר ,עם  1400מטר עליה
ו  1700מטר ירידה ,אבל על שביל נוח ,עם השיפועים המתונים שמאפיינים את השביל .כל זאת בכדי
להגיע לעיירה הבאה  ,Big Bear ,לפני יום ששי ,שהוא תחילתו של  ,memorial day weekendשהוא
יום הזיכרון האמריקאי ,שמסודר בצורה נוחה כך שיוסיף יום לסוף השבוע .יום הזיכרון נחוג כאן קצת כמו
יום העצמאות שלנו ,כלומר המון קניות ,הרבה מנגלים ,כלומר ברביקיו ,ומה שיותר חשוב מבחינתי,
יציאה לנופש ,ביחוד שגם כאן הוסרו כמעט מגבלות הקורונה .כשהייתי באיידלוויילד סיפרו לי שכל
המלונות הוזמנו חודשיים מראש.
בלב חושש הצלחתי ליצור קשר מהשביל בבוקר למלאך שביל בשם קני ,והוא הרגיע אותי ואמר שלא
תהיה לו בעיה לארח אותי .עכשיו יכולתי להתפנות ולהנות מהשביל שהתפתל לו במתינות בתוך היער,
מדי פעם מגיע לאוכף ממנו נשקפים הקניונים שיורדים בתלילות למדבר ממנו באתי אתמול ,הרחק
למטה .ההליכה היתה קלה ונעימה ,ואני זרמתי בתנועה קלילה .כמו תמיד ,וכצפוי ,עם חלוף השעות,
נעשתה התנועה כבדה יותר ,ואני מצאתי את עצמי נח יותר ויותר .
היום גם זכיתי בקסם השביל הספונטני הראשון שלי .בדיוק חציתי דרך עפר ,כאשר פגשתי מקומית
שיצאה לטיול קצר עם הכלב שלה .שיחה קלה ,והיא הציעה לי למלא מים ממיכל שהיה איתה .דבר קטן,
אך כזה שחוסך את המאמץ הסיזיפי של הסינון .בהמשך אפילו זכיתי בחטיף.
לקראת ערב פגשתי בשלוש נשים מבוגרות ,בנות מעל שבעים ,שעושות את השביל במקטעים ,והספיקו
בחמש שנים ללכת במעל חצי מהשביל.
הלילה שוב היה בפינה שקטה ומבודדת .למרות שקבעתי שקני יאסוף אותי למחרת בבוקר מנקודת
המפגש עם הכביש ,דאגתי לשמור על מרחק מספיק ,כך שלא אסבול מהרעש של הכביש.
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בערב קני כתב לי .Giddy will pick you up :מכיוון שלא הנחתי שמישהו אמריקאי יקרא "מסוחרר" ,
פירוש המילה באנגלית ,הנחתי שמדובר בבחור ישראלי ,ששמו יוצר לו אינספור מבוכות.
כבר תארתי איך אני נכנס לאוטו ואומר לו " אהלן אחי ,אז מה קורה " ,או לפחות משהו ברוח זו ,אך
כאשר נעצר האוטו בבוקר ישב שם בחור שחור מטקסס ,שאכן שם השביל שלו היה  ,giddyאו מסוחרר.
וכך התפוררה לה עוד תיאוריה .למעשה הסיפור שלו היה מעניין ,וסיפר רבות על ההולכים .מתמונה
שהראה לנו ,התברר שעד לא מזמן היה הר אדם ששקל הרבה מעל מאה קילו .בעקבות ניתוח וטיפולים
הצליח לרזות ,עד שעכשיו נראה ממש חטוב .בהמשך לשינוי שעשה ,החליט גם לעשות שינוי בחייו
וללכת את השביל ,למרות שלא היה לו כל ניסיון קודם בטיולים רגליים .הוא התחיל ללכת ב  13למרץ,
תקופה שבה הכל עדיין מושלג ומאתגר ביותר ,ועם ציוד ממש לא מתאים שהציעו לו בחנות טיולים.
למרות זאת הוא עבר מעל  1000קילומטר על השביל ,והפסיק למנוחה עקב פציעה ,ועכשיו נח אצל קני
עד שיבריא .בהמשך שוחחתי עם מייג'ור ,בחור שבא איתי לקני .התברר שלפני  4שנים התחיל את שביל
האפלצ'ים ,גם הוא ללא שישן לילה אחד בחוץ .שביל האפלצ'ים הוא הרבה יותר תלול ,ובכל זאת התחיל
עם משקל כבד ,כולל קופסאות שימורים .למרות כל זאת ,למד ושכלל את המערכת שלו לאורך הדרך,
וכנגד כל הסיכויים סיים את השביל .כעת הוא כבר היה ותיק ומנוסה ,לאחר מספר שבילים ארוכים
נוספים .באופן כללי השביל מזמין אליו מדי שנה אנשים רבים ,חלקם מנוסים מאד ,עם כושר מעולה ,אך
אחרים חסרי כל ניסיון ,או עם עודף משקל גדול .אלו וגם אלו עוברים חוויה עמוקה ,ומגלים דברים על
עצמם ,כמו גם על העולם מסביבם.
באופן אישי היום מנוחה הזה ,כרגיל הסתכם בסידורים והסתובבויות .לאחר ארוחת בוקר מפנקת,
שכללה סלט פירות גדול ,אבוקדו ,בייגל ועוד מטעמים ,וכמובן גם דברים ללא צמחונים ,הקפיץ אותנו
גידי העירה .כצפוי בארהב הכל גדול ומרוחק .קודם חנות ציוד ,אחר כך התפנקות במסעדה הודית,
גלידה לקינוח ,שיחה ארוכה עם מייג'ור ,בשעה שחיכינו לגידי שיקפיץ אותנו לקניות אוכל בסופר ,ובחמש
חזרנו לבסוף לקני .כביסה ,ובשביל הכיף מקלחת נוספת .בדרך הצטרפו אלינו זוג ,שהתבררו כקרלוס,
בחור בן כ ,70שהולך במשך  3חודשים עם האחות של אשתו ,כלומר גיסתו ,שגם היא כבר בת  .65טוב,
התברר שהיא היתה קפטן במרינס .במשך היום גם הגיעו עוד אנשים ,עד שבערב כבר מנינו כמעט 20
איש .עם כל האנשים הלכנו לישון רק לקראת  11בלילה ,שווה ערך לריקודים עד אור הבוקר במושגי
שביל.

 ,29.5מייל  ,Holcomb creek ,287אחר ביג בר
בבוקר רצינו לצאת מוקדם ,אך קני חילק את כל המתארחים למשמרות ,והתעקש שגם אנשי המשמרת
הראשונה יזכו לארוחת בוקר .שוב התענגתי על סלט פירות גדול ,וופל עם הרבה חמאה וירקות
מוקפצים .בשביל הדברים היומיומיים האלה נעשים לעיתים חשובים לא פחות ,ואולי גם יותר מנוף
מיוחד .בכל אופן ,בשמונה הייתי כבר שוב בשביל .מייג'ור דהר לו קדימה ,רץ עם המרץ השמור לצעירים,
ואילו אני הלכתי לי לאיטי ,נהנה מהשביל החולי הרך המתפתל לו במתינות בין העצים הגבוהים .המזג
אוויר היה מושלם ,לא חם ולא קר ,ורוח קלילה עזרה לקרר את הגוף .השביל במיטבו ,מפנק ומלטף.
האילוץ היחידי מבחינתי היה שבמרחק  72קילומטר היו מעיינות חמים ,היחידים כנראה שממש על
השביל ,שאליהם רציתי להגיע למחרת לפנות ערב ,כך שאוכל להנות מהם בשעות הערב והבוקר
הקרירים יחסית .לשמחתי ההליכה היתה נוחה ,וכך מצאתי את עצמי עם אור אחרון מגיע למחנה חולי
על שפת נחל קטן.
במשך ההליכה הרהרתי בצורך לשמור על הבריאות במשך פעילות כל כך ממושכת .מבחינתי ,מלבד
פציעות טראומטיות ,כגון שברים וכו ,ישנם ארבעה סוגי קשיים בריאותיים .הראשון הוא יבלות ,דבר קטן
לכאורה ,אך כזה שלעיתים משבית אנשים למספר ימים .הפתרון הוא ידוע ,אך לא תמיד מיושם .ברגע
שמרגישים נקודה חמה ברגל ,לעצור מיד ולשים פלסטר לויקופלסט על האזור ,בייחוד אך לא רק בין
האצבעות .אם פספסנו ,אז אפשר להוסיף גם  .moleskinוכרגיל מניעה חשובה ,לעצור מדי פעם,
לאוורר ולשטוף את הרגליים וגם את הגרביים ,וכמובן ללבוש כל יום זוג נקי ,ולשטוף את הישן .בתקווה
העור יתקשה ,ותוך מספר שבועות תעלם הבעיה .אחרי שלושה שבועות עדיין רואה הרבה פלסטרים
ויבלות ,וגם לי אישית עדיין יש יבלת קטנה ,תופעה שלא קרתה לי שנים.
נושא שני הוא כאבי שרירים .זה בולט ברגליים ובגב ,בייחוד בהתחלה .חשוב לעשות תרגילי שחרור,
במיוחד בסוף היום וגם ניתן לעשות עיסוי למקומות הכואבים .גם זאת תופעה שלרוב נעלמת תוך
שבועיים שלושה.
הנושא השלישי ,שמשבית אנשים בטווח הארוך ,ומוריד אותם מהשביל הוא כל בעיות הגידים והמפרקים.
כאן מופיעות שלל תופעות ,כגון ,אך לא רק בעיות ברכיים וקרסוליים,shin splints, planar fasciatis ,
כאבים בכפות רגליים ועוד שלל אפשרויות מרהיבות .אלו הבעיות שיותר קשה לטפל בהם ,והורידו רבים
וטובים מהשביל ,בייחוד חברה צעירים עם עודף כושר ומוטיבציה .אני ,כמו רבים ,מקפיד לעסות את
כפות הרגליים כמה פעמים ביום ,ולמרות זאת מדווח ,כמו כולם ,על הכאבים שם.
הנושא האחרון ,מבחינתי ,הינו שמירת החיוניות של הגוף .השביל מזמין מאמץ ארוך וממושך ,יום אחר
יום ,עם מעט מנוחות בדרך כלל .זאת בשילוב עם תזונה שאינה בריאה במיוחד .ירקות ופירות נגישים רק
בעיר ,מקום שהנטיה בו היא לאכול גלידה או צ'יזבורגר .רבים גם מעדיפים לחיות מאוכל קל להכנה ,
כמו פירה בשקית או אטריות ראמן ,בשילוב עם חטיפים למיניהם .אישית אני משתדל לאכול יותר אגוזים,

שבולת שועל ,חטיפי בריאות עם מעט רכיבים ,ועדשים כתומות ,או מנות של אוכל מוקפא מיובש,
 ,freeze driedשגם אם הוא תעשייתי ,לפחות מכיל מגוון רכיבים .בנוסף אני משתדל לשמור על הגוף
על ידי עשיית מתיחות או תרגילים שונים מספר פעמים ביום.
ועם כל זאת ברור לי שההרפתקה הזאת ,למרות שהיא מרתקת ,היא לא בהכרח בריאה.

 ,Deep creek hot springs ,30.5מייל 308
הבוקר קמתי עם יעד ברור ,להגיע למעינות החמים לפחות שעה לפני חשיכה .האמת שאני ממש לא
אוהב ללכת בצורה זו .עד היום ,בכל פעם שנשאלתי לאן אני מתכוון להגיע היום ,עניתי שאלך עד
חשיכה ,עם הפסקות כמובן ,ואז אעצור ואלך לישון .הצורך להגיע לאנשהו ממש לא הלהיב אותי ,אך
המעיינות ,דווקא כן.
החלק הראשון של היום כלל הליכה לאורך ערוץ קטן שזרם בעדינות ,מזמין מדי פעם לדלג מעליו ,אך
בקלילות וללא מאמץ .הסחף של ענפים על העצים שבצד ,בגובה מטר ויותר ,העיד על הזרימה הפראית
שמתרחשת כאן בזמן הפשרת השלגים .עברתי מספר מקומות מזמינים ביותר ,אזורים חוליים רכים ,בין
עצים גבוהים ,לצד הנחל .הלב זעק לעצור ,אך באופן חד פעמי ,כך אני מקווה לפחות ,נכנעתי לראש,
שדרש טבילת ערבית במעיין החם.
לקראת צהריים השביל עזב את הנחל הקטן ,ועלה לרמה שחתכה לכיוון הנחל של המעיינות החמים,
 .Deep creekבהקשר זה אציין כמה השפה האנגלית עשירה בביטוי לסוגי נחלים .כרגע עולות לי river,
 ,rivulet, creek, brook, streamובטח יש עוד .רמז לעושר של סוגי נחלים בארצות אלו.
לאחר הליכה קצת חמה ומתישה הגעתי לנחל ,ולשמחתי מצאת חוף חולי ,על יד הנחל ,שאיפשר לי
לנוח לצידו ,לטבול בתוכו ,לעשות אימון ,וכמובן למלא מים .לאחר הטבילה השביל המשיך גבוה גבוה
מעל הערוץ התלול ,ואני נאלצתי להסתפק בצליל הזרימה ומראה הבריכות הרחק למטה ,מזמינות
לכאורה ,אך לא מאפשרות לגשת אליהן.
בשבע ,לקראת השקיעה ,ירד השביל לבסוף למפגש עם הנחל ,ממש במעיינות ,שפרצו ממעיין קטן בצד,
לבריכה קטנה ,צמודה לנחל .האמת שדי חששתי ממה שאפגוש כשאגיע .המקום נגיש יחסית ,וקראתי
על הולכים שהגיעו ,פגשו המון סואן בבריכות ,ופשוט המשיכו הלאה .לשמחתי זה לא היה המצב כעת.
פגשתי רק שני הולכים נוספים ,וקבוצה קטנה וידידותית של כשבעה מקומיים ,שהשאירו בריכה לא
צפופה .בהתחשב בכך שהיה זה אמצע החופש של  ,memorial day weekendחופשה בה כל עיירות
הנופש התמלאו ,הרי שהיתה זו הפתעה ממש משמחת.
טבלתי כשעתיים בבריכות ,וכאשר נהיה חם מדי ,פשוט קפצתי לנהר הצונן שליד ,התקררתי ,וחזרתי אל
החום .השרירים שלי הודו לי עד מאד.

 ,31.5מייל  ,328מעל אגם .Silverwood
בבוקר הקפדתי להתעורר מוקדם ,דבר שקרה באופן טבעי .אך להבדיל משאר הימים ,בהם הקפדתי
לארוז בזריזות ולצאת לדרך ,הפעם שמתי צעדי אל המעיינות .ידעתי שאשלם על כך בהמשך היום,
כשאלך בחום ,אך היה לי ברור שהמחיר כדאי .זכיתי ובמשך שעתיים הייתי לגמרי לבד במקום קסום זה,
בשקט מוחלט .רק ברבע שעה האחרונה הגיע בחור מקומי ,רואה חשבון בהכשרתו ,שסיפר איך נטש
את המקצוע כדי להפוך למדריך סקי .מקצוע פחות רווחי אך כנראה יותר מהנה .כידוע ,בהחלט יכולתי
להזדהות עמו.
לבסוף החלו להתעורר עוד אנשים ולהגיע לבריכה ,מה שנתן לי את התמריץ לצאת סוף סוף לדרך.
השביל חזר ועלה גבוה מעל הערוץ ,מתגרה בהולכים בחום בשלל הבריכות ,הרחק למטה .ערימות
גדולות של גזעים בצידי הערוץ סיפרו שוב על שיטפונות הענק שמתרחשים כאן לעת הפשרת השלגים.
לקראת סוף הנחל זכיתי למנת קסמי שביל .משפחה מקומית באה מולי ,בטיול יום .שוחחנו קצת ,ואז
שאלה אותי האמא אם אני מתכוון לטייל במשך כל היום .עניתי לה שלא רק במשך כל היום ,אלא אף
במשך כל הקיץ .בתגובה שלפה מהתיק חבילה קטנה עם עוגיות וממתקים ,מתנה להולכים .היה משהו
מרגש בנתינה הזאת.
לאחר היציאה מהנחל ,המשיך השביל על המדרונות החשופים ,בחום שהלך והתגבר .ההגיון אמר שזה
הזמן להפסקת צהריים ארוכה ,כפי שעשיתי ברוב הימים .אך אני בעוונותי שוב נכנעתי לצורך להגיע,
והפעם לאגם גדול ,אגם  ,Silverwoodשנמצא במרחק של כשלושים קילומטר .כבר הלכתי
בטמפרטורות גבוהות יותר ,וידעתי שאני מסוגל לכך ,אך בטיול ארוך כמו זה ,אני לרוב משתדל לא
להביא את הגוף לקצוות.
בכל מקרה ,לאחר הליכה מתישה למדי ,מצאתי את עצמי בסביבות ארבע ,סוף כל סוף ליד האגם .דבר
ראשון ,אפילו לפני טבילה ראויה היה למלא מים לשתיה ,מהאגם כמובן .הפעם כן ניכר היה ההשפעה
של החופש ,והחוף שאליו ירדתי היה מלא במשפחות של מקסיקנים שבאו לנפוש באגם .הם כנראה כל
כך הזדעזעו מלראות מישהו שותה מהאגם ,גם אם לאחר סינון ,שמיד ניגשו אלי והציעו לי שלושה
בקבוקים קטנים אך קרים של מים מינרלים .הודיתי להם ושתיתי בשקיקה את המים ,נהנה להרוות
ולקרר את הגוף .עכשיו ,לאחר ששתיתי וצוננתי ,חזרה אלי המודעות הסביבתית שלי ,וכאשר הציעו לי
בקבוקון נוסף ,הודיתי להם ,אך ויתרתי בנימוס.
מנוחה ארוכה ליד האגם אוששה את הגוף ,כמו גם את הנפש ,ועם אור אחרון יצאתי שוב להליכה קצרה
לחפש מקום לינה ,שרחוק קצת יותר מהיתושים ,כמו גם מגישה לאנשים שיבואו עם רכב באמצע הלילה.

 ,1.6מייל  ,350אחרי cajon junction
הבוקר מצא אותי שוב בחיפוש אחר מקור מים .חיי הנוודות ,ללא מקום קבוע ,מזכירים לנו באופן יומיומי
את הצורך בדברים הבסיסיים ,כמו מים ,אוכל ומחסה ,שבחיים הרגילים שלנו די נלקחים כמובנים
מאליהם .השביל לא חזר לאגם ואני תהיתי היכן יהיה המקור הבא .גטהוקס טען שמעבר לאגם יש
משרד של רשות הגנים ,שמחוצה לו יש ברז מים .אך המשרד לא היה ממש על השביל  ,ולא היה ברור
היכן בדיוק הוא נמצא .כשפניתי לעובד של מחלקת הכבישים שעבר במקום ,וסיפרתי לו שאני מחפש ברז
למילוי מים ,הוא מיד הציע לי בקבוק מים קרים .לא היה זה מספיק ליום שלם ,אך המחווה היתה נדיבה
ביותר .עם עוד טיפה חיפושים גם מצאתי את המשרד ואת הברז המיוחל ,ויצאתי לדרך .גל החום שפקד
את קליפורניה המשיך ,ואני שוב מצאתי את עצמי הולך במרחבים יפים אך שוממים ,מתבשל לאיטי
בשמש ההרים הקופחת .באופן כללי מדהים אותי כמה האזור הזה שומם .הרים גבוהים של קילומטר
ואף שלוש ,שמכוסים בחורף בשלג ,נחלים שזורמים בעוצמה עם הפשרת השלגים ,ובמאי ,ובודאי ביוני
כבר כמעט יבשים לגמרי .פעם ביום נתקלים בערוצון קטן מטפטף בעדינות ,סופר לאחור את הזמן עד
שגם הוא יתייבש.
לקראת צהריים הגעתי שוב למפגש עם כביש מהיר ,ה .I 15תחילה נראה רק פס מרחוק ,של תנועת
מכוניות ,ולידם שוב אותה תנועה של רכבות מרובות קרונות .בהמשך נכנס השביל לקניון צר ,ופתאום 50
מטר לפני סיום הקניון ,נראה גשר ועליו נהר אינסופי של מכוניות .היציאה מהקניון הפגישה אותי עם
עולם אחר ,כזה שנטשתי באופן כללי ,ובודאי בשבועות האחרונים .אוטוסטרדה עם ארבעה נתיבים לכל
כיוון ,כולם נעים באיטיות בפקק תנועה גדול שנמשך מאופק לאופק ,ובצד תחנת שירות ,ושלט ענק של
מקדונלדס .כמובן שמיהרתי לשים פעמי ,לעבר אחת מנקודות הציון הידועות של השביל ,המקדונלדס של
 .Cajon junctionהאמת שהתכוונתי להכנס לחנות ליד ,אבל הפיתוי של ישיבה במזגן גברה ,וכך
מצאתי את עצמי מזמין שייק קפוא ,אולי בפעם הראשונה מזה עשר שנים ויותר .לצערי התברר שעקב
הקורונה צריך לשבת בחוץ ,וכך מצאתי את עצמי מצטרף לחבורה של כעשרה נוודים חסרי בית ,כלומר
הולכים בשביל ,כולם מצטופפים על חתיכת דשא קטנה מתחת לעץ קטן.
כך ישבנו ,מעבירים את הזמן בשיחות ומנוחה ,כאשר מדי פעם מישהו קם והולך לקנות איזה משהו.
לקראת ארבע הרגשתי שמיציתי ,ולמרות שעדיין היה חם יצאתי חזרה לדרכי .ההתחלה היתה ממש
סוריאליסטית ,הולך לצד הכביש ומתחתיו ,ואחר כך לאורך פסי רכבת ,בתוך הרעש והמהומה .לאיטי
התרחקתי ולאט לאט חזר השקט לשלוט .כרגיל עקפו אותי בדרך כמה הולכים ,ולקראת חשיכה הגענו
למטמון של בקבוקי מים ,שהונחו באדיבות על ידי מלאכי השביל .היה כבר כמעט חשיכה ,אך לאור
החום הכבד ,והעליה הארוכה הצפויה לנו מחר ,החלטנו להמשיך עוד קצת לתוך החשיכה .ההליכה
בחושך היתה נעימה ,והגוף נענה בשמחה לאתגר ,כעת שנעלמה השמש .בשלב מסויים הגעתי לעיקול

בשביל בו היה מקום לפרוש שק שינה ,ומכיוון שלא היה ברור מתי שוב יהיה מקום נוח ,נעצרתי ונשכבתי
לישון .הדרך האהובה עלי ,בלי מטרות או יעדים ,פשוט זרימה עם מה שבא.

 ,2.6מייל  ,403אחרי .Wrightwood
היום חיכתה לי עליה ארוכה על מדרונות חשופים .בלילה הקודם הפסקתי יחסית מוקדם  ,מתוך ידיעה
שהירח כעת מתרוקן ,ולכן יזרח רק בסביבות חצות .אילכך שמתי שעון מעורר ,מעשה שאני לרוב נמנע
ממנו ,לשעה שלוש ,כשעתיים לפני אור ראשון .התעוררתי ללילה ,חשוך במידה ,אך גם מואר על ידי חצי
ירח .במהרה יצאתי לדרך ,בכל זאת שם פנס ראש בשבילים לא מוכרים אלו ,נע בתנועה קצובה לאור
הירח המאיר .לאט לאט התחיל להופיע הפס הדק שמבשר את הזריחה  ,ובמהרה יכולתי לכבות את
הפנס ולהמשיך באור המתגבר .עם האור הגיע גם החום ,ואני מצאתי את עצמי שוב הולך ומאט.
לקראת צהריים הגעתי לסוף העליה .מכאן היו לי שתי אפשרויות  .מכיוון שהמשך השביל היה סגור
עקב שריפה ניתן היה ללכת עוד כעשרה קילומטר ,ומשם לתפוס טרמפ לעיירה שלמטה,Wrightwood ,
ואז לסוע עם מלאכית שביל להיכן שנגמרת החסימה ,או לרדת ישירות לעיירה בשביל תלול ,להפסיד גם
את עשרת הקילומטר הפתוחים של השביל ,וכך לעבור את המעקף .כמובן שההולכים הרציניים פשוט
הולכים כחמישים קילומטר על הכביש .אני בהחלט לא ראיתי את עצמי ככזה ,וגם לא התלהבתי
מלתפוס טרמפים ,אז ירדתי ישירות העירה.
בעיירה היתה תופעה נחמדה  ,שחוזרת על עצמה .חנות חומרי בניין מקומית ,שלקחה חסות על
ההולכים .שמה להם רחבה קטנה מאחורה ,עם המון שקעים לטעון את כל מכשירי החשמל ,פינת
ישיבה עם ספסלים ורשת צל ,מים ושירותים ,וגם קופסת מטיילים עשירה .ובמקביל הם גם מוכרים ציוד
למטיילים ,כך שכולם נהנים.
ישבתי שם עם עוד כעשרה הולכים ,כאשר מדי פעם קרול ,המלאכית באה ולוקחת עוד רביעיית הולכים.
בינתיים הספקתי גם לקפוץ לסופר ליד ,ולקנות מיץ תפוזים ,יוגורט וגלידה ,וגם קופסא עם תערובת
פירות ,בכדי להשקיט את המצפון .קרול הגיעה בשבע ,הצטופפנו באוטו ויצאנו לנסיעה .האמת שדי
שמחתי לדלג כך קדימה ,ביחוד שהיה מדובר בשטח שרוף .בדרך עוד עצרה קרול כמה פעמים ,להניח
פחיות שתייה וקרח בחניונים לאורך הכביש ,עבור אלו שבחרו ללכת ברגל.
עם חשיכה הגענו למפגש המחודש עם השביל ,הלכנו כקילומטר בכדי להתרחק מהכביש ,ונשכבנו
לישון בעוד רחבה חולית גדולה .לפני השינה עוד היה לנו אפילו כוח לדבר קצת ,כנראה בזכות הפסקת
הצהריים הארוכה.

 ,3.6מייל big buck trail camp ,424
הבוקר התחיל בצורה מושלמת .הליכה על הרכס ,עולים ויורדים כמובן ,אבל במידה ,בין העצים
העתיקים .הולך לאיטי ,בצעד שמח ,עוצר מדי פעם לשבת על החול הגרניטי הרך מתחת לעץ גדול
ממדים שמצל עלי ברוב טובו.
רק לקראת אחר הצהריים השתנתה התמונה .השביל חזר לעבור בשטח של שריפה .שריפה זאת,
שנקראה  ,station fireהיתה מסתבר שריפת ענק שהתרחשה ב  ,2009נמשכה חודשיים ,והינה
השריפה הגדולה ביותר שהתרחשה באזור לוס אנג'לס ,ואחת מעשר הגדולות בהיסטוריה של
קליפורניה .זוהי בעיה שניכרת בכל דרום קליפורניה ,לפחות  .האזור הולך ומתייבש ,העצים נהיים
רגישים יותר .בקיץ קורות סופות רעמים וברקים אחר הצהריים ,כפי שנפוץ בהרים גבוהים ,אך ללא
גשם ,כפי שהיה פעם  ,ואזורים שלמים נמצאים בסכנת שריפה .לתחושתי מעל חצי מהשביל שהלכתי בו
מאז איידלויילד היה ביערות שרופים .אפילו כאן ,אחר  12שנים ,עקבות השריפה ברורים מאד בשטח.
שלדים מתים של האורנים ,וסבך היכן שהיו אלונים .ובמקום יער פתוח ומזמין ,סבך של שיחים וקוצים
שמקשה על ההליכה ,ושמש קופחת  .זאת כמובן מעבר לצער וכאב על העצים העתיקים הללו שמתו
ואינם .עקרונית תופעת הסוקסציה אמורה להחזיר מתישהו את היער למצבו הקדום ,אבל לי לפחות לא
ברור כמה זמן זה ייקח ,ואם זה בכלל יקרה ,כאשר אין את מגוון החיות שיצרו את שיווי המשקל
האקולוגי.
בכל מקרה היה לי ממש מתיש ומעייף ללכת כך חשוף בסבך ,ושמחתי כאשר הגיע הערב ,ומצאתי לי
חלקה קטנה להניח בה את ראשי.

 ,4.6מייל  ,442לפני Acton KOA
ההליכה של אתמול אחר הצהריים אמנם היתה לא נעימה ,אך בהחלט היתה צפויה ,מאחר והופיעה
בהערות בגטהוקס ,אותו אורים ותומים של השביל .היה אפילו מישהו שטען שהקטע הזה הוא הקשה
מכל מה שעבר בשביל עד כה .כאשר ראיתי שלמעשה השיא של הסבך נמצא בעשרה קילומטר שלפני,
החלטתי שמיציתי את קטע הסבך .התבוננות מהירה באפליקציה הראתה שיש דרך עפר שמתפתלת
סביב השביל ,וגם נפגשת איתו לאחר הקטע הבעייתי .בבוקר ירדתי כעשרים מטר מנקודת הלינה,
ובמקום לפלס את דרכי בסבך של קוצים ושיחים ,בתוך שרידים של יער שרוף ,מצאתי את עצמי צועד
בקלילות ובשמחה על שביל רחב ונוח  .יש הרבה יופי ועוצמה בצעידה בשבילים העדינים בתוך היער ,אך
לאו דווקא בהליכה על שביל ששב ונעלם בתוך סבך השיחים למיניהם.
בסביבות תשע שבתי והתאחדתי עם השביל שכעת חזר להיות ברובו שביל נוח ומתון .עדיין חסרו לי
העצים העתיקים שקידמו והצלו על אלו שהלכו כאן לפני שנים מעטות.
לקראת  11הגעתי לאחד מאותם מקומות מיוחדים בשביל ,תחנת ריינג'רים חצי נטושה ,בה יושב במשך
שלושה חודשים ,בכל קיץ ,מלאך שביל בשם רון ,שמחלק במחיר סימלי לחלוטין פחיות משקה קרות
ועוגיות ,בנוסף לזה שהוא מספק מים נקיים ,בחינם .מתברר שהוא עצמו הלך את השביל שלוש פעמים,
ב  2001 ,1998ו  .2008הוא מתאר שביל מאד שונה ממה שקורה כיום .דבר שהרהרתי בו לא מעט
בזמן ההליכה .לא היו אז מלאכי שביל ,בודאי שלא היה אינטרנט נגיש או אפליקציות ,רק מדריך מאד
לא מפורט שתיאר את מקורות המים באופן כללי ,לא היו הטמנות של מים ,חנויות עם ציוד ואוכל
שמיועד למטיילים .בקיצור הרפתקה מסוג אחר לגמרי ,שדורשת הרבה יותר עצמאות ויכולות שטח .מצד
שני לא היה שרוף כל כך .רון תיאר איך לנגד עיניו הוא רואה איך קליפורניה מתייבשת ,והעצים פשוט
נעלמים מהנוף.
לאחר שעתיים הפסקה החלטתי לצאת לדרך ,לכיוון אתר קמפינג ,ה  ,KOAשגם אם לא רציתי לישון בו,
הציע מקלחות וכביסה ,וגם חנות אוכל קטנה .התחלתי בהליכה ,כאשר אחר שעתיים הגעתי לנחל קטן,
יבש כמובן בעונה זו ,אך עם קרקע חולית נעימה ,ובעיקר עצים גדולים ומצלים .בהחלטה ספונטנית
החלטתי שהגיע הזמן לעשות לפחות חצי יום מנוחה ,כלומר רק  26קילומטר ,ועצירה בארבע .טוב,
אפילו בקריטריונים של ה PCTזה לא נחשב בדיוק מנוחה ,אך אני בכל אופן נהניתי מהעצירה הלא
מתוכננת .כל כך רציתי להמנע מהתחייבות למקום שאפילו לא פרקתי את התיק עד חשיכה.
לדאבוני ,ממש עם אור אחרון הגיע זוג שהחליטו לעצור כאן .זה זוג נחמד שאני מטייל בסביבתם כבר
שלושה ימים ואפילו מחבב אותם ,אבל דווקא היום רציתי את השלווה ובדידות המוחלטים.
לשמחתי התברר שהם כנראה ממש מותשים ,וכך יצא שתוך עשרים דקות הם הקימו אוהל ,אכלו את
ארוחת הערב של אטריות ראמן (בכל אופן הם היו קרובים ויכולתי לשמוע אותם) ,ונשכבו לישון .זאת
בעוד אני רק פורס את הציוד לאיטי ,ומתבונן ביום המחשיך לאיטו ונהפך לליל.

 5.6מייל  ,461מעל agua dulce
קימה מוקדמת איפשרה לי לטפס בקלילות ואפילו הנאה מנקודת הלינה ,מה שבערב הקודם הרגיש כמו
סיוט שסחט את כל האנרגיה שלי ,כשהלכתי קצת לאורך השביל .הליכת הבוקר כמו תמיד היתה תענוג
צרוף ,מנה של סרוטונין .במהרה מצאתי את עצמי בקמפינג שבעמק למטה .מקלחת חמה ,ולא פחות
מכך כביסה של הבגדים ריעננו אותי ונתנו פתיחה טובה ליום.
משם המשכתי ללכת דרך קניון  ,Vasquezקניון עמוק ויפה של אבן חול וקונגלומרט ,עם מערות בסלע,
ומצוקים סביב ,בתוך קניון מלא עצים  ,ואפילו נחל קטן זורם .מראה מרענן ,אחר חודש של גבעות
גרניטיות.
אני אמנם נהנה מאד מההליכה בשביל ,מהניתוק והפראות שלו ,אבל עלי להודות שזה לא הנוף שאני
באמת נמשך אליו .אני איש של נופים דרמטיים ,של מצוקים ושלגים ,קרחונים ונחלים שוצפים ,ופחות
מלהיבה אותי ההליכה היומיומית בנוף ,שעל אף כל העוצמה שבו ,יש בו מן השגרה .לא שזה בא לי
כהפתעה ,ידעתי לקראת מה אני הולך ,אבל לעיתים קשה לי לראות עוד מדרון ירוק ועוד מדרון ירוק.
העובדה שחצי מהמדרונות הללו נשרפו ,כך שאפילו אין את החוויה של הליכה בתוך יער עתיק ,בוודאי
לא מוסיפה .בקרוב אמנם אגיע לרכס הסיירה ,שהוא יותר דרמטי ,אך אני גם יודע שאחריו שוב אחזור
למרחבים הפתוחים ,וכנראה שגם לפעמים שרופים .אך עם זה אאלץ להתמודד בבוא העת .כרגע אני
ממשיך ללכת ,ומשתדל להנות מהמתנות הקטנות ,של נחל זורם ,או עץ עתיק.
ההליכה המשיכה דרך אזור פראי יחסית ,כזה ששימש לצילומים של  ,star trekוגם של כוכב הקופים,
ולאחריו הגענו לעיירה קטנה ,agua dulce ,מים מתוקים בספרדית ,שמהווה נקודת עצירה ומפגש
להולכים .בהדרגה התקבצנו כ  12איש במסעדה המקסיקנית שבעיירה ,מחכים שיחלוף החום של
הצהריים ,ונהנים מבוריטוס ,כמו גם משייק מנגו ואפילו מרגריטות ,דרך טובה להקל על הידיעה של
ההליכה הצפויה בחום בגבעות הקרחות שלפנינו .העברנו את הזמן גם בשיחה ,שוב נפגשים עם
פרצופים חדשים ,כמו גם מוכרים ,מתעדכנים במה שקורה עם הולכים אחרים ,מספרים סיפורים ,וכמובן
דנים בצפוי לנו בהמשך הדרך .בארבע החלטתי שמיציתי ,ולמרות שהשמש עדיין יקדה בעוז ,יצאתי
לדרך .השביל עלה לו לאיטו ,ואני עליתי איתו ,באיטיות כמו תמיד .בדרך עבר אותי זוג בערך בגילי ,ביל
וסינדי ,או בשמות השביל  sock monkeyו  .ranger dangerלקראת חשיכה הגעתי שוב אליהם ,והם
הציעו לי לישון לידם .למרות שהתכוונתי להמשיך עוד ,נעניתי להזמנה ,והתמקמתי לידם .השעה היתה
עוד יחסית מוקדמת ,ונהנינו משיחה ושהיה משותפים ,עד שהעייפות הכריעה אותנו.

 6.6מייל  ,485לפני lake hughes
בבוקר עוד חיכתה לי עליה גדולה ,אז התעוררתי לפני אור ראשון ,ויצאתי לדרך .במהרה נתקלתי
בשלושה שקי שינה פרושים לאורך השביל .אלו היו חברה שהיו איתי באגווה דולצה ועלו אחרי ,ובשלב
מסויים כנראה התעייפו ונשכבו במקום .כבר יצא גם לי לישון פעם אחת על השביל ,אבל במעבר ואדיון,
כך שהיה לי מקום להתפרס בנוחות .החברה האלו ישנו באזור ממש צר ,כך שממש הייתי צריך להזהר
שלא לדרוך עליהם .אחרי שעה עליה הגעתי שוב לקטע קרוב לרכס ,שדי שמר על קו גובה למשך כמה
שעות .השביל נע לו בנוחות בין האלונים והאורנים ,ואני נעתי בשמחה איתו .היה זה אחד מאותם ימים
שהשביל פשוט מושלם ,כל מה שקיוויתי וייחלתי לו ,תנועה שקטה בתוך הנוף הלא מופר .לקראת
הצהריים אפילו מצאתי לי חניה מושלמת .רחבה חולית קטנה בתוך האלונים ,מוקפת מצדדיה ,וגם מעל
 ,כך שגם היה צל .נעצרתי להפסקת צהריים ארוכה .חלצתי נעליים ,אכלתי קצת ,ישנתי ,ואף עשיתי
אימון .זאת לאחר כמה ימי הליכה מתישים ,בהם היה חם ,ולא היה הרבה צל ,כך שלא היה לי כח
לאימון ,למרות שברור לי כמה זה חשוב עבורי .לרגע שקלתי לעשות שם יום ,או חצי יום מנוחה ,אבל לא
היה לי מספיק מים לכך.
כאשר התכוננתי לעזוב הופיעו ביל וסינדי .דיברנו קצת ,והמשכנו ללכת יחד .היתה זו הפעם הראשונה
בשביל שממש הלכתי צמוד לאנשים ,כמו בטיולים רגילים ,ולא הסתפקתי במפגש בנקודה מסויימת.
אחרי כמעט חודש של הליכה לבד ,בדיוק בקצב שלי ,ובשקט ,היה משהו מוזר ,אך גם מעניין ללכת שוב
עם אנשים.
לקראת שלוש הגענו לכביש ,שבו חיכתה לנו שוב הטמנה של מים ,עוד אחת מאותן הטמנות שבלעדיהן
רוב ההולכים כנראה לא היו מסתדרים .ליד המים היתה גם צידנית ,אך למרבה האכזבה היא היתה
ריקה .אני הולך בסוף הבועה של ההולכים .יש לזה יתרונות רבים מבחינת שקט וכמות אנשים ,אבל זה
גם אומר שרבים ממלאכי השביל כבר התעייפו מלחלק מתנות להולכים .לא שבאמת הייתי צריך משהו,
אך כמו ילדים קטנים ,ההולכים נדרכים כל פעם שמופיעה אפשרות לאיזו מתנה ,לקסם שכזה.
התלבטנו קצת האם לקפוץ לעיירה הקרובה לאיזו ארוחה ,אך כבר היה מאוחר ,ואנו העדפנו להמשיך,
וגם לא למצוא את עצמינו ישנים על השביל .עם בוא אחר הצהריים התחילו לנשב רוחות חזקות ואנו
פנינו כדרכינו לגטהוקס ,לקבל רמז על מקום לינה .לשמחתנו ,ממש לקראת חשיכה ,הופנינו לואדיון
קטנטן ,ממש לפני שהשביל מתחיל לרדת במדרון תלול .כניסה נסתרת דרך סבך הביאה אותנו לגן עדן
פרטי ,מוסתר מהרוח והסביבה ,עם מקום נוח לשני אוהלים .שוב בילינו ערב נעים ביחד ,ונרדמנו לקול
הרוח השורקת בחוץ.

 ,7.6מייל hikertown ,517
הליכה זריזה של כחמישה קילומטר בירידה בבוקר הביאה אותנו לכביש נוסף ,וגם לבחירה .הקטע
שלפנינו ,כעשרים קילומטר ,נשרף לא מזמן ,ונפתח למעבר רק לפני יומיים .חבר של ביל וסינדי שהיה
שם אתמול סיפר על אזור שרוף כולו ,ובעיקר עם מאגרי מים המלאים בחומר מעכב בעירה ,או בסנאים
מתים .האופציה השניה היתה ללכת עשרים ומשהו קילומטר על הכביש.
מול שתי בחירות מרתקות אלו ,אנו ,בלא היסוס כלשהו ,בחרנו באופציה השלישית ,והתקשרנו לאן,
מלאכית שביל ,שהבטיחה להגיע תוך עשרים דקות ,ולקחת אותנו לאן שנחפוץ .נסיעה של כחצי שעה,
דרך אזור שרוף כולו ,ואנו היינו בחנות אספקה קטנה ,שכללה גם מסעדה .המראה השרוף שכנע אותנו,
אם היה צורך בכך ,בזה שבחרנו את האפשרות הטובה ביותר ,לפחות עבורינו.
הקטע הבא מאפשר שתי ירידות בטרמפים לעיירות קטנות ,לצורך הצטיידות ,אך אני החלטתי שאעשה
את כל הדרך לקנדי מדוס ,הכניסה לסיירה ,כמאתיים קילומטר ,ללא הפסקות .אילכך הצטיידתי באוכל
לשמונה ימים ,כחמש קילו ,שמילאו את התרמיל שלי ,ובעיקר הפכו אותו לכבד למדי ,כ  14קילו ,עם
המים.
אחרי בוריטו ,הקפיץ אותנו בעל החנות למקום הלינה בו ישנים רוב המטיילים ,מקום הנקרא
 .hikertownכבר שמעתי סיפורים רבים על המקום ,לא כולם חיוביים .הזוי ומגניב היה התיאור הכי
תומך .מעשית המקום בנוי מאוסף חדרונים ,כעשרים במספר ,שבנויים כמו מבנים בסט זול במיוחד של
מערבון ,כשלכל חדר יש ציור של מבנה מבחוץ ,כמו בנק ,חנות ,מספרה וכו .מלבד זה יש באמצע רחבה
גדולה ,בה ניתן לשבת ,וכמובן להטעין מכשירים .המקום יושב בקצה אזור מדברי שומם ,כמו רקע
למערבון שהוא המקום ,ולפחות כשאנו היינו  ,היה שטוף רוחות .כנראה שיש בעלת בית חדשה ,מרתה,
הדוברת בעיקר ספרדית ,אך שומרת על המקום נקי ומסודר .לאור הרוחות ,החלטתי בפעם הראשונה
בטיול לישון בחדר ,כלומר חדרון ,ללא חשמל ,שכלל מיטה ,ומעבר צר ליד ,להניח בו את התיק .המקום
נראה נקי ,אך ליתר בטחון הזלפתי שמן עץ התה על המיטה.
את שאר היום העברתי במנוחה ,אכילה ,ומפגש עם ההולכים האחרים .שוב זכיתי להיות בסוף הבועה.
סיפרו לנו שלפני שבוע התארחו במקום כארבעים איש .כשהגענו היו כחמישה אנשים ,ובמשך היום,
כרגיל ,טפטפו עוד כמה ,כך שהיינו כחמש עשרה .מספר שמזמין לשיחות ומפגשים ,אך לא יוצר עומס.
גם זכינו למזג אויר מדהים .המקום יושב על הגבול של מדבר מוהבה ,ורק לפני כשבוע היו הטמפרטורות
כאן מעל ארבעים מעלות .אנו זכינו לימים נעימים ,של כעשרים מעלות ,עם עננים מעל.

 8.6מייל  ,Tyler horse canyon ,541אחרי hikertown
הקטע שאחרי הייקרטאון ,האקוודוקט ,הינו אחד הנודעים לשמצה בשביל .כשלושים קילומטר של הליכה
במקביל לאקוודוקט ,תעלת המים שמובילה מים ממזרח הסיירה ללוס אנג'לס .האקוודוקט נבנה ב
 ,1913והוא שנוי במחלוקת ,עקב כך שהוא גזל את המים מהעיירות הקטנות באזור ,והעביר אותם לעיר
הגדולה ,כדי שאנשים יוכלו לשתות ,אך גם להחזיק בריכות שחיה ושאר מותרות .אך את ההולכים
מעניינת בעיקר העובדה שהשביל עובר כאן בשטח מישורי חשוף כמעט לחלוטין ,שהטמפרטורות בו
מגיעות לעיתים קרובות לארבעים מעלות ויותר .כשחם כל כך מקובל לעשות את ההליכה בלילה ,והחנות
הקרובה אף מוכרת סטיקלייטים ,שאנשים עונדים כדי ליצור שרשרת פסיכדלית שנעה במרחבי המדבר
בלילות.
אך אנו זכינו ,והימים היו קרירים ונעימים ,וכך התארגנו קבוצה קטנה של ששה איש ליציאה בשש
בבוקר ,אפילו לא מוקדם במיוחד .מלבדי היו ביל וסינדי ,מיסולה ,בחור בן  64שגר אכן במיסולה
שבמדינת מונטנה ,ג'יימס ,בחור צעיר יחסית שעוסק בעיתונות ,ומריה ,בחורה שלמדה הנדסה כימית,
עבדה כמה שנים על אסדת נפט בנורבגיה ,ובשינוי חד למדה להיות אחות ,ועכשיו עובדת בזה.
ההליכה התחילה ליד תעלה פתוחה ,עם סימני אזהרה לרוב שאין להכנס למים ,אך ללא גדר .בימים
חמים זה כנראה פיתוי גדול .לאחר מספר קילומטרים נהפכה התעלה לצינור בקוטר של מעל מטר .כפי
שדורשת המסורת הלכנו כולנו על הצינור לזמן מה ,עד שגילינו ,למרבה הפלא שיותר נוח ללכת על דרך
העפר שליד .בשלב מסויים גם הצינור נעלם ,ונשארה רק דרך בטון ,שדרך העפר ממשיכה לצידה.
עם טמפרטורות נוחות ,וחברה טובה היתה ההליכה נוחה ונעימה ,ועד שעות הצהריים סיימנו את הקטע
הנודע .ההפרעה של התעלה התחלפה להליכה בתוך אזור של טרובינות רוח ,מאות רבות מהן.
הטורבינות החדשות כנראה גדולות יותר ,ומסתובבות לאט יותר ,כך שיש פחות רעש ,אך עדיין היה בזה
משהו מעיק עבורי .את הצהריים בילינו בצל של גשר ,נהנים מהמים שהונחו ליד ,ועסוקים בלגרש סנאי
עז רוח שגילה עניין יתר בתכולה של התיקים שלנו.
אחרי המנוחה השביל התחיל לעלות חזרה אל תוך ההרים ,הרחק מהטורבינות  ,ועם ערב מצאנו את
עצמינו בקניון עמוק ,עם משטחים חוליים להתמקם עליהם ,עצים מסביב ,ואפילו נחל ,או שמא זרזיף
קטן ליד למילוי המים .יכולנו להמשיך עוד קצת ,אך הערוץ הבא תואר כערוץ מהגיהנום,hell canyon ,
עקב הרוחות שבו ,אז אנו ויתרנו על התענוג .במקום זאת נחנו כולנו במקום שקט ורגוע ,יושבים יחד עד
שהעייפות הכריעה אותנו.

 , 9.6מייל  ,571אחרי Tehachapi
בבוקר קמנו כל אחד בזמנו שלו ,ויצאנו לדרך בנפרד .מיסולה יצא ראשון ,ואני לא הרחק אחריו .הבוקר
התחיל הפעם בעליה תלולה ,אך כרגיל העליה בקרירות של הבוקר ,כשהגוף רענן  ,עברה בקלילות
וכמעט ללא מאמץ .לאחר כעשרה קילומטר ציפתה לנו אחת מאותן נקודות חניה ששמן הולך לפניהן .לא
רק מטמון מים שמתוחזק על ידי מלאך שביל .ההערות בגטהוקס דיברו על נקודה מיוחדת ,עם כסאות
וציליות ,ובעיקר מזון לרוב ,כולל עוגות ושאר דברים טובים .אמנם כולנו סחבנו מספיק אוכל ,אך השביל
מעורר את הצרכים הבסיסיים ,והרצון לאוכל הוא אחד החזקים שבהם .מה רבה היתה אכזבתי,
כשהגעתי ומצאתי ,מלבד המים ,רק ארון ריק ,ופח אשפה עם צלחות ועליהן שרידי אוכל .כמעט ניסיתי
ללקק אותן .הערה ממיסולה ביומן סיפרה שהוא אכל את שלושת הענבים האחרונים שהיו שם .לו
לפחות השאיר לי ענב אחד .האחרים הגיעו לאיטם .קריאה נוספת בגטהוקס גילתה שהאוכל מגיע
פעמיים בשבוע ,ואמור להתחדש היום .וכך מצאנו את עצמינו יושבים שם מעל שעה .אף אחד לא אמר
זאת במפורש ,אבל היתה תחושה שאנו מקווים להגעת האוכל .לבסוף הבנו שאנו צריכים
להמשיך.השביל ירד לו במתינות ,נע בין אזורים מיוערים וקרירים ,לאזורים שרופים וחשופים .בהמשך
חזרו גם טורבינות הרוח.
האחרים התכוונו לעצור בכביש שלמטה ,ומשם לסוע ל  ,Tehachapiעיירה קרובה ,בעוד אני התכוונתי
להמשיך בעוד כחמישה ימי הליכה לקנדי מדוס ,הכניסה לסיירה .ההליכה כללה מעבר בשטח חשוף ,בין
עוד טורבינות ,עד לכביש נוסף ,ומשם עליה .האחרים ניסו לשכנע אותי להצטרף אליהם ליום מנוחה
בעיירה ,אך אני לא התלהבתי מלבלות יום בבית מלון .אולם פתאום עלה בי רעיון מפתה ,גם אם לא
לגמרי לפי חוקי השביל .לסוע עם האחרים לעיירה לאכול משהו ,ולחזור לקטע אחר הטורבינות.
כשהגיעה המלאכית שאלתי אותה אם תוכל להקפיץ אותי הלוך וחזור  ,והיא אמרה שממש אין בעיה.
וכך זכיתי לארוחה במסעדה ,וגם לכלי מלא תותים ופירות יער מהסופר במקום הליכה מתישה בין טחנות
הרוח .את זה אשאיר לדון קישוט.
חזרתי לשביל לפנות ערב ,ובמזג אויר קריר התחלתי לעלות .האזור ידוע ברוחותיו העזות ,ואלו אכן
הופיעו .עליתי לאיטי עד שלבסוף מצאתי מקום מוגן יחסית ,מאחורי שיח קטן.

 ,10.6מייל  ,592אחרי Golden Oak spring
התעוררתי לבוקר קפוא ,ורוח פראית .התלבשתי כמעט בכל מה שהיה לי ,גטקס ,חולצה טרמית קצרה,
חולצה טרמית ארוכה ,אפודה מפוך סינטטי ,מעיל גשם שתיפקד כמעיל רוח ,כובע חם וכפפות .לרוב אני
מתחמם בהליכה במהירות ,אך כעת נשארתי קפוא .הרוח הגיעה להערכתי למאה קמ"ש ,ואני הרגשתי
שכל צעד הוא מלחמה  .התנחמתי בכך שלפחות לא ירד גשם .בטמפרטורות האלו ,בסביבות חמש
מעלות ,היה סיכוי רציני להיפוטרמיה .הרוח נמשכה במשך כל העליה  ,שארכה כשעתיים ,ורק בסביבות
שמונה ,כשהגעתי לרכס למעלה ,נהיה יותר רגוע .ההליכה נהייתה נעימה ,שביל נוח בין עצים ,שבסך
הכל שמר על קו גובה.
בדרך פגשתי בחור בן  ,67צ'יזיט ,שמזה חמש שנים מתחיל בכל שנה מחדש את השביל  ,והולך
כחודשיים ,עד לאן שהוא מגיע ,משהו בין אלף לאלפיים קילומטר ,כלומר סיום לפני או אחרי הסיירה.
אישית כנראה הייתי מנסה להשלים את החלקים החסרים ,אך יש משהו מעניין בהיכרות העמוקה שיצר
עם החלק הדרומי של השביל.
הקטע הזה של השביל ,עד קנדי מדוס ,ידוע במחסור של מקורות מים ,עם שני מקטעים של 30
קילומטר ,ללא מים כלל ,כולל הטמנות .לולא ההטמנות כנראה שהיה צריך ללכת  80קילומטרים בין
מקורות המים .רק לקראת אחר הצהריים הגעתי למעין ,זרזיף קטן שזרם לתוך בריכה ,ברחבה נעימה,
מוקפת אלונים .נרדמתי לי למנוחת צהריים ,מתחבט בדילמה הנצחית בהרים כאן ,בשמש חם ולוהט,
בצל קפוא .התפשרתי על ידי כך שהגוף היה בצל ,ואילו הרגליים התחממו בשמש.
לקראת ערב יצאתי שוב לדרך ,הולך כרגיל כמעט עד חשיכה ,ומוצא מקום מוגן מרוח לישון בו.

 ,11.6מייל  ,605אחרי Robin bird spring
אם בימים הקודמים הרגשתי מלא מרץ ,גם אם היו קטעים מאתגרים ,הרי שהבוקר מצאתי את עצמי
ממש מתקשה ללכת .אולי זה הימים הארוכים של הליכה די רצופה ,אולי התזונה שאינה מיטבית ,אולי
הגוף שפשוט קצת מורד .אולי אפילו הפרידה ממשפחת השביל שאימצתי לימים ספורים .בכל מקרה,
למרות שמשקל האוכל התחיל לרדת ,מצאתי את עצמי נח יותר ויותר .הבנתי שצריך לנוח בצורה
כלשהי ,וכך ,כאשר לקראת אחת הגעתי למעין קטן ,Robin bird spring ,החלטתי שזה המקום
לפחות לחצי יום מנוחה ל  .neroאמנם רדפה אותי הידיעה שגל חום כבד אמור להגיע בימים הקרובים,
דירבנה אותי להגיע להרים בהקדם .אך גם הבנתי שאני חייב להקשיב לגוף וצרכיו .המקום עצמו היה
נעים .מעין קטנטן שבכל זאת זרם בצורה סבירה ,ולידו רחבה גדולה ושטוחה עם עצים גבוהים
שמצילים עליה.
מילאתי מים ,שטפתי את עצמי וגם את הבגדים ,ונשכבתי לי בצל .זוג הולכים שהיה לפני המשיך הלאה
במהרה ,ונשארתי לבד בשקט של המקום ,רק קול זרימת המים נותן מנגינת רקע.
לצערי גיליתי שהצל זז בהתמדה ,וכך מדי כחצי שעה התגלגלתי ממקומי הקודם לפיסת צל חדשה.
בהמשך הגיעו עוד כמה הולכים ,כולל בחור ברזילאי ,freewalker ,מו"ל של הוצאת ספרים ,בן ,60
שעבודתו מאפשרת לו ניהול מרחוק ,וכך במשך עשר השנים האחרונות הוא יוצא כל שנה למסע בשביל
ארוך כלשהו .הוא התחיל בקמינו דה סנטיאגו הידוע שבספרד ,ועשה גם את שביל ישו שבארץ,
שמתחיל בעכו ,ממשיך לנצרת ולכנרת ,ומשם עולה לירושלים עם שביל ישראל .היו לו רק מילים טובות
על האנשים שפגש בארץ ,בני כל הלאומים והדתות ,והירבה לספר בשבח הנדיבות וקבלת הפנים
שפגש בארץ .היה נעים לקבל מבט מבחוץ על המפגש עם הארץ ואנשיה.
כאשר הגיע  ,freewalkerהוא שאל אותי פתאום אם אני רוצה קצת תות שדה .שאלה מאד מוזרה כאשר
אנו רחוקים לפחות יום הליכה מהעיירה הקרובה .התברר שמישהו עבר בדרך עפר שלמעלה ונתן לו
קופסת תותים .לאחר שתי דקות הגיעו עוד חברה שהציעו לנו להתחלק בשקית דובדבנים שקיבלו .בדיוק
כאשר חשבתי על כמה אני מתגעגע לטעם של פרי .היה זה קסם שביל אמיתי עבורי.
לקראת שבע הרגשתי שכוחותי חזרו אלי  ,והחלטתי להתקדם קצת בשעות הקרירות .היה מדהים איך
אחרי מנוחה ארוכה הגוף שלי פשוט התאושש ,ונע בקלילות ביער ההולך ומחשיך.

 ,12.6מייל  ,628אחרי kelso road
עם העליה צפונה ,והעליה בגובה ,התחיל הנוף להשתנות בהדרגה ,ולאיטו .אמנם עדיין יש קטעים
חשופים ושוממים ,אך החלו להופיע גם יותר סימנים של מים ,של נוף הררי ולא מדברי .פתאום פגשתי
מדרונות בהם העשבים עדיין ירוקים ,וטרם הצהיבו .פה ושם מעבר של ערוץ קטן שגם אם אינו זורם,
לפחות יש בו סימני רטיבות וצמחיית נחלים .אחו קטן פה ושם .השיא היומי היה בבוקר ,כאשר עברתי
ליד מעין קטן שזרם לתוך שוקת ומשם לתוך שדה ירוק  .מראה המים הזורמים בשפע היה מרענן לגוף
ולנפש ,אחר כל השבועות בהם הולכים במדרונות מלאי צמחיה ,אך כמעט נטולי מקורות מים טבעיים.
המשך הדרך החזירה אותי אל קרקע המציאות .תוך כדי הליכה ביער מוצל ,ניגלה לפני המדרון עליו
ממשיך השביל ,מדרון חשוף וכמעט נטול צמחיה .נעצרתי למנוחה ושינה על אבן גדולה בצד השביל ,
מוצלת וקרירה ,ממש לפני סוף קו העצים ,והמשכתי על המדרון החשוף ולוהט בצהרי היום למטמון המים
הבא .היה זה על כביש נידח ,כאשר רק עץ  ,Joshua treeאותם סוקולנטים ,ספק שיחים ספק עצים
קטנים נתנו צל דל .עצי יהושע אלו הופיעו לראשונה בהליכה ליד האקוודוקט ,והמשיכו ללוות אותנו,
נותנים צל זעיר ,אך חיוני במדבר .כאשר הגעתי היה לי מפגש קצת מביך .על הכביש ,באמצע השיממון,
עמד אוטו קרוואן גדול ,RV ,ובחוץ היו כמה דברי אוכל ושתיה .היה זה גם שבת ,כך שהיה ברור שאלו
מלאכי שביל שבאו לפנק אותנו ,מנהג די נפוץ ,ביחוד באזור השומם הזה .ניגשתי להודות להם ולקחת
משהו ,ואז התברר שהם צוות התמיכה של בחור בשם טימוטי אולסן ,רץ אולטרה ,שהחליט לנסות
ולשבור את השיא להליכה עם תמיכה של השביל .לשם כך הוא מתכוון להגיע מגבול מקסיקו לגבול
קנדה בחמישים יום ,כלומר לעבור שמונים קילומטר כל יום .בכל אופן בתגובה להתעניינותי זכיתי
בקרחון ,מתנה גדולה בחום המדברי .החום התחיל להיות כבד ,אבל כאשר התחילו להגיע עוד אנשים
הבנתי שצל העץ הקטן לא יספיק לכולם ,ובחום הצהריים יצאתי לדרך .עליתי לאיטי בחום הצהריים ,עד
שמצאתי עץ קטן לנוח בצילו .כאשר התקרר קצת חזרתי ללכת והמשכתי עד קצת אחרי חשיכה ,מנסה
לעבור קילומטרים לפני החום הגדול .ממש לפני חשיכה עבר אותי בחור עם תיק גב קטנטן .הייתי בטוח
שזה מקומי שיצא לריצת ערב ,ושאלתי לאן מועדות פניו .הוא ענה לי שלקנדה ,ומכך הבנתי שזהו אותו
טימוטי .כמה מילות נימוסין ואיחולי הצלחה והוא רץ לו הלאה לדרכו.
ובנימה משמחת ,היום עברתי את קו האלף קילומטר ,יותר משביל ישראל .לא היו סימנים על השביל,
כי כאן מודדים במיילים ,אך בהחלט היתה תחושה שעברתי אבן דרך.

 ,13.6מייל  ,654מעל walker pass
ידעתי שאחרי כשש קילומטר צפויה לי עליה קשה ,ואחרי זה הליכה ארוכה ומתישה .אז שמתי שעון
לשלוש וחצי לפנות בוקר ,הכי מוקדם ששמתי עד כה ,גם אם נתעלם מכך שלרוב אני מקיץ באופן טבעי,
אם כי זה חמש בבוקר .בכל מקרה אור ראשון בארבע וחצי ,אז לא היתה הליכה רבה בחושך .הגעתי
למעבר הרים ,שם חיכתה לי הטמנת מים לצידי דרך העפר .כ  300ליטר שמלאך טוב לב סחב והביא
למקום נידח זה .גם עם המטמון ,אצטרך ללכת כשלושים קילומטר להטמנה הבאה ,בכביש ב Walker
 .passבצל ,ובאנרגיות שלי של הבוקר ,העליה היתה ארוכה ,אך עברה ללא התאמצות גדולה .לא רציתי
לחשוב איך היה מרגיש בחום ושמש של הצהריים .כאשר ישבתי למנוחה ,שתיה וקצת אוכל בסוף
העליה ,שוב הופיע טימוטי ,אותו רץ אולטרה שמנסה לשבור את שיא המהירות על השביל .הופיע מעבר
לפינה ,בירך לשלום ,ומיד פתח בריצה בהמשך השביל .בכל זאת הוא צריך גם היום לעבור שמונים
קילומטר.
אחרי העליה החשופה ,עבר השביל בתוך יער דליל ,משתדל לשמור על קו גובה ,אם כי לא תמיד מצליח.
בדרך פגשתי רופאה משוודיה ,שהתחילה לא מזמן את השביל ,לא רחוק מכאן ,עם בתה בת השמונה
עשרה .אחרי שנה עמוסה של טיפול בחולי קורונה ביחידת טיפול נמרץ ,היא החליטה להרגע ולנוח
בשלושה חודשי הליכה.
ככל שהתקדם היום ,נהיה חם יותר ויותר ,ואני מיהרתי ככל יכולתי להגיע למטה .גם כדי לנוח ,ולהגיע
שוב למים ,וגם ,יש להודות ,כי השמועה אמרה שהמקום ,ווקר פס ,מאד פופולרי בקרב מלאכי שביל
לחלק קסמים ,ועוד היום היה יום ראשון ,יום קלאסי לזה .נפשי ,וגם גופי ,כבר מייחלים למשהו שאינו
אגוזים ופירות יבשים ,שבולת שועל ,או מנת מזון מוקפא ומיובש .עוגה ,פיצה ,ובעיקר פירות .אך
כשהגעתי התברר שאין מכל אלו .אך לשמחתי הולכת שלקחה יום מנוחה והתאוששות הביאה שתיה
קרה וחטיפים מלוחים .ישר שתיתי ליטר משקה אנרגיה ,גייטורייד ,לאחריו ליטר מים ,ואחרי זה פחית
ספרייט .אחרי זה לקחתי שקית קטנה של בייגלה ,אחרי זה דוריטוס ,ואחריו גם פרינגל .כל אלו דברים
שאני לעולם לא נוגע בהם ,גם לא כשמציעים לי בטיול ,אך כאן ,מתברר שלגוף יש צרכים אחרים.
השביל כתמיד ,יורד  500מטר וישר עולה אותם .חיכיתי עד שיתקרר ,ועליתי לצד השני ,לחסוך עליה
מחר .מבלי משים ,ומבלי שהתכוונתי גיליתי בסוף היום שעברתי  42קילומטרים ,שיא אישי בשביל.
כזכור טימוטי עשה פי שניים.

 ,13.6המשך
היום לא היה סתם יום ,אלא סימן את סוף החודש הראשון  .חודש ארוך ומתיש ,עם לא מעט קשיים ,אבל
גם מאד מהנה ועוצמתי .עברתי כ  1000מתוך  4200פלוס הקילומטרים של השביל .הישג בהחלט
מכובד ,אבל צריך להתחשב בכך שיצאתי רק למאה יום ,הרבה אבל עדיין מוגבל בזמן .לכן הגיע הזמן
לבצע תיאום ציפיות עם השביל ,וכמובן עם עצמי .אמנם כמאתיים קילומטרים מהשביל בצפון אורגון בכל
מקרה סגורים וצריך לדלג עליהם  ,אך עדיין בקצב הנוכחי ,וגם אם אגביר קצת את הקצב לא אספיק
לסיים את כל השביל .האמת שמראש הנחתי שככה יהיה ,כך שגם לא היתה כאן אכזבה ,ואולי אפילו
הקלה בזה שאיני חייב למהר ליעד כלשהו.
לעומת זאת הליכה רצופה צפונה פירושה כנראה לבלות יותר בקטעים החמים ויבשים ,ופחות יפים בצפון
קליפורניה ודרום אורגון ,על חשבון הקטע בוושינגטון ,שנחשב ,ביחד עם הסיירה ,לנקודת שיא.
אילכך החלטתי שאלך צפונה עד תחילת אוגוסט ,ואז אסע לסיאטל ,ומשם לתחילת השביל בגבול
הקנדי ,ואז אשים פעמי דרומה ,ואגיע כנראה לסביבות גבול אורגון.
כך אזכה ללכת כמה שיתאים לי צפונה ,בלא לחצים.
כמו כל תוכנית ,גם זו רק בסיס ,ונכונה לעכשיו.

 ,14.6מייל  ,676אחרי needle spring canyon
אחרי ההליכה הארוכה ביום האתמול ,היה ברור שהיום אלך פחות .החום ,שרק הולך ומתגבר ,הכתיב
מנוחת צהריים ארוכה .אמנם במגמת התקדמות צפונה ,אך עדיין גם בשולי המדבר .ויתרתי על ירידה
ארוכה למעין קטנטן ,והמשכתי למקום בו השביל חצה שלוש מעינות קטנים .היו אלו שלושה זרזיפים
שהיה צריך להוציא את המים מהם בעזרת כוס קטנה ,אך לפחות היו אלו מים ,ועוד עם רחבה קטנה עם
קצת צל לידם .שוב התקבצה לה חבורה קטנה ,ומצאתי את עצמי מטייל עם קבוצה ארעית של חמישה
עד עשרה אנשים.
מעיון ביומן שביל ,ה  ,registerראיתי שלפנינו יש קבוצה גדולה של חמישים איש ויותר שנעים ביחד.
ראשית אציין שהיומן אינו יומן אחד ,אלא אוסף של קופסאות מתכת קטנות ,המונחות כל עשרים עד
חמישים קילומטר ,ובתוכם מחברת או כמה דפים ,ועט .כל מטייל שעובר ליד קופסא כזאת יכול לרשום
את שמו ,כלומר את שם השביל ,אם יש לו כזה ,ובאיזה יום עבר .כך גם אפשר לעקוב אחר חברים ,או
לפחות אלו שלפניך .עבורי זה גם איפשר לראות שבעוד שברוב הימים נעים כעשרה איש ליום ,פתאום
יש קבוצה ענקית לא רחוק לפני.
שיחה אקראית על כך העלתה את ההשערה שהם מנסים להגיע לכניסה לסיירה ב  .ray dayיום זה הינו
ה  15ליוני ,וכנראה שזה התאריך שנקב בו  ,Ray Jardineבתור התאריך המומלץ להתחיל את
הסיירה .אני מניח שזאת היתה רק המלצה כללית ,כי זה כמובן תלוי בתנאי השלג באותה שנה ,אך
כמובן שנוצרה הילה סביב יום זה.
אנצל את ההזדמנות לספר קצת על ריי ,בתור אחת הדמויות המשפיעות על תרבות הטיולים ב PCT
ובכלל.
ראשית אציין שזכיתי להכיר אותו ,ואת ג'ני אשתו  ,אישית ,בקורס בן עשרה ימים שעשיתי איתם בשנת
 .2008בקורס זה זכיתי להכיר את עולם המיומנויות הקדומות ,מה שהוביל אותי בהמשך לארגון "שומרי
הגן" ,והשפיע רבות על המשך דרכי.
ריי היה מהמטפסים הטובים בעולם בשנות השבעים ,ואף פתח את המסלול שנחשב במשך כמה שנים
לקשה ביותר .במקביל השתמש בהכשרתו וניסיונו כמהנדס אווירונאוטי בכדי לפתח אמצעי עיגון
מהפכני ,ה  ,friendששינה באופן משמעותי את היכולת להוביל ולאבטח את עצמך בטיפוס.
בהמשך עשה עם אשתו עוד שלל דברים ,כולל להקיף את העולם במפרשית ,ללכת לבד ללא תמיכה
לקוטב הדרומי ,לחצות את האוקינוס האטלנטי בסירת משוטים ועוד פעילויות רבות שניתן לקרוא עליהם
באתר שלו.
בהקשר שלנו ,הם הלכו את השביל לראשונה ב  ,1990עם ציוד רגיל לאותה תקופה ,כלומר כבד .במשך
שני טיולים נוספים על השביל הוא הפעיל את הכישרון וניסיון שלו בכדי ליצור את תנועת התרמילאות

הקלה ,ה  lightweightאו  .Ultralight backpackingהכוונה לאנשים שהולכים עם משקל בסיס ,כלומר
ללא אוכל ומים ,של חמש קילו ופחות.
לא שלא היו אנשים שלא עשו זאת קודם ,אך באותן שנים המגמה היתה להוסיף עוד ועוד דברים.
תרמילים משוכללים וכבדים יותר ,אוהלים עמידים יותר .נעליים כבדות וחזקות יותר ,וכן הלאה .ריי הפך
מגמה זו ,בכך שהראה לאנשים ,על ידי דוגמה אישית ,ואחר כך בספרים ,שאפשר לטייל בפשטות ועם
פחות משקל .דבר זה איפשר ומאפשר לאנשים שלא יכולים לסחוב משקלים גדולים עדיין לטייל בבטחון
והנאה.
בין הדברים שחידש אפשר למנות את התיק גב .התיק שפיתח הוא שיא המינימליזם ,שק פשוט ,שנסגר
בגלגול מלמעלה ,עם  3כיסי רשת גדול בצדדים .הוא גם שכלל את הטארפ ,אותה יריעה דמויית אוהל
סיירים ,ואת הקווילט ,תחליף לשק שינה שאינו נסגר ,אלא דומה יותר לשמיכה .הוא גם יצר התייחסות
כוללת לדברים ,להגדיר מה חשוב .את המושג של שלושת הגדולים ,תרמיל ,שק שינה ואוהל ,שקודם כל
יש להוריד במשקל שלהם ,ורק בסוף אולי לחסוך חמש גרם על ידי חיתוך הידית של מברשת השיניים
וקידוח חורים בה .כך במקום משקל של חמש ואף עשר קילו לשלושת אלו ,היום אפשר להסתפק בפחות
מקילו .הורדת המשקל גם איפשרה דברים נוספים ,כמו הליכה בנעלי ריצת שטח ,במקום נעלי טיולים.
ועם כל זאת ,על אף החידושים האדירים שעשה ,כמה מהם התאימו כנראה רק לו ,כמו התנגדות נחרצת
לחגורת בטן בתרמיל ,או למקלות הליכה ,והתלהבות משימוש במטריה.
בכל מקרה נראה שמטיילים רבים חבים לו את היכולת לטייל בנוחות ,גם אם לא כולם מודעים לכך.

 ,15.6מייל South kern river ,699
היום צפוי להיות יום גדול ,ההגעה לרכס הרי הסיירה ,המעבר מהמדבר היבש ,עם מדרונות שיחים
אינסופיים אל אזור ההרים הגרניטיים ,עם נחלים זורמים בתוכו.
אך בינתיים צפוי עוד יום בתוך גל החום שרק הולך וגובר .בבוקר קיבלתי קדימון קטן ,מצוק גרניטי בהיר
שמילא את האופק ובעיקר את הלב .לאחר מכן הגענו לנחל קטן אך זורם ,ולאחר מילוי המים ,גם
להפתעה בצד השני .בחורה שהתחילה ללכת עם החבר שלה והתפתחו לה כאבים שהצריכו מנוחה,
ולכן מלווה אותו עכשיו ברכב ,ותוך כדי כך מפזרת קסמי שביל .כשניגשתי להגיד שלום נשאלתי מה אני
מעדיף ,בירה ,משקה קל או משקה אנרגיה .בחרתי במשקה אנרגיה ,ובסוף קיבלתי גם משקה קל.
במהרה התקבצנו כך איזה שמונה הולכים ,ההתקרבות לבועת ההולכים לפני.
קצת עצרנו ופטפטנו  ,אך במהרה שוב יצאו כולם לדרך .אולי בהשפעת משקה האנרגיה ,אולי עקב
התרמיל שהתרוקן מאוכל ,ואולי פשוט כי נכנסתי לכושר ,פיתחתי רגלי שביל ,אך בכל מקרה מצאתי את
עצמי עולה את חמש מאות המטרים ביער בנינוחות ,אך בנמרצות .פשוט תענוג של הליכה .בראש
העליה חזר הסיפור המוכר .יער שרוף ,מדרונות חשופים ,וירידה ארוכה ומייגעת .לקראת שתיים
הצטרפתי לקבוצה קטנה שישבה ליד פלג קטן ,מחפשת פיסת צל ,אחרי שסיימו למלא מים .לפחות
יכולתי לשטוף קצת את עצמי בבריכה קטנטנה אחרי נקודת מילוי המים.
עדיין היה חם ,אך ההרים ,ובייחוד הנחל הצפוי קראו לנו ,וכך יצאנו שוב לדרך ,הליכה בשביל חולי ורך,
בין עצים ,אך עם שמש חזקה מעל .לקראת חמש הגעתי לנחל והצטרפתי לאלו שהגיעו לפני .נחל ,נחל
אמיתי ,כזה שזורם ,שעטוף צמחיה ,כזה שאפשר לטבול בו .מלבד הנחל של המעיינות החמים ,אי שם
לפני כשבועיים ,לא זכינו למראה שכזה .זכיתי והמים היו בטמפרטורה נעימה ,ולא של הפשרת שלגים ,
ובשמחה אדירה טבלתי כולי ,שוטף מעלי את האבק ועייפות שהצטברו בימים האחרונים של הליכה
בחום.
המשך ההליכה גילה סכר של בונה ,או ליתר דיוק זוג בונים ששחו להם בשמחה ,כמו גם ברווזה שוחה
עם חמישה ברווזונים בעקבותיה .לקראת ערב נעצרתי לישון על שפת הנחל ,נרדם לקול המים הזורמים
לאיטם.

 ,16.6מייל Kennedy meadows ,702
הליכה קצרה בבוקר הביאה אותי לקנדי מדוס ,יותר מקום מיישוב ,אבל השער לסיירה ,מקום בו אנשים
עוצרים ומתארגנים לקראת הליכה ללא מעבר כביש .עקרונית מכאן יהיו מעל  380קילומטרים עד מעבר
הכביש הבא ,אך רוב האנשים יחלקו זאת למקטעים ,וייצאו החוצה דרך פסים ,מעברי הרים ,להצטיידות
ומנוחה בעיירות הקטנות שבצד.
המקום בנוי משני מרכזי שהיה ,חנות כללית,ה  ,general storeומסעדה קטנה ובר grumpy bear ,או
פשוט  ,grumpiesשלידה גם חנות ציוד שמנהלים זוג .היא עשתה את שלושת המסלולים הארוכים
פעמיים ,הוא רק פעם אחת ,מלבד אינספור טיולים אחרים .בשני המקומות ניתן להקים אוהל בחינם ,ויש
גם מקלחות ,ווייפיי ומכונת כביסה ,וגם אפשרות להוציא הרבה כסף על אוכל ומשקאות .אני בחרתי
להגיע לגרמפיס ,למסעדה .מבט חטוף בחגורת הבטן של התרמיל הראה שעוד מעט לא אוכל להדק
אותה מספיק .אמנם אני התכוונתי להוריד משקל ,אך בצורה שלא תהיה מהירה מדי .כללית רוב
ההולכים מאבדים משקל במהלך ההליכה ,עקב המאמץ הרב .אפילו נתקלתי כבר עכשיו בכמה הולכים
שנאלצו לקחת הפסקה בכדי להעלות משקל בחזרה .מצד שני הטענה היא שרובם גם מעלים אותו
חזרה בתוך כמה חודשים לאחר סיום ההליכה.
כשהגעתי בתשע בבוקר  ,נתקלתי באותה קבוצה של חמישים איש ,יושבים במסעדה ,ממלאים את
המקום באוהלים ,רעש ומהומה .ממש שוק תרבותי לאחר כל כך הרבה ימי שקט ותנועה בקבוצה
קטנה שמשתנה לאיטה.
מכיוון שאיכשהו אני משיג את רוב מי שהתחיל איתי ,כמעט לא היו פרצופים מוכרים בהמון הסואן.
בכדי להסתגל ,הלכתי לאסוף את מיכל הדובים ,אותו מיכל פלסטיק קשיח שבו יש לאחסן את האוכל
בסיירה ,בכדי לא לפתות את הדובים לקחת את האוכל ,ובהזדמנות זו גם קניתי אוכל למלא אותו .אני
החלטתי שאקח אוכל ל  12יום מתוך תקווה שלא אצטרך לרדת לצד המזרחי של הסיירה ,מעקף ארוך
שמצריך לעבור מעברים גבוהים ,וגם לתפוס טרמפים .גם העדפתי לנסות ולהיות כמה שיותר זמן בתוך
ההרים האלו ,מנותק באמת ,בטבע פראי .הכוונה היא להגיע לאתר קטן ,שהגישה אליו רק ברגל או עם
סוסים ,vermillion valley resort ,או  ,vvrשם לנוח ולהצטייד ,ואז להמשיך צפונה .אך זאת כמובן
רק תוכנית כללית ונראה איך אתקדם.
בינתיים מילאתי את הקופסה באוכל .כשניסיתי להרים אותה הבנתי איזה אתגר מצפה לי בהליכה.
כנראה שבימים הראשונים אלך לאט מאד ,עם הרבה הפסקות .לפחות אוכל כנראה לנוח על שפת נחל
ברוב הזמן ,וגם הטמפרטורות אמורות להיות נעימות ברגע שאעבור את היום הראשון ואעלה בגובה.
חזרתי למסעדה ,הזמנתי אוכל ,התחלתי להכיר קצת את האנשים .חלק מהאנשים יצאו לדרך ,וגם
החלו להגיע האנשים שהכרתי ,כך שנוצרה עבורי אווירה יותר מוכרת ונעימה .בהדרגה ירד העומס,

ונהיה נעים לשבת ולפטפט .יום של מנוחה .מחר כנראה אצא לדרך אחר הצהריים  ,לנצל את השעות
הקרירות יותר.

 ,17.6מייל  ,706אחרי Kennedy meadows
יום נוסף של מנוחה אצל גרמפיס .עכשיו שבוצעו כל המטלות ,כמו תמיד ביום השני ,אפשר באמת לנוח.
רחצה ,כביסה ,קניית אוכל והשלמת ציוד ,כל זה מאחורי .גם האווירה הרגועה אחרי שההמונים עזבו,
והעובדה שהאנשים שכאן חלקם כבר כאלו שהלכתי איתם ,כולם תרמו לתחושה של בית ,ולו גם זמני.
עשיתי אימון בוקר ארוך ,ארוחת בוקר של בוריטוס ,וצהריים של פיצה טבעונית גדולה .עוד מקלחת
ארוכה .שיחות על המרפסת וטלפונים ואינטרנט .ובעיקר מילוי מצברים לקראת הימים הקרובים בסיירה.
אלו שאני מצפה להם במידה מסויימת מאז תחילת ההליכה ,אי שם לפני יותר מחודש .אבל אלו
שכנראה יהוו אתגר פיזי גדול ,לפחות בהתחלה ,כאשר אני סוחב אוכל ל  12יום .שלא לדבר על הגובה,
עם פסים של עד  4000מטר .נמוך במושגים הימלאיים ,אבל בהחלט אתגר .וכמובן השאלה אם האוכל
שאני לוקח באמת יספיק לי לכל התקופה ,או שאצטרך לרדת לעיירה להצטיידות .הידיעה שאלו הרים
גבוהים ,ושלמרות שהתחזית מדברת על ימים שמשיים ,ושכעת כבר קיץ ,עדיין יכולה להכנס חזית
ולהביא יום או גם ימים של גשם או שלג .בקיצור ציפיה ,מהולה בחששות וסימני שאלה.
יום המנוחה גם נותן הזדמנות לעצור ולהתבונן במה שעובר עלי בימי ההליכה .בגדול ,אני ,כמו רוב
ההולכים ,נפגש עם אחרים בנקודות העצירה .ליד מעיין ,או בנקודת צל או תצפית יפה  .לעיתים בנקודות
שינה .אך במשך זמן ההליכה אני צועד לבדי.
חלק קטן מהזמן ,אולי עשר אחוז ,מוקדש לעניינים טכניים.
התבוננות במפה ,כלומר בגטהוקס ,ובדיקה איפה נקודות המים הבאות ,איפה אני רוצה לעצור להפסקה,
וכו .לעיתים אני גם אוהב ללמוד את הציר ,להבין איפה השביל יוביל אותי בקילומטרים הקרובים .לא שיש
בזה איזשהו צורך אמיתי .השביל ברור לחלוטין כמעט תמיד .פס אחד דרוך שכמעט אין אפשרות לסטות
ממנו .בפעם או פעמיים שהיו סימני שאלה אפשר היה ללכת לפי העקבות הרבות ,או מכסימום להתבונן
במיקום בנייד ,ולוודא שאני בדרך הנכונה .אבל זאת הזדמנות עבורי לתרגל את יכולות הניווט שלי,
בייחוד שבארץ בשנים האחרונות אני לרוב נע בשבילים מוכרים.
מעבר לזה אני נהנה לשיר לעצמי ,לעיתים בשקט ,לעיתים בקול .שירים מוכרים ,ישראליים ולועזיים,
שירים שהכרתי בשומרי הגן ,ולרוב בהג'אנים ,שירים מקודשים ,בעיקר מהמסורת ההודית ,שהכרתי
במשך השנים.
אולם ,רוב הזמן אני פשוט צועד לי בשקט ,מרגיש את האדמה מתחתי ,את הרוח הנושבת ,את השמש
החמה .מתבונן בעצים ובסלעים .המחשבות כמובן צצות ,אך אני משתדל להתבונן גם בהן ,לתת להן
לעלות ,ולחלוף כמו שהופיעו .השגרה ,ההליכה יום אחר יום ,עוזרות להכנס למצב הזה ,של פשוט להיות,
של שקט פנימי ,גם אם בר חלוף.
אחרי הצהריים ,לפי התכנון ,יצאתי שוב לדרך .היה מעולה לנוח ,לאכול ,להתאושש ,אבל הנפש ,וגם
הגוף כמהו לחזור לטבע ,למרחבים .יש כאלו הנשאבים אל מקומות המפלט מהשביל ,ונשארים שם ימים

רבים .אפשר לעיתים לזהות אותם לפי המבט העגמומי בו הם יושבים ומביטים באלו שממשיכים .אפילו
יש שם לתופעה ,vortex ,או מערבולת ,ששואבת אליה את האנשים ,שלא מצליחים להשתחרר.
אני בכל אופן יצאתי לדרך בשמחה .עדיין בהתאוששות ,הלכתי כשלוש שעות בנינוחות ,עד שנעצרתי
בחלקה חולית על שפת הנחל.

 18.6מייל  1900 ,725מטר גובה ,ליד olancha peak
הלילה היה בהיר ,וכהרגלי פרשתי שק שינה ,בלא להקים אוהל .יש בזה חסכון בזמן ,אך בעיקר אני
מעדיף להיות באמת בחוץ ,להתבונן בכוכבים ,להרגיש את כוחו של הליל ,ולא לכלוא את עצמי בכלוב,
גם אם מניילון.
באחת לפנות בוקר התגלה החסרון של שיטה זו ,כאשר פתאום התחיל לטפטף .למזלי הטפטוף התגבר
רק בהדרגה ,אז הספקתי לקום מהר ,קודם כל לפרוש את האוהל על הציוד ,שלא יתרטב ,ואז להקים
אותו .כל הסיפור לקח כשתי דקות ,ובמהרה חזרתי לישון .עם זאת ,קיבלתי תזכורת על מזג האוויר
בהרים ,וכמה הוא בלתי צפוי .התחזית שבדקתי לפני שיצאתי לא הזכירה סיכוי לגשם.
היום אכן אני צפוי להכנס להרים הגבוהים .אם הלילה ישנתי בגובה  1900מטר ,הרי שצפויה לי עליה עד
סביבות ה  3000מטר ,יותר מקילומטר הפרש אנכי .הבוקר התחיל בהליכה על שביל חולי נוח בתוך יער,
אך במהרה חזר ועבר בתוך שטח שרוף ,עם העצים שנפלו על השביל ,הקוצים וההליכה החשופה .זכר
החורבן .בתקווה זה יהיה האזור השרוף האחרון עד אחרי הסיירה.עליה לאוכף ,ומשם חזר הנוף המיוער,
והתגלה לפני הנוף האופייני להרים אלו ,פסגות קרחות ,מדרונות מיוערים ,ובהם משטחי סלע חלקים,
בולדרים ,ואחו אלפיני ,ירוק ,לרוב עם נחל בתוכו .בגדול פסגות הסיירה מתנשאות לגובה של 4000
פלוס מטר ,כאשר השיא הוא הר ויטני בגובה  4400מטר .כללית ההרים עולים במתינות על פני עשרות
קילומטרים ממערב למזרח ,עד לרכס פסגות גבוהות ,ואז יורדים בתלילות על פני פחות מעשר קילומטר
לעמק  ,owensבגובה  1000מטר ,ויוצרים שורת מצוקים תלולים .השביל עובר בצד המערבי המתון,
ונחשף מדי פעם לעמק הרחק למטה .לקראת צהריים הגעתי למנוחה נעימה ליד נחל קטן ,ה ,kern
שגדותיו ,כמו גם הגשר מעליו סיפרו איך הוא נהיה לאפיק סוער בזמן הפשרת השלגים .כעת היה זה
פלג נעים ורגוע שנהניתי להשתכשך במימיו עד גובה קרסוליים ,ולהתבונן בעשרות הסנוניות שבנו את
הקן שלהן בצד התחתון של הגשר .הגשר היווה נקודת עצירה ,מנוחה נעימה על שפת הנחל ,וכך
התקבצו כאן עוד הולכים ,אלו הולכים ואלו באים ,הזדמנות נעימה למפגש חברתי ארעי ולא מחייב .היינו
כעשרה איש ,מספר נעים וידידותי .הצל של הבועה ,הקבוצה הגדולה שמקדימה ,לא התממש עדיין.
כללית שנה זו היתה שנה שחונה במיוחד בהרים ,עם רק  5אחוז מכמות השלגים הרגילה .חדשות רעות
מאד למשק המים ,וגם סיכון לשריפות ,אבל עבור ההולכים פירושו שלא נצטרך לבוסס בשלג ,ובעיקר לא
להסתכן במעברי נחלים שוצפים .אלו שהלכו לפנינו כבר בישרו שכל הפסים נקיים משלג .קראתי
שבשנים אחרות עדיין היה שלג במעברים בסוף אוגוסט.
אחרי הצהריים חזרו הרוח והגשם ,ואנו הסתתרנו מתחת לעצים או הגשר עד יעבור זעם ,אך במהרה
הכל נרגע ,ויצאתי שוב לדרך .התיק היה כבד עד מאד עם כל האוכל ,ואני מצאתי את עצמי נשען על סלע
מוריד את המשקל מהכתפיים מדי חצי שעה .אך עם ערב הגעתי לפיסה חולית נעימה ,בינות העצים,
בגובה  3000מטר..

 19.6מייל  ,743גובה Dutch meadow ,3000
הבוקר מפציע ,ואני קם ,אורז לאיטי ,תרגול בוקר ,ויוצא לדרך .תחושה שזהו ,הגעתי .הכל רגוע ונינוח.
שביל מתפתל לו לאיטו בין המדרונות .אמנם בגובה  3000פלוס מטר ,אבל לשמחתי אני מרגיש
מאוקלם .להבדיל מהר סן יסינטו ,שם הלכתי והתנשפתי על כל צעד בגובה  ,3000הפעם הגוף מסתגל
היטב .שינה עמוקה וטובה ,ללא כאבי ראש ,כמו שיש לכמה הולכים .התיק עדיין כבד ,אבל המשקל בכל
זאת יורד ,ואילו הגוף מתחזק ומסתגל .מדי פעם נגלה אחו רחוק ,או הר נישא מעל הסביבה ,סלעים
ובולדרים שמונחים כאילו אמן סביבתי משוגע הניח אותם שם ,עצים עתיקים ,חלקם ירוקים ומצלים,
אחרים כאלו שמתו בשיבה טובה.
הולך ומתענג על כל רגע ,על התנועה בתוך היער העתיק הזה ,old growth ,כמו שזה נקרא באנגלית.
כזה שלא נכרת מעולם על ידי אדם .לפנות ערב ממלא מים בערוץ קטן ,וממשיך קצת למקום לינה על
משטח חול גרניטי גס ,בין בולדרים וארזים .האזור כאן שונה באופיו מהרי האזור הדרומי התלול ,וכמעט
מדי קילומטר ניתן למצוא אזורים נוחים לשכב עליהם ,או להקים אוהל .הירח הכמעט מלא מאיר בעוצמה
מעל.
המעבר לאזור חדש מביא איתו צמחים חדשים ,אך מבחינתי הוא בעיקר מציף שוב את תחושת הזרות
שיש לי במסע הזה .בארץ אני אמנם רחוק מלהכיר את  2600הצמחים השונים ,אך בהתאם לחוק ה
 80/20הידוע ,אני מכיר  20אחוז ואולי יותר מהצמחים ,אך מזהה מעל  80אחוז מהצמחים שאני פוגש .
ובזיהוי הכוונה לא רק להכיר את השם ,אלא גם את המשפחה ,מתי ואיפה הוא צפוי לפרוח ,האם רעיל
או האם אכיל ,מאיזה חלקים אוכל ואיך ,שימושים נוספים וגם ההשפעות הבריאותיות ,לפחות ברמה
הבסיסית .כלומר אני באמת מרגיש מחובר לצמחים ,וכמו כן לחיות ,לציפורים ,למסלע.
ואילו כאן אני זר בארץ נוכריה .מזהה אם זה אלון או אורן ,אבל הם כמובן שונים מאלו שבארץ ,וכמעט
לא מכיר את שאר הצמחים ,כמו גם את הציפורים או לטאות שאני פוגש לרוב.
בהחלטה מודעת ויתרתי על הרצון להכיר אותם בשם  ,ומעדיף לנוע בתוך המרחב של אי ידיעה ,של
שחרור מהצורך להוסיף ידע .הרי לא אשאר כאן מעבר לתקופה הקצרה הזאת .כמובן שאני מזהה את
הצמחים וחיות ,ומדי פעם נותן להם שם משל עצמי ,אך מנסה פשוט לנוע ,להיות ,בתוך כל הפלא הזה.
אולי להיות בתמימות של ילד שפוגש את העולם לראשונה.
ובהקשר זה הרי שגם אינני מנסה ללקט כאן ,ביחוד שיש צמחים רעילים לרוב פה ,חלקם מסוכנים ממש.
כאשר אגיע לצפון כנראה אתגמש ואנסה להכיר את פירות היער שטוענים שנפוצים שם בעונה שאעבור.

 ,20-21.6מייל chicken spring lake ,750
היום המלא השלישי מאז עזבתי את סיר הבשר (או לפחות את סיר הבוריטו הצמחוני ,במקרה שלי) ,של
קנדי מדוס ,והחלטתי שמגיע לי יום מנוחה .למעשה זאת היתה ההחלטה עוד לפני שיצאתי לדרך .מזמן
רציתי לעשות זירו בטבע ,ולא במקום מסודר .אמנם דורש לסחוב יותר אוכל ,אבל חוויה אחרת לגמרי
מבחינתי .אפשרות להיות בשקט הרחק מהסחות הדעת של מקום מסודר .חיפשתי לי אגם להיות לידו,
שאוכל להנות גם מטבילה ,וגם למלא מים בקלות Chicken lake .הינו הראשון מבין אינספור האגמים
שצפויים בסיירה .מבחינה מסויימת זה גם אומר שרוב ההולכים כנראה יעצרו שם לזמן מה ,אך זה גם
אומר הזדמנות להוריד עוד משקל של אוכל מהגב .גם הסתדר לי עם זה שהיום מנוחה יצא על היום
הארוך ,כי רציתי לעשות משהו שונה ביום הזה .לחגוג בצורה כלשהי את הייחודיות של היום.
את הבוקר עשיתי בנינוחות ,קם לאיטי ,עוצר להפסקה ארוכה באוכף קצת לפני האגם ,נהנה מהנוף של
עמק אוונס הרחק למטה ,כמו גם מהזדמנות אחרונה לאינטרנט נוח לזמן מה .יש מכאן גישה נוחה יחסית
לעולים לסיירה ,והתחלתי לראות יותר ויותר מטיילי יום ,או כאלו שבאו לטיול קצר של כמה ימים .ניתן
להבחין בהם בקלות לפי נעלי הטיולים הרציניות שנעלו ,כמו גם לפי התרמילים הגדולים שסחבו .טוב,
עוד לא היה להם חודש ויותר להפטר מכל מה שממש ,אבל ממש לא חיוני .האמת שהם גם לא הולכים
 30או  40קילומטר ביום ,ויכולים לסחוב יותר מותרות.
לקראת הצהריים הגעתי לאגם ,וקיבלתי הלם תרבותי ,שאמנם היה צפוי ,אך עדיין הלם בי .הקבוצה
הגדולה שהיתה בקנדי מדוס כשהגעתי עברה לכאן ,והיו לפחות עשרים אוהלים מוקמים ,והמון אנשים,
שכמעט את כולם לא הכרתי .לא בדיוק מה שחיפשתי ליום שקט בטבע .אולי זה לא הרבה לעומת חוף
הים בתל אביב בשבת ,או אפילו טיול רגיל בארץ ,אך אחרי שבועות של שקט ,היה בזה משהו מאתגר
עבורי .מצאתי לי רצועת חול שקטה בצד השני של האגם ,הרחק מההמון הסואן .טבלתי לראשונה
באגם בטיול הזה .המים היו קרירים ,אך לגמרי סבירים ,ואפילו שחיתי קצת .מדהים לקרוא בגטהוקס
שלפני פחות מחודש עוד היה האגם קפוא .בלילה מצאתי לי פינה שקטה ,תחת עץ שייתן לי גם צל
למחרת ,לא קרוב מדי לאגם ,לפי החוקים ,אך עדיין מאפשר לגשת בנוחות.
למרות שהיה זה יום מנוחה ,מצאתי את עצמי מתעורר לפני חמש ,ולפחות זכיתי להתבונן בקסם של
המעבר בין לילה ליום  ,להעלמות הכוכבים והופעת האור ,והשמש.
עם בוקר נעלמו ההמונים ,כלומר כל העשרים מהם ,ואני זכיתי למבוקשי ,ליום שקט ומבודד ,בטבע
פראי ,ועוד על שפת אגם יפיפה ,מוקף הרים .עשיתי אימון בוקר ארוך ,קראתי קצת ,כתבתי ,אבל
להפתעתי לא מצאתי את השקט הפנימי שחיפשתי .מעל חודש של הליכה יומיומית כנראה הרגילו את
הגוף ,את הנפש ,לצורך בפעולה ,בתנועה .בבית יש לי לא מעט ימים שאני פשוט יושב ,בהנאה גדולה,
ונהנה פשוט להיות ,ללא משהו מיוחד שיש לעשותו .ודווקא כאן ,בתנאים האידיאליים לכאורה ,לא
הצלחתי פשוט לנוח ,ולהנות מהעולם כפי שהוא ,בלא לעשות דבר.נתתי לעצמי להתבונן באי שקט ,לא

שופט ,לא מנסה להבין אותו ,ולאחר זמן מה ,אולי שעה או יותר ,משהו נרגע ,והמשכתי לי בישיבה
שקטה ,מדי פעם קם לתרגול ,או לטבילה קצרה במים.
אחר הצהריים ארזתי את הציוד ,כמתוכנן ,ויצאת לי להתקדם קצת הלאה .בדרך פגשתי קבוצה קטנה
שישבה בצדו השני של האגם .לא הרבה פחות מאלו של אתמול ,אבל כאלו שטיילתי איתם כבר,
שהכרתי ,ופתאום היה נעים ונוח להיות בחברת אנשים.
את הלילה ביליתי באחו קטן ,על שפת נחל זורם ,עם חבורה קטנה שהתקבצה לה .ישבנו יחד ודיברנו,
עד שהחושך הבריח אותנו אל שקי השינה.

 ,22.6מייל  ,crabtree meadow ,767מתחת mount whitney
השביל עובר קרוב לפסגה הכי גבוהה בארהב ,מחוץ לאלסקה ,mount whitney ,בגובה  4400מטר.
די מקובל לעשות סטיה קצרה ,יחסית ,ולעלות לפסגה .הליכה קצרה בבוקר ,לאורך פלג קטן ועליז ,דרך
אחו ירוק שנחל קטן זורם בו בעצלתיים ,ושוב עליה לאורך נחל קטן ,והגעתי ל  .crabtree meadowאכן
ההליכה בסיירה ,גם אם היא תלולה לעיתים ,יש בה מן הרכות והשלווה של המים.
קרבטרי מדוס משמש כמחנה ממנו יוצאים וחוזרים אנשי השביל .מקובל לצאת בסביבות חצות בכדי
לראות את הזריחה ,ואז לחזור בסביבות עשר בבוקר ולחזור לישון.
אכן כשהגעתי בסביבות עשר היה האזור מלא באנשים ישנים .למעשה כל אותם אנשים שמילאו את
צ'יקן לייק לפני יומיים.
מכיוון שרוב האנשים עולים לזריחה ,אני בחרתי בתוכנית חלופית ,והחלטתי לעלות לקראת השקיעה.
מכיוון שהירח היה ממש לפני ירח מלא ,זה גם יאמר שאוכל לרדת לאור הירח .העליה לוקחת קצת מעל
ארבע שעות ,ביחוד שאין צורך לסחוב את כל התרמיל .השקיעה היא אחרי שמונה ,כך שנתתי לעצמי
לנוח מנוחה ארוכה ,ותכננתי לצאת בשלוש .כרגיל התוכניות שלי קצת נדחו .בדיוק כשיצאתי פגשתי את
מיזולה ,ודיברנו קצת על המשך הדרך .אחרי שכבר יצאתי ,עצרתי באגם קטן למלא מים ,ולא עמדתי
בפיתוי לעשות גם טבילה קטנה .כך מצאתי את עצמי קצת גבולי מבחינת להגיע לשקיעה ,והלכתי בקצב
יותר מהיר ממה שתכננתי .העובדה שאני עולה לגובה בודאי לא עזרה ,למרות שעם תרמיל במשקל שני
קילו ,כולל מים ,בהחלט היה לי קל יותר .אך בכל זאת אלף מטר גובה הן אלף מטר  ,והעליה נמשכה לה.
תחילה במתינות יחסית לאורך שורה של אגמים ,ולאחר מכן בסרפנטינות שמזגזגות הלוך וחזור לאורך
המדרון .שני הקילומטר האחרונים היו על קו הרכס ,בשביל מלא אבנים ומדרגות ,שהקשו על ההליכה.
השמש ירדה לה לאיטה מול הרקיע ,ואני הרגשתי שאני במרוץ עם הזמן .למרות התרמיל הקל ,ההליכה
נהייתה מעייפת ,ואני מצאתי את עצמי נח ,נשען על סלע ומתנשף כל כמה מאות מטרים.
לבסוף ,כחצי שעה לפני שהשמש שקעה לה הגעתי לפסגה .יש פעמים שהפסגה שקטה וחמימה,
מזמינה לשהות בה .היום לא היה אחד מאלה .רוח פראית וקרה נשבה בעוצמה .על הפסגה יש בקתה,
וכשהסתתרי בפנים היה נעים למדי ,למרות ערימת השלג הקטנה בפינת החדר .אך כשיצאתי החוצה ,ולו
לרגע ,היה קור מקפיא ,למרות שלבשתי ארבע שכבות ,כולל מעיל גשם ומעיל פוך עבה.
האנשים שהיו בפסגה לפני החלו לרדת .אני נשארתי עוד כחצי שעה ,נהנה מהבדידות ,והיום שנהפך
ללילה ,השינוי בצבעים של ההרים והעמקים.
לבסוף פניתי גם אני מטה .ההליכה כצפוי היתה ארוכה ומייגעת ,אך לקראת אחת מצאתי את עצמי שוב
למטה .ממש לקראת הסוף ,פגשתי את אלו שעולים לראות את הזריחה .היו כעשרים איש ,ואת רובם
הכרתי ,כך שהיה נחמד להפגש.
נכנסתי במהירות לשק שינה ,שמח להנות מחמימות לאחר הקור של הפסגה.

מאד נהניתי מהטיפוס על ויטני ,הנופים היו מרשימים ,היה כיף לנוע בחופש יחסי ,עם תרמיל כמעט ריק,
וזה גם היה טוב מבחינת ההתאקלמות לגובה .אני לא מצטער לרגע שעליתי להר.
ובכל זאת ,עולה בי המחשבה על הצורך שלנו להשוות ,לבדוק מה או מי יותר גבוה ,חזק ,חכם ,יפה או
כל קריטריון אחר שנבחר .זה חלק מהתרבות שלנו ,וגם אני שותף לזה.
אבל מעניין כמה אנשים היו עולים לפסגה לו היתה השניה הכי גבוהה ,או השביעית.
זה בולט במיוחד ביחס לפסגות הרים ,אבל כמובן רק כמשל לחברה בכלל .לדוגמא ,יש  14פסגות מעל
 8000מטר בהימליה .הפסגה ה  15בגובהה ,שהיא קצת מתחת ל  ,8000זוכה לחלקיק מהתנועה לה
זוכות  14הפסגות הגבוהות .כלומר שבגלל קריטריון מאד שרירותי ,אנחנו בוחרים את בחירותינו.
ברור מאליו שגם הבחירה לעשות את ה  PCTהיא בעצם בחירה שכזאת...

 ,23.6מייל bubbs creek, king's canyon ,783
למרות שהלכתי לישון באחת ,הגוף מתעקש להתעורר בחמש וחצי ,כרגיל .אני מתהפך ומנסה להרדם
שוב .סך הכל שום דבר לא בוער ,ועדיין קר בחוץ .אבל אני לא מצליח ,ובלית ברירה קם לאיטי ,אורז את
הציוד באור הבוקר הרך ,ויוצא לדרכי .ההליכה בשביל בסיירה כרוכה במעבר בין מערכות עמקים ,כאשר
לרוב עוברים מעבר הרים ,פס ,אחד ביום .בעמקים יורדים לגובה של כ  2500מטר ,והפסים בגובה
 3500עד  4000מטר ,כך שסך הכל עולים כאלף מטר ביום .לא יותר ולעיתים פחות מאשר באזור
הדרומי ,אבל העליות וירידות כאן תלולות בהרבה ,והשבילים כאן פחות נוחים.
היום אעבור בראשון מבין הפסים והגבוה שבהם ,מעבר פורסטר ,בגובה  4000מטר .בשנים רגילות ,או
מוקדם יותר בעונה ,זהו מעבר לא פשוט ,עם כמה קטעים של מעבר שדות שלג תלולים ,והליכה ארוכה
בשלג משני צידי הפסגה .בהערות בגטהוקס אני למד שלפני שנתיים עוד היו קטעי שלג לא פשוטים עד
סוף אוגוסט .השנה מתברר שכל הפסים כבר נקיים משלג ,למרות שאנו קצת אחרי אמצע יוני.
אני מודה שאני מתמלא הערכה ,אם לא הערצה  ,לאלו שעברו כאן בשלג ,אם בשנים קודמות ,או אפילו
לפני שלושה שבועות השנה .הליכה של קילומטרים רבים בשלג ,קימה בשתיים לפנות בוקר ,ויציאה
לדרך בקור וחושך ,או יציאה מאוחרת יותר והתבוססות בשלג הרך ,הליכה בה בכל צעד אתה שוקע עד
הקרסול או גם הברך .עשיתי דברים כאלו ואני יודע כמה זה מתיש ,פיזית וגם נפשית .ועוד לעשות זאת
יום אחר יום .
אבל אני לשמחתי בשנה יבשה ,אם לא שחונה ,לפחות במונחי הסיירה .העליה אמנם ארוכה ,והגובה
ומשקל התרמיל מתישים ,אך אני צועד בבטחה ובנוחות על שביל מסודר וברור ,לפחות יחסית .לקראת
הפס עצמו אני מתחיל להרגיש את העייפות ואת המשקל על הגב ,וחוזר לנוהל של עצירה כל כמה דקות,
השענות עם התיק על סלע ,התבוננות בנוף ,וגם בגטהוקס ,לראות אולי באורח פלא התקצרה הדרך.
אך למרות ההליכה האיטית ,די מהר אני מוצא את עצמי במעבר ,יושב ונהנה מהנוף שנפרש לפני ,נח לי
בשמש החמימה ,נהנה מהשקט ,וגם משיחה עם הולכים אחרים שמגיעים לאיטם.
כללית הסיירה בנויים מסדרה של עמקי  Uקרחוניים ,שבשלב כלשהו נהפכים לעמקי  Vשנחרצו על ידי
הנחלים הזורמים .עמקי ה  ,Uלמרות שהקרחונים נעלמו כבר ,שומרים על האופי השקול ומדוד של
הקרחונים .לרוב ההרים יוצרים מין אמפיתאטרון ,cirque ,שעוטף את ראש העמק .משם יורד העמק
בשורה של בקעות שטוחות ,בהן יש אגם או שניים ,ואז במעבר קצר ותלול יורד לאזור האגמים השטוח
הבא ,כאילו משמר את האופי הקרחוני האיטי ,מודע לכך שאין לאן למהר ,ונהנה מהשהיה בהרים.
מסביב בולטים משטחי הגרניט החלקים ,שלוטשו על ידי הקרחונים .מדהים אותי לחשוב שאחרוני
הקרחונים הגדולים היו כאן עד לפני עשרת אלפים שנה  ,מכסים אזורים כמו שיקגו ,או סלובניה,
ואחרים ,בקילומטר של קרח.

בכל מקרה ,בשלב כלשהו אנו מגיעים לקצה האזור שאליו הגיעו הקרחונים ,ומשם ממשיך הנחל
בתלילות בערוץ צר ,רועש וגועש ,עם אופי אחר לגמרי ,אץ לו רץ לו ,ממהר להגיע ,נחפז אל המישורים
הרחק למטה.
אני מסיים את המנוחה ,ואת ההתפעלות מהנוף הנגלה לעיני ,ומתחיל בירידה ,הרחק למטה .עם ערב
נהיה קר ואני ממהר לי ,עד שאני מגיע למקום מוגן ,ממש ליד נחל קטן ,עם עצים שנותנים הגנה
מהרוחות ,משטח חולי רך ,ואפילו נוף אל האגם שלמטה ,והמשך העמק שאחריו.

 24.6מייל woods creek, king's canyon ,800
הפס היומי הינו גלן פס ,רק  3600מטר גובה ,ומכיוון שמתחילים מ  2900מטר ,אז יחסית עליה סבירה.
אבל מה שקובע כאן לעיתים קרובות זה לא הפרש הגבהים ,אלא איכות השביל .קו העצים נמצא
בסביבות  3000מטר .מתחת לזה ,גם אם השביל תלול ,הוא לרוב עובר בקרקע חולית ,ולמעט איזה
שורש תועה פה ושם  ,ואולי סלע קטן שנשאר תקוע בקרקע ,אין יותר מדי מכשולים.
לעומת זאת ,כשעולים לגובה השבילים נהיים תלולים ומאתגרים .סלעים ולעיתים בולדרים קטנים
שתקועים ומקשים על ההליכה ,מדרגות לרוב ,מגובה עשרים ועד חמישים סנטימטרים ,כאלו שלא היו
מקבלות אישור מאף ועדת בניה ,ומתברר שבצדק .ובעיקר ריצוף עם אבנים בגודל אגרוף ,כאלו
שבעוונותי מעוררות בי חשק לתת אגרוף למי שהחליט לשים אותן .כנראה שהן מונעות ארוזיה ,ומונעות
מהשביל להפך לעיסה בוצית בזמן הפשרת השלגים ,אך כרגע מקשות מאד על ההליכה ,ודורשות להיות
בתשומת לב מתמדת בירידה במקום פשוט ללכת בנינוחות .ואם זה נשמע שאני קצת מקטר ,זה
כנראה כי באמת קשה לי פיזית ,למרות הנופים המדהימים ,והיופי הנדיר .והאמת שמצבי עוד טוב .ברוב
השנים ההליכה הרבה יותר קשה .החל משדות השלג שכבר צויינו ,דרך שבילים שנהפכים לנחלים
קטנים ,והמשך במעבר הנחלים ופלגים שחוצים לרוב .כשקראתי על השביל ,נאמר שבסיירה אין מה
לנסות לקפוץ מעל נחלים ,או להוריד נעליים ,כי אתה פשוט תהיה רטוב כל היום .כרגע לא היתה בעיה
לדלג בקלילות על האבנים שנמצאות בתוך הנחלים והנעליים נשארות יבשות ללא מאמץ .שיפור גדול
לעומת הליכה של ימים שלמים עם נעליים רטובות.

 25.6מייל palisade lake ,819
כבר יום שמיני שאני הולך בטבע הפראי הזה ,בלא לעבור במקום ישוב ,או לראות משהו מעשה ידי אדם.
טבע פראי ,כפי שכל כך קשה לפגוש בימינו .כשטיילתי בארצות מתפתחות ,יהיה זו הודו ,טורקיה,
גאורגיה ,מרוקו ועוד ,תמיד ניכרים הסימנים של התרבות המודרנית שהולכת ומוחקת את העולם שהיה
כאן .זה יכול להתבטא בחשמלאי שחוצב תעלות בקיר של בית בוץ ,אך בעיקר מתבטא בדרכים שנפרצות
לכל מקום ,והופכות שביל קטן ושליו בתוך היער לדרך עפר או כביש רחבים ולרוב גם מלאי בוץ .לא שאני
לא מבין את זה .גם תושבי הכפרים רוצים את הנוחיות של כביש ,וזה גם עוצר את תופעת נטישת
הכפרים .מאד נוח לבוא לטיול ולרצות להיות במקום לא מופר ,ואז לחזור לבית שלנו במערב.
בכל מקרה ,בזכות ההחלטה להפוך את כל האזור לשמורת טבע ,עם מינימום הפרעה ,ניתן כאן עדיין
לזכות בחוויה של פשוט ללכת ,ימים שקטים ,לילות זרועי כוכבים ,לראות את שמי הליל החשוכים,
להרגיש את עוצמתו המאירה של הירח המלא ,ואת המחזוריות שלו.
הגוף והנפש נרגעים אל תוך הפשטות של הקיום  .השגרה שחוסכת לנו את הצורך להתעסק עם כל
הסחות הדעת שעוטפות אותנו בתרבות המודרנית.
מתעורר בסביבות חמש ,קצת אחר אור ראשון .אורז את הדברים בפעולה מיומנת ,צ'י קונג של בוקר,
קצת אגוזים או חטיף להניע את המערכת ויוצא לדרך .אחרי כשעה הכתפיים שלי מזכירות לי לעשות
הפסקה קצרה ,ואיזה אימון קצר לשמחת הגוף .בעשר ומתישהו בצהריים עושה הפסקה ארוכה ,חולץ
נעליים ,עושה אימון ארוך יותר ,סייסטה בצהריים .בסיירה נמצאים רוב היום ליד נחל או אגם ,אז אני גם
נכנס לטבול ולהתרענן .מקריאה בגטהוקס אני מבין שלפני שלושה שבועות עוד היו רוב האגמים קפואים.
אפילו יש אזהרות לפעמים שאנשים מקצרים על ידי הליכה על האגם ,ושתיכף הוא יפשיר .ואילו כעת
המים ,אם לא חמימים ,לפחות נעימים.
לפנות ערב ההליכה לרוב איטית יותר ,גם כעת שהמשקל בתיק ירד אחרי שאכלתי את רוב האוכל ,עדיין
עוצר ונשען על סלע ,לתת מנוחה לגב וכתפיים היגעים.
כשמתקרבת החשיכה מחפש בגטהוקס אם יש מקום שווה במיוחד לישון בו ,כזה עם נוף יפה ,או נחל
שזורם ליד ,ורצוי שניהם ,לפחות כאן בסיירה.
נעצר ,בתנועות מיומנות פורס את יריעת הטייבק ,מוציא את הציוד ,ואת מיכל הדובים ,אותו מיכל
פלסטיק שבו יש לאחסן את האוכל בסיירה ,כדי שדובים לא יוכלו לקחת אותו .אוסף את הציוד לתוך
השק האטום ,ארוחת ערב ולישון .כמה פשוט .כמה מספק.
הלילה הופיעו יתושים בכמות מציקה עם השקיעה ,ומצאתי את עצמי מקים את החלק הפנימי של האוהל,
כך שאהיה מוגן נגד עקיצות ,אך בכל זאת אראה את השמים.
לפי מה שקראתי זה עשוי להיות הנוהל בתקופה הקרובה ,ואולי עד סוף הטיול.

 ,26.6מייל king's river ,835
יום פשוט .אמנם עברתי היום שני פסים ,אך המסלול היה נינוח .בלא הרבה עליות וירידות ,מכיון
שהפסים יחסית קרובים ,ולא יורדים יותר מדי ביניהם .נשארים בארץ האגמים ,בארץ הסלעים החלקים.
מתבונן ורואה שככל שעובר הזמן ,החיות פחות בורחות כשהן נתקלות בי .כמובן שלא כולן .לרוב
הסנאים עדיין בורחים בהיסטריה ,חוצים את השביל ורצים למעלה הגבעה ,הציפורים מתעופפות להן
לכל עבר ,והדובים כנראה פשוט מסתתרים ,כי למרות האזהרות וסיפורים בגטהוקס טרם נתקלתי בהם.
אבל מדי פעם אני נפגש בחיות שפשוט מקבלות אותי ,וממשיכות בשגרת החיים בלא לברוח או להסתתר
מפני.
לטאה שנשארת לשבת  20סנטימטר לידי על הסלע שאני נח עליו ,סנאי שאוכל לו בנחת מטר ממני.
ציפורים מכל המינים והגדלים שמתיישבות על ענף מטר לידי .איילים שעוצרים ללחך עשב במרחק
מטרים ספורים.
איני יודע כמה מזה נובע מכך שאני בפארק לאומי בו אסור הצייד מזה עשרות שנים ,כמה מזה נובע
מחיות שהתרגלו לנוכחות אדם ,וכמה אולי נובע משקט שגדל בתוכי.
בכל מקרה נהנה לעצור ולחלוק כמה רגעים עם כל היצורים הללו.
היום ,בהפסקת הצהריים לאחר טבילה מרעננת באגם ,יצא לי לדבר עם קבוצה של מטיילים שיצאו לטיול
של כמה ימים .דיברנו על כל מיני דברים ,ולבסוף הם שאלו אותי מדוע אני הולך את השביל.
זו שאלה שהיתה עולה לא מעט בשיחות עם הולכים אחרים בתחילת הדרך ,ולאחר זמן מה נעלמה לה.
כל אחד מצא את הסיבה שלו ,וכמו שלא מדברים כמעט על ציוד גם נושא זה נעלם.
התשובה שהייתי נותן בשעתו היתה במידה מסויימת טכנית .דיברתי על כך ששמעתי על השביל לפני
שנים ,על חברים שלי שהלכו את השביל ונתנו לי השראה ,על ריי ג'רדין והשפעתו עלי .כולן תשובות
נכונות ואמיתיות ,אבל מזכירות במידת מה את תשובתו של המטפס הבריטי הנודע מלורי ,מראשית
המאה העשרים ,שכאשר נשאל מדוע הוא רוצה לטפס את האוורסט ,ענה because it's there
"מכיוון שהוא קיים" ,תשובה שנבעה כנראה מזה שנמאס לו לענות לשואלים.
בכל מקרה ,לאחר הזמן שעבר ,ובלי שבאמת התעסקתי בכך ,הבנתי שהשביל בשבילי הוא מעין עליה
לרגל .ללא מקומות קדושים ,או יעד נכסף ,אפילו ללא אנשים אחרים שבהכרח רואים בכך משהו מעבר
לטיול .הליכה מנקודה שרירותית אחת למשנתה ,נקודות שצוירו על המפה ,קו גבול שנמתח עם סרגל.
ואני אפילו לא מתכוון לחבר את כל הנקודות .פשוט מקדיש תקופה קצובה להליכה ,נמצא הרבה זמן עם
עצמי בטבע ,לרוב מרשים ועוצמתי ,לעיתים מאתגר ואף מעיק .פוגש את מי שהדרך מזמנת לי,
משתחרר מתחושת הזמן ,מודע לכך שאין מטרה להגיע אליה ,ובכל זאת ממשיך ללכת.

כאמור לקח לי לא מעט זמן עד שהגעתי לניסוח הזה ,ומן הסתם הוא עדיין לא מדוייק ,ואולי גם לא יכול
להיות ,כי אני מנסה להגיע למקום שהוא מעבר למילים ,אבל היה גם משהו מרענן להביע ככה את
מחשבותי ,תחושותי ,לאנשים אחרים.

 27.6מייל San Joaquin river ,856
הלילה הקודם ישנתי קרוב ל  .Muir passהפס נקרא על שמו של איש הטבע ג'ון מיור ,אחד המערביים
הראשונים שהסתובבו באזור הסיירה .אדם המשמש השראה ודוגמא לרבים .מיור היה מהראשונים
שיצא לטייל ולחקור את אזור הסיירה ,ובהמשך גם אזורים אחרים .ללא מטרה ,פשוט מתוך האהבה
לטבע ולמרחבים בילה תקופות ארוכות בהרים אלו ,שוהה ,מתבונן ,פשוט נמצא .מתוך השהיה הזאת
הוא החל לחלוק את חוויותיו עם אחרים ,להוביל קבוצות ומטיילים לפגוש את הנופים ,לכתוב על כך
ספרים שהביאו את חוויותיו לעוד אנשים .מתוך השהות הארוכה הוא הבין את התהליכים שהתרחשו,
ולמרות שהיה חסר השכלה פורמלית בגיאולוגיה הוא הראשון שהבין את השפעת הקרחונים שהיו כאן
על עיצוב הנוף ,ויצירת קירות הגרניט החלקים .הוא גם טבע את הביטוי range of light
"רכס האור " בכדי לתאר את הסיירה .הוא הצליח ליצור מודעות ציבורית לחשיבות של האזור ,ובכך
בעצם יזם את הקמת הפארקים ושמורות שנועדו להשאר פראיים ,דבר שלא היה קיים לפני זה ,והצליח
לשכנע את הנשיא טדי רוזוולט ליזום את התהליך.
ועם זאת הוא עדיין היה בן תקופתו .כאשר הגיעו אורחים רמי דרג במיוחד ,מספרים שנהג למצוא עץ
עתיק וגדול ,ולהבעיר אותו ,ליצור לפיד ענק ,מופע אור ,להנאת הנוכחים .כנראה שכולנו בני התקופה
שלנו.
אני בכל אופן מיהרתי להגיע לפס מוקדם ככל האפשר ,גם להנות מהנוף ,אך גם כי סופר לי כי יש שם
קופסת מטיילים ,הייקר בוקס ,בו כל האנשים שבאים למסלולים קצרים יותר משאירים את עודפי האוכל
שהביאו איתם .אחרי תשעה ימי הליכה בלי הצטיידות הייתי רעב .לא ברמה בלתי נסבלת ,אבל הגוף
רצה עוד .עקרונית כבר עשיתי טיולים של עד חמישה ימים בלי לאכול כלל ,וידעתי שאני יכול להסתדר גם
עם צום אוכל מוחלט .ביום יומיים הראשונים הגוף מבקש ואף דורש מזון ,אבל אחרי שהוא מבין שזה לא
הולך לקרות הוא פשוט נרגע ולפחות בטווח של כמה ימים אפשר להמשיך וללכת .כל זה טוב ויפה
בטיולים קצרים ,אך לא באמת מתאים לטיול ארוך ,בו צריך לשמור על רמת אנרגיה מספקת .כאמור כבר
נתקלתי בכמה אנשים שהורידו יותר מדי משקל ,והיו צריכים אפילו לעשות הפסקה בכדי להעלות
במשקל חזרה.
בכל מקרה יצאתי מוקדם בבוקר ,בכדי להשלים את ארבעת הקילומטרים לפס .בדרך עברתי כל מיני
אנשים בשלבי התארגנות שונים ,והייתי מאד גאה בעצמי כשהגעתי לפס ראשון .בפס נמצאת בקתה
קטנה בנויה אבן שנבנתה בשנות השלושים ,ונועדה לאנשים שנתקעו במצב חירום .פתחתי את הדלת
ונכנסתי בשקט פנימה ומצאתי כמובן ארבעה אנשים שהחליטו לישון בבקתה .אחד מהם היה ער,
ושאלתי אותו היכן הקופסא המיוחלת .תשובתו היתה שאין כאן קופסא ,ואני כנראה מתכוון לא לפס ,אלא
לחוות אירוח שנקראת  ,muir Trail ranchונמצאת עוד יומיים קדימה ,ממש יום לפני היעד שלי ,מקום

אירוח אחר שנקרא  .VVRלא נותר לי אלא לצאת החוצה בצער ,ולהסתפק בהנאה מהנוף המדהים
שנשקף לפני ,הרים עד קצה האופק ,ושורת אגמים לא הרחק למטה.
למראה הנוף לא יכולתי אלא לחשוב שוב על מיור ושאר האנשים שהסתובבו בהרים אלו לפני מאה שנים
ויותר .אני מחזיק מעצמי איש שטח ,כזה שיודע להסתדר בטבע .יש לי אמנם חברים שמנווטים הרבה
יותר טוב ממני ,אבל בסך הכל אני גם יודע להסתדר ולמצוא את דרכי בלא יותר מדי בעיות .אבל ההרים
כאן מרגישים לי משהו אחר .המחשבה על הסתובבות כאן בלא מפות טובות ,בלא שבילים מסומנים
שעברו בהם אלפי אנשים ,בודאי בלא מכשיר איכון ומפה בנייד שמראה לך בדיוק איפה אתה נמצא,
מהווים אתגר מסדר גודל אחר.
האמת שטיילתי באזורים אלו של הסיירה לפני מעל שלושים שנה ,בקיץ וגם בחורף ,כאשר השבילים
נעלמים ,ואני החלקתי עם סקי באזורים המרוחקים .אבל כבר היו מפות טובות ,והמסלולים שעשיתי היו
של ימים בודדים .היכולת להכנס לשבוע או שבועות ופשוט לנוע כאן במרחבים מרשימה אותי כל פעם
מחדש.
אני בכל אופן המשכתי לי בשביל הדרוך ,הולך בעקבות האלפים ויותר שצעדו כאן לפני .נהנה מהנופים,
מהאור שמיור כה התפעל ממנו ,ממשטחי הגרניט המוחלקים ,מהעצים והנחלים ,וגם מהבדידות ,השקט.
לשמחתי למרות שזה אזור מאד מטוייל ,וחופף גם ל  ,John Muir Trailשביל שהולך מיוסמיטי לויטני,
והוא "רק" באורך של כמאתיים קילומטר ,הרי שלא ראיתי המוני מטיילים ,אולי עשרים עד שלושים ליום.
גם לגבי הלינה יכולתי בכל לילה לבחור אם לישון בקרבת אנשים ,או לבחור לי מקום יותר מבודד ,אך
עדיין יפה.

 28.6מייל bear creek ,873
היום האחרון המלא לפני ההגעה הצפויה לריזורט ,אתר אירוח הידוע כ  ,VVRאשר מישהו טען שיש בו
את האוכל הטוב בשביל .בתור צמחוני לא תליתי בזה תקוות גדולות מדי ,אך לאחר  12יום בהחלט
שמחתי להזדמנות לחזור ולאכול קצת אוכל אמיתי ,ולא חטיפים ואוכל מוכן .כפי שניתן לראות ,נושא
האוכל אצלי ,וגם אצל אחרים הולך ותופס מקום נכבד למדי ,אולי נכבד מדי .אך בינתיים אני ממשיך
ללכת .אחרי שורה של פסים קשים ,הפס של היום ,selden pass ,נחשב לאחד היותר קלים ,עם
שיפועים מתונים ,כמו גם העובדה שהאוכל כמעט נגמר ,בעוד הגוף מסתגל לגובה .לאחר הלחץ של
היום הקודם ,היום הייתי רגוע ,עוצר לטבילת בוקר באגם שלפני הפס ,ולטבילת צהריים באגם שאחרי.
רק עננים שהתקדרו בשמים ורמזו על אפשרות של גשם גרמו לי לארוז ולצאת שוב לדרך .בהמשך צריך
לעבור את הערוץ .bear creek ,המעבר כרוך בחציית נחל שרוחבו כעשרה מטרים .גטהוקס מספר
שבשנים מושלגות המים יכולים להגיע לגובה כתפיים ,ואנשים ממש צריכים חצי לשחות או לפחות לצוף
אל הגדה השניה .אני קראתי על המעבר ,והייתי מוכן עם שק אטום לציוד ,ועוד אחד מיוחד למסמכים
ואלקטרוניקה  .במציאות מצאתי מעבר נוח בגובה קרסוליים ,עם מים כמעט חמימים .בפעם הראשונה
בטיול נאלצתי לעבור במים ,אך תוך כמה דקות הורדתי נעליים ,עברתי את הנחל והייתי שוב בדרכי .אכן
שנה ועונה קלים ,ומועטי אתגרים בהקשר זה ,ובאופן יחסי ,לשמחתי הרבה.
לאחר המעבר התחלתי לראות יותר ויותר אנשים באים מולי עם רשתות פנים ,כאלו שנועדו לעזור נגד
יתושים ,והבנתי שאני מתקרב לאתגר מסוג אחר ,זה של היתושים  ,שכנראה ילווה אותי עד לסוף
ההליכה .כזכור כבר כמה ימים ישנתי עם רשת מעלי אך נראה שבקרוב יהיו יתושים גם ביום.
לקראת ערב הגיעה מתנה לה ציפיתי רבות ,חיבור לאינטרנט.

 ,29-30.6מנוחה ב VVR
היום היה אמור להיות יום חגיגי .אחרי  12יום של שהיה בהרים ,סוף סוף לחזור לתרבות ,ולו חלקית.
עדיין לא להגיע לסימני תרבות בולטים ,כמו כבישים או חוטי חשמל ,אבל לפחות להגיע לאתר נופש,
ריזורט ,עם מנעמי החיים ,כלומר מקלחת חמה ,כביסה ,ובעיקר אוכל ,הרבה אוכל ,ועוד כזה שהבטיחו
בגטהוקס שיהיה ממש טעים .אמנם כבר למדתי להתייחס לביקורות האלו בספקנות ,ועוד ביחוד בתור
צמחוני ,אבל התקווה ,ביחוד לאחר פרק זמן שכזה ,תמיד קיימת ,אם לא לאיכות אז לפחות לכמות.
למעשה כשהתבוננתי בימים שכבר עברו ,הבנתי שהזמן מקנדי מדוס זה הזמן הכי ארוך שהלכתי בחיי
מבלי לעבור באיזושהי נקודת ישוב ,והזמן הכללי מאז ההתחלה משתווה ועובר את הזמן הרציף בטיולים
בודדים בארץ ובעולם .מצד אחד תחושה של שחרור מחיי היום יום ,מהשגרה הדי לא שגרתית שלי
ומצד שני גם עייפות מסויימת .עייפות פיזית מההליכה ,תחושת הרעב שנובעת מאכילה מוגבלת בד
בבד עם הוצאת האנרגיה הגדולה ,ולא פחות מכך איזו תחושת רוויה ,איזה געגוע לבית ,לחיים השלווים
והנוחים שלי ,לחיי היום יום ,לזוגיות ,למציאות שיצרתי או שנוצרה לי בחיים הרגילים .זאת כמובן ביחד
עם ההנאה האדירה ,העוצמה ,שבמפגש היומיומי עם טבע כל כך פראי ,כל כך ראשוני ,לא להפגש
בסממני התרבות לתקופה כל כך ארוכה ,משהו שקשה למצוא אפילו בארצות לא מפותחות.
אך מחשבות אלו נדחקו הצידה ,ברצון הבסיסי ,הכמעט השרדותי להגיע לאוכל .במהירות ובקלילות
דילגתי בשמחה בשביל שהוביל לאתר ,נהנה מהתיק הקל יחסית שנשאר ללא אוכל.
לקראת צהריים הגעתי לריזורט ,רק בכדי לפגוש את מיזולה שבישר לי שלא היתה ארוחת בוקר ,וגם
צהריים לא תהיה ,כי פשוט נגמר להם המזון .התברר שאותה בועה שכבר נתקלתי בה ,או אולי אחרת,
הגיעה לאתר לפני ,וכמו להקת ארבה פשוט חיסלה את הכל .בקבלה אמרו לי שאם יהיה מזל הרכב עם
המזון יגיע בקרוב ,ואז לפחות נזכה בארוחת ערב .ואם לא יגיע ,אז כנראה שלא נאכל.
בלית ברירה קניתי לי חטיפים לארוחת צהריים .אפילו הגלידה נגמרה .התלבטתי אם סוף סוף לישון
במיטה מסודרת ,אבל כשהתברר שנשארו רק קרוואנים החלטתי לוותר על התענוג ,ומצאתי לי פינה
קטנה ושקטה באזור האוהלים .פרשתי יריעה ,וקודם כל התיישבתי לי בנחת לאכול קצת .לא עברו כמה
דקות והתחיל טפטוף דק .כבר התרגלתי לטפטופי אחר הצהריים אלו ,והמשכתי לאכול בנחת .במהירות
התגברו הטיפות ,ואני מיהרתי להקים את האוהל ,פורש אותו קודם כל על הציוד ,ואז מייצב אותו.
לשמחתי הספקתי להקים אותו לפני שהתחיל הגשם הרציני ,ובשמחה מסויימת התיישבתי לי לצפות
בגשם .השמחה התחלפה בלחץ גובר כשראיתי שהגשם הולך ומתחזק ,ומצרף אליו כדורי ברד שצבעו
את הקרקע בלבן .האמת שלא ציפיתי לגשם חזק ,ולכן התמקמתי בנקודה מוכנה ,שכבר נוקתה
מאצטרובלים ואבנים .כידוע נקודות אלו נמוכות יותר ,והמים החלו לזרום לכיווני .חפרתי תעלה ועוד
אחת ,אך אלו לא עמדו בעומס ,ומצאתי את עצמי באגם קטן .מיהרתי לרכז את כל הציוד בשקית אטומה
בפינה יבשה ,ויצאתי החוצה לצפות בגשם במרפסת של האכסניה .בהפוגה הראשונה מיהרתי להזיז את

האוהל כמטר ימינה ,למקום יבש .סך הכל האוהל נשאר יבש ,ואני קיבלתי תזכורת על הצורך להיות
תמיד במודעות.
עקב הגשם הולכים רבים שכבר היו ארוזים ומוכנים לצאת החליטו להשאר ,וארוחת ערב הייתה בסימן
עומס גדול על המטבח והצוות .ישבנו וחיכינו כשעתיים לאוכל ,ובינתיים התוודעתי לשני מטיילים ייחודיים,
סבא בן  ,71רופא בפנסיה ,שהולך את השביל עם נכדו בן ה  .16הם התחילו  5ימים אחרי ,והמשיכו
לנוע בקצב מעורר השתאות.
ככלל מעיון ביומני השביל ראיתי שלמרות קצב ההליכה האיטי שלי ,מתברר שכמעט  90אחוז מהאנשים
מסביבי התחילו לפני .כנראה שהשעות הארוכות שהלכתי ,למרות ההפסקות צהריים ,גרמו לי להשיג
אנשים רבים ,אך כאמור לא את הצמד הזה.
למחרת יצאו רוב האנשים לדרך ,ופתאום היתה אוירה אחרת ,רגועה ושלווה ,ובעיקר מועטת אנשים.
אפילו הגשם שחזר אחרי הצהריים בעוצמה חזקה אף יותר מביום הקודם כבר לא הפריע .התבוננתי
במחנה שנהפך לאוסף ערוצים ,שמח שאני לא על השביל כרגע .בערב התיישבו לידי כמה מטיילים
שהולכים את ה  ,JMTמסלול קצר יוצר שהוא "רק" כ  340קילומטר .המטיילים כללו גם אח ואחות בני
 17ו  ,15שהלכו את המסלול לבד ,כשההורים עוקבים מרחוק בעזרת המכשיר הלווייני.

 ,1.7לפני מייל  ,888ליד silver pass
כשהגעתי ל  VVRהרגשתי ממש עייף ותשוש מימי ההליכה הרבים ,אז החלטתי להשאר שני לילות,
כלומר לעשות יום מנוחה מלא ,למרות שהגעתי בצהריים.
אך כמו כל דבר בחיים גם ארוע זה הגיע לקיצו וכך לאחר ארוחת בוקר גדולה  ,ארזתי שוב את התיק
ויצאתי לדרך .מכיוון שאינני מהטהרנים ,לא חזרתי באותה הדרך ,אלא פניתי צפונה ועליתי בנחל יפה
ובעיקר מתון יותר ,שעלה בהדרגה חזרה לשביל .למרות המנוחה הרגשתי שהגוף עדיין לא התאושש
לגמרי ,הרגליים לא סוחבות כמו שסחבו קודם ,ובעיקר היה לי קשה עם משקל התיק על הגב .כנראה
שלא עזר שהמבחר לצמחונים באתר היה די מוגבל ,והגוף שלי הגיב בהתאם .כאשר יצאתי להליכה
הארוכה ,ללא ירידה לאחת העיירות שבדרך ,הנחתי שזה יעמיס על הגוף ,וייקח זמן להתאושש ,וזה
נעשה במודע ומתוך נכונות מלאה לשלם את המחיר.
עם זאת ,היה משהו מבאס בכך שפתאום מצאתי את עצמי הולך כל כך לאט ,ביחוד כאשר קבוצה של
מטיילים בני שבעים פלוס שפגשתי באתר ,שיצאו לטיול של כמה ימים עם תרמילים גדולים עקפו אותי.
עכשיו הייתי אמור לכאורה להיות בשלב שאני עוקף אותם בקלילות עם רגלי שביל שחושלו במעל אלף
קילומטר הליכה .האגו מאד נעלב.
כאשר התחיל טפטוף בצהריים החלטתי ,למוד ניסיון מגשמי אחר הצהריים של היומיים הקודמים
להקדים תרופה למכה ,ומיהרתי לעצור ולהקים את האוהל .הבטתי בהולכים שחלפו על פני ,עטויי
שכמיות ומעילים ,הולכים לקראת גורל רטוב ,הסתובבתי על הצד ,ונרדמתי למנוחת צהריים ארוכה.
אך ההרים כדרכם קבעו לעצמם מה לעשות ,והטפטוף נשאר טפטוף שהלך ודעך ,ובסביבות ארבע
ארזתי את האוהל והמשכתי בדרכי .האויר נשאר צונן ,והעליה היתה נוחה ,למרות העייפות שלא לגמרי
חלפה.
עם ערב הגעתי לאגם יפיפה ,מוקף הרים גבוהים .אחר ההמולה של האתר היה משהו מרגיע ומספק
להיות שוב לבד ,בטבע הפראי.

 , 2.7מייל  ,909ליד Red's meadow
אחר ימי הניתוק הרבים ,השביל עבר למוד יותר נוח ,והיום הייתי אמור שוב להגיע לאתר נופש קטן,
 ,Red's meadowשגם הציע אפשרות להצטייד מחדש .לכאורה לקחתי אוכל לארבעה ימים מ ,VVR
אך התברר שגם אם רגלי השביל שלי קצת חלשות כרגע ,רעב השביל שלי פרץ בכל עוזו ,ומצאתי את
עצמי אוכל בלא מאמץ את האוכל שהכנתי לארבעה ימים בתוך יומיים.
השביל עובר כאן באזור יפה ויחסית נגיש ,וכך מצאתי את עצמי פוגש יותר ויותר אנשים ,שלכל אחד
צריך לומר את טקס ברכת השלום,
","How are you doing
"" Very good, and how about you
""Pretty good, have a nice trail
אחר הפעם העשירית ,שלא לומר המאה ,זה נהיה קצת מעיק ,ביחוד שאף אחד לא מתכוון לעצור
ולשמוע על הגב הכואב שלי ,או אפילו על העוצמה האדירה של להיות ימים ארוכים בטבע.
אך אלו כללי המשחק כאן ,אז גם אני המשכתי בטקס הקצת מתיש .בכל מקרה הנופים המשיכו לפצות
על כל שטות אנושית ,ההרים ,הנחלים ,האגמים והעצים .גם השביל ,למרות שהיה תלול לפעמים ,נהיה
יותר נוח ,והיתה הרגשה שמגיעים לקטע יותר נינוח ,גם אם יפה לא פחות מהקטע הדרומי יותר.

 ,3-4.7מייל Delaney creek, tuolumne meadows ,947
אחרי הימים הארוכים והמתישים ,עם עליות תלולות וירידות תלולות לא פחות ,וגובה של עד ארבע
קילומטר ,נראה היה שהגעתי אל המנוחה והנחלה .במשך יומיים התנהלתי לי בניחותא ,עולה בעקביות
צפונה לכיוון טאולומי מדוס ,אחו גדול ,וגם חציית הכביש הראשונה אחר מעל שבועיים וכמעט ארבע
מאות קילומטר הליכה .היו עדיין עליות ,ובעיקר ירידות ארוכות ,אך השביל היה ברובו ידידותי
למשתמש .פה ושם שורשים או אבנים שכאילו נועדו להזכיר לי להיות בתשומת לב ,איזה נחל קטן לדלג
מעליו ,אך סך הכל סביר לגמרי .חזרתי כמעט למרחקים של לפני הסיירה ,וזאת מבלי לוותר על לפחות
שחיה של פעם ביום באגם כלשהו .מדהים לקרוא את ההערות בגטהוקס מלפני פחות מחודש ,
המזהירות אנשים שהקרח נהיה דק ,ושצריך להפסיק לקצר את השביל דרך האגם .הקרח לא רק
שנמס מאז ,אלא שהמים אפילו בטמפרטורה ממש סבירה ,ולגמרי נעים לטבול .איזה הבדל מתיאורים
של הליכה של קילומטרים רבים בשלג רך ,ושבילי בוץ ,להליכה הנינוחה שלי .ובנוסף אפילו היתושים
בכמות סבירה ,להבדיל מתיאורים של עננים שחגים סביבך.
לאחר יומיים הגעתי לטאולומי ,ולסימני תרבות לרוב .מאות מכוניות חונות ,קמפינג ענק הומה משפחות,
ומה שחשוב לי ,חנות עם מצרכים .הגעתי בדיוק ברביעי ליולי ,יום העצמאות האמריקאי ,אז כמובן
שהגלידה נגמרה ,אך זכיתי לאכול סלט ,גם אם ארוז בשקית ,ומלא פירות יער ולחדש את המלאי .הרעב
שהתחיל ב  VVRלא פסק ,והגוף רק רצה עוד ועוד.
תכננתי לעשות הפסקה ארוכה ולסדר מיני סידורי אינטרנט ,אך התברר שלמרות שהמקום הומה אדם,
קליטה אין .אז לאחר שאכלתי די שובעי ,ועוד קצת ,יצאתי עם ערב שוב לדרך .ההליכה חזרה לשביל
היתה במשך קילומטר על הכביש .הרגשתי כמעט כמו בושמן שהנחיתו פתאום בניו יורק.
המשך השביל נועד למטיילי יום ,והיה רחב ונינוח ,משתרך לו בעצלתיים ליד הנחל שהיה כאן רחב
ורגוע .משדר תחושה שהגעתי אל הרוגע ,שמכאן אצעד לי בקלילות עד קנדה .היה משהו נחמד
בתחושה הזאת ,גם אם ברור שהיא אשליה גמורה.
המשכתי כרגיל עד חשיכה ,מוצא לי פינה שקטה בין כמה עצים ,ליד נחל קטן ,שסיפק לי מים ,וגם קצת
מוסיקת רקע.

 5.7מייל Wilson creek, tuolumne ,967
ההליכה אתמול היתה על שביל רחב ונוח ,והשביל המשיך ככה ,הולך ליד נחל טאולומי ,חוצה אותו מדי
פעם בגשרים רחבים ובטוחים .לאחר כשעתיים הגעתי לסדרת מפלים ,עם בריכה גדולה בתחתיתם.
הזדמנות מצויינת לארוחת בוקר נינוחה ,וטבילה במים הכמעט חמים .אכן גן עדן עלי אדמות .המפל
הוא אטרקציה תיירותית ,כזאת שמטיילי יום נוהגים ללכת אליה .גשר אחרון העביר אותי את הנחל
הרחב ,ומכאן חזרתי אל עולמם של הולכי השביל .הדרך הרחבה חזרה להיות שביל צר .בהתחלה הוא
עוד ניסה לשמור על מראה ידידותי ,נע לו במתינות לאורך פלג קטן ,מגן על ההולכים עם עצים שמסננים
את קרינת השמש החזקה .אך ברגע שנכנענו לקסמיו ,חשף את פרצופו האמיתי .ההרים בצפון הסיירה
הם אכן נמוכים יותר ,מגיעים "רק" לגובה של  3000ומשהו מטר ,לעומת ההרים הדרומיים יותר,
שמתנשאים לגובה של מעל  4000מטר .אך בעוד בדרום השביל נע לרוב במעלה נחל אחד עד לפס ,ואז
ירד ,גם אם בתלילות ,בצידו השני  ,הרי שהיום השביל פשוט חצה שלוחה ועוד שלוחה ,עולה 400
מטר ויורד  ,300שוב עולה  500ויורד  ,700כך במשך ארבע שלוחות .אמנם לא היו את אבני החצץ
הגדולות ומעצבנות ,אך במקום זה היו הרבה ירידות תלולות מרוצפות באבנים מקומיות ,ואינספור
מדרגות ,בנוסף לשורשים ואבנים המוכרים .בהחלט יכול להיות שזה נובע מהעייפות המצטברת והתזונה
החסרה ,אך הרגשתי שזה היום הקשה ביותר שהיה לי עד כה בכל הטרק .גם השמש התישה אותי ,ורק
כשירד הערב ,והשמש נעלמה חזרתי ומצאתי את עצמי נע בנוחות.
נהניתי ללכת ממש עד חשיכה ,נהנה מהמעבר בין יום ללילה ,כמו גם ממפגש עם איילים שהלכו לצידי,
ומשירת הציפורים .ממש באור אחרון עברתי עוד פס ,ומצאתי מקום לינה בין עצים גבוהים.

 ,6-7.7מייל  ,1008לפני sonora pass
לאור הקושי שלי עם החום ביום אתמול ,חזרתי לנוהל מדבר ,ובפעם הראשונה מזה הרבה זמן שמתי
שעון לארבע וחצי ,חצי שעה לפני שעת הקימה הטבעית שלי .בלילה שלפני לא היו כמעט יתושים ,אבל
בכל זאת הקמתי את החלק הפנימי עם הרשת ,כמו בכל הלילות האחרונים .הבוקר הראה לי שצדקתי,
וארזתי לקול זמזום היתושים שבחוץ .כשיצאתי קיבלתי מתקפה קטנה ,ששכנעה אותי לוותר או לפחות
לדחות את אימון הבוקר ,וגם לחבוש את רשת היתושים לראש ,בפעם הראשונה מזה זמן מה.
אם אתמול היה היום של מכת העליות ,הרי שנראה שהיום זומנה לי מכת יתושים .בפעם הראשונה
בשביל הרגשתי את מה שעד כה רק קראתי בגטהוקס .עננה קלה של יתושים שעוטפת אותי והולכת
איתי ,ומתגברת לנחיל ברגע שאני עוצר .נמרחתי בידיים ,הייתי עם הרשת פנים ,והבגדים סך הכל הגנו
עלי ,אבל היה משהו בעננה הזאת שיצר תחושה ממש לא נעימה ,ביחוד בעצירות .איזו חוסר מנוחה,
אולי טירוף קל באויר ,שממש השתלט ,למרות ההליכה באזורים יפיפיים ,על שפת אגמים ,ליד נחל
שזורם לו בשמחה ,בתוך היער השליו .כל אלו לא יכלו לחפות עבורי באותו הרגע על הזמזום הבלתי
פוסק שמסביבי.
האמת שיכול להיות שזה היה חלק ממשבר כללי שהלך והתגבר בימים האחרונים ופרץ עתה בצורה
חזקה יותר .זה התחיל בבוקר ,עם ההתעוררות לצליל השעון המעורר בנייד .קמתי והתחלתי לארוז,
ועברה בי המחשבה על איך כל בוקר אני מתעורר ,אורז את התיק ,ובעצם הולך לעבודה .עבודה שהיא
ללכת .נכון ,עבודה שבחרתי בה ,עבודה מדהימה ,אך בכל זאת סוג של עבודה  ,משהו שאני חייב
לכאורה לעשות ,לפחות כרגע ,כי אם אעצור פשוט יגמר לי האוכל .ברמה הרציונלית ברור שזה שטות,
כי אמנם אני חייב באמת להגיע לחנויות ,אך אלו נמצאים במרחק ימי הליכה בודדים ,ואז אני יכול
לעשות מה שאני רוצה החל מלקחת יום או ימי מנוחה ,לסוע למקום אחר ,או אפילו לחזור ארצה .אבל
זאת היתה התחושה ברגע זה .מן הסתם שילוב של העייפות הפיזית והנפשית מההליכה הממושכת,
כבר כמעט חודשיים ,הכאב בגב מהתרמיל ,הרעב לאוכל אמיתי ובכמות מספקת ,והגעגועים לבית,
לחיים הרגילים והנוחים שלי בארץ .כאמור ,הזמזום מסביב לא עזר.
לשמחתי ,בסביבות עשר ,עם התגברות החום ,היתושים נעלמו ,כפי שכבר ראיתי שקורה בימים
הקודמים .השקט חזר ,הרשת הורדה מהפנים ,והעולם נראה שוב יפה ,ואף מדהים .עברתי ליד אגם
אחד ,טבלתי בשני ,אכלתי ארוחה טובה ואפילו שוחחתי ארוכות עם חדוה בנקודת תצפית יפה ,והכל
פתאום נהיה פשוט וקל ,חלום שמתגשם לו.
אבל הייתי ער גם לזרמי המעמקים ,לקושי ולתחושת העייפות שנמצאת ברקע .אמנם אני עובר
במקומות ונופים מדהימים ,אבל יש גם תחושת שובע מסויימת ,אולי כמו אדם שכל יום לוקחים אותו
למסעדת גורמה ,ועוד מסעדה ועוד אחת ,ומתגעגע לאוכל ביתי פשוט ,אך טעים ומוכר.

גם לא היה זה מפתיע  ,ידעתי מקריאה וסיפורים שרבים מגיעים לתחושת מיצוי ,ובסיכומו של דבר,
הטענה היא שרק כעשרים אחוז מאלו שמתחילים מסיימים את השביל ,משלל סיבות ,ושגם אלו
שמסיימים עוברים משבר או משברים .אפילו יש כלל ידוע שלא להחליט להפסיק ללכת ביום של משבר.
בכל מקרה מנוחת צהריים ארוכה עזרה לי להתגבר על משבר זה ,כמו גם הידיעה שאני בסך הכל יום
הליכה ממנוחה נוספת ,הפעם באתר קנדי מדוס הצפוני ,בו אוכל גם להפטר ממיכל הדובים שמוסיף
כמעט קילו לתיק ,ולאחריו יומיים מפגש עם הבן שלי שמטייל כאן ,והליכות קצרצרות.
הערב מצא אותי במעלה נחל ,מתלבט אם ללכת שוב ממש עד חשיכה ,ולעלות לרמה הפתוחה ומוכת
הרוחות ,כפי שיכולתי לראות ולשמוע ,וגם לקרוא כמובן בגטהוקס.
לשמחתי ומזלי גבר קול ההגיון ,ואני מצאתי פינה נעימה ומוגנת בתוך חורשה קטנה ,ממש בקו העצים.
מישהו אפילו הכין קיר מעצים שחסם את הרוחות.
נרדמתי לצליל שריקת הרוח בצמרות שמסביב ,שוכב בנוחות בתוך שק השינה.

 ,8.7מייל sonora pass and zero in kennedy meadows North ,1016
לכאורה יום קליל לפני ,הליכה של כ  12קילומטר עד סונורה פס ,ומשם נסיעה קצרה לעוד אתר נופש,
קנדי מדוס הצפוני ,שמסמן את הסוף של הסיירה ,ומבחינתי גם הזדמנות למנוחה והתאוששות
מהמאמץ המרוכז של ההליכה .שלא לדבר על כך שכאן ניתן להפטר ממיכל הדובים ,ששוקל כמעט קילו.
השביל חוצה כביש בפעם השניה מאז הכניסה לסיירה ,לפני  500קילומטר ,בסונורה פס .משם יש שאטל
ששלוש פעמים ביום מסיע את ההולכים לקנדי .רציתי להגיע לשאטל הראשון ,בעיקר כדי שיהיה לי יותר
זמן מנוחה ,וגם כי מחכה לנו מלאי מוגבל במידת מה של מיטות בחדרים .אחרי חודשיים של שינה על
הקרקע ,למעט לילה אחד בהייקר טאון ,אי אז לפני כחודש ,התאים לי לישון לילה אחד במיטה ,לפני
המשך המסע.
אז שוב הפעלתי שעון ,ובאור ראשון התחלתי את העליה הארוכה האחרונה ,כ  400מטר גובה .לשמחתי
גיליתי שאני עולה אותה יחסית בנוחות .למעלה נגלו הפסגות המשוננות של הסיירה בפעם האחרונה,
בעוד קדימה התגלה אזור חדש ,אמנם גבוה ותלול ,אך הרבה פחות דרמטי .כאילו אמן כלשהו הדביק
שתי יחידות נוף שונות יחד ,ולא טרח להקפיד על המעבר הרציף ביניהן.
כאשר הגעתי למעלה גם נחשפתי לרוח שביום האתמול רק שמעתי אותה מייללת הרחק אי שם .אם
שלשום היה יום של עליות וירידות תלולות וקשות ,ואתמול נפגשתי באתגר היתושים ,הרי שהאתגר היומי
היתה הרוח שנשבה כאן בפראות וממש הקשתה על ההליכה .לשמחתי היתה הרוח ברובה בגב ,מה
שהקל כמובן על ההתמודדות.
ירידה אחרונה תלולה ,ומאתגרת אולי אף יותר מהעליה ,והנה אני בפס .אפילו נשארה שעה להכיר את
ההולכים שמחכים איתי ,שוב קבוצה חדשה שאפגש איתה לרגע קט ,רק כדי להפרד כנראה בהמשך.
לבסוף הגיע הרכב ,ואנו נדחסנו פנימה ,נוסעים אל המנוחה והנחלה ,ולו רק זמנית.

 ,9-11.7מייל  ,1022אחרי סונורה פס
אז קודם כל לחדשות החשובות ,המרגשות .זהו ,יש לי שם שביל ,טרייל ניים ,ועכשיו גם אני אחד
מהחבר'ה .מעכשיו שמי ,אם לא בישראל ,אז לפחות בפיסיטי הינו "טאי צ'י" .האמת שאלו חדשות ישנות
למדי ,כי את השם קיבלתי ממיזולה כבר ב  ,VVRלפני יותר משבוע .אחרי שלא התלהבתי מהשם
קאובוי ,כי אני ישן כמו קאובוי בלי אוהל ,גם לא מ  ,tortoiseצב ,כי אני הולך כמעט הכי לאט ,אבל
בסוף משיג כמעט את כולם ,ואפילו לא מוזס ,כי הוחלט שעם הבד הלבן שאני לובש אני נראה כמו משה
שמוביל את בני ישראל במדבר ,אז מיזולה הסביר לי ששמי מעכשיו יהיה טאי צ'י .האמת שכשהחלטתי
ללכת את השביל וחשבתי על איזה שם שביל אני אשמח לקבל טאי צ'י היה בהחלט בעדיפות .באיזשהו
מקום ,כשהייתי עושה אימונים בהפסקות ,משהו בי קיווה שמישהו יסתכל וייתן לי את השם הזה.
מעשית ,זה היה מין אנטי קליימקס .כמו שאתם רואים אפילו שכחתי לכתוב על זה עד עכשיו.
כששואלים אותי לשמי ,אני לעיתים עונה דני ,ולעיתים טאי צ'י ,ולרוב את שניהם ונותן לאנשים לבחור.
מתברר שלא כל כך משנה לי ,מוכן להשתתף במשחק השמות ,ומוכן גם לא.
מצד שני יש משהו מעניין ,אפילו מרתק בעולם המקביל הזה ,שבו לרוב האנשים יש זהות שקיימת רק
בעולם זה ,זהות שתעלם עם סיום ההליכה .כאשר נפרדתי בקנדי מדוס הצפוני מבחור שהלכתי איתו
לא מעט בחודש פלוס האחרון" ,רדיו" ,והוא אמר לי גם את שמו האמיתי ,או לפחות המקובל ,הרגשתי
קצת כמו בספרי פנטזיה שקראתי ,בהם אנשים שומרים את השם האמיתי שלהם בסוד ,פן יאבדו
מכוחם.
בכל מקרה היו לי כמעט ארבעה ימי מנוחה מופלאים .קודם כל יום וחצי בקנדי מדוס .מאד נהניתי
מהאווירה ,קצת פחות מכך שלא היה שם בכלל אוכל צמחוני ,שלא לומר טבעוני ,מלבד בר סלטים שכלל
חסה ,עגבניות וצנון .לפחות הייתה חנות עם אגוזים.
אחרי זה ביליתי יומיים מאד מהנים של מנוחה כמעט מוחלטת עם הבן שלי .ובתור בונוס גם שדרגתי ,או
שנמכתי את הציוד שלי לקראת האקלים הנוח יותר אחרי הסיירה .האוהל של טארפטנט הוחלף בטארפ
וכילה ששוקלים  300גרם ,קווילט של  450גרם במקום שק שינה ,ועוד פריטים שפשוט ויתרתי עליהם,
כך שכעת התיק שוקל כנראה פחות מ  5קילו בלי אוכל ומים .ממש כיף.
עם זאת ,העייפות לא לגמרי עברה ,ואולי ימי המנוחה ,שלא לומר בטלה הקשו עלי עוד יותר את
ההליכה .וזאת מבלי להזכיר את ערימות מוצרי החלב שאכלתי בימים אלו ,משהו שהגוף שלי ממש לא
רגיל לו ,אבל האופציה הצמחונית הכמעט יחידה בסביבה להחזיר לעצמי קצת קלוריות בכלל וחלבונים
בפרט.
בכל מקרה כאשר ירדתי מהרכב שוב בסונורה פס ,מצאתי שאני ממש מתקשה לעלות את העליה הדי
מתונה של  200מטר .כנראה שהשרירים נסתמו בגבינה ,כמו אוטו שצריך שיפוץ קל לאחר
שהשסתומים נסתמו בדלק זול.

לעומת זאת היה נחמד למתוח חבל בין שני עצים ,ולתלות ממנו את הכילה במאמץ מינימלי בלילה.

 ,12.7מייל noble lake ,1043
אחרי הימים המאתגרים פיזית בסיירה ,יצאתי היום להליכה מלאה ראשונה באזור הצפוני יותר ,הליכה
של כמאה קילומטר עד אזור לייק טאהו ,שם מחכה לי כבר הזמנה לרכב שכור איתו אסע לגבול הצפון,
וההליכה דרומה במדינת וושינגטון.
סך הכל מרחק של כשלושים וקצת קילומטר ליום ,עם תיק יחסית קל ,ממש משחק ילדים .קצת חששתי
מהעייפות שנתקלתי בה אתמול ,אך כנראה ששנת לילה הצליחה לנקות את שאריות הגבינה
מהשסתומים ,או לפחות שרירים שלי .ההליכה ,כמצופה ,נהייתה הרבה יותר נוחה .חזרה לשבילים
החוליים שעולים ויורדים במתינות .לא שטוח ,ממש לא ,אבל נעים בין גובה של  2500ל  2700מטר,
שומרים על מידתיות ,לא מנסים להראות להולך בהם מי כאן השליט .כמה מדרגות קטנות פה ושם ,איזה
שורש להזכיר לנו לשמור על ערנות ומודעות ,אבל לא יותר מכך .גיליתי שאני חוזר לצעוד בקלילות ,ושגם
בעליות אני מסוגל לטפס בנינוחות ,ללא הפסקות והתנשפויות .אמנם אני עדיין הולך לאט יותר מרוב
ההולכים ,שמדי פעם משיגים אותי ,אך אני נע בקצב מהנה ,סופג את הנופים .הנוף אמנם פחות דרמטי
 ,אך עדיין יפה מאד ,פסגות פה ושם ,משטחי גרניט ,עצים ויערות ,ופלגים קטנים למילוי מים מדי פעם.
כבר אין מבחר אינסופי של אגמים ונחלים לטבול בהם ,אך עדיין מצאתי אגם קרוב עבור הטבילה היומית.
עם ערב הגעתי לפס קטן מעל אגם ,עם תצפיות יפות אל האופק .הרוח התחילה לנשוב ,אבל אני מצאתי
עמדה נוחה בין כמה עצים ,ששברה את הרוח ,ועם זאת שמרה על היעד הנכסף של קליטה סלולרית.
תוך כדי הליכה  ,מתבונן ,כפי שכבר עשיתי לאורך השבועות האחרונים על שמות ההרים ,האגמים
והנחלים .מתברר שרובם הגדול נקרא על שמות אנשים ,לרוב פקידים למיניהם בממשל של לפני מאה
ומשהו שנים ,לעיתים על שם נשותיהם או בנותיהם .אלמלא גטהוקס ,שמרגיש צורך לספר לי על כל
אחד ואחד מהם ,כנראה שאפילו לא היה לי מושג מי הם .חושב על הרצון ,הצורך הזה של אנשים
להנציח את עצמם ,התקווה אולי לזכות באיזה סוג של אלמותיות דרך הנצחת שמם .זאת לעומת
התרבויות הילידיות שנתנו למקומות הבולטים שמות עם משמעות כלשהי .הדוגמא הבולטת כמובן היא
ההר הגבוה בעולם .כך למשל הטיבטים קראו להר צ'ומולוגמה,goddess mother of the earth ,
והנפאלים  ,goddess of the skyואילו הבריטים החליטו לקרוא אותו על שם הפקיד הראשי במחלקת
המדידות בהודו ,הלא הוא ג'ורג' אוורסט ,לאחר שנמדד על ידי מודד הודי בשירותם.
ומצד שני אולי אין משמעות בכלל לשמות ,לא לעמוקים ולא לאלו חסרי המשמעות .כפי שכתוב בספר
הטאו "כאשר ניתנים שמות מתחילה השליטה " (מתוך התרגום שלי ,כפי שניתן להורידו באתר שלי
 .) www.dkedem.com/store.htmlכלומר שברגע שנתנו שם למשהו ,ויהיה זה שם עמוק ועוצמתי ככל
שיהיה ,כבר איבדנו את החיבור הישיר ,הבלתי אמצעי לדבר.

 ,13-14.7מייל  1056אחרי eagle creek
הכל נהיה פשוט .הנופים ,השבילים ,ההליכה ,האוכל .התיק הקטן נארז בקלילות ובמהירות .אגוזים
וחטיפים למשך היום .שבולת שועל וצ'יה שמושרים ונאכלים בארוחת עשר ,עדשים וכוסמת שמושרים
בצהריים ומתבשלים במהירות בערב ,ונאכלים עם התוספות הידועות .הפלגים הקטנים שכבר אינם
נפוצים כל כך ,אך מופיעים בתדירות מספקת כך שאין צורך לסחוב יותר מחצי ליטר ,המילוי של הבקבוק
בנחל ,ותהליך הסינון של המים לבקבוק אחר.
צועד לאיטי ,עולה ויורד ,מדי פעם מוצא איזו נקודה לשבת בה ,תצפית יפה או פינה מוצלת ביער ,פורס
את המטען הסולארי כך שיטעין את הטלפון ,נשכב לי על האדמה ,אוכל קצת אגוזים ,לעיתים נרדם
כשהבד מכסה עלי ,מגן מהזבובים .לעיתים סתם נהנה מהשקט והשלווה ,או איזה מטייל שעובר,
הזדמנות לשיחה קצרה ולעיתים גם ארוכה יותר.
מדהים איך לאחר הסיירה ,ולאחר שנפטרו ממיכל הדובים ,כמעט כולם עם תיקים ממש קטנים ,כאלו
שנראים כמו תיק לטיול סופשבוע בארץ.
נשאר לי ממש מעט ללכת לפני החזרה הזמנית לתרבות ,לנהיגה ברכב ,להמוני אנשים ומרכזי קניות,
בדרכי להמשך בצפון.
בינתיים אני מגלה באדיבות קבוצות הפייסבוק ששריפה גדולה פרצה ממש קרוב לקצה הצפוני של
השביל .סופת ברקים גדולה הציתה כ  12מוקדים 9 ,כובו בהקדם ,אבל שלושה ממשיכים לבעור ,לא
מאיימים על השביל או ההולכים בו ,אבל מאיימים על העיירה מאזאמה ממנה אמורים לסוע לתחילת
השביל .אנשים שנמצאים בכוננות של עשר דקות לעזוב את הבית ,ושריפה שעלולה להמשך עד בוא
הגשמים הגדולים ,באוקטובר .פתאום יש צורך לשנות תוכניות ,להחליט האם לוותר על חלק מהשביל
ולהתחיל יותר דרומה ,או לבחור מסלול חלופי להתחלה .בשלב זה אני מחליט להוסיף עוד ימי מנוחה
בסיאטל ,מתוך תקווה שהדברים טיפה יתבהרו בהמשך.

 ,15-19.7לפני  ,rainy passמייל  61דרומה
יושב לי כאן באכסניה קטנה ,כמעט מאולתרת ,בעיירה קטנה בשם  ,sedro wooleyקרוב לגבול קנדה,
מחכה להסעה שתיקח אותי חזרה לשביל ,ב  ,rainy passכששים קילומטר מסוף השביל בגבול הקנדי.
עקרונית אמורים להמשיך מהפס מזרחה לעיירה מאזאמה ומשם לעלות בדרך עפר יותר קרוב לגבול,
ולהתחיל את המסלול .אבל השריפות רק התגברו ,ומאזאמה ,שהייתה כשבוע בכוננות עשר דקות
לפינוי ,פונתה סופית אתמול .כלומר זאת אמריקה ,אז הוציאו הודעה שיש להתפנות ,אבל אין כאן דרך
חוקית לאלץ אנשים לעזוב .גם הדרך עפר שעולה לכיוןן הגבול נסגרה ,ויש שריפה שקרובה למדי לשביל.
לשמחתי כל זה קורה די הרבה צפונה מאיפה שאני אתחיל ,בפס ,אז לא צפויות בעיות בכיוון זה.
אם בחזרה הקודמת מהפסקה ,בסונורה פס ,הרגשתי קצת עייף וחסר מוטיבציה ,הרי שהפעם אני ממש
מחכה לחזור ללכת ,למרות שאני מוכן לכך שאחרי כמה שעות או ימים גם תחזור העייפות .הנסיעה
מטאהו הייתה ממש מהנה .החל מכניסה לסופרמרקטים מלאי כל טוב ,שינוי מרענן לעומת המבחר הדל
בחנויות בשביל מאז תחילת הסיירה  .פירות וירקות ,סלטים ,עוגות וכמובן גלידות .הנהיגה שהיתה
ארוכה 12 ,שעות ביום אחד ,רק ארבע ביום השני ,אך נינוחה ולא עמוסה ,בנופים יפים ובדרכים
הצדדיות .ובעיקר המפגש עם כמה חברים ,להיות בבית רגיל ,לישון על מיטה ,להתבטל ופשוט לשבת
ולא לעשות דבר .חוץ מלאכול כמובן.
כעת כאמור כאן כמעט שוב בשביל ,רק נסיעה של שעתיים ,ואחזור לצעוד .שוב מחכה לי הליכה של
כששה ימים עד לנקודת אספקה הבאה ,לה כבר דאגתי לשלוח חבילה עם אוכל .מרגיש שהגוף התאושש
והתחזק במנוחה .גם הידיעה שנשאר לי פחות מחודש ,וזה בעצם מאמץ אחרון ,כך שאני יכול לתת
פיניש מסויים ,להביא את הגוף יותר קרוב לקצה ,בוושינגטון .מרחוק כבר רואים את ההרים ,בולטים בקו
הרקיע ,משוננים ומכוסי שלג ,מזמינים ,קוראים לבוא.
שוב ימי בידוד וניתוק ,ששה ימים ללא קליטה סלולרית ,ללא שיחות הביתה ,אבל גם הזדמנות לניתוק
ארוך אחרון כנראה .כבר מתחיל לחשוב על החזרה ,על איפה בדיוק לצאת כך שאגיע לטיסה.
וכמובן קריאה להשאר ברגע הזה ,למעט ההתעסקות עם השאלות הפרקטיות של תחבורה ולוחות
זמנים.

 ,20.7מייל  76דרומהstehekin river ,
כרגיל התעוררתי בחמש ,וגם עם אריזה עצלה ואיטית הייתי מוכן בשבע .התרמיל אמנם שקל פחות
מחמש קילו ,אך לקחתי אוכל לשבעה ימים ,ומכיוון שאני כרגע מתכנן על  750גרם ליום ,יצא שהאוכל
שקל יותר מהתרמיל ותכולתו .לפחות זה יירד עם התקדמות הימים.
למרות שהייתי מוכן מוקדם ,היציאה התעכבה ,ורק באחת הגענו לרייני פס ,תחילת ההליכה .היה משהו
מתסכל או אולי מאכזב בכך שלא יכולתי להגיע לגבול הקנדי ,אבל מן הסתם פחות מתסכל ממה
שהרגישו מי שהלכו ברצף את הדרך מגבול מקסיקו ,והרבה פחות נורא ממה שמרגישים תושבי
מאזאמה ,שביתם על סף שריפה.
ההליכה היום כולה ירידה לאורך נחל ,כך שסביר שתהיה נוחה ומתונה יחסית .נפרד מהאוטו ,וממנעמי
התרבות .מהקליטה הסלולרית נפרדתי כבר באמצע העליה לפס .שם עלי את התיק ,וחוזר ללכת .כרגע
לפחות הגוף צוהל לקראת החזרה להליכה ,החזרה לטבע .זה בודאי יעבור לו בעליה הראשונה .השביל
נוח ,ירידה מתונה על אדמת יער רכה .מדי פעם איזה שורש סורר בודק את עירנותי ,אבל בסך הכל
פשוט וקל .למרות המשקל של האוכל התיק מרגיש נוח ,ואני מתקדם בנחת ושמחה .שמעה של
וושינגטון יצא למרחוק בנוגע ליופיה ,להרים הנישאים שבה ,ביחוד כאן ברכס הקסקייד .אולם האמת
שכרגע ההליכה פחות מרשימה אותי .הליכה נעימה בתוך היער ,אך רואים בעיקר עצים ,ורק מדי פעם
מציצה לה פסגה מכוסה לבן.
אני הולך לי בנינוחות ,כאשר פתאום ,אחר סיבוב קטן מופיע במרחק של פחות מחמש מטר דוב .כלומר
דוב אמיתי ,כזה שחיכיתי לו לשווא כל הסיירה .עומד על השביל ומלחך עשב בנחת .אני נעצר במקום,
ונזכר בדבריה של מלינדה ,בעלת ההוסטל ,שהדובים כאן מפחדים מבני אדם ,ופשוט צריך לדבר איתם
ברוגע אך בתקיפות ,והם ישר בורחים .הדב הזה ,אולי בגלל שהוא נראה יחסית צעיר ,כנראה לא שמע
על כך ,ופשוט ממשיך לאכול לו בנחת.
הדובים כאן הם דובים שחורים ,שאינם תוקפים בני אדם ,אך עדיין לא מתווכחים עם כמה מאות קילו.
אחר שאני מדבר איתו כמה דקות ,הוא ניאות לזוז כמטר מהשביל ,ואני עובר אותו לאט לאט ,מקפיד
לשמור על קשר עין ,ולדבר איתו בטון שליו ורגוע ,עד שאני כמה מטרים הלאה.
אני עומד לי בנחת וצופה בדב ,כאשר מופיע מטייל נוסף ,וצועק אף הוא לדב לזוז .בתגובה הדב פשוט
מתחיל להתקדם לעברו ,והמטייל ,לפי הכללים ,צועק לעברו ,מנופנף בידיים ומקלות ההליכה ,וכללית
מנסה להראות גדול .הדב מתעלם וממשיך להתקדם לאיטו ,ומסתובב רק לאחר שהמטייל מוציא
משרוקית ,לא לפני שצילם את עצמו בסלפי עם הדב.
כאשר אני רואה שהמטייל בסדר ,אני ממשיך בהליכה .במשך הארוע הרגשתי מאד שליו ובשליטה ,ורק
עכשיו מתפרץ האדרנלין ,וממשיך לגעוש עוד דקות ארוכות .אני מחליט לשיר ,בכדי להזהיר דובים
נוספים שעלולים להמצא בסביבה .השיר הראשון שעולה לי לראש הוא שיר מתקופת ילדותי" ,יש לנו

דובון קטן וקוראים לו יומבו" ,אבל אני חושש שהדובים יעלבו מההמשך "מה מתוק הוא ונחמד ,אך בראש
אין כלום בו" וחוץ מזה אני לא זוכר את שאר המילים ,אז מסתפק בבהג'אנים .אולי אלו ירחיקו את
הדובים.
בהמשך עובר השביל בגשר מאולתר מעל הערוץ .הגשר הרגיל ,שהיה בגובה של כארבעה מטר מעל
הערוץ נסחף השנה בהפשרת שלגים .הנחל כרגע בגובה קרסוליים ,נחמד ותמים ,ללא זכר לעוצמה
שפעמה בו ממש לא מזמן .פורסט ,המלאך שביל שהביא אותנו סיפר איך במאי ,כשנפתח הפס ,היו
חמישה מטר שלג בשני צידי הדרך .כעת לא נשאר זכר לשלג גם בפסגות מעל הפס ,והשביל עצמו
כאמור יבש ונוח .השינויים הדרסטיים במקומות האלו קשים לתפיסה ,המעבר מנוף הררי אך רגוע,
שבילים נינוחים ,למעטה השלג ,למפולות שלגים בחורף ,העוצמה האדירה של המים בזמן הפשרת
השלגים ,והחזרה לנינוחות ,המתרחשת תוך חודש או פחות.
לאור התצפית המעשית בדב וריבוי האזהרות בגטהוקס ,אני מעדיף לישון באתר מסודר עם ארגזי ברזל
לאחסון האוכל ,ועם אור אחרון מגיע לאתר נחמד על שפת פלג קטן .אמנם יש שם קבוצת צופים ,אך הם
כבר ישנים ,ואני תולה את הכילה בזריזות ,מכין ארוחת ערב של עדשים ,והולך לישון לקול זרימת המים.

 ,21.7מייל  93דרומהagnes creek ,
היום מתחיל בהמשך ירידה בשביל הנוח ביער .אחר שעה קלה רואה גור דובים קטן רץ לו לא הרחק
ממני .לשמחתי הוא נמצא קצת רחוק מהשביל ,כך שאין סיכוי שאמצא את עצמי בינו לבין אמא עצבנית,
או לפחות דאגנית .נהנה להתבונן בתנועות הילדותיות ,בהבדל בינו לבין הדב הצעיר אך מלא העוצמה
מאתמול.
מגיע לתחנת ההסעה ל  , stehekinעיירה קטנטונת שניתן להגיע אליה רק בסירה .זאת היתה אמורה
להיות תחנת ההצטיידות הראשונה שלי לאחר הגבול עם קנדה ,אך עקב השריפות התקצר המסלול ואני
מוותר על ביקור בה ,ובמאפיה המפורסמת שלה .כאילו כפיצוי ,מחכה קופסא עם עוגה על שולחן בחוץ.
אני מתקרב בשמחה לקחת פרוסה ,כאשר שני מטיילים שכבר שם מזהירים אותי שיש ,rattle snake
נחש ארסי ,מתחת לשולחן .אני משוכנע שזו סוג של בדיחה ,אך בכל זאת בודק ,ומגלה שאכן נחש קטן
התכרבל לו בפינה .אני עובר לפינה הנגדית ,ומתפנה להנות מקסם שביל זה ,ולשיחה עם ההולכים,
שמחכים לאוטובוס שיסיע אותם לסטהקין.
אנו מדברים על כך שאומרים שנכישה מנחש צעיר מסוכנת יותר ,מכיוון שהם עוד לא למדו לשלוט בארס
שלהם ,ולכן הם יזריקו את מלוא הכמות שברשותם ,בעוד שנחש בוגר יזריק רק כמות שתרתיע אותנו,
מכיוון שאנו לא טרף עבורו .מהרהר איך נחשים מסוגלים ללמוד ,ומאיפה מגיעה הידיעה הזו ,ונזכר
בסיפורים על דובים ושקיות אוכל .בשעתו היו תולים את האוכל בשקית ,על ענף גבוה ,וקושרים
לתחתית העץ .אך הדובים למדו לקרוע את החבל ,ולכן פיתחו שיטה מתוחכמת יותר ,כך שהחבל נתקע
בטבעת ,ומשתלשל למטה ,כך שאין מה לקרוע .או אז התחכמו הדובים ,ולמדו לשלוח את הגורים לטפס
על העץ ,וללכת על הענף הדק מבלי לשבור אותו ,עד שהגיעו לחבל למעלה ,וקרעו אותו .ואני חושב איך
האמא דובה ,בעלת הניסיון ,יכלה להסביר לדובון הקטן את כל התהליך הלא מובן הזה ,מבלי שלכאורה
יש תקשורת מילולית ביניהם וללא יכולת להדגים בדיוק מה עושים.
בכל מקרה אני ממשיך ללכת .מכאן צפויה לי עליה של מעל אלף מטר לאורך הנחל .לאחר זמן מה אני
פוגש שיחים עם פירות כחולים קטנים שנראים ממש מפתים ,אך אני לא מעיז לטעום מהם ללא אישור
ממישהו מקומי .קוטף כמה עלים ופרי אחד ,לזיהוי וממשיך בדרכי .רק לאחר כשעה אני פוגש מטייל
מקומי ,שמאשר שאלו אכן אוכמניות ,ואני מתחיל להנות מהשפע סביבי .אלפי פירות ,הושט היד וגע בם,
ואני אכן מושיט את ידי ,ונהנה משפע אינסופי .בהתחלה עוצר כל כמה מטרים ומלקט עוד ועוד ,בהמשך
כבר קוטף רק מהשיחים בגובה מותניים .עם כל הכבוד לעוגה של בוקר ,שהיתה מעולה ,יש משהו
עוצמתי ומדהים בטעם של פירות הבר .עבורי ,חובב עוגות ידוע ,אף עוגה לא תוכל להשתוות אליו,
ביחוד אחר חודשיים בהם כמעט לא אכלתי פירות וירקות.
לוקח את היום מאד בנינוחות ,עם הפסקות ארוכות ,נהנה מהשקט ,מהחזרה לטבע .כך יוצא שלקראת
ערב עובר אותי טומי ,הבחור איתו נסעתי לתחילת השביל ברייני פס ,שלקח את השאטל לסטהקין

בבוקר ,אסף חבילה משם וחזר בשלוש ,והתחיל לעלות .הכח ונמרצות של צעירים .טומי הולך עם קודי,
בחור שהספיק להגיע לגבול לפני השריפות ועכשיו ממשיך דרומה .הם פוגשים אותי בעוד מנוחה ,אנו
מדברים קצת והם ממשיכים הלאה .השביל שהיה עד עכשיו נוח וידידותי מתחיל לגלות פן פרוע ופראי,
ובעיקר לא מתוחזק ,ובחלקים ניכרים הוא מכוסה צמחיה ,כך שנהיה קשה ללכת.
לפנות ערב אני נפגש בטומי וקודי בחניון ,ואנו מבלים את הערב יחד ,כאשר הנחל ליד מתנגן לו ברקע.

 ,22.7מייל Vista creek, siauttle river ,115
בבוקר קמים ביחד ,ואני קצת גאה בכך שאני אורז בערך בחצי הזמן מהאחרים .מתברר שחודשיים ויותר
של אריזה יומיומית גרמו לאיזו יעילות ,ואני אפילו מסיים את אימון הבוקר לפני שהם מוכנים.
ההליכה מתחילה במעבר של הנחל שלידו ישנו .הפעם אין גשר ,ואנו צריכים לעבור על גזע עץ באורך של
כעשרים מטר .מתברר שלמרות היעילות באריזה ,אני לא לגמרי בפוקוס ,ונזכר שזו תמונה קלאסית רק
אחרי שאנו ממשיכים ללכת .השביל ממשיך בעליה תלולה מתוך הנחל ,ושני הצעירים נעלמים אל
האופק ,כלומר אל תוך היער .מתברר שהסבך של אתמול היה רק קדימון למה שמצפה לי היום .לאחר
שהזמין ופיתה בהליכה נינוחה בשיפועים מתונים ,מגלה השביל פן אחר לגמרי ,מאתגר וקשה .האדמה
עדיין חולית ורכה השיפועים לא השתנו ,אם כי כעת אנו עולים בתלילות מתוך העמק על המדרון ,אך
הקושי נובע מהסבך שמכסה את השביל לעיתים קרובות ,ובעיקר מהעצים שנפלו על השביל ולא פונו.
לעיתים עצים קטנים שרק צריך לדלג מעליהם בקלילות ,אך לעיתים קרובות עצים גדולים ,בקוטר מטר
ויותר ,שחוסמים את הדרך וצריך לעבור מעליהם ,מתחתם ,או לעקוף במעברים תלולים ,לעיתים כל
כמה מאות מטרים ,לעיתים כל חמש מטר או אף כמה עצים ביחד .התחושה היא של מסלול מכשולים
ענק ומתמשך ,או שמא בוחן כושר .זה היה יכול להיות נחמד בתור אימון של שעה או אולי שעתיים ,אבל
מתיש מאד ,גופנית וגם נפשית ,כשזה קורה במשך יום שלם ,עם תרמיל על הגב .גם ההליכה הרצופה
בתוך יער ,כמעט ללא מראות נוף לא מלהיבה אותי ,ואני בעיקר מחכה שהקטע הזה יעבור .לקראת
הצהריים מסתיימת העליה ,ומתנחם בכך ששאר היום יהיה בירידה ,מה שאולי יקל קצת על הקושי.
אחרי הצהריים אני נתקל בזוג מקומי שבא מולי ,והם מספרים לי שזה הולך להיות ככה עוד כארבעים
קילומטר ,ושהם מעולם לא נתקלו בשביל במצב כזה לא מתוחזק .שילוב של הריחוק של האזור ,יומיים
או שלושה מכל כביש ,עם הקורונה ,שמנעה מאנשים לצאת לעבודות תחזוקה ,ושנה מושלגת במיוחד.
כל הדברים האלו ביחד מכניסים בי אווירת נכאים ,ואני אפילו בודק אפשרויות לצאת ולדלג על הקטע
הקרוב ,אבל עיון במפה מגלה שאין יציאות זמינות .כנראה שאצטרך להמשיך בשביל .לפחות הם
הבטיחו שבהמשך חוזר השביל להיות נוח .אחר הצהריים עובר השביל ביער עתיק ,old growth ,ונותן
פיצוי מה על ההליכה הקשה .המעבר בין העצים העתיקים והגדולים נותן איזו תחושה של רוגע .אני
שמח שאני בכל זאת הולך על שביל ,כי ביער עצמו פזורים אין סוף עצים שנפלו לכל עבר ,כאילו ענקים
שיחקו כאן בדוקים ,זרקו את המקלות ושכחו לאסוף אותם.
ערב שוב מביא אותי לחניון קטן על שפת נחל זורם וגועש .באופן כללי ,האזור כאן מכוסה צמחיה,
ומאופיין במדרונות תלולים ,כך שניתן לישון כמעט רק בחניונים הרשמיים ,כאלו שפונו מעצים מצמחיה,
שמופיעים רק כל כמה קילומטר ,שינוי גדול מהסיירה ,עם העמקים המתונים יותר ,שם היה ניתן למצוא
מקום נוח כמעט כל הזמן.

 ,23.7מייל fire pass ,133
ההרים בהם עובר השביל ,הרי הקסקייד ,מתנשאים עד סביבות שלושת אלפים ומשהו מטר .גובה
בהחלט מכובד ,כזה שגורם לחלק מהפסגות להיות עם קרחונים .אך השביל נשאר מתחת לגובה אלפיים
מטר ,גובה בו ,להבדיל מהשבילים בסיירה ,אין עמקים קרחוניים רחבים ,דמויי  ,Uאלא רק עמקי וי
תלולים .מכיוון שהים גם יחסית קרוב ,הרי שהם יורדים בתלילות ,עם מורדות בשיפוע חד .המשמעות
היא שרוב הזמן השביל עולה או יורד בתלילות ,ואנו איתו .כך גם הבוקר התחיל בעליה תלולה .העליה
עצמה היתה מתונה ,על קרקע רכה ,ויכלה להיות סבירה ואפילו מהנה ,אלמלא העובדה שכאמור השביל
לא תוחזק לפחות בשנתיים האחרונות .כבר ידעתי שמצפים לי מעל חמישים קילומטר של הליכה שנעה
בין שביל נוח ,לקטעים עם אינספור עצים נפולים ,או לחלופין סבך בה קשה לראות את השביל ,והיכן
לשים את הרגל .כאילו שמאמן כושר עם נטיות סדיסטיות החליט לבנות מסלול מכשולים מאתגר במיוחד.
לא היתה לי ברירה אלא לקבל את המציאות הזו ,ופשוט לעלות לאיטי.
אך היו גם יתרונות לעליה האיטית .בסיבוב בשביל פתאום ראיתי אייל לפני ,במרחק מטרים בודדים.
מבט נוסף הראה שזאת איילה ,שצמוד אליה עופר קטן ,כזה שעדיין יש לו כתמים לבנים על הפרווה.
האיילה לא נלחצה ,והמשיכה לנוע לאיטה על השביל לפני ,מדי פעם עוצרת ללחך קצת עשב ,בעוד
העופר רץ לו קדימה .בשלב מסויים היא פנתה הצידה ,והעופר שהיה מקדימה חזר בתנועות מהוססות
לכיווני ,עד שחבר לאמא .בהמשך יצאה מרמוטה ונעמדה במרחק חצי מטר ממני ,מתבוננת בסקרנות.
בשלב מסוים עלה השביל מעבר לקו העצים ,לשמחתי הרבה .לא רק שנחשפתי סוף סוף לנופים,
לפסגות הקרובות והרחוקות ,אלא שמעבר לקו העצים גם אין עצים נפולים על השביל ויכולתי לשם שינוי
לצעוד לי בנוחות ,פשוט נהנה מהנוף ,מההרים מכוסי הקרחונים ,מהנחלים שזורמים להם ,מהאחו
האלפיני המלא פריחה ,עם הפשרת השלגים.
במהרה חזר השביל לתוך היער והעצים ,למסלול המכשולים המוכר ,מעלה מטה ,וחוזר חלילה .לפנות
ערב הגעתי לאגם קטן ,מיקה לייק ,שהיה עדיין קפוא כמעט כולו ,למעט פס קטן של מים .פעם ראשונה
בשביל עבורי להגיע לאגם שעדיין קפוא ,להנות ממראה הקרח ,וגם לעשות טבילה קצרה .מכיוון שהיה
כבר מאוחר הסתפקתי בטבילה עד גובה ברכיים.
היו לי תוכניות להמשיך עוד מרחק ,ביחוד שאני מוצא שהכי נוח לי ללכת בשעות הבוקר והערב ,אך
לאחר כשעה הגעתי לפס עם נופים של ההרים המושלגים ,וההגיון הטיולי גבר ,והתמקמתי לי בנחת
לצפות בשקיעה שירדה לה לאיטה על ההרים מסביב.

 ,24.7מייל Indian pass ,154
קצת הרגשה של סוף .אמנם נשארו לי כמעט שלושה שבועות .יותר מכל טיול הליכה רצוף שעשיתי
בשנים האחרונות ,אך מצד שני ,לעומת הזמן שכבר עבר זה ממש מעט .משהו בי רוצה להמשיך ככה,
בשינה על האדמה מתחת לשמים פתוחים ומלאי כוכבים ,בהליכה בנופים הפראיים האלו ,למלא את
המים בנחל הקרוב ,לעצור כשאני עייף ,או בנקודה מיוחדת ,המפגש עם החיות והצמחים ,הפעולה
הפשוטה של פשוט ללכת.
משהו אחר מרגיש שזה תיכף נגמר ,וכבר חסר סבלנות לחזור לחיים הרגילים ,להיות בבית ,לאכול טוב,
לצאת לנקודת הישיבה שלי בבוקר ,לפגוש חברים ,לא ללכת ארבעים קילומטר כל יום ,עליות וירידות
אינסופיות ,לא להיות עם כאבים בכף רגל .לעשות דברים במידה.
אבל בינתיים אני כאן .מתעורר לנוף מדהים של הרים גבוהים מכל עבר ,למעבר בין ליל ליום ,הפס הדק
במזרח שמתמלא אינספור גוונים לאיטו ,צובע את הרקיע .שוכב ומתבונן וקם לאיטי.
נפגש באב ובנו בן ה  26שהולכים צפונה בשביל ממקסיקו ,תיכף בסוף הדרך ושומע חוויות מההליכה
המשותפת .קצת אחר כך ,נפגש במשפחה מסוג אחר ,אמא חוגלה וגוזליה שיצאו לסיבוב בוקר באחו.
במקום לעוף בבהלה כדרכן של חוגלות ,היא ממשיכה בהליכה נינוחה ,ביחד עם הגוזלים ,אולי מטר
ממני .אני נעצר ומתבונן בהם.
הקטע הלא מתוחזק כבר כמעט מאחורי עוד עץ נפול פה ושם ,קצת סבך ,אבל סך הכל הליכה יחסית
נוחה .במושגים של השביל כמובן .עדיין עליות וירידות ,מעברי נחלים ,והרבה הליכה .מגיע לנחל גדול
יחסית ללא גשר ,שצריך לחצות על שני עצים שמונחים מעליו .כרגע זה רק כמה מטרים רוחב ,אך
האזור החשוף מלמד שבהפשרת השלגים הוא יגיע לעשרים מטר ויותר .ערוץ קטנטן אחר מלא בגזעים
רבים שנסחפו ,שוב תזכורת לעוצמה שפועמת כאן .אני נפגש עם המקום הזה כשהוא יחסית שליו
וידידותי.
הפסקת הצהריים מזכירה לי את אחד הדברים הפחות ידידותיים ,זבובים שחורים קטנים ,שנמצאים כאן
בכמויות .כשהולכים הם לא מורגשים כמעט אך בכל עצירה קצרה הם מופיעים .לרוב רק מתיישבים
עלי ,מדי פעם גם נותנים נשיכה מעצבנת .הם איטיים וקל להרוג אותם ,אבל זה נהפך לצורת הבילוי
הנפוצה בהפסקות ,והם ממש לא מתרשמים מהחומר נגד יתושים .טוב הם זבובים .לפחות בהפסקת
צהריים אני יכול לפתוח כילה ,ולהיות בשלווה.
ערב מוצא אותי שוב בפס ,אך הפעם מתחת לקו העצים ,וללא נוף .חזרתי לאזור של יתושים ,גם אם
בכמויות קטנות יחסית ,אז אני ממהר לפרוש את הכילה ,ולהכין את האוכל בתוכה .נרדם לאור הירח
שמגיח מעל.

 ,25.7מייל  ,176אחרי Grizzly peak
כרגיל אני בודק את המסלול של היום בלילה לפני .מנסה לראות באיזה מרחק מקורות המים ,כמה עליות
וירידות יש ,מעברי נחלים מסובכים ,אגמים לרחצה וכללית להבין את רוח היום הצפויה .אז היום צפוי
להיות קל במושגי השביל ,הליכה בעיקר על קו הרכס ,ללא חציית נחלים גדולים .כמובן זה עדיין אומר
כמה עליות וירידות של מאתיים מטר ויותר ,אך במושגי השביל זה יחסית פשוט .גם אני רק יום וחצי
מסטיבנס פס ,בו אצטייד מחדש באוכל ואנוח ,והתיק עכשיו באמת קל ,כמעט ללא אוכל .אני קם ,אורז
בזריזות ויוצא לדרך .בסטיבנס פס גם תחזור סוף סוף הקליטה ,ואוכל לתקשר שוב עם העולם .בדיקה
בגטהוקס מרמזת שאולי אוכל למצוא קליטה כבר קודם .עובר פס קטן ,ופותח את הקליטה בנייד ומגלה
שאכן יש תקשורת ,גם אם גבולית .מדבר עם חדוה ,ומתברר שמצבה לא ממש בטוב .לפני זמן מה היא
נפצעה בברך באימון ,פציעה שלא השביתה אותה ,אך בהחלט בעייתית .קיווינו שזה יעבור ,אך מתברר
שזה לא משתפר ,ובהחלטה משותפת אנו מבינים שעדיף שאקדים בשבועיים את החזרה שלי .אמנם
היה נחמד להמשיך עד סוף וושינגטון ,אבל ברור שעדיף שאחזור ואהיה לצידה .פתאום אני נזרק חזרה
ל"עולם האמיתי" .יושב על צד השביל ,זז מדי פעם ימינה ושמאלה בכדי להשיג קליטה טובה יותר,
ומנסה להתארגן על הפרטים הטכניים של החזרה .מתי אפשר להשיג טיסה ,מה קורה עם מגבלות
הקורונה ועוד .אלון חברי מסיאטל מסכים בנדיבות רבה לאסוף אותי מחר מסטיבנס פס.
התחושה של מעבר חד מעולם השביל ,בו אני רק צריך לדאוג להליכה ואוכל ,ואולי מקום סביר לישון בו,
אל מול הסידורים ותאומים של העולם הרגיל .שלא לדבר על כך שפתאום מעל חודשיים וחצי של הליכה
עומדים להסתיים בהקדם .אמנם החיים הרגילים שלי גם הם רגועים למדי ,אבל בכל זאת זה הולך מן
הסתם להיות הלם מסויים .שלא לדבר על כל הטיסות ונסיעות.
אבל בינתיים עדיין מחכים לי כחמישים קילומטר הליכה ,אז אני שוב שם עלי את התרמיל ויוצא לדרך.
הידיעה שאלו צעדים אחרונים בשביל יוצרת הרגשה מוזרה  .כמו שציינתי כבר ,משהו בי היה עייף
ומותש מכל ההליכה ,משהו אחר הרגיש בכושר מצויין ונע בקלילות ,נהנה מהזרימה שבהליכה,
מהשרירים שהתחזקו ,מהחיים הפשוטים .לפנות ערב עוד הספקתי לטבול באגם ,לשטוף קצת את הגוף.
ההמלצה היתה לישון על פסגת גריזלי פיק ,אחת הפסגות הבודדות שהשביל עובר עליהן .היתה גם
הבטחה לקליטה ,שעם כל ההכנות לטיסה חזרה היה לי חשוב ,וגם דובר על נוף מרשים ,ביחוד של
גליישר פיק ,אחת הפסגות הגבוהות שאני כבר שלושה ימים הולך מסביבה .במציאות התברר שאין
קליטה ,גליישר פיק כמעט ולא נראה ,והעיקר ,כאשר נעצרתי היו על הרגליים שלי כשלושים יתושים
בתוך עשר שניות .החלטתי שלא זו הדרך לבלות את הלילה האחרון במסע ומיהרתי הלאה .בדיקה
בגטהוקס הבהירה שיש סיכויי למקום יפה בהמשך ,ואני המשכתי לצעוד ,עולה ויורד ,אל תוך החשיכה.
ממש עם אור אחרון הגעתי לנקודה המובטחת ,פיסת קרקע קטנה בין השיחים ,עם נוף מרשים של
אגמים הרחק למטה ,ואותו גליישר פיק צופה בי מרחוק .כמעט לא היו יתושים ,ואני פרסתי את ציוד

השינה בפעם האחרונה בטיול ,מניח את יריעת הטייבק על הקרקע ,שם עליה את המזרון ומתיישב עליו,
מוציא את הציוד ואורז אותו בשק החפצים ,שם את כל האוכל בשק שלו ,מבשל סעודה אחרונה של
עדשים ואוכל אותה לאיטי אל מול הנוף .נרדמתי עם הכוכבים ,יודע שהירח יגיח בהמשך הלילה.

 ,26.7מייל Stevens pass ,188
בוקר אחרון בהחלט .מתעורר מוקדם כמו תמיד ,אריזה אחרונה ויוצא לדרך .תחושה מוזרה ,הידיעה
שהמסע הזה מגיע לסופו ,שאלו צעדים אחרונים .בסיבוב בשביל מופיעות שלוש נשים שעלו לטיול בוקר
קצר משביל צדדי ,ללא תרמיל ורק עם בקבוק מים קטן .כאילו מדגישות את החזרה לעולם הרגיל.
מתבונן פעם אחרונה בנופים המופלאים שמסביבי ,מתבונן על איך כמעט התרגלתי לראות אותם כדבר
מובן מעליו ,שביל בין עצים עתיקים ,נחלים קטנים שחוצים אותו בזרימה שוצפת כל כמה זמן ,מזמינים
אותי להרוות את צמאוני .ההרים הגבוהים שברקע ,האגמים שמופיעים .נוף כל כך ייחודי ,שאחרי ימי
הליכה רבים נראה כמעט מובן מאליו .לא שלא נפלטים לי קריאות התפעלות כמה פעמים ביום ,אפילו
שאין מי שישמע אותם.
פה ושם פוגש אנשים בסוף המסע שלהם צפונה .מדבר קצת עם בחורה צעירה שהתחילה באמצע מרץ.
תיאור של עולם שאני לא נפגשתי בו .שלוש סופות שלגים בסיירה ,הליכה של ימים שלמים בשלג ,מעבר
על אגמים קפואים ,וצליחת נחלים בעת הפשרת השלגים .עולם אחר מאד ממה שאני נתקלתי בו ,חודש
וקצת מאוחר יותר.
מצליח להגניב טבילה אחרונה באגם .Valhalla
כזכור זה מקום משכנם של האלים במיתולוגיה הנורדית .המים נעימים ומזמינים ,אבל מתברר שגם
במשכן האלים יש יתושים לרוב ,ואני מתיישב לי עטוף בבד לרגליים ,חולצה ארוכה ,והרשת הידועה
לראש .שתי נשים באו והולכות ,ואני נשאר עוד קצת ,נהנה מרגעי חסד אחרונים ,למרות היתושים.
שביל נוח מוביל אותי אל אתר הסקי של סטיבנס פס ,שכעת בקיץ הוא ריק ונטוש .מתיישב לי מתחת
לכמה עצים ,נח ומחכה לאלון שיבוא ויחזיר אותי אל החיים המוכרים.
תם ונשלם.

שביל ה  ,PCTמעין סיכום
זהו ,תם לו המסע ,ההליכה ,השביל .אלון חברי אסף אותי מסטיבנס פס ,ובמסע מסוג אחר ,במכוניות
ומטוסים חזרתי הביתה ,לבית ,לאדמה המוכרת ,לעצים ואבנים ,וכמובן לחדוה.
עברתי תקופה במנוחה ,מתאושש מהטיסה ,מההליכה ,מהעייפות שהצלחתי לצבור .לא היה זה פשוט
עבורי לעבור מהשביל חזרה לחיי הרגילים ,גם אם אלו ,יש להודות ,סך הכל מאד נינוחים ורגועים .כמובן
שהיו מיני עבודות תחזוקה בבית ובשטח ,אבל אלו לקחו רק כמה ימים בודדים .מבחינתי מצאתי שחזרתי
עם לאות ,עם עייפות גדולה.
היה בי רצון לסכם את מה שעברתי ,לנסות ולהתבונן על מה שחוויתי ,אך משהו עצר בעדי .אולי חוסר
נכונות ,עמוק בפנים ,להסכים לכך שהמסע המופלא ומאתגר הזה אכן הגיע לסיומו .אולי ידיעה שאני
צריך לקבל איזו פרספקטיבה ,איזה מרחק ,בכדי להיות מסוגל לסכם את אשר עברתי .ואולי סתם
עצלנות ,חוסר רצון לכתוב ,עכשיו שאין יותר את חוויות הקיצון שמתרחשות על השביל.
בכל מקרה ,הזמן חלף ,ואני מוצא את עצמי מנסה לסכם את אשר עברתי .מבחינה עובדתית הלכתי קצת
מעל חצי שביל ,אלפיים פלוס קילומטרים ,במשך כחודשיים וחצי .את השביל בקליפורניה עד אזור אגם
טאהו ,ועוד קצת במדינת וושינגטון .השביל לא היה קל ,הלכתי בין  35ל  40קילומטר ברוב הימים בהם
לא נחתי .עברתי בסיירה  12יום בהם לא הצטיידתי מחדש .פגשתי בחום ויובש של המדבר ,בסופות
גשם בסיירה ,ובאינספור עצים נפולים על השביל ,ויתושים וזבובים .ועם כל זאת ,למרות שאני "רק" בן
 ,63הרגשתי שזכיתי להנחת אזרח ותיק בשביל .ראשית היתה שנה עם מעט שלג בסיירה ,כך שלא
נאלצתי להתבוסס ימים שלמים בשלג ,או לחצות נהרות גועשים .גם מהחום הקיצוני הצלחתי להתחמק,
למרות שהתחלתי מאוחר ,באמצע מאי .בכמה פעמים נסגרו שבילים עקב שריפות יום או יומיים אחרי
שעברתי בהם .אז יש לי הרבה הודיה על כך שזכיתי ללכת בנוחות יחסית ,גם אם זה הופך את הסיפורים
שאספר לפחות דרמטיים .הלכתי ימים רבים לבד ,נהנה מהשקט של המרחבים ,אך גם זכיתי לפגוש
ולהכיר הרבה אנשים ,חלקם לזמן קצר ,וחלקם במשך כמה ימים ,חלקם הולכים ,וחלקם מקומיים שעזרו
ברוחב לב.
לשמחתי לא נפצעתי ,למרות שבגילי יש לי בעיות שונות ברגליים וברכיים ,שהעלו בי חששות לפני
שיצאתי לדרך .לא חליתי מהמים ,ולא סבלתי כמעט מפצעי מאמץ ,כמו שקרה ללא מעט מהאנשים
שהכרתי לאורך הדרך .סך הכל טיול בתנאים אופטימליים ,לעומת הקשיים שהשביל יכול להציב.
ועם זאת ,כמובן שלא היה לי קל .ההליכה היומיומית ,האוכל ,הבדידות והמרחק מהבית ,הקטעים
הפחות מרשימים ,האזורים השרופים הרבים ,כולם היוו אתגר מסוג זה או אחר .לא פעם מצאתי את
עצמי שואל את עצמי מדוע אני ממשיך ללכת .ומאידך גיסא היו ימים רבים של יופי ופליאה ,של שקט
פנימי וחיבור עמוק לעולם ,הליכה בתוך יער קדום ,טבילה באגמים ונחלים זכים ,לילות שלווים תחת ירח

מאיר או אינספור כוכבים ,תזכורת לכל מה שהעולם יכול להיות ,למה שהיה .לדברים שאיבדנו בעולם
המודרני ,שיש לו יתרונות רבים ,אך גם חסרונות ידועים.
האם השתניתי בעקבות המסע הזה? לא קרו דברים דרמטיים או אירועים מטלטלים ,אבל כן התרחש
תהליך יומיומי ,מתמשך .את השפעתו קשה לי עדיין להעריך ,וייקח כנראה חודשים ואולי שנים עד שאוכל
באמת להתבונן ולסכם את משמעות השביל עבורי ,ואולי אשאר בשאלה לתמיד.
בכל מקרה אני מלא בהודיה על ההזדמנות שזכיתי לה ,לנוע כך בשבילים הראשוניים ,העתיקים ,לפגוש
את העולם שמחוץ לי ,את העולם שבפנים.

נספח :ציוד
לטובת אלו שמתעניינים בצדדים המעשיים של איזה ציוד כדאי לקחת ,או לפחות מה פופולרי השנה
בשביל ,אתן סיכום קצר של מה שראיתי במהלך הטיול.
ראשית אציין שראיתי אולי מאתיים איש מבין אלו שהתחילו את השביל ,כך שזה לא בהכרח מייצג את
כולם.
אעבור על כמה פריטים מרכזיים ,ואציין לכל אחד מה הכי נפוץ.
תרמיל :תרמילים כולם יחסית קטנים עד  60ליטר .אין כמעט זכר לתיקים גדולים ,תיקי  loweודומיהם.
חצי הולכים עם תרמיל עם מסגרת מינימלית ,כמו של  ,ospreyואילו חצי הולכים עם תרמילים
מינימליסטיים ,כאלו הבנויים כשק פשוט ,עם סגירה בגלגול ,ושלוש כיסי רשת בצדדים ומאחור .נראה ש
 ,hmgהכי פופולרי .אני עם  ,mld prophetגודל  55ליטר ו  450גרם ,ומאד מרוצה ממנו.
שק שינה :הרוב עם שקש ולא קווילט ,לרוב למינוס  5או  ,10נראה מפוך אמיתי.
אוהל :הכי הרבה אוהלי  ,freestandingאו למחצה ,כלומר כאלו שעומדים עם המוטות שבאים איתם,
לרוב אוהלים של איש אחד .פחות עם אוהלים של מוטות הליכה  ,בסגנון ה  ,zpacks duplexוכמעט
אין טארפים ,ומי שיש לו כנראה בכל מקרה ישתמש רק בגשם .אני כמעט לא משתמש ,אולי שלוש
פעמים ,אך יש לי  .tarptent stratosphere liמאמצע הסיירה התרבו המראות של אוהלים עם מקלות
הליכה ,ואני ישנתי תחילה עם החלק הפנימי של האוהל ,ולאחר מכן עברתי לישון עם כילה בלבד ,וטארפ
ששימש כפתרון למקרה גשם ,אך כמעט לא נפתח.
נעליים ,כולם ,אבל כולם עם נעלי ריצת שטח ,חצי עם עקב ,וחצי של זירו דרופ ,יענו ללא עקב ,בעיקר אך
לא רק  .altra long pineלא רואים נעלי הרים וגם לא נעלי טיולים ,אלא אצל מטיילי יום .לא יודע אם
זאת אופנה או באמת הדרך הנכונה ,אבל בהחלט מעניין .אני מטייל כך כבר שנים.
גרביים זה  darn toughאו ( injinjiגרבי אצבעות) .אין בילתם.
חותלות בד ,תופעה שלא הכרתי ,מתלבשות על הנעל ,ומונעות מחול ואבנים קטנות להכנס .כמעט כולם
משתמשים בחותלות של חברה בשם  ,dirty girlשמגיעים בשלל הדפסים צבעוניים .השתכנעתי
להצטרף לאופנה לאחר שראיתי איך הרגליים של האחרים היו נקיות בסוף היום ,בעוד שלי בגוונים של
שחור מהחול שנכנס לנעל.
חולצות :הרבה מטיילים עם חולצות קצרות ,אך יש נציגות בולטת לחולצה ארוכת שרוולים עם כובע,
כלומר  hoodyאו קפוצ'ון .מגן על הראש בקרינה החזקה .כאשר נפגשים עם מישהו כזה עם משקפי
שמש ,ממש קשה לזהות מי זה.
מכנסיים ,לא מעט עם מכנסיים מתפרקות ,אבל הרבה פשוט במכנסיים קצרים.
מעיל פוך :כנראה פריט חובה .כשמגיע הערב כולם לובשים את המעיל.

מים :כמעט כולם משתמשים בבקבוקים ,מסוג שנקרא  ,smart waterבקבוק מים כמו מי עדן ,בגודל
ליטר ,אבל עמיד ,ועם הברגה כמו בקבוקי קולה ודומיהם ,שמתאים למסנן המים .הבקבוקים לרוב
נמצאים כך שאפשר לשלוף תוך כדי הליכה .מעשית מקביל לשימוש בבקבוק קולה .מעטים משתמשים
בשלוקר .לצורך מילוי מים נפוץ מאד המיכל הגמיש של  cnocבנפח  2ליטר.
מסנן מים .פריט חובה כאשר כל מקורות המים עלולים להיות נגועים בג'יארדיה .ה sawyer squeeze
שולט ללא מתחרים .רבים מחברים אותו ישירות לבקבוק.
שק מניילון עבה לאוכל :מלבד בסיירה שם נדרש מיכל מפלסטיק קשיח ,כולם נראה לי שמים את האוכל
באיזשהו שק ניילון אטום ,המיועד לכך ,שעמיד במידה זו או אחרת נגד חיות ,בעיקר מכרסמים.
מזרון :הרוב משתמשים במזרוני ביצים ,כמו  ,zrestאך יש גם נציגות למזרוני אויר.Ultralight ,
בידוד מתחת לאוהל או שק שינה :לאוהלים יש המשתמשים ב  ,footprintיריעה שמיועדת לאוהל ,אך
רואים הרבה יריעות טייבק .גם נוח לכתוב עליהן  ,Town to PCTולהיפך ,בכדי לעזור בטרמפים.
נעלי מחנה ,נעים מסנדלי זירו ,לכפכפים לקרוקס ועוד ,אבל כמעט לכולם יש .גם כאשר הקרקע חולית
לגמרי מעטים מעיזים לגעת בקרקע החשופה.
מטענים ,כמעט כולם משתמשים במצבר נייד ,מ  10,000ל  ,26,800ומטעינים בעיירות .ממש בודדים
משתמשים במטען סולארי .אני משתמש במטען של  ,anker 21Wומאד מרוצה למרות הכמעט חצי קילו
משקל .זאת בנוסף למצבר nitecore 10,000
מקלות הליכה :כמעט כולם עם שני מקלות ,למעט בחור אחד שהלך עם מקל אחד.
מכשיר איכון ,יש נראה לי לכמעט כולם ,גרמין שולטים לגמרי ,עם המיני נפוץ בהרבה מהגדול.
מפות ,מושג ההולך ונעלם מהעולם ,או לפחות מהשביל .כולם עם אפליקציית  .guthooksראיתי אולי
שניים עם מפה ,שהיתה בתיק .אישית גדלתי עם מפות ואוהב את התחושה ,אך מרגיש שזה נהיה כמו
ידע בחרב ללוחם ,משהו שמעמיק את הידע ,אבל לא שימושי ביום יום ,לפחות לא בשביל מסודר כמו ה
.PCT
מצלמות .נראה שהולכות בדרכן של המפות .ראיתי שניים עם מצלמה מקצועית ,SLR ,ועוד מישהו עם
מצלמה רגילה .כל השאר מצלמים בנייד.
בישול נעשה רק על גזיות ,כירות אלכוהול אסורות ,ואופציות אחרות לא בשימוש .מיכל קטן ,נטו 110
גרם ,ברוטו  220החזיק לי בין  12ל  20יום.חצי מהפעמים הרתחתי כחצי ליטר למנה מוכנה ,שאר הזמן
בישול של עדשים כתומות או דומה ,הרתחה ועל אש קטנה כעשר דקות.
יש עוד מיני פריטים כמו פנסים ,ציוד גשם ועוד ,שלגביהם אין לי תצפיות ברורות.
אוכל:
ההולכים אוכלים המון ג'אנק פוד ,אך מבין הדברים הסבירים אציין מה מצאתי.

ראשית כמובן אגוזים ,או תערובות של אגוזים ופירות יבשים ,ולעיתים שוקולד ,מה שנקרא . Trail mix
יש גם גראנולה ,שהיא כמובן פחות דחוסה קלורית.
חטיפים ,מעבר למה שאני מכיר מהארץ ,יש כאן מבחר גדול והרבה יותר איכותי של חטיפי בריאות,
שיחסית נראים פחות מזיקים וחבל שלא מביאים לארץ ,למיטב ידיעתי .אני משתמש ב cliff bars,
 .pro meal, green bellyבאים במגוון טעמים ,עם רכיבים די איכותיים ,וטעם סביר למדי .יש גם חטיפי
חלבון ,חשוב בשהיה ממושכת.
רבים מביאים שבולת שועל מהירה.
לארוחת ערב נפוץ השימוש בדברים שמתבשלים כמעט מיד ,כמו קוסקוס ,פירה ,אטריות ראמן ועוד,
שאפשר להכין רק על ידי השריה ,cold soaking ,או להכין במים רותחים .לא מאד מזין ,אבל זול
ומהיר .למי שרוצה משהו יותר טוב ,יש מזון  ,freeze driedמיובש בהקפאה .הרבה יותר יקר ,אבל
כנראה יותר מזין ,ובמבחר מנות ,כגון לזניה ,אוכל הודי ,תבשיל שעועית מקסיקני ועוד ועוד טעמים .יש
גם כאלו שמכינים לבד .לי המזון המוכן עשה בלאגנים רציניים בבטן .אישית אני מעדיף כוסמת ,עדשים
כתומות ואורז .הרבה יותר זול וגם קומפקטי וקל ,כי אין עטיפה ,וגם מרגיש לי פחות מלאכותי.
מים ,מאד מקובל להוסיף אלקטרוליטים למים ,של חברת  ,nuunאו אבקה של משקה אנרגיה של
גיטורייד.

:רשימת ציוד
 מתוך, עד סונורה פס הלכתי עם ציוד שמותאם לתנאים קשים יותר.להלן מופיעה רשימת הציוד שלי
 לשמחתי.10 ידיעה שאני עלול להתקל בימים רצופים של סופות שלגים וטמפרטורות שמגיעות עד מינוס
 אבל בהחלט שמחתי שהייתי,2  והמינימום היה מינוס, ירד עלי רק קצת גשם ושלג.זה כמעט ולא קרה לי
 גם אם, היה לי ברור שאני כבר בתנאי קיץ, באמצע יולי, החל מסונורה פס.מוכן לתנאים קשים יותר
 חשוב לציין שזה עדיין ציוד שישנתי. ולכן החלטתי ללכת בציוד יותר מינימליסטי מבחינתי,בהרים גבוהים
. אם כי בפחות נוחות, כך שהייתי מוכן לתנאי קיצון, בסופות שלגים,איתו בחורף באלפים

Equipment till
Sonora Pass
(cold conditions)
Type

Description

Company

Big 3

Sleeping Bag

Western Mountaineering UltraLite -7C

850

Tent

Tarptent

Stratosphere Li

730

Pack

MLD

Exodus 58L

490

Gossamer Gear

torso length

150

Additional Items Sleeping Mat

Model

Weight (g)

sit pad

Z Rest

70

inflatable mat

Themarest

neoair uberlite

300

Liner

Rab

silk rectangular

130

Clothing

Down Coat

Montbell

WhisperLite Ex 1000

250

(not worn)

Longjohns

Rab

Flux

140

long sleeve shirt

Rab

Sonic LS

140

synthetic vest

OMM

Rotor

120

rain coat

Berghaus

Hyper 100

120

rain pants

OMM

Halo

90

warm hat

Zpacks

Fleece hat

30

spare T shirt

Rab

Pulse

70

gloves

Zpacks

possum gloves

30

waterproof mittens MLD

rain mitts

40

socks

darn tough

ankle hi

50

sandals

huarache

Vibram kit

120

poncho

MLD

pro poncho

230

Equipment

Electronics

First Aid

Hygeine

OVERALL
WEIGHT

Gas Stove

BRS

BRS3000T

30

Pack Liner

MLD

Large pack liner

60

Umbrella

Brolly

Pot

Toaks

Spoon

SeaToSummit

10

Soak Jar

Talenti

50

Water

Cnon

2L

Water bladder

Platypus

2 L Hoser

110

Water Filter

Sawyer

squeeze

70

Glasses

Prescription

Knife

Opinel

Mobile

Galaxy

A70

190

Battery

Nitecore

Nu10000

150

Charger

Anker

50

Cables

C+A

30

PLB

Garmin

Inreach Mini

Headlamp

Nitecore

NU 25

Solar panel

Anker

21W

80
900

240

80

100
30

120
50
450

Luekoplast

50

Lavender oil

20

Traumeel

30

Calendula

30

Toothbrush

10

Floss

10

Dental Picks

10

Razor

10

Wash bottle

20

6240

Equipment after
Sonora Pass
(High mountain
summer
conditions)
Type

Description

Company

Model

Big 3

Quilt

Thermarest

Hyperion 0C

460

Tarp

Big Agnes

Onyx

110

Pack

MLD

Exodus 58L

490

Gossamer Gear

torso length

150

Additional Items Sleeping Mat

Weight (g)

sit pad

Z Rest

Liner

Rab

silk rectangular

130

Mosquito net

SeaToSummit

nano pyramid

160

Clothing

Down Coat

Montbell

WhisperLite Ex
1000

250

(not worn)

Longjohns

Rab

Flux

140

long sleeve shirt

Rab

Sonic LS

140

synthetic vest

OMM

Rotor

120

rain coat

Berghaus

Hyper 100

120

rain pants

OMM

Halo

90

warm hat

Zpacks

fleece

30

spare T shirt

Rab

Pulse

70

gloves

Zpacks

possum gloves

30

waterproof mittens MLD

rain mitts

40

socks

darn tough

ankle hi

50

poncho

MLD

pro poncho

230

Gas Stove

BRS

BRS3000T

30

Pack Liner

MLD

Large pack liner

60

Pot

Toaks

900

240

Spoon

SeaToSummit

10

Soak Jar

Talenti

50

Water

Cnon

2 Liter

80

Water Filter

Sawyer

squeeze

70

Equipment

70

Electronics

First Aid

Hygeine

OVERALL
WEIGHT

Glasses

Prescription

100

Mobile

Galaxy

A70

190

Battery

Nitecore

Nu10000

150

Charger

Anker

50

Cables

C+A

30

PLB

Garmin

Inreach Mini

Headlamp

Nitecore

NU 25

Solar panel

Anker

21W

120
50
450

Luekoplast

50

Lavender oil

20

Traumeel

30

Calendula

30

Toothbrush

10

Floss

10

Dental Picks

10

Razor

10

Wash bottle

20

4750

:מבחינת לבוש עלי הייתי עם הציוד הבא
 של פטגוניהcapilene ● חולצה קצרה
ExOfficio ● תחתוני בוקסר של
 (רוב הזמן הלכתי איתם בתור מכנסייםOutdoor Research ● מכנסיים ארוכות מתפרקות של
)קצרות
Sunday Afternoons Adventure Hat ● כובע רחב שוליים
 מחליף כל יום ומכבס את הזוג. שניהם בגובה קרסול,Darn Tough  אוInjinji ● גרביים או
.מאתמול
. קילומטר לזוג1500  למרות המקובל החזיקו לי הנוחות כ.Altra Lone Peak 5 ● נעליים
. שכיסה את הידיים ועורף,● בד סרונג לבן בגודל של כמטר על מטר

להלן תמונות של הציוד שלקחתי ,כשהוא פרוס ,ואחרי אריזה בשקי כיווץ למיניהם

