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המיטהאתלהחליףעומדתשאניהבנתילא

הסדיניםוצחורתהכריותרכתהצרפתית

ארוחותאתשינה,ובשקקטןסייריםבאוהל

באוהלבסיסיותשטחבארוחותהגורמה

זרועברקיעהמישלן,כוכביואתהמטבח,

מעל.שמאירוירהכוכבים
התוכנית.אתלגלגלהתחלנולארץכששבנו

פרימיום.טיולישמבטיחהחברהמצאדן

אינספורמצאנוהחברהשלהאינטרנטבאתר
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הבנתיהראשוןהיוםאחריהגב.עלמשאסוחב

כמוהכרחישלאמהמכללהיפטרשכדאי

לחייםגםנכוןזהספייר.ובגדיםגיבויסוללות

גרםכשהרגשתיהרבותהצעידהבשעות

נזכרתיגביעלשנשאתיהכבדבתיקמיותר

מגביוהורדתימחייששחררתיומימהבכל

למעלה.בדרך

ואנומנוסאיןשאכןנוכחנויוםאותובתום

שינהבשקיהקרובהשבועאתלבלותעומדים

קיוויתיאםושגםוקטניםכתומיםבאוהלים

זורמים.מיםאיןבדרךאיפשהומקלחותשיהיו

בעובימזרוניםכלללנושהוצעהפרימיום

שירותיםואוהלהשינהלשקימתחתס"מ

אוהלהקבוצה.חברילעשרתרקשמיועדפרטי

השירותיםלעומתמטורףשדרוגהיההשירותים

התגלהפרימיוםהמונחובכללהציבוריים

שלמדנונאמרבואויחסיותו.במלואלפנינו

שלנו.השגרהאתלהעריך

איטיתשהליכהלהביןהתחלתיהשניביום

בטיפוסהתחילההדרךכאן.תהיהלאבטבע

לאבעלייהשעותשבעונמשכהתלול

אכןהטיפוסופראית.סלעיםזרועתסלולה

אחרעוקבתואנימאתגרמאודאבלאיטי

מסבירהדרךשעלההודיסנטוששלצעדיו

אנרגיהלאבדלאכדינכוןלנשוםאיךלי

תזכורתשלב.בכלהרגלכףאתלהניחואיפה

אנרגיהמשמריםקטניםצעדיםלעצמי

כמעטשלבגובהכבראנחנולמעלה.בדרך

עםעולהוהדופקדלילהאווירמטר

מגיעיםכשאנחנוהאיטיות.אףעלתנועהכל

עצוםקירמולנורואיםאנחנוהמדהיםלמחנה

עליו.לטפסעומדיםאנחנושמחרומבינים

ocnarraBllawאותו.מלראותרקהלחיץ

שאנימביניםכברהמדריכיםהזהבשלב

המוצלחתהדיןעורכתכןטיפוס.מאותגרת

יוםמדיקילומטריםשגומעתהמרתוניסטית

הריםכמטפסתמתגלהאביבתלבטיילת

ובהשגחהבתמיכהמיוחדצורךבעלתאיטית

צניעותבחיים.שיעורלומדתאנימתמדת.

תלגבעותעלהעליותשאימוניההבנהלמשל.

לעליותלהכנהנחשביםלאהכושרובחדראביב

שדרכהפשוטההקילימנגרו

מנטליים.הישגיםרצופה

גירושיםתיקיאותםבכלנזכרתאני

בכיריםעסקיםאנשיואיךמנהלתשאני

לצלוחהכליםאתלהםשיששמשוכנעים

לתמיכההגירושיםמאבק

שהקילימנגרוהשיעוראתבהכנעהומקבלת

מולאלאביבתלשלהגבעותאותי.מלמד

לעומתאוהביםמריבתכמוהםהקילימנגרו

זהאיךמבינהאניועכשיוקשהגירושיםמשבר

הידאתלךשיחזיקולכךנזקקכשאתהמרגיש

מעליך.שנישאהזהההראתלצלוחלךויעזרו

להוראותנשמעתאניתודהובהכרתבשקט

הליכהשעות67שיאפשרבסיסיוכושררצון

איטיתהעפלהבשביליםהליכהדמיינתיביום.

פיזיקושידמיינתימדהימים.בנופיםומדורגת

מלחמה.דמיינתילא

מהחבריםמישהוהאםלבדוקניסינותחילה

סירבוהםאךלהצטרףמעונייןהקרובים

בינלאומיתלקבוצההצטרפנואזבנימוס.

שמתגורריםגאוניםהודיםהוריםזוגשכללה

הגאוןובנםהכולעלהכולויודעיםבאוגנדה

יוםוישובבארה"בללמודשנשלחה32בן

הודיעסקיםאישבשידוךלהינשאלהודואחד

ניוטלוויזיהמפיקאקזיטעשהעתהשזה

עיתונאיה04הולדתויוםשצייןיורקי

ביישניתבריטיתגרפיתמעצבתצעירבריטי

ואחריבאיטליהשמתגורר26בןואמריקאי

וחצישנהלפנישרקליסיפרנגמרשהכול

מעקפים.ניתוחעבר

אחרילטיוליצאתילאגלויות.נדברבואו

דיןכעורכתטרק.עשיתילאומעולםצבא

שמתרוצצתהמשפחהבדיניגדולמשרדבעלת

הדיןובתיהמשפטבתיבמסדרונותיוםמדי

כדירבותחו"ללהפוגותזקוקהאניהרבניים

כללבדרךהןהאלהההפוגותאנרגיה.לטעון

מפנקותצלילהחופשותאומפנקותחופשות

שבכלאומריםאבלטרק.לאמעולםהן.אף

נהיותאנחנוחדשמשהועושותשאנחנופעם

מעולהזמןהוא05שגילוידעתייותרצעירות

חדש.משהולעשות

בעלייהשעותשבע
כךהבנויבמסלוללדרךיצאנו.9102פברואר

הראשוןביוםכברמקודמו.קשהיותריוםשכל

להסתגלכדיהראשוןהכללאתאותנולימדו

פולהפולהלאט.לאטלטפסצריךלגובה

אלפיעודשמענוהזההביטויאתבסווהילית.

זהפולה.פולהתטפסוהשבועבמהלךפעמים

זרועתארוכהלמעלההדרךבחייםבכללנכון

לגבהיםעלייהאיטית.להיותוחייבתמהמורות

בפסגות.הדללחמצןהתאקלמותמצריכה

גבהיםמחלתתחטפואחרתלאטתטפסו

למטה.ותחזרו

ק"מ11פולה.פולההתחילאכןהראשוןהיום

ומדהיםגונגלבתוךאיטיתעלייה

תמידאתהלפסגהבדרךהראשון.למחנהעד

אתבהכנעהמקבלתאני
שהקילימנגרוהשיעור
אניעכשיואותי.מלמד
מרגישזהאיךמבינה

שיחזיקולכךנזקקכשאתה
לצלוחלךויעזרוהידאתלך
מעליךשנישאהזהההראת

מהמכללהיפטרכדאיבטיפוס
לחיים.גםנכוןוזההכרחישלא

בתיקמיותרגרםכלכשהרגשתי

בכלנזכרתיגביעלשנשאתיהכבד
למעלה.בדרךמחייששחררתימה

למחנהבדרךהמדריךאוגוסטעם

שמענוהזההביטויאת
במהלךפעמיםאלפי

פולה'.'פולהטפסוהשבוע
הדרךבחייםבכללנכוןזה

זרועתארוכהלמעלה
להיותוחייבתמהמורות
לגבהיםעלייהאיטית.

לחמצןהתאקלמותמצריכה
לאטטפסובפסגות.הדל
גבהיםמחלתתחטפואחרת

למטהותחזרו

וולפנר
דיין
גרות
צילומים
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בכללהברכיים.עלהעומסבגללוגםהשליטה
למרותמלרדת.עדיףתמידשלעלותלינראה
דברשלבסופווהדרךמרהיביםהנופיםהקושי
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מוחשיולארחוקבביתשנראהמהמטר
ממךלחלקפתאוםהופךבשמיםענןכמו
סוריאליסטית.כמעטוההרגשה

השדיםקולות
באוהלשינהבשקיישניםשאנחנושלםשבוע
אחרלמחנהעובריםיוםמדיקטנטן.סיירים
הציודאתשסוחביםהמקומייםהפורטרים
שםומניחיםהאוהליםאתמחדשעבורנומקימים
בית.שללסוגהופךהאוהלופתאוםהתיקיםאת
בקבוקעםשינייםמצחצחיםאנחנולאוהלמחוץ
יסודיתמגבוניםמקלחתעורכיםובתוכומים
שכך.וטובראי.בליפניםקרםדאודורנט
אחדמביניםאנחנומטורפת.האינטימיות

ובלישורדיםאנחנומיליםבליהשני
מהירחמהניתוקנהניםאנחנושהתכוונו
בתוךמחיבוקכוכביםזרועימשמיםהמלא
החמצןדלילותבגללאוליוהחלומות.האוהל.
רצופהשינהדקתכלאחרותמסיבותואולי
עלמדבריםבקבוצהוכולםמוחשייםחלומות
כחולמים.היינוזה
שלמוחלטלהיעדרגםמתרגליםמאודמהר
לאאתגרזהבשביליכיאםהעולםעםתקשורת
לתקשרהצלחנופעמיםשלושרקקשה.פחות
הטלפוןהזמןשארובכלקרובינועםקצרות
הניתוקמוזיקה.ושמיעתלצילוםרקמשמש
אתמעציםאפריקהלקצבמכניסממכר.
איזה'כמושלנו.לפרטיתאותההופךהחוויה
חדשה.משמעותמקבלמשוגעים'שני
ההרבמעלההתקדמותכולליםהבאיםהימים
כ0004בגובהכולםשוניםבמחנותולינה

מתלוננת.ולאמתווכחתלאהמדריך.
מודיעלטיפוסהיציאהעםברנקו.לקירנחזור
שאניבטורהולכיםשכולםהמדריךאוגוסט
מרוכזיםוכולםעוקףלאאחדאףבראשו

הטיפוסתאונותכמעטאמנם
עבירבלתיבשבילושמאתגרומהמאתגר.
לברוח.לאןהרבהלישהיהלאבשבילי.
מפרךהטיפוסהקיר.עללהסתערנאלצתי
מטפסיםאנחנווחציקילומטרבמשךומלחיץ.
ניצביםוקירותסלעיםמעבריסלעיםגביעל
ואנידןכלשהובשלבתהום.פרושהשמתחתם
דבראיןזהאתעובריםאנחנושאםהסכמנו
הוכיחברנקוקירלעשות.יכוליםלאשאנחנו
זה.את
לרווחהנשמנוהמצוקלקצהסופסוףכשהגענו
עבוריבירידות.המשיךהמסלולאזאבל

למסעלצאתכשהסכמתי
שאניהבנתילאעודהזה
המיטהאתלהחליףעומדת

הכריותרכתהצרפתית
באוהלהסדיניםוצחורת
אתשינהובשקקטןסיירים
בארוחותהגורמהארוחות

באוהלבסיסיותשטח
המישלןכוכביואתהמטבח
וירחכוכביםזרועברקיע

מעלשמאיר

מטורפת.האינטימיות
אתאחדמביניםאנחנו
אנחנומיליםבליהשני
שהתכוונוובלישורדים
מהניתוקנהניםאנחנו
משמיםהמלאמהירח

בתוךמחיבוקכוכביםזרועי
אוליוהחלומות.האוהל.
כלהחמצןדלילותבגלל
חלומותרצופהשינהדקת
בקבוצהוכולנומוחשיים

כחולמיםהיינו

זורמים.מיםהיולאאבלבדרךאיפשהומקלחותשיהיוקיוויתי
לשקימתחתס"מבעובימזרוניםכלללנושהוצעהפרימיום
מטר0064בגובהטאוורלאבהפרטי.שירותיםואוהלהשינה
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ללילאותנומכיניםשישיביוםמטר.

נחיםשחלילהלאלפסגה.הטיפוס

שעותארבעהולכיםהיוםבמשך

אבניםרצוףמדבריובנוףשורקתברוח

ביניהןשמונחיםענניםוקרעימדהימות

שנראהמהנוףחלקומהוויםבשלווה

ההליכהבמהלךמהירח.נלקחכאילו

כתפייעלהפולניהשדלומתיישב

הפסגה.לילעללוותראותיומשכנע

שומעתאניעצמך"אתתהרגי"אל

חנהודודהשליסבתאשליאמאאת

השד.שלמגרונובמקהלהאליימדברות

מהמאוד.יפהזהק"מל6.4להגיע"גם

זהלפסגהשלםלילהללכתעכשיוצריכהאת

מדי".לךקשה

עומדתשאנילגמרימשוכנעתכברואני

שתשובלקבוצהולהמתיןבמחנהלהישאר

התהליךאתלתארקשהבפסגה.האימיםמליל

שמיליםכנראהבראש.לישעוברהמנטלי

סודיתבמגירהנשמרותפעםשקיבלנוטובות

בליאותן.שנצטרךלשעהוממתינותבלב

אצליאיפשהושםשהןלכךמודעתלהיות

יובלשלהמיליםונשלפותנפתחתהמגירה

סמוראיתהיאדיין"רותפעםלישכתבלב

לקרבתצאהיאברירהאיןאםאמיתית

עדחמושהכשהיאפשרותחסרתבנחישות

עבדזהלנצח".כדישצריךמהבכלהשיניים

הפולניהשדאתסילקתיהזדקפתיקסם.כמו

להסתערעומדתשאניוידעתימהכתף

פשרות.חסרתבנחישות

לקראתהבסיסמחנהבראפולמחנהכשהגענו

timmusה תדריך.נערךלפסגההיציאה

נדמתההקבוצהלקרבכיציאהנראה

והמדריךלמשימהלצאתשעומדקומנדולכוח

בגובהשמקורןהזיותאלושהיואוהכוח.כמפקד

התברראמתשלברגעהחמצן.ובדלילותהרב

כולם.שלבראשעברוכפירהשמחשבות

ארוךלהיותשעומדמסבירהמדריך

בקשרמדויקותהוראותנותןוקר

שתייםשכבותהנדרשללבוש

ראשפנסיהחובהלציודבתרמיל

לשעותספיירסוללותידייםמחממי

מספיקשלפנינוהמנוחה

מדגישכןהואהקושי.עלמילהאומר

קריטי.חיובייםלהיותחשובכמה

הפסגהליל
בלילה.עשרהבאחתלדרךיצאנו

ולכןהתרוקנוהשעוןסוללותלמזלי

לשלושמתחתהוטמןהטלפוןלקחתי.לאשעון

ממדכלאיבדוהזמןיקפאלבלבגדיםשכבות

כמהלראותאיפשרלאהמוחלטהחושךוצורה.

הואהטיפוסרחוקה.הפסגהוכמהתלולההדרך

פולה.פולהתמידכמו

בדממההמקפיא.בקורנצחכמוהןשעותשמונה

מחבריאחדכלדיבר.לאאישצעד.צעדצעדנו

אותם.וניצחעצמושלבשדיםנלחםהקבוצה

בחייםאוספיםשאנחנוהמנטלייםהכלים

לנוועוזריםמודעבתתבשבילנושםנמצאים

וכדיעולםמלחמתהייתההזוהדרךכשצריך.

לי.שהיהמנטלימשאבכלגייסתיבהלנצח

התמונהעםאולמןאלוןשליאמאשםאיתיהיו

ליממתיניםילדייאתדמיינתיהמנצחת

עלללכתאיךשמלמדרובינסטוניבפסגה

שמלמדאקרהארבשלהמיליםלוהטותגחלים

ניגנתיהפנימיים.השדיםאתלהשתיקאיך

שהכנתימהפלייליסטשיריםושובשובבראש

לאפריקה.במיוחד

הולךהגוףלגוף.מחוץמתפקדתהתודעה

לאמטורף.הקורצעד.אחרצעדמכונהכמו

המרתוניסטיתהדיןעורכת
מדיקילומטריםשגומעת

כמטפסתמתגלהיום
צורךבעלתאיטיתהרים
ובהשגחהבתמיכהמיוחד
שיעורלומדתאנימתמדת.

למשל.צניעותבחיים.
העליותשאימוניההבנה
ובחדראביבתלגבעותעל
להכנהנחשביםלאהכושר
הקילימנגרולעליות
שדרכהלמיפשוטהאינה
מנטלייםהישגיםרצופת

היהמסוקהוליוודיבסרטכוכבתהייתיאם

שלההרואיסיומואלמהפסגהאותימוריד

ברנקוקירעללטיפוסהיציאהלפניהסרט.

קומנדולכוחנדמתההקבוצה

למשימהלצאתשעומד
אוהכוח.כמפקדוהמדריך

שמקורןהזיותאלושהיו

החמצןובדלילותהרבבגובה

הערה




הפיסגהלפניקצתפוינטבסטלההזריחה

9102מאיגלובסליידי601

עורמעלות.81מינוספעםאישחוויתיחושבת

העינייםנוזלהאףומתקלףמתייבשהפנים

מתנפחות.

0065בגובהפוינטלסטלההגענוקרה.ואז

המוחלטמהחושךלבקועהתחילהיוםמטר.

הריםופסגותענקקרחוניוכתוםבוורודמאיר

העולם.בריאתכמושנראהבמהמעוננים

לעשותושווהרואיםמזלבנישרקמראותיש

מעבירותלאהתמונותהדרך.כלאתבשבילם

לעינינו.שנגלהוהמדהיםפעמיהחדהיופיאת

מהיופיוגםמהקורגםבעינייעולותדמעות

בראש.ליהתנגןשבדיוקמהשירוגם

לאאבלדקות54עודארכהלפסגההדרך

הכילנקודההגענוטובמזלאותן.הרגשנו

מטר.5985בגובהבאפריקהגבוהה

אחתאותהלאהיאלפסגהשהגיעההאישה

הוליוודיבסרטכוכבתהייתיאםאליה.שיצאה

סיומואלמהפסגהאותימורידהיהמסוק

דברשוםהיהלאאבלהסרט.שלההרואי

בתדריךוכבראפריקהשלבקשיחותהוליוודי

דרך.חצירקהיאלפסגהשההגעההוזהרנו

שאניידעוכברהםירידה.שעותשלושמכאן

אנרגיהעלמתפקדתושאניעליותמעדיפה

שלהמאתגריםבקטעיםולכןבלבדמנטלית

מחוץמתפקדתהתודעה
לאמטורף.הקורלגוף.
פעםאישחוויתיחושבת
הפניםעורמעלות.81מינוס
נוזלהאףומתקלףמתייבש
זהואזמתנפחות.העיניים
פוינטלסטלההגענוקרה.
דמעותמטר.0065בגובה
מהקורגםבעינייעולות

מהיופיוגם

אנחנווחציקילומטרבמשך
קירותגביעלמטפסים
פרושהשמתחתםניצבים

דןכלשהובשלבתהום.
אנחנושאםהסכמנוואני
דבראיןזהאתעוברים
לעשותיכוליםלאשאנחנו

חסוניםאפריקאיםשניבזרועותייאחזוהדרך

כמושהרגישבמהבמהירותלמטהאותיוגררו

האחרונההשעהברבעמטורף.פיסטאוףסקי

מיץכוסותעםלנוהמתינוועוזרוהטבח

טובהובשעההפסגהכיבושעלוברכותאננס
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חמשכמעטשוב.יצאנוהצהרייםארוחתאחרי

שנראהבמהתלולהבירידההליכהשלשעות

זעקוהרגלייםסלעים.זרועעקרואדיכמו

'הצילו'.

ומרגיעהמדריךמודיעמחלההיאעייפות

הגענוערבלפנותתגיעו.ובסוףצעדועודצעד

ירוקגשםיערשלבפתחוומקסיםירוקלמחנה

אחרונהערבארוחתההר.פאתיאתשסימן

שלווהקודמיםללילותבניגודלישון.ויאללה

שגופיברגענעצמותעיניירבותביקיצות

שעותעשרלאחרונפקחוהשינהלשקהשתחל

האחרון.היוםאלהתעוררנורצופות.שינה

דברילשאתנבחרתאניהבוקרבארוחת

הקבוצהאתומלמדתהמדריכיםלצוותתודה

קריאותישראליבסגנוןלפורטריםלהודות

והרענוהרעיוןאתאהבוהםהיי.כיפאק

קולטהאפריקאיהצוותולצוות.למדריכים

הייבקריאותומצטרףהקטעאתמאודמהר

עלינוהאהובהגמבובשירומסייםמשלו

הליכהשעותחמשעודפה.בעלידענושכבר

אנופעםמדיצמרת.וסבוךירוקגשםביער

קופילהקותורואיםהראשאתמרימים

ומלוותבדממהאחרינועוקבותקולומבוס

דמעותמהקילימנגרו.היציאהלשעראותנו

קאט.סיום.תעודתהתרגשות.של

נשבעת.אחת.פעםאפילוהתלוננתיולא

מחלהלאהיאעייפות

המדריךלנוהודיע
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