
  מסע לפטגוניה

נוודים לא  ,בחודש שבט התקבצו איש ואישה לבית הנתיבות עם תרמיל ומקל
  המים והמדבר פטגוניה. ,מודעים למסע, פנינו אל ארץ האש

לא בזרוע נטויה ,לא  ,, לא ביד חזקההובלת אותנו ללא אותות ומופתים ,אשחר
  קלה ,לא קלה הייתה דרכנו וניסע וניסע ונחנה ונאכל .

,לא בקשנו בקשנו מן מין השמיים והורדת לנו על האדמה מכל טוב הארץלא 
  והשקת אותנו מקומקום הפלא ,המים לא נגמרו.מים מן הסלע 

  ו בכל חושינו ורמ"ח אברינו.ות ומראות שבלעננו,שק מלא חוויליקטנו במסע

  הפעיל ויאה ריקה עם שלוגיות שלג עליו. ראינו מנגד את הר הגעש

  דרך צינורות הלבה שיצרו מערה.מסע לבטן האדמה 

  אול וופי  אי הפומה בשפת המאפוצה.התפעלנו משמורת נ

טורקיז ואזמרגד,  אגמים יפיפים בצבע תכלת , שרשרת הרי האנדים המושלגים,
  עוצמות חזקות נהרות שוצפים, תוך  צפיה  ביערות אופינים.ם במפלי מי

  .עץ הקטלב האדום המקומי ,עצי קוימן  לנגה אוריקריה, סקויה  וארינס

  נהר הפוטלה פו מלווה אותנו.

עצרנו בסאן מרטין הנקראת על שמו של המשחרר  חוזה ארגנטינה סן מרטין, 
  הוא חצה את האנדים  ואנחנו הלכנו ברגל להחליף כסף ולאכול אמפנדס.

   העפלנו  לפסגת  הקאמפירו ,לתצפית מדהימה על אגמים ואיים קסומים. 

לא נזכור רק בזכות היותה עיר שוויצרית ציורית או בזכות את ברילוצ'ה 
  .כות הלומו שאכלנו אצל דון אלברטוהשוקולד  המפורסם אלא בז

  ילה הפסדנו את פסטיבל הבשר והרודאו.בצ'ול

גילנו את הפסיפיקו  איזו התלהבות, הגענו לפיוי ואפי למלון קסום שנסתר 
  חמים.נות טרמים יו את גופינו  במעיצנלחביער,שם 

סטרל (יש תיעוד) דרך המחברת את מרכז אל כביש קארטרה או סע ממשיךוהמ
  .לשאר צ'ילה.וניסע בדרך  עבר כבושה ובדרך שטרם נכבשה פטגוניה

וסים טל עצים גבוהים מכ דרך לגונות,  ןהתלהבנו ביער מכושף הלכנו בי 
  סול בטבע .יפ יער קסום  וברומליות,  טחבים,חזזיות, שרכיםו מטפסים
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שימה  . הדרך עוצרת נאת מה שלא הספקנו לראות  נשלים ע"י דמיון מודרך
גם  אם לא  הגענו לאיתקה אמר , הדרך חשובה ,תרתי משמע ,דרך ארוכה

הגענו למערות שעות נסיעה כשהאוטובוס טוחן חצץ ,ף יווני אחרי אי אלו ופילוס
  הדרך הדרך חשובה. השיש.

וקיאנוס השקט,על כביש אוסטראל לא קלה היתה הדרך אך שווה, בחוף הא 
חיפשנו  וטווואינים  בסנו איונאטלס מקום קינון ודגירה של הפינגובדרכנו לפורט 

קבלת פנים של שני  פינגווינים ואחד שליווה  אותנו חיכתה לנו  פינגווינים, 
  חזרה.

נו לשמורת  טורס דל פיונה לראות את גושי ור עד כלות, בהגיעומתחנו צא
  רים ניצבים מכוסים בחלקם העליון שבות משקע  בצבע שונה.ט האדיהגרני

שלווה של מדבר פטגוני ופסגת הרי האנדים ,גונאוקות בדרך יענים והקונדור  
  ן הסבלנות והסובלנות.ברגל , תקלה באוטובוס, עמדנו במבחעובר ,הליכה 

ן מי מציל את המצב ותמיד נותן שירות גם ביום חופש,יקירינו אמציה, הפרדה בי
חיכתה לנו עם  הולנטיין  . לא החמצנו  את קאלפתהנשים לגברים  בליל 

  פסטיבל.

קרחון  עוצר נשימה. הגענו לפורטו מורנו, חזינו בחזיון בשמורת לוס גלסריאס,
הקשת . צרב בזכרוןנהנע כל הזמן קדימה וחלקו נשבר עם הגיעו למים. מחזה ש

ליוותה אותנו עוד מספר פעמים להזכירנו  את הברית  בין ה' לאדם לא יהיה 
עוד מבול על האנושות. תזכורת  יש לשמור על יופי הבריאה הכל  ניתן לאדם 

קיון בשמורות. לא ישיתקן,יש לציין את השמירה על הטבע והנ אם נקלקל אין מי
  פסחנו על בתי קברות של אנשים וקרחונים.

ברזיל ארגנטינה ופארגואי חזינו בשרשרת מפלים  מהגדולים  הגבול שולש במ
בעולם האיגואסו, נגמרו לי המילים ,לתאר את עוצמתו ויופיו של הטבע הצד 

והצד הברזילאי צפינו  במפלים ואשדים  ספגנו רסיסי מים הארגנטינאי הפראי  
  פויהסכר הגדול איתפה והתפעלנו ממלוע השטן עמדנו פעורי 

גילנו עיר יפה סגנון בניה אקלקטי, שדרות רחבות שכונות  איירס בבאנוס
חוינו רגעים מרגשים לוח קיר עם  דפים מכתבי  צבעוניות,כיכרות ומונומנטים

  קודש שנשמרו בקתדרלה קתולית.

ועמדנו ברחבה שם  נערכה הפגנת האמהות שנתנו השראה  'ובפלסה דה מאז 
  עדים  לכיכר להפגנה.לאמהות אחרות ולקראת ערב המוני אדם צו
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רוי דז'נרו עיר מופלאה תוססת,יושבת לאורך האוקיאנוס האטלנטי בין צוקי 
עמדנו על הרגלים לחזות בקרנבל מרהיב  קרנבלגרניט אין רגע דל, פסטיבל או 

  וססגוני.

  סוד ההצלחה במסע שלנו השילוש הקדוש ,מקום ,מדריך וחבורה.

  על המקום דברתי ארוכות...

וענו מורה דרכינו הובלת אותנו ואנו אחריך,כאחד העם קמת אשחר, אתה ר
וריתקת אותנו בסיפורים. העברת הרצאה  בחוייותתפת אותנו יממקום מושבך,ש

אוגרפיה ותרבות.ספרת לנו על כובשים,ספנים אמיצים ימלומדה על גיאולוגיה,ג
  ראות נוף עוצרי נשימה,הלכנו אחריך.ממ ליהנותומגלי עולם. סחפת אותנו 

  ינים ומרגשים הרחבת ידיעותינו.ידרכים היפות באתרים מענב

ת חילק, רב  גילת רגישות אנושית ואיפוק רב,נתת תחושת יכולת ועידוד ,אשחר
ול כעין רפלקסיה ידיעותך  בהנאה בדומה לאור הנופל על מראה והוא מוחזר כפ

  שזיק זה לא יגמר לעולם.על הזולת.

  לעשות את מה שאתה אוהב.אתה אוהב את מה שאתה עושה ותמשיך 

אנשים טובים  הזכות להכירכם, ורה  שכזו חברים יקרים,ניתנה ליבואתם ח
אם יש  ם ומפרגנים. מנוודים הפנו לחבורה.יעוזרים ,מתחשב מענינים וסקרנים,

את נפשנו להנות מהחיים זהו היום , תמיד זה היום. שנתפעם מעצם החיים 
נמשיך להיות נלהבים וסקרנים ונפגש מחברותא ,ש ,מיופיו והדרו של הטבעי

  במסעות אחרים.

  .ולכם חברים רמר תודה לך אשחולו ם להודות להלל ילפי כך אנו חייב

  

  בהנאה ואהבה,

  שלמה ושרהלה גוברמן

 קיבוץ משמר השרון
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