טיול לדרך המשי – ספטמבר אוקטובר  / 2015חווה ברייר
יצאנו לתור את דרך המשי אפופת המסתורין
שהילכה קסם מאז ומעולם על חוקרים ,תימהונים או סתם תיירים.
שבעת אלפים קילומטר מבישקק עד צ'נגדו -לאורך פסגות הטיאן-שן ,פמיר ,קרקורם ועמק הצ'ו.
חצינו מדבריות ענק שלא שמענו את שמעם,
ערים נידחות וסמויות מן העין ,סטופות ,מסגדים ופגודות גם.
אגמים ונהרות בין רכסים מושלגים במדבר-
עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר.
בין בני הדתות השונות שקמו ועלו במהלך ההיסטוריה בכל המרחב,
כמו עמי הערבה האנימיסטים ,פגשנו גם אנחנו את האל בטבע הנשגב.
לא בשיירת גמלים עמוסת כל טוב עברנו את המסע,
את דרכנו עשינו באוטובוס ,ברכבת ובטיסה.
שושלת בשושלת מתחלפת בחלפנו בין האתרים-
שושלות :צ'ין ,האן ,טאנג ,יואן ומינג ,מחליפות קיסרים.
היסטוריה בת אלפי שנים שידעה שליטים קמים ונופלים
ביניהם :נזירים ,איכרים ופולשים הכובשים את השלטון חדשות לבקרים-
במלחמות עקובות מדם ,נגד הקירגיזים על סוסי פרז'וולסקי הקטנים,
נגד המונגולים בבניית חומת אדירים-
ונגד שלטון קיסרי מנוון רב שנים – במהפכת תרבות מדכאת המונים.
סקיתים ,הונים ,חוואים ,טקארים ,קירגיזים ,מונגולים ,מנצ'ורים וטיבטים בני מחוז אחר
מי קדם למי ,רק אשחר זוכר.
בכל בוקר פוקחים את העיניים לנוף חדש וזר,
יערות אשוחים ושדרות ערבה ושידר ,מתחלפים בשיחי הערער על ההר.
והימים ימי חג ומועד לנו ולעוד עממים:
אצלנו -יום הכיפורים ,וחג הקרבן לעקידת ישמעאל -למוסלמים.
הירח העולה במלואו בשמי הערב ,הוא לסינים עילה ,לחגוג את תקופת הסתיו המתחילה
ולנו ,לצאת מבתינו הספון והסגור ולהזמין שכנים לסוכה.
ואם בשכנים ובאירוח עסקינן ,למרות שיש האומרים כי ההיסטוריה לא חוזרת-
הרי נדידות עמים היו מאז ומעולם וכבר ידוע ששום גדר את פלישת המהגרים איננה עוצרת,
אז אולי במקום לבנות גדרות וחומות אדירים
כדאי לנו ללמוד מן הסינים איך לקלוט ולקבל את הזרים.
דוכני השוק בדרך עמוסים פירות עסיסיים :ענבים ,תפוחים ,אגסים וג'ק פרוט גם
כל מלון -מסי ,כל אבטיח -מלמיליאן.
בבתי האוכל על אם הדרך מתנסים במעדני המזרח הרחוק
וסביב השולחן העגול מתענגים על ביצה קשה בלי מלח ועוף חמוץ מתוק,
ומסתבר שחוץ מתה ואורז שיש בסין –הארץ הנידחת,
יש גם בשר ודגים וגשרים וסכרים – כי זאת עדיין ארץ מתפתחת.
ולמרות זאת החשמל מגיע לכל חור ופינה,
וכל ילד וילדה זוכים ל 13 -שנות חינוך על חשבון המדינה.
וסביבנו יופי נשגב מלוא העין – כל נוף שונה מקודמו
ושיא כל הימים כולם – שמורת דז'ו זי גו.
ואנו עומדים מול היפעה הזאת נפעמים כולם
ומאחלים שכל זה לא יגמר לעולם!
וגם אם נוסיף ונספר בזה הטיול בלי הפסקה,
בטוח נפספס איזה מסלול או חוויה
כי את כל מה שעבר עלינו ,כל אחד חווה לבדו :מי בראש ,מי בלב ומי דרך האיצטומכא
וימים רבים עוד נצטרך לעכל
חוויות שלא נשכח בנקל.

כדי שטיול יהיה מוצלח ,מה בעצם צריך?
מסלול ,חברותא ,תנאים וחשוב מכל -מדרך.
נדלג על כל האחרים ,הם כמעט בטלים בשישים
כשאת הטיול שלנו הדריך אשחר המדהים!
כרועה נאמן הוביל אותנו ,צאן מרעיתו ,הבחור,
בסבלנות ובנדיבות נענה לכל בקשה וטרטור.
שופע בקיאות ומתמצא לפרטי פרטים בתחומי הידע השונים:
בהיסטוריה ,גיאולוגיה ,גיאוגרפיה ומוצא העמים,
את הלשונות והשמות המוזרים הוא מגלגל על לשונו
כאילו רוסית ,אויגורית וסינית הן שפות אביו ואמו,
הוא מכיר כל סמטה כל רחוב ופינה
אם זה בעיירה נידחת ,בעיר גדולה או באתר ארכיאולוגי בפינת גינה.
אשחר יקירנו -מה רצינו בעצם לומר? רבים מדריכים יש בעולם
ואתה עלית על כולם.
תודה!!!
ונותרה עוד שאלה אחת שהעסיקה אותי לאורך המסלול:
מה מחפשים חטייארים כמונו במין כזה טיול,
מה דוחף אנשים ,רובם בגיל הישיבה
לעזוב את ביתם הנוח והחמים ולצאת לכזה מין מסע?

