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2. השכם בבוקר הוליכו נשים וגברים את הצאן והבקר של המשפחה אל נקודת 
מפגש. משם הוליך רועה הכפר את בעלי החיים אל המרעה.

הצואה  ולנקות  לחלוב את הפרות שלה  כדי  קום  טינה השכימה  סבתא   .3-4
שלהן. לאחר החליבה הסירה את בגדי העבודה ואת המגפיים, לבשה את בגדי 

השרד הייצוגיים, ויצאה אל עבודתה כמורה בבית הספר שבכפר.

נחיתה בכפר גוגאשאני 
לאחר תעייה בדרכי עפר זרועות מהמורות, לא משולטות, ומתפתלות 
בין שדות מזהיבים באור אחרון, ובינות עדרי צאן ובקר השבים מיום 
המרעה אל ביתם, מצא הנהג החביב שלי מאלחז את הדרך אל הכפר 

גוגאשאני )Gogashani( שבהרי הקווקז הנמוכים, סמוך לווארדזיה. 

ביקשתי ממאלחז - שיודע מעט עברית ויש לו קשר חם עם חברים 
רחוק  אותנטי  לכפר  אותי  לקחת   - פעמים  כמה  בה  וביקר  בישראל 
שבוע  כעבור  ולשוב  הבתים,  באחד  לינה  לי  להסדיר  תיירים,  מעין 
ואמר  דעתו,  עליו  מי שהשתבשה  כעל  עליי  הוא הביט  לקחת אותי. 
לי: "אתה צריך לדעת שהשירותים הם במרחק 100 מ' מהבית, אבל 
אם תרוץ זה יהיה רק 20 מ'...". השבתי לו שזה לא מרתיע אותי, שאני 
שגם  לי  אמר  ואז  זה.  עם  לחיות  ושאוכל  הזאת,  החוויה  את  מכיר 
מקלחת אין, אבל בכפר השכן יש חמאם פרימיטיבי ואם ארצה ייקחו 
כתפיו  הרים את  ושאסתדר. מאלחז  בסדר  שזה  לשם. השבתי  אותי 
ושאל: "מה תעשה שם שבוע שלם?" ואז הוסיף: "אם תרצה, אארגן 
לך לעבור לכפר אחר כשיימאס לך". לבסוף ניאות למלא את בקשתי, 

ויצאנו לדרך. 

הוריד את  הוא  בחום.  פנינו  קיבל את  נתנזה, אבי המשפחה,  זקארו 
בנו  של  חדרו  הוא  כלל  שבדרך  חדרי,  את  לי  והראה  שלי  המזוודה 
סולחני, שסיים זה עתה את שירותו הצבאי. סולחני עבר לכבודי לישון 
במבואה של הבית. טרם הספקתי להניח את מעילי וציוד הצילום שלי 

בחדר, וכבר נקראתי לטקס אשר יחזור על עצמו מכאן והלאה הרבה 
ערכה  המשפחה,  אם  בקיצור,  טינה  או  טינהטיני,  יום.  בכל  פעמים 
חצ'פורי.  בלי  אפשר  ואיך  ריבה,  לחם,  דבש,  גבינות,  ועליו  שולחן 
של  קטנים  פלסטיק  בקבוקי  מתוך   - קטנות  לכוסיות  מזג  זקארו 
מים מינרליים - צ'הצ'ה, ובירך את בואנו בצל קורתו. לאחר קריאת 
ה"גאומרג'וס" )לחיים בשפה הגיאורגית(, לגמנו, ועוד טרם חזרה אלי 
נשימתי מחריפות המשקה נמזגו בשנית הכוסיות, ומאלחז, שעדיין לא 
נטש אותי, הרים את הכוסית ובירך אף הוא. המשקה התרוקן לגרונות 
כאילו היה מים. אז הבחנתי שכל העיניים נשואות אלי, והבנתי שאני 
החל  תרגם,  ומאלחז  דבריי  את  שנשאתי  לאחר  לברך.  בתור  הבא 
הסיבוב מחדש, ואני כבר הרמתי ידיים והודעתי שאיני מסוגל עוד. זה 

לא מנע מכל המסובים להמשיך לברך וללגום לפי התור. 

שהבאתי  הצנוע  השי  מאוד.  ואוהד  חם  היה  המשפחה  עם  המפגש 
מארץ הקודש - צלב עשוי עץ זית - רק הוסיף לאווירה המחבקת. איש 
לא מדבר שם אנגלית, אפילו לא מילה. אולם למזלי, הבת אלני והנכדה 
בת השנתיים ברברה, באו מהעיר הגדולה לביקור בבית ההורים. אלני, 
שהיא בוגרת אוניברסיטה, דיברה מעט אנגלית ושימשה במשך כל זמן 

שהותי שם כמתורגמנית. 

אל  פנס  לאור  דרכי  את  למצוא  שלמדתי  ולאחר  ארוך,  לילה  לאחר 
חליבת  את  לצלם  בבוקר  השכמתי  מהבית,  המרוחקים  השירותים 
מטפחת  וקשרה  טריינינג  מכנסי  שלבשה  טינה,  סבתא  הפרות. 
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צבעונית לראשה, אספה את צואת הפרות אל תוך מריצה, והתיישבה 
הוליך  זקארו  סבא  שלה.  הפרות  חמש  את  לחלוב  נמוך  שרפרף  על 
מדהים  מחזה  אחריו.  לבוא  לי  וסימן  לבית  מחוץ  אל  הפרות  את 
נגלה לי - מכל פינות הכפר הוליכו נשים בחלוקים צבעוניים ושביס 
לראשן, וגברים חבושי כובעי קסקט ומקלות ארוכים בידיהם - את 
נקבצו  אט  אט  ידיים.  רחבת  מפגש  נקודת  אל  שלהם  והבקר  הצאן 
בעלי החיים מכל משפחה ומשפחה, עד להיותם עדר ענק. אז הופקד 
העדר בידי רועה הכפר, גוראמי, שהוביל אותו אל שדות המרעה רחבי 
הידיים. השיטה הזאת פותחה כאן בכפר במטרה לאפשר לחקלאים, 
החורף  לקראת  בתיהם  ובתחזוקת  בשדותיהם  לטפל  הכפר,  תושבי 

הממשמש ובא.

טינה  את  מצאנו  שם  לביתו.  יחד  וחזרנו  מפרותיו,  נפרד  זקארו  גם 
שערכה את השולחן לארוחת הבוקר. בקושי זיהיתי 

את טינה שהייתה עכשיו מטופחת, מאופרת ובלבוש ייצוגי. לשאלתי 
את  ניקתה  שבבוקר  הזאת,  שהאישה  לי  התברר  מועדות,  פניה  לאן 
בדרכה  והיא  אוניברסיטה  בוגרת  היא  אותן,  וחלבה  הפרות  צואת 
לבית הספר המקומי, שם היא מועסקת כמורה. במהלך ארוחת הבוקר, 
שמקומו של הצ'הצ'ה לא נפקד ממנה, הסביר זקארו שהיום אוספים 

תפוחי אדמה בשדה, ואני מוזמן לצלם.

עונת איסוף תפוחי האדמה
וביניהם  התלמים,  לאורך  עמדו  לבנים  שקים  של  שורות  שורות 
תפוחי  את  שליקטו  וגברים  נשים  של  צבעוניות  דמויות  התרוצצו 
האדמה מבינות לרגבים והשליכו אל דליים ומכלים, ומשם אל השקים 
גרמו  קמעה  המעוננים  השמיים  בשורות.  והתרבו  שהלכו  הלבנים 
השקים  את  צבעו  עת  ועדינות  רכות  להיות  המסוננות  האור  לקרני 
ואת המלקטות באור נפלא ורך.  חלומו של כל צלם. בניגוד לשמחה 

עצובות.  זקארו  של  שעיניו  הבחנתי  לו,  שותף  שהייתי  למחזה  שלי 
תפוחי  על  הצביע  והוא  קרה,  מה  אותו  שאלתי  הסימנים  בשפת 
האדמה והראה באגרופו הקמוץ כמה קטנים הם, והסביר שהגשם לא 
הגיע בעיתו וזו התוצאה. צר היה לי מאוד לראות את החקלאי הגבוה 

והחסון הזה עם מבט חסר אונים ומאוכזב מפרי עמלו.  

המשכתי לטייל בין השדות שבהם נאספו תפוחי האדמה, והתוודעתי 
לאכול  או  לצלם  אותי  הזמינו  אחת  שלא  האחרים,  הכפר  לתושבי 

ולשתות איתם יין או צ'הצ'ה. אנשים 
מופלאים, חמים ומכניסי אורחים. 

שהתיישבה  אנשים  חבורת 
לארוחת בוקר הבחינה בי. הם 
קראו לי להסב עימם, ופינו לי 
מקום על אחד מארגזי העץ. לא 
כוס  מלשתות  להימנע  יכולתי 

יין ולאכול מפיתם. כשהתרגלו לנוכחותי והפסקתי לשמש אטרקציה, 
וכל אחד חזר לעסוק בארוחתו, הנחתי את המצלמה על רגבי העפר 
מפה  פרוסה  ולמרגלותיהם  הסועדים  את  במסך  וראיתי  השחורים 
מתוצרת  ולחם  גבינות  צבעוניים,  פירות  מגוון  עמוסה  מאולתרת 
עצמית - על רקע השמיים הנפלאים. המראה הזה הזכיר לי את סיפור 
למלאכים  קרא  עת  האורחים,  מכניסי  מגדולי  שהיה  אבינו  אברהם 

להיכנס ולהתארח בצל אוהלו. 

טינהטיני גיבורת-על
שבו  הבית  אל  הכפר  בתי  בין  שערכתי  מסיור  שבתי  הימים  באחד 
התארחתי, אל טינה ומשפחתה. היא לבשה שוב את בגדי העבודה שלה 
והסבירה  לבית,  מחוץ  עמדה  אשר  חבית  בחצי  אש  בהבערת  ועסקה 
כמות עצומה  טינה לשה  לחם.  לאפיית  ה"תנור"  לי שהיא מכינה את 
של בצק, חילקה אותו לחלקים וגלגלה אותם לצורה של לחם גדול 
ועבה. בעזרת מברשת מרחה על הכול תערובת של ביצים ומיקמה 

<< עשורות שורות של שקים לבנים עמוסי תפוחי אדמה 
נערמו לאורך התלמים. גברים ונשים בבגדים צבעוניים 

ליקטו בזריזות את התפודים וצלפו לתוך הדליים.
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הכול בתוך החבית שמחוץ לבית. לאחר כ-30 דקות שלפה משם את 
חשק  ועושה  מוזהב  היה  ומראהו  נפלא  ניחוח  שהפיץ  האפוי  הלחם 
לנעוץ בו את השיניים. בזמן שהלחם נאפה בתנור טרחה טינה להכין 
יחד עם ביתה אלני ההריונית, חינקאלי גבינה. זה בצק מרודד ממולא 
גושי גבינה, שנסגר בצורת פרח. הן יצרו כמות גדולה והניחו הכול בתוך 
סיר לבישול. בין לבין רצה טינה להדיח את הכלים מתחת לברז שבחצר 
הבית, ברז שלעולם אינו נסגר מחשש שיקפאו המים והצינור יתפוצץ.  

לי שהם שמחו מאוד  נראה  ושמחה.  לבבית  הייתה  האווירה בארוחה 
שמעתי  למעני.  לעשות  מאודם  בכל  והשתדלו  בביתם,  אורח  שיש 
שהגיאורגים מאמינים שאם מגיע אורח זהו שליח שיש לתת לו את כל 
היחס הראוי לשליח אל. הצ'הצ'ה כיכבה כמו בכל ערב ובוקר, תוך כדי 
ברכות ודברי תודה למארח ולאלוהים. הנכדה הקטנה ברברה התרוצצה 
בין תנור החימום שבו בערו גחלים לוחשות לבין הספה - שראתה ימים 
ועיניי לא הפסיקו להשגיח עליה בדאגה שמא תיתקל   - יותר  טובים 
במשהו ותיפול על התנור. אך בני המשפחה לא ייחסו לזה כל חשיבות, 
ואפשרו לה להשתובב. גם כשנפלה וקיבלה מכה ובכתה לא רצו אליה 
- כמקובל במקומותינו - עד שהרמתי אותה אני מן הרצפה ושרתי לה 
"נומי נומי ברברה", והיא נרגעה. לאחר זמן שמעתי את הקטנה מזמזמת 
ושרה בעברית "נומי נומי ברברי", וחייכתי בהנאה. בהמשך השבוע כל 

המשפחה ידעה לשיר את שיר הערש הזה...  

ממני  וביקשו  בישראל,  בחיים  מאוד  התעניינו  נתנזה  משפחת  בני 
להראות להם את ביתי ואת בני משפחתי. אני נוהג לקחת עימי תמיד 

ברחבי  שלי  מהמסעות  מצגות  וגם  ומהמשפחה,  מישראל  תמונות 
העולם. הם הוקסמו מהמראות, מהנוף בישראל, מים המלח, מהעיר 
הגדולה, מהשכונה שבה אני גר ומהגן הגדול העמוס פרחים ועצי פרי 
אשר הוקם על גג ביתי, מעל לקומה השביעית. הם ישבו מרותקים אל 
הלפ-טופ שלי וצפו על החיים בטוגו ובנין )באפריקה(, שם ביקרתי 
והם  שם,  החיים  על  שסיפרתי  מה  כל  את  תרגמה  אלני  קודם.  שנה 
טינה  ביקשה  הערב  בסוף  והסיפורים.  המראות  את  בשקיקה  בלעו 
שאבוא לבית הספר שבו היא מלמדת, ואספר לתלמידים והמורים על 

הבית שלי ועל אפריקה.  נעניתי ברצון.

טינה לבושה בבגדי השרד שלה, ערכה לי סיור בין הכיתות, ובעזרת 
המורה לאנגלית שתרגמה שוחחתי עם התלמידים. בכיתות לומדים 
ילדים בגילים שונים, בגלל המספר המועט של התלמידים. בכיתה של 
טינה היו בסך הכול ארבעה תלמידים. התלמידים הבוגרים יותר, בני 
ה-16-15, התעניינו במה שעשיתי בחיים. לשאלתי מה הם היו רוצים 
לעשות בהמשך דרכם, הבנתי שיש להם מטרות נעלות והם מכוונים 
גבוה – הם רוצים להיות אנשי משטרה, מדענים, לעסוק ביחסי ציבור, 
בפוליטיקה. הופתעתי לשמוע זאת מילדים שגדלים בכפר, שחלקם אף 
לא יצאו ממנו מעולם. זכיתי לראות שיעור בריקוד עממי גיאורגיאני 
שהציגו הבנות הבוגרות בבית הספר. כשהצגתי את המצגת על טוגו 
ובנין )"טבע הדברים" 255, 260( לא הייתי צריך לומר דבר. טינה זכרה 
הכול וסיפרה ישירות לצופים את כל מה ששמעה ערב קודם. האישה 
הבוקר  בשעות  מהשכמתה  מחדש.  פעם  בכל  אותי  הדהימה  הזאת 
המוקדמות אין לה רגע דל. כל היום היא עמלה וטורחת -  כביסה, 
האווזים,  האכלת  ניקיון,  חליבה,  טווייה,  אפייה,  בישולים,  כלים, 
טיפול  הספר,  לבית  יואני  בנה  הכנת  בנכדה,  טיפול  אש,  הדלקת 

2

1-2. טינה גיבורת-על. אין לה רגע דל. לאחר החליבה, ניקוי צואת הפרות, 
הברישה  בצק,  לשה  היא  חינקאלי,  והכנת  בישול  הספר,  בבית  עבודה 

אותובביצים, והניחה מגש עמוס בתוך חבית ששימשה כתנור אפייה. לאחר 

חצי שעה יצא מה"תנור" לחם זהוב וריחני שהזמין לנעוץ בו שיניים.
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בחמותה הזקנה והחולה, הגשת האוכל לשולחן לכל בני המשפחה, וכל 
זאת בנוסף להיותה מורה בבית הספר. היא היחידה במשפחה שיש לה 
משכורת קבועה. קשה להסתמך רק על תוצרת השדה. בערב, לאחר 
שכל בני הבית גמרו לאכול, לשתות צ'הצ'ה ולפטפט, יושבת טינה עם 

בנה הצעיר שלומד בכיתה ב' ועוזרת לו בהכנת שיעורי הבית. 

משפחה ממוצעת בכפר זקוקה למחייתה לכ-600 לרי )כ-900 ש"ח( 
לרי   200 ועוד  כמורה,  מעבודתה  טינה  משתכרת  לרי   400 בחודש. 
הירקות  גידולי  כקצבה מהמדינה.  )בבושקה(  רבתא  מקבלת הסבתא 
שבקרבת הבית וכוורות הדבש משלימים את ההכנסה הביתית. לפני 
כמה חודשים נפטר אביו של זקארו, והמשפחה ערכה הלוויה שכללה 
סעודה גדולה. מאות אנשים הגיעו מכל כפרי הסביבה, וכמות האוכל 
המשפחה  בתקציב  רציני  לגירעון  גרמה  להכין  המשפחה  שנאלצה 
ולחובות גדולים לבנק. עכשיו אין להם שום כסף פנוי להשקעה בבית, 
בילדים ובצורכי המשפחה מעבר למזון. כל ההכנסות מגידול תפוחי 

האדמה מוקדשות להחזר חובות. 

השכן רזו בריג'ה והמקלחת המדליקה 
יחסי השכנות בין תושבי הכפר נפלאים וקרובים ביותר. הם נוהגים 
להתארח זה אצל זה בכל זמן, ומיד פותחים שולחן ונמזגות הכוסיות. 
בבית הצמוד לביתו של זקארו גר זוג מבוגרים, רזו וונירה. כבר ביום 
הראשון שהגעתי לכפר ניסה רזו לעניין אותי בביתו בן ה-400 שנה. 

הבטחתי לו שאכנס אליו בהזדמנות. 

אליו.  להיכנס  בי  והפציר  בדרך  עובר  אותי  ראה  הוא  הימים  באחד 
נעתרתי להזמנה. אשתו ונירה ערכה מיד שולחן, ולא עזרו מחאותיי 
שרק לפני שעה קלה אכלתי. הוא ערך לי סיור בביתו המטופח, הנקי 
הילדים  שכל  ופנטומימה(  ידיים  )בשפת  "סיפר"  הוא  הידיים.  ורחב 
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1. יואני, בנה הצעיר של טינה, רץ מדוגם לבית הספר, לאחר שהיא 
עברה איתו על שיעורי הבית ואף רחצה והלבישה אותו.

שלו  המשדדה  איך  בפניי  מדגים  הכפר,  מתושבי  אחד  זורם,   .2
עובדת. ברקע בוהק ביתו המשופץ המכוסה גג אסבסט.

שלו נישאו והם גרים בעיר הגדולה, ואילו הם, הזקנים, אין להם יותר 
כוח לעבד את האדמה. בתוך כך שלפה ונירה ממזווה החמוצים העמוס 
צנצנת חמוצים מעשה ידיה להתפאר. רזו הוציא בקבוק יין שלדבריו 
הוא בן 30 שנה וזו הזדמנות מתאימה לפתוח אותו. הוא הוציא שתי 
ובהריחו את תוכן הבקבוק החל בקריאות  קרני איל, פתח את היין, 
התפעלות "הו הו הו הו" )בקול עמוק וקצבי(, מזג את היין לתוך קרני 

האיל, ולאחר קריאת "גאומרג'וס" וברכות כמקובל שתינו את היין. 

והייתי בטוח  בבית הבחנתי באחד החדרונים באמבטיה,  בזמן הסיור 
שזו איזו גרוטאה שמשמשת כמחסן. שאלתי את רזו אם יש לו מקלחת, 
והוא, בגאווה גדולה, ענה - בוודאי. מים חמים? שאלתי, כן כן מים חמים. 

וקבענו  בחיוב  שנעניתי  וכמובן  אצלו,  להתקלח  אוכל  אם  התעניינתי 
להכנת המקלחת. משאיחרתי  צריך התראה של שעה  שעה למקלחת. 

בחמש דקות לשעת המקלחת, בא רזו לקרוא לי שמא שכחתי. 

אמבטיה  הייתה  בחדרון  מאוד.  ונעימה  מפתיעה  הייתה  החוויה 
ששאבה  חשמלית  משאבה  התחברה  ואליה  קרים,  מים  שהכילה 
וגבוה מתוצרת  דוד מוארך  והזרימה אותם למעין  את המים הקרים 
עצמית שבתחתיתו דלקה אש. המים שנשאבו מהאמבט עברו בצינור 
כל אימת  מן האש שדלקה שם.  והתחממו  לאורך המתקן,  שהתלפף 
שפתחתי את הברז של החלה המשאבה החשמלית לעבוד ברעש גדול, 
והגיעו מים חמים. כשיצאתי מן המקלחת לאחר זמן קצר, שמח וטוב 
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לי  הראה  הוא  מהר.  כך  כל  למה  ושאל  בפליאה  רזו  אליי  הביט  לב, 
טוב  של  שפע  במקלחת.  שלמה  שעה  להישאר  שיכולתי  השעון  על 
כמובן  כלל  ה"שירות"  לאורח.  מושלמת  שמחה  לגרום  כן  ורצון  לב 
רזו  ולגימת כמה כוסיות צ'הצ'ה, תוך שחיקיתי את  גם ארוחת ערב 
ונירה.  רעייתו  לקול צחוקה המתגלגל של  הו"  הו  הו  בקריאות ה"הו 

החלפנו חוויות וסיפורים עד שעת השינה.

הנצרות היא הדת השלטת בגיאורגיה. התושבים רובם ככולם דתיים, 
בכפר  גם  מקום.  בכל  הזמינות  הרבות  בכנסיות  בקביעות  ומבקרים 
צורכי  את  המספקת  ואינטימית  קטנה  כנסייה  הוקמה  גוגאשאני 
התושבים. באחד הבקרים יצאה המשפחה לבקר בכנסייה. הנשים עטו 
לראשן מטפחות, וכולם התלבשו יפה וצעדו לעבר הכנסייה. התפילה 
כל אחד בפני  ותפילה אישית של  נרות  וכללה הדלקת  הייתה קצרה 

האיקונות ובפני הצלב שדמות ישו עליו. 

צ'הצ'ה המשקה הלאומי
הצ'הצ'ה מהווה פתיח לכל מפגש חברתי. כל מי שמזמין אותך לשתות 
מזקארו  ביקשתי  כמובן.  ידיו  שלו, שהוא מתוצרת  בצ'הצ'ה  מתגאה 
כאן  גם  הזה.  והחריף  הנוזל השקוף  מייצר את  הוא  איך  לי  להראות 
שיתוף הפעולה בין השכנים היה מושלם. רזו הביא את הציוד, וזקארו 
היכן  הוחלט  התייעצות  לאחר  להפקה.  האינסטרומנטים  את  הביא 
להעמיד את הציוד, שכלל מכל עגול עם משפך מוזר, שכוון לתוך מכל 
והדר  צינור העטוף במים קרים. ברוב פאר  מלבני שבתוכו הסתלסל 
נפתח אחד המכלים שהביא זקארו וצחנה של פירות רקובים עלתה 
ריאותיהם  מלא  ושאפו  המכל  אל  ראשם  את  קירבו  הגברים  ממנו. 
את הריח וקראו קריאות התפעלות. המכל הכיל שזיפים, משמשים, 
תהליך  ועברו  שנה  לפני  בו  שאוחסנו  פירות  מיני  ועוד  אפרסקים 
הובערה  והאש  המכל,  לתוך  נמזגה  כולה  הזאת  העיסה  תסיסה. 
מתחתיו. ונירה הכינה בצק ואטמה באמצעותו את כל החיבורים שבין 
המכלים, כדי שהאלכוהול לא יתנדף דרכם. משהחלה העיסה לבעבע, 
האדים שעלו ממנה הוזרמו אל הצינור המסולסל בתוך המים הקרים 
אט  אט  שטפטף  לנוזל  התעבו  הפירות  מן  המזוקק  האלכוהול  ואדי 
לתוך מכל פלסטיק, ומשם מזג רזו כוסיות לכולם. קריאות ה"הו הו 
שריחפו  השבחים  גם  כמו  להגיע,  איחרו  לא  וה"גאומרג'וס"  הו"  הו 

באוויר הרווי אלכוהול. 
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1. בסיור שערכתי בשדות הכפר הזמינו אותי 
לארוחת  אליהם  להצטרף  התפודים  מלקטי 

הבוקר. מפה מאולתרת נפרסה על פני הרגבים 

הירקות,  בצבעי  נצבעה  ומייד  השחורים, 

הפירות, הלחם והיין שהונחו עליה.

הייעודיים  הכלים  את  הכינו  וזקארו  רזו   .2
להפקת הצ'הצ'ה, והבעירו

את האש להרתחת תערובת הפירות התוססת. 

והחריף  השקוף  הנוזל  החל  מה  זמן  לאחר 

לטפטף לתוך בקבוק שהונח בקצה הצינור.

3. רזו השכן הזמין אותי להתקלח בביתו, היות 
שלמארח שלי לא הייתה מקלחת.

 .4
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סוף דבר
לשהות  לעצמי  שהקצבתי  הזמן  עבר  במהירות.  וחלף  הלך  השבוע 
בכפר, אך הטעמים, המראות והחברויות אשר התגבשו במשך השבוע 
מן  פסו  לא  כי  התובנה  מסעותיי.  בהמשך  אותי  ללוות  יוסיפו  הזה 
העולם אנשים טובים המעניקים מעצמם שלא על מנת לקבל תמורה, 
מביאה לי הרבה תקווה ומפיחה בי אנרגיה לגלות עוד ועוד מקומות 
לחלוק,  לארח,  אמיתי  רצון  מלאי  אנשים  עם  וייחודיים  מופלאים 
להעניק, לחבק, לכבד ולשתף את המעט שיש להם, ולתת לך הרגשה 
חיים.  אנו  שבו  והנוקשה  הקשה  בעולם  זאת  כל  רצוי.  אורח  שאתה 
רוב האנשים אינם מגיעים למחוזות הללו שבהם לא קיימים  תנאים 
הולמים לתיירים. חשוב לי מאוד, כצלם תרבויות ואתנוגרפיה, להביא 
טעם  את  לטעום  בחוויותיי,  לשתף  הרחב,  הקהל  בפני  צילומיי  את 
ולעורר חשק במטיילים  החיים של תרבויות אחרות ושונות משלנו, 

לעשות מאמץ להתפשר על התנאים, ולבקר במחוזות המרוחקים ולא 
להישאר על הציר המקובל במסלולי התיירים. 

ובל נשכח לתת את הקרדיט למצלמה שהיא החצי השני שלי ומשמשת 
לגילוי  ופותחת בפניי דלתות  עבורי כמפתח להגעה למקומות הללו, 

עולמות ותרבויות המפתיעים בכל פעם מחדש... 

יהודה שמח - צלם תרבויות - 
נושא תוארי "צלם אומן" בין-לאומיים - 

בישראל, באירופה ובארצות הברית.
www.culturesphotography.com
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1. השדות המעובדים בגוגאשאני, על רקע הרי הקווקז המושלגים. 2. לאחר ליקוט תפוחי האדמה, המשדדה הרתומה לסוס 
גורפת את שאריות הצמחים והשורשים שנשארו באדמה. 3. רועה בבגדיה הצבעוניים משגיחה על הכבשים בשדה. 4. הנצרות 

היא הדת השלטת בגיאורגיה. אלני קשרה לראשה מטפחת ולקחה את בתה הפעוטה אל הכנסייה המקומית, עם כל המשפחה.

 


