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אגדה קירגיזית מספרת שבזמן שאלוהים 
חילק את המדינות לנציגי כל העמים הנ־
הוא  נרדם.  לתורו  שהמתין  הקירגיזי  ציג 
העולם  כל  את  חילק  שאלוהים  לאחר  רק  התעורר 
ולא נשארה לו פיסת אדמה. חשב אלוהים מה לעשות 
לעצמי גן עדן, אני אתן לכם  ולבסוף אמר: "בניתי 
חלק ממנו". ואכן, הנופים בקירגיזסטן נראים כמו גן 
עדן, בעיקר באזורים הכפריים ואזורי ההרים. נופים 
פראיים עוצרי נשימה. אין ספק שאלוהים עבד כאן 
שעות נוספות עם המכחול ויצר טבע במלוא עוזו וב־
מלוא תפארתו. פסגות הרים מושלגות, נהרות שוצ־

פים וגועשים, מפלים, אגמים, מצוקים וקניונים.  
מרבית תושביה של קירגיזסטן — מדינה נחשלת 
השוכנת בחלק המרכזי של יבשת אסיה — גרים בכ־

פרים ובחלק מהשנה מנהלים אורח חיים של נוודים 
לכל דבר ועניין. בחודש מאי, כאשר הקיץ מתקרב 
והשלגים מתחילים להפשיר בהרים וברכסים, תושבי 
הכפר מתחילים לנדוד עם העדרים שלהם בחיפוש 
אחר שטחי מרעה. במהלך הנסיעה בג'יפים בדרכים 
נתקלנו פעמים רבות בנוודים המובילים את העדרים 
שלהם באזורי הפרא. עדרים מרהיבים של כבשים, 
עיזים, פרות וסוסים. המראות של מאות סוסים נו־
דדים או רועים מול הרים מושלגים ולצד נהרות גו־

עשים הם מראות מדהימים. 
מתגו־ בהן  יורטות  המון  רואים  הדרכים  לצידי 

ררים משפחות הנוודים. הנוודים במרכז אסיה החלו 
להתיישב ביורטות לפני 2,000 שנים. המסורת הזו 
נשמרת כאן עד היום. היורטה היא מעין בקתה עגולה 
שהנוודים הנודדים פיתחו כדי שיהיה קל לפרק ולה־

עמיס אותה על בהמת משא. היריעות של היורטות 
עבות ומונעות חדירת מי גשמים. בלילות מדליקים 

הנוודים מדורה באמצע היורטה כדי להתחמם. בכי־
פת הגג של היורטה יש חור המאפשר לעשן המדורה 
בצבעים  מרהיבות  בפנים  היורטות  החוצה.  לצאת 
ובאיורים על הבדים. בטיול ישנה אפשרות ללון בהן. 
ניתן גם לצפות במשחקי רכיבה מסורתיים של הנ־

וודים ובתחרויות ציד על ידי עיטים מאולפים.    

שני בתי מלון
קירגיזסטן היא מדינה לא מאוד מתוירת. לא מדו־
בר במינוס אלא בפלוס גדול, כך ניתן לחוות בה חוויה 
אמיתית ואחרת מרוב המקומות שהייתם בהם. העיר 
הבירה היא בישקק, בה מתגוררים כמיליון תושבים 
(כעשרים אחוז מכלל תושבי המדינה). בעיר הבירה 
מס־ תיירים,  בהם  לארח  שראוי  מלון  בתי  שני  יש 

בירים לנו שם. לשם השוואה, בתל־אביב יש פחות 
מחצי מיליון תושבים ובה עשרות בתי מלון, מלונות 
מפוארים מ־5 כוכבים ומטה. מלון 5 כוכבים לא תמ־
צאו כאן, אך המלון שהתארחנו בו היה נחמד מאוד 

וענה על כל הצרכים שלנו. 
העיר השנייה בגודלה היא אוש, הממוקמת בד־
רום המדינה. באוש מתגוררים 250 אלף תושבים, 
היא המרכז של דרום קירגיזסטן וקרובה לגבול עם 
אוזבקיסטן. למרות היותה העיר השנייה בגודלה יש 

מתא־ לכאן  שמגיעים  תיירים  אחד.  מלון  בית  בה 
רחים בעיקר ב"גסט האוסים" — בתים רגילים של 
אנשים רגילים המתפרנסים מאירוח תיירים. מדובר 
בדרך כלל בבתים רחבי ידיים בעלי מספר חדרים 
מגיעים  תיירים  כאשר  המשפחה.  בני  ישנים  בהם 
מצטופפים בני המשפחה בחדר אחד או שניים והח־

ולטובת  התיירים  לטובת  מפונים  האחרים  דרים 
היא  "קירגיזסטן  למשפחה.  מכניסים  שהם  הכסף 
מדינה בתולית", אומר יזהר גמליאלי, בעלי החב־
רה שאירגנה את המסע. "היא תישאר בתולית גם 
עוד 20 שנה. זה הקסם שלה". יזהר התחיל לעשות 
טיולים בקירגיזסטן לפני 3 שנים. "זה מקום קלאסי 
לטיולי ג'יפים. יש כאן נופים מדהימים, אותנטיות 

ואנשים חמים".  

סוס זה פרה
קירגיזסטן, שהייתה בעבר חלק מברית המועצות, 
קיבלה עצמאות ב־1991 עם פירוק הגוש הסובייטי. 
אוכלוסייתה מונה כ־5.5 מיליון תושבים, כ־15 אחוז 
מהם רוסים. מרבית התושבים הם מוסלמים, בעקבות 
הכיבוש הערבי של מרכז אסיה במאה ה־7 אולם לא 
רואים כאן כמעט סממנים איסלאמיים ויש הפרדה 
בין דת למדינה. לקירגיזסטן מסורת עתיקה ומפוארת 

של שבטי נוודים, שחלקה נשמרת עד היום. 
ואם מדברים על מסורת חייבים להזכיר את הסוס, 
כאן  מגדלים  הסוסים  את  באזור.  חשובה  הכי  החיה 
את  חולבים  המערבי,  בעולם  פרות  לגידול  בדומה 
כאן  הלאומי  המשקה  סוס.  בשר  ואוכלים  הסוסות 
ניתן  בצידי הדרכים  סוסות.  חלב  נקרא "קומיס" — 
הסוסות,  את  חולבים  הם  מהנוודים.  אותו  לרכוש 

ממלאים את החלב בבקבוקי פלסטיק ממוחזרים. 
בשר הסוס נחשב למעדן. "בשר הסוס מאוד יקר", 
מסבירים לנו. "מגישים אותו באירועים חשובים, כמו 
חתונות וחגים". באחת הארוחות הגישו לנו בשר סוס, 
אבל ויתרנו על התענוג והסתפקנו בבשר הבקר והכ־

בש. אולן המדריך מסביר, שכל קירגיזי חייב לדעת 
לרכוב על סוס.

בהמשך אנחנו מתוודעים למסורת קירגיזית של־
מרבה המזל די נעלמה מהעולם — חטיפת כלה. בעבר,  
כאשר גבר רצה להתחתן עם אישה, הוא פשט חטף 
אותה ממשפחתה. "הדבר הזה עדיין קורה בכפרים", 
האישה  את  חוטף  "הגבר  יוליה,  המדריכה  מספרת 
ונערכת  המשפחה  את  מזמין  הוא  משפחתו,  לבית 
שם חתונה. היא מספרת על מקרה שקרה רק לפני 
שנתיים, אז הגיע גבר מאחד הכפרים אל "בישקק" 
הבחינה  היא  ברכב  הנסיעה  "במהלך  אישה.  וחטף 
בשוטר ודפקה על החלון. השוטר עצר את הרכב והיא 
סיפרה לו שהיא נחטפה. השוטר לא עשה כלום כדי 
לא לפגוע במסורת. המקרה הזה פורסם ועשה רעש 
גדול, מה שהביא לפיטוריו של השוטר. כיום חטיפת 
כלה זה בניגוד לחוק, אבל זה עדיין מתרחש לפעמים 

בכפרים", מסביר אולן המדריך.  
המסורת  על  המון  וללמוד  לחוות  ניתן  בבישקק 
שולחן).  (מפת  סופרה  במסעדת  בסיור  הקירגיזית 
מדובר במתחם ובו יורטות ובתי אבן. מדריך לבוש 
כלוחם קירגיזי קדום, עורך לנו סיור במקום ומסביר 
לנו על המסורת והחיים הקדומים. בינתיים מספר גב־
רים צולים בשר וירקות על אבן ציפחה, מה שמעניק 
טעם מיוחד לבשר. בתום הסיור המעניין מתיישבים 

באחת היורטות וסועדים ארוחת מלאכים. 
בקירגיזסטן  הג'יפים  טיול  התענוג?  עולה  כמה 
אורך 9 ימים ועולה כ־2,500 יורו. הסכום כולל טי־
לנד־קרו־ טויוטה  מקטגוריית  ג'יפים  מיסים,  סות, 
במלונות  לינה  מדריכים,  פאג'רו,  מיצובישי  או  זר 
וביורטות, ארוחות בוקר, צהריים וערב, כניסה לאת־

רים, צוות מנהלה להקמת מאהלים ובישול ארוחות, 
טיול סוסים ועוד. 

Tripology — הכותב היה אורח יזהר טיולי שטח

חלב סוסות, חטיפת כלות ונופים בתוליים. טיול 
ג'יפים לקירגיזסטן: אחת המדינות הכי אותנטיות ולא 

מתוירות שעוד אפשר להגיע אליהן 
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