תיאור סופשבוע "שבועות" ה'תשס"ו
 1 – 5ביוני ) 2006שישי עד שני(
 1ביוני :2006
אחרי בלאג קט בחברת ההשכרה )פע! שניה ,וכנראה אחרונה ,שיש לי אית! בעיות( ...נכנסתי לרכב ונסעתי ,מFort Lee, %
 ...NJע! ה  ,Chrysler Sebring Touring Convertible, 2-Dr, 2.7L V6 %שזה עתה שכרתי ל 4%ימי! ...חזרה למנהט ,להגיע
לעבודה בהקד! .ב 0839 %שילמתי  6דולר באגרת הכניסה למפלס העליו של ה...George Washington Bridge %
באדיבות  ...Google Earthזהו מבט עילי של השכונה "שלי" .הנקודה האדומה מסמנת את הבני בו אני גר .ובכ ,הח +הימני
למעלה ,מראה את כיוו הנסיעה ,לתו ,מנהט ...ישר ...מתחת לתחנה מרכזית )המבנה ע! גג המשולשי!( ...בכביש העובר
מתחת לארבעת הבנייני! הגדולי! ...ובנתיב המיועד ,לכיוו דרו!%מערב )ח +אדו! משמאל(.

 ...יו! עבודה קצר ...וב –  ,1414יצאתי מהחנייה ) ...($10בדר ,חזרה צפונה ,הביתה ,להעמיס האוטו ...וב 1526 %עברתי הגשר
לניו ג'רזי בדר ,לפנסילבניה .ב ,1526 %אחרי שקצת איבדתי בדר ,במקו! לא מוכר ,לתדלק ...עצרתי ב ,1540 %בLittle Ferry, %
 ...NJ 07643ושוחחתי קצרות ע! המתדלק ,והחלפנו כמה מילות נימוס בערבית )הבנאד! ממצרי! במקור) ...שורשי משפחתו
מעירק "מלפני שהמוסלמי! כבשוה"( ...והגיע לארה"ב מטורקיה.
 ...מש! ,בעזרתו האדיבה והמכוונת של המתדלק ,עליתי חזרה על כביש " 80מערב") ...ראו בתחילת העמוד הבא ,מבט לוויני
של האיזור )החלק הירוק = פנסילבניה(( .עקב תנועה ערה ביותר נאלצתי לחתו ,צפונה מוקד! מהמתוכנ .ב 1705 %ירדתי
ימינה ביציאה  34לכביש  .15עצרתי לקפה קט ושירותי!) ...א! לא הייתה כ"כ הרבה תנועה ...הייתי אמור כבר להיות
בפנסילבניה.
התחיל לטפט 0בחו .+כביש  94מצטלב ע!  ,15שהמשכו ) 206המסתיי! ב .(Milford %בתצוגה הלווינית " "6מונח בדיוק מעל
מילפורד .בחו +הטמפ' = כ 24%מעלות צלזיוס ומעונ .זה היה רק עניי של זמ עד שיתחיל להיות שמח .אוי זה היה טוב....
זימזמתי לעצמי "ברקי! ורעמי! ,רעמי! וברקי! ,לפעמי! קרובי! ולפעמי! רחוקי!" ...ווו זה היה קרוב .פשוט תענוג .וגש!
שוט 0כמו שצרי ,,ע! ברכות הרעמי! והברקי! .אני כבר לא זוכר מתי חוויתי חווית רטובה כזו .ב 1735 %שילמתי אגרה ב %
 .Delaware River Joint Toll Bridge Commissionנכנסי! לעיירה מילפורד ומשתלבי! לכביש  6מערב.
)כביש  15/206לא זכור לי לטובה) ...ואע"פ שהיה קצר יותר ,תמיד העדפתי את כביש  209/402בעלייה למחנה הקי ,+בו הייתי 8
קייצי!( לפני כמה שני! בסו 0אחת העונות ,ע! מיני%ווא עמוס בחבר'ה וציוד ...נתפסתי על מהירות 300 .דולר קנס (

עברה עוד שעה ...עד שהגעתי ל .Honesdale, PA 18431 %דבר ראשו הייתי חייב להכנס ל Wal Mart %לקנות את היוגורט
שאני אוהב ,במחיר שיש רק ש! –  97סנט .במנהט אותו היוגורט עולה כ 60% %יותר )אנחה(!
*****
סה"כ ובגדול ...עברו החג והשבת בסדר .פגשתי אנשי! מאנשי! שוני! ...ואת תמר מ .Silver Spring, MD %היה תענוג לשוחח
ע! העלמה היפהפיה )מבפני! ומבחו (+הזו ,ועל נושאי! ששנינו מתענייני! ,ובדר"כ אי לי ע! מי לשוחח ולדו בה!.
"מה רבו מעשי ,ה' ,כול! בחכמה עשית" .פלאי פלאי! ☺☺☺
*****
הפע! הבאה ביקרתי ב Wal Mart %המקומי ,בלילה שבי שבת לראשו  4 %ביוני 0200 ,לפנות בוקר ,ע! אביבית ותמר – לקניות
ושיטוטי! .חזרנו ב ...0300%ואחרי מקלחת ...שכבתי לישו ב ,0345 %כדי לקו!  4שעות אח"כ ליו! חדש.
האמת היא שבאפרוריות של יו! ראשו ...וכשכל אחד נפנה לדרכו ...ואת תמר ידעתי שלא אראה יותר ...נסחט לי קצת המצב
רוח ...והלכתי לצל! פרחי!:

רק יומיי! אח"כ נפל לי האסימו ,שצילמתי כאוטומאט ...וג! בתמונות אח"כ לא ניצלתי את האפשרויות
שהמצלמה שלי מתוכנתת לה

בשלב מסוי! התעשתי )האמת ,לא הייתה לי ברירה( ...נכנסתי לרכב ויצאתי כמתוכנ בכביש  652מזרחה.
משמאל – מפת אזור הטיול )ניו יורק ,ניו ג'רזי ,פנסילבניה(.
ראו מעט צפונית%מערבית למרכז המפה – כביש 652
)פנסילבניה( ,שהמשכו  ,52במדינת ניו יורק ...אחרי
שעברתי על הגשר הירוק מעל נהר ה,Delaware %
עצרתי בתחנת המידע בNarrowsburg, NY %
מש! צילמתי תמונת הגשר ...וש! ג! קיבלתי מפות
והצעות...

האזור בו התחלתי הטיול נקרא:

 ...נסעתי די לאט והסתכלתי ימינה ושמאלה על הנו.0
לעיתי! קרובות ,כשראיתי מכונית מאחוריי ...אותתי
וירדתי לשוליי! לאפשר לעקו .0בשלב מסוי! קלטתי
מראה מוזר ,בתחנת דלק קטנה:

 ...עברו עוד כמה שניות עד שהחלטתי לעצור בצד ,ולחזור רגלית לצל! .הסצנה כאילו נלקחה מאיזה סרט אימה ...או סיפור
בלשי! .כל אחד יכול להפליג בדמיונו ...מה קרה? הא! הרכב הגיע לכא בנסיעה ,ננטש ופורק? הא! עצר לתדלק? וא! רצה
בעליו לנטוש הרכב ...למה בתחנת דלק? וכו' וכד' וגו'....
בדר ,יש תחנות מידע לתצפית נשרי! ...רק בנקודה אחת ראיתי יש נשר בשמי! ,שחג לו ...א ,עד שהוצאתי המצלמה – נעל!.
)ושוב ...כדי לא להבי ,עצמי ,לא אביא חלק ממעט התמונות שצילמתי ...שיצאו לא ממוקדות(

הכל טבעי!!! שו! דבר לא מבויי! .וזו פע! ראשונה שהצלחתי לצל! ☺ Cheapmonk
 תו ,כדי כיוו +וארגו התמונות ...פתאו! יצא לי האפקט הזה...
בשני טיולי! קודמי! באזור )לבד וע! חבר'ה מהמחנה( ,ביקרתי בDelaware Aqueduct %
) ,Zane Gray Museum ,(Roebling Bridgeוה.Lackawaxen River %
בהמש ,הדר ,נכנסתי לדר ,ללא מוצא וגשר העובר מעל הנהר ,באיזור  ...Shoholaובעמוד
הבא ...תמונת ה"מרכבה" שלי...
 ...מתחתיה ...לקראת סו 0הנסיעה בכביש  ...97הגעתי לחלק היפה ביותר של המסלול...
והתמונות מש! ג! יצאו לשביעות רצוני )לש! שינוי( .ברו ,הש! ☺

נסיעה קצרה אחרי העיקולי! הירוקי! מגיעי! לPort %
 ...Jervisעזבתי את כביש  97לטובת " 209דרו!" ל%
 .Milfordבשני המקומות הייתה לי ממש תחושת זרות...
והאנשי! נראו לי ,בגדול ,פחות
ידידותיי! .ב 1528 %כבר יצאתי מעוד
,(Milford, PA 18337) Wal Mart
אחרי שקניתי :תפוזי! ,קרקרי!,
עגבניות ,פלפל וגבינה לבנה
לנשנש בהמש...,
* שילוט הכבישי! היה יכול
להיות יותר ברור.

בעקרו תכננתי להגיע ל ,Bushkill Falls %המכוני! "הניאגרה של פנסילבניה
 ...אבל שמעתי ג!  ...Dingmans Fallsונכנסתי אליה! קוד! .בדיעבד,
בשיחה ע! פקחית הפארק ,הסתבר שבי לבי ...חלפתי עברתי ליד המפל
פע! הבאה...
הגבוה ביותר ב ...PA %ב.Raymondskill Falls %

החניו היה דיי ריק .מעט מאוד אנשי! .הכניסה חינ!,
לעומת ה"בתשלו!" ב ,Bushkill %שנחשב כשטח פרטי.
כדי להגיע למפל עצמו ...הדר" ,סלולה" בי העצי!.

המסלול המסודר מסתיי! בתצפית מעל המפל ...ש! פגשתי את היהודי! ,כנ"ל.
מהנקודה העליונה אפשר לטפס הלאה ,בדר ,טבעית לו מסומנת ...ואכ ראיתי
קבוצת אנשי! )שגרי! באזור( – ממשיכי!.
לקראת סו 0היו! ,זחלתי יחד ע! כול! בכביש  209דרו! ,בגש!...
בהמש ,,על כביש " 80מזרח" ...עברתי שוב מעל ה ,Delaware %באזור שבו
טיילתי בינואר ) The Delaware Water Gap – 2006ראה מפה (
וככה נראה האזור בעזרת ) Google Earthבער ,,מצפו לדרו!(:

מקרא :הח הורוד – כיוו זרימת הנהר .הקו הצהוב – הגשר .הנקודה הצהובה מימי למעלה – גשר הקשתות.
הנקודה הכחולה  ...Mount Minsi %המצול! למטה ,מהנקודה האדומה –  ,Mount Tammanyלש! טיפסתי )בקור של יותר
מ 10%מעלות צלזיוס ,מתחת לאפס! עד לגובה של כ 465%מטר!!!

 – Mount Tammanyמבט משולי כביש 80
)למטה( מבט הפו – ,מפסגת ההר לכביש

למעלה" :גשר הקשתות" )מפסגת הר "טאמאני" ,בעזרת עדשת ה 300%מ"מ( .מבט דרומי.
ובתמונה הזו הגשר עליו עברתי מפנסילבניה לניו ג'רזי ;...ממקו! הצילו! הזה,
זזתי קצת שמאלה לצל! את התמונה בעמוד הבא ;...לפחות בינואר ,הייתה לי
מעט יותר עדנה ויותר נחת רוח מהמצלמה ☺

בסביבות  1900הגעתי למלו  ,Comfort Innעל כביש  ,46ב Fairfield, NJ 07004 %ללילה אחד – לנצל החופשה עד הסו...0
אחת המטרות הייתה לשבת ולהתרכז במכתב המתאר את סיטואציית החיי! וההתלבטויות המטרידות את מנוחתי...
והדורשות מענה.
עמדתי במשימה ,ברו ,הש!.
למחרת ,ב 0700 %בבוקר של יו!
שני 5 ,ליוני פתחתי את הגג רק כדי
לצל! האוטו...
ב 0810 %לער ...,החזרתי הרכב
לחברת ההשכרה ...מיהרתי
ונסחבתי ע! כל ציודי הביתה ...כדי
להתארג ,להתלבש ,ולהיות ב%
 0930בעבודה.
סה"כ .....היה בהחלט שווה .גמעתי
כ 495 %ק"מ )שה! כ 310%מיילי!(.
הלוואי רק שאוכל בפע! הבאה
לחלוק החוויות ,בזמ אמת ,ע!
מישהי )והמבי יבי(....

THE END

