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Autoriaus pa sta ba

Politine si tua ci ja Izraelyje ir Palestinoje besidomintys skaitytojai 
pastebės, kad šios knygos širdyje glūdančios varomosios jėgos, 
Bassamas Araminas ir Ramis Elhananas, yra tik ri. Sakydamas 
„tik ri“ turiu galvoje, kad jų – ir jų dukrų Abir Aramin ir Smadar 
Elhanan – istorijos jau daugelį sykių filmuotos ir dokumentuotos 
spaudoje.

Abiejų vyrų kalbų išrašai, pateikiami knygos viduriniuose 
skyriuose, surinkti iš įvairių interviu, atliktų Jeruzalėje, Niujorke, 
Jeriche ir Beit Džaloje, bet kitose knygos vietose Bassamas ir Ra-
mis leido man formuoti ir performuoti jų žodžius bei pa sau lius.

Nepaisant tokios laisvės, viliuosi likęs ištikimas tik rajai juos 
sujungusiai patirčiai. Rievėm besivejančiom gyvename, kaip sakė 
Rilkė, ir jos driekiasi per visus daiktus.
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Jeruzalės kalvos maudosi rūke. Ramis mintinai važiuoja tiesia at-
karpa, apskaičiuoja artėjančio posūkio išvirtimo kampą.

Jam šešiasdešimt septyneri, jis žemai palinkęs ant mo to cik lo, 
striukė paminkštinta, šalmas tvirtai prisegtas. Mo to cik las japoniš-
kas, 750 cm3. Kaip jo amžiaus žmogui – vikri transporto priemonė.

Ramis tvirtai varo mo to cik lą, net ir prastu oru.
Ties sodais pasuka stačiu kampu dešinėn, ten prasisklaido rūkas, 

atidengdamas tamsą. Corpus separatum. Jis perjungia žemesnę pava-
rą ir pralekia pro karinį bokštelį. Natrio žibintai rytą atrodo blausūs. 
Oranžinę jų šviesą trumpam pritemdo paukščių pulkas.

Kalvos apačioje kelias vėl sukasi, dengiamas rūko. Jis numeta iki 
antros, atleidžia sankabą, dailiai pasuka ir vėl perjungia į trečią. Virš 
Kalunjos griuvėsių kyla Pirmasis kelias – čia suversta visa istorija.

Estakados pabaigoje jis pristabdo, persirikiuoja į vidurinę juostą, 
pravažiuoja ženk lus „Senamiestis“, „Givat Ramas“. Greitkelyje pri-
tiškę rytinių mašinų žibintų.

Jis palinksta kairėn ir įsmunka į greitesnio eismo juostą, vedan-
čią į tunelius, prie Skiriamojo užtvaro, į Beit Džalos miestelį. Du 
atsakymai už vieną krypsnį: vienoje pusėje Gilas, kitoje – Betliejus.

Čia geo gra fi ja reiškia viską.
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ŠIS KELIAS VEDA Į A SRITĮ
VALDOMĄ PALESTINOS
IZRAELIO PILIEČIAMS

ĮVAŽIUOTI DRAUDŽIAMA
PAVOJINGA GYVYBEI

IR DRAUDŽIAMA IZRAELIO ĮSTATYMŲ
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Kasmet dangų virš Beit Džalos kalvų skrodžia penki šimtai mili-
jonų paukščių. Jie juda pagal senovės protėvius: kukučiai, strazdai, 
musinukės, devynbalsės, gegutės, varnėnai, medšarkės, gaidukai, 
kūltupiai, sėjikai, nektarinukės, čiurliai, žvirbliai, lėliai, pelėdos, 
žuvėdros, sakalai, ereliai, pesliai, gervės, suopiai, tilvikai, pelikanai, 
flamingai, gandrai, juodosios kiauliukės, palšieji grifai, žalvarniai, 
arabinės strazdinės timalijos, bitininkai, purpleliai, rudosios devy-
nbalsės, geltonosios kielės, juodagalvės devynbalsės, rudagurkliai 
kalviukai, mažieji baubliai.

Tai ant ras pagal judrumą migracijos supergreitkelis pa sau lyje: 
čia plūsta mažiausiai keturių šimtų skirtingų rūšių paukščiai, skir-
tingame aukštyje skriejantys dangumi. Ilgos ne kant riai klegančios 
V raidės. Žemai virš žolės sklendžiantys pavieniai keliautojai.

Kasmet apačioje  – vis naujas kraštovaizdis: Izraelio naujaku-
riai, palestiniečių dau gia bu čiai, sodai ant stogų, barakai, barjerai, 
aplinkkeliai.

Kai kurie paukščiai migruoja naktį, kad išvengtų plėšrūnų, 
skrenda sekdami žvaigždes, nepa ste bi mai greitai, skrydyje patys 
surydami savo raumenis ir vidurius. Kiti keliauja dieną, naudo-
damiesi iš apačios kylančiomis šilto oro srovėmis, šiltas vėjas kelia 
sparnus ir jie gali sklęsti.

Kartais didžiuliai pulkai uždengia saulę ir meta šešėlius per visą 
Beit Džalą: ant laukų, terasų stačiame šlaite, alyvmedžių giraičių 
miesto pakraštyje.

Bet kuriuo paros metu atsigulk Kremisano vie nuo ly no vynuogy-
ne – virš galvos išvysi paukščius, keliaujančius savo čiauškančiomis 
juostomis.

Jie tupia ant medžių, telegrafų stulpų, elektros laidų, vandens 
bokštų, net ant Sienos viršaus, kur mažieji kartais mėto į juos 
akmenis.
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Kapšelį piemuo laikydavo kaire ranka, virveles – dešine. Norint tai-
kliai svaidyti, reikėjo nemenkai treniruotis. Įdėjęs akmenuką į lopą, 
svaidyklininkas įtempdavo virveles. Kelissyk plačiai apsukdavo virš 
galvos iki natūralios paleidimo akimirkos. Kapšelis atsiverdavo, 
akmenukas išlėkdavo. Kai kurie piemenys sugebėdavo pataikyti į 
šakalo akies dydžio taikinį per dviejų šimtų žingsnių at stu mą.

Netrukus svaidyklė pakliuvo karo meno akiratin: puolant įtvir-
tintus miestus buvo labai svarbi jos teikiama galimybė sviesti aukš-
tyn stačiu šlaitu. Buvo samdomi ištisi tolimojo nuotolio svaidytojų 
le gio nai. Visą jų kūną dengdavo šarvai, jie važiuodavo akmenukų 
prikrautais vežimais. Teritorijai tapus neįvažiuojamai  – grioviai, 
duobės, išdžiūvę dykumų tarpekliai, statūs įtvirtinimai, ant kelio 
užritintos uolos, – jie išlipdavo ir eidavo pėsti, per petį persimetę 
puošnius krepšius. Giliausiame tilpdavo iki dviejų šimtų akmenukų.

Ruošiantis mūšiui, būdavo įprasta bent vieną akmenuką nuda-
žyti. Tokį talismaną, svaidyklininkui einant į karą, dėdavo krepšio 
dugnan; tikėdavosi, kad pas ku ti nio akmenuko neteks pasiekti.
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Mūšio pakraščiuose vaikus – aštuonerių, devynerių, dešimties metų – 
įdarbindavo šaudyti paukščius danguje. Vaikai tykodavo prie vadžių, 
slapstydavosi dykumos krūmuose, nuo įtvirtinimų sienų laidydavo 
akmenukus. Šaudydavo purplelius, putpeles, paukščius giesmininkus.

Kai kuriuos paukščius pagaudavo gyvus. Juos surinkdavo ir už-
darydavo į medinius narvelius išluptomis akimis, kad manytų, jog 
nuolat naktis, – tuomet jie dienų dienas kemša grūdus.

Nusipenėjusius dvigubai daugiau, nei turėtų sverti, kad dar galė-
tų paskristi, juos iškepdavo molio kros nyse ir patiekdavo su duona, 
alyvuogėmis bei prie sko niais.
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Likus aštuonioms dienoms iki mirties, po nuostabios maisto orgi-
jos, François Mitterrand’as, Prancūzijos prezidentas, užsiprašė pas-
ku ti nės vakarienės: sodinių startų, mažyčių, vos jo nykščio dydžio 
paukštukų giesmininkų geltonais kaklais. Šis delikatesas jam įkū-
nijo Prancūzijos sielą.

Mitterrand’o darbuotojai pie tų kaimelyje vadovavo laukinių 
paukštukų gaudynėms. Buvo sumokėti kyšiai vietos policijai, su-
tarta dėl medžioklės, ir saulei kylant miško pakraštyje spe cia liais 
plonyčių gijų tink lais sugaudyti paukštukai. Startas sukišo į narve-
lius, tamsiu furgonu atvežė į Mitterrand’o kaimo namus Lače, ten 
jis leisdavo vaikystės vasaras. Išėjo ant rasis šefas, sunešiojo narvelius 
vidun. Paukštukus dvi savaites penėjo, kol jie išstorėjo tiek, kad vos 
nesprogo, o tada juos už kojelių iškėlė virš puodo gryno armanjako, 
panardino stačia galva ir paskandino.

Tuomet vyriausiasis šefas juos nupešė, pasūdė ir apibarstė pipi-
rais, paskui septynias minutes troškino jų pačių taukuose, o tada 
sudėjo į ką tik pašildytą baltą kasoletę.

Patiekus valgį, medžiu išmuštas kambarys – čia buvo susirinkusi 
Mitterrand’o šeima, jo žmona, vaikai, meilužė, draugai – nuščiuvo. 
Mitterrand’as išsitiesė kėdėje, nusiklojo kelius dengiančias antklo-
des, gurkštelėjo seno „Château Haut-Marbuzet“.

– Vienintelis įdomus dalykas – gyventi, pasakė Mitterrand’as.
Jis užsidengė galvą balta servetėle, kad pajustų paukštukų aro-

matą, be to, anot tradicijos, kad paslėptų šį veiksmą nuo Dievo 
akių. Ėmė paukštukus ir valgė juos visus: sultingą mėsytę, tau-
kelius, karčius vidurius, sparnelius, gysleles, kepenėles, inkstukus, 
šiltą širdutę, kojeles, tarp dantų traškėjo smulkūs kaukolyčių kau-
leliai.

Valgė kelias minutes, jo veidą visą laiką dengė balta servetėlė. 
Šeima girdėjo, kaip traška kauliukai.
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Mitterrand’as nu si šluos tė lūpas servetėle, pastūmė šalin molinę 
kasoletę, pakėlė galvą, nusišypsojo, palinkėjo labos nakties ir atsi-
stojo eiti į lovą.

Likusias aštuonias su puse dienos iki mirties pasninkavo.
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Izraelyje paukščius seka išmaniaisiais radarais, įrengtais palei mi-
gracijos kelius visoje šalyje – Elate, Jeruzalėje, Latrūne – ir susietais 
su karine įranga bei oro eismo kon tro lės biuru Ben Guriono oro 
uoste.

Ben Guriono biuruose – aukštosios technologijos, tamsūs langai. 
Kompiuterių, radijų, telefonų stirtos. Ekspertų komanda, avia ci jos 
ir matematikos spe cia lis tai, seka skrydžio figūras: būrių dydį, jų ke-
lius, formą, greitį, aukštį, priklausomai nuo orų projektuojamą el-
gesį, galimą reak ci ją į šoninį vėją, siroką, audras. Operatoriai kuria 
algorit mus ir siunčia įspėjimus kon tro lieriams bei komercinėms oro 
linijoms.

Kita karštoji linija skirta Oro pajėgoms. Varnėnai 1000 pėdų 
aukštyje į šiaurę nuo Gazos uosto, 31°  31’  32,988’’ šiaurės platumos, 
34°  25’  50.016’’ rytų ilgumos. 42 000 kanadinių gervių apy tik sliai 750 
pėdų virš pietinio Raudonosios jūros pakraščio, 20° 16’ 48,72’’ šiaurės pla-
tumos, 38° 30’ 45,36’’ rytų ilgumos. Neįprastai judantis būrys į rytus nuo 
Ako, Pakrantės sargyba įspėja, artinasi audra. Projektuojamas būrys ka-
nadinių berniklių į rytus nuo Ben Guriono 02.00 valandą, koordinatės 
bus patikslintos. Pora dykuminių didžiųjų apuokų pastebėta medžiuose 
netoli sraig ta spar nių nusileidimo aikštelės B, pie tų Hebronas, 31° 19’ 12’’ 
šiaurės platumos, 35° 3’ 15,12’’ rytų ilgumos.

Ornitologams daugiausia darbo – rudenį ir pa va sa rį, kai visa jėga 
traukia didžiosios migracijos; jų ekranai kartais primena Rorscha-
cho testus. Jie palaiko ryšius su paukščių stebėtojais žemėje, nors 
geras seklys gali nujausti paukščių rūšį vien pagal būrio formą rada-
re ir skridimo aukštį.
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Karo mo kyk loje karo lakūnus moko painių paukščių migraci-
jos schemų, kad jie išvengtų suktukų vadinamosiose maro zonose. 
Svarbu viskas: didelė bala prie pakilimo tako gali pritraukti būrį 
varnėnų; nuo išsiliejusios naftos plėšriojo paukščio sparnai gali pasi-
daryti slidūs, jis praras orientaciją; miško gaisras gali nublokšti žąsų 
būrį toli nuo kurso.

Migracijos sezonais lakūnai stengiasi ilgiau neskristi žemiau 
negu trijų tūkstančių pėdų aukštyje.
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Gulbė gali pražudyti lakūną ne prasčiau negu rankinio prieštanki-
nio granatsvaidžio granata.
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Pirmosios intifados rudenį tink luo se ant vakarinių Beit Džalos šlai-
tų aptikta pora paukščių, migravusių iš Europos į Šiaurės Afriką. 
Jie buvo įsipainioję kartu, vienas šalia kito, kojas pančiojo viena gija, 
sparnai plakėsi į tinklą – tad iš pradžių pasirodė, kad tai tik vienas 
keisto pavidalo paukštis.

Juos radęs ke tu rio lik me tis berniukas Tarekas Chalilis iš pradžių 
pamanė, jog jie pernelyg mažučiai, kad būtų mig ruo jan tys, – galbūt 
juodagalvės devynbalsės. Pasilenkė arčiau. Jį pribloškė paklaikęs cyp-
sėjimas. Jis išnarpliojo paukštukus, sudėjo į du drobės maišelius ir nu-
sinešė ant kalvos į paukščių žiedavimo stotį, kur juos atpažins ir pažy-
mės: sparnų ilgis, uodegos dydis, svoris, lytis, kūno riebalų procentas.

Tokius padarėlius Tarekas matė pirmą sykį – žaliomis galvutė-
mis, gražius, paslaptingus. Vartė žinynus, ieškojo įrašuose. Paukš-
čiai giesmininkai, tik riau siai iš Ispanijos ar Gibraltaro, ar Prancū-
zijos pie tų. Gerai nežinojo, ką su jais daryti. Jo darbas buvo užnerti 
jiems ant kojyčių po mažą metalinį žiedelį, replėmis užspausti juos-
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telę su numeriu, kad paskui būtų galima dokumentuoti migraciją, o 
tada juos paleisti.

Tarekas paruošė žiedus. Paukštukai buvo tokie liesi, kad svėrė ne 
daugiau negu šaukštelis prie sko nių. Jis pagalvojo, kad metalo juos-
telės apsunkins jiems skrydį.

Akimirką padvejojęs, sukišo paukštukus atgal į drobės maišelius 
ir parsinešė namo pas savo šeimą į Beit Sachūrą. Kilo stačiomis 
akmens gat vėmis, maišuose atsargiai nešdamas paukščiukus. Vir-
tuvėje kabojo narveliai. Dvi dienas dvi Tareko seserys lesino ir gir-
dė startas. Trečią dieną Tarekas vėl nunešė paukščiukus ant kalvos 
šlaito ir paleido tarp abrikosų medžių be žiedų.

Vienas paukščiukas prieš nuskrisdamas akimirką patupėjo delne. 
Berniukas čiupinėjo jį pirštais. Nagučiai smigo į pūslę ant delno. 
Kakliukas glaudėsi prie rankos minkštumos. Paukščiukas netvirtai 
pakilo, tada nuplasnojo sau.

Jis žinojo, kad abu paukštukai liks nedokumentuoti. Tik ruo sius 
aliuminio žiedus – su eilės numeriais – pa aug lys pervėrė plona sida-
bro grandinėle ir pasikabino ant kak lo, kad atsimintų.

Po dviejų mėnesių, kartu su vyresniais broliais nuėjęs Mergelės 
Marijos gat ve mėtyti akmenų, Tarekas juto, kaip žiedai šokčioja 
prie kak lo.
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Paukščių žiedavimo stotis mo kyk loje „Talitha Kumi“  – viena iš 
dviejų tokių Vakarų Krante; ji priklauso Aplinkosaugos centrui, at-
sakingam už Gamtos Istorijos muziejų, atliekų perdirbimo progra-
mą, vandens valymo projektą, ugdymo padalinį ir botanikos sodą, 
pilną jazminų, piliarožių, usnių, romėniškųjų dilgėlių ir geltonai 
žydinčių peganų lysvių.

Iš centro matyti, kaip kraštovaizdžiu rangosi Siena. Tolumoje 
per kalvų keteras ritasi tvarkingi terakotiniai naujakurių stogai, su-
pami elektrinių tvorų.
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Slėnyje pristatyta tiek naujų kelių, tiltų, tunelių ir dau gia bu čių, 
kad paukščiai suka link nedidelio šlaito lopinėlio, ten jie gali pailsė-
ti ir palesti tarp vaismedžių ir aukštos žolės.

Eiti per dešimties akrų Aplinkosaugos cent rą tarp eglūnų, alyv-
medžių, opuncijų ir žydinčių terasų krūmokšnių – tai tarsi vaikščio-
ti dūstančio plaučio pakraščiu.
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Virš Jeruzalės dažnai pamatysi kylant baltą dirižablį, pakimbantį 
virš miesto, pranykstantį, tada vėl kylantį, vėl pranykstantį. Žiūrint 
nuo Beit Džalos kalvų – už kelių ki lo met rų – dirižablis be skiria-
mųjų ženklų atrodo kaip debesėlis, minkštas baltas randelis, gylys.

Kartais ant jo nutupia paukščiai ir pasivėžina, tingiai pa plau-
kia mylią kitą, paskui nusklendžia vėl, – lakštingala, džiūgaujanti 
ereliui ant nugaros.

Izraelio įgulos ir radaro technikų pramintas „Storuliu Antruoju“, 
dirižablis paprastai kybo apie du tūkstančiai pėdų virš žemės. Paga-
mintas iš kevlaro ir aliuminio. Dirižablio apačioje pakabinta stik li-
nė kabina. Trylikos vietų patalpa aprūpinta įvairiausiais kompiute-
riais ir infraraudonosiomis kameromis – tokiomis galingomis, kad 
gali įžiūrėti ir atpažinti kiek vie no automobilio registracijos numerio 
skaičius ir spalvas, net jei jis greitai lekia.

12

Ramio registracijos numeris geltonas.


