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כתבה וצילמה: שוש פרנקל

לא כל המוסלמים השיעיים מעוצבים בנוסח משטר 
אלא  בלבנון,  ה"חיזבאללה"  או  בטהרן  האיטוללות 
ימים  בן שישה  בביקור  כך למדנו  ישראל.  ידידי  גם  יש 
באזרבייג'ן, בראשית אפריל 2016, במסגרת משלחת של 

האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית.
כבר במפגש הראשון שלנו עם השגריר דן סתיו בעיר 
הבירה באקו, למדנו שמדובר במדינה חילונית וסובלנית, 
המאירה פנים ליהודים בכלל ולישראל בפרט. בשנת 2015 
השגריר,  לדברי   , לאזרבייג'ן  הישראלי  הייצוא  הסתכם 
בכ־180 מיליון דולר, בעיקר בתעשיות חכמות ובאנרגיה. 
נשק,  לאזרבייג'ן  מייצאת  ישראל  זרים,  פרסומים  על־פי 
)מזל"טים(  טייס  ללא  זעירים  ומטוסים  טילים  בתוכו, 

המשמשים גם לטיסות תצפית וגם לחיסולים ממוקדים.
הפלשתינאית,  במדינה  פורמאלית  הכירה  אזרבייג'ן 
האחרונה  אם  אבל  בבאקו,  שגרירות  גם  שמחזיקה 
תסתמך על האזרים לצורך קבלת ריבונות, כנראה שעוד 

הרבה גלים ילככו את החוף של הים הכספי, מי שלמרגלותיה שוכנת 
ח'יידר  הנשיא  של  האישי  עוזרו  חסנוב  עלי  כאשר  אגב,  אזרבייג'ן. 
אלייב וכמותו, כל נציגי השלטון באזרבייג'ן, שנפגשנו עמם, מדברים 

 ,)Occupied Territories( המוחזקים"  "השטחים  על 
לנגורנו־קראבך, חבל  ושומרון אלא  ליהודה  כוונתם לא 
ארץ במערב, שארמניה השכנה פלשה אליו ב־1991 עם 
מ־20%  יותר  על  והשתלטה  המועצות  ברית  התפרקות 
משטחה של אזרבייג'ן. מאז מתחוללות מלחמות דמים 
באיזור וגם ביום ביקורנו הראשון נהרגו בו חיילים. מתוך 
הדברים ששמענו מעלי חסנוב ומחברי פרלמנט אזריים 
רוסיה,  נשיא  על־ידי  המגובה  שארמניה  ללמוד,  ניתן 
קוו",  ה"סטאטוס  על  לשמור  רוצה  פוטין,  ולאדימיר 
דהיינו, להותיר את נגורנו־קראבך בידי הארמנים, בעוד 
עושה  ואינו  רפיסות  מגלה  אובמה  ברק  ארה"ב  נשיא 
טענותיה  בצידקת  שהכיר  האירופי",  "האיחוד  גם  דבר. 
של אזרבייג'ן מתקפל בפני הדוב הרוסי. היחידי שנותן 
הטורקי,  הנשיא  הוא  עקבות  ללא  גיבוי  האזרי  לשלטון 
הם  היחסים  בדרום  איראן  השכנה  עם  ארדואן.  רג'יפ 
את  שירש  מי  אלייב,  אילח'ם  שהנשיא  בגלל  מפותלים 
אלייב, הנשיא הראשון של  ח'יידר  תפקידו הרם מאביו 
כלפי  קשה  יד  מגלה  פטירתו,  עם  האזרית,  הרפובליקה 
כל ביטוי של קנאות איסלאמיסטית. אכן, חברי הפרלמנט האזריים 

כן, מוסלמים שיעיים 
אוהדי ישראל - באזרבייג'ן

עלי חסנוב, עוזר נשיא אזרבייג'ן

 עלי חסנוב, ממלא מקום 
ראש ממשלת אזרבייג'ן

 שדרת ה"שהידים" בבאקוביתן יזכור ובו "אש התמיד" בסוף שדרת ה"שהידים"

המסגד הגדול בבאקו

מרכז התרבות ע"ש הנשיא הראשון ח'יידר אלייב
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רפובליקה  היא  שמדינתם  להדגיש,  לנכון  מוצאים 
דמוקרטית, אך פולחן ההערצה הגדול לנשיא ולאביו, 
כי  אם  תהיות,  אי־אלו  מעורר  הקשוח,  שלטונם  לצד 
יש להודות, שהפתיחות והסובלנות הדתית והאנושית 
לבקר  ושמומלץ  שנעים  למקום,  אזרבייג'ן  את  עושות 

בו.
יום אחד בביקורינו הוקדש לביקור במערב, למרגלות 
הפיתולים  באחד  "קובא".  שנקרא  באיזור  הקווקז,  הרי 
המשמש  מוזיאון  ליד  ז'אווד,  הנקרא  במקום  נעצרנו 
באיזור  שהתקיימו  אזריים,  לכפרים  הנצחה  כאתר 
ושהושמדו על־ידי כנופיות ארמניות בשנים הראשונות 
להיווצרותה של ברית המועצות. לא רחוק מן המוזיאון, 
הובלנו למאהל, בו נמצא גוש עפר גדול עם שברי שלדים, 
כאשר בגולגולותיהם ניתן להבחין בחורים מירי כדורים. 

המדריכה סיפרה לנו, שגוש העפר התגלה ב־2007 כתוצאה משטפונות 
רבים שהיו במקום. האצבע המאשימה הופנתה כמובן לארמנים.

לאחר כרבע שעה נסיעה מן המוזיאון, אנו מגיעים לעיירה יפה ונקייה 
המוכרת כעיירת היהודים ההרריים. השלטון הסובייטי רצה למחק את 
שמשמעותה  האדומה",  "העיירה  המקום  את  וכינה  היהודי  הסממן 
המקומי  המטופח  הכנסת  בבית  הביקור  היפה".  "העיירה  גם  באזרית 

עורר תרגשות בקרב חברי המשלחת.
הכספי,  הים  לאורך  דרומה,  לנסיעה  הוקדש  בביקורנו  אחד  יום 

של  וחצי  כשעתיים  לאחר  איראן.  עם  הגבול  לעבר 
באבני  המשופע  איזור  ל"גובוסטאן",  הגענו  נסיעה 
בזלת, שעליהם חרוטים ציורי קיר, אלפי שנים מלפני 
הספירה. המקום מוכר על־ידי "אונסקו" כאתר מורשת 
"דמוי",  שנקרא  לאיזור,  נסענו  משם  עולמית.  תרבות 
בו רואים בוץ המבעבע מהקרקע בגלל אדי גז הדוחפים 
אנו  אליה,  ובחזרה  מבאקו  הנסיעה  כל  מלמטה. משך 
של  שכלכלתה  וגז,  נפט  בשדות  הכספי  בים  מבחינים 
צרכנית  היא  ישראל, אגב  עליהם.  אזרבייג'ן מבוססת 

גדולה של הנפט האזרבייג'ני.
עם הכניסה חזרה לבאקו, אנו נעצרים ליד שדירת 
ה"שהידים", שמובילה למצפה על העיר, בו דולקת אש 
בהפגזת  לזכרם של אותם ה"שהידים", שנהרגו  תמיד 
 1990 לינואר  ב־20  הוזנקו  אשר  הסובייטים,  הטנקים 
לדיכוי הפגנה אזרחית. בין תמונות ההרוגים אנו מוצאים גם שלושה 

שמות יהודים.
עלי  עם  הפגישה  במיוחד  לציין  ראוייה  הרבות,  הפגישות  מבין 
עוזר  חסנוב,  לעלי  קשר  )אין  אזרבייג'ן  ממשלת  ראש  מ"מ  חסנוב, 
מיליון  כ־10  מונה  לנו,  נמסר  כך  האזרית,  האוכלוסייה  הנשיא(. 
מישראל.  שלושה  מפי  ביותר  הגדול  שטח  על־פני  המתפרסים  איש 
תגיע  היא   2020 שעד  ומקווים  משמעותית  בצורה  ירדה  האבטלה 
ל־0%. המארח מציין, שהם מעוניינים מאוד בטכנולוגייה הישראלית. 

ציוני קיר מלפני הספירה בגובוסטאן חקוקים בסלעי בזלתגוש עפר עם שברי שלדים בקובא ליד אתר הזכרון

הר געש בוצי בשמורה בגובוסטאן

אתר זיכרון בקובא
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המגדל העתיק "העלמה" בבאקונשים בשוק מכינות מאפה מקומי

אף מילה לא נאמרת בפרהסיה על נשק, אך 
נתגלתה  לא  שמעולם  מוזכר,  זאת  לעומת 
ובמלחמת  היהודים  כלפי  אנטישמיות  כאן 
העולם השנייה, הגיעו לכאן פליטים יהודיים 
היהודיים  העולים  מספר  מהנאצים.  שברחו 
מאזרבייג'ן עולה על כ־70 אלף ועדיין נותרה 

במקום קהילה של כמה עשרות אלפי איש.
באקו היא עיר, שמהנה לבקר בה. לעת ערב 
נדלקים גורדי השחקים באור נגוהות. שמדמים 
העיר  במרכז  טיול  אבל  להונג־קונג,  אותה 
מעלה תחושה, שאנו נמצאים בעיר אירופאית 

מודרנית ותוססת. הרחובות הראשיים נאים ומטופחים והנשים העוברות 
או  לורן"  "ראלף  של  שקיות  ונושאות  אופנתי  מערבי  לבוש  מציגות  בו 
"זארה". פה ושם מבחינים גם בנשים העוטות רעלות, )בעיקר צעירות(. 
עדיין מגלים שכונות עם  אנו  הנוצצת,  לציין, שמאחורי הפסאדה  ראוי 
בתי טיח מקולפים מהתקופה הסובייטית, אך כנראה שדחפורי הפיתוח 

יעלו עליהן בקרוב.
צבעים,  בשלל  המוארים  גרנדיוזיים  ענק  במבני  מבורכת  באקו 
ישראל,  של  קנאתה  את  לעורר  היכולים  אולימפיים  מתקנים  בתוכם 
החומה,  מוקפת  העתיקה  העיר  היא  ספק,  ללא  שלה,  הפנינה  אבל 
בדוכני  המוכרים  מרהיבה.  באכיטקטורה  תולדותיה  את  שמספרת 
להתמקח  מצליחים  איך־שהוא  אבל  אנגלית,  דוברים  אינם  המזכרות 

במיוחד.  דל  לפי שעה  התיירים, שמספרם  עם 
הפנינים הארכיטקטוניות מותירות עלינו רושם 
רב, אך מה שמעורר במיוחד את תאבונינו הוא 
המטבח האזרבייג'ני המעולה. הקבבים הדשנים 
והירקות האורגניים הם לא פחות ממופלאים. 
פיצוץ  לך  גורם  המקומי  המלפפון  של  הטעם 
באזניים וכך גם הירקות הכבושים מכל הסוגים.

אתר מרהיב נוסף היא הטיילת הנאה בבאקו 
בזוגות  בה  מבחינים  ואנו  הכספי  הים  לאורך 
זרוע כבכל עיר אירופאית, עם מזרקות  שלבוי 

מרהיבות ופסלים של אמנים ידועי שם.
באקו, בירת אזרבייג'ן שבקווקז, מציעה חווייה יוצאת־דופן במרחק 
וגם  ל"שופינג"  נוסעים  לא  לבאקו  מתל־אביב.  טיסה  שעות  שלוש 
השפה  אנגלית,  מדברים  לא  המקומות  ברוב  הכל־כלול.  לחופשת  לא 
רוסית  דוברי  גם  לטורקית.  מאוד  שדומה  אזארית,  היא  המדוברת 
יסתדרו כאן היטב. ובכל־זאת, החוויה היא גדולה ובלתי־שגרתית משום 
ארכיטקטורה  מקסימים,  טבע  מראות  עם  בתולית  במדינה  שמדובר 
מהווה  לא  השפה  אי־ידיעת  ידידותית.  אורחים  והכנסת  יצירתית 
מכשול. הישראלים הם היחידים מחוץ לטורקים, שלא צריכים לארגן 
ויזה מראש לפני הנסיעה ויכולים להוציאה עם הנחיתה בנמל התעופה 
בבאקו. אכן, עיר מוסלמית, אבל הרבה יותר בטוח להסתובב בה מאשר 

בבריסל או בפריז. 

הישראלי  האיגוד  משלחת  ביקור 
על־ידי  אורגן  תקופתית  לעיתונות 
יליד  ישראלי  ספיבק,  לב  המהנדס 
בריגדיר  היה  המקומי  המארח  באקו. 
יו"ר  עגייב,  איסמעיל  )מיל'(  ג'נרל 
הקרן על שם ח'יידר אלייב. העיתונאים 
כרטיסי  את  מכיסם  שילמו  הישראליים 

הטיסה הבינלאומיים.

נמל הנפט בבאקו

מראה העיר באקו מלמעלה ישן וחדש




