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 7ט ריצה אסעד. אן1עד

 אתגר מרוץ :משמאלו ט״נות;
שעברה בטנה החרמון

mmz
דגלים? שני למד!

 כיליד בי שקיימת פטריוטיות תחושת "זו
 ומהאידיאולוגיה בבית שקיבלנו ומהחינוך המדינה
 שבכל הם הדרוזים של הערכים לפיה. חיים שאנחנו

 האדמה, על לשמור עלינו חיים, אנחנו שבו מקום
 העם של הנאמנות שלנו. הכבוד ועל המדינה על

 ולכן בה, חי שהוא המולדת על להגנה היא הדרוזי
הבחינות". מכל בה וגאה המדינה של פטריוט אני

 על הולך הוא והשנה ספורטיבי טיפוס הוא אסעד
 אבל קילומטרים. עשרה - מכולן הקשה המשימה

 2015ב־ כשהשתתף יחסית, מאוחר הגיע לריצה
 העדה בני הנופלים לזכר הבנים" "בשביל במרוץ

 ההתחלה "שריקת הייתה זו מבחינתו, הדרוזית.
 שממנה מוצא נקודת לי נתן זה הדש. משחק של

במסע". התחלתי
כפרו, בבני פגש שבהם קטנים מרוצים כמה אחרי

 היום שמונה ג׳אן בית רצי קבוצת את הקימו הם
 בדרך שהם ואחרים מרתוניסטים רובם רצים, 40כ־

 שונים מקצועות עם אנשים בקבוצה "יש לשם.
או ציבור עובדי עצמאיים, רחב: גילאים ובטווח

 ים7ישרא הם "הדרוזים אסעד: עדנאן
 הפרדה. י7ב בעבודה, בצבא, - דבר 7כ7
 א7א כתף, 7א כתף חתים7נ רק א7

ביחד" ורצים ותדים7ו עובדים
 המטרות הביטחון. בכוחות שמשרתים וכאלה מדינה
 ילדים, למשוך אלא גביעים, להביא רק לא הן שלנו

 ולייצוג הבריאות למען לספורט וצעירים נוער בני
 והמדינה". הכפר הקבוצה,

 לחיקוי? מודל דוגמח? לחיות
 להקים ושואפים מודל, כבר אנחנו "בדיוק.

 את ולהטמיע הקבוצה של הבא הדור את בקרוב
 וייצגנו בהו״ל במרוצים השתתפנו בכפר. הספורט

בגאווה". המדינה את
הראשון, החרמון אתגר מאז במרוץ השתתף אסעד

 "ראיתי ק״מ. 2.7 של הקצר המקצה את רץ אז
 החוויה, את להרגיש וכדי אתגר, החרמון בטיפוס

 “ היה זה הרגליים. דרך אותה לעשות חייב הייתי
 מטורפת, בעלייה טיפוס עם מאוד קשה מרוץ

גולני במעלה טיפסתי בצבא, כשהייתי
i

 מי של שייכות אותה את והרגשתי בהרמון
 בלתי לא שזה ידעתי אז ההרמון, את שכבש

 מאחוריי וראיתי שעליתי ככל אפשרי.
 היה מאחוריי, והפנורמה היופי גודל את
 מגבוה זה את לראות אדרנלין עוד לי

 ודחפו כוח לי נתנו הדגלים גם יותר.
 תחושה - לפסגה שאגיע קדימה אותי

 חשוב לי היה שטיפסתי. ככל שהתעצמה
 לעולם ולהראות הזה החיבור את לעשות

 הם שהדרוזים במדינה, גבוה הכי במקום
ממנה". נפרד בלתי חלק

אלה? בימים במיוחד פווגות, חצהרת זו
 ישראלים הם הדרוזים טובות. כוונות - ״בהחלט

 בלי בעבודה, בצבא, - הבחינות ומכל דבר לכל
 אל כתף נלחמים רק ולא אחד, עם אנחנו הפרדה.

 אנחנו ביחד, ורצים ולומדים עובדים אלא כתף
ס אחים".

 .24.5 שישי ביום יתקיים החרמון אתגר מרוץ
https://marathomsrae1.co.il והרשמה: לפרטים
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