עד קצה העולם

1

כתבה וצילמה :אדוה רשף

אלסקה של שנת  .2011אם יש גן עדן ,סביר להניח שכך הוא נראה .הרוח הנקייה והקרה
מהקוטב הצפוני מקפיאה את הפנים אפילו ביום קיצי באמצע חודש יולי .השמש נשכחה כבר
מזמן .בתוך עשר דקות לאחר הנפילה למים נכנסים להיפותרמיה .הדובים יודעים על קיומם של
בני האדם ,אבל זוהי ממלכתם...
אלסקה ,כמה שאני אוהבת אותך! פראית ...מחוספסת ...חודרת אל מתחת לעור...

טבע הדברים 68

 69טבע הדברים

לפני כחמש שנים ,כשחיפשתי בניו-זילנד
יאכטה לשוט בה ,פגשתי את אלפרד,
איש צעיר בשנות ה 60-לחייו ,ויחד ,על
היאכטה עטורת המפרש שלו ,הפלגנו
צפונה דרך איים קסומים באוקיינוס
השקט .בסופן של אותם חמש שנים שבהן
חצינו אוקיינוסים ,שטנו אל עבר אלסקה
– ואז חל שינוי טוטאלי באקלים .החלטנו
לשוט במים שונים במקצת .הנתיב  -בין
קולומביה הבריטית לאלסקה ,עובר בין
פיורדים מופלאים ,שם חיים יונקים ימיים
רבים מכפי שציפינו .מדי פעם ירוק של
איים ,אפור של שמים ,לעתים שמש ,המון
ציפורים ומעט ציוויליזציה .העברנו שני
קיצים מדהימים ומעוררי השראה .המסע,

שהתחיל בחוף המערבי של האי ונקובר,
נמשך צפונה לאלסקה ,ומשם חזרה דרומה
עד חצי האי אולימפיה במדינת וושינגטון.
בין אלסקה לקולומביה הבריטית ,כמעט
כל חלומותיי התגשמו.
החיים באזורי הספר האלו לא פשוטים,
והניתוק מסממני התרבות המערבית
שאליהם אנחנו רגילים מעניק למילה
נוחות משמעות שונה.
לאחר שעזבנו את העיירה הקטנה יוקלולט,
הנמצאת לחופו המערבי של האי ונקובר,
שטנו צפונה כשלצדנו החוף המערבי,
המכונה בפי המקומיים "בית הקברות של

2

האוקיינוס השקט" .המקום זכה לכינויו
בעקבות מספרן הרב של הסירות והספינות
אשר עלו על שרטון ושקעו בו .התנאים
ברצועת החוף עלולים להיות קשים ,עם
גלים גבוהים ורוחות חזקות המאפיינים
את האזור ,בנוסף לערפל .בקו החוף שבו
הרים גבוהים נושקים לאוקיינוס ופיורדים
נפתחים אליו ,הגלים גועשים ומערכות
מזג האוויר אימתניות מאוד ,ולכן בעבר,
בזמנים שבהם לא היו חידושים טכנולוגיים
החוזים את מזג האוויר ,שקעו ספינות
רבות בניסיונן לצאת מהנמל החבוי בין
הפיורדים או להיכנס אליו .לאחר זמן מה
חשנו מעט מהקשיים הללו בעצמנו .כדרכי,
ניהלתי יומן מסע.

27.6.09
"החלק הראשון של השיט היה נעים .ארוחת
בוקר דשנה ,כשלצדנו משתזפות לוטרות ים
על הגב ,והרבה שמש .החלק השני לעומת
זאת היה גיהינום! הפעם הראשונה בחיי
שאני מפחדת על היאכטה בים .אנחנו
נאבקים ברוחות שנושבות במהירות של-
 45-35קשר; הגלים גבוהים ותלולים,
קרובים מאוד זה לזה  -ללא מרווח שיניח
לנו לייצב את היאכטה .המצב מסוכן .אנחנו
קרובים מדיי לחוף ולהתרסקות על סלעים.
החלטנו להסתובב ,לעגון ,ולחכות שהים
והרוחות יירגעו מעט .כעת אנחנו יושבים על
היאכטה ,במקום שנקרא קווין קוב .לאחר
שהגענו לכאן והורדנו עוגן ,נשמנו לרווחה".

בזמן סערה ,כששטים בקרבת החופים
רוחות מערביות חזקות עלולות לגרוף אותנו
לכיוון סלעי החוף .בים הפתוח ,הסכנות
שונות ,וכך גם ההתייחסות אליהן .מאחר
שהסערות לא באות בהפתעה ,לקראת
בואן אנחנו מורידים מפרשים ונועלים
את ההגה במקום .עם התחזקות הרוחות
אנחנו מורידים למים עוגן ימי דמוי מפרש
הקשור לירכתיים של היאכטה ,שעוצר
ומייצב אותה ,ואז אנחנו נקשרים בתוך
הקבינה .סכנת ההתהפכות בים סוער היא
ממשית .אם מתהפכים כאשר המפרשים
מורמים ,היאכטה לא תצליח להתהפך
בחזרה ולהעלות את עצמה על פני המים.
אין מה לנסות ולהיאבק ברוחות ובים ,כי

מי שניסה  -הפסיד .היתרון הקיים באזור
החוף ,בין הפיורדים ,להבדיל מהמצב בלב
ים ,הוא שאנחנו יכולים להחליט מראש
אם יוצאים להפלגה או נשארים במעגן.
בילינו כמה ימים במעגן המוגן ,וכשהים
נרגע המשכנו צפונה .ככל שהצפנו
כך הלכה והתרחקה תחושת הקרבה
לציוויליזציה .הרוחות הלכו והתחזקו.
החורף הגיע .מכיוון שהיה קר מדיי,
החלטנו שלא להפליג בחורף .השארנו
את היאכטה בעיירה קטנה ומקסימה,
ששמה פטרסבורג ,וחזרנו הביתה בטיסה.
כשהגיע האביב חזרנו והמשכנו בדרכנו
צפונה.

3
4
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11.7.10
"יצאנו מוקדם בבוקר מפטרסבורג היפה
לכיוון העיירה היינס .אלסקה קרה אך
מחממת את הלב .ניתקנו את עצמנו מחבלי
הטבור אשר חיברו אותנו לרציף ויצאנו
לדרכנו .פרט לתקופות שבהן הים סוער ,גם
השגרה בהפלגה בין הפיורדים שונה מאוד
מהפלגה באוקיינוס פתוח ,שאליה אנחנו
רגילים .בים עוברות תקופות ממושכות
שבמהלכן אנחנו מחלקים את היממה
למשמרות בנות שלוש שעות ,שבחלקן
שנינו ערים ובחלקן אחד מאתנו ישן
והשני "על ההגה" ,מוודא שהכול כשורה.
התקשורת היחידה שלנו עם העולם
החיצון ועם ימאים אחרים היא דרך
הרדיו ,באמצעותו אנחנו מדווחים פעם
ביום ,בשעה קבועה ,את מיקומנו ומצבנו
הכללי .בשעה שאנחנו מדווחים נשמעים
דיווחים גם מיאכטות אחרות הנמצאות
בדרכן בלב ים .שעת הדיווחים גוררת
בעקבותיה גם שיחות היכרות ,וזוהי בעצם
שעת החברה של כולנו  -שעה שבה אנחנו
יודעים שמישהו מקשיב ,יודע מה מצבנו,
ושאם משהו יקרה ,ידע מה לעשות.
שגרת ההפלגה בין הפיורדים כוללת
הפלגה ביום וחניה בלילה במעגנים
קטנים ,בתוך מפרצונים חבויים בין
ההרים ,כאשר לרוב אנחנו היחידים.
זורקים עוגן ונכנסים אל תוך שגרת הערב
הרגועה שלנו .כאשר המזג אוויר אפשר -
שתינו כוס מיץ בקוקפיט ,צופים בשקיעה.

6
כשמזג האוויר היה קר יותר ,הרתחנו מים
חמים ,החלפנו לבגדי בית ,והכנו ארוחת
ערב דשנה .כשלא היינו לבד במפרצון או
בנמל ,נהגנו להזמין שכנים מסירות אחרות
להצטרף אלינו לארוחה או לשתיית כוס
יין .אנשי הים הם כמו משפחה ,וההווי

המשותף בנמל או במפרצון מרוחק נעים
להפליא .אנשים שיש להם דרך חיים
משותפת ,וסיפורים לא קונבנציונליים.
לרוב היינו במפרצונים מרוחקים ,אבל
לעתים עצרנו בעיירות דייגים מקומיות
כדי לקנות מצרכים חדשים ,וכן להליכה

על החוף ולמתיחת השרירים .בכל בוקר
הרמנו עוגן ויצאנו שוב .המראות שבדרך
מופלאים :טבע בתולי בלתי מופרע
לחלוטין ,ההרים נושקים למים ,הפסגות
מכוסות לבן ,בעלי חיים ימיים ויבשתיים
רבים מכדי לתאר .מדהים לראות כמה

5
7
טבע הדברים 72

 73טבע הדברים

8

מעט אנשים באמת
באזורים
נמצאים
האלה".
3.8.10
"בדרך לג'ונו חווינו
חוויה מדהימה! קבוצה
של עשרה לווייתנים
שחתה ושיחקה אתנו
כ 20-דקות! עמדתי
על החרטום וצילמתי,
כשלפתע הם החלו
לעברנו...
לשחות
הענקיים
היצורים
והמדהימים הללו .הם
היו כל כך קרובים
עד שראינו את גופם
ויכולנו
במלואו,
להריח את 'הבל הפה'
שלהם  ...לא בדיוק
ריח ורדים ...שטנו
מופלאה
בתחושה
שאנחנו חלק ממשהו
כל כך הרבה יותר גדול
מאתנו ,מסתורי ושונה
מהמוכר והידוע לנו ,וזו
הייתה תחושה בעצמה
משכרת שמעולם לא
חוויתי שכמותה".

9

אלפרד עזב בסוף חודש אוגוסט,
לחודש ימים .הוא נסע הביתה לאשתו
ובתו שבקולורדו .ולראשונה ,לאחר
ארבע שנים שבהן אנחנו מפליגים יחד,
היאכטה נותרה בידי כקפטן .לאחר
שעזב ,המשכתי בדרכי דרומה .על אף
שאני אוהבת להפליג עם אלפרד ,ההפלגה
"לבד" הייתה מיוחדת .ביום האחרון,
כשהייתי אמורה לחזור לפטרסבורג,
יצאתי מהמעגן לאחר שנת לילה טובה.
המשכתי דרומה ,ואז ,כדרכו של מרפי,
וכאילו היאכטה הרגישה שהבוס איננו,
זמן קצר לאחר היציאה בקעו קולות
משונים מהמנוע .הרמתי את המכסה,
כדי לראות שצינור המים המעביר מי
קירור למנוע ,שעשה את עבודתו נאמנה
במשך שנים ,החליט שזה הרגע להתפוצץ
(תקלה שנגרמה כתוצאה מתקלה אחרת
אשר גם למכונאי לקח זמן להבינה.
ולא ,אני לא אשמה!) .וכך ,כשסביבי
מצוקים והרים מסולעים ,בין הפיורדים
האימתניים של אלסקה ,מצאתי את
עצמי בלי מנוע וכמעט בלי רוח ,נתונה
לחסדי הזרמים שהחלו לסחוף את
היאכטה אל עבר הצוקים .למזלי ,רוח
חלשה החלה לנשוב .הרמתי מפרשים,
ובמהירות אטית מאוד הפלגתי ממרכז
המפרצון לכיוון האזור הפתוח יותר,
הרחק מסכנת הסלעים.

1
לא הצלחתי לתקן את המנוע ,ורק
בדיעבד הבנתי מדוע 20 .שנה של תהליך
קרבונציה  -אשר לא היינו מודעים לקיומו
 גרמו להעלאת הלחץ בצינור ולפיצוצו.לפתע ראיתי יאכטה שנעה לקראתי בכוח
המנוע .זו הייתה ה"שלומר" של אד וג'ולי,
מכרים לשיט .לאחר דיונים וניסיונות

10
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תיקון נוספים ,החלטנו שהם יגררו אותי
אל עבר הנמל של פטרסבורג .למזלנו
יצאנו בדיוק בזמן כדי להגיע רגע לפני
החשכה ,כי בלילה התפתחה סערה חזקה
מאוד .בנמל הצליח המכונאי לפתור את
הבעיה המסתורית שגרמה לתקלה .עודד
אותי לשמוע שאפילו הוא ,המכונאי ,לא

זיהה מיד את סיבת התקלה .היה נעים
לחזור.
בפטרסבורג הבנתי את משמעות החיים
באלסקה הפראית .חייתי בין דייגים
בנמל שעיקר עיסוקו דיג ,אנשים
שחייהם מוכתבים על ידי תנאי מזג

11
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אוויר קיצוניים .בפטרסבורג ,עיירה לא
קטנה בסטנדרטים של אלסקה ,כ3,000-
תושבים ,הרבה דובים ועוד יותר איילים.
פטרסבורג ממוקמת על האי מיטקוף
שבנתיב הבין-יבשתי .היא אינה מחוברת
ליבשת ,והיא תלויה במטוסים או
בסירות כדי לשמור על הקשר עם העולם.
הרחק מהכרך ,בעיירה מתנהלת כלכלה
בלתי תלויה ועצמאית למדיי  ,התומכת
בעסקים קטנים ולא מאפשרת לרשתות
הגדולות להיכנס אליה ,כדי לשמור על
פרנסת המקומיים יציבה ככל האפשר.
הפאבים המקומיים  -עם פרצופי הדייגים
המוכרים ,טנדרים עם עצי הסקה וציוד
עבודה ,וברכות שלום ידידותיות ,הם
חלק מחיי היומיום ומהאווירה השוררת
בעיירה .פטרסבורג היא עיירה עם מורשת
נורבגית ,שאנשיה חיים על פי המסורת
הוויקינגית .עיטורים צבעוניים מקשטים
את הבתים ,ובכיכר המרכזית ניצבת סירה
ויקינגית ,לציון המורשת שבה גאים כולם.
פעם בשנה בחודש מאי הם מוציאים
אותה לים לפסטיבל נורבגיה הקטנה ,כדי
לחגוג את בוא האביב.

14

25.8.10
"אני צועדת על הרציף ,לעבר היאכטה.
הגאות גבוהה מאוד הבוקר ,ורוב
סירות הדיג יצאו .הנמל כמעט ריק,
הלב מלא .כמה נעים יהיה כשישובו
מהים הסוער אל נמל הבית"...
כשספינות הדייגים לא יוצאות מהנמל,
כחוק בלתי כתוב  -גם אנחנו לא מפליגים,
כי אז מזג האוויר באמת סוער .אך בין
ימי מזג האוויר הסוער ,ימי הגשם
והאפרוריות ,יש גם ימים שהשמש זורחת
ומביאה עמה חמימות ויופי עד כדי כך
שנשמתי נעתקת.
אלפרד חזר ב 1-בספטמבר ,ויומיים לאחר
מכן המשכנו בדרכנו דרומה.

13
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8.9.10
"שנה טובה מאחד המקומות המדהימים
ביותר במסע :מפרצון חבוי היטב הצופה
אל האוקיינוס הפתוח .השקיעה הייתה
אחת השקיעות הבלתי נשכחות לשנה זו.
ובין השקט ,הטוהר ,מזג האוויר המושלם,
לבי סער מהתרגשות .השנה התחילה
ברגל ימין" .לאחר כמה ימים הגענו חזרה
לקנדה .הערפל נכנס לו שוב ,וכיסה את
השמים ואת החלל שהקיף אותנו .מגדלור
מסביר פנים בצבעי אדום-לבן בירך אותנו,
וקבוצה עליזה של אורקות ביישניות
ליוותה אותנו בהנאה מרובה.

16

"אנחנו מוקפים ביופי ,אלפרד " אמרתי לו
כשעברנו ליד בלה בלה .בכל בוקר התכווננו

17

ליעד חדש  -מפרצון חבוי שחיכה שנגלה
אותו .הניווט במים האלה שונה מניווט
בים הפתוח כמובן ,כאשר אנחנו שטים בין
הפיורדים מוקפים בהרים נושקים למים,
בלגונות נסתרות ובסלעים לא נראים,
שחייבו אותנו להישאר ממוקדים ובקשר
עין עם המפות ועם מה שסביבנו .הנתיבים
הראשיים יותר מסומנים על ידי עמודי
תאורה העוזרים בשעות הערפל הרבות,
ועמודים בצבעים אדום וירוק מסמנים
את הצפון והדרום.
רבים מהמפרצונים והמעגנים ידועים
בספרי היאכטונרים ,עוד רבים מהם
מחכים להתגלות ,וחלקם ידועים רק
למקומיים .אלה גם אלה מנותקים ,ולרוב

כמעט לא רואים בהם כלי שיט אחרים.
כלי השיט המוכרים ביותר לעינינו הם
סירות דיג במגוון גדלים .מדי פעם ראינו
מעבורת כזאת או אחרת בנתיבי השיט
הראשיים ביותר ,ומפרשיות נראו לעתים
רחוקות .אנחנו שייכים לקבוצת "הנראים
פחות" ,ואת פנינו מקבלים בברכה ותהייה
בכל מקום שאליו אנחנו מגיעים .אנחנו
מופתעים לגלות בכל פעם מחדש עד כמה
דברים מקבלים פרספקטיבה שונה לחלוטין
כשאתה רחוק זמן ממושך מחיי היומיום
הרגילים שלך .לפתע ,עיירה קטנה-אלסקה
 נראית כמו ניו-יורק ,מלאת גירויים שמהםהתרגלנו להיות מנותקים .צו האפנה הוא
מעיל גשם ומגפיים ,ואם תלבש משהו אחר
לא תיחשב ל"מקומי".
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18.9.10
"אלפרד שאל אותי היום' :מה התאריך?'
' 19בחודש' ,אמרתי לו .הוא הגיב ואמר:
'חשבתי ש 17 -היום' .אמרתי שיכול
להיות ...לבסוף התפשרנו על  18בחודש.
צחקנו ,כי הסיטואציה הראתה כמה
לתאריך ולזמן אין חשיבות כאן ,בעולם
האמיתי הזה .רק הזמן הסולארי תופס
חשיבות אמיתית".
לפני חמש שנים ,לפני שעליתי לראשונה
על יאכטה ,אם היו שואלים אותי לאן
אני חולמת להגיע ,הייתי אומרת לכאן;
למקום פראי ומרוחק .לכן הייתי כל כך
מאושרת לגלות שזה לא היה רק חלום,
ולא רק תקווה.
כאן ,בים הקסום הזה ,מזג האוויר האימתני
מכתיב לי את דרך החיים .התחושה
המפחידה ומאיימת מצד אחד ,והמרתקת
מצד שני ,של העמידה מול כוחות טבע
האדירים שעושים אותנו כל כך קטנים,
וכל כך גדולים כשאנחנו מצליחים .כאן,
אני מנווטת את היאכטה שלי ,תוך כדי
חיפוש שחפים על המים  -רפסודת שחפים,
כך קוראים לתופעה  -שחפים שעומדים על
בולי עץ צפים ,וכאילו מזהירים אותנו שלא
להיתקל בהם .ובעצם גם מסמנים לי באיזו
דרך לבחור .הערפל והגשם מאתגרים אותי,
והשמש היא ברכה שלא מתייחסים אליה

כאן כאל מובן מאליו .קר לי כשאני עומדת
על החרטום ומנסה לראות מטרים ספורים
קדימה ,כשהכול מוקף בערפל סמיך,
מרגישה כמו בספינת הרפאים של פיטר פן,
בעודנו יוצאים מתוך הערפל המיסטי.
פעם ,כששאלתי חבר למה הוא חזר לחיות
באלסקה אחרי כל כך הרבה שנים ,הוא ענה
במשפט מעניין" :זה המקום האחרון עלי
אדמות שבו גבר יכול להיות גבר אמיתי".
אמנם קצת קשה היה לי להזדהות עם
ההכרזה ,אם כי יכולתי להבין אותה .גברים
יכולים להיות "גברים" במקומות רבים
אחרים ,אבל אני מניחה שהכוונה הייתה
שזהו המקום האחרון שבו אפשר לחוש את
החיים בכל רמ"ח איבריך ,במציאות של
עבודה קשה והתמודדות במצבים שנמוגו
קמעה מעולמנו ,ועם זה – יכולתי להזדהות.
28.9.10
"אלפרד קרא לי מהקוקפיט' :אדוה ,משהו
מוזר קורה כאן במים '...קפצתי החוצה
ובתוך שניות לא יכולתי לעצור את צעקות
השמחה! היינו מוקפים בלהקה ענקית של
דולפינים! צעקות של אושר והתרגשות
נפלטו מפי בזמן שצילמתי וניסיתי לתעד
את הרגע הבלתי ניתן לתיעוד הזה ....היינו
מוקפים במאות דולפינים ששיחקו על גבי
הגלים שהיאכטה יצרה במים .עמדתי על
החרטום ,מתחתיי גלשו חמישה דולפינים

על הגל שלנו ,משחקים ,משתובבים,
נתקלים זה בזה במריבה מטופשת של 'מי
יתפוס גל טוב יותר' ,איזה אושר!"
ככל שאנו מדרימים ,הולכים סימני החיים
המערביים ומתקרבים אלינו יותר ויותר,
ואתם סוף הקיץ שאותו הייתי מעדיפה לא
להרגיש.
30.9.10
"הגשם מתחיל לרדת .אלפרד מתבונן בי,
מעקם פרצופו ואומר 'גשם' ...אני מסתכלת
עליו ,חיוך ענק נמרח על פרצופי למגע
טיפת הגשם הראשונה' .זה מה שמייחד
את המקום הזה' אני אומרת לו' ,אם אתה
באמת אוהב אותו ,אתה צריך לאהוב אותו
כמו שהוא ,לא? ואני...אני כל כך אוהבת
את המקום המופלא הזה ...ספטמבר עומד
להיות היסטוריה ,כשהשעון יראה חצות.
החיים מקבלים תפנית לסתיו ,לבי עצוב
בידיעה שאני צריכה לעזוב ולהשאיר את
היאכטה מאחור לחורף הקרוב".
היאכטה קטנת הממדים נותרה בחצי
האי אולימפיה ,במדינת וושינגטון ,מחוץ
למים ,לחורף הקרוב .בקיץ נשוב אליה
לאחר ציפייה של עונה ממושכת בלעדיה.
יפה ,היא תעמוד שם מחכה לרגע שנטבול
אותה במים שוב אל עוד רגעים של שיט
אל הלא נודע8 .
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