הקוטב הצפוני.
"חקור ארץ ,ממש
חלום ,גלה עולם"
׀ צילומים :יונתן טל

צפונה
יונתן טל מקיבוץ רמת־דוד יצא עם עוד שישה למסע יכטה ייחודי בקוטב
הצפוני  ‰הם שטו במפרצים נעלמים וקפואים ,צפו בקרחונים בתנועה,
התמודדו עם הפעלת כלי השיט ,ביקרו בשמורות חי ,לא החמיצו מפגש
מאיים עם דובי קוטב  ‰וחזרו הביתה עם חוויות כמו בסדרות טבע
יעקב ליאור
יונתן טל מרמת־דוד  -נגר ,אמן,
איש עט וספר ,ובעיקר הרפתקן
וטייל  -הספיק ב־ 72שנותיו
לבקר ביותר מ־ 120ארצות.
סיפור הקפתו את העולם,
בשנים 1974־ ,1977זיכה אותו
באזכור בספר השיאים של ג'ינס.
בשובו ממסעו האחרון ,מגלה יונתן
שספרים ,ולפעמים רק פסקאות ומשפטים,
הם שמתניעים את מנוע הטיולים שלו.
"ספרים מוצאים אותי בצומתי חיי המכ־
ריעים .לא פעם ,תובנה שקראתי מאתגרת
אותי לפעולה מיידית" ,הוא אומר.
פעם ,לפני  39שנים ,בתקופה סוערת
בחייו ,היה זה משפט המיוחס לנזיר אוגוס־
טין הקדוש מקרתגו" :העולם הוא ספר פתוח.
אם אינך אורז ויוצא ,לעולם תישאר בעמוד
התוכן!" המשפט הזה ,אומר טל ,הפך כל דבר
אחר בחייו לשולי ,ושלח אותו לארבע שנות
נדודים רצופות .הרבה אחר־כך ,בקיץ ,2008
כשחיפש כיוון ל"טיול שנתי" נוסף ,שוב
נתקל  -באתר של חברת התיירות המונגו־
לית  -במשפט מאתגר" :לו נוצר פעם מסע
שראוי לעשותו  -זה יהיה האחד!"
גם מסעו לטיבט ,כעבור שלוש שנים,
נולד מתיאור מפתה שקרא בנשיונל־
ג'יאוגרפיק" :טיבט עדיין שומרת על רמה
גבוהה של מסתוריות ,ריחוק ,ומשיכה אל
המוזר והמסקרן .זוהי האוורסט של המ־
טייל שראה הכול .היא מציגה את הרחוק
באמת ,והרומנטי ,השנגרילה חסרת ההש־
גה ,הממוקמת בחלומו של כל הרפתקן
אמיתי".

שיט חימום
הטיול האחרון  -שיט על יכטה בארכיפ־
לג סבלברד  -נהגה בהשראת משפט שמצא
באינטרנט ,דווקא" :עשרים שנה מהיום,
תתאכזב יותר מהדברים שלא עשית -
מאשר מאלה שכן .לכן חתוך את חבל הט־
בור ,הפלג מהנמל הבטוח ,תפוס במפרשך
את רוחות הסוחר ,חקור ארץ ,ממש חלום,
גלה עולם".
יונתן טל" :לפעמים אין לדעת מי כתב
את המשפט ועד כמה ניתן להסתמך עליו,
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אבל מבחינת גילי ,גם הזמן לחקירות נגמר
מתישהו .חיזור עקשני מצד בחור צעיר
מטבעון ,ששפע סיפורים נלהבים על מסע
יכטה ייחודי שחווה בקוטב הצפוני ,גרם לי
להתעלם מאספקטים שונים ,כגון :נדרים
שנדרתי בעבר ,או בעיות בריאות וכו־
שר ,שחובה לשים אליהן לב בגילי ,והן
עלולות לטרפד כל הרפתקה הגונה .על
בשרי למדתי שקור מצמית יכול להביאני
לפאניקה בלתי־נשלטת ,וחוסר שינה קרי־
טי יכול לגרום לי פרצי אלימות .ובעיות
שיווי משקל? נושא זה כה הטריד אותי,
עד שבניתי מתקן פשוט בזעיר אנפין -
פלטה קטנה על צינור ,המדמה סיפון רעוע,
עליה עשיתי בהיחבא ,בדירתי ,תרגילים
יומיים במשימות שדמיינתי ,מבלי לדעת
שלמעשה ,יכטה יציבה יותר מאונייה ,ולו
רק משום היות הנוסע שרוי בגובה פני הים,
מבטו נעוץ תמידית בקו האופק ,ויכולתו
להישען על משהו".
את חששותיו מהים הצליח להפיג הסקיפר
אסף רייפלד ,כשהזמין אותו ל"שיט חימום"
קצר על יכטה .למרות הגלים והטלטולים,
התאהב יונתן בכלי השיט והחליט להמר,
להעז ולצאת למסע ימי קבוצתי בצפון הר־
חוק ,לא לפני שרכש פוליסת ביטוח מקיפה
ויקרה במיוחד ,וכתב צוואה מפורטת.

הנוסע השביעי
הקבוצה שאליה הצטרף כללה שני סקיפ־
רים מנוסים  -ביניהם אסף ,ראש המשלחת;
גמלאי הרפתקן מבריסל ,שהגיע מצויד
בקילוגרמים של שוקולד משובח; סא"ל
מחיל האוויר ,ושני כימאים.
"והייתי אני" ,מספר יונתן" ,הנוסע הש־
ביעי ,קיבוצניק ,נגר ,צייר ואיש עט .מה
היה תפקידי הצפוי במערכת המיטלטלת,
כאשר דווקא אצלי עשויים הפיוזים לקרוא
תיגר למול דוב קרח קרב? האם היה עליי
להיות זקן השבט ,שיש לשעות לעצותיו כל
אימת שגוש קרח בגודל הר מתקרב אלי־
נו? או אולי רק להיות שותף שקט למימון
הסירה ,זה שמצפים ממנו להופעות לילה
רגועות 'מול המיקרופון'? בהמשך התגלה
שהייתי היחידי המסוגל לשטוף כלים במי

הקרח הקוטביים ,ללא כפפות לטקס".
מקץ  12שעות טיסה הם נחתו בלונגרבין
שבאי שפיצברגן ,בירת האוטונומיה הנור־
בגית סבלברד ,והעיר הכי צפונית בעולם.
לונגרבין הקרה מזכירה באופייה את ערד
בראשיתה ,מספר יונתן ,גודל אוכלוסייתה
כשל גדול הקיבוצים ,ותושביה מצויים
בתחלופה מתמדת .האי שפיצברגן ,המרו־
חק  10מעלות מהקוטב הצפוני ,ידוע בטבעו
העוין ובתשעת חודשי הקור השוררים בו.
הוא מכוסה שלג כמו בעידן הקרח ,והוא
גם המקום הנקי ביותר ביקום .משנסגרו בו
מכרות הפחם ,בצו אמנה בינלאומית ,נבחר
לאכסן את כספת המאגר הגנטי האנושי
העולמי.
"לאחר שקנינו בחנות המקומית עשרה
קרטונים של אוכל ,ו־ 500ליטר מי שתייה,
לשבועיים ,עלינו על היכטה שנשכרה
עבורנו  14 -מטרים אורכה וארבעה מטרים
רוחבה ,צפופה כמו הנגרייה שלי" ,מעיד
יונתן" .זה מקום לבעל חיים חברתי ,חש־
בתי ,שאז הצפיפות הופכת ליתרון .ניתן
רק לשבת  -על הסיפון ,או בסלון .יכטה,
ככלל ,אינה בנויה לתיירות מקובלת ,אלא
רק להישרדות .מרגע שניתקים מהרציף ,זה
אתה מול הרוח ,ומול יכולת ההגאי לשלב
את מזג האוויר ומערכת גלגילות החבלים
לתועלתו .כלומר ,לנוע בכיוון שיעניק
שקט נפשי ובילוי ייחודי לכל החבורה.
"כנוסע ,אתה נעקר מסביבת מגוריך
ומוטל לתוך מציאות שונה לחלוטין ,בלי
קרקע מוצקה לרגליך במשך שבועיים,
דבר שעלול ,בנסיבות מסוימות ,לשנות
את כל שיטת חשיבתך .אלא שלקחתי סי־
כון ,והמציאות המענגת שבה נתקלתי על
סיפון היכטה המרחפת על הגלים ,רצחה
לי הרבה מיתוסים ואמונות טפלות :קור
כלבים? רוח זלעפות? טלטולים? חוסר
נוחות? מחלת ים? שלשולים? דלקת עי־
ניים מהמלח? יוקר מופרז? סכנות? איפה,
שמעו לי' ,הכל קלאם פאדי' ,כפי שאומר
ג'מאל ,העובד הבדווי מהרפת .זה כיף
אדיר! יש אנשים ,שללא מרכיבים כמו
ריח טוב ,נוחות ,יפה ,נעים ,בריא וטעים,
מאבדים כל הנאה מטיול .אצלי הכול
הפוך :כמי שבילה עשורים בטנק מאובק,

ותמיד מצא בזה עניין  -לא יכטה מודר־
נית תגרום לי דיכאון".

מפלצות קרח
"אין כמו שיט בסבלברד כדי לעמת כל
הזמן את השט  -עם מים ,זמן ,טמפרטורה,
והשילוב ביניהם" ,מתפייט יונתן" .זה הטבע
כאן ,שמעניק לכל הבלגן האנושי גוון סו־
ריאליסטי .סדר היום שלנו כלל שיט בין
פיורדים ,פסגות הרים שגיאים ,לשונות
ים ,מפרצים נעלמים ,שמורות חי ,וקרחו־
נים בתנועה .כיוון שלא הובטח לנו אקלים
נוח ,נתקלנו לפעמים ,ביום אחד  -ברוח עזה,
בגשם סגרירי ובערפל ,שהתחלפו תוך דקות
בחום טרופי חלומי ושמש זורחת על ים כה
שקט ,עד שאוושת גל קלה מפרה את הדממה
כתוף רועם .וכאשר הנפלא מכול קורה ,יש
חשק להמשיך להתחרדן על הסיפון לנצח,
כמו תינוק בעריסתו.
"תנועת היכטה האידיאלית היא עם שני
מפרשים פתוחים ככנפי פרפר ,שאז ,בלי
רעשי המנוע ,משתרר השקט המיוחל ,ואתה
נע על גלי חלום .במצב כזה ,מזכירה עבודת
ההגאי חריש בשדה עם טרקטור די־ :4בוחר
רים פסגה מרוחקת ,ושעה ארוכה מנווטים
רק אליה ,אומנם בזיגזג ,אך בשיתוף עם
המפרשים שלוכדים את הרוח.
"מנהל המשלחת והמזיע הראשי ,הס־
קיפר אסף רייפלד ,התגלה יותר כקפטן
אחאב הנחוש מ'מובי דיק' ,מאשר כקפטן
בליי העריץ מ'המרד על הבאונטי' .אסף
היה נחרץ במחויבותו להשיב את החבורה
בשלום הביתה .אם אינך במשמרת ,ואסף
דואג שכך תהיה רוב הזמן ,אתה יכול לשבת
להנאתך ,עטוף היטב בקוקפיט הפתוח ,לה־
ביט על החופים הנפתחים ונסגרים כרוכסן
למולך ,להפנים מבט הוזה על פיסת עולמך
הנעה ,ולדמיין שאתה נוטל חלק בכל סיפו־
רי ילדותך ,מ'אי המטמון' ועד עלילות ד"ר
דוליטל ,רובינזון קרוזו ,וחסמב"ה במצולות
הכינרת".
יונתן ממשיך להפליג בתיאורים מהצפון
הרחוק ,עם אזכורים הכרחיים של הבית הקי־
בוצי" .מפגעי אקלים מבהילים של קרחונים
מתנפצים ברעש ,מרמזים על שבריריות

יונתן טל במסע" .דמיין שאתה נוטל חלק בכל סיפורי ילדותך"

אנשי המשלחת בסבלברד" .הנועזים מעבר לקוטב"

קיומנו בפלנטה .לנוכח המציאות המתר־
סקת ,גונחת ומטפטפת ,אתה רוצה לזעוק:
'איפה האחראי על הפרדת האשפה בקיבו־
צנו ,מישהו חייב לטפל בדחיפות בנושא',
שכן אין מקום טוב ומוחשי יותר לחוש זאת
 כמו גם את השפעות שריפת המאובנים,החור באוזון ,והשפעת גזי החממה  -מאשר
כאן ,בשיא הצפון ,כשהמרחק בינינו לבין
כיפת הציר הצפוני הוא כמו המרחק מאילת
לחרמון .מעולם לא חשבתי שאזכה להיתקל
בדוב לבן ,שוחה בדרכו מהקוטב המתמוסס
אל שדות הציד הנצחיים בדרום ,תוך סכנה
שסירת המפרש תתנגש בו.
"סביבנו פיורד מכושף ,עם לשונות קרח
הגולשות היישר מהעננים אל תוך המים.

קצה הפיורד נתחם בקרחון ענק ,ממנו נית־
קים גושי הקרח המציפים את המפרץ .הש־
לווה סביב חלומית ,הים חלק יותר מראי .רק
בהתקרבנו למפלצות הקרח הצפות ,שתשע
עשיריות מהן קבורות במים ,אנו מבחינים
כי אינן שוקטות .כחול האזמרגד והטורקיז
של המים המתוקים בוער בהם באיזו אש
פנימית ,שמשחררת קולות נפץ קלים וקי־
לוחי מים".

דובים בסירה
למצפינים עד סבלברד ,כך יונתן,
מחכה צימוק נוסף :ביקור בתחנת המחקר
נייאלסונד ,אחיזת הקבע האנושית הצפונית

ביותר בעולם .היא מקננת בנוף פנוראמי
נפלא ,מעין עמק יזרעאל בשמש ,עם מי־
שורים ירוקים ,תחומים בהרי קרח .מכאן,
לאורך ההיסטוריה ,יצאו ,בכלים פרימיטי־
ביים ,אינספור מסעות לגילוי הקוטב הצפוני.
מוזיאון קטן ,ובו מוצגים אותנטיים ,מצליח
להחדיר במבקר את הסיכונים שגבו חיים
מפורצי הדרך .עד היום עומד כאן זקוף הע־
מוד הענק שאליו נקשרה ,לצורך מילוי בגז,
ספינת הצפלין של רואלד אמונדסן ,מגלה
הקטבים ,שכצפוי ,נעלם באחת מטיסות
ההצלה שלו .אל פסלו ,המביט לצפון ,אין
גישה ,בשל נציגות הדובים החזקה בסביבה,
ממנה מוזהרים המבקרים בכל שעל .גם קטר
הקיטור הצפוני בעולם עומד כאן על מסיל־
תו ,עם כמה קרונות ,כרמז חלוד לימים בהם
רק בוזזי אוצרות טבע חשקו במקום.
"אפרופו דובים" ,מספר יונתן" ,עוד
במהלך שיחת ההכנה שאלתי את מובילנו
אסף ,הכיצד הוא שורד כל השנים באזורים
כה מושמצים אקלימית ,ומועדים לפור־
ענות .תשובתו ,שציטט ממוריו הנערצים,
ושאינה אופיינית לזאב ים אמיתי ,קצת
הרפתה ידיים' :לעולם לא אסתכן אם יש צל
של חשש!' כמי שרואה בהרפתקה את תכ־
לית טיולו ,ואף מוכן לשלם עבור כך ,כמי
שמאמין כי חשיבה בלתי־שגרתית במסעות
יוצרת אומנם אי־הבנות ,אך הדרך להיחלץ
מהן היא תכלית ההרפתקה  -שמחתי שעל־
אף כל אמצעי הזהירות של הבוס ,נקרתה
לנו הזדמנות כזו.
"יום אחד ניווט אותנו אסף למפ־
רץ  ,Ulmiaבו חווה לפני שנתיים את שיא
טיולו -סצנה של חבורת דובי קרח נוגסים
בבשר לווייתן .על הסלעים במקום עדיין
נראו עצמות הלסתות הענקיות ,וכמה
מחוליות עמוד השדרה .התעודדנו מהמ־
ראה השקט והפסטורלי ,קשרנו לסלעים
את סירת הגומי ,וטיפסנו מאחור על גבעה
מחוספסת כבזלת ,כדי לקבל צילום של
המפרץ המדהים ,והיכטה במרכזו .דווקא אז,
אחד החבר'ה הביט לאחור וצעק' :רבותיי,
סירתנו נתפסה על־ידי דובים!' האם נכתב
גורלנו באותם רגעים? זו הייתה יכולה
להיות התחלה נהדרת לכל הרפתקת יל־
דות שנרצה .עקבתי בסקרנות כיצד מגיבים

לאיום שותפיי עטורי הדרגות .האם מישהו
העביר את תמונות יקיריו לנגד עיניו? בי־
נתיים לא .ומה עם אמירת 'קדיש' הגונה,
בטרם יישכחו המילים? עם אולרי המאיים
ניגשתי לבוס שהרצין ,ולחשתי לו' :עלינו
לחתור לקראת מגע עם החיה ,אם תרצה
מקדם מכירות הגון לקראת הטיול הבא'.
ללא חיוך הבהיר לי אסף שרוב תושבי סב־
לברד הם תיירים 'שפגעו בשער ראשו של
דוב ,אך מעולם לא נגמרו ההליכים המש־
פטיים נגדם' .בינו לבינו ,לא האמין ששוב
ניקלע לסכנה בעטיו של הלווייתן הארור,
אותו עזב כאן לפני שנתיים.
"תוך בריחה לצדה האחורי של הגבעה,
הבחינו גיבורינו ביכטה ענקית החודרת
למפרץ .בעזרת זום המצלמה איתרו את
שמה ,וביקשו בווקי־טוקי לשלוח אלינו את
סירת הגומי שלה .הדובים ,משאבד להם ריח
בני האנוש ,החלו להקיף בזעם את הגבעה
בקו המים ממש ,כדי לפגוש אותם מבוהלים
וחסרי עשתונות מאחור ,אולי אז יוכלו לב־
רור את בשר הצעיר בחבורה...
"עם מתן הפקודה ,שוב נשחקנו במהירות
על הבולדרים השורטים במעלה הגבעה
שממנה אך ירדנו ,ובאפס נשימה החלק־
נו מעברה השני ,היישר לתוך סירתם של
מצילינו .באחת רפתה המתיחות ,התרווחנו,
והגמלאי הבלגי ,לאות תודה ,כיבד את קפטן
יכטת ההצלה בקילוגרם שלם של שוקולד
בלגי מובחר .עכשיו ,עטופים באהבה של
תריסר צרפתיות ,יכולנו להתקרב לדובים
ככל שנחפוץ ,ולצלמם ב־ ,HDנוגסים בעצ
צמות הלווייתן בנות השנתיים".

למה חזרתי
בסוף יוני האחרון חזר יונתן טל לחוף
מבטחים ,לרמת־דוד" ,ועתה" ,הוא מסכם,
"אני מתהלך עצוב בחצר הקיבוץ וחושב:
אם בסבלברד היה כל כך טוב ,ואפילו עליתי
קילו וחצי במשקל  -אז למה חזרתי? למה
כל היופי זה נגמר? אולי משום אותה אמירה
ספרותית  -הנה חזרנו להתחלה  -המיוחסת
לסמואל ג'ונסון:
'החיים הם בעצם מסע מכורח לכורח ,ולא
מתענוג לתענוג'".
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