
חוף הענבר
““אני צייד ענבר“, מציג את עצמ� איג�ריס א�סנץ׳ במרכז המבקרים של שמ�ו
Karklé(. “אני נכנס לגלים בח�רף. י�ם. לילה. קר. רעב. לעו )רת הח�ף בקרקלה 
תים קר�ב�ת אינני מ�צא דבר. לפעמים ג�שי קרח גד�לים פ�געים בי, אך למר�ת 
הכאב אני נשאר כדי לתפ�ס את הענבר.״ איג�ריס, מ�רה דרך במקצ�ע�, משתף 

א�תנ� בשיגע�ן של�. “ענבר ה�א הזהב הליטאי,״ ה�א מכריז כשה�א פ�תח את 
תרמיל�, ש�לף שקית, מ�ציא ממנה ח�פן של ג�שים �מ�נה את ס�גי הענבר �את 

60,000 שנים �התאבן נחשב ח�מר ריו  סג�ל�תי�. שרף הא�רנים שגלש לים לפני
פ�י טבעי. ריח הא�רנים הע�לה מכ�סי�ת ��דקה שה�שר� בה חתיכ�ת ענבר מעיד 

על מק�ר� העתיק �הפלאי.
אנחנ� א�ספים שני שקים מהרכב של איג�ריס �י�רדים אל הח�ף. “הסיכ�י 
הט�ב בי�תר למצ�א ענבר ה�א י�מיים א� של�שה אחרי סערה, כאשר הגלים 

וחלשים מעט י�תר,״ ה�א מסביר, �מגיש לי בזה אחר זה שני ז�ג�ת גרבי צמר שח
מ�ת� סרגה, ח�לצת פלנל, סרבל דייגים מג�מי �מגפיים שגד�לים עליי בחמישה 

מספרים. “אם תהיי במק�ם הנכ�ן בזמן הנכ�ן - המזל יאיר לך פנים,״ ה�א מסיים 
�שם בידיי מקל שרשת מח�ברת אלי�. 

עכשי�, עכשי�, מפציר בי איג�ריס �מדגים כיצד לתח�ב את הרשת עמ�ק אל 
ת�ך הגלים המשתברים אל הח�ף עד שהיא מתמלאת באבנים, צדפים, פיס�ת עץ 

�כל מה שנשא אית� הים. אנחנ� ס�חבים את הרשת�ת הכבד�ת אל מח�ץ למים. 
איג�ריס מר�קן את תכ�לתן על הח�ל �ב�חן בעין חדה את השלל. בת�ך רגע ה�א 

ש�לף מהערמה שלפני� ג�ש צהבהב קטן, �ע�ד אחד. אני מעלה חרס. אבל אני לא 
מ��תרת, �בע�די רט�בה כ�לי אני מטילה ש�ב �ש�ב את הרשת �ש�פכת את ת�כנה, 

עד שהנה, רגע, מצאתי ענבר משלי. 
ריח המלח נ�תר בשערי כשאנחנ� ח�זרים לפלנגה )Palanga(. עדיין אפשר 
לח�ש בעיר הקיט הפ�פ�לרית את הא��ירה של אתר מרפא מהמאה ה–19, אם 

כי בני הט�בים שפסע� בשדר�תיה הי� לבטח אלגנטיים י�תר מהמ�ני הנ�פשים 
הה�לכים כי�ם במדרח�ב, שבס�פ� גשר בט�ן המ�ביל לח�ף רחב ידיים של ח�ל רך 

Biruté(. שבילי� המט�פחים מ�ביו )�לבן. בלבה של פלנגה נמצא פארק ביר�טה 
לים לבית אצ�לה שבק�מת� השנייה נמצא א�סף ענבר מהגד�לים בע�לם: דמע�ת 
מבהיק�ת שבת�כן נלכד� חרקים �לטא�ת, תכשיטים, �ג�שים שהגד�ל בהם ש�קל 

של�שה קיל�גרמים. למר�ת כל אלה, מבחינתי הענבר הקטנטן שדגתי בעצמי 
ה�א יקר ערך י�תר מכ�לם. 
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חולות לבנים 
פוגשים ים צונן, 

שמש חודרת מבעד 
ליערות אפלוליים, 

רוח שורקת על 
פני דיונות עצומות 

ועיר החוגגת 
פסטיבל ימי 
בחוף הבלטי 

של ליטא 
מאת דפנה רז    צילום: אדי גרלד

---
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העיר של הקפטנים 
סערה קיצית מלווה אותנו בדרך אל קלייפדה )Klaipeda(, אך היא ח�לפת 

בא�תה מהיר�ת שבאה, �אחר�ני העננים האפ�רים נישאים הלאה בר�ח. א� שא�לי 
האי��שה שאנ� ש�מעים היא אנחת הר��חה של מארגני הפסטיבל הימי הגד�ל 

של העיירה, המארח בכל שנה כחצי מילי�ן מבקרים. סמ�ך לבמת ביד�ר אנחנ� 
פ�גשים בראש העיר, �יטא�טאס גר�בלא�סקאס, שהשתתף בפסטיבל מאז היה 
וילד. “הסיפ�רים ברח�ב�ת האלה קר�בים מא�ד ללבי,״ ה�א א�מר על העיר הע

תיקה בי�תר בליטא �אחת העתיק�ת בכל הח�ף המזרחי של הים הבלטי. 
וצלילי באס שב�קעים מהבמה המרכזית מרעידים את הרציף המסתיים במ
וגדל�ר זעיר, הצב�ע אד�ם �לבן כאיל� היה גד�ל. שתי ספינ�ת מה�דר�ת �מצ�ח

 Roald( צח�ת הע�גנ�ת כאן הגיע� כדי להשתתף במשט חגיגי: ר�אלד אמ�נדסן
Amundsen( הגרמנית, הקר�יה על שם ח�קר הק�טב הנ�דע, �קר�זן שטרן 

)Kruzen Stern( הר�סית, המציינת 90 שנים להשקתה. ילד קצ�ץ שיער ח�לף יד 
ביד עם סב�, מביט על הכבש המ�רד אל הרציף �ש�אל: “האם ז� ספינת ש�דדי 

ים?״ משפחה הלב�שה כ�לה בח�לצ�ת מלחים מפ�ספס�ת מצטלמת על רקע 
ספינה אחרת, הע�גנת דרך קבע בנהר הח�צה את העיר. אנחנ� ע�לים לסיפ�נה 

העלי�ן �מתיישבים במסעדה מה�קצעת. צלילים ע�לים מכלי השיט הע�ברים 
מתחתינ�: צח�ק ילדים בסיר�ת פדלים, נקיש�ת ת�ף המכתיב את קצב הח�תרים 

בסירת מש�טים, �שירה ה�דית מספינה של אנשי הארי קרישנה.
עם רדת החשכה נשמע מטח ת�תחים, �בל�נים כח�לים �לבנים מ�פרחים 

לא��יר. פתיתי ק�נפטי נ�חתים על ראשיהם של המ�ני הח�גגים ברח�ב�ת בע�ד 
אנחנ� ה�לכים לאיר�ע מכ�בד מא�ד - אר�חת הערב של הקפטנים. בערב זה 

ח�לקים כב�ד למפקדים בפ�על �בדימ�ס של הספינ�ת המסחרי�ת, ספינ�ת הדיג, 
והמעב�ר�ת �כל כלי השיט האזרחיים האחרים של הקהילה הימית שמרכזה בק

לייפדה. הגברים, �גם כמה נשים, ר�בם כס�פי שיער �קמ�טי ע�ר, במדים לבנים 
ומג�הצים המע�טרים בכפת�רים מ�זהבים �כ�תפ�ת נ�שא�ת דרג�ת, נפגשים בפס

טיבל זה י�תר מ–40 שנה )“כל אלה שאינם נמצאים בא�ת� זמן בלב ים, כמ�בן, כי 
מישה� צריך להמשיך להשיט את הספינ�ת שלנ�,״ מסבירה לי מארגנת האיר�ע(. 

בס�ף הערב, עייפים מחגיג�ת הי�ם, מתקבץ קהל על תל שעלי� ניצב מבצר 
עתיק. האנשים פ�רשים שמיכ�ת על האדמה הלחה �מחכים לריק�ד המזרק�ת 
בחפיר המלא במים. ככל שהמ�זיקה ג�ברת זרמי המים מבצעים אקר�בטיקה 

ססג�נית, ששיאה בפרצי זיק�קין די–נ�ר המאירים את השמים. 
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בין מים למים
שחפים מלווים את המעבורת הי�צאת מקלייפדה, הממשיכה לחג�ג תחת 
שמים אפרפרים. ז�דיאק אד�מה ח�תכת את אד��ת המעב�רת. מאח�ר נראה מזח 
ספינ�ת הקר�ז רב�ת הק�מ�ת. ז�הי הדרך היחידה שבה אפשר להגיע אל הרצ�עה 

98 קיל�מטרים צרים של ח�ל �יער שמעברם נמצאת  ,)Curonian Spit( הק�ר�נית
לג�נה בצד אחד �הים הבלטי בצד האחר. 

הפלא הגיא�גרפי הזה ה�א אז�ר מ�גן, אשר ה�כרז אתר מ�רשת ע�למית של 
א�נסק�. ח�פי� המזרחיים הסלעיים, הפ�נים אל המפרץ, נתנ� מחסה לדייגים 

קש�חים שהתמ�דד� עם התנאים הקשים, בע�ד ח�פי הח�ל הלבנים שעל שפת 
הים הבלטי במערב נ�תר� חש�פים �פראיים. אנחנ� נ�סעים בכביש הע�בר בין 
ואלה לאלה, ח�לפים על פני יער של עצים תמירים �דקיקים שקרני השמש נ�פ

ל�ת עליהם באלכס�ן. אנחנ� ח�נים לצד הדרך �ב�חרים בשביל לא מס�מן הח�תך 
ומערבה. גם אם איננ� ר�אים את הלג�נה, בר�ר מאלי� שהיא אינה רח�קה. האד

מה תח�חה תחת רגלינ�, זר�עה אצטר�בלים קטנים �פטרי�ת. לצד השביל נראים 
מצעים ספ�גיים של חזזי�ת, �בשיחים ט��י�ת רשת�ת משי מנצנצ�ת שבהן א�רבים 

ועכבישים. אנחנ� ע�ברים על פני הראש�ן מת�ך מערך של חמישה ב�נקרים שח
פר� הגרמנים כעמדת מגן בפני הכ�ח�ת הר�סיים. בשביל שמתפצל אנחנ� צריכים 

לבח�ר כי��ן - שמאלה א� ימינה. אנחנ� ב�חרים בימין �מטפסים אל הב�נקר 
הראשי המשקיף אל עבר המפרץ �קלייפדה.

מעט בהמשך הכביש אנחנ� ע�צרים ש�ב �פ�גשים את מטס מיזגיריס �בנ� 
�יקינטס, בן 11, ילד שכל מה�ת� משקפת את המק�ם הנקי הזה שב� ה�א גדל, כמ� 
אבי� לפני�. לאחר שעזב לעיר הגד�לה חזר מטס לכאן עם אשת� בשביל תח�שת 
הח�פש �כדי להעניקה לארבעת ילדיהם. מטס מרכיב שלד בעל ארבעה גלגלים, 

שא�ת� ה�א מגלגל לעבר הח�ף רחב הידיים. שם ה�א מתקין את המפרש בע�ד 
ו�יקינטס רץ לבד� לת�ך הים, שצבע� משתנה מאפ�ר לכח�ל מתכתי בהתאם לנדי

ב�תה של השמש.
מטס מ�שיב א�תי בכיסא של הגלשן �נ�תן בידיי חבל שבאמצע�ת� אני צריכה 

לשל�ט במפרש הא�סף לת�כ� בחד��ה את הר�ח שהחלה לנש�ב לט�בתנ�. בי�ם 
ט�ב אפשר לגל�ש על הח�ף לא�רך 20 קיל�מטרים �י�תר ללא הפסקה. מי שאינ� 

ח�שש מר�ח�ת הח�רף יכ�ל גם לט�ס על הקרח כאשר מי הלג�נה ק�פאים. אני 
א�חזת בחבל �ש�אלת היכן המעצ�רים. “מעצ�רים לא יעזר�,״ א�מר מטס. “אינך 

יכ�לה לעצ�ר את הר�ח.״ 
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 חולות נודדים

בסופה של הדרך מחכה נידה )Nida(. כפר הדייגים המב�דד התגלה במאה 
19 על ידי נ�פשים �אמנים ששאב� השראה מי�פי� הנדיר של המק�ם. אך הק�ו –ה
ר�נים המס�גרים, שאיש כבר לא מדבר את שפתם, המשלבת ליטאית �גרמנית, 
ושמר� מרחק ממי שהם רא� בהם ב�המיינים. הת�שבים הלל�, ממ�צא גרמני, נאל
וצ� לעז�ב את המק�ם אחרי מלחמת הע�לם השנייה )יש לא מעט די��חים על שי

ת�ף הפע�לה שלהם עם הנאצים(, �רק השמ�ת על מצב�ת העץ המג�לפ�ת בבית 
הקבר�ת הסמ�ך לכנסייה הל�תרנית, �המ�זיא�ן הפת�ח שבפאתי העיר, מעידים 
על מא�ת השנים שהם הי� כאן. גם המראה הצי�רי של נידה הי�ם קיים במידה 

רבה בזכ�ת סגנ�ן בתי העץ הצבע�ניים, לה�ציא מבנה ציב�ר זה א� אחר שנראים 
ב� סממנים ס�בייטיים. לא תמצא� כאן מל�נ�ת נ�פש )אין אפיל� בריכ�ת שחייה( 

�לא הכל כל�ל - מלבד שפע של ים, ח�ל �ריח א�רנים הנישא בר�ח. למרבה המזל 
נראה שמצב זה יימשך לא�ר הגבל�ת הבנייה החמ�ר�ת בת�ך שמ�רת הטבע.

באחד מבתי העץ האלה אנחנ� פ�גשים את קז׳ימירס, אבי� של מטס. חי�ך 
ניסך על פני� כאשר אני מזכירה את נכד�, �יקינטס. קז׳ימירס התאהב באז�ר 
כאשר הגיע לכאן כצלם צעיר. ה�א בנה בנידה את בית� - �גם גלריה לאמנ�ת 
הענבר, שנהפכה מאז לעסק משגשג. ה�א מחזיק ביד� בגא��ה את ג�ש הענבר 
הגד�ל בי�תר שנמצא בליטא, 3,820 גרמים משקל�, “כזה שמ�צאים רק אחת 
ל–400 שנים,״ ה�א א�מר �מ�זג מ��דקת הענבר המדיפה ריח א�רנים עתיקים.

אנחנ� מטפסים אל התצפית על די�נת פרנידיס )Parnidis(, הדי�נה הגד�לה 
באיר�פה. זה� המק�ם היחיד ברצ�עה שב� אפשר לרא�ת ב� בזמן את המים מכאן 
ו�מכאן. כדי לשמ�ר על הדי�נה ההליכה עליה אס�רה, אך נ�תר מדר�ן מתחת לת

צפית שעלי� אפשר לגל�ש, להתגלגל �לח�ש את הח�ל ברגליים.
הצל שמטיל שע�ן השמש שבראש התצפית מ�רה כי השמש בדרכה לשק�ע 

במערב, כשהיא מאירה את הים �מכחילה א�ת� בע�ד הלג�נה ממזרח מתעמעמת. 
 ,)Preila( אנחנ� י�רדים בעקב�תיה �ס�פגים את קרניה האחר�נ�ת בח�ף פריילה

�ב� אנדרטה לשייט שחצה לפני 20 שנים את הים מש��דיה בספינת מש�טים רק 
כדי לטב�ע סמ�ך למק�ם הזה. ר�כבים ח�לפים על פנינ�, מנצלים את רגעי הא�ר 

האחר�נים בשבילי הא�פניים, שבהם אפשר לנס�ע לא�רך כל הח�ף הבלטי של 
ליטא, �אף מעבר לה, ללטביה �אסט�ניה. א�ר דמד�מים של י�ם קיץ צפ�ני אר�ך 

א�פף את הח�ל�ת �לבס�ף מחשיך את הים. 


