
גן–עדן זה כאן

גן עדן הוא הדימוי הכי שחוק בתיירות: חוף 
טרופי עם חולות לבנים, דקלי קוקוס וערסל. 
6 כותבים מתארים מקומות שהיו להם גן עדן 

אישי, ותתפלאו, אפילו לא דקל קוקוס אחד

>

תיירות

ביד.  יד  הולכים  ותיירות  העדן  גן  דימוי 
פרדיסו”,  “חוף  הרבה  כל–כך  יש  סתם  לא 
תאילנד/  של  העדן  “גן  עדן”,  “מעגן  עדן”,  “מלון 
“גן העדן הצ’כי”  של הקריביים/ של המלדיביים”, 
אקזוטי,  אותנטי,  כמו  במילים  שמוכתרים  ויעדים 
ראשוני,  חושני,  בתולי,  רומנטי,  פסטורלי, 

בראשיתי, טהור, זך.
 אם התיירות המודרנית הפכה מעין דת או חלופה 
של הדת, כפי שטען האנתרופולוג דין מקאנל, הרי 
עלי  העדן  גן  של  התגלמותו  הם  התיירות  שאתרי 
אדמות. כל מה שאין כאן - יש שם: פנאי, טבע, יופי, 
שמש וכל מה שאינו החיים המודרניים, העירוניים, 
סדר  היררכיות,  בהם  שיש  המתועשים;  הצפופים, 

יום, משרדים סגורים ואור פלורסנט. 
להיראות  אמורים  איך  יודעים  כולם  לכאורה, 
להם  שקוראים  כפי  הללו,  העדן”  “מרחבי 
אנתרופולוגים: חוף טרופי ובו חולות לבנים, דקלים 
ו/או עצי קוקוס, לצד ערסל ו/או כיסאות נוח. עד 
כדי כך התקבע הדימוי הזה, שבכמה איים טרופיים, 
שאומנם מבחינה טכנית נמצאים בים הקריבי; אבל 
והביאו  טרחו  דקלים,  בהם  גדלים  לא  לעשות,  מה 
יותר  דומים  להיות  כדי  אחרים  מאיים  כאלה 

לתמונות בפרסומות.

הכי קרוב
לגן עדן

כיתוב. כיתוב

בפועל - כל אחד וגן העדן שלו. פנינו לכמה כותבים 
וביקשנו מהם לתאר מקום שהיה להם כגן עדן אישי. 
חוויה שיש להם איכויות מיוחדות. מקום  או  מקום 
שחזרו אליו שוב ושוב, או שהיו רוצים. איש מהם לא 
תיאר את חופי הקוקוס הלבנים. אף לא אחד התרפק 
על ריזורט מפואר או על מלון של חמישה כוכבים. 
להיפך. גן העדן, מתברר, הוא מקום פשוט. הולכים 
נוחים.  בגדים  לובשים  בסנדלים,  או  יחפים  בו 

קרובים לטבע, לבסיס. 
לעשות  אם  מאושר.  להיות  כדי  צריך  מעט  כמה 
פרפראזה על נתן זך, מה מעט דרוש לו לאדם כדי 
להיות מאושר, למען תרד עליו שלווה. כמעט נדמה 
עלי  עדן  בגן  כאן,  לחיות  שאפשר  גאול,  שאתה 
אדמות, בלי חבורת בראשית כולה: אלוהים, העץ, 

התפוח, חוה, הנחש.

אירלנד | וירוס הים הצפוני
יותר מאשר אתם מוצאים את גן העדן שלכם, 

הוא זה שמוצא אתכם  
משהו  אדמות,  עלי  עדן  גן  על  כשמדברים 
הזה, עולות בדמיונם  שקיים ממש כאן, על הכדור 
למי  נושקים  לבנים  חופים  של  תמונות  רבים  של 
טורקיז וכדור אדום של שמש יורד בין שני דקלים 
ודאי  ישמיעו  יותר,  הרפתקנים  אחרים,  באופק. 
וינהו  הללו,  הברושורים  נופי  למראה  בוז  נחירת 
יערות  ומעורפלות,  נישאות  - פסגות  אחר הפראי 
את  לרגע  נבחן  אם  אבל  מושלגות.  וערבות  עד 
הוא  הגיהינום  שלפיה  לזרא  עד  המצוטטת  השורה 
הזולת, נוכל אולי להמשיך ולומר על אותו משקל 

שגן העדן הוא אנחנו, או לכל הפחות מצוי בנו.
רבים ודאי מכירים את התחושה של חזרה למקום 
ששבה את ליבנו בעבר, רק כדי לגלות שהועם זוהרו 
ושקסמו דהה. המקום, כמובן, לא השתנה - אנחנו 
אז. לכן בחרתי  היינו  שוב איננו באותו מקום שבו 
לספר על חוף, שלאו דווקא ניחן בכל אותם מרכיבי 
המועמדות לגן עדן. חוף אפרורי למדי, כולו חצץ 

וחלוקי אבנים והרבה מאוד אצות חומות.

קרני השמש 
התארכו, רוח 
קלילה נשבה 

ואט–אט ירדה 
עליי שלווה. 

שום טרדה לא 
הדריכה את 
מנוחתי, לא 

היה שום מקום 
שצריך ללכת 
אליו. כל דבר 
פשוט נמצא 

במקום - כמו 
שבעצם, צריך 

היה להיות 
תמיד

*

גני עדן לעת מצוא. 
חופים באירלנד ועמק 

וילקבמבה, "עמק אריכות 
החיים" באקוודור

בטיול  שלי  הראשונים  הימים  באחד  היה  זה 
פאביה  בין  עוד התרוצצתי  כן  לפני  יום  באירלנד. 
של דבלין המעטירה, ואילו הבוקר יצאתי במכונית 
במטרה  החוף,  קו  לאורך  דרומה  למסע  שכורה 
להקיף את האי דרך הכף הדרומי עד הצפוני, לבקר 

בבלפסט ובדרי ולחזור לדבלין מצפון. 
תיאמר האמת, לא חשתי בטוב. עוד בליל אמש 
לקיתי במעיי, והבוקר הבחילה הייתה בשיאה. איני 
יודע אם גרמו לכך פשטידת רועים שהתיישנה יתר 
על המידה, סביאה מופרזת של בירה גינס שנשפכת 
כמים תחת כל תלתן רענן ברחבי האי או סתם וירוס. 
עצירה  עוד  ולאחר  למדי,  חלוש  הייתי  כך,  או  כך 
נוספת  הקאה  לצורך  הכביש,  של  השמאלי  בצד 
המוריקה  הארץ  של  והסבלני  הנפלא  העשב  על 
אחת מאלה שבמדריכי  קטנה,  לעיירה  הגעתי  הזו, 

התיירות נהוג לכנותן “ציורית”. 
איני זוכר מה היה שמה. זו יכלה להיות כל אחת 
עברתי  שבהם  והכפרים  העיירות  עשרות  מבין 
בדרכי. בצעד רופס ניגשתי לבית קומתיים פינתי 
של  ענק  גביע  צויר  מקירותיו  אחד  שעל  ואדום, 
גינס, ומעליו שלט “בד אנד ברקפסט”. דחקתי כלפי 
ציור  למראה  בי  שעלה  בחילה,  של  נוסף  גל  מטה 
הקיר של הבירה המרה, הסדרתי את ענייני הרישום, 
דוחה באימה הצעה לארוחת צהריים אירית נוספת 

וכשלתי במעלה המדרגות לחדרי. 
שעה ארוכה שכבתי על גבי ללא ניע, וכשקמתי 

כבר הייתה השעה שעת בין ערביים. יצאתי מדלת 
וחציתי את הכביש במתינות. לאחר שיטוט  המלון 
קצר נכנסתי לדרך רחבה, שהובילה בסופו של דבר 
למעין נמל מקומי קטן. מעין מזח עם כמה מבנים 
כמה  של  ערימה  ניצבה  שעליו  אספלט  ומגרש 
הוא  העליון.  בארגז  והסתכלתי  התקרבתי  ארגזים. 

היה מלא בסרטנים קטנים שנקשו בצבתותיהם. 
המשכתי ונכנסתי לשביל צר שהגיע לחוף, אותו 
חוף שכולו אבנים ואצות. המנוחה במלון הועילה לי. 
שהמערכה  הבנתי  עצומה  ובהקלה  חלפה  הבחילה 
מאוד  חלש  הייתי  עדיין  אבל  מאחוריי.  כבר  הזאת 
מקום,  לשום  ממהר  לא  לאט–לאט,  עצמי  וגררתי 
מתענג על ההקלה. קרני השמש התארכו והלכו, רוח 
קלילה נשבה ואט–אט ירדה עליי שלווה. שום טרדה 
לא הדריכה את מנוחתי, לא היה שום מקום שצריך 
יכול  היה  והגוף החלוש, שממילא לא  ללכת אליו, 
למהר, היה רפוי ומשוחרר לחלוטין. התיישבתי על 
עצמי  עם  בשלום  מצוי  וחשתי שאני  השומם  החוף 
ועם היקום בכללותו, ושכל דבר פשוט נמצא במקום 

- כמו שבעצם, צריך היה להיות תמיד. 
מן  קוסמית.  חוויה  לאותה  הוביל  מה  יודע  איני 
הנסיבות  הזמן,  של  חד–פעמי  צירוף  זה  היה  הסתם 
הצפוני  מהים  וירוס  שלאותו  ספק  אין  והמקום. 
העדן  גן  היה  שזה  רק  יודע  אני  בדבר.  יד  הייתה 
הפרטי שלי, שכמותו לא חוויתי מעודי עד אז, וספק 

רב אם אחווה שוב, גם אם אחזור לאותו חוף נידח. 

יותר,  יפים  מהם  נוספים,  במקומות  הייתי  מאז 
אקזוטיים יותר ופראיים יותר, אבל דבר אחד הבנתי 
- חשוב מאוד איפה אתם מוצאים את גן העדן שלכם 

- אבל חשוב הרבה יותר איפה הוא מוצא אתכם.
יאיר לוינשטיין

אקוודור | עמק אריכות הימים
חמורים בני 60, כלבים בני 30, תרנגולות בנות 

20 וכל התושבים טוענים שהם בני 100
של  כמו  זקוף  שהילוכה  כ–90,  בת  אישה 
רקדנית בלט, הדריכה אותי אל הנחל של וילקבמבה 
ואני  אקוודור,  בדרום  קטן  כפר   ,)Vilcabamba(
צעדתי לצידה. שמעתי עוד קודם אגדות רבות על 
של  החיים  אריכות  סוד  כנראה  שהוא  הזה,  הנחל 
תושבי הכפר, שגילם על–פי השמועה הוא כגילו של 
על  ועוד  עוד  האישה  לי  סיפרה  ובדרך  מתושלח, 
נפלאות הנחל שהעניק שיבה טובה ובריאה לתושבי 
פשטה  לגשר,  סמוך  לנחל,  כשהגענו  המקום. 
טבלה  בגדיה,  את  מצויה  בלתי  בזריזות  הקשישה 
במים וקראה לעברי: “גרינגו, אם אתה רוצה להגיע 

לגיל שלי, תיכנס גם אתה”.
“בת כמה את?”, שאלתי אותה. “בת מאה”, ענתה, 
שנים  מוסיפים  המקום  שבני  מורגל  כבר  אני  אבל 
מצעירים  המערבי  בעולם  שאנשים  כפי  לגילם, 
פלוס,  מאה  בני  הם  שם  כולם  “עכשיו  עצמם.  את 
אפילו התינוקות”, מתבדחים. האגדות מספרות על 

חמורים בני 60, כלבים בני 30 ותרנגולות בנות 20. 
אבל לא רק אגדות מפליגות בשבחו של המקום. 
וילקבמבה זכה לפרסום עולמי כאשר הוכרז כאחד 
בעולם  החשובים  הימים  אריכות  כפרי  משלושת 
וקוקאסאס  בפקיסטן  פונזה  הם  האחרים  )השניים 
בעמק  ביקרו  מאז  לשעבר(.  המועצות  בברית 
בתורה  אחת  כל  שניסו  רבות,  רפואיות  משלחות 
של  משלחת  לשיטתה.  אחת  כל  סודו,  את  לפענח 
מנדאנגו,  נחל  מימי  את  שבדקו  יפנים  רופאים 
למסקנה  הגיעו  בעמק,  מפכפכים  הרבים  שיובליו 
שהסוד טמון באיכות המים. אלה מכילים מרכיבים 
בשיעורים  ומגנזיום  קלציום  נתרן,  כמו  מיוחדים 

גבוהים, המשפיעים לטובה על הבריאות.
לא  אבל  קפואים,  עד  מאוד  קרים  היו  המים 
לטבול.  אני  גם  ונכנסתי  בפיתוי  לעמוד  יכולתי 
>

גן עדן בארץ הקודש
התגלות בבית שאן 

בארץ  עדן  גן  “אם  נקבע:  בבלי  בתלמוד  כבר 
ישראל הוא - בית שאן פתחו”, האמורא ריש 
המעיינות  בהשראת  שפסק  מה  פסק  לקיש 
הרבים שבסביבה והצמחייה הירוקה שסביבם, 
נוסף לטענה.  1979 התגלה חיזוק  אבל  בשנת 
שאן,  בית  במועצת  ניקיון  עובד  אוחנה,  יעיש 
עדן  גן  של  פתחו  את  גילה  הוא  הארה:  חווה 

בחצר ביתו שבשיכון ד’ בעיירה. 
במשך שלושה שבועות בחודש הסליחות חווה 
חלומות חוזרים על מקום קדוש בחצר הבית: 
מסביב  ירק  והמון  חמים  מים  בריכת  “ראיתי 
טוב  וכל  נפלא  גן  וראיתי  ללכת  המשכתי  לה. 
מזיו  ונהנים  מטיילים  רבנים  ומסביבו  בו, 
המקום”. בהמשך ראה אור של ממש, וגם חנה 
אשתו זכתה לראות בחלומה את אליהו הנביא, 

שהזדהה כפטרונו של המקום.
סביבו  התקבצה  ההתגלות,  דבר  פרסום  עם 
שגם  השכונה,  מבני  בעיקר  שלמה,  קהילה 
ועל  החדש  האתר  על  חלומות  פקדו  אותם 
פטרונו. ליד האתר נבנה בית כנסת זעיר וחבורת 
רק  בהתחלה  בו.  להתפלל  החלה  המאמינים 

בסופי שבוע, ואחר כך מדי יום. 
ועלייה  ריפוי  לאתר  גם  המקום  הפך  בהמשך 
שצמח  ההדס  משיח  קטפו  אנשים  לרגל. 
שם  שהניח  המיוחד  השמן  מן  ונטלו  במקום 
והנוטב  דואבים,  אברים  על  למריחה  אוחנה, 
לילדים  תורה  תלמוד  גם  הוקם  במקום  להם. 

שנפלטו ממערכת החינוך, והם חזרו לתלם.
אף שלא זכה להכרה מהממסד הרבני והעירוני, 
עשורים.   שני  במשך  ותוסס  פעיל  האתר  היה 
היה  הזה  העדן  גן  סיפור  של  סופו  שגם  אלא 
עצוב. אוחנה לא הצליח להשיג הכרה רשמית 

באתר, וסופו שעזב בתסכול את בית שאן. 
היה  צמוד  במחקר  אותו  שליווה  מי 
המחקר  את  בילו.  יורם  פרופ’  האנתרופולוג 
עיבד גם למאמר שנכלל בספר “גן בעדן מקדם 
בעריכת  ובעמים”  בישראל  עדן  גן  מסורות   -

רחל אליאור )הוצאת מאגנס(.  
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