
איים והרים 
של שלווה

 הנופים אפופי המסתורין המאפיינים את האזור ההררי של 
 צפון הפיליפינים כה שונים מהחופים והערים שבדרום המדינה, 

עד שלעתים נדמה שמדובר בשתי ממלכות מבודדות ונפרדות לגמרי  

צילום: אדי גרלד  | מאת: דפנה רז 

 מפגש של אדמה, 
ים ושמים בצוקים 

של איי בטאנס 



אורז ואמונה באיפוגאו
המדריך מקדם את פנינו מחוץ למלון בבנואה )Banaue( במשפט הפתיחה 
המשופשף שלו. "קוראים לי ג'ונס," הוא אומר בקריצה ומצביע על רכב 
הג'יטני המקושט, מהסוג שבו נוסעים ברחבי הפיליפינים ואשר נושא את 
השם אינדיאנה. ג'ונס מסיע אותנו לנקודת התצפית הראשונה על טרסות 
האורז המפורסמות של מחוז איפוגאו )Ifugau(. טרסות הבוץ האלה הוכרזו 
והן אטרקציה תיירותית פופולרית, אך  אתר מורשת עולמית של אונסקו 

הן גם ביתם של בני איפוגאו, החיים כאן יותר מאלף שנים ומעבדים אותן.
־קבוצת אופנוענים ממנילה עומדת וצופה בנופי הטרסות, שהם כה מרו

חקים ושונים באווירתם מעיר הבירה הצפופה שממנה הגיעו. בנואה שוכנת 
בגובה 1,300 מטרים מעל פני הים ובמרחק 300 קילומטרים מצפון למנילה. 
יש לה את כל המאפיינים של עיירה הררית - בתים גבוהי קומות המטפסים 

־על מדרונות, רחובות מתפתלים ואוויר צלול וקריר. כרגע היא מקושטת לכ
בוד חג המולד בתמונות של פתיתי שלג מנצנצים שלעולם לא יורדים כאן. 

במורד הכביש שוכן הכפר דליקן )Dalican(, שבתיו נשענים על כלונסאות 
הנאחזים בקושי בשולי המדרון. אנחנו מבקרים בביתו של מויזיס היפוג. בתוך 
הבית מונחות ערמות של צרורות אורז יבש, שיאכילו את המשפחה עד הקציר 
הבא. בחדר אחר אדם מבוגר כורע ומתפלל מעל תרנגולת שחוטה. המקור של 
מסורות רבות הנהוגות כאן הוא האמונות האנימיסטיות, שרווחו בקרב ילידי 

המקום לפני שהכובשים הספרדים המירו את דתם לנצרות.  
מרפסת ביתו של מויזיס, שבפינתה מתנוססת גולגולת של תאו, משקיפה 
נוצצות. האדמות הללו משתרעות  אל עמק מוריק, המשובץ חלקות אורז 
עד תחתית העמק והן שייכות למשפחתו זה דורות רבים. "אבי לא זכר כמה 
זמן," הוא אומר. הדי שירה נשמעים בחלק אחר של הכפר. שביל צר ובוצי 
מוביל בין הבתים אל משטח המקורה בגג מתכת גלית. הקהילה שהתקבצה 
כאן לתפילת יום ראשון מונה כ־40 מתפללים. הם מקשיבים, חלקם בעיניים 

ומק יחפות  ברגליים  לכומר העומד  ־עצומות, 
ריא מספר תהלים באנגלית המעורבת בשפה 

המקומית. 
־בעוד דליקן שומרת על שיווי משקלה במד

רון ההר, הכפר בנגאן )Bangaan( נח בשלווה 
בעמק. רבים מבתיו בני מאה שנים ויותר, והוא 
חובר לרשת החשמל רק בשנות השמונים של 
המאה הקודמת. ילדים שיצאו לחופשה מבית 

־הספר מתרוצצים ברחובותיו ומשחקים בהלי
כה על קביים. במזנון קטן אנחנו פוגשים את 
ביו. היא רגילה לארח כאן קבוצות  קונצ'יטה 
ברגל  לרדת  תיירים העושות את המאמץ  של 
את כל הדרך אל הכפר בשביל הגישה היחיד 
צעיר  מראה  בעלת  קונצ'יטה,  אליו.  המוביל 
ואם לשישה ילדים )"אין כאן מחשב, אין לחץ, 

בצחוק(, מד אומרת  היא  ילדים,"  עושים  ־רק 
בכלים  האורז  את  דשים  כיצד  עבורנו  גימה 
הדומים למכתש ועלי. האורז, כמו זה שנערם 

־בצרורות בביתו של מויזיס, נועד לצריכה הע
איננו  דשים,  איננו  "אם  המשפחה.  של  צמית 
אוכלים," היא אומרת בעודה מניפה פעם אחר 

פעם את מוט האבן. 
מסור ניּפה  בתי  שורת  ניצבת  הכפר  ־בקצה 

תיים: בקתות עץ שנתמכות בכלונסאות, גגותיהן 
עשויים כפות דקלים, וכדי להיכנס אליהן יש להיעזר בסולם. מעל דלתותיהן 
הקטנות תלויים פסלים בדמותו של בולול, אל האורז, וגולגולות של בעלי 
חיים שהוקרבו באירועים שונים, למשל חתונה או הלוויה. לפני אחד הבתים 

־יושבת קשישה המבקשת שלא ננקוב בשמה ושלא נצלם אותה. היא מספ
רת לנו כי נולדה בבית הסמוך, לא ברור מתי בדיוק, אך היא בטוחה שזה 
היה אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר זיכרון הכיבוש היפני עדיין היה 
טרי מאוד. אביה סיפר לה כי התושבים נמלטו והסתתרו בהרים עד שהגיעו 
החיילים האמריקנים והצילו אותם. את מעט הרכוש היקר שהיה להם הם 
הסתירו בעת בריחתם בכלי חרס שאותם הטמינו בין שורשי עץ, שהיא עתה 
מורה לעברו. אחר כך היא מחווה לעבר שלד של בית חדש - "אני רוצה בית 
מודרני," היא אומרת ומסבירה שקשה לה לטפס לתוך בית הניפה המסורתי. 

־הבקתה שלה אולי תשמש בעתיד בית הארחה לתיירים, שבאים לחזות בט
רסות שביניהן היא העבירה את כל חייה.

מסורת ומסתורין בסגאדה
Cordillera(, של המ־ )האוזניים נסתמות בעלייה התלולה ברכס, הקורדילרה 
Mountain Province(. טרסות האורז השלוות מפנות את מקו־ )חוז ההררי 

מן ליערות המדיפים ניחוח אורנים. לאחר אינספור פיתולים בכביש מתגלה 
העיירה סגאדה )Sagada(, כשהיא אפופת עננים ומסתורין. 

בעוד טרסות האורז של איפוגאו נהיו למראה המפורסם ביותר של צפון 
הפיליפינים, את סגאדה פקדו תקופה ממושכת רק יודעי ח"ן, אולי בשל 
ריחוקה והדרך הארוכה שיש לעבור כדי להגיע אליה. רק בשנות השבעים 
של המאה הקודמת, כאשר היא חוברה לרשת החשמל, החלו לנדוד לכאן 
אמנים ואנשי רוח פיליפינים שביקשו להתבודד במקום. בעקבותיהם הגיעו 

בוהמיינים אירופים ובהמשך גם תרמילאים הרפתקנים. 

כיתוב כיתו מחחחיח 
 יהחנהחסנח למחנחנחנ
חניהיניהניבהיח גדתמ 

כיתוב כיתו מחחחיח 
יהחנהחסנח למחנחנחנ
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הליכה בין טרסות האורז 
הסמוכות לבנואה. 

בעמוד ממול: בן איפוגאו 
בתלבושת מסורתית



הכפר בטאד על בתיו 
העתיקים שוכן בין 

חלקות אורז מוצפות



גם כיום סגאדה שומרת על אופייה המיוחד כמקום מפלט. אין בה בתי מלון 
גדולים ולכן קבוצות מבקרים מדירות את רגליהן ממנה ומגיעות רק לטיולי 
יום. התיירים מתבקשים לשלם מס אקולוגי המסייע בשימור אתריה, ולהיעזר 
במדריכים מקומיים המכירים היטב את האזור. עם רדת החשכה העיירה שוקעת 
בשקט צונן. לאורך הרחוב הראשי, והיחיד כמעט, התושבים מסתגרים בבתיהם 
והמטיילים מתכנסים באכסניות. מהשעה תשע אסור למכור אלכוהול; מהשעה 

עשר משתררת דממה המופרת מפעם לפעם על ידי נביחות כלבים. 
אנשי סגאדה והכפרים הסמוכים הם ברובם בני איגורוט )Igorot(, שהיו 
מהקבוצות האחרונות בפיליפינים שקיבלו עליהן את הנצרות. מוזיאון קטן 
את  מתעד  מסגאדה,  נסיעה  כשעת  המרוחקת   ,)Bontoc( בונטוק  בעיירה 
ההיסטוריה שלהם ושל בני הקבוצות האתניות האחרות של האזור ההררי 
של הפיליפינים. אך סגאדה, המונה כ־12,000 תושבים, נודעה בעיקר בשל 
אלה שאינם חיים בה עוד - המתים שנקברו על פי מסורת עתיקה בארונות 

התלויים על צוקי אבן הגיר החשופים הסובבים אותה. 
־לא מפתיע לכן שהתחנה הראשונה שלנו בסגאדה היא בבית קברות. בח

אך  לאדמה,  מתחת  טמונים  המתים  האנגליקנית  הכנסייה  שמאחורי  לקות 
־ירידה בשביל המוביל אל תחתית ערוץ צר חושפת בפנינו מראה אחר. הע

Valley of the Echoes(, דומם דווקא - המב־ )רוץ, המכונה "עמק ההדים" 
קרים מתבקשים לשמור על שקט כדי שלא להפריע לרוחות המתים. מעבר 
לגדר נראים כ־15 ארונות מתים, שהאחרונים שבהם נתלו בשנות השישים 
של המאה הקודמת. "הם תולים אותם מתוך אמונה שמתחת לאדמה המתים 

ייחנקו," מסביר המדריך שלנו ומורה על קיר שעליו תלויים כיסאות אשר 
בהם נקשרו המתים טרם קבורתם. אל נקודת התצפית על הקברים מגיעים  

־מטיילים פיליפינים, תיירים זרים, ותרמילאים כדי לצפות בתופעה. הארו
נות הנראים כאן הם רק מעט מאלפי הארונות הפזורים בערוצים, בנקיקים 

־ובמערות, שהגישה אליהם קשה ורק בני המשפחות פוקדים אותם כדי לת
קשר עם מתיהם ולתת להם כבוד. 

ארונות קבורה הונחו גם בפתח המערות כדי שהאור יגיע למתים. אחד ממצ־
בורי הארונות הגדולים ביותר נמצא במערת לומיאנג )Lumiang(. בניגוד גמור 

־לאווירה הקודרת השוררת באתר הקבורה, מתוך חשכת המערה נשמעים קו
לות עולצים של מטיילים, וריח מעושן עולה מפנסי הרוח שבידיהם. הקבוצה 
מטפסת במורד הסלעים החלקלקים בדרכה אל הרפתקה תת־קרקעית במערך 
של מעברים צרים מלאי מים, המובילים מהמערה הזו אל מערת סומיאנג 
)Sumiang(, המערה העמוקה ביותר המוכרת בפיליפינים - יותר מ־150 מט־
והיפות בסגאדה:  בין המערות הוא אחת החוויות המאתגרות  רים. הטיפוס 

־המטיילים ההרפתקנים צועדים במים צוננים, חומקים בין נקיקים צרים, יור
דים בסנפלינג ומחליקים במשך כארבע שעות בין אולמות שבהם יש זקיפים 

ונטיפים וגם בריכת מים תת־קרקעית. 
יצאנו מסגאדה בחמש בבוקר בדרך המילוט של המצביא היפני ימשיטה, 
שברח מפני האמריקנים שבאו לכבוש בחזרה את הפיליפינים, לאחר התבוסה 
הקשה ביותר שנחלו בזירת האוקיינוס השקט. מרבד של עננים השתרע בין 
מדרונות אבן הגיר והסתיר את כל מה שנח ביניהם. לפתע עצר הנהג את 

והציע לנו לרדת ממנו כדי לראות טקס שנערך לכבוד אישה שהל ־הרכב 
כה לעולמה. בדוכן פתוח לרחוב, השייך לאחיינה של המתה, סודרו ספסלי 
עץ לפני ארון הקבורה. על אחד מהם ישבה אחותה המבוגרת כשהיא לבושה 

־בבגדים מסורתיים. בסמוך אליה בותר חזיר אשר נשחט לכבוד האירוע ושב
שרו יוגש לאבלים. מכאן תובל הגופה לקבורה, אך היא תוטמן מתחת לאדמה, 

כנהוג היום, ולא תזכה באור ובאוויר הפתוח.

הים והרוחות בבטאנס
מי שסגאדה אינה מעניקה לו מפלט מספק מטרדות היום־יום יכול להרחיק 
 ,)Batanes( עוד יותר, אל הנקודה הצפונית ביותר של הפיליפינים. איי בטאנס
הנמצאים כ־150 קילומטרים מקצה האי לוזון )Luzon(, מרכיבים את המחוז 
הקטן והמבודד ביותר במדינה ובו כ־17,000 תושבים בלבד. למעשה האיים 
מזכיר  בהם  מאוד  מעט  ורק  לטייוואן  יותר  קרוב  שוכנים  הללו  הגעשיים 
את המדינה שאליה הם שייכים. כל שטחם הוכרז שמורה ורק שלושה מהם 
Batan( ובה הבירה בסקו )Basco(, סבטנג )Sabtang( ואיט־ )מיושבים: בטאן 
בשנה,  יותר מעשר  רבות  פעמים  קטלניות,  טייפון  סופות   .)Itbayat( ביאט 
מכות באיים בטרם הן ממשיכות לחלקים אחרים של הפיליפינים, אך בני 

איבטן )Ivatan(, החיים כאן אלפי שנים, מורגלים בתנאים הקשוחים. 
ביום שמשי בחודש נובמבר אנחנו נוסעים בכיוון השעון סביב צפון האי. 
רוח נושבת בין הגבעות, המסתיימות בפתאומיות בצוקים המתנשאים מעל 
האוקיינוס השקט מצד אחד, ומעל ים הפיליפינים המערבי מהצד האחר. 

מגדלורים מאירים את דרך הימאים והדייגים ופרות רועות בכרי הדשא. 
"החיים הפשוטים," כך נוהגים לתאר את ההתנהלות בבטאנס. המקום 
מחקלאות,  מתפרנסים  עדיין  התושבים  רוב   - כורחו  בעל  כמעט  אקולוגי 
שבשרן  הפרות,  ונמוכה,  מועטה  הבנייה  מסחרי.  לא  ודיג  עדרים,  רעיית 
נחשב משובח, ניזונות מעשב הגדל בר, ושיעור הפשיעה שואף לאפס. דיג 

־מסחרי אסור באיים, והמקומיים כמו בויט הוסטליירו דגים בחכות או בצ
לילה חופשית. "אני איכר, דייג ומדריך תיירים," הוא מסביר לנו כיצד הוא 

מתמרן כדי לפרנס את משפחתו. 
50,000 תיירים בלבד בשנה מגיעים לבטאנס, רובם המוחלט פיליפי־ ־כ
נים, מצעירים המחפשים את עצמם בבתי ההארחה שליד החוף ועד ידוענים 
השומרים על פרטיותם, למשל במלון הבוטיק Fondacion Pacita, הנחבא 
בפנים האי. התחבורה לאיים הסמוכים נעשית במעבורות, כאשר מזג האוויר 

מאפשר זאת. 

טקס תפילה שמקורו 
באמונות אנימיסטיות 

עתיקות. למעלה משמאל: 
ארונות קבורה על קיר סלע 

בסגאדה; מימין: מטיילים 
מטפסים אל תוך מערת 

לומיאנג. מערכת מעברים 
תת־קרקעית מובילה אל 

סומיאנג, המערה העמוקה 
ביותר בפיליפינים
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אנחנו עוקבים בדריכות אחר התחזית ככל שמתקרב המועד לנסיעה לאי 
השכן, סבטנג, שמתגוררים בו רק כ־1,600 תושבים. השכם בבוקר השמים 
לא  אבל  המצר,  את  בקלות  חוצים  אנחנו  למדי.  הים שקט  אך  אפרוריים 

מובטח לנו שנצליח לשוט בחזרה אחר הצהריים. 
־המעבורת פורקת את נוסעיה, מיעוטם הם בני המקום והאחרים הם מב

קרים שבאים לסייר בין בתי האבן המסורתיים של האי, שמועמדים לתואר  
אתר מורשת עולמית של אונסקו. שש הקהילות בסבטנג, הקרויות ברנגיי 
)barangay(, נדחקות בין החוף להרים תלולים. הכפרים מנמנמים בעת שה־

שמש מפציעה מבעד לעננים והחום והלחות גוברים. סירות הדייגים נחות 
על החוף ומעברן נפרש ים אינסופי. 

־אחר הצהריים אנחנו מפליגים בחזרה אל בטאן בים שגליו הולכים ומתג
בהים ותחת שמים מתקדרים. הרוח מתחזקת עוד יותר כשאנו נוסעים בדרך 
Ivana( אל המלון, ובכך משלי־ )הארוכה סביב צפון האי מהמעגן באיוונה 
מים את הסיבוב בו. הנופים כאן פראיים והם מגיעים אל שיאם בהר איראיה 

)Iraya(, הר געש פעיל המתנשא לגובה של קילומטר מעל פני הים. 
טיפות גדולות מכות על שמשת המכונית ומתגברות לכדי גשם שוטף 

־עם הגיענו למלון. החצר שלו, ובה ערוגות ירקות אורגניים המוגשים במ
־סעדת המלון, נשטפת במים. בחוץ משתררת חשכה כאילו כבר ירד הלי

לה. אני יכולה לדמיין לעצמי התרחשות של טייפון המסעיר את הנופים 
השלווים. בטלפון אין קליטה, על אינטרנט אין מה לדבר, והחשמל מאיים 
להיפסק. על השולחן בחדרי אני מוצאת מחברת המזמינה את האורחים 

־לכתוב בה את התרשמויותיהם. הריחוק, הניתוק והיופי של בטאנס כנ
ראה מעוררים השראה ואני נשאבת לקריאת מכתבים שתוכנם גלוי לב 

ומסקרן.  
קארן מאוסטרליה, שכתב ידה עגול ומסודר, כתבה: "אני דואגת, מפוחדת 
ואיני יודעת מה יקרה. אני ועוד 35 חברים ובני משפחה הגענו למקום הזה, 
שמעולם לא שמענו עליו, לרגל חתונה של חברה קרובה, וכעת איננו יכולים 

לעזוב בגלל הטייפון. ארבעת הימים הראשונים היו נהדרים. זהו יופי שאין 
שני לו ונשמתי נעתקה. מכיוון שאין טלפון או אינטרנט אני עוסקת בחיפוש 
עצמי ומנסה למצוא תוכנית מילוט למקרה שהסערה תתגבר!" בשעה שהרוח 
שורקת, הגשם מכה בחלון ואני לא בטוחה אם טיסתנו תוכל להמריא בבוקר, 

אני יכולה להזדהות עמה.
דניאל צייר בדיו שחורה ים סוער ומעבורת מתנדנדת מול צוקים ובתי 
אבן ומתחתם המילה "תודה." שישה חודשים מוקדם יותר, וכנראה במזג 

־אוויר טוב יותר, הייזל מהפיליפינים הכריזה: "אני אוהבת את בטאנס. בה
חלט אשוב לכאן. הקשר הטלפוני ברחבי האי חלש מאוד ולא היה אינטרנט 

במשך ארבעה ימים, אך הרגשתי טוב לבלות יותר זמן עם עצמי." 
עמוד החתום בלב ציין את היום הראשון של זוג בירח דבש. הכלה קראה 
לכל מי שמבקר באיים של בני איבטן להתפעל כמוה מנופיהם. "אני בת מזל 
לחלוק את החופשה הנהדרת הזו עם בעלי," היא רשמה בהתרגשות. "איש 

ואילו מבקר שנס יכול להחליף אותו כחבר המושלם לחיי."  ־לעולם לא 
חף ברגשותיו קרא בפואטיות: בטאנס האח! יופייך עוצר נשימה; בטאנס 

האח! כי טובך אינו יודע גבול; בטאנס האח! כי ערכך הוא על־זמני.״
יד  כתב  הכילו  ימים,  כמה  במרוצת  כנראה  שנכתבו  עמודים,  ארבעה 
יום הולדתי ה־26... אני  צפוף ועצבני ונפתחו בשורות מטרידות: "היום 
ביותר  העצוב  אני האדם  ואהובים...  חברים  רחוק ממשפחה,  לבדי,  כאן 
בעולם." אני קוראת בדריכות, מודאגת ממה שעלה בגורלו של הצעיר. 
"כנראה הייתי אמור להגיע לכאן לבדי, לבלות עם האני האמיתי ולהבין 

־מי אני, מה אני רוצה בחיים..." הוא המשיך וגלש לטגאלוג, השפה הש
גורה בפיליפינים. אני מתאמצת לפענח את דבריו עד שסופו של המכתב 
משרה בי אופטימיות: "נותר לי רק יום אחד באי הזה. למי שקורא דברים 
אלה, אני מקווה שאתם חשים כמוני ומצאתם נחמה במקום הזה. בטאנס 
יפהפייה, וכנראה גם החיים הם כאלה. בפעם הבאה שאבוא לכאן יהיה זה 

עם מישהו אהוב." 

מתי 
החודשים נובמבר עד אפריל הם 

העונה היבשה והנוחה ביותר לביקור 
בפיליפינים. הטמפרטורות נוחות ביותר 

בין דצמבר לפברואר, ואילו במאי עד 
אוקטובר גשום וחמים יותר. סופות טייפון 

צפויות לפקוד את האזור בספטמבר 
ואוקטובר אם כי הן עשויות להקדים ואף 

להמשיך אחרי העונה המקובלת. 

להגיע
נסיעה ברכב ממנילה הבירה ועד 

בנואה )Banaue( שבמחוז איפוגאו 
)Ifugau(, המפורסם בטרסות האורז 

שבו, נמשכת כשמונה שעות. ניתן 
גם לטוס חלק מהדרך ולהמשיך 

ברכב. סגאדה )Sagada( שוכנת כ־85 
קילומטרים בלבד מבנואה אך הדרך 
היפה נמשכת כשלוש שעות. חברות 

התעופה הפיליפיניות מפעילות טיסות 
 )Batanes( של כשעה לאיי בטאנס
ממנילה ומשדה התעופה קלארק 

)Clark(, שהיה בעבר בסיס חשוב של 
חיל האוויר האמריקני וכיום הוא אזור 

של פיתוח מואץ המצדיק ביקור בו.

מידע לנוסעים

לישון
באזורי ההרים ובאיי בטאנס אין 

 מלונות גדולים או כפרי נופש, אך 
מוצע בהם שפע של בתי מלון 

 Banaue Hotel .קטנים ואכסניות
הוא המלון הגדול והנוח ביותר 
 באזור טרסות האורז. בסגאדה 

יש כמה בתי מלון קטנים ואכסניות 
 Sagada Village צנועות. המלון

השיק לאחרונה גם חוויית אירוח 
בבקתות מסורתיות על כלונסאות.

הכתבת והצלם היו אורחי מחלקת 
התיירות של הפיליפינים

כיתוב כיתו מחחחיח 
 יהחנהחסנח למחנחנחנ
חניהיניהניבהיח גדתמ 

כיתוב כיתו מחחחיח 
יהחנהחסנח למחנחנחנ

סלעים געשיים נשחקו בגלי 
האוקיינוס המכים בחוף ולוגן 
שבמזרח האי בטאן. למעלה 

מימין: התעבורה לאיים השכנים 
נעשית במעבורת; משמאל: האי 
סבטנג נודע בבתיו המסורתיים 

שנבנו מאבן כדי לעמוד בסופות 
הטייפון המכות תכופות. למעלה 

משמאל: בסיס קלארק היה 
 בעבר מרכז מבצעי חשוב של 

חיל האוויר האמריקני
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