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ח״נ^וביץ׳,מיקי

החודש

האפריקאי
שנלחםהמשמר

חוקיים,הבלתיבציידים

עםשמדברתהאישה

והקוסםהלבנים,האריות

עקבותאחרישמתחקה

חיינזוביץ'מיקיהנמרים.

באפריקהמרתקלמסעיצאה

וחזרההחיים,בעלישל

בידייםשהפתרוןההבנהעם

האדםבנישלנו,
^^
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המוארתאפריקה

בבוטסואנה,הצ׳ובהנהרטלסיתתבספארי

הגדה.פיליםדרמול

בטימבוואטיבשמורהלבניםאריותמימין:
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usc-ra
,׳

amאניאותי,שמכיריםהאנשיםקרב

אחתפרקטי.מאודאדםנחשבת

לאהקרקע,עלרגל״םעםכזו^^^^^״

החודשאבלהרוחני.הטיפוסבדיוק

התפיסהאתמאתגרקצתהאחרון

^^
כלזמןבפרקאיךהסברליאיןהזו.

לשתילאפריקהנקריתיקצר,כך^^^^^^

דו־גםאךלכאורה,שונותחוויות•;

■■
$TS1$■■דו$TS1$

$DN2$■■דו$DN2$HHIH.בצורהשחדרוהוויותשת־מות

היום,נפשי.שלמאודעמוקיםלרבדיםמיוחדת

התחושהבימתעצמתאחורה,מתבוננתכשאני

צריכיםהםכיפשוטקוריםדבריםשלפעמים

אותנומנחיםהםכירציונלי.הסברבלילקרות,

אולינביןמשמעותםשאתמסוימים,לכיוונים

בעתיד.רק

בח־רקלאמורכבתיבשתהיאאפריקה

לוקה

$TS1$בחלוקה$TS1$

$DN2$בחלוקה$DN2$שהיאבמהאלאוהיסטורית,גיאוגרפית

נחטפושאנשיהאפריקהאתישבלב.עושה

שלאפרטהייד,שלעוני,שלאפריקהלעבדות,

יהלומישלחיילים,הםילדיםשבחמלחמות

רוח־שלאפריקהגםישאבלעם.ורצחרמים

ניות

$TS1$רוחניות$TS1$

$DN2$רוחניות$DN2$חיות.שלאפריקהובעיקרלטבעוחיבור

שלענקייםעלריםנודדיםשבהןסוואנותשל

והיפופוט־ובאפלוונמריםאריותוזכרות,גנו

מים.

$TS1$.והיפופוטמים$TS1$

$DN2$.והיפופוטמים$DN2$המזוןשרשרתעדייןמתקיימתשבומקום

אפריקה,שלוהקשההאפלהצדמולהטבעית.

המואר.הצדזה

קירשנבאוםבמוטימתחילהשליאפריקה

שאהבתי,תכונותיולשללמעברלברכה.זכת

וטיוליםליעדיםמדריךמעיןעבוריהיהמוטי

בת־הייתהבתיכשיוליובזכותו,מעניינים

מצווה,

$TS1$,בתמצווה$TS1$

$DN2$,בתמצווה$DN2$ההיאמהנסיעהלקניה.לנסועבחרנו

זימנוהחייםאבללעוד,עמוקרצוןעםחזרתי

בליואז,חזרתי.לאולאפריקהחדשיםיעדים

שיחתקיבלתיאחדערבקרה.זהמוקדם,תכנון

אתאלהבימיםהמקימהעדית,מחברתיטלפון

״תגי־משק.לחיותהצלהחוותהחופש״,״חוות

די,

$TS1$,״תגידי$TS1$

$DN2$,״תגידי$DN2$בא״מה,שאלה.היאאת?"ספונטניתכמה

׳׳לא,בשאלה.השבתי.למסעדה?׳׳לצאתלך

״מהירתה:ואזהבהירה,היאספונטנית״,יותר

האריותלשמורתלנסיעהאליילהצטרףדעתך

והס־המשיכהעדיתבדרום־אפריקה?׳׳הלבנים

בירה

$TS1$והסבירה$TS1$

$DN2$והסבירה$DN2$טאטל,וזיללד״רלהתלוותלהשהוצע

המ־העולמי״,השלום״דיאטתהמכררבמחבר

בקר

$TS1$המבקר$TS1$

$DN2$המבקר$DN2$מילותאתרקשמעתיאניאבלבמקום

לי.שינהלאכברהשארלבנים'.״אריותהקסם

טיסה.כרטיסליהיהכברבבוקרלמחרת

למידהשלארוכיםתהליכיםישבחיים

והס־נקניקיותאכלוילדייבעברוהתפכחות.

פארי

$TS1$והספארי$TS1$

$DN2$והספארי$DN2$רקעלינו.האהובהבילויהיהברמת־גן

הב־לאפריקהשלנוהראשונההנסיעהאחרי

נתי

$TS1$הבנתי$TS1$

$DN2$הבנתי$DN2$בשבי.האלההחיותשבהחזקתהעיוותאת

נעותהחיותשבהםבשטחיםאחתנסיעהאחרי

לראותנכוןשכךלחלוטיןבחרבחופשיות,

לעשותאפשרזהואתבשטחן,כאורחיםאותן,

שםביקורילפניספוריםחורשיםבאפריקה.רק

האיקוניהאריהססיל,שלמהצירסערהעולם

הסי־הגיעולראשונה,אז,רקשלזימבבואה.

פורים

$TS1$הסיפורים$TS1$

$DN2$הסיפורים$DN2$לכותרותהצירתעשייתעלהמזוויעים

שב־האנשיםעלסיפוריםבעולם.הראשיות

עיניהם

$TS1$שבעיניהם$TS1$

$DN2$שבעיניהם$DN2$אלפיעשרותולשלםלאפריקהלהגיע

תמי־חיהלהתגהבזויהכבודתמורתדולרים

מה

$TS1$תמימה$TS1$

$DN2$תמימה$DN2$תחביבזההגווייהלידבגאווהולהצטלם

מאחוריגםשאוליחששתילרגעלגיטימי.

מפוקפק,מיזםמסתתרהלבניםהאריותשמורת

הביקור,לקראתאליישנשלחוהטפסיםאבל

חו־שכאןהבהירולצלם,שלאהתחייבותכולל

שבים

$TS1$חושבים$TS1$

$DN2$חושבים$DN2$החיות.עלכלקודם

בערלהפתיע.שלוהדרכיםאתישלגורל

רוניתפתאוםהתקשרהלנסיעה,מתכוננתדי

בישראלזמביהשלכבודקונסוליתהרשקוביץ,

במסעותהמתמחהקומפני"״ספאריומנכ׳׳לית

ליוהציעהלאפריקה,וייחודייםאינטימיים

מידהלפיתפורלספארילהתלוות

נהרלאורךשיטכוללבבוטסואנה,

המ־בתוכניתהצצהאחריהצ׳ובה.

סקרנת,

$TS1$,המסקרנת$TS1$

$DN2$,המסקרנת$DN2$שאסרב,סיכוישאיןהבנתי

מכנהאנישהיוםמההתחילוכך

שלי״.האפריקאי׳׳החורש

הכוכביםבת

יוצאיםהלבניםהאריותלשמורת

במרחקקטנהעיירה'מהורספרויט,

בנמלמיוהנסבורג.טיסהורבע,שעה

חי־הולספרויטשלהקטןהתעופה

כתה

$TS1$חיכתה$TS1$

$DN2$חיכתה$DN2$שעתכחציואחריליסה,לנו

ליסההשמורה.לשעריהגענונסיעה

אנ־מעיןהג׳יפחלוןדרךהוציאה

טנה

$TS1$אנטנה$TS1$

$DN2$אנטנה$DN2$האריות,מיקוםאתשמאתרת

קטןמשדרמוצמדמהםאחדשלכל

שהשטחלוודאכדיאותות,שפולט

ולפתוחמהג׳יפלרדתואפשרפנוי

השער,את

לינדההצליחהחנםאלף55

לשימורהקרןלטובתלרכושטאקר

בנוכחותהשהייה

פתחההלבניםהאריות

עמוק.נפשימשהובי

וחסרתפנימיתתחושה

מלווהרציונלי,הסבר

הדברפרידה.בייסורי

אתשהקלהיחיד

ההרגשההיההפרידה

מהחיותשמשהו

והנפלאותהעצומות

הלאהאותימלווההאלה

בדלתתבספארי

בחטהבחנוהאוקוונגו

בעודהקרקע.עלשנהב

אחריםשבמקומות

באלפיהםפיליםצדים

הזה,השנהבבעבור

הזההנפלאבמקוםכאן,

החיות,אתשמקדש

לאואיששניםמונחהוא

אותולהזיזחושב

מת־לשלושהמחולקיםהםהלבנים.האריות

חמים

$TS1$מתחמים$TS1$

$DN2$מתחמים$DN2$,אחיםביןהזחוגויותהמונעיםנפרדים

מהםאחדוכלטריטוריה,עלקטלניותומריבות

למיובח,וגם,לטורפיםגםנרחבמקוםמספק

זב־בר,חזיריאנטילופות,מזוןלהםשישמש

רות.

$TS1$.זברות$TS1$

$DN2$.זברות$DN2$יפהפהקודולראותליקלשלאמודהאני

לאריותשיהיהכדיבעיקרשםשהואולחשוב

אחשזהביריעהמתנחמתאניאבללאכול,מה

כלאתבהחלטישכברהאדם,בנילנו,הטבע.

חיים.יצוריםלהרוגבלילשרודהאפשרויות

הלבנים,האריותעלליכשסיפרורבים,כמו

לב־באריותשמדוברחשבתיעיניים,כחולי

קנימ,

$TS1$,לבקנימ$TS1$

$DN2$,לבקנימ$DN2$בעצםמדובראבלפיגמנט.להםשחסר

ממנו,נותרובודדיםשרקזןייחוחגנטיבקוד

כלוםראווה.ובמופעיחיותבגניבשבי

חייםבטבעהיחידיםהלבניםהאריות

כשטחהידועהבטימבוואטי,בשמורה

עליהםומגינהשלהםהמקוריהמחיה

לשלםהמוכניםפרסים״,״ציידימפני

אותם.לצודכרידולראלף130עד

קשבקתותהמגוריםמתחם

ומקלחותשירותיםונוחות,קטנות

האריותשטחבלבנמצאמשותפים

אנ־הפעםחשמלית.גדרמוקףולכן

חגו

$TS1$אנחגו$TS1$

$DN2$אנחגו$DN2$תלונותאיןאבלשבכלוב,אלה

הצטרפהכשעהלאחרהתנאים.על

האריותשלהאמאטאקר,גםאלינו

שחיוכהויפה,גבוההאישההלבנים.

קורןפנימיאורומיןלמרחוקבולט

סיפו־אתששומעיםלפניעודממנה

רה

$TS1$סיפורה$TS1$

$DN2$סיפורה$DN2$.המדהים

רחם־כשטאקר,99ב־החלהכל

אפריקאית

$TS1$רחםאפריקאית$TS1$

$DN2$רחםאפריקאית$DN2$בתעשייתאזשעבדה

הביתההגיעהבאירופה,האופנה

לספא־ויצאהמשפחתיתלחופשה

רי

$TS1$לספארי$TS1$

$DN2$לספארי$DN2$השקיעהאחריקצתחברים.עם

שנעמיכלחושששממנודברקרה

הלבניםהאריותשלהאמא

השמורהמנהלתטאקר,לינדהטם

ומכבדהטבטאתאוהבכשאדםבטימבוואטי.

סכנהפתנשקלאהחיותממלךגםאותו,

האוקוונגובדלתתשקיטה

שמאדימיםD'nixyמשמייםחוץאופקטדמאופקדברשום

זברותוהמוניבבוניםשלמשפחותגנו,דריומתחתםומסגילים,

נשברלא

שלנוהמדריךברוקן,

האוקוונגובדלתת
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עלההג׳יפטורפים:מסתובביםשבהםבשטחים

שלהפאניקהנשבר.הקדמיוהצירעץגזעעל

הפנסיםכשאורלהיסטריההפכההרכביושבי

אריות24שלבלהקהמוקפיםשהםלהםגילה

להישארהןכזהבמקרהההוראותולביאות.

הנשיםאחתאבלובשקט,לאטולהתנהלברכב

מס־והשאגותוהנחמותלעזרה,לצרוחהחלה

ביב

$TS1$מסביב$TS1$

$DN2$מסביב$DN2$הפחד.אתמריחיםשהאריותהבהירו

יכוללאשאישדברקרהטאקר,סיפרהואז,

מבוג־אישהצעדההחשיכהמתוךלחזות.היה

רת

$TS1$מבוגרת$TS1$

$DN2$מבוגרת$DN2$אוח־היאידובכלגבהעלקשורשתינוק

זת

$TS1$אוחזת$TS1$

$DN2$אוחזת$DN2$הנהמותנחלשופוסעת,ובעודהנוסף,ילד

לרכב,עלתההאישהוהלכו.הסתובבווהאריות

היושבים.אתוהרגיעהבטאקרחודרמבטנתנה

ושבמהג׳יפבעקבותיהיצאאומץ,אזרהמדריך

עזרה.עםקצרזמןלאחר

בניבקרבשנודעהקחה,מריהקראולאישה

טי־שלהאריותכמלכתהמקומיהצונגהשבט

מבוואטי.

$TS1$.טימבוואטי$TS1$

$DN2$.טימבוואטי$DN2$שינהטאקר,סיפרהאיתה,המפגש

לאאירועאותולאחרשניםשלושחייה.את

לד־לשובשהחליטהערבנפשה,שקטמצאה

רום־אפריקה

$TS1$לדרוםאפריקה$TS1$

$DN2$לדרוםאפריקה$DN2$אותהלשאולכריקחהאתולאתר

כדינכדיהחייואתחייהאתלסכןלהגרםמה

קחהלההשיבהכשנפגשו,זרים.קבוצתלהציל

איןאותוומכבדהטבעאתאוהבשכשאדם

הוסי־עודהחיות.ממלךלאגםסכנה,בטבע

פה

$TS1$הוסיפה$TS1$

$DN2$הוסיפה$DN2$משהובטאקרראתהלילהשבאותוקוזה

ומגינתכשומרתעתידיאתראתה״היאמיוחד.

בעקבותטאקר.לנוסיפרההלבנים״,האריות

לצמי־לדרום־אפריקהשבההיאשיחהאותה

תות

$TS1$לצמיתות$TS1$

$DN2$לצמיתות$DN2$מצידה,זו,קחה.שללתלמידתהוהפכה

אותהולימדהשלי״הכוכבים״בתאותהכינתה

שהיאמהכלואתהשבטיהשאמאניזםרזיאת

הריפויכוחועלהלבניםהאריותעליודעת

המקומיים.בקרבלהםהמיוחס

ניבאהטאקר,סיפרהיותר,מאוחרשנים

במקוםלהיוולדעומדתלבנהגורהכיקחה

בדצמבר25ב־pxiמשמעות.בעלששמו

נול־החדש,המילניוםערבהמולד,בחג1999

דה

$TS1$נולדה$TS1$

$DN2$נולדה$DN2$לבנה.גורהבית־לחםושמהסמוכהבעיירה

מתחםבשלבאזורלשמצהנודעהעיירהאותה

ונמריםאריותבכלוביםגודלושםשבה,השבי

המתועבתהשיטהלתוךציד.לצורכיוהורבעו

לשח־כדירקהחיותאתמגדליםשבההזו,

רר

$TS1$לשחרר$TS1$

$DN2$לשחרר$DN2$הגורהנולדההציד,בעונתמותןאלאותן

לאחרקצרזמןלמקוםהגיעהטאקרמארה.

כדישתוכלכללעשותונשבעהההמלטה

שנותחמשלקחזהלחופשי.מארהאתלהוציא

והמדינה,המשטרההתערבותכוללמאבק,

מטי־נגנבומארהשלשהוריהשהתבררלאחר

מבוואטי

$TS1$מטימבוואטי$TS1$

$DN2$מטימבוואטי$DN2$הצ־דברשלובסופוהרבעה,לצורך

ליחה

$TS1$הצליחה$TS1$

$DN2$הצליחה$DN2$לביאהכבראזמארה,אתלהעבירטאקר

לשמורהלבנים,גוריםלשלושהואםבוגרת

הגדולהלאםהפכההניצולההגורהשהקימה.

היום.ערבטימבוואטיהחיההשושלתשל

פייריםמציאות

השוקעתכשהשמשערביים,ביןבשעת

יצאנויפהפיים,בצבעיםהסוואנהאתצובעת

בק־התמקדהחיפושהאריות.אללראשונה

ליאופטרה,

$TS1$,בקליאופטרה$TS1$

$DN2$,בקליאופטרה$DN2$עמוקכאבלששקעהלביאה
י־

רבה

$TS1$ירבה$TS1$

$DN2$ירבה$DN2$אריהמנדלה,שלמותובעקבותלאכול

שמת,לפניבשמורהארוכותשניםשחילבן

מחפשים,בעודנו19בגילהאחרון,בדצמבר

ולבניםעינייםתכוליאריותשניאותם:ראיתי

הזןשלההיכרסימןהזנבלקצהועדמהרעמה

מלכותי,בשקטזהמולזהיושביםהזההנכחד

סיפ־מלווינומיסטית.כמעטמראהכבתמונת

רו

$TS1$סיפרו$TS1$

$DN2$סיפרו$DN2$אחים,צמדוצוקארה,במייטסונגשמדובר

הפ־הרכבמתוךמהופנטותבהםבהינוואנחנו

תוח,

$TS1$,הפתוח$TS1$

$DN2$,הפתוח$DN2$האיסורבלבד.מטריםשלושהמהםהרחוק

פשוט.לאלאתגררגעיםבאותםהפךלצלם

לאפשרנועדשהואטאקרהסבירהיותרמאוחר

אךועדשות,פילטריםנטולתחוויהלמבקרים

שעלוליםמהשמורהצילומיםהפצתלמנועגם

למקום.ציידיםלמשוך

שינההמגורים.למתחםשבנוהלילרדתעם

נמוכהחשמליתגררכשרקהאריות,אזורבלב

אבלמפחידה,להישמעעלולהבינינו,מפרידה

יריעהמעץעמוקה.שלווההרגשתיאיכשהו,

רע,לאריותגורמיםלאשבושבמקוםברורה

מכיוונם.סכנהכללנונשקפתלא

חוגתוטאטלווילד״ראלינוהצטרפולמחרת

טאקרעםיצאנוצהרייםואחרבוקרומדימדלן,

השמו־אלאריות,חוקרג׳ייסון,זוגהבןעםאו

רה,

$TS1$,השמורה$TS1$

$DN2$,השמורה$DN2$קליאופטרהאתדברשלבסופופגשנושם

ואתהמלכותייםהאחיםאתהמתאוששת,

אחדבוקרנבו.אחותםעםיחדאמם,זהארה,

וטא־השביל,עלזהארההלביאהלנוחיכתה

קר

$TS1$וטאקר$TS1$

$DN2$וטאקר$DN2$״היאמסר.להישכיממתינהשהיאאמרה

מנד־אתשיחליףהדש,זכראביאמתישואלת

לה״,

$TS1$,מנדלה״$TS1$

$DN2$,מנדלה״$DN2$.מה־חלקהזהשבשלבבטוחהאניהסבירה

קוראים

$TS1$מהקוראים$TS1$

$DN2$מהקוראים$DN2$שמתקשרתהאישהשללרעיוןמגחכים

הספקנים,ביןאנישגםמודהואניהאריות,עם

שעש־ובדרךטאקרשלבאישיותמשהואבל

תה

$TS1$שעשתה$TS1$

$DN2$שעשתה$DN2$לאבייעודה,שהבינהמהאתלממשכדי

המפגשרציונליים.בכליםמנותחלהיותיכול

מהתפיסותכמהעמוקיםבאופניםאיתגראיתה

עצמי.שליה״רציונליות"

בילינובשמורההאחרוןהצהרייםאחראת

הלבנים,האחיםצמדאחריארוכיםבחיפושים

נואשנושקעהכשהשמשנראו.לאאלהאך

דג־כשלפתעלמחנה,בנסיעההתחלנווכבר

ליחו

$TS1$דגליחו$TS1$

$DN2$דגליחו$DN2$לכיווננו.צועדיםהחשיכה,מתוךהשניים

האחיםהשתתקנו.וכולנומנוערומםג׳ייסץ

נראושלרגעיםכךמולנו,זהבעקבותזהפסעו

אתוהקיפושהתפצלולפנייחיד,אריהכמו

מלכרפרידהכבמעיןהצדדיםמשניהג׳יפ

לה.לקוותשיכולנוביותרהטובהתית,

הזה,המיוחדבמקוםלילותארבעהאחרי

כיהרגשתיבמסע,להמשיךהזמןכשהגיע

ביפתחההלבניםהאריותבנוכחותהשהייה

וחסרתפנימיתתחושהעמוק.נפשימשהו

ממש.שלפרידהבייסורימלווהרציונלי,הסבר

ההרגשההיההפרידהאתשהקלהיחידהדבר

האלהוהנפלאותהעצומותמהחיותשמשהו

הבאה.ההרפתקהאלאותימלווה

\סואנהבבונוחתים

נאות,גילוישאליו,במסעהבאלשלב

הגענוקומפני״״ספאריידיעלהוזמנתי

טסנושאליהשבבוטסואנה,מאוןהעירדרך
־ן

למ־קלבמטוסהמשכנווממאחמיוהנסבורג,

הדלתאמראההאוקוונגו.ברלתתשלנוחנה

המשמשופורהירוקאזורמהפנט:המטוסמחלץ

זוחליםציפורים,מינימאותעבורגידולבית

מהאוויר.כברנראיםשבהםשהגדוליםויונקים,

שנמ־אהבהסיפורהיאאפריקה״עבורי,

הרשקוביץ,אומרתשנה",20מ־יותרכברשר

חוזרים״כולםהתלהבותי.אתרואהכשהיא

רעבכמולאפריקה,געגועעםהאלהמהמסעות

מחדש".פעםבכללהרגיעשצריך

עם

$TS1$עם$TS1$

$DN2$עם$DN2$שילווההמדריךאתפגשנוהגיענו

אתהציגבריקן",לי״קוראיםבספארי.אותנו

השיב״כן״,תהינו.שבור?״כמו״ברוקחעצמו.

כלומכירבדלתאמדריךהואשנים12בחיוך.

הב־שכללנלמדיותרמאוחרשיח.וכלשביל

רזל

$TS1$הברזל$TS1$

$DN2$הברזל$DN2$לאאחרים,במקומותמספארילנוהמוכר

אצלו.תופסלאמהשביל,לרדת

בלה־נתקלנומאורומהרהג׳יפעלעלינו

קת

$TS1$בלהקת$TS1$

$DN2$בלהקת$DN2$במנו־שרבצהבמספר,חמישהפרא,כלבי

חה.

$TS1$.במנוחה$TS1$

$DN2$.במנוחה$DN2$,נראיםצבועים,מעטהמזכיריםהכלבים

הצוותעבודתאבלברוקן,סיפרתמימים,אולי

השמשביותר.לקטלנייםאותםהופכתשלתמי

שאותםבצבעיםהסביבהאתהאירההשוקעת

אוחשמלעמודיבליבאפריקהרקפגשתי

המלכותייםהאחים

*מדוצוקארה,מייטסתגהאריות

מרגשתפרידהר\\ניקושה/אחים

הפילפיליםמשפחת

הפילינוmvאתלהכירמאפשרהנהר\לנ׳ארי

שגרתיתבלתימזוויתואנהשלצומיסה/

עמוד 5



חוץאופקעדמאופקדברשוםבליפנסים,

$b$1STמו$$1STומ־ומסגילים,שמאדימיםעצומיםמשמיים

$2ND$מוb$2ND$והמוניבבוניםשלמשפחותגנו,עדריתחתם

ומיהרנדרךברוקןהחושך,לפניממשזברות.

שניהיו:הםושםשיח,כמולנושנראהמהאל

חיטכאילורובציםיפהפיים,זכריםאריות

TS1$$שהש^TS1$$שהש־לפניהערצה,מלאימולםעמדנולנו.זז

$DN2$^שהש$DN2$והפליגומצמיתמבטאלינושלחוקמו,ניים

הלילה.תוךאלאציליתבריצהמשם

בבוקרפעמיים:לשטחיצאנולמחרת

עדריםפילים!המוניפיליםבעיקרראינו

עצומים,עדרראשיהגדלים.בכלענקיים

TS1$$וכ«TS1$$וכ־משתובביםצעיריםמגוננות,אמהות

$DN2$»וכ$DN2$,הפילפילוניםשבחבורההחמודיםמובן

אמם.לבטןמתחתאלינוהמציציםהקטנים,

הש־הפיליםבאוכלוסייתידועהבוטסואנה $1ST$שהS$1ST$

$2ND$שהS$2ND$130כ־ההערכהפיעלהמונהשלה,מורה

גדוליםפיליםעדרישלוהמראהראש,אלף

אבלומרגש.מרשיםמרהיב,כךכלרבים

זהאידמביניםבאמתלאכמותנותיירים

הזומההרגשהמעטהבר.חיותביןלחיות-.

בכפרכשביקרנולמחרת,לנוהתבררה

מחבראיןהתושבים,שעבורוגילינומקומי

בה־בהןבוהיםשאנחנוהאקזוטיותבחיות

שתאות,

$TS1$,בהשתאות$TS1$

$DN2$,בהשתאות$DN2$השטחיםאתהמסכןבאתגראלא

אתומחסלהפילים,שלבמקרההחקלאיים,

הזההקונפליקטהאריות.שלבמקרההבקר,

האנרההתיישבותשבומקוםבכלמתעצם

הבר.חיותלשטחיפולשתשית

שהיהברוקן,עםשוביצאנוהצהרייםאחר

כמינמר.פגשנושטרםמהעובדהמוטרד

לקניה,מהנסיעהעודנמרתסכולישמוחבת

זכינולאאבלימיםשבועבמשךשוטטנושם

טי־לאכברהזו,החמקמקההחיהאתלראות

פחתי

$TS1$טיפחתי$TS1$

$DN2$טיפחתי$DN2$.הגיח-השיח,מתוךפתאום,ואז,תקוות

אמנםליבותשומתאתויפהפה!צעירנמר

שראהמישכליבלותחזירימשפחתלכדה

אבלפומבהלהםקוראהאריות״״מלךאת

שכ־והנמר,בבהלה,ונמלטובוהבחינואלה

נראה

$TS1$שכנראה$TS1$

$DN2$שכנראה$DN2$התיישבויתר,במיוחד,רעבהיהלא

לנמנם.והחלקרובסלעעלבנחת

והתיידדנו.מולוישבנושעהכמעט

חתו־כאוהבתיואב.בשם:לוקראנואפילו

לים

$TS1$חתולים$TS1$

$DN2$חתולים$DN2$,לג־מחדשמשתאהתמידאניידועה

לות

$TS1$לגלות$TS1$

$DN2$לגלות$DN2$ההרגליםחתולנשארחתולכמה

טרף.בחייתכשמדוברגםשם,והמניירות

והאמתמלטפיםלאהנמריואבשאתמובן

צריךכזומפוארתחיהרציתי.לאשגםהיא

בשטחה,אותהשראינוכמובדיוקלראות

והדר.עצמיכבודומלאתפראית

המדריך,בתקןאתמתחקרותאנחנו

בנותושלושאישהלושישממנוושומעות

מאיתני.נסיעהשעותעשרמרחקבמאון,

רצו־חודשיםשלושהבדלתאעובדהוא

גם

$TS1$רצוגם$TS1$

$DN2$רצוגם$DN2$״הצלחנו״בארץ

לגמריכמעטלחסל

וכברהפרא,חיותאת

ונמרים,אריותאין

המיושביםוהשטחים

הברחיותעלסוגרים

שנותרו,המעטות

עצמןשמוצאות

בשוליחיותלפעמים

שלנו,הערים

ומאוימותמאיימות

חלילה.וחוזרבביתחודשמבלהואזפים,

אלינו,ובניגודאחריםרביםמקומייםכמו

לאמעולםואשתובנותיוהלבנים,התיירים

בד־פינהכלשמכירהאישבספארי.ביקרו

לתא,

$TS1$,בדלתא$TS1$

$DN2$,בדלתא$DN2$הרגלייםטביעותאתלקרואשיודע

ממאותציפורכלממרחקולזהותבחול

אתחלקלאמעולםפה,החייםהמינים

ממשיכיםאנחנומשפחתו.עםהזההאוצר

מהורהרים.בנסיעה,

בזי־נחרתבדלתאשלנוהאחרוןבבוקר

כרוננו

$TS1$בזיכרוננו$TS1$

$DN2$בזיכרוננו$DN2$מנסיעתלמחנהבשובנונוסף.רגע

שלבחטפתאוםהבחנובספארי,הפרידה

אךלבן,עדייןהיההשנהבהקרקע.עלפיל

זמןכאןנמצאשהואהעירוהמבוקעותפניו

אחריםשבמקומותשבעודאותיהדהיםרב.

השנהבחטיבעבורבאלפיהםפיליםצדים

אתשמקדשהזההנפלאבמקוםכאן,שלהם,

לאואיששניםמונחהזההשנהבהחיות,

אותו.להזיזאפילוחושב

כוכבים.שיכון

בהמתנהעמדנוכברמכןלאחרקצרזמן

ורבעושעהבתוכנית,הבאהיעדאללטיסה

עלקטנהעירבקסאנה,נחתנויותרמאוחר

נמיביה.עםלגבולסמוךהצ׳ובה,נהרגדות

הזמ־״המלכהלנוחיכתההנהר,מיעלשם,

ביזית",

$TS1$,"הזמביזית$TS1$

$DN2$,"הזמביזית$DN2$היאמבחוץהקרובים.לימיםביתנו

מבפ־אבלצף,שיכוןמזכירהקצתאמנם

נים

$TS1$מבפנים$TS1$

$DN2$מבפנים$DN2$בונוס:עםכוכבים,חמישהמלוןזהו

שלוםאומריםהמרפסת,אתכשפותחים

לקרוקו־למים,נכנסשבדיוקלהיפופוטם

דיל

$TS1$לקרוקודיל$TS1$

$DN2$לקרוקודיל$DN2$אוממולהגדהעלבשמששמתחרדן

העשב.אתשמלתךהבאפלולעדר

שיט,חובבתבדיוקלאשאנימודהאני

היובהפלגותשליהקודמיםהניסיונותושני

לוויית־בשיטהייתההראשונההפעםמרים.

נים

$TS1$לווייתנים$TS1$

$DN2$לווייתנים$DN2$,רצופהבהקאהביליתישאותובמיין

מצליףלווייתןזנברקלראותזכיתיובהתאם

גלפגוס,אייביןבשיטהייתההשנייהבמים.

בחילה.נגדכדוריםבזכותרקשרדתישאותו

השקטים.במיםיציבוהשיכוןגליםאיןכאן

לסיבוביוצאיםכאןגםספארי,בכלכמו

סירתמחליפההג׳יפשאתרקביום,פעמיים

שמורתהנהר.לאורךשמשוטטתקטנהמנוע

הפיליםאתלראותנפלאמקוםהיאצ׳ובה

הראייהשזוויתמשוםבוטסואנה,ידועהשבהם

אחרתבדרךאותםלחוותמאפשרתהנהרשל

כדילמיםבאיםהעצומיםהעדריםלגמרי.

בילויבבוץולהתפלשלשחותלשתות,

דיברתילאועודממש.שלוחברתימשפחתי

מצלי־שלהםתנועהשכלההיפופוטמים,על

חה

$TS1$מצליחה$TS1$

$DN2$מצליחה$DN2$,היושבותהבבוניםמשפחותעללהפתיע

כי־מפלייתונהנותערבייםבשעתהגדהעל

נים

$TS1$כינים$TS1$

$DN2$כינים$DN2$,יחדהשועטיםהג׳ירפיםעדריעלהדדית

השל־הטהורים,המבטיםועלמהירה,בריצה

ווים,

$TS1$,השלווים$TS1$

$DN2$,השלווים$DN2$כתוהיםוהאימפלות,הקודובנושנעצו

לה־מפסיקותשלאהאלההמשונותהחיותמי

ניף

$TS1$להניף$TS1$

$DN2$להניף$DN2$ולהשמיעקטנותמתכתקופסאותמולס

התלהבות.קריאות

^מעןהיהלדיםשלנו

מילתאבלחיות,לראותלאפריקהיצאתי

האדם.בניהיאכאן,גםוהתקווה,המפתח

בזמביה,לנוחיכתהבתוכניתאחרונהחוויה

נח־קרנפיםהעולם,חלקיבשארכמושבה,

שבים

$TS1$נחשבים$TS1$

$DN2$נחשבים$DN2$שהםשניםוזהביותר,נדירהלחיה

לקרניהם.המיוחסותהסגולותבשלניצודים

בזמביהטוניהאואהמוסיהלאומיבפארק

שהםלתדהמתנווגילינוקרנפיםלראותזכינו

ארב־מתוךששלושהאחרילבד.לאלעולם

עה

$TS1$ארבעה$TS1$

$DN2$ארבעה$DN2$נרצחולשמורהבתחילהשהובאוקרנפים

משמרזמביהממשלתמינתהקצר,זמןבתוך

כעת:שםשחייםהקרנפיםלשמונתמיוחד

זה7/42בנשקעליהםמגיניםשומריםעשרה

המעוות.בעולמנוהגענושאליוהעגוםהמצב

הבעיהאתיצרההאנושותאחרות,במילים

שיכולההיאוהאנושותהברמיניהכחדתשל

בדרום־תיערך20באוקטובראותה.לפתור

אפריקה

$TS1$בדרוםאפריקה$TS1$

$DN2$בדרוםאפריקה$DN2$ינסוובהנכחדות,בחיותהסחרועידת

לגורלהמגויסיםהאנשיםושארטאקר,לינדה

_.-אףלהשאירבאיהאתלשכנעהחיים,בעלי

עלבחקיקהולהגןברשימההאריות
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flfiftלהצ־־כיל־::כיל:־הלבנ־ם.
עליהם.לשמורלקריאהטרף

rr/7tf'qcהאדםב:־ביןהזההקונפליקט

לחב׳ב;::כ־אםבארץ,גםקייםהבר

רה!קטן,יותרהרבהמידהבקנהכמובן

flffijflffffiffiyלגמריכמעטלחסל״הצלחנו״כי
KnCWMכבראזכאן.שהיוהפראחיותאת

y,~!nאבלנמרים,לאתםאריותא־ן r!.2 ry,

חא־ברוחזיריתניםלנוישעדיין

בים.

$TS1$.חאבים$TS1$

$DN2$.חאבים$DN2$המיושביםהשטחיםבארץוגםIpTfflnlT
שנו־המעטותהברחיותעלסוגרים
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לפע־עצמןאתמוצאותואלהתרו,

מים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$שלנו,העריםבשוליממשחיותIPtPtsI
Rcwflalflfflהיש־במציאותומאו־מות.מאיימות
tMtmmmmשנ־השטחיםמעטיםשבהראלית,

הטבע,לטובתוביבשהביםשמרים

המע־שגםלדאוגשלאאי־אפשר

טים

$TS1$המעטים$TS1$

$DN2$המעטים$DN2$ילדינו.לטובתישרדולאהאלה

הטבעלאוהבימחכהאפריקהבינתיים

ובעיקרמוארת,גםאךאפלהמורכבת,

אפריקהאתעזבתיתחליף.וחסרתמרתקת

הר־אתנוצרתאניאותי.עזבהלאהיאאבל

געים

$TS1$הרגעים$TS1$

$DN2$הרגעים$DN2$מקווה,אניובקרוב,בלבעמוקהאלה

אםהאחרון,בחודששלמדתימהלפיאחזור.

הלבניםהאריותיקרה.זהלקתת,צריךזה

לזה.ידאגוכבר

כלבנהיפה

בטימבחאטי.נבוהלבנההלביאה

אחתבנורהשהתחילהשושלת

yonמידהלפי

ouו>יתקתהרשקוביץ,רונית

שאירגנהבישראל,זמביהשלכבוד

המשלהזההחלקאת

ולישוןמקלחת
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הצ׳ובהלנהרמגי«יםהפילים

וחברתי,משפחתילבילוי

בבוץהתפלשותכולל

משותפתומקלחת

חתולנשארחתול

"יואב"לשםשזכההיפהפההנמר

העונהקוף

ביןשטתאתמנצליםהקופים

הנהרגדתו\ללבילויהערביים
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