
חלון החדר שלי, מול מיטת 
האפיריון הרכה, תלויה לה 
בריכה שמשקיפה אל הים 
הצלול של זנזיבר. על החוף 
הלבן העטור עצי דקל פוסעות שולות 
הדגה במלבושיהן הססגוניים, נושאות 
את שללן בדליים על ראשיהן. באופק 
משייטות סירות דאו מסורתיות לבנות 
מפרש, המשיבות את הדייגים מן הים. אי 
של שלווה באמצע החיים. מי שיטריחו 
את עצמם מספר צעדים ממפתן דלתם 
יוכלו להשתכשך בבריכה, לפסוע על 
החול המלטף ולתור אחר צדפים בשלל 
צבעים וצורות, סרטנים המזגזגים ביניהם, 
ושאר אוצרות שחושף הים הנסוג בשעת 
השפל, או פשוט להשתרע על מיטת 

אפיריון לבנה ממש על קו המים.
־באי האקזוטי הזה, מתברר, ישנם מקו

מות שבהם ניתן לא רק להציץ לשרידי 
חיי הפאר של סולטני העבר, אלא אף 
לחוש כסולטן. מלון "Kilindi", שבו 
התארחנו, למשל. הוא מתפרש על פני 
מאות דונמים של גנים טרופיים הגולשים 
אל הים, וכולל 15 "פביליונים", מעין 

אחוזות פרטיות. כל אחת מהן מכילה 
מספר מבנים דמויי כיפה, שמכל עבריהם 

פתחים מקושתים הפעורים לנוף.
 אחד מהמבנים הוא היכל שינה ענק 
המוקף בחלונות גדולים, שדרכם ניתן 
להיכנס לבריכה התלויה לה מול הים, 
ובכיפתו פעור חלון ויטרז' המכניס פנימה 
פיסת שמיים. ממנו מוביל שביל קטן 
להיכל הרחצה, אף הוא במבנה כיפתי 
פתוח, שבו ניתן ליהנות ממקלחת מול 

־עיניהם הסקרניות של סנאים וציפו
רים המגיחים מדי פעם לביקור. כאן 
גם החוץ הוא חלק מהחדר. פתח אחר 
מוביל לחצר פנימית, שבה בריכה נוספת, 
רדודה. לצדה מיטות שעל גביהן פזורים 
כרים רכים, וסביבן חצובות גומחות שבהן 

תאורה רומנטית דמויית אור נרות.
 שוב ושוב אני הולכת לאיבוד בתוך 

־ה"חדר" שלי. כל אזור מגורים כזה ממו
קם בבידוד מוחלט. כראוי לגן עדן, כמו 
בגן המקורי - גם כאן מי שירצו יוכלו 
להסתובב בתחומו ימים שלמים באין 
מפריע בלבוש אדם וחווה טרם שנגסו 

באותו תפוח.

מ

מילים וצילומים רויטל חורש

אם זנזיבר עדיין לא מככבת על גבי מפת החלומות שלכם, עדכנו 

אותה. האי הזה מצויד בכל שדרוש כדי להגשים את פנטזיית 

החופשה האקזוטית המושלמת: מי טורקיז צלולים, חול רך, 

אזורי נופש מפוארים ומפנקים, ושלל צבעים וריחות. בתוך 

השלווה הזו בלתי אפשרי להאמין שפעם שרר פה סבל נוראי

ארץ הציפורן, 
הווניל והקינמון

משמאל בשעת 
השפל יוצאות 

הנשים אל החוף 
ללקט אצות ים 

למאכל 
למטה, מימין 
לשמאל בדרך 

אל הדיג, פרי 
הליפסטיק 
האדום בו 

מושחים שפתיים 
וציפורניים וקטיף 

הקוקוס היישר 
מהעץ
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כדי להשלים את פנטזיית החופשה 
האקזוטית בהתגלמותה, ניתן להפליג 
 ) Changuu Island(  לאי היפהפה צ'נגו
המכונה גם "אי האסירים", על שם בית 
הכלא ששכן בו בעבר, שבו מהלכים 
על החול הזך עשרות צבי ענק, לפגוש 
בקופי הקולומבוס האדומים המדלגים 
ביער Jozani, או לגלות עולם ומלואו 

במצולות האוקיינוס.
שעות ארוכות צללנו במי הטורקיז, 
בין שוניות אלמוגים מרהיבות, להקות 
ענק של דגים טרופיים עזי צבע, צבי 
ים,  סוסוני ים שאוטומטית אני רוחשת 
להם חיבה לא רק בשל מראם אלא גם 

בשל המונוגמיות שובת הלב שלהם, 
והעובדה כי אצלם הזכר הוא זה שנושא 
את העוברים וחוסך מבת זוגו את חבלי 
ההשרצה, ואפילו דולפינים הרודפים 
אחר להקות סרדינים. ברבים מהם ניתן 
לפגוש באזור כפר הדייגים קיזימקאזי, 
אולם נתקלנו בהם גם באזורים נוספים. 
בין יוני לדצמבר מצטרפים לחגיגה גם 

לווייתנים.
־מדריך הצלילה המסור אוחז בידי ומ

כוון אותי להפתעות החבויות במעמקים, 
מניח בין כפותי בעדינות מלפפון ים, 

־כוכבי ים ססגוניים ושאר אוצרות של
אחר מכן הוא מקפיד להשיב למקומם. 
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־הסבל והקרבות העקובים מדם שהתחו
ללו כאן באחת התקופות האפלות ביותר 

שידעה האנושות.
פעם היוו החופים הללו את שער 
הכניסה ליבשת השחורה. לכאן הגיעו 
בספינותיהם סוחרי ממלכות קדומות, 
הרפתקנים ומגלי עולם, אבל האדמה 
הברוכה, אוצרות היבשת ומשטר הרוחות 
של האוקיינוס ההודי משכו לכאן גם 
פולשים שחמדו לעצמם את אוצרותיה, 
ניכסו את אדמותיה לאימפריות של 
שולחיהם, ובזזו וצדו מכל הבא ליד: זהב 

ושנהב ותבלינים, וגם בני אדם.
עד מהרה הפך האזור למרכז עולמי 
של סחר עבדים. שיירות ארוכות של בני 
אדם כבולים בשלשלאות הובלו לחופים 
במסע מפרך, נדחסו בתאים ומרתפים 
אפלוליים, עונו כמבחן לחוסנם והוצגו 
למכירה פומבית בשוק העבדים הגדול. 
מכל אלו נותרו כעת רק שרידים אילמים, 
האוצרים בקרבם את הגיהנום שהיה מנת 
חלקם של כה רבים בחלקת גן העדן הזו: 
טבעות הברזל שאליהן נרתמו העבדים 
בשלשלאות, רחבת שוק העבדים, שבה 

יופיו של העולם התת מימי העשיר 
הנחשף כאן אפילו בכל צלילה פשוטה 
עם שנורקל, עוצר נשימה. בין הצלילות 
אנחנו מתפרקדים על הסירה, לוגמים 
עסיס קוקוס מתקתק הישר מתוך האגוז, 
נהנים מקרני השמש ומתרגשים שוב 
ושוב למראה הדולפינים המגיחים סביבנו 

מן המים בקפיצות גבוהות.

גן ירק ימי
בדרכנו אנו חולפים על פני דייגים 
הרעועות.  סירותיהם  את  המשיטים 
עבורם, היציאה אל הים אינה אטרקציה 
תיירותית, אלא החיים עצמם. השמש 
והרוחות חרצו בהם קמטים, העבודה 
הקשה חספסה את עור הידיים והחיים 

לימדו אותם להסתדר עם מה שיש.
בכפרי הדייגים שבהם ביקרנו נחשפה 
זנזיבר האחרת, זנזיבר של המקומיים, 
הרחוקה מרחק שנות אור מתפנוקי אזורי 
הנופש שבהם מתארחים התיירים. לצד 
משעולי עפר מעלי אבק, בין עצי באובב, 
בננה ודקלי קוקוס, פזורים בתי טיט ופח 
עם גגות קש. פה ושם ניתן להבחין גם 
בכמה בתים "חדישים" יותר מלבנים 
חשופות וגגות פח. ברבים מהבתים אין 
עדיין חשמל ומים זורמים, ולצדי הדרכים 
מתנהלים רוכבי אופניים ופרדות עמוסי 
ג'ריקנים צהובים, שבהם מובלים המים 
לתושבים. הצצה לתוך הבתים מגלה כי 
הם ריקים כמעט מכל חפץ או רכוש. 
ה"מטבח" מסתכם פעמים רבות בכמה 
אבנים שביניהן מבעירים מדורה קטנה, 
עליה שופתים סיר גדול, ולצדן גיגית 

שבה מנפים את הקמח.
־וכשבתוך הבית אין כלום, החיים מתנ

הלים בחוץ. חבורות של נשים מתקבצות 
על מפתני הבתים ומפטפטות תוך כדי 
שטיפת כלים, כיבוס הבגדים בגיגיות 
ואריגת בדים ומחצלות בסגנון המקומי 
הייחודי. ביניהן מתרוצצים תרנגולים 
וילדים יחפים. בשעת השפל יוצאות 
הנשים אל החוף ללקט אצות ים, אותן 
הן מגדלות בגן הירק הימי שלהן, כמו 
שורות קטנות של גפנים, על חבלים 
המחוברים למוטות שתקעו בקרקעית 

־הים. היבול שנאסף משמש למאכל ולת
עשיית התרופות והקוסמטיקה העולמית. 
מאוחר יותר הן ישובו אל החוף לקבל 
את פני הגברים היוצאים עם צלצליהם 
לצוד תמנונים בריף האלמוגים, ואת 

הדייגים השבים מן הים.
ובשל בנחת  כאן  זורמים  ־החיים 

ווה, "פולה פולה" בלשון בני המקום 
־ )בסוואהילית: "לאט לאט" (. אם הים מס

ביר פנים - מפליגים. אם לא - משתרעים 
־הדייגים בצוותא על החוף, מפצחים קו

קוסים, מתקנים רשתות ומנמנמים. כלום 
לא בוער, אין לחץ לעמוד בלוחות זמנים, 
ואף אחד לא ממהר לשום מקום. על אף 

תנאי החיים והדלות המשוועת, נשמעים 
כאן לא מעט קולות שירה וצחוק. את 
המפתח לכך - ואולי גם לאושר ושלווה 
אנושית בכלל - ניתן למצוא אולי בדברי 
חוקר הארצות ה. סטנלי, שהגיע לזנזיבר 
ב-1871 במהלך חיפושיו אחר דיוויד 
ליווינגסטון שעקבותיו נעלמו באפריקה, 
ותיאר כך את אנשי האי: "אנשים אלה 
מעולם לא העלו בדעתם לא אושר ולא 
תקוות שאינם ניתנים לסיפוק מיידי, 
ומעולם לא טיפחו שאיפות שהן מעבר 
להשגתם. לכן הם אינם מתוסכלים עקב 

תקוות שווא, ואינם יודעים אכזבות".

גיהנום בגן עדן
לעת ערב אני פוסעת על חוף כפר 
הדייגים נונגווי  )Nungwi (, שם עדיין 

־בונים את סירות הדאו היפהפיות, בטכ
ניקות עתיקות העוברות מאב לבן מאות 
בשנים. מרחוק, העששיות המשתלשלות 
מסירות הדייגים נראות כמו גחליליות 
המאירות את שמי הלילה. בתוך השלווה 
הזו כמעט בלתי אפשרי להעלות בדמיון 
את סערות העבר, האכזריות, תהומות 

החיים זורמים כאן בנחת ובשלווה, "פולה פולה"  )בסוואהילית: 
"לאט לאט" (. על אף הדלות המשוועת נשמעים כאן לא מעט קולות 
שירה וצחוק. חוקר הארצות סטנלי תיאר בזמנו את אנשי האי כך: 

"אנשים אלה מעולם לא העלו בדעתם לא אושר ולא תקוות שאינם 
ניתנים לסיפוק מיידי, לכן הם אינם יודעים אכזבות"

הפער בין חיי 
המקומיים לחיי 
התיירים: סירות 

הדאו המסורתיות 
ובתי הקש, לצד
המלון המפואר

 kilindi
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 )במקום השני: מלחמת ששת הימים שלנו ( 
והסתיים בכניעתם מקץ שלושת רבעי 
שעה בלבד. אבל שנים של דיכוי והשפלה 
עשו את שלהן, וב־1964 התפרץ זעמם 
במרד שבמהלכו סולק הסולטן האחרון, 
ולאחר מאות שנות כיבוש שב השלטון 
לאפריקאים ילידי האי. זמן קצר לאחר 

־מכן הם חברו לאחיהם מטנגנייקה השכ
נה, וביחד יצרו את הרפובליקה המאוחדת 

של טנזניה.

יעל בר זוהר בביקיני
רונית הרשקוביץ, שכיהנה במשך 
כעשור כקונסולית הכבוד של טנזניה 
וזנזיבר בישראל ועומדת בראש "ספארי 
קומפני", חברת תיירות בוטיק המתמחה 
באפריקה, מובילה אותי במבוך הסמטאות 
הצרות של עיר האבן  )סטון טאון (. היא ובן 
זוגה, השחקן פולי רשף, מאוהבים בקסם 
הזנזיברי ומנסים להעביר את האהבה הזו 

גם לאחרים. אפילו את בר רפאלי ויעל 
בר זוהר הביאה לכאן, ותמונותיהן של 
שתי הבלונדיניות הלוהטות המתפלשות 
בחולות החופים האקזוטיים בבגדי ים 
זעירים הפכו את זנזיבר בן לילה למושא 

הפנטזיות של לא מעט ישראלים. 

־ליקיריהם טרם שנמכרו והועברו למ
חוזות זרים.

במשך מאות בשנים ספגו המקומיים 
־בהכנעה את הכיבושים, הפולשים והג

זירות. ניסיון ההתקוממות הקודם שלהם 
כנגד הבריטים הוכתר בתואר המפוקפק 
של המלחמה הקצרה ביותר בהיסטוריה 

אז טסים?
ועוד כמה פרטים שעדיף 

להביא בחשבון

איך מגיעים: טיסה של "אתיופיאן 
איירליינס" דרך אדיס אבבה, או עם 

מגוון חברות תעופה דרך אירופה. 
החל מהסתיו הקרוב תיפתח סדרת 

טיסות ישירות מהארץ  )בלעדי 
ל"ספארי קומפני" (.

למי מתאים: אידיאלי לזוגות בירח 
דבש, לחופשה רומנטית או לחופשה 

משפחתית קצת אחרת.
חיסונים: יש להתחסן בהתאם 

להמלצות לשכת הבריאות. חשוב 
להצטייד בפנקס חיסונים בכניסה 

למדינה.
ניתן לשלב: עם ספארי בטנזניה או 

באחת המדינות הסמוכות.
עלויות: טיסה ישירה + שבוע במלון 

מפנק על בסיס הכל כלול - החל 
מ־1,800 דולר  )"ספארי קומפני" (.

מתנוססת כיום הקתדרלה האנגליקנית, 
שמזבחה הוקם על גבי האבן ששימשה 
כעמדת הצלפה בעבדים, אנדרטה לזכרם 
וכמה מערות ומרתפים טחובים, שבחלקם 
חרוטות באבן מילותיהם האחרונות של 
הכלואים בניסיון נואש להעביר מסר 
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נראים ולעתים לובשים דמויות שונות, 
כגון נערה יפה עם גוף של חמור או 
עטלף עם עין אחת במרכז המצח, כפי 
שאירע במקרה של Popo Bawa, דמות 
דמונית שזרעה היסטריה המונית באי 
לפני כשני עשורים. כדי להתגונן מפני 
הרוחות ולרצותן מצמידים המקומיים 
לקורות הבית דף עם פסוקים מיוחדים 
 )חדי העין יוכלו להבחין בכך ברבים 
מהבתים והחנויות בזנזיבר (, מקריבים 
תרנגולות ועיזים, מגרשים את השדים 

־בטקסי וודו, ונעזרים ברופאי אליל ומ
כשפים המכונים כאן "סנגומה" ו"בבו 

מגנגה".
הסקרנות שלי וקשריה של הרשקוביץ 
הביאו אותנו באחד הערבים ל"לשכתו" 

־האפלולית של בבו מגנגה באחד הכפ
רים. שם, על המחצלת, בחדרון האפוף 
ריחות קטורת כבדים, זכינו לטעימה 
קטנה מהמסתורין הזנזיברי,  כשאנו 
מוקפות בסלילי חוטים בצבעים שונים, 
נוצות וקמעות, להגשמת כל משאלת 

כעת היא הופכת את חלקת האלוהים 
הזאת לנגישה מתמיד, באמצעות סדרת 
טיסות ישירות בלעדיות שהיא מוציאה 
החל מהסתיו הקרוב, שיקצרו את זמן 
ההגעה לשש שעות בלבד, ויאפשרו 

חיסכון ניכר בעלויות.
אנו פוסעות בין הבתים הבנויים אבן 

־אלמוג לבנה, מתבוננות לעבר הים ולע
בר מבני העיר, המשקפים את הכיבושים 
שידעה במהלך השנים: המבצר שבנו 
העומאנים, הכנסייה הקטנה והתותחים 
שהשאירו הפורטוגלים, הנמל שבנו 
הבריטים, מוזיאון הארמון המאפשר הצצה 
לחיי סולטני העבר, בית הפלאות, שכונה 
כך משום שהיה הראשון בעיר שחובר 
לחשמל, מבנים קולוניאליים, כנסיות 

־ומסגדים שמהם בוקע קול המואזין הקו
רא לתפילה. פאר העבר מצולק בסימני 
הגיל וההזנחה המתמשכת, אולם בשנים 
האחרונות, מאז הוכרזה על ידי אונסק"ו 
כאתר מורשת עולמית, מתחילים אנשי 
השימור להזריק בוטוקס לקמטי הזמן 
הסודקים את המבנים, בניסיון להשיב 

לעיר האבן את זוהר נעוריה.
־לאורך סמטאות האבן, הנראות כלקו

חות מסיפורי אלף לילה ולילה, פזורות 
גלריות וחנויות קטנות המציגות עבודות 
יד ייחודיות של בני השבטים, תכשיטים, 
תיבות עץ מגולפות, מזכרות לתיירים, 
עתיקות, וגם כמה בוטיקים יוקרתיים 
מפתיעים שלא היו מביישים את רחובות 
פריז ומילאנו, שמחיר כל פריט הנמכר 
בהם יכול היה לפרנס משפחה זנזיברית 
ממוצעת במשך חודשים רבים. ברחובות 
מציעים רוכלים את מרכולתם בדוכנים 
עמוסי תבלינים בשלל צבעים וניחוחות, 
או בעגלות עמוסות קני סוכר שמהם 
סוחטים מיץ טרי עבור העוברים והשבים, 
וציירי הטינגה־טינגה מציירים בסגנון 
נאיבי יצירות שנראות כאילו יצאו מבין 

דפיו של ספר ילדים עליז.
עם רדת היום מושכים אותנו ניחוחות 
של בשרים ומיני מאפה המהולים בריח 

־הים והעשן המסתלסל אל השוק הלי
לי בגני פוראדאני. שם פזורים דוכנים 
המוארים בעששיות נפט, בהם נצלים על 
הגחלים שיפודי בשר ודגה טרייה, לצד 
מטעמים מקומיים כמו פיצות זנזיבריות 
 )בצק דקיק ממולא בשר טחון וגבינה 
מותכת (, מישקאקי  )נתחי בקר קטנטנים ( 
וצ'אפטי - לחם שעליו עורמים מכל 
טוב. משם אנו שבות לשוטט בסמטאות 
בין הבתים העתיקים, שבין חלקם עדיין 
מקשרים מעברים תלויים המעוטרים 
בגלריות מגולפות שאפשרו לנשים לבקר 
את שכנותיהן ולצפות בהתרחשויות 

ברחוב מבלי להיראות.
בפתחי המבנים מתנוססות מאות 
דלתות עץ עתיקות מגולפות ביד אמן, 
שטיבן ועיטוריהן המרהיבים מעידים על 

מעמדו ומוצאו של בעל הבית. ריקועי 
־פליז מחודדים, שמוצאם בהודו, שם שי

משו כהגנה מפני הסתערות פילים, דקלי 
תמר ופסוקי קוראן מכריזים על מוצאו 
הערבי של הדייר, ושלשלאות מסגירות 
כי בבית זה התגורר סוחר עבדים, אך 
מגולפות גם כאמצעי הגנה מפני רוחות 
רעות. אמונות רוחשות כאן במסתרים, 
הרחק מעיני ה"מזונגו"  )"האדם הלבן" ( - 
ברוחות, כוחות דמוניים, כשפים ומאגיה 

שחורה.

באובב ומאגיה שחורה
־פמבה, האי השכן, האח הקטן באר

כיפלג של זנזיבר, הוא מרכז עולמי של 
כישוף ומאגיה שחורה שאליו מגיעים 
מכשפים מרחבי העולם כדי להשתלם 
בסודות לחש ופולחן ולהשתתף בטקסים 
מסתוריים. רבים מהמקומיים מאמינים 
ב־Shetani, יצורים מעולם אחר ורוחות 
המסוגלים להשתלט על ביתו של אדם 
או אף על גופו ונשמתו. לעתים הם בלתי 

עם רדת היום מושכים אותנו ניחוחות של בשרים ומיני מאפה 
המהולים בריח הים אל השוק הלילי בגני פוראדאני. שם פזורים 

דוכנים, בהם נצלים על הגחלים שיפודי בשר ודגה טרייה, לצד 
מטעמים מקומיים כמו פיצות זנזיבריות  )בצק דקיק ממולא בשר 

טחון וגבינה מותכת ( ומישקאקי  )נתחי בקר קטנטנים (
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־לאלכוהול האסור, המשחרר נשים מע
כבותיהן ומגביר את תאוותן. 

עם אור ראשון ניתן לפגוש בשבילי 
המטעים גם את אשפיות היופי והפיתוי 
המלקטות צמחים ארומטיים כמו ילאנג־
ילאנג, יסמין וורדים, מהם הן רוקחות 
על פי מתכונים הנלחשים מדור לדור 
תמרוקים ושמנים אקזוטיים, שבהם נהגו 

־פילגשי הסולטנים למשוח את גופן לק
ראת ליל תענוגות, ועד היום משמשים 
בטקסי יופי שבהם מכינים את הכלה 
לליל כלולותיה. הידוע שבהם נקרא 
"סינגו", וניתן להתנסות בו במספר 
מקומות באי המעניקים מסז' זנזיברי 
מסורתי, שבו ממורק העור בעיסוי חושני 
ונמסך בתמרוקים המותירים אותו בוהק, 

קטיפתי וריחני.
כך, כשעורי עדיין מדיף את ניחוח 

־השמנים האקזוטיים שנמסכו בו, ובא
מתחתי ברכת המכשף, כמה מסודותיהן 
של נשות זנזיבר וגם קצת מוסקט, ציפורן  

־וזנגוויל  )שיהיה, לכל מקרה (, נפרד
תי מתענוגות פיסת גן העדן הזו שבה 
נמהלים הווה ועבר, פאר ודלות, צניעות 
וחושניות, ומעל לכל עדיין מרחפת הרוח 

הסוואהילית.\

לב אפשרית, ביצים, שורשים, עשבים 
־וצמחים מהם נרקחים שיקויים למיני

הם, ושמנים הנמשחים על הגוף, שבהם 
נמהלים רכיבים שונים, בהתאם לצרה 

שנועדו לפתור.
הרבה כבוד ואפילו קדושה מייחס 
המגנגה לעץ הבאובב, הנחשב לאבי 
העצים שבכוחו לרפא מחלות, אבל מזהיר 
כי בעצים העתיקים הללו שוכנות רוחות 
רבות. "רק רוח מהסוג שלך יכולה לפגוע 
בך", הוא ממהר להרגיע, "כך שמרבית 
התיירים בטוחים כאן". ואני נזכרת שגם 
"הנסיך הקטן" הזהיר פעם מפני העצים 

המרשימים הללו.
בצאתנו צדה את עיני אשה מקומית 

־המכוסה מכף רגל ועד ראש בלבוש מסו
רתי, רק עיניה היפות מציצות מבעד 
לרדיד העוטף את פניה. היא נושאת 
על ראשה שק כבד, בידה האחת היא 

־תומכת בשק, ובשנייה אוחזת בפלא
פון. זהו העולם הישן החדש. גם הנשים 
המתקדמות ביותר שפגשתי כאן עדיין 
מגדלות את בנותיהן על ברכי המסורת 

־הנשית הנהוגה במקום זה דורות, ובו
חרות עבורן "סומו", אשת סוד המלווה 
את הנערה לאורך חייה ומדריכה אותה 

־בנבכי הנשיות. באי הזה, שבו יחסים הו
מוסקסואליים נחשבים לעבירה פלילית 
שדינה 25 שנות מאסר  )אירוני משהו, 

בהתחשב בנטיותיו המוצהרות של יליד 
האי המפורסם מכולם, פרדי מרקורי, 
סולן להקת קווין (, עדיין מקובל שגבר 

יישא מספר נשים.
מטעי התבלינים שהפכו לסמלו של 
האי ושוטפים את כולו בארומה של 
ציפורן, וניל, הל וקינמון, מתבלים לא 
רק את מאכלי המקומיים, אלא גם את 
חיי המין שלהם. הם מלקטים צמחים 
ופירות, שבין שאר סגולותיהם נודעים 
כמלהיטי יצרים, ביניהם שורש הג'ינג'ר 
המתפקד כאן על תקן ויאגרה לגברים, 
ואגוז המוסקט, שממנו רוקחים תחליף 

סטון טאון, 
שוק האוכל 

הלילי ומראות 
המתגלים 

בשוטטות בין 
סימטאות האבן: 

חנות מזכרות 
מקומית, בית 

קפה ודלת 
עץ מגולפת. 

העיטורים 
מעידים על מוצאו 

ומעמדו של בעל 
הבית

סודות עיר האבן
בזנזיבר נהג כזנזיברי: 
ההמלצות של רונית 

הרשקוביץ

מסעדות:
The Rock Restaurant: מסעדה 

הממוקמת בין גלי הים, על צלע של 
סלע המזדקר מן המים סמוך לחוף  

Michanwi Pingwe Beach  )בצד 
המזרחי של האי (. בשעות השפל ניתן 
לפסוע אליה מהחוף, לעתים בשילוב 

שחייה קצרה, ובעת הגאות אפשר 
להגיע אליה בסירה.

The Sayyida Hotel: על הגג של 
מלון סעידה, המעוצב בסגנון ערבי 

אותנטי, ניתן ליהנות ממשקה או 
ארוחה משובחת על רקע נופי הים 

ועיר האבן, קולות המואזין ושקיעות 
מרהיבות  )סמוך לבית הפלאות (.

Two Tables: מסעדה קטנטנה 
 )כשמה כן היא: שני שולחנות בלבד ( 
במרפסת של בית מקומי, המגישה 
ממיטב מטעמי המטבח המסורתי. 

יש להזמין מקום מראש. רחוב 
ויקטוריה.

 Foradhaniשוק האוכל הלילי ב־
Gardens: דוכנים המציעים מבחר 

מאכלים מקומיים כגון דגים, 
שיפודים, פיצה זנזיברית, מיץ קני 

סוכר טרי ועוד. אסור להחמיץ.

Serena Roof Top: מסעדת מאכלי 
ים הנמצאת על גג מלון הבוטיק 

סרנה. כיכר קלאלה.

ברים ובתי קפה:
Livingston's: מבחר משקאות 

וטאפאס, והופעות חיות על חוף הים 
בסטון טאון באווירה מיוחדת.

Africa House: מומלץ במיוחד 
בשעת השקיעה. רחוב שנגאני 

 )Shangani ( בלב העיר העתיקה.

שופינג וגלריות:
עיקר הדוכנים והחנויות בעיר 

מתרכזים סביב הרחובות גיזינגה 
והורומזי, שם תוכלו למצוא מבחר 

גדול של עבודות אומנות, עבודות יד, 
חפצים מסורתיים, מזכרות ועוד.

Memories: חנות מזכרות מגוונת, 
.Kenyata  מחירים קבועים. רחוב

Gallery Bookshop: חנות הדגל 
לצילומי אמנות של צלמים זנזיבריים. 

.Gizenga רחוב

Sasik: חנות לממכר יצירות אומנות 
של נשות המקום. תיקים, מצעים 

.Gizenga וכריות. רחוב

Doreen Mashika: חנות לתיקים 
בעבודת יד, תכשיטים ונעליים. רחוב 

.Hurumzi

Zanzibar Curio Shop: חנות 
עתיקות, החל מדלתות וכלה 

במזכרות קטנות ונדירות. רחוב 
Hurumzi 200, מאחורי מלון קלוב.
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