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אגם רודברג 
ואיתי סגל על החוף 
בזנזיבר. אפשר 
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לם ו ע ל ב  י ב ס מ

מוזר, אבל בכל השנים שבהן אגם רודברג 
 הייתה דוגמנית, אף פעם לא יצא לה
לצלם קמפיין באי אקזוטי. ודווקא עכשיו, 
כשאיתי סגל נסע איתה לזנזיבר, וכמעט
חלק איתה סוויטת ירח דבש, היא כבר לא 
מרגישה כל כך נוח בביקיני, ומעדיפה לשמור 
על צניעות ולומר תפילה, בטח כשג'רי 
הג'ירפה ובבון עם חולשה למתוקים מתקרבים 
לסביבתה. רק אל תגידו שהיא "מתחזקת"

ה י נ ז נ ט ו ר  ב י ז נ ז  , ל ג ס י  ת י א   

פה לשם, אגם רודברג ואני נשואים. אני יודע, גם אני קצת מופתע, אבל 
כמו רוב הדברים הטובים שקרו לי בחיים, גם זה קרה מתחת לאף שלי 
בלי שהתכוונתי בכלל. אנחנו עומדים בכניסה למלון המפואר קילינדי 
בזנזיבר – מין גן טרופי יפהפה הממוקם לאורך חוף ים לבן ומבודד בחוף 
הצפון־מערבי של האי, ליד כפר הדייגים נונגווי – וממתינים לאחראי 
המלון שיוביל אותנו לחדרים שלנו. שנינו מאוד עייפים אחרי טיסת 

־לילה מתישה ועדיין מאוד רווקים – כלומר, כל אחד בתוך זוגיותו הפ
רטית והבלתי ממוסדת. הצעתי לאגם לטוס איתי לטיול בזנזיבר 
ובספארי של טנזניה, כי הייתה לי תחושה שהיא תהיה פרטנרית 
מושלמת לחופשה בסגנון אפריקאי. חשבתי שיהיה כיף ומצחיק, 
־שזו תהיה הזדמנות להכיר אותה מקרוב, ובואו נודה, אף גבר בעו

לם – גם אם הוא בכלל בעניין של בנים – עוד לא אמר "לא" לשבוע 
צפוף עם רודברג. בקיצור, חשבתי שיהיה נהדר, לא חשבתי שזה ייגמר בסוויטת האני־מון. 

אז האחראי של המלון מגיש לנו אייס טי קריר ומתקתק ומוביל אותנו לחדרים. אני אומר "חדרים", כי 
למרות הרצון המשותף לבלות כמה שיותר זמן יחד, ברור שכל אחד הולך לישון לבד. בניגוד לפרטנריות 
הקודמות שלי למסעות – יעל פוליאקוב ואורלי זילברשץ – אגם ואני לא באמת הכרנו קודם. היינו אומרים 

"שלום" יפה כשנפגשנו, אבל מפה ועד לחלוק שירותים יחד המרחק גדול. 
בכל אופן, הבחור מהמלון עוצר ליד וילה מפוארת, פותח את שער הברזל ומצביע בהתרגשות על היופי 
שנגלה בפנינו: בריכה פרטית עם פרחים צבעוניים צפים, מקלחת גשם עגולה מאבן בגודל הבית של 

מ
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הפלינסטונס, שירותים המסתתרים בתוך מערה קסומה, פינת ישיבה שמתחשק לעשות בה 
הכל חוץ מלשבת, והדובדבן שבקרם ברולה הזה: "החדר המיוחד שסידרנו לכם ובו אנחנו 

משכנים את כל הזוגות שבאים לכאן לירח דבש. מזל טוב!" 
־זה השלב שבו אגם ואני שוקלים לקפוץ ראש לבריכה, למרות שהיא מגיעה לנו עד לבר

כיים. "הוא לא רציני", היא מסננת מתחת לשפתיים. "תגיד לי שהוא צוחק".
אני מנסה להסדיר את הנשימה. "איפה החדר השני?" אני שואל בחשש מהתשובה. 

"אין עוד חדר", הוא מבשר בחגיגיות. "אמרו שמגיע זוג מיוחד, אז הכנו לכם את הבסט של 
וילת ההאני־מון שלנו". 

בחיי, נותנים אגוזים למי שאין לו שיניים. כל אחד אחר היה שש להתחלף איתי עכשיו, אבל אני 
כזה, גבר שמעדיף לישון באלכסון כשבן הזוג שלו לא שוכב לידו. חוץ מזה, לגבר היחיד שמותר 
לישון עם אגם קוראים גל אמיתי. הוא בן הזוג שלה בשלוש השנים וחצי האחרונות, ובאופן כללי 
נראה כמו מישהו שיכול לכפכף אותי במכות. הוא אמנם שיחק פעם בחור גיי בסדרה שכתבתי, 

אבל נדמה לי שאפילו הגיי־פרדנליות הכי ידידותית הייתה מתפיידת לה על המקום עכשיו.   
אני שוקל לאכזב את הבחור מהמלון ולבשר לו על גירושינו המפתיעים, אבל אז נזכר שמישהו 
סיפר לי פעם שהחוק הזנזיברי קוצב עונש מאסר של 25 שנה בגין הומוסקסואליות. אני לוחש את 
זה לאגם, והיא מחייכת כאילו שמעה בדיחה טובה. "דווקא יכול להיות טוויסט יפה לכתבה, שאתה 

־תיכנס לכלא, ואני אמשיך להשתזף עד שישחררו אותך".  בזמן שאני מדמיין את הגרסה האפ
ריקאית ל"כתום זה השחור החדש" אגם לוקחת פיקוד. "אנחנו בכל זאת נצטרך עוד חדר", היא 
אומרת לזנזיברי. "ליתר ביטחון, אתה יודע. אם הוא יעצבן אותי, שאוכל לזרוק אותו מהמיטה". 
־הבחור מתפקע מצחוק. "יס, יס, אני מבין למה את מתכוונת", הוא שוב מצחקק ומו

ביל אותי לחדר צדדי בקומה הראשונה: זה חדר הילדים, מתברר, שנראה יותר כמו מקום 
שעושים בו ילדים. מיטה גדולה, הממוקמת במרכז החדר, מחופה כילה ומוקפת באבני חן 

מוארות. משבר הנישואים הראשון שלי ושל אגם עבר בשלום. הגיע הזמן להשתזף קצת.

מי צריך פה לייקים
אם חופים הם לפעמים געגועים, החופים של זנזיבר הם הוכחה שאפשר להתגעגע גם לדבר 
שמעולם לא ראית קודם. זנזיבר היא כנראה דרכו של אלוהים להתנצל על כל הייסורים 
שהוא מעביר אותנו. גן עדן טרופי חם, אבל בלי המועקה של הלחות, חולות לבנים יפהפיים, 
מים צלולים בצבע טורקיז, דקלי קוקוס, שייקים של אננס ועולם תת־ימי שמתחשק לצלול 

לתוכו. בקיצור, כל האמצעים שאדם זקוק להם כדי לצלות את המוח בלי רגשות אשמה.
איי זנזיבר — חבל ארץ ברפובליקת טנזניה שבמזרח אפריקה — שוכנים באוקיינוס ההודי 
ומתגוררים בהם קצת יותר ממיליון תושבים, רובם מוסלמים. יש כאן נשיא שנבחר לפני חמש 

־שנים, והשפה המדוברת היא סווהילית. המקום ידוע גם בשם "אי התבלינים" – עיקר הגידו
לים בו הם ציפורן, כורכום, אגוז מוסקט, וניל וקינמון – אבל אנחנו באנו בשביל השקיעות. 

לא ראיתם שקיעה יפה באמת עד שלא הייתם בזנזיבר. המלון שלנו, שמוביל אל חוף פרטי, 
מספק את כל הצרכים כדי שלא תצטרכו לעזוב אותו – מרגע הגעתכם עד יומכם האחרון שם. 
הוא מצויד במטבח עשיר, שמאפשר לכם לאכול כל ארוחה במקום אחר, טיפולי יופי ועיסויים, 
ושלל פעילויות שמחייבות קימה מהכיסא. כלומר דיג, שנורקלינג, צלילה ושיט קיאקים. 

אנחנו, צנועים שכמותנו, הסתפקנו בחוף הים. 
אנחנו בוהים בשמש הצוללת בעצלתיים אל תוך המים. העובדה שאיש מאיתנו לא שולף 
סלולרי כדי לתעד את השקיעה באינסטגרם היא אולי ההוכחה שזנזיבר עושה משהו לאנשים. 

נגיד, היא גורמת להם להתרכז בשקיעה ולא בכמות הלייקים שהיא תביא איתה. 
24 השעות מאז שהגענו לכאן אגם הספיקה כבר לגמוע שני מחזות שהביאה איתה מה־ ־ב

בית. מאז השינוי המפתיע שעשתה לפני חמש שנים – שבמסגרתו כלאה את עצמה בבית ספר 
למשחק אחרי עשור שבו הסתפקה בלהיות יפה ונכונה – רודברג הפכה לשחקנית תיאטרון 

־מוערכת. היא משחקת בימים אלה בשלאגר של בית ליסין "שבטים" בתפקיד הראשי – תפ
קיד שעליו גם הייתה מועמדת לפרס התיאטרון – וצפויה להתחיל חזרות ל"אילוף הסוררת" 
)בתפקיד ביאנקה(. בקרוב תתחיל להצטלם לעונה השנייה של הדרמה היומית "מתים לרגע", 

ובינתיים היא סיימה צילומים לפרקים חדשים בסדרת המתח של הוט "פצועים בראש". 
לוקח קצת זמן להתנתק מהדימוי שרודברג תיחזקה בנחישות כל כך הרבה שנים – בכל 
זאת, לא במקרה הפך השער בכיכובה ב"בלייזר" לאחד השערים המדוברים של העיתון – אבל 

שעתיים איתה הספיקו לי כדי להבין שיש קליפות ששווה לקלף.
הטיול שאליו הזמינה אותנו חברת "עולם אחר", גילוי נאות, 
כלל יומיים בזנזיבר ועוד ארבעה בספארי בסרנגטי בטנזניה. זהו 
אחד הטיולים הפופולריים של החברה. הזדמנות גם להסתלבט על 
החוף, וגם להרגיש קצת "נשיונל ג'יאוגרפיק". לקח לאגם בדיוק 

־שלוש שניות לענות בחיוב. לי שטרסברג, המורה המיתולו
גי למשחק שרודברג למדה בבית הספר על שמו, היה 

רושם לה וי על נכונות להיפתח לחוויות והרפתקאות 
חדשות.

הטי אנדרסטיימנט.  היא  "הרפתקאות"  ־המילה 
סה לזנזיבר או טנזניה יוצאת אחת לשבוע בלילה 
שעות  שש  של  ישירה  טיסה  לשבת.  שישי  שבין 
– חלק מהחבילה המוצעת בטיול – אבל רודברג 

הת לא  "זו  מה ששמעתם.  כן,  בשבת.  טסה  ־לא 
חזקות", היא מבהירה כשאני מנסה לברר איתה 
אם אלוהים באמת מעדיף שבמקום טיסה ישירה 
זמן  ונאריך את  נעצור באתיופיה לטיסת המשך 
הנסיעה משש שעות ל־12. "אני כן עושה דברים 
שקשורים לדת – אני נוטלת ידיים בבוקר, אוכלת 

 הטיסה לזנזיבר יוצאת בלילה שבין שישי לשבת, אבל
אגם לא טסה בשבת. "זו לא התחזקות", היא מבהירה. 
"אני כן עושה דברים שקשורים לדת — אני נוטלת ידיים, 
אוכלת כשר, אומרת 'קריאת שמע', אפילו הבאתי סידור 

לנסיעה — אבל טייטלים כמו 'התחזקות' מכבידים עליי. אל 
תדאג, זה לא אומר שאני הולכת להיכנס למים עם שביס" 

רודברג. "אני כבר 
לא אעשה קמפיינים 
בביקיני, זה מרגיש 
לי היום זול"
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כשר, אומרת 'קריאת שמע' על המיטה, אפילו הבאתי 
סידור לנסיעה שלנו – אבל טייטלים כמו 'התחזקות' 
מכבידים עליי. אני עושה מה שנכון לעצמי. עד היום, 
מאז ומתמיד, לא טסתי בשבת. אני כן נוסעת בשבת, 
אבל בעניין הטיסות – אני מרגישה שאלוהים נתן לי 
כל כך הרבה, טפו, טפו, שזה המעט שאני יכולה לתת 

מעצמי בחזרה". 
המשותפות  שהשעות  ייאמר  רודברג  של  לזכותה 

ומצחי מעניינות  מספיק  היו  התעופה  בנמל  ־איתה 
קות כדי לסלוח לה על הטרטור שהעבירה אותנו. אם 

־אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, הוא דאג שיהיה לרוד
ברג מספיק הומור עצמי. "אל תדאג, זה לא אומר שאני 

הולכת להיכנס למים עם שביס", היא אומרת לי.
־שביס לא, ביקיני יפה דווקא כן. לא במקרה רוב העו

בדים במלון מגגלים את השם שלה בזריזות באינטרנט. 
היא נראית להם כמו הדוגמניות ההן שמגיעות לזנזיבר 
מדי שנה להצטלם ל"ספורטס אילוסטרייטד" או להפקות 
יוקרתיות למגזיני אופנה בעולם. "אר יו א מודל?" הייתה 
השאלה השכיחה ביותר שעליה נדרשה רודברג לענות 

־לאורך כל השבוע שלנו יחד, אחרי "תרצי עוד שייק פי
רות?" רודברג מתקנת את כולם בסלחנות. לקח לה זמן 

להיפרד מהגלגול הקודם שלה. טבעי שגם לאחרים. 
קצת קשה להאמין, אבל זו הפעם הראשונה שלה כאן. 
אף אחד מהקמפיינים שהצטלמה אליהם לאורך השנים 
לא נעשה במזג אוויר טרופי. "איכשהו נדפקתי", היא 
צוחקת. "תמיד טסתי בסוף להונגריה או לפולין. תמיד 

מזרח אירופה ואף פעם לא יעד אקזוטי". 
אף פעם לא מאוחר מדי, אני מנסה לעודד אותה, אבל היא לא זקוקה לעידוד. "אני כבר לא 
אעשה קמפיינים בביקיני", היא אומרת לי מאוחר יותר בארוחת הערב. "זה מרגיש לי היום 
זול, וגם כשעשיתי את זה לפני עשר שנים לא הרגשתי נוח. אני חושבת שיש בנות שזה מתאים 
להן וזה נהדר ואני מפרגנת להן, אבל נכון לעכשיו, זה לא משהו שמתאים לי יותר". אז מה, 
אני נבהל לפתע, לא נוכל להצטלם בבגדי ים? "נוכל, נוכל", היא מרגיעה אותי. "כל עוד לא 

תהפוך את זה לשער. אני חושבת שראיתי את עצמי בבגד ים על שערים ל־50 שנה".  
היומיים שלנו בזנזיבר היו הפנטזיה התיירותית המושלמת. מצד אחד, מלון וילות מפואר 

־שאין צורך אמיתי לצאת מהרדיוס שלו – אבל בלי הקקופוניה שמתלווה לצמד המילים המצ
מרר "הכל כלול" – ומצד שני שקט מוחלט, כזה שאפשר לשמוע דרכו את הסרטנים הקטנים 
מתחפרים בחול. כל כך שקט, שאחת לחצי שעה אני שואל את רודברג אם היא אמרה משהו. 

"לא", היא משיבה שוב ושוב בחיוך. "אז אולי בכל זאת? אולי תגידי משהו? מה אכפת לך?" 

ד"ש לאייל גולן
־שלושה דברים שלא ידעתם על אגם רוד

48 שעות במחיצתה יכולות לג־  ברג, ושרק
לות לכם: 

שעה.  ובכל  מצב  בכל  לישון  מסוגלת  היא 
טו חולות  טיסות קשות,  קופצניים,  ־ג'יפים 

את  שתמצא  רודברג  על  תסמכו   – בעניים 
התנוחה הנכונה להירדם בה. 

כמו אחרונת הפקידות בביטוח לאומי, היא 
עלית.  נמס  מקפה  חוץ  קפה  שום  שותה  לא 
למעשה, בתוך התיק הקטן שלה, בין האיפור, 
הליפגלוס והסלולרי, היא מחביאה שקית קפה 

שהביאה מהבית, על כל צרה שלא תבוא. טקס ה"הוט ווטר" שלה מדי בוקר מול המלצר התורן 
הוא קומדיה במיטבה: אישה קלאסית במלון מפואר זקוקה למים חמים כדי להתאחד עם הקפה 

שלה.
היא משתמשת בשיער שלה כחוט דנטלי. כן, כן. לא משהו שהייתי חייב לדעת, אבל החיים 

לא תמיד הוגנים, אז החלטתי שגם אתם צריכים לדעת.
התחנה השנייה שלנו במסע היא הפארק הלאומי בצפון סרנגטי, בטנזניה. מדובר בשמורת 
הטבע העשירה והמגוונת ביותר בעולם כולו, העתק כמעט מושלם לרקע של "מלך האריות", 
כולל המוני סימבות. בעונה זו בשנה אפשר להיתקל שם בעדרים עצומים של חיות מכל 
הסוגים שדיסני עשו עליהם סרטים, לקראת חצייתם את נהר המארה. זה באמת מחזה מדהים, 
ולוקח זמן לספוג את עוצמתו ולהתייחס בטבעיות לעובדה שאתה עומד באמצע הפארק בין 
עדר זברות ולהקת פילים, כאילו עמדת שם מאז ומעולם. "העדרים האלה היו אמורים להיות 
עדיין בקניה", מסביר לנו בהמשך שלמה כרמל, מנכ"ל "עולם אחר", "אבל בגלל מזג האוויר 

־המתעתע הם הקדימו לשוב לטנזניה, כשהם חוצים הלוך ושוב את נהר המארה שורץ התני
נים". תנינים?! אני בולע את הרוק. נהדר, נהדר. תזכיר לי, מתי חוזרים למלון? 

כל הטיולים נעשים בג'יפ פרטי ומרווח עם גג נפתח, אבל לא עד הסוף. הנהג־מדריך שלנו, 
סמסון )"הגיבור"(, אוסף אותנו מנמל התעופה הקטן של קילימנג'רו – אם כי לקרוא לפיסת 
אדמה מעובדת עם דוכן קפה "נמל תעופה", זה קצת מוגזם – והמסע מתחיל מיד. סמסון נולד 
וגדל בטנזניה, אבל השהייה במחיצת תיירים ישראלים רבים הפכה אותו לישראלי למחצה. יש 
לו אנגלית מצוינת, שליטה מוחלטת בדרכים ומספיק חברים ישראלים. "אם תפגשו את אייל 
גולן, תמסרו לו שלום מסמסון", הוא אומר. ההילה שמקיפה נהגי ספארי בטנזניה מזכירה את 

ההערצה לטייסי קרב. הילדים חולמים להיות כמותם, ועל פי ההערכות המצטיינים שבנהגים 
יכולים להרוויח בטיול אחד שכר שמשתווה למשכורת ממוצעת שנתית בטנזניה – 1,200 דולר. 
הדיל הוא כזה: בכל יום יוצאים לאזור אחר בפארק, לבלות ולתצפת על משפחת חיות 
אחרת. זברות, נמרים, ברדלסים, לביאות, פילים, היפופוטמים, חזירי יבלות, באפלו, קרנפים. 
טנזניה, מתברר מהר מאוד, היא כבר מזמן לא רק יעד לחובבי טבע או למי שנוהג לצפות 
בריפיט בסרטי החיות של מוטי קירשנבאום. בארבעת הימים שלנו כאן פגשנו את כל סוגי 
התיירים. משפחות, קבוצות חברים, צעירים שמחפשים ריגושים, זוגות שמחפשים חופשה 
בסגנון אחר, פנסיונרים וכמובן אנשים כמונו, זוגות בעיצומו של האני־מון דביק. אין כמראה 

צ'יטה משסעת צבי לארוחת צהריים כדי להעצים את תחושת הרומנטיקה. 
־לא פחות מהחיות עצמן, גם המלונות בטנזניה מעצימים את החוויה של עולם הטבע. רי

זורטים ולודג'ים יוקרתיים, הממוקמים באמצע שום מקום, אבל עמוק בתוך הפארק עצמו. 
מההיצע,  שיותר  כמה  לטעום  לנסות  כדי 
השתדלנו בכל ערב להניח את הראש במיטה 
אחרת. זה לא היה פשוט. את הלילה הראשון 
שלנו בטנזניה, למשל, רודברג לא תשכח. כך 
והשלישי. בכניסה ל־ גם לגבי הלילה השני 

Serengeti Migration Camp – ריזורט של 
בקתות עץ מפוארות בצורת אוהלים – עומדים 
אנשי צוות המלון עם מיץ מנגו טרי, מטליות 
פנים קרות ומכשיר קשר פרטי שמוצמד לכל 

־אורח. "אסור, אסור, אסור לצאת לבד מהבק
תות אחרי שהשמש שוקעת!" מבהיר לנו מנהל 
המקום. "מה זאת אומרת?" מתבלבלת רודברג, 
"ואם אני רוצה לבקר את איתי בתשע בערב?" 
מקום  "לכל  מחייך.  לא  עדיין  המלון  מנהל 
שאתם רוצים ללכת אחרי שמחשיך, אתם צריכים לקרוא למישהו מאנשי הביטחון שיבוא ללוות 
אתכם". זה נשמע כמו הרפתקה אזוטרית, מהסוג שגורם לך להרגיש חשוב ומגוחך באותה עת. 
"פחחח", אנחנו מגחכים. אבל אתם יודעים מה אומרים: מכשיר קשר במערכה הראשונה מבטיח 

שמישהו ישתמש בו במערכה השנייה. 
בסוף ארוחת הערב, אחרי שצפינו בשקיעה היפה של הסרנגטי ממרפסת מיוחדת, אנחנו 

־קוראים לאיש הביטחון שילווה אותנו לחדרים. ביקשנו שהם יהיו קרובים זה לזה, אבל גם הב
קתות הצמודות ביותר הן במרחק חמש דקות הליכה זו מזו במקרה הטוב. אם אריה יתקוף אותך, 
יהיה לך יותר זמן לצלם איתו סלפי ולהעלות לפייסבוק מאשר לחכות שמישהו יציל אותך. 

המלווה שלנו מאיר את הדרך החשוכה בפנס קטן. כשאנחנו מתקרבים לאוהל של רודברג 
נגלה בפנינו מחזה מדהים. לצד האוהל שלה עומדת ג'ירפה ענקית ומלחכת את ענפי העץ 
התלויים מעל החדר, ממש לא מתרשמת מבני האדם שרוצים להיכנס לחדר וללכת לישון. 
"טוב, די!" מזדעקת רודברג, "זה אמיתי או שזו בובה?" לאט־לאט מתברר שאין כאן שום הווי 
ושום ובידור. איש הביטחון מנסה להרגיע. "זו ג'רי, הג'ירפה שלנו, היא חברה שלנו". רודברג 
מתחילה להשתולל. "ג'רי דה סקרי! איך אני יכולה ללכת לישון כשהיא אוכלת לי את האוהל? 

בוא נברח! בוא נציל את עצמנו". 
אני עושה את הדבר הכי אצילי שבעל טרי יכול לעשות ומתחיל להתפקע מצחוק. צחוק 
גדול, ממושך, שמסתיר בהלה וחוסר אונים. חבורת ארנבים מצטרפת למסיבה. הם נראים כמו 
חולדות, אבל איש הביטחון נשבע שמדובר בארנבים. שורות־שורות של ארנבים מתקבצים 
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משסעת צבי לארוחת 
צהריים כדי להעצים 

את הרומנטיקה"  

ישראל

טנזניה זנזיבר

אפריקה

לא במקרה רוב העובדים במלון מגגלים את השם 
שלה בזריזות באינטרנט. היא נראית להם כמו 

הדוגמניות ההן שמגיעות לזנזיבר מדי שנה 
להצטלם ל"ספורטס אילוסטרייטד" או להפקות 

יוקרתיות למגזיני אופנה בעולם. "אר יו א מודל?" 
הייתה השאלה השכיחה ביותר שעליה נדרשה 

רודברג לענות, אחרי "תרצי עוד שייק פירות?"

המשך בעמ' 66
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סביבנו. "איתי! מה אתה צוחק? תציל אותנו!" רודברג מנסה להסתתר מאחוריי. זה הזמן לספר 
לה את האמת עליי: אני פחדן. רוב הפגישות שלי עם ג'וקים, למשל, מסתיימות תמיד באותו 
האופן: אני על שולחן גבוה, עם סכין ביד, שנותן את הרושם שחוליית מחבלים מקיפה אותי, 
ולא מקק אומלל שנקלע בטעות לאזור. איש הביטחון של המלון מבטיח לרודברג שאף אחת 
מהחיות לא תעשה לה רע. ובכל מקרה, האוהל שלה אטום ונעול. בתנופה אדירה רודברג רצה 
לאוהל, נועלת את עצמה, סוגרת את הווילונות, מכבה את האור ומזנקת למיטה. מתברר שגם 

בספארי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הפחד היא להתחפר מתחת לשמיכה. 
בבוקר למחרת אני בא לאסוף אותה מהאוהל. איש ביטחון עייף עומד ליד הדלת שלה. 
מתברר שהרוחות וקולות הציפורים שנשמעו בלילה הפכו את סרט הטבע של רודברג לסרט 
אימה והביאו את הנהלת המקום לשלוח לשם מאבטח צמוד. לא היה צורך במכשיר הקשר. 
הצרחות שנשמעו מהאוהל שלה בכל פעם שציפור התקרבה אליו הגיעו יותר מהר מכל 

הודעה בקשר.
רודברג דווקא אוהבת חיות. היא גדלה במושב רמת־צבי בצפון, הוריה ניהלו משק פרות, 
ולמעט תקרית מצערת עם עטלף אלים והעובדה שבגיל שש שרפה בטעות את לול האפרוחים 
– בתקופה הפירומנית הקצרה שלה – אפשר לומר שהיא מסתדרת עם חיות והן מסתדרות 
איתה. לפני שלוש שנים היא אימצה עם בן זוגה את סמי, כלב מגזע ג'ק ראסל, על אף שנשבעה 
לעצמה שלא תכניס לחייה עוד כלב אחרי שלקח לה יותר משנתיים להתאושש ממות כלבה 

האהוב ג'ימי. למעשה, היא הבהירה לגל שאם חלילה ייפרדו, סמי יישאר איתה. 
אבל למה לדבר על פרידה, כשאגם וגל נמצאים ברגע הזה בזמן שכולם מסביבם – כלומר, 
בעיקר מדורי הרכילות – עסוקים רק בשאלה מתי כבר יתחתנו. חצי שעה אחרי שנחתנו בזנזיבר 
ושלוש דקות אחרי שרודברג העלתה תמונה ראשונה באינסטגרם, הגיעו מיד סמסים בהולים 
דרוכים, שעשו את המתמטיקה  רכילות  מכמה כתבי 
הפשוטה: אם היא בזנזיבר, היא בטח שם עם גל, ואם היא 

שם עם גל, אז מישהו הולך לשלוף טבעת. 
לצער כולם, רודברג הייתה שם איתי, אם כי אפילו 
היא מודה שרעיון החתונה לא כל כך מרגש אותה. "אני 

החברות שלי התחת גם כשכל  המתחתן.  הטיפוס  ־לא 
נו, אף פעם לא דמיינתי את עצמי עם שמלה לבנה. זה 
לא עושה לי את זה. קיבלתי תשומת לב רבה מגיל צעיר 
מאוד. אני חושבת שיש ביום הזה הרבה רעש שבגללו קצת 

שוכחים לחגוג את האהבה עצמה".
־אהבה יש שם מספיק. הם הכירו לפני חמש שנים בס
־טודיו למשחק של יורם לוינשטיין, אבל התחילו להת

קרב רק אחרי חצי שנה. הוא היה סטודנט צעיר ואלמוני 
והיא הייתה אגם רודברג, שזה כאמור ההפך מסטודנטית 

אלמונית. לשניהם היו בני זוג, אבל בשנה השנייה, כששניהם היו פרודים, היא ניגשה אליו 
והבהירה לו שיש לו חמש דקות להתחיל איתה. הספיקו לו שלוש כדי להבין את המסר ושלושה 
חודשים כדי לעבור לגור ביחד. עד עכשיו היא מודה שלא תיארה לעצמה שבסוף תגמור עם 
שחקן. "חשבתי שלא אהיה עם מישהו מהתחום שלי. גם ככה זה מקצוע שעוסק בך ומי אתה 
ואיך לשכלל את עצמך, אז שניים כאלה באותו הבית?! המזל שלי שגל הוא לא שחקן טיפוסי".

מה זה אומר?
"הוא לא כל היום בתחת של עצמו".

זהירות, בבון בקריז
התנועה השכיחה ביותר בטנזניה היא מכה קלה על העורף – צ'פחה בעגה הספרותית – 

־שמטרתה לסלק את הזבובים והיתושים. לפעמים זה יכול להעיק, אבל במקצב נכון, עם שלו
שה אנשים בג'יפ, אפשר ממש להלחין את המנגינה הזו בשביל המופע החדש של מיומנה. כבר 
ביום הראשון שלנו בזנזיבר מלמד אותנו נהג המונית את התשובה היחידה לכל שאלה בקניה 

וטנזניה: "האקונה מטטה", מושג שמשמעותו המילולית היא "בלי דאגות" או "אין בעיה". 
פילוסופיית החיים הזו כבר הונצחה ב"מלך האריות" של דיסני ותכליתה: לשכוח את 
בעיות העבר ולהתמקד בהווה מתוך ראיית עולם אופטימית. גם סמסון, הנהג־מדריך שלנו 
בטנזניה, נאמן למנטרה. כל צרה, מחלוקת או דילמה נפתרות מיד ב"האקונה מטטה". נסו 
בעצמכם: זהירות, אנחנו נכנסים בזברה! "האקונה מטטה". שיט, נתקענו בצד הדרך והשעה 

שתיים בלילה! "האקונה מטטה". אמא'לה, אריה מנסה לאכול אותי! "האקונה מטטה".
הפילוסופיה הזו מוכיחה את עצמה במיוחד בלילה האחרון שלנו, בהגיענו ל"פור סיזנס". 
ייאמן. הבריכה  הסניף של המלון המפואר הזה בלב הסרנגטי הוא באמת חתיכת דבר בל 
המרכזית שלו, למשל, נבנתה בסמיכות לאגם גדול שאליו מגיעות להקות פילים להרוות 
את צימאונן. כמו סיפור טוב עם הרבה פרטים, צריך להיות שם כדי להבין את עוצמת הפלא. 
החדרים במלון משקיפים אל שטח הפארק עצמו, כך שממרפסת החדר אפשר לראות בקלות 
את כל החיות שכבר נתקלנו בהן קודם, בתוך ג'יפ מסוגר. יש בזה משהו קצת מלחיץ, אבל 

אחרי ארבעה ימים בטבע, אתה מבין שאתה – כבן אנוש – לא כל כך מעניין את הטבע. 
־טוב, זה לא מדויק. הבבון שהגיע לבקר אצלי במרפסת דווקא התעניין בי מאוד. כלו

מר, באוכל שיש לי בחדר. הקופים הטנזניים מתוחכמים וערמומיים. הם יודעים להבדיל בין 
־תיירים למקומיים, ונוהגים בהם בהתאם. באומץ לב ותושייה שאינם אופייניים לי כלל הצ

לחתי לגרש אותו מהמרפסת, להיכנס בזריזות לחדר ולנעול את הדלת. הספיק לי גן החיות 
הפרטי הזה, אז הלכתי להתקלח. תוך כדי מקלחת שמעתי לפתע צעקות. "איתייייי! איתיייי!" 
אחרי כמעט שבוע עם רודברג, טבעי שדמיינתי אותה צורחת את שמי, אבל ליתר ביטחון, 
סגרתי את המים ויצאתי אל המסדרון. לא שמעתי כלום, אז חזרתי למקלחת. שלוש שניות 

אחרי כבר שמעתי בבירור במסדרון זעקות: "סקיוריטי! סקיורטי! הלפ! הלפ!" 
דפיקות חזקות נשמעו על דלתי. פתחתי מיד והיא עמדה שם, מתנשפת. מתברר שהקוף 

־שגירשתי מהחדר הגיע אליה וסירב להישאר במרפסת. בזמן שהיא שכבה על המיטה והתכ
תבה בווטסאפ, הוא פתח את דלת המרפסת, נעל אותה אחריו, הביט בה ממושכות ואז התחיל 
לזלול מכל הבא ליד: פירות, שוקולדים ובעיקר את אריזות הסוכר הקטנות שליד מכונת 
הקפה. אגם נשבעה שאם לא הייתה בורחת בזמן, הוא היה מנשנש גם אותה. "היה לו מבט של 
'אני תכף קופץ עלייך'. כל חיי עברו לנגד עיניי! חשבתי, מה, יכול להיות שבסוף אני אגמור 

את חיי דווקא באפריקה?! חשבתי על הכותרות: קוף אכל למוות את אגם רודברג". 
רודברג, כמו צבי הקופא מול פנסים דולקים של מכונית דוהרת, נותרה המומה. היא חילצה 
את עצמה מהחדר בצרחות שהיו אמורות לגרום לדאעש להיכנע, אבל הקוף המשיך לבלוס 

־סוכר עד שבא על סיפוקו – החדר שלה נראה כמו עסקת סמים שיצאה משליטה. צוות המאב
־טחים שהגיע מאוחר יותר לחדרה נדהם מהבלגן והציע לה לרדת לבריכה ולהתאושש עם מר

גריטה קרה, רגע לפני שאנחנו עוזבים את טנזניה. "אתה בעלה?" שאל אותי אחד המאבטחים. 
רודברג חייכה. "היינו פעם. התגרשנו. אני צריכה בעל שישמור עליי מקופים גרגרניים". 

אז מה, לא ניסע לטייל יותר? אני שואל אותה לפני שאנחנו עולים לטיסה חזרה הביתה, שבעי 
הרפתקאות. "לא כזוג נשוי. אבל אם יש לך טיול של גרושים־גרושות, יש על מה לדבר". †
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בדרך אל הספארי ובמרחבי 
הסוואנה. כל צרה, מחלוקת 

או דילמה נפתרות מיד 
ב"האקונה מטטה" )אין 

בעיה, בסוואהילית(

כשאנחנו מתקרבים לאוהל של 
רודברג נגלה בפנינו מחזה 

מדהים. ג'ירפה ענקית עומדת ומלחכת את ענפי העץ שמעליו. 
איש הביטחון מנסה להרגיע. "זו ג'רי, היא חברה שלנו". 

רודברג מתחילה להשתולל. "ג'רי דה סקרי! איך אני יכולה ללכת 
לישון כשהיא אוכלת לי את האוהל? בוא נברח! בוא נציל את 

עצמנו". אני עושה את הדבר הכי אצילי ומתפקע מצחוק
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