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 איך נבנה חוסן נפשי? וגופני? איך נאהב את הרשת אבל גם ניזהר? 
איך נשמור על מרחק אבל נישאר קרובים? איך נטייל? איך תיראה המשפחה? 

וגם: איפה נבלה? עם איזה יין? מה נאכל? ונקרא?  
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אלפי גנואים מתלהקים 
לקראת חציית נהר המרה, 
הראשון  את  מחפשים 
בנהר  לחצות.  שיעז 
מסתתרים התנינים, בסבך מסתתר 
האריה, ממתין לרגע הנכון. מהעבר 
השני אנחנו מוסתרים על ידי עצים, 
דרוכים לרגע שהחצייה תתחיל. שקט 
מדהים ברחבי הסוואנה, רק הרוח 

הנושבת משמיעה רחש קל.
יצאה  ישראלים  צלמים  קבוצת 
בהנחייתי למסע עוצמתי, מפגש עם 
אחד משיאי הטבע — החצייה הגדולה 
של עדרי הגנו ממישורי העשב הגדולים 
של הסרנגטי בדרכם צפונה למסאי 
מרה. כשטנזניה פתחה את שעריה 
לתיירות, נערכנו במהירות שיא. יומיים 
מרגע פרסום דבר המסע סגרנו את 
הקבוצה. חברת 'עולם אחר' ארגנו את 
כל שנדרש למסע הצילום מול החברה 
המקומית בטנזניה וימים ספורים לפני 
הנסיעה קיבלנו את האישורים לצאת.

שדה התעופה כמעט שומם. מכוניות 
בודדות נראות בכביש המוביל לשדה. 
בכניסה לטרמינל רק הנוסעים מורשים 
וליד  אחד  אחד  נבדקים  להיכנס, 
מוצמד צמיד צהוב. קיץ, אנו רגילים 

לתורי ענק, לבדיקות מתישות, והפעם 
אנו כמעט לבד. מסתכל מסביב ורוב 
הדלפקים סגורים, פרט לטיסה לניו 
יורק אין כל נפש חיה. אין צורך לבקש 
מקום ישיבה מיוחד, אתה מוזמן לעלות 

למטוס ולשבת היכן שמתאים לך.
כל פעולה שבשנים רגילות אורכת 
זמן רב, בצפיפות ולפעמים בדוחק, 
תחושה  מתמיד.  מהירה  הופכת 
מעט מוזרה להסתובב בשדה, פרט 
לבית קפה אחד שפועל הכול סגור 
ומסוגר. השדה נטוש. שקט משונה 
עוטף אותך, ההבנה שהמדינה בעוצר 
טיסות מתחזקת, מסביב כולם עטויי 
מסכות. אין פנים רק עיניים מציצות.

טנזניה, שיא העונה ומהמטוס יורדים 
רק עשרות בודדות של תיירים. אנו 
חותמים על הצהרת בריאות ודקות 

אחרי אנו כבר בג׳יפים. צפון שמורת 
הסרנגטי, ואנו לבד — התיירים נעלמו 
מנוף השמורות. כולנו ערוכים היטב 
לצילום — מצלמות משוכללת, עדשות 
עצומות עם אורך מוקד גדול המסוגלות 

ללכוד את העוצמה בהגדלה.
נמצא  המשוכלל  הציוד  ומלבד 
הצלם, כל צלם והעין המיוחדת שלו. 
עבור הצלמים זה הרגע שבו הם הכי 
קרובים לעוצמת החוויה, הם לא רק 
צופים בנעשה — הם מתעדים בעין 
רגישה ומנציחים בתמונות. התמונה  
עבור הצלם היא סיפור שלא נגמר, 
סיפור שאליו מכניס הצלם את החוויה 

האישית, את הרגע שלא יישכח.
שנים רבות שאני בטנזניה ועדיין 
לא  פעם  אף  עצומה,  ההתרגשות 
דומה חצייה אחת לשנייה. אני מסביר 

 עוצר הנסיעות העולמי לא הפריע לדורון הורביץ לצאת 
למסע צילום בספארי של טנזניה, שם מצא שמורות ריקות 

 מתיירים ופראיות יותר מתמיד, וגם ציידים שמנצלים 
את פסק הזמן מהתיירות

דורון הורביץ 

נסיעות

כוונו את העדשה –  
הגנו חוצה 

פותחים שנה

בשקט לכולם איך עלינו להיערך לרגע 
הנכון, וכולנו יושבים בג׳יפ, מתוחים 
ונרגשים, צופים בעדר הענק שמתכנס 
על הגדה. כל צלם שקוע במחשבותיו, 
מתכנן בראש היטב מה עליו לעשות, 
מה לחפש בעדשה העצומה. בודקים 
שוב ושוב את כל הנדרש במצלמה. 
ועוד אני מסביר, אל תתקבעו על 
מקום אחד, זווית אחת או מסגרת 
אחת, הרימו את הראש מהמצלמה 
והסתכלו סביב. זה הזמן לחזור על 
הדברים, כי כשהחצייה תתחיל לא 
נוכל לעצור, לחשוב או להתלבט, נהיה 

חייבים להתרכז בצילום. 
לא קל לחוות חוויה שמרגשת כל 
אדם ומנגד להתמקד בצילום, כל זאת 
מבלי לבצע טעויות. אל תחסכו — 
ההתרגשות משפיעה על הצילום, קחו 

זאת בחשבון, אני חוזר ומזכיר.

עדרי הגנו חוצים
במשקפת נצפים ראשוני הגנואים 
הניגשים למים, ממתינים לרגע שיחצו. 
צריך אחד עם אומץ רב, כולם כבר 
יחצו אחריו. ואנו דרוכים, ממתינים 
לרגע הנכון. "חוצים!" נשמעת זעקה 

מונעים  הרכבים  הצלמים,  מאחד 
ומסתערים לנקודת הצילום. נסיעה 
רגע.  אף  להחמיץ  לא  מטורפת, 
שברירי שנייה אחרי שהג'יפים נעצרים 
המצלמות מטרטרות, הצלמים מצלמים 

אחוזי התרגשות.
אלפי גנואים מולנו חוצים נהר שוצף. 
בגדה ממול האריה יוצא ממחבואו 
ותוך דקה או שתיים קוטל שלושה 
השצף,  את  עוצר  לא  זה  גנואים. 
אין־ספור  ועוד  ממשיכה  החצייה 
גנואים מצטרפים בריצה. ואז הכול 
על  סגרו  שהתנינים  נראה  נעצר. 

הגנואים, הם נבהלו ונעצרו.
הצלמים מביטים אחד בשני, לא 
אומרים מילה — רק חיוך על הפנים 
והלב פועם בחוזקה. הסרנגטי, אם 
לחלוטין.  ריקה  כמעט  השמורות, 
חוץ מאיתנו ומקבוצת המטיילים של 

שלמה כרמל שיצאה במקביל אלינו, 
אנו פוגשים רק תיירים מקומיים. 
תחושה מעט משונה להיות במקום 
הכי עוצמתי לכל אוהב טבע, לצפות 
באחד מהשיאים ולחוש מעט עצב 

שהתיירות נעלמה. 
כל חצייה כוללת סכנה אדירה. מלבד 
תניני הענק של טנזניה האורבים במים 
והטורפים הממתינים לשעת הכושר, 
החצייה עצמה גובה קורבנות רבים אם 
בטביעה או בשבירת רגליים. בנהר 
צפות גופות של עשרות גנואים שכשלו 
לחצות. מאות ואולי אף אלפי נשרים 
חגים מעל גופותיהם. התנינים מעט 
מתרחקים, הם אכלו כמות שתספיק 

לזמן רב.
זמן  פסק  לעצמו  לקח  הטבע 

המבקרים  במרכז  מתיירות, 
שבלב הסרנגטי נצפו הלביאות 

 במים נשארו גנואים מספר שלא הצליחו 
לחצות, לאחד מהם רגליים שבורות. התנין לא 

 רחוק, הוא קולט את הנעשה ולאט לאט 
 מגיע לגנו הכלוא בין הסלעים, מושך 

אותו למעמקי המים

 צילומים: 
דורון הורביץ
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רובצות על שולחנות האוכל. 
הן ניצלו את המתחם השומם 
והמוצל למנוחה, אך עם חזרת התיירים 
נטשו, והן מנסות להתרגל לשיבת 
התיירות, גם אם בטפטוף עדין וקל. 
לתיירות משקל גדול גם בשמירת 
טבע. עכשיו, כשהשמורות ריקות, 
הציידים הלא חוקיים נכנסים לשטח 
ויכולים להעז הרבה יותר. הפקחים 

המקומיים עושים כמיטב יכולתם, 
אך עוד עשרות ג'יפים זה עוד מאות 

עיניים צופות.
אנו נחים מעט מהחוויה האחרונה 
ודקות אחרי צופים בנמר מרשים 
מחפש את העץ שעליו יטפס. עוד 
לא נרגענו מהנמר ובמרחק לא רב 
יושבת קבוצת לביאות עם גורים. 
בכל השטח העצום רק אנחנו, שמורה 
פרטית. אחרי שנים רבות של הדרכת 
צלמים ומטיילים במרחבי השמורות 
וקניה, משונה לראות  טנזניה  של 
שטח ריק מאדם. חלומו של כל צלם 
הטוב  למקום  להגיע  לבד,  להיות 
ביותר שנבחר וללא הפרעה. היום 
גדוש, מאריה עטוף ברעמה אדירה 

דרך הנמרים והלביאות.
בערב אנו יושבים במרפסת הלודג׳, 

של  המרהיב  הנוף  על  משקיפים 
הסרנגטי ומדברים על היום שהיה. 
מעבר לחוויות כולנו עוסקים בנושא 
התיירות כעת — מתפנקים באחד 
מטובי הלודג'ים ורק אנחנו במקום. 

מלון פרטי עבורנו.

כמו בסרט מול עינינו
עם אור ראשון אנו שוב בנהר, בתזמון 
מדהים מתחילה חצייה ענקית בגודלה 
— עשרות אלפי גנואים מתחילים 
לחצות. זה כבר לא טור אחד שחוצה 
אלא שלושה  השוצפים  המים  את 

במקביל, המראה מרהיב. ארבעים 
וחמש דקות נמשכה החצייה, אין־ספור 
תמונות, כולנו אחוזי התרגשות, צופים 

במחזה ולא רוצים שיגמר.
שוב עוצרים התנינים את החצייה 
כשתנין אחד ענק התקדם לעבר הטור. 
האחרונים ממהרים לשחות בכל כוחם 
לעבר הגדה. אחרון מגיע גנו מבוהל, 
צולע קשות, מנסה בכל כוחו לחבור 
לעדר אך רגלו כושלת והשבר מתעצם. 
הוא לא מוותר ומטפס על הגדה. העצם 
בולטת החוצה כשהוא נאבק בכל כוחו 
לטפס, והמראה קשה מנשוא. במים 
נשארו גנואים מספר שלא הצליחו 
לחצות, לאחד רגלים שבורות. התנין 
לא רחוק, הוא קולט את הנעשה ולאט 
לאט מגיע לגנו הכלוא בין הסלעים, 
מושך אותו למעמקי המים. הטבע 

עושה את שלו.
אנחנו ממשיכים לשוטט במרחבי 
צפון הסרנגטי, צופים ומצלמים את 
מה שרוב האנשים רואים רק בסרטים. 
זכינו. בדרך החוצה אנו עוברים את 
מישורי העשב הגדולים המשובצים 
במנייטות )כפרים( של שבט המסאים 
רגילות  הססגוני. בשעה שבשנים 
אנו רגילים לצפות בעשרות רבות 
של רכבים בדרך לשמורה או חזרה 
ממנה, עכשיו הדרך ריקה מכל רכב. 
הקורונה שינתה כעת את העולם. אחרי 
שבוע בשטח חזרנו ארצה, לבידוד, 
ואחרי שבועות מספר שוב אני בדרכי 
לטנזניה עם צלמים ומטיילים חדשים. 
יולי אוגוסט וזכיתי פעמיים להיות 
ולצפות בפלאי הטבע שבטנזניה, 
להתרגש מעוצמתו של הטבע הנחשף 
אלינו, מטרים ספורים מאיתנו, לשבת 
נגיעה,  בטווח  אריות  להקת  ליד 
ולצפות  עין בעין  להביט בפילים 
באריה שמשיר אלי מבט משתאה. 
להיות הכי קרוב שאפשר ולחוש שאנו 
בתוך סרט טבע מציאותי להפליא 
עם כל קולות הרקע, שכל רגע בו 

נחקק לתמיד.
עכשיו חזרנו לבידוד שוב. נרגעים 
מהחוויה, נותנים לה לחלחל. לפני 
עבודה על אלפי התמונות שצילמתי, 
מתוכן עליי למצוא את המיוחדות 
הראויות  בודדות  עשרות  ביותר, 
לפרסום. מתחיל את הבידוד בחיוך 
שוב  נצא  כשנסיים  שמיד  ויודע 
למרחבים, הפעם לבוטסואנה ולמפלי 
נועזת  צלמים  קבוצת  ויקטוריה. 
תפרוץ שוב את השמיים הסגורים 
בדרכם לחוות את הטבע בדרך הכי 
אינטימית, הכי קרובה. להיות בה 

כמעט לבד. •

 אנו יושבים דרוכים, צופים בעדר הענק שמתכנס 
על הגדה. כל צלם שקוע במחשבותיו, מתכנן מה עליו 

לעשות, מה לחפש בעדשה העצומה
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