שני מדר מניר אליהו ,יצא יחד עם אביו נימרוד ,למשימת בר־מצווה במקלט לחיות הבר צ'יפנגאלי
שבזימבבווה .שגרת יומם החלה בהאכלת תנשמות מוקדם בבוקר ,ואחר כך ביצוע מטלות לפי השיבוץ
באחד המתחמים :אנטילופות ,טורפים ,קופים ודורסים ,מרכז דיאנה והתינוקייה .נימרוד כתב יומן מסע,
שיפורסם כאן בשני חלקים

>

קרדיט

שנת בר־המצווה הייתה ונותרה
שנה משמעותית גם בקיבוצנו
המתחדש ,במהלך השנה השתתפו
ילדי הקבוצה של שני (בני הבכור)
בשלל פעילויות שעיקרן נתינה
ולקיחת אחריות מהתנדבות ב"תנו
לחיות לחיות" ועד שיקום אולם
הקולנוע הישן מתחת לחדר האוכל,
שעמד שנים בשיממונו לכדי אולם
פעיל א־לה "מג'סטיק"(הסרט).
כהורים התחוור לנו במהלך השנה עד
כמה המעבר לביה"ס האזורי שאינו
רק קיבוצי ,ומעברם של הקיבוצים
עצמם לאורח חיים אינדיבידואלי
יותר ,קירב אותנו להידמות לחברה
הסובבת :במהלך השנה השתתף שני
(ואנחנו כמסיעים) בעשרות מסיבות
בר ובת־מיצווש ,מה שהביא אותנו
להחליט לעשות משהו שונה :כנער
ביישן שנבוך להיות ב"מרכז תשומת
הלב" – שני ויתר על מסיבה או טקס
דתי של עלייה לתורה ,תחת זאת
העמדנו משאבים בהתאמה לבחירו־
תיו :משהו שמשלב משימה וערכיות
עם אהבתו לבעלי־חיים .התחלנו
לחפש במרשתת ודי מהר גילינו
שיש כיום עשרות ואף מאות אפש־
רויות להתנדב ברחבי הארץ והעולם
ולעבוד עם בע"ח (ואפילו יש כבר

כמה חברות מתווכות ,אנחנו בחרנו
ב"גו־אקו" הישראלים) – מכאן מיק־
דנו את החיפוש בחלופה.
בחיפושינו אחרי יעד ראוי ,הת־
מקדנו די מהר באפריקה אשר בה
מרכזים רבים המשלבים עבודה עם
חיות בר וגם נמצאת בטווח טיסה
סביר .בתום חקירה והצלבה נותרנו
עם שני מרכזים שמאפשרים ליל־
דים בגיל של שני להתנדב (בליווי
הורה) :מרכז לשיקום קופים בדרום
אפריקה ,וצ'יפנגאלי בזימבבווה.
לאחר עוד בירורים החלטנו ללכת
"על בטוח" ומאחר וצ'יפנגאלי הוא
המרכז הוותיק בתחום חיות הבר
(פעיל למעלה מארבעים שנה),
ויש לו קרדיטים רבים  -נרשמנו,
התחסנו (נגד כלבת ,טטנוס ,קדחת
צהובה ,טיפוס ולקחנו כדורים נגד
מלאריה) ,עשינו ביטוחים מתאימים
ונערכנו למסע .יצאנו לדרך ביום
שישי ה־ 18באוגוסט למשימת הבר־
מצווה" :התנדבות במקלט לחיות־בר
בצ'יפנגאלי" ,ליד בולאוואיו ,מחוז
מטאבילילנד שבמערב זימבבווה
דרך אדיס אבבה (אתיופיה) והעיירה
ויקטוריה פולס.

מתנדבים בצ'יפנגאלי
כבר בטיסה הופתענו לטובה מה־
שירות של "אתיופיאן אירליינס",

שלנוכח עצירת הביניים הארוכה
באדיס־אבבה שילמו עבור המלון,
מה שאיפשר לנו לסייר יום בהלוך
ויום בחזור בעיר ו"על הדרך להכיר
עוד מקום" .מאדיס המשכנו בטיסת
המשך לעיירה "ויקטוריה פולס"
בזימבבווה הקרויה על שם המפלים
המרהיבים שלצידה ,הספקנו להציץ
ב"פלא השביעי של עולם הטבע"
לפני שעלינו על רכבת הלילה לבו־
לאוואיו – ובמחיר של  20$זכינו
לקרון פרטי ברכבת קיטור של למ־
עלה מארבעים קרונות ,שריד של
השלטון הבריטי .למי שלא מכיר
– במנועי קיטור יש למלא מים
כל אימת שהקטר מתחמם יתר על
המידה ,ולשם כך פרוסים מכלי מים
לאורך המסילה .העצירות במהלך
הלילה לצינון הקטר ,הביאו לעיכוב
מהלו"ז בכשלוש שעות  -מה שגרם
לנו לפספס את האיסוף המתואם
מבולאוואיו לצ'יפנגאלי ,ולאחר
מספר התלבטויות עלינו על מונית
מזדמנת וזכינו לשמוע מנהגה ג'ונתן
על הנעשה בזימבבווה הנאנקת תחת
עול סנקציות הבינלאומיות ומהיפר־
אינפלציה ,שהביאה לביטול המטבע
המקומי לטובת הדולר האמריק־
ני (השגנו מזכרות של שטרי 200
מיליארד! דולר זימבבווי מהתקופה
שלפני ביטול המטבע )...וקצת פר־

המתחם הריק של הקרנפים השחורים .לפני מספר שנים ניצודו כל הקרנפים באישון לילה וקרניהם נבזזו
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שנות פוליטית והומור שחור .הגענו
לצ'יפנגאלי בחצות היום.
במקלט התקבלנו ע"י הבעלים
הגברת ניקי וילסון ,שלקחה אותנו
לבקתה בה נגור בשבועיים הקרובים
ולאחר מכן ערכה לנו סיור היכרות
ביחד עם אלכסנדרה ואנה – שתי
מתנדבות שהגיעו ממכסיקו .בהמ־
שך פגשנו במתנדבים נוספים מאר־
צות שונות ,ועל כולם מנצחת ניקס,
דרום־אפריקאית קשוחה ומקצוע־
נית .במקום יש גם צוות קבוע יח־
סית המבוסס על מקומיים מהכפרים
הסמוכים ,הדואגים שכל העבודות
יבוצעו בכל עת ,גם אם אין מספיק
מתנדבים בסביבה ,או שאלה שישנם
מפונקים...
כמתנדבים
יומנו
שגרת
בצ'יפנגאלי החלה בשבע בבוקר
(אחרי שקמנו ,צחצחנו שיניים ולק־
חנו כדור נגד מלאריה)  -עם תורנות
האכלה של התנשמות ,המשך בארו־
חת בוקר בשבע וחצי עם כל המת־
נדבים ,תורנות האכלה ב"תינוקייה"
בשעה שמונה ,אח"כ ביצוע מטלות
לפי השיבוץ באחד המתחמים( :אנ־
טילופות ,טורפים ,קופים ודורסים,
מרכז דיאנה והתינוקייה); ב־9:40
"שעת התה" ,ב־" 11:00שעת חיות",
בשעה  12:00ארוחת צהריים ,ואז
המשך עבודה במתחם התורנות עד

 ,17:000כשב־ 16:00יש שוב תו�ר
נות האכלה ,ב־ 18:30ארוחת ערב,
ו־ב־ 19:00שוב תורנות האכלת דו�ר
סי לילה .החל מראשון בערב וכולל
את יום שני  -זה הזמן החופשי של
המתנדבים .יום שני היה מוקדש לנ־
סיעה לעיר בולאוואיו לעשות "סי־
דורים" (שעיקרם גלישה בווייפיי
ויצירת קשר עם העולם החיצון אחת
לשבוע )...ובאופן כללי מאוד מזכיר
את המתכונת של עבודת המתנדבים
בקיבוצים בישראל .חוץ מזה  -מדי
יום עשינו מקלחת וכביסה (ידנית)
ובאפריקה עם חשיכה פחות או יותר
נגמר היום והולכים לישון .המקום
עצמו מזכיר מאד קיבוץ ,כשרק
הפרופורציה בין שכונות המגורים

גוזלי ינשוף ב"תינוקייה"

במבי של צבי דוקרן

מרכז דיאנה בצ'יפנגאלי ,ע"ש הנסיכה דיאנה

ציפנגאלי – מקום שלו
וידידותי

ופינת החי "הפוכה" ,כלומר בכל
רגע נתון שוהים במתחם עד עשרות
הולכי על שתיים ,ומאות חיות במ־
ספר "שכונות/מחלקות".

פריס ופרינסס ,תמי
וקריסטינה
ה"תינוקייה" היא המקום אליו
מביאים את היתומים והפגועים בת־
חילה ,ולאחר שמטפלים ומאוששים
אותם ,מפנים אותם לכלובים לפי
ה"מחלקה" הרלוונטית  -כאשר
השאיפה היא להביא בסופו של דבר
לשחרורם בחזרה לטבע .עם זאת
במקרים רבים אין הדבר אפשרי:
אם בשל חומרת הפציעה ,או במק־
רה והפרידה בין בעל החיים לאמו
בטבע נעשתה בשלב מוקדם ,שהוא
גודל ע"י בני־אדם ללא הפחד הט־
בעי מאנשים באופן שלא יאפשר
לו לשרוד בטבע .במקרים כאלה
בעל־החיים נידון להישאר בכלוב
בצ'יפנגאלי לכל ימי חייו ולשמש
"שגריר" לשם לימוד והסברה למ־
בקרים .למשל "פרינס" – סרוואל
(סוג של חתול בר) ,קשיש שנדרש
לניתוחים בבטנו עקב סיבוך במעי,
ולמעשה לא ישוחרר לטבע אלא
ישלים את אריכות ימיו בכלוב במ־
חלקת הטורפים לאחר שיחלים מה־
ניתוח שעבר .לפרינס יש "פרינסס"
בכלוב השכן במחלקת הטורפים,
ואולם היא מיועדת לשחרור בחז־
רה לחופשי ,כיוון ולא איבדה הפחד
מבני־האדם שטיפלו בה והיא עודנה
סרוואלית פראית ותוכל לשרוד.

בתקופת שהותנו הגיעו לתינו־
קייה שתי אנפות ,צבועה מנוקדת,
זיקית ,גלאגו קטן ,שש תנשמות,
שתי יונים ,עיט ,ינשוף מנוקד ,שכ־
ווי ,ינשוף מצוי ,ינשוף ענק ובמבי
של "צביון דוקרן" .ליסה מאמסט־
רדם הייתה האחראית על התינו־
קייה .היא התנדבה בשנה שעברה
והתאהבה במקום ,וכעת עובדת בו
מזה מספר חודשים תמורת הוצאות
מחייה וחדר שנמצא בתוך מתחם
"מרכז דיאנה" ,אותו היא חולקת
עם הכלבה לונה ו"ציפור עכבר".
בהולנד עבדה במשאבי־אנוש והיה
לה קשר נהדר עם שני ,שעזר מאוד
לפוגג את מחסומי השפה ,פער הגי־
לאים והביישנות הטבעית שלו.
במתחם האנטילופות ומרכז
דיאנה שלידו ,עיקר העבודה היא
ניקיון השבילים והכלובים ,כריתת
ענפים רעננים לאנטילופות ומיח־
זור הישנים (לטובת הכבשים במרכז
דיאנה או לבערה) וניסיון להוסיף
עניין לאוכל ה"שגרתי" ע"י הוס־
פת פירות וירקות מוצפנים בבוץ או
בפיניאטות עשויות קרטוני ביצים
 כל מה שיכול לגוון את שיגרתחייהם של בעלי החיים (ולבטא את
יצירתיותם של המתנדבים) .מלבד
תמי (קודו גמלונית) וקריסטינה
(קודו הביצות) ,יש במתחם גם את
בריזר חזיר הבר ,שבעה צביונים
ודוקרנים (דייקר) ,רובם ישוחררו
לטבע וגם כמה צבי יבשה .אבל
הסיפור המעניין ביותר במתחם הוא
של תמי וקריסטינה :שתיהן נמצאו
כניצולות לאחר שריפות עונתיות:

כשתמי הייתה קטנה היא אימצה את
קריסטינה במקום האם הביולוגית
שלה ,אך עם החודשים גדלה הרבה
יותר מקריסטינה (הקודו הגמלוניים
גדולים הרבה יותר מקודו הביצות),
וגם היום ,כשהיא הרבה יותר גדולה,
היא עדיין מנסה לינוק מקריסטינה
"האם המאמצת" ,שמבחינתה זה כבר
ממש גובל ב"הטרדה" .בכל מקרה
כשיתחזק הבמבי הקטן שבתינו־
קייה  -התכנית היא לצרפו לאחת
המכלאות של הצביונים ש"יצטרף

הכל החל בשנות ה־ 60של
המאה ־ה־ 20כשויו (ויויאן) ווי�ל
סון שימש כפקח שעסק בהדברת
זבובי ה"צצה" במושבה רודזיה
וניאזה־לנד ,כשבמסגרת המא־
מץ להדביר את "מחלת השינה"
הוגדרו "מסדרונות ריקים מפו־
נדקאים" לזבובי הצצה .הפקחים
עסקו בהעברת המקנה וחיות הבר
ממסדרונות אלה במהלכם נאלצו
לעיתים לחסל חיות בר שלא "שי־
תפו פעולה" .ויו ריחם על הגורים
והיתומים ואסף אותם אל ביתו
שבעיר בולאוואיו כשאשתו פדי
מסייעת לו בגידולם .־ב־1973כ�א
שר המקום נעשה צר מלהכיל
והשכנים התלוננו  -רכש הזוג
שטח בור מרחק חצי שעה נסיעה
מהעיר ולאט לאט החלו להקים
במקום כלובים ,לחפור באר ול־
נטוע צמחייה; ועקב בצד אגודל
הרחיבו את המקלט והעבירו אליו
את החיות היתומות .עם השנים
עברו להתגורר במקום ולעבוד
ב"מישרה מלאה" בעמותה שהקי־
מו (בשנת  ,)1977כמו גם לקבל
חיות מכל האזור ככל ששמו של
המקלט תפס תאוצה והעניין הפך
ל"עסק משפחתי"  -כאשר עם
השנים הבן קוין ואשתו ניקי ויל־
סון לקחו את האחריות מההורים
(שנפטרו במהלך העשור האחרון)
לעדר" בתקווה שבתוך מספר חוד־
שים יוכלו להיות משוחררים לטבע
ולשרוד כחיות בר חופשיות .את
הצביון הקטן נדרשנו (בכיף) להאכיל
בבקבוק במהלך הלילות ,ולעזור לו
ללמוד לעשות את צרכיו – כולל
עיסוי במקומות הרלוונטיים ...קי־
רבת כלובי האנטילופות לנמרים
יצרה מרדפי סרק משני צדי הגדר,
מה שעוזר לשמור על ערנות ודרי־

ומקווים שאחריהם ימשיך את המ־
סורת הבן הצעיר ראיין שמתגורר
עימם במתחם .ויו קרא למקום
"צ'יפנגאלי" ע"ש כפר בשם זה
בו הוצב בתחילת עבודתו כסייר
באזור מזרח זמביה ,משמעות
השם בשפת שבט הצ'יניאנג'ה
הוא "מקום שלו וידידותי"  -שם
הולם כפי שניתן להתרשם .המ־
קלט עבר ושרד עליות ומורדות.
ב־ 1983הפכה הנסיכה דיאנה
לפטרוניתו ,ולאחר מותה תרמה
הקרן שהקימה ,את הכספים לה־
קמת "מרכז דיאנה" שהיא פינת
החי במתחם  -שמטרתה חינוך
הילדים המקומיים חינם אין כסף.
בהמשך שרד המקום את תקופת
הפרעות בחוות הלבנים בראשית
המילניום ואת המשבר הכלכ־
לי ותקופת ה"היפר־אינפלציה"
שבאה בעקבות עזיבתם של חק־
לאים לבנים רבים ,חלקם השאירו
את החיות ,הפוחלצים והמזכרות
שלהם בצ'יפנגאלי בעת מנוס־
תם .גם המתחם ידע ביזה במהלך
פשיטות המשתלטים על החוות
 ומבנה האקווריום טרם שוקםמאז ועומד ריק .לעומת זאת שמו
של המקלט שיצא למרחוק הביא
מספר גורמים מסחריים לקחת
חסות על הקמת ותחזוקת מבנים
וכלובים ספציפיים במתחם.
כות הנדרשת מהאנטילופות לקראת
שחרורן בחזרה לטבע.

על מצבם של הקרנפים
מה שבולט ביותר הוא מה שאיננו:
בצמוד למתחם האנטילופות מצוי
מתחם מושקע ,מגודר ,ובו מבנה בן
שתי קומות שהוקדש להסברה על
שימור הקרנפים :בסיוע תרומות
מקנדה – ניבנה מתחם מיוחד לשי־

שני מלטף את בריזר חזיר הבר ,במתחם האנטילופות

24.1.2019
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שני עם הסרוואל פרינס ,וליסה מהולנד האחראית על "התינוקייה"

מור "הקרנף השחור" העומד בפני סכנת הכ־
חדה כתוצאה מציד בלתי־חוקי .ברם בלילה
שחור לפני מספר שנים ,ניצודו כל הקרנפים
באישון לילה וקרניהם נבזזו לטובת השוק
השחור במזרח הרחוק ומדינות המזרח הקרוב.
האירוע הטראומתי הותיר חותמו גם על היח־
סים בצוות בין משפחת ווילסון (בעלי המקום)
וחלק מהעובדים המקומיים ,עקב החשד שמי
מהם שיתף פעולה ומסר מודיעין למבצעי
הציד הבלתי חוקי .במסגרת ההתנדבות יצא־
נו גם למספר סיורים באזור ,כולל לפארק
הלאומי "מטופוס" הסמוך:
אם חומרת מצבם של הקרנפים לא הייתה
ברורה לנו מספיק ,הרי שיום טיול עם ג'ורדן
המדריך שלנו שם לנו את כל האמת "בפנים":
בעולם נותרו חמישה זני קרנפים ,כולם בסכנת
הכחדה מוחשית כאשר האוכלוסייה העולמית
כוללת פחותה ־מ־ 30אלף פרטים בטבע .הס�י
בות העיקריות הם אובדן שטחי מחייה ,קושי
של הקרנפים עצמם להתרבות (כולל בשבי),
אבל בעיקר בשל הזינוק בביקוש לקרן הקר־
נף  -שלה מיוחסות סגולות ברפואת המזרח
הרחוק (בעיקר סין ווייטנאם) או סמל סטטוס
וקת פופולארית לפיגיונות (בעיקר בחצי האי
ערב) .עם הצמיחה הכלכלית בשווקי המזרח
ויצירת מעמד של מתעשרים חדשים – עלה
הביקוש לקרן הקרנף (העשויה קרטין – החו־
מר ממנו עשויים השיער והציפורניים שלנו)
וכיום היא יקרה מזהב ויהלומים ואף מקוקאין
במונחי מחיר לגרם ,עובדה שהפכה את הקר־
נפים למטרתם של אירגוני פשע גלובאליים
שעדיפים בציוד ויכולות על פני מי שמנסים
להילחם בתופעת הציד הבלתי־חוקי .כדוגמא
נתן מדריכנו את קרטלי הסמים מקולומביה,
ש"פתחו סניפים" באזור הגבול בין מוזמביק
ודרום אפריקה וצדים משם באמצעות מסו־
קים ,אמצעי ראיית לילה מתקדמים ורובי
צלפים מהאוויר את הקרנפים של הפארק
הלאומי קרוגר שמאבד בשנים האחרונות בין
 500לאלף קרנפים בשנה(!) .הציד מתרחש גם
בשאר יבשת אפריקה וגם בהודו ואינדונזיה
(שם מצויים שלושת המינים האסיאתיים).
למזלנו ,לאחר שסיים את הפתיח המצמרר על
מצבם של הקרנפים בעולם  -הלכנו לראותם
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ואפילו מצאנו אותם די מהר :חמישה קרנ־
פים "לבנים" מתבגרים שיובאו לפארק מד־
רום אפריקה ומלווים ע"י שומרים חמושים.
ג'ורדן המדריך בדק שאנו נגד כיוון הרוח כך
שהקרנפים שראייתם גרועה לא יבחינו בנו –
והצלחנו להתקרב בצללית שפופה עד לכדי
מטרים אחדים מהענקים האפורים בעלי המ־
ראה הפרה־היסטורי ,שמצאו מסתור מהשמש
האפריקנית בצילו של עץ שיטה  -מה שמ־
סביר אולי למה כל כך קל לצוד אותם( .השם
"קרנף לבן" הוא למעשה שיבוש אנגלי של
המילה ההולנדית "רחב" – "הקרנפים הלב־
נים" הם קרנפים רחבי שפה ,האוכלים בעיקר
עשב ,בעוד ש"הקרנפים השחורים" הם באותו
הצבע ,רק שיש להם שפה מחודדת עמה הם
תולשים את מזונם המבוסס על ענפים וע־
לים).
מסתבר שגם בתחום השימור יש אסכולות
שונות ולעיתים מנוגדות .ישנה האסכולה
הפרגמטית – הכוללת חובבי ציד (חוקי) המ־
בינים שיש צורך לנהל את שמורות הטבע
על מנת לקיימן לאורך זמן ,באופן שציד
מוסדר יכול לעזור מאוד במימון האחזקה
של השמורות .מנגד ישנם את אנשי השי־
מור ה"רומנטיים" שמתנגדים לכל התערבות
בטבע .הנטייה הראשונית כמובן היא לצדד
באחרונים ,אך כשרואים את מורכבות המצב
והאיום האמיתי שמקורו כלכלי – הרי שמ־
קבלים זווית נוספת ולכל הפחות זהו סיעור
מוחות מבורך לערכים ולעקרונות איתם באנו
מהבית ,ושיעור לחיים שישנם צבעים וגוונים
רבים למציאות ולא רק שחור ולבן טובים ור־
עים .בכל מקרה השורה התחתונה והמטלט־
לת היא ,שהקרנף ,יצור פרה־היסטורי ששרד
 50מיליון שנות אבולוציה ,מתקשה לשרוד
את תאוות הבצע של האדם ועקרונות השוק
החופשי ...מצד אחד מסקנה כבדה בשביל ילד
אוהב חיות ב ן  ,13מצד שני עתידם של הק�ר
נפים וחיות אחרות המצויות בסכנת הכחדה,
נמצא בידיהם של בני דורו של שני ,אנח־
נו והדורות הקודמים לנו הבאנו את המינים
הללו אל סף ההכחדה ,ואת עולמנו בכלל לסף
משבר סביבתי – ואילו דור העתיד אולי זה
שיצליח לשקמו...

האריות דשר וארניה (הלביאה האפילפטית)

שני מדר מניר אליהו ,יצא יחד עם אביו נימרוד ,למשימת בר־מצווה במקלט לחיות הבר צ'יפנגאלי שבזימבבווה .בחלק השני של הכתבה -
מתחם הטורפים שהוא האטרקציה המרכזית באתר ,אגף הקופים שבו קופים ממינים שונים וגם דורסים ועופות ,ועוד מכל טוב

>

נימרוד מדר

לאחר שהקרנפים במתחם
"צ'יפנגאלי" נצודו על ידי
אלמונים כדי למכור את הקרניים
שלהם ,נותר המתחם שומם ,וכעת
מתחם הטורפים הוא הגדול ביותר
מבחינת השטח ,עלויות אחזקתו הן
היקרות ביותר ,אך זוהי גם האטר־
קציה המרכזית בצ'יפנגאלי .על אף
שזהו איננו גן חיות  -אנשים מש־
למים על מנת להיכנס ולראות את
חיות הפרא (בניגוד למרכז דיאנה
שבו אין משלמים על מנת להיכנס
לפינת החי) .במתחם  17אריות
(תשעה זכרים ושמונה נקבות) שלו־
שה נמרים ,שני צבועים ,שלושה
תנים ,שני תנינים ,שתי נמיות שני
סרוואלים וחתול בר ,והמשמעות
היא המון פיות רעבים להאכיל!
על מנת להאכיל את כל הטורפים
במתחם ,יש צורך באספקה מתמדת
של נבלות בעלי־חיים .אלה נאספים
ע"י רכבי השטח של צ'יפנגאלי הנ־
ענים לכל קריאה של חקלאים באזור
במעין עסקת חליפין :החקלאים או
בעלי החוות נהנים מפינוי נבלות
ותברואה ללא תשלום ובצ'יפנגאלי
יש אוכל לטורפים ...את העבו־
דה הלא נעימה של איסוף הנבלות
(בדרך כלל ע"י אשטון הנהג וג'פרי
עוזרו) ,ביתורן וחלוקתן לכלובי
החיות ,חולקים עובדי המתחם הק־
בועים (וושינגטון ולאלא) והמתנד־
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בים (רק אלה שמוכנים לעשות את
"העבודה השחורה" ...פרטים בהמ־
שך)...
עוד עבודות במסגרת התור־
נות הן ניקוי מקרר הבשר (עבודה
קשה ומצחינה במיוחד אם המקרר
התקלקל ,)...ניקיון הכלובים במ־
תחם ביתור הנבלות ,החלפת מים,
חלוקת האוכל (או השלכתו מעבר
לגדר הכלוב  -לא נכנסים לכלובי
הטורפים כשהם שם – לפני יותר
משבע שנים נטרפה אחת המתנד־
בות ,)...ובניית או תחזוקת הכלובים
הקיימים .תרופות וחיסונים מש־
תדלים לתת דרך האוכל ,על מנת
להימנע מהרדמה של החתולים
הגדולים שהיא טראומטית עבורם
ויקרה .מקור הבשר לרוב הוא בקר,
אבל יכול להיות גם סוסים ,פונים,
חמורים ,כבשים ועיזים לטורפים
הקטנים יותר כתנים ,סרוואלים,
חתול הבר והנמיות ,משתמשים גם
בנבלות של תרנגולות וחולדות.
ההאכלה מתבצעת אחת ליומיים
על מנת לנסות ולדמות את המצב
הטבעי בו בע"ח אינם אוכלים בכל
יום ארוחות קבועות ,בתקווה שבע־
תיד יוכלו לשחרר לפחות את חלקם
בחזרה לשמורות הטבע.
עם זאת בזימבבווה יש "עודף
באריות" בשמורות ולכן קשה מאד
להשיג את רישיון השחרור ,מה שמ־
קטין את סיכויי האריות להשתחרר
לחופשי .מאחר וצוות צ'יפנגאלי

31.1.2019

אינו מוכר אריות למטרות "ציד
חוקי" שנהוג בדרום היבשת ומכניס
לקופת המדינה מט"ח יקר המציאות,
יש לנהל את כמות האריות ולפי־
כך הם חולקו במתחם למספר "לה־
קות"  -בד"כ זכר עם שתיים־שלוש
נקבות ,ובמכלאה הרחוקה ביותר
חמישה זכרים מתבגרים (בדומה
למצב בטבע בו הם מגורשים בגיל
ההתבגרות מלהקת האם ומסתובבים
ב"חבורות רווקים") .קווין בעל הבית
ובעל הידע בתחום הווטרינרי ,מנסה
לשמור את החיות פראיות מחד ,אבל
משתדל לווסת את רמות ההורמונים
למניעת אלימות ביניהם מאידך,
וכרגע גם מחדירים דרך המזון
אמצעי מניעה ,על מנת להימנע
מגידול נוסף בלהקה שגם כך מאוד
גדולה למידותיו של המקום.

הנמר מלילו ,האריות
דשר ואראניה
בתקופה שהייתנו היו בצ'יפנגאלי
שלושה נמרים :הנקבות צ'וריסה
ורוזלנד ,והזכר מלילו שהיה האהוב
ביותר על שני" :מלילו" (אש בשפת
הנ'דבילי) ניצל משריפת יער והובא
ביחד עם שני אחיו כשהם סובלים
מכוויות קשות .הוא היחיד מש־
לושת הגורים ששרד וגדל להיות
נמר בוגר  -אך מכיוון שגודל ע"י
בני־אדם לא ניתן לשחררו בחזרה
לטבע .עם זאת מלילו מצדיק את

קיומו בצ'יפנגאלי בכך שהוא מקור
משיכה למבקרים וגם מקור לגנים
לתכנית הרבייה של הנמרים .בכ־
לוב הסמוך נמצאת צ'וריסה  -שהיא
בתו של מלילו .למלילו מזג נוח
יחסית לנמר ,והוא אוהב שמגרדים
לו בגב כשהוא עובר ליד הגדר.
עם זאת רק לעובדים ולמתנדבים
מותר לגשת אל מעבר למעקה העץ
(ורק כשאין אורחים)  -כך שהבילוי
הקבוע שלנו היה ב"שעת החיות"
לראות שאין אורחים בסביבה ולח־
כות לו שירד מהעץ ,או מ"מאורת
היום" שלו ויבוא להתרפק כמו חתול
על הגדר ולאפשר ללטף (וכמובן
לצלם) אותו ...מלבד התמונות שני
צילם כמה סרטונים שלו והיה שמח
"להתכרבל" אתו ,אלא שכמו שקווין
אומר" :אם תכנסו לכלוב עם הטור־
פים שלנו בתוך דקה תתחילו לדמם
מכל מיני מקומות בגוף ...אלה חיות
טרף פראיות לכל דבר" ...את מלילו
מאכילים פעם ביומיים ע"י השלכה
של הבשר אל מעבר לגדר או הנחה
שלו בתוך כלוב הלילה .אחת לכמה
ימים אוספים את השאריות הנות־
רות שעוברות אחר כבוד למרכז
הקומפוסט המקומי – שוב עבודה
קשה המלווה בצחנה נוראית – אך
בצ'יפנגאלי לא מבזבזים שום דבר
ומשתדלים לעשות שימוש חוזר
בכל חומר שבנמצא ,גם כהשקפת
עולם וגם כי הכל במחסור...
"זמן חיות" – מדי יום בשעה

 11:00יש "זמן חיות" :זמן איכות
שיכולים המתנדבים לבלות עם
החיות במתחם .מלבד "החיות הקבו־
עות של שני"  -הרי שב"זמן חיות"
הוא הספיק גם לבקר את "פרינס"
 הסרוואל שמתאושש מניתוח,את "בריזר" החזיר המתבגר השובב
שצריך להיזהר מהחיטים שלו ,ואת
"ציפור העכבר" ,שמתגוררת עם
ליסה בחדר .בקרב האריות אהבנו

שני מלטף חיוויאי להטוטן פצוע

בעיקר את דשר ואראניה :ארא־
ניה היא לביאה אפילפטית ודשר
הוא אריה עדין ששודך לה במיוחד,
כשכל אימת שאראניה חווה התקף
אפילפסיה הוא מלקק אותה ועוזר
להרגיע אותה.
שני היה נוהג לערוך ריצות
לאורך הכלובים של האריות ולגרום
ללביאות לרוץ אחריו (מעבר לגדר)
בשל אינסטינקט הציד שלהן  -הכל
מתועד בסרטונים באייפון שלו .ויש
גם את הזיקית שבאקווריום בחצר
משפחת ווילסון ,אותה היינו פוגשים
ב"שעת התה" בכל יום בתשע ארב־
עים בבוקר ,כיאה למסורת המושבה
הבריטית (לשעבר).

שתי חוויות חזקות
במיוחד
בעבודתנו עם הטורפים חווינו
שתי חוויות חזקות במיוחד :האחת
– הכנת מתחם הכליאה לצבועה
המנוקדת :המתחם שהיה פנוי לכך
היה כלוב הכלוא בין שני כלובי
אריות .על אף הגדר האיתנה ,העו־
בדה שבטבע שני טורפים אלה הם
אוייבים מרים ,הייתה צפויה להכ־
ניס למתח לא בריא את כל הנוגעים
בדבר ,בעיקר את הצבועה הצעירה.
לשם כך נדרשנו לכסות את הגדרות
הפונים למתחמי האריות ולמעשה
ליצור בכלוב מעין מאורה .החומר
שנבחר למטרה זו היה יריעות אזב־
סט גמיש ישנות וכבדות – מהחומ־
רים שנאסרו לשימוש בשאר העולם,
אך בזימבבווה ,שאזבסט הוא אחד

בדרך ,עם שתי מתנדבות בצ'יפנגאלי

מהמחצבים שמהווים את מקור הכנ־
סתה – מדובר בחומר שעדיין נמצא
בשימוש .מדובר במטלה פיזית של
עיגון היריעות הכבדות לגדרות
הכלוב ,עבודה קשה שסיפוק בצדה:
מספר חודשים אחרי שחזרנו לארץ,
שמחנו להתעדכן דרך הפייסבוק של
צ'יפנגאלי ,שהם שיחררו לחופשי
את הצבועה שהגיעה עם חתכים
וזיהום חמור בצוואר בשל הסת־
בכות במלכודת כבל .הצבועים
אמנם לא פופולאריים כמו אריות
ונמרים – אך יש להם חלק חשוב
במערכת האקולוגית כטורפי־על
ובעיקר כאוכלי נבלות ,הם מהווים
חלק חשוב מ"מחלקת הסניטציה
של הטבע" .השחרור (גם אם אחרי

שעזבנו) סגר מעגל של חיה פצועה
שהגיע למקלט עמנו ,עזרנו בתהליך
שיקומה והנה חזרה לחופשי .בהחלט
חוויה מספקת ונדירה.
האירוע השני היה קצת יותר
טראומתי לשני :נסענו לאסוף
נבלת פרה שדווחה ע"י חקלאי בא־
זור .הנסיעה עצמה בג'יפ המיועד
לכך הייתה נעימה ובנוף פסטורלי
וירוק ,אך כשהגענו לחווה – הגיע
הזמן להעמיס את הפגר שעוד לא
הספיק להצחין :איך מעמיסים פרה
ששוקלת כמה מאות ק"ג? נכון –
מפרקים לגורמים ובדרך לומדים
שיעור באנטומיה .שני שהוא צמחוני
מטעמי מצפון לא יכול היה לשאת
את המראות ונשאר בצד ,וביחד עם
העובדים המקומיים ג'ופרי וטוטס,
למדתי את יסודות הקצבות והשי־
מוש במאצ'טה כשבסיום העבודה
נשארה רק תכולת ארבעת הקיבות
של הפרה על האדמה החשופה ,בעוד
הפרה על שלל חלקיה חלקה איתי
את תא הנוסעים האחורי בטנדר.
בדרך חזור עוד הספקנו להיקלע
לשריפת קוצים שבערה משני צדי
הכביש ,ולאחר היסוס קל חצינו את
העשן בדרכנו חזרה לצ'יפנגאלי
לפני שהבשר הטרי יתקלקל ...סי־
פור לספר לנכדים  -אבל יותר מזה
מציאות שמייצרת דילמות והתח־
בטות בין ערכים ,אסתטיקה ומוסר
– בדיוק מסוג ההתלבטויות שאדם
נדרש לו בבגרותו ,ולכן תהליך כה
משמעותי אותו אנו היהודים מת־
חילים בגיל בר־המצווה ומבחינתי
למרות הקושי – חוויה שלא יכולנו
לחוות במקום אחר ובוודאי תתרום
לאופיו של שני כאדם בוגר שלעי־
תים נדרש לקבל החלטות בין ברי־
רות שאינן מיטביות – כמו בחיים

האמיתיים עצמם.

בתוך הכלובים
ומחוץ להם
ב"אגף הקופים" יש מספר מכ־
לאות של בבונים ,אותו מספר בערך
של קופי גונון ירוק ("וורווט מאנ־
קי") וכלוב של קופי סומינגו (זן נדיר
מיערות הגשם של מזרח זימבבווה,
שהובא לכאן ע"י משפחת חוואים
שעזבה את המדינה בעת מנוסתה
ממהלך ההשתלטות על חוות הל־
בנים) .כמו כן כלוב ל"קוף הלי־
לה" או "גלאגו"  -מהזן הקטן יותר
(הגדול ידוע כאן כ"בוש בייבי").
מדובר במתחם הדומה בגודלו ות־
כולתו לפינת החי שלנו בקיבוץ ובו
מלבד קופים גם דורסים ועופות
אחרים( :פלמינגו ,עגור הכתר ,בר־
ווזים מצריים) ו"שונות"( :קיפודים,
זוחלים וכו' .)...גם כאן העבודה
העיקרית היא החלפת מים וניקיון
תאים ושבילים ,ריענון ענפים בתוך
הכלובים שייראו קצת כמו סביבה
טבעית והאכלה (ירקות ,פירות ,ענ־
פים ולבבונים גם שאריות אפרוחים
וחולדות) .מעניין שדווקא הפרימא־
טים שנחשבים קרובים לאדם ובעלי
מוח גדול ,מתנהגים בצורה טיפשית
ונוהגים לטנף את המים "דווקא"
בדיוק אחרי שמנקים להם ...בכלו־
בי הגונון הירוק מנסים לגדל שתי
להקות שיהיה אפשר לשחרר לטבע.
גולת הכותרת באגף זה בתקופת
שהותנו היה שידור חי באינטרנט
מאחד הכלובים למיזם משותף עם גן
החיות של בירמינגהאם בבריטניה
שהועבר ברשת :מראיינת של ה־
בי.בי.סי ריאיינה אינטרנטית את
ליסה וניקול שישבו בכלוב והסבי־

רו על צ'יפנגאלי בכלל ועל קופי
הגונון ועל פרויקט שחרורם לטבע
בפרט...הבבונים כצפוי קולניים וח־
צופים ,בעיקר כשבאים לנקות להם
את התאים .אלה שפה לא אמורים
להיות משוחררים לטבע ,שכן הם
רגילים לבני־אדם ובמהרה יגיעו
לאיזורי מגורים ויהפכו למטרד וס־
כנה לאנשים ו(לכן) לעצמם...
בחצר משפחת ווילסון מכלאת
תרנגולות ואקווריום גדול ובו זי־
קית .חלק מהמשימות היומיומיות
למשל היא לצוד חגבים וצרצרים
על מנת להאכיל את הזיקית ,או
חיות כמו "קוף הלילה" (גלאגו קטן),
השכווי שהגיע לתינוקייה ועוד...
מרבית החגבים כאן ,לפחות בעונה
היבשה ,הם קטנים וחמקניים ,ולא
שמנמנים כמו בארץ ,ולוקח יותר
משעה לאסוף את המיכסה היומית.
השתתף אתנו ב"ציד" ילד מבו־
לאוואיו העונה לשם פטריק שהת־
מחה בלתפוס את החגבים עם רשת
החרקים ,אנחנו הסתדרנו טוב יותר
בידיים ,ובד"כ אחרי "חימום קל"
וכמה פספוסים נכנסים לקצב ותו־
פסים חגבים...
בעלת הבית ניקי וילסון סי־
פרה לנו שכעת יש בצ'יפנגאלי
יותר חיות ש"חיות מחוץ לכלובים"
מאשר חיות שחיות בכלובים ,והכ־
וונה בעיקר למאות סנאים (וחולדות)
שיש בכל מקום ,וציפורים שמקננות
בעצים הרבים במתחם שהפך ממש
למיקרו מערכת אקולוגית .ב"מתחם
הקופים" גם דורסים פגועים (התח־
שמלויות ,הרעלות ,תאונות) ,ברובם
פציעות כנף שחלקן אינן מאפש־
רות חזרה לטבע – ולכן נגזר גורלם
להיות "פרזנטורים" או מקור לגנים
לתוכנית הרבייה .מספרם הרב של

31.1.2019

|| 13

קטנות קיבוציות
שורה ראשונה
ואולי בכל זאת היו הדברים שלא היו
מעולם?

קליטה
תתפלאו  ? -או !  -אבל עדיין יש לא
מעט זוגות צעירים בפרט ומשפחות
בכלל ,שרוצים לעבור מהעיר לקי־
בוץ .הסיבות שונות ,אבל יש מכנה
משותף :איכות חיים .חיים קהילתיים.
חינוך טוב .גן עדן לילדים .לפנים ניתן
היה לאפיין את המבקשים לחיות
בקיבוץ כמי שעייפו ממרוץ העכב־
רים בעיר ,אבל דומה כי כיום הקיבוץ
אינו מהווה עוד מעין חדר בריחה אל
מקום שבורחים בו גם אנשים מבו־
ססים מבחינה כלכלית ,אשר מעריכים
ואולי אף יודעים ,כי יש בקיבוץ איכויות
שלא ניתן לקנות אותם גם לא במחיר
שום הון בעולם .הם לא יסולאו בפז.
הן שוות -ערך לזהב .לא צריך אדם
להיות חסיד שוטה של הקיבוץ אלא
ישר והגון מספיק כדי להעריך את היש,
להודות ולברך עליו.

הדשא הגדול
שני מאכיל את הנמיות בזחלים

הדורסים המרשימים ,הביא את שני למס־
קנה שצריך לתת להם מתחם עם שם מש־
להם .ביניהם מספר זני ינשופים ,אוח ,כוס,
עיטים אפריקאיים מכמה מינים ושני זנים
שלא פגשנו בארץ והם ה"חיוויאי הלהטוטן"
בעל המקור הצבעוני ועוף מקומי ויפהפה
בשם "ג'ים־נג'ים" .חוץ מזה יש במתחם גם
ביתן לזוחלים (בעיקר נחשים) – אך בתקופת
שהותנו בצ'יפנגאלי עוד היה "חורף"  -או
יותר נכון עיצומה של העונה היבשה בחלקה
הראשון שהוא הקר יותר מבחינת טמפרטו־
רות ,ולכן הנחשים והזוחלים כמו התנינים
אינם פעילים .באקווריומים של הנחשים קשה
לראותם ואת התנינים ניתן לראות  -אך הם
כמעט ואינם זזים אלא "מתחרדנים" .בתקו־
פה זו לא מאכילים אותם מחשש שמערכת
העיכול לא תהיה מספיק פעילה והמזון יירקב
בתוך בטנם .רק עם התחממות הטמפרטורות
יחזרו לאכול .

עתיד המקלט
ותוכנית ההתנדבות:
תכנית ההתנדבות מבוססת על מתנד־
בים מרחבי העולם שמתחלפים כשהמינימום
לתקופת ההתנדבות הוא שבועיים (שזה מה
שעושים הרוב) ,אך יש שנשארים חודשים.
בנוסף למתנדבים יש צוות קבוע של עובדים
מקומיים וכמובן את משפחת ווילסון שהע־
מותה והמקלט שייכים להם .מתנדבים כמונו
בעצם משלמים בשביל "להתנדב" וזה עוזר
לעמותה להתקיים (ולחברות התיווך להתע־
שר )...בנוסף ישנן תרומות וחסויות של חב־
רות מסחריות .העסק לא פשוט ,בעיקר במצב
הכלכלי המורכב בזימבבווה .קצת לאחר
חזרתנו בוצעה במדינה "מהפיכת קטיפה",
רוברט מוגאבה ששלט ביד ברזל מאז 1980
הושם במעצר בית וכולם מחכים לבחירות
דמוקרטיות שיפיחו תקווה מחודשת במדינה
שהייתה פעם סל התבואה של אפריקה וב־
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שנים האחרונות ,בשל שלטון כושל ומשטר
הסנקציות  ,הפכה למדינה פושטת יד ורגל
ויבואנית של מוצרי מזון .עם זאת יש גם
מקום לאופטימיות :לקראת השנה החדשה
בחר ה"לונלי פלאנט" בזימבבווה כאחת המ־
דינות המומלצות לתיור בשנ ת  ,2019ומה�ק
צת שטעמנו בהחלט יש סיבה טובה :שמורות
טבע מצוינות ,פלאי עולם בדמות מפלי ויק־
טוריה ומצודת "זימבבווה הגדולה" ,תשתיות
סבירות יחסית לאפריקה ויותר מהכל  -מקו־
מיים לבביים ומקבלי אורחים ,כך שלמרות
המצב הכלכלי והתורים למזומן בבנקים נתנו
לנו תחושת בטחון ,בוודאי יחסית למדינות
עולם שלישי אחרות באפריקה ובכלל...
לסיכום – חזרנו ממשימת התנדבות בה
תרמנו ככל יכולתנו ,עבדנו קשה ,למדנו
הרבה וקיבלנו המון בחזרה – שני שידרג את
האנגלית ולא פחות מכך את תחושת המסוג־
לות שלו ויצר קשרים עם חברים מכל העולם
– בנוסף בשגרת היום־יום התובענית הייתה
זו הזדמנות לזמן איכות של אב ובן ,ממנה
יצאנו שנינו מועצמים .בנוסף – המסע באפ־
ריקה חושף בפני המתבגר עולם אחר ,מדינות
מתפתחות בהן רמת חיים נמוכה ולעיתים
מראות שיכולים להיתפס כקשים :עוני וערי
מסכנות ופחונים ,תרבות נהיגה כאוטית בד־
רכים ,היעדר תשתיות ושירותי רפואה מיני־
מליים – שמים בפרופורציה כל מצוקה חומ־
רית שאנו מכירים .עצם העובדה שאנו ,כזרים
בהירים (יחסית) הם אלה שבולטים ואלינו
מופנים פתאום כל המבטים ,נותנת בהכ־
רח פרספקטיבה אחרת – מנקודת מבטו של
השונה ,של המיעוט ,המוציאה אותנו מ"אזור
הנוחות" ובהכרח חוויה של "לצאת מהקופ־
סה" .מומלץ בחום למי שמחפש לעשות משהו
שונה כמשימת בר־מצווה ,אך מחייב הכנה
טובה ולימוד מוקדם ,וגם סבלנות ,אורך רוח
ורצון לחקור וללמוד על מקומות חדשים .אנו
כבר מחפשים מקום להתנדב בו בשנה הבאה
לקראת בר־המצווה של עפרי ,אח של שני.

הדשא הגדול כבר ראה הכול .הוא
ראה אותנו משחקים תוספת ,מח־
בואים ושבויים .הוא ראה אותנו דורכים
עליו למרות השלט לא לעלות ,למרות
הממטרות .הוא ראה חגים ושמע
ברכות ונאומים .הוא ראה אנשים
מתייצבים למופע ,מסתדרים בשורה.
מחייכים לצלמה .הדשא הגדול היה
חלון הראווה של הקיבוץ .בקיבוץ
מופרט אחד ,על השטח שבו היה פעם
הדשא הגדול ,עומד כיום בית בודד,
גדול .וזה אומר הכול.

כתובת אש
במשך שנים רבות ביטאו כתובות
האש במפקדים התנועתיים ,את רוח
התנועה בכלל ואת רוח הקיבוץ השי־
תופי וחזונו בפרט .שנים אחדות לאחר
ההפרטה שינו הכתובות את תוכנן.
מי שמכינים אותם הם בני ה"נעורים"
 במירכאות ובלעדיהן  -וניכר בהםשינוי .יש בהם ציניות דקה ,מושח־
זת ,קריצה קטנה ,שובבה .יש בהן גם
ביקורת ,אפילו התרסה .אכן כן ,הנוער
של היום זה לא הנוער של פעם.
עינינו הרואות עדות :השוני הזה כתוב
באותיות של אש.

נשגב משתי בינותיי
אני לא מצליח להבין ,אף לא באחת
משתי הבינות שלי ,הטבעית והמלא־
כותית ,איך לא מצליח להתגבש גוש
חוסם מכלל המנדטים הפוטנציאליים
של מה שמכונה "גוש מרכז שמאל",
כאשר הולך ומתברר ,בסבירות קרובה
לוודאות ,כי בבחירות הבאות שוב
ינצח הליכוד בפער גדול מאוד ,אשר
יותיר את כל מי שהיו יכולים לעשות

• אברהם שרון

מעשה ולהתאחד ,להכות על חטא
ולהתייסר על ההחמצה המשוועת,
הבלתי נסלחת.

האור הנכון
אין אור נכון אחד לכולם .לכל אדם
נכון אור המתאים לו .יש מי שנכון להם
אור הזרקורים ,אורות הבמה .לעומתם
יש מי שנכון להם ,כמוני ,האור העמום
של אחורי הקלעים ,אורם של הבלתי
חשופים .חברה אנושית היא חברה
שיש בה אורות שונים .השוני יוצר את
הקשת שלכל אור בה יש מקום.

דרך יפה
דרך ארץ קדמה לגסות .יש דרך ויש
דרך .אני רוצה לשתף אתכם בדרך יפה
במיוחד .בשיעורי הספרות היה תלמיד
אחד שהפריע בכל שיעור .הוא לא
מצא כל עניין לא בשירה ולא בפרוזה.
מילים לא היו בראש שלו .ההפרעה
שלו היתה משולה לזמזום טורדני של
זבוב .הוא לא הרעיש אבל הוא לא
החריש .הוא רשרש בניירות וקשקש
עליהם .אנחנו ציפינו ,דרוכים ,לרגע
שבו תפקע סבלנותו של המורה והוא
יבקש ממנו לצאת מהכיתה באופן
שעורר בנו צחוק " .יובל ,תסגור
בבקשה את הדלת מבחוץ" .האמי־
רה הזו שעשעה גם את יובל ,שהיה
מורגל .הוא חייך ויצא בשקט ,כמציית.
כך ,בפשטות ,בלי רעש ,בלי דרמות,
בלי סרטים .יציאה שקטה ומחויכת של
תלמיד שלא היה לו כל עניין בשיעור

פיהוק
פיהוק נתפס בדרך כלל כפעולה
שמבטאת חוסר עניין ואף שעמום.
לא בהכרח עייפות .בקפה ישבו שתי
נשים .אחת דיברה ,אחת הקשיבה.
לפתע פיהקה המקשיבה .מה את
מפהקת לי ,שאלה ,בנימה של גערה
ו/או נזיפה המדברת .מה את מדברת,
אמרה המקשיבה ,לא פיהקתי בכלל.
הייתי המומה ,לא מאמינה למה שאמ־
רת לי הרגע.

פינת הילדים
רחצתי וקילפתי ופילחתי לפלחים שני
תפוחים .חתכתי כל פלח לשני חצאים
וחשתי וחשבתי כי כך ,חצי וחצי ,שווה
בשווה ,נכון וראוי ויפה לחלק להם.
אבל כשהקטנה עשתה תנועה של לא
רוצה חשבתי והתלבטתי מה לתת לה
במקום פלח תפוח .לרגע היה נדמה לי
שחיבוק זה הכי בטוח .צדקתי.

שורה תחתונה
איך מתאמים ציפיות עם אדם שאין לך
שום ציפיות ממנו?

