מרדכי חמור

חום ושיממון
באפריקה

לפני זמן מה ,באחד מימי השרב המתמשכים של סוף ה7ןיןו,
בזכרתי שוב ב״מסע חסר תוחלת״  -כך הגדרתיו כשעלה
בזיכרוני מפעם לפעם  -שערכתי באפריקה לפני שנים רבות
הייתי אז בשנות העשרים המוקדמות שלי .היו אלה השנים

ליד המלכודות שבאזור .היה זה נוהג שבית בחברה בה עבדנו
להשאיר שומר ליד מערכת מלכודות ומדי פעם לערוך שם
ביקורת .בשנה האחרונה הציבה ההברה שומר באזור זה
באופן כמעט קבוע .הצייד ואני הכרנו את האזור ודרכיו היטב

בהן יצר הנדודים דתף אותי למסעות .תרתי אז את מרכז
אפריקה ומזרחה ולמחייתי שימשתי כעוזר לצייד בריט
בחברה הגאולוגית המלכותית של דרום קניה.

ממסעות ציד קודמימ וממפות באנלוגיות ,וככל שחררנו לתוכו

המסע שנזכרחי בו  -על סיומו המוזר ,האומלל והדוחה
היה כנראה אתת הסיבות לכך שכמה שבועות לאחר מכן
הודעחי לחברה על התפטרותי וחזרתי ־ אמנם לכמה חודשים
בלבד  -לביח הוריי .החום ,האבק ,החולות ,הקוצים,
המלכודות ,הכלבים ,ובייחוד האומללות ו״חוסר התוחלת״!
שבסיום המסע גרמו לי במשך זמן ארוך לאחר מכן לתחושות
של דיכאון  -חחושוח שלא חשתי כלל במשך השנתיים לפני
כן בהן שוטטנו ,הצייד הבריטי ואני ,במרחבים המרהיבים
של הסוואנות של ניאיקה במרכז קניה ובדרומה.

כשבועיים לאחר חג המסכות ,הגחגג אצל אנשי הקיקויו
בראשית הקיץ ,הגענו לאזור שבו היה עליגו לערוך ביקורת
אצל שומר מלכודות .הגענו לשם לאחר נסיעה מפרכת למדי
בשבילי חול באזור מדברי למחצה.
צמחה שם צמחייה דלה .האדמה הייתה ברובה אדמת
חמר קשה ורק במקומות מעטים היא הייתה חולית .עקב I
היובש התמידי ,הייתה האדמה מחורצת במקומות רבים .פה!
ושם גראו גבעות כורכר ,בהן בלטו שכבותיהן המוטות .גדלו
שם בעיקר שיחים נמוכים וכמובן  -קוצים .גבעות שלמות
ואפילו שטחים ברחבים היו מכוסים בקוצים מסוגים שונים.
תושבים מעטים התגוררו באזור ובקתותיהם היו פזורות פה
ושם ,בעיקר למרגלות גבעות הכורכר.
תפקידנו היה לבדוק את אחד משכירי החברה במשמרתו

הייתה הגסיעה בו נוחה יותר.
כנהוג ,היה השומר אחד מילידי האזור ,שעבר אימון קצר
במשרדי החברה בנוהלי שמירה וביקורת של מלכודוח
החברה נהגה להעסיק את ילידי האזור בשמירה על מלכודות
ו
ן -י-
עקב השכר הנמוך ששילמה להם .שומרים רגילים מהעיר,
]ילידים אף הם ,דרשו שכר גבוה הרבה יותר .נציג החברה
היה עובר פעם בשנה בין תושבי האזור ומתפש ביניהם
שומרים .השכר ששילמה החברה היה בדרך כלל בכסף ,אך
לפעמים גם בסחורוח.
את השומר שיכנה החברה בבקתת עץ קטנה בעלת גג קש.
הבקתה נבנתה על ידי התברה במתכונת הבקתות בהן
התגוררו ילידי האזור .היו אלה בקתות מלבניות וקטנות,
ללא דלתות ובעלות שני פתחים גמוכים ,שקירותיהן בגויים
מלוחות ען בלתי צפופים ,כשעל ארבעת לוחות הגג מגובב
הרבה מאוד קש ,לבידוד מהחום .הבקתות לא היו מחולקות
לחדרים והצטופפו בהן משפחות שלמות של ילידים.
לא הכרנו את השומר .שיערנו שהיה זה אחד מצעירי האזור,
שאדמת משפתתו או תעסוקתה לא הספיקו עבורו ו״התמזל
מזלו״ ,כפי שהתבטא הצייד ,והתברה בתרה להעסיקו .שכן,
תושבי האזור היו ידועים בעוניים .נפוצו שמועות שהממשלה
מתכוונת לתמוך בתושבי האזור על ידי משלותים קבועים
של ״מזון בסיסי״ .בינתיים ,עוניים של התושבים ניכר היטב
בגופותיהם הרזים ובבקתותיהם הריקות .התושבים עסקו
בעיקר בתקלאות וגידלו בעצמם את צורכיהם הדלים .מפעם
לפעם עסקו גם בציד ,בעיקר כדי למכור את העורות
המיובשים.
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האזור לא היה ידוע במשופע בחיות ,אך בעונות מסוימות,
בדרך כלל לקראת ראשית החורף ,היו מופיעות בו להקות
של חיות בלתי שכיתות .זו הייתה הסיבה העיקרית שהחברח
הציבה את המלכודות באזור זה .לעומת זאת הייתה הסביבה
״משופעת בשודדים״ ,כפי שהתבטא הצייד .להקות של ילידים
תסרי מקורות פרנסה שוטטו וגנבו מכל הבא לידן .נוכחות
השודדים ניכרה בייחוד בשנה או בשנתיים האחרונות.
כך ,בהתאם לעונות השנה בהן הופיעו החיות ,הציבה
התברה שומר ליד המלכודות .אם שהיית החיות באזור נמשכה
ותר מתודשיים ,נהנה החברה כביקורת לשלומ עובד או

שניים משורותיה לבדוק את מצבו .עלינו הוטל ,בין השאר,
תפקיד זה .אם התיות שהו זמן קצר ,החברה שלתה את
השומר לכפרו ,רוקנה את המלכודות ו״סנרה את התחנה״
עד לעונה הבאה .כך ,אגב ,נתקלה ההברה לראשונה בפעולות
השודדים .לפני כשנתיים ,כאשר תורו אנשי התברה לפתות
את התחנה ,גילו שדרגש העץ ,מזרוני הקש והווים שבקירוו:
נגנבו .כן נפרצו כמעט כל המלכודות ,מסנרותיהן פורקו ואף
תומכי העץ המהודקים לקירות התפירות פורקו .לאתר מכ
הציבה ההברה שומר באופן כמעט קבוע כשהיא מחליפר
אותו באחר מדי מספר חודשים.

לא הייתה כמעט אף בקתה באזור בה לא ביקרו השודדים
וכמעט בכל משפתה נשדד אתד מאנשיה .דרך פעולתם של
השודדים הייתה פשוטה וקבועה .הם היו נכנסים לבקתה,
בדרך כלל כשיושביה עובדים בחוץ או צדים ,מרוקנים אותה
מתכולתה במריצות קטנות ועוזבים .לעתים הם היו נכנסים
גם כשיושבי הבקתה שהו בה ,מאיימים עליהם ,מפשיטים
אותם ,םרוקנים את הבקתה ,לוקתים הכול ועוזבים .כך הם
היו מתנפלים נם על אנשים העוברים בדרך ,םאיימים עליהם,
לוקחים הכול מעל גופם  -בגדים ,סנדלים ,נזמים ,מסרקות,
כלי אוכל  -ומשאירים אותם בדרך .יחד עם זאת ,כדאי א ו ק
לציין ,שכמעט אף פעם הם לא הרגו את קרבנותיהם .רק
לעתים רחוקות מאוד הכו השודדים את הנשדדים ,ורק את
אלה שגילו התנגדות חריפה .התושבים ,משום מה ,נתט
הכול ללא התנגדות ,אם מתוך פתד ואם מתוך סיבות אחרות
שקשה לעמוד עליהן .אותנו עניין ,כמובן ,אם השודדים הניעו
הפעם למלכודות ולבקתת השומר ,הנמצאת במקום מרוהק
למדי ,ואם השומר הצלית למנוע מבעדם לשדוד אותו ,או
אולי אף לתפוס כמה םהם.
ככל שהתקרבנו למקום ,גברו הניחושים .התקדמנו
במהירות בתוך משטח רחב ידיים של קוצים גבוהים ,שבקצהו
התרוממו מספר גבעות נמוכות .נסעבו על השביל הצר ,שאף
לאורך מרכזו צמחו קוצים נמוכים ,כשהמכוגית מיטלטלת
על גבשושיוח האדמה ומעלה ענן קל של חול .השביל חצה
בקו כמעט ישר אח השדה הרחב ולאחר כחמש עשרה דקות
נסיעה נטה ימינה וחצה באלכסון משטח רחב נוסף בו
מפוזרים היו שיחים דלים .בקצהו היםני עמדה קבוצח עצים
נמוכים .במרכזם הייתה קבועה המלכודת הקדמית.
התקדמנו במהירות .כבר מרתוק לא ראינו שום תנועה
בסביבה ועד כמה שאפשר היה להבחין בעת הנסיעה ,לא
נראו על השביל וסביבו שום עקבות .כשהגענו למרחק של
כעשרים םטרים מהעצים עצרנו את המכונית ,ירדנו ממנה
עם הנשק על הכתף ,או בתנורה והתקדמנו באטיות לעבר
העצים .שום עקבות לא נראו על האדמה .נכנסנו לאט בין
העצים .רות לא נשבה והקוצים בין העצים לא היו דרוסים.
שני השיחים הכהים שמאחוריהם הייתה תפורה המלכודת
בלטו בברור במרכז .התקרבנו לשיחים והצייד שעקף אותם
רכן מטה מעל המלכודת ואמר :״שום דבר״.
התקרבתי למכסה הרחב המכוסה באדםה וקוצים .שום
תגועה לא הורגשה מתוך המלכודת .״נציץ?״ אמר הצייד
והתרומם .״הוא היה נע אם היה מרגיש בגו״ ,עגיתי ופניתי

לאחור .״נסגור אותה?״ שאל הצייד .פסעתי ימינה ,״קודם
גגיע לבקתה״ .פנינו ופסענו מבין העצים חזרה לשביל.
נכנסנו למכונית והמשכנו לנסוע .עתה עבר השביל במשטח
אדמה כהה שהצמחייה בה — בעיקר שיתים יבשים וקוצים
 נעשתה סמיכה יותר ככל שהתקרבנו לנבעות הנמוכות.המכונית היטלטלה על השביל שלא היה ישר כמקודם ולאתר
כעשר דקות הגעגו למרגלות הגבעות .היו אלה גבעות כורכר
:המכוסות בחלקן בצמחייה יבשה אך עבותה ובתלקן  -קרתות
המבליטות שכבות מוטות .השביל ,שכמעט לא גבה ,עבר
ועתה בין שתי הנבעות הראשונות כשהוא מתפתל ימינה
ושמאלה .נסענו בו באטיות כשאנו מביטים לצדדים .לא נראו
עליו עקבות .תצינו ועברנו את שתי הגבעות והשביל ,שפנה
ת ח ת שמאלה לרגלי הנבעה השמאלית ולאורכה ,נמתת עתה
בקשת רתבה בבסיס הגבעה .הגברנו את המהירות כשאנו
מתחילים להקיף את הגבעה והשביל פנה לפתע ימינה ,חצה
משטת צר בו בלטו שיחים עבותים ותדר מיד בין שתי גבעות
המכוסות אף הן שיחים עבותים בחלקן הקדמי .השביל עבו
שוב במרכז המשטת הצר שבין שתי הגבעות .לאורך המשטח
:עמדו שיחים רבים ובקצהו התרוממו שני עצים גמוכים .הם
הין הסימן לארבע המלכודות המרכזיוח.
התקדמנו בשביל בין השיחים .גם עליו וגם לאורך המשטת
הצר שסביבו לא הבחנו בעקבות .כשהגענו למרתק של כעשרה
םטרים מהמלכודת הראשונה עצרנו את המכונית וירדנו ממנה
כשהצייד לוקח עמו את הגשק והמשכם ברגל .התקדמנו
באטיות .עקבות לא נראו על האדמה .התקרבנו ורכנו מעל
המכסה הרחב המכוסה באדמת המשטת .שום תנועה לא
הורגשה בו .הצייד פנה לאחור ופסע לעבר המכונית.
״גם השודדים לא הגיעו הגה״ ,הוא אמר ,עלה למכונית
והתניע אותה .הצטרפתי אליו והמשכנו לנסוע בשביל
הצמחייה נעשתה סמיכה יותר ומשני הצדדים התרוממו שת
הגבעות החשופות בחלקן.
המכוגית היטלטלה בשביל ולאחר כשלושים מטרים
התקרבגו לען שצמת בתתתית הגבעה ,בגיצב למשטת
מימינו ,בצד השמאלי של המשטת ,היו תפורות שת
המלכודות הבאות .עצרנו והתקרבנו אליהן ברנל .אף בהן
לא ניכרה כל תנועה .עלינו על המכונית והמשכנו למלכודת
|הרביעית.
מלכודת זו חפורה בדיוק בקצה השביל שבין שתי הגבעות

שתצינו ובתחילת שדה קוצים רחב .שדה זה הפריד בינן לבין
שלוש הגבעות הבאות ,שלרגלי השלישית הייתה נטויה בקתת
השומר .עצרנו והתקרבנו אט אט למלכודת .אף היא הייתה
ריקה.
״ניסע לבקתה״ ,אמר הצייד שחזר ראשון למכונית .נכנסת
לתוכה אמריו .״היא הרי בדרך״ ,אמר והחל לנסוע .חלפנו
על פני המלכודת ,חדרנו לשדה הקוצים ולאחר כעשר דקות
של נסיעה מלאת טלטולים  -השביל כמעט לא ניכר בשדה
בין הקוצים  -עלינו חזרה לשביל כבוש שהוביל מיד אל בין
שתי הגבעות הראשונות .עברנו ביניהן במשך כעשר דקות
נוספות ,התחלגו להקיף עם השביל את הגבעה השמאלית
ולאתר מספר דקות פנינו ימינה לעבר הגבעה השלישית .אז
ראינו את הכלב הראשון.
למעשה ,שמענו לפני כן קול נביתות אטיות ועמומות .הצייד
עצר את המכונית .הנביחות התחזקו ,הפכו לרמות ומבין
הקוצים הסמיכים שבמשטח שלפגי הגבעה השלישית התפרץ
לקראתנו כלב גבוה ורחב.
הצייד טפח בכפו על דלת המכונית ושרק בשפתיו .הכלב
,נעצר למספר שניות ואחר המשיך להתקדם כשראשו זקוף
וזנבו נע לצדדים .הצייד המשיך לשרוק כשהוא נשען מעבר
לדופן והכלב הגיע למכונית והביט בו כששרירי קצה אפו
רוטטים .הצייד רכן אליו מעל הדופן והכלב התרומם על שתי
רנליו ונאתז במסגרת המתכת בשתי כפותיו העבות .ראשו
היה כמעט בגובה ראשינו והוא הביט בנו בעיניים ערניות.

לפתע שמענו שוב נביתות עמומות והכלב שלצדנו ענה
מיד בנביחה אחת רמה .המשכנו לנוע ולקפץ קדימה כשהכלב
ומדלג לשמאלנו בין הצמחייה היבשה ומעליה .השביל הצו
התפחל בין שורת הקוצים הסמיכה והזקופה ונטה בקשח
שמאלה סביב הגבעה .קול הנביחות האטיות והעמומות נפסק
אך החל מיד שוב והכלב שלשמאלגו עגה שוב בגביחה רמה.
החחלגו להקיף את הגבעה ואז ראיגו את הבקתה מימיננו,
במרחק של כחמישים מטרים.

היה זה כלב מסוג שאיגו שכיה במרכז היבשת .מקורו בדרום
היבשת ומשם הוא הובא ,עד כמה שידוע ,בעת הכיבוש
הבריטי .הגזע ידוע כנות לאילוף ובדרום היבשת הוא משמש
את המשטרה המקומית .במרכז היבשת ובםזרתה משתמשים
בו לפעמים לשמירת עדרי ראמים.

הנביחות נשמעו עתה רמות יותר והכלב שלצדנו פרץ קדימה
;לעבר הבקתה .המשכנו להחקדם בשביל כעשרים מטרים
ואז עצרנו ,משום מה אח המכונית ,ירדנו ממנה והתקדמנו
ברגל .הנביחות הרמות נשמעו מתוך הבקתה .הכלב נעלם
בתוך הצמחייה הסמיכה והאפרפרה והנביחות שמחוך הבקתה
פסקו פתאום .הכלב כגראה הגיע לשם .שום עקבות לא נראו
על השביל.

״ניסע״ ,אמר הצייד ,התניע את המכונית והכלב זינק
לאחור .המכונית התקדמה לאט על המשטח והכלב קפץ ורץ
לצדה כשהוא מנסה מפעם לפעם להתרומם על הדופן .לאחר
מספר דקות הגעגו למרגלות הגבעה ועלינו על שביל צר,
המתאים לרגלי אדם ,שהתפתל קדימה .בקתת השומר עוד
לא נראחה שכן היא שכנה מאחורי הגבעה ועל השביל לא
ראינו עקבות .נלנלי המכוניח טולטלו וקפצו על גושי האדמה
הפזורים משני צדי השביל.

״אולי הוא יצא״ ,אמר הצייד ,״למלכודות״ .המשכגו
להתקדם .השביל הצר גטה מעט שמאלה ואחר התיישר ונמשך
עד פתח הבקתה .הקוצים שמשני צדמ עמדו זקופים ללא
חנועה .אז חשנו בריח המבחיל ונעצרנו.
פתח הבקתה היה חשוך ,למרות הפתח הנוסף הקבוע
מאחור .הצייד החקדם מספר צעדים רחבים והגיע לפתח

הבקתה .תנועה קלה הורנשה בתוך הבקתה .נעצרתי .הרי
המבחיל היה חריף .לפתע שמענו יללה ארוכה והכלב
הראשון יצא לקראתנו מתוך הבקתה.

להישמר מהשודדים״ .בעזרת הכלבים הוא ציפה אולי אף
לתפוס שודד אחד או שניים ,אם הם ינסו לבוא לבקתה או
למלכודות .בינתיים ,באחד הימים — כנראה כשבוע לפני
שהנענו ,שכן הנווייה ,עד כמה שאפשר היה להבתין ,שכבה
שם לפחות במשך שלושה ימים — אולי הוא התעלף .אולי
זוא נפל ונתבט בראשו ואולי אף נפצע קלות ,או קשות,
הזיל דם .הכלבים ,כמובן ,הריתו זאת וכשהוא לא קם במשך
ום או יומיים ,רעב הכלבים גבר .ריח הדם ,אם אמנם נינר,
חשך אותם ,והם התלו ללקקו ,לאכול ולטרוף אותו .כנראה!
שהם הכירו אותו היטב שכן הם נשארו עם שארית הגווייה
כבקתה ולא התפזרו .או ,שאולי נשארו הכלבים עם שארית
זנווייה כדי לאכול אותה .קשה לדעת.
השודדים ,כפי ש היה ברור ,לא ביקרו בבקתה.

היה אכול כולו וגוש הראש היה כמעט מנותק מחוליות
הצוואר הלבגות שבלטו באורכן .כף רגל אחת הייתה חסרה
לגמרי והכף השנייה הייתה אכולה ומכורסמת .עצם ירך
בלטה מתוך קרעי בדים וגושי בשר ,ופיקות הברכיים ה
מכורםמות .הזרועות היו פרושות ישר לצדדים והכפות לא
נראו כלל .מעיים אפרפרים נראו בין קרעי הבדים וגוש
האיברים שבמרכז הגוף .הגולגולת הייתה םכורסמת והפנים
לא נראו כלל .ריח צחנה חריף נדף בכל וזמזום עז של ז)0פיט
עלה מחנופה .מסביב לה הילכו באטיות שני כלבים נחלים[
הדומים לכלב הראשון ,שנכנס אתריי לבקתה .זנבותיהם
היו משולשלים והם כמעט לא הביטו בי כשנכנסתי .בבקתה
שררה אפלולית למרות ריבוע אור שמש שהאיר את האדמה
הכבושה ליד הפתת האתורי .הדרנש  -כשעליו שמיכות
מקופלות  -בלט מהקיר ,והמתבתות והסירים היו מסודרים
על המדף שמעל הפתח .שני הרובים היו תלויים בהצלבה
על הקורות.

מספר שעות לאחר מכן ,לאחר שסגרנו את כל המלכודות
והעמסנו על המכונית את ציוד הבקתה ,עזבנו את המקום.
הייתה זו כבר שעת צהריים מאותרת .את הכלבים לקחנו
ן^מנו ,כדי להחזיר אותם בדרכנו חזרה לכפרו של היליד ,משם
ם כנראה הובאו.

הצייד התכופף ובשתי פסיעות נכנס לבקתה .הכלב נעצר
והביט אחריו .לאחר מספר שניות יצא הצייד מהפתח ופסע
לקראתי באטיות .נעתי קדימה ונכנסתי לבקתה.
המתזה שנגלה לפניי היה מזעזע .נוש ארוך של בשר אדום
ממנו בלטו עצמות מלבינות והמכוסה קרעי בנדים היה סרוח
על האדמה .בתתתיתו בלטו שתי רגלים ישרות ואכולות
החלק העליון של הגוש ,היכן שהיו החזה והבטן ,היה פתות
ובלטו ממנו שאריות אברים וצלעות אפרפרות .בשר הצוואר
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יצאתי לאט מהבקתה כשאני סותם את אפי באצבעות
ונושם מפי .הצייד עםד בחון כשגבו אליי .התרחקנו למרחק
של כעשרה מטרים מהבקתה .״נקבור אותו?״ אמר הצייד
״נקרב את המכונית״ ,אמרתי ופסעתי תזרה בשביל .הצייד
פסע אחריי.
לאחר כשעה קברנו את שאריות הגופה בבור שכרינו
במשטת משמאל לבקתה .כל אותה העת נעו הכלבים בינינו
והתחככו בנו.
כפי ששיערנו ,טרפו הכלבים את השומר .אלה היו הכלבים
שלו .הלה ,שהודהר על ידי התברה מפני השודדים ,ציפה
לבואם ו״הקיף עצמו בכלבים״ ,כפי שאמר הצייד ,״כדי

,

כך ,למעשה ,הסתיים המסע .יומיים לאחר מכן הנענו
למשרדי ההברה ,בעיירה הממוקמת כחמש מאות קילומטרים
!נפתית לניירובי ,לדווח על המקרה• .

