האירוע המתואר להלן לקוח מיומן המסעות שלי
באפריקה ,בעת שהייתי מועסק בחברה הגאולוגית
המזרחית של קניה .האירוע ,עקב העזות שלו,
נחרת עמוק בזיכרוני ,לפרטי פרטיו.

ציד נמרימ היה מטרה צדדית של מסענו .עד
לשבוע לפני האירוע לא צדנו אפילו נמר אח,ד
למרות שצדנו מספר לא מועט של טורפימ
אחרימ ,בהתאמ למטרותינו .כשבוע לפני האירוע
ראינו לראשונה עקבות של מספר נמרימ .העקבות
חצו את כיוון התקדמותנו מדרומ מזרח לצפון
מערב .ארבעה ימימ לפני האירוע צדנו נמרה
זקנה ומספר שעות לאחר מכן צדנו גור נמרימ
ארון .פשטנו מעליהמ את עורותיהמ ,ניקינו
אותמ והברשנו את הפרוות .את חלקי הבשר
הראויימ לאכילה בישלנו והמלחנו למשמרת .את
הפרוות הידקנו כהרגלנו ושיטחנו לייבוש על
המכסה הקדמי של מכוניתנו ,והמשכנו בנסיעתנו.

במשן יומיימ לאחר מכן נסענו כמעט ללא חניות
באזור חול וגבעות נמוכות .לא ראינו עקבות
נוספימ של נמרימ .שני העורות המתוחימ על
המכונית התייבשו והתקשו לגמרי אן השארנו
אותמ כ,ן שכן לאחר הייבוש וההתקשות
הראשונית העורות והפרווה מתרככימ מחומ

השמש ,במיוחד בגלל המתכת של מכסה המכוני,ת
הלוהטת מחומ המנוע והשמש.

כן שההליכה לא הייתה קשה .מרבית הטרשימ
והסלעימ שמסביבנו ניצבו באלכסון והיו שקועימ
בצדמ האחד בחול .החומ ,לעומת זאת ,היה
מעיק .אזור הטרשימ הנמוכימ נמשן עד לאופק.
אחדימ מאתנו כיסו את עורפמ במכסי הבד

המיוחדימ התפורימ לכובעימ.
לפתע הרימ מישהו את ידו והצביע קדימה .ענן

דק של אבק היתמר מעבר לסלע רחב ומשונן
שראשו השטוח בלט באלכסון במרחק של כמאה
מטרימ מאתנו .התקדמנו לעבר הסלע המשונן.
האבק שעלה מעבר לסלע היתמר לסירוגין .פעמ
עלה כפטרייה דקה ונמוג ,פעמ כסילון דק.
כשהגענו למרחק של כעשרימ מטר מהסלע
שמענו

קולות

של

חרחורימ

וטפיחות.

התקדמנו והחרחורימ נשמעו רמימ וצרודימ

והטפיחות רחבות ועזות .כשהיינו במרחק של
כמטר או שניימ מהסלע כרענו על ברכינו וידינו
והתחלנו לטפס עליו .החרחורימ הצרודימ היו
מעורבימ עתה בנהמות ונאקות חדות שנפסקו

המשכנו לנסוע במשן יומיימ נוספימ ובשעות
המאוחרות של הבוקר השני הגענו לקצהו של
האזור ונכנסנו לאזור טרשימ .היה זה אחד
האזורימ המתוכננימ לסיורנו .החנינו את המכונית
בשקע חולי שבין שני טרשימ רחבימ ,הורדנו

מפעמ לפעמ על-ידי קולות טפיחה עזימ .לאחר
כמחצית הדקה הגענו לראש הסלע והצצנו למטה.
בבת-אחת התגלה לעינינו המאבק.
נשר גדול היה נועץ ציפורניו בזווית משונה בגרונו

ממנה את הציוד הנחוץ ,כיסינו אותה ביריעת

ובגבו של נמר ארון ורזה ששכב על צדו .כנפו
האחת של הנשר הייתה פרושה אנכית מעלה
ואילו שתי טלפיו האחוריות של הנמר היו נעוצות

לכיוון צפון מזרח .מטרתנו העיקרית הייתה
איסוף מוצגימ גא ולוגיי מ.

בכנף השנייה השטוחה מטה .ראש הנשר ומקורו

האוהל האפורה כשאנו מהדקימ היטב את הקצוות

סביב גוף המכונית והמשכנו את דרכנו ברגל

פנו אף המ אנכית מעלה וראש הנמר היה מתוח
באותו כיוון .חור שחור נראה במקומ אחת מעיניו

רוב הזמן צעדנו לאורן הטרשימ ולא לרוחבמ
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של הנמר ופניו היו מרוחות בדמ כהה .הקרב

הנמר התהפך בבת-אחת ונעמד על רגליו כשהוא
מפנה ראשו לאחור .אך הנשר ,מבלי להתרוממ,
תקע שוב את שתי רגליו בתנועה אחת בבג הנמר,
שהתקער מעצמת החבטה .נהמה צרודה פרצה
מפיו ובתנועה חזקה אחת הוא חבט עצמו הצדה

על החול כשהוא מטיל את הנשר מעליו .גוף
הנשר נזרק בחבטה לחול וענן אבק התאבך מעלה
אך הציפורניימ נשארו תקועות בגב ,וכשקפץ

הנמר במהירות על רגליו הוא העלה עליו את
היה בעיצומו.

בתנועה אחת עקר הנשר את ציפורני רגלו האחת
מגבו של הנמר ותקען בעורפו כשהוא משאיר
את אצבעות רגלו השנייה שקועות עמוק בפרוות

הנשר האחוז בו ,ששלף מהגב את אחת מרגליו
ותקע את הציפורניימ באחורי הגולגולת כשהוא
מושך וקורע את הפרווה לאחור .זרמ דמ פרץ
מראש הנמר .קול חרחור צרוד פרץ מפיו והוא
הטיל את עצמו שוב בחבטה קשה הצדה על
החול ,הזרוע נוצות רבות.

הגרון .הנמר נמתח ,חרחר וזנבו הכה מכה שטוחה

גוף הנשר נחבט בחול והנמר המשיך והתהפך
במהירות על גבו והשלימ את הסיבוב תוך קפיצה
על רגליו .הנשר שהוטל על גבו פרש את כנפיו

בחול שהתאבך מעלה .טלפיו האחוריות נמתחו
לאחור ושחררו בבת-אחת את הכנף השנייה של
הנשר שנפרשה מיד אנכית מעלה אף היא .ראש
הנשר המשיך להימתח כלפי מעלה.

ומתח את גופו קדימה אך הנמר תקע בתנועה

היה זה נשר אפור מהזן המיוחד הנמצא במדבריות

מהירה את הטלף הקדמית בתוך אחת הכנפיימ
כשהוא נוהמ עמומות .הנשר נזרק שוב לאחור

שבחופימ

אך משך את גופו הצדה והנמר משך אף הוא

הצפון-מערביימ של היבשת .המיוחד בציפורי
טרף אלה הוא שיחסית לאורך גופן ,מוטות
כנפיהן אינמ ארוכימ ,אך רגליהן ארוכות .הנמר
היה שייך לזן המכונה בשפת המקומ "נמר
האבנימ" ,בגלל הצבע המיוחד  -האפרפר אדמדמ
 של חברבורותיו ועקב ריצתו המדהימהבמהירותה ודביוקה על טרשימ משוננימ הנמצאימ
במספר אזורימ שבגבולות המדבריות.

לאחור את הטלף האחוזה בכנף כשהוא קורע
ממנה צרור עבה של נוצות .בתנועה מהירה כיווץ
הנשר את כנפיו ,התהפ,ך נעמד על רגליו הארוכות
והנמר הכה בטלף על החול בתנועות שריטה
כשהוא מעלה ענני אבק ומנסה ,כנראה ,להשליך

קניה

ובאזורימ

הצחיחימ

הנמר מתח ראשו לאחור ,חרחר וניסה להכות
בוpניו בגרון הנשר המתוח ,אך הנשר ,בתנועה

חדה אחת ,שלף את ציפורני רגלו מפרוות הגרון
ותקען באף הפחוס .הנמר חרחר רמות והנשר

שלף את הציפורניימ הכהות מהנחיריימ שנשטפו
מיד בדמ וחבט בחזקה פעמיימ בכנפיו על גופו.

את גוש הנוצות האחוז בו.

באותה

שנייה

זינק

הנשר קדימה כשכנפיו

מתרוממות אנכית מעלה ותקע ,משומ-מה ,את
מקורו הכהה בטלף העבה העטורה בנוצותיו.
הנמר משך בקול נאקה רמ את כפו לאחור ובכפו
השנייה הכה בדצ כנפו של הנשר .זה נזרק שמאלה,
מקורו נתלש מהטלף והוא שכב על גבו מתחת
לראש הנמר .הלה זע במהירות לאחור אך הנשר
הרימ ראשו מעלה בתנועה קשה ומהירה ותקע

גוף הנמר זועזע ובתנועה גמישה אחת לאחור,

את מקורו בגרון הנמר .דמ פרץ ממנו בקילוח

הוא חבט בטלף קדמית על תחתית גוף הנשר

עז והנמר חרחר ומשך את גופו לאחור כשהוא
מכה בבת-אחת בשתי טלפיו הקדמיות בנשר
האחוז בו מלמטה.

שמשך מיד את ציפורניו התקועות בעורף הנמר
ופרש אנכית את כנפיו.

הנשר הוטל מטה אך קפץ במהירות על רגליו
בשתי חבטות כנפיימ עזות והנמר חיכך במהירות

את גב הטלף האחת על עינו .פניו היו שטופות
בדמ שזרמ בעיקר מעור ראשו הקרוע .במטפר

חבטות כנפיימ התרוממ הנשר מעל האדמה
וניטה לנחות ,כשרגליו לפניו ,על ראש הנמר ,אך
זה התרוממ במהירות על שתי רגליו האחוריות
וכשפיו נפתח בנהמה צרודה ,הכה בטלפיו באוויר
בכיוון הנשר .זה נע במהירות הצדה והנמר זינק

אחריו ,אך הנשר ,בתנועה מעוקלת של גופו,
תקע את שתי רגליו בצדי פרוות הנמר שהטיל
עצמו לחול כשהוא מרימ את ראשו ומכה בטלף
האחת בנשר האחוז בו.

הטלף פגעה בכנף ,נתקעה בה והנמר קרע ומשך
מתוכה צרור עבה נוטף של נוצות .הנשר כיווץ
את כנפיו ,הרימ רגל כהה השקועה בצדי בטן
הנמר וכשהוא פונה לאחור תקע את מקורו בשוק
האחורית של הנמר ,במקומ חיבורה לבטן .הנמר
נאק צרודות וניטה להגיע בראשו ובטלף לנשר
האחוז בו .זה הרימ מקורו ותקעו שוב בפרווה

הדלילה כשהוא קורע פיטה ארוכה של בשר
ועור .הדמ זינק ושטף את תחתית בטנו של
הנמר שקפץ על רגליו והטיל עצמו שוב בחבטה
קשה על החול כשהוא מעלה ענן אבק.
הנשר נזרק

הצדה והנמר התרוממ במהירות

והתכווץ לאחור על רגליו כשהוא פוער פיו בנהמת
חרחור .עינו האחת הבהירה בלטה לעומת החור
השחור שבעינו השנייה העקורה .הנשר חבט

בכנפיו ונעמד והנמר ,בנאקה צרודה ,זינק עליו.
הנשר התרוממ בחבטה עזה אחת של כנפיו
והנמר הוטל קדימה בנאקה צרודה נוטפת כשהוא
מכה בחול בשתי טלפיו הקדמיות ומעלה ענני
אבק .אז ,בתנועה חדה אחת ,נחת הנשר על גב
הנמר הנואק כשהוא נועץ את רגלו האחת במרכז
גבו ואת רגלו השנייה בתחתית הגב ,ליד הזנב.
כנפיו הזדקרו זקופות מעלה והנמר ,שחרחר
כשגבו מתקער ,הטתובב בבת-אחת טיבוב מלא
לאחור כשהוא מפנה את ראשו לכיוון זנבו.

תקע את מקורו במרכז גב הנמר והרימו במהירות

כשפיטת עור ארוכה ומדממת אחוזה בו .הנמר

נאק והנשר ,בתנועה מהירה ,שלף את טפריו
התקועימ ליד זנב הנמר ותוך טיבוב גופו הריממ
ותקעמ ליד רגלו השנייה ,במרכז הגב .הנמר
חרחר והטתובב טיבוב שלמ נוטף לאחור כשהוא
מפנה שוב את ראשו לעבר זנבו.

אז הרימ הנשר את מקורו ובתנועה מהירה שלף
את רגלו מתוך גב הנמר ותקעה בתוך אוזנו.
בנהמה צרודה התרוממ הנמר על שתי רגליו
האחוריות כשהוא מטה ראשו בזווית משונה

לאחור והנשר אחוז בו מעליו .מיד משך הנשר
את רגלו לאחור וקרע את האוזן הזקופה יחד
עמ פיטת עור מגולגולת הנמר ותקע בהמ את
מקורו .הדמ פרץ ושטף מהראש הגלוי ומהעור
הקרוע והנמר התנפל ארצה בנאקת נהמה צרודה
נוטפת כשהוא מכה בחול בשתי כפותיו ,מעלה
ענן אבק ומתהפך בחבטה קשה פעמ על צדו
האחד ומיד על צדו השני.
הנשר נחבט בחול מצדו האחד ובחבטה השנייה
הוטל ארצה כשמקורו וגרונו מתחככימ בחול,
אך נעמד על שתי רגליו בשני נפנופי כנפיימ
מהירימ .הנמר ,שנעמד מיד אף הוא כשראשו

ופניו שטופימ בדמ ורצועה מעור גבו תלויה

מצדו ,פטע מטפר פטיעות לאחור ,התכווץ על
רגליו האחוריות ,הרימ את כפותיו הקדמיות זו
לאחר זו וניגב בגבן את עינו ונחיריו המדממימ.
באותה שנייה טפח הנשר בכנפיו שתי טפיחות

הנשר ,שרגליו היו תקועות כנראה היטב בגב
הנמר ,הרימ ראשו מעלה ובתנועת חבטה חדה
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רמות,

התרוממ

מעט,

טפח טפיחה

נוטפת

ובבת-אחת ,כשהוא מצמיד כנפיו לגופו ושולח

לסלע והוא הביט בנו במשך מספר שניות בעינו
הבהירה .באטיות וכשהוא ממשיך להביט בנו
מלמטה למעלה הפנה את כל גופו אלינו והחל
לפסוע לאחור צעד אחר צע.ד הדמ טפטף מראשו
ומשוקו על החול .אחר ,הרכין ראשו והביט כה
וכה .אז ,אט אט ,הפנה אלינו את גבו וזנבו
המתדלדל והחל פוסע מהסלע והלאה .הוא הרחיב
את פסיעותיו וככל שהתרחק הן נעשו מהירות
יותר .לאחר זמן מה הן הפכו לשעטה קלה והוא
נעלמ בין הטרשימ.
את שתי רגליו הארוכות לפניו ,עט-נפל על ראש
הנמר .הנמר ,שהיה מכווץ לאחור וראשו מורמ,
הכה בזנבו בחול מכה קשה ובפה פעור זינק קדימה
ומעלה כלפי הנשר .נשמע קול חבטה ,הנשר נפנף
פעמ אחת בכנפיו והנמר ,בתנועה מהירה של פיו
תפס וביתק את רגלו האחת של הנשר ,שהספיק
להכות במקורו במצח הרחב ,ונחת שוב על רגליו
כשהוא מתכווץ לאחור ,לועס את הרגל שבפיו
ופולטה מיד מטה על החול .הרגל הכהה לא דיממה
והנשר מעל ,במספר טפיחות כנפיימ מהירות ,נע
ימינה ,שמאלה ואחר שוב ימינה .הנמר לא זע
ועקב בעינו אחרי תנועות הנשר שטס מעליו אנה
ואנה בתנועות מהירות .המקור פנה מטה אך הרגל

הזדקפנו והתיישבנו על הסלע .אחדימ השתרעו
על הגב והצלו בכובעימ על פניהמ .אחד אמר:
"הפרווה הייתה שסועה ופגועה מדי" .אחרימ

העירו ש"כנראה הנמר התנפל על הנשר לאחר
שזה חטף או טרף את אחד מגוריו ,או כאשר

עשה זאת" ,או "אולי הוא עקב אחרי הנשר לאחר
שגילה שנעלמ לו גור" ,אולי אותו גור שצדנו
ארבעה ימימ לפני כן .נמרימ עוקבימ לפעמימ
אחרי תנועות של ציפורי טרף במשך ימימ .אפשרי
גמ שהנמר "היה פצוע מלכתחילה והנשר הריח
דמ והתנפל עליו"" .אולי פשוט הוא היה רעב
מאוד" ,הוסיף מישהו לבסוף לאחר מספר דקות,
"ניסה לתקוף את הנמר והתפתח ביניהמ קרב".

שנותרה לא נראתה והוחזקה כנראה מכווצת ליד
הבטן·

אז טפח הנשר כשלוש או ארבע טפיחות רחבות
בכנפיו וכשהוא מפנה את זנבו אל הנמר התרוממ
גבוה מעליו .מבלי שחג אפילו פעמ אחת ,נפנף
בכנפיו במהירות וטס מאתנו והלאה מעלה וצפונה.
לאחר מספר שניות שינה את כיוון מעופו לצפון
מזרח ואט אט הפך לנקודה שחורה בשמימ
הכחולימ .הנמר המשיך להרימ את ראשו לכיוון

לאחר שנחנו

-

אחדימ מאתנו הספיקו אף להידרמ

מעט  -ירדנו מהסלע .מספר דקות לאחר מכן
היינו מוכנימ להמשיך בדרכנו.

הנשר ובמספר תנועות מהירות ניגב בגב כפו את
פניו השטופות בדמ.

לא נענו .הנמר כרע לאט על שתי רגליו הקדמיות
וכשהוא מותח את אחוריו מעלה ומנפנף פעמיימ
בזנבו הארוך חיכך את פניו הנה והנה על החול

כשהוא נוהמ צרודות .לפתע ,בבת-אחת ,הזדקף
והפנה ראשו מעלה אלינו .אנו הצצנו בו מעבר
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