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 איך להרוג ציפור פצועה:

 

הן כדי למנוע נזק נוסף לנוצות. בשום מקרה אין מסיבות הומניות והן , מהר ציפור פצועה יש לתפוס ולהרוג כמה שיותר

 .דרהא   ותפוגע באיכלחבוט בראשה, משום ששטף הדם הפנימי, תוצאה בלתי נמנעת של חבטה בראש, 

מתחת לפרקי הכתפיים. לחץ שמופעל באופן הזה  בדיוק גופהלמחוץ את הדרך הטובה ביותר להרוג ציפור פצועה היא 

מעכב מיד את פעולת הלב והריאות וגורם למוות בתוך שניות אחדות. ציפורים קטנות אפשר להרוג בשיטה הזאת בקלות 

פעלת ולכרוע ברך על גוף הציפור לפני הרים את הכנפיים מעל הגב יש להביד אחת. אבל כשמדובר בזנים גדולים יותר 

 ...הלחץ

 

 "צעדים ראשונים בהתקנת אדרים )פיחלוץ("

 1949אמט ר' בלייק. הוצאת המוזיאון לטבע של שיקגו, 
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ינה, חסונה, חומסת, מסוימת בשם מאזה כל מה שהיה לי בראש באותם ימים. ובמיוחד: ציפור אחת  ציפורים.

 . ויסודי אטי בשה את תל אביב וחוללה בה חורבןשכ

בנגל המערבית שבמזרח במחקר בן שלושה חודשים -. חזרתי ממסע2009חודש יולי של שנת סוף זה היה ב

חום כבד ולח חיבק אותי ולהעלות את הממצאים על הכתב.  לנוח מעט . התכוונתימכורתה של המאינההודו, 

חשבתי לגמור לכתוב את המאמר  מחשבותי היו טרודות בזוטות., וכבדהאחזה בי עייפות . ציאה מהטרמינלבי

לסמינר מחלקתי על מקוצרת של אגודת האורניתולוגים הבריטית, ולהכין גרסה כתב העת הבינלאומי ", IBIS"ל

את התצלומים  בלוג הצפרות שליהתכוונתי להזדרז להעלות ל .ת תל אביבאוניברסיטשארגנתי ב ,המאינה

, ; המקור עמוק בתוך העיןעייף ומופתע דרורינה מנקרת בעינו של אשבו מ יקר תצלום התקריבבע ;שצילמתי

אביבית כדי להשלים -ינה התלכמה תצפיות על המאוגם לערוך עוד  – פרקדן על הקרקעקפוא גופו של הדרור 

 . במחשבותי רהרשהלכה והתב טרידה ביותר,תמונה מ

אמצא את חברתי איך אפשר היה לשער ש גוריון.-הנחיתה בבןאחר מיד ללא יכולתי להעלות בדעתי מה יקרה 

שאראה מקרוב , שים נפשי בכפיקלע למרדף, שאישא, הן שלאסוהכולי לתוך שאב יאשהטובה רות שבורה, 

לא מתכוונת להישרדות ואני  – שיעור מטלטל בהישרדות אני עומדת ללמודשלא העליתי בדעתי . את המוות

כוונת להישרדות ; אני מתבתבונת ינשופה של מינרווה ונישאים בכוחה של רוח אדירהשל בעלי כנף, הניחנים 

 .צועדים הישר לתוכהוביצה טובענית לעצמם  מכיניםש אנושית, של הולכים על שתיים,

 שקול ברצינות הסבה מקצועית. שכל זה יוביל אותי ל יכולתי לחזותלא וכמובן, 

 , כמו שאומרים אצלנו הצפרים.ר אחת על העץ משתיים בידדיף ציפוע: המאוחר טוב, אין להקדים את

 

והנחתי שהיא מרדימה את  . השעה היתה שמונה בערב,ענתהלא  כשחיכיתי למזוודה התקשרתי לרות. היא

כהרגלנו: אני  הביתה החלטתי שבכל זאת אסע אליהחודשים.  שבעה שבדיוק מלאו לה – עלמהשלה, הבת 

אנד הדג'ס מהדיוטי פרי, היא תמיד מכינה תקרובת, ואנחנו שותות ומעשנות  תמיד מביאה גלנמורנג'י ובנסון

כבר יותר מעשרים שנה, מאז  – רות היא החברה הוותיקה ביותר שלי על הזמן שעבר. ומחליפות סיפורים

רת מוכ, כ, והיא מבלה בה את רוב זמנהבתל אביב ברחוב שינקיןיש לה חנות ספרים קטנה . השירות הצבאי

 היתה לנו פעםשל מרחק.  שכבה דקהאבל שומרת תמיד על  ,יא כריזמטית ויפה, מצחיקה וכובשת. התוכקורא

אבל היא לא קלקלה את הקרבה בינינו, ונשארנו כרוכות זו בזו אפיזודה רומנטית קצרה ולא מאוד מוצלחת, 

 .במשך כל השנים שחלפו

תא המטען של לתוך העמסתי  –משקפות , הסולם המתקפל, ההחצובההמצלמות,  –המזוודה ואת הציוד  את

נכנסה  היאמאז ש , רות ואני,מעט התרחקנושך חשבתי על כ . בדרךאל רותוהוריתי לנהג לנסוע  ,המונית

 אני לא יודעת למה שידעתי שבכלל לא קל לה לגדל ילדה לבד. אףנעלמתי לה, על כך שקצת  חשבתילהיריון. 

  לא הצלחתי להתחבר. ,לא פשוט בשבילילגמרי ה הי , והלידה,כל הסיפור של ההיריון הזה –

החלפנו כמה אימיילים  –רות ידעה שאני באה הערב , ולא היתה תשובה. מהדרך התקשרתי אליה שוב

עצמתי נכנסה בחלון. ודביקה רוח חמימה שקעתי לאחור במושב, ענייניים בשבוע האחרון והחלטתי לא לדאוג. 

ל פניו ביעף במחשב, בזמן הטיסה, נזכרתי לרגע בתצלום שעברתי עינה. שקעתי במחשבות על המאעיניים ו

דחוסים כל כך בהמתנה, חיפוש, תצפית,  ותצפרהלי ראוי למחשבה שנייה. זה תמיד כך: מסעות נראה וכעת 



הכול , ובסוף המסע או מחרידה עולצתציפורית חיים -דרמת ;מתוחה, מעקב ממושך עד צאת הנשמהסבלנות 

לחזור הביתה, לדירה תמיד . אני חייבת בבוקרהיער  קולותהקקופוניה המסעירה של  מתערבל בראשי כמו

כדי להתחיל להבחין בקולות ובמראות,  –לפי מילין מהיער אלהתרחק  –הקטנה והשקטה שלי בתל אביב 

 לשזור חוטים, לספר סיפור.

 עלים אדמדמים, למרגלות עץציצו מתוך מרבד של שהינה רגליים של גוזל מא בתצלום שקפץ לעיני רוחי נראו

שנחמס על ידי הוריו. הוא  ,קן של דרורים –עץ גזע גומחה בינה שקפץ מתוך אגוזל מהיה הסאל הנושר. זהו 

זמן לא רב אחרי שבקע מביצתו, ונחת בראשו על המצע הרך. אני זוכרת היטב איך עצרתי נשימה לרגע:  קפץ

נשפתי בהקלה חשבתי שמת מעוצמת הנפילה. ת, ולא זע. הגוזל קפא כך, רגליו באוויר, למשך שניות אחדו

 תנועה לאבריו המרחפים. הוא הצליח להיעמד על הרגליים אחרי שורה של גלגולים שובי לב.שבה כאשר 

הוא עומד על ראשו. הוא הוא קטן. הוא נופל מגובה עצום.  :חשבתי שמעניין להתעכב רגע על הגוזל הזה

 לדרכו. הולך מתגלגל. נעמד על רגליו. 

המינים הפולשניים המסוכנים בעולם. היא  , היא אחדעם הגוזל המאינה, כבר ידעתי הרבה לפני המפגש הזה

במיוחד מקנני חורים וגומחות כמו הדרור והנקר,  –שלהם מחייה השלמים של ציפורים ממקומות  דוחקת מינים

מהודו שהובאה  –אביבית -ינה התלהמאמרקם החיים על פני כדור הארץ. וגורמת לקרע ב –הדוכיפת והירגזי 

, כדי להציגה לפני מבקרים צפארי בפארק הירקוןמתחם הלבאמצע שנות התשעים של המאה העשרים 

עשתה כאן כברת דרך של כבר  –חררו או ברחו אל המרחב הפתוח לחקור אותה, וכמה מבניה ובנותיה שוו

לנסות להתחקות אחר תוצאותיה וללמוד את הרס והרג. מטרת המסע שלי הייתה לתעד את הכוחנות שלה, 

לא רק ינה היא ו קבור במצע העלים, הזכיר לי שהמאינה הפעוט, שרגליו באוויר וראשהמא אבל גוזל .מנגנוניה

גם לה יש סיפור של הישרדות והתגברות, נאה, קופצנית, ברוכת כישרונות, וגם ציפור קטנה, מין מסוכן. היא 

גם חשבתי שיהיה נכון לתת מקום  ה.ותיקורבנהירגזי והדוכיפת, , דרור המצוישאינו נופל בהכרח מזה של ה

 גוזל שנחת על ראשו.התק מנטלי: לא לשכוח את רשמתי לעצמי פלסיפור שלה, כשאתיישב לכתוב. 

, אחד העם-שינקין. ביקשתי ממנו לעצור בפינת להי, בלי לומר מ, הנהג האטיוחנן הסנדלרכשנכנסנו לרחוב 

, עמד רק ספר אחד. בכל יום היא של רות חנות הספרים של רות. בחלון הראווה, כהרגלהספר", "בית לפני 

החנות דממה טרומן קפוטה.  " מאתבדם קר". הפעם היה זה חדשספר רק עותק אחד של מעמידה בו 

סבך של קקטוסים ב חצר עמוסההציוד לחצר הפנימית שמאחורי החנות, עם נכנסתי עם המזוודה ו באפלה.

מה היה לי שאני שומעת . שום דבר. נדועליתי לדירה של רות. הקשתי בדלתפסלי חימר של דמויות כורעות, ו

בו היה  ;צרור המפתחות שלי הוצאתי מהמזוודה את אין מענה ואין תזוזה.. הקשתי שובקולות מתוך הדירה. 

 ת נפתחה כמעט מאליה.דלוה –בינינו  ההסדרגם לרות יש מפתח לדירה שלי, זה  –מפתח לדירה של רות 

-מראה: איה. הרושם השני היה ך ומרירריח: עבה, סמיהזה של  הרושם הראשון שהיכה בי בתוך הדירה היה

צעצועים של תינוקת,  מקום נחו באי סדרקפה. בכל הה על גדותיה על שולחן תלית עמאפרה ענק סדר ולכלוך.

של  –יבבה מעין הרושם השלישי היה הקול:  פים.אריזות של חטי ,שאריות מזון מגזינים, צלחות לא נקיות,

רות? והיבבה . שלא פסקו רות? קראתי והלכתי בעקבות הקולות עלתה מאחד החדרים.ש –תן? של כלב? 

 ה.התחזק

מחבקת את ברכיה, מתנדנדת כפופה ו, ליד עריסה מעץ יושבת על שטיח קטן ,עלמהמצאתי אותה בחדר של 

אלי, לקחו ": בקול ריק היא אמרה ,כששאלתי אותה מה קרה .מהנהן יאת מומגרונה יוצ, דמפטי-כמו האמפטי

 .ייבבהו ".עלמהלקחו לי את . לקחו לי אותה. עלמהלי את 


