
 ומכשול  דורבנים

  חווה החקלאיתבשאוכלוסיית הדורבנים גדלה והולכת. ברור כבר לאחרונה  

חפירות טריות באדמה  נוכחותם. בשבה אני עובד, אני מבחין מדי כמה ימים 

ומתחת לשיחים, קוצים פזורים שמוטים על פני הקרקע ומקבצי גללים. מזל  

מפגשי דורבן   כמעט מדי יום עלשומע אני . שעדיין לא חיסלו את ערוגות הירקות

. אולי זה קשור להצטמצמות שטחי המחייה שלהם. הבנייה המאסיבית של   אדם

, חופרים עמוק  שלנו והשכונות מגורים  בנינים וכבישים דוחקת אותם לאזורי ה

מפתים  ה  , הסמוכיםהמתוק שדות הגזר אלו אולי ו . יםהחדש ים מתחת למכשול

זאת יודעים כל    החופש הנשלל מעל לפני הקרקע,אותם בריחם ובטעמם.  

הכבישים  בדרכי לעבודה  . הקרקע-מוענק בנדיבות מלמטה, בתת  הנמלטים,  

, ואפילו בבית  הספיקו לברוח מהמכוניות החולפותדורבנים שלא פגרי מצולקי 

השתכן לו זוג עליז ופורה, שמצליח לשטות בכל המלכודות   השכן, הספר 

וכשהוא פורש  פעיל בלילה  .שמציבים לו. הדורבן הוא חיה מכרסמת די גדולה

וקול שקשוק  הילוכו המתנדנד בלילות  .הוא נראה ענק  ודורבנותיו את קוציו 

בניגוד לאגדה הרווחת הוא אינו יורה את קוציו  מוסיף לו מימד מרתיע. קוציו, 

לקראת התוקף המתקרב ,   זקורי הקוצים מפנה את אחוריו  אלא  באויבים. 

למאורה  ולהזדחל  סגת מסתמר ומזדקף למלוא גודלו המדומיין ואחר כך ממהר ל

   נים לפצוע את פיהםרוב התוקפים לא מעוניהחפורה עמוק באדמה.  ,שלו

, או מצליחים לגלגל  את הדורבן באפו , נושכים םהנחושים שביניה . ומוותרים

   .שופהח אותו על גבו כשבטנו 

שונות, שאוהבים לאכול את בשרו הרך  ודתות  וישנם כמובן הציידים  בני עדות

המוזן מצמחים. הם מושחים את בגדיהם וידיהם בבצל חי המסווה ומחפה  

ויוצאים לצייד דווקא בשעות היום בהן הוא נוהג לנוח   , על ריח גופם  החזקבריחו 

מעלים וענפים מעט   במאורתו ולתנות אהבים. הציידים מדליקים מדורה עשנה

אורבים בפתח נוסף שממנו מגיחים לבסוף  בסמוך לפתח המאורה. הם  רטובים 

 חובטים בראשם באלה כבדה הם  בני הזוג, משתעלים ונחנקים מהעשן.

 וממיתים אותם.  

הוא נאמן לבת זוגו ומקיים עמה יחסי מין גם שלא על מנת ש קראתי עליו 

בכלל  והם עוד  םפעמים ביו 6-8  - כהם מקיימים יחסים אינטימיים . להתרבות

  . מסתבר ם גם אוהבים ללקק אחד את השני בעורף ולהתכרבל יחד ה .מונוגמיים 

הצעירים חסרי הלהט המיני   הם ממש לא מילניאליז או איך שלא מגדירים את ש

מתברר  עוד  לעשות משהו רק אם הוא דרך אפליקציה. שמתלהבים  , של ימינו 

לעיתים בשל צורך  שאפשר להיות לבוש בשחור ולבן בלי להיות כל כך שמרן. 

בסידן ובמינרלים נוספים הדורבן משנה מעט ממנהגיו הצמחוניים ומחפש  

  אלינו, בישוב הסמוך שמעתי ש.  את הסידן עצמות שיוכל למצוץ ולכרסם מהם

נסעתי    מתחת לגדר.  דורבנים  חפירות אחראי בית הקברות  בוקר אחד  גילה

הוא הסכים להיפגש אך ביקש ממני שלא אפרסם  . ארוע אליו לשמוע ממנו על ה 

הוא   ות.מצב האמר והפנה את ראשו לעבר .  את שמו. "לך תדע מי מאזין לנו" 



  לאף יצורלתת תכוון מ א ל הוא ו ,השקט שבהזכות ב מספר שבחר בעבודה הזו  

הוא כבר לא כל כך צעיר והילוכו   . לקלקל לו את שתיקת המתים הנצחית  חי

מבטו  את עלי האיקליפטוס בין המצבות. מדי פעם מרים   הב לגרף את  ואכבד. 

מגלה מחדש חברי ילדות שנפטרו ואת הורי חבריו. נזכר בקול צחוקם    ,ומתבונן

גולל  נהנה להשקות את הצמחים ואחר כך לעל המדרכות הצרות.   ובכובד צעדם

צורות רבות ומגוונות  בשנותיו הרבות במקום ראה  .רוקאת הצינור היבחזרה  

שאותן פוקדים  מצבות מטופחות פורחות ומוריקות  זכרון.ה אבל ושמירת  של

או אלמנות טריות ואהובות צעירות    . בני משפחה המחפשים נחמהבאדיקות 

, נוטות  סדוקות מצבות שכוחות ישנן  ן ד ילצוהממררות בבכי ומסרבות להינחם,  

האיקליפטוס  עצים , ורק עלי על צידן בשל תנועת אדמת העמק ושורשי ה

 פוקדים אותם. הנושרים  

ומוביל אותי   הוא מנגב את פניו במטפחת בד הולכים בין מצבות האבן. אנחנו  

  הבוקר שבו ראה את סימני החדירה  הוא מספר על  סאות הפלסטיק הלבנים. לכ

התקרב מעט גילה כי מתחת לשורה הראשונה של  כש .  לטריטוריה  שלו 

הקברים הסמוכים אל הגדר ישנן חפירות עמוקות ומחפורות טריות, קוצים  

לא היה בטוח כי אלה חפירות   בתחילה פזורים בשחור ולבן ושיירי עצמות אדם. 

שבשנים   מדריכי הטיוליםלאיזה תעלול של חשב שאולי זה קשור דורבנים, 

  להתרפק על הקבריםהאחרונות גילו את בית הקברות של הישוב, והתחילו 

אולי רצו להגביר את המתח   .)ובייחוד אהבו את קברו של המשורר הפרטיזן(

משהו כמו  . ולארגן איזה משימת בריחה מהקברים  והעניין בסיורים שלהם 

ומטיילים   ם קבוצות תייריהם מביאים . חילוניתהמתים התחיית  " מהארוןצאת ל"

אצל תיירי המצבות   מעורר  המתים המפגש הקרוב עם  . לסיורים בבית הקברות 

הוא רואה איך הם נצמדים אחד  ותמיד בתום הסיור הרדום , את יצר החיים 

  .וגופם מתעורר בתשוקה ישנה נגיעות חטופותומחליפים , אוחזים ידיים לשניה

אני אומד במבטי את המצבות, כן המקום הזה בהחלט ראוי לביקור נוסף, אולי  

,  מודה לו על העזרהאני .  ים האלה של תיירות המצבותסיורלאחד מה צטרף א

"בסוף הוא עוד    השמים,  מניד בראשו כלפי  וממהר אל החווה החקלאית. הוא 

   ."  לבן  יגיע רכוב על דורבן 

קורא לי לבוא. אני מתקרב  ו ראיתי ששחר נראה נרגש אל החווה  כשהגעתי 

שחר מגיע    ושוב הקוצים האלה בשחור ולבן. לעברו ורואה סימני חפירה טריים,  

הוא עוזר לי בעבודות  חשמליות.  ם רכוב על אופני  חווה למיים בשבוע  פע

הוא  המילים יוצאות מפיו כמו אחרי צמא גדול.  . לדבר אוהב  ובעיקר התחזוקה

משווה בין  הוא  אוהב מכוניות ויש לו חזון כלכלי הרבה יותר ברור משלי. 

הוא  . יש לי מזל אם , נתוני היצרן, צריכת הדלק ועוד פרטים השנתונים השונים 

סיפורי חבורת הג'יפאים שהוא אוהב להצטרף אליהם   לא מוסיף על זה גם את 

עם הג'יפים שלהם  נהנים לטפס  חבורה תוססת של אנשים מבוגרים שבשבתות. 

עם רכבים   חזור לביתם , ול שקוע בבוץ סמיך וטובעני לאו דיונות החול  על 

רתי.  כבר השתחרלפחות  מנושממבוצבצים. מזכיר לי קצת שירות מילואים, 

. המחשבות שלי  מפסיק להנהן ומתחיל לפהקואני הולך לאיבוד  מסויםבשלב 



בשנים האחרונות המיכל שלי כבר מלא, ואני   . נודדות ואני מחכה שיסיים כבר

העסקה הגרועה  מ מתוסכלאני לא מצליח להכיל יותר את הנערים הבאים אלי. 

תמורה ברגע  בו,  חבקמותומך להם קשיב מ ,את מיטב שנותיי  נותן הזו שבה אני 

כל המאמץ שירקתי  וכל הזיעה שהגרתי ואיפה  . הגבאלי את מפנים הם אחד, 

 איש זקן ונרגן.  הפכתי להיות מסתבר ש  , כן  .בשבילם. כבר עדיף לגדל כלב

שינסה  , ומשעממים שהסיפורים שלו ממש   שחרלומר ללפעמים מתחשק לי 

שילמד  כי חשוב והתרגל קצת הקשבה אקטיבית ואולי שתיקה רבת משמעות. ל

 כל כך הרבה מילים.  הוא משתמש ב . קצרל

אוהב לקנות בגדים ומגיע לבוש כמו דוגמן ושערו משוח בג'ל שמנוני.   מאוד  הוא

חרי שעות  א שטיפת מכוניות פו. הוא עובד ב בכסאת כל הבגדים הוא קונה 

לבגדי  את הבגדים היפים שלו חליף מהוא  כשהוא מגיע אל החווה    .הלימודים

ולריח תערובת  הגינון נמשך לקול טרטורן של מכונות  הוא  עבודה במחסן הכלים.

עם מכסחת הדשא ולהגיע לפינות הנסתרות  והב לכסח את העשב הרך אהדלק. 

בעונה הנפלאה  , להפוך ולתחח את האדמה עם המתחחת עם החרמש המוטורי 

יש לו כשרון   .מהאדמהללא מאמץ ובקלות ופורץ שבה הכל שופע  הזו  קצרהוה

מקשיב לקולן ויודע לאבחן ולתקן   הוא  טבעי למכונות, והוא ממש מבין אותן. 

מנקה פילטרים סתומים, מותח רצועות ומכוונן את מערכות   בעיות ותקלות. 

ידיו עדינות ורגישות והברגים והאומים נענים לו בקלות  הדלק וההצתה. 

 ובשמחה.

פינת הישיבה. הוא מפנה אלי את גבו ומרים את החולצה.   לכיוון  אנחנו הולכים  

 וחבלות טריות.   אדומות ועמוקות כל הגב שלו מלא בשריטות

 קרה לך?" אני נזעק.  "שחר מה 

הוא מתחיל לספר והפעם אני מקשיב מרותק. מסתבר שהטמבלים הצעירים  

   . באמת יודעים לעשות שטויות

הם הבריזו כרגיל מאחד השעורים והלכו לעשן במקום הקבוע מאחורי כיתות  

האנגלית. נחבאים מאחורי גדר חיה של שיחי עופרית הכיף. אחד החברה הציע  

אולי גם חומר חדש לעשן. הם נכנסו לתוך מעביר המים   לבדוק מקום חדש ו 

נקז את מי הגשמים במקום  . הוא אמור לשנחפר והונח במקביל לסלילת הכביש

ריח מושך של הרפתקה אסורה  .  אדמת הבור רחבת הידיים שהפכה לכביש 

וברוחב של מטר בערך.  צינור בטון בגובה  הוא מעביר המים  עמד באוויר. 

נכנס אור יום אבל ככל שנכנסים למעבה הצינור החשיכה עוטפת.  בתחילה עוד 

הניידים והלכו בחשש  והתקדמו לאט.   הטלפונים הם נכנסו. הדליקו את פנסי

הייתה הסתעפות בצינור והם התחילו לפחד. אף אחד לא רצה   יםמדי כמה מטר 

שחוזר אחורה וכך הם התקדמו. אחרי שכבר כמעט הגיעו לישוב   זה  להיות

מתחת לאדמה החליטו שזה מקום בטוח דיו לעשן את החומר הירוק.   השכן

שנכנסו לפני  ועל המשורר הפרטיזן האנשים  על שחר לוקח אוויר ואני חושב 

  איפה הם ואיפה אלה.  שנים למעבירי מים ותעלות ביוב כדי לברוח אל החופש.



  והדליקו את הסיגריה. אחרי שסיימוהמבוטן, על דפנות הצינור   נשענוהם 

פנו  התחילו לחזור חזרה בצינור. כנראה שבאחת ההסתעפויות הם התבלבלו ו

טרייה ועצבנית לשני   א אימדורבן.  הנקבת הטריטוריה של בטעות ישר לתוך 

צאצאים, שבניגוד לנו אנשי החינוך, לא דפקה חשבון לאף אחד. הכניסה להילוך  

שהצליחו   אחורי והתנפלה על המסטולים הקטנים. עד שהבינו מה קורה, עד 

לברוח חזרה אל הצינור הראשי ולכיוון הנכון עברו עליהם רגעים מפחידים  

שיפדה אותם בקוציה החדים, והשמיעה קולות מאיימים.   ניתדורבהוכואבים. 

מרוב  פצועים וחבולים ובעיקר המומים.  בסוף הם הצליחו לצאת חזרה לאור.  

  ,והלכו עברייני הצעצוע,   המניירות שלואת שכחו את קוד החשאיות שלהם הלם 

 וסיפרו הכל.    , מחנכות השכבהלזרועות  ישר ממש רצו 


