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בעקבות העיר האבודה Z
זו הייתה תעלומה שהסעירה בשעתו את העולם :קולונל פרסי פוסט ,מהמוערכים שבחוקרי ארצות ,חדר
למעבה הג'ונגל באזור המכונה "הגהנום הירוק" * הוא היה בדרכו לגלות עיר אבודה אך עקבותיו אבדו
ללא השאר שריד

הרב אליעזר אייזיקוביץ
איפה אחזנו ואיך הגענו לכאן:
אנחנו בטרה אינקוגניטו – אדמה בלתי נודעת .הגענו לכאן משום שהצטרפנו למסעו האחרון של
פרסי פוסט ,האיש שכמיהתו למצוא את העיר האבודה  Zהפך כבר מזמן לשיגעון לדבר אחד .לרוע
המזל הוא שאב לתוך טירופו גם את בנו ג'ק ,ואת החבר של בנו ,ראליי רימל.
זה יכול היה להיות טיול נחמד של "בין הזמנים" שבו אב ובנו מתאחדים לחוויות משותפות (אגב,
המלצה טובה לכל האבות הקוראים שורות אלה ברגע זה ממש :שימו בצד את העיתון .הוא לא יברח.
לכו לעשות משהו עם הבחור הצעיר!) ,אבל לא כשעושים את זה בלב יער השורץ עכבישים בגודל
אדם ,כלבים דו-חוטמיים ,נחשי אנקונדה באורך עשרים מטרים ,קניבלים שאין דבר שהם אוהבים
יותר מאשר לנשוף חיצים טבולים בארס צפרדעים לעבר מגלי ארצות נועזים ,ושאר תפלצות
אימתניות מהסוג שפוסט נתקל בהם בדרכו.
תשעה ימים אחרי שהשאירו מאחוריהם את נקודת הציביליזציה האחרונה הם חוצבים את דרכם
בסבך עד ל"מחנה הסוס המת" ,המקום האחרון אליו הגיע פוסט בניסיון הקודם שלו .מכאן הם
שולחים את ההודעות האחרונות שלהם לעולם" .בשעה שתקראו את השורות הללו אנחנו כבר מזמן
נהיה בבלתי נודע ",מסיים פוסט את הכתבה האחרונה שלו לעיתונים .הוא צודק לגמרי .עובדה :גם
כעת כשאני כותב את השורות הללו אין לי מושג היכן הברנש נמצא.
את מכתבו האחרון מקדיש פוסט לאשתו" .אל תחששי לגורלי – הפעם לא אכשל ",הוא מבטיח לה.
אבל אז הוא מוסיף" :אם לא אחזור אל תשלחו אחרינו ציוותי חילוץ .אם אני לא אצליח לשרוד את
הג'ונגל אף אחד אחר לא יצליח".
לאחר שהסבלים מסתלקים לדרכם עם המכתבים נותרים שלושת החוקרים מצונפים סביב להבות
המדורה ,מביטים בעיניים נעצמות בגצי האש המתחרים עם גחליליות הלילה .זו הפעם האחרונה
שמישהו שומע מהם.
א'
משולש ברמודה אנושי
שנתיים לאחר היעלמותו של פוסט פרסמה החברה הגיאוגרפית המלכותית בלונדון את ההודעה הבאה:
"אנו מוכנים לסייע ככל שיידרש לכל משלחת חיפושים מאורגנת כהלכה בידי בעלי מקצוע המבקשים
לברר את גורלו של פרסי פוסט".
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בתוך ימים מעטים הוצפו משרדי החברה במאות מכתבים" .אני בן  36בכושר גופני מעולה ",נכתב באחד
מהם" .אני חסין בפני מלריה ,מתנשא לגובה ( 1.87עם גרביים!) וקשוח כמו מסמר" .אחר כתב" :אני
מוכן להקריב הכל ,כולל את חיי".
רבים נמשכו לאופי ההרואי של החיפוש ולסיכוי להיות ה"הנרי סטנלי" הבא ,האיש שחמישים שנה קודם
ל כן איתר והציל את חוקר הארצות המהולל ליוינגסטון לאחר שהכול סברו כי אינו עוד בין החיים .רבים,
ובהם נינה אשתו של פוסט ,האמינו שחברי המשלחת מוחזקים בשבי הילידים – מנהג די נפוץ אצלם
(כעבור כמה עשרות שנים כאשר הרשויות בברזיל יצרו לראשונה קשר עם שבא טוחקהאמי הם מצאו
אצלם חצי תריסר שבוים לבנים).
בפברואר  1928מבצע ההצלה הרציני הראשון יצא לדרכו בפיקודו של ג'ורג' דיוט ,קצין בחיל האוויר
הבריטי ועמית בחברה הגיאוגרפית המלכותית .בטרם צאתו קיים דיוט מסיבת עיתונאים בו הסביר ש"כדי
להצליח אני זקוק לאינטואיציה של בלש ולכשרון של צייד חיות פרא .בעני רוחי אני סבור שקולונל פוסט
עודנו בחיים אך מצבו קשה מאוד .אני זוכר לפני שנים שנלכדתי במלתעות הג'ונגל וליבי התמלא בייאוש
כאשר ידעתי שאיש לא יבוא להצילני .זו בוודאי גם תחושתו של פוסט ברגעים אלה".
דיוט פרסם מודעה בעיתון בו חיפש אחר מתנדבים למשימה .הוא קיבל עשרים אלף פניות (!) .ביניהם
היו רוג'ר רימל ,אחיו בן השלושים של ראליי ,ואלזה ,אימו של ראליי .אולם דיוט בחר רק חוקרים
מנוסים ,מומחים טכניים ומורי דרך מקומיים .משלחתו מנתה  26חברים ואיתם שבעים שוורים ופרדות
כדי לשאת למעלה משלוש טון מזון וציוד לרבות רפסודות מתנפחות ומצלמות הסרטה .הברזילאים כינו
את המשלחת "מועדון המתאבדים".
כמקובל דיוט כיסה חלק מעלויות המשלחת בחסויות שקיבל מעיתונים תמורת כתבות בלעדיות ששיגר
אליהם .הכתבות מלאות תיאורים בומבסטיים אודות "פראים" "נחשים" "נמלי אש" "מיליון יתושים"
ו"אותה מפלצת ירוקה – הג'ונגל האימתני בכבודו ובעצמו".
דיוט עשה פריצת דרך .הוא פגש אינדיאני שלדבריו שימש מורה דרך עבור הקבוצה של פוסט .בתמורה
למתנות הסכים לקחת את דיוט למקום האחרון בו ראה את פוסט .בהגיעו לשם הבחין דיוט באות Y
החקוקה על גזעי העצים" .אין ספק שאלו הם הסימנים שפוסט השאיר אחריו ",צהל דיוט.
בלילה אנשיו התקינו מכש יר מוזר שפלט שריקות וקולות .היה זה משדר רדיו חדשני שבו שידר את
הכתבות לעיתון והודעות לאשתו .כעבור שבוע הגיע לישוב זעיר של שבט נהוקווא .דיוט הבחין בתכשיט
יוצא דופן שהיה תלוי במחרוזת על צווארו של אחד הילדים במקום .הייתה זו תווית ברונזה קטנה עליה
נחרטו המילים "חברת וו' ס' סילבר" .זה היה שם החברה שציידה את המשלחת של פוסט .מאוחר יותר
בביתו של מקומי בשם אלוקו ראה דיוט ארגז ציוד בסגנון אירופאי.
אלוקו טען כי פוסט נהרג בידי חברי שבט אחר ,אבל חשדו של דויט התעורר כי אלוקו הוא-הוא הרוצח
בעצמו .בשלב זה המים והמזון של דויט כמעט אזלו וכמה מאנשיו היו כה תשושים עד שבקושי היו
מסוגלים ללכת .גם מכשיר הרדיו ניזוק מה שגרם לשידור האחרון שלו להתנתק באמצע( .ה'לוס אנג'לס
טיימס דיווח" :זעקת המצוקה מהג'ונגל ניתקה בעיצומה!") אם לא די בכך ,אחד הילידים בא בלילה
להזהיר את דיוט כי אלוקו זומם להרוג ולשדוד גם אותו.
דיוט קיבץ את אנשיו ועוד באותו לילה עם נמלטו בסירות קאנו .אחד הטכנאים הצליח לתקן את הרדיו
מספיק זמן בשביל לשדר לעולם הודעה חפוזה" :מצטער לדווח שמשלחת פוסט נספתה בידי ילידים
עוינים ...מצבנו חמור .התפללו עבורנו" .המשלחת השליכה את המשדר למים שורצת התנינים יחד עם כל
יתר הציוד הכבד כדי להחיש את בריחתם .העיתונים דיווחו" :משלחת דויט במנוסה :סיכויי הישרדותם
נמוכים!"
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כאשר דויט ואנשיו הגיחו לבסוף מהג'ונגל – חולים ,כחושים ,מזוקנים ועקוצי יתושים – הם התקבלו
כגיבורים .דויט פרסם את ספרו "אדם מול הג'ונגל" זכה לפרסום עולמי.
אבל בני משפחתו של פוסט הטילו ספק בסיפורו של דויט .בריאן פוסט ,בנו של פרסי ,אמר שאביו הידוע
בפראנויה החשדנית שלו לעולם לא היה חורט סימנים גלויים על גזעי עצים .בנוסף ,לא הייתה לדויט שום
ראיה לכך שאלוקו רצח את אביו פרט לתחושת בטן מעורפלת .כעבור זמן קצר פרסמה המשפחה הודעה
רשמית" :עדיין אין כל הוכחה ששלושת החוקרים מצאו את מותם".
ב 1932-צייד לבוש במכנסי רכיבה ומקטורן ספורט הופיע בשערי השגרירות הבריטית בסאו פאולו
וביקש לשוחח עם הקונסול הכללי .יש באמתחתו מידע חשוב הנוגע לפוסט ,אמר.
האיש הציג את עצמו בשם סטפן רטין ,אזרח שוויץ ,שיצא למסע ציד עם שני חברים באזור נהר טפאחוס,
בקצה האמזונס .הם נתקלו בשבט מקומי שהחזיקו בשבי גבר לבן ארוך-שיער .בלילה ,לאחר שבני השבט
נרדמו ,ניגש אליהם הזקן והציג את עצמו בשם פרסי פוסט.
עדותו של רטין עוררה סימני שאלה רבים .מדוע השאירו את פוסט בשבי? ומה ההיגיון שפרסי ימצא
בקצה אחר לגמרי ביער האמזונס מהמקום בו דווח לאחרונה? אבל הקונסול הכללי ,שהיה מיודד עם
פרסי ,דווקא נטה להאמין לעדות מה עוד שרטין התחייב לחזור לג'ונגל ולחלץ את פוסט ללא כל תמורה.
הוא יצא לדרך יחד עם שני אנשים ,אחד מהם כתב מטעם חברת החדשות יו-פי .הדיווח האחרון מהם
התקבל רגע לפני שנכנסו לש טח אינדיאני עוין" .אנחנו כבר יוצאים להרפתקה!" סיים העיתונאי את
הדיווח .איש לא שמע עוד על שלושת המחפשים.
בשנת  1933אנגלי בן  35בשם אלברט דה ווינטון הגיע לברזיל ונשבע למצוא את פוסט חי או מת .לבוש
בבגדי ספארי מגוהצים ,אקדח תלוי למותניו ומקטרת בפיו נבלע דה ווינטון לתוך היער .הוא הגיח מתוכו
כעבור תשעה חודשים כשבגדיו קרועים ופניו מצולקים וכחושים .הוא נח במשך שבועות אחדים בישוב
אינדיאני קטן ,התאושש ,ואז שב חזרה אל הג'ונגל .כעבור חודשים אחדים הגיח רץ אינדיאני מהיער ובידו
פיסת נייר מקומטת" .נפלתי בשבי ",נכתב בפתק" .אנא שילחו עזרה" .גם הוא ,כמו קודמיו ,לא נראה עוד
בין החיים.
לפי אחת ההערכות לפחות מאה משלחות נוספות נכנסו ליער בתקווה למצוא את פוסט או את העיר ז .הם
לא שעות לאזהרתו האחרונה של פוסט "אם אני לא אצליח לשרוד את הג'ונגל אף אחד אחר לא
יצליח" .רבים מהם אכן לא חזרו .ביניהם הייתה מורה בת  32מניו זילנד שבטרם נעלמה שחררה יונת
דואר עם פתק בו נכתב" :אני מתה בשמחה ביודעי שאמונתי בפוסט ובעיר הזהב האבודה שלו לא היו
לחינם".
הגיעו הדברים לידי כך ששלטונות ברזיל הוציאו תקנה האוסרת על משלחות חיפוש לחפש את פוסט ללא
שקיבלו היתר מיוחד לכך .האם זה עזר? כמובן שלא .המשלחות פשוט יצאו בלי ליידע את השלטונות מה
שאומר שאין בידינו נתונים מדויקים על מספר האנשים שיצאו בעקבותיו או על (מר) גורלם .קולונל פרסי
פוסט הפך למין משולש ברמודה אנושי ,השואב את כל מי שמתקרב אליו לתוך החידלון.

ב'
יקומים מקבילים
כעת הגיע תורם של השרלטנים ומאחזי העיניים .היו כאלה שטענו שפוסט הותיר מפה בכתב סודי שרק
הם השיגו; או שהם גילו פריט כלשהו שהיה שייך לו; או שיש להם עדות חדשה שאיש לא שמע קודם
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אודות מקום המצאו או מסלול הליכתו .השמועות בעניינו היו כה נפוצות עד שה'ניו יורק טיימס' התחיל
לפרסם אותם תחת הכותרת "שוב דווח על גילויו של קולונל פוסט".
רוב העדויות הדמיוניות תיארו אותו בדמותו של אדם בעל זקן לבן ארוך וכעיניים עגומות הלבוש בגדים
קרועים וחי אי-שם בשבי האינדיאנים .אחרים העדיפו לדמיין אותו כמלך שחי בפאר ובהדר באיזה כפר
ג'ונגל נידח מוקף בפראים המתייחסים אליו בחרדת קודש .היו גם כאלה שתיארו אותו כסוכן סובייטי
הפועל בחשאי בברזיל או סתם מתהלך כמשוגע לאורך איזה נחל שורץ דגי פירנה .התקשורת הסתערה
בהתלהבות ובחדווה על כל בדל אינפורמציה והציגה אותו בכותרות רעשניות.
בי נתיים החלו מיסיונרים להגיע לאזורים הנידחים של האמזונס .אחד מהם מצא ילד לבן שחי בקרב שבט
הקוקירו .לטענת ראש השבט ,הילד הוא בנו של ג'ק פוסט שהתחתן עם אישה אמזונית ונטמע בקרב שבטי
הג'ונגל .ב 1943-עיתון ברזילאי שיגר עיתונאי לאתר את נכדו של פוסט .הלה חזר עם צעיר בן  17בשם
דוליפ שצבע עורו אכן היה צח ולבן כשלג" .נמצא הצאצא האבוד של החוקר האגדי!" זעקו הכותרות.
אפס בדיקה רפואית העלתה ש הצעיר פשוט לוקה בתופעה גנטית הקרויה לבקנות ואין לו שום קשר
משפחתי לפוסט.
כל אותן שנים המשיכה נינה פוסט להאמין שיבוא יום ובעלה הישיש ובנה המבוגר יחזרו .אפילו בשנת
 1950בשיחה עם עיתונאי עוד אמרה שהיא לא תופתע אם הם יופיעו בכל רגע על מפתן הבית – בעלה בן
 82ובנה בן .47
באפריל  1951אורלנדו בואס ,פקיד מטעם ממשלת ברזיל האחראי על האמזונס ,הודיע כי ילידים משבט
קלפולו הודו כי הם אלה שהרגו את שלושת החוקרים .לטענתו אף מצא את עצמותיו של קולונל פוסט.
בתמורה שיגרה ממשלת בריטניה לשבט הקלפולו את הפרס המובטח למי שימצא את פוסט :עשרה ק"ג
חרוזי זכוכית וסליל של חוט דיג משובח בשווי  75דולר .אולם בבדיקה של המכון המלכותי
לאנתרפולוגיה בלונדון נקבע כי לא מדובר בעצמות הנכונות (ככל הידוע ,שבט הקלפולו לא החזיר את
הפרס עד היום)..
ארבע שנים לאחר מכן בריאן פוסט ,אחיו הצעיר של ג'ק ,החליט לערוך חיפוש משל עצמו אחר אחיו
הנעדר .עשרים וחמש שנה חלפו מאז נעלם האח אבל בריאן נאחז בתקווה הקלושה שהוא בכל זאת חי אי-
שם .הוא השכיר אווירון קטן ופיזר אלפי עלונים מעל שמי הג'ונגל .בעלונים היה כתוב" :האם אתה ג'ק
פוסט? אם התשובה חיובית סמן לי בידיך מעל הראש ...אם אנחת בג'ונגל התוכל להגן עלי מפני
האינדיאנים? האם אבא עדיין חי?"
הוא לא זכה למענה אבל המשיך לסרוק את מרחבי הג'ונגל ממרומי המטוס .שוב ושוב חג במעגלים גדולים
מעל חופת העלווה הנמשכת מאופק עד אופק ,סורק את היער במשקפת בתקווה לראות משהו .עם הזמן
השלים עם כך שמדובר במאמץ חסר תוחלת .לא רק שלא גילה זכר לאביו אלא גם התעוררו אצלו ספקות
רציניים לגבי עצם קיומה של העיר .Z
לא עבר זמן רב והחיפוש אחר פוסט התחיל למשוך קהל מסוג אחר :טיפוסים תימהוניים ומיסטיקנים
המאמינים בכל מיני אמונות הבל משונות.
עוד בתקופה בה חי בציילון התחיל פוסט להתעניין במיסטיקה ובתורות המזרח הרחוק .העניין הזה נמשך
כל חייו .פוסט אף כתב מאמרים מסתוריים מלאים ברמזים ובמושגים מעורפלים אותם פרסם בכתבי עת
אזוטריים .בשלב מסוים התחיל להאמין שהעיר המסתורית  Zאותה חיפש נבנתה בידי תושבי האי
אטלנטיס שהיו בקיאים (לטענתו) באומנויות הכישוף והמאגיה .לפני שיצא למסעו האחרון פרסם מאמר
תחת הכותרת "אוצרות העולם הבלתי נראה".
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היעלמותו של פוסט והעובדה שאיש לא מצא את שרידיו עוררה גל אדיר של השערות לגבי נסיבות
היעלמותו ,חלקן הזויות בעליל .היו כאלה שהחליטו שהוא גילה את העיר שחיפש וחי שם עד עצם היום
הזה .אחרים טענו שהוא גילה מעבר לממדים אחרים ,ליקומים מקבילים או לטכנולוגיה כה מתקדמת שאף
אחד ביקום (הלא מקביל) שלנו אינו מסוגל להבין אותה .פוסט עצמו תרם לשיגעון הזה כאשר באחד
מכתביו האחרונים כתב כי "לעולם לא אמצע את  Zכל עוד אחפש אחריו רק בעולם הזה" .מומחים
למיסטיקה לא הרימו ידיים וניסו לאתר אותו בעולמות אחרים .חלקם טענו שהצליחו לתקשר אתו
באמצעות גלים טלפתיים ,אנרגיות מוזרות וכל יתר הממבו ג'מבו החביב על הקהל הזה .כת אחת,
מטורללת במיוחד ,העמידה את דמותו של קולונל פוסט במרכז פולחנה וסגדה לו כמו לאליל.
בתוך כל הקלחת הזו דבר אחד היה ברור :קולנל פוסט נעלם כאילו בלעה אותו העיר  Zואיש לא ידע
להסביר איך ומדוע.
ג'
הבריחה מהג'ונגל
בקיץ של שנת תשנ"ו ( ) 1996שטפו גשמים עזים את יערות האמזונס ,הופכים אותם לכמעט בלתי-
עבירים .נהרות עלו על גדותיהן ,גשרים נסחפו ,ומתוך מרחבי הבוץ צצו נחשי קוברה וקיפודים ענקיים
שנאלצו בעל כורחם להגיח ממקומות המסתור שלהם .ואז יצאה השמש וחרכה את האזור .גובה המים
בנהרות ירד בעשרה מטרים ,ביצות הפכו לאדמה יבשה ,איים הפכו לגבעות.
לבסוף ,אחרי חודשים של המתנה מורטת עצבים ,יצאה משלחת של מדענים והרפתקנים מברזיל למעבה
הג'ונגל ,נחושים לפתור את מה שמתואר כ"תעלומת המחקר המסתורית ביותר של המאה העשרים".
הקבוצה ביקשה להתחקות אחר גורלו של קולונל פֶּרסִ י הריסון פֹוסֶּ ט ,חוקר בריטי שבשנת תרפ"ה
( ) 1925נעלם במעבה היער יחד עם בנו ומלווה נוסף .הם חדרו לאותם יערות במחוז מָ ּתֹו גרֹוסֹו בברזיל
שהנוסעים מכנים "הגהנום הירוק".
את הניסיון הכמעט-אחרון למצוא את קולונל פוסט ביצע ג'יימס לִ ינץ' ,איש עסקים מברזיל שהתחביב שלו
הוא לטייל באזורים הסבוכים ביותר של דר ום אמריקה .גבר בתחילת שנות הארבעים לחייו ,עם עיניים
ירוקות ועור בהיר ,לינץ' ידוע כמי שמציב לעצמו את האתגרים הקשים ביותר .פעם הוא צעד ברציפות
 72שעות בלי לישון ופעם אחרת הוא נאלץ לחצות קניון רחב בעודו נתלה על חבל דק.
מסעותיו של לינץ' אינם סתם הרפתקאות .לפני שהוא יוצא לדרך הוא מבלה חודשים ארוכים בספריות,
מעיין במסמכים ישנים ,ומתייעץ עם מומחים בטרם יבחר את יעדו הבא .זו הסיבה שיש למסעותיו גם ערך
מדעי .באחד ממסעותיו הוא איתר את הנקודה המדויקת בו מתחיל נהר האמזונס ,עניין שהיה שנוי
במחלוקת בין מומחים .פעם אחרת גי לה את שרידיו של טייס גרמני מפורסם שמטוסו התרסק בהרי
האנדים ב . 1937-אבל אפילו חוקר מהולל כמו לינץ' לא נתקל במקרה מוזר ומסתורי כמו זה של קולונל
פוסט.
לינץ' ושותפו למסע ,רנה דלמוט ,הכינו את עצמם כדבעי .הם התעמקו בתצלומי לוויין של יערות ברזיל.
הם השיגו את הציוד הטוב ביותר :רכבי שטח בעלי צמיגים חסיני-תקר; סירות מנוע עשויות אלומיניום
באורך שמונה מטרים; מערכות איכון גלובאליות; מכשירי קשר; משדרי רדיו בגלים קצרים .לינץ' בחר
בקפדנות את חברי המשלחת שלו .הוא גייס מהנדס מכני שמסוג לתקן בכוחות עצמו את כל הציוד וצירף
הפֹורנזִי (מומחה לרפואה משפטית) שבשנת תשמ"ה ()1985
ֶּ
לשו רותיו את ד"ר דניאל מונוז ,המומחה
זיהה את שרידיו של ד"ר ג'וזף מנגלה ימ"ש .בסופו של דבר המשלחת של לינץ' מנתה לא פחות מ17-
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חברים ,כולל בנו בן ה , 17-ג'יימס הצעיר .במשך ימים ארוכים נדדה המשלחת באגן האמזונס ,נוסעת
בכבישי עפר משובשים ,עד שהגיעה לאחד מיובליו של נהר חינגו ,המקום האחרון בו נראה קולונל פוסט
בחיים.
רשת סבוכה של ענפים ושיחים מטפסים חסמה את המשך הדרך ולינץ' החליט להתקדם הלאה בסירה .הוא
הורה לכמה מחברי המשלחת לחזור ולהביא את הציוד הכבד יותר .בינתיים הוא והנותרים יתקדמו עד
שימצאו מקום בו יוכלו להנחית מטוס .את נקודת הציון המדויקת להנחתת המטוס הוא ישדר באמצעות
הרדיו.
הזרמים הגועשים של נהר החנגו סחבו את לינץ' וחברי המשלחת הנותרים על פני פרדסים סבוכים ועצי
דקל שקועים במים .בשלהי היום הם הגיעו לישוב זעיר עשוי מצריפי קש .יושבי הכפר השתייכו לשבט
הקוקורוס ,אחד השבטים הספורים שעדיין חיים ביער כמו לפני הגעת האירופיים .ראש הכפר ,אדם
מגושם ושרירי ,קידם את פניהם והתיר להם לחנות בכפר ולהנחית את המטוס בקרחת יער סמוכה.
למחרת היום לינץ' ובנו הלכו לאגם סמוך שם הם רחצו ביחד עם צּבים .כעבור כמה רגעים איש קוקורוס
הגיע בריצה כשהוא צועק מילים בלתי מובנות בשפה ילידית.
"מה קרה?" שאל לינץ' בפורטוגזית.
אחד המקומיים השיב" :יש בעיות".
מסתבר שיושבי כפר סמוך לא אהבו את ביקור הפתע של האנשים הלבנים והחליטו לארגן להם "קבלת
פנים חמה" .הם הקיפו את החוקרים בטבעת צפופה של לוחמים חמושים בחצים וקשתות ,חניתות ואלות,
וכמה רובי ענתיקה שנשלפו מאי-שם .צבעי המלחמה האדומים והלבנים שמשחו על פניהם שיוו להם חזות
מבעיתה.
בעוד המתח גובר נשמע לפתע זמזום מנוע .מסתבר שהמטוס בחר בעיתוי הגורלי הזה כדי לנחות בקרחת
היער הסמוכה .חמשה מחברי המשלחת פרצו בריצה בהולה לעבר המטוס והורו לטייס להמריא למרות
שהוא אמור היה לשאת רק ארבעה נוסעים .בעוד הטייס מפעיל את הפרופלור התנפלו כמה אינדיאנים על
המטוס ולפתו בידיהם את הכנפיים ,מנסים למנוע את המראתו .הטייס המבוהל האיץ את המטוס בעודו
משליך בעד הדלת הפתוחה פריטי ציוד כדי להקל על ההמראה .בסופו של דבר הרפה אחרון האינדיאנים
מהכנף רגע לפני שהמטוס המריא ונמוג במהירות בשמי הג'ונגל.
האינ דיאנים הזועמים דחקו את לינץ' ואת חבריו הנותרים על הקרקע לתוך סירה קטנה" .לאן אתם
לוקחים אותנו?" תהה לינץ'.
"למאסר עולם ",באה התשובה.
בפועל "מאסר העולם" של לינץ' וחבורתו נמשך פחות משבוע ימים.
האינדיאנים שחטפו אותם איימו אומנם לזרוק אותם לנהר ,שם יהיו מאכל לדגי פיראנה ,אך לבסוף נתרצו
לשחרר אותם תמורת כופר בסך שלושים אלף דולר בתוספת אחת מסירות האלומיניום שהביאו איתם.
לינץ' זכו בחייהם ובחירותם ,אבל בכך הקיץ הקץ על ניסיונם לאתר את שרידיו של קולונל פוסט ושל
העיר האגדתית .Z
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קצה חוט
את החיפוש האחרון בהחלט (בינתיים ) אחר קולונל פוסט עשה לפני שנים אחדות העיתונאי דייויד גרן.
לזכותו של גרן ייאמר שהוא עשה עבודת הכנה מדוקדקת וניסה להימנע מהטעויות של קודמיו .הוא היה
נחוש לפתור את התעלומה אחת ולתמיד.
תחילה התייעץ לינץ' שהזהיר אותו" :אם יקרה משהו ותסתבך אל תצפה מאף אחד בממשלת ברזיל
שיחוש לעזרתך" .מבחינת הממשלה המרכזית בברזיל ,כך הסביר ,אזורי הפנים של מעבה האמזונס הם
שטחי הפקר שבהם האינדיאנים המקומיים חיים מתוך אוטונומיה מוחלטת .הניסיון המר הפך אותם
לעוינים מאוד כלפי מבקרים בלתי קרואים מבחוץ החודרים לטריטוריה שלהם ללא הזמנה .בשנים
האחרונות לא פחות מ 29-מחפשי זהב ויהלומים מצאו את מותם בידי האינדיאנים המקומיים לאחר
שחדרו לשטחיהם ללא רשות .הממשלה המרכזית לא התערבה ולא ניסתה לחלץ אותם" .נכנסתם בצורה
בלתי חוקית – תסתדרו לבד ",הוא המוטו המסכם את גישת הממשלה לעניינים הללו.
אחר כך נסע גרן ללונדון ,במשרדי החברה הגיאוגרפית המלכותית ,הגוף שמימן באופן חלקי את מסעו
האחרון של פוסט ,הוא מצא מכתב מצהיב עליו נכתב באותיות אדומות" :סודי ביותר" .הוא לקח את
המכתב המתפורר לביתה של רולט מונטט-גורין ,נכדתו של פוסט ,המתגוררת עד היום באחוזה
המשפחת ית ושומרת בדביקות על המסמכים וחפצי הערך של סב שלה .ברשותה של רולט היה היומן
המקורי שפוסט ניהל בעת מסעו הראשון אחר העיר זי .כאשר עיינו במסמכים והשוו ביניהם התגלתה
עובדה מפתיעה.
בספר שפרסם טען פוסט כי "מחנה הסוס המת" שלו שוכן בנקודת ציון  11מעלות דרום 54 ,מערב.
אולם מתברר שזה היה נתון שגוי שנועד לבלבל את מי שינסה ללכת בעקבותיו .המיקום האמתי של מחנה
הסוס המת היה  150ק"מ משם ,באזור אחר לגמרי.
רולט ביקשה להציג בפני גרן עוד משהו .ב 1979-תייר בריטי שביקר בחנות עתיקות בברזיל גילה
באקראי פריט בעל חשיבות .הייתה זו טבעת הזהב של פוסט עליה נחקקו המילים" :אתקדם למרות
הקשיים" .איך הגיעה הטבעת ממעבה הג'ונגל אל החנות? איש לא ידע להסביר .אבל הטבעת הייתה
בוודאות של פוסט ורולט רכשה אותו מידי התייר והניחה אותו אצלה למשמרת" .זה הדבר הד"ש האחרון
שקיבלנו ממנו ,,כמעט ששים שנה אחרי שנעלם".
רולט הייתה כה נואשת למצוא עוד מידע שהיא הציגה את הטבעת בפני אישה הטוענת שיש לה כוחות
מיסטיים .זו הביטה בטבעת ואמרה בפשטות" :הוא פעם היה מכוסה בדם".
פתרון לתעלומה?
לא קל היה לגרן לארגן את הכניסה לג'ונגל .בתוככי האמזונס חיים ארבעים שבטים שצריך לנהל איתם
משא ומתן דיפלומטי מייגע לפני שניתן לקבל את הסכמתם להיכנס לשטחיהם .ההסכמה הושגה לבסוף:
תמורת  500דולר ושני צמיגי טרקטור חדשים.
גרן ביקר תחילה בכפר בקאירי ,התחנה האחרונה של פוסט בטרם יצא אל היער .התברר שכמה מישישי
המקום עדיין זוכרים את האנגלי המוזר שביקר אצלם לפני תשעים שנה .קשישה אחת בשם לורנדה ראתה
אותו במו עיניה .אחרים העבירו את סיפור המפגש במסורת שבעל פה.
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מכאן המשיך גרן לעומק היער לכפר שבו חיים בני שבט קולפולו .הילידים קידמו אותו במאור פנים.
אורח חייהם לא השתנה בהרבה ,אם כי במרכז הכפר שלהם מצוי משדר רדיו אתו הם מתקשרים עם שאר
העולם .רובם לא יצאו מעולם מגבולות היער והם צדים את מזונם ממש כפי שעשו אבותיהם .הילידים
אמרו לגרן שהגיע הזמן לעשות צדק היסטורי.
"אנחנו לא הרגנו את פוסט ",אמרו לו" .להפך ,מצאנו את המשלחת שלו כשהם חלשים ומזי רעב והכנסנו
אותם בצל קורתנו".
"אז איך מצאתם את עצמותיו?" הקשה גרן.
"אלה לא היו עצמותיו ",צחקו הילידים" .הגיע עלינו נציג מהשלטונות ואמר שכל עוד לא מוצאים את
עצמותיו של פוסט הרבה זרים ימשיכו להגיע ליער ולמות בו .הממשלה ביקשה לשים לדבר קץ .אז הוא
ביקש שנמצא את השלד הכי גבוה ונטען שאלה עצמותיו של פוסט .רק אחר כך התברר שהעצמות
שמסרנו היו של הסבר רבא של מנהיג הכפר שבאותו זמן היה במסע ציד .כשחזר וגילה מה עשינו עם
עצמות סבו הוא כעס נורא"---
"אם כן מה עלה בגורלו של פוסט?"
פניהם של הילידים התכרכמו" .לפי מה שסיפרו אבותינו האנגלי המוזר הזה היה נחוש להמשיך מזרחה.
הזהרנו אותו שבכיוון ההוא מצויים שבטים תוקפניים ומסוכנים .אמרנו לו שאפילו אנחנו לא מעיזים ללכת
לשדם .א בל הוא לא שעה לאזהרותינו .במשך חמשה ימים ראינו את עשן המדורה שלו מתאבך מעל חופת
העצים ,הולך ומתרחק לכיוון מזרח .ביום השישי כבר לא ראינו את העשן וידענו שהוא כבר לא בין
החיים".
דייויד גרן עצמו נוטה להאמין לגרסה הזאת .הוא משוכנע על בסיס כל העדויות ששמע כי פוסט נהרג
בתגרה עם אינדיאנים אלימים .מסתבר שאלה חמדו את פריטי הציוד שברשותו ורצחו את חברי המשלחת
על מנת לקחת אותם לעצמם.
"לאור ניסיונו העשיר של פוסט לחיות בתנאי ג'ונגל קשה להאמין שהוא וחבריו גוועו ברעב ",אומר גרן.
"האופציה של מוות אלים מתקבלת יותר על הדעת ומסבירה גם את המסתורין האופף את היעלמו.
השבטים שפגעו בו חששו מנקמת השלטונות ועל כן הענישו בעצמם את האשמים והסתירו את הדבר".
תרבות אבודה
ומה באשר לעיר האבודה ?Z
מפתיע ומשונה ככל שהדבר ישמע ,דווקא בפרט הזה שעורר לעג ובוז בקרב בני זמנו מסתבר שהצדק היה
עם פוסט .מתרבים הסימנים שבעבר הרחוק אכן שגשגה אימפריה גדולה שמרכזה היה בחלקים הסבוכים
ביותר של יער האמזונס .ארכיאולוג גרמני בשם מייקל הקנברגר גילה שרידים קלושים אך חד-משמעיים
של חומות אבן ,גשרים ,כבישי מרוצפים" .פוסט נחשב בשעתו לאדם הזוי ",אומר הקנברגר" .אך האמת
שהיו דברים מסוימים שהוא ראה טוב יותר מהמומחים".
החלק הטראגי בסיפור – כך טוען הקנברגר – הוא שפוסט היה קרוב מאוד למקום אותו חיפש ,אולי אפילו
הגיע אליו ,אך לא זיהה אותו .הסיבה לכך פשוטה :פוסט חיפש שרידים של עיר במתכונת אירופאית
הבנויה לבנים ואבן .הוא לא לקח בחשבון הוא שקשה לחצוב אבן איכותית בלב הג'ונגל או לייצר לבנים,
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ולכן חומר הבניה העיקרי בעיר האבודה היה עץ ותילי עפר – חומרים שנוטים להירקב ולהיטשטש עם
חלוף הזמן .הייתה סיבה נוספת לכך שהיה כל כך קשה למצוא את שרידי העיר  :Zמסתבר שהאמזונאים
הקדומים לא בנו לגובה – כמקובל ברוב תרבויות העולם – אלא לרוחב.
בסך הכל איתר הקנברגר את שרידיהם של כעשרים ישובים במעבה היער ,ישובים שהכילו בין אלפיים
לחמשת אלפים תושבים כל אחד ,כלומר בגודל של עיר אירופאית ממוצעת בימי הביניים" .ברגע
שהתחלנו למפות את כל האתרים גילינו ששום דבר לא נעשה במקרה ",הוא אומר" .כל חומה ,כל גשר,
כל כביש עתיק – הכל מתחבר לרשת מתוכננת היטב המעידה על ציביליזציה מפותחת ומאורגנת היטב".
כל זה הוליך אותו למסקנה מהפכנית :השבטים החיים עדיין בפינות נידחות של יער האמזונס ,אינן סתם
קבוצות פרימיטיביות כפי שחשבו עד כה .הם השרידים שנותרו מציביליזציה גבוהה שקרסה ,האנשים
האחרונים שנוצרים בזיכרונם הקולקטיבי זיכרון עמום של אימפריה אדירה שהייתה ואיננה" .אם העיר ניו
יורק תחרב  -כך יראו שרידי התושבים אלף שנה אחר כך ",אומר הקנברגר.
הוא מצביע על מנהגי המקומיים המעידים על הקשרים הקדומים ביניהם ,על כך שכל הכפרים באזור
בנויים באותה מתכונת בסיסית הזהה לחורבות העתיקות ששו כנים ביער גם כאשר היושבים בהם אינם
מסוגלים להסביר את הסיבה לצורת הבניה המסוימת הזו .או על כך שכלי הבישול של ימינו זהים לחרסים
המנופצים שנמצאו בערים החרבות.
ומה באשר לזהב או לטכנולוגיה מתקדמת? הקנברגר אינו יודע.
"יש סברה שכל התרבויות המפותחות באמריקה מוצאן בתרבות המסתורית שבלב האמזונס ,תרבות שמן
הסתם הייתה עשירה ומפותחת .העובדה שכל שרידי הישובים שמצאנו היו מכוונים בצורה מדויקת
לארבע רוחו השמים מעידה על ידע מתקדם באסטרונומיה ובהנדסה .מעניין שעד היום הכפרים הקטנים
של השבטים באמזונס שומרים על אותה מתכונת .כאשר החוקרים הראשונים הגיעו לאמזונס וראו את
השבטים העלובים הם שיערו שכך תמיד היו פני הדברים .הם לא יכלו להעלות בדעתם שהרבה לפני
הגעת האירופאיים שכנה כאן ציביליזציה גבוהה".
"בערב ",כך מסכם העיתונאי דייוויד גרן את יומן המסע שלו" ,ישבתי סביב מדורה עם זקני הכפר .הבטת
בגיצים המתעופפים לעבר השמים המוסתרים על ידי חופת הג'ונגל ,וללא מאמץ רב יכולתי לדמיין שכך
בדיוק נראתה העיר  Zבימי תפארתה".
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