יום הזעם
מאתֶ :סבֶר ַּגנְסֹו ְב ְסקִי
תרגום מרוסית :דינה סוקול
יו"ר הוועדה :אתה קורא בכמה שפות ,יודע חשבו דיפרנציאלי ואינטגרלי ברמה
גבוהה ,ומסוגל לבצע איאלו משימות .הא אתה חושב שזה עושה אות ב אד?
הא" ָטא ְרק :כ ,כמוב .הא בני אד יודעי משהו נוס?%
)מתו תחקור של אוטארק.
חומרי הוועדה הממשלתית(

שני רוכבי יצאו מהעמק המכוסה בצמחייה סבוכה ,והחלו להעפיל בהר .מלפני ,על סייח אפור בעל
חוט גבנוני ,רכב היער ,ואחריו (" ַנ ְלד ְֶ +טלי – על סוסה זהובה .הסוסה מעדה במשעול הסלעי ובטלי
המהורהר כמעט נפל ארצה כי האוכ – %אוכ %רכיבה אנגלי בעל ֲח ָבק אחד – החליק אל צוואר הבהמה.
היער חיכה לו למעלה" :אל תית לה להרכי את ראשה – היא מ"עדת" .בטלי נש את שפתו והביט לעברו
ברוגז" .לכל הרוחות ,היה אפשר להזהיר אותי מראש" .הוא כעס ג על עצמו כי הסוסה רימתה אותו.
כשבטלי איכ %אותה ,היא ניפחה את בטנה כדי שאחר כ החבק יהיה משוחרר .הוא מש במושכות כל כ
חזק שהסוסה נרתעה אחורנית .המשעול שוב נעשה מישורי .ה רכבו על רמה שטוחה ,ולפניה הזדקרו
פסגות הרי עטויות ביערות של עצי מחט .הסוסי הלכו בצעדי גדולי ולפעמי עברו לדהירה קלה
לְ +ט ִלי לחייו הרזות והמגולחות למשעי של היער ועיניו
והתחרו ביניה .כשהסוסה התקדמה ,נגלו ֶ
הקודרות הנעוצות בדר .הוא כאילו לא חש בכלל בחברו למסע.
"אני לבבי מדי" ,חשב בטלי" ,וזה מפריע לי .כבר חמש פעמי התחלתי לדבר איתו ,אבל הוא עונה
במילה אחת או פשוט שותק .אני לא שווה כלו בעיניו .הוא חושב שא אד נוטה לשיחה ,סימ שהוא
פטפט ואינו ראוי שיכבדו אותו .פשוט האנשי במקו הנידח הזה לא יודעי את המידה הנכונה לדברי.
ה חושבי שלא חשוב בכלל להיות עיתונאי .אפילו עיתונאי כמו ...בסדר ,ג אני לא אדבר איתו .לא
אכפת לי!"
אבל אטאט השתפר מצב רוחו של בטלי .הוא היה אד מוצלח וסבר שכול אמורי לאהוב את החיי
כמוהו .הסתגרות היער הפליאה אותו ,א הוא לא רחש איבה כלפיו .מזג האוויר ,שהיה רע בבוקר,
השתפר עכשיו .הערפל התפזר ,וצללי ענקיי חלפו במהירות על פני הנקיקי והיערות החשוכי .זה
הדגיש את האופי הקודר ,הפראי והחופשי קצת של האזור.
בטלי טפח על הצוואר המיוזע של הסוסה" .נראה שקשרו ל את הרגליי הקדמיות כשהיו משחררי
אות למרעה ,ולכ את מועדת .בסדר ,נסתדר" .הוא מש במושכות והשיג את היער.
"תגיד ,מר ֶמ ֶלר ,הא נולדת כא?"
"לא" ,אמר היער מבלי להפנות את ראשו.
"ואיפה נולדת?"
"רחוק".
"כבר מזמ כא?"
"מזמ" .מלר הביט בעיתונאי" .עדי %שתדבר יותר בשקט .ה עלולי לשמוע".
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"מי ה?"
"האוטארקי ,כמוב .אחד ישמע ויודיע לאחרי או שהוא יעקוב אחרינו ,יקפו 1מאחור ויקרע
לגזרי ...ובכלל עדי %שלא ידעו למה אנחנו באי הנה".
"הא ה מתנפלי לעתי קרובות? בעיתוני כותבי שזה כמעט לא קורה".
היער שתק.
"ה מתנפלי בעצמ?" בטלי הביט סביבו מוכנית" .או שה ג יורי? יש לה בכלל נשק? רובי או
מקלעי?"
"ה יורי לעיתי נדירות מאוד .ידיה הרי אינ עשויות בשביל ...טפו ,לא ידיי אלא רגליי קדמיות!
לא נוח לה להשתמש בנשק".
"רגליי" ,חזר בטלי" ,אז את כא לא מחשיבי אות כבני אד?"
"מי ,אנחנו?!"
"כ ,את ,תושבי המקו".
היער ירק" .מוב שלא .א %אחד כא אינו מחשיב אות כבני אד".
הוא דיבר במקוטע .אבל בטלי כבר שכח שהחליט לא לדבר ִעמו.
"תגיד ,דיברת אית? הא נכו שה מדברי טוב?"
"הזקני מדברי טוב .אלה שעוד היו במעבדה ...הצעירי מדברי פחות טוב .ובכל זאת ה מסוכני
יותר .ה חכמי יותר – הראש שלה גדול פי שניי" .היער עצר פתאו בסוסו .מרירות נשמעה בקולו.
"שמע ,חבל בכלל לדו בכל זה .הכול לשווא .כבר מאה פעמי עניתי על שאלות כאלה".
"מה לשווא?"
"כל המסע שלנו .כלו לא ֵיצא מזה .הכול יישאר כפי שהיה".
"למה שיישאר כפי שהיה? אני מגיע מטע עיתו משפיע ובעל סמכות רבה .מכיני חומר בשביל ועדת
הסנאט .א יתברר שהאוטארקי באמת מסוכני כל כ ,ינקטו באמצעי מתאימי .אתה הרי יודע
שהפע מתכווני לשלוח נגד צבא".
"ועדיי שו דבר לא יצא מזה" ,נאנח היער" .ה אינ הראשו שבא הנה .כל שנה מישהו בא לכא,
וכול מתענייני רק באוטארקי .לא באנשי שנאלצי לחיות אית .כול שואלי' :הא נכו שה
מסוגלי ללמוד גאומטריה? האמנ יש אוטארקי שמביני את תורת היחסות?' כאילו יש לכ בכלל
חשיבות! כאילו לא צרי להשמיד אות בגלל זה!"
"אבל בדיוק בשביל זה הרי הגעתי" ,התחיל בטלי" .כדי להכי חומר בשביל הוועדה .ואז כל המדינה
תדע ש"...
"ומה אתה חושב" ,קטע אותו מלר" .שאחרי לא הכינו חומרי? וחו 1מזה ...חו 1מזה ,אי תבי בכלל
את המצב כא .צרי לגור פה בשביל להבי .לבקר במקו זה עניי אחד ,ולגור בו כל הזמ זה עניי אחר
לגמרי .או+ֵ (ַ !%ר אל הקיר! בוא נמשי הלאה".
הוא האי 1בסוסו" .מכא מתחיל האזור שבו ה כבר נמצאי לפעמי .מהבקעה הזאת".
העיתונאי והיער עמדו עכשיו לפני מורד תלול .המשעול התפתל כנחש מתחת לפרסות הסוסי לעבר אי
ש למטה .הרחק מלפניה השתרע למטה עמק מכוסה בשיחי וחצוי לאורכו באפיק נחל צר וסלעי .ממנו
והלאה התנשא קיר יער ,ואחריו – במרחק בל ישוער – הלבינו משלג מדרונות הרכס העיקרי .האזור נשק%
למרחוק על פני עשרות קילומטרי ,אבל בטלי לא הבחי בשו מקו בסימ חיי – לא עש ארובה וג
לא ערמת קש .נראה היה כאילו האזור שבק חיי .השמש נחבאה מאחורי הענני ומיד נעשה קר.
העיתונאי הרגיש פתאו שאינו רוצה ללכת למטה בעקבות היער .הוא מש בכתפיו .עלו בזכרונו האוויר
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הח של דירתו שבעיר ,והחדרי המוארי והחמי ג ה של מערכת העיתו .א הוא לקח את עצמו
בידיי" .שטויות! כבר הייתי בכל מיני הרפתקאות .ממה אני צרי לפחד .אני צל %מעולה ותגובתי מהירה.
את מי עוד יכלו לשלוח מלבדי".
הוא ראה שמלר אחז ברובה שהיה תלוי על גבו ,ועשה כמוהו .הסוסה צעדה בזהירות בשביל הצר.
משהגיעו למטה ,אמר מלר:
"נשתדל לרכוב קרובי זה לזה .ועדי %שלא נדבר .עלינו להגיע לחווה של ְס ֶט ְג ִליק עד שמונה בערב .ש
נלו".
ה התחילו לזוז ורכבו בדממה כשעתיי .ה טיפסו למעלה והקיפו את מאונטביאר כ שהיער היה
מימינ ,ומשמאל מצוק מכוסה בחורש שיחי שהיה נמו ודליל כל כ שלא יכול להוות מחסה .ה ירדו
אל הנחל ,הלכו באפיקו הסלעי ,והגיעו אל דר אספלט נטושה .האספלט היה סדוק ,ובחריצי צמחו
עשבי שוטי .כשה היו על הכביש הזה ,פתאו עצר מלר את הסוס והקשיב .לאחר מכ ,ירד מסוסו,
כרע על ברכיו והצמיד את אוזנו לאדמה.
"משהו לא בסדר" ,אמר בקומו" .מישהו רוכב אחרינו .נרד מ הדר".
בטלי ירד מ הסוסה ג הוא ,וה הובילו את הסוסי אל תו סב עצי האלמו שמעבר לתעלה .כעבור
שתי דקות שמע העיתונאי קול נקישת פרסות .הקול התקרב וניכר היה שהפרש מדרב את סוסו עד קצה
גבול יכולתו .אחר כ ,מבי העלי הקמולי ,ה ראו סוס אפור דוהר במהירות .רכב עליו איש לא מיומ,
לבוש מכנסי רכיבה צהובי ומעיל .הוא עבר כל כ קרוב אליה שבטלי יכול לבחו היטב את פרצופו .הוא
ה+ר ,עמדה חבורה .חמישה או
הבי שכבר ראה את האיש הלז .הוא אפילו נזכר היכ ראהו .בעיר ,על יד ַ
שישה אנשי רחבי כתפיי ולבושי בסגנו צעקני .ולכול אות עיניי – עצלות ,עצומות למחצה
וחצופות .העיתונאי זיהה את העיניי – עיני גנגסטר.
הפרש רק חל %על פניה ,ומלר זינק אל הדר.
" ֵהי!"
האיש ריס את הסוס ונעצר.
"הי ,חכה!"
הפרש הביט לאחוריו ,וכפי הנראה זיהה את היער .ה הביטו זה בזה במש רגעי אחדי .אחר כ
החווה האיש תנועת ביטול בידו ,הפנה את הסוס ודהר הלאה.
היער הביט בעקבותיו עד שנד קול הפרסות ,ואז נאנק פתאו וטפח על מצחו באגרופו.
"הכול אבוד עכשיו! עכשיו ללא ספק!"
"אבל מה קרה?" שאל בטלי כשג הוא יוצא מ השיחי.
"שו דבר ...פשוט ֵה ִקי 1עכשיו הק 1על תכניתנו".
"אבל למה?" העיתונאי הסתכל ביער ,וראה להפתעתו דמעות בעיניו.
"הכול אבוד עכשיו" ,אמר מלר ,צודד את פניו וניגב את הדמעות" .נבלות!"
"שמע" ,בטלי החל לבסו %לאבד את סבלנותו" .א תהיה מעוצב כל כ ,אולי באמת לא כדאי שנמשי
בדרכנו".
"מעוצב!" קרא היער" .אני מעוצב לדעת? הנה תראה!"
הוא הצביע על ענ %אור ע איצטרובלי שהיה תלוי מעל הדר במרחק של שלושי צעדי מה .בטלי
לא הבי מדוע עליו לראות זאת ,ופתאו נשמעה ירייה ,הופח בפניו עש של אבק שרפה ,והאיצטרובל
הקיצוני שהיה תלוי בנפרד מהשאר ,נפל על האספלט.
"הנה ,זה כמה שאני מעוצב" .ומלר הל אצל סב האלמו לקחת את הסוס.
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***
היו כבר החל להחשי כשה הגיעו אל החווה .מתו בקתת הע 1הרעועה יצא איש גבוה ,שחור זק
ושערו פרוע ,והתבונ בשקט בבטלי וביער שהסירו את האוכפי מ הסוסי .אחר כ הופיעה בפתח אישה
אדמונית בעלת פרצו %שטוח ומחוסר הבעה ,לא מסורקת ג היא .ואחריה הופיעו שלושה ילדי .שני בני
בני שמונה או תשע וילדה כבת שלוש עשרה – דקיקה ,כאילו מצוירת בקו שברירי .החמישה לא הופתעו
כשהגיעו מלר והעיתונאי ,לא שמחו וג לא התעצבו .רק עמדו בשקט והסתכלו .שתיקה זו לא מצאה ח
בעיני בטלי.
בשעת ארוחת הערב ,הוא ניסה לפתוח בשיחה:
"שמע ,אי את מסתדרי כא ע האוטארקי? ה מציקי לכ הרבה?"
"מה?" החוואי שחור הזק הצמיד את ידו אל אוזנו" .מה?" צעק+ֵ (ַ " .ר חזק יותר .אני לא שומע טוב".
כ נמש הדבר דקות אחדות .החוואי ,בעקשנות מרובה ,לא אבה להבי מה רוצי ממנו ,א בסופו של
דבר ענה .כ ,האוטארקי באי הנה לעתי .הא ה מפריעי לו? לא ,לו אישית ה לא מפריעי .לגבי
האחרי הוא לא יודע .לא יכול לומר כלו.
באמצע השיחה הזאת קמה הילדה ,התעטפה ברדיד ויצאה בלי לומר מילה לא %אחד.
ברגע שכל הצלחות התרוקנו ,הביאה אשת החוואי שני מזרוני מ החדר הסמו ,והתחילה להציע את
המצעי בשביל האורחי .אבל מלר עצר בעדה:
"ברשות ,אנחנו מעדיפי ללו במחס".
האישה הזדקפה בלי לענות .החוואי ק בחיפזו מע השולח ואמר:
"למה? לונו כא".
אבל היער כבר לקח את המזרוני.
החוואי ליווה אות למחס ע פנס .הוא הסתכל זמ מה אי ה מסתדרי ולרגע קט נראה כאילו
ברצונו להגיד משהו .א הוא רק הרי את ידו וגירד את פדחתו .לאחר מכ הל.
"בשביל מה כל זה?" שאל בטלי" .מה ,ה חודרי ג לתו הבתי?"
מלר הרי קרש עבה מ האר ,1סמ בו את הדלת הכבדה והחזקה ,ובדק שהוא לא יזוז.
"בוא נשכב לישו" ,אמר" .הכול יכול להיות .וה נכנסי ג לתו הבתי".
העיתונאי התיישב על המזרו ,והחל לחלו 1את נעליו.
"תגיד ,נשארו פה דובי אמיתיי? לא אוטארקי אלא דובי פרא ממש .הרי חיו כא הרבה דובי,
ביערות האלה?"
"א %לא אחד" ,השיב מלר" .הדבר הראשו שעשו האוטארקי כשברחו מ המעבדה שבאי ,הוא
להשמיד את הדובי האמיתיי .וג את הזאבי .היו כא ג דביבוני ,שועלי ...בקיצור – ה השמידו
את כול .לקחו רעל מהמעבדה ההרוסה והרעילו את החיות הקטנות .פגרי זאבי היו מוטלי כא בכל
הסביבה .משו מה ה לא אכלו את הזאבי ,אבל את הדובי ה אספו עד האחרו שבה .ה
האוטארקי אוכלי לפעמי אפילו את חבריה".
"את חבריה?"
"כמוב ,ה הרי אינ בני אד .אי אפשר לדעת מה לצפות מה".
"אז את חושבי שה פשוט חיות?"
"לא" ,היער הניע ראשו" .אנחנו לא חושבי שה חיות .רק בערי מתווכחי א ה בני אד או
חיות .אבל אנחנו כא יודעי שה לא זה ולא זה .אתה מבי ,פע היה כ :היו בני אד והיו חיות .וזהו.
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עכשיו יש דבר נוס :%אוטארקי .זה קורה לראשונה מאז בריאת העול .האוטארקי אינ חיות – מוטב
היה ל 8היו רק חיות – א ג אינ בני אד ,כמוב.
"תגיד" ,בטלי הרגיש שאינו מסוגל להתאפק מלשאול את השאלה א %על פי שהבי עד כמה היא ָָ +נ ִלית.
"הא נכו שה לומדי מתמטיקה בקלות?"
היער השיב לו פתאו בשצ%קצ" :%שמע ,תפסיק כבר לדבר על המתמטיקה! תפסיק! מי שיודע
מתמטיקה אינו חשוב בעיניי כקליפת השו! כ ,האוטארקי לומדי מתמטיקה בקלי קלות .אז מה?!
צרי להיות ב אד – זהו עצ העניי.
הוא הפנה את גבו ונש את שפתו.
"יש לו התק %עצבי" ,חשב בטלי" .התק %חזק מאוד כנראה .הוא אד חולה".
אבל היער כבר נרגע .הוא חש לא בנוח בגלל התפרצותו .הוא שתק מעט ואחר כ שאל:
"סליחה ,אתה ראית אותו?"
"את מי?"
יד ֶלר".
"נו ,את הגאו ההואִ ,פ ְ
"את פידלר? כ ,ראיתי .דיברתי איתו ממש לפני הנסיעה הנה .מטע העיתו".
"בטח שומרי אותו ש בעטיפת צלופ .ככה שא %טיפת גש לא תרד עליו".
"כ ,שומרי עליו" .בטלי נזכר אי בדקו את אישור הכניסה שלו וערכו עליו חיפוש בפע הראשונה ליד
החומה המקיפה את המרכז המדעי .אחר כ בדיקה נוספת ושוב חיפוש לפני הכניסה למכו .וחיפוש שלישי
לפני שנתנו לו להיכנס לג .ש יצא אליו פידלר בכבודו ובעצמו" .שומרי עליו .והוא באמת מתמטיקאי
גאו .הוא עוד לא היה ב שלושעשרה כשכתב את התיקוני שלו לתורת היחסות .הוא ב אד מיוחד ,לא
כ?"
"ואי הוא נראה?"
"אי הוא נראה" .העיתונאי זע במקומו .הוא נזכר בפידלר כשהוא נכנס לג לבוש בחליפה לבנה ורחבה.
משהו לא טבעי היה בדמותו .אג רחב ,כתפיי צרות ,צוואר קצר ...היה זה ריאיו מוזר מאחר שבטלי
הרגיש כאילו הוא המרואיי .כלומר ,פידלר ענה לשאלותיו .א לא ממש ברצינות .כאילו הוא צחק
לעיתונאי ובכלל לכל עול האנשי הרגילי ש ,מעבר לחומות המרכז המדעי .הוא א %שאל שאלות
בעצמו .אבל שאלות די מטופשות .כל מיני שטויות ,כמו לדוגמה הא בטלי אוהב מי 1גזר .אילו היה זה
ניסוי – פידלר כביכול למד את האד הפשוט.
"גובהו ממוצע" ,אמר בטלי" .עיניו קטנות ...לא ראית אותו? הוא הרי ביקר כא באג ובמעבדה".
"הוא היה פה פעמיי" ,השיב מלר" .אבל היה איתו משמר כבד מאוד שלא הניח לב תמותה רגיל
להתקרב אפילו למרחק של קילומטר ממנו .באותו זמ האוטארקי עוד הוחזקו מאחורי סורג ובריח.
ריכרד וקליי עבדו ע פידלר .אחר כ ה אכלו את קליי .ואחרי שהאוטארקי ברחו ,פידלר כבר לא
הראה את עצמו כא ...ומה הוא אומר עכשיו לגבי האוטארקי?"
"לגבי האוטארקי? אמר שזה היה ניסוי מדעי מעניי ביותר .בעל פרספקטיבה רחבה .אבל עכשיו הוא
כבר לא מתעסק ע זה .יש לו עכשיו משהו שקשור לקרינה קוסמית ...אמר ג שהוא מצטער על הקרבנות
שהיו".
"ולמה כל זה נעשה? בשביל מה?"
"נו ,אי להסביר את זה?" נתהרהר בטלי" .אתה מבי ,במדע קורה כ' :ומה א '?...ומתו כ נולדו
גילויי רבי".
"מה זאת אומרת 'ומה א'?"
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"נו ,למשל' ,ומה א נעביר מולי זר חשמלי בשדה מגנטי?' והתקבל מנוע חשמלי .בקיצור ,ניסוי
אמיתי.
"ניסוי" ,מלר חרק בשיניו" .ערכו ניסוי – שיסו באנשי אוכלי אד .ועכשיו א %אחד לא חושב עלינו.
תסתדרו בעצמכ אי שתרצו .פידלר כבר ש פס על האוטארקי וג עלינו .ה כבר התרבו פה למאות
וא %אחד אינו יודע מה ה זוממי נגד האנשי".
הוא השתתק ונאנח.
"או !%רק לחשוב מה עבר לה בראש! ליצור חיות חכמות מאנשי .השתגעו ש לגמרי ,בערי .פצצות
אטו ,ועכשיו ג זה .רוצי כנראה שהמי האנושי ייכחד כליל".
הוא ק ,לקח את הנשק הדרו והניחו על ידו על האר.1
"שמע ,מר בטלי .א יקרה משהו חריג ,מישהו יתדפק או ינסה לפרו 1אלינו – אתה שכב במקומ.
אחרת נירה זה בזה בחשכה .אתה תשכב ,ואני כבר יודע מה אעשה .אני מאומ כל כ שאני מתעורר בשל
תחושת בט ,כמו כלב".
***
בבוקר ,כשיצא בטלי מ המחס ,השמש הייתה בהירה כל כ ,והעשב השטו %בגש היה רענ כל כ
ששיחות אמש נראו לו כסיפורי כזב מפחידי בעלמא .החוואי שחור הזק כבר עבד בשדה – חולצתו
הלבנה הלבינה בגדת הנחל מנגד .לרגע אחד חשב העיתונאי שאולי זהו האושר האמיתי – לקו כ ע
זריחת החמה ,מבלי לדעת את דאגות חיי העיר וטרחות ,ולהתעסק רק ע ידית האת וע גושי האדמה
החומה.
א היער החזירו למציאות מהר מאוד .הוא צ 1מתו המחס ,והרובה בידו.
"בוא ,אראה ל משהו".
ה הקיפו את המחס ויצאו אל החצר שמאחורי הבית .כא מלר התנהג בצורה מוזרה .הוא התכופ,%
עבר את השיחי בריצה שפופה וכרע בתעלה ליד הערוגות של תפוחי האדמה .אחר כ סימ לעיתונאי
שינהג כמותו .ה התחילו להקי %את החלקה לאור התעלה .פע אחת נשמע מתו הבית קול האישה ,א
לא היה אפשר להבי מה אמרה .מלר נעצר.
"הנה תראה".
"מה?"
"ה אמרת שצייד אתה .הסתכל!"
ברווח שבי גבעולי השדה היתה טבועה ִע ְק ָבה ברורה בת חמש אצבעות.
"דוב?" אמר בטלי בתקווה.
"איזה דוב? הדובי כבר מזמ אינ".
"אז אוטארק?"
היער הנה.
"טרי לגמרי" ,לחש העיתונאי.
"העקבות מהלילה" ,אמר מלר" .אתה רואה? הכול רטוב .הוא היה בבית עוד לפני הגש".
"בבית?" בטלי הרגיש קור עובר בגבו ,כמו מגע מתכתי" .ממש בתו הבית?"
היער לא ענה .הוא הורה על התעלה בניע ראש ,וה עשו בשתיקה את הדר חזרה .מלר חיכה ליד
המחס עד שבטלי הסדיר את נשימתו.
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"זה בדיוק מה שחשבתי אתמול .כבר כשהגענו אתמול בערב וסטגליק התחיל להעמיד פני שאינו שומע
טוב .הוא פשוט רצה שנדבר חזק יותר כדי שהאוטארק ישמע הכול .והאוטארק ישב בחדר הסמו".
העיתונאי הרגיש שגרונו ניחר.
"מה אתה אומר! אז אנשי כא כורתי ברית ע אוטארקי? נגד אנשי!"
" ַ( ֵ+ר בשקט" ,אמר היער" .מה זאת אומרת 'כורתי ברית'? לסטגליק פשוט לא הייתה בררה.
האוטארק בא ונשאר .זה קורה לעתי קרובות .האוטארק בא ונשכב ,לדוגמה ,על המיטה המוצעת בחדר
השינה .או אפילו מגרש את בני הבית ,ותופס אותו ליויומיי".
"והאנשי? ה ממשיכי לסבול זאת? למה אינ יורי בה?"
"אי אפשר לירות כשביער יש עוד אוטארקי? לחוואי יש ילדי ,בהמות הרועות באחו ובית שאפשר
לשרו ...%אבל העיקר – הילדי .ה הרי עלולי לחטו %ילד .אי אפשר להשגיח על התינוקות כל הזמ.
וחו 1מזה ,ה לקחו מכול את כלי הנשק .עוד בהתחלה ממש .בשנה הראשונה".
"והאנשי מסרו?"
"מה לעשות .מי שלא מסר ,התחרט אחר כ"...
הוא לא סיי את המשפט ופתאו נע 1את מבטו בסב הערבה שצמחה במרחק של חמישה עשר צעדי
מה .כל ההתרחשויות הבאות התרחשו במש שתיישלוש שניות.
מלר הגביה את רובהו ודר אותו .בו זמנית ,התרומ גוש חו מעל השיחי ,ומתוכו הבהיקו עיניי
גדולות ,מרושעות ומבוהלות ,ונשמע קול:
"אל תירה! אל תירה!"
העיתונאי אחז בכתפו של מלר באופ אינסטינקטיבי .ירייה רעמה ,א הכדור פגע רק בענ .%הגוש החו
התקפל לשניי ,התגלגל ככדור אל תו היער ונעל בי העצי .במש כמה רגעי נשמע קול פצפו1
וחריקה בשיחי .לאחר מכ הכול נד.
"לכל הרוחות!" היער הסתובב כלפי בטלי בחימה שפוכה" .מדוע עשית זאת?!"
העיתונאי החוויר וענה:
"הוא דיבר כמו ב אד ...הוא ביקש לא לירות".
היער הביט בו לרגע ,ואחר התחל %זעמו באדישות עייפה .הוא הוריד את נשקו.
"כ ,זה עושה רוש בפע הראשונה".
נשמע מאחוריה רשרוש ,וה סבו לאחור.
אשת החוואי אמרה:
"היכנסו הביתה .כבר ערכתי את השולח".
בזמ הארוחה כול העמידו פני כאילו דבר לא אירע.
אחר כ עזר החוואי לאכ %את הסוסי ,וה נפרדו בשתיקה .כשיצאו ,שאל מלר:
"מהי בעצ התכנית של? אני לא יודע כלו .נאמר לי רק שעלי ללוות אות בהרי ,וזהו".
"מה התכנית? פשוט לנסוע כא .לפגוש אנשי .כמה שיותר – יותר טוב .להכיר אוטארקי א יזדמ
לי .בקיצור ,לחוש באווירה".
"כבר חשת אותה בחווה הזאת?"
בטלי מש בכתפיו .היער עצר לפתע את סוסו.
"שקט".
הוא האזי בקשב רב.
"מישהו ר 1בעקבותינו ...קרה משהו בחווה".
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בטלי טר הספיק להביע את פליאתו לנוכח שמיעתו החדה של היער כשנשמעה צעקה מאחור:
" ֵהי ,מלר!"
ה הפנו את הסוסי אחורה .החוואי ר 1אליה מתנש .%הוא כמעט נפל בהחזיקו באוכ %הסוס של
מלר.
"האוטארק לקח את טינה .סחב אותה לנקיק האייל".
הוא התנש %וממצחו נטפו טיפות זיעה .היער אחז בחוואי ובתנופה אחת הושיבו על האוכ .%הסייח שלו
הסתער קדימה ,והבו 1מתחת לפרסות ניתז לגובה רב .מעול קוד לכ בטלי לא היה מעלה על דעתו
שביכולתו לדהור כל כ מהר .בורות ,גזעי עצי נפולי ,שיחי ותעלות חלפו תחתיה ,מתמזגי לכדי
פסיפס של פסי .ענ %העי %את כובעו ,א הוא לא ש לב לכ .בעצ ,הדבר לא היה תלוי בו .סוסתו
השתדלה לא לפגר אחר הסייח בתחרות משולחת רס זו .בטלי אחז בצווארה .דומה היה שתכ %ייהרג .ה
עברו את היער ,את שיפוע ההר ,חלפו על פני אשת החוואי וירדו אל הערו 1הגדול .כא קפ 1היער מסוסו,
ובלוויית החוואי ר 1במשעול הצר אל קרחתה של חורשת אורני צעירה שהאור חדר בעדה.
ג העיתונאי עזב את סוסתו ,ור 1בעקבות מלר .אגב ריצה ,הוא ציי לעצמו באופ אוטומטי אי הלז
השתנה באחת .דבר לא נשאר מהססנותו הקודמת ומאדישותו של מלר .תנועותיו היו קלות ומאורגנות.
הוא שינה כיווני בלי להסס רגע ,דילג על שוחות וזחל תחת ענפי נמוכי .הוא נע כאילו עקבות
האוטארק סומנו בפס גיר עבה.
בטלי עמד זמ מה בקצב הריצה ,א לאחר מכ החל לפגר .לבו קפ 1בתו חזהו והוא הרגיש בגרונו מחנק
וצריבה .הוא עבר לצעידה והל ביער לבדו .אחר כ שמע קולות מלפני .במקו הכי צר בערו 1עמד היער
ע רובהו דרו מול סב עצי אגוז .כא היה ג אבי הנערה.
היער דיבר ברורות:
"שחרר אותה .אחרת אהרוג אות".
הוא הפנה את דבריו אל הסב .בתגובה נשמעה נהמה מעורבת בבכי של ילדה.
היער חזר על דבריו:
"אחרת אהרוג אות .אקדיש את כל חיי כדי למצוא ולהרוג אות .אתה הרי מכיר אותי".
שוב נשמעה נהמה ,ולאחריה – קול .אבל לא קול אנושי ,אלא כמו בגרמופו .הקול שאל:
"וככה לא תהרוג אותי?"
"לא" ,אמר מלר" .ככה תל מכא חי".
השתררה דממה ביער .רק הייבוב החרישי של הילדה נשמע .לאחר מכ נשמע רחש של פיצוח ענפי
ומשהו לב הבהיק בתו הסב .מתוכו יצאה הנערה הדקיקה .ידה האחת שותתת ד ,והשנייה תומכת בה.
היא עברה מייבבת ליד שלושת הגברי מבלי להפנות אליה את פניה ,והשתרכה לה הביתה מתנודדת.
כל השלושה ליוו אותה במבט .החוואי שחור הזק הביט במלר ובבטלי .בעיניו הפקוחות לרווחה היה
משהו כל כ צורב ,שבטלי לא עמד במבטו והרכי את ראשו.
"ככה" ,אמר החוואי.
***
ה חנו ללינה בשומרה קטנה ועזובה ביער .נשארו רק שעות צעידה אחדות עד האג ע האי שבו הייתה
פע המעבדה ,א מלר סירב לרכוב בחשכה .זה לה כבר היו הרביעי למסע ,והעיתונאי חש כי
האופטימיות התמידית שלו מתחילה להיסדק .פע הייתה מוכנה אצלו ִאמרה לגבי כל אינעימות שקרתה
לו" :ובכל זאת ,החיי ה דבר נפלא" .אבל עכשיו הוא הבי שנוסחה קבועה זו ,המתאימה מאוד כשאתה
8

נוסע מעיר לעיר בקרו נוח ,או כשאתה נכנס בדלת זכוכית אל לובי של בית מלו כדי להיפגש ע אישיות
מפורסמת – ִאמרה זו אינה מתאימה כלל וכלל למקרה כמו זה שאירע לסטגליק.
כל האזור נראה נגוע במחלה .האנשי היו אדישי ולא ידידותיי .ואפילו הילדי לא צחקו .פע אחת
בטלי שאל את מלר מדוע החוואי לא עוזבי את המקו .מלר הסביר שכל מה שיש לתושבי המקו זה
האדמה .אבל עכשיו אי אפשר למכור אותה – מחירה ירד בגלל האוטארקי .בטלי שאל:
"ולמה אתה אינ עוזב?"
היער התהרהר ,נש את שפתו ,שתק ואז אמר:
"אני מביא כא תועלת כלשהי .האוטארקי מפחדי ממני .אי לי כא דבר – לא בית ,לא משפחה .אי
אפשר לאיי עלי .אתי אפשר רק להילח ,וזה מסוכ".
"כלומר ,האוטארקי מכבדי אות?"
מלר זק %את ראשו בתמיהה:
"האוטארקי? לא ,מה פתאו! ג לכבד ה לא מסוגלי .הרי אינ בני אד .ה רק מפחדי .וזה
נכו מצד .כי אני הורג אות".
ואול ,האוטארקי לקחו עליה סיכו .שניה חשו בכ – ג היער וג העיתונאי .נוצר לה הרוש
שנסגרת סביב בהדרגה טבעת .שלוש פעמי ירו לעבר .ירייה אחת נורתה מתו חלו בבית נטוש,
והשתיי האחרות – מתו היער .אחרי כל אחת מהיריות שהחטיאו ,ה מצאו עקבות טריי .ובכלל
עקבות אוטארקי נקרו בדרכ יותר ויותר ע כל יו שעבר.
ה הבעירו אש בתנור הלבני הקט שבשומרה ,והכינו לעצמ ארוחת ערב .היער עיש את מקטרתו
והביט נִ כחו נוגות .את הסוסי ה השאירו מול דלתו הפתוחה של הבית.
העיתונאי התבונ ביער .הערכתו כלפי האיש הזה גברה במש זמ שהות יחד .מלר היה חסר השכלה,
כל חייו עברו ביערות ,הוא לא קרא כמעט כלו ,ואפילו שתי דקות היה בלתי אפשרי לדבר אתו על אמנות.
א %על פי כ הרגיש העיתונאי כי אינו חפ 1בידיד טוב הימנו .שיקול דעתו של היער היה הגיוני תמיד ,וא
לא היה לו מה לומר – שתק .בהתחלה הוא נראה לעיתונאי מרוט עצבי וחלש .אבל עכשיו בטלי כבר הבי
כי היה זה הכאב על תושבי האזור הנטוש הגדול שבא עליו אסו בעטיי של מדעני.
ביומיי האחרוני מלר היה חולה .הוא סבל מקדחת הביצות ,ופניו התכסו בכתמי אדומי מפאת
החו הגבוה .האש שבאח דעכה ,והיער שאל פתאו:
"תגיד לי ,הוא צעיר?"
"מי?"
"הגאו הזה .פידלר".
"צעיר" ,ענה העיתונאי" .ב שלושי בער .לא יותר .למה אתה שואל?"
"לא טוב שהוא צעיר" ,השיב היער.
"למה?"
מלר השתתק לרגע.
"המוכשרי האלה ,מיד לוקחי אות ,שמי אות בסביבה סגורה ומטפלי בה כמו בתינוקות .וה
בכלל לא יודעי מה זה חיי .לכ אינ אוהבי אנשי ואינ משתתפי ברגשותיה" .הוא נאנח" .צרי
קוד כול להיות ב אד ,ורק אחר כ מדע".
הוא ק.
"צרי כבר לישו .ניש בתורות ,אחרת האוטארקי ישחטו לנו את הסוסי".
העיתונאי נשאר ער ראשו .הסוסי אכלו תב מערמת חציר מהשנה שעברה.
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הוא התיישב על ס %הבקתה והניח את נשקו על ברכיו.
החשכה ירדה מהר וכמו כיסתה את הכול בשמיכה .אחר כ התרגלו עיניו לאפלה בהדרגה .הירח עלה.
השמיי היו נקיי וזרועי כוכבי .אי ש למעלה עפה תו צוויחה להקה של ציפורי קטנות ,אשר בניגוד
לציפורי גדולות ,עורכות את נדודיה בלילות מחמת פחד הטורפי.
בטלי ק וסיבב את השומרה .העצי צמחו בצפיפות סביב קרחת היער שבתוכה עמד הבית ,וסכנה
הייתה בכ .העיתונאי בדק שהרובה דרו.
הוא החל להעביר בזכרונו את מאורעות הימי האחרוני ,שיחות ,פני ,וחשב אי יספר על
האוטארקי משיחזור למשרד .פתאו עלה בדעתו שבעצ ,המחשבה הזו על החזרה נכחה בתודעתו כל
הזמ והאירה את כל אשר פגש באור מיוחד .אפילו כשרדפו אחר האוטארק שחט %את הילדה – הוא,
בטלי ,לא שכח שלא משנה כמה המצב כא יהיה נורא ,הוא תמיד יוכל לחזור ולשכוח מזה.
"אני אחזור" ,אמר לעצמו" .אבל מה ע מלר? והאחרי?"
המחשבה הזו הייתה קודרת מכדי שיחשוב אותה עד סופה .הוא התיישב בצל השומרה והתחיל מהרהר
באוטארקי .הוא נזכר בש של כתבה מעיתו" :תבונה בלי טובלב" .זה היה דומה לאשר אמר היער.
מבחינתו ,האוטארקי אינ בני אד כי אינ משתתפי ברגשות הזולת .תבונה בלי טובלב .א הא זה
אפשרי? הייתכ שתתקיי תבונה ללא טובלב? מה קד? האי טובלב אלא תולדת התבונה? ואולי להפ?
אמנ מוסכ כבר שהאוטארקי מוכשרי יותר מ האד לחשיבה לוגית ,ה מביני טוב יותר מושגי
מופשטי וזוכרי טוב יותר .התהלכו שמועות שכמה אוטארקי מהמחזור הראשו נמצאי במשרדי
הביטחו בשביל לפתור בעיות מיוחדות .אבל ג "מכונות חושבות" משמשות לפתירת בעיות מסובכות.
ומה ההבדל כא?
הוא נזכר שאחד החוואי אמר לו ולמלר שראה לא מזמ אוטארק עירו ,כמעט ללא פרווה .והיער
אמר על כ ,שבזמ האחרו האוטארקי נעשי דומי לבני אד יותר ויותר .האמנ ה יכבשו את
העול? הא תבונה חסרת טובלב חזקה מתבונת האד?
"אבל זה לא יקרה בקרוב" ,חשב לעצמו" .ואפילו א באמת יקרה בסו ,%אני בכל אופ אספיק לחיות
את חיי ולמות" .אבל אז היכתה מחשבה בראשו :הילדי! באיזה עול ה יחיו – בעול של אוטארקי
או של רובוטי קיברנטיי אשר ג אינ אנושיי וג ,כפי שטועני ,חכמי מבני אד?
בנו הופיע לנגד עיניו ואמר לו:
"שמע אבא ,הנה אנחנו – אנחנו ,נכו? וה – ה .אבל הרי ג ה חושבי לעצמ שה – אנחנו?"
"את מבשילי מוקד מדי" ,חשב בטלי" .אני לא הייתי שואל שאלות כאלה בגיל שבע".
איפשהו מאחור חרק ענ .%הילד נמוג .העיתונאי הביט סביבותיו בדריכות ,והיטה אוז קשבת .לא ,הכול
בסדר .עטל %חצה את קרחת היער במעו %אלכסוני ורוטט .בטלי הזדק .%עלה פתאו בדעתו שהיער
מסתיר ממנו משהו .לדוגמה ,הוא עוד לא סיפר מי היה הפרש שהשיג אות ביו הראשו בדר העזובה.
הוא שוב נשע על קיר הבית .ושוב הופיע בנו לנגד עיניו ושאל:
"אבא ,מאיפה הכול? עצי ,בתי ,אוויר ,אנשי? מאיפה כל זה הגיע?"
הוא החל לספר לילד על בריאת העול ועל האבולוציה ,אחר כ כאילו משהו חד דקרו בלבו והוא
התעורר.
הירח שקע ,א השמי כבר החלו להתבהר .הסוסי לא היו בקרחת היער .ליתר דיוק ,אחד לא היה.
השני היה שרוע על הדשא ומעליו הצטופפו שלושה צללי אפורי .אחד מה הזדק ,%והעיתונאי ראה
אוטארק ענק ע ראש גדול וכבד ,חוש %שיניי ,ועיניו גדולות ומתנוצצות בחשכה .אחר כ נשמע לחש
מקרוב:
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"הוא יש".
"לא ,הוא כבר התעורר".
"תיגש אליו".
"הוא יירה".
"הוא היה יורה כבר קוד א היה יכול .או שהוא יש או שהוא התאב מפחד .גש אליו".
"גש אליו בעצמ".
העיתונאי באמת התאב מרוב פחד .זה היה כבחלו .הוא הבי שאת הנעשה אי להשיב .צרה התרגשה
ובאה ,והוא לא יכול להניע יד או רגל.
הלחש נמש:
"וההוא ,השני? הוא יירה".
"הוא חולה .הוא לא יתעורר ...ל כבר .שמעת אותי!"
בטלי לכס את מבטו בקושי רב .מאחורי פינת השומרה הופיע אוטארק .אבל אוטארק זה היה קט
ודומה לחזיר .העיתונאי התגבר על ההתאבנות ולח 1על ההדק .שתי יריות רעמו אחת אחרי השנייה ושני
רססי הועפו לשמי .בטלי זינק והרובה נפל מידיו .הוא זינק אל תו השומרה ,רועד ,טרק את הדלת
והסיט את הבריח.
היער עמד ע רובהו מוכ .שפתיו נעו ,והעיתונאי יותר הרגיש מאשר שמע את השאלה:
"הסוסי?"
הוא הנה.
רחש נשמע מאחורי הדלת .האוטארקי השעינו עליה משהו .נשמע קול:
" ֵהי ,מלר!"
היער ניגש לחלו ,והוציא את קצה רובהו .מיד הופיעה ידחיה שחורה על רקע השמיי המתבהרי.
הוא בקושי הספיק לסלק את נשקו .מבחו 1נשמע צחוק שבע רצו.
קול הגרמופו ,המארי את הצלילי ,אמר:
"עכשיו גמרנו אית ,מלר".
קולות אחרי שיסעו אותו ואמרו:
"מלר ,מלר+ֵ (ַ ,ר איתנו"...
" ֵהי ,יער ,תגיד לנו משהו בעל תוכ .אתה הרי ב אד – אתה אמור להיות חכ"...
"מלרֱ ,אמ"ר משהו ואני אפרי את דברי".
" ַ( ֵ+ר אתי ,מלר .קרא לי בשמי .אני פיליפ"...
היער שתק.
העיתונאי ניגש אל החלו בצעד מהוסס .הקולות היו קרובי מאוד ,מעבר לקיר הע .1נד %מש סירחו
חייתי – ד ,צואה ועוד משהו .האוטארק שקרא לעצמו "פיליפ" אמר מתחת לחלו ממש:
"אתה העיתונאי ,כ? אתה שניגשת?"
העיתונאי השתעל .גרונו ניחר .אותו הקול המשי:
"למה הגעת הנה?"
שקט.
"הגעת הנה כדי שישמידו אותנו?"
שוב עבר רגע של שתיקה ,ואחר כ שוב דיברו הקולות המשולהבי:
"כמוב ,כמוב ,ה רוצי להשמיד אותנו .בהתחלה ה יצרו אותנו ועכשיו ה רוצי להשמיד אותנו".
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נשמעה נהמה ואחר כ רעש .לבטלי נוצר רוש שהאוטארקי התקוטטו .זה שקרא לעצמו "פיליפ" שוב
דיבר:
" ֵהי ,יער ,מדוע אינ יורה? אתה הרי תמיד יורה .עכשיו ַ( ֵ+ר אתי".
לפתע רעמה ירייה מלמעלה .בטלי הביט אחורה .היער טיפס על האח ,הזיז את הקרשי שמה היה
מורכב הגג המכוסה בקש ,וירה .הוא ירה פעמיי ,טע וירה שוב .האוטארקי נפוצו לכל רוח.
מלר קפ 1מהאח.
"עכשיו צרי להשיג סוסי ,אחרת מר יהיה גורלנו".
ה בחנו את שלושת האוטארקי ההרוגי .אחד ,צעיר ,באמת היה ערו כמעט לגמרי .צמחה לו פרווה
רק על עורפו .המראה גר לבטלי בחילה .כשמלר הפ את האוטארק ,הוא ש ידו על פיו והתאפק .היער
אמר:
"זכור שאי ה בני אד א %על פי שה מדברי .ה אוכלי בני אד ,ואפילו אוטארקי כמוה".
העיתונאי העי %מבט סביב .כבר עלה היו .היער ,קרחת היער ,האוטארקי ההרוגי – הכול נראה לו
לרגע בלתי מציאותי .הייתכ כל זה? הא זה הוא ,דונלד בטלי ,העומד כא?
***
"כא אכל האוטארק את קליי" ,אמר מלר" .את זאת סיפר אחד משלנו ,המקומיי .הוא עבד פה
כמנקה כשהייתה כא המעבדה .באותו ערב הוא היה במקרה בחדר הסמו ,ושמע הכול"...
העיתונאי והיער היו עכשיו באי באג %הראשי של המרכז המדעי .בבוקר ה הורידו את האוכפי
מהסוסי השחוטי והגיעו לאי דר סוללת העפר .נותר לה רק רובה אחד כי את הרובה של בטלי
האוטארקי לקחו אית כשברחו .תכניתו של מלר הייתה להגיע לחווה הכי קרובה באור היו ,ולקחת
ש סוסי .אבל בטלי שכנע אותו להקדיש חצי שעה לסיור במעבדה הנטושה.
"הוא שמע הכול" ,סיפר היער" .זה היה בערב ,בער בעשר .קליי פירק מנגנו מסוי והתעסק ע חוטי
החשמל .האוטארק ישב על הרצפה וה שוחחו .דנו על משהו בפיזיקה .זה היה אחד האוטארקי
הראשוני שיצרו כא ,והוא נחשב הכי חכ .הוא יכול לדבר אפילו בשפות זרות .הבחור שלנו שט %את
הרצפה קרוב לש ,ושמע את שיחת .לפתע שמע המנקה" :אלוהי אדירי!" זה היה קליי ,ובקולו
השתקפה אימה כזאת שהבחור חש פיק ברכיי .אחר כ נשמעה זעקה איומה" :הצילו!" המנקה הצי 1אל
תו החדר וראה את קליי שוכב על הרצפה ,מתפתל ,והאוטארק טור %אותו .הבחור לא יכול לעשות כלו
מרוב פחד ,ופשוט עמד .ורק כשהאוטארק פנה והל לקראתו – הוא טרק את הדלת".
"ואחר כ?"
"אחר כ ה הרגו עוד שני לבורנטי וברחו .רק חמישה או שישה נשארו כאילו דבר לא קרה .וכשהגיעה
הוועדה מעיר הבירה ,ה דיברו איתה .את אלה לקחו מפה .אבל לאחר זמ מה נודע שברכבת ה אכלו עוד
אד אחד".
בחדר הגדול של המעבדה נשאר הכול כפי שהיה .על השולחנות הארוכי עמדו כלי מכוסי בשכבת
אבק ,ובכבלי של מכשיר הרנטג טוו העכבישי את קוריה .רק שמשות החלונות היו מנופצות ודרכ
נכנסו ענפי השיטה שצמחה פרא.
מלר והעיתונאי יצאו מהאג %הראשי .בטלי רצה מאוד לראות את מתק ההקרנה ,והוא ביקש מהיער
חמש דקות נוספות.
האספלט ברחוב הראשי של היישוב הנטוש התכסה בעשב ובחורש שיחי צעיר ,א כבר חזק .היה ריח
של עלי רקובי וע 1רטוב.
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מלר עצר פתאו ברחבה.
"לא שמעת כלו?"
"לא" ,ענה בטלי.
"אני כל הזמ חושב אי ה צרו עלינו כול ביחד בשומרה" ,אמר היער" .זה א %פע לא קרה קוד.
ה תמיד פעלו כיחידי".
הוא האזי שוב.
"רק שה לא יכינו לנו הפתעה .עדי %להסתלק מכא מהר".
ה הגיעו אל בניי עגול ונמו בעל חלונות צרי ומסורגי .הדלת החזקה הייתה פתוחה קמעה ,ורצפת
הבטו בס %הייתה מכוסה בלכלו של יער – מחטי אור צהובות ,אבק וכנפי יבחושי .ה נכנסו בזהירות
אל החדר הראשו שתקרתו הייתה גבוהה .דלת נוספת הובילה אל אול נמו.
ה הציצו לש .סנאי בעל זנב גדול ,דומה ללהבה ,הופיע על שולח הע 1וקפ 1החוצה דר סורגי החלו.
היער הביט אחריו לרגע .הוא היטה אוז ,אחז בנשקו בדריכות ,ואחר כ אמר:
"לא .זה לא יל ככה" ,ופנה לאחוריו בחיפזו.
אבל היה מאוחר מדי.
מבחו 1נשמע רשרוש ודלת הכניסה נסגרה בחריקה .היה רעש כאילו הערימו משהו כבד לפני הדלת.
מלר והעיתונאי הביטו זה בזה כהר %עי ,ואחר זינקו אל החלו .בטלי הביט החוצה וכמעט נפל :הרחבה
והברכה היבשה והרחבה ,שלא ידוע לש מה נבנתה כא ,התמלאו באוטארקי .היו ש עשרות מה,
וחדשי כמו צמחו מתו האדמה .שאו עלה מהמו הדמויות האלה שאינ חיות ואינ בני אד .היו צעקות
ונהמות.
בטלי והיער שתקו המומי.
אוטארק צעיר ניצב לא הרחק מה על רגליו האחוריות .ברגליו הקדמיות החזיק חפ 1עגול.
"אב" ,לחש העיתונאי ,עדיי לא מאמי במתרחש" .הוא רוצה ליידות את האב"...
אבל זו לא הייתה אב.
החפ 1העגול התעופ .%ליד הסורג היה פתאו בוהק מסנוור ,ועש מר התפזר לצדדי.
היער התנודד והתרחק מהחלו .על פניו הייתה פליאה .הרובה נפל מידיו ,והוא ש את ידיו על חזהו.
"לעזאזל!" הוא אמר כשהרי את ידו וראה את האצבעות מלוכלכות בד" .לכל הרוחות! אני גמור".
הוא החוויר ,צעד בהיסוס שני צעדי ,השתופ %על בהונות רגליו ,ולאחר מכ התיישב ונשע אל הקיר.
"אני גמור".
"לא!" צעק בטלי" .לא!" הוא רעד כאחוז קדחת.
מלר ,כשהוא נוש את שפתיו ,הרי אליו את פניו הלבני.
"הדלת!"
העיתונאי ר 1אל הפתח .ש ,בחו ,1שוב הזיזו משהו כבד .בטלי הסיט בריח אחד ואחר כ את השני.
למרבה המזל ,הכול כא היה בנוי כ שאפשר להסתגר מבפני היטב.
הוא חזר אל היער .מלר כבר שכב לצד הקיר ,ולח 1את ידיו אל חזהו .כת רטוב התפשט על חולצתו.
הוא לא הניח לבטלי לחבוש אותו.
"לא אכפת לי" ,אמר" .אני יודע שזה הסו .%לא רוצה לסבול .אל תיגע".
"אבל הרי יבואו לעזרתנו!" קרא בטלי.
"מי?"
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השאלה צלצלה מרה כל כ ,כל כ פתוחה וחסרת תקווה ,שצינה אחזה את העיתונאי .ה שתקו זמ
מה .אחר כ פתח היער ושאל:
"זוכר שראינו פרש ביו הראשו?"
"כ".
"הוא כנראה מיהר להודיע לאוטארקי שהגענו .יש לה כא ברית :הלסטי שבעיר והאוטארקי .לכ
האוטארקי התאחדו .אל תתפלא .אני יודע שאפילו א היו מגיעי הנה תמנוני ממאדי ,ג אז היו
נמצאי אנשי שישתפו אית פעולה".
"כ" ,לחש העיתונאי.
הזמ הזדחל עד הערב בלי שינויי לגביה .מלר נחלש במהירות .הדימו שלו נעצר .הוא עדיי לא
הרשה לגעת בו .העיתונאי ישב לידו על רצפת האב.
האוטארקי הניחו לה .ה לא ניסו לפרו 1את הדלת ,וג לא לזרוק רימו נוס .%המולת הקולות
שמעבר לחלו לעתי שככה ולעתי גברה שוב.
כשבא השמש וירדה צינה לעול ,ביקש היער לשתות .העיתונאי השקה אותו וניקה את פניו .היער
אמר:
"ואולי טוב שהאוטארקי הופיעו .עכשיו יהיה ברור יותר לכול מהו אד .עכשיו נדע שהאד אינו
יצור שיודע לספור וללמוד גאומטריה ,אלא משהו אחר .המדעני גאי מדי במדע שלה ,א המדע אינו
חזות הכול".
***
מלר מת בלילה ההוא .העיתונאי חי עוד שלושה ימי.
ביו הראשו הוא חשב רק על הצלתו ,עבר מייאוש לתקווה ,ירה כמה פעמי בעד החלו מתו הנחה
שמישהו ישמע את היריות ויבוא לעזרתו .לקראת הלילה הוא כבר הבי שתקוותיו אינ אלא אשליה .חייו
נראו לו חצויי לשני חלקי לגמרי לא קשורי .וזה מה שהכי הציק לו – ששני החלקי לא היו קשורי
בשו רצ %או היגיו .בחלק הראשו היו חייו חיי שלווה ורצופי היגיו של עיתונאי מצליח ,וה הסתיימו
כשיצא ע מלר מ העיר לעבר הרי הרכס המכוסי ביערות .לפי חלק זה ,לא היה אפשר לשער שהוא
יצטר למות כא באי ,בבניי המעבדה הנטושה.
בחלק השני של חייו ,הכול היה יכול להיות וג לא להיות .חיי אלה היו רצופי מקריות .וה יכלו לא
להיות בכלל .הרשות הייתה בידו לא לנסוע לכא ,לסרב למשימה הזאת של העיתו ולבחור במשימה
@ָ?+ה .לעבודות הצלה של מצבות עתיקות של
אחרת .במקו לעסוק באוטארקי ,היה אפשר לנסוע לנ ִ
האמנות המצרית.
וב ְֵ +ר ָכה .לפעמי ה
האוטארקי משו מה איבדו כל עניי כלפיו .רק מעטי מה נשארו ברחבה ַ
פתחו בקטטות ,ופע אחת ראה בטלי בלב קופא אי האוטארקי התנפלו על אחד מה ,שיסעוהו
לגזרי ,וטרפו אותו.
באותו לילה הוא החליט פתאו שמלר אחראי למותו הצפוי .הוא חש תיעוב כלפי היער המת ,והוציא
את גופתו אל החדר הראשו עד הדלת ממש.
הוא ישב על הרצפה חסר תוחלת שעתיי או שלוש ומלמל:
"אלי ,אבל למה אני? למה דווקא אני?"
ביו השני אזלו לו המי ,והצמא עינהו .הוא הבי סו %סו %שלא יוכל להינצל ,נרגע ושוב החל לחשוב על
חייו – הפע בצורה שונה לגמרי .הוא נזכר שבתחילת המסע הוא התווכח ע מלר .מלר טע כי החוואי
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אפילו לא ידברו איתו" .למה?" שאל בטלי" .כי אתה חי בחו ,בנוחות" ,ענה מלר" .כי אתה מהעליוני.
מאלה שבגדו בה"" .אבל מה פתאו מהעליוני?" חלק עליו בטלי" .אני מרוויח לא הרבה יותר מה".
"אז מה?" היער לא הסכי" .העבודה של תמיד קלה וחגיגית .כל השני האלה ה גוועו פה ,ואתה
כתבת ל את הכתבות של ,הלכת למסעדות ,השתתפת בשיחות שנונות"...
הוא הבי שכל זה נכו .האופטימיות שלו שהוא כל כ התגאה בה ,הייתה בסופו של דבר אופטימיות של
בת יענה .הוא פשוט החביא את ראשו מפני הרוע .הוא קרא בעיתוני על הוצאות להורג בפרגוואי ועל רעב
בהודו ,אבל מחשבותיו נסבו על צבירת ממו וחידוש הריהוט בדירתו הגדולה בת חמשת החדרי ,ועל דר
להרי את קרנו בדרגה נוספת בעיני אישיות משפיעה זו או אחרת .אוטארקי – אנשיאוטארקי – ירו
בהמו המוחה ,ספסרו בלח ,תכננו מלחמות; א הוא הסב מזה את פניו ,והעמיד פני כאילו שו דבר
כזה לא קורה.
מבחינה זו ,כל חייו הקודמי נמצאו פתאו קשורי בקשר הדוק למה שקורה לו עכשיו .הוא מעול
לא מחה נגד הרשע ,והנה באה הנקמה...
ביו השני האוטארקי שעמדו תחת החלו ניסו לדבר איתו .הוא לא ענה.
אוטארק אחד אמר:
" ֵהי ,עיתונאי ,צא! לא נפגע ב".
ואוטארק אחר לידו צחק.
בטלי שוב חשב על היער .הפע מחשבותיו היו אחרות .עלה בדעתו שהיער היה גיבור .למעשה ,הוא
היה הגיבור היחיד שבטלי פגש אי פע .יחידי ,בלי שו תמיכה ,הוא פעל נגד האוטארקי ,נאבק בה ומת
בלתי מנוצח.
ביו השלישי התחיל העיתונאי להזות .הוא דימה לראות כי חזר למשרדו במערכת העיתו ,והנה הוא
מכתיב כתבה לקלדנית .ש הכתבה היה "מהו אד?".
הוא הכתיב בקול ר.
"בעיד זה של התפתחות מדעית מדהימה אפשר לחשוב כי המדע כל יכול .א ננסהנא לדמיי כי נוצר
מוח מלאכותי העולה על המוח האנושי כפליי ומוכשר לעבודה .הא ליְ צ8ר שמוח כזה ייפול בחלקו תהיה
הזכות להיחשב אד? מה באמת עושה אותנו כפי שהננו? הכושר לספור ,לנתח ולהקיש היקשי לוגיי? או
משהו אחר שהחברה מחנכת לפיו ,שיש לו קשר ליחסי שבי אד לחברו ,ובי אד כפרט לחברה ככלל?
א ניקח לדוגמה את האוטארקי"...
אבל מחשבותיו נטרפו...
ביו השלישי בבוקר נשמע פיצו .1בטלי התעורר .הוא דימה שקפ 1והריהו מחזיק את הנשק מוכ ,א
לאמתו של דבר ,שכב איאוני אצל הקיר.
הופיע מולו פרצו %של חיה .הוא נזכר במאמ 1עילאי למי היה דומה פידלר .לאוטארק!
המחשבה הזאת נתמעכה מיד אחר כ .במש עשירית השנייה ,כשהוא כבר לא מרגיש שנוגסי בו ,בטלי
הספיק לחשוב שהאוטארקי בעצ אינ מפחידי כל כ .שה רק מאה או מאתיי באזור הנידח הזה.
שאפשר לעמוד נגד .אבל האנשי! אנשי!!
הוא לא ידע כי השמועה על היעלמו של מלר כבר נפוצה בכל המחוז ,והחוואי שבאו לכדי ייאוש כבר
חופרי ומוציאי את כלי נשק הטמוני באדמה.
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