
פרויקט אורקני: 
מסע בין הזמנים 
של האי הכשוף   

טוטמים 
ומכשפות 

 בין
עשב 
לרוח

דוב אהבה



מהדורה ראשונה 2017

 ערבה לבנה רוקדת
www.umata.co.il   מבית

פרויקט אורקני: 
מסע בין הזמנים 
של האי הכשוף   

טוטמים 
ומכשפות 

 בין
עשב 
לרוח

דוב אהבה



 טה-רה אהובה - מה הייתי עושה אם לא היית מפנה לי זמן, משחררת אותי מכל אחריות 
ודוחפת אותי להוציא את המילים המקננות בתוכי זמן כה רב?

הברכה של חיי היא המצאותך בהם.
כתב זה מוקדש לך בהודיה, בהוקרה על היותך בחיי ובאהבת לבי.

 תודות רבות ומלאות בכל החום והנועם של לבי לנשים היקרות ולגברים הטובים 
 שעשו כדי שהזכרונות שהוטמנו בתוכי ימצאו את דרכם אל העולם. 

העבודה לצדכן ולצדכם היא זכות גדולה ועונג צרוף. תודה לרות מוזס, ולרוהאן ופאר פלאות.

הספר הוצא לאור על-ידי

 ערבה לבנה רוקדת
www.umata.co.il   מבית

 מרכז הכשרה למציאת נתיב הנשמה להולכים בדרכי אמא אדמה 
על פי המסורת השאמנית והדרכים העתיקות

© 2017 כל הזכויות שמורות לדוב ולטה-רה אהבה
אין להעתיק או לתרגם כל חלק מספר זה בשום צורה או אמצעי 

ולכל מטרה שהיא ללא רשות בכתב מהמחבר

כפר ורדים, ישראל | אביב 2017



1

מילים של התחלה

ישנם עדיין מקומות על הפנים של אמא אדמה בהם הרוח 
מספר לנו סיפורים נשכחים.

ה"אמא  של  העתיקות  הדרכים  בהם  איים  עדיין  ישנם 
הגדולה" מלחשות את זכרונותיהן במים ובעשב.

אוצרות  בתוכן  אוחזות  עומדות אשר  עדיין אבנים  ישנן 
מופלאים של חכמה וחניכה.

אחד מהם הוא האי אורקני בצפונה של סקוטלנד.
לצעוד על האדמה הזו בינות לעשבים הנעים ברוח, לראות 
ולפתוח את עצמנו  ולהיות בנוכחות האבנים המלחשות, 
לסיפורים המזכירים לנו את נשמתנו, זוהי חוויה שתפתח 

שערים שאפילו לא דמיינו שקיימים.
בואו...

הצטרפו לטיול...
קדימה...

אנחנו מתחילים...

טה-רה
שומרת עץ החיים
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1
ַאְסַטה

Broch of Gurness

אסטה החליקה את שתי ידיה על הצמות שקלעה ושנשפכו מצדיה כחבלים שמעט שיבה כבר מצאה 
את דרכה אליהם. היא לא רצתה לקחת סיכונים. הכל חייב להיות מושלם. היא חייבת, ממש חייבת 
לקבל מסר טוב מתוך המצולות, והיא הייתה נחושה לוודא שכל מה שנמצא בשליטתה יהיה מושלם. 
היא מצאה בתוכה חיוך, שאמנם לא הגיע עד לפניה, אבל עדיין היה שם, כאשר אצבעותיה ליטפו 
ברכות את הקמעות שהיו קשורים בקצות שני החבלים הללו. קמעות בעלי עוצמה אדירה שֵאם אמה 
ִויֹוַלה, הכינה בעבורה במיוחד עם לידתה - קמעות הברכה של רוחות העולמות התחתונים  הטובה, 

האפלים. את ההגנה הזאת אין ולו שד אחד שיכול לעבור ולגעת בה.
מהצמות הקלועות במושלמות, ידיה עברו לשני הסוגרים שווידאו שפרוות הדובים אשר עטפו אותה 
תישארנה סביבה. הם היו במקומם המדויק ודמויות הדרקונים המסתוריים שהיו חרוטות עליהם 
באמנות כה מושלמת, התבוננו האחד בשני, ולמרות שלא הייתה יכולה לראות זאת בעיניה, אסטה 

ידעה שמבטיהם מעוררים אימה רבה. היה טוב שכך.
היא הרגישה את פרוות העזים שעליהן ישבה והניחה למודעותה לסובב את החדר כולו.

היא הייתה במגדל. מעליה הפתח בגג שווידא שהשמיים והאלות הטובות יביטו עליה בטוב, מתחתיה, 
מתחת לרצפה ובקצה גרם המדרגות החשוך, נמצא אולם הכשפים הקדום - מקור העוצמה שלה 
ושל כל אלה שהיו לפניה - משכנן של האמהות הקדומות הקדושות. היא חשה בהן מתאספות שם 
למטה במחשכים הרטובים, במצולות האופלים שהיו אי שם מתחת לריצפה, מתחת לאדמה ולשורשי 
העצים, מתחת לעולמה ולעולם האנושות בכלל, מתחת לחייה. היא מצאה בתוכה נחמה של ממש 

בידיעה שהן שם. עוזרות, תומכות, מלמדות, ואוהבות. במיוחד היא אהבה את אהבתן.
היא הייתה בת למשפחת מלוכה, נסיכה של ממש אפשר לומר, ואהבה לא הייתה חלק מהכשרתה 
ולכן גם לא חלק מחייה. היא למדה לפקוד, לדרוש, לאיים ולהביע נחרצות בקולה. היא למדה לראות 
את התמונה הגדולה ולהקריב את הפרטים, היא למדה להביט בצורה כזו שלא ניתן יהיה לסרב לה, 
היא למדה לסכור את רגשותיה ולהעלים אותם כך עד שאפילו היא בעצמה לא מצאה בהם יותר 
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שימוש. היא למדה להיות אחראית, קשובה והוגנת. היא למדה את אמנות ההנהגה ואהבה לא הייתה 
חלק מאומנות זו. אז ברגעים הספורים בחייה שבהם נחנכה אל המסתורין של הנשים - המסתורין 
המיסטי של הנסתר והמכושף - ושם היו אלה שאהבו אותה כל כך, היא התענגה על החוויה ומצאה 
בתוכה איזה חלק פנימי נסתר וכמעט אבוד לגמרי, שהרשה לעצמו להתרווח בנוכחות הזו ולנשום 

אוויר צלול ומואר.
ייצגו את היסודות  ארבעת עמודי הטוטם עמדו במקומותיהם בארבעת הכיוונים המקודשים אשר 
מהם העולם הזה וכל שאר העולמות עשויים: חימר, רוח, ים ואש והיא חשה בטוחה בנוכחותם. למרות 
ויופי  זו בזו ומשתלבות לכדי הרמוניה  שהיו אלה רק גזעי עצים מגולפים בספירלות המתערבבות 
מושלמים, היא הרגישה שהם אוחזים את חייה במרכז המעגל המקודש שיצרו, ונותנים לה מקום של 

בטחון להיות בו.
היא חשבה באותם רגעים של שקט שלפני תחילת הטקס, שמוזר הוא הדבר שהיא שמחה כל כך 
בבטחון של הטוטמים הללו - הרי אין בה פחד כלל. היא עין הדרקון - בתן של שליטות בנות שליטות, 
אין בה פחד - לא ממפלצות ים ולא מגברים זועמים או טרופי חשק עד שלא ניתן לראות בעיניהם דבר 

פרט לתאווה. אין בה פחד כלל ועדיין, היא שמחה בבטחון של מעגל הטוטמים. 
היא אספה את עצמה ממחשבותיה המתפזרות. היום הוא לא יום ככל שאר הימים. היום הוא מולד 
השנה ויום חגן של האמהות הקדומות הקדושות - הָמְדרֹונֹות הענקיות של העולם שהיה. היום היא 

צריכה מסרים של תקווה ושל אור לכל השבט.
החודשים האחרונים היו קשים על כולם. קשים מאוד.

בתחילה היו אלה העננים האדירים והשחורים שהגיעו מהמזרח. היו אלה עננים שאסטה לא ראתה 
כמוהם מימיה. לא רק שהם כיסו את השמיים כליל והחשיכו את הימים בחושך כמעט מלא וכמעט 
מוחלט עד שהיו ילדים ששאלו אם סוף הקיום הגיע והאם השמש כבר מת, ולא רק שהם הטילו 
כבדות ותחושת דכאון בכל השבט כולו, הם גם ניבאו את סופה שלה. סבתה הטובה ראתה את גורלה 
בתוכם, והוא לא היה גורל מבשר טובות. למרות כל הפצרותיה, סירבה הזקנה לחלוק את חזיונה 
המבהיל ופיה היה נעול ושמור. אסטה זכרה שסבתה התוודתה בפניה רגע לפני מותה על הכישוף 

שהטילה על פיה כדי שלא יהיה יכול לשחרר את המילים ששומרות על שראתה באותם עננים.
אלה היו עננים כבדים במיוחד.

ואלה החיים בתוך ענני השחור הללו, החליטו לשחרר מהם שטפונות איומים. במהלך אחד עשר ימים 
ולילות, כמעט ללא הפוגה, העננים הטביעו את האדמה, את השדות, את החיות ואת האנשים.

קורבנות כבדים יצירי העננים המקורננים תבעו לעצמם באותם ימים. חיות ואנשים נשטפו מהחיים 
אל ידיה של זו אשר מקבלת אותנו אחרי שכל השאר כבר שחררו או גירשו או שניהם.

היא הניחה לתמונות העננים השחורים ובולעי הכל למלא את עיניה והחזיקה בעצמה בחוזקה רבה 
שלא לנסות למצוא בהם את חזיונה של סבתה. לא היום - היום יש צורך במיקוד.

ונראה היה שהשטפונות לא רק ששטפו מהשבט והלאה, הם גם סחפו אליהם בסחף מלא בבוץ 
שחור וברקק את ָאְנִגיר המכשף של הרונות. כיצד מצא האיש האפל כל כך את דרכו אל השבט, לא 
היה לה מושג. גם הזקנות לא הצליחו לפענח את החידה הזו במראות הלילה השחורות שלהן. הוא 

הגיע יום לאחר תום הגשמים האיומים ועמו שקיק הרונות.
ללא ספק הכוחות הנשגבים בחרו לזרוע אופל ואימה בלבבות השבט. כל מילותיו של האיש היו 
מבהילות. כל נבואותיו היו אסונות, כל מבטיו היו זדון וצחנתו הייתה צחנת פגרים רקובים. הוא ללא 

ספק היה צאצא לשושלת פושעים ואנשי רוע.
שלושה ימים הסכימו הזקנות המנהיגות לשאת אותו במגדל ולשמור על התקינות של חוקי הכנסת 
האורחים ועל כל החוקים הנכונים. ואחר כך, הוברר לאנגיר זה, שאם לא יעזוב עם שחר, לא מובטחת 
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בעבורו עזיבה כלל. ממה שהבינה, המילים נאמרו לו בלחישות מאוד רמות ובמבט מאוד נחרץ. עוד 
באותו היום הוא נעלם מהם מבלי להותיר כל סימן לאן. מה שכן נותר אחריו היו לבבות מלאים בפחד, 

חלומות מלאים בסיוטים ושבט שלא רק היה בשכול, מעתה גם היה ביאוש כבד.
ואז, קרה הנורא מכל.

כן, הרעות באות עלינו בשלשות - כך תמיד נהגה לומר לה אמה. תמיד בשלשות. והשלישית, הזו, 
הייתה נוראית מכולם.

מחלה איומה ושכמוה לא נראתה בשבט מעולם גם דורות קודם לכן, מצאה את דרכה מתוך הרסס 
של המים.

מהגלים הצפוניים עלתה המחלה, נישאה ברוח כציפורי זעם איומות, שקופות ובעלות לב אכזר 
במיוחד, לטרוף ולנעוץ את טופריהן בחלשי הגוף של השבט. כמעט כל ילדי השבט נפלו טרף לקללה 
הנוראית הזו, רק שניים מתוך כולם שרדו. שניים בלבד. וכל הזקנות, אם אדירה של בריאתינו, כל 
הזקנות כולן מתו. הן לא מתו לאט ולא בשקט - הן סבלו ייסורים כה רבים עד שהכריחו אותה, את 
אסטה, שהיא היחידה מאלה שעברו הכשרה בדרכים הנסתרות ולא חלתה, לרקוח את המוות השקט 

ולהשקות אותן בו כדי שנשמותיהן תוכלנה להשתחרר מגופן המיוסר ולהפסיק את הסבל.
היא בעצמה רקחה את השיקוי.

היא בעצמה מזגה אותו לקרני השתייה.
היא בעצמה השקתה אותן אחת אחת.

היא - עין הדרקון - רצחה את המנהיגות, את המכשפות, את היודעות, את סבתה ואמה ואת שאר 
מראות הדרך.
היא בעצמה.

אסטה חשה את הדמעות היורדות על לחייה בעודה מכריחה את ידיה להפסיק לרעוד ולשחרר את 
עצמן מהאחיזה הלופתת אחת בשנייה.

היא עשתה את שהיה עליה לעשות ובזאת נגמר.
זה היה המעשה הרחום ביותר והמרפא ביותר.

היא לא רוצחת. היא משחררת מסבל. היא מרפאה. היא עין הדרקון.
והיא מכריחה עצמה לדעת כי זו האמת. מכריחה וכך יהיה.

כן - ועכשיו, כיוון שהיא הזקנה בנשים שנותרו, כיוון שהיא ממשפחת השליטות וכיוון שהיא יודעת את 
האמנויות הכשופות, עכשיו היא המנהיגה ועליה מוטלת האחריות להביא מסרים של תקווה לשבט.

היא התפללה בתוכה שהמסרים הממתינים לה במצולות יהיו באמת מסרים של אור. ההכשרה שלה 
לימדה אותה לבטוח במסרים של המצולות והיא ידעה שכך יש לעשות. היו בה מחשבות שסיפרו לה 
שאם המסרים יהיו קשים, עליה להמציא משהו אחר ולתת סיפורים שהיא בעצמה תמציא ואפילו 
היו בתוכה כמה רעיונות למסרים כוזבים שכאלה, אולם היא כבלה את המחשבות הללו בכלא אטום 
בתוכה. היא לא כזו. היא מביאה מסרי אמת, ועם שהגורלות תבחרנה בעבורה ובעבור השבט, היא 

תסתדר.

ממולה קערת הגחלים המתינה לקורטוב הצמחים שיונחו עליהם וטקס קבלת המסרים יחל.
היא עברה על סדר הדברים. ראשית עליה לברך את הכוחות המסתוריים, שנית היא תניח את 
הצמחים על הגחלים והניחוחות ימלאו את החדר, שלישית היא תקרא ללווייתן - הטוטם המופלא 
שלה שייקח אותה אל העולמות האפלים במצולות ושם היא תקבל ממֹוִדיר - האמהות הנסתרות - 
את המסרים לשנה החדשה. היא ידעה שעכשיו זה הזמן לאסוף אליה את כל שהיא יודעת ולמדה על 

הכוחות, כי בטקס עצמו, לא יהיה זמן לכך. בטקס היא צריכה להיות יודעת, ברורה ומדויקת.
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היא נשמה עמוקות והניחה לעצמה לצלול אל מה שהיא יודעת על הכוחות המסתוריים של העולמות 
והזמנים, אל הפעם הראשונה שסבתה  שמתחת. הזיכרונות שלה לקחו אותה, מכל המקומות 

החליטה שעליה לפגוש בגורלות הקדושות.
זה היה בקיץ בו ַטאבֹור היה קשור לעמוד הענישה. היא הייתה צעירה מדי מכדי לדעת מדוע, אולם 

היא ידעה שאם הוא קשור לעמוד, עונשו לא יהיה מהקלים ולכן, פשעו, ודאי, היה כבד.
סבתה אספה אותה מהשדה ובחטף ירדה עמה את המדרגות האפלות והקדושות אל היכל המים 
שמתחת. לשם רק לנשים היה מותר להיכנס ולערוך את הטקסים הכשופים ביותר. הזקנה הניחה 
סביב צווארה הצעיר מקלעת חוטים בשלל צבעים. החוטים היו קשורים סביב עצמם וסביב חוטים 
אחרים ויצרו מקלעת צבעונית ומאוד ססגונית. רק שנים רבות אחר כך, היא בעצמה תלמד כיצד להכין 

את חבלי העוצמה אשר משנים תודעה ומחייבים מיקוד אל כיוון מאוד מסויים.
- עלייך לבקש את הגורלות בעצמן לגלות לנו את העונש הראוי לטאבור.

- אני?
- את.

- ומה הוא פשעו סבתא?
- הן יודעות.

- גילית להן את?
- הן יודעות, בתי. כעת, ברכי ועשי את שאת יודעת ובקשי מהן את עונשן.

היא הייתה צעירה מדי מכדי לשאול עוד שאלות. אסטה זכרה את עצמה נושמת עמוקות ושרה את 
הברכות שלמדה:

מלכות עוטפות ערפילים לבנים - ברכות לכן, קדושות
מטרונות עוטות כתרי ברזל שחורים - ברכות לכן, קדושות

אמהות ראשונות האוחזות בחוט חיינו - ברכות לכן, קדושות
אלות ראשונות - אתן של מה שיש

ענקיות קדומות - אתן של מה שמתהווה
אמהות קדושות - אתן של מה שצריך להיות

אנא ענו לקריאתי ובואו לעזרי - סבתי מבקשת לדעת את עונשו של טאבור.

היא זכרה את הדמויות השחורות שהלכו ולבשו צורה מתוך המים השחורים שהיא וסבתה עמדו בהם 
ושהקור שלהם נשך ברגליה החשופות, היא זכרה אותן הולכות ולוקחות להן צורות. צורות של נשים 
שהן לא בדיוק נשים, צורות מוגדרות שלא ממש נשארות בתוך הצורה אלא נשפכות ממנה לכל צד 
וגם נאספות אליה ברגע הבא אחר כך. היא זכרה את השחור והיא זכרה את העיניים. היו להן עיני תכול. 

שלושתן התבוננו בה בעיני תכול צלול, בהיר ומאיר. 
היא זכרה את לבה הפועם בהשתאות אל מול הגודל והקסם ויותר מהכל אל מול העתיקות שחשה 
מהן בתוך עצמותיה שלה. כיצד יכולה ילדה קטנה לדעת עתיקות? ועדיין בעצמותיה הצעירות שעדיין 

גדלו וצמחו, היא ידעה את הזמן האינסופי שבו השלוש הללו כבר שולטות בגורל הזמן בעצמו.
אחת מהן התקרבה אליה בדממה. התקרבה והתרחקה, הבהבה את עצמה אל מולה ומיד נמוגה והייתה 

שוב רחוקה. מן משחק של קרבה וריחוק, ריקוד של עכשיו ואחר כך, אינטימיות שיש בה גם בהלה.
לבסוף, כאשר עמדה ממולה זמן מספק, תוך שהיא אוחזת בעיניה התכולות את כל עולמה של 
הילדה, הרימה את ידה הימנית והפנתה את כפה אליה. היד הייתה מכוסה נוזל שחור אשר טפטף 

ממנה אל תוך המים השחורים והקרים עד כאב, ודממה הייתה בכל.
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פתאום רק ניגון הטיפות השחורות הנופלות אל המים היה בעולם.
ואילו כרגע רק צליל  זו הפתיעה אותה. כאילו לפני כן כל העולם היה רועש  היא זכרה שתחושה 

הנטיפות ישנו.
אסטה זכרה את לבה המתכווץ בתוכה. היא ידעה את המסר אולם הוא היה נורא מדי - מעולם איש 

לא חזר אחרי עונש זה.
- הודי לנכבדות, ילדה, ושובי אליי.

זה היה קולה של סבתה אי שם מהמרחקים שהרגישו לה כל כך למעלה ורחוק ובעתיד הלא ידוע.
היא צייתה ושרה.

מלכות עוטפות ערפילים לבנים - תודות לכן, לשירותכן אני כאן
מטרונות עוטות כתרי ברזל שחורים - תודות לכן, לשרותכן אני תמיד

אמהות ראשונות האוחזות בחוט חיינו - תודות לכן, לשרותכן אני ובנותיי אחריי
אתן של מה שיש - תודות וברכות

אתן של מה שמתהווה - תודות וברכות
אתן של מה שצריך להיות - תודות וברכות

- מה יהיה העונש ילדה?
היא לא רצתה לדבר. היא לא רצתה להיות זו אשר מכריזה את סופו של האיש.

- מה יהיה העונש?
הקול היה נעים אולם הובטחה בו אלימות אם לא תתקבל התשובה המדויקת והנכונה.

היא זכרה את עצמה נבהלת, מתכווצת ונכנעת: היד השחורה.
- פעלת היטב, ילדה. היטב מאוד. כעת לכי להתנגב ולהתחמם ובואי עם אמך אל המעגל.

היד השחורה היה העונש הנורא מכל: אל תוך קערה נאסף בוץ שחור, דם של המכשפה מטילת 
הכשף שבדרך כלל מוקז מכף ידה, ואוסף של צמחים אסורים למאכל ולרפואות. כל אלה נטחנים 
ליצירת משחה דלילה ונמרחים ראשית על כף ידה השמאלית של המכשפה. זו מטביעה את היד 
על פניה וסובלת את השריפה שבכך בדממה. אחר כך שתי כפות ידיה מכוסות בשחור ומוטבעות 
משני צדי הראש של הנענש. בין שתי הידיים האוחזות אותו ברקות, נאמרות מילים אפלות של איבוד 
ושיכחון של כל. זהו כישוף מבהיל אשר מוציא את האדם מדעתו ומשלח אותו לאבדון ולשיכחה של 
עצמו ושל כל העולם שהיה חלק ממנו עד כה. כאשר הכישוף מוטל עד תומו, מושאר האדם על 

הצוקים. מעולם לא שב איש מהעונש. מעולם לא נמצאו גם שרידיו. מעולם.
כך היה גם עם טאבור.

היא זכרה את זעקותיו כאשר הזקנה התקרבה אליו וידיה נוטפות שחורים. היא דמיינה את אימתו אל 
מול פניה המסומנים בקללה הנוראה, והיה נדמה לה שהיא מריחה שריפה כאשר המילים הנוראיות 

נאמרו אל תוכו תוך שהוא מייבב בחוסר אונים והיא אוחזת ברקותיו בחוזקה שלא מתפשרת.
גורלות מבורכות - פגישתנו הראשונה הייתה מטלטלת.

לעומתן, פגישתה הראשונה עם טוטמה - הלווייתן - הייתה פגישה של אורות מופלאים.
כאשר אמה לקחה אותה אל מעגל האבנים בו הקדמוניות ערכו טקסים לאלים נשכחים, הושיבה 
אותה לצד אחת מהאבנים המזדקרות אל השמיים ולחשה אליה את המילים המשלחות אל תוך 
עולם הטוטמים הטובים, בחטף הופיע הלווייתן הענק והטוב ואסף אותה אליו. הוא היה ענק בגופו 
- כראוי ללווייתן שמגיע אל בת משפחת הדרקונים - והוא היה אפוף אורות לבנבנים תכלכלים שהיו 
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חלק מגופו וגם ריצדו סביבו בעליצות נעימה. היא רכבה עליו והוא נשא אותה אל תוך מצולות עמוקים 
במיוחד. הוא הביא אותה אל מקומות שונים ומגוונים בעולמות של הנסתר ותמיד היה שם להגנתה 
ולחילוצה במקרים בהם כך היה נדרש. הוא היה יישות של אורות נעימים, של חיוך אינסופי ושל יופי - 
יופי אשר היה יכול בקלות רבה ביותר לעצור את הנשימה ולגרום להחסרת פעימה. תנועותיו היו תמיד 
חינניות ועגולות ובעיניו הטובות ניכרה תבונתו האדירה וידיעותיו בדבר סודות רבים בעולם הנסתר - 

סודות רבים מאוד.
עם השנים אסטה למדה לסמוך ללא ספקות על בעל הברית המימי שלה, וידעה שהכיוון שלו לעולם 
נכון ומתאים לה ביותר. הוא היה שם בשבילה ללא גבולות והיא בטחה בו עם חייה ממש. בחירותיו 

לעולם היו מבורכות לה והיא נתנה את חייה בו.

ועכשיו - מודיר - האמהות הקדומות של השבט כולו.
היא זכרה אותן היטב. היא לא נזקקה לריכוז כאן. הלילה הן באו אליה, לבושות שחורים ופניהן נקיות 
מרגש או מהבעה. הן באו אליה והיו עמה. נתנו לה מכוחותיהן ומכוח הדורות שהן שמרו על השבט. 

הן באו אליה והיא ידעה שהיא נקראת אליהן ביום החשוב הזה. היא קיוותה שהמסרים יהיו טובים.

m
אסטה אספה חופן של צמחים ובתוך כדי ברכות ותחינות חרישיות, הניחה אותם על הגחלים שגמעו 
אותם לתוכן, מצצו את לשדם ושחררו בתמורה עשן סמיך וריחני שמילא את החדר בשניות בודדות.

היא לקחה את אבן המשקולת העגולה והשחילה בה צמר. ידיה ידעו את המלאכה בעצמן - היא לא 
צריכה אפילו להתבונן בהן או באבן. התנועות תתבצענה מעצמן והחזרתיות שבהן, שלעולם אינה 

משתנה, תכניס אותה אל תוך העולם המכושף של הכוחות הנעלמים.
כן - היא ידעה שבמציאות הגופנית היא תטווה חוט מהצמר, אולם בנשמתה היא עומדת לעזוב את 

העולם הזה ולבוא בשערי העולם האחר.
היא נשמה עמוקות את ניחוחות הצמחים ונתנה את עצמה אל החלום שהם הזמינו אותה אליו. ידיה 

החלו לטוות והמילים העתיקות נמלטו מפיה בחרישיות:

מלכות עוטפות ערפילים לבנים - ברכות לכן, קדושות
מטרונות עוטות כתרי ברזל שחורים - ברכות לכן, קדושות

אמהות ראשונות האוחזות בחוט חיינו - ברכות לכן, קדושות
אלות ראשונות - אתן של מה שיש

ענקיות קדומות - אתן של מה שמתהווה
אמהות קדושות - אתן של מה שצריך להיות

אנא ענו לקריאתי ובואו לעזרי...

כעת נותר לה רק לקוות.
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2
ְּדִלָיה

Maes Howe

היא רצה. היא ברחה מהם בשיא המהירות שהייתה יכולה. הלילה הקשה עליה את הצעדים והיא 
מעדה לא פעם ועדיין רצה במהירות הגדולה ביותר שמצאה בה. היא ברחה מהם באימה גדולה. 
הם היו שלושה והיא אחת, הם היו גדולים ושעירים ושריריים מאוד והיא הייתה רק היא. היא רצה 
ולא באמת ידעה לאן - רק כמה שיותר רחוק מהם. והם - הם דלקו אחריה בשאגות רמות ומבהילות 
ביותר. הם רצו מהר ממנה - הם היו ציידים והיא הייתה רק היא. היא שמעה אותם מתקרבים אליה 
יותר ויותר והאימה בתוכה בלעה אותה אליה עם כל צעד. והיא עדיין רצה. היא לא הסכימה לוותר ולא 

הייתה מוכנה להיכנע. היא תברח מהם, היא תצליח, היא תשמור על נפשה ותימלט...
על גבעה קטנה, לצד עץ ליבנה שהיתמר אל השמיים השחורים, הם השיגו אותה.

שניים לפתו אותה היטב בידיהם השעירות שהדיפו ריחות שהגעילו אותה, והצמידו אותה אל הגזע. 
השלישי שהגיע מיד לאחריהם, צחק בלעג לנערה שחשבה שתוכל להימלט מרצונו. הוא קרע מעליה 
את הפרווה ששמרה עליה מהקור והסיר את כיסוי החלציים שלו. היא צרחה עליו ועליהם, היא 
התפתלה ונלחמה ככל יכולותיה, אולם השניים שאחזו בה, אחזו בה היטב. היא צרחה שהם מגעילים, 

היא שאגה שיניחו לה, ואילו הם רק צחקו.
פתאום ידיו המטונפות היו עליה, פישקו את רגליה, ובכאב אדיר ולא יאומן הוא קרע אותה מבפנים. 
היא הרגישה את עצמה נשרפת מבפנים ונקרעת לגזרים. לרגע אחד קטנטן מלחמתה נפסקה והלם 
אחז בה. הכאב פילח אותה כך שהכל נדם, אולם רק לרגע קטנטן אחד. בעוד הגבר המצחין גוהר 
עליה, נדחס לתוכה וחותך אותה בין רגליה, ובעוד גבה החשוף משתפשף בגזע העץ ועורו נקרע 
מעליה בקלילות ובכאב רב גם כן, היא התמלאה בחושך. היא התמלאה באפלה אדירה ושמקורה 
אינו ידוע בכלל. זעמה עלה על גדותיו והציף אותה ואת כל שסבב אותה ופיה צרח את החשיכה אל 
הגברים שאנסו אותה. מילים שהיא לא הכירה בקעו מגרונה תוך חרחורים והתנשפויות. היא שמעה 
קללות בשפות עתיקות ושאינן ידועות אפילו לה, היא ידעה זימונים אפלים ושטנה של ממש אשר 
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בוערת בבטנה וניזונה מהכאב שבין רגליה, שבגבה ושל אחיזתם הלא מתפשרת של שני אלה שריתקו 
אותה אל הגזע.

ונלחמה וזעקה שמות של כוחות אופל מהעולמות התחתונים ביותר שיש ומאלה  היא התפתלה 
שנמצאים אפילו מתחתם, היא צרחה בצרחות אימים מילים אשר ידעה שיהפכו את חיי השלושה 

לסבל של ממש והיה בה נועם שהיא זו אשר גורמת לסבלם כפי שהם מכאיבים לה כרגע.
והם, השלושה, רק צחקו על הקטנה הזו אשר נלחמת בהם כל כך ועוד לא הבינה שהם הקובעים. היא 

זעמה עליהם וזעמה שפך מילים נוראיות הרבה יותר.
כאשר הם התחלפו ואחד מאלה שאחז בה הגיע לפניה להיכנס גם הוא אליה, היה נדמה לה שהעץ 

בעצמו כבר אינו יכול להכיל את האופל שהיא שופכת כאן.
טוב - היא חשבה לעצמה - טוב הוא שכך.

כשהשני נכנס לתוכה הכאב הפך עמום יותר אולם הזעם והארס שמילאו אותה רק הלכו והתעצמו, 
וחזרה לקללותיה  והיא שבה למלחמתה באלה שאוחזים אותה  והתחדדו  והתבהרו, הלכו  הלכו 
האפלות. אי שם בתוך הניעות שלו פנימה והחוצה ממנה היא ידעה, ממש חשה, לא - זו אכן הייתה 

ידיעה, שהנה הקללות הולכות ומתגלמות וישועתה מגיעה אליה.
יותר ותוך שהיא מקללת בברכה אפלה את אמו של זה אשר בתוכה,  זו נתנה בה כוח רב  ידיעה 
הצליחה לשחרר את יד ימינה לחופשי ותחבה את אצבעותיה בתוך עינו של האנס שגהר עליה שם. 

אך לא יותר מכך כי ידה נלכדה שנית והוא, בתמורה, השיב לה נשיכה כואבת במיוחד בחזה.
והיא בשלה - צוללת באופל ומתמסרת לכוחותיו הנוראיים. היא כבר לא הרגישה את גופה שעדיין 
נלחם באחיזתם האכזרית של השניים ורק במעורפל ידעה שהשלישי כעת עומד להיכנס אליה. היא 
הייתה במצולות הטירוף של הכשפים האסורים ביותר שבקעו מתוכה והיא אינה יודעת כיצד מצאה 

אותם ומהיכן המילים באו.
פתאום, השדים אותם זימנה נדמו כנוכחים. עוד לפני שהשלישי הצליח לחדור אותה, הוא נפל מחוסר 
הכרה על האדמה, בחטף של יללות גבוהות מאוד ובריקודים של דברים שחורים שהסתחררו לכל 
עבר, הימני משוביה נפל, ומיד לאחר מכן, ממש רסיס של רגע, גם השלישי היה על האדמה והיא 

הייתה חופשייה.
היא נעמדה על שתי רגליה שהיו רועדות מזעזוע, ממאמץ, מכאב ומפחד והתבוננה בדמות האישה 
ובידה מטה עץ המחובר לאבן. היא עטפה שחורים ושיערה  הדקה והלא צעירה שעמדה לפניה 
השחור היה פזור סביבה. היו עליה שרשראות שתלו בהן עצמות לסת של טורפים שהשיניים עדיין 

עליהן, והיא חייכה אליה.
- מה איתך?

- אני יכולה להיות העתיד שלך או העבר שלך. בחרי וכך יהיה.
- למדי אותי!

- אם כך עתיד.
- ומה איתם?

- גם הם יכולים להיות העתיד שלך או העבר שלך. בחרי וכך יהיה.
היא כרעה לצד זה ששכב לצדן, מצאה בפרוותיו סכין, ובאבחה אחת שיספה את גרונו. כך עשתה גם 

עם השניים האחרים.

- אם כך עתיד גם כן.
שמי הוא דליה, על שם המורה שלי והמורה שלה עד למורה הראשונה שלנו שאהבה את הציפור 

הזאת. מעתה זהו גם שמך. בואי.
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m
מדוע?

מדוע הרוחות הטובות השומרות על טבור העולם בוחרות בכל פעם מחדש לענות אותה בזיכרון הזה?
מדוע בכל פעם שהיא מגיעה אל מקום הקדושה הזה, הזיכרון של אותו הלילה מתעורר בה?

היא ידעה מדוע.
היא ידעה בדיוק מדוע.

שלושה מחזורי שמש שלמים מורתה עשתה כדי לשחררה ממצולות האופל אליהן נשטפה באותו 
הלילה. שלושה מחזורים של שחרור והוצאה, של ניקוי ולימוד, של טקסי הטהרות ולימוד בחירות. 
שלושה מחזורים קשים עד שהיא הייתה יכולה לראות שוב את הפרחים הסגולים שנתנו יופי לאדמה. 
שלושה מחזורי שמש עד שהייתה יכולה לנשום אוויר ולטעום את מתיקותו, שלושה מחזורי שמש 

שלמים כדי לצאת מתהום המצולות של המחשכים.
חמישה מחזורי שמש נוספים עבדה מורתה כדי ללמדה לא לשנוא גברים.

אולם את הנקמה לא ניתן היה לקחת. כפי שקבעה מורתה באותו הלילה, עול הרצח היה על כתפיה 
ויהיה כך לעולם. היא רצחה שלושה אנשים. נכון שהם היו מנודים ואנשים ללא שבט, נכון הוא שעשו 
דבר שלא ייעשה ונכון הוא שגורלם היה בצדק, ואולם היא לקחה את חייהם ונטל זה הוא שלה לכל 

עתידה.
ובכל פעם בבואה אל מקום הקדושה המואר הזה, האופל שלה מתעורר ומענה אותה מחדש.

איומה היא הנקמה. איומה מאוד. ותמיד מוצאת לה מקום בעתיד.
דליה נשמה עמוקות, ובפעם המי יודעת כמה, התנצלה שוב בפני אמא אדמה על בחירתה האפלה 
לפני כל אותם מחזורי שמש רבים. התנצלה בכנות הלב האמיתית ביותר שחוותה בתוכה וידעה שאין 

מי מלבדה שמעניש אותה... ועדיין הכאב לא הוסר.
וכמו בכל פעם, לאחר ההתנצלויות, נזכרה גם הפעם שאת חייה לפני אותו הלילה שכחה לגמרי ואין 
בתוכה ולו שבריר אחד מהם. האופל לקח ממנה את עברה ונתן לה עתיד שאינו מחובר אליו. אכן כן, 
כך הוא הכשף של העכביש - קורי מה שהיה נוגעים בקורי זה שיהיה - ולא תמיד אנחנו שבאמצע, 

רואות את החיבור.

היא השאמן של השבט כבר שלושים ואחד מחזורי שמש. מורתה הטובה ושאהבה כל כך, לא רק כי 
הצילה אותה באותו הלילה בהיענותה לקריאות האופל, ולא רק כי שחררה אותה לחופשי ונתנה לה 
את הכלים להיות לשירות ולמזור לאנשים רבים כל כך, אלא כי שכנה ביניהן אהבה גדולה - אהבה 
שלא נרעדה גם בכעס, גם באכזבה וגם בחילוקי הדעות - אהבת אמת, מורתה זו דהרה עם הסוסות 
והותירה את תלמידתה להיות  השחורות לפני מחזורי שמש רבים, שבה אל אמא אדמה הטובה 

השאמן.
היא ריפאה רבות, כישפה כשפים עוצמתיים וקלים, רקדה ריקודי צייד וברכות של דם לבנה, היא 
ראתה מסרים בעננים ובאבנים ושמעה אותם בגלי הים ובתוך הרוח שלעד סבב אותה והיה לה לחבר 

ולנחמה גדולה. היא הייתה שאמן.
והנה כעת, קריאתה של אמא אדמה הטובה משכה אותה פעם נוספת את מקום הקדושה הזה אשר 
מורתה קראה לו "טבור העולם" וכיוון שכך עשתה, גם היא בעצמה קוראת למקום בשם זה, משכה 

אותה לבוא ולהתייעץ עם העכבישה האדירה והקדושה ולשמוע את דבריה החכמים.
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היא ביקשה משני השומרים שליוו אותה להמתין מחוץ לכניסה. כך התרגלה דליה בחייה להיות מלווה 
בשני שומרים. כי את האופל ניתן לקחת, אולם את הזיכרון אין למחוק לעולם. וכך הרגישה היא בטוחה 

יותר בכל עת שיצאה מהכפר.
הם נותרו מבחוץ לכניסה, כפי שהתבקשו, ואילו היא, השאמן, לקחה את השק בו מילאה את כל 

צרכיה וזחלה את הכניסה אל תוך מקום הכשפים הקדושים.

- הפעם אהיה בחלל המרכזי, הכריזה בלחישה.
זהו לא מסע חניכה הדורש את האולם הימני, גם לא מסע של לידה הדורש את השמאלי. היא קיוותה 

שלא יתברר שזהו מסע של ריפוי הדורש את המרכזי. היא תישאר באולם המרכזי.
מתוך השק היא החלה להוציא את העשבים. עשבים ירוקים וארוכים. עשבים של אמא אדמה.

- כן - הלילה אהיה אמא אדמה.
גם רצועות העור יצאו החוצה מהשק והיא החלה קושרת את העשבים אליה. סביב ראשה לפנים, 
לאחור ולצדדיה גם כן - העשבים נשפכו אל ריצפת הטבור של העולם והסתירו את פניה ושיערה 
כמעט לחלוטין. עשבים נקשרו על זרועותיה גם כן ולבסוף סביב מותניה - היא הייתה מפל של עשבים 

ירוקים נשפכים - היא הייתה ירוקה.
על מצחה קשרה ארבעה ענפים שהתפצלו לצדדיה כמו היו ארבע קרניים מסתעפות, ולבסוף היא 
הוציאה גם את התוף. תוף החרס שאהבה כל כך כי היה מתנה ממורתה שאהבה - תוף שעליו נמתח 

עור עז שהיה בכתמים של שחור ולבן.
כשהייתה מוכנה והתוף בידיה, קמה דליה והלכה אל המקום שבעבורה היה החשוב ביותר במקדש 
האדמה הזה. אל הפינה הימנית, שבה, בינות לאבנים הוטמן אוצרה הגדול ביותר. היא מיששה שם 
ומצאה בקלות את הסוד אותו רק היא ומורתה ידעו ושהיא קיוותה שתחלוק עם תלמידתה שלה 

בבוא היום.
זו הייתה טבעת.

m
- הגיע העת שאספר לך על המורה הראשונה שלנו ועל המורשת שלך.

האישה הראשונה שנחנכה אל מורשת השאמן נענתה לקריאה מאוד חרישית אולם מאוד חזקה 
שקראה לה. היא שמעה את שמה נישא ברוח שהגיע מהדרום ומשך אותה אליו. בתחילה התעלמה 
היא מהקריאה, אולם לאחר ימים שלמים בהם שמעה את שמה נישא ברוח וגם את לילותיה מילא 

בקריאה, נענתה לה ומצאה עצמה אצל אחד מהצוקים הנופלים לים.
היא עמדה שם וקראה קריאה משלה בתשובה - קריאה שאומרת: הנני.

מתוך הרוח והרסס של המים היא משכה לעצמה צורה, מתוך אורות הדמדומים שהיו גם אדומים וגם 
כחולים היא אספה לעצמה צורה, מתוך החלומות היא ארגה לעצמה מקום בעולמנו ונעמדה ממול 

האישה שלבסוף נענתה.
היא הייתה יפהפייה. זוהרת בתכולים של אורות לבנה רכים, עוטפת ברדידים שנראו כקרעי רשתות 
של עכבישים וכערפילים מעולמות של אגדה ומיתוס נעלם, ועדויה בדמעות צהובות ומאובנות של 

עצים כה קדומים עד שהנשימה נעתקת רק מהמחשבה עליהם.
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- אני דליה ובאתי ללמדך את אמנות האהבה. אני כאן כדי להפכך לשאמן.
מעכשיו גם שמך שלך הוא דליה ובואי ואגלה לך את משמעותו.

דליה היא ציפור שחורה משחור. היא ציפור שרופה ומפוחמת. ראשיה - שלושה, כנפיה - שמונה, 
ובעיניה לעולם בוערות גחלים לוחשות.

מדוע כזו היא?
כיוון שהיא אינה ציפור רגילה. זוהי נשמתו של שמש אשר שרף עצמו לדעת ומת. כל ציפור דליה 
שכזו היא נשמה של שמש. שמשות רבים יש בבריאה ולא רק אחד כפי שחשבת עד כה, וכך, דליות 

לא מעטות גם כן לנו.
ציפור זו היא מהכוחות האהובים עליי בבריאה כולה, שכן יש בה הבטחה לאש שלעולם אינו כבה 

ותמיד יישאר לבעור. זוהי ציפור הבטחת הנצחיות של כל אחת מאיתנו.
ישנה  וגם בהן  - דמעותיהם הן אש קפוא  כיוון שכך, אני מתקשטת בדמעות העצים הקדומים 

ההבטחה והתקווה להתלקחות מחודשת בחיים.

כך היא תחילתה של דרכנו, תלמידתי האהובה. משם הדרך המשיכה ממורה לתלמידות, עד אלינו 
כעת. ועם הדרך הזו ועם הסיפור הזה שסופר ממורה למורה מגיע גם סיומה.

זו שנענתה לקריאתה של דליה שהגיעה מתוך החלום והכוכב הדועך ואולי גם מהאגדות  כאשר 
הקדומות על אלה אשר נודדים בינות לכוכבים, סיימה את הכשרתה והפכה לאהבה - הפכה לשאמן, 
לקחה אותה מורתה המסתורית אל אותו המקום בו נפגשו לראשונה מחזורי שמש לא מעטים קודם 

לכן, הסירה מעל אצבעה אוצר ונתנה אותו בידיה של תלמידתה.

- עליי לעזוב כעת ולמצוא את התלמידות הבאות שלי באיים אחרים בעולם. איני יכולה להישאר כאן, 
אולם אני משאירה מאחוריי מורשת. אני משאירה אצלך את האוצר הזה. הביטי בו היטב דליה וראי 
את העכביש החולם בתוך דמעת העץ הקדום. דמעה זו היא הקשר שלך אליי ושל כל התלמידות 
שתבואנה אחרייך גם כן. בכל רגע בו תבחרי לענוד את אוצרי, רוחי תהיי עמך ועם תלמידותייך גם כן. 
רוחי, עצותיי ואהבתי האינסופית אליכן, תמיד. העבירי אוצר זה לתלמידתך כאשר ימייך יסתיימו וכך 

המורשת תחיה לעד בדיוק כפי הבטחתה של ציפור הדליה, אהבתי.

היא זכרה את ידה של מורתה נפתחת ובכפה היה האוצר. היא זכרה שבתחילה הוא נראה כה קטן 
ופשוט אולם רגע אחר כך עיניה נרגעו ולבה הבחין במתרחש גם כן.

הדמעה הייתה בצורה של עין וצבעה היה צהוב בהיר מאוד ואפילו שקוף. הוא הזכיר לה את צבע 
השמיים באמצע היום, בזמן בו השמש מתעייף ומתחיל בירידתו אל תוך האדמה וקרניו אינו גוהרות 
ושורפות כה, אלא עדינות יותר ושקופות. בתוך הטיפה היה עכביש. רגליו לא היו פרושות לצדדיו אלא 
היו מכונסות זו אל זו כאילו ביקש להתכרבל בתוך שנתו ולהישאר באיזה חלום שהבטיח לו את שיבתו 
אל הביצה ממנה בקע. זה היה מופלא. מופלא גם כן היה הקסם בתוכו הדמעה נחה - בתוך קֹור כסוף 
כאורות הלבנה הנשברים על הים הוא היה. אורות קרים וכסופים אשר היו לו למסגרת, קן ומקום 
מנוחה. הכסוף הקר עטף את הדמעה סביב סביב בחלקות ומושלמות שמכאיבה לעין. לא היה ולו זיז 
או ניד במושלמות העטיפה, ומתחת לה - עיגול מושלם עשוי מאותם אורות כסופים קרים וחלקים 

למגע, עיגול חלול הממתין לאצבע שתיכנס אל תוכו.
- נשמי ילדה, נשמי - זוהי מורשתנו שלנו וכעת משמרתה עוברת אלייך. ימיי שלי ספורים הם ואילו 
שלך עוד רבים ורחוקים. אני שמרתי על האוצר, כאן בין האבנים הללו בטבור העולם, אולם כעת הוא 
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שלך ולך הבחירה כיצד והיכן לשמור אותו. דעי כי כוחו אדיר ויכולותיו אינסופיות. עשי בו שימוש הולם 
ילדתי ושרתי את אמא אדמה היטב בעזרתו.

דליה החליטה בו במקום שאם מורתה בחרה במקום המסתור הזה, זו גם הבחירה שלה והותירה את 
האוצר להיות נח במקום הקדוש ביותר לה ולשבטה.

m
ועכשיו, כשהיא נוטפת עשב ומקרינה קרני עצים, ענדה את הטבעת וישבה אל מול תופה לצאת אל 

המסע.
ראשית, כבכל הפעמים בהן ענדה את האוצר, הניחה לכוחותיו לחלחל אליה ולמלא את הווייתה ברוח 
הקריר העמוק שלו. הרוח הזכיר לה את הרוח ששוטף את אמא אדמה באמצע הלילה - רוח עמוק, 
לוקח ומלא במילים ושירים של חלומות רחוקים. היא הרגישה את עצמה גדולה יותר ומלאה יותר 

והרבה יותר ממה שהיא עצמה.
ואז, כשהאוצר והיא היו בהרמוניה טובה, החלה לתופף ולשיר.

בשם מסורות כוחות האש,
בשם מסורות כוחות הרוחות האינסופיות, המים שסביבנו והאדמה מכוסת העשב הטוב,

פתח נפער בתוכי, אמא, כל פחדיי נסו מעליי, נמסו ממני, ברחו עם הרוחות הלאה... הלאה... 
הלאה... 

אני מוקפת בכוכבים, אמא. מוקפת בכוכבים של שירה אינסופית הפותחת את לבי.
שמעו את שירי הקדוש כוחות לידה ותחייה ומוות מבורך!

הקשיבו לשירי הנכון כוחות דממה ושלווה ודום שבלב הבריאה!
עצרו את הזמנים!
רפאו את העברים!

הביאו אמת חדה וטובה אל מחשבותיי, אל עתידיי, אל לבי!
כדי לראות את האמת ולדעת את דרכי, כישופיי מוטלים אל ארבעת הכיוונים כולם!

אני שולחת אותי אל הצפון,
תמצאו אותי גם במזרח,

לעולם אשכון בדרום,
לחשיי כולם אוספים אותי במערב.

אני מעגל שלם!
אני מה שהיה ומה שיהיה!

אני אדמה עטופה עשב ירוק וטוב!
אני רסס של מים!

אני רוח, רוח, רוח, רוח, רוח, רוח, תמיד רוח!
אני דמעת אש של עצים קדומים מקדם!

אני עכבישה... שה... שה... שה...
לפי כוחות השלוש שאין בהן התחלות ואין בהם סיומת, אני מזמנת אותך
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לתת בי אמת!
אמא - קראת ובאתי!
אמא - בקשי ואעשה!

היא עלתה אל על.
היא חיכתה לתחושה הזו של ההתעלות ושל הקלילות שתמיד פצחה כל מסע שלה בתוך טבור 

העולם. היא אהבה את הריחוף הנעים בעוד גופה שלה ממשיך בתיפופו ובשירתו אי שם מתחתיה.
אולם הפעם משהו אחר קרה.

פתאום היא נשלפה הלאה והחוצה מתוך גופה המרחף. כאבן הנזרקת אל על היא הוטחה החוצה 
מתוך שלוותה הנעימה ובתוך שבריר של חוויה שנע בין זמנים של מחר ושל לפני עידנים, היא מצאה 

את עצמה לראשונה בחייה, מולה.
היא הייתה מול אמא.

יום בחייה מאז הפכה  לא אמא אדמה הטובה אותה הכירה היטב ואיתה חלמה ודיברה ושרה כל 
לדליה.

אמא.
ה-אם.
אמא!

דליה הרכינה ראשה מפאת הכבוד והיופי של הדמות.
יותר מכל זקנת שבט  יומין ביותר. קדומה וחרושת קמטים  האם האדירה נראתה כאישה עתיקת 
שדליה אי פעם ראתה. היא הייתה עירומה לגמרי וגופה היה כוכבים. כן - גופה היה כוכבים בוהקים 
ונוצצים. היא ישבה ככורעת ללדת, כצפרדע קדושה. ברכיה אל כתפיה, ומערת חייה גלויה ופעורה 

וחושפת את הלבנה המלאה שהייתה לה לרחם עגולה ובוהקת.
סביבה נשבו רוחות שחיללו נעימות חלילים שקטות ורכות כה, והיו רפואות ללב ולנשמה בעצמה.

- אמא...
לחשה אל מול הקדושה המתגלמת אל מולה.
- אמא - קראת לי ובאתי. מה אעשה בעבורך?

- הביטי בי.

היא לא העזה.
- הביטי בי כעת.

היא הרימה את מבטה אל זו אשר בשתי ידיה הנוצצות פערה את מערת החיים שבין רגליה וגילתה 
את פנימיותה שהייתה שחורה יותר מכל לילה ויותר מכל גחלת מתה שדליה אי פעם ראתה.

מתוך הלבנה הרחמית החלו להיטוות קורים. קורים כסופים אשר נולדו לה לאם האינסופית והפכו 
למעין נהר של אורות כסופים אשר בקע ממנה ומשך את עצמו הלאה רחוק, ודליה ידעה את כיוונו - 

הלאה אל העתיד.
- עשי לך בת דליה.

- בת?
- עשי לך בת.

- כן.
- וראי, יהיה בה סימן של לבנה על מצחה. וזו האחת תשנה את עולם.

על הקורים שהמשיכו אל העתיד, דמויות התגלו לדליה. היא ראתה את התינוקת ועל מצחה סימן של 
סהר קטנטן. היא ראתה אותה נלקחת ממנה ומגיעה לחיות לצד אגם קדוש במיוחד. ובנותיה לומדות 
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ללכוד נוזל של אורות לבנה לצורה - ממש כפי טבעת האוצר שלה, ואחת מהן יוצרת חרב. היא לא 
ידעה כיצד היא יודעת את שם החפץ - היא רק ידעה. ואת החרב הזו בנותיה של בנותיה מכשפות 
ומברכות כשעל כולן סימן הסהר, ולבסוף ננעצת החרב באבן ושם ממתינה לזה אשר ישנה את העולם.

- ומה שם אקרא לילדה, אמא?
- שמה ינתן לה על ידי גבירת האגם, דליה.

אני שולחת אלייך את ציפורי השחור כדי לאסוף את הילדה ולהביאה אל גורלה.

בתמורה לכל אלה, תלמידתך הראשונה תגיע.

- לפי בקשתך אעשה אמא.
- כך יהיה.

הכוחות שאחזו בה עזבו אותה באחת והיא הייתה שוב בטבור העולם, מותשת, קולה חרב ובבטנה 
פחד עצום וגדול.

אולם, שאמן היא ופחדים הם לא דרכה.
היא שלחה קריאה רפה אל שומריה בכניסה, ובעוד הם נכנסים אל המקדש, הסירה מעליה את 

העשב וקרני הענפים ונותרה עירומה. עירומה ואוצרה על אצבעה.
היא הסבירה לשניים שהיא נזקקת לעזרתם - עליה לקבל מהם את נוזלי הגבריות שלהם ושאלה 

האם יעשו עמה טוב ויעזרו לה בכך.
קל לנחש את התשובה, ובתוך רגע ואף פחות מכך, לפי הוראותיה, שניהם היו שכובים על ריצפה, 
עירומים ומוכנים. בפעם הראשונה מאז מחזורי שמש רבים מאוד, היא נגעה בגוף עירום של גבר שלא 
כדי לרפאו. בפעם הראשונה עשתה את שיש לעשות כדי לעורר את האון, ואז, למרות כל פחדיה וכל 
גועל זיכרונותיה, בפעם השנייה בחייה און גברי מצא את דרכו אל תוכה. הפעם זה לא היה כואב, ולא 
היה מצחין, זה לא היה אלים וגם לא אפל עד לאיבוד הכרה. היא רכבה על הראשון עד שנוזליו היו בה 
ואחר כך על השני ואספה גם את נוזליו. ורק לאחר שקמה מהשומר השני, הניחה מעליה את הטבעת 

שנתנה בה כל כך הרבה כוח וברכה בתוך המעשה שהתבקשה לעשות.

תשע לבנות אחר כך, מוקפת בנשים יקרות וכשתלמידתה הראשונה עומדת לצידה, דליה זעקה את 
הזעקות אותן כל אישה יולדת זועקת בטקס הקדום כל כך של הבאת חיים לעולמה של אמא אדמה.
דמויותה של אם הפריון שנעשו מבוץ בידיים אוהבות של נשים אהובות הקיפו אותה, חיוכיהן סבבו 

אותה, ולמרבה שמחתה, גם הניגון החרישי והמחלל של אמא אפף את הטקס.
עם סיומו של הטקס, בקעה לעולם זו אשר נושאת על מצחה את סימנה של הלבנה ותהיה מאלה 

אשר ישנו את העולם.
כמה רגעים אחר כך, נכנס הציפור שנשלח.

למרות שהיה גבר, היא ידעה שהוא הציפור, למרות זקנו הארוך והקלוע, היא ידעה שהוא הציפור, 
למרות אדרתו המוזרה והשחורה, היא ידעה שהוא הציפור של אמא.

הוא לקח את הילדה ועזב מבלי לומר מילה, ודליה נשמה לרווחה כי בכל צעד שהציפור התרחק 
ממנה עם התינוקת, התרחקה גם קללת הרצח שרבצה על חייה כענן סגרירי, ולראשונה מזה מחזורי 

שמש רבים הייתה לה הקלה והעתיד נראה באמת טוב.  



16

3
ַנַגַדְנג 

Yesnaby cliff

אני בין אדמה, לים, לשמיים
אני במרכז
אני מקדש

אני מקדש בתוכו רוחות אינם נושבים
בתוכי אש

אש ההתמרה המוחלטת

אנא אל תטעה - לא כל מי שמסתובב בעיניים פקוחות הוא ער.

לֹוָגן הביא את בנו ֶקְסֵטר אל ה"מרפאה".
הבית שלה היה לא רחוק מהצוק המכושף שהאגדות המקומיות מספרות עליו סיפורים של ניסים 

גדולים בנושאי ריפוי.
היא בחרה את מיקום הבית שלה בקפידה.

היא ידעה את האגדות והתכוונה להשתמש בכולן עד תום.
הם קראו לה "מרפאה" והיא שמחה להניח להם לעשות כך. אם היו יודעים מה היא באמת, מי היא 

באמת ומהיכן הגיעה - היו ודאי נמלטים מהאי בפחד גדול.
טוב היה לה במקומה המבודד וטוב היה לה בכותרת שקיבלה. זה נתן לה נגישות אל האנשים קשי 

היום הללו, ויותר מכך - זה נתן לה פתח לעזור להם.
קסטר הקטן היה חולה. המרפאות הזקנות בכפר כנראה שלא מצאו לו מזור ולכן האב הרהיב עוז 

להגיע עד אליה. היה לה ברור שהיא לא הייתה הבחירה הראשונה.
זה לא הפריע לה. היא כאן עם תכלית והיא תעשה כל שביכולתה לקיים אותה.
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אנשים אלו חיו בעידן חשוך - הם גילו את הטכנולוגיה והתמכרו אליה כליל. עידן התבונה התרסק 
מהעולם הזה ברדיפות ואש שורף אנשים חיים, ובפחד עצום ורב שאין להרגיע אותו. כן, התבונה 
הוברחה מכאן באלימות רבה וכעת נותר ההגיון הקר, הדת הרומסת, הפחד הענק שבפנים והמכשירים 

שלאט לאט משתלטים על העולם.
תם עידן התבונה בתולדות התרבות האנושית על הכוכבה הנאה שנקראת "אמא אדמה", והחושך 

הגדול מחלחל אל הלבבות.
כיוון שכך היא ועוד אחיות מהמסדר שלה נשלחו לכאן.

היא ביקשה לעזור, ביקשה לקיים את החוק האומר שכל תרבות, באשר היא, נשענת על תרבות 
עתיקה ומפותחת ממנה. ללא ספק התרבות שלה מפותחת הרבה יותר מהאנושות הסובלת כל כך. 

ובאפשרויות  יפהפייה כל כך, צבעונית, מלאה בחן  כי הכוכבה הנהדרת הזו  חבל היה שכך הוא, 
מיטיבות, ואילו האנשים, האנשים מסתובבים עליה סהרוריים ורואים רק את פחדיהם.

- בוא קסטר, נראה מה קורה איתך.
היא הניחה יד אחת רכה על לב הילד ואת השנייה על ראשו. מיד הגיעו תמונות אל מול עיניה - תמונות 
של נחשים ארסיים המתפתלים בבטנו. נחשים שהוא הכניס אל תוכו דרך צמחים שנגע בהם ואחר 
כך ליקק את ידיו. הוא הרעיל את עצמו מבלי לדעת וכעת הנחשים ממלאים את גופו הקטן ברעל 

משל עצמם. זה היה זיהום. זיהום קל ולא קשה כלל. היא ידעה כיצד לנטרל אותו וניגשה למלאכה.
היא השכיבה את הילד על מיטה קטנה שהייתה בחדר האחד של הבקתה. מיטה שתמיד הייתה 

מוכנה לקבל אליה כואבים כאלה או אחרים, וביקשה ממנו לנשום עמוקות ולעצום את עיניו.
מתוך קערת חרס על המדף העליון היא הוציאה שלושה עלי ברכה יבשים, נשפה בהם וביקשה את 
כוחם המרפא. בקשתה הייתה מוצלחת והעלים החלו לשחרר מתוכם עשן מסתלסל וסגול שהיא 
ידעה שלא האב ולא בנו מסוגלים לראות. הפחד מעוור את ילדיה של אמא אדמה הטובה - את זה 
היא כבר למדה מזמן. היא הניחה את העלים על לבו של הילד וביקשה ממנו להתרכז בנשימותיו בלבו. 

כאשר הילד החל לעשות כבקשתה, העשן הסגול ננשם פנימה והחל פועל את פעולתו המטהרת.
היא התיישבה לצד המיטה על שרפרף עץ קטן, קירבה את כפותיה זו לזו וידעה שהאב יחשוב שהיא 
מתפללת לאל הצלוב או לאמו הבתולה או לאיזה קדוש מקומי, אולם היא הייתה במקום אחר - היא 
הפעילה את הסהר הקדוש שמעל ראשה. היא אמרה את המילים הקדושות המעירות את הסהר, 
זו מזו. היא פתחה את המסכים אל המימד של הסהר שמעל  ולאט לאט הרחיקה את כפותיה 
לראשה והוא התגלה בשיא תפארתו. הוא היה כחיוך מעליה ופעם באורות של זהב נוגהים ועדינים. 
עוד שתי מילים של בקשה לעזרה ואורו החל זורח ונשפך עליה ודרכה אל תוך גופו של הילד ששכב 

במיטה ונשם נשימות שהעידו על שינה נעימה ורכה.
והיה לה מושג די טוב לגבי הסיפורים  ודאי רואה או אולי מרגיש  היא תיארה לעצמה את שלוגן 
שיסופרו בכפר: החדר הואר וסביב ראשה התהוותה הילה של קדושה אמיתית. היא חייכה בתוכה 
על הבורות ורק נתנה את עצמה אל תהליך הטיהור. האורות חדרו אל הילד ודחפו ממנו והלאה את 
הזיהום. הנחשים יצאו החוצה והעשן הסגול לכד אותם בתוך העלים. זה היה תהליך פשוט וקל - 

מהראשונים שלמדה באומנויות הריפוי.
כאשר ראתה שהילד נקי, אספה את העלים וסגרה אותם בשקיק עור שחור. השקיק הוגש אל האב 
המשתאה ונאמר לו שהמחלה בעלים ושעליו לקבור את השקיק עוד היום, וכך למחרת, בנו יחלים 

לגמרי.
האב היה בחרדת קודש ורק הנהן בלי אומר.



18

היה בה חיוך אל מול התגובה. והיא החליטה לא לבזבז את ההזדמנות ולומר לו שאם הוא רוצה, היא 
תשמח להציע לו ברכה שתקל על חייו.

האיש הקטן והבור הזה אולי לא ידע זאת, אולם מותה של אשתו בחורף שעבר עדיין הקהה את חושיו 
ורבץ על לבו. היא ראתה בקלות את אהבתו הרבה אל האישה שכבר איננה וכיצד האהבה הזו הופכת 
לנטל ולכאב, במקום להיות דבר אשר ממלא אותו בנועם. אם רק היו מלמדים אותו את קדושתה 
של האהבה ולא מלמדים שעליו לאחוז בה, אם רק היה יודע להודות על כך שחווה בחייו טוהר שכזה 
וחוגג את שהיה לו במקום לבכות את שאין לו עכשיו, אם רק הייתה שם איזו אישה תבונית שהייתה 
יכולה להסביר לו שאהבה חזקה ממוות, מעזיבה ומאכזבה וכי אם יש לו עדיין אהבה - האושר הוא 

שלו במרחק נגיעה קלה... אך לא היה זה עוד עידן התבונה והאיש סבל. סבל מאוד.
האישה עם ההילה הקדושה הייתה פיתוי שהיא ידעה שהוא לא יוכל לעמוד בו וחיוכו נתן לה אישור.

היא הזמינה אותו לשבת על כסא הנצרים שעמד לצד שולחן עץ קטן כשגבו אל דלת הכניסה 
שנותרה פתוחה כך שאוויר הים והרוח היו מבורכים בבואם אל תוך הבית.

הוא ישב והיא ידעה בדיוק את שעיניו יראו. במרכז הקיר, כך שסביב לו המדפים היו מלאים בקערות 
חרס שהוא היה בטוח שמכילות חומרי ריפוי שונים כמו העלים בהם השתמשה לרפא את בנו, היה 
משולש שחור העומד על קודקודו ובתוכו קווים מתפתלים ליצירת מבוך. הוא לא יבין מה הוא רואה 
ואולי יחשוב על איזה משחק, והיא יודעת שזהו ייצוג ציורי של הדרך אותה היא כעת תיקח בעבורו - 
הדרך אל לב הרחם הקוסמית האינסופית - הרחם הקדושה והראשונה לכל הרחמים ולכל היצירות 

בבריאה.
היא נעמדה מאחוריו והסירה מעליה את החלוק החום שבו התעטפה אל מול הקרירות של אחר 
הצהריים. היא נותרה בשמלה קלילה ומעט שקופה בצבע שמנת שפרחים היו רקומים על אמרתה 
למטה וסביב קו הצוואר גם כן. כדי לבקש את רחמי הרחם הקדושה היא לקחה מאחת הקערות 
שרשרת זהב שהיא ידעה שהוא יראה בה את הצלב הקדוש לו. אם היה מתבונן היטב, היה רואה 
שאלה ארבע ידיים הפונות לארבע הרוחות העיקריות בעולם זה - הרוחות המרכזות את החי בהן אל 
תוך מרכז ההוויה - מזרח, דרום, מערב וצפון. היא ענדה את התכשיט ומיד הניחה לו לפתוח בתוכה 
את ההתכיילות אל הכוכבה הנעימה שעליה היא כעת נמצאת. כל כך קל למצוא מרכז ואמצע ולהיות 
מכויילים ללב ולמראה הדרך הטובה בתוכינו, בעולם זה בו ישנם רק ארבעה כיוונים מרכזיים. זה ממש 

משחק ילדים. והאנשים כל כך אבודים כאן. לבה שלח איחול לאנושות - איחול של מציאה עצמית.
היא מצאה את המרכז שלה ובשתי מילים סגרה את הפתח אל הסהר.

שלוש מילים נוספות פתחו מימד קיום אחר בעבורה והיא צעדה אליו בביטחון ובידיעה גמורה - מימד 
החלל והשמשות. סביב ראשה החלו סובבים שמשות ומעליה נפתח הלוטוס הזהוב. היא הוכתרה 
וזכתה לעלות על הדרך המתחילה את המבוך אל החושך שברחם  ידי עלי כותרתו הנפלאים  על 
הראשונה. בעודה צועדת פנימה ואולי אפילו מרחפת קלות במסלול אותו הכירה היטב כי ריחפה בו 
פעמים רבות מאוד בחייה, נפרשו לה ארבע ידי פרחי הכוכבים. הן היו שחורות ונוצצות והיא הניחה 
אותן על האיש שישב בדממה. שתיים על עיניו ושתיים על לבו. הכוכבים מצאו את האיש ראוי והחלו 
לשיר אליו שירי נחמה ונועם והיא הרגישה אותו מרפה את ישיבתו, נרגע, ונושם בקלות נעימה יותר. 
ידיה השחורות היו עליו ברכות ואילו היא המשיכה פנימה אל לב רחמה שלה, של הבריאה, של האם 
הראשונה. היא ידעה שהכל בטוב כאשר חשה את מפל האהבה מתחיל להישפך אליה. מפל של מי 
רחם אוהבים, צלולים, קרירים ומזינים את הנשמה. היא עוד לא הגיעה לסופה של הדרך והמים החלו 

לגאות בעבורה ובעבור לוגן.
כשהמים נפלו ממנה כאשד אדיר אל ראשו ואל כל גופו של הגבר, זה היה יותר מדי בעבורו וההתייפחות 
שקיוותה לה, הגיעה. האהבה הייתה כה אדירה וכה ממלאת, עד שלא היה לו מקום בעבורה. היה 
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עליו לוותר על כאב כדי לתת מקום לאהבה ולנועם, והיא רק קיוותה שהוא יעשה את הבחירה הזו. 
כמה שמחה כשחשה בארבע ידיה את הכאב והגעגוע נשטפים דרך הדמעות והיבבות החרישיות 
שהוא הרשה לעצמו לשחרר. כמה שמחה שלמרות שהאיש בור וחי בעולם אפל, האינסטינקטים שלו 
ידעו עדיין לבחור נכון. הוא בכה את הכאב ופינה מקום לאהבה, והיא הייתה נחושה להיות שם מפל 

אורות של אמא בעבורו כל עוד היא והוא יאפשרו את הדבר.
כאשר הוא נרגע, כבר היו כוכבים בשמיים.

היא סגרה את מימד השמשות והניחה לכל הכוחות להתמוסס סביבה. בעודה מגישה לאיש ממחטה, 
התכופפה ולחשה באזנו: חווית אהבה של אמת, לא כולם זוכים לכך - יש לך הרבה על מה להודות.

היא לא ציפתה לתגובה, היא רק קיוותה שהוא יזכור את השיעור. היא הרשתה לעצמה לקוות שאולי 
השיעור גם יעבור לילד שלאט, לאט שב לעשתונותיו ופקח את עיניו.

בעודה מגישה כוס מים ממותקים בדבש לילד שהצליח להתיישב, לחשה לו שיעור אחר: אמא אדמה 
היא מקום נהדר לחיות בו.

והתקוות היו בה שוב.
כאשר עמדו בדלת ושניהם נראו בעיניה הרבה יותר טוב, הסבירה לאיש שאינה מקבלת כסף בעבור 
טיפוליה, אולם אם ירצה בכך, היא תשמח לזר פרחים כשיזדמן לו לעבור ליד הצוק פעם נוספת. האב 
הבטיח שישוב עם התשלום המבוקש והיא ידעה שאכן כך יקרה. היא גם ידעה שבעונה זו צומחים 

הפרחים שזורחים נחמה כחולה וענוגה והיא ידעה שתמצא בעבורם שימוש רב והולם.

כשהלבנה התגלתה בשמיים, היא נמשכה אל הצוק המכושף. זה היה מקום נפלא. היא שמחה 
שנבחרה להישלח לכוכבה אמא אדמה. הכוכבה הזו הייתה מנוקדת וממש משובצת מקומות 
יכולה  והייתה  קסומים ומקודשים לרוב, והצוק היה אחד מהם. דרכו, היא ראתה את הבית שלה 
להתמלא בשמחה שתמיד הייתה שם בעבורה. לא שהייתה אומללה כאן, על הכוכבה היפהפייה 
הזו, אולם לפעמים הייתה צריכה להתמלא בתדרים תבוניים ולא נחשלים כפי שכאן הייתה מוקפת. 

לפעמים הייתה צריכה מעט אור.

m
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תם עידן התבונה
הסתיים הקסם
נגמרה התקווה

אין עוד מקום לאהבה
הזקנות התבוניות אינן מחייכות כאן

לחשי העוצמה לא נהגים פה עוד
הלבבות המפוחדים אינם שרים בקול שניתן לשמוע כפי שפעם היה כל כך גלוי

והריקנות בכל
בכל

ואני כאן. 

אני קיימת עידנים - מתחילת הזמן, ועדיין אני כאן. אהיה כאן עד התום. בשמחה.

בעוד ה"מרפאה" עמדה על הצוק הקסום, והם חשבו שהיא משקיפה אל הים הגדול, היא הייתה 
בשיחה מאוד עמוקה עם מורתה הזקנה אי שם בעולם אחר, במימד אחר, בזמן שונה לגמרי.

הרוח נשב בשיערה ופיזר אותו לכל כיוון, הוא שיחק גם עם שמלתה הארוכה והיא הייתה כפסל דומם 
ורק נשימתה גילתה שהיא חיה.

אם מורתה לא הייתה מפנה את תשומת לבה אל שני הבחורים הצעירים הנושאים את חברם השלישי 
שנראה היה ממוטט לגמרי, העומדים לידה ומנסים למשוך את תשומת לבה, הייתה נשארת כך עוד 

זמן רב. 
אז היא נפרדה בחיבוק קצר אך אוהב ובנשיקה חמה על השפתיים, והניחה לעצמה לשוב למימד 

הארצי של אמא אדמה שלמדה לאהוב כל כך בשנים שהיא עליה.
כשראתה אותם, זיהתה את השלישייה מיד. אלה היו ֵלנֹוק ומיכאל שנשאו את דוגלאס על ידיהם והוא 
נראה רע מאוד. הנערים העומדים הדיפו צחנה קשה של פחד ואשמה ואילו ממנו בקע ניחוח עדין 
ונעים ביותר של ורדים - ניחוחה של הגבירה הלבנה בעלת הנר האחד - המיילדת אל מחוץ לחיים - 

מוות.
היא ידעה היטב שאל לאיש או לאישה להתערב במלאכתה של מוות הטובה. זוהי בחירתה שלה את 

מי לברך בלידה מחודשת, ובעולם הזה היא בוחרת רבים בגיל מאוד צעיר.
אל לה לנסות להבין ואל לה לשפוט - מוות היא מוות ובחירתה, לעולם, אמת היא.

ועדיין, היא ידעה שלפעמים האנשים הילדותיים כאן, בעולמה של אם האדמה הטובה, מושכים 
אליהם את התדר של גבירת הנר האחד מבלי לדעת, וזו, לעתים, גם נענית לקריאה.

במקרים כאלה, לפעמים, מותר להתערב ולשאול שאלות ולבדוק את הבחירות שנעשו.
היא ידעה שאין זמן להביא את הנער אל ביתה ולכן בחרה פעולה אחרת.

- לנוק - רוץ לביתי והבא עמך את הקערה העליונה ביותר והגדולה ביותר שתמצא. תוכנה נדרש לי 
כעת. רוץ נערי, רוץ כרוח. ואתה, מיכאל, הנח את דוגלס כאן על האדמה והתרחק מעט - אני זקוקה 

למרחב.
רוץ לנוקס - אין זמן, רוץ ילדי.

כשהוא פנה ממנה, שלחה בעקבותיו מילה אחת של זירוז שתדחוף אותו במורד ובמעלה הדרך. מילה 
אחת שיכולה לדחוף כל כך הרבה. היא אהבה את כוח המילים והיא ידעה לעשות בכוח הזה שימוש 

נאה.
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כשהנער היה שכוב על האדמה הלחה מעט והיא שלחה ברכה לכוחות הנעלים של הבריאה על כך 
שהשמיים נקיים מעננים וגשם אינו עומד להיות נחלתם כאן הלילה, הניפה את ידיה אל על והחלה 
לשיר את הניגון העתיק הפותח את השער אל הזמן בו שלוש לבנות סבבו בטבעות ובמעגלים את 
הכוכבה הנעימה הזו. בזמן ההוא, כך ידעה, על הצוק הזה בדיוק עמדו שלוש אבני ענק אשר נחרטו 

בטבעות וסמלים של ברכות לשלוש הלבנות הקדושות הללו.
מיכאל נע אחורנית עוד יותר. הוא היה מוקסם ממראה של האישה שנראתה לו די צעירה ומושכת 
ונעימים לעיניו. הוא היה  מאוד, ושהרוח הצמיד את שמלתה אל גופה כך שחמוקיה היו בולטים 
מהופנט אל שיערה השחור שנשלח לאחורי ראשה וגילה פנים יפות ביותר. הוא היה מכושף מהשיר 
והוא גם ידע שאסור לו לאהוב אותו כי הכנסייה, והוריו ו... אבל השיר גרם לו להיות בטוב ולקח מעט 
מהפחד ומהאשמה בקשר לחברו. הוא נע מעט לאחור, אבל עדיין נותר קרוב מספיק כדי להתבשם 

בבשמים האסורים של ה"מרפאה".
אט אט הווילונות נפתחו בעבורה והאבנים העתיקות התגלו לה בשיא תפארתן.

הן נגהו באורות סגולים ואדומים והיו מלאכת מחשבת של ממש.
היא עברה ביניהן וליטפה כל אחת מהן בהערכה ובשמחה על היותן חלק מהעולם. והוא, מיכאל, היה 
בטוח שזה איזה סוג של ריקוד המזמן כוחות נסתרים ואולי אפילו שדים. זה הלהיב אותו אפילו עוד 

יותר ולבו החל מתרוצץ בתוכו.
כאשר סיימה את המעגל סביב הנער השוכב, ידיה ירדו אל רחמה וננעלו זו בזו במקומן.

מעליה היו שלוש לבנות מלאות ומאירות. בעבורה העולם כולו היה מואר באורות בוהקים ולבנים. 
שלוש רחמים של האם הגדולה בשמיים ורחם אחת שלה בגופה הקטן. היא ידעה את קדושתו גם 
אם כל הנשים בעולם לא זכרו אותה. היא ידעה את החיבור והקשר של רחמה הקדושה לכוכבה אמא 
אדמה הטובה וללבנות גם כן. היא ידעה את הקדושה שבתוכה וחייתה אותה. היא הייתה מקדש 
לקדושה הזו. מה חבל שהנשים שסביבה כבר לא מאמינות בכך ואף מסרבות למצוא במקום הקסם 

שבתוכן קדושה של ממש.
ארבע מילים של תחינה והלבנות החלו לדמם את דמן החלבי. הן יצרו בריכה של חלב קדוש סביב 

הנער השוכב, כך שהוא טבל באורן המופלא.
גם רחמה שלה דיממה והשתלבה בבריכה בחלב הלבנות.

כאשר הבריכה כיסתה את כל גופו, היא קראה לו.
- דוגלאס!

- כן.
- אתה שומע אותי נערי?

- כן.
- מה קרה?

- התערבנו בינינו ואני הפסדתי.
- אתה מבקש למות?

- לא! ממש לא! זו הייתה טעות!
- שוב אל עצמך, אם כך! 

הוא שקע אל החלב והיא החלה מסתחררת סביבו ובתוך האבנים הקדושות תרה אחר נוכחותה של 
מוות. מבקשת לבדוק האם היא כאן, האם הביאה את נרו של הנער כדי לכבותו אל מול עיניו ובכך 

להוליד אותו אל חייו הבאים? האם זהו זמנו?
היא ידעה שאם תמצא את מוות - לא תתערב, אולם אם היא איננה כאן ורק טיפשותו של נער כאן, 

יש לו עוד תקווה בחיים האלה.
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הגבירה הלבנה בעלת הנר האחד לא הייתה על הצוק באותו הערב.
היא הודתה ללבנות ולאבנים וסגרה את הפתח.

כשפקחה את עיניה, מיכאל היה על ברכיו ממרר בבכי חנוק.
- מה קרה מיכאל?

- הוא מת.
- לא, הוא חי.

- האור שסביבו? זה לא האור של הנשמה?
הילד רואה את האורות - היא שמחה בעבורו - העיוורון בו לא היה מוחלט.

- זה אור של ריפוי אהוב. הוא חי.
- והוא יחיה?

- הערב כן, ואם לא תתערבו יותר התערבויות טיפשיות, כנראה גם יחיה עוד זמן רב.
- את יודעת?

- אני המרפאה - לא?
הנער היה בהשתוממות מוחלטת. הם לא סיפרו לה מה קרה, ועדיין היא יודעת. הוא לא ידע מה 
לעשות עם הדברים - זה היה פשוט יותר מדי למערכת של נער צעיר, בן לתרבות נחשלת כל כך. הם 
פוחדים למות, הם פוחדים ממוות והם חסרי אונים מול חוסר הידיעה של הדברים הקורים לאחר 
נותנות הסברים, אולם הלבבות שלהם לא באמת מסופקים  המוות עצמו. אמנם הדתות שלהם 
יודעים שמשהו אחר קורה וחוסר הבהירות והידיעה מהלך  מההסברים הילדותיים הללו. הלבבות 

עליהם אימים.
בעוד לנוקס התקרב אליהם בריצה עם הקערה, היא שלחה ברכות של תודות לכוחות הנסתרים ביותר 
בבריאה על כך שהיא נולדה אל עולם נאור ושהיא יודעת לאהוב את המיילדת הגדולה ואין לה כל 

צורך בפחד ממנה.
היא לקחה מהנער את הקערה והצביעה על מיכאל. הוא נענה לציווי השקט וניגש לשבת לצד חברו.

מתוך הקערה היא הוציאה חבילה עטופה בבד אדום, פתחה אותה ומסכת עץ עתיקה התגלתה - 
מסכת ינשוף. המסכה הייתה עגולה ולבנה ועליה נחקקו תוי הפנים של הינשוף הלילי. היו קשורים 
אליה ענפים וסרטים דקים אשר בקצותיהם תלו קמעות קטנטנים שהפיצו ניגונים עדינים של חלילים 
ברוח. היא התענגה על הצלילים ובעודה חושבת שאף אחד אחר אינו שומע אותם, שאל מיכאל האם 

גם היא שומעת את נעימות החלילים הרחוקים.
הסימנים הצטברו אליה והיא החליטה לעשות מעשה עם הנער הזה, כשכל הדרמה הזו תסתיים.

בלי לענות לשאלתו העלתה את המסכה על פניה והניחה לעולמו של הינשוף לקחת אותה אליו. היא 
הרגישה את גופה משתנה, מתחה את כנפי ידיה לצדדים וניערה אותן מעט כדי לסדר את הנוצות 
שלא מצאו לעצמן מקום מסודר, היא הניחה לצוואר להתרגל לתנועות של הינשוף, תנועות שכבר זמן 

לא תרגלה, וזנבה המנוצה מצא את מקומו מאחוריה גם כן.
היא קראה שלוש פעמים את הלחש הדורש את רוח טוטם הינשוף אליה, פרשה כנפיה ועפה.

החלילים משכו אותה אחריהם והיא התמסרה לניגונם הערב. אלה היו חליליה של האם הראשונה 
והיא לעולם עפה אחריהם בביטחון מלא. היא עפה בחלל ובכוכבים, היא עפה בתוך האדמה ודרך 
הסלעים, היא עפה החוצה מהעולם ופנימה אל תוכו, סביב לבריאה ודרך מימדי קיום נסתרים במיוחד, 
היא עפה ללא עצירה וידעה שתמצא את חלקי הנשמה האבודים של הנער. היא גם ידעה במוחלטות 

שכשתמצא אותם, תשיבם אליו.
היא ידעה שהנערים אי שם למטה, יראו אותה רוקדת ואולי גם מפרכסת. הם יחשבו שהיא רוקדת 
יפה מאוד ואולי גם יחרדו לה כאשר תתקרב אל קצה הצוק או כשהריקוד יהפוך לטירוף ולאמוק. היא 
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גם ידעה שהמסכה כפתה עליהם את כוחה ושהם אלה אשר נותנים לה את מקצב הלב שלה עצמה. 
הם אלה אשר טופחים על האדמה את מקצב הלב המקרקע. לא כי הם בוחרים - כי הם מחוייבים 
ומהופנטים לעשות כך. מוחות של סהרורים הם מוחות שקל מאוד לשלוט בהם. לא נדרש כמעט 
דבר כדי להכריח מי מהם לעשות דבר. אם היא לא הייתה מהמסדר הנכון - מסדר המקדש בחירה 

חופשית - הדברים היו נראים אחרת לגמרי על האי הקטן הזה.
האור אותו חיפשה נגלה אליה והיא הטיסה עצמה כחץ העף מקשת אליו. היא חטפה אותו בטופריה 
תוך שהיא שורקת מילים של איום לאלה אשר רצו להמשיך ולאחוז בו עד שהם נמלטו ממנה והלאה, 

וכעת עליה להשיב את האורות אל הנער השוכב.
מקצב האדמה משך אותה, אור בריכת חלב הלבנות היה לה כיוון והחלילים נתנו בה כוח. היא צללה 
מטה אל העולם הגשמי, אל הכוכבה אמא אדמה, אל הצוק, אל הנער, אל לבו, אל חייו, וכאשר 
התרסקה עליו ונשפה את האורות אל תוך פיו ומעל לבו והוא החל לנשום עמוקות, ידעה שהכל תם.
היא התרוממה מעל דוגלאס והסירה את המסכה. שני האחרים היו בעיניים נוצצות ובחיוך מובך. היא 
הבינה ללבם - היא הרי נשכבה על חברם ונישקה את שפתיו כרגע. היא חייכה אל מול הצעירות 

בעודה עוטפת את המסכה ומשיבה אותה אל הקערה.
כאשר עיניו נפקחו, היא עזרה לו לקום וקראה לשניים האחרים לתמוך בו.

הכל יהיה בטוב ילדים. ואני מציעה לשקול היטב את הבחירות הבאות שלכם. אם תרצו נשיקה - אין 
צורך למות בעבורה - פשוט בקשו.

הם היו נבוכים ורק חייכו אל עצמם בעוד דוגלאס מנסה לעשות בתוכו סדר ולהבין מה התרחש איתו 
וסביבו בדקות האחרונות. בעודם הולכים בשקט, היא שלחה קריאה למיכאל. קריאה שרק הוא יוכל 
ווידאה שהקריאה תבוא עם הבל פה חם ועם טעם מתוק: אם אתה רוצה ללמוד, אשמח  לשמוע 

ללמד אותך. בוא בכל עת - אני ממתינה.
ותקווה חדשה מצאה לה מקום בתוכה - תקווה לאי ואולי לאנושות - תקווה שהוא יבוא.

m
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בעבור מה לי כנפיים אם אין בי האומץ לעוף?
בעבור מה לי חיי אם אין בי הידיעה שנפלאות ממתינות בדרכי?

בעבור מה לי זרעיי אם אין בי אמונה במחר? בעתיד? בנצח?

לימדוני שסבלי הוא סיפורי שמעולם לא סופר, ריקודי שמעולם לא נרקד, שירי שמעולם לא 
הושר.

בעבור מה לי מילים אם אין בי האומץ לדבר את לבי?
בעבור מה לי מילים אם אין בי האומץ לספר את נשמתי?

בעבור מה לי מילים אם אין בי האומץ לברוא את חיי?

לימדוני שאושרי הוא אני.

המציאות שלנו נקבעת לא על פי צעקותינו לאחרים, אלא על פי לחישותינו לעצמנו.

מיכאל הביא אל מורתו ה"מרפאה" את אחותו הגדולה ֶאְדָנה כי הוא לא מצא את הדרך לעזור לה.
וידע עצום שלא האמין שקיים  חמש שנים הוא כבר תלמיד אצל המרפאה ולמד רפואות גדולות 
סביבו, אולם מעולם לא ניתן לו על ידי מי ממוריו, מאנשי הכנסייה או מזקני האי. בשנים הללו הוא 
גילה קסם רב בעולם ובעצמו. הוא גם גילה דרכים בהן הוא יכול להשתמש בקסם הזה כדי לעזור 
לרבים מחבריו וברוב הפעמים מבלי שהם ידעו שהוא עוזר להם. הוא ידע את הכוח של המסורות 
העיוורות של אנשי האי ולא היה בו רצון לצאת למלחמה בהם. ישארו הם בחלום הסיוט הקטנטן 

שלהם, והוא עצמו ייצא בדרכו לפקיחת העיניים ולגילוי נפלאות האדמה והבריאה בכלל.
הוא גם גילה אושר רב. בתוכו וסביבו. כן - הכוכבה אמא אדמה נפלאה לו מאוד. 

ועם כל אלה, לעזור לאחותו, לא ידע. כאן החידות היו סבוכות בעבורו וגדולות מכפי מידותיו, אז הוא 
הביא אותה אל מורתו בבקשה לעזרה.

מיד עם כניסתה לבקתה, המרפאה ידעה מה קורה. היא הכירה את הצורך של הנדודים היטב. אמה 
שלה הייתה בדיוק מאלה אשר הדרכים קוראות להן, הכוכבים קורצים להן, וישבנן אינו מצליח למצוא 

נוחות על כסא אחד לאורך זמן. היא ראתה זאת בעיניה של הנערה. ראתה, ידעה ושתקה.
- מה הבעיה אדנה יקרה?

- לילותיי רדופים בחלום נורא.
- ומה בחלומך ילדה?

תוך השאלה, הניחה בידה של הנערה כוס ובה משקה מתקתק שגם היא וגם מיכאל ראו את אורותיו 
הזהובים וידעו שהם יקלו על מעצורי הפחדים של אדנה.
האישה הצעירה שתתה והתרווחה מעט יותר על הכסא. 

- כל לילה מזה כמה שבועות, השמיים הולכים ומתבהרים מלמעלה ואז אני רואה את עצמי נופלת 
מהם. נופלת מגבוה. נופלת ונוחתת על צב ירוק וגדול מאוד ששט בים. כשאני מתבוננת למעלה, 
מעליי הלבנה וממנה נופלים עליי אורות לבנים שנדמה לי שיש בהם מילים אבל אני לא שומעת אותן. 

ומיד אני מתעוררת לאור הראשון של היום.
- ו...?
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- אני מפחדת מהחלום הזה מאוד.
- מדוע?

- כי מה הוא אומר? האם אני עומדת למות? האם אני נופלת מהחסד של האל? האם אני טובעת עוד 
רגע? האם חטאתי ואני הופכת לצב ירוק?

איני יודעת מה לחשוב - זה רק מאוד מפחיד.
היא ראתה את עיניה האדומות של האישה הצעירה וידעה שכבר לילות רבים אינה ישנה שינה של 
מנוחה אלא היא נרדפת. נרדפת על ידי חיזיון כל כך מיטיב וברור, שרק הבורות הופכת אותו למבהיל. 
לפעמים, היא ממש התפלאה על כך שהיא, אורחת על הכוכבה הנהדרת הזו, אמא אדמה, יודעת 
יותר מאלה שנולדו אליה והיא להם אם ובית. בעידן התבונה הכל ידעו שהצבה היא  עליה הרבה 
טוטמה של אמא אדמה וכי הלבנה היא רחמה של האם הקוסמית, ובין שתי אלה, האישה ודאי חווה 
ברכה רבה... אולם האמת אינה חשובה כלל - מה שהיא מספרת לעצמה הוא הדבר שקובע את חייה, 

וחייה בסיוט.
- בואי ונברר אם כך, טוב?

אדנה רק הנהנה. היא ידעה שאחיה לומד אצל האישה המוזרה הזו בסתר, אולם היא בעצמה נמנעה 
מכל מפגש איתה או עם הלימודים של אחיה. זה היה הרבה יותר מדי שונה, מוזר ופשוט מטורף 

בעבורה. היא הייתה בטוחה שהיא אישה פשוטה ועל חייה להיות כך גם כן.
היא טעתה.

מאוד.
המרפאה הזמינה את אדנה לשכב על המיטה שתמיד המתינה לאלה שהיו זקוקים לעזרתה, כיסתה 
אותה בשמיכה קלה ועדינה כדי לנסוך בה תחושה של בטחון, וביקשה ממנה לנשום עמוקות ולהירגע.
מיכאל ראה את הרקמות השונות הרקומות בחוטים לבנים על השמיכה הלבנה כך שבראייה שטחית 
הן ממש נעלמות. הוא זיהה חלק מהסמלים הרקומים. סמלים של מסעות ונדודים רחוקים. הוא גם 
ראה שהנשימות של אחותו הגדולה מושכות את הסמלים לחיים ומחייבות אותם לחלחל אל תוך 

גופה המתכסה בהם והם מתחילים את עבודתם. הוא ישב בדממה. התבונן ולמד.
המרפאה לקחה כמה עלי כותרת של פרחים יבשים ומוללה אותם בין אצבעותיה. החלל נמלא ריח 
ונגעה ברקותיה בעדינות, אדנה מצאה עצמה  וורוד. כאשר ישבה למראשות האישה  ונעים  מתוק 

נושמת בשמים נעימים ביותר.
המרפאה התבוננה בתלמידה וזה הנהן באישור לכך שהוא רואה, מבין ולומד. חיוך עבר בין שניהם והיא 

שמחה שתקוותה מתגלמת במציאות בעולם.
- הניחי לעצמך להיזכר בחלום יקירה. כאן, כשאת בטוחה ואני שומרת עלייך מכל רע, בואי נחלום 
אותו ביחד. היזכרי בו והניחי לך להיכנס אל תוכו. אל פחד. אני אהיה איתך בחלום ואשמור עלייך מכל 

רוע וחטא.
היא עצמה את עיניה ולחשה את המילה המאחדת תודעות.

הפעם, היא לא רק איחדה את תודעתה שלה עם זו של אדנה, אלא משכה אליהן גם את תודעתו של 
מיכאל. שיראה, שיתנסה ושילמד.

הם היו מוקפים בלילה של כוכבים. הכל היה שקט ושליו ונעים.
אדנה הייתה במתח.

- הירגעי ילדה. ראי את היופי שסובב אותך.
- לילה הוא מקור השדים.

- לילה הוא המקור של כולנו. זהו ים הכוכבים הנצחי והראשון ממנו הכל הגיח לקיום.
אין שדים בעולם מלבד אלה שאנחנו בוראות במחשבותינו, יקירה.
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נשמי וראי את יופי הצבעים והנצנוץ.
- אין שדים?
- אין שדים.

- וחשוך כה ולא רואים דבר.
- רואים את הכוכבים. רואים את הנצנוץ השמח שלהם. רואים את הכחול והסגול ולפעמים גם את 

האדום שבינם.
רואים הרבה ילדה, וזה יפה.

היא שמעה את האישה הצעירה נאבקת לשנות את דעתה. המאבק לא פשוט בעבורה - זו היא, 
המוזרה, נגד כל העולם שהכירה עד כה. הבורות רבה ועמוקה ולא כל מי שחי במערה סגורה כל חייו, 

מוצא את האומץ לבחור לצאת ממנה כשדלת נפתחת בעבורו.
- בואי ונסי למצוא יופי בלילה, אדנה.

- הוא שקט.
- כן הוא שקט. זה נעים לא?

- נעים.
- והוא גם בתנועה עדינה. כמו ריקוד - לא?

- הוא במעגלים שנעים באיטיות ובחן.
- זה יפה?

- יפה.
- את רואה איזו סכנה כאן? איזה דבר אפל ומזיד?

- לא.
- אז אולי את לא רואה אותו כי הוא לא כאן?

- אולי...
ואז היא החלה ליפול. אדנה מצאה עצמה זועקת בזוועה של ממש. היא הייתה בהיסטריה אמיתית.

מילה אחת של דום נאמרה והמרפאה הייתה מולה, נופלת איתה, פנים אל פנים כך שהאפים כמעט 
נוגעים זה בזה והיא כובלת את עיניה של האישה אל שלה.

- הנפילה אינה רעה ואינה מפחידה. אנחנו נוחתות כמו נוצה ברוח! 
המילים הללו לא היו הצעה - הן היו ציווי ואדנה לא הייתה יכולה לעמוד מול העוצמה שדרשה ציות 
מיידי בעניין. עיניה, נרגעו ופניה רפו מעט. היא החלה לחוש עצמה קלילה ונינוחה והנפילה הייתה לה 

יותר כמו מעוף עדין ורך.
המרפאה הניחה לה מאחיזתה הלופתת והתרחקה מעט.

- נעים - לא?
- נעים מאוד. לא מבינה איך חשבתי שהנפילה הזו מבהילה כל הזמן הזה. זה באמת מאוד נעים.

- אני שמחה.
ואז הן נחתו על הצב.

הצב הירוק והענק שט על המים שהיו שחורים ועמוקים מאוד.
- מה את מרגישה לגבי הצב?

- הוא שקט גם כן.
- מה עוד?

- עוד?
- הוא צב?

אדנה דממה לרגע ואז נצצו עיניה: הוא צבה!
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- נכון מאוד יקירה - הוא צבה.
ואת יודעת מה הוא מייצג?

אדנה רק נדה בראשה לשלילה.
- את הכוכבה שלך - את אמא אדמה הטובה. זהו טוטמה העתיק והקדום מכולם של הכוכבה שלך.

- היא שוחה?
- אמא אדמה שוחה היא בים הכוכבים.

- נעימה לי התנועה.
- נעימה מאוד.

ואז החלק לו חיכתה המרפאה יותר מכל, הגיע. הלבנה מעל התגלתה ואורה נשפך עליהן בנועם ובחן 
ומילים היו בו. מילים של עוצמה.

- את שומעת את המילים?
- שומעת אך לא מבינה.

- מיכאל - אתה מוכן?
התלמיד שעד כה היה בדום מוחלט, ערני, לומד, ורק עד למתרחש, התקרב אל השתיים ואמר את 

המילים שהזמינו את הלב להקשיב כי הלב מבין את כל השפות בעוד שהראש מבין רק את שלו.
והמילים התבהרו.

אותו המסר חזר על עצמו שוב, ושוב, ושוב, בניגון אוהב, מפתה ומזמין:
"אני אשת הרוחות של ארבעת הכיוונים, אני אשת המים הזורמים בכל האפיקים, אני אשת כל 
הדרכים בעולם. כל הדרכים בעולם. כל הכוכבים מכירים את שמי ואני את שלהם. אני אשת לילה, 

אשת יום ואשת חלום. אני אשת אורות וחיי לעולם בריקוד הנדודים."
בלי משים אדנה מצאה עצמה אומרת את המילים ביחד עם הלבנה. כאילו ידעה אותן מעולם ורק 
לא ידעה שהיא יודעת. לילות שלמים חלמה את המילים והן היו לה ביעות, והנה, פתאום היו לה מסר 

של ממש ודרך לחיים.
היא ידעה את המילים וידעה את משמעותן.

האמת ברורה וטובה היא.
- הגיעה העת להתעורר יקירה.

העיניים נפקחו ושלושתם היו במימד הגשמי בבקתה של המרפאה.
הם ישבו בדממה סביב לשולחן הקטן ושתו תה, רגיל הפעם, והמתינו.

מיכאל המתין להמשך השיעור.
המרפאה למילותיה של אדנה.

אדנה המתינה לאומץ לבה.
לקום ולעזוב את הכפר? את כל שהכירה? אולי אפילו את האי? מעולם לא נשמע שמי מהנשים או 
מי מהגברים עשה זאת. והדרך עלולה להיות מסוכנת. ומהיכן כסף יבוא אל חייה? ומה על הוריה? ומה 

יגידו עליה השכנים ושאר האנשים לאחר שתלך?
מחשבותיה התרוצצו בין כל אלה והיא הייתה אבודה בתוכן.

לבסוף החליטה המרפאה לעשות עוד צעד אחד לקראת האישה הצעירה שלא הצליחה למצוא דרך 
ממרוצה הפנימי, נעמדה מאחוריה, הניפה את ידיה אל על וקראה לגבירת כל הגבירות לפתוח את 
רחמה הטובה על הנערה. החדר נעלם, הקירות, לא היו שם, הצוק נעלם וכך גם האדמה. כל האשליה 

של המציאות הגשמית נגוזה אל תוך מרחב קיומי אחר ועכשיו הן היו אצל אמא.
- אמי עזרי לי. אני מתחננת.
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והיא ידעה בדיוק מה שקורה איתה וסביבה.  קולה של אדנה היה רועד אולם מילותיה היו אמת 
משפחה מיוחדת היא המשפחה הזו, ציינה לעצמה המרפאה, והחליטה בתום העניין הזה לבחון 

אותה יותר מקרוב.
האם האדירה עטפה אותן באדום של געש ובכחול של ברקים ואחזה את אדנה בשתי ידיה הענקיות. 

האישה עמדה זקופת קומה בידיה של האם הנצחית ולבה שר ניגון של נצחון ממש.
ואז, בטובה הנדיב כל כך, נשפה האם האדירה רוח של חיים אל האישה שעמדה על כפותיה וסביבה 
פרצו נחלים של מי חיים ופרחים בשלל צבעים מופלאים. קשתות אפפו אותה מכל צד, והיא הייתה 

מוקפת ביופי. יופי של אמת.
ואז מילותיה של האם נשמעו באזניה של המרפאה ובאזני תלמידה:

- הביטו היטב בקסם המתהווה כאשר מסובבים נשמה במספיק אהבה כך שהיא מעזה להיות 

עצמה!

השניים עצרו את נשימתם ורק התבוננו בפלא המתרחש.
- אהיה מבשלת. אביא את לבי אל האוכל שאני מבשלת, אנשים יקנו ואני אחיה את הדרך בקלות. 

אהיה מבשלת.
אינם משתווים לאהבתה  כל הכוחות בעולם  זו אשר  לבבות אל  נבעו משלושה  הודיה  מילות 
האינסופית אל כל אחד ואחת מאיתנו, ובמילה אחת נסגר הקיום המראה בבירור את החיבור בינה 

לבינינו, הבקתה הייתה והחלום הגשמי סגר עליהם שוב.
את הקפיצה והחיבוק שקיבלה מאדנה, המרפאה לא חזתה אולם אהבה מאוד.

יותר מהאחת  גם אחיה נהנה מאחד, ובאותו הלילה, מבלי לומר מילה שמא תיאלץ לומר הרבה 
ולהילחם במילים שלא רצתה לשמוע ולומר, נעלמה אדנה מהכפר ונמסה אל תוך הדרכים שקיבלו 

אותה באהבה כה רבה עד שמעולם אפילו מילה אחת רעה על עזיבתה לא נשמעה בכפר מאיש.
ולמרפאה הייתה תקווה חדשה אצל משפחה של אנשים שהצליחו לפקוח את עיניהם.

לבסוף - רק אהבה קיימת בעולם. 
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4
ָספֹוְנְדָרה

Ring of Brodgar

...ואז, אסף את גופתו המתה של בֹוַנאן - הציפור הנצחי שמוות מעולם לא טורדת את נר 
חייו - ופירק אותו:

את הגולגולת נתן בידי ָאְנֵדְרמּון למען ישלוט בכוכבים, וכך היה - דואג הוא לאורות הלילה 
מאז ועד כעת. את הטופרים נתן בידי ַּדְנֶלֶלָאה למען תרקח את מרקחותיה בעוצמה רבה 
וטוב יבוא לעולמנו, ואכן טוב רב היה. את בשרו של הציפור הקדוש נתן לחיות ואלה אשר 
אכלו ממנו נטמנו באדמה והפכו לצמחי רפואות ומוות, כיסו את האדמה, ואנו בהודיה על 
וזו עשתה את הנוצות האדומות הקדושות מחוברות  כך. את הנוצות נתן למּוִניר הטובה, 
למסכת הציפור הנצחית אותה גילפה מארז קדוש וקשיש. אך כיוון שאהבה את עולמנו ולא 
חשקה במסעות, הניחה את המסכה במקדש הקדום לכבוד ציפורי הבונאן האדומות, ושם 

היא עד היום... 

אחת ועוד אחת

הלילה היה שקט עד לכדי בהלה.
השמיים היו פתוחים וגלויים מכל ענן. בהירים. שקופים. מסוכנים.

ֶאְדַרה משבט הדבורה כרעה ללדת והתנשפויותיה מילאו את החלל. שתי מיילדות היו עמה, אוחזות 
בה וממלמלות שירי לידה קדומים. האש חימם את המקום וארבעת מזבחות האבן שעליהם נחו 
צלמיות לידה של האם הגדולה של הבריאה כולה, מוקפות צרורות של פרחים לניחוח, ריפוי וקדושה, 

מילאו את הכל בתקווה ובברכות.
מאורותיו הראשונים של אותו היום הלחצים היו וגופה של אדרה כבר היה על סף תשישות מוחלטת. 
היא לחצה כל אימת שאמרו לה המיילדות ונשמה ונשפה וקמה והלכה והסתובבה ושבה לכרוע, 
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והתינוקת סירבה להגיח אל העולם. המיילדות אמרו שהילדה פשוט מחכה למועד המדויק והמשיכו 
לשיר את שיריהן אשר התחננו ללידה בטוחה של אם ובת.

ואז הכוכבים החלו ליפול.
להקות שלמות של כוכבים מצאו עצמן נופלות מהשמיים אי שם רחוק מהאדמה, ובעוד כל השבט 
נעמד בבהלה ומביט מעלה, ראשה של הילדה הגיח בעוד אמה נושפת ולוחצת ומזיעה את כאביה 
והשמיים מלאים  נופלים  ובעוד הכוכבים  גם פלג הגוף העליון בקע,  כך  גופה. מיד לאחר  בכל 
בשובליהם הנעלמים, יצאה אחת המיילדות החוצה והכריזה בשמחה שלאם שלום, שלילדה שלום 

ושמה הוא ספונדרה - כוכבים נופלים.
שלוש השאמניות התבוננו זו בזו בדממה.

בשבט הדבורה היו שלוש שאמניות.
תמיד שלוש ולא עוד.

האחת מרפאה, השנייה נביאה והשלישית קוראת לחיות.
ָטְרגֹול הייתה המרפאה של השבט. היא הייתה זקנה ומילותיה היו ספורות. רוב זמנה הייתה לצד האש 
שלה, דוממת וחולמת על חיים אחרים - כאלה שכבר היו וכאלה שביקשה שיבואו אליה לאחר שתישן 
את חלומה האחרון בגוף הזה. לא היה בה כוח להנהיג ולא לדעת את שקורה. היא הייתה בעולמה 

ורק חיכתה לקיצו.
ְזנּוַבן הייתה הקוראת לחיות. היא הייתה אישה נאה ועוצמתית ביותר. שריריה היו חזקים במיוחד 
ברגליה שננעצו היטב באדמה בעודה דוברת את מילות ההנהגה. היא הייתה מקועקעת בסימני 

הסמכות שלה באגנה ובירכיה, ובעיניה הייתה תמיד ידיעה ברורה, ונחרצות.
ָאִסי הייתה הנביאה. באמת, היא פעם הייתה הוא. אסי נולדה עם גוף של גבר. אולם כבר מגיל מאוד 
צעיר היה ברור לכל שרק גופה הוא גוף של גבר - היא עצמה, אישה. כוחות הנבואה באו אליה בגיל 
צעיר ועמם גם הכשרתה. לכל דבר היא הייתה אישה בשבט. לבשה בגדי נשים, סידרה את שיערה 
לפי דרכן, דיבורה היה דיבור אישה, וככל הנשים היא קראה לגבר שאיתו בחרה להתמזג וכל הגברים 

ראו בכך עונג וכבוד לבוא בתוך חלליה כפי שראו בכניסה לחללי השאמניות האחרות.
בעיניה של אסי, לעולם היה פחד. פחד שבדרך כלל הצליחה להכיל, אולם באותו הלילה, בלילה בו 
יוותרו אורות בלילה,  הכוכבים נפלו מהשמיים ואיש מהשבט לא ידע לאן והאם בתומו של הלילה 

הפחד הגיע לשיאו והיא לא הצליחה לשתוק.
- זוהי ילדת נבואות אסונות! יש לתת אותה לים הגדולה ובכך להיות ניצולים!

המילים שלה חזרו והדהדו מאיש לאישה ושתי השאמניות האחרות, למרות שנראו שאינן מרוצות 
מההכרזה אשר יצאה מבלי להתייעץ עמן ומבלי לקחת אל שיקוליה את כל הגורמים האחרים, דממו.
למזלה של התינוקת, החלטות מעין אלה הושארו בידי האם. רק זו שנתנה את החיים, זכותה גם 
לקחת אותם. ואדרה לא הסכימה. היא ידעה שלילדה גורל גדול ולבה אהב את בתה הראשונה ולא 

הייתה בה כל הסכמה להמית את היצור הקטנטן שרק כעת הגיח אל העולם.
כך היה.

הנבואה הקשה ריחפה מעל הילדה בימים ובלילות, אסי לעולם הייתה מתבוננת בה בעיניים של אימה 
ולפעמים גם של זדון, ואילו אדרה הייתה סביבה תמיד - מגינה ושומרת, מנבואות ומשאמן שאולי 

מחכה להזדמנות לעשות מעשה.
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 שתיים פחות כולם

כאשר החלה הילדה ללכת, החלו גם היעלמויותיה בלילות.
היא לעולם נמצאה בתוך מעגל האבנים המקודש, מכורבלת במרכזו, ליד המזבח, ישנה עמוקות 

וכשעוררו אותה, לא הייתה יכולה לומר כיצד הגיעה למקום.
מלבד השהות במקום הקדושה, שהות שאינה במועדה ושלא הייתה מקובלת אך בהחלט לא אסורה 
ובטוח שאינה מסוכנת, לא היה בעניין דבר. רק אסי, הנביאה, מצאה בתוכה את הפחד הולך ומתגבר 

מיום ליום.
גם כאשר אמה של ספונדרה קשרה בלילות את הילדה אליה ואל עמודי העץ, עדיין נמצאה הילדה 
באותו המקום. כך היה בלילות האביב וכך היה גם בחורפים הכבדים - הילדה נמצאה בשלג מכורבלת 

וישנה שנת חלומות עמוקים.

מעגל האבנים היה המקום האהוב ביותר על ספונדרה. היא אהבה כה את טקסי מולד הלבנה והלבנה 
המלאה בהם דמותה של האם האדירה העשוייה בוץ והמקושטת בפרחי העונה נישאה על ידי הנשים 
והונחה על המזבח במרכז. היא אהבה בכל לבה את השירים והריקודים והאש שהיו במעגל והרגישה 
בהם שהיא נישאת על גלי אושר וצפה בין הכוכבים. זה הרגיש לה כמו בית של ממש. בית שכמוהו לא 

חוותה עם השבט מעולם.

ואז היא הפכה נביאה.
עיניה נפקחו והפכו מעט אדומות באישוניהן יחד עם דם הלבנה הראשון שבקע בין רגליה והיא בת 

ארבעה עשר מחזורי שמש.
אמה, שחשה את הגאות הקרבה של בתה, הייתה שם עמה וביחד הן שטפו את הדם אל תוך אמא 

אדמה הטובה.
הכל היה בטוב עד שהשאמניות ששמעו על ההתבגרות, קראו אותן אליהן כדי לברך את הנערה אל 
תוך מעגלן האדום של הנשים כולן. כאשר מבטיהן של ספונדרה ואסי נפגשו, עיניה של נביאה אחת 

ראו את עיני הנביאה השנייה, האורות האדומים שבעיניהן נפגשו והנערה אמרה את שידעה.
- אני רואה אותך אחות. רואה אותך ואת יגונך הרב. ייסורים באים אלייך. ייסורי לב ונשמה וגוף. דעי כי 
גם שתי אלה שלצדך, לא תהיינה שם לעזרך כי את חייך את נותנת לאופל ואת שניתן לו, לאופל, הוא 

לוקח בחמדנות ואינו משחרר לאיש.
דמעות היו בעיניה של אסי ודממה הייתה במרחב כולו. במקום חגיגה וברכה, פחד איום ונורא הוטל 

על המקום. כמו הוטלה קללה וכעת רבצה על כולם.
משהו נבהל מאוד בלבה של אדרה והיא ידעה שעליהן לעזוב ולברוח מכאן במהרה כי אסי זו לא 
תיוותר דוממת לאורך זמן, וכאשר תפתח את פיה, גורלה של בתה יהיה אחד, וכעת כשהיא כבר אישה 

ולא ילדה, אין בכוחה עוד לשומרה מפניו.
עוד באותו הלילה, שתי הנשים עלו על סירת עורות ונתנו את נפשותיהן בידי המים הגדולים. הן ידעו 

על האיים בצפון ושמו את פעמיהן לשם. 
אדרה הודתה ללא הפסק לאם האמהות על כך ששמה בה רק את בתה האחת ויכולה היא לעזוב 
מבלי לחשוש לילדים אחרים, ואילו ספונדרה הודתה לאמה על שלקחה אותה ממקום שתמיד חשה 
בו שונה, אחרת, וכזו אשר עיניים רבות מתבוננות בה בחשדנות, וקיוותה שבאיים בצפון תהיה בעבורה 

התחלה חדשה.
הן היו שתיהן עם העולם ודי.
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שתיים ועוד אחד

לאחר שני מחזורי שמש ומספר מחזורי לבנה בהם השתיים חיו במערה קטנה שמצאו לא רחוק 
מהחוף אליו הגיעו, בעודן אוספות פירות לתוך סלים שקלעו מעשב וזרדים שנשטפו מהגלים אל 
החוף, קרה דבר שהאם פחדה ממנו והילדה ציפתה לו מאוד - סירה קטנה נוספת מצאה את מעגנה 

בחוף האי.
רק גבר אחד יצא מהסירה, כך הן ראו בעודן מתבוננות מהסלעים שצפו מגבוה על החוף. גבר שלא 

הכירו. גבר אחר - גבר שחור.
מעולם לא ראתה ספונדרה גבר שחור. גם בעתות החגים הגדולים, עתות בהם סירות רבות ונוודים 
רבים מצאו את דרכם אל מתחמי הטקסים באי בו נולדה, מעולם לא הגיע אדם שחור. היא הייתה 
נלהבת ומרותקת אל הדמות. משהו משך אותה אליו. היא לא ידעה מה בדיוק מושך אותה אולם, כוח 

הנבואה שבתוכה סיפר לה שהוא טוב ואפשר לסמוך עליו - אין ממנו סכנה.
כיוון שהנבואה גילתה שהאיש בטוח הוא, מצאו השתיים את דרכן אליו והזמינו אותו לחלוק את 
משכנן. הן אולי לא היו בבית ועם השבט, אולם את מנהגי הכנסת האורחים וקבלתם אל הטוב ביותר 

שיש להן להציע - לא שכחו.
אֹוָמָנאן הופתע מנוכחותן כי היה בטוח שהמקום נטוש, אולם הוא גם שמח להזמנה וחיוכו הטוב האיר 

את לבה של ספונדרה בדרך שכבר זמן רב הוא לא הואר.
כאשר עברו מספר ימים ולילות של אירוח נעים ושופע, הציע אומנאן לבנות המשך למערה ולהופכה 
לנעימה יותר. השתיים שמחו ביותר ועד מהרה עמודים נעמדו בכניסתה וגג זרדים ועשב עבה וחזק 
יותר חלל  נקשר אליהם, ומעין סוכה עמדה בכניסה למערה והרחיבה אותה ביותר. כעת היה להן 

להיות בו בשעות הלילה, הגשמים והקור.

הוא משך אותה בדרך שהיא לא הבינה.
היא מצאה עצמה סובבת אותו ורוצה בקרבתו גם ללא סיבה.

היא אהבה את הריח שלו, את העיניים שלו, את השפתיים שלו - את כולו.
לילה אחד, כאשר התעוררה ובין רגליה הייתה רטיבות והיו פעימות, ולבה חשב שאם לא תעשה דבר 

ודאי תמות, יצאה מבין מחצלות העשב בהן התכסתה וניגשה לשכב לצד האיש השחור.
הנבואה שבה הראתה לה כיצד לגעת בו ברכות וכיצד להעיר אותו כך שיהיה בו חיוך ונועם.

הוא אסף אותה ברכות אל ידיו והיא הייתה מאושרת.
הוא נשם קרוב, קרוב אליה ובתוכה ספונדרה התרוצצה בין דחף עצום להידחק אליו לבין חוסר ודאות 
שמשכה אותה להימלט ממנו. הנבואה שבה שאמרה שטוב הוא מה שקורה, היא זו שהכריעה את 

הכף לבסוף.
הוא הרים את בגדיה ובעדינות ורכות רבה מצא את דרכו אל בין ירכיה הבתוליות.

הוא זכר את הבטחתו לאדרה שיהיה עדין עם בתה כאשר זו תבוא אליו.
היא אמנם לא הייתה נביאה אולם היא הייתה אמא ועיני האם שלה הראו לה מה שהילדה לא הייתה 

יכולה לראות כי הייתה צעירה מדי.
אז הוא היה עדין, אולם עדיין חזק וכמעט דורש.

יותר,  הוא הצמיד אותה אליו וכששפתיו ריחפו מעל שלה בחום, הדבר גרם לה להיפתח אליו עוד 
וכאשר הבל פיו וקצה לשונו ליחחו את אזנה הימנית והיא גנחה מעונג שכמוהו לא הכירה עד לאותו 

הרגע, הוא מצא את דרכו פנימה ונכנס למערתה הרטובה.
הכאב היה עדין ביותר ולא נורא בכלל, ועם זאת היא חשה בו וידעה שדם בוקע ממנה.
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זו הייתה ידיעה של מרפאה והיא ידעה זאת. אם מי היה מתבונן בעיניה באותו הרגע, מתבונן בעיניה 
שהיו דומעות מעונג ומעתה גם יודעות רפואות, הוא היה רואה את האורות התכולים שזרחו שם.

הרכיבה המשותפת, הגיפופים, העליות והירידות, החיבוקים שלפעמים היו כה עזים עד שהיה לה 
נדמה שגופה יתפרק, הלחות הפנימית והריחות שאפפו אותה ממנו, ממנה ומהמיזוג, היו לה טירוף 

של חושים ועונג גדול ביותר.
בסיום, כאשר שחררו את עצמם זה מזו, אמרה כמה מילים והניחה את ידה על מפשעתה, הפצע 

הפנימי נרגע ופעימותיו הפסיקו. היא הייתה עכשיו מרפאה.

אחת פחות שלושה

שלושה עשר מחזורי לבנה אחר כך, היא בעצמה כרעה ללדת.
בנה שלה בקע בליל לבנה מלאה עגולה וקסומה והיא קראה לו ֵּבְנדּו - שחור אהוב.

עם הלידה היא ידעה שחניכתה הושלמה - היא הייתה קוראת לחיות. בעיניה היו האורות הירוקים 
אשר היו העדות לכך, וגם מאהבה השחור וגם אמה ראו אותם.

ביניקתו הראשונה של הבן, באה בה הנבואה - עליה ללכת מכאן. לעזוב הכל וללכת. אין היא מתאימה 
להיות אם או בת או מאהבת. גורלה נמצא במקום אחר.

היא נתנה את בנה בידי אמה שעיניה ראו והיא כבר ידעה את שעומד להיות - ללא ספק, עיני אם 
אוהבת טובות כמעט כמו עיני נביאה של ממש - נשקה לה בחום, נשקה לאומנאן, ומבלי להתבונן 

אפילו פעם אחת לאחור הלכה לעבר החוף והסירות שבו.

בעודה בלב ים, מתנדנדת בין גלים אינסופיים ונסחפת לכיוון שכבר מזמן איבדה ולא ידעה לאן הוא, 
הנבואה שבה סיפרה לה את הכיוון - עליה לקרוא לבונאן הקדוש שייקח אותה אל מקדשו. המסכה 
ממתינה לה. היא זכרה את הסיפור העתיק שהזקנות סיפרו אי אז בכפר בו נולדה. היא זכרה את כל 
פרטיו כי אהבה את הסיפור שהבטיח איזו תקווה למקומות אחרים ולהימלטות מהמקום שהייתה בו 
לעולם בסכנה. היא זכרה אותו כי הסיפור היה מסופר פעמים רבות - זוהי מורשת שבט הדבורה ועל 

כולם לדעת אותה היטב, ולכן יש לשמוע אותו שוב ושוב.
היא נעמדה על הסירה הקטנה וקראה לציפור הקדוש.

היא לא ידעה מה היא עושה ובכל זאת, עשתה זאת. היא קראה לו והוא אכן בא. כאשר החל הציפור 
האדום מסובב את סירת העורות הקטנה מעליה, החזיקה ספונדרה בתוך מחשבותיה את הדימוי 
שהיה לה למקדש ובו המסכה המיוחלת. היא ריכזה את כל מודעותה ואת כל כוחותיה הפנימיים 
בתמונה שעשתה לה מתוך דמיונה ורק חזרה על המילים: המסכה של בונאן, המסכה של בונאן, 

המסכה של בונאן.
לשמחתה, התקשורת עבדה.

הציפור עף ממנה והלאה ושב כעבור רגעים מספר מלווה בשניים מלהקתו. הם החלו סובבים את 
הנערה ואת סירתה בעודם עולים ויורדים כגלי ים.

לאט לאט ערפל אפף אותה והסתיר את המים ואת האופק.
לאט לאט פסקו התנודות שמתחת לרגליה.

נעלמה גם תחושת המליחות שבאוויר, נעלמו השמיים הפתוחים שממעל...
והיא הייתה באולם מופלא עשוי אבנים לבנות וגם כאלה שקופות להפליא, ממולה מזבח לבן נוצץ, 
מעליו טבעת קלועה ממאות נוצות בונאן אדומות, ועליו, מונחת בפשטות מופלאה המסכה העתיקה.
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הייתה למסכה צורה של חרוט שוכב. העץ שהיה לבן מיובש ומשנים היה חלק כמו מים ונראה כמקור 
ענק שבצדו האחד שני חורים לעיניים ורצועות לקשירה. אל אחורי המסכה נפלו מפלי מפלים של 

נוצות אדומות שנשפכו ממנו. העוצמה של המסכה הייתה מופלאה ואדירה כאחד.
כשהזכירה לעצמה לנשום שוב, והפנתה את מבטה סביב, גילתה פאר לא יאומן.

גילופים  נוצץ, עמודיו הסתיימו בקשתות אדירות אי שם מעליה. בדרך היו  המקום היה כולו לבן 
מסולסלים ומפותלים ששיחקו עם העין והיו קסומים לה מאוד. התקרה הייתה שקופה לגמרי ואור 

השמש נכנס דרכה וזרק פה ושם קשתות נפלאות על הקירות הצחים.
היא ראתה שיש עוד רבות מה לראות במקום ולגלות, אולם לא העזה לחטט במקום אליו לא הוזמנה 

באופן רשמי ושהיא החשיבה עצמה מעט פולשת לתוכו.
היא התקרבה אל המסכה ושלחה אליה יד... ואז הנבואה שבה ידעה - לעטות את המסכה רק בעוד 

שלושה ימים ובתוך מעגל האבנים. רק שם יפתח השער.
היא נעצרה במקומה, נשמה עמוקות ודממה.

היא התיישבה על הריצפה הלבנה והנוצצת ממול המזבח והמרפאה שבה שרה שיר של הרגעה 
ונחמה, שיר של ערש ושינה, והיא נרדמה.

נרדמה לשלושה ימים בדיוק.
נרדמה לאיסוף כוחות.

נרדמה לחיזוק התקוות.
נרדמה.

אף לא אחת

שלוש הבונאן שלחו אותה אל המעגל בשעת דמדומים.
לא היה איש באזור. היא ידעה שכל טקסי היום כבר תמו וכולם היו מוכנים לאכילה שלפני הלילה.

בעודה מארגנת את הנוצות שעל המסכה ומסדרת את הרצועות, נשמע רחש מאחוריה.
בבהלה היא קפצה אל רגליה רק כדי למצוא את אמה, את אומנאן שעמד לצדה ובידיו ילדם.

- עיניה של אמא הן כמעט כמו עיניים של נביאה. באתי לומר דרך צלחה.
פרץ של רגשות עזים בקע משתי הנשים בעודן מתקרבות זו לזו.

הנה, הנה, גורלה של בתה המיוחדת נפתח בפניה וזהו טוב. הנה, הנה, היא הולכת ממנה לעד. היא 
החליטה לשמוח בעבור בתה היחידה ולהיות חזקה בעבורה גם אם עמוק בתוכה לבה מתרסק עכשיו 

לרסיסים.
הנה, הנה, האישה היחידה שלעולם הייתה שם בעבורה, לעולם שמרה ואהבה ולא ויתרה...

כן - היא כן ויתרה.
ויתרה על הכל, על כל חייה, כדי שבתה תחיה. ועכשיו, כשהיא נעלמת מה יהיה עליה? מה יהיה? היא 

החליטה לאחוז בה בריפוי עז ולמלא אותה בכוחות - זה המעט שהיא יכולה להשאיר כאן.
כשנפגשו והתחבקו, דמעותיהן נפגשו והתמזגו זו בזו. האחת הייתה חזקה כי זה תפקידה של כל אם 
והשנייה הייתה מרפאה כי זה תפקידה של כל בת, ורק כאשר החלו להישמע קולות המתקרבים אל 

המעגל, שחררו אחת את השנייה.
ושאר שבט  ידעה שאלה השאמניות  והנביאה-מרפאה-קוראת לחיות  נראו מתקרבים  הלפידים 

הדבורה.
עליה לעשות את שבאה לעשות או לא לעשות זאת בכלל.
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היא רצה אל מרכז המעגל, קשרה את המסכה הקדושה על פניה והחלה לנוע במעגלים בעודה 
אומרת מילים שהמסכה שמה בפיה. מילים שלא ידעה, מילים שלא הכירה, מילים שרק הנוצות 

האדומות שכיסו אותה ידעו ורק העץ הקדום שכיסה את פניה הבין.
אורות אדומים וכחולים החלו לרצד במעגל האבנים ולהתרוצץ מאבן לאבן לאבן עד שנוצר מעגל 

אורות אדיר שהסתובב והסתחרר וריצד והאיר אל כל העולם, כך היה נדמה.
כאשר השאמניות היו כבר בתוך המעגל ולצדן אנשים נוספים עם לפידים, צרחה ילדת הכוכבים 
הנופלים שם אחד אחרון, נחרץ ומתחנן... ורק המסכה הריקה נותרה לרגע באוויר, כאילו מרחפת מעל 

האדמה הלחה... ואז נפלה ועמה, כמפל, נחתו כל האורות ונעלמו.
בשמיים, ממש כבליל לידתה, החל מטר של כוכבים לפול, ואילו אסי שהתאוששה ראשונה מהמחזה 
החלה לרוץ אל עבר המסכה - כזה אוצר היא חייבת לעצמה. תוך שהיא מתנשפת ונושאת את גופה 
ויותר אל מרכז המעגל ואל הכשף שמוטל היה שם במרכז, החל בונאן אחד צולל אל  הגדול יותר 

אותה המטרה.
הרבה לפני שהיה לאישה שהייתה גבר שהייתה נביאה סיכוי לגעת בקסם, הציפור אחז במסכה, 

התרומם איתה אל על ונעלם בתוך הלילה.

דעי אהובה - בכל בחירה שלך ובכל מעשה את מוקפת בתמיכתן של אלפי אמהותייך 
הקדומות.
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5
ֵסֵלַאה 
Skara Brae

ולצידן  סלאה ישבה בפינת הבית לצד המזבח עליו עמדו דמויותיה הטובות של האם הראשונה 
הצדפים המגנים על הבית, הצמחים המברכים את יושביו, והעשב הטוב שהיא תמיד דואגת שיהיה 
על המזבח - העשב שמזכיר לה שיש תקווה. לא תמיד היא הייתה צריכה תזכורת לתקווה, אולם 
בשנים האחרונות עם הזיקנה שממלאת את גופה, עם קמטיה, שיניה הנופלות ושיערה שמסרב 
ויותר את המורשת של  יותר  זוכרת  להישאר על הראש אולם צומח במקומות אחרים בעוז, היא 

הקהילה שלהם, והיא מגלה שהיא מקווה שיש להם תקווה של ממש.
בעודה מסיימת את הכנת הסיכות משדרת הדג החדשה שנוקתה עם ארוחת הערב, ומסתכלת 
סביבה, קשה היה לראות כיצד כל מי שיש בבית, כל מי שיש בחייה, שורשיהם נמצאים ברוע כל כך 

גדול כפי שהסיפור מזכיר להם.
הנה שלושת בניה – ִריְדַמס, ְקרֹוח, וְסגֹוד, חזרו זה עתה מהדייג שהיה מאוד מוצלח וכולם שבעו מאוד 
ִריְנַגג - בת חיקו של רידמס בכורה, עוד הייתה מתעסקת באש שהלך וקטן וחימם את  מהשלל. 
הבית בנעימות וברוך, ַנְגֶטטּו - זו שבחרה את בנה הצעיר, סגוד, הייתה באזור השינה שלהם מניקה 
את התינוקת החדשה שנולדה רק לפני יומיים, ַּדִגיל ישבה עם אישה שלה - בנה האמצעי, והם יחד 
ניקו את הדגים שנותרו מהארוחה והכינו אותם לעישון. לצידה ישבה ַּדְנָלה - אמה של נגטטו ועליה 
ישב ַּפִלים הקטן ושיחק בשרשראות האבנים הכחולות שתלו על צווארה, וממש לידה ישבו נכדותיה 
הגדולות - ֶזָבָנה, ַמאּוִלי וֶקר ושיחקו איזה משחק בעצמות הצבאים שאהבו כל כך. סגוד, ַאִריַלה וַלֵמן 
הקטנים היו עסוקים בלעיסת עורות - הדרך הטובה ביותר לרכך אותם כדי שאפשר יהיה לעבדם לבגד 

או לשמיכה.
כך, כל עולמה היה בבית הנעים. היה סביב רוגע ומשחק, נעימות וחום, ובתוכה היה סיפור אחר - סיפור 

שיש להמשיך ולספר כדי שתהיה תקווה.
היא מצאה את עצמה מוזרה לה.
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בילדותה הסיפור לא עניין אותה כלל ואפילו לא זכרה אותו, וכעת, עם הגב שמתכופף והעיניים 
שמשחירות את עולמה, הוא הפך חשוב לה לאין ערוך.

בואי אליי קטנטנה, היא פנתה לארילה שלפתע התבוננה בה בעניין, בואי ואספר לך סיפור.
אמה חייכה אל הילדה והבטיחה במבטה שאם זה יהיה לילדה יותר מדי, היא תציל אותה. היה ברור 
שאין לילדה כל רצון לשמוע שוב את אותו הסיפור שידעה שיסופר בפעם המי יודע כמה, אולם היא 
כיבדה את הזיקנה ופיה היה זקוק להפסקה מהלעיסה, וגם אמה הבטיחה לה בעיניה שהיא שומרת 

עליה, אז היא באה.
הילדה התיישבה על רגלי סבתה שהניחה את העצמות הנקיות בצד והחלה מלטפת את שערותיה 
של הילדה ומתנדנדת קדימה ואחור תוך שהיא מהמהמת איזה ניגון חרישי שרק היא והילדה היו 

יכולות לשמוע.
בבית, החיים המשיכו בשגרתם והעשייה והמשחק היו ללא הפרעה, ורק אל מול עיניה הזקנות של 
סלאה התמונות עברו וחלפו, והזמנים הרחיקו לאחור והילדה הקטנה עצמה את עיניה והתמסרה 

בשקט למה שידעה שיגיע.

לפני מחזורי שמש רבים מאוד, כל כך רבים עד שאם סבתי הייתה שם ילדה קטנה, נולדה לקהילה 
שלנו תינוקת מאוד מאוד מיוחדת ושמה היה ֶשנֹוש.

הילדה הזו הייתה מאוד מיוחדת בכך שהיא ראתה דברים שאיש לא ראה, הבינה דברים שאף לא 
אחת הבינה, גם לא הזקנות ולא השאמניות או המכשפות מכל הקהילות בסביבה, ובכלל ידעה דברים 

ובכך הייתה יכולה רבות.
היא ידעה לראות את המים ולנבא את הזמנים בהם יהיה טוב לצאת לים ובטוח, היא הבינה את 
לבבות האנשים והייתה יכולה לייעץ להם ולפתור מחלוקות בין ילדים ומבוגרים במהירות ולשביעות 
רצון כולם, היא הבינה את האבן וידעה לתת פתרונות טובים בבנייה, והייתה חכמה כמו הלבנה ולכן 

ידעה למצוא אורות בלילה. היא הייתה מאוד אחרת.
כיוון שכך הייתה, מצאה את עצמה גם מאוד בודדה.

אמנם הייתה נאהבת מאוד בשבט וגם מאוד רצויה, אולם תבונתה שלה הייתה כל כך רחוקה מתבונת 
כל השאר עד שכבר הייתה יכולה לחיות על אי אחר בכלל. כך היה המרחק.

שיחות לא היו לה, משחקים גם כן לא היו. כאשר גדלה, עניין לא מצאה בשהות עם בנות ובני גילה. 
הם היו כמו תינוקות בעבורה, והמבוגרים כילדים צעירים במקרים הטובים. בדידות גדולה סבבה אותה 

למרות שהיא הייתה מרכז הקהילה. לבה היה טוב, אולם גורלה אכזר.
הוי ילדתי האהובה. כיצד זה נולדה כזו אחות בוגרת אל תוך הקהילה שלנו, עדיין איני יודעת. מוזר 
הוא הדבר ואפילו מכושף. חושבת אני בזקנתי הרבה שלכל קהילה מדי פעם מגיעה אחת שנוש 
כזו - מגיעה כמו הזדמנות. ואם הקהילה מצליחה לתופסה, ברכה גדולה מאוד תחווה, ואם לא, כפי 

שקהילתנו שלנו לא הצליחה, נו מה אומר - חבל מאוד וגם כואב.
אם רק היינו יכולים לא לפחד... אם רק לא פחדנו...

זו התבגרה ועם כל מחזור העמיקה בדידותה  וכך גם מחזורי השמש ושנוש  מחזורי הלבנה עברו 
ועטפה את חייה.

באחד הלילות, כאשר סביבה היו קולות של שינה, אנחות עונג ונחירות מזדמנות, היא לא היתה יכולה 
לשאת את גורלה הקשה עוד, ורצה אל המפרץ. כן, כן, המפרץ בו אנו חייים עכשיו. ממש כאן אל החוף 
הזה היא רצה. בהגיעה עמדה אל מול המים השחורים ואספה את כל כאבה האדיר וקראה רק מילה 

אחת ויחידה. הקשיבי יקירה למילה, היא קראה: בואו!
איזו מילה מלאת גדּולה היא זו - הא?
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מילה אדירה שמלמדת אותנו ששנוש הטובה לא הייתה מרירה ולא מאשימה וגם לא מיואשת.
היא ידעה בתוך ידיעותיה הנעלות שלא ייתכן שהיא בודדה באמת. יש כמוה עוד. היא לא ידעה היכן 
הם ולא ידעה גם האם ישמעוה, אולם היא יצאה לקרוא להם. קריאתה הייתה אדירה ורבה - היא 
קראה את המילה מתוך לבנות רבות של לבד ושמשות רבות של כאב בלבד הזה - מתוך בטנה ורחמה 
הקדושה היא קראה, מתוך עומקיה, מצולותיה ושורשיה היא קראה, אני חושבת שהיא ממש קראה 

מתוך נשמתה המוארת.
וכאן, אהובתי הקטנה הסיפור מתערבל לו.

בעודה קרוסה על החולות בבדידות של חיים ומוקפת בלילה שלם, הגיעו אלה שלהם היא קראה. הם 
הגיעו על סירה כסופה כאורות הלבנה בעצמה ושלא נגעה במים אלא ריחפה מעליהם. ממש מעשה 

של כשף אמיתי, בתי.
מהסירה ירדו שישה גברים ושלוש נשים. כולם היו לבושים בבגדי אורות של שמש צמודים לגופם 
אשר לפי הסבריהם חיממו אותם. הם הסבירו לשנוש שהם גרים בארץ הנמצאת הרחק במערב, 
בהרים בהם השלג הוא נצחי. הם עוקבים אחרי הקהילה שלה ואחרי קהילות דומות. הם שמעו את 

קריאתה והחליטו להיענות לה.
לאחר שבכי ההקלה אליו טולטלה שנוש פסק והיא הייתה מחובקת על ידי האחים הבוגרים - כך הם 
קראו לעצמם - אחינו הבוגרים, היא נלקחה אל תוך סירתם הקסומה. שיחות רבות היו לה שם עמם 
וסוף סוף, לראשונה בחייה הרגישה שיש לה עם מי לדבר ומי שרואה את הדברים כמוה ואף מבין את 

מילותיה שלה.
הם הציעו לה מעבר.

הם הציעו לה לבוא עמם אל ביתם שבהרים המושלגים והבטיחו שיהיה לה שם טוב ושידאגו לכל 
צרכיה. והנה היא חוותה את פיתוי חייה.

כן, כן, קטנטנתי, היא רצתה מאוד להצטרף אל אחינו הבוגרים ולחיות חיים שידעה שיהיו מלאים 
וטובים, אולם לבה הטוב היה שייך לשבט ולאלה שידעה שזקוקים לעזרתה ולתבונתה.

בפעם הראשונה היא בחרה בלי לדעת - היא נולדה ולא ידעה לאן ולכן בחרה את שבטה בלי לדעת. 
בפעם הזו - בפעם השנייה היא בחרה בעירות מלאה - היא ידעה על מה היא מוותרת והיכן היא 

נשארת, ובחרה בכל זאת.
אחינו הבוגרים קיבלו את בחירתה בהבנה מלאה כמובן והניחו בידיה ארבע מתנות. כלים עשויים 
וקרירים שהיא לימדה שקוראים להם "זהב". הכלים היו מלאי אורות  מאורות של שמש חלקים 

ובליטות מהבהבות ממש ככוכבים צבעוניים שהוטבעו בזהב המכושף הזה.
מכשיר אחד לתקשורת עמם, מכשיר אחד לריפוי, מכשיר אחד להגנה על הכפר ומכשיר אחד כדי 

לקרוא לחיות בזמנים שהציד דל.
היא הודתה להם וחיבקה כל אחד באהבה גדולה. הם הבטיחו שיעמדו איתה בקשר דרך המכשיר 

ושהיא מוזמנת אליהם בכל עת שתבחר.
בשבט הייתה המולה גדולה כששנוש שבה ובידיה האוצרות. היא ניסתה להסביר להם שאין כאן כשף 
אלא כלים פשוטים. היא ניסתה להסביר על גלים בלתי נראים באוויר, על מכשיר היודע לפרק מידע 
יודע לאוספם ולהרכיב  ותמונה וצליל לחלקיקים קטנטנים ולשלח אותם אל המכשיר השני אשר 
מחדש, אולם הם שמעו רק בליל של מילים לא הגיוניות והבינו שיש כאן כשף. היא ניסתה ללמד על 
כוחות ההתחדשות שנמצאים בגוף ועל העצמתם על ידי אורות וצלילים בעוצמות ובגבהים שונים, 

אולם הם רק שמעו קסמים גדולים.
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לומר את האמת יקירה, הנה אני - אישה לא מטומטמת וכמה דורות אחר כך, וגם אני איני מבינה דבר 
מכל אלה, רק חוזרת על המילים שסבתי סיפרה לי ומקווה שהמילים הללו עוד תסופרנה בהמשך כדי 

שפעם עוד נדע אותן, ועד אז כדי שתהיה לנו תקווה.
היא הפסיקה לנסות להסביר ורק עשתה שימוש במכשירים.

וריפאו הכל, ההגנה על הבתים הייתה נהדרת וכל חיה לא הצליחה להתקרב  הרפואות היו קלות 
אליהם, כך גם הציד היה בשפע.

בתחילה הכל היה בטוב, אולם לאט, לאט, עם הלבנות שחלפו, שנוש החלה לחוש שדברים קורים 
סביבה. היא ראתה שאנשים מתגודדים סביבה בחבורות ועיניהם אל המכשירים. כשסיפרה על כך 
בתקשורת המקודשת שלה עם אחינו הבוגרים, הם הסבירו לה שהמכשירים יעבדו רק בידיה שלה 
ולא של אחרים ולכן אל לה לפחד שהם ילקחו. הדבר הניח את דעתה אולם לא את דעתם של 
האנשים. פעמיים נגנב מכשיר הקריאה לציד, אולם לאחר שהוברר שרק בידיה שלה הוא יעבוד, היא 
מצאה אותו במקום שנתה כמה ימים אחר כך. פתאום החלו להישמע גם קולות של כריתת ידיה של 

שנוש ושימוש בהן לפי רצון אלה שרצו את הכוח.
ימים אפלים מאוד הגיעו לשבטנו, יקירה, ימים של חושך כבד יותר מהחושך של הלילה הארוך ביותר 
ובאכזריות שלפתע מצאו את עצמן  במחזור. שנוש הייתה במרכז של מערבולות מלאות בפחד 

בלבבות אנשים שלא ידעו רגשות כאלה מעולם.
שלושה מחזורי שמש לאחר שהמכשירים הגיעו לשבט, מכשיר הקריאה לציד נלקח ממנה והיא 
נדרשה על ידי חבורה של גברים מלאי כוח, חמומי ראש ושבעיניהם טירוף אלים, להשתמש בו לא 
על החיות אלא על הקהילה השכנה שהוחלט שיש לחסלה מעל הפנים של אמא אדמה ולקחת את 

רכושה. אז ידעה שנוש שהיא והחפצים הללו אינם יכולים עוד להישאר בקהילה.
היא החליטה להערים על הגברים ואמרה שאינה יודעת כיצד להכיל את המכשיר על אנשים ועליה 
לשאול את האחים הבוגרים. היא זקוקה למכשיר כדי שילמדו אותה וכאשר תדע - תשמח לעשות 

את הדבר בעבורם.
המכשיר ניתן לה בחזרה בתמימות של ילדים בורים, כמו גם יומיים ללימוד.

היא לא הייתה זקוקה ליותר מכך.
עוד באותו הלילה היא והחפצים נעלמו מהקהילה והיא שבה לחוף הזה שלנו כאן.

היא קראה לאחינו הבוגרים בקריאת מצוקה מבוהלת ואלו הגיעו ואספו אותה ואת המכשירים מאיתנו 
לעולם.

הסיפור מלמד שמחזורי לבנה רבים אחר כך, עדיין הייתה הקהילה מפולגת לקבוצות, ופחד ואלימות 
רבה עוד היתה בה. ורק לאחר מחזורי שמש לא מעטים האנשים בה שבו לחייהם ולטבעם הרגיל.

ומאז, ילדתי האהובה, אנחנו מפסלים לנו מאבן דמויות של המכשירים הללו. אני חושבת שהריפוי 
שהקדמוניות והקדמוניים שלנו חוו מהמכשירים, נכנס באיזו דרך פנימה לתוכנו עמוק יותר מהגוף, 
ועובר מאם לבת ולבן עם הלידה שלנו. באיזו דרך אנחנו זוכרים את המכשירים ואת כוחם ואנו מנסים 
להזכיר לנו את כוחותיהם ואולי אף להשיב אלינו אותם, בפסלי האבן הדוממים של מה שפעם היה 

עשוי מאורות של שמש שנקראו זהב.

וזכרי תמיד שפחד  הוי, ישנה את ילדתי. טוב הוא, טוב מאוד. חלמי עליה יקירה. חלמי על שנוש 
וחמדנות הם השורש של האלימות והאופל. כשאנו שם - לעולם נישאר בורים. רק טוב לב ורק ניסיון 

להיות גדולים ממה שאנחנו יביא אלינו את אחינו הבוגרים.
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מבינה את אהובה, לבי מספר לי שהם עדיין כאן, אותם אחים בוגרים. הם כאן והם עוקבים אחרינו 
יותר ממה  לנו. לא מחכים שנהיה חכמים, מחכים שנהיה  והם מחכים  ממקומותיהם הנסתרים 

שאנחנו - בדיוק כמו שנוש שהייתה הרבה יותר ממה שנולדה להיות.
יותר אל המקום בו האחים הבוגרים היו ואולי  וכאן, במפרץ אליו עברה הקהילה כדי להיות קרוב 
מכאן יראו אותנו טוב יותר, כאן ואולי גם בכל מקום, היי יותר ממה שאת חושבת שאת, שאפי ליותר 
ממה שאת מדמיינת או חולמת אותך, שיבואו האחים הבוגרים בסירותיהם הקסומות ויביאו עמם את 

עתידנו הטוב.
יש לי תקווה יקירה, ואני מתחננת שגם בך היא תחיה.

אחת הנשים, סלאה לא ראתה בדיוק מי, באה לאסוף את הילדה ממנה והיא שוב הייתה בחדר 
החמים. העשב על המזבח ליטף את שערה. זה היה העשב של האי והיא אהבה אותו. הוא הזכיר לה 

לנסות להיות גדולה, לנסות להיות יותר, לנסות להיות הפלא שידעה שקיים בתוכה.
היא התכרבלה בפינתה ותוך שליחת ברכת אהבה לכל בני משפחתה ותחינה אילמת לאם האמהות, 

ביקשה לעצמה חלומות של עתיד שבו היא והשבט שלה הם, הם, האחים הבוגרים...
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ָזִביָנה 6
Standing Stones of Stenness

כל דאגה, היא דמיון

זבינה הייתה מתוחה.
היא לא פחדה - ההכשרה של מורתה הייתה חזקה בה ביותר, ולכן פחד לא מצא את דרכו אליה יותר 

בחיים, אולם המתח היה בגרונה, בלבה, ובשיאו - החזיק את בטנה מכווצת.
זו הייתה לה הפעם הראשונה בה היא מחזיקה טקס בתוך שבעת ימי החגיגות של היום הארוך ביותר 
במחזור השמש. מורתה האהובה כבר הייתה זקנה מדי מכדי לעשות את המסע אל אי הטקסים 

המקודש ושלחה אותה עם ארבע התלמידות שלהן ועם שבעה מתופפים לעשות את שנדרש.
היא אהבה את מורתה בכל לבה. האישה היקרה הזו אספה אותה אליה כאשר איש לא מצא בה 
עניין כי הייתה מוזרה מדי וחלומותיה שונים מדי ודיעותיה תמוהות מדי. היא הייתה אחרת ורק מורתה 
מצאה לה מקום בלבה, בביתה ובחייה והפכה אותה לשאמן. היא זכרה נקודות שבר גדולות מאוד 
בהכשרתה שארכה ארבעה עשר מחזורי שמש ארוכים, מלאים בכאב וגם ספוגים בדמעות של אושר. 
היא זכרה הצלחות מעטות ותהומות אדירות, והיא זכרה את אהבתה של האישה שאהבה יותר מכל, 
מושכת ודוחפת אותה הלאה וקדימה אל תוך סיום הנתיב - אל תוך החיבור החשוף ביותר שחוותה 
מעודה, אל תוך קשר שאין בו ולו מסכה אחת או זיכרון של יומרה ויש בו הרבה סיכון מדחייה כואבת 

ושובר לב ורוח - הקשר העמוק והאוהב ללא פשרות עם אמא אדמה.
והנה, עכשיו, היא השאמנית הצעירה ביותר מכל אלה שהגיעו להחזיק טקסים באי המקודש. עיניים 
רבות נישאות אליה בשאלה, בתמיכה, לעתים בזלזול והרבה בדרישה להוכיח שהיא אכן ראויה להיות 

במעמד החשוב הזה.
הוחלט על ידי המארגנות שטקסה יהיה ביום הרביעי לחגיגות - ממש בטבורן, היא בחרה בטבעת אבני 
הרחם הקטנה ולא בטבעת הטבור הגדולה שאמנם פותחת קשרים לרחבי הבריאה כולה, אולם הייתה 

גדולה בעבורה, כך הרגישה, גדולה מדי...
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הדמדומים כבר כאן ועוד רגע עליה להיכנס אל המעגל... והיא מאובנת.
הכל היה מוכן. ארבע התלמידות היו לבושות בכנפי העשב שנצבעו לבן ונשפכו מזרועותיהן בחינניות. 
גם החצאיות העשויות עשב צבוע לבן היו עליהן וחיברו אותן אל האדמה הטובה בתנועה רכה ועדינה. 
פניהן היו צבועים בלבן והן היו התגלמות מושלמת של הציפורים הלבנות הנודדות באי שלה שהן 
טוטמי הנשמה בעצמה. גם המתופפים היו מוכנים ורק הביטו אליה בשאלה אילמת. לא הם ולא 

התלמידות העזו לומר מילה. כולם רק המתינו בצייתנות מוחלטת.
על פניה שלה צוייר באדום הסמל הקדום של החיבור לאמא אדמה הטובה - סהר גדול הפונה כלפי 
מעלה על מצחה, קו אורך החוצה את כל פניה לשניים ושני סהרים קטנים הפונים אל האדמה - 

האחד מעל השפתיים והשני תחתן. הכל היה מוכן... והיא הייתה מאובנת.
בתוך המעגל של האבנים ההמון היה. היו שם שאמניות ומנהיגות של שבטים, היו שם זקנים ואנשי 
תבונה רבים, היו שם גברים ונשים לרוב והאש במרכז דלק. המולה הייתה בתוך המעגל. המולה של 

דיבורים, של צחוקים, של ציפייה.
זו המחזיקה את הטקס ומפנה לו מקום  עליה ליצור הס, עליה לתבוע את מקומה, עליה להיות 
בעולם. היא ידעה כל זאת וזכרה שידעה זאת גם מראש, ועדיין היא לא הצליחה להביא עצמה לנוע.

לאחר זמן, היא מצאה בעצמה זיכרון של שפיות ופנתה אל מקור כוחה היחיד והעוצמתי מכולם - 
אמא אדמה. היא פנתה אליה בתחינה אילמת שתעזור לה. שתעזור לה לזכור את המילים, את כל 

השלבים של הטקס, שתעזור לתלמידות בריקודן ושתשמור על המקצבים של התופים...
פתאום, בתוך כל תחינותיה, פניה האהובות של מורתה היו אל מולה ומילותיה החכמות כל כך היו 
בה: הדברים הגדולים באמת בחיינו, לא קורים כשהאם הקוסמית מגשימה את רצונותינו, הם קורים 

כשאנחנו מגשימים את רצונותיה שלה. הניחי לה לנהל את הטקס והכל יהיה בטוב.
השיעור הזה היה חזק בה. היא זכרה אותו והוא מילא אותה באמונה.

משהו בה ניעור והשתחרר.
היא הפנתה יד אחת אל אמה האדמה הטובה, יד שנייה אל הכוכבים שהחלו לנצנץ בשמיים - אל 

האם הקוסמית ואמרה: אמא עשי בי כרצונך. אני מוכנה.
היא נשמה עמוקות וצעדה אל תוך המעגל.

מאחוריה צעדו המתופפים שהחלו להרעיש את המקום ואת העולם כולו בתיפוף שאין בו מקצב 
אחיד כלל אלא רעש מחריש אזניים של בלבול ואולי אף של בהלה. אחריהם היו התלמידות עדויות 
העשב הארוך, ארוך, ארוך שנשרך מאחוריהן והותיר שובל שטשטש את כל טביעות הרגליים של כל 

הקודמים להן על האדמה.
היא נעמדה צמוד לאש, במרכז, והמתופפים שזכרו את מיקומיהם והיו מדויקים כפי שהיו בחזרות 
הרבות שנערכו בביתם, עמדו סביבה במעגל ופניהם אל הקהל, אל האבנים הקדושות, אל שבעת 

הכיוונים. הרעש היה כה כאוטי וכה מחריש אזניים עד שהקהל כולו נאלץ לדמום.
זבינה אספה את כוחותיה של אם האדמה וביקשה להיות לה לכלי. כשהייתה מוכנה, אמרה את 
המילה והמתופפים החלו לצעוד ממנה והלאה וכך דחקו את האנשים מהמרכז. דחקו אותם תוך 
תיפוף מרעיש ושאינו נתפס, קרוב יותר ויותר אל האבנים המזדקרות אל השמיים המשחירים ובעודם 
עושים זאת, התלמידות מצאו את מקומותיהן במעגל סביב לזבינה - מעגל רחב יותר משהיה מעגל 

המתופפים - והמתינו לאות שיאמר להן להתחיל לרקוד.
כאשר הגיעו המתופפים ורעשם הטורד כמעט עד לאבנים עצמם, הקהל כולו היה בדממה ובחוסר 

נוחות גלויה, והרחבה פנויה וריקה, סבבו כולם כאיש אחד אל המרכז והתיפוף נדם באחת.
- מהאדמה הרחוקה מאוד שלנו, אנו נושאים אליכם את מתנת הנשמה בעצמה.



43

היא לא רק דיברה. זבינה הדהדה את קולה ושילחה אותו להסתובב בטבעות בתוך המעגל. מורתה 
לימדה אותה היטב והיא מתכוונת להשתמש בכל כלי ובכל מילה שלה כדי לעשות את הטקס הזה 

הדבר הנפלא שהוא יכול להיות.
- הציפורים הלבנות הקדושות אשר מגיעות אלינו בכל מחזור של שמש ונושאות אלינו את ברכת 
הנשמה הנצחית, הן הטוטם אותו אנו נקיים במעגל הרחם הקדושה הערב. אנא פתחו את לבבותיכם 

כמו גם את עיניכם והניחו לריקוד להיות לכם שביל ודרך אל תוך הנשמה הנצחית שהיא אתם!
היא ידעה שהדיבור היה נהדר והיא שמחה על שזיכרונה לא בגד בה והיא חזרה על המילים המדויקות 

אותן תרגלה ימים רבים.
היא הניפה את ידיה אל על והתיפוף החל. הפעם היה זה תיפוף הרמוני שתבע הקשבה - זה היה 
תיפוף של מים וקצבו היה שלוש פעימות. המתופפים שלה עשו עבודה מצויינת ותופפו כאיש אחד. 
לא ניתן היה להבחין שהיו במעגל כמה שתופפו ביחד. המעגל כולו פעם והבנות החלו את ריקודן. 
הריקוד היה עדין ומתוק. כשידיהן הורמו, העשב התנופף בעדינות ונראה היה ממש ככנפיים, כאשר 
עיגלו את שתי ידיהן אחורנית, העשב השתרבב אל האדמה ונגרר אחריהן בחינניות של זנב לבן ארוך. 
הן היו כמו חלום נעים באורות המדורה האדירה שבערה שם. הן היו ניגוד גמור לעוצמת התופים 
הרועשת סביב, והפער בין גסות התיפוף לעדינות הריקוד היה מצמרר ממש. כך הם תרגלו וכך היה. 

זה היה נהדר.
בקהל היו רבים שהיו מהופנטים אל הדבר אולם היו גם כאלה שלא מצאו בו עניין רב מאוד, והיו 

מתבוננים לצדדים משועממים משהו.
זבינה זכרה לא לתת לכל אלה מקום - הטקס אינו בעבור הקהל, אלא לכבוד אמא אדמה.

וידגימו את עוצמתה ואת  בעודה לוקחת אוויר כדי לשאת מילים שיעופו גם מעל לתיפוף הרועש 
הכשרתה המעולה, פתאום, מילותיה של מורתה הטובה הדהדו בה שוב: הדברים הגדולים באמת 
בחיינו, לא קורים כשהאם הקוסמית מגשימה את רצונותינו, הם קורים כשאנחנו מגשימים את 

רצונותיה שלה. הניחי לה לנהל את הטקס והכל יהיה בטוב.
היא נעצרה.

פתאום היא ידעה על מה מדובר.
לראשונה מזה מחזורים רבים, היה בה פחד. פחד של כישלון. אולם לראשונה מזה מחזורים רבים 
וידיעה שדבר אדיר יכול להתרחש כאן, בעבורה ובעבור כל  הייתה בה גם התרגשות אמיתית וכנה 

האחרים.
היא הניפה את ידיה אל הכוכבים ואמרה שוב, והפעם מתוך כוונה של אמת אשר מוותרת על הכל 

וזורקת את עצמה לגמרי לתוך ידיים של אחרת: אמא - עשי בי כרצונך.
היא שמעה מילה בתוכה: צרחי!

היא הייתה בטוחה שזה רק דמיון. המסר היה לא הגיוני בכלל, ולכן המשיכה להמתין וידיה מונפות.
צרחי!

היא לא האמינה שזה הדבר שנדרש עכשיו - הרי התופים מתופפים והבנות רוקדות ומה פתאום 
לצרוח?

צרחי!
לא! לא יכול להיות שזה הדבר!

לברכתה האדירה, פניה של מורתה היו מולה שוב והיא נתנה לה מילים שמעולם לא אמרה קודם: 
כאשר הנתיב מתגלה בפנייך - לכי אחריו! לכי בלי שאלות!

צרחי!
צרחי!
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היא פתחה את פיה וצרחה. היא צרחה את קולה ואת חייה ואת כל פחדיה וחששותיה, היא צרחה את 
חוסר הוודאות ואת חוסר האונים שהייתה בתוכו באותם רגעים, היא צרחה עוד ועוד את רצונה להיות 
שאמן המשרתת באמת ונותנת לאנשים ולאדמה את חייה, ולבסוף, כאשר צרחותיה כבר היו צרודות 
ושבורות ועדיין תובעות דממה מכל הקהל, היא צרחה כי האם הקוסמית ביקשה ממנה - היא צרחה 

כי היא צרחה.
ומתוך הצרחות האלה, האחרונות, מילים החלו לבקוע ממנה. מילים שהיא מעולם לא למדה, מילים 
שהיא לא הכירה ומילים שהיא הייתה בטוחה שגם מורתה לא ידעה על קיומן. אלה היו מילים עתיקות 
ונושנות, מילים שהיא ידעה שהכוכבים מדברים בהן ואולי גם האם הקוסמית אשר ילדה אותם, מילים 
של עוצמה כזו עד שהתופים נדמו, הרקדניות נעצרו... ואילו מעליה ומעל האש האדיר, אורות לבנים 

נוגהים כמו מפל של אורות לבנה הופיעו.
עודה צורחת את המילים, ובתוך מפל האורות הופיעה האם הדובה האדירה. היא הייתה דובת אורות 
תכולים ולבנים, דובת כוכבים, דובה קדמונית וראשונית, דובת אדמה. היא עמדה על שתי רגליה 
וגדולה ועליה צויירה ספירלה אדומה פועמת. על פניה היה הסמל  האחוריות, בטנה הייתה הרה 
האדום אותו גם ענדה זבינה בעצמה, ובידה היה תוף אדיר שזרח כשמש ענק ועליו שלוש ספירלות 

הבוקעות ממרכז אחד - הייצוג הקדום של אם כל שיש.
רבים מהקהל נפלו אל האדמה מרוב קדושה ועוצמה. דום היה במעגל סביבה. דום פועם וחי ומבהיל 

מאוד.
זבינה חוותה את הכל מבעד לזעקות המילים וצרחותיה שעדיין נשמעו סביב והיו הציר לכל שקרה 

שם.
פלי לאדמה! הייתה הבקשה הבאה, והיא צייתה.

מקריסתה המשיכה לזעוק את המילים האדירות והדובה החלה לתופף. תיפופה היה איטי מאוד 
והביא את כל הלבבות של הנמצאים לאיחוד אחד. התיפוף היה עמום ועמוק וכזה שאי אפשר היה 
לסרב לו. כל הלבבות במעגל התחברו לפעימות אחידות ורק הרקדניות קרסו מעולפות אל האדמה 
ומתוכן, יצאו יישויות לבנות ומופלאות של עלמות מקורננות בקרני איילים, אשר ריחפו בריקוד קסום 

ונעים סביב המעגל.
הפלא הזה נמשך זמן שאין לדעת אותו. נדמה היה שהקולות בוקעים מזבינה בלי שהיא מוציאה 
אותם והם רק נשפכים ממנה כמו מים הנשפכים מכד. הכל היה ולא היה בו זמנית, הכל מילא את 

העולם אולם לא היה שייך אליו כלל. הפלא היה מוחלט.
דממי!

והיא דממה.
הדובה הגדולה הפסיקה את תיפופה הקדוש, תיפוף אשר המתופפים למדו ממנו היטב כיצד נכון 

לתופף ומהיכן על התיפוף לנבוע, ולאט לאט התפוגגה מעל האש.
וזבינה ידעה מה עכשיו.

לא כי תרגלה וחזרה על הדברים רבות - את מה שקרה כרגע לא היה ניתן לצפות ובטח שלא להתכונן 
אליו. היא פשוט ידעה.

היא קמה וקראה לתלמידותיה להתעורר.
היא ציוותה עליהן להתעורר, והן, בציות, שבו אל גופיהן והתעוררו.

- למי ומה המסר שלך רּוֶאה?
- המסר שלי הוא לשבט הטרוטה: לעולם אל תאבדו תקווה - האוויר מלא בניסים!

- למי ומה המסר שלך ָזנּוי?
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- המסר שלי הוא לשבט הזאב: כל אחד יכול למות בקלות כי לא אנחנו ממיתים את עצמנו. מי שרוצה 
לחיות חייב לעבוד כי רק אנחנו מחיים את עצמנו.

- למי ומה המסר שלך ֶשָלה?
- המסר שלי הוא לשבט הדבורה: יש בתוכנו דבר יפהפה בן אלפי שנים. עתיק מדי מכדי שאפשר 

לשיר אותו ועתיק מספיק בכדי לתת אושר רב למי שיקבל אותו במתנה.
- למי ומה המסר שלך ָאְטִרַיה?

- המסר שלי הוא לשבט העורב: מה שאתם מחפשים מחפש אתכם ובא!
- ועכשיו ברכה לכל!

היא שאגה רק מילה אחת בשארית קולה הרצוץ והשבור. שאגה אותה מתוך מצולות הווייתה ומשורשי 
אושרה שהחלה לחוש בו פועם בתוכה פתאום.

האבנים העצומות במעגל התעטפו באורות וסביב כל אחת מהן הופיעה דמות תכלכה ירקרקה של 
אישה אדירת קומה ומראשה קרניים שנדמו כענפי עצים מלבלבים. אמהות האדמה נתנו ידיהן זו בזו 

וסגרו מעגל של ברכה דוממת על כל שהיו בתוכו.
הקדושה הייתה לא תאומן והברכה הורגשה בכל - ברכה של ממש.

היה שקט במעגל האבנים.
הייתה דממה מופלאה במעגל האבנים.

היה דום קדוש במעגל האבנים.
היה שם בכי,

נאמרו שם מילות הודיה חרישיות,
שמות של אלה שלא היו במעגל נהגו כדי שאולי דבר מכל זה יגיע גם אליהם,

נשימות עמוקות נלקחו,
הכל ידעו את המעמד, ברכו והודו עליו.

הכל. 
כאשר האמהות הקדושות התפזרו אל הלילה עם בואו של רוח נעים וקליל, ואפשר היה לנשום שוב 
אוויר רגיל והעולם שב להיות אפשרי וכזה שכולם הכירו, פתאום שאגות של שמחה נשמעו ואנשים 
רצו מקצוות המעגל אל זבינה שמבחוץ הייתה ממוטטת ושבורה לרסיסים כמו מעיל ישן מרופט 
וגמור אולם מבפנים יקדה פי כמה מהאש שלצידו ישבה... והניפו אותה אל על תוך קריאות התפעלות 

ושמחה.
היא לא הייתה יכולה להתנגד גם אם רצתה בכך, ורק שמחה על שהצליחה לעשות לפי הדרכתה של 

מורתה, לשרת את השבטים, ויותר מהכל הייתה מאושרת על שהצליחה לשרת את אמה הטובה.
ההילולה באותו הלילה נמשכה כמעט עד לאורות הראשונים של יום המחרת. בטבורם של שבעת ימי 

החגים קרה פלא שכמוהו לא נראו רבים בחייהם של השבטים השונים.
ברכות ניתנו, מסרים הובאו, והדובה הגדולה בעצמה בחרה לברכם בנוכחותה.

כבוד גדול הביאה זבינה למורתה הזקנה ולשבטה. היא ידעה שמחזורים רבים עוד ידברו על הטקס 
הזה ועל כמה טובה היא הכשרתה.

כאשר נרגעו הדברים והיא הייתה בבקתה הקטנה במתחם של ההכנות לטקסים, לא רחוק מהמעגל 
המקודש, ולצידה היו המתופפים והתלמידות שלה, ולאחר שכל מילות הדאגה לשלומה וההתרגשות 
נאמרו, היא נתנה את השיעור האמיתי הראשון בחייה. שיעור שבו היא לא חזרה על שלימדו אותה כי 

ידעה שהדברים טובים הם, אלא אמרה את המילים שהיא חייתה ונוכחה באמיתותן בעצמה: 
הדברים הגדולים באמת בחיינו, לא קורים כשהאם הקוסמית מגשימה את רצונותינו, הם 

קורים כשאנחנו מגשימים את רצונותיה שלה. הניחו לה לנהל את חייכם והכל יהיה בטוב.
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7
ֶסֶמה

Barnhouse

ההודעה על הגעתה של המכשפה משבט הזאב השחור שמחה את סמה מאוד. זמן רב המכשפה 
הטובה לא מצאה את דרכה אל האזור והיא גילתה בתוכה נעימות במחשבה ששתיהן תיפגשנה שוב.
אמנם היא עצמה הייתה רק הזקנה שמטפלת ב"מתחם ההכנות האחרונות" - המתחם בו שהו 
שאמניות, מכשפות ואנשי חוכמה ועוצמה רבים אשר הגיעו לחולל את עוצמותיהם במקדש האבנים 
העומדות של הרחם הקדושה - ואילו ֶזָהא הייתה מכשפה מכובדת ועוצמתית מאוד, ועדיין הן החשיבו 

עצמן כחברות.
טוב יותר מכך אפילו - המכשפה קראה לה "אחות". ואפילו לא סתם "אחות", כי אם "אחות כוכבים" 
ותמיד אמרה שסמה היא הכוכב של המקום ובזכותה כל שנעשה במקדש האבנים העומדות לעולם 

יהיה מבורך.
היא לא באמת האמינה לדברים ולא חשבה שהיא היא זו אשר כוחה כה רב עד להשפיע על הטקסים. 
הרי אין לה כל הכשרה של שאמן ולא של כישוף - היא רק מנקה, מסדרת, מבשלת ודואגת למתחם.
היא תמיד הודתה על המילים החמות שקיבלה מאלה שהתארחו במקום. תמיד היו להם מילים 
טובות לומר עליה ועל תפקודה המעולה, חלקן אפילו שיבחו אותה בכך שבזכותה היה להן קל יותר 
והרמוני יותר לקיים את הטקסים במקדש, אבל, היא, תמיד רק הרכינה ראש מול המילים הטובות 

הללו והניחה לעצמה לחייך אליהן בסלחנות ובסבלנות.
זהא מגיעה ואולי תביא לה גם הפעם מתנה. מכל הבאות להתארח, היא מהבודדות שבכל פעם 
שבאה, הביאה לה דבר מה קטן. בפעמיים האחרונות שבאה, הביאה לה שרשראות חרוזים מאבנים 
כחולות מופלאות ביותר. סמה הייתה בטוחה שהן מאוד יקרות, אולם המכשפה התעקשה שזה רק 
דבר קטן שהיא בחרה להביא לאחותה הכוכבית וסמה קיוותה שאולי גם הפעם היא תביא אחת. היא 

אהבה את האבנים הכחולות מאוד.
נוספות  כך, ראשה התרוצץ בכל המחשבות הטובות, בעודה מארגנת את הבית, מכניסה פרוות 
למתחמי השינה כי המכשפה של שבט הזאב השחור תמיד מגיעה עם פמליה של תלמידות ולפעמים 
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גם תלמידים - אז צריך להתכונן לכמות של אנשים. היא ניקתה וסידרה את אזור האש ודאגה להביא 
ועוד הביאה ערימה מהם  יהיה בקלות להצית אש,  ולארגן אותם כך שאפשר  אליו זרדים יבשים 
לשימוש בהמשך. על המזבח עליו עמדו דמויותיה של האם הטובה של כולם, היא הניחה צדפים 
שונים בדוגמאות של פרחים. היא זכרה שהמכשפה מגיעה ממקום בו הים מאוד מרוחק והיא אוהבת 
מאוד את הצדפים שבעבורה היו אוצרות של ממש. היא גם הסירה את הגולגולת של התיש שהייתה 

שם ובמקומה טיפסה על האבנים השונות בבית ותלתה שרשראות צדפים ורודים מקורות התקרה.
- נו - עוד כוחותיי בי אם אני מדלגת כמו ילדה צעירה ותולה צדפים מהגג!

היה בה צחוק נעים והיא אהבה את תוצאת הסידור שלה.
היא לא התיימרה להיות בעלת כוחות, אולם דברים בסיסיים היו לה, ואחותה השנייה - אחות המים - 
זו שאיש מלבדה אינו רואה ושומע, זו שמארחת לה חברה בימים בהם אין איש במתחם וזו שנותנת 
לה תבונה במקרים בהם היא מתלבטת, תמיד חזרה ואמרה לה שאין צורך בעוצמה רבה או בעושר 

גדול כדי להטיל קסמי אושר של ממש.
אז היא קיוותה שחיוכיה בבית וכוונותיה יורגשו ויהפכו לקסם של נועם.

לאחר שהכניסה את כל שיש לאכסן לביתה שלה שהיה גם המחסן וגם חלל השמירה של חלק מרכזי 
מהאוכל, שבה עם הפרחים הסגולים שהמכשפה אהבה.

נותרו לה שני צרורות יבשים מהפרחים שאינם כעת בעונה, אולם זהא מאוד אהבה את ריחותיהם, 
והיא מעכה את הכותרות ותחבה את השברים בחרכים של אזורי השינה. היא ידעה שהריח העדין 
ושל  ולחשה למים מילים של רפואות  וינעים את זמנם. היא הביאה כד גדול עם מים  יהיה שם 
התחזקות אחרי מסע ארוך וקיוותה שהמים יעשו את שביקשה ויחזקו את הבאים לבית, ולבסוף גם 
הניחה בצדף גדול עשבים מתוקים ועליהם גחלת ופיזרה עשן נעים בכל הבית כשהיא מזמזמת שיר 
ישן שאחות המים שלה לימדה אותה - שיר המבקש כוחות נעימים, אורות של ברכה וחלומות של 

אהבה לכל מי שישכון בבית.
זהו. כרגע כל שיש לעשות נעשה.

האוכל שסופק לכבוד האורחות יוכן בהמשך. צמחי התבלין שלה כבר מוכנים וסכיניה כבר נוקו היטב 
תוך שיר הלל לאלה שיצרו אותן ולאלה שיאכלו מהבשר שיחתכו, הפרוות והעורות הנוספים, נערמו 

בערימה שבקלות ניתן יהיה להוציא ולחלק במידה ויחסר, וכל הבקתות נוקו ובורכו בעשן גם כן.
היא, את קסמיה הקטנים, עשתה, והיא מקווה שמה שתחווה כאן אחותה הכוכבית, יביא לה את הכוח 

ואת הנועם לקיים טקסים מרהיבים במקדש הרחם הקדושה. 
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8
שמה הוא סוד

Tomb of the Eagles

- אה - אדם, הגעת לבסוף אליי - אני שמח מאוד. חיכיתי לך.
- מה זאת אומרת שחיכית לי, אבא?

- זאת אומרת שאני יודע שיש לך שאלות אליי.
- אמא סיפרה לך?

- אמא לא סיפרה לי דבר - אני לא צריך שהיא תספר לי. אני יודע.
- איש הכנסייה סיפר לך?

- גם איש הכנסייה לא סיפר לי, ילדי. יש לי דרכים משל עצמי לדעת דברים.
ויש לך שאלות אליי - כן?

- יש לי חלומות.
- כן.

- חלום אחד.
- כן.

- חלום אחד שחוזר כל לילה כבר הרבה זמן.
- כן.

ואתה בחלום... וגם היא בחלום - כן?
- מי סיפר לך?

- איש לא סיפר לי, ילדי. אני יודע.
- מה אתה יודע?

- בוא ותשאל את השאלות שלך ואני אעשה כמיטב יכולתי לענות.
- מי זאת?

- שמה הוא סוד. ייתכן ובעתיד אספר לך אותו. היא הראשונה שלנו, המורה שלנו, וזו שנתנה לנו את 
הכוח להיות מה שאנחנו.
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- היא באה אליי לחלומות.
- כן.

- היא אומרת דברים.
- כן.

- היא רוצה שתספר לי ותגלה לי.
- כן.

- ויש שם מישהו - איש של כנסייה שאני לא מכיר - יש לו אש ביד והוא מחכה.
- מחכה?

- מחכה שאתה תשחרר את הבד השחור שקשור לך על הפה ותספר לי.
- ו...?

- אתה לא עושה כלום.
- מה יקרה אם אני אספר לך?

- אני חושב שדברים רעים.
- מה לדעתך?

- אש.
- אש?

- אש ששורף הכל.
- אני מבין.

- ומה איש הכנסייה אמר על החלום?
- הוא שאל אותי האם אני מתפלל את כל התפילות והזהיר אותי מרוע שייכנס לנשמתי בגלל שאני 

לא מקפיד על כולן.
- אני מבין. ומה אמרה אמא?

- אמא שלחה אותי אליך.
- כן.

וסיפרת על החלום לעוד אדם?
- לא.

- הקשב לי אדם, זה חשוב מאוד, מאוד: נסה להיזכר ולחשוב היטב - האם סיפרת על החלום הזה 
לעוד מישהו?

- לא. רק לאמא, ואיש הכנסייה, ועכשיו גם לך, אבל אתה כבר ידעת אז זה אומר שיש עוד מי שיודע, 
אבל אני לא סיפרתי לאיש - אפילו לא לְקרֹוֶמק שהוא החבר הטוב ביותר שלי ואנחנו מספרים הכל 

אחד לשני.
- אז אתה בטוח שלא סיפרת? תחשוב טוב כי החלום הזה מסוכן מאוד. אנשים יכולים ממש למות 

כאן יקירי. תחשוב טוב.
הילד ישב בדממה והתרכז ככל יכולתו. הוא ניסה להיות ילד טוב, ככל שילד בן שתיים עשרה יכול 
ויכול להשתדל. הרבה התרוצץ בתוכו באותם רגעים. החלום המבהיל, אביו שידע מבלי  להיות טוב 
שיגלו לו, הסודיות של אמו, עיניו הקשות של איש הכנסייה שהתחברו עם האש שהיה אמנם בידיו 
של איש כנסייה אחר, אולם הוא הרגיש שיש קשר מסוכן בין השניים, ויותר מהכל מהמשפט האחרון 
של אביו - אנשים יכולים למות. מי יכול למות בגלל חלום על אביו? איש כל כך פשוט, הולך לכנסייה 
כפי שכולם, עובד קשה כל חייו וחי בשקט. מעולם לא חשב אדם על אביו, או על משפחתו בכלל, כעל 
מסוכנים או כעל נמצאים בסכנה. חייהם היו כל כך שלווים ומשעממים, והנה פתאום סודות ולחישות 

ומוות ואש שמחכה לסוד - אש מבהיל מאוד.
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הוא לא סיפר לאיש על החלום מלבד לשניים שעליהם כבר דיווח. הוא נשם עמוקות וניסה להרגיע 
את כל שקרה בתוכו.

- לא סיפרתי לאיש מלבדם.
- טוב.

הלילה עוד רגע יורד אלינו. זה טוב. לבש את המעילים שלך ואת נעלי ההליכה החמות - אנחנו יוצאים 
לטיול. אתה ואני.

- בלילה?
- אל תדאג. יהיה בסדר.

- אבל אתה תמיד אומר שאסור לנו לצאת בלילה.
- אתה צודק אדם. אבל הלילה יהיה יוצא דופן.

- רק אני ואתה?
- רק שנינו ואף אחד חוץ מאמא לא יידע.

- ואם נפגוש מישהו בדרך?
- הוא לא יפגוש אותנו בחזרה.

- מה?
- רק לבש את הדברים ובוא.

ליד הדלת הוא שלח מבט ארוך לאישתו שהנידה בראשה כדי שיידע שהיא מבינה.
הוא לחש כמה מילים, פיזר על עצמו ועל הילד אבקה אדומה, יצא את הבית, והם נעלמו אל תוך 

החושך.
כל הדרך הם לא החליפו מילים. הרוח היה חזק מדי והקור גרם להם להצטנף אל תוך המעילים, אל 

תוך הצעיפים, ופנימה יותר - אל תוך עצמם.
לבסוף הגיעו אל הצוק.

הרסס של המים הגיע בגלים והרטיב אותם קלות. השאגות של הים, אי שם מלמטה, נשמעו בעוז, 
והרוח לא הניח לעצמו אף לא רגע אחד לבדוק את מי הוא מנסה להעיף מהצוק והאם כל המאמץ 

באמת כדאי.
המבוגר התיישב לצד הגבעה הקטנה. פשוט קרס אל האדמה.

הילד, כיוון שלא ידע מה קורה, החליט שהטוב ביותר הוא לעקוב אחרי ההובלה של אביו והתיישב 
לצדו. צד נוגע בצד וירך בירך.

כשאביו הסיר מעל ראשו את הכיסוי וחשף עצמו לאלמנטים המשתוללים סביבם, הרים אדם את 
פניו אליו בשאלה.

תשובה לא הגיעה.
האב הניף את יד שמאלו אל על תוך שהוא מצביע אל השמיים והחל לסובב אותה בתנועות קלות 

כאילו היה מצייר עיגול קטן בתוך הרוח עם אצבעו. אל התנועה נוספו מילים שהוא מלמל.
בתחילה לא היה ניתן לשמוע אותן בתוך שאון הרוח והגלים, אולם יותר ויותר הן הפכו בהירות ככל 
שהרעש שסביבם הלך והתרחק. אדם גם שם לב שלא רק הרעש מתרחק אלא גם הרוח נראה 

שנרגע, הרסס הפסיק להכות בגליו ובכלל הקור גם כן התמוסס.
לבסוף, הם ישבו בתוך לילה נעים ושקט. סביבם העשב הראה בבירור שהרוח עדיין מכה בו ושולח 
אליו מערבולות ללא רחם. גם אור הכוכבים הראה את הרסס שממשיך להגיע. אבל הם ישבו בתוך 

שקט וללא קור.
- אתה עשית את זה, אבא?

- הכל ייענה בזמנו, אדם.
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הוא ידע את מקומו ושתק.
הוא הביט כיצד אביו מסיר מעליו את המעיל הכבד שלא היה בו כל צורך במקום בו הם ישבו, והוא 

עשה כמוהו תוך שהוא גם מוותר על הכפפות והצעיף.
הוא התבונן בדממה כשראה את אביו מסיר מעל צווארו חוט שמעולם לא שם לב שהיה עליו עד 
לאותו הרגע. על החוט הייתה מושחלת אבן שחורה. אבן שחורה שצורתה הייתה קוביה מושלמת. כל 
גודלה לא עלה על גודל ציפורן ועדיין היה בה משהו שהרגיש מפתה, אסור, מסוכן, ושכל חלומו היה 

בתוכו.
בעוד האב אוחז את הקוביה בידו, הוא מצא את מבטו של הנער הצעיר והחזיק בו בחומרה כזו שאדם 
מעולם לא ידע שקיימת באביו. היה נדמה לו פתאום שהוא בכלל לא יודע עם מי חי כל חייו. היכן 
אותו אב פשוט ושקט ונוח לבריות? האיש ההוא נעלם ממנו. לפניו ישב מישהו אחר. מישהו עם סודות 

אפלים, עם מוות ואש שסובבים אותו, עם מבט של עוצמה אימתני ועם הכוח לעצור את הרוח.
- תקשיב לי טוב, טוב, אדם.

מה שאני עומד לספר לך כרגע, חייב להישמר איתך כסוד מוחלט. אסור לך לספר על כך לאיש. הסוד 
שאני עומד לשתף איתך כעת הוא כל כך מסוכן עד שהוא יכול להביא מוות לא רק לי ולך אלא גם 
לאמא ולתינוקת שבתוך הבטן שלה. מוות אלים, מוות של שריפה קשה, מוות שממנו לא ישאר דבר 

מהמשפחה שלנו ואולי גם ממשפחות אחרות באי.
אני שם בידיים שלך, או יותר נכון בפה שלך, אחריות לחיים של כולנו.

האם אתה יכול לשאת באחריות, בן?
אדם היה מבוהל. ללא ספק מפוחד. אבל יותר מכך הוא היה בהתרגשות. הוא לא ממש ידע האם הוא 
מתרגש כיוון שסוף כל סוף משהו קורה בחייו השגרתיים והפשוטים או כי הוא הרגיש שחייו עומדים 
להשתנות וכי כל חלק בתוכו רצה את מה שעומד להגיע גם אם הוא עצמו לא ידע כלל במה מדובר.

- כן.
- אם כך הנה זה בא - חיינו בידיך אדם.

כמו שאמרתי לך בבית, כרגע שמה של האישה בחלומך הוא סוד. מה שחשוב שתדע הוא שהיא 
האישה הראשונה בשושלת שלנו. היא זו שהביאה אלינו את המורשת שלנו. היא זו שנתנה לנו את 
הידע ואת הכוח לעשות דברים נהדרים בעבור האנשים שאנחנו אוהבים. היא הגיעה אל הקדמוניות 

והקדמונים שלנו לפני אלפי שנים ולימדה אותנו להיות מכשפים ומכשפות.
- אתה מכשף?

- כן.
- אמא יודעת?

- לפני שנישאנו, הבאתי גם אותה למקום הזה, וסיפרתי לה את כל שסיפרתי לך ואת כל שעוד אגלה 
לך. היא הסכימה עדיין לאהוב אותי ולשמור על סודי.

- היא גם מכשפה?
- היא מעדיפה להתפלל בעבור הנסים שלה.

- ואתה?
- אני מעדיף לחולל אותם.
- ואנשי הכנסייה יודעים?

- לא יודעים דבר, אדם, וחשוב שכך זה ישאר. רק לפני שנים מעטות משפחות שלמות עונו באשמת 
כישוף, אנשים נתלו ונשרפו כי נמצאו אשמים בחטא הזה - אסור שאיש יידע.

- אתה חוטא?
- אני מכשף.
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- האל הטוב אומר שזה אסור.
- אנשי הכנסייה אומרים שזה אסור. זה לא אותו הדבר.

- אתה שייך לשטן?
- אני לא חושב שיש שטן.

אולי יש פחד שטני ואולי יש מחשבות שטניות אבל אני לא חושב שיש שטן.
בכל אופן - אני לא פגשתי אחד.

- אז אנשי הכנסייה משקרים?
- אני לא חושב שהם משקרים. אני חושב שכך לימדו אותם והם מאמינים במה שהם אומרים. לדעתי 

הם פשוט טועים מבלי לדעת.
מהמקום שאני נמצא בו - הם פשוט בורים.

- אתה יודע דברים שהם לא יודעים?
- הרבה.

- כמו לעצור את הרוח ולגרש את הקור?
- גם את זה אני יודע.

- וזה לא חטא לעשות את זה?
- אתה מרגיש כאן שמשהו לא בסדר? האם אני פוגע במישהו? האם אני מכאיב למישהו? האם 

הקרבתי קורבנות למישהו? האם יש לי קרניים וזנב ואני מוקף באש?
- בחלום שלי היה אש.

- אש האינקויזיציה שהגיעה לאי שלנו ושרפה אנשים טובים, אנשים תמימים, אנשים שרצו להיטיב 
ורצו לחיות חיים נעימים. האש בחלומך הוא אש הכנסייה מפעם. האש שתמיד ירדוף אנשים כמונו.

- מה זאת אומרת כמונו? גם אותי? אני חוטא?
- החלום שלך מלמד שהגעת לגיל שאם תבחר, אוכל להתחיל ללמד גם אותך להיות מכשף.

- אני?
- כן.

- אין בי שום דבר מכושף!
- עדיין לא, אבל תוכל ללמוד. להיות מכשף זה לא דבר שנולדים איתו. להיות מכשף זה דבר ללמוד 

אותו. אחר כך - מה שתבחר לעשות עם הידע יקבע האם אתה חוטא או לא.
- גם אני אוכל לעצור את הרוח?

- אתה תוכל הרבה יותר מזה בני.
- ועדיין אצטרך להתפלל וללכת לכנסייה?

- רק אם תרצה.
- אתה רוצה? אתה רוצה להתפלל לאל הצלוב שלנו?

- אני מתפלל והולך לכנסייה כדי לשמור עלינו. אני לא מאמין באל, צלוב או אחר. אני לא חושב 
שמילות הכומר במיסות הן חשובות ואני גם לא נוטה להקשיב להן. אני מראה לכולם שאני איש נוצרי 

טוב, וכך אני יכול להמשיך להיות מכשף ולחיות את חיי כפי שאני בוחר.
- אם אתה לא מאמין באל, במה אתה מאמין?

- אני מאמין בכך שכאשר האמא הראשונה שילדה את כל העולמות כולם, ילדה גם אותנו, היא נתנה 
לנו את הכוח הגדול מכולם - הכוח לבחור מי אנחנו רוצים להיות ומה אנחנו רוצים להיות. אני מאמין 
שזה התפקיד שלנו בחיים - לבחור מי אנחנו. לא משנה לאיזו משפחה או דת או מדינה נולדנו, לא 
משנה אם אנחנו עשירים או עניים, אם אנחנו אצולה או פשוטי עם, אם אנחנו גברים או נשים או עצים 

או כלבים - עלינו לבחור מי ומה אנחנו.
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זה היה כבד והוא ידע את זה. גיל שתיים עשרה הוא גיל מאוד צעיר להיקרא אל האומנויות הנסתרות 
ועדיין, הילד נקרא.

הוא ישב בשקט והניח לנער הצעיר שישב לידו בתוך מימד נסתר מהעולם שבחוץ, לעבד את כל 
שהניח בו כרגע.

עליו לעבור הרבה דרך כדי להגיע מחדש אל אביו.
עליו לעבור מרחק של אל צלוב, של כנסיות ותפילות, של הטפה לרוע ולשנאת כשפים ומכשפות.

עליו לעבור דרך רצח מאות נשים וגברים שהומתו עוד לפני שהוא בעצמו נולד, אולם האדמה באי עוד 
זועקת את האימה שבכך.

עליו לעבור את הילדותיות ולמצוא בעצמו בגרות מיידית ואחריות גדולה מאוד ממידותיו.
- מעולם לא אהבתי ללכת לכנסייה או להתפלל.

האב לא הצליח לעצור את החיוך שנמרח על שפתיו.
- דע לך נערי, ברגע שתקח את הצעד הראשון ותאחז במורשת המשפחה שלנו בידיך, אין דרך חזרה. 

גם אם לא תעסוק בכישוף, אתה בעיני כולם מכשף, וסכנת האש היא על ראשך.
- אני חושב, אבא, שהיא כבר על ראשי.

האב נאלץ להודות בפני עצמו שהוא לא מכיר את בנו. משהו התעורר בנער פתאום. הוא חש ממנו 
כנות שלא חש עד אותו הרגע. הילד שהיה מתרוצץ עם חברו בעקבות כלבים או שועלים או כל דבר 
אחר במקום לעשות את המטלות שלו, נעלם פתאום, ומולו ישב מישהו אחר. מישהו מוצק ומגובש, 

מישהו עם דעה ורצון, מישהו שאפשר לדבר איתו.
הוא היה מרוצה.

- אם כך בוא והבט ברגעים בהם הכל התחיל. אני אהיה איתך בתוך המראה ואסביר הכל. אם יהיו לך 
שאלות או שתרצה לנוח רק אמור את המילה "עצור" ואנחנו נעצור. אתה מבין?

- לא מבין, אבא, אבל מוכן.
הקוביה השחורה הוסרה מהחוט והוחזקה בכף ידו של המכשף. מילים נאמרו. מילים שפתחו את 
זיכרונותיה של תיבת הזיכרונות הקטנה ומילים שמיזגו תודעות בינו לבין הנער. כשההקרנה של הזיכרון 
החלה, אדם כמעט וזינק על רגליו בבהלה. אבל אביו ידע את שעומד לקרות ואחז בו ביד שרירית של 
עובד אדמה. הוא אולי לא נוצרי אבל הוא הבן של אמא אדמה וכוחות רבים יש לו - לא רק כוחות כשף. 

הילד הצליח להרגיע את עצמו ולהיכנס אל תוך ההקרנה בדממה ובהשתאות.

m
זה היה בדיוק באותו המקום בו הם ישבו והשעה הייתה שעת דמדומים.

עמדו שם ארבע שלשות של אנשים לבושי עורות ופרוות, נושאים חניתות או מטות ארוכים, הגברים 
מזוקנים, וכולם, גם הנשים וגם הגברים, נראו לו עבים ומוצקים יותר מאנשים רגילים.

לצדם עמדו שלושה גברים עוטי שחורים. גלימות שחורות, מכנסיים שחורים ונעליים שחורות. האחד 
גבוה ושיערו הבהיר מאוד נאסף בצמה ארוכה וכך גם זקנו, והיו בהם חרוזים שחורים.

...
- זה הציפור, דרור. הוא שליח של האם האדירה מתוכה הכל הגיע לעולמנו. יש כמה כמוהו בעולמנו, 
לכל אחד שטח משלו עליו הוא אחראי. הציפור דרור אחראי עלינו. הוא מסתובב כסוחר ודואג להביא 

חפצים ואנשים אבודים למקומם. מעולם לא פגשתי בו אבל לבי מקווה שעוד יצטלבו דרכינו.
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שני מקסמים יש בו: הראשון הוא שתמיד יש לו מה שצריך, והשני הוא שהוא לא מת אף פעם.
...

לידו עמד גבר מזוקן בזקן שחור ותלתלים שחורים נשפכו סביב כתפיו. היו סימנים על ידיו - סהרים 
עם עיניים בהם.

...
- זה ָאיֹון. הוא הנושא של ברכת האם האדירה בעולמנו. לכל מקום אליו הוא מגיע, ברכתה מגיעה 
איתו. אין לו קסם משלו. יש לו זיכרון. הוא זוכר את כל תקופות החיים שבהם חי ואת כל שפגש בהם.

- חשבתי שאחרי שנמות, נגיע לגן עדן.
- כנסייה אומללה שאינה יודעת דבר.

גן עדן או גיהינום הם כאן ילדי - בבחירות שלנו ובדרך שבה אנחנו בוחרים לחיות.
חיינו הרבה פעמים ונחיה עוד הרבה. אנחנו רק לא זוכרים את כל אלה.

איון זוכרים.
...

השלישי היה נמוך קומה מהם, ראשו מגולח משיער בכלל, זקנו המדובלל משנים נקלע לשלוש צמות 
ועל מצחו משולש העומד על קודקודו.

...
- וזה מחבר. דרכו היא דרך קשה ומלאה בסכנות. תפקידו לחפש אנשים כמוך שיכולים להיות חלק 
מהדרך הקדומה, הדרך של האם הראשונה, ולפתוח בעבורם את האפשרות הזו. בימים כמו שלנו, 

סכנה של ממש אורבת להם. סכנה של ממש.
- עצור!

החיזיון קפא.
- מה זה האם הראשונה, אבא? האם גם אלוהים הוא טעות או שקר?

- הנה אשאל אותך שאלה אהוב: האם ראית פעם תרנגול מטיל ביצים?
- לא.

- שור ממליט עגל?
- לא.

- גבר יולד תינוק?
- לא.

- אם כך כיצד אפשר לעלות על הדעת רעיון מגוחך שבו גבר ילד את העולם שלנו?
- מעולם לא חשבתי על זה באמת. 

- על כך הכנסייה סומכת. שהיא תתן לך מספיק הוראות ותפילות ועונשים, עד שאתה תפסיק לחשוב 
ותעסוק רק בציות. המסורת שלנו היא מסורת של אנשים חושבים ובעלי רצון חופשי.

אותה אם קדמונית לימדה אותנו שההתחלה, כמו כל התחלה, באה מהרחם האינסופית. יש לה 
הרבה שמות - הרחם הראשונית, אם האמהות, גבירה, ועוד שמות אחרים בשפות אחרות. היא זו 
שילדה את הכל ואת כולנו, והיא זו שברוב אהבתה, נתנה לנו גם את הכוח של הבחירה. הבחירה 
לעשות מה שאומרים לנו או לעשות את הרצונות שלנו, לעשות את הקל או לעשות את הנכון, לעשות 

את שמכאיב או את שמרפא, לעשות אהבה או פחד ושינאה וכאב. אנחנו מחליטים.
- ואתה מאמין בכך?

- אני מאמין בכך ויודע שזאת האמת.
כמה פעמים אתה בחרת לברוח מהמטלות שלך?

- הרבה.
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- מי הכריח אותך?
- אף אחד.

- בחרת!
- בחרתי.

- עכשיו תבחר בחירות גדולות יותר. תבחר במה אתה מאמין ולמי אתה מאמין.
הנער נשם והאב הניח להקרנה לנוע.

...
פתאום היו אורות באוויר. כאילו ברקים נשלחו מאוויר הצוק אל האנשים. ברקים של צבעים בוהקים 

ומעט מסנוורים.
אנשי הפרוות לקחו צעד אחורנית וניכר בהם הפחד. האנשים בשחורים נותרו במקומותיהם. 

פתח נפתח באוויר. פתח שכולו היה אורות מרצדים וברקים צבעוניים. מתוך הפתח יצאו שניים. 
הזקנה מהחלום שלו נעמדה בשיא הדרה ולצדה גבר שנראה מאיים.

...
נודע על מישהו שניסה להילחם  - זה מחושל. הוא שומר על אנשים חשובים ביותר. מעולם לא 

במחושל ונשאר חי.
...

מי שדרשה את מלוא תשומת הלב הייתה האישה. היא הייתה עטופה בבדים עדינים ושקופים כמו 
של האצילות העשירות ביותר. כל הבדים היו שחורים ובאימרתם הייתה ריקמת זהב נהדרת. כולה 
הייתה עדויה בחרוזים שחורים נפלאים. חרוזים עטפו את ידיה, את אגנה, את צווארה והיו גם כנזר 
שחור על ראשה. היא הייתה הדר ומלכות שאין לערער עליהם. כאשר מדי פעם משב רוח עדין חשף 

את ידיה, התגלו סימני הספירלות שמילאו אותן בחינניות סגלגלה עדינה.
אנשי הפרוות היו על ברכיהם בפחד ואולי אף ברעידות, ואילו שלושת הגברים בשחורים כרעו ברך 

בהרכנת ראש מול הזקנה האדירה.
היא התבוננה סביבה וחייכה בשביעות רצון.

אחר פנתה אל השומר שלה והכריזה שהיא מודה לו על שירותיו אולם הם אינם נדרשים יותר, וביקשה 
שיודיע "להם" לשלוח אליה מלווה בעוד ארבעים שנים של האדמה הזו. בעודו מרכין ראש בציות, 
הניפה את ידיה ופתחה מחדש את שער האורות. הברקים ניטחו לכל הכיוונים והמחושל עבר בהם 

חזרה אל תוך הכלום.
ראשון לתפקד היה הציפור שקם והניף לצדה של המלכה השחורה כסא שהיה לצדו. זה היה גזע של 

ממש ועליו תלו מיני חפצים - כולם שחורים וכולם מסתוריים.
- אה - כמה נאה מצדך. אתה הציפור של האזור?

- דרור, לשירותך תמיד.
- שמעתי עליכם - ציפורים מופלאים, אבל אך כעת אני נפגשת באחד מכם. תודות לך ציפור קסום. 

אמרה וליטפה בעדינות את פניו.
אפשר היה לראות שהציפור עוד רגע מתפוצץ בתוכו מהתרגשות ומגודל המעמד.

...
- ובאמת, מי יכול להאשים אותו - תראה אותה!

...
היא התיישבה בחינניות ופניה עברו אל האיון.

- ברכות לך נושא מבורך.
- ברכות גם לך גבירה.
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- אנחנו כבר נפגשנו - לא?
- פעמיים הייתה לי הזכות.

- ואתה זוכר.
- פגישה איתך תיזכר לעד.

- וכיצד אתה קורא לעצמך כאן, באדמה הזו?
- כאן אני איון של יערות ושמי הפעם הוא שועל.

- חיה?
- כן.

- לא שם של עץ?
- אני לא מעז כבודה.

- כן. ענווה תמיד הייתה אחד מהקסמים הגדולים שלך ושל אחיך. אם רק יותר ממנה הייתה מסתובבת 
בבריאה שלנו, הכל היה נעים יותר בה.

אם כך, שועל.
ואתה?

אמרה בעודה פונה אל המחבר.
- שמי ָאנּול.

- ואתה בשירות אמא כמה זמן?
- חמישים ושתיים שנים, כבודה.

- נאה, נאה. ו...?
- ככל שרצונה של אמנו יהיה אמשיך בכך עד נשימתי האחרונה ואשמח גם בזו שתבוא אחריה.

- נהדר.
...

- גם הוא מאמין בחיים רבים.
- כל מי שאינו בור, יודע שכך הדברים הם.

...
כעת, לראשונה מבטה הופנה אל האנשים הקדומים, אל עוטי הפרוות. היא סקרה אותם במבט 
שנראה כחודר את גופם ומגיע עד ללבם ואולי אפילו עד לנשמתם בעצמה. היא קמה ועברה אחד 

אחד כשהיא נוגעת בהם קלות מגע שמבקש להרימם.
- הנה השיעור הראשון שלכם - בעולמה של האם, אנחנו מכבדים אבל לעולם לא מקטינים את 

עצמנו. זקפו קומה וראש - אני גאה על תלמידיי.
שניים עשר האנשים קמו לאט ובחשש. ותוך שהם מחפשים ביטחון אחד בשני, טיפות של גשם החלו 

יורדות ממעל.
היא הניפה ידה אל על והצביעה אל השמיים, סובבה אותה כמה פעמים בעודה לוחשת מילים. הגשם 

נעלם.
...

- אבא...
- כן, כן.

...
היא התקרבה לדרור ונראתה כמחבקת אותו אליה בעודה לוחשת אל אוזנו:

- המצב לא קל בכלל.
- מאז השמד שה"אחרים" עשו בעולמנו, חלה התדרדרות עצומה.
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ימים קשים עברו על העולם הזה מאז שאתם הייתם כאן והבאתם אלינו את התבונה.
חושך בעולמנו, גבירה, ומחשיך והולך עוד ועוד.

- אם כך טוב שהאם שלחה אותי.
- טוב מאוד, גבירה. הצלה של ממש.

היא שחררה את החיבוק והציפור היה סמוק לגמרי ואושרו ניכר ברגליו שלא הצליחו לעמוד בשקט. 
הוא כולו היה בתנודות של אושר.

- אנול יקר, שמא תכיר ביני לבין התלמידים?
- גבירה מכובדה, למרות כל ניסיונותיי וכל מקסמיי, רק ארבעה שבטים הסכימו לשלוח תלמידים. 
וַזנּו משבט  ִרימֹול  ֶוְרס,  וֶאָהא משבט הלווייתן,  ִפיט  שלושה מכל שבט לפי בקשתך. אלה הם נּוק, 

העורב, יֹו, רּוְלס ודֹוְלק משבט העיט וִסיָפה, פֹוגֹול וֶאִרי משבט הדבורה.
כל שאר השבטים לא הצליחו להבין במה מדובר ועל מה כל העניין. הבורות היא רבה בעולמנו גבירה 

כבודה. אין ספק שמלאכתך כאן היא גדולה ואדירה.
- אין ספק אנול יקר. ואני מודה  לך על כל מאמציך וכוונותיך הטובות. אני שמחה מאוד בתלמידיי - 

עשית עבודה נפלאה.
- שועל מבורך, את נוכחותו של הציפור אני מבינה כאן, גם את של המחבר. מה עניינך שלך כאן?

הציפור קפץ להסביר בטרם האיון הספיק לפצות פה.
- הוא עוזר לי, גבירה. בלעדיו, לא הייתי מצליח להעביר את כל סחורותיי במים הקשים שבין האיים 

כאן. הליכה בין מימדים היא לא מתת שהאם הניחה בציפוריה.
היה חיוך בפניו וגם בלבו. היא אהבה את הציפור הזה. הוא היה כל מה שהובטח לה - מיוחד, כמעט 

חצוף, שובב, עולץ, ולבו מלא בדבר אחד בלבד - אהבה.
- אם כך - תודות לך איון מבורך. ואני מאושרת שאתה עמנו.

הגבר המבויש מה, רק הרכין ראש בתודה ודמם.
- וציפורי היקר, האם כל שביקשתי עמך?

- מה שקשור לכסא, קשור לכסא ומה שלא, נמצא בתיבה זו. את תגלי שהאדמה כאן מאוד פוריה - 
כל הזרעים יצמחו במהרה ובשפע.

הוא הגיש לה קופסת עץ שחורה ועליה חריטה של סוס דוהר. היא אספה את הקופסה מידיו, ליטפה 
אותה בעדינות בידיה והייתה מרוצה.

- נפלא.
ועכשיו, הנה השיעור השני שלכם.

היא הניחה את הקופסה על הכסא, ושחררה אחת מהשרשראות מעל צווארה, קרעה את החוט 
ושפכה את שניים עשר החרוזים שהיו עליו אל כף ידה. כל החרוזים היו קוביות מושלמות ושחורות.

- כל חרוז שכזה שמר את פגישתנו זו בתוכו. הוא יהיה לכם זיכרון. אני אשהה כאן ארבעים מחזורי 
שמש ואלמד אתכם את עולמה של האם הגדולה ואת הדרך להשתמש בחוקי הבריאה שלה כדי 
ונועם לחייכם ולחיי יקיריכם. אחרי לכתי, החרוזים הללו ישארו לכם כזיכרון, למען  להביא הרמוניה 

שפגישתנו זו תהיה תמיד זכורה גם לכם וגם לאלה שיבואו אחריכם.
היא עברה אחד לאחד בין אנשי ונשות הפרוות והניחה ביד כל אחד חרוז.

...
- זה היה לפני חמשת אלפים שנים, בן.

- חמשת אלפים שנים?
- כן.

- לכן הפרוות.
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- לכן הפרוות.
...

שוב היא פנתה אל הציפור המחוייך ושנראה שהצליח להרגיע את עצמו מעט.
 - ציפור יקר, אני מניחה שדאגת לנו למקום לינה?

- גבירה מכובדת, כשאת בשטח שלי אני דואג להכל, והכנתי בעבורך את הבית הטוב ביותר באי כולו 
שגם לגמרי במקרה נמצא ממש לא רחוק מכאן!

- יפה. אם כך - הבה, הובל אותנו.
הציפור מיהר לקחת את הקופסה והכסא כדי לשאת אותם בעבור הזקנה, אולם היא עצרה אותו.

- גבירה, את בשטח שלי - אני דואג להכל.
- אני אולי בשטח שלך, אבל אלה הם התלמידים שלי. ולא כולנו נולדנו קסומים יקירי...

בעודה מדברת שוב ליטפה את פניו בדרך שהפכה את הציפור לכמעט נוזלי לגמרי.
ורוצה ללמוד קסם, מתחיל בסחיבות. התלמידים שלי יסחבו את הדברים.  - ומי שלא נולד קסום 

ובכלל, ממחר נתחיל את תהליך בניית היכל הכשפים שלנו כאן על הצוק הזה.
...

- אתה שם לב שהגבעה שאנחנו לצדה עכשיו איננה בחיזיון?
- נכון! היא איננה שם.

- הם בנו את היכל הקסמים שלהם אחר כך, והוא מתחת לגבעה.
- מתחת לגבעה?

- כן.
- ונכנסת אליו?

- לצערי הוא חתום.
- ניסית איזה לחש?

- ניסיתי הרבה עד שהגיע מסר שהחדר יפתח רק כאשר הנוצרים יספרו אלפיים שנים לדתם. עד אז 
זה מסוכן לנו.

...
הזקנה, למרות מראה השברירי, הניפה את הגזע שנראה היה כבד ביותר בשתי אצבעות כאילו היה 

נוצה, והניחה אותו בידי אחד מתלמידיה ואת הקופסה בידיה של אחרת.
- אנחנו מתחילים ילדים. אנחנו מתחילים.

m
ההקרנה הסתיימה ונעלמה לתוך החרוז.

- החרוז הזה עבר במשפחה שלנו מדור לדור בסודיות ולמשמרת. אנשי הפרוות שראית הם הקדמונים 
שלנו. והאישה היא זו שלימדה אותנו את אומנות הכשף ואת דרכיה של האם הראשונה המבורכת.

אם תרצה, נוכל להתחיל את הלימוד שלך כבר הלילה.
- אני רוצה.

הנער לא היה צריך כלל לחשוב על הדברים. הוא היה שבוי וכנוע אל העולם החדש שנפתח בפניו. 
הייתה לו תחושה של שיבה הביתה אל מקום שלעולם לא ידע שנלקח ממנו. הוא ידע שזהו נתיבו 

וגורלו האחד.
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- אין לי מילים להכל, אבל אני יודע שאני רוצה.
- נהדר. אז בוא ואראה לך את היכל הכשפים שלנו.

- חשבתי שהוא חתום.
- זה שמאחורינו חתום, אבל יש לנו מחסן בבית - זוכר?

- כן.
- אז בוא ותראה דברים שלא ראית עד כה.

- ומה קרה לחרוזים האחרים?
- למיטב ידיעותינו נותרו רק שלושה מהם בידיים של אנשים שמקיימים את הדרך.

- מי? מי?
- כרגע זה עוד סוד, אבל בהמשך תפגוש את כולם.

- אבא, מה אם יראו אותנו?
- הלילה אנחנו נעלמים - כישפתי אותנו לפני שיצאנו מהבית - איש לא יראה.

- ובימים אחרים?
- בחירות ילדי הטוב. בחירותיך יקבעו את חייך.

- וכשפים. לא נשכח את הכשפים.
- לא, אדם, לא. הכשפים לא קובעים דבר. אתה קובע הכל. 
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9
טֹוָרה 

Liddle Burnt Mound

ֶאְנדֹור ואהובת לבו ָאִלי יצאו לטיול באחד מימי השמש הנדירים של אורקני. כאשר נכנסו אל 
מעגל האבנים שבנו הקדמונים, מתוך אחת האבנים יצאה ָשִריְשָנה - נימפת הברבורים אשר 

חייתה בתוך ומעבר לאבנים הקדושות.
עיניה נפלו על אנדור והיא התאהבה בו ברגע של אהבה ממבט ראשון.

לבם של הקסומים והנאווים אינו דומה לשלנו, והיא החליטה שאם הנערה שלצדו לא תימצא, 
אנדור יהיה שלה.

הנימפה הניפה את חלילה המכושף אל שפתיה והחלה לחלל כשף אל עבר הנערה.
אולם אנדור ידע כשפים. אמו הייתה אחת מהמכשפות הגדולות באורקני, הוא זינק ונעמד בין 
הלחש שנישא באוויר לבין אהובתו. הכשף פגע בו ומיד הוא צימח שורשים אל תוך האדמה, 
מכתפיו וידיו צמחו ענפים שעלו אל על, ולזעקותיהן הן של אלי והן של נימפת הברבורים, 

הוא היה לאדם-עץ.
- כיצד לשחררך? זעקה אליו אהובת לבו שלא ידעה את נפשה מצער, אימה ובלבול גדול.

אולם שרישנה לא הייתה מוכנה לוותר על אהובה בכזו קלות וכישפה צפרדע שיהיה לצד 
אהובה וישיר את שיריו המכשפים כך שהקורים שבין הכוכבים סגרו על איש-העץ והוא דמם.
אלי, שלא הייתה בקיאה באמנות הכשף ולא ידעה את כל שקרה, ניסתה במהלכם של ימים 
ולא מחיבוק  ולא נשבר לא מדמעות, לא מנשיקות  לדובבו לדיבור, אך הכישוף היה חזק 

מחמם לב. לבסוף, כשהיא נואשת ממאמציה, הלכה לאמו של אנדור ושאלה את פיה.
המכשפה הכריזה כי רק בנה יידע להסיר את הכישוף מעליו כי רק הוא ראה את הכשף 

עצמו. עליה לסלק את הצפרדע משורשיו, אז ישחררו אותו קורי הכוכבים והוא יוכל לדבר.
מובן שאלי שילחה עצמה כחץ מקשת אל אהובה, תפסה את הצפרדע והשליכה אותו מעם 
העץ, אולם נעימת החליל הייתה שם שוב, וצפרדע אחר מיד תפס את מקומו. כאשר תפסה 

את השני וגם אותו שילחה משם, הופיע צפרדע נוסף, וכך שוב ושוב.
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כך, שלושה ימים ושלושה לילות ברציפות שילחה אלי מעל העץ את הצפרדעים, עד שלפני 
וכעסה גברו כל כך עד שהסירה מעליה  אור ראשון של היום הרביעי, תסכולה, עייפותה 
את צעיפה, קשרה אותו כמו היה שק וצרחה בקולי קולות: "הצפרדע הבא שאתפוס, יבושל 

הבוקר למרק ויינתן לאמו המכשפה של אנדור!"
לא היה ולו צפרדע אחד שהיה מוכן לגורל הזה, ולמרות כישופיה של נימפת הברבורים, אף 

לא צפרדע אחד הופיע אל העץ. למרות קריאותיה ונגינתה, אף לא אחד.
כאשר קורי הכוכבים שחררו אותו, סיפר אנדור כי רק מים ממעין קדוש שישקו את שורשיו, 
ישחררוהו מהכשף. מותשת וחבולה, מצאה אלי את המעין המקודש שפיכה לא רחוק ממעגל 

האבנים, אספה בפיה ממימיו המכושפים והשקתה את העץ.
מיד יבשו השורשים ושחררו את רגליו, ונפלו מעליו כל הענפים. אנדור חיבק את אהובתו 

והם היו יחד מאז.
ונימפת הברבורים? נעלמה אל תוך האבנים ולא נראתה יותר באורקני.

m
- אנא גבירת בית המים הקדושים, אני זקוקה לעזרה.

- ומה תבקשי בתי?
- אם הקסמים בכפרנו אמרה שלעולם אשאר לבד כי עקרה אהיה ואין ולו גבר אחד שירצה בי.

- ומבקשת את רפואה לעקרותך?
- כן. כפי שאלי שחררה את אנדור בעזרת מים קדושים, מבקשת אני לשחרר את עצמי גם כן.

- בואי ילדה, נבקש מהגבירה את ברכתה ואולי גם רפואותיה ינתנו לך.
הן נכנסו אל הבקתה. האש דלק וחימם אבנים, בבור המים היו מים צלולים מאוד שעליהם צפו מעט 
פרחים סגולים וקטנים - פרחי ברכות, והיה חמים ונעים שם בפנים. על ספסלים ואצטבאות האבן נחו 
פסלים שונים של גבירת המים, הברכות והחיים בכלל. הן היו קטנות וגדולות, צבועות, וכאלה שהיו רק 
חימר או בוץ. אף לא אחת מהן הייתה צרופה. כולן זמניות ונתונות להתפוררות, כפי שאנו הם וחיינו גם. 

על חלקן נחו שרשראות פרחים ואחדות היו פשוט עומדות בטוהרן הנפלא.
במקום הייתה תחושה צלולה של קדושה.

- אחמם מעט את המים בטרם תיכנסי.
אבנים לוהטות החלו למצוא את דרכן אל המים שבמרכז החלל וגם אדים החלו למלא את המקום.

- בואי ילדה, הורידי את בגדייך והיכנסי אל המים.
כאשר מצאה עצמה בתוך המים ואבנים נוספות הוכנסו אליהם מצדדיה בדרך עדינה ביותר כך שהיא 
לא נשרפה ממגען והן, אם התפוצצו מפגישתן עם המים, לא פצעו אותה כלל, חשה את עצמה 
מרפה מבפנים ומתרחבת. איזו יד שלחצה אותה מבפנים זמן רב ביותר, שחררה את אחיזתה, והיא 

הצליחה לנשום.
צמחים שונים ומגוונים הונחו סביבה על המים על ידי גבירת ההיכל הקדוש תוך שהיא מזמזמת איזה 

ניגון נעים. הצמחים שחררו ניחוחות ולאט לאט שקעו אל תוך הקרקעית.
- עצמי את עינייך ילדה. עצמי אותן וקראי לגבירת החיים שתשמע את בקשתך. בקשי את עזרתה 

ואת ברכתה. אם ריפוי יתחולל עלייך ובעבורך, הוא יבוא ממנה בלבד.
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היא עצמה את עיניה ושלחה תחינה אילמת אל האם הברוכה, שומרתן של כל הנשים וזו הנותנת 
פריון בהן. היא ביקשה עזרה, ביקשה שלא להיות לבד, ביקשה ריפוי.

m
היא באה אליה.

גבירת המים והחיים באה אליה באותו היום, אל ההיכל הקטן בשממה של האי.
היא הייתה ענקית וגדולת גוף. ירכיה היו עצומים ומכוסים בקעקועי מערבולות אינסופיות שנדחסו 
אחת בשנייה ויצאו מהן לכיוונים שונים, שדיה היו גדולים, נפוחים מחלב ושכבו בכבדות על חזה, בלבה 
הייתה עין פקוחה שראתה אותה בטוב, מראשה צמחו קרני ענפים ארוכים שנגעו בלבנה ומגעם 

שחרר ממנה נוזל לבן שנזל וגלש וטפטף אל תוך המים בהם היא צפה.
בין שתי רגליה האדירות של האם הראשונה נפתח פתח. זה היה פתח הלידה שהאיר באורות של זהב 

את כל החלל של היכל המים הקדושים, ואולי גם את כל העולם.
היא שמעה מילים שנאמרו אל תוכה בדממה אך בשלמות מוחלטת.

- באת אליי וביקשת את עזרתי. אתן לך אותה. ספרי לכולן שהאם הראשונה הייתה כאן ותהיה 

לעד. צורות רבות אלבש ואפשוט, שמות רבים אקרא ואקולל, ועדיין אהיה כאן. תמיד ולעד, 

בעבור כל שיקראוני.

האם הטובה פרשה את ידיה מעל הנערה ומידיה נשרו פרחים לבנים קטנטנים. עליה ועל המים ועל 
רצפת הבית כולו.

- ברכה של ממש קיבלת ילדתי.
- גם אני מרגישה כך.

- זוכרת את מחירה של הברכה?
- זוכרת.

- אם כך, אני קוראת לך מעתה בשמך החדש: טורה - ברק ביום - הביאי את בשורתך ואת ילדייך 
לעולם והיי ברוכה ילדה.

וכך היה.
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10
תקווה

Loch of Brockan

- קומי אמא, קומי מהר.
- מה קרה טּוִריד? מה הבהלה במרכז הלילה?

- קחי מהר את פיסות החרס וכתבי עליהן הגנות, אמא. הוא כאן!
- הירגעי לך, ילדתי. הירגעי - מי כאן?

- נושא האותות האפלים.
- ראית אותו?

- ראיתי.
- מעולם לא ראית את העולם האחר, ילדה. המתת לא בא אלייך מעולם.

- ראיתי אותו אמא!
- בואי, תארי בעבורי בדיוק את שראית.

ִהיְלֶדה הזקנה הייתה חצויה מאוד בתוכה.
מצד אחד היא התמלאה תקווה. הנה, הנה, בתה שעד כה לא נפתחה אל עולם הנסתר ואל הראייה 
של הכוחות הנעלמים, רואה דבר. האם זה אומר שהשער אל הכשף סוף סוף, נפתח בעבורה? האם 
תבחר ללכת אל תוכו ותיקח על עצמה את המורשת שהיא עצמה נושאת ושמושכת את שורשיה 

רחוק מאוד בתולדות המשפחה שלהן? אם כן - זהו אושר גדול.
מצד שני, המראה שהיא אולי ראתה מנבא שחורות. נושא האותות האפלים הוא קללה איומה ונוראית 
בחייהן. זה אומר מחלות ואולי מגפות, זה אומר חיות מתות ושריפות, זה אומר אלימות ומריבות והרבה 

מאוד מבטים שמסתכלים בנשים כמוה בדרך של האשמה.
היא רצתה שבתה ראתה נכונה, אבל היא גם רצתה שרק הפעם, הפעם מכל הפעמים, היא רק 

דמיינה.
- ראיתי אותו לבן כמו עצמות ישנות ויש לו כובע רחב שוליים.

- כן...
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- ראיתי אותו נוהג בעגלה ענקית עשויה עץ ולה רק שני גלגלים ואת העגלה מושכים שני שוורים.
- שוורים או סוסים, ילדה?

- שוורים! אמא, שוורים!
- טוב.

- העגלה הייתה מלאת ערמות צרורות של קש.
- אני מבינה.

מכל הפעמים שהייתה יכולה לראות את שאין לראות במבט רגיל, דווקא הפעם ראתה ילדתה נכונה. 
היא הכירה את הדמות. זוהי רוח שצחנתה היא צחנת ריקבון וכעס שאין לו סוף. בעגלתו, מתחת לקש, 

הוא מסתיר את אופליו: שדים רבים ומלאי זדון אשר יעשו את כל בקשותיו, והן תהיינה מרובות.
היא החליטה לעשות רק עוד בדיקה אחת.

- והאור?
- היה מן ענף שנקשר לגג העגלה ושנשלח לפנים עד שהגיע מעל השוורים ועליו תלה כלוב ובתוכו 

דלק נר.
- צבע האור?

- אדום.
זהו זה. כל הבדיקות הושלמו. הילדה ראתה נכונה ועכשיו עליהן להתכונן.

- ועכשיו את מאמינה שראיתי אותו?
- מאמינה.

- אז הביאי את החרסים וכשפי לנו הגנות. מהר, אמא, מהר.
הילדה ידעה שכישופי ההגנות לא יהיו מספקים בעבור סוג כזה של אופל. היא גם לא רצתה לסמוך 
על זימונים של כוחות שאולי רוצים או לא רוצים להגיע לעזרתן כרגע. היא ידעה שעכשיו נדרשת 

עבודה הרבה יותר חכמה, עדינה ועמוקה.
- טוריד, אהובה, החרסים לא יהיו הצלתנו הפעם. הם לא מספיק חזקים. אנחנו הולכות אל האגם.

- אל האגם?
- עכשיו.

- כך, שתינו במרכז הלילה?
- מי העיר את מי, אהובה?

- את צודקת. מה להכין?
- את הביאי את הגביע היפה ביותר שלנו - לא מהכוסות הפשוטות אלא את הקרן עם עיטורי הנחושת 

של הַמְדרֹונֹות הקדושות.
- את הקרן של הטקסים שלך? זאת עם האמהות הראשונות שלנו?

- בדיוק.
- ומה את מביאה?

- את מה שהכנתי ושמרתי בדיוק בעבור כזה מקרה.
בתוך תיבת כלי הכשף שלה, היא מצאה בקלות רבה את כד החרס האטום. זה היה משקה. משקה 
שהיא עמלה עליו ימים רבים ולילות רבים גם כן. הוא לא רק היה משכר, הוא היה גם טעים בצורה 
יוצאת דופן ומלא בברכותיהן של האמהות הראשונות שלהן. היא גם זכרה את כל הטקסים שערכה 
סביב למשקה וביקשה את ברכתה של האם הראשונה מכולן אל תוכו. זה היה אוצרה הגדול ביותר 

והגיע הרגע לעשות בו שימוש.
הן התעטפו כמה שהיו יכולות ויצאו אל צינתו של הלילה החשוך.
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לאחר הליכה לא קצרה, שהייתה דוממת מאוד, הן הגיעו אל האגם.
טוריד בילתה את ההליכה בניסיון לא להיכנע אל כל הפחדים האינסופיים שטרדו אותה. היא לא 
הגיעה עד למחשבה השואלת מה אומרת עליה העובדה שהיא ראתה את דמותו של נושא האותות 
האפלים. היא הייתה יותר עסוקה בכל הדברים שעלולים לקרות לה, לאנשים שהיא אוהבת ובכלל 
יותר דעת לדברים שאמה ניסתה ללמדה בנושא של עמידה מול  באי. היא הצטערה שלא נתנה 
פחדים ומול רגשותיה בכלל. המשפט שעצבן אותה ביותר כל ילדותה, חזר אליה: "לפני שאנחנו 
שולטות בכוחות, עלינו לשלוט בעצמנו". היא לא רצתה לשלוט בכוחות. היא לא רצתה מהם דבר או 
חצי דבר ושמחה שמחה גדולה שעיניה לא ראו את כל הדברים שאמה ראתה וניסתה כל כך הרבה 
שנים גם להראות לה. היא לא רצתה כל חלק בעולם הכשפים הנסתר של אמה. היא רצתה חיים 
רגילים. אבל הלילה הזה, מכל הלילות ממש עכשיו, גילתה שאם הייתה לומדת מעט יותר לשלוט על 

עצמה ומניחה את דעתה יותר לדברים, אולי היה לה יותר קל.
הילדה, לעומתה, הייתה נרגשת מאוד. הנה בתה שעד כה לא מצאה את הכניסה לעולם הנסתר, 
נוגעת בעולם שהוא המורשת האמיתית של  מצאה לעצמה פתח. היא שמחה שבתה סוף סוף, 
משפחתן מזה דורות רבים. היא אהבה לעזור לאנשים, למצוא עגלים אבודים, לקשור קמע שמירה 
ואפילו להיות בלידות עם דמויות הפריון המכושפות שלה ולעשות כדי שטקס הבאת החיים הקדוש 
ולחיים החדשים שהיא מביאה לעולם. היא אהבה את חייה ושמחה מאוד  יעבור בשלום ליולדת 
שאולי, אולי, אולי, גם טוריד תוכל לקחת בהם חלק מעכשיו ולתפוס את מקומה הראוי בשושלת 

הנשית של משפחתן.
זה היה בעבורה הרבה יותר משמעותי מהרעות אשר ממתינות בפתח.

עם מה שיגיע היא תעשה כמיטב יכולותיה וכוחותיה והיא תסתדר - אין כל טעם לדאוג בעניינם כרגע.
כרגע היא עם טוריד ועם הזדמנות נפלאה שהיא קיוותה שלא תיעלם משתיהן.

- הנה אנחנו כאן.
קחי את המשקה שבכד ושפכי את כולו, בזהירות רבה, אל הקרן.

וצעיפים, פיזרה את  ואילו המכשפה הזקנה השילה מעליה שכבות  טוריד עשתה כמצוות אמה, 
צמותיה והניחה לרוח לנשוב בשיערה בחופשיות.

היא אהבה את הרוח בשיערה. אהבה את התחושה של הפרא, החופש והמעוף במשחק בין השיער 
לרוח. זה הרגיש לה כמחבר אותה אל אמא אדמה בעצמה - הקדמונית הקדושה מכולן. גם שיערה 
שלה בדמות העשב האינסופי שכיסה את האי משחק עם הרוח על דרך קבע ותמיד היה לה נדמה 

שנעים לשניים במשחק.
היא הסירה מעל צווארה את השרשרת שקיבלה מאמה שלה רגעים ספורים לפני מותה. שרשרת 

שלא הוסרה מעולם, הלילה עומדת להינתן כמנחה.
היא ידעה שהיא זקוקה למנחות יוצאות מהרגיל הלילה. מה שהיא עומדת לבקש הוא ענק והמחיר 
צריך להיות בהתאם. היא לא פחדה לשלם את המחיר למרות שהוא היה מאוד יקר. השנים הרבות 

שבהן היא חייתה את דרך הכשפים לימדו אותה שני דברים חשובים:
הראשון הוא לא להיצמד לחפצים. היא ידעה שחפצים ועושר ודברים גשמיים באים והולכים, מתכלים 
ומיוצרים והם ברי חלוף מאוד. היצמדות אליהם היא רק הרחבת תפישת הפחד  ונשברים, נקנים 
מהמוות. היא אינה פוחדת ממוות. היא, מוות, עדינה וחומלת ומצילה אנשים רבים מסבל כל כך אכזר. 

וכך אין בה כל פחד ממוות של חפצים בחייה - לכל חפץ יש החלפה, ואם לא - אפשר גם בלעדיו.
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הדבר השני שהיא למדה הוא, שבכדי לקבל את הטוב ביותר, יש לתת את הטוב ביותר. היא ידעה 
שהעולם הוא השתקפות של מים. בדיוק כפי שהיא רואה את עצמה במי האגם ולא דבר אחר פרט 
לעצמה, כל העולם משתקף אליה תמיד. אם היא מנסה לגנוב מהעולם, העולם ינסה לגנוב ממנה, 
אם היא מנסה לחבק את העולם, העולם ינסה לחבק אותה. העולם משתקף אליה בדייקנות. ולכן 
היא כבר מזמן הפסיקה לנסות לרמות את העולם, לקנות בזול, ולעשות דברים שהיא ידעה שאינם 
הנכונים ביותר. היא שלמה עם עצמה ועם דרכה ואת שהיא תתן היא גם תקבל בחזרה בהשתקפות.

והלילה היא מבקשת הרבה ומכוחות לא רגילים. היא תתן את הטוב ביותר, היקר ביותר והמושקע 
ביותר שיש לה.

אז כשתליון המורשת בידה האחת והשיכר היקר בשנייה, הניפה המכשפה הילדה את ידיה אל על, 
פניה אל המים שהלילה הפך שחורים, והחלה לקרוא לנשמות האגם.

- אני הילדה בתן של מכשפות רבות אותן הכרתן.
אני האחרונה בשושלתה של עיט הלבנה הזורחת.

אני נושאת את דמן של אלה אשר שירתו אתכן נאמנה שנים רבות.
אני שמעולם לא ביקשתי מכן דבר, רק נתתי ברכות ומנחות לרוב.

אני שנשאתי את שמותיכן הטובים ובירכתי אותם רבות בחיי הארוכים ודאגתי שרבים יזכרו אתכן ויגיעו 
אל המים המבורכים באגם כדי להניח מנחות.

אני הילדה, קוראת לכן, לעזרי ומתחננת לחסותכן המבורכה.
בואו מתוך מצולות המים המקודשים של האגם.
בואו מתוך ארמונותיכן המעולים בעולמות הכשף.

בואו מתוך לבה של האם הראשונה הטובה.
בואו אל משרתתכן הצנועה והיענו לבקשה אחת.

בואו לֹון, ָאֶזר, פֹוגּו, רֹוִהין, בּולֹון, סֹוִריג, דֹוָלה, ָוִריָהא, זֹוְלק
אני מניחה את מנחותיי במימיכן הקדושים.

אני מניחה את תליון הכשפנות שלי שעבר במשפחתי דורות, ואני מניחה את השיכר הזה - אני בטוחה 
שתמצאנה אותו מנעים.

היא פקחה את עיניה ומולה עמדו תשע היישויות המופלאות ביותר שראתה מימיה אי פעם. הן ריחפו 
על המים בריקוד חינני, עדין ואיטי עד כדי עילפון של יופי. הן ושמלותיהן שהתנופפו סביבן בקלילות 

שקופה ברוח של הלילה, זהרו בתכלת עדין, ועיניהן היו טובות אליה.
- טוריד, את רואה אותן, ילדה?

סיננה מבעד לשפתיה מבלי להסיר את מבטה.
- אני רואה אורות על המים אמא.

- אורות?
- ריצודים קטנטנים של גחליליות על מים.

- גחליליות?
- כן.

- וזהו?
- יש עוד?

היא לא ענתה לה כיוון שאחת מהיישויות, זו שנשאה על ראשה נזר פרחים לבנים עדינים, התקרבה 
אליה בריחוף מעל המים ונעמדה ממש ממולה וידיה פרושות לקבלת המנחות.

הילדה הניחה בידה את התליון.
- זו מחווה נאה מאוד מכשפה, אולם אני בוחרת שלא לקחתה. אשאיר אותה אצלך, לעת עתה.
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התליון נעלם מידה של היישות התכולה והילדה חשה כיצד הוא שוב על צווארה. היא נשמה עמוקות.
מצד אחד היא שמחה על התליון ששב אליה, מצד שני, האין זו מנחה מספקת? האם עכשיו מה 
שנותר יהיה בעל ערך מספק כדי לקבל את עזרתן של הקדושות הללו? לא נותר לה אלא לקוות, וכך 

היא עשתה.
בעוד ניחוחות הפרחים הלבנים שעל ראש הקסומה עטפו אותה בבשמים מתוקים כל כך עד שהיא 
חשבה שעוד רגע רגליה ינזלו מתחתיה והיא תישפך לאדמה מרוב עונג, היא הניחה בידה את הקרן 

עם המשקה.
היישות חזרה עם המנחה אל האחרות שהמתינו לה בדממה, וכשהייתה עמן, שפכה את השיכר הכל 

כך מיוחד אל המים.
המים כולם נדמו כזורחים. פתאום האגם כולו הפך ורדרד ופעם יופי נפלא ביותר.

- ועכשיו מה את רואה ילדה?
- אורות מרצדים.

- וזהו?
- זהו. מדוע - קורה כאן משהו?
- הגביע אינו בידיי - ראית זאת?

- לא זרקת אותו למים?
- לא.

- אז איפה הוא?
- אצל נשמות האגם.

- באמת? כיצד הגיע אליהן?
- נתתי אותו אהובה.

היא ידעה שהמתת לא פגש את בתה. היא כמעט הייתה מאוכזבת, אולם באותו הרגע שהאכזבה 
רצתה להגיע אליה, אותה אחת שקיבלה ממנה את מנחתה שבה.

- השיכר נהדר, מכשפה. מה תבקשי לך בעבורו?
- בתי ראתה את נושא האותות האפלים בהגיעו לאי. מבקשת אני את הגנתכן על שתינו כדי שנוכל 

לעזור ולטפל בכל השאר.
- ובתך, גם היא מכשפה?

- בדמה הכשף נמצא אולם בראשה היא אטומה.
- ועדיין את מבקשת הגנה גם עליה.

- היא זו שראתה את הסכנה.
- כן.

- היא זו שאולי עוד תיפתח אל תפקידה ומורשתה בעולם.
- כן?

- אולי גבירה. תקווה עזה בלבי.
- אהה, כן. את התקווה אני רואה.

הקסם המופלאה התכופפה קלות ומילאה את הקרן שעוד אחזה בידה במים ורודים של אגם שחור 
והגישה אותה בחזרה אל הילדה.

- הניחי את המים בכניסה לביתך ובארבעת פינותיו ואתן מוגנות על ידינו.
- תודות לך גבירה.

- למען התקווה, מכשפה. למען התקווה.
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המכשפה כרעה ברך בהודיה לקסם הנהדר שעמדה ממולה, וזו, ריחפה קלות אל טוריד והחליקה יד 
ענוגה על בטנה, חייכה, וכמפל אורות תכולים נטפה אל מי האגם. היא ואחיותיה גם כן.

כל האורות היו חושך. לא נותר מהפלא דבר.
- אמא, עם מי דיברת עכשיו?

- עם נשמת האגם.
- והיא הסכימה?

- הסכימה לשמור עלינו למען התקווה.
- ומנחותינו היו טובות? כי אני רואה את השרשרת עלייך וגם את הגביע.

- הן היו טובות בתי. ואני חושבת שלא בגללן קיבלנו את עזרתן.
- אז מדוע?

- בגלל התקווה ילדה.
עיניה נפלו על בטנה של בתה והיא שבה על מילותיה בלחש: בגלל התקווה.

תשעה חודשים לאחר אותו הלילה, חודשים בהם שתי הנשים היו שמורות ומוגנות ביותר, נולדה 
לטוריד ילדה חייכנית ומלאה באורות, ומבלי לדעת מדוע, היא החליטה לקרוא לה "תקווה".

ויש אומרים שהייתה המכשפה הגדולה ביותר בתולדות  זו גדלה להיות מכשפה לתפארת  תקווה 
אורקני, מעולם.
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11
ֶג'ִסיָקה 

Brough of Birsay

כל הסיפור החל כאשר הייתי עם דרור, שהוא אחד הציפורים של הגבירה, בממלכת הפיקטים 
כשאנחנו מארגנים את העגלה שלו לקראת פתיחת השוק. זה היה בצפון הממלכה והשעה הייתה 

שעת בוקר מוקדמת.
אני זוכר שהעגלה הייתה מלאה כמעט עד לשיא יכולתה בסחורות. כשספרתי את הארגזים שהכילו 
צעיפים ובדים בכל צבע שתוכל לדמיין ועם כל רקמה או חרוז נוצץ או אימרה מוזהבת שתוכל לחלום 
וזה רק ענייני הבדים. עוד לא דיברתי על כלי  עליהם, ספרתי שמונה עשר ארגזים! שמונה עשר! 
עבודה, על תכשיטים, על אבנים לגילוי עתידות, על זרעים לסוגים שונים ומשונים של צמחים למאכל, 
לתבלין, לכישוף ולעוד כמה דברים שהחלטתי שאני לא שואל את דרור מה יכול לצמוח מהם, ועוד 
לא דיברנו על שמנים ופסלי פריון של האם האדירה של כולנו ועוד על הרבה דברים שהיו שם בעגלה.
מבין אתה - הציפורים הללו הם יצורים קסומים ביותר. הם מסתובבים בעולם כשהם מכריזים על 
עצמם כסוחרים. אבל, זו רק כסותם החיצונית. מתחת ללבוש האנושי שדומה לשלי ולשלך, הם משהו 
אחר לגמרי - הם שליחים נאמנים של האם הקוסמית. הם לא נולדו מתוך אישה והם לא פוגשים את 

גבירת הנר האחד - מוות - לעולם. כן, כן, הם חיים לנצח.
ומה עניין המסחר? גם זו רק כסות חיצונית. שלא יהיו ספקות בלבך - סחורות רבות יש להם והן 
וידעו בדיוק לדרוש מכל אחד את המחיר הנכון  ובמסחר הם מעולים  המשובחות בכל העולם, 
לסחורותיהם, אולם מתחת לכסות זו, הם מוצאים ומשיבים אנשים וחפצים השייכים לאם הגדולה 
שלנו למקומם. חפצים שאבדו, אנשים שטעו בבחירה אחת או שתיים ומצאו עצמם רחוקים מדרכם, 
דברים אבודים ונעלמים ושיש להשיבם לביתם הנכון ולידיים שתאהבנה אותם ותדרכנה אותן בדרך 

הטובה ביותר.
הנה גם אני כזה. אותי מצא אחיו של הציפור הזה. שמו הוא נשר. הוא מצא אותי ובעזרתה של הולכת 

בין עולמות נפלאה, הביא אותי הביתה, להכשרתי, לעולמי ולחיי הנכונים.
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וחיי הנכונים, חבר, הם חיי נדודים. נושא אני את ברכתה ואהבתה של האם הראשונה ברחבי העולם 
והדרכים הן לי בית. כשדרכי נצטלבה בדרכו של הציפור הזה כאן, אותו פגשתי כבר מספר פעמים 
ואהבתנו היא גדולה מאוד, החלטתי להצטרף אל נדודיו לזמן, וכך הגענו אל הפיקטים המעט מוזרים.
אז, בעודנו פורשים את הסחורה ומכינים אותה למכירה שעוד רגע תתחיל, שמעתי את אמי, את 
גבירת הבריאה ואמם של כל הציפורים גם כן, קוראת לי לעלות צפונה אל האי של האורקים. האי 

שנקרא אורקני. שאלתי האם עליי לצאת מיד או שיש עמי זמן, והתשובה הייתה למהר מאוד.
שיתפתי את דרור בעניין והתנצלתי על שלא אוכל להישאר עמו למכירה כי עליי לצאת לדרך מיד.

ואני עניתי, שאם הגבירה קוראת לאיון שלה - לנושא הברכה שלה - בדחיפות צפונה, אז אני עמו.
ארזנו בחיפזון ראוי לציון את הכל, הפנינו את הסוסים שלי, שאגלה שגם הם רק כסות לדבר אחר אבל 
זה כבר סיפור לפעם אחרת, ויצאנו בדהירה רבה צפונה. ידענו שאל לנו להתיש את הסוסים, כי אם 
הגבירה הפנתה את בֹוַאה שלנו, האיון האהוב עליי ביותר, לצאת במהירות והוא הרי נע בדרכים ללא 
סוסים אלא ברגליו שלו, ומהירות הסוסים היא רבה הרבה יותר, יש עוד זמן... ועדיין מיהרנו אותם כי 

חשבנו שאולי ידעה מראש שאצטרף ואז יש למהר דווקא מאוד. 

בכל אופן, מיהרנו.
וכך, לאחר כמה סירות ומעבר מימי קשה אשר לצערו של דרור, אהובי, לא היינו יכולים להעלות עליהן 
את העגלה, ולכן נאלצנו להשאירה למשמרת באחד הפונדקים ורק את אחד הסוסים לקחנו עמנו, 

הגענו אל האי.
ללא לאות המשכנו צפונה, כך כיוון אותי לבי - צפונה ככל שניתן.

כשהגענו אל בריסיי, היו כבר הדמדומים מעלינו ועוד רגע הגיעה החושך ואנחנו נמשכנו בעקבות 
הצעקות והקריאות שהרגישו כבעיה של ממש, ולתחושתי הפנימית, הסיבה בשלה נקראנו למקום.

על החוף עמדה קבוצת איכרים ואיכרות עם לפידים בוערים ומבטים זועמים בעיניים. מהקריאות 
התברר שעל האי שמולנו נמצאת אישה והיא מקור כל האופל שנופל על האיכרים. היא זו שמביאה 

את המוות על התינוקות ועל העגלים, היא זו שמביאה את המריבות ואת כל הקשיים.
כששאלתי מדוע הם חושבים שזו היא, רק ענו בקולות רמים מאוד כי היא עובדת אלים אפלים וכוחות 

שחור וכוחות אלה באים דרכה אל תוך חייהם.

ואז, אני שאלתי - איך מגיעה לשם הנערה? האם היא שוחה? האם יש לה דוגית?

והם הסתכלו עליך כאילו אתה אחד הדברים שאין להם כל חיבור לעולם הזה, ובכלל לא הבינו מה 
אתה ומה אתה מבקש.

וכיצד יכול הייתי לדעת שבשפל, הדרך אל האי נפתחת ובגאות סוגרת עליו אמא ים?

באמת כיצד, איש יקר שכמוך?
לא היית יכול לדעת.

אבל הדרך שבה שאלת הראתה את חוסר בקיאותך בדרכי הים בדרך שכזו עד שאנשי האי שכל 
חייהם נסובים סביבו לא מצאו אותך בכלל בתוך המציאות שלהם.

באמת אמא ים יפה לי מרחוק.
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במיוחד אחרי המעברים של אתמול והיום בתוכה.

יקיר לבי הציפורי, אמא ים היא לא המימד שלך.
בכלל.

אתה שייך לסוסים ולדרכים של אמא אדמה הטובה. עליך להודות שהאם האדירה ראתה את לבבך 
בטרם הגחת לעולמנו וסידרה לך מיקום נהדר ושרובו על גבעות, הרים ויערות.

אכן אכן, אחי, ברכה גדולה ומזל רב יש לי ובי. אהוב אני על ידי אמי. אהוב מאוד.

אז אחרי שהם הסבירו לו במילים שבהן מדברים לילדים בני שלוש או לאנשים רפי שכל במיוחד, את 
עניין הגאות והשפל, התקרבנו ככל יכולתנו אל המים בכדי לראות מה רואים.

הרבה בעיניים לא היה אפשר לראות - המרחק הוא לא קצר כלל והדמדומים הלכו והחשיכו, אולם 
בלב היה אפשר לראות הרבה.

- דרור יקר, אתה רואה במה היא אפופה?
- אחי האהוב, האמת לעולם אינה נסתרת מהציפורים של הגבירה גם אם היא רחוקה מעט מהעין.

- הכוחות האלה לא יוותרו עליה בקלות.
- הם לא יוותרו עליה בלי מאבק - זה בטוח. יש לך רעיון?

- בוודאי שיש לי - הרי אמא הביאה אותי אליך, ואחר כך הביאה אותך אליי ואיתי לכאן - ואתה סוחר. 
לך וסחור, וקנה לנו אותה.

- אהובי, הרעיון נפלא, רק שאין לי במה לסחור. מלבד שק מטבעות משוחים באבקה מעוררת הזיות, 
לא הבאתי עמי דבר.

ופורעים שמצליחים לעבור דרך המקסמים של הנעימות  גנבים  נגד  זה הכלי המושלם   - אהה 
והחייכנות שלי. במידה ומי מהחמסנים מצליח למצוא בתוכו את הכוח לעבור את כל הנועם שסובב 
אותי ולדרוש את כספי, אני נותן לו את המטבעות וברגע שהוא נוגע בהם, כי הם תמיד רוצים לגעת... 
חזיונות מתחילים לפגוש אותו, תעתועים ודמיונות שווא, ואז בקלות אני אוסף את אוצרי וממשיך 

הלאה. כעבור יום הוא שכח הכל, וגם אותי.

כן, כן, אז הוא הודיע לי שאין לו במה לסחור עם אותם כוחות שהחזיקו באישה והפכו אותה למשרתת 
רצונותיהם.

- אח אהוב - יש לך אותי!
- אני לא נותן אותך בתמורה לה!

- ודאי שלא - אני גם לא חושב שהם ירצו. אבל את זה הם יחמדו מאוד.
הוצאתי מתחת לחולצתי שרשרת כסף ועליה מושחלת טבעת נחושת מופלאה שבורכה ברכות רבות 

על ידי אחת מחונכותיי שהייתה כוהנת כשפים של הלבנה.
- את זה תתן?

- זה חפץ עוצמה והם יזהו את הברכות שבו.
- הם ירצו בו - ללא ספק, והעובדה שלבך כל כך גדול עד שאתה מוכן לוותר על אוצר רגשי שכזה 

ממלאת אותי בשמחה ובאהבה אדירה אליך.
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בשלב הזה הוא תפס אותי בשתי ידיו ונישק לי נשיקה אדירה על שפתיי תוך שהוא מרטיב את כל 
פניי בדמעות של אושר.

זהו כבוד מיוחד בעבורי להיות אח לאחד שכמוך. כולנו יודעים את העתיקות ואת היופי שאיון נושאים 
בתוכם, אולם להיות עדים לנדיבות שכזו שבאה בצורה פשוטה כל כך ולא מתיימרת, בדרך שאינה 

מבקשת לה כתרים או תארים, בצורה שקטה ואנושית כל כך, זה מאוד חזק.
אמנם אנחנו, הציפורים, חיים תחת כסות של סוחרים בעולם הזה, אולם כסותם של איון הרבה יותר 

חזקה - הם מתחזים לאנשים!
ומדוע אתה כל כך מאדים ונבוך יקיר? - הלא נכון הוא הדבר?

הרי יודע אתה שהוא נכון.

אתה צודק אח יקר. אני רק חייב לומר שבעבורי כך הוא הנכון והפשוט. וקל לשכוח שזו אינה תמיד 
הדרך של כולם.

בכל אופן, נתתי את הטבעת והמתנו עם כל ההמון לשפל שתגיע.
עוד לפני שהאבנים נראו לגמרי, אחי היפה, כאן, עלה על סוסו ודהר אל האי.

מה הוא עשה שם - איני יכול לומר. הוא מסרב לגלות את הסוד.

איך סוד יהיה זה אם אגלה אותו - הא?

סוד של ממש.

האישה הייתה עמי?

הייתה.

שנינו היינו בטוב?

הייתם.

הטבעת שלך נותרה אי שם באי בידיהם של כוחות קדמוניים ומאוד זרים לתפישה האנושית?

לא יודע - על האי הרי לא עליתי כי נמלטנו, זוכר?

זוכר מאוד. זוכר כיצד בעוד האישה המעולפת קשורה לגבי ואני דוהר חזרה בדרך לא דרך של אבנים 
מחליקות ואל מולי ההמון הזועם, קראתי אליך בקול הרם ביותר שהייתי יכול.

כן - ממש זעקת אלי: "בואאאאאאאאאאאאאאאאאאאאה!"
ואני ידעתי בדיוק את התוכנית. זה היה הרגע שלי ליצור הסחת דעת כדי שנוכל לשחרר את עצמנו 

ואת האישה בבטחה.
כפפותיי היו כבר על ידיי ואני הנפתי את שק המטבעות אל על וזרקתי מטבעות לכל עבר בעודי צורח: 

אוצר לכולם! מטבעות כסף לכל מי שרוצה!"
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איי - כך הוא. בדרך כלל אני מאוד מתעצב אל מול החמדנות האנושית לכסף. זוהי התנהלות עצובה 
וגם מביישת בעיניי, ואולם כך הם האנשים.

באותם רגעים הייתי מאושר מנטייה אומללה זו.

כן - פתאום כל הכעס, החימה והנקמנות עזבו את כולם והם היו זוחלים ומתנגשים זה בזה, דוחפים 
אחד את השני ומועדים זה על זו גם כן, בניסיון למצוא את המטבעות בחושך ולאורם המאוד צנוע של 

הלפידים הבודדים שהביאו עמם.

ואז הגעתי אליך...

נעצרת לרגע בו הנפתי את עצמי אל הסוס...

אתה הנפת ואני משכתי לא מעט גם כן...

נכון, אח יקר. צודק. משכת היטב.

אותך - אמשוך תמיד.

ואליך תמיד אבוא גם בלי שתמשוך.

שוב אתה מסמיק אהוב.

הנח וספר את ההמשך.

אז הוא עלה על הסוס ובעוד הוא אוחז את האישה מאחור ואני קשור אליה מלפנים, והיא מעולפת 
לגמרי, דהרנו משם והלאה מותירים כפר שלם לדמיונות ולשכחה שתבוא אחר כך.

נותר לנו רק עוד מסע של כמעט שלושה מחזורי לבנה עד שהבאנו את הנערה אל אישה אחת שאני 
מכיר שתהיה בעבורה בית וחונכת ותלמד אותה כיצד להשתמש בכישורי ההתמסרות שלה לכוחות 

הנעלמים בדרך כזו שהיא תהיה אורקול נהדרת של אמא.

כן. ללא ספק התברכנו שאמא שלחה אותנו אל אורקני.
לא רק שהצלחנו להציל את האישה, ולא רק שיש עכשיו סיכוי נהדר לאורקול של אמא בעולם, גם 

יש לנו הרפתקה נהדרת לספר.

וגם היינו עוד זמן ביחד אחר כך.

זמן של עונג אח יקר.

זמן של עונג בהחלט.
בואה, אני חושב שהוא נרדם.

נרדם ממש.
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ואיני יודע מאיזה חלק של הסיפור הוא כבר לא היה עמנו.

טוב, זה אומר שניאלץ לספר הכל מחדש.

אם אתה חושב שאני מתכוון לבזבז את הזמן הקצר שיש לי במחיצתך בתוך פונדק מעופש - אתה 
טועה.

בוא אח יקר - הדרכים ששנינו כל כך אוהבים מחכות לנו. אמא אדמה כבר לא מוכנה לסבול את 
הישיבה שלנו והגיעה העת לנוע.

אה - יש לי משפחה נהדרת.
נצא. 
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12
מֹוִיָרה 

ִליָנה 
ִניְמָהאּו 

Hole o' Rowe

מוירה היא אחות הרוח. היא זו השולחת את קריאותיה על הרוחות האינסופיים של אורקני.
לינה היא אחות האדמה. היא זו הלוחשת את קריאותיה על העשב, על השבילים ודרך השורשים של 

העצים העתיקים שפעם היו באורקני ואילו היום נותרו רק כחלום נשכח.
נימהאו היא אחות הים. קריאותיה שלה נשלחות על הגלים.

שלוש האחיות הן אלה הקוראות אליי, אלייך, אל רבות ורבים מאיתנו.
הן אלה אשר מחליטות אל מי הקריאה להגיע אל האי המכושף נשלחת, ועד כמה חזקה ודורשת 

היא תהיה.
הן מהכוחות האדירים של האי, מהקדמוניים ביותר עליו, ומהמקודשים ביותר שישנם בעולמנו בכלל.

הן אלה אשר מושכות את הלב של אלה שיכולים לא רק לראות את העשב הגבוה הנעים, לשמוע את 
הגלים המתרסקים באינסופיות אל הצוקים, ולרקוד ברוח שאינו נרגע אף פעם, אלא גם לגלות את 

הנסתר, את הנעלם, את שבדמדומים, את שמעבר לזווית העין.
אם הגעת לאורקני והקסם מתגלה אליך, ברך את שלוש האחיות, כי הן, הן אלה, אשר הביאוך לכאן.

m
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באורקני אגדות רבות על נערות כלבי הים היפהפיות. הן חיות בעולם הנסתר שמתחת לפני המים. 
ביתן הוא טירות אלמוגים, עדיי פנינים ונשפים מופלאים לאורות לבנה. חייהן הם חיי מקסמים ופלאות, 

ריקודים, סיפורי כשף קדמוניים ולחישות ולטיפות של אצות בשלל צבעים.
לפעמים, הן עולות אל החוף.

יופי עוצר נשימה. כאן הן  ונותרות נשים של  עולות אל החוף, פושטות את פרוות כלבי הים שלהן 
מתערבבות עם בני האדם לזמן קצר, מותירות רסיסי חלומות, זהרורי פנטזיות ולבבות הנכספים 

לקסם, ושבות ועוטות את פרוותן המכושפה כדי לשוב אל מצולותיהן.

m
בהול-או-רוו, לפעמים תמצא אחת משלוש האחיות מקיימת את הטקס הקדום כל כך הזה.

שם, בין אבנים קדומות ואל מול חלון מכושף אל הים ואל כל שמעבר, היא תעטה את פרוות היותה 
האמיתית ותניח לעצמה להיות.

כי אין להם כל רצון לרקוד  ירקדו מסביבה  היא תתכסה בנוצות השחורות של הלילה, הכוכבים 
ולעגל את דרכם סביב כל דבר אחר כשהיא באזור, היא תהיה יישות של אורות מסתחררים וקשתות 

המתערבלות אל תוך עצמן ומחוצה להן בו זמנית, היא תהיה משוחררה, פראית וחופשית.
כן - כך היא תהא. תהא היא.

ולאחר זמן, תשיב את עצמה לדמותה האנושית ותשוב אל אחיותיה ותמשיך לקרוא ולמשוך ולזמן את 
אלה שתבחר להביא אל המקום הקדוש הזה, אשר האנשים החיים עליו קוראים לו בפשטות נוראית 

"אורקני".
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הגליל בישראל

אומרים שעם בואם של הכוהנים לעולמנו, הקסם ברח ממנו והלאה.
נמלט מכאן ורק נותר חבוי ונסתר במקומות נשכחים ומרוחקים מכל לב.

כאשר הרגליים יורדות מהסירה ודורכות על המזח המוביל אל החוף של אורקני, אין ספק והידיעה 
ממלאת את ההוויה - כאן נותר קסם. מכאן הוא לא ברח.

מרגישים את זה מעקצץ מכפות הרגליים ועולה במעלה הגוף עד לקצה הראש בעודו מותיר חום 
מוזר ומעט תנועה שאינה ברורה, בבטן.

כאן, מגלים שאין המבטים לצדדים מנסים לגלות כייס מקומי או חמסן מסוג אחר, כאן מחפשים את 
זו שאולי תקרא את עתידך או אולי תפתח לך איזו דלת למרתף כשפים נשכח.

ובזווית העין כבר חשים בקריצות של אלה  כאן, הולכים לאט, לאט, לכיוון בתי ההארחה השונים 
האחרים, אלה שאינם נראים לכל אחד.

כאן, יש עדיין קסם.

באנדרטאות האבן האדירות והקדושות של אלה שחיו כאן לפנים - מאות ואלפי שנים לפני דור זה - 
מצאתי קולות והדים. ברכה שרתה עליי בעודי משוטט באי, וחזיונות ומקסמים רבים הסכימו להיפתח 

אליי ולספר לי את סיפוריהם המופלאים.
סיפורים הם חשובים.

הסיפורים שלהם חשובים.
הם משמרים את ההסטוריה שלהם ושל כולנו.

הם מגלים לנו את מסע האנושות שהוא המסע שלי ושלך, גם כיום.
הם מגדירים לנו את עצמנו והם מלמדים אותנו כיצד לחיות וגם מדוע.

כל סיפור הוא אישי, הוא כללי, ויש בו הרבה נסתר מעבר למה שהוא מגלה.
בדיוק כמו לכל אדם.
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אורות הכשפים של אורקני פתחו בפניי את עולמם בבקשה לחלוק את אשר אחווה, וכך אני עושה.
בלבי שלוש תקוות בעבור אלה שהגיעו עד לעמוד אחרון זה:
תקווה שהמסע בעקבות הקסם של הגבירה יתחיל בעבורך.

תקווה שסיפורי הקסם האלה, ושלך ישותפו ממך אל העולם.
תקווה שאורקני תקרא גם לך... וקריאתה תיענה.


