
פרולוג

העצים ביער ָנָדם העתיק ניצבו זקופים ורחוקים זה מזה. צמרותיהם 
הלבנות שמוטות מטה וסביבם צמחייה דלילה וחיוורת. מרחוק נראו 
כקבוצת ישישים נוגים ומכונסים איש בתוך עצמו, מבכים עידני חיים 
אבודים ששקעו לתהומות השכחה. עץ אחד עמד שם, עתיק מכולם. גזעו 
רחב עד מאוד, שורשים עבים, חשופים מאדמה, מתפתלים סביבו ופגעי 
הזמן ניכרים בו. ברק שהכה בו השחית את ענפיו; נמלים, תולעים 
וחיפושיות רעבתניות אכלו את תוֵכי גזעו, עד כי יכול היה אדם להיכנס 

ולהיבלע בתוכו מבלי שייראה מבחוץ.
שם הוא ישב, גוֹו הדק שחוח. שיער ראשו וזקנו הארוך, הלבן כחלב, 
צונח מטה ומתמזג עם ׂשלמתו הצחורה, מקשיב לקול שירת היער המונה 
הקצרים,  הזהירים,  וציוציהן  עמלניות  ציפורים  המתכלים.  ימיו  את 
רחש חרקים בעשב, העלווה המתחככת בענפים. שומע את קול העלים 
האדמה,  על  הנבולים  אחיהם  עם  ומתאחדים  הנושרים  המתקפלים, 

מזינים את שורשי העצים הטורפים את לחותם וריקבונם המבורך.
הגזע הפצוע נאנק. או אולי היה זה הוא עצמו, כשחש את עצמותיו 
מתארכות ולוחצות את עצביו בכאב שאין לשאתו. ציפורניו המעוקלות 
ננעצות בירכיו, שורטות אותן עד זוב דם. הכאב כבר הגיע לשיאו וחדל. 

אחריו באה הרווחה הגדולה.
תהיה  נוראה  כמה  מעשיו.  על  ישלם  עוד  הזה  העולם  ַהלּוָהַלָמאָנה. 
נקמתו. הם, שכלאו אותו במרתף על מנת שיכלה את חייו נשכח מלב, 
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מבלי לדעת שקירות אין בהם כדי לעוצרו. ולא עמקי הבור ולא השערים 
והשומרים, אשר סרו למשמעתו בלי דעת מהו הכוח המניע אותם. הם 
יראו מפניו. כוחו הלך וגבר, והיה רב יותר מאשר בימי גדולתו. הזעם 
ואש הנקמה העצימו את יכולותיו. הוא חרש מזימות ובנה את תוכניתו. 
בסתר המרתפים ובמאורות הלך ובא כרצונו, משמר את סוד החיים 
ותוהה: האומנם יחיה לנצח? המלכה מתה. גם המלך. והוא עוד כאן. 
אבריו צומחים ומתארכים. לבו ממשיך לפעום בעוז כלבו של איש צעיר. 

האם נפשו תוכל לעמוד בעומס השנים?
השומרים, הנתונים למרותו סיפקו לו את מחסורו והעבירו את פקודותיו 
לעושי דברו. הם, שחפרו על פי הוראותיו את המנהרה הארוכה שמוצאה 
בעמקי גזע העץ הסב. איש מהם לא נותר בחיים לגלות את דרך המילוט. 

ַהֵמלּוַהָלה. הוא ידע לכלכל את מעשיו בזהירות.
עתה הוא מגיח מהפתח המפויח שבגזע העץ, מזדקף ונושם את האוויר 
הקר. בידו אוחז בקבוקון בהט זעיר. בתוכו סם החיים, בתוכו האופל 
והאין קץ. הוא ירא את אשר בו. הוא חומד אותו. הוא נתון למרותו. כן. 
בין קירות המרתף יכול היה לצאת ולבוא כרצונו, לצוות ולהביא אליו 
כל איש שחפץ בו. כאן, ביער, כמוהו כאחד העצים הללו, כלוא עמוק 

בתוך תשוקתו ובתוך בדידותו הנחרצת.

 חלק ראשון 

מלכה לבנה

Q



 פרק ראשון 

טופז

שביל האיילים התפתל במעלה ההר, בין הסלעים והצמחייה השופעת. 
ריחות המנטה והמרווה התפשטו באוויר ההרים הזך. ַטְנִטי ָמִרין קטף 
רוזמרין, עלי חרדל הבר הרעננים,  מצמחי התבלין שניקרו בדרכו; 
תפרחת זרעי השומר, אזוב, זוטא, לבנדר. את כל אלה טמן בתרמילו. 
אמו תשמח ודאי לתבל בהם את תבשיליה. הוא כבר יכול היה להריח את 
ריחם העשיר העולה מן הקדירה, ואת ריח מאפי הלחם הידועים שלה. 
מהמקום בו נמצא, יכול היה לראות את העמק ואת הערוץ למטה. לפניו 
ראשי הרים, מתגבהים זה לצד זה כמו כובעים מחודדים וראשם בשמים.
יותר מכל לשוב הביתה. הוא שבע די והותר מהשקט  ברגע זה רצה 
ומההוד של הפסגות התמירות. אולם ידע שאביו לא יוותר על המשך 
החיפושים עד שימצאו את מרבץ אבני החן. בעיקר עתה, לאחר שהתגלו 
סיכוי שאביו  היה  סימנים המעידים על מציאותו בקרבת מקום, לא 
יכריז על שיבה הביתה. הוא עצמו התייגע מחקירת הקרקעות והסלעים 
המדוקדקת של אביו ושני אחיו, וביכר ללכת בעקבות תחושותיו שיביאו 

אותו מהר יותר, כך האמין, לגילוי הנכסף.
למטה, מעבר לעיקול, יכול היה לשמוע מדי פעם את קולותיהם. זה 
מכבר רחק מהם והגביה, בטפסו אל ראש ההר. מבקש להשקיט את חוסר 

המנוחה שתקף אותו, החופן את לבו, לוחץ ומקשה על נשימתו.
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והשפנים  הסלע  מערות  של  החינני  המראה  מעלה.  עיניו  נשא  הוא 
המציצים מתוכן על רקע שמים תכולים היה מרגיע מעט, אולם לא היה 
בו כדי למתן את כאב הרגליים, היגעות מההליכה ומהטיפוס במעלה 
ההר. עקביו זעקו בענותם עם כל צעד נוסף שצעד. הוא הוסיף ללכת על 
אף הכאב, מפלס דרכו בין שיחים קוצניים בתחושה שהכיוון שהלך בו 

מוביל אותו אל המקום הנכון.
לבסוף, נכנע לעייפות והתיישב על סלע רחב ושטוח. פרחי צבעונים 
הזדקרו לצדו. אמו היתה ודאי שמחה לו הביא לה גם זר של פרחים 
מלכותיים אלה, שכתרם הכתום-אדום מזדקר בגאווה. בכל זאת נמנע 
מלקטוף, ביודעו שאחיו ילעגו לו אם יראו את הפרחים בידיו. "חמודון 
של אמא," הם יאמרו, "אולי תרצה שנקלע לך צמות?" לא. הוא לא 
ייתן להם את העונג הזה. גם כך היו מוצאים דרך בכל הזדמנות לצחוק 
ולהתל בו על פזיזותו, על תמימותו, דמיונותיו, על קומתו הנמוכה – 
ומה לא. ככל שניסה לא עלה בידו להתחמק מִחצי לעגם. הם, הבוגרים 
ממנו, הגבוהים והתמירים, אהודים על חבריהם, דרכם צלחה. תמיד 
נראו לו בטוחים בעצמם ומרוצים ממעשיהם. לצדם הוא חש עצמו כהולך 
במסדרון צר ונתקל בלי הרף בזיזים ובחודי אבן האורבים לו להכשילו.

הפעם הוא ימצא את האבן היקרה. בדרכו שלו ימצאנה. הוא חייב לפרוץ 
את המצר.

טנטי נשא עיניו למעלה. ההר הזדקר כקיר זקוף. סמוך לקצהו נראה 
פתח של מערה. הקולות ההולמים בבטנו התגברו בהביטו אל הפתח 
הפעור. "זה שם. זה שם," זמזמו בראשו מלים. אביו לימד אותו להקשיב 
לקולות האלה. לו רק לא היה ההר סלעי ותלול כל כך היה עולה מיד, 

ללא היסוס.
"וכי חרדון אני שאטפס במתלול?" רטן, "ומי אמר שדווקא עליי מוטל 
למצוא את האבן ולסכן את עצמי בטיפוס מטורף שכזה?" קהל הצבעונים 
שאליו הפנה את טענותיו השיב בשתיקה מתנכרת. שפני הסלע חיככו 

את כפותיהם זו בזו והתבוננו בו ממרחק בטוח.

הוא מתח את שולי כותנתו וזקף את גבו. גם כאן, בהרים, לבוש בגדי 
מסע, הקפיד טנטי על הופעתו. שרוולי חולצתו הרחבים היו מקופלים 
בקצותיהם בקיפולים ישרים, המעילון חסר השרוולים היה מהודק 
כעולה  נראה  בארובותיהן  מעט  השקועות  בעיניו  המבט  למותניו. 
מתהומות רחוקים. נמשים אחדים השתפלו מאפו אל לחייו, משווים 
לו ארשת נסערת וסקרנית. קומתו הנמוכה גרמה לו עוגמת נפש, כמו 
גם אותם נמשים שצצו והתבלטו לאחר שהייה ממושכת בשמש. רוצה 
היה להיות גבוה ונאה ושזוף כאחיו. הוא הסיר את כובעו להתאוורר, 
מעביר את ידו על שיערו האפרפר שקצותיו מוזהבים בצדעיו ובמצחו. 
כאן, בהרים, כשהוא לבדו, יכול היה לזקוף את קומתו ולחוש את 
הרוח בצווארו. ליהנות מחוסן גופו המתפתח ולדמות שהוא מגביה 

וצומח.
קולות הדיבור הגיעו לאוזניו מעומעמים. נראה לו שזהו הזמן לשוב 
אל אביו וֶאָחיו. שימצאו הם עצמם את המקום. הרי הם מומחים גדולים 
באיתור מחצבים. שיטפסו הם. אם הוא יספר להם על המקום הזה ְּבֵלְנד 
ְוִסיְנָּבר לבטח ילעגו לו ויבטלו את דבריו. אם לא יספר להם הוא מועל 

בתפקידו, באמונו של אביו.
הלחץ בבטנו גבר. חוסר היכולת להחליט שיתק אותו. נשימתו קצרה 

וחזהו היה כאחוז בצבת.
"צבעונים מטומטמים!" הוא צעק לפתע, והכה בידו בכוח על הכותרות. 
גבעולים התכופפו  וכמה  נתלש  מצבור הפרחים התכופף. פרח אחד 

ונשברו ללא תקנה.
טנטי הרים את כתר הצבעוני הכרות. הוא ניסה ליישר את הגבעולים, 
"אני מצטער". הוא הפנה את ראשו הלאה ממראה הפרחים העלוב. כך 
ישב ללא נוע, עוצם את עיניו, מבקש להרגיע את נפשו. הוא חש את 
יקוד השמש על שמורותיו. אור אדום-כתום עז חדר מבעד לעפעפיו, 
מציף את פניו, זורם וממלא את אבריו. "אני באמת מצטער," חזר ואמר. 
הצבע האדום שעטף אותו העמיק והאפיל עד להיותו שחור. הוא נשם 
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עמוקות ונשף לאיטו. פעם ועוד פעמיים, לוחש ומתנדנד קלות, לבסוף 
שקע ונבלע בתוך האופל. הזמן נמחה ונעלם.

הוא לא ידע מתי החל הטיפוס. ברגע מסוים מצא עצמו נאחז בסלעים 
וגורר את עצמו מעלה, כמו היה לטאה. כפות ידיו זבות דם. ברכיו 
דואבות ממכות ומכובד גופו. הסלע עליו ישב קודם לכן נראה הרחק 
למטה ממנו. אם תחליק ידו, אם רגלו לא תיאחז נכונה בזיזי האבן, הוא 

יתדרדר מטה ויתנפץ אל הסלעים. איש לא יהיה שם להצילו.
הוא התנער ממחשבותיו והוסיף לעלות. עוד מאמץ קטן. הוא הגביה את 
גופו, משך עצמו מעלה בכוח שרירי ידיו וצנח על רצפת המערה הלחה. 
מעליו שמע את משק כנפי העטלפים הנמלטים. ריח טחב כבד מילא 
את המקום. הוא הוסיף וזחל מעט, בוחן את המקום. משהתרגלו עיניו 
לאפלולית הבחין בגושי אבנים מחוספסים וסגלגלים, שהיו מפוזרים 
בקצה הצר והעמוק, מקום שגופו לא יכול היה לעבור ולהגיע עדיו. טנטי 
זחל עוד מעט פנימה ושלח את ידו. קצות אצבעותיו המתוחות גיששו 
וחיפשו עד שנגעו באחד הגושים. כשניסה לאחוז בו חמק גוש האבן 
מידו והחליק הרחק פנימה. הוא גידף והמשיך לגשש. קצה אצבעו נגע 
בגוש אחר. אולי גדול יותר. טנטי היה נרגש. הוא ייקח אותו ויהי מה! 
כתפו נעצרה בפתח הצר. הוא ניסה למתוח את ידו. נעץ את ציפורניו 
בזיזי האבן, גלגל אותה בעדינות, נזהר שלא ללחוץ חזק מדי פן יחליק 
ויחמוק הגוש העגלגל הלאה ממנו. מעט מעט התקרבה האבן, עד שיכול 

היה לחפון אותה בכף ידו.
"מצאתיך, יפהפייה," לחש וחבק את האבן אל בטנו. הוא לא היה צריך 
לבקוע אותה כדי לדעת שבתוכה נמצא האור והזוך המושלם, ענוג ורב 
עוצמה כאחד. הוא השתהה, יושב על שפת המערה הזעירה, אוחז באבן 
היקרה בשתי ידיו. עוד רגע אחד רצה לחוות את העונג, את שמחת 
הניצחון, בטרם יוציא מתרמילו את דגל הסימון ואת החבל שבעזרתו 

יגלוש מטה.

 פרק שני

שודדים

הרי ִאיְזֵמָרְנד ניצבו רמים ונישאים משני צדי הקניון, ראשיהם מוסתרים 
בין העננים הכבדים. צוקים חדים שהושחזו על ידי רוחות עזות הטילו 

צללים כהים וארוכים, שנראו כבעלי חיים מעוותים.
ָּתְרִקָיאן ושניים מבניו המשיכו לטפס לאורך השביל, מתעלמים מהנוף 
הירוק, מהרוח השורקנית שאיימה להפילם אל התהום ומתלילותו של 
השביל. מורגלים היו בתנאי שטח קשים. אך עתה, כשהגיעו אל הדופן 
השטוחה ועצרו לרגע לשאוף אוויר, חשו בעייפות הרבה שהצטברה 
בימים האחרונים של מאמץ בלתי פוסק. הם הגיעו למשולש הסלעים 
נאחזו בקרקע  הֶׁשְרָנן ששורשיו החשופים  הגדול, התיישבו בצל עץ 
הסלעית באומץ, מוגנים מפני השמש והרוח. תרקיאן פרש את המפה 

שבידו ובחן את המקום בו נמצאו.
ְּבֵלְנד, חסון ובהיר שיער, שפך מים לתוך כף ידו ושטף את פניו. "מזה 
שלושה ימים אנחנו משוטטים באזור ואין שום רמז למחצב הספיר," 

אמר. "לא הגיע הזמן לוותר ולחזור?"
"אני אומר שאנחנו צריכים לפנות מזרחה," אמר ִסיְנָּבר, אחיו הבכור. 

"ליד הערוץ נמצאו כבר הספיר והאודם בעבר."
האב תרקיאן המשיך לחפש במפה. "המחצבים שם דלים," אמר, "ואינם 
מצדיקים כרייה. לפי דעתי אנו נמצאים באזור עשיר מאוד ועם זאת 
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קשה לאיתור. המרבצים כאן חבויים עמוק באדמה. חפשו פתח של מערה 
או נביעה של מעיין. זה עשוי להביא אותנו לגילוי חדש."

בלנד סרק את בלוריתו הזהובה באצבעותיו. "חיפשנו כאן ושם ולא 
מצאנו שום סימן," אמר בכעס.

"סבלנות, בנים. אני חש שזה קרוב. אנא, תנו לי לחשוב." תרקיאן הדף 
את בניו לצדדים, "זוזו מלפניי. אנא. אני זקוק למרחב חופשי."

"אבל אבא..."
"המתינו. אני נכנס להתקשבות. בינתיים, לכו חפשו את אחיכם. הוא 

נעדר זמן רב מדי."
סינבר ובלנד כיבדו את אביהם וקיבלו את מרותו. אולם כשהיה מתיישב 
ברגליים מקופלות, מצמיד אמה לאגודל ועוצם את עיניו, האמינו שהוא 

מבזבז את זמנו במנהגים שאבד עליהם הכלח.
ְּבֵלְנד משך את אחיו בידו, ורטן: "שוב התקשבות. זה ייקח לו שעות. 

אנחנו עומדים באמצע היום ולא מצאנו סימן למחצב."
המכרות  מומחה  עדיין  "אבינו  סינבר.  אמר  היפה,"  אחי  לך,  "לאט 
הראשון באיזמרן. סמוך עליו. אם הגענו עד כאן, מן הסתם קרובים אנו 
למקום הנכון. שיבה הביתה תיאלץ אותנו להתחיל מחדש. בינתיים, עד 

שיסיים את התכנסותו, בוא נלך לחפש את טנטי."
"המתן עוד מעט, סינבר," אמר בלנד. "אנא, הקשב לי. הזמנים השתנו. 
כיום הזמן הוא גורם משמעותי. כשהחקלאות גוועת ואיזמרן כולה תלויה 
בכלכלת מחצבי אבנים טובות, עלינו להתבסס על ידע קרקעות. לקרוא 
את הסימנים בלי להחמיץ פרטים. אבא מתקשב ואנחנו נגררים אחריו 

שלושה ימים ללא תוצאות."
הוא הרים אבן ושפך עליה נוזל מבקבוקון ששלף מכיסו. "ראה, אין 
בה שום חומר שיעיד על מחצב בסביבה. אנחנו תשושים ומטורטרים, 
וזאת בשל האינטואיציות ותחושות זרימה שאבא מדמה להרגיש. האזינו 
לאבנים, הן מדברות. הוא אומר. סינבר, כל חיי אני הולך בהרים האלה 
ומעולם לא שמעתי אבנים מדברות," הוא הניף את ידיו בסערת נפשו.

"כבד את אביך, אחי. גם אם אינך מבין אותו. ממנו למדת כל מה שאתה 
יודע." סינבר פנה לעבר השביל המוליך מעלה, אל המקום שאליו שיער 

שאחיו הצעיר שם פעמיו. בלנד, עדיין ממאן להירגע, צעד בעקבותיו.
"הידע הישן שייך לעבר," אמר. "אנחנו צריכים להתקדם ולפתח את השיטות 

החדשות, שמבוססות על מחקר מבנה הסלע הקדום. הגיע הזמן ל..."
דבריו נקטעו על ידי ברד של אבנים מדרדרות. האב, שהתעורר באחת, 

ושני הבנים, נצמדו אל קיר הסלע למצוא מחסה תחתיו.
"היי, אבא, סינבר, בלנד. תראו, תראו." מאחורי האבנים המתדרדרות 

גלש אחיהם הצעיר, מועד וקם, נרגש כולו.
"טנטי, השתגעת?" קרא בלנד, יוצא ממחסה הסלע. "כמעט הרגת אותנו 

עם האבנים האלה. לאן נעלמת?"
"מצאתי, מצאתי!" קרא טנטי.

"מה מצאת?"
טנטי זרק לעברם אבן. סינבר תפס אותה בזריזות, שנייה לפני שפגעה 
בראשו. הוא שלח מבט זועם אל טנטי. בראותו שטנטי מחייך השליך את 
האבן חזרה לעברו בכוח. ּבֵלְנד הציל את אחיו הצעיר מפגיעה כשהושיט 

את ידו, תפס את האבן במעופה, ובחן אותה.
"טופז אציל," צעק. "איפה מצאת אותו?" הוא מיהר והגיש את האבן 

לאביו.
"למעלה. אני אומר לכם. אם תעלו עוד קצת תוכלו לראות את הדגל 

בפתח המערה."
"איך מצאת?" שאל בלנד.

"פשוט הלכתי," אמר טנטי. "הרגשתי שהאבן קוראת לי. אתה מבין למה 
אני מתכוון? הרגשתי זרימה הפוכה כזאת והלכתי אחריה."

"זרימה הפוכה?" תרקיאן חייך. "הקשיבו היטב לנער. הוא יהיה חוקר 
מכרות אמתי." הוא פנה אל סינבר "מה אתה אומר, האבן טובה?"

ירק עליה ושפשף אותה. "אני רואה סימנים  סינבר נטל את האבן, 
טובים. בלנד, מה אתה אומר?"


