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  פרק ראשון

  

  הקדמה לקורא

בטוח אם מה אני לא . 2009חודש דצמבר של שנת סוף ב אני רושם דברים אלו ביומני, יקר קורא

 שחזו עיני ומה ששמעו אוזני אמת היא או שקר גס הנובע מנפילה אל השיגעונות והטירוף שאוחז

אני פסיכיאטר , שמי הוא פרופסור אלכס אילטרמן. באלו אשר אני בא איתם במגע באופן יומיומי

שמש ולחוות דעה על -לעיתים נדרש אני לפקוד את המוסד הסגור בבית, ופסיכואנליסט  במקצועי

אך הכול התחיל בעבודתי האישית כשקיבלתי למשרדי את מר רפאל הלוי בפעם . המאושפזים שם

  .הראשונה

  

  החלומות המשונים של מר לוי

מר לוי בא בפני כדרכם של אנשים רבים בעת הזו לבקש עצה בנוגע לתרופות נפש שונות שעשויות 

תרופות אלו מעוררות או מרדימות ייצור חומרים כימיים . להקל על חייו בביצוע משימות פשוטות

לעבוד טוב יותר או ללמוד טוב ובעיקר עוזרות לפלוני , אלו ואחרים העוזרים ליציבות הנפשית

כדרך התלהבותם של צעירים בני גילו שהוא עושה הכול על מנת להצליח , מר לוי סיפר לי. יותר

ובמהלך היום הוא אינו מסוגל , שנתו תזזיתית ולא יציבה. בלימודיו באוניברסיטה אך ללא הואיל

מר לוי הראה את כל . מטרידים נוחות ובמראות- חלומותיו היו מאופיינים באי. להתרכז כלל ועיקר

לכן רשמתי לו את הכדורים וביקשתיו , הסימנים האמורים לטיפול בתרופות העוזרות לכך

  .להתייצב בשנית בעוד כחודש לחוות דעת נוספת

, מר לוי נראה מוטרד יותר מאשר בפגישתנו הראשונה, 2000למרץ  1-בפגישתנו הבאה שנערכה ב

. יוון שהעור תחת עיניו תפח והשחיר כמנהגם של זקנים מוטרדיםנראה שלא ישן היטב זמן מה מכ

חששתי בתחילה שמא התרופה רק . פניו של הלה היו חיוורים ואף לבנים כסיד בנקודות מסוימות

אך הדברים שנאמרו בפגישה זו פסלו מייד . ולכן פסקתי להפסיק עימה באופן מיידי, הרעה איתו

  . הייתה זו דרך הפעולה היחידה שיכלתי להציע –ל זאת ובכ, את התרופה כגורם עיקרי לבעיה

, רפאל דיבר על כך שמאז שניתן הטיפול חלומותיו זכורים לו ביתר פירוט ולכן שינתו גרועה מתמיד

הוא , לעיתים. הוא מקיץ באמצע הלילה כשזיעה קרה עוטפת אותו, שמא אומר סיוטיו, מחלומותיו

חר שהקיץ ומבלה את שארית הבוקר המוקדם בשתיית אינו מסוגל כלל לחזור לישון לא, אמר

  .משקאות אנרגיה בכדי להישאר בין הערים

רפאל אמר שכשאשר שקע בשינה עמוקה הוא : 2008בפברואר  12החלום שחלם מר לוי בתאריך 

חשיכה כה עמוקה שחשש כי יאבד בה ולא ימצא את דרכו אל האור , היה מוקף בחשיכה סביבו

רובם אינם מובנים לו כלל אך דבר אחד הצליח לזכור , הוא שמע לחשושים מתוך האפילה. בשנית
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המוזרות שדרך הגייתן נמנעת מלשוננו , המילים המשונות, כי ביטוי מסוים חזר על עצמו שוב ושוב

קולות רבים ושונים בחלומו חזרו על מילים אלו בחלומו ואז ". פהחטן"-ו" הולו'קת: "בעברית

  .הקיץ

לאחר יומיים בהם לא ישן , בחלום נוסף שחלם: 2008בפברואר  25וי בתאריך החלום שחלם מר ל

כי איתו בחלום נמצא עוד , ראה רפאל את עצמו באותו עולם חשוך אך עתה היה מוכן להישבע, כלל

אלא רק שהקולות הרבים נעלמו ועתה קול , הוא לא ידע לומר מה בדיוק היה אותו דבר. דבר נוסף

השפה נשמע . היה ברור לו שזו איזו שפה זרה שלא שמעה אוזנו מעודוכעת , אחד דיבר אליו

  . כאלו שניתן לשמוע בסרטי בדיה שונים בקולנוע, כלחשושים נוראיים ומוזרים

לא היה ניתן לקבל ממר לוי מידע מדויק : במרץ 1- לפברואר ועד ל 26- החלומות שחלם מר לוי בין ה

נראה היה שהוא סובל מאפיזודה פסיכוטית , זזיתידיבורו הפך מגומגם ות. אודות חלומות אלו

כל שהצלחתי לחלץ ממנו הוא שבחלומו הוא רואה דמות . נוראית ביותר בעודו מדבר על חלומותיו

דבר המכוסה . אנושי שאפשר לתארו בקושי רב-דבר מה על, לא חייתית, לא אנושית, משונה

בעיניו האנושיות של מר לוי גורם לו  כמו רק ניסיון תפיסתו, נראה-קשקשים שנראה ולעיתים לא

היצור היה , נראה היה שהיצור מכונף הינו הכלאה חולנית בין ינשוף ולבין תמנון ענק. לסחרחורת

מילה אחת חזרה באופן קבוע בכל החלומות . בחלומו בגובה של עשרות מטרים לכל הפחות

  ". ייה'ראל: "הקטועים הללו

הורתי למזכירתי לבטל את פגישותיי שבין , את התרופהתי את רפאל לעצור לאלתר ימייד הנח

לבדוק , השעות ארבע לחמש בערב בשבוע הקרוב והבטחתי לו כי אבוא לבקרו בביתו בכל יום

קבעתי , כמו כן. באופן אישי האם הפסקת מתן הטיפול תעזור לו להתגבר על סיוטים נוראיים אלו

  . לו בדיקת דם לבצע בבהילות המרבית

הקשתי על . שם הוא שוכר דירה לבדו, ים- הגעתי אל מעונו בבת 2009במרץ  2- ב, למחרת היום

כי גם הלילה לא ישן כלל וכי , בעיניים דומעות, אז סיפר לי. דלתו והוא הכניס אותי אל הסלון

, אחת לעזור לו להירדם והשנייה, רשמתי לו מספר תרופות. החלומות ממשיכים במלוא עוצמם

לבסוף בדקתי את תוצאות . עיניים מהירות-הבעייתיות בזמן התנועות בתקווה תמנע ממנו את

לכן הבטחתי לו שחלומות אלו . ונראה היה שהיא תקינה לחלוטין, הדם העדכנית שהגיעה-כימית

הגעתי שוב בכדי למצוא את דלתו של הלה , למחרת. יפסקו במהרה ושאפגוש אותו בשנית מחר

  . לכן עזבתי, לא היה קול או מענה בדירתו. נעולה

ומכיוון שרפאל , ביום השלישי לביקורי נראה היה שהדירה במצב זהה לזה שעזבתי ביום האתמול

. התקשרתי למשטרה וביקשתי שיבואו לעזרתי –בדאגה גמורה , לא ענה כלל לשיחות טלפון

שוחחתי עם פקד כהן שהגיע לאזור מכיוון שקריאתי הייתה , כשהגיעה אל המקום המשטרה

סברתי לו עם הצגת תעודה מזהה שאני המטפל של האדם הנמצא בדירה ואני חושש ה. משונה

פקד כהן הסכים . שבעקבות פגישותינו הלה הסתגר בדירתו ואולי יש להעניק לו טיפול רפואי דחוף
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במבט ראשון המבואה הייתה ריקה והצצה חטופה . לפרוץ את הדירה ולאפשר לי להיכנס ראשון

ונראה שהיתושים מצאו , ייתה צלחת אוכל אחת מונחת על השולחן בסלוןה. לסלון לא הניבה פרי

למרות הנורות החדשות . האוויר במקום היה חנוק והתאורה מעט אפלולית. אותה לטעמם

התקדמתי לאיטי . כמו נכנסתי לסרט אימה של תחילת המאה, שהותקנו נראה היה שחסר אור

  .ני שהלה ימצא את מותו מידיו שלומקווה למצוא את חדרו של רפאל לפ, בחדרי הבית

אך את המחזה שראיתי כשפתחתי את הדלת לא , לא היה קשה לאתר את חדרו בדירה קטנה זו

רפאל ישב במרכז החדר כשבירור ניתן לראות על גופו חתכים נוראים שהגלידו . אשכח לעולם

קירות החדר צוירו על . סכין יפאני מגאול בדם סמוך אליו ולבריכת הדם שהוא יושב בה, למחצה

נראה היה . רצוני- אינספור סימנים מוזרים ונוראיים שגרמו לי לחוש בחילה קלה המשלבת רעד לא

, על הקירות הצלחתי לזהות או להבין מעט. עתה שרפאל יושב בסימון של מחומש הרשום בדמו

זה בדמו כל , "פהחטן"ובצד אחר " הולו'קת"בצד אחד של הקיר מעל מסך מחשב שבור היה רשום 

כריח , הריח הנוראי. בין הציורים אפשר היה לראות דמויות מוזרות שלחלקן מחושים. שלו עצמו

  .במהירות קראתי לפקד כהן להיכנס ולסייע לי, לא אפשר לי להתרכז ולסקור את המאורע, גוויה

-ל מתאריך זה ועד. הלה היה עוד חי, אשפזתי בדחיפות את רפאל בבית החולים וולפסון למשמרת

אם כי הציג תסמינים של מחלות . במרץ היה מר לוי בבית החולים תחת טיפולי וטיפול רפואי 22

פוסקים וחלומותיו ההזויים נובעים מבעיה רפואית - היה נדמה שמלמוליו הבלתי, נפש מרובות

מדדים אלו השתנו , בדיקות הדם שלו לא גילו דבר. גם אם כי חומו לא עלה על הרגיל, דמוית שפעת

, מיטב התרופות שלנו לא שינו מהומה. ל כמה ימים ספורים ולא היה ניתן לחלץ מכך דברכ

עזבה אותו במפתיע מחלתו המשונה  2009במרץ  23- ב. ולמשפחתו רק נותר לשב בצידו ולהתייפח

גם חלומותיו המשונים לא שבו אליו ונראה היה . לא זכר דבר מאז פגישתנו הראשונה –וכשהקיץ 

  .ה וחוזר לשגרת יומושמתאושש במהר

הקלטתי ברשמקול את כל שאמר בזמן מחלתו המשונה ושמרתי על כך  –או לשמחתי , לדאבוני

הייתי משמיד את החומר הזה רק מהחשש פן אשתגע אם אשמע , אם היה זה רק מקרה זה. בדיסק

  .ראך לא עשיתי כן מכיוון שבאותו פרק זמן קרה מקרה זוועתי אף יות. מילים נוראיות אלו

  

  שמש-הקריאה הבהולה לסיוע מבית

שמש -יום לאחר אשפוזו של מר לוי בבית החולים נקראתי בבהילות להגיע למוסד הסגור בבית

ורק , בטלפון לא הסכימו למסור את פרטי המקרה. מכיוון שהרופאים במוסד אובדי עצות

ליבי החל , כשהתחילו לספר לי על המאורעות. כשהגעתי למקום הבנתי כמה חמורה הבעיה

ומתוך גופי החל רעד וקור אימים להתפשט עד שהגיע אף , שפטאחת בכל מ, להחסיר פעימות

שם הקאתי את , בסוף השיחה ביקשתי לגשת לשירותים לרגע לפני שאוכל לסייע. לקצות אצבעותיי

  . אך לא הצלחתי, נשמתי ואף ניסיתי לבכות
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לים בכל תקופת שגעונו של רפאל השתגעו כל המטופ, ללא צל של ספק היה קשר נוראי בין המקרים

, הדברים היו שזורים זה בזה. החלימו גם כל דרי המוסד, וכשהלה החלים. במוסד הסגור גם הם

לפני שאדע , החלטתי לא לספר לנפש חיה אודות קשר הבלהה הזה. ונוראיים באופן מבהיל ומחליא

ן גם כך הזיות קבוצתיות הן נדירות דיין ואי, לא רציתי לעורר בהלה מעבר לנדרש. פרטים נוספים

השיגעון שתקף . והוא אינו נמצא באותו מקום, צורך להזכיר לסגל הרפואי שעוד אדם לוקה בהן

כל דייר זימר קטע אחר בעוד רפאל זימר את . את באי המוסד היה שונה מעט משיגעונו של רפאל

  .עד שהיית נחרד רק מלשמוע אותו, באופן מחזורי, שוב ושוב, כולם

". פהחטן, ייה'ראל, הולו'קת: "לים על עצמן במעין קריאה חולניתכמו כישוף שטני חזרו המי, שוב

כולם חזרו על אותו קטע לפני , וביום האחרון לשיגעון של מטופלי, ביום האחרון לשיגעון של רפאל

השפה היית כל כך משונה ומחליאה שאפילו לא העליתי בדעתי , שהקיצו מחלום הבלהות שלהם

נאף 'נגלּויי מגלו'פ: "בערך כך, כפי שהבנתי, הדברים היו .לקרוא לבלשן בכדי לברר מה נאמר

  ". נגל פהחטן'ייה וגא'הולו ראל'קת

ממה שהצלחתי לאסוף מבית החולים לחולי נפש ומההקלטות שביצעתי הן למר לוי והן לחולים 

חיפשתי את . אספתי יותר מידע ורק המחשבה על כך מצמררת אותי עד לעמקי נשמתי, השונים

אביב - ונים ברשת והצלחתי למצוא פרופסור לאנתרופולוגיה מאוניברסיטת תלהסמלים המש

, נפגשנו בביתו. שפרסם מספר הערות בנוגע למילים המשונות ששמעתי ולסמלים המוזרים שראיתי

הוא גר במושב . הוא לא הסכים להיפגש במקומות ציבוריים וחששו רק הגביר את חששי שלי

במהלך השיחה הייתי צריך לעבוד קשה על . אל המרתף שלו שם ירדנו, במרחק חצי שעת נסיעה

  .מנת לחלץ ממנו מידע ולבסוף הצלחתי

ישנן כתות נוראיות וזוועתיות המורכבות בעיקר מבני תערובת שבטיים שדמם התערבב עם דם 

הגיעו לכדור , אנשים שחורי עור אלו סוגדים לישויות שעל פי האמונה. אירופאים ואמריקאים

. בפי חברי הכת שסוגדים להם" העתיקים"הם נקראים , לפני הזמן עצמו, עידן ועידנים הארץ לפני

הוא ממתין לרגע . ייה'ראל, הולו שמת וישן בעירו מתחת לפני המים'מנהיגם הוא הכהן הגדול קת

העיר עצמה מתוארת ככזו שהמרחב בה . שבו הכוכבים יהיו באיזון הנכון בשמיים ואז הוא יתעורר

המשפט הנוראי שכל דרי בית . יש שיאמרו אף שאינה פועלת לפי חוקי המרחב שלנו, תרמשונה ביו

  ".הולו המת ממתין וחולם'ייה קת'בביתו בראל"-המשוגעים דקלמו מתרגם בערך ל

סיפרתי לאותו פרופסור על תגליותיי שלי והלה הבטיח לי שיברר מה הוא אותו דבר נוראי שקרה 

אם כי עדיין לא ידעתי מהם אותם שיגעונות , עתה במקומם חלקי הפאזל הסתדרו. שמש-בבית

דברים מפחידים , כל אלו קרו יחדיו. וכך לפתע עזבו אותם, שאחזו במטופלי או במר לוי היקר

למרות שאני אדם שמאמין במדע לא יכולתי . ומוזרים התרחשו בעולמנו ואני חששתי לחיי נורא

  .לא ידעתי? ולי כת זו ידה בדברא, לתת הסבר לזוועות שפקדו אותנו לאחרונה
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אט למובנים יותר - הציורים של העיר הנמצאת מתחת למים ושל הדבר מלא המחושים הפכו אט

בתור חוקר , אני.  ואני חושש שגם מכל תודעה של בן תמותה שהוא, אך עדיין רחוקים מתודעתי

אנושיות של -העלסבלתי מטשטוש ראיה וסחרחורת עזה כשהבטתי בתמונות הגרוטסקיות ו, הנפש

  .העיר ותושביה

- ולמה הן בחרו לתפוס אדם תשוש? מי יודע מהי אותה אימה הצפונה לנו בישויות עתיקות אלו

זו חידה שהשארתי את הפרופסור . שמש-הנפש כמטופלי בית-או את תשושי, מוחין כמו מר לוי

לאחר שעזבתי את מגוריו חזרתי לדירתי וניסיתי להמשיך . לאנתרופולוגיה לתת עליה את הדעת

אך פחדתי שאני עשוי לגלות דברים  –ההקלטות והמידע שקלטתי יחדיו , נותולקשר את התמו

  .שאין ברצוני לדעת
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  פרק שני

  

ולאלו שאינם  נשים בהריוןלו לילדים, חלש- לבבעלות  לבריותפרק זה אינו מומלץ  :ה חשובהאזהר

  .הולו'מאמינים בנוכחותו של קת

  

  הכת הנוראית שגילה חברו של פקד כהן

לאחר שחברו לכוח גילה דבר מה נוראי ומכיוון , פנה אלי פקד כהן בשנית 2009 לאוקטובר 4-ב

חברו הטוב של פקד כהן פשט על בית ברמת גן בו שהו , המקרה היה כזה. התייעץ עימי, שבטח בי

, הם קנו וילה בעיר ומבוקר ועד ליל ביצעו את הטקסים הנוראיים שלהם. חברי כת מוזרה ונוראית

ות מה קורה בפנים אך חברו של פקד כהן סיפר מה הם מצאו כשאושר להם אי אפשר היה לרא

התהוללו בכל קומות המקום בהילוליה  ,מזוויעיםשחורי עור , למחצה בני תערובת. לפרוץ פנימה

ושכרות מחשבתית כתוצאה של  נקרופיליה, אורגיות בכל המינים והגזעים, נגע מוחי ,של שכרות

  . ואסורים סמי הזיה רבים

, הוא וצוותו נאלצו לכסות את אפם בזרועם מריח החולי והזוועות, כשהגיע אותו חבר למקום

ולנסות לצעוד בזהירות בין איברי הגופות המבותרים והמזרקים ואמצעי המין הפזורים בכל 

בזמן . בשניאחד ם בשיירי גופות ונבזמן שאלו מצאו את פורק, הם עצרו כעשרים מהם. מקום

, ות העליונות מוחם דאב מהתמונות הנוראיות שהיו פרוסות בכל מקוםשהתקדמו אל הקומ

  . ציורים דומים לאלו שנמצאו אצל מר לוי המסכן –בעלי מחושים  ושל יצורים מכונפים  תמונות ש

, במבואה גדולה ניצב עמוד אבן פשוט למראה ועליו דמות אבן מזוויעה, בקומה השנייה של המקום

עכביש ותמנון , הדמות נראתה כמו שילוב מכונף של פרה, היא הייתה עשויה מאבן ירוקה ומחליאה

, איברי הגוף המזוויעים של הדמות כוסו קשקשים ועל העמוד היה חרוט. וגם היא דמתה לציורים

אותו חבר , אם לא דיי בסיפור זה". הולו פהחטן'קת: "יסיון לא מוצלח לכתוב בשפה העבריתבנ

היו אלו חלקי גופות של שחורי עור שהודבקו , גופות שחוברו יחד בגרוטסקיות נוראיתגם גילה 

  . ונתפרו יחד תחת אותו מזבח נוראי לבובת האבן הזו

, יאטר שנכח קבע כי הם אינם שפויים בעלילרוב העצורים לא היו כשירים לעמוד לדין והפסיכ

 נראתהקבוצה חולנית ונוראית מזו לא . וטרם נמצאה המחלה בספרות שתתאים לשיגעונם החולני

ופקד כהן סיפר  ,לשיחהבאופן יחסי רק אחד מחברי הכת היה כשיר . מעולם בתחנת המשטרה

ל לחלוטין את טענות המשטרה תוך שהוא מבט, שהלה צחק בהתפרצויות חוזרות ונשנות של טירוף

כמו לפני , הכהן המת יחזור לחיים בקרוב וישלוט במלוא תפארתו בעולם כמו בזמני עברשבכך 

אז . רק כאשר הכוכבים יהיו במיקום הנכון, לפני בני האנוש המסכנים והרעועים, עידן ועידנים

  .שלהםוהעתיקים המתים יקומו ויצאו מבתי האבן , ייה'תעלה העיר הכבירה ראל
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כל שאני יודע הוא , תיארסיפרתי לפקד כהן היקר שאין ביכולתי להוסיף על האימה שזה עתה 

אותה כת נוראית הסוגדת לאותם יצורים כנראה מטריפה את נפשות חבריה . כמותו ואף פחות

כנראה שהזיות משותפות אלו הן תוצאה ישירה של . ואין לנו אלא לעצור אותם מבעוד מועד

חששתי . שהם מאמינים בהם בשילוב הסמים הנוראים שהם נוטלים כבדרך אגב סיפורי בדיה

חששתי שאסכן גם אותו אם יידע מידע . או לרמוז לו שיתכן שהדבר אמת הוא, לספר לו את האמת

  .אודות הסכנה הנוראיתנוסף 

ולכן , ופדופיליהדובר על קבוצה של חילופי זוגות , הסיפור הגיע לעיתונות כשהוא מטויח מכל עבר

ידי , טוב שכך. אנשים לא התעניינו יתר על המידה בבית עצמו אלא בסיפור הבדיוני שנטווה עבורם

הכת הסוגדת , הייתה קצרה מלהושיע אם אזרחי המדינה היו למדים אודות הכת הנוראית הזו

מן שהיא בז, אותה ישות עתיקה ונוראית שלוחשת לנו בחלומות הלילה סיוטים רבים, הולו'לקת

ייה תצוף מעל פני המים בשנית וחסידיה מעורבי הדמים יחיו אותה 'מחכה שהעיר המתה ראל

  .בשנית

  

  ביקור בארצות הברית וסיפור הספינה

. ידידי הפרופסור לאנתרופולוגיה טלפן אלי וקבע שנפגש בשנית, כשבוע לאחר המקרה האחרון

ומכיוון , הברית-ארצות ימותומה שקרה בל עניין אותו בסיפור ד"במרתפו סיפר לי כי מכר מחו

שהוא עצמו חושש לעלות על מטוס ולהגיע לשם הוא החליט לבקש ממני לבצע את השליחות הזו 

  . וללא ליאות, מכיוון שגמלה בליבי החלטה לחקור את העניין עד השורש הסכמתי ברצון רב. עבורו

כשהתאוששתי מהנסיעה הלכתי ו, עליתי על מטוס לארצות הברית 2009לאוקטובר  15בתאריך 

היות , עיר זו מוכרת לי זה מכבר. וסטס'מסצ, הוא ישב בעיר ארקהם. לבקר את המכר המדובר

סרן וחובל ים בכוחות הים של הצבא , אותו ידיד. והיא שוכנת לרגליו של מוסד נפשי מכובד ביותר

  . סיפר סיפור מזוויע מאין כמוהו

חרטומה התנגש . לצרה צרורהזו נקלעה , יה הוא משרתבמהלך משימה שגרתית של הספינה שעל

ולכן , לסונאר לא היה דיי זמן להתריע. בלי משים באבן ירקרקה ומוזרה שבצבצה לפתע מן המים

 °126וקו אורך מערבי  °47אירוע זה קרה בקו רחב דרומי . ושם נתקע, חרטומה עלה על האבן

אך אין , ת שונות שהוסברו לי בפרטי פרטיםמייד קיימו על גבי הספינה פעולות היחלצו. לערך

בכדי למרות כל אלו הבנתי כי ניסו טכניקות שונות  .הבנתי משגת בכל שקשור ליורדי ים ומעלליהם

  .אך ללא הואיל, ר שצץ לו לפתעלהדוף את הספינה מן הסלע המוז

לקחת המלצתי לו , הסרן המשיך בסיפורו כשבבירור תודעתו משתנה ומתעוותת ככל שהמשיך

מספר  ועודהוא . יאמן שלו-הוא המשיך בסיפור הבלתי. אך הלה סרב ,ימרגיעים שהבאתי עימ

היא סיפר כי . ים יצאו לחקור את הנושא וירדו מן הספינה וספק טיפסו ספק נחתו על הסלע- יורדי
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. ומרוחקת מכל המוכר לנו היא פשוט הייתה מוזרה, הגיאומטריה של המקום לא הייתה תקינה

האבן התגלתה כקתדראלה עצומה . בבלתי אפשרית מעוררת חלחלהן בצורה ת רבות נגלו לעיזוויו

  .ובה עמודי תווך וכותרות רבות

מעטים היו האנשים . קתדראלה נוראית זו הייתה מכוסה בתחריטים ותבליטים שונים ומוזרים

יר את שיכלו להביט במחזה מבלי לאבד את היכולת לנשום לזמן מה ולעצור על מנת להסד

נראה היה שהגיאומטריה שבה . רבים המקום היה מכוסה פסלים משונים והירוגליפים. נשימתם

. היא בנויה אינה כדרך הטבע ואף הוצע שהיא אינה פועלת על פי החוקים האוקלידים הידועים לנו

  .העיר דבר זה התיישב עם אמתית אחרות ששמעתי אודות

בכדי להגיע לתצורת פני שטח , הימאים האמיצים דידו להם מטה או במקביל או בתוך הסלע

. אם היה אפשר לתאר אותה בכלל כדלת, זו הייתה דלת ענקית. מוזרה שנגלתה להם במבט קרוב

היא לא דמתה לדלת משום צורה שהיא ורק זוויות חמקמקות של תחימה גרמו לסרן להסיק כי זו 

  . היא אכן דלת

שלא נראה שתוכננה בידי אף , מי הזדקק לדלת אימתנית ונוראית זו, פליאה רבה אחזה בצוות

בהתקדמותם או בירידתם הלאה התגלה כי על הדלת . אדם ואף לא התאימה כלל לעולם הזה

כאלו שנראו כמו לוויתן ותמנון , נמצאים תבליטים בדפוסים משונים ומוזרים מאין כמוהם

סחרחורת ושיגעון קל אחזו בגברים אך הם התמידו ומפאת סקרנותם . שהתחברו בברית טמאה

  . ניסו לפתוח את הדלת

הגיוני והבלתי -הם משכו ספק דחפו ספק הסיטו את ידיהם בכיוונים המשונים של הנוף הלא

מסדק זה נשפך במלוא הדרו ריח . יתואר הזה עד שהצליחו להשיג סדק קטן בין הדלת לקצותיה

ברים שנפתחים בו זמנית שגרם לרובם לאבד את שווי המשקל הפעוט ק נוראי כמו של אלפי

אט גז ירקרק ונראה שהוא מתקדם -מתוך הסדק נפלט אט. שהצליחו להשיג במקום הזוי זה

  .לכיוונם

הוא עצמו לא הפסיק לשמוע לחשושים שונים . השיגעוןב אנשיו מתו בו במקום מושר האמיןהסרן 

 ומייד נס. הולו הגדול יצא מקברו'כים בו הוא יומת ברגע שקתים באוזניו את הדררורבים המתא

הם ניסו ככל יכולתם לשנע את עצמם מהר ככל שניתן על סלע , מהמקום ההונגרי פליאלוהוא 

 קהותבריצתם נתקלו ונפלו פעמים רבות מכיוון שזוויות שנראו כ .מבעית זה של חוסר אנושיות

הצליחו לעלות על ספינתם בעוד הגז הירוק התחלף הם . התגלו כחדות ולהפך במחזה אימים זה

  .בעיסה צמיגית דמויות גומי שנשפכה אל מחוץ לסדק בדלת ותפסה צורה

דבר  .רבהיורדי הים לא הצליחו לחלץ את הספינה בזמן ולכן הם נסו אל ספינות ההצלה במהירות 

שלושה מלחים נקרעו . זה לא עזר כי רק הסרן וההונגרי הצליחו להגיע ראשונים אל ספנית ההצלה

כל כולו של יצור זה היה . בעזרת תפריו האיומיםאותם  ופרס לבש צורהיום הא והול'כשקתלגזרים 
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של לנשק הוא הצליח לערפל את מוחותיהם של החלשים ובמבטו המית את חבריו , מבעית ומאיים

  . הסרן

ה ואת צוותה ודלק אחרי השמיד והכחיד את הספינ ,הולו האדיר'קת, היצור הנוראי הסרן מאחורי

מהירות כשרק זרועות התמנון השמנוניות וחסרות הצורה שלו נראו הבמלוא  ספינת המילוט שלו

הוא לא חדל לשחוק בפרצים אקראיים . פליאל ההונגרי הביט לאחור ומוחו השתגע. מעל פני המים

להמשיך להשיט את ונראה שהלה היה אמיץ דיו בכדי , הסרן שינס את כל כוחו הנפשי. ונוראיים

  .ספינת המילוט שלו הלאה

השמיים נצבעו בסגול . בשלב כלשהו של המרדף החלה לנשוב רוח נגדית והסרן פחד כי יאבד בה

הוא זוכר שהוא איבד שליטה וספינתו ככל הנראה נמשכה אל , חולני וקיבתו של הסרן התכווצה

. ק אחריו בצורתו הגזית הטבעיתהולו האיום דול'בו בזמן שקת, או הרחק ממנה, עבר סערת ים

הדבר הבא שעלה בזיכרונו הוא . הולו'הוא זוכר עוד במקוטע כי הסערה פיזרה את נוכחותו של קת

בעזרת מצפן כיס הוא ניווט . מאיבוד הכרתו אל צחוקו החולני והמופרע של ההונגרישהוא מתעורר 

  .כעבור שבוע את עצמו אל קווי שיט ידועים ועלה בידו לעלות על ספינת משא

הוא היה בטוח שאם היה מספר על כך . הוא לא היה מוכן לגלות את הדבר לאף נפש חיה פרט לי

ואם היה מספר זאת . לצוות שמשה אותו מהמים וודאי היה חושבו למטורף שמחלת ים אחזה בו

ד כי איב לשואלים הוא סיפר. בצבא היו מפטרים אותו לאלתר ודוחפים אותו לבטח לבית משוגעים

רק הוא וההונגרי הצליחו . ים-את הספינה במהלך התנגשותה בקרחון נמס כתוצאה מסערת

  .אך ההונגרי היה קרוב נורא לטביעה ולכן איבד את נפשו לדעת, להיחלץ בשלום

ידידותו רבת , ראשית. היא כפולהאיתי הסיבה שבגינה הוא מוכן לדבר על כך  עוד סיפר לי הסרן כי

מכיוון שלדעתו יש לתת על האירוע את , לאנתרופולוגיה חשובה לו ושניתהשנים עם הפרופסור 

אין הוא רוצה לדון בכך לעולם ועד , בנוסף. והוא אינו כשיר לשפוט את האירועים אשר קרו הדעת

  .ורעידות גופו הרבות הראו שאכן היה שרוי במצב פסיכוטי בעת דיבורו

 28- בתאריך ה הסרןהתרחש על פי יומנו של  שאירוע זה, הדבר המפליא והמדאיג עוד יותר הוא

אותו יום בו , למרץ באזורנו 1-וכשנעשה אנו את החישוב נגלה כי יהיה זה בדיוק ה –לפברואר 

נראה היה שבאותו . שמש-ובו תקף התקף הזייתי את כל באי המוסד בבית, השתגע כליל מר לוי

  .נואך אנחנו התעלמנו ממ, תאריך העולם כולו זעק לנו דבר מה

תהולו יגיעו למקום ויחלצו אותו מקברו העתיק עשו זאת צוות של ספנים 'במקום שחברי כת ק

שלאחר מקרה זה הוא שב לישון את שנת , הם חילצו את הכהן האדיר מכלאו וכנראה. סקרנים

, שהסרן לא ידע את כל הפרטים שאני ידעתיהוא מזל . ייה'המוות שלו בקרב האבן המת של ראל

  .יה לתאר רק את הדמות המאיימת שרדפה אחריו אך לא מעבר לכךהוא יכול ה
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ואף הייתי רושם תרופות רבות למי , לפני כמה חודשים לא הייתי מעלה בדעתי שדברים אלו ייתכנו

דבר שאני יכול לעשות על מנת  והשמדה ואין וןלייעתה אני בטוח כי גורלנו נחרץ לכ. שהציע זאת

תהולו קיימת עתה ותהיה 'כת ק. ייה מעל לפני המים'ב את העלאת העיר העתיקה של ראלכלע

  .מראות ומחשבות אלו שפוקדות אותי כעתאוטרד מאבל אולי בעתיד לא , קיימת תמיד

  

  

  העילפון

קטן  –לא החסרתי פרט אחד , חזרתי ארצה במהרה וסיפרתי לפרופסור היקר את כל שאני יודע

הבטתי , צללים סבו סביבי. דבר בכוחנו לעשות אז פסקנו שאפרוש לביתי לא היה. ככל שיהיה

 –לפתע . אך תחושה מאיימת של חשיכה אפפה אותי בעודי פוסע לרכבי, לאחור ולא ראיתי מאומה

  .חשיכה

הרופאים משכו אותי במהלך יום לפני . החולים-במיטת בית 2009בדצמבר  20-בהתעוררתי 

כנראה שבן תערובת שחור , נמצאתי מחוסר הכרה כשדם על ראשי. שסיפרו לי את אשר אירע

ולאחר , לאחר שמשמר השכונה מצא אותי במצב קשה. התגנב מאחוריי והכה אותי באלה בראשי

תוקף שלי ומצבי ניסיתי לברר עוד אודות ה. נמצאתי בתרדמת עד שהקצתי, ניתוח מסובך ביותר

  . אך ללא הועיל, שלי

הוא  .בין החייםאיננו  קד כהן וסיפר לי כי הפרופסור לאנתרופולוגיהלמחרת פקד את מיטתי פ

אני חשדתי שיש בסיפור יותר . כנראה התקף לב הוא שגרם למותו בטרם עת, נמצא מת בביתו

ריאותי תקין ולא התלונן על משנגלה לעין מכיוון שכשעזבתי את הפרופסור היקר הוא היה במצב ב

עד כדי כך הדבר היה , חשדתי שחברי הכת חברו יחד בכדי לטרוף את דעתו ולהחליש את ליבו. דבר

  .בשהוא מת בו במקום מכישלון ל, נוראי

כחלק . מותו במהלך משימה מצא אתהסרן שאיתו דיברתי לפני זמן לא רב , דבר נוראי נוסף הוא

לא אזכור , וספת למיקום בו טבעה הראשונה אך לא נמצא דברממשימת חילוץ נשלחה ספינה נ

העיתון מספר שבמהלך שנת הלילה פסע הסרן אל מעבר למעקה . לאותו קרחון מדובר או הספינה

  .לא לפני שהלה היה נתון במעצר בחדרו מכוון ששפעת מוזרה אחזה בו. וצלל למותו

 המסתוריןבתקווה שאוכל לפצח את  2009בסוף חודש דצמבר , שורות אחרונות אלו אני כותב כעת

אסור . עדיף יהיה אם אשרוף את היומן הזה כעת. אני לא רוצה לפצח אותו! לא... האופף את

מעולם לא נשאתי לכם , אלוהים אדירים. שיקשרו את שקישרתי, שאנשים ידעו את שידעתי

אני שומע את לחישותיו  –ימים שאינני מסוגל לישון כלל , כבר רואה אני צללים בחשיכה. תפילה

  . הולו'האפילות של קת



 2009, אוקטובר 27 הולו'קריאתו של קת
 

 טלר אלירן
 

אני יודע שיום יבוא ובו הכוכבים יסתדרו שוב במיקומם הנכון בשמיים וחסידיו של האדון הנוראי 

אילו לא הייתה מגיעה , ו במקרהנניצל. ו האפל וישחררו אותו לאוויר העולםריפתחו את קב

כולנו היינו נופלים מתים או טרופי מוחין , יםלמקום אלא אחד משליחיו האפיל של הסרן הספינה

  . או הופכין לגועלים נוראיים שדמינו מעורבב בדם שחורי העור

הולו 'השליחים הנפשעים של קת. ולכן החלטתי לכתוב יומן זה, אין לי ספק שלא אשרוד זמן רב

  . בכך אני בטוח, וישנו את העולם המוכר לנו משוטטים בכל מקום והם עוד ישימו קץ לחיי

  

  .אני חושש שמא לא אשרוד את הלילה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סוף דבר והערות 

 ".Call of Cthulhu: "לאבקראפט ומבוסס ברובו ככולו על הסיפור הקצר. פ.סיפור זה מוקדש לה

אם כי , ניסיתי כמיטב יכולתי לעקוב אחר אופי סיפור העלילה והדרך הסיפורית של לאבקראפט

אני חייב , כמו כן. זהו סיפור קצר יותר מהמקורי –וכמובן , ראיתי צורך לשנות דברים מידי פעם

ניסיתי , "כושונים מעורבי דמים"הולו כ'לציין שבספרו הוא התייחס פעמים רבות לחברי כת קת

  . ור על תאור זה אך עדיין להפוך אותו לנוח יותר לבריותלשמ

מכיוון שהוא גולש  על שילובו בחלק זה גם סוף חלופי שהתחלתי לכתוב אבל ויתרתי ףצרכמו כן א

  . סוף אפשרי לחלוטיןגם זהו , בכל מקרה. מאופי הסיפור עד עתה

ששוכן לו , הולו'קתהכהן האדיר והנשגב , אני בהחלט מאמין בקיומו של הגדול מכולם? ייומה לגב

ממתין בסבלות ליום בו עירו תצוף בשנית ושכמותי יפתחו את דלת , ייה'שם בעירו ראל-אי

  .זה כנראה עדיף על המצב הקיים, בינינו. האימים לשלטונו המוחלט
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  סוף חלופי

  >והלה מספר לו על המאורע בה גיבורנו פוגש את הסרןקטע סיפור זה ממשיך מהנקודה <

  

. כמו היה קרחון שנמס והתרסק לרסיסים, כהרף עין נעלם וירד למצולות אותו סלע ירוק ומשונה

ג זעזוע כשהוא שובר את ידו הימנית וסופ, על הסיפון ניטחוהסרן , הספינה הכתה במים בחוזקה

  .הוחלט להשאיר משואה צפה על פני המים , לאחר הערכת הנזק. ראש קל

זמן מה אחר אותו אירוע חזרו למקום צוללני חיל הים וירדו אל המצולות לבדוק את פשר האבן 

דבר שאם , הם מצאו דבר מה מרושע. המשונה שצפה בפתאומיות לעבר הספינה באותו ערב מדובר

אני . ת עצמה לדעת במצולות היםהייתי גורם לכל המשלחת הזו לאבד א, היה בידי לשנות אותו

על מדף סלע בעומק רב גילו . ונוראית מכל, אומר דברים קשים אלו מכיוון שהחלופה גרועה בהרבה

לראיה  הקש, העיר עשויה אבן בזויות משונות ומוזרות, הצוללנים עיר עתיקה שוכנת בשקט

  . היא מונחתשהיא אינה שייכת לארץ או לאדמה עליה , נראה היה לדבריהם. ולאבחנה

העיר שנחה במצולות , העיר המקוללת, הכוונה היא להעלות את העיר הזו, לפי טענת הסרן

שוכנת עמוק כל כך  מכיוון שהיא. לחקר נוסף, באמצעות פצצות עומק שיגרמו לה לצוף מעלה

 אני חושש פן יוציאו תוכנית זו מן הכורח. כרגע הלא ניתן לגשת אליה ולחקור אות, במצולות הים

. הולו יקיץ מתרדמתו'ואף אפשרי שהכן הגדול קת, ייה בשנית'ואז נראה את ראל, אל הפועל

  .אל נא תרשה לכך להתרחש –אם אתה קיים , אלוהים אדירים

קטן  –לא החסרתי פרט אחד , חזרתי ארצה במהרה וסיפרתי לפרופסור היקר את כל שאני יודע

בעודי יוצא את ביתו חשתי כי . צע צבאי זההחלטנו לשים קץ בכל דרך שנוכל למב. ככל שיהיה

אך תחושה מאיימת של חשיכה אפפה אותי , הבטתי לאחור ולא ראיתי מאומה. עוקבים אחריי

  .חשיכה –לפתע . בעודי פוסע לרכבי

  

  העילפון

הרופאים משכו אותי במהלך יום לפני . החולים-במיטת בית 2009בדצמבר  20-התעוררתי ב

כנראה שבן תערובת שחור , נמצאתי מחוסר הכרה כשדם על ראשי. שסיפרו לי את אשר אירע

ולאחר , לאחר שמשמר השכונה מצא אותי במצב קשה. התגנב מאחוריי והכה אותי באלה בראשי

ניסיתי לברר עוד אודות התוקף שלי ומצבי . תי בתרדמת עד שהקצתינמצא, ניתוח מסובך ביותר

  . אך ללא הועיל, שלי
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הוא . למחרת פקד את מיטתי פקד כהן וסיפר לי כי הפרופסור לאנתרופולוגיה איננו בין החיים

אני חשדתי שיש בסיפור יותר . כנראה התקף לב הוא שגרם למותו בטרם עת, נמצא מת בביתו

וון שכשעזבתי את הפרופסור היקר הוא היה במצב בריאותי תקין ולא התלונן על משנגלה לעין מכי

עד כדי כך הדבר היה , חשדתי שחברי הכת חברו יחד בכדי לטרוף את דעתו ולהחליש את ליבו. דבר

  .שהוא מת בו במקום מכישלון לב, נוראי

העיר הישנה של אנסה כמיטב יכולתי הנושאת לשנות את הפקודות הצבאיות האלו שיביאו את 

אני חושש שאז יבוא עלינו סוף העולם ונשמותינו . לערך 2012ייה אל אור היום בשנת 'ראל

  . הולו ובשליחיו בעודי בחיים'האומללות יזכור לפגוש בקת

  .אני חושש שמא לא אשרוד את הלילה

 


