
 ועידת הרפש
 

 הקדמה
 

"ועידת הרפש" הוא משחק תפקידים המתקיים בתוך עולם הפנטזיה אסילדריאן, לאורך השנים האחרונות נכתבו 

והתקיימו עשרות משחקים בעולם זה וכל משחק התקיים באזור שונה או בנקודת זמן שונה בעולם, כל המשחקים 

העשירה שלו, המשחק ועידת הרפש הוא משחק לילה מתוחכם הרשמיים משפיעים על העולם ומוסיפים להיסטוריה 

 ומעניין שמתמקד במפגש מיוחד ובעל השפעה גדולה על העולם.

 

למי שבינכם שפוגש את אסילדריאן לראשונה מדובר בעולם פנטזיה מקורי ועצום שאנו משחקים ומעמיקים בו כבר מספר 

 שנים.

או שהשתתפתם כבר פעמים רבות, אתם תחשפו יחד עם כולם בין אם זאת הפעם הראשונה שתשתתפו באסילדריאן 

 לסודות חדשים לגבי העולם האינסופי הזה.

ישויות אדמה אלוהיות  -מה שהכי חשוב לדעת על עולם אסלידריאן הוא שמדובר בעולם עצום שנשלט ברובו ע"י ג'ומות 

 ובנות אלמוות שמעצבות את האדמה ובני האדם החיים באדמותיהם.

 

יאן יש שני סוגים של בני אדם, הסוג הראשון חיים בתקשורת עם הג'ומה או מקדשים את חיים אליה, הסוג השני באסילדר

 בוחרים לחיות באדמות שלא נשלטות על ידי ג'ומות. 

הג'ומות ידועות בכך שהן נוטות להעניק כוחות אדירים לאלו שחיים באדמותיהם, כגון כוחות קסם, ידע רב, כוח פיזי 

הגוף לממדים שונים )אנשי נחש, ענקים, אנשים בעלי צבע עור שונה וכו'(, הן גם דואגות לאלו שחיים על ועיצוב 

 אדמותיהם לתנאי חיים נהדרים ואפילו הערכת חייהם, לפעמים עד כדי חיי נצח.

 

את תפיסת הג'ומות עלולות לדרוש מאלו אשר חיים על אדמותיהן שלל דרישות כמו צורת חיים ומערך אמונות שתואם 

 העולם האישית שלהן.

רוב העולם נשלט על ידי ג'ומות חוץ מכמה אזורים בודדים בהן ג'ומות עתיקות חוסלו ואפילו אזור מסויים בו ג'ומה עתיקה 

 בשם שימאי העניקה אדמות נרחבות לשלטון אנושי.

 

 

 

 

 דומרה
 

ריח, בניגוד לג'ומות השונות דומרה נוצרה ע"י דומרה היא ג'ומת הבוץ, ג'ומה ענקית המכוסה כולה בבוץ ורפש כהה ומס
 ג'ומה אחרת, סיפור יצירתה של דומרה הוא הסיפור הבא:

 
כת עתיקת יומין שנוסדה באדמות  ,עמדה בפני איום ,ומה הגדולה ביותר בכל עולם אסילדריאן'הג ,קיאן,לפני אלפי שנים 

המאמינים  ,ואנשיה הציבו איום גדול על העולם "השורפי האדמ"הכת כינתה את עצמה  ,(ומת הכאוס'ג) מאראטיאמה 
הרים ענקיים  ,ערים שלמות עלו באש ,שלה יצאו למסעות דת איומים ושרפו בשם מאראטיאמה שטחי ענק של אדמה

נוזל שקוף שברגע שהתערבב עם האדמה גרם  ,הם השתמשו בנוזל קדוש שמארטיאמה יצרה במיוחד בשבילם ,בלהבות
 ד ותמשיך לעלות באש ועשן במשך שנים!.לכך שהאדמה תישרף מי

 אזורים שנשרפו לא יכלו יותר להכיל חיים ולא היה אפשרי לגדל עליהם תבואה ומזון.
הבינה שאם היא לא תמצא דרך להתגונן מפני הכת היא מהר מאוד עלולה להפסיד שטחי  ,ומת ההרים האדירה'ג ,קיאן
 ענק,

 ,רפש שנוצר מהזבל של האנשים שחיו על אדמות קיאן לא היה דליק ,בוץסוג מסוים של   ,ואז התגלתה תגלית מפליאה
 החומר המיוחד הזה היה חסין מפני כוחות השריפה הקסומים של הנוזל המאראטיאמי.

וקיאן ואנשיה לא היו  ,אך החומר היה מגעיל ומסריח במיוחד ,קיאן החליטה להקיף את כל אדמותיה בבוץ המשונה
ולכן היא ביצעה  ,קיאן לא היית מעוניינת שאדמתה תהיה מזוהמת בכמויות אדירות של הבוץ ,המעוניינים לחיות בזוהמ
ביתה הקטנה של  ,אם הביצות ,דומרה ,ומה חדשה'ומה יצרה ג'בפעם הראשונה בהיסטוריה ג ,צעד ששינה את העולם

 קיאן.
 ל ההרים.קיאן מוקפת כולה בהרים גבוהים במיוחד ולא ניתן להיכנס לשטחיה בלי לטפס ע

כדי לאסוף את הרפש קיאן יצרה נחלים תת קרקעיים שאוספים את הפסולת והזבל מכל הערים והכפרים שנמצאים 
הנקודה הזו היא כמו מפל ענק של בוץ וזוהמה שנשפך לכיוון  ,באדמותיה ובנהרות תת קרקעיים זורמים לנקודה אחת

 אחאר".'ג"המפל כונה  ,הים



 ,ט במהירות פראית ותוך כמה חודשים יצר שטח חוצץ שמקיף כמעט את כל ההריםהתפש "אחאר'ג"הבוץ שנשפך מה
 הביצות האלה הם דומרה. ,ומסריחות שחסינות בפני שורפי האדמה .שטחי ביצות ורפש עצומו

 

אנשים שעזבו או סולקו מאדמות קיאן מצאו מקלט בביצות דומרה ושלל  ,תוך מספר שנים החלו להתפתח חיים בדומרה
 חיים מיוחדים החלו להתפתח בביצות המשונות.בעלי 

 אדמות הזבל"."הם כינו אותה  ,קיאן ואנשיה התייחסו בזלזול גדול לדומרה ולאנשים שבחרו לחיות באדמותיה
מאיפה הגיעו  ,דומרה שקיבלה יחס מזעזע מאמא קיאן התייחסה בדרך הפוכה אל אנשיה וקיבלה אותם לא משנה מי הם

ומות שבדרך כלל דרשו המון 'י ג"בתקופה העתיקה הזו כמעט כל אדמות אסילדריאן נשלטו ע ,או איך בחרו להתנהג
אך דומרה לא דרשה דבר ונתנה  ,ומה'לבוש או תפילות רבות אל הג ,צורת התנהגות מסויימת ,מהאנשים שחיו עליהן

 לאנשיה לחיות בחופשיות מוחלטת.
 

רים שונות, הראשונה היית "נאגויה" העיר הקדושה ואחריה במשך מאות שנים דומרה גדלה ושיגשגה, הוקמו בה ע
 דבוכרה העיר המרכזית, אחריהן עוד ערים רבות וגדולות.

קון הם מעין אווטארים של -קון", השא-אחד הכוחות שייחד את דומרה הוא שדומרה יצרה יצורים אדירים בשם ה"שא
קון הוא: "העולה מין הבוץ" -שמו, פירוש המילים שא קון אחד ושם העידן נקרא על-דומרה, בכל עידן מתקיים רק שא

 קון חדש.-קון נמצאים בתרדמת מתחת לשכבות בוץ אדירות וכל פעם שאחד מת הוא מתחלף בשא-מכיוון שהשא
טו הוא עכברוש אדיר שבזמן עלייתו מן הבוץ הביא איתו מפולות בוץ -טו", באשאר-קון הקודם נקרא "באשאר-השא

ערים דבוכרה ונאגויה, בעלייתו הוא הכריז על עידן העכברוש והתחיל מלחמה אדירה בה הגזעים איומות שחירבו את ה
טו -השונים החיים על אדמות דומרה פנו זה נגד זה והתפזרו לחיות בטריטוריות העתיקות של הגזעים, לאחר מכן באשאר

חודשים של לחימה וכיבושים הוא  עזב את אדמות דומרה עם צבא של אנשי עכברוש המכונים "ראטאקים" ותוך מספר
 מת בקרבות.

 
 ."קון חדש בשם "פאראליף-טו עלה שא-לאחר מותו של באשאר

פאראליף הוא מעין אייל אגדי דמוי אנוש, הוא חכם ועוצמתי ומאז שעלה הוא בחר להשקיע את כל כוחו בשיקום אדמות 
 טו.-שנקרעו בזמן עלייתו של באשאר דומרה

 דבר הראשון שעשה היה להקים מחדש את דבוכרה ובכך לשקם את החיים והמסחר.פאראליף החל בעבודה וה
טו, מאז שהגזע הרישי נוצר הוא נצוד -"הרישים" )גזע של אנשי נחש( מצאו את עצמם במצב קשה בזמן עלייתו של באשר

 ע"י ראטאקים שנוהגים לאכול אותם ועם עלייתו באשרא טו תמך בהתקפות מוגברות כנגד הרישים.
אחר מפולות הבוץ הגזע הראטאקי עלה לכוח אדיר, חוסר הסדר והתרבות איפשר להם להשתלט על אזורים רבים ל

 ולגדול מאוד במספרם.
הרישים החלו לחיות בפחד ולאבד מכוחם עד שיום אחד מכשף רישי צעיר בשם "סליס" עלה לכוח, הוא אסף אלפי רישים 

הגה שלו הגזע הרישי הצליח להדוף התקפות  ראטאקיות והעם הרישי בנאומים סוחפים והתחיל לאחד אותם, תחת ההנ
 החל להתאחד ולצבור עוצמה ואמונה.

 
 
 
 

 הפשע 
 

הצעד הבא של פאראליף היה להתחיל ולבנות את העיר הקדושה, לפני מפולות הבוץ העיר הקדושה הקודמת נקראה 
אותו אזור השתנה מאוד ולא איפשר הקמה מחודשת של  נאגויה והיא מוקמה ממש ליד הג'אחאר, לאחר מפולות הבוץ

 העיר באותה הנקודה, ולכן בניית העיר הקדושה החדשה תיאלץ לקרות במקום שונה.
הקמת עיר קדושה דורשת כוח עצום, החפץ היחיד שיכול לאפשר לאדם לבצע פעולה כזו היא ה"האוזן של דומרה", חפץ 

זן של דומרה היא אחד החפצים החשובים והקדושים ביותר לדומרה והיא קדוש ועתיק בעל כוחות קסם אדירים, האו
נשמרת ע"י הכוהנים הטהורים ביותר בין העמים ולמרות המתיחות והשנאה בין העמים השונים,  ברור לכולם שפגיעה 

 בחפצים או מקומות הקדושים ברמה כזו לדומרה היא ללא ספק מחוץ לגבול, עד היום.
 למקדש הראשי הזמני של דומרה )שנמצא בדבוכרה עד שתוקם העיר הקדושה החדשה(, לאחרונה מישהו התגנב

 גנב את האוזן של דומרה ורצח את הכוהן הראשי.
פשע הזה זיעזע את עמי דומרה, חציית הגבול הזו לא הייתה צפויה בשום צורה והמקדש מעולם אפילו לא היה זקוק 

 לשמירה.
 שנה. 140קוג זקן המכהן בתפקיד כבר  הכוהן שנרצח היה "גונאהה מוק" כוהן

לאחר הפשע הופנו אצבעות מאשימות לכל הכיוונים, אך ההאשמה החמורה ביותר הגיע מצד הראטאקים, הם הפנו 
מספר אצבעות מאשימות אבל בשלב מסוים החליטו לקחת את החוק לידיים שלהם ושלחו משלחת שחטפה את המואשם 

מסע נאומים כדי לאסוף עוד רישים לאיחוד הרישי הותקף ונחטף בטענה שהוא נלקח בעינהם, סליס הרישי, סליס שהיה ב
 למשפט הוגן באדמות הראטאקים,

הפעולה הזאת כמעט וגרמה לפיצוץ מיידי ומלחמה כוללת עד שפאראליף התערב, הוא פקד על כך שהראטאקים יעצרו 
 את המשפט וכינס את "ועידת הבוץ".

 ן העמים השונים, אדריכלים כוהנים ועוד נוספים, ועידת הבוץ תכיל שופטים מבי



מטרתה של הועידה תהיה למצוא את האשם בפשע המזעזע ובנוסף להשתמש בשילוב הכוחות של העמים השונים כדי 
להקים את העיר הקדושה, ללא האוזן של דומרה הדרך היחידה לאסוף מספיק כוח להקמת העיר היא ע"י שילוב הכוח 

 של כל העמים יחד.
מיקום הועידה נבחר להיות על אדמות המוקאנו, המוקאנו הם גזע דומרי עתיק של מכרסמים מסתוריים שאוחזים ידע 
 עתיק של קסם אפל, מאז ומתמיד הם נמנעו מלקחת חלק במלחמות בין העמים ולכן השטח שלהם הוא שטח נייטרלי.

 
 
 
 

 הגזעים
 

אחד מתוך חמשת העמים, בנוסף בכל עם יהיו מספר תפקידים במשחק זה ישנם חמישה עמים שונים, כל שחקן ישחק כ
 שונים כגון: כוהן, שופט, עו"ד, פושע, אדריכל וכו.

 כל שחקן שירצה להיבחר לאחד העמים או התפקידים מוזמן ליצור קשר עם יונתן ולבקש את התפקיד שהוא רוצה,
אחד לכל גזע וכו..( לכן יש לבקש את התפקיד  שימו לב, התפקידים הם תפקידים בודדים )שופט אחד לכל גזע אדריכל

 בהקדם!
 

 הגזעים הם:
 

 

אנשי עכברוש, פני עכברוש וגוף שעיר, חזקים מהירים ואינטיליגנטים במיוחד, הם הזן הנפוץ ביותר   -הראטאקים  -
ברוטאלים בדומרה ונכון לעכשיו הם העם החזק ביותר, הראטאקים הם הגזע הראשון שהתפתח על אדמות דומרה, הם 

 ובעלי חוש הומור נהדר ואפילו מוגזם, הם נהנים מאוד מאכילת רישים ומזלזלים ב"קוג".
 
 שקטים מסתוריים וחכמים. ,גבוהים ורזים עם פני נחש וגופם מכוסה קשקשים ,אנשי נחש - הרישים -

אקים נהגו לצוד ולאכול הרישים והראטאקים נמצאים במלחמה כבר זמן רב, עוד מהימים הקדומים שלפני דבוכרה הראט
הרישים עזבו את האזורים המרכזיים ועברו להתגורר בטריטוריה הקדומה שלהם אך גם  רישים, לאחר נפילת דבוכרה

י "שם הם נמצאים תחת התקפות קבועות מצד הראטאקים והשנאה בין העמים רק גדלה, הם חיו בסתר והיו ניצודים ע
 חד בשם סליס עלה לכוח ואיחד את העם הרישי.ראטאקים". לאחרונה רישי עוצמתי במיו"ה
 
היא יצרה את ראשוני  ("העיר העתיקה")כשדומרה הקימה לראשונה את נאגויה  ,הקוג הם עם של אנשי אבן - הקוג - 

אך נחשבים לא  ,הקוג הם עם חזק במיוחד בעלי גוף חסין מאוד ,הקוגים כדי שימשכו סלעים ממעמקי הביצות
 .הראטאקים מזלזלים מאוד בקוג ונוטים לצחוק עליהם ,ונוטים לדבר מאוד מאוד לאטאינטליגנטים במיוחד 

 
הם צאצאי הקיאנים הראשונים שהגיעו  ,בני הדם הם האנשים היחידים שמגיעים משושלת הדם של קיאן - בני הדם -

יש לדם הטהור של בני  ,מכיוון שכל דומרה נוצרה מקיאן ,הדם הטהור שלהם מעניק להם כוחות מיוחדים ,מקיאן לדומרה
שנים אחרי היווצרותה של דומרה בני הדם  100  .ולכן בני הדם הם מעין כוהנים ,קיאן את הכוח לרפא את בני דומרה

המסדר הזה שומר על התפתחותם התקינה  ,מסדר אליו רק כוהני דם בכירים מתקבלים ,הקימו את מסדר הנהר האדום
בני הדם נוטים  ,לים סיכוי להיווצרותם של שיקוצים וזנים מעוותים למינהםשל הגזעים בדומרה ודואג לנקות ולהע

 להתגאות בשושלת הדם שלהם.
 
המוקאנו הם יצורים קטנים ודמויי מכרסם, הם שקטים ומסתוריים מאוד, מאז ומעולם הם חיים ביערות  -המוקאנו  -

השונים ואפילו לא מתקרבים לאזורי המחייה  בחלקים הכי שוממים של דומרה, הם לא מתערבים בפוליטיקה של הגזעים
המרכזיים, המוקאנו מחוברים מאוד לכוחות היער ועם השנים הם פיתחו שיטות קסם אפל ומיוחד שנחשב לעוצמתי 

 ודרכיו נסתרות.


