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ֶרס. ֹלא ַעל  ָלִדים ַעל ָהאֹוְרֶיְנט ֶאְקְסּפְ ר ַלּיְ ֶעֶרב ֶעֶרב ֲאִני ְמַסּפֵ
גּורֹות, ִמי  רֹון ַהּסְ ְלתֹות ַהּקָ ר ֵמֲאחֹוֵרי ּדַ ּתֵ א ַעל ַהּסֹוד. ָמה ִמְסּתַ ָהֶרַצח ֶאּלָ
ִליַמת  רֹון ָאֵפל, ָעטּוי ּגְ ים ְלֹאֶרְך ִמְסּדְ ילֹות ָהֲאֻרּכִ ּלֵ ְמַהְדֵהד ֶאת ְצָעָדיו ּבַ
נּו  ּלָ ׁשֶ ילֹות  ַהּלֵ ַלַחּלֹון?  ִמחּוץ  ֱעָרם  ַהּנֶ ֶלג  ֶ ַהּשׁ ְלאֹור  ּבֹוֶהֶקת  ָהה,  ּכֵ י  ֶמׁשִ
נּוַעת ְקרֹונֹות, ְמִסּלֹות ֲחלּודֹות  ל ּתְ ִקים ׁשֶ ֲענּוגֹות ְמֻפְקּפָ ים, ְמֵלֵאי ּתַ ֲאֻרּכִ
ְדִליִקים  ּמַ ׁשֶ ַעם ֵמָחָדׁש ּכְ ָכל ּפַ ץ ּבְ ּצָ ְרֶזל חֹוְרקֹות. ֲהֶזהּו ָהאֹור ׁשֶ ְוַדְלתֹות ּבַ
ָכל ֵהָרְדמּות ֵיׁש סֹוד, ֲאִני אֹוֵמר ְלִמיָכֵאל ּוְלִאיָתָמר ִלְפֵני  ְך? ּבְ ֶאת ַהֹחׁשֶ
ת.  ֶרׁשֶ ים ְקלּועֹות ּבְ יב: ְצִליל ָצפּוף ְמאֹוד, ּתֹוֵסס ִמּלִ ָנה, ַנּסּו ְלַהְקׁשִ ֵ ַהּשׁ
ֶרת.  ַצּמֶ ְיַדְמְינּו  ְוֵהן  ְבעֹול  ּגִ ָלֶהן  נּו  ּתְ ְיַדְמְינּו ָמעֹוף.  ְוֵהן  ֲאִויר  ָלֶהן  נּו  ּתְ
ֶבת  יר. ָהַרּכֶ ִ ָנף? ֶזהּו ְקֵצה ַהּסֹוד. ַהּשׁ ַהִאם ֵאיְנֶכם ׁשֹוְמִעים ֶאת ֶאְנַקת ַהּכָ

ִלי ַמֲעצֹור, ֶעֶרב ֶעֶרב. ְיָלה ּבְ נּו ּדֹוֶהֶרת ְלתֹוְך ַהּלַ ּלָ ׁשֶ
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ְלֶפַתע  ַאל  ׁשָ ָסִלים,  ַהּפְ ֶאת  ָצַבע  ֹלא  ְלַאְנֶג'לֹו  ִמיּכֶ ה  ָלּמָ א,  ַאּבָ
ִחים  ָלִדים, ְמַנּפְ ִטיַח ֲחַדר ַהּיְ ִבים ַעל ׁשְ ֵנינּו יֹוׁשְ ּבֶֹקר, ׁשְ ת ּבַ ּבָ ִאיָתָמר. ׁשַ
ָכה  ּלֹו ּכָ ִאיר ֶאת ָהֶאֶבן ׁשֶ ה הּוא ִהׁשְ ֵרָכה. ָלּמָ ִציָאה ַלּבְ ְמצֹוִפים ִלְפֵני ַהּיְ
י.  ּלִ נּות ָקָטן ׁשֶ ַרח ָאּמָ ׁש, ּפֶ ֵ ן ַהּשׁ ְבִני ּבֶ י ּבִ ְטּתִ ם רֹוִאים? ִהּבַ ּלָ ּכֻ ְמֻלְכֶלֶכת ׁשֶ
ּלֹו  ְלַאְנֶג'לֹו ָאַהב ִלְראֹות ֶאת ָהֶאֶבן ׁשֶ ְגַלל ָהַאֲהָבה, ָעִניִתי. ִמיּכֶ ֶזה ַהּכֹל ּבִ
ּיּות.  ִאּטִ ּבְ ֶנת  ּקֶ ּוִמְזּדַ ַבע  ּטֶ ּבַ ְמַנְמֶנֶמת  ִאּפּור,  ִלי  ּבְ ָגִדים,  ּבְ ִלי  ּבְ ה,  ֲעֻרּמָ
ֶאֶבן  ֲאַנְחנּו  ָעִניִתי.  ְקָצת,  ֶאֶבן?  ֲאַנְחנּו  ם  ּגַ ְפִליָאה,  ּבִ י  ּבִ יט  ִהּבִ ִאיָתָמר 
ַבע  ׁשֶ ִגים,  ּדָ י  ַקּשֵׂ ַקׂשְ ָעה  ׁשְ ּתִ ִעם  ַיַחד  ּוְבָיֵרַח,  ֶמׁש  ׁשֶ ּבְ ֶמן,  ׁשֶ ּבְ ֶבת  ְמֻעְרּבֶ
טֹוָבה  ֲארּוָחה  נּו  ּלָ ּכֻ ֵאב.  ּכְ ּבּועֹות  ְוָחֵמׁש  ִריִסים  ַקְמצּוץ  ָאָבק,  ְכבֹות  ׁשִ
ֶחְמָלה, ַעל  י ּבְ יט ּבִ ה, ִהּבִ ּסֹוף ִמְתּפֹוֶרֶרת ְלַמִים. ִאיָתָמר ֹלא ָאַמר ִמּלָ ּבַ ׁשֶ
ּלֹא ִנְגָמִרים  ים, ְמצֹוֵפי ָים ׁשֶ ֻתּמִ לֹוֵני ּגּוִמי ּכְ ף ֲאִויר ְלתֹוְך ּבָ ּנֹוׁשֵ א ׁשֶ ַאּבָ
ְרֶאה,  ה ּתִ ָפַתִים, ִהּנֵ ין ַהּשְׂ ִריָקה ּבֵ י ׁשְ ַלְטּתִ ֵרָכה, ּפָ ֶכף הֹוְלִכים ַלּבְ ְלעֹוָלם. ּתֶ
ה, ּבֹוא ֵנֵרד. ֲאָבל  ים ְלַמּטָ א ּוִמיָכֵאל ְמַחּכִ ִחים, ִאּמָ ְמַעט ְמֻנּפָ צֹוִפים ּכִ ַהּמְ
ְרפּוָיה  ֲאִויר  ת  ְקֻוּצַ י  ַכְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ִלי  ֶהְרָאה  הּוא  ה.  ְמֻרּצֶ ָהָיה  ֹלא  ִאיָתָמר 
ר אֹוֵהב ֶאת ָהֵעץ ֶזה ֹלא  ּגָ א, ִאם ַהּנַ א. ַאּבָ ב ֶאל ַהּנֹוׂשֵ צֹוף, ְוׁשָ ְקֵצה ַהּמָ ּבִ
ּפֹוֵחד  ָהֵעץ  ָעִניִתי.  ּלֹא,  ׁשֶ ַטח  ּבֶ ָנכֹון?  ר,  ּגָ ַהּנַ ֶאת  אֹוֵהב  ָהֵעץ  ׁשֶ אֹוֵמר 
ְסּגֹר ֶאת  צֹוִפים, ּתִ ל ַהּמְ י ֶאת ּכָ ְחּתִ ר, ֲאָבל אֹוֵהב ֶאת ָהרּוַח. ֶזהּו, ִנּפַ ּגָ ֵמַהּנַ
תּוַח, נֹוֵתן ָלֲאִויר  ָקק ּפָ ֵרָכה. ֲאָבל ִאיָתָמר ֶהְחִזיק ֶאת ַהּפְ ע ַלּבְ ָקק ְוִנּסַ ַהּפְ
ְהֶיה.  ּיִ ל ָמה ׁשֶ י, ִמּכָ ָהָיה ּבִ ל ָמה ׁשֶ צֹוִפים ִמּכָ ִלְזֹרם ְלָאחֹור, ְמרֹוֵקן ֶאת ַהּמְ
ן  ְלַאְנֶג'לֹו ּכֵ ה, ִמיּכֶ ְלִחיׁשָ ה צֹוֵדק, הֹוֵדיִתי ּבִ ִני. ַאּתָ י ֶאת ּבְ ְקּתִ י ְוִחּבַ ַקְמּתִ

ִרים ָלַאֲהָבה. ָסִלים, ֶזה ֲאַנְחנּו ָהִעּוְ ָצַבע ֶאת ַהּפְ


