
 הקופידונים ההיסטוריה של 

חושבים  בני האדם  הגדול, האדם, מתחת לאמצע בעולם בני 

 עם כנפי מלאך וחיתול. חמודים ותמימיםשקופידונים הם תינוקות 

 טועים. אין להם מושג כמה הם 

  .אני אנג'לה

 ואני מלאכית אהבה. 

 רק שאני מלאכית אהבה שהיא צאצאית של קופידון!!

 ניסיתי להסתיר את זה. כל החיים כמעט הצלחתי.כל החיים 

 אבל זה לא משנה, כי זה לא מה שבאתי לספר.

דים  המלחמה בין אני כאן כדי לספר לכם על המלחמה.  שֵׁ

 לקופידונים. 

 

המוות  כאשר האמצע הגדול הוקם בעננים על ידי מלאכית שבע מאות שנים, לפני 
נאמר להם שזה מקום זמני   החדש., כל סוגי השדים באו לבחון את האזור  הדגולה

לגיהנום וייקח  עדן או הושיש לבנות מתקן שימיין אותם לגן  לבני האדם שמתו, 
רשות להישאר האם המלאכה תבוצע כראוי, לשאר השדים תינתן אותם לשם.  

שתיקח את בני  שהתחבורה החליטו ושטני האש  הטוהר    מלאכי באמצע הגדול.
  דיירי האמצע האנוש.האדם ליעדם העתידי תהיה רכבת, המצאה מסקרנת של בני  

 העיר התחילה לקבל צורה. .רכבתלתחנות קבעו שטחים 

  ממנה בחלק, הם התרשמו מהעיר החדשה. הם חפצו  עלו למעלההקופידונים  כאשר 
בניינים, ועד אז זה לא הפריע   ולהקים מבנים גדולים,לעצמם. הם התחילו לבנות 

בני האדם  לא שונה, או מיוחד יותר מהימים האחרים,  אבל יום אחד, לאף אחד.
 יצאו ברכבת לאחר כמה שעות.כל בני האנוש שנכנסו   פנימה.התחילו לזרום 

 . חשוהקופידונים 

 הפועמים של בני האדם. בלבבות  הם חשו 

בגעגועים העזים לאהוביהם, הנמצאים כה רחוק  הם חשו באהבה הבוערת בהם, 
 מהם. 

יסיתו את האהבה הזאת  הם התחילו לדמיין, לדמיין כמה כוח יהיה להם אם הם 
 נגמר שלהם לכוח. הבלתי     כדי להאכיל את הרצוןלטובת עצמם, 

 צבא שיכבוש להם עולמות שלמים.  לצבא. 

 התחילו בביצוע התכנית שלהם. הקופידונים 

שלהם,   הרצונותאנוש, הם כלאו אותם, למדו את הרגשות ואת  בני שישה חטפו הם 
לא   אךאצלם, רגשות חיוביים עובד. הם מצאו הרבה חקרו את הדרך שהמוח שלהם 



חיבה  היו חיבה ידידותית, חלק היו של  . חלק מהרגשות  בדיוקהדבר  כולם היו אותו  
  שלהם. 'ידידים'היו  אדם, רק היו כמה שבכלל לא הרגישו אהבה לבני  אובססיבית,

לבני אדם להילחם  לא תגרום  ידידותרגש מיותר.   את הידידותהקופידונים מצאו 
את התכונה הזו מהמערכות  הם מחקו לא תגרום להם לשרת אותם.   ידידותעבורם.  
אהבה. אהבה לקופידונים.  האדם הללו. מעכשיו, בני האדם האלו ירגישו של בני 
 הכל.  עבורם.  הכלגדולה, שהם יעשו  כזו עוצמתית,   כזואהבה  

החוצה, וציוו עליו  אחד  מכושף  לאחר כמה ימים, הקופידונים שיחררו בן אנוש 
אל  ,  שבחוץיצא אל העולם , תנטוס שמוהמכושף,  בן האנוש בן אנוש אחר.  לכלוא

מלאכי  מסביבו המון שדים אחרים,   של עיר השדים החדשה.  הסואניםהרחובות 
כל  טוהר ושטני אש, אדום וכחול ועוד אדום ועוד כחול, הוא הרגיש כל כך קטן בתוך 

הבלאגן הזה. הוא הסתכל למעלה לשמש, מבטו מזוגג מהכישוף הנורא  
יורדת  ,  המוות היפיפיהת מלאכי  ריחפה למטהומולו שהקופידונים הטילו עליו, 

הוא  חזקים בלבו, מהשמש. תנטוס מעולם לא חווה כאלו רגשות לכיוונו  בעדינות 
 שבערה בתוכו, ולפתע... מערבולת הבקושי הצליח להכיל את 

 הוא היה חופשי.
 הכישוף שהקופידונים הטילו עליו נשבר.  הוא הרגיש את  

הוא סירב  עינו אותו, התעללו בו, רק כי  חוטפיו ברגעים הכואבים שבהם  הוא נזכר 
 'אהבה'. הזה, לו הם קראו שלהם, לזיוף  לכישוף הנוראלהיכנע  

יפיפייה,  לפניו. היא הייתה כה  מלאכית המוות שריחפה מהוא לא הסיר את עיניו  
הלבן  עורה  .באור היום, נצץ עורב מבריקותמנוצות ערה השחור והארוך, העשוי  ש

שמלתה  , כמו השמש זרחומהלילה אך יותר   כהות עיניה נראה כאילו היה נייר, 
 הזהר. התגלמות  היא הייתה  העשויה נוצות ינשוף שחורות,  

היא   " , "מה אתה עושה בעיר?בכנפי העטלף הגדולות שלהלעבר תנטוס היא ריחפה  
אך תנטוס היה יכול  אינן מורשות כאן!" היא אמרה,   כמותךשאלה אותו. "ישויות  

הוא  "אנא ממך! אל תגרשי אותי!"  לו. ללהבחין כמה כאב לה להגיד את המילים ה 
  של " פניה "באתי עם אזהרה בפי! סכנה גדולה אורבת מתחת לאפיכם!השיב.  

היא הושיטה לו את ידה  לידו.   ונעמדהירדה לקרקע   המוות הרצינו. היא  מלאכית 
" תנטוס לקח  אני לא מבזבזת זמן.  יש סכנה., אך תנטוס לא הבין. "העדינה והלבנה

הרגיש את רגליו מתנתקות  לעוף. תנטוס   פרשה כנפיה והתחילהוהיא  ידה,את 
והשאיר   הוא ריחף עם מלאכית המוות אל תוך השמש,  מהקרקע, ולפתע, הוא עף!

הוא    הרגיש כאילו עורו נמס. אך בהדרגה הוא יפיפה!את העיר מאחור. המראה היה  
היה יכול לראות את האש הנידפת  כבר  הוא  שנים.  2,000הזיע כאילו הלך במדבר  

מאוד...." הוא התנשף "מאוד   ..."מאוד"גבירתי?" תנטוס שאל בהיסוס.  מהשמש,
אני כל  "בשם כנפי!! מלאכית המוות הפנתה את תשומת לבה אליו ונבהלה כאן" חם 

ודמעות התחילו  " היא נראתה מודאגת, כך מצטערת, בן אנוש, אני כל כך טיפשה! 
"הנה, אחוז בידי" היא    היו. כלאונעלמו התאדו במידיות, לזרום על פניה, אך הן 

מלאכית המוות  מול השמש, בעוד  מרחפים לעוף, והם נעצרו באמצע החלל,  הפסיקה  
עומדת להפוך אותך למלאך מוות,   "אניהיפה אוחזת בידיו של תנטוס המסוקרן. 

בעודה ממשיכה לדבר "אתה..  ורדרדות . אתה בסדר עם זה?" לחייה הפכו  אתה..
אבל היא החווירה כאשר היא נזכרה  ם, כדאדומות " בשלב הזה פניה הפכו אני...
גורל עולמה עומד על  כל  נזכרה ש כאשר היאמרחפים מול השמש. פניה הרצינו שהם 

אני אחזיר אותך לקדמותך   "הזה.  המוזר אנוש  הבן   ועל כתפיו שלכתפיה שלה 



לכל  ידיה כוסו בהילה שחורה, שהתפשטה לפתע,   היא התעשתה.נחזור" כאשר 
  שהתחילהתנטוס. מלאכית המוות דחפה את ההילה זרועותיה, והגיעה לידיו של 

 ותנטוס.... איבד הכרה. בזהר לבן,  להתפשט על כל גופו של תנטוס. עיניה זהרו 

"איש?? אדוני?? בן אנוש!!!!" תנטוס שמע קול של אישה צעירה קורא למישהו. "לא  
א כבר מת זה לא יכול לקרות שוב!!!" תנטוס הצליח בקושי לפתוח עין  לא לא! הו
גיברת...?" הוא אמר. מול הפנים שלו ישבה מלאכית המוות, פניה שטופי  - אחת. "גי

דמעות. " הוו תודה לשמיים!! אתה בסדר!!!" היא צנחה עליו וחיבקה אותו. "אני  
מנו. פניה היו אדומות.  !" היא נבהלה מהתגובה של עצמה וקמה מ - כל כך דאגתי ו

?? וואו." תנטוס הצליח להתיישב במקומו  --מאוד אדומות. "אההה... מה הולך פה 
?!"  -ורק אז הבחין בשינוי המהותי שחל על גופו. "איך אני...? כנפיים?! יש לי כנפ

הוא נבהל. "אני מצטערת!!!" מלאכית המוות פרצה בבכי שוטף. "פשוט היינו  
ואתה לא יכול לעשות את זה, הגוף שלך לא בנוי לכך, אז לא  צריכים להיכנס לשמש,  

הייתה לי ברירה, ואני כל כך כל כך מצטערת!!!" היא מיררה בדמעות. תנטוס  
הסתכל עליה בתהייה. מכל מה שהוא שמע על מלאכית המוות בזמנו כשבוי אצל  
הקופידונים, הם תיארו אותה מסוכנת, כזאת שיכולה לחסל צבאות במבט אחד!  

"היי... את לא צריכה לבכות." הוא ניסה לנחם אותה. "כנפיים זה די מגניב, למען  
האמת. עכשיו אנחנו תואמים" תנטוס חייך אליה חיוך מנחם. היא השיבה לו מבט  

בעודה מייבשת את דמעותיה. "אני מצטערת, זה רק..." היא משכה באפה. "תודה."  
ים מתכננים להשתלט על האמצע  "אז..." הוא ניסה להפיג את המתח. "הקופידונ

הגדול." פניה של מלאכית המוות התחילו להאדים . "הם רוצים לשעבד את כל בני  
האדם ו..." תנטוס הרגיש לא בנוח לומר את החלק הבא. "הם... הם רוצים להשמיד  

אותך." בשלב הזה הפרצוף של מלאכית המוות בערו מכעס. "אם זה מה שהם  
יקבלו. מי המנהיג?" היא שאלה. "אחד בשם אליוס. אליוס   רוצים... עימות!.... הם

קיסר הקופידונים הם קוראים לו. כשהייתי במטה שלהם שמעתי את התכניות  
שלהם. הם עומדים לעוף לתחנת הרכבת, מחוץ לערים, ולשעבד את כל בני האדם  

א  שיש שם. חייבים לעצור אותם!!" הוא אמר לה. "טוב, אנחנו הולכים לוודא שזה ל 
יקרה!" מלאכית המוות נעמדה במקומה. "כאילו, אם אתה רוצה לעזור לי... בכל  

העניין הזה, ו.. כן." היא הסמיקה. תנטוס נעמד מולה, מביט לתוך עיניה האדומות  
והיפות. "זה יהיה לי לכבוד." פניה של מלאכית המוות היו יותר מדי קרובים אל  

ליבו של תנטוס הכפיל את קצב פעימתו,  פניו שלו, היא רכנה לעבר שפתיו בהיסוס,  
 , ו..... בבירור  מבכיאת עיניה האדומות  הוא היה יכול לראות 

 זה קרה. 

משימתו?  ב האם הצליח  "היכן בן האנוש שלנו? בינתיים בערים, הקופידונים תהו, 
 דו שהוא בגד בהם. והם התכוננו לאפשרות כזו." הם חשזה לוקח לו יותר מדי זמן!!

צבא הקופידונים  , שלו אל מחוץ לעריםיצא עם הצבא הקופידונים, מנהיג  אליוס,
זקנים נמוכים עם עור  שבעה מאות ותשעים ותשעה מעולם!! הגדול ביותר שנראה 

צעדו אל מחוץ לגבולות הערים אל תחנת הרכבת   וחיתול, מרופטותמקומט, כנפיים 
 לגורלם. המתינו בסבלנות  שבה בני האדם 

שיעבדו את כל בני  הם  התחולל., כאוס כאשר הקופידונים הגיעו לתחנת הרכבת
האדם,  בני   טרגי.שנכחו בתחנה באותו הזמן, זה היה מראה....  האדם, כל האנושיים 

'אליוס!!!  להריע לו, 'אליוס!! אליוס!!!' וגם החלו להשתחוות לקיסר הקופידונים, 
קהל בני  . להיות יותר מרוציםכמובן, לא יכלו   ,הקופידוניםאותך!!'.   אוהבאני  

'הכריח' את אליוס לשלוח לאוויר  -מה שהאנוש הרועשים רק התמלא עוד ועוד, 
הגיעה עם קשתות  'תגבורת'  -מעופפים, כתגבורת אווירית. ה קופידוניםמאה ואחד 



זהובים. החצים הללו היו הפרויקט המיוחד של  זהובים, רעילים מאוד אך  וחצים 
 . המסוכן עד מאוד כוחםעזר הרבים שנתנו להם את ה מדברי הקופידונים, אחד 

  כולם נפגעו.ירה חצים לעבר בני האדם, כמעט 'תגבורת' של הקופידונים  -צוות ה
אמר  "אהובים שלי!!"   . הקופידוניםהצטרפו לקהל המאהבים של    הנפגעים מהחצים

לקהל שפוטיו, "אתם יודעים מה כל כך ישמח אותי?  הקופידונים   קיסראליוס 
אם אחד   מאוד"אני אשמח  " הוא אמר בקול מרושע אך מתחנף. לכבוד יום האהבה? 

"אתם יודעים, הערים הגדולות האלו  המשיך,  הערים!" אליוס את   לכבושמכם יוכל 
השדים שאפילו לא מרשים לכם להיכנס  ששייכות לשדים המסריחים האלו, 

על  מכוערת ומקומטת  להבעה משועשעת, הבעה" פניו של אליוס התעוותו אליהן!
נשמע  הוא  "  !"האחד שיכבוש לי עיר, יזכה באהבתי  מכוערות עוד יותר.פנים זקנות, 

אמר  " שיייייש! כאילו, מה כבר רציתי?  לבקש?"באמת , כמה אני צריך מיוגע. 
   מלגלגת.בנימה    לעצמו

  אישי!  בשביל רווח"אין לך את הזכות לשעבד בני אנוש  נשמעה קריאה.  "!אליוס"
עיניה זהרו בלבן בוהק,  הופיעה מהאוויר,  !" מלאכית המוות אתה עומד להיענש! 

" היא שחררה צעקת זעם לאוויר  אעההא!!!"ופניה היו אדומות מכעס. 
  היא עפה כל כך מהר, לאליוס לא היה זמן לברוח, או לזוז בכלל.  ועפה לכיוון אליוס.

הצמיחו נוצות  ידיה    להשתנות.שהתחילה... היא תפסה את אליוס בידה הימנית, 
  .קשיחותו נהיו דקות וגדולות, ורגליה , עיניה הפכו אדומות  שחורות ומבריקות

 לינשופה ענקית. מלאכית המוות הפכה 

היא אמרה באימתניות לקיסר הקופידונים הכלוא  "אתה עומד לשלם על זה!" 
"אני בספק. אהוביי!! הצילו אותי  בכנפה. "באמת?" אליוס השיב בחיוך שחצני. 

התחיל למחות  פתאום הקהל  העמיד פני מפוחד." הוא מהחיה הנוראית הזו!!! 
. כל בני  " והיו גם "את לא מאמינה באהבה!!", מפלצת!!את אליוס!!! "שחררי
חצים  חלקם אפילו טיפסו עליה, שלחו  משכו למלאכית המוות בנוצות שלה, האנוש 

מהשמיים,  שלפתע עורב ענק ירד  מלאכית המוות, חבלים עבים, ניסו לקרקע את עם 
ים  שניהם עפבעוד המוות.  מלאכית , ושחרר את  החבלים במקורוחתך את כל  

המוות, ובקושי הצליח לעופף עם  השחורה של מלאכית  מכנפה אליוס נפל  באוויר, 
"אתה מזהה   " קרא העורב הענק."אליוס!כל 'אהוביו'.  המרופטות לכיוון  כנפיו  

. הוא לא  בתהייהעיניו את  צמצםאליוס   " הוא שאל את קיסר הקופידונים.אותי?!
גדול כמוך! עזבו  "מעולם לא הכרתי עורב   ממנו.מה העורב המטורלל רוצה הבין 

תיקן את עצמו ברגע  בשקט!!" הוא האהובים שלי  אהובים!!  -אותי ואת האומה
עור  עור צעיר ובריא,  יחשפו  נוצותיו של העורב החלו לסגת לתוך עורו, .האחרון

הוא עף באוויר, לובש טוניקה שחורה מנוצות    תנטוס.ל....   שהפכוופנים וגוף 
  גדולות ושחורות.ולגבו מחובר זוג כנפי עטלף עיניו אדומות כהות וגדולות, , ינשוף

..!! אתה לא אנושי!!" פחד  -אד"אתה... הופתע לראותו.  אליוס "בן האנוש שלי?!" 
רועד    כל גופואחורה על ישבנו, זחל  הוא נרתע, סוף סוף חדר בגופו של אליוס. 

 איך?!"  אני, אתה את...!!!- "אבל  ומשקשק.

המוות עדיין מעופפת   מלאכית,  הקרקע מול קיסר הקופידוניםתנטוס נעמד על 
  אותך. אוהבים שאנחנולחשוב   לכולנו"אתה גרמת   מאחוריו.שלה  הינשוףבצורת  

אני מודה לך."    ובכל זאתזה היה לא בסדר. גרמת לי לחשוב שאני אוהב אותך. 
היא נעמדה ליד תנטוס    השחורה ירדה לקרקע והשתנתה למלאכית המוות.הינשופה 

סתכלה על  וה היא אמרה"  ונתעב.דוחה.  "מה שעשיתם היה נוראי.  ולקחה את ידו. 
  תודה.""אבל בזכות זה מצאנו אחד את השני, אז... מאיים ונגעל. אליוס במבט 



לתת לי חנינה  "ו...אתם הולכים במקומו מול תנטוס ומלאכית המוות, אליוס נעמד 
שנמצאים כאן? כי... בסוף באמת גרמתי  למרות שניסיתי לשעבד את כל בני האדם 

" מלאכית  "בטח... בטח..." הוא ניסה להתחמק מעונש. לכם להתאהב.... נכון??
שנות מאסר   53,000מגלגלת את עיניה. "אחרי  המוות אמרה בסרקסטיות בעודה 

 תנטוס.  מרוצה לעבר ך השמש!" היא חייכה חיובכלא 

  זורקת "לאאא!! אתם תשלמו על זה!!!" אליוס צעק במחאה בעוד מלאכית המוות 
הוא   מישהו...?""אני עוד אנקום בכם!! אהוביי!!! אותו לתוך תא כלא עשוי אש. 

תנטוס  "ברוך שפטרנו." אמר   בייאוש, ונכווה מיד.  הסורגים הבועריםנתלה על 
"  "רוצה לצאת לטיסה קצרה? אל מחוץ לבית הסוהר הבוער.העומד במרחק בטוח 

מהבניין הכתום והבוער. "אני... אני אשמח"  היוצאת המוות הוא שאל את מלאכית  
 היא חייכה. 

הגדול, מדברים על  הערים באמצע  הם עפו ביחד מעל כל  והם באמת יצאו לטיסה.  
וגם אם למלאכי מוות יש הרבה אחריות על כתפיהם, הרגע הזה  הא ועל דא, 

 הרגיש... חסר דאגות. 


