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 נעימה

 

  .שעין אדם אינה יכולה לשאתו  ,נמלא החדר באור בוהקשל נעימה,  ביתה  של מלאך המוות בסלון  הופעתו  קודם ל

סיפורים    .. בטוחה הייתה שהגיע זמנה לעלות לבית דין של מעלהעצמה בחוזקה את עיניה,  מאוד  שנבהלה  ,נעימה

נוכחה אך    ,בחוזקה  המשיכה לעצום את עיניהלכן    ,מזמין אותך לעולם הבאה  ,רןובחייה על אור קנעימה  רבים שמעה  

מולה  עומד ת מלאך המוות  ראתה א משום מקום,  ,פתאוםוכך  פקחה בזהירות את עיניה,  . היא  רהולא ק  שדברלדעת  

 . פחד גדול אחז בהו ,מיד השפילה את מבטה מטהשלה. הישן הפרסי על השטיח במלוא הדרו 

ר  ַאְלַלה" הייתה המחשבה הראשונה "  ?"אולי בא בגלל השטיח,  במבטא עיראקי כבד  לחשה לעצמה  )אלוהים ישמור("  ִיסתֵּ

  איך זכרה . העזיז  שנים מעל גדר השכנה עשרות גזלה בערב פסח לפני שהשטיח הוא הרי עומד על   .שעלתה בראשה

החבטות   מספר  את  וספרה  הרעש  ,  שספג השטיחהרב  ישבה בסבלנות  את דלת הרשת של  כשנדם    העזיזושמעה 

 סלונה.  תוהיטיבה את מושבו על רצפ  ת השטיח לחצרה, הובילה אותו לביתהמשכה איצאה על בהונותיה ונטרקת,  

ַלאקּו ַאְלַלהסרקה את מראה הסלון החדש והוציאה קריאת התפעלות: "מעט, התרחקה   .)אלוהים ברא אותו( "חֵּ

שנותר צלול   ,של נעימההקודח  מוחה  אבל    .רגע התשלום הגיעכי  הבינה  ,  עזיזהעל השטיח של    מלאךשעמד העת, ככ

דברים    עלאיך ייתכן ש  . כל העניין עם השטיח נראה מוגזם  .תדרבאמת מסמשהו כאן לא  ש  רמז לה,  ם בגילה המופלגג

בעל הדבר,  בחייה  איומים שעשתה הופיע  ישן    ,כעתו  ,מעולם לא   ,משלושים שנה  למעלהשגנבה לפני  על שטיח 

 יתייצב כאן במלוא הדרו?  פתאום

  וג פגשו עיניה את זעד שפוחדת להרים את מבטה,  מכירה בו כל פגם וכתם,    ,האהוב  את השטיח עיניה  ב  הסרקהיא  

ועד חודי קלשונו  , מקצה נעליו  וסרקה את כל גופ,  באיטיות את מבטהבחשש והרימה  העזה ו או אז    המבריקות.  ליונע

 המאיים. 

 .אל ליבה וספקה כפיהספוג בפחד   בקולקראה  )בשם אלוהים(" ְסָמַאְלָלה" ותה.אוהרעיד  המראה שראתה ריגש 

 ,הבינה שזה סופההיא    עיניה.   תוך  מבט הלהבה שלו נעוץ היישר אל   ,מלאך המוות המשיך לעמוד קפוא על מקומו

 ? ִמְג'הּולמה אתה עומד כמו    !אם באת לעבוד, תעבוד  !יאללה": ודיברהומכיוון שכבר לא היה לה מה להפסיד העזה  

לאבל אם תשאל אותי  . )לא יוצלח( ל אֵּ  אמרה לו בייאוש. הזמן( )באת לפני  "ואקתִגט ָכבֵּ

 אמר המלאך בקול בס עמוק."נכון" 

 שאלה נעימה בהפתעה.  "?"אמרת נכון

 מרחקים. קלשונו על השטיח ורעם עמוק התגלגל לבוהפעם הקיש  ,ענה המלאך ,"נכון"

  ,שנים כבר ציפתה לבואו של זה, וכעת כשהגיע  .ניין שנותיהמהיה    98  .מקומטהאת מצחה  עוד יותר  מטה נעימה  יק

נעמדה מולו  צעדים לקראתו,    כמהפסעה באיטיות  קמה ו,  את מקל ההליכה  סשלחה יד לתפוהוא עומד ומתמהמה.  

  " ?, מה אמרת? שנכון שבאת מוקדם מדיַחִביִבייא  "  :מקרבת את פניה לפניוהכפוף,    הו את גו  נסה למתוחמ,  בתשישות

 מה להפסיד.  השאלה בעדינות, כמי שכבר יש ל

 חוסר סבלנות.בהפעם  ," רטן המלאך, לא באתי לקחת אותך"נכון

, טפחה בחביבות על חזהו ושבה וקראה:  )קריאת שמחה, לבריאות(  "ְבְלִעיִפי" וקראה:    הסדק שנוצר  אלקפצה נעימה בשמחה  

ַלע ָבָרה  ִקיׁש ִאָלא ָבאָרה"  ..."צא החוצה( ,)קריאת שמחהתֶּ

)נשתה תה יקירי?(,   "  ?ונעימה המשיכה: "אהההה, אז אולי ִנְׁשׇרב ַצ'ִאי ָיא ַעּיּוִני  ,יות הפה של המלאךוצה חיוך נרשם בזוק

קראה הפעם וחיוך גדול על פניה המקומטים. "נשתה תה, ונאכל עוגיות ְקַלאָצ'ה שאפתה כלתי שיפרה יימח שמה 

 "?על המיליונים שהם גונבים לנו, מתאיםוזכרה, ונדבר על הממשלה ו

 "לא, לא מתאים, באתי ללמוד ממך כמה דברים ואני הולך" אמר ביבושת. 

לימדתי מישהו    לא  ללמוד ממני? ואללה אני לא למדתי בחיים האלה כלום ואף פעםתה צוחק עלי?(  א)?  ַעָלּי  קאחַ 'ַתדְ ִאַּיְנָת  "

יא    תשב, תשב"בדרכה קראה לעברו:    .משהו" קבעה נעימה בנחרצות, סבה על עקבה ופנתה למטבח לשפות קומקום

 ונדבר". צ'אי, אביא את הַחִביִבי

דקות,  השתי כוסות הזכוכית  שלכך  דאג  וגם  רתחו המים בקומקום,  דאג שיכבר  כי  ראתה    ,כשהגיעה נעימה למטבח

)בחור   ִחִלָוה"ִגיְתָנה ֻמְפַאׇג'ׇאה  ִאיְנָת  : "בקול  הקראחייכה לעצמה ועל המגש.  כבר    נהדועמת  ,תוהמעוגלת  והידי  אלו עם

 ".  ימוצא חן בעיני הבחור הזהוחשבה לעצמה: " ,כארז(

ושתי כוסות התה המהבילות רקדו בו    ,בשתי ידיה מגש עגול שרעד כל הדרך לסלוןמחזיקה  חזרה נעימה מהמטבח,  

כעת,  נעמדה מול שולחן הסלון והתקשתה לשבת עם המגש בידיה.  לקצב הליכתה והרטיבו את עוגיות הְקַלאָצ'ה.  

אפילו  חושב  "החמאר הזה יושב ולא  :  וחשבהעליו  את דעתה  ברגע  שינתה    ,התכשראתה שהלה אינו נוקף אצבע לעזר

 שבה בכבדות מולו. יחשבה והתי ,שיט יד לעזרה"להו
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. "צופה ולא מאמין אלוהיפתח המלאך בקול בס עמוק, שהיה ספק אנושי ספק    ,"מגיל שלוש אני צופה בך נעימה"

נטול הניחה קוביית סוכר בפיה    השנייהבידה  הרימה ברעד את כוס התה המהביל לשפתותיה,  נעימה  י".  ילמראה עינ 

אז  ",  " חשבהאם פתח כך את דבריו".  . כעת הרגישה נינוחה יותרהמשקה הרותחן  לגמה לגימה גדולה מוהשיניים  

טחון שזה אינו יהקנו לה בשלו,    משהו  ההכנועהישיבה  ו   . גם מראהו הרגועי"כנראה שהוא באמת לא בא לקחת אות

   יומה האחרון.

 .שיחה" שאלה בביטחון של מי שמנהל את ה?למה שהעיניים שלך רואות "למה אינך מאמין

  ". כל חייךבך  תראי נעימה, את אישה מאוד מסקרנת, אני צופה  ושוב חזר הפחד לליבה "  בעיניה הביט שוב  המלאך  

מדורגת גבוה מאוד  אישה מפורסמת,  את  והמשיך: "שם למעלה,    תקרהכיוון הל  קלשונובוסימן  ,  מעלהלהביט  הוא  

.  ופרורי טיח נפלו על השטיח  ,בתקרה  קלשונוב  נקש, על מנת להדגיש כמה גבוה  הפעם"  !מאוד  גבוה,  הרוע  בסולם 

וכלום לא נדבק בך.    ,את מוציאה לכל מי שאיתך או לידך את הנשמה בייסורים קשים ומתמשכים. כל מעשייך רעים"

 " ?איך

 ,לא אחד מל"ו הצדיקיםלא נגזים, אני אולי    אחזרה לעצמה במהירות: "קודם כל בולחייה,  נעימה, שאיבדה כל חשש  

פיו בהם ושריר לא נע    . נעימה הביטה בפניו  .". צחוק גדול ומתגלגל נשמע בחלל החדרבכלל  בן אדם רע  ני לאאאבל  

איבדה היא  מבעד לחלונות שהיו מוגפים תמיד, ממקום רחוק מאוד.  מגיע מהחוץ,  נראה היה שהצחוק    .שאר סגורנ 

אני כאן "שנית,  חיכתה שהצחוק הרועם ידעך והמשיכה:  הבינה שגם אחרים מאזינים להם,  מעט מביטחונה העצמי,  

 . לאיטודעך ושוב חזר הצחוק המתגלגל  ".גם לך אשמח לעזור ,ואם אוכל ,ידוע שנעימה תמיד עוזרתבשביל כולם, 

 

  ני לא שאאת פשוט רעה נטו. זה משהו    ייסורי מצפון, התלבטויות...אין  אין לך חרטות,  פעם    אף שנעימה, איך קורה  "

על כל צעד שאני    אכול חרטות וייסורי מצפון  ,לעומתך  ,אניהייתי שמח ללמוד ממך.    .מצליח להבין  ני לאאמכיר,  

 ".עושה

את נעימה מכירים מעט מאוד,    .אתה סמל הרוע?  א נעימהרעה נטו? אנ "  על פניה המקומטים:מר  העלתה חיוך  נעימה  

השפיל המלאך את מבטו לשטיח. "מה,   אבל אתה והקלשון שלך הייתם מאז ומעולם לסמל הרוע, הכי רע שאפשר".

אד, קּול"וקראה:  חםכשעודו להכות בברזל  " המשיכה נעימה?כהכלא  כֵּ  . (תגיד שלא ככה, תגיד)" קּול ָמה אֵּ

 אמר המלאך כשמבטו עדיין מושפל. מכאיב לי"אנשים חושבים וזה  כהשכ"אני יודע 

  ִאיְזָרִעיל מלאך המוות כואב לו,  "   לעגב" ספקה כפיה  ?בצחוק מתגלגל "לך כואב לפרוץ  עימה  היה תורה של נ הפעם  

ל,  )כינוי לשטן בערבית(   , כשאספר שלמלאך המוות כואב  יאמין לילא  אחד    שאני כאן לבד, אף  ֲחָבלי,  וי, אוי, אואּסֹובֵּ

 . "אוי, אוי, אוי

 , גם לי יש רגשות". תתפלאי"

  ,הקול   אתנעימה    הרימההינום"  'השטן! אתה המלך של הג,  ִאיְזָרִעיללאך המוות,  מ"מה רגשות? איזה רגשות? אתה  

 .אף נפנפה בידיה מול פניו ,וכיוון ששכחה לרגע עם מי היא מדברת

והנה   ,את עיניה. חשבה שהגזימה בטון דיבורה הזקוחבנעימה נבהלה ועצמה   .מסנוורה החדר נמלא לפתע שוב באור 

אך שמעה את המלאך אומר בקול מנומס וסלחני: "מצטער נעימה, חייב ללכת דחוף, מבטיח לחזור,   ,מסתיימים חייה

 יש לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם".

 

כוס התה ועוגיית הקלאצ'ה החצי רטובה שהניחה   .החדר היה כתמול שלשום  .את עיניהבאיטיות  פקחה  לאחר זמן  

מראה    פחדים.הריחות וה מראות,  את השיחה, ה,  מה שהתרחש לפרטי פרטיםכל  את  עדיין עמדו שם. זכרה    ,לפניו

ה וחשבה בקול בינה  ת. ישבסהחדר הפשוט והרהיטים הישנים והמוכרים כל כך הפכו את החוויה שעברה לבלתי נתפ

ה ומדמייןבת מג'נונה ו  )משוגעת(  לבין עצמה: "טוב, או שאני מג'נונה דברים, ועוד איזה  לעצמו    המוח שלי רוקד ֲפַסּדּוְבלֵּ

 .בפסקנות רוצה להיות" קבעה ני לאאמג'נונה טוב,  ...האישה הכי רעה בעולםדברים, או שאני 

 

המשיכה ידה    ,כלומרהמקרה שקרה טלטל אותה עמוקות,  .  שלה  החיים הרגילהחזרה נעימה לשגרת  לא  בימים הבאים  

, נוכחת לא נוכחת. בהיסח הדעתל  ועשתה הכ.  בכל מקום שרק יכלהועשתה את מירב המאמצים להזיק    בכל  בחושל

ציפתה שהחדר  , מילים שנאמרו חלפו ליד אזנה בלי תגובה. בכל רגע  יםבטל  ם הפכו לדברי  , דברים שהיו מאוד חשובים

אף ציפתה שכך יקרה. ראשה היה עסוק כל הזמן בפרטי  סתר ליבה  שוב תראה את המלאך. בומלא באור גדול  תי

והצטערה שלא אמרה אותם אז בשיחה.    ,אחרי המפגש  הלו בראשהחמצה על דברים שעתחושת  הרגישה    . היאהשיחה

העונש הצפוי ומרוע העל מעמדה בסולם מה ששמעה , חששה ממאידך בא ללמוד ממנה.המוות שמלאך  שמחה מחד,

 לה ביום הדין.  
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לשתות את כוס הקפה    ,חמור במסע מבגדד לישראל  זאת שחלקה עם נעימה בזמנו,  השכנה  לעזיזה  ,מנהג היה לה

שנה    20הוא אסר עליה לעשות זאת, אבל כבר    ,בעלה היה בחיים  נאג'יש שלה דווקא בגינה של נעימה. כ  נההראשו

נעימה הייתה אחת היפות והפורחות בשכונת רמת עמידריהיא חופש חצרות    .יה לעשות כראות עיניה. הגינה של 

בצבצו קרחות חמרה אדומה.    וביניהם  ,ובקיץ פרחו בהן הדרדרים והיבלית  ,היו עמוסות לעייפה בגרוטאותהשכנים  

מנהג היה לה    .רכשה את הצמחים מכספה  ,חס ושלום  ,בגינה של נעימה היו שתולים מיטב הצמחים. לא שנעימה

הייתה נכנסת   .קרה החדשיםונשתלו סביב בתי היאהבה במיוחד את הגינות ש  . היאלשוטט בין בתי העשירים ברמת גן

הייתה חוזרת הביתה    ,כשהתמלא הדלי  .גה מראש שיכיל מים בתחתיתומכניסה לדלי, שדאוועוקרת מכל הבא ליד,  

תוך כדי צווחות  ולעיתים היו יוצאים בעלי הבית ורוקדים סביבה    ,בשקט  האירוע עוברהיה  לעבודת השתילה. לעיתים  

 שהשתבשה עליה דעתה. מיכבשלה, עוקרת ומכניסה לדלי, משימה עצמה   ונעימה  ,ואיומים

 

היא    יהיו בטוחים שאיבדה את שפיותה.אם תספר,  ידעה שהיא    . שמור על הביקור בסודלהקפידה  כהרגלה,  לא  ש 

עיניים לשובו.   בכיליון  בעיניהיתהי  ,רעות בעולםנשים האחת הכשהגדיר אותה    העובדהציפתה  היא    .ה תעלומה 

מה   ?? למהרשעים האלהה  ברמה של הוא באמת חושב שאני  "  ם חוסיין.דאסעל  המן ואפילו  על    טלר,ישמעה על ה

מה תגיד לו אם כבר  ידעה  בינה לבין עצמה  עשיתי? קצת שקרים, קצת תחבולות, גניבות קטנות..." חשבה לעצמה.  

 יופיע שוב. 

לתקרה וקראה בקול גדול:    הידי  את  הרימה.  הציפייה הרגה אותה.  כבר לא יכלה להמתין  ו של היום השלישי ערבב

". לא עבר רגע ושמעה את קולו המתכתי ממלא באת, הדלקת מדורה והלכת?  היכן אתה?  ,)כינוי לשטן בערבית(  יא ִאְבִליס"

 א , אכן בהזיהביקורו לא היה  נעימה, אגיע". כעת נרגעה, הבינה שראשה אינו מתעתע בה,    ,סבלנותאת החדר: "

 ללמוד ממנה. 

 

שווה, מרימה את קולה, מסבירה    לאדיברה איתו כשווה  היא  בבוקרו של היום הרביעי כבר היו שקועים בשיחה ערה.  

 בצניעות, בקצרה, מגלה טפח ומכסה טפחיים. במתינות, משיך כהרגלו לדבר מבתנועות ידיים, והוא  

,  נעימה  ,. "אניוונפנפה באצבעותיה מול פנימאוד מאוד עמוק" אמרה    "אתה יודע, הים של הרוע זה ים עמוק מאוד,

  , מפלצות כרישים ענקיים,  הגדולים, כמו  עמוק בים, שוחים    ,, שוחה במים הכי רדודים. שמהקטן קטןדג קטן,    ?מה אני

הסודות כל  ואתה בא לדג כזה קטן ואומר לו תלמד אותי לשחות? אתה מג'נון? תתפוש לך כריש ענק, הוא יגלה לך את  

 של הים".

נעימה, את    ,ענה: "אני לא צריך ללמוד לשחות בים הרועאין קץ  סבלנות  בשקט וקול  המלאך הביט בה ארוכות, וב

 . שמלוות אותי כל חיי" ,בשקט, בלי הסערות האיומות אני רוצה לשחות בו בנועם, .זה אני יודע טוב מאוד

 שאלה בסקרנות. "??רמת עמידראני נעימה משכונת  ??ואת זה אני יכולה ללמד אותך"

דין על פי חומרת הפשעים ה  את  בני האדם אינם נותנים  . אחד בשמיים  אינה מעניינת אף   כם"אכן כן, רמת הפשעים של

 המתכתי.שעשו על האדמה" ענה בקולו 

אבל הוא המשיך: "אתם נבחנים לא על המעשים אלא על   ,רצתה לפתוח את פיה  .כעת כבר הייתה מבולבלת לחלוטין

 התהליך שקורה לכם אחרי שביצעתם פשע". 

 הביטה בו משתוממת: "מה קורה? כלום לא קורה". 

 . אצלך לא קורה כלום"נכון, "

 וממשיכים הלאה". חתמה.  נהנים ,מצליחאם ו ," השתוממה. "עושים?"ולמה שיקרה

כשהם מבצעים חטא או פשע, יש אי שקט, יש חרטות, יש מצפון שמייסר    ,נעימה, אצל מרבית האנשים  ,"תראי

 . לפעמים לכל החיים"

התפשט אמרה וחיוך של הנאה    ,אני שמחה שהצלחתי"  ,וזה מצליח  ,כשאני עושה פשע  !צודק, לי אין  ה"ואללה את

 פניה.  על

 ענה בעצב, "וזה חריג מאוד".  ,"נכון"

ובקול סמכותי שאלה: "אז אתה רוצה שאני אלמד אותך איך להמשיך ולהיות   ,בעלת הדעהככעת כבר הרגישה נעימה  

 "?מלאך המוות מבלי שמחשבות וחרטות יציקו לך

 "כן, אכן כן". 

 שאלה נעימה בפליאה. ?"תרעו  יכול לעשות שלא יהיו לך מחשבות לאהמלכים, מלכי , מלך אלוהי ישראל"ולמה 

 "כי הוא לא רוצה" ענה וטרוניה קלה נשמעה בקולו. 

"אתה מבין שאני בשר ודם ובקושי הולכת? איך אוכל להוציא לך מחשבות מהראש" שאלה והפעם סקרנותה הייתה 

 אמיתית. 

 היה לענות על שאלה זו.אבל לא יכול  ,המלאך נעץ בה את עיניו
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גמלה  .  "שכל היקום שונא ופוחד ממנו  ,אני חומלת על אחד"חשבה לעצמה,    ,"מצחיק"  .כלפיו  נעימה חשה חמלה

  גם במעט שהיא יכולה. ,לעזור לוהחלטה בליבה 

את . "ואם לא אעשה להם  רם  " הדגישה בקול!עיוני, אני חושבת שלי קל כי אני מאמינה שכולם רעים, כולם  ,"תראה

אמרה בקול גאה  ?יעשו לי אותו דבר או אלף פעמים יותר קשה, אז למה לא אקום ואעשה מעשה"הרע, יקדימו הם ו

 שמעולם לא עבר בראשה. ,על שהצליחה לטעון טיעון משכנע

ביד וענה בקול חלוש: "ומה עשה תינוק בעריסה? כמה רוע היה בו? או צדקת אמיתית שהקדישה    חיכך המלאך יד

 " ?אליה אני נשלח בדמי ימיהו  ,את כל חייה לתמיכה בחלשים

 .לצאת מהסבך פרצה" חיפשה ?"אצלנו אומרים שלצדיקים טוב בשמיים, אז אולי זה לטובה

 אף אחד. הכי טוב זה כאן, כאן זה גן העדן האמיתי". לצחק המלאך בקול, "לא, לא יותר טוב למעלה 

  "?אין גן עדןגן העדן זה כאן? בשמיים השתלט עליה, " ופחד גדולהשתוממה נעימה 

 בפסקנות.יש רק חלל אחד גדול ואינסופי שהוא ריק וחסר תוכן" קבע  .הינוםיאין גן עדן ואין ג !"אין

 " שאלה בתקווה.?הינוםיגם אין ג ם כך"א

 .אין כלום" ."אין

 הינום וגם לא בא לקחת אותה.יגם אין ג .עלץליבה ו ,נעלם הפחדכעת 

 " שאלה בתום.?"אבל היכן אתה רואה כאן גן עדן

לכם כאן" קבע  ל יש  ומה לא? הכ.  אהבה, רגשות, חמלה..גשם,  שמש חמימה זורחת, מים, פרחים,    !החוצהביטי  ה"

 בפסקנות.

 "?הינוםי"אז היכן הג

 . קוח עיניים"תוח את הלב ולפ, צריך רק לפכאן, ממש כאן"

ָד'ּהולא ראיתי  ,שנה 98"אני חיה כאן כבר   מלמלה בינה לבין עצמה. (לא את זהגם את זה ו) "ָהָד'ה ּוָמה הֵּ

 

לפתע הרגישה שגל אור גדול פורץ   .בגינתה של נעימה ,כהרגלה ,ישבה עזיזה ללגום קפהשל היום החמישי בוקרו ב

ראתה את  ופקחה בזהירות את עיניה  כשאזרה אומץ,  נבהלה ועצמה במהירות את עיניה.    .מבית חברתה ועוטף אותה

לה ספק שחברתה מכשפה אמיתית.   היה  שמעה קטעי שיחה ערה  מרחוק  האור קמל בפתחי הבית. כעת כבר לא 

  שתי מול    נהנעימה ישבה בסלו  .ירות ניגשה לחלון, נזהרת מהוורדים הקוצניים והציצהשהתנהלה בתוך הבית. במה 

 רק קולה של נעימה.  אך הוא לא נראה, גם קולו לא נשמע... , כוסות תה, ושוחחה עם מישהו

 

 .מה אתה מציע" מבינה  ני לא"א

 

 (אתה צוחק עלי?) "?ִלייעק  אחַ 'ִאַּיְנָת ַתדְ ? א"אנ 

 

 " ?לי מזה"רגע, ומה יצא 

 

 ."אהה, עכשיו אני מוכנה באמת להקשיב לך"

 

 מסכים?" באצבעה לכיוון השמים " " הצביעה"והבוס

 

 אללה כביר".  ?"באמת

 

 .לאחור מעולפתנפלה ו ולפתע סונוורה באור חזק ,עזיזה הרימה את ראשה לראות מה באמת קורה שם

 

את  ממקום מושבו על ספת הסלון  ה המלאך  רא  ,האורכשדעך  .  שבוע לאחר מכן הוצף הסלון שוב באור המסנוור

 צחורות, גווה זקוף ועורה נטול קמטים. ת ברכות על השטיח הישן. בפיה שורת שיניים תנוח נעימה

   על קיר הסלון.  הקלשוןנתה להשעין את פ" שאלה נעימה ו?"היה לך יום טוב

המלאך שעיין במגזין העוסק במכוניות ספורט, ישב בפיג'מת פלנל מפנקת, שערו סרוק אחרי מקלחת וכולו מביע  

 רוגע. 

 " ?להכין תה, נחמד כאן" ענה המלאך. ""לא רע

 דר". בס"יוצאת מיד. קפצתי רק לרגע לראות אם אתה  .המון עבודה" ענתה בחיוךתודה לא, "
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