
 לחץ ״הוא מעקרותה. לרפאה כדי יחיא, בה טיפל כיצד מסבירה ,40 אושרי, רחל ואני. כיצד!
תוצאה. כל ללא התקוות, למרות נשאר, הטיפול הבטן.״ על ביצה להחזיק לי ואמר החזה על חזק

 חםון גוף בעל זר גבר ישב החדר נד,
 כמו יחיא. חסן זה היה חלקלקות. ים

 יבוא שההר יחיא חיכה בזמנו, ומד
 אל מוחמד הלך ההר, בא משלא אך ן.

ובמום באותות לו להוכיח כדי דויד 1
 בנים להביא המסוגל האיש הוא כי !

שפחתו.
 שאלה זמן?״ הרבה כך כל היית ,איפה

בעלה. את ו
 המכשף־ התערב לענות, שהספיק יפני

ב ועמדת רדעה דויד אצל ״היית ירח:
טומבאק.״ לקנות 

 באמת הזה האיש פיו. את פער וושרי
לטיפול. מוכן היה הבעל שף.

★ ★ ★

פתקים מרי!

 החל: במלאכימיה הראשון שיעור *
 מן המשפחה בני כל את גירש יחיא 1

 הוא לבדו. החדש לקוחו עם נשאר דר,
 לברז ניגש קדושים, פתקים כמה גיא
 הסטנדרטי: המלאכים משקה את :ין

לישון. מיד ונשכב שתה דויד פתקים. ק
 פחות לא אנוש בדרכי בקי שהיה ■חיא,

 מעורה דויד כי ידע הרוחות, בדרכי שר
 בריות אותן כי חשש הוא הבריות. י

 ה־ הטיפול את נכונה יבינו לא ניות
 אסר כן על התם. מדויד ויצחקו ויימי

 תמים. חודש במשך מיטתו את לעזוב יו
הודיע אוכל,״ לך יביאו ומיכאל בריאל

ל ע כ ה. ה מ ו ר מ  את שמסר אושרי, דויד ה
 איבד לילדים, לזכות בתקווה המכשף לידי עצמו

המכשף. מעשי לגילוי בסקרה גרם כספו, כל את

 עזריאל ״המלאך המדומה. לחולה בבטחון
ירפא.״

 בשתן אותי ״רחצו השבוע: דויד סיפר
 הוא אז הגוף. על פצעים לי ונהיו תיישים

 למלאכים. לשלם ושצריך טמא שאני אמר
 בא היה הוא ובבגדים. בכסף לו שילמתי

בג לו נותן והייתי מלוכלכים בגדים עם
כש נקי להיות צריך סוף־סוף, נקיים. דים

המלאכים.״ עם לדבר הולכים
 הורשה לא דויד מוחלט. היה הבידוד

 את אליו. נכנס לא ואיש מהחדר לצאת
 את העתיק יחיא בפינה. בפח עשה צרכיו

 אושרי, בחצר פח למחסן שלו הקסמים מטה
מש היה משם מיבצעים. למטה אותו הפך
 פקודותיו את ומוסר הירוק הלקוח על גיח

 היה הצר, בצריפון חם כשהיה ותזכיריו.
לחצר. שולחן מוציא יחיא

 דברים התרחשו אושרי של מיטתו סביב
ה אל מתעופפות היו אבנים מופלאים.

 שנזרקה אחת, אבן אותה. וקרעות רשת
 תיקן יחיא הרשת. את קרעה מדי, רב בכוח

 היה נדמה אחד לילה ידיו. במו הנזק את
 ונשברת תחתיו מיטלטלת מיטתו כי לדויד

ה עמדה עוד לאפתעתו, בבוקר, לגזרים.
רגליה. על מיטה

 חצי וכלה• הלך אושרי דויד של עושרו
 לידי רשמית עבר לו שהיה אדמה דונם

ה של הארצי העסקים כמנהל שפעל יחיא,
 של עצביו ואזל, הלך הכסף בע״מ. מלאכים

שו וחיות נחשים לחלוטין. התערערו דויד
 בשעות ואפילו חלומותיו את מילאו נות

היום.
 הבילה כשבידו לחדר, יחיא ניכנס פעם
הח את הניח הוא שולחן. במפת מכוסה

 כעבור המיטה. שעל לשמיכה מתחת בילה
 לרצפה. החבילה את הוריד דקות כמה
 הזדחל ארוך נחש מחוריהן: יצאו דויד עיני

יח בחלל. מרקדת כשלשונו למפה, מתחת

 1 אחריו, לזחול התחיל והנחש מלח לקח יא
 המלח• את שפך שהוא לאן

£ כי עד אזל, אושרי משפחת של הכסף
וק

 1 לשונו, את אושרי דויד עצר לא הרבה
 ! הק- פרשה כל את הקבלן למעבידו ביפר

 | פרץ משווע, אמונה בחוסר הקבלן, סמים.
בצחוק.

★ ★ ★

מכוון עבד

ן  את פוצץ הקבלן של הציני חוקו *
 הסתבר אחדים ימים תוך העניין. כל *ג
 בעניינים מאד עשיר עבר יחיא לחסן כי

 מהנדס בנקאי, שדכן, צורף, היה הוא אלה.
 הכל פגעים. ומרפא בתורה מומחה בנין,
 של המסורה המקצועית בהדרכתם עשה

מקסים. שכר־טירחה ותמורת המלאכים,
 בפני להסביר הגדול המכשף מתכונן עתה

 את פרוזאיות, במלים המחוזי, בית־המשפס
 המלאכים אולי יודע? מי השמיימיים. מעשיו
הפעם. גם לו יעזרו
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ת ו ד ם. ע מי ש  שניתנו הקודש מפתק׳ אחד מ
מס רשומים מימין התחתונה בפינה ל״לקוחןת.״

משפטי. כמוצג לפתק שניתנו סידוריים פרים

ן אז . מ י ר ח ס  של השדכן היה יחיא חסן מ
 כתב־גוגנה לה נתן גם הוא חג׳בי. ימימה

למכשף. עוברות ל״י 2500 התמורה: להריונה.

אל־ לפנות נא מרוגזים?׳ המלאכים ׳

 מלאכי בין מוסמך מתווך עצמו את מינה בכפר־סבא, נאמן נווה שיכון תושב יחיא, חסן
 שונים שירותים תמורת הקדושה. להתערבותם זקוקים שהיו האדמה, תושבי לבין השמיים

לירות. אלפי לכמה זכה אנשים, וסתם עקרות משפחות כרוניים, חולים הרות, לנשים

א ב ס ר פ :
 המלאך העליון. העולם עם מצויינים קשרים היו יחיא סן

 את ריפא עזריאל המלאך פקודתו, לפי אוכל הביא ־יאל
 נחש אחריו זחל הרצפה, על מלח פיזר כאשר וחותיו.

 רוחות על מוחלטת שליטה לו היתה הלך. שהוא מקום ל
חייו. של הגדולה הטעות את עשה אחד יום והאושר. רפא


