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פוסקת אמא בטון מרוצה כשהיא צולבת אותי, סנטימטר אחרי  -ר ממש ילדה גדולה את כב

כחול, סופרמני, כזה שחודר קירות ולב. אני כבר ילדה ממש גדולה, החליטה,  סנטימטר, במבט לייזר

 ולכן מהיום אני הולכת לרופא לבד.

 אני עומדת ליד הדלת למסדר יציאה.

ה הלבנה הרקומה, חסרת השרוולים שאני לובשת, מעבירה אמא מכפתרת כפתור עליון נוסף בחולצ
תכלת, -ירוק-אדום-הקצרים שאני הכי אוהבת, התפוחים והמפוספסים בצבעי צהוב יד על המכנסיים

שלי הפורצות מתוך הגומי של המכנסיים ומסתיימות בסנדלי עור  ובוחנת את הרגליים השזופות

 חומים.

ר השינה שלה וחוזרת עם מברשת קיפודית וורודה וסיכה היא פוקדת, פונה לעבר חד - אל תזוזי

 מוזהבת.

 אמא נעמדת מולי, אוחזת בסיכה בין שפתיה ומתחילה להבריש אותי בכוח.
אני גונחת כשאני מרגישה איך הפינים המתכתיים שבראשם כדורים שחורים קטנים,  - איי, איי

 יו לפני הראי.ומוחקים את השביל באמצע שכל כך טרחתי על קורעים בשערותי

אמא מהדקת את השערות החלקות, פולטת את  -איך את הולכת? השערות מכסות לך את כל הפנים! 

 ונועצת אותה בכוח מעל המצח שלי. הסיכה מפיה

אבל מבט הלייזר הכחול מהבהב ומזהיר אותי שכל  - זאת תסרוקת של ילדה קטנהאני מתמרמרת. 

 רת לחי.יותר עלולה להסתיים בסטי התנגדות בוטה
שלא  -אמא נותנת לי כסף לדרך, דוחפת סנדביץ' לתרמיל האדום שבידי ומוסיפה פקודה אחרונה 

 רים בדרך. עם אף אחד שאת לא מכירה. זה ברור? ז תדברי עם אנשים
 

אני עולה נרגשת לאוטובוס מספר שלושים ושבע, היורד ממרכז הכרמל לקרית אליעזר. עכשיו בשעה 

האוטובוס חצי ריק, אבל אני בוחרת לשבת במקום הכי אהוב עלי, המושב  הצהרים שלוש וחצי אחר
 הראשון שמאחורי הנהג, ליד החלון.

אני מעבירה יד משתוקקת על משטח הפרספקס השקוף והשרוט, החוצץ ביני לבין גבו הרחב והמרגיע 

שיח המחובר האדום והמוצק, הסובב פעם ימינה ופעם שמאלה, נטוע בתוך צוארון ק של הנהג. עורפו

 נקודות זיעה קטנות. לחולצת תכלת שבמרכזה אוסף

סקרנית, אני מחפשת את עצמי בראי הנטוי למעלה, מעל החלון הגדול שלפני הנהג ורואה את ירכי 

מצידי פדחתו המתקרחת, ובראי הצדדי הקטן, שבצדי האוטובוס, אני מגלה את  החשופות מציצות
הכבדה הנשענת על אדן החלון. אני בודקת גם את הראי  ידו מחצית פני מעל הפלומה הזהובה של

מאוכזבת, רואים רק את הספסלים הריקים  העגול הקטן, מעל דלת הכניסה לאוטובוס, אבל שם, אני

 שמאחורי.

בקצות אצבעותי אני ממששת בערגה את התרמיל האדום המונח על ברכי, ואני תוהה אם להוציא 

רת בחשכת התרמיל, לאור היום. הבחילה הצפויה הממתינה והנערצת, המסתת את אנג'ליק הסוררת

נסיעה מרתיעה אותי, ואני מסתפקת בקריאת הפלקטים על  לי כעונש על העונג שבקריאה תוך כדי
 לוחות המודעות החולפים על פני.

כשהאוטובס עוצר בהדר, מול קולנוע אוריון, אני מגניבה מבט אסור אל השלט הגדול והרחב המכריז 



מעל אשה שופעת שיער בלונדיני, השוכבת על  "היצאנית מאמסטרדם"ואדומות  ת גדולותבאותיו

ומביטה בי ישר בעיניים במבט מאשים. אחר כך, תוך כדי  ביטנה במכנסי ג'ינס קצרים, בלי חולצה,
הציצים, ועם איזה דבק בדיוק הם  נסיעה, אני מנסה להבין למה הדביקו לה שני כוכבים בקצות

 מצליחים ככה לא ליפול.הודבקו שהם 

 

ברגע שאני מזהה את הפיתול הרחב שלפני קופת חולים לין, אני נדחפת בבהלה לשביל שבין 

קצות בהונותי, מתמתחת ומושכת בכל הכוח שבקצות אצבעותי את הכבל  המושבים. אני נעמדת על
 האוטובוס. האפור והדק הצמוד לתקרה לכל אורך

 

רדת במהירות בדלת האחורית, מתפללת שהנהג לא ישכח אותי האוטובוס נעצר בתחנה ואני מנסה ל

הדלת, אבל גם בזהירות כדי שרגלי לא יסתבכו זה בזה ואפול, למרבה הבושה,  ויסגור עלי פתאום את

 על האנשים היורדים לפני.

ברגע ששתי רגלי נוגעות במדרכה, אני ממהרת להתרחק מהאוטובוס כדי שחולצתי לא תיתפס מאחור 

 אגרר חסרת אונים אחרי האוטובוס הנוסע. גרת ואניבדלת הנס

אני מביטה ימינה ושמאלה, עוברת את הכביש במעבר החציה ופונה לעבר בתי השורות האפורים 

שמדשאות ירוקות מטופחות מפרידות ביניהם. על הדרך, אני מגלה  והארוכים, מרובי הכניסות,

הרוחש בבטחה ובגאווה, הלוך ושוב על  ממטרה השולחת לעברי מסך רסיסים רטוב, שקוף וזוהר,

לאחר  שלוש-שתיים-השביל והמדשאה וחוצץ ביני לבין דירתו של הרופא. אני סופרת בלב אחת
שהמסך מואיל לעבור על פני באיטיות מרגיזה ובהדרת כבוד, ופורצת בריצה אל השביל. מיד אני 

 .הוא משנה כיוון ומתחיל לרדוף אחרי בנחישות שומעת מאחור כיצד

אני מדלגת בתחושת נצחון על המדרגות לקומה הראשונה כשהטיפות נושרות מאוכזבות  - לא הצלחת

 על השביל שמאחורי.

אני נוגעת בדלת האפורה הנושאת במרכזה את השם "דוקטור לוי" חרוט בצבע לבן על שלט שחור 

 ללא רחש, ואני פוסעת פנימה בהתרגשות ובגאווה. קטן. הדלת נפתחת מאליה,

 

שואלת אותי בחיוך עמום מזכירת הרופא, שהיא גם אשתו, היושבת  - מה, הגענו היום בלי אמא?אז 

 כל הכבוד! -על חדר ההמתנה שממולו  בחדר הקבלה הקטן הצופה

אשת הרופא היא האשה הכי שמנה שראיתי בחיי ואני מסתכלת בסקרנות איך שומניה נשפכים משני 

ים הכבדים שלה מכסים את שולחן הקבלה ואפילו את יומן ואיך הציצ צידי המושב עליו היא יושבת
אסוף בחלקו לאחור, ועיניה מסתתרות  החולים. שערה החום, הדליל והדהה, המגיע עד לכתפיה,

 מאחורי משקפיים מלוכסנים שחורים, משובצים יהלומים.

 ן.היא מודיעה לי ומניחה את הצ'ק שהבאתי במגירת השולח - יש עוד חמישה אנשים לפניך

אני עושה חישוב מהיר. חמישה אנשים זה בערך שעה. לא נורא כל כך. כבר חיכיתי בחדר הזה עם 

 שעות. אמא  גם שעתיים ואפילו שלוש

אני מתיישבת על כסא פנוי וסוקרת את מה שהיה פעם סלון של דירת שלושה חדרים ועכשיו הוא 

ים לקיר. מנורת פלורוסנט במרכז כסאות חומים עם רגלי ברזל הצמוד חדר המתנה של רופא, המלא

מהם תלויה באלכסון תמונה של הרים  התקרה שופכת אור לבן על הקירות החשופים, שרק על אחד

 מושלגים ונחל כחול הזורם למרגלותיהם. רצפת החדר האפורה ערומה, ותריסי הפלסטיק

 ם.שבמרפסת, הנשקפת אל הסלון, מבעד לשתי דלתות זכוכית כבדות, סגורים ומוגפי

מולי יושבת אשה ערביה שמנה, עם שמלה שחורה רקומה וכיסוי ראש לבן, כשעל ברכיה שוכב ילד 

בעיניים שחורות עצובות ואצבע בפה. מדי פעם הוא משתעל שיעול רך,  קטן, כבן שלוש, המתבונן בי



 מלא ליחה, ומסב את ראשו לכיוון אחר.

פסת הסגורה וחוזר לשבת במקומו. אני מגלה לידה יושב חייל רזה ועצבני, הקם מדי פעם להציץ במר
מאחורי אוזנו. הוא שולף אותה בזריזות, משחק בה באצבעותיו, ומחזיר  בפליאה סיגריה מוחזקת

 אותה למקום.

מימיני יושבת סבתא נינוחה, בהבעה מרוצה, רגליה הקצרות והשמנות נתונות בנעלי סירה שחורות 

קטן ומושכת חוט מתוך שקית אפורה השעונה לאחד מרגלי סוודר אדום  ומרחפות באויר. היא סורגת

 הכסא עליו היא יושבת.

מצידי השמאלי יושב איש מבוגר, המרבה להשתעל ולירוק לתוך מטפחת משובצת גדולה, נשימתו 
צפצופים הממלאים אותי בחרדה. לידו יושב איש עוד יותר מבוגר ממנו, עם  כבדה ומחרחרת, מלאה

 תון.משקפי קריאה, קורא עי

 כולם מחכים לדוקטור לוי.

 

עובדה, הוא אומרת אמא לחברים כשהם באים לשתות קפה אצלנו בסלון.  - האיש הזה ממש קוסם
את הילדה מהקורטיזון. ולמי לא הלכתי, ואצל מי לא הייתי. אפילו לגדרה היחיד שהצליח להוציא 

צריכים לראות איך באים אליו  נזק מתועלת. אתם סחבתי אותה, לרופא אליל טבעוני שעשה לה יותר
 אפילו ערבים מהגליל!  אנשים מכל רחבי הארץ, איזו הערצה. אפילו מבאר שבע מגיעים אליו.

אם הוא כזה גדול, אז איך זה שקופת חולים לא מכירה בו?  -רוטן אבא ומצית סיגריה  - ממבו ג'מבו
 לממן אותו על חשבוננו? למה אנחנו צריכים

עם התרופות הכי מתקדמות בעולם, שהוא  -קוצפת אמא  - ה לפני שנתייםכי הוא הגיע מאמריק
הפקידים האטומים של קופת חולים נטפלים לתואר הדוקטור שלו. זה מה שחשוב  רוקח בעצמו, וכאן

אבל מה אכפת לי התואר דוקטור שלו אם הוא מצליח לרפא כל כך  בעיניהם. טוענים שהוא לא כשר.
 לבריאות של הבת שלך? פת מהכסף? מה,יש מחירהרבה חולים? ולמי בכלל אכ

 

בעמוד שסימנתי באוזן חמור  "אנג'ליק"אני פותחת סוף סוף את התרמיל. בתשוקה אני בוצעת את 

 מתנפלת על האותיות השחורות: ובהתרוממות הרוח אני
 "בניתור של זאב הסתער עליה. הוא מחץ אותה בזרועותיו כמבקש לשברה והיה צוחק ומלהג כאחוז

 שלי. באמת. לא תברחי ממני. את שלי! שלי! שלי!" עוית: "הו! הפעם את
  

 עכשיו תורך להכנס. -שמונים עמוד אחר כך אני שומעת את קולה של אשת הרופא 

-מדומה להורג, אונס, בריחה, שודדישכבר הספיקה לחוות הוצאה  - בצער אני טומנת את אנג'ליק

חזרה בתוך  - י והצלה מופלאה בידי קצין אנגליייך ערבששל בשוק עבדים, הרמון  ים, מכירה פומבית
 התרמיל.

 

דוקטור לוי חושף לעברי שיניים צחורות ומושלמות ומסמן  - אז מה, השארנו היום את אמא בבית?

 לי לבוא לקראתו.

לדוקטור לוי שיער שחור סמיך, חלק ומבריק, המסורק לאחור, ועיניים שחורות זריזות המציצות בי 

לבן של -צהוב-שחורות. לעורו גוון זית בהיר הנראה זר ושונה מהגוון הורוד י קרןמבעד למשקפ
 האנשים שבשכונה שלי.

דוקטור לוי יושב על כסא עץ כבד סמוך לשולחן כתיבה עמוס, מתחת לחלון חצי מוגף. לכבודי הוא 

של  למרכז החדר. למרות שהוא מגולח למשעי צל כחלחל מקיף את חציו התחתון מסיט את הכסא

 ת קומיקס.ומתוך חובר פניו ומזכיר לי דיוקן של אסיר נמלט



דוקטור לוי תופס בידי ומושך אותי אליו בכוח כשהוא מחייך. מקרוב אני רואה שהצל הכחלחל עשוי 

זעירים השקועים עמוק בנקבוביות העור. אני נאבקת ברצון להושיט יד ולמשש  מזיפים שחורים
 אותם.

הוא  - ד. את הרי ילדה גדולה. את כבר לא צריכה את אמא שלך לידךבאמת הגיע הזמן שתבואי לב

 אני מחכה לזה כבר הרבה זמן! -רגליו  סוגר אותי בין
 טוב, בואי נראה איך אנחנו מרגישים היום.אני מתפתלת והוא משחרר אותי ברוח טובה. 

 אני מניחה את התרמיל על הרצפה ומרימה את החולצה כלפי מעלה בשתי ידי.

לא , לא, תורידי את החולצה לגמרי. זה לא נוח ככה. ותשימי את החולצה ור לוי מנענע בראשו. דוקט
 על המיטה שם.

למרות שעד היום, כשבאתי עם אמא, מעולם לא ביקש שאוריד לגמרי את החולצה, אני מצייתת. 

טה מתירה את החולצה, פושטת ומניחה אותה מקופלת בקפידה על המי כפתור אחרי כפתור, אני

 הגבוהה הניצבת לאורך הקיר מול שולחן העבודה. 

 כשאני חוזרת לדוקטור לוי אני נעצרת מולו במרחק בטוח.

הוא מושך אותי אליו, מסובב אותי עם הגב ותופס אותי שוב בין רגליו  - נו, באמת, ממה את מפחדת?
ל מחשבה באחורי ואני תוהה מה זה. לאחר רגע שקר ודומשהוא קשה מתחכך  החזקות. אני מרגישה

 שאמעך אותה. אני מחליטה שזו קופסת סיגריות ואני מפחדת

זה טוב מאוד שאת מגיבה ככה. הרבה בנות שאני בודק  -אני מתפתלת בין רגליו ודוקטור לוי צוחק 
 אדישות ואטומות לגמרי, וזה ממש לא כיף. לא מגיבות בכלל. 

 פה לי.אני נרגעת. המחשבה שאני טובה יותר מכל הבנות האחרות מחני

דוקטור לוי מקיף בידו השמאלית את בית החזה שלי ובידו הימנית מטייל עם הסטטוסקופ הקר על 
 אחר.  גבי, כל פעם במקום

 

הוא  - יותר חזקהוא אומר ואני משתעלת.  -עכשיו תשתעלי הוא אומר ואני מצייתת.  - תנשמי עמוק

 להשתעל הכי חזק שאני יכולה. פוקד, ואני משתדלת

 המצב בכלל לא רע. תסתובבי. -משחרר אותי  הוא -טוב 
אני מסתובבת בין רגליו הפשוקות עכשיו, והוא מניח את הסטטוסקופ מתחת לציצי הימני שלי, 

 מתחת לציצי השמאלי שלי, מצידו ומעליו. ואחר כךמצידו ומעליו, 

הוא  - גמוראת בסדר הוא אומר ופונה לשולחן העבודה לכתוב משהוא במחברת גדולה.  - טוב מאוד

 להתלבש עכשיו. את יכולה -מנפנף בידו 
 כשאני נעמדת מולו לבושה, הוא שוב מסיט את הכסא ומסתכל עלי במבט חוקר.

ובנים? אני מנידה בראשי לאות שכן, לא כל כך מבינה מה זה שייך לכאן.  - מחזור כבר קיבלת?
 -התחלת כבר לצאת עם בנים? 

דוקטור לוי מניח את כפות ידיו השמנמנות על ירכיו  - וב מאודטבזעזוע אני מנידה בראשי לשלילה. 

 ינסו לבלבל לך את המוח, ואת אל תתני להם. את שומעת? תיזהרי מהם! תיזהרי מהם. הם -
 אני מנידה בראשי בצייתנות, לא מבינה בכלל על מה הוא מדבר. מה הם יכולים כבר לרצות ממני.

 וצובט לי בלחי.הוא שוב חושף את שיניו הלבנות בחיוך 

 

 אז איך היה? מה דוקטור לוי אמר?
 הוא רוצה לראות אותי עוד חודש.אני מגישה לאמא את הפתק שנתנה לי אשת הרופא.  - הכל בסדר

אמא מסתכלת בפתק ורושמת את התאריך ביומן הפתוח המונח על משטח הפורמייקה במטבח. 

 ?אף אחד לא ניסה לדבר איתך בדרך והנסיעה? עברה בשלום?



אני מנענעת בראשי לשלילה תוך תהיה אם לספר לאמא על קופסת הסיגריות המוזרה שהרגשתי בין 

 אבל עכשיו זה נראה לי טיפשי ואני מוותרת. רגליו של דוקטור לוי,
אחרי ארוחת הערב אני צוללת בשמחה לתוך המיטה, מדליקה את מנורת הקריאה ומתכסה בשמיכה 

 מעל הראש.

לקרוא אותם לאט לאט כדי  עמודים אחרונים עד לסוף הספר ואני מנסה נשארו לי רק עוד כמה

 תענוג.האת להאריך 

"...עתה נחו עיניו על כתפיה החשופות, החבולות, המוארות בנוגה הירח, על צווארה הלבן, הרם 
הנשען אל הקיר אין אונים. המראה עורר בו תשוקה שכמותה לא ידע עד  האצילי, על מצחה היפה

אשה כלשהי. לא היתה זו תאוה חייתית, הרסנית, כי  וברת והולכת שכמוה לא חש כלפיאז, תשוקה ג
השוט מידו והסיר את קפלטו. כאשר  אם תשוקה אל משהו מסתורי, ענוג. בנשימה קטועה השליך את

 מושטות אליה." למחצה, זקוף כפסל בחשיכה וזרועותיו-נשאה אליו אנג'ליק את עיניה, ראתהו ערום
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