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המרפאה.  אל  במהירות  נכנסת  אני 
מאחרת בעשר דקות. שולחת הבזק 
פני  על  וחולפת  למזכירה  חיוך 

הפרוזדור לכיוון חדרי.
 

אותה  מכניסה  כאן,  כבר  הסטז'רית 
לחדר יחד איתי. אנו מחליפות בינינו 
החדר  הכנת  כדי  תוך  מילים  מספר 

לקראת יום עבודה עמוס. 
מגלה  לבושה  על  מרפרפת  סקירה 
לפי  להתלבש  השתדלה  שהיא  לי 
הסטנדרטים של המקום, יפה מצידה. 
מבקשת  שרק  עדינה,  בחורה  מורן 

ללמוד, לא לעשות כאן מלחמות.
אותה.  שאאכזב  זו  אני  לא  בסדר. 
השמחה  הרופאה  להיות  אשתדל 
והמאושרת, דוגמא מושלמת בשביל 

הבחורה ששואפת להיות במקומי.
 

"בדיוק  ראשונה.  נכנסת  ריזל  גברת 
"איתה  באירוניה,  חושבת  אני  היא!" 

אני צריכה להתחיל את הבוקר!" 
אני עוד לא מצליחה להבין איך אישה 
גורמת  להזיק  רצון  כל  ללא  שלווה 
ביקור  בכל  לעלות  שלי  לעצבים 

מחדש. 
ברוגע,  מולי  מתיישבת  היא  ואכן, 
מחייכת לסטז'רית כאילו היא נמצאת 

כעת על חוף הים.
אני מחזירה אותה למציאות.

 
"תכירי, זו מורן סבן, לומדת רפואה, 
את מסכימה שהיא תשהה יחד איתנו 

בחדר בזמן הטיפול?"
 

"ודאי", היא מהנהנת בחיוך ומושיטה 
לי את הכרטיס שלה.

 
"אז איך אפשר לעזור?" אני שואלת.

 
אל  שוב  להגיע  אותי  "זימנתם 
הדם  בדיקות  בעקבות  המרפאה, 

שעשיתי".
 

אני בודקת במהירות במחשב, עוברת 
על תוצאות בדיקת הדם האחרונה.

 
לא  התריס  בלוטת  "בהחלט, 
התרופות  את  נוטלת  את  מאוזנת... 

כמו שצריך?"
 

בחוסר  מתפתלת  היא  ממש".  "לא 
אני  מאוד,  איתן  לי  "קשה  נעימות. 

חולמת כבר להתפטר מהן".
 

לידי,  כאן  הייתה  לא  הסטז'רית  אם 
לא  הם  שהחיים  לה  עונה  הייתי 
חלומות ולמי יש באמת זמן לחלום?! 
להגשים  בכלל מצליח  ומי  לה(,  )רק 
אני  זה  במקום  אבל  בחייו.  חלומות 

עונה בפשטות.
 

עדיין  צריכה  שלך  הבלוטה  "כרגע 
לרופא  אותך  אפנה  אני  עזרה,  קצת 
אבדוק  ברשותך,  אנדוקרינולוג. 

אותך".
 

"אין בעיה!" האופטימיות שלה אינה 
יורדת לרגע.

 
אותך  אפנה  נפוח.  מעט  "טוב, 

לאולטרה סאונד".
 

למורן,    ופונה  מחייכת  היא  "בסדר", 
"את מעוניינת לבדוק אותי גם?"

לאישור  מחכה  עלי,  מסתכלת  מורן 
ממני. אני מאשרת.

 
"אני אשמח, כן!"

היא מתקרבת אליה, שתיהן מחייכות, 
לא  משוחררות,  מאושרות.  נראות 

בתפקיד.
 

לא  מצליחה.  לא  שעדיין  זו  אני  רק 
מסוגלת לשחרר את האווירה הכבדה 
יום,  יום  למרפאה  מחדירה  שאני 
מעל  הרצינית  המסכה  את  ולהוריד 

פניי.
 

אלי  נכנסו  מהבוקר   ,11:45 השעה 
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תרצה אפללו

חלום של רופאה



כחמישה עשר מטופלים.
 

את  ושותה  שלי  תנועה  כל  אחרי  עוקבת  מורן 
מילותיי בצמא. 

 
אני חייבת להודות שאני מסתדרת לא רע בכלל. 

תמיד הייתי שחקנית טובה.
 

לא מעודדת את התכונה הזו, כי בסופו של דבר 
- כן יש פה שקר עצמי, אך כרגע הוא מציל אותי 

ממצב מביך.
 

גברת שיין ומשפחתה עוזבים את החדר ומפנים 
את המקום לגברת פולסקי. אפילו פסיעה קטנה 

פנימה היא אינה עושה וכבר תוקפת.
 

שלי  לרחל  שרשמת  התרופות  פוקס,  "דוקטור 
אינן יעילות בכלל".

 
את  משחררת  לא  חזק,  ונושמת  מתיישבת  היא 
לסיים  רוצה  שהיא  רושם  עושה  מהכתף.  התיק 

עם סיפור האקנה של בתה הכי מהר שאפשר.
 

היא  הפעם".  וטוב  אחר.  משהו  לי  "תרשמי 
מנופפת בידה לעבר המחשב. אילו הייתה יכולה 
לתפוס את מקומי ולהדפיס את המרשם בעצמה, 

הייתה כבר עושה זאת.
 

"תני לי להכיר לך קודם את מורן..."
 

"כן כן", היא קוטעת אותי. "כולנו הבנו שיש כאן 

סטז'רית בחדר, לי לא אכפת כל עוד את רושמת 
לי את מה שאני צריכה".

 
"בסדר, אפנה אותך לרופא עור..."

 
"אוי לא. אין לי זמן ללכת לרופא עור. בעוד חודש 
העור של רחל חייב להיות מושלם ונקי מכל פצע 

קטן, את מבינה?"
 

אני משתדלת לענות לה בקול רגוע.
 

יותר  חזקות  תרופות  לרשום  הזכות  את  לי  "אין 
ללא התייעצות עם דרמטו..."

 
אבל גברת פולסקי לא מוכנה לקבל שום הסבר. 
ובאותה מהירות בה היא נכנסה לחדר היא קמה 

ויוצאת.

ואינו  שכמעט  בקול  ושואלת  עיני  את  צדה  מורן 
נשמע, 

"מה עלינו לעשות במקרה כזה?"
 

"לקחת הפסקה".
 

החדר.  את  ועוזבת  קמה  אני  גם  אלו,  ובמילים 
מסמנת לפציינטית הבאה להמתין עוד קצת.

 
התקשורת,  קלינאית  הילה,  הקפה,  מכונת  מול 
לוגמת בנחת מספל חם ומביטה בי במבט מצפה, 
את  לי  להודיע  כדי  מהבוקר  מחכה  היא  כאילו 

הבשורה הטובה.

 "אני יוצאת לחופשה. אני טסה לשוויץ לשלושה 
שבועות לבקר את המשפחה".

 
"איזה יופי!" אני משתדלת להיות נחמדה. "באמת 
היא  אצלי.  הייתה  שיין  גברת  בדיוק  לך!  מגיע 
הודתה שצוות תלמוד התורה נדהם מההתקדמות 

המופלאה של מוישי הקטן. והכל בזכותך".
 

היא  והילד",  המורים  ההורים,  בזכות  גם  "טוב, 
עונה בענווה. אבל אני רואה שהיא שמחה, וכך גם 
קורה  כי הצלחתי לשמח מישהי. דבר שלא  אני. 
הרבה, לצערי. ההצגה משפיעה עלי לטובה, ככל 

הנראה...
 

מבחינה  חדרי.  לעבר  במהירות  פוסעת  אני 
מטופלות.  למספר  מורן  בין  שמתפתחת  בשיחה 
הן משוחחות בחביבות על החלום של מורן לעבוד 

בתחום הרפואה כבר מגיל צעיר.
 

את  מאריכה  לחדר.  אחד  אף  מכניסה  לא  עדיין 
ההפסקה בעוד שתי דקות. מדפדפת מהר אל תוך 
ספר הטלפונים של אנשי מקצוע, גם לי יש חלום 

ילדות להגשים.
לבן  כנף  פסנתר  תמונת  עליה  נחמדה,  פרסומת 

מושכת את תשומת ליבי. 
 

מקצועית  מורה  פולסקי,  "פנינה  קוראת.  אני 
לפסנתר. שכונת שערי חסד..."

 
גברת פולסקי? האם זו את??


