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פרק 1: 

 שמישהו 
יענה כבר

יום שלישי בערב, בית החולים שניידר, פתח תקווה

"השאלה אם מיכלי תבריא או לא", כתבה אמא, "תלויה רק בכם".

אמא ישבה מול היומן במסדרון של בית החולים ושרבטה לעצמה 

משפטים. לידה רופאים נכנסו ויצאו, מבקרים עברו ושבו. חלק 

מהפרצופים היא הכירה מהעיר, וחלקם למדה להכיר ביומיים 

האחרונים. לא היה לה הרבה מה לעשות שם, על הכיסא במסדרון, 

חוץ מלקרוא תהילים ולנסח הודעות ווטסאפ לקהילה. 

מיכל בת השש, מהדירה ממול, שוכבת עכשיו בחדר. היא עברה 

ניתוח לא פשוט, שפתאום הסתבך והכניס אותה לסכנת חיים. אמא 

התנדבה ללוות את המשפחה בבית החולים, ובמקביל ניסתה לגייס 

בווטסאפ מלווים נוספים. 

קבוצת הווטסאפ הקהילתית הייתה עמוסה כל טוב, כרגיל. בקשות 

טרמפים, תלונות על בעיות חניה וחידות היגיון צבעוניות התחרו 

ביניהן על תשומת הלב. מה הסיכוי לכתוב הודעה נוגעת ללב, שכולם 

יבחינו בה, ויחליטו מיד לתמוך במשפחה שנמצאת במצב חירום? 

היא הסתכלה סביב. המסדרון סיפק לא מעט חומרים אפשריים 

להרכבת משפט דרמטי, כזה שיעורר את כולם. "הידרדרות במצב, 
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זה עלול להיות קריטי", היא שמעה את אחד הרופאים מדבר לאחות. 

או, זה משפט דרמטי שאפשר לכתוב! בטוח מישהו יקרא אותו וייקח 

על עצמו לעשות פה משמרת מחר. 

רק אז היא קלטה שהרופא עומד ליד החדר של מיכלי, והבינה על מי 

הוא מדבר. רגע, מה זאת אומרת הידרדרות במצב? מה עלול להיות 

קריטי? 

היא הסתכלה בשעון הגדול שעל הקיר. השעה שש, בדיוק השעה שבה 

היא תכננה לצאת מבית החולים שניידר. אבל אי אפשר לצאת עכשיו, 

בדיוק כשהמצב מידרדר. מישהו צריך לבוא להיות כאן, מרגע זה ועד 

להודעה חדשה, וכבר אין זמן לחפש מתנדבים בנרות. היא שלפה את 

הטלפון. מה הסיכוי שגלעד, הדס או סיון עושים משהו חשוב עכשיו. 

צלצול הטלפון ממש לא התאים לגלעד באמצע רגע גורלי כל כך. אז 

מה אם זה הצלצול השני בתוך דקה וחצי? 

אימון הכדורסל היה בשיאו. מי שלא היה בשיאו הוא אביתר, השחקן 

המרכזי של הקבוצה, שסוף סוף חזר להתאמן אחרי פציעה. בשבילו 

האימון הזה היה בעיקר ניסיון שנועד לבדוק אם הוא יכול לשוב 

לשחק. האם יש לו סיכוי לחזור לכושר ולהוביל את הקבוצה, או שהוא 

ייאלץ לחתום את הפרק הנוכחי בקריירה שלו? ככל שהדקות עברו, 

ואביתר המשיך לדדות מחוץ לקו השלוש בלי להתקרב לסל, נראה 

היה שהאפשרות השנייה בדרך. אביתר יצטרך להיפרד מהקבוצה, 

ולהעביר את תפקיד הקפטן למישהו אחר. 

גלעד התאמץ להתעלם מהטלפון הקורא לו מהספסל ולהתרכז באימון. 

אם אביתר פורש, גידי המאמן יצטרך להכתיר שחקן אחר לקפטן 
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שיוביל את הקבוצה, וזאת ההזדמנות בשבילו לפרוץ. אביתר ניסה 

לשמור עליו אישית, אבל גלעד ברח ממנו בקלות, השתחל לתוך 

הרחבה וקלע לסל. 

בהתקפה הבאה, גלעד היה זה ששמר אישית על אביתר. אביתר חיפש 

שחקן פנוי למסור אליו, אבל גלעד היה צמוד אליו לגמרי. אביתר 

ניסה לעשות סיבוב ולחמוק ממנו, אבל סובב את הרגל ונפל. 

"אאאווץ'!" זעק. גלעד הרגיש דקירה קטנה בלב, הרי לא נעים לראות 

מישהו שלפני רגע היה כדורסלן־על ועכשיו בקושי עושה צעד וחצי, 

אבל הייתה גם קצת תקווה. עם הוותק שלו בקבוצה, והכישורים 

שהוכיח עד היום, יש סיכוי שהוא ייכנס לנעליים של אביתר. הטלפון 

צלצל בפעם השלישית. 

בסוף האימון גידי כינס כרגיל את כל חברי הקבוצה למילות סיכום. 

"אז ככה", פתח, "זה לא סוד שאביתר עוזב אותנו, אחרי תקופה ארוכה 

שבה הוא הוביל את הקבוצה. אנחנו עוד נעשה לאביתר מסיבת פרידה 

מכובדת, אבל בינתיים, מגיע לו שנפרגן לו במחיאות כפיים". 

בזכות קול מחיאות הכפיים, לא כולם שמעו את הטלפון של גלעד 

מצלצל בפעם הרביעית. 

גלעד התלבט אם לשאול את השאלה המתבקשת. הוא לא רצה שיחשבו 

שהוא גאוותן, יהיר או עף על עצמו. אבל מה לעשות, התפקיד הזה 

באמת מתאים לו. "זה אומר שבוחרים קפטן אחר?" שאל לבסוף. 

"אין מצב, אף אחד מאיתנו לא משחק טוב כמו אביתר", אמר יותם, 

שכנראה רצה לפרגן לאביתר במצבו המבאס.

"לא בהכרח. כל אחד מכם יכול להיות טוב יותר ממה שהוא חושב", 

אמר גידי. "אבל אני לא מתעסק בזה עכשיו. קודם ניפרד יפה מאביתר, 

אחר כך נראה מי מתאים לתפקיד. זו ההזדמנות להזכיר לכם שבחרתי 
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באביתר לא רק בגלל הכישרון שלו, אלא בעיקר בגלל היכולת להוביל, 

להסתכל מסביב, לשחק קבוצתי, לנהל משחק. מי שממהר לשאול על 

הקפטן הבא, אני לא חושב שהוא האיש המתאים לזה". 

המילים האחרונות דקרו את הלב של גלעד כמו סכינים. 

הוא הלך הצידה בפנים נפולות וכבש את עיניו בטלפון. הטלפון, 

מצידו, טען שיש לו חמש שיחות שלא נענו מאמא. כנראה לשיחה 

אחת הוא אפילו לא שם לב. גלעד פתח את הווטסאפ, אולי אמא 

טרחה להסביר לו בכתב מה בוער לה כל כך. בווטסאפ חיכתה לו 

רק הודעה קצרה: 

אאאמא

אמא:
גלעד, למה אתה לא עונה? מיכלי בסכנת חיים! 

אמא:
???

אמא:
עזוב, אני כבר אתקשר להדס. 

הדס רצה הביתה בכל כוחה. המטלות בקורס למצטיינים באוניברסיטה 

נהיו קשות יותר ויותר. עם החומר עצמו היא די זרמה, אבל לוח 

הזמנים נהיה צפוף. כאילו המרצים שלה לא זוכרים שהיא עדיין לא 

באמת סטודנטית, ויש לה בית ספר רגיל חוץ מהתוכנית הזאת, וגם 

הוא מעמיס עליה מבחנים ומשימות משלו. וכל זה חוץ ממשימות כמו 
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