
 תחרות הכתיבה בחטיבה

 מקום ראשון

 /  מלאכי שפיראהמתאם

אשתו של ההוא עם הסרטן בריאות, הוא כבר חודשיים  של"ג'וש, תשיג לי את המספר 

סדר יומו של סטיבן היה עמוס.  ".ם הם רוצים לתרום לנו איזה משהותבדוק א בתרדמת.

בהשתלה הבאה ואיזה  כל היום בתור המפקח על תיאום השתלות האיברים, הוא היה עסוק

עוד איבר צריך להשיג. סטיבן היה צריך להתקשר עכשיו למשפחתו של חולה עם סרטן סופני 

לפתע הזיכרון הבחור ההוא היה בריא לגמרי.  היה תור אדיר להשתלת לב, והלב של במוח.

 שהוא לא רצה לראות יותר.  הואחזר אל סטיבן, הזיכרון ה הואה

 שלו ארבעסטיבן ישב עם הקפה של קצת גשום וסגרירי.  רגיל, בחוץ היה הכול התחיל ביום

  "שהיא עוד שנייה מתפוצצת!הבטן שלי, אני מרגיש  אבא,"אי  עקצ טימי בנולפתע  .במטבח

בטן לא ימשיך עוד הרבה הכאב בטח וחשב ש שאל את טימיל בסדר?" ו"הכ סטיבן נלחץ,

סטיבן כבר ממש לא ידע  ולהתפתל מכאבים,אחרי כרבע שעה שטימי המשיך לצרוח   זמן.

איש הייטק צעיר  סטיבן, .בן שלושים ואחתהכול אבא צעיר,  וא היה בסךה. מה לעשות

מה לעשות. תוך דקות ספורות סטיבן  עכשיו לא ידע ,שמוצא תמיד פתרון לכל בעיה ומצליח

עו מה לעשות, גם לא יד וטימי היו ברכב של סטיבן, בדרך לקופת החולים. בקופת החולים

. סטיבן לא התפשר ונסע מיד לאחד מבתי החולים חולים-בבית  M.R.Iוהפנו אותו לצילום 

עניין של כשעה ורבע מביתו כולל הפקקים של  ,ה"מאיו קליניק" שבמינסוטה הטובים במדינה,

כשהגיעו לבית החולים הצטרפה אליהם גם אשתו של סטיבן, מרינדה,  שעות אחר הצהריים.

הכניסו את טימי י הדין בו עבדה. תוך דקות ספורות בלבד רכות ממשרד עוישירשהגיעה 

ההלם של סטיבן  .לעבודבה גילו הרופאים ששתי כליותיו של טימי הפסיקו   M.R.Iלבדיקת 

טימי היה חייב  אלו את עצמם, הוא רק ילד בן שבע.כיצד זה הגיוני, ש ומרינדה היה גדול.

 .יו לא היו מתאימים מפני שהיה להם סוג דם שונה משלוי הורשנ .בדחיפותכליה  תרומת

לעזור, ומי שכן בא  חלק לא יכלו התחילו להרים טלפונים לכל מכריהם האפשריים.הוריו 

 . מפני שלטימי היה סוג דם נדיר את הבדיקותלא עבר  ,לבדיקות התאמה

לו הקמפיין ש פ.לוואטסאו לפייסבוק, לאינסטגרםהוא כבר העלה פוסטים  סטיבן היה מיואש.

ים בארה"ב, רסמו מהר במיוחד בכל העיתונים הנחשבלהשגת הכליה והסיפור המרגש התפ

 יין לא נמצא תורם מתאים. יום אחד, אחרי בערך חודש וחצי ועד עבר .יורק טיימס-כולל הניו

התקשר מישהו.  ,ליהים לתרומת הכולבדוק האם הם מתאימ עשרות אנשים שבאו לעזור

"אה, .  "כן" ענה לו  אתה סטיבן?" " ענה הצד השני, "שלום" ,את השיחהטיבן "שלום" פתח ס

אני איש  אנטוניו. -אני גר בטקסס, בסן קראתי את אחד הפוסטים שלך בפייסבוק. .שוב שלום

אפילו נולדתי בביתי. , אני לא יודע מה סוג הדם שליו חולים-מעולם לא הייתי בבית. פשוט



שינן בלאות את מה שאמר כבר  טיבןס ".לבדוק אם אני מתאים ולנסותאבל אני מוכן לבוא 

. "אין שום בעיה. אני יותר מאשמח אם תבוא לעשות לאינספור אנשים בחודש וחצי האחרון 

אארגן לך כרטיס טיסה עד מינסוטה אני  ,בדיקות התאמה. תדבר איתי עוד כמה שעות

 כבר חודש וחצי .עומד לקחת ממך כסףא אני ל" קרא האיש,  "!"בשום פנים ואופן לא  ".מלוןו

ע הבא ביום שלישי אני אנסה לסדר את זה כך שכבר בשבו אתם עם ילדכם בטיפול דיאליזה.

אמר לו וכבר בא לנתק. "אה,  "תודה" סטיבן לא מצא מילים להודות לאיש ".אהיה במינסוטה

  רוברט ג'יימס". השיב האיש, "שמי הוא רוברט, ,""לא אמרתי  "רגע איך אמרת שקוראים לך?

אנשים לבדיקות התאמה  שבוע וחצי האלה הגיעו עוד שניב וחצי.רוברט הגיע כעבור שבוע 

לומר לרוברט שלא  הוא כבר רצה סטיבן חווה מפח נפש. שני המקריםבו ת הכליהלתרומ

אבל רגע, מה יקרה אם יתברר שבסוף הוא מתאים לתרום את " ., שכנראה אין סיכוייבוא

 "את הילד שלי?ל בשביל להציל ואני אוכל לחיות עם המחשבה שלא עשיתי הכ איך  הכליה?

כשרוברט הודיע לסטיבן שהוא הגיע  חשב לעצמו, והחליט לבסוף לא לומר לרוברט כלום.

כשרוברט ענה לו  .BELLS" 4"אותו אם הוא רוצה להיפגש במסעדת  למינסוטה, סטיבן שאל

מינסוטה, אך ב מסעדות הכי יוקרתיותבאחת הבשלילה תמה סטיבן על ההחלטה לא לאכול 

שאל  "?החולים לתחילת בדיקות ההתאמה-"טוב, אז תבוא מחר לבית לא שאל שאלות.

שאל רוברט. סטיבן ענה לו שהוא תיאם כבר עם ראש האגף  סטיבן. "באיזו שעה להגיע?"

נה ע. רוברט 10:00 ים, ושהבדיקה תתחיל בשעהאחראי על בדיקת ההתאמות של התורמש

סטיבן לא הבין מה פשר הביטוי הזה שהיה נשמע כאילו  רת ה' הוא יגיע וניתק.זלו שבע

התחיל  טימישאלות מפני שלא שאל  באיזו שפה מוזרה, עברית אולי, אךרוברט אומר אותו 

 לצעוק מכאביו.  שוב

איש גילה ליד החדר ולמחרת סטיבן הלך לחדר בדיקות ההתאמה בשביל לחכות לרוברט, 

אני מנחש שאתה שאל, "כן, זה אני.  "אתה רוברט?" מוצע בגובהו יושב ומחכה לו.ומ שמנמן

, "ות לרוברט על עמידה בזמניםזכיפה, נקודת "  "כן. בוא ניכנס לחדר".  ץ.מן הסתם סטיבן

התאמה הבדיקות שאל סטיבן את הד"ר האחראי על  ?"חשב סטיבן. "היי, מה נשמע

"כן" ענה   אני מבין שזה האיש שלנו להיום?"השיב, " מצוין""הכל  , ג'רמי.להשתלת איברים

טון ענייני, אמר ג'רמי ב" "שלום רוברט".  -ג'רמי ג'רמי, -טלו סטיבן, "זה רוברט. תכירו, רובר

רוברט נשכב על המיטה ונפרד לשלום מסטיבן. סטיבן, כמו כל פעם  "."בוא שב, כבר נתחיל

 וחיכה לתוצאות.שמישהו נכנס לבדיקות ישב מחוץ לחדר 

" .סטיבן "אני צריך שתשב, לאחר כשלוש שעות ג'רמי יצא מן החדר וסטיבן קם לקראתו.

"אני שמח לבשר לך שכנראה נמצא האיש המתאים  בחשש. סטיבןשאל  "למה, מה קרה?"

סטיבן הרגיש פתאום פרץ של שחרור  אמר ג'רמי בחגיגיות. ".לתרומת הכליה, סוג הדם זהה

ן בכה מאז שראה את ממש כמו ילד בגן. זו הייתה הפעם הראשונה שסטיבוהתחיל לבכות, 

"כמובן שצריך לבדוק עוד כמה דברים, אבל  מולו דום לב ומתה במקום. סבתא שלו מקבלת

אמר ג'רמי. "אה, כן. מסתבר  ",ילדך להמשיך לחיותנראה לי שהוא האיש שיזכה לגרום ל

אותו  ,1964במרץ  13בפעם אחת, בלידתו. הוא נולד  חולים.-שהוא דווקא כן היה בבית

"מה, גם אני  'Arizona State Hospital'".  בבית החולים שבאריזונה תאריך כמו שלך.

  נולדתי באריזונה, באותו בית חולים. יש מצב שאתה מברר לי איך קוראים להורים שלו?"



ר מוקדם. דרך אגב, רוברט , "אנסה לבדוק כמה שיות"אין בעיה", אמר ג'רמי שאל סטיבן.

"מצוין, אני אשב ואחכה לו פה", השיב   ".עוד כשעהבעדיין בהתאוששות. הוא צריך ללכת 

מרינדה הגיבה בדיוק  סטיבן. סטיבן התקשר מיד לאשתו ועדכן אותה בבשורות המשמחות.

-כ אחרי שדיברו עוד לא יכלה לדבר מרוב התרגשות. עדיין כמוהו. כמה שניות אחרי זה היא

והחברים שליוו  ם ארוך של עדכונים בין כל המשפחהדקות עשה סטיבן סבב טלפוני  10

דקות. רוברט יצא מהחדר. סטיבן התלבט אם לעדכן אותו שהם נולדו  10נשארו עוד  אותו.

אמר סטיבן  ","תודה רבה לך בסוף שלא.לחולים, אך החליט -באותו תאריך ובאותו בית

תשישות, "אתה "זה בסדר" השיב רוברט ב  ".י מילים להודות לך, "ממש, אין לבפנים מאירות

שאל  מחר יהיה אפשרי?". בר איתך"רגע, אני רוצה לד ללכת. הוא פנה לא צריך להודות לי"

חתם רוברט את דבריו,  ".אני אדבר איתך יותר מאוחר אם אני לא אהיה עייף. "נראה, סטיבן.

 .והלך

מתאושש?"  מה נשמע, "שלום רוברט. לערך, קיבל סטיבן שיחה מרוברט. בערב בשעה תשע

בקשר  "אני מתחיל להרגיש כבר הרבה יותר חזק. אמר רוברט אתה יודע", "כן .סטיבןשאל 

באיזה פארק  10:00למה שדיברת איתי היום, שאתה רוצה להיפגש, מתאים לך מחר בשעה 

להתאפק עוד. "תגיד לי רוברט, בלי להיות  סטיבן לא הצליח" אני מעדיף לא מסעדה.בעיר? 

זה שאתה לא רוצה מה זה כל המילים המוזרות האלה שאתה אומר כל הזמן? ו ,חצוף כמובן

לראות את החיוך על הפנים המלאות מעט היה יכול כמעט שאל. סטיבן  לאכול במסעדות?"

דרך רוברט. " אל תדאג, מחר אסביר לך הכול" אמר "רציתי לדבר על זה אתך. של רוברט.

הציע  "אני מכיר פינה מעולה בפארק הלאומי וויאג'רס" אגב, באיזה פארק נפגש מחר?"

 וניתק. סטיבן "אשתדל" אמר. שאל רוברטסטיבן. "מעולה. אז תהיה שם בעשר?" 

כשרוברט הגיע אל הכניסה של  בכניסה לפארק ברכבו.לרוברט למחרת בעשר סטיבן חיכה 

פרטי של סטיבן, לנסיעה שארכה קצת פחות מחמש דקות. ההוא עלה אל רכבו  הפארק

על הספסל הוציא רוברט מתיקו סנדוויץ' ואכל בשתיקה. גם סטיבן לא דיבר עד  כשהתיישבו

כשרוברט סיים לאכול, פתח סטיבן את פיו  ,שרוברט סיים לאכול. אחרי בערך שתי דקות

אני יודע כבר " תו בהינף יד.אך רוברט השתיק או בשביל לשאול אותו על מנהגיו המוזרים,

 עד אתמול חשבתי שנולדתי בבית  "אני אתחיל מההתחלה. אמר" מה אתה רוצה לשאול

. הרופאה ניסתה לשכנע את אמי לבוא עמה ורופאה באה לעזור לאמא שלי ללדת אותיחולים 

היות החולים מול עיניה ולא רצתה ל-מפני שאבי מת בבית החולים אך אמי לא הסכימה-לבית

אתמול התברר לי שנולדתי בבית חולים, ושאבא שלי לא  .חולים אף פעם-שוב פעם בבית

מת, פשוט ההורים שלי התגרשו לפני שנולדתי. אמי לא הבינה איך הוא יכול לנטוש אותה עם 

איתו. בערך כשהייתי בן  היא לא רצתה להיפגששאבי היה רופא באותו בית חולים  מפניוילד. 

אפוטרופוס האותו להיות  יה עורך דין כלשהו שאמא שלי שכרההלווהאמי מתה. לאחר  שבע

שלי, לקח אותי לבית יתומים גדול. כשראיתי את הילדים בפעם הראשונה, לא הבנתי מדוע 

הילדים האלה משאירים שערות בצדי הראש, ומדוע יש להם חתיכת בד על הראש וחוטים 

על יהדות, והבנתי רה לי אימי שסיפסיפורים ב אבל לאט לאט נזכרתימתחת לחולצה. 

הם יהודים. ידעתי מושגים מאד בסיסיים ביהדות, למשל שהם לא אוכלים  שהילדים האלה

נקרא כיפה. אבל עדיין לא הבנתי מה אני עושה , ושהדבר הזה שיש להם על הראש חזיר



במוסד הזה. הכניסו אותי לשיחה עם מנהל המוסד ובו הוא אמר לי שבצוואה של אמא שלי 

כל היא כתבה שהיא רוצה שאני אדע שאני יהודי ושהיא מצטערת שהסתירה את זה ממני 

עמוק בעיקר  השנים. נשארתי במוסד עד גיל שבע עשרה. בשמונה השנים האלה נטבעו בי

שני דברים. אחד הוא שאני לא אוכל דברים לא כשרים כמו פירות ים וחיות טמאות לפי 

. מאז עברו הרבה שנים, ואני " ה' בעזרת"היהדות, והביטוי הזה שלא הבנת מה הוא, 

בטח  התרחקתי מהדת, אך על שני הדברים הללו אני מקפיד. זה יוצא לי באופן אוטומטי.

אני מכיר את המסעדה  ".BELLS 4א רוצה לבוא לאכול אתך במסעדת "התפלאת למה אני ל

הזו, ואני יודע שזו אחת המסעדות הכי יוקרתיות בארה"ב. אבל אני פשוט לא יכול לאכול 

פירות ים, ולכן גם אמרתי לך אתמול שאני מעדיף לא להיפגש במסעדה, אלא בפארק או 

מבדיקת ההתאמה שלא אני זה שעזרתי שהו בסגנון. לא סתם אמרתי לך אתמול כשיצאתי מ

סיים רוברט את  ."רת אותי לדבר החשוב מכל, היהדותלך. אתה זה שעזרת לי. אתה החז

 ריו עם מין חיוך של אושר על פניו. דב

"וזה מה שאני גיליתי אתמול. אתמול ג'רמי אמר לי שאתה נולדת באותו בית חולים שנולדתי 

ן שתי הדגימות. מסתבר שלך ושלי, והשווה בי D.N.Aבו ובאותו תאריך. הוא לקח דגימת 

אמר סטיבן, " אני גדלתי אצל משפחה נוצרית פרוטסטנטית. הם אמרו לי רק  שאתה אחי!"

שאמי לא יכלה לגדל אותי. עכשיו אני מבין שכנראה כבר בלידה הפרידו בינינו. אני מרגיש 

אתה, אחי, מזלך שזהו גורלך!".  שאני לא יכול לחזור להיות יהודי. אני רחוק מזה כבר. אבל

רוברט המשיך לחייך ואמר "אצלנו קוראים לזה השגחה עליונה, סיעתא דשמיא". לאחר כמה 

ות על כבר מאוחר! אני צריך עוד שעה להי"דקות של שתיקה נינוחה קם פתאום רוברט. 

"לא, בן. שאל סטי ה אולי שאסיע אותך לשדה התעופה?""אתה רוצ ."המטוס בדרך הביתה

    אני הזמנתי מונית. אל תדאג אחי. אתקשר אליך כשאנחת", נפרד ממנו רוברט, והלך.

 

דווקא בתחום   סטיבן חזר למציאות. זו היתה הסיבה שבגללה הוא למד הרבה זמן רפואה

ההשתלות. מאז שטימי נרפא הרגיש רוברט שהוא חייב לעזור לעוד אנשים. אבל לא היה לו 

                                                              היה עמוס. . סדר יומוזמן לחשוב

 

  


