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כאיש אחד מאות הנוסעים    רב החובל הרים גבוה את כוס השמפניה שאחז בידו, ואחריו הרימו את כוסותיהם
 שגדשו את המדרגות שסביב הרחבה המרכזית.  

 ידע. בכל השפות ש  פעמים נוספות, חזר על הכרזתוהוא .  "לחיים!" הכריז רב החובל

 ל עליזה. "לחיים!" נשמעה שאגת הקהל בבליל של שפות שונות. התזמורת פצחה בנגינת מחו 

ן, שהיה לבוש בחליפה וענוב בעניבה תואמת, כיאה למעמד, הניח את ידו הימנית על בטנו, קד קידה  ואהר
רחבה בפני עדינה ואחר הזדקף והושיט את ידו להזמינה לרחבת הריקודים. היא נענתה בחיוכה המקסים,  

מבט, כאילו כדי להיווכח    י הליכה הוא צידד לעברהדהושיטה את זרועה הכפופה והם צעדו קדימה. תוך כ
השתרכה מאחוריה  שה  בכמה שהיא האישה היפה ביותר שהכיר מעודו. שמלת השיפון של-יודע-בפעם המי

וכיסתה את רגליה הדקות והארוכות. שיערה הזהוב  ,ברשרוש עדין גופה התמיר  שהיה אסוף    ,עטפה את 
ומהודקת מוקפדת  הפנינ  ,לפקעת  עגילי  את  אחשף  שתאמו  הורודות,  הים  לצווארהת  שעטתה    .מחרוזת 

  אהרון. גם  וארוך בשל המחשוף הנדיב וצבע הבורדו העדין של השמלה  בוהק נראה עוד יותר    צוואר הדקה
ראש זוגתו התמירה.  על  . קומתו עלתה אך במעט  ראשו  ל עששיבה  הבלורית    לעין   וביחוד בלטה היה גבר נאה,  

  ,גם הקהל נע מעט לצדדיםלכן , וכזוג מלכותיהם נראו גופו האתלטי העיד על אימוני הכושר שהקפיד בהם. 
.  עברה התזמורת לנגן את וולס הדנובה הכחולה  ה כשהגיעו לרחב .  ת הריקודיםלהם את הדרך לרחב  מפנה
  שמאלו היא הניחה יד על כתפו ואת ידה השניה שילבה ב  ,נה של עדינהעל מותהימנית  הניח את ידו    אהרון 
היה הדבר הטוב    שייט התענוגות הזהבצעדי ריקוד מתואמים היטב.    הוולס   הם הצטרפו לנגינת  . רמתהמו

להם לממש    איפשר  ,הכסף שחסכו עד לאחרונה, כשפרשו לגמלאותביותר שיכלו לאחל לעצמם עם פרישתם, ו
 את חלומם. הם היו מאושרים.

בדעתו שהאושר הזה עומד להסתיים בחטף, באיבחה    אהרוןבמחשבותיו הגרועות ביותר לא העלה מעולם  
היא  , ו לאחר תחילת הריקוד הוא חש פתאום שגופה של עדינה נשמט מבין זרועותיו  דקות ספורותאחת.  
לאחר    מצא את עצמו יושב כש  אהרון מכן לא זכר    לאחרהאירועים שהתרחשו  על הרצפה. את  מעולפת צנחה  

מכוסה בסדין עד מעל לראשה. רב החובל  במיטה שלצידו שכבה זוגתו, ללא תנועה,    .במרפאת האוניה  זמן
 נכנס למרפאה, הניח יד על כתפו והביט לתוך עיניו. 

ש והלחלוחית  אמר,  מצטער",  מאד  נעגון    הנתנבעיניו  הופיעה  "אני  בבוקר  "מוקדם  דבריו.  לכנות  תוקף 
 בתחנתו הבאה. אנחנו נדאג לכל הסידורים". 

* 

  כלתובו  אלון  בנודיו בד ית הקברות, נתמך משני צהיציאה מב  פסע באיטיות מהקבר הטרי לעבר שער  אהרון
 . פתע כשל, ושניהם אחזו בו בחוזקה כדי שלא יפול.דרורה

 . אלון"מה קרה?", נבהל 

אה...   דבר"זה...  נתקלתי במשהו שום  כנראה  ענה  .  אך  אהרון",  עומד    אלון,  יותר  חש שמשהו משמעותי 
 מאחורי הדברים. 

הגיש   למכונית  עצמו  אהרוןל  אלוןכשנכנסו  את  שיחגור  וביקש  מים  ובקבוק  הבחין,  מוזר  ב  אז  משהו 
החזיק את    אהרוןבתשומת לב את המתרחש.  ובחן    אהרון. הוא הסב את ראשו לעבר  ביובהתנהגותו של א

 , אך מבטו היה מופנה לכיוון אחר. אבזם החגורה בידו האחת, וניסה לגשש לעבר המחבר שבין הכיסאות

 .דאגה", הוא שאל במשהו לא בסדר?"אבא, מה קורה? 

 עטו פתאום דוק לח. הוא השפיל את ראשו ולא ענה.  אהרוןעיניו של  

תעבור  אין טעם שתחזור הביתה. אתה    ,אהרון: "בנימה החלטית  אהרוןהבינה מיד את המצב ופנתה ל  דרורה
 לגור אצלנו. יש לנו בית גדול."

 פצה את פיו, אך כנראה הבין שהיא צודקת ולכן נשאר עטוף בשתיקתו.   אהרון

* 



 וכיבה את מנורת הלילה. רק אז הבחין בפס אור דק חודר מתחת לדלת.  דרורההניח את הספר, נשק ל   אלון

"לעזאזל", אמר לעצמו, "שוב שכחתי לכבות את האור במטבח". הוא קם באי רצון מהמיטה ויצא מהחדר,  
 מופתע לראות את אביו יושב על הספה בסלון, בוהה בחלל.

 יזיה?" וי המשיך "מדוע אתה לא מדליק טלו , ומבלי להמתין לתשובה כלשהאלון"נדודי שינה, אבא?", שאל 

 "אני... אני כבר לא...", ניסה האב לומר דבר מה, אך השתתק.

הכ   אלון ראו  אימו,  לווית  אחרי  מיד  לביתם,  עבר  שאביו  מאז  של  והבין.  ראייתו  שמצב  הולך    אהרוןל 
ו על כושרו הגופני,  ליקוי הראיינת  מצוי ה  תבריאותו היומתדרדר. הוא אמנם שמר  ה שהלך והחמיר  אבל 

 .ֹורכ ת על ב  ּווהניח את ידו ברכ   ליד אביו  התיישב על הספה  אלון.  והיקשה על כל התנהלותו  העציב אותו מאד

 קצת מוסיקה?", הציע.ל  יבשנקש עתךדמה "

 האב הניד בראשו להסכמה. 

ונעצר כשנשמעה מוסיקה קלאסית    בין תחנות הרדיו , עבר  הפעיל את מכשיר הטלוויזיה ללא תמונה  אלון 
ו  צליליו    החלו להישמערגועה. הם המשיכו לשבת כמה דקות בשתיקה, היצירה שהתנגנה הגיעה לסיומה 

הביט בו ולא ידע מה לומר, אך האב נפנה אליו    אלון.  אהרוןהראשונים של וולס. שוב עלו דמעות בעיניו של  
 לפתע: 

 נשמע כציווי יותר מאשר כמשאלה.  "אני צריך שתעזור לי", אמר בקול ברור. זה

 . אלון"מה שתבקש, אבא", השיב  

 "אני רוצה לטוס לשוויץ". 

 חיוך של שמחה.  ואלון השתומם, אך העלה על פני 

וה שיהיה לך כיף  וה או מלו  "נפלא אבא! תיסע קצת לחופש, תנוח, תבלה. מחר בבוקר אתחיל לחפש לך מלו  
 "וה, נכון?הוסיף בקול מבודח "אתה מעדיף מלו  איתו או איתה". הוא השתהה לרגע, ואז 

 נותרו רציניות.  אהרון, אך פניו של המשיך לחייךהוא 

 ", ענה בקול נמוך. תהיו המלווים שלי"אני רוצה שאתם, אתה ודרורה, 

"אבל אבא, אתה יודע שאנחנו לא יכולים ככה סתם לנסוע באמצע השנה, יש עבודה, בית ספר, חוגים...",  
 כאילו היכתה אותו תובנה חדשה. לפתע השתתק 

 ", הוא שאל בקול חושש.ווקא לשוויץלמה ד ו  אבא?,למה אתה רוצה לנסוע צם, בע"

 יותר מכל.ממנה חשש אותה כבר ניחש אלון וש"אני רוצה לנסוע למות", באה התשובה, 

* 

ו משפחתו  ברעיון,    אהרון של    מידידיו   קומץקרובי  השאך  שותפו  שכל  היה  הדיבורים,  ינראה  כנועים, 
ש והעובדות  את  הסיפורים  הסיטו  לא  עליו  מתוכניתו.  -כהוא  אהרוןהורעפו  רופא  זה  עם  בהתייעצויות 

הוא הבין שבתוך זמן קצר יאבד לחלוטין את שארית    ,המשפחה, ואחר כך עם שני רופאי עיניים מומחים
ראייתו. המחשבה על איש קשיש ועיוור התלוי בזולתו צימררה אותו וחיזקה בו את התחושה, שהסתלקותו  

אלון, שמעולם לא יכול היה לעמוד בפני אביו העקשן וההחלטי,  היה הפתרון המוצלח ביותר.  מן העולם ת
שותף פעיל במעשה. במשך שבועות ארוכים מילא בשם אביו טפסים לאין ספור,    , בלית ברירה,מצא את עצמו

 ערך סידורים ובדק אפשרויות.

בו  ושבהה ממ אלון  דרורה ישבה לצידו ו,  המעברבמטוס במושב    ישב  אהרון.  גיעהזמן חלף ומועד הנסיעה ה
לחלון משראה מבעד  כעת,  רוחו    אהרון  .  מצב  היה  במלואה,  מתגשמת  ותוכניתו  הוסרו  המכשולים  שכל 
ה היה הכי    סיפר בדיחותמרומם. הוא   ושתה עוד ועוד יין. בזמן ששכניו נמנמו הוא פלירטט עם הדיילת שקֹול 

 ערב לאוזניו, כי ממילא ראה את פניה רק במטושטש. 

* 

לונות הגדולים נשקף  מבעד לח  בחדר האורחים של הדירה שהועמדה לרשותם.  אלון ודרורה ישבו על הספה 
שחדר מבחוץ והציף את    ,ר היה צלול והאור. השמש לא זרחה, אך האויבו פרחים בשלל צבעיםירוק וגן  



שולחן האוכל,  על  .  , מעבר לשולחן קטןםשישב בכורסה מול  אהרוןהם שוחחו בשקט עם  היה בהיר.  החדר,  
על פי   אהרוןניצב מגש ריק למחצה ובו שיירי הארוחה האחרונה שהוכנה ל שנשקף מהפינה המרוחקת מעט,

יער בשמנת, סטייק פילה עם מחית תפוחי אדמה ושעועית ירוקה ועוגת גבינה עם  -בקשתו: מרק פטריות 
הארוחה, אך תיאבונו בגד בו והוא הצליח לסיים רק חלק ממנה. אלון ודרורה    כשהגיעה. הוא שמח  קצפת

לוג יכולתם להסיח את דעתו,  ישבו מולו,  ניסו ככל  לפניהם. הם  מים מיץ תפוזים שנמזג מהקנקן שהונח 
, ואולי  יותר מכולם  יחסרו לולשעשע אותו, לעודד אותו שיאכל ויהנה. לרגע עברה בו מחשבה שהם אלה ש

.  ותהאהב גם א  –  את דרורהשהכיר  דווקא הוא זה שיחסר להם. הוא אהב מאד את אלון, בנו היחיד, ומהרגע  
סה  מכטף את החרטה וושהכגל גדול,    לא אחרה לבואניצוץ של חרטה התגנב לרגע לליבו, אבל ההשלמה  

 . כל הטפסים היו כבר חתומים. כל התהליך היה מוכן, ולמעשה אף החל.  אותה כליל

  ות כוס  על השולחן הקטן שביניהם הונחוהשיחה, שהחלה ליד שולחן האוכל, נמשכה בחדר האורחים הסמוך.  
.  על זה דיברומה עומד לקרות בשעה הקרובה, אך לא  היטב  הם ידעו  שנמזגו מחדש לאחר הארוחה.  המיץ  

-הם דיברו על פריס, על ברצלונה ועל הונג  נמנעים מלהזכיר אנשים אהובים, קרובים.הם העלו זכרונות עבר,  
המתח ניכר בפניו ובקולו, למרות  השתתף בשיחה בעירנות אך    אהרוןטעמים.  בריחות ובמראות,  ב  נזכרוקונג.  

גלולת הארגעה שקיבל כמחצית השעה קודם לכן. ראשו היה מופנה לעבר בנו וכלתו אך מבטו היה מעורפל  
  איטיות , נעו בקלות. ידיו, שרעדו  ה נּוגההבע   כה על פניו היה נסו  ם כי ובלתי ממוקד. לא היו דמעות בעיניו א

 .  מתוחנשמע  דיבורו  על ירכיו הלוך ושוב, וקול

כש הופסקה  ו שיחתם  הדירה  דלת  צעירהנפתחה  באחות  מלווה  העמידה,  בגיל  רופא  נכנס  שניהם  לחדר   ,
לבניםעטויים   האוכלהרופא  .  בחלוקים  מפינת  כסאות  שני  כהביא  ליד  אותם  הציב  אהרון ,  של    ורסתו 

 .  הכסא השני, נשענת על מסעד םהאחות נותרה לעמוד, רכונה לפני  .והתיישב באחד מהם

 שאל בגרמנית. מינצר?"  אהרון"אתה מר 

 בגרמנית אף הוא. אהרון"כן, זה אני", השיב 

 . בהבנההניד ראשו  הוא להבין. הרופא  גם  אלון פנה אל הרופא וביקש שיעברו לאנגלית כדי שיוכלו גם דרורה ו

 . , "הבנתי שאתה יודע היכן אתה נמצא ומה עומד לקרות"באנגלית  "מר מינצר", המשיך הרופא

 הניד ראשו לאות שהבין.   אהרון

חזור. אני כאן כדי לאפשר  -"ראה נא, מר מינצר", המשיך הרופא ברכות, "עדיין לא עברנו את נקודת האל
מופנות לכיוונו ולכן    אהרוןהפיכה". הוא הבחין שפניו של  - לחזור בך מהחלטתך הבלתי  הזדמנות נוספתלך  

, נדאג לכל הסידורים להחזיר אותך בשלום הביתה  ךהמשיך להסביר: "במידה ותחליט כעת שאתה חוזר ב
 ולהשיב לכם את יתרת התשלום שטרם נוצלה". 

האחות סקרה  הרופא הפנה את עיניו אל החלון.  . אלון הביט ברופא.  אהרוןהושלך הס בחדר. דרורה הביטה ב
חש    הוא .ממקומולפתע קם ו ,, בוהה ניכחונותר לשבת רגע נוסף אהרוןבמבטה הלוך ושוב את כל הנוכחים. 
ו וזזו לצדדים  תאל הספה. דרורה ואלון הבינו את כוונבאיטיות  התקרב  ו את השולחן נוגע בברכיו, עקף אותו  

מפנים לו מקום ביניהם. הוא התיישב, הניח את זרועו הימנית על כתפה של דרורה ואת השמאלית על כתפו  
. האחות המשיכה לעקוב אחר  ו מעם החלון, שהחזיר את מבטשל אלון והיפנה שוב את פניו לעבר הרופא
 המתרחש במבט סקרני, אך לא אמרה דבר. 

לאחר שאיבדי את האישה שכל אהבתי היתה נתונה לה,  , ""דוקטור יקר", הוא פנה אל הרופא בקול שקט
נותרו איתי שני הצעירים שכאן לידי. הם היו שותפים מלאים מהרגע הראשון להחלטה שקיבלתי והתגייסו  

 ודם לסייע לי לממש אותה".  בכל מא

 הוא בלע רוק, כחכח מעט בגרונו והמשיך: 

 "המשורר הלאומי שלנו, מר ביאליק, כתב באחד משיריו 'אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה?'"  

 בעברית, ואז תרגם אותו לאנגלית ואחר כך לגרמנית.  אהרון  ציטטהשיר שורת את 

נוכח שאוהבים    הוא"אהבה, דוקטור, היא היכולת להעניק למושא אהבתך את כל מה שהוא חפץ בו. וכש
 וכדי לחזק את דבריו הידק את חיבוקו ביושבים לצידו.  בחזרה".אותך  אוהב הואגם , באמת ואות

ן נראה נרגש, אך שמר על קור רוחו. הוא שלה ממחטת  הוא השתתק. דרורה החלה להתייפח חרישית. אלו
בעיני האחות, שהיתה מורגלת, מן הסתם,   גם  לדרורה.  והגיש אותה  על השולחן  נייר מהקופסה שניצבה 



הרופא  לעצמה ממחטת נייר נוספת מתוך הקופסה.    ונטלה  רכנה  במצבים כגון אלה, עלתה לחלוחית. היא
 . ללא אומרהרכין את ראשו  

 רגע קצר של שתיקה אמר הרופא: "אם כך, אנחנו נמשיך. עלי לשאול אותך מספר שאלות אחרונות".לאחר  

יד ל לו לחזור לכורסתו. אחר כך    אהרוןהוא קם ממקומו, הושיט  נייר    שלףוסייע  ליד  דף  מהתיק שהניח 
הרופא    החלבחיוב    אהרוןמשהשיב      אם יוכל לחתום על הדף, למרות ראייתו הלקויה.  אהרוןכסאו, ושאל את  

באה מרצונו החופשי ושהוא בדעה    אהרוןסדרת שאלות שנועדו לברר שאכן החלטתו של  דף  להקריא מה
 הפיכותו של המעשה.  -צלולה, בריא בנפשו ומודע לאי

קחו  , אבל  מרדיםאתה תקבל סם  : "אנחנו נשאיר אתכם כעת לבד.  הודיעממקומו ו   הרופא  קם  שסייםלאחר  
  ". הוא הצביע לעבר לחצן קטן ליד דלת היציאה מהדירה. צלצלו ונגיע  –חליט ללגום את הסם  כשת את הזמן.  

לאחר מכן סימן בראשו לאחות. היא הוציאה מכיס חלוקה בקבוקון קטן, מזגה את תוכנו לכוס המלאה  
של  . מהכיס השני  תהפ  עד ׂש  . לאחר מכן מילאה את הכוסאהרוןשהיתה מונחת לפני    פוזים,במיץ ת  למחצה

הסבירה מר",  הוא  "הסם  קטנה.  שוקולד  טבלת  הוציאה  אחרי  החלוק  מיד  מהשוקולד  שתאכל  "כדאי   ,
 שתשתה". 

 הושיט את ידו לעבר הכוס. לו  על הדף מיהר לחתום אהרוןהשניים יצאו. 

"אולי נשמע קצת מוסיקה    . הוא רכן לפנים ועצר את ידו המושטת של אהרון."רגע, אבא", אמר פתאום אלון
 קודם". 

והמוסיקה    , הקיש על מספר מקשיםמבלי להמתין לתשובה הוא נטל את הטלפון הסלולרי שהיה מונח לידו
מ החדר.    המכשירשבקעה  חלל  את  חיוך    אהרוןהציפה  עיניו.  את  ועצם  בכורסתו  לאחור  של קל  נשען 
אז  ימה ויהמוסיקה הסתהוא הקשיב למוסיקה הרוגעת בתנודות גוף קלות.  על פניו.    החל לעלותהתמוגגות  

התרחב. הוא רכן קדימה נטל את    אהרוןוולס הדנובה הכחולה. חיוכו של    ס.וול  החלו להישמע צליליו של
הכוס ושתה את כל תוכנה בלגימה אחת. פניו התעוו במרירות ודרורה מיהרה לקלף את טבלת השוקולד  

יגש  והוא סימן לאלון ש חיוכו  י רגע קצר חזר  ולהגיש לו שורה ממנה. הוא תחב את השוקולד לפיו, ואחר
 לחצן הפעמון.  ילחץ עללדלת ו 

כדקותיים הצעירה.    לאחר  האחות  עמדה  ובפתח  הדירה  דלת  אל    אהרוןנפתחה  והתקרב  מהכורסה  קם 
האחות, נזהר ככל יכולתו שלא להיתקל בשאר הרהיטים. הוא נעמד מולה, הניח את ידו הימנית על בטנו,  

האחות   לעברה.  ידו  את  והושיט  הזדקף  ואחר  בפניה  רחבה  קידה  התעשתה  לרגע,    הופתעהקד  מיד  אך 
ואת השניה שילבה בידו המושטת. הוא אחז במותניה  כשהבינה את כוונתו. היא הניחה יד אחת על כתפו,  

 בצעדי ריקוד מתואמים היטב הם עברו את הסף ונעלמו במסדרון.   לילי הוולס, צלו

 

 

 

 


