
 כחול עמוק  

לא משנה מה,  "  אמרה שלי בעודה מטיחה את תיקה על השולחן. , " " אתה צריך לכתוב משהו

ד מדממת ממאמץ  פשוט תתיישב ליד שולחן ותכתוב, מבחינתי, אפילו עד שתרגיש שהי

 .  והראש תשוש מלחשוב" 

ונוחת על " אני אומר , שליזה לא כזה פשוטי. הראש שלי תמיד תשוש מלחשוב. " גיחכת

,  ש גדול. אני מסתכל על היד המאובקת שלי ועל ענן האבק שיוצא מהספה. ג'יזסעהספה בר

 אני צריך לנקות פה. 

 " אתה חייב.אבל אם אתה רוצה לשמור על העבודה שלך, , אני יודעת" 

 ." שאלתי בייאוש"על מה בכלל יש לכתוב היום?

נייה. אתה הסופר. אתה אמור קצת אחת לש ה"על מה אין? העולם הוא כאוס אחד גדול. מצר

ת ובסוף  לחשוב ולהסתקרן ולבכו יםלסדר אותו. לתת את נקודת המבט שלך. לתת לקורא 

 . " ם לא שמו לבה. להבין משהו בעצמם, שתמיד היה שם, אבל להבין משהו על החיים שלהם

 

 " צחקתי. "ג'יזס שלי, ממתי את פילוסופית?

באתי לכאן כדי לבדוק עליך. באתי לכאן כדי להעיר  עבר מספיק זמן . לא שלי צחקה קצת. " 

 ".  ה חסר עבודה בקרוב. אל תנסה אותירר אתה תהיאותך. אם לא תתעו

 משכתי בכתפיי. לא היה לי שום דבר להגיד. לאחרונה אין לי שום דבר להגיד.  

יקר עם כל המסמכים החשובים בתוכו,  ההיא קמה מהכיסא והרימה את תיקה  .שלי נאנחה

צרור  לו מי שיש ל בית ספר יסודי. הסתכלתי עליה. מבייש אב בית ש אר מפתחות שלוצרו

 מפתחות כזה גדול שומר הרבה דלתות סגורות. סודות. 

   ." מילים 2,500שאוכל להביא לעיתון. אני רוצה משהו עד שני, " 

  ." ?" שאלתי בפליאה. "זה לא מספיק2,50" 

י הרבה מילים. אני סומכת עליך" אמרה שלי בל סופר טוב יכול להביע את המסר שלו גם" 

 . " קצת, הדירה נראית כמו דיר חזיריםותנקה וניגשה לדלת. " 

 . שלי גלגלה עיניים ויצאה.צחקתי. "טוב אמא" 

מה יש לי להגיד.   -ספה וניגשתי לשולחן. ניסיתי לחשוב הלכתוב. מה יש לי לכתוב? קמתי מ

שהעולם יראה אותי. למה התחלתי לכתוב מלכתחילה? על אנשים. על העולם. איך אני רוצה 

 . אני כבר לא יודע יותר

 

 ... 

 

כתבתי אפילו אות אחת. אני צריך לנקות קצת את הראש. לצאת   אשעות ולעברו כבר שלוש 

 האוויר בחוץ לח וקצת קר אבל לא אכפת לי.  .ממנו קצת. אני קם מהשולחן ויוצא מהבית

אני מתהלך ברחובות וחושב. תל אביב וק מה שאני צריך. שקט בחוץ. אחת וחצי בלילה. בדי

. אולי היא תמיד  ושקטה, וסוערת, ורועשת. עכשיו היא יפה ,יפה. יכולה להיות הרבה דברים

 הייתה.



העולם שלנו. כל כך יפה. כל כך גדול. מחביא בתוכו כל כך הרבה דברים. סודות. צרורות על  

ים לפתוח. אנחנו כל כך עסוקים בצרות שלנו. גבי צרורות של מפתחות אבל לא הרבה מנס

 שוכחים להסתכל למעלה ולראות שאנחנו יותר גדולים מסכום עצמנו.  ובבעיות. אנחנ

ו.  ב תי סביב עד שהבחנתיסתכלתי קול. המעשעל ספסל נטוש ובאמצע השקט,  תיתיישבה

אליו   שתיניגקצת כמו הומלס. הוא סיקרן אותי.  האדם זקן מדבר אל האוויר. הוא נרא

 בזהירות. 

 " שאלתי. הוא הסתכל עליי במבט כעוס."סליחה?

 '. והמשיך את 'שיחתו כעס " אמר ב!אל תפריע לי" 

 "מי אתה מדבר? עםם אני שואל, אבל אאדוני, סליחה " 

 כאילו זה מובן מאליו.   ," אמרעם עצמיהוא הסתכל עליי במבט בוחן. " 

 " שאלתי בהפתעה."עם עצמך?

 " שיחה הכי טוב שאני מכיר. ואתה?הכמובן. אני בן " 

 ""מה אני?

 אתה מכיר את עצמך?" שאל האיש הזקן וניגש אליי. " 

 " מלמלתי בשקט.  חשבתי קצת. "אני.. לא יודע

" הוא הושיט אליי יד  "אז היום הוא יום המזל שלך!" צעק הזקן. "אני אעזור לך עם זה

" הוא אמר והחל ללכת. תהיתי לשנייה . לחצתי את ידו. "בוא אחרייאני אלברט" " מלוכלכת. 

 י לי ללכת אתו. שיהיה. היום נראה יום טוב מאחרים לקחת סיכונים. אם כדא

 

 ... 

 

 חצי שעה עד שהגענו לים.  הלכנו בשתיקה כ

 " שאלתי בחשש., אלברט?מה אנחנו עושים פה" 

ה.  ל השאלות שלנו יש תשובאחד. אתה צריך להבין שלא לכרבה שאלות בבן אדם הך כל כ" 

תי להקשיב. הים היה רגוע  ובאמת ניסי בראשי הנהנתי ." אתה צריך להרפות. פשוט תקשיב

 ל החוף בקצב אחיד. עצמתי עיניים.  והתנפץ א

. היו לי כל כך הרבה שאלות אבל החלטתי לא לשאול  "יופי" אמר אלברט. "עכשיו לצעוק" 

 אותן.  

צעקתי קצת. אלברט המטיר גיחוך מזלזל. "לא כמו כלב עזוב. כמו אריה! או זאב! אפילו  

. עצמתי עיניים שוב. ניסיתי להתחבר עם הים. עם הקצב  ילזון יכול לצעוק צעקה חזקה מזו" ח

 חיי. שלו. לפתע, צעקתי את הצעקה הכי חזקה שצעקתי ב

 על פניי אט אט.   ש". צעקתי שוב צעקה גדולה וחיוך נפר"יופי!" צעק אלברט בשמחה. "שוב!

 " צעק אלברט. "מה יש לך להגיד לעצמך?

 ." חשבתי לרגע. "אני... מפחד



 " "חזק יותר!

 " "אני מפחד!

 "  "ממה?!

 " התחלה טובהכוח. אלברט חייך. " הצעקתי בכל   שאני אף פעם לא אהיה באמת מאושר!" 

 . הוא התיישב על החול בשקט והחל לשרוק מנגינה שלא הכרתי. אמר בשקט

 " שאלתי. "מה עושים עכשיו?

 אמר אלברט. הוא המשיך לשרוק בזמן שהתיישבתי לידו בשתיקה. " "עכשיו מחכים

 

 ... 

ם היו קרים ומרעננים מיה ו. זמן מה אלברט קם ונכנס לים. הוא סימן לי לבוא אחרי כעבור

של אלברט  וי שהבנתי מה קורה, הרגשתי את יד, אך לפנלהתאקלם באיטיות והתחלתי

 מטביעה אותי.  

לא יכולתי להאמין שככה אני  . גרון שלי נסתםההראש שלי פגע במים בחוזקה והרגשתי את 

 ני חושב שבאיזשהו מקום תמיד ידעתי.הולך למות. אבל א

מה עמוקה והקלה ינצח אלברט הרים אותי בחזרה לאוויר. נשמתי נש אחרי מה שנראה כמו

 הציפה את גופי. 

 "מה לעזאזל אלברט?!" צעקתי. "יכולתי למות!" 

 ." רגע ילד, לא הייתי נותן לך לטבועתי" 

 ""אז למה עשית את זה?!

 "לך. תסתכל פנימה. מה אתה מרגיש? לך. עזרתיהפחד שכי היית צריך להטביע את  " 

   ." יותר. אבל הוא עדיין מורגשקטן חשבתי לרגע. " 

ש  זה ברור. אתה אף פעם לא תוכל להיפטר מהפחד הזה. לא לגמרי. מהקול הקטן הזה ברא" 

 . " שלך. אבל אתה יכול להקטין אותו

בשקט. אלברט רטן בשקט ויצא    מלמלתי" מסביר למה היית צריך להטביע אותיזה עדיין לא " 

 החל להתרחק. . הואואחריואני מהים 

אלברט חייך. הוא קרץ קריצה קטנה, הסתובב  ". "אלברט!" צעקתי אליו והוא הסתובב. "תודה

 והלך. זקן משוגע. התיישבתי על החול והרגשתי קל יותר.

 

 ... 

 

חות רעש. אף אחת פ  עזבתי את הים הסתובבתי בטיילת. הרגשתי טוב יותר.שאחרי 

. היום הוא  הסתכלתי עליה. שיהיהמהחנויות לא הייתה פתוחה חוץ מחנות קעקועים אחת. 

 יום טוב מאחרים לקחת סיכונים.  

 



 ... 

 

חנות היד שלי צרבה. מאוד. יותר כמו בערה. אבל זה היה שווה את זה. הכשעזבתי את 

 . "  "look upתיות כחולות היה כתוב על היד שליבאו

 

 ... 

 

בלב. בזיכרון. בדיו.   טמוע.לעולם לא תוכל למות. אתה , אומרים שאם אתה מתאהב בסופר

פעם אחרי   ,שאתה יכול למות שובוזה נכון, למרות שאני לא מסכים עם זה לגמרי. אני חושב 

פעם, בדרכים חדשות, נפלאות וטובות יותר. אתה יכול לחיות אלפי חיים ולסיים אותו דבר.  

 זה חלק מהיופי. חלק מהקסם. 

 לעזאזל, אני צריך לכתוב את זה. 

  

 


