.1
רגליו של חָ'ל ִיל לא היו מספיק ארוכות.
כשנ ַאג ִ'י ניער קלות את ראשו להתיז מעליו את טיפות הגשם,
חָ'ל ִיל עוד התנשף מאחור ורקע ברגליו ,מנסה להסיר את הבוץ
מנעליו על המדרגה שלפני האחרונה כדי שיוכל להשיג את נ ַאג ִ'י
ולהיכנס אתו לדירה...
.2
נ ַאג ִ'י מדבר ומדבר ,וחָ'ל ִיל מתבצר בשתיקתו ,משתדל שפניו יהיו
לוח חלק וניטרלי .הוא נושם עמוק ומרפה את שרירי הפנים כדי
לרוקן את עיניו מכל תגובה שתעצור את שטף שיחתו של נ ַאג ִ'י.
כי נ ַאג ִ'י הוא מאלה הממעטים בדיבור ,מאלה שאינם מאמינים
שלבו של אדם הוא כלי שבהתמלאו הוא שופע אל הזולת...
לכן חָ'ל ִיל מודאג בגללו .ובכל פעם שהוא מתבונן בו ,נדמה לו
שיש בנ ַאג ִ'י משהו טורד מנוחה .טורד מנוחה ,כי למרות שנ ַאג ִ'י
בריא ושלם ,חָ'ל ִיל מרגיש שאולי הוא בעצם חולה .לא ממש חולה,
אלא יש בו אותו משהו שאמא חשה בילדה האהוב כשאינו משתקע
עד תום במשחק עם חבריו.
הם בחדרו של חָ'ל ִיל עכשיו ,בקומת הקרקע .חָ'ל ִיל כבר לא
עוקב אחר דבריו של נ ַאג ִ'י ,הוא רק מניח לאוזניו להתענג על
מימיו החמימים של הקול .הוא שרוי ברוגע ,מבקש לישון ,ועיניו
בוחנות את רגלו המחוטבת של נ ַאג ִ'י ,ששמץ ממנה מבצבץ בין
שולי המכנסיים לבין הגרב הארוך .נ ַאג ִ'י שרוע נינוח לרוחב
המיטה ,נשען אל הקיר וידיו שלובות לו מאחורי עורפו ,והרגל
הנושאת את חברתה עדיין נוגעת ברצפה .עורו לבן כל–כך ,חושב
חָ'ל ִיל ,למרות שמאיר עליו רק האור הקלוש החודר מבעד לחלון
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הגבוה בקיר ממול ...שערו שחור ומבריק ,פרוע כל–כך ,וכך גם
עיניו ,וגם מחשבותיו הנופלות בינינו כגבישי סוכר...
נ ַאג ִ'י משנה את תנוחת רגליו בלי לחדול מדיבורו המקוטע,
והשערות הזעירות חוזרות לאט למקומן ,בכיוון הצמיחה הטבעי
לעבר כף הרגל ,בלי שקו הגומי של הגרביים יוזח ממקומו .שום
גבר לא יוכל לחקות בקלות את האלגנטיות של נ ַאג ִ'י ,חושב
חָ'ל ִיל .לבושו הספורטיבי ,הפשוט בתכלית ,נראה חדש גם אחרי
כביסות מרובות .אין לו הרבה בגדים ,לא יותר משיש לחָ'ל ִיל,
שבבואו לקנות לעצמו בגד חדש הוא מנסה תמיד לבחון אותו
בעיניו של נ ַאג ִ'י .וכך אומנם נראה הבגד בראשית חייו ,אבל
חיש קל הוא נטמע בערימת בגדיו חסרי הייחוד של חָ'ל ִיל ונעלם
ביניהם .הסוד טמון אולי בתוֹאַם גופו של נ ַאג ִ'י ,או באופן שהגברת
אִיז ָאבֵּל מכבסת את הבגדים ומגהצת ומקפלת אותם.
דברים רבים יש בנ ַאג ִ'י שנבצר מחָ'ל ִיל לסגלם לעצמו .למשל,
הלהיטות שלו אחר טעמם של מיני מאכלים ,או ההבחנה הדקה
שיש לו בתבלינים ובחומרים ובמידת הבשלוּת ,למרות שאינו
אוכל אלא מעט — מה שגורם תמיד צער לגברת אִיז ָאבֵּל ,וממריץ
אותה להזמין את חָ'ל ִיל לאכול אצלם ,כדי שיתעורר תאבונו של
בנה.
נ ַאג ִ'י יודע גם כל מיני זוטות שחָ'ל ִיל תוהה איפה הוא מוצא
לו זמן ללקט אותן .מיני זוטות שלא נראה לחָ'ל ִיל שאפשר למצוא
בספרים או בעיתונים ,וּודאי שאין למצוא אותן בבית .פעם עלה
בדעתו של חָ'ל ִיל שה"הבדל" הזה בינו לבין נ ַאג ִ'י מקורו ב"Baby
 "Roseאו ב" ,"Jardin d`Enfantsכלומר ,בגן–הילדים שבבתי–
הספר של הנזירות — חדרים מרווחים ,מוארים וצבעוניים ,שם
עושה הילד את צעדיו הראשונים בלימודים בדרך שחָ'ל ִיל אינו
יודע עליה דבר ,כי אותו לימדו קרוא וכתוב כמו שמלמדים אדם
בוגר.
נ ַאג ִ'י מפסיק לדבר .הוא משתתק ,וחָ'ל ִיל מתחיל לחשוש
שאורחו המקמץ בביקורים ישתעמם ויסתלק פתאום .משום כך
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הוא קם להכין תה .נ ַאג ִ'י מסרב בתירוץ שאינו שותה תה אלא
כשהוא חולה או מצונן ,ואם כבר ,אז רק תה סיני עם יסמין .אבל
חָ'ל ִיל לא מגיב ,מחייך חיוך מבודח ,מניח את הקומקום הקטן על
הקומקום הגדול ,מדליק את המבער הקטן בכיריים כדי למשוך את
הזמן ,מדליק את האור וחוזר לכיסאו ,בעוד נ ַאג ִ'י ממשיך להתבונן
בחלון ,שמשקף עכשיו את החפצים שבחדר הקטן.
נ ַאג ִ'י חוזר ורוטן שאמו מפצירה בו לנסוע אל אחותו בסעודיה.
הוא רוצה לעלות הביתה ,חושב חָ'ל ִיל ,אבל לנ ַאג ִ'י הוא אומר,
”זכותה של הגברת אִיז ָאבֵּל לדאוג לך .הרי אתה רואה איך המצב
כאן מחמיר מיום ליום "...אבל מייד הוא מתחרט שניסה להופיע
בדמות הידיד האובייקטיבי שרק טובת חברו לנגד עיניו .הוא
בכלל לא רוצה לשכנע אותו — הרי אינו יכול לשאת את המחשבה
שנ ַאג ִ'י ירחק מעליו והוא לא ישוב עוד לראותו.
”מה עם הדיקור הסיני?" שואל חָ'ל ִיל ,מנסה לפתות את נ ַאג ִ'י
להישאר.
”מדהים" ,עונה נ ַאג ִ'י” ,אין לתאר כמה השתפר מצב הרגל
שלה"...
התרגיל מצליח ,ונ ַאג ִ'י מדבר ומדבר על מעלות הריפוי המזרחי,
ועל המזון הטבעי ,ועל חוכמת המזרח העתיקה .הוא מתלהב ומרבה
לחזור על ”אנחנו אנשי המזרח" ,וחָ'ל ִיל מניח לו לשכוח את ספל
התה הכהה ,המצטנן לו בצד בשלווה.
*
עכשיו פוסעים שניהם באוויר הקר .נ ַאג ִ'י משיג כל הזמן את
חָ'ל ִיל בצעד אחד קטן ,מניח לו להתענג בהיחבא על מראה כתפיו
וגבו מאחור .נ ַאג ִ'י מפסיק את דיבורו ,כאילו חזר ממנו ,אחרי
נסיעה קצרה ,למקומו הטבעי .הוא זוקף את צווארון הז'קט ותוחב
את ידיו בכיסי המכנסיים ,ומאיץ את צעדיו שאינם נשמעים על
האספלט הרטוב .בצעד בטוח הוא מתקדם ברחוב הצר ,ולא שם
לב שהעוברים ושבים התמעטו .הוא שקוע במחשבה על עניינים
חשובים .מעת לעת הוא נושא את ראשו ומתבונן בשמים ,כאילו
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יש בכיפה הסגולה משהו שמאשר או מפריך את הרעיון שמעסיק
אותו.
חיוך רחב מאיר פתאום את פניו והוא מניח את ידו על כתפו
של חָ'ל ִיל ,שעכשיו כבר לא מתנהל מאחוריו .חָ'ל ִיל מפנה אליו
את פניו בציפייה ,אבל נ ַאג ִ'י לא מדבר .המחשבות האלה — או
שהן נגדי או שאני מתנגד להן ,אין ספק ,ולכן הוא מחייך ככה
ומנסה לַרצות אותי מבלי דעת .מוטב כך ...שישמור את המחשבות
שלו לעצמו ...מה שמעציב הוא ,שלדעתו אינני מסוגל כלל לקחת
חלק במחשבות האלה ...כמו ברוב מחשבותיו ,שלפעמים הוא
מנסה לשתף אותי בהן ,אבל מתייגע פתאום באמצע הדרך ,מחייך
ומנסה לַרצות אותי.
”הם יחזרו .עוד תראה" ,אומר נ ַאג ִ'י פתאום.
חָ'ל ִיל רואה את ריטה .הוא לא רואה אותה ממש .לא את כולה.
הוא רואה את שפתיה הנעות בלי הרף ,למרות שמעולם לא דיבר
איתה .כלומר ,היא לא דיברה אתו מעולם .חָ'ל ִיל חושב שבעצם
אף פעם לא ראה אותה מדברת עם מישהו .הוא היה רואה אותה
רק ברחוב ,או כשנכנסה לבניין בשובה הביתה .פעם ראה אותה
במרפסת שלה ,בקומה הרביעית ,משליכה לאחותה הקטנה משהו
עטוף בשקית ניילון וממהרת לחזור פנימה ,אולי מפני שהיתה
עדיין בכתונת–לילה .נ ַאג ִ'י היה מחליף איתה דברים מדי פעם ,אבל
מעולם לא דיבר איתה ממש .כשריטה היתה עוברת על פניו ,או
כשנפגשו שניהם בכניסה לבניין ,נ ַאג ִ'י היה מחוויר קצת ,וחָ'ל ִיל
היה תוהה מדוע אינו אוזר אומץ לחזר אחריה .מה חסר לו? חָ'ל ִיל
היה בטוח שריטה מאוהבת בנ ַאג ִ'י .כשנפגשו ,היה חָ'ל ִיל רומז לו
לעברה ,נ ַאג ִ'י היה מחייך ומתעלם ,וחָ'ל ִיל רק היה משתכנע עוד
יותר .אבל רק כשעזבו את הבית ,והיא עלתה והתיישבה לצד
אמה במכונית שנסעה לפני משאית הרהיטים ,ניכרה איזו עצבנות
במילות הבוז של נ ַאג ִ'י” ,הם משוגעים .ממש משוגעים .מה קורה
לאנשים?"
אביה אדם דתי ושמרן ,איש חולה ,עיקש כמו שור ,שבזמן
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האחרון כבר טרף ממש את העיתונים .היה יושב בבית בפיג'מה
ובשיער פרוע ,נרדם על הרדיו ,לא מפסיק לצעוק .את הזיותיו
החולניות טיפח באהבה ,כמו היו חיות נדירות...
”הם יחזרו" ...איש מן היוצאים לא חזר .עציצי הפרחים היו
נובלים ומתייבשים על המרפסת ,ובכל פעם שבעלת–הבית קפצה
לגיחה חטופה היתה משליכה אותם לאשפה ,וברדתה עם שקיות
וצרורות אחרונים היתה נפרדת מן השכנות ,מבקשת מהן בחופזה
שישגיחו על הבית .השכנים היו נעצבים ,כולם הביעו את צערם
ואיחלו שִיבה מהירה ,והשכנה הנפרדת כמעט שלא הניחה להם
לסיים את ההבטחות ואת הפתגמים העממיים בשבחי המתינוּת,
ובעוד היא מנשקת את הילדים ומקללת את הניתוק ואת התנאים
ואת הימים ,מיהרה וירדה עם חפציה במדרגות .השכנים היו
נאנחים ארוכות ונועלים את הדלתות לאט ,או שנשאו ראשם
לשמים ,חוששים שיתפוס אותה גשם–פתאום במעבר ,שאותו
תצטרך לעשות ברגל ,אל צדה המזרחי של הבירה.
”איש מן היוצאים לא חזר" ,חשב חָ'ל ִיל לענות לנ ַאג ִ'י שחזר
וצחק בבוז ,מניח שוב את ידו על כתפו של חָ'ל ִיל .אבל צער עמוק
ירד עליו כשראה שוב את שפתיה של ריטה ,נעות בלי הפוגה .הן
נמוגו אחר–כך לגמרי בכיפת הרקיע שהלכה והשחירה ,ועכשיו
חזר גם נ ַאג ִ'י לבחון אותה ,טופח על כתפו של חָ'ל ִיל לזרז אותו
לחזור.
כלב לבן עובר לידם ,רגלו האחת ,זו השבורה ,תלויה באוויר,
והוא מהדס כאילו לא אכפת לו כלום .גבר עומד נבוך מול דלת
הברזל השחורה של הבניין שלו ,מחייך בעוברם ,כמתנצל שהמפתח
אבד לו .אישה מלאת גוף מוציאה שקית אשפה .היא משליכה אותה
מרחוק ,והשקית נקרעת מעל לערימה המפוזרת .בצעד איטי היא
חוזרת על עקבותיה .שני צעירים במדי צבא ,שרים וצוחקים,
מתנהלים לעבר מועדון ה ְפל ִיפִֶּרים המואר למחצה בקצה הרחוב.
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.3
חָ'ל ִיל סיבן את ידיו פעם נוספת ,אחר–כך קירב אותן אל אפו,
לבדוק אם עוד נותר משהו מריח המֶֶרק .הוא חזר אל הזגוגית שקיבע
זה עתה ,עלה על כיסא והתחיל לשפשף את השמשה המלוכלכת
בעיתון ישן טבול במים ובספירט כחול .כפות ידיו התכסו בדיו
השחורה שנזלה עליהן .הוא חזר לשטוף את ידיו בכיור ,והאור חזר,
חריף כתמיד ,ובקע מבעד לחלון היחיד.
בכל פעם שחלה הפוגה בין הקרבות נתקף חָ'ל ִיל צורך דוחק
לסדר ולנקות .הצורך הזה גובר בו ותופח עד שהוא נהפך למין
אובססיה .אחרי הקרבות חוזר חדרו של חָ'ל ִיל ולובש מראה נקי
ורענן ,כאילו זה עתה יצא ממנו הקבלן ,כאילו היה חדר חדש
— הרצפות מבהיקות ,והכל נודף בשׂמים של סבון וחומרי ניקוי
ותכשירי חיטוי.
קו השמיכה המפוספסת שעל המיטה מקביל בדיוק לרצפה .על
מדף הכיריים שומר העיתון על קיפוליו ועל לובן דפיו .ברק הכלים
והכוסות הקטנות בפינה החבויה על שפת הכיור הנקי מעלה על
הדעת איזו עקרת–בית או רווקה זקנה ,בהירה מאוד ,שגרה לה
כאן בבית הקטן בשמחה ובאושר מאז ומעולם .אחרי כל קרב הופך
חדרו של חָ'ל ִיל לנווה קטן ,ואלמלא הנסיבות הקשות לא היה חסר
בו מאום פרט לזר פרחי–בר צבעוני ונאה באחת הפינות.
הקרב הסתיים .נ ַאג ִ'י בא ,ישב מעט ,אבל הרגיש שחָ'ל ִיל עסוק,
שדעתו נתונה לסידור הבית ואין לו מצב–רוח .הוא ראה שהכל
בסדר ,ועלה לביתו .לאמו אמר שחָ'ל ִיל מתוח ועצוב.
חָ'ל ִיל בכלל לא היה מתוח .הוא חשב אומנם להגיש לאורח כוס
תה ,אבל העדיף לשמור על הסדר בחדר ,למשוך עוד קצת את
ההתענגות על ארגונו המופתי .וברור שלא היה עצוב ,להיפך,
בכל פעם שהקיפו עיניו את השטח הקטן ,המבהיק ,חש סיפוק
והנאה ,ואפילו שמחה.
הוא ישב על מיטתו והתבונן בחלון מבעד לזגוגית החדשה,
קולט את קולות טאטוא שברי הזכוכית העולים מכל עבריו של
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הרחוב השלו .שלווה שכמו באה משמים רחוקים ,מי ְקום אחר,
השלווה הזאת היורדת על העיר לאחר הקרב ,שלווה שכמוה כַּיראָה
האילמת האוחזת בעיר לנוכח חיזיון נורא שעלה בראשה ורוקן
אותו מכל דבר אחר .אפילו הכלבים נדהמים מן המעמד ,בולעים
את נביחותיהם וקופאים בתדהמה .רק קול שברי הזכוכית מפעם
לפעם ...ושיעול רחוק...
חָ'ל ִיל חשב כמה משופרת איכותן של הזגוגיות החדשות .הן
טובות יותר ,שקופות יותר .הצריכה הגוברת אימנה את ידיהם
של העושים במלאכה באופן שלא ידעו כמותו קודם .פעם היו
משליכים את השמשות השבורות .עכשיו נעשו מומחים למִחזור,
והם מצטערים בוודאי על כל מה שקודם נזרק לשווא .עכשיו ראוי
כל דבר להיכנס למַחזור החיים הגדול ולהמשיך להתגלגל בו.
עכשיו אפילו את תרמילי הקליעים הריקים הם קונים מן הנערים,
שאף הם בתורם תופסים את מקומם הצר באותו מַחזור גדול.
כששפשף חָ'ל ִיל את ידיו הקרות ראה פתאום דם .משיחות
יבשות וכהות של דם ,ואחרות ,טריות עדיין ,אדומות ודביקות,
מכסות על חתך שותת בפנים אגודלו.
חָ'ל ִיל נשכב על המיטה ,מנסה בכל מאודו להסדיר את נשימותיו
הפרועות .הוא הרחיק את ידו ואחר–כך תחב אותה תחת כיסוי
המיטה .הוא רצה שמישהו ידפוק עכשיו בדלת .אחר–כך שקע במין
תרדמה עמוקה.
*
בשנתו ,שרוע על המיטה הצרה ,חָ'ל ִיל מסגיר את עצמו לעין
הבוחנת באופן גלוי וברור יותר .בשוכבו כך דוּמם ,בלא ניע,
מתערערים רשמיה הכוזבים של אשליית החושים שמקורה בתנועתו
של הגוף ובעין הנמשכת אליה כבמגנט.
לחָ'ל ִיל עיניים גדולות ,שצבען משוטט בין הזהוב לירוק.
עיניים שמפתות את המתבונן לַדמוֹת שהוא קצת גבוה מכפי שהוא
באמת .גם תנועותיו הקצובות — שכמו נקטעות באיבן ,אולי מרוב
ביישנות כבושה — משוות לגופו מעין בּשלוּת שאין בו.
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חָ'ל ִיל שוכב עכשיו דומם ובהישג יד .אלמלא היה שלב
ההתבגרות הגברית מאחוריו ,יכול היה המתבונן לחשוב שגופו
הוא גוף של מתבגר ,גוף שמבטיח כי לאחר שתשלים בו אמא טבע
את מעשיה ,לכשייתמר הגבעול וייפתחו עלי הכותרת הזקופים,
הוא עתיד להיות בעל תוֹאַם ויופי שאין מוֹשלם ,תוֹאַם ויופי שי ִשוו
למעלתם של פסלי השיש שפיסלו הקדמונים לתפארת היופי הגברי
הזוהֵר בבשלותו.
אבל כתפיו הצרות אינן רחבות מן הכר הקטן שהוא משעין עליו
את ראשו .והמתבונן ת ֵמהַּ ,איזה טעם מוצאת אמא טבע לעצור
פתאום באחת מתחנותיה ,למה לא תמשיך בדרכה ותביא את
המאוויים הטמירים אל יעדם המובטח.
פניו הנמים ,השלווים ,מרוחקים מאוד ,והחיוורון הנסוך עליהם
מעיד אולי שחָ'ל ִיל מכיר את הדברים היכרות טמירה ואף נכנע
להם בעצב ,שהרי בתנומתו הדוממת מעיד הגוף שהוא יודע את
דקויותיו ואת תלאותיו ואת מעידותיו ,את ששונו ואת יגונו;
וכל מה שמסגיר הגוף על הידיעה האינטואיטיבית שהוא יודע
את תפקידיו הכמוסים ,אף מבלי שבעליו של הגוף יהיה ער לה
— כל זה הוא לרוב מעבר לתפישה .כמו הידיעה שאנו יודעים את
הפגעים המאיימים להתרגש עלינו .כמו שאישה בהיריון יודעת
את מין העוּבּר שבבטנה .כמו שהגוף השוקע יודע את התפרצותם
הקֵרבה של תאי הסרטן.
על כל פנים ,לכשתנוח עינך על חָ'ל ִיל הנם את תנומתו הקלה,
תתעורר בלבך ִרגשה ,כאילו היית אביו וגערת בו למעלה מן הראוי
בשל איזו שטות שנתלית בה להוציא עליה את כעסך .ועתה לא
נותר לך אלא להניח את ראשו הקטן על ברכך ולהחליק על שׂער
הדבש שלו ,הרך כשׂער ילדים ,בעוד עיניך מאחלות לו חלומות
מאושרים .האיחולים יחלצו אותך מרגשות האשם ,ויחזירו אותו
אל גן הילדוּת השאננה ,שם ראוי לו שיקפֵּץ וישתעשע בין חבריו.
חבריו של חָ'ל ִיל מתחלקים לשתי קבוצות .החברים מן הקבוצה
הראשונה דומים לו יותר במראם — בחורים צעירים ממנו בהרבה,
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שבמו ידיהם עקרו את ַשׁעַר הגברוּת מעל צירו ונכנסו בפתחה
הרחב ,כלומר ,בפתחה של ההיסטוריה .הם מעצבים ,מעשה יום
ביומו ,את גורלו של האזור שחשיבותו על מפת העולם אינה
מוטלת בספק — הם מנהלים את חיי הבריות ,את ענייני הציבור
ואת ענייני הפרט ,את ענייני המים והלחם ,החלומות וההגירות.
הקבוצה השנייה ,לעומת זאת ,מורכבת מגברים בני גילו ,שזה
כבר הם שולטים בעניינים המכריעים באמצעות השכל והתבונה,
מפליאים לנסח תיאוריות ולהגות תוכניות שברומו של עולם,
ברוּמה של הפוליטיקה ,ברוּמה של ההנהגה ,של העיתונות ,של
ה...
וכך נעלו שתי הגברוּיוֹת כאחת את שעריהן בפניו .חָ'ל ִיל נותר
לבדו במעבר הצר ,על הקו הדק בין שני אזורים המושכים אותו
אליהם ,שרוי במעין נשיות קופאת על שמריה ,נשיות הנכנעת
לחיי צמח ,בעוד הגברוּיוֹת הפעילוֹת ,הפורצות אל געש החיים,
מצויות בטווח מגע ואף קרוב מזה.
אבל השניוּת הזו ניכרת רק במה שמסגיר גופו הישֵן ,הדומם,
המנותק מתנועת בעליו וממודעוּתו כלפיו .חָ'ל ִיל עצמו אינו
מודע לכל זה כשהוא ער — הוא יודע רק שהוא כ ֵמהַּ לשלום ,כ ֵמ ּהַ
לביטחון ,יודע שאינו מוכן בשום פנים לצאת ל ...שאינו מסוגל
לראות דם או ...ושתחושת הבדידות לא נרגעת בנפשו הנבוכה,
החֵרדה.
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