
 סינקופה

 נורית פגי
 

 
 .מראש שנה חצי כבר רוחה בעיני רואה היא הזו הפגישה את

 .לאביב מחכה פריז. ואפלה קרה פריז. מרץ סוף

 מולה. עירומים וכסאות פורמיקה שולחנות מוקפת, ומהבילים גדולים זכוכית חלונות ליד יושבת היא

 .ידיה בשתי אתה לוגמת והיא לבנה קפה כוס

 .שלה השחור המעיל לתוך עמוק ושוקעת, סביבה בחשש מביטה היא, "מדי מהר אשתה לא שרק"

 ובגיל, האחרונה תםפגיש מאז שנה חציכבר  עברה. החשוך הרחוב רקע על בחלון משתקפים פניה

 וכבר קמט עוד לפניה מוסיף בקיומה גבר שיחשוק מבלי שעובר יום שכל חשה היא וחמש שלושים

 ?עוד בה ירצה בכלל האם .זקנה היא

 עיניה את פוקחת כשהיא אבל. משאלה מביעה היא ילדה כמו. חזק חזק עיניה את ועוצמת נרעדת היא

 .שם לא הוא - שמולה והשולחנות הכסאות אל

 .שם לא עדיין הוא

 

, הקלידים על מרפרפות ולבנות ארוכות אצבעות. ומאלתר מקיומה מתעלם, הפסנתר ליד יושב הוא

 שחורות משקפים מאחורי חבויות צרות עיניים. קבוע לגלגני בחיוך מעוקם לפה דבוק סיגריה בדל

 .עבות

 .ומעריצה קטנה, עשרה שלוש בת. נשמתה את עוצרת מאחוריו עומדת היא

 לו ומראה, העזה בפרץ אומרת היא, !"ככה...כפופות באצבעות לנגן שצריך אומרת לפסנתר המורה"

 .אותה מנחמת המורה היתה "רובינשטיין ארתור של כמו" ,ושמנמנות קצרות אצבעות עם מרובעת יד

 אז'גה נגני שכל, אז'ג שמנגנים לפני קלאסית מוזיקה טוב טוב לנגן לדעת שצריך אומרת גם היא" 

 ..."התחילו

 חזרה לאיטה לה נופלת וידה, כלל אותה שמע לא כאילו לנגן וממשיך רוטן הוא, "יודע אני, יודע אני"

 יצא לא... רחוק תגיע לא ככה לנגן תמשיך אם אבל, מוכשר נורא שאתה אומרת המורה" .למקומה

 !"דבר שום ממך

 .התקרה לכיוון לבנבן עיגול ומפריח הסיגריה מבדל יונק הוא באדישות

 ממני יצא שלא אומרים שלי ההורים גם". בזלזול מפטיר הוא, "ככה שחושבת היחידה לא היא"

 ועושה, יום כל מנגנת שהיא כמה. אומרים הם, השכנים של הבת את תראה ...יודעים בטח והם. כלום

 לא ואני מוצלחת כך כל את, לעשות מה אבל", אלכסוני מבט לעברה שולח הוא ..."ובחינות קונצרטים

 ..."כלום שווה

 ...עלי צוחק בטח הוא. מתכווצת ובטנה חושבת היא, עלי צוחק הוא

 

 .זועף מבטב בטהובן בה מתבונן הקיר מעל



 "?אז'ג לנגן אותך שאלמד רוצה את", בהשתוממות לפסנתר המורה שואלת, "?אז'ג"

 מכוסה תה עגלת עומדת הפסנתר של מימינו. והחשוך הקטן בחדר הענק הפסנתר ליד יושבות הן

 סוכריה לבחור המורה לה נותנת יפה ניגנה אם. תוצבעוני סוכריות קערת ועליה לבנה תחרה במפת

 .השיעור כשנגמר

 אז'הג בחוברת קל בבוז מעלעלת השמאלית ובידה המורה אומרת, "אז'ג לנגן יכול אחד כל לא"

 קלידי על מטיילת הימנית ובידה מוסיפה היא, "מצוין קצב חוש צריך". שיעורה לפני שקנתה החדשה

 .הפסנתר

 צליל יש. משתנה הקצב אז'בג. קבוע תמיד הקצב קלאסית במוזיקה". אומרת היא, "סינקופה הנה"

. מבלבל מאוד גם זה אבל, שלו השחרור תחושת את אז'לג שנותן מה זה. לקצב מחוץ, באיחור שמופיע

 ."הסינקופה את לנגן עכשיו את תנסי

 נופלת האצבע שוב מנסה וכשהיא, מדי מאוחר  הקלידים על נופלת הסרבנית האצבע אבל, מנסה היא

 ולחייה חושבת היא, "הסינקופה לעזאזל" .שצריך כמו יוצאת לא הסינקופה ושוב שוב. מדי מוקדם

 .מבושה לוהטות

 . אז'הג חוברת את סוגרת המורה

 .באך של הפרלודים חוברת את ופותחת בהחלטיות אומרת היא, "בבית זה על תתאמני"

 

 ודגמניות מירוצים נהגי, קולנוע שחקני, פופ להקות. האפלולי לחדר בכניסה בחשש נעצרת היא

 .הקירות מכל מתגרה במבט אותה סוקרים

 .וחזור הלוך אותה בוחנות עינו. עורפו מאחורי שלובות ידיו. גבו על המיטה על שרוע הוא

 עירומות נשים כמה למראה ומסמיקה, החדר במרכז נעמדת היא. בחיוך אומר הוא, "כנסי, כנסי"

 בחיים לי". תוהה היא, "?הקירות על ככה פלקטים להדביק לך מרשה שלך אמא" .לתקרה דבוקות

 ..."מרשה היתה לא שלי אמא

 .הערצה מתמלאת שוב והיא, בזלזול ידו את מניף הוא, "אותה שואל לא אני"

 "?חבר כבר לך יש", שתיקה של רגע לאחר שואל הוא ..."תגידי"

 .ברעדה לוחשת היא, "קטנה עוד אני". מסמיקה ושוב המומה עליו מסתכלת היא

 ..."גדולה נראית כבר את לי". מחייך הוא, "?באמת"

 

 כמין מתכווצת היא לרגע. גופה על מטייל המוכר המבט את מרגישה היא ושוב, אחרי שנה עשרים

 .גדולה באמת היא עכשיו. גבה את זוקפת היא ומיד, ןיש הרגל

 בכיר מנהל הוא עכשיו. בחיבה שערה את מלטף והוא, לשנוא אהבה שכה הלגלגני החיוך מבליח ואז

 .ילדים ושני אשה עם בפריז וחי מחשבים בחברת

 

, חוט על בובה כמו, קמה היא. הספה מושב על בידו וטופח סימן לה עושה הוא דירתה בסלון

 .אליו אותה מושךו אומר הוא "ביננו סגור לא שמשהו הרגשתי תמיד" .ונבוכה נרגשת דולי ומתיישבת



 את מוצאים, דמיון מחפשים, הנעורים וגיל הבגרות בין קורים טווים, נעים הם חושים דןבבא

 .ההבדלים

 .המיטה על דוממים שרועים כשהם ,כך אחר באכזבה בשפתיו נוגעת היא, "לעשן הפסקת"

 ..."בלילות אז'ג מנגינת להתקיים קשה". בלחיה וצובט מלגלג הוא "לנגן הפסקתי גם"

... משהוא ממך יצא". במרירות אומרת היא, "מרוצים ההורים לפחות". לבכות רוצה והיא מחייך הוא

 ..."גדול כזה מנהל שהוא בן

 ..."טוב מספיק לא פעם אף אני בשבילם מזה וחוץ, גדול כזה מנהל לא אני". מצחו על יד מעביר הוא

 שלעולם פתח פתחת עכשיו", חושבת היא ,"נויבינ סגור היה לא משהו אם". בכוח אותו מחבקת היא

 ..."לסגור אוכל לא

 

 .מכנסיו את ורוכס שואל הוא" ? מנגנת עוד את"

 ..."השנים כל לנגן אותי שהכריחה שלי אמא זאת" .עונה היא ,"השחורה במפלצת יותר נוגעת לא"

 ."רע לא כללב ניגנת דווקא". למצחה לנשק ומתכופף אומר הוא ,"חבל" .נעליו את נועל הוא

 .המיטה על עירומה שרועה מתבונן בה, לרגע נעמד הוא

 הדלת את חרש טורק אותו שומעת כשהיא. תשובה לקבל בלימ העיני שואלות? שוב אותך אראה מתי

 .הבאה הפגישה את והוזה בטנה על מתהפכת היא, אחריו

 

 .מרץ בסוף יהיה זה

 לפריז הבטיח לא שמעולם, והאביב. ריקים הקפה ובתי חשוכים הרחובות, ואפלה קרה תהיה פריז

 .לפינה מעבר פתאום עייופ, לחזור
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