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אני מנגן בפסנתר ומותח את הזמן ,אף פעם לא סטקטו .זבובים עפים פה בחלל .מזמ-זמים .ודאי מונחת פה גופה בין הקירות ,של לטאה או אולי של בן אדם.
פה ,בדיוק פה היא נטמנה ,ככה החלטתי .בגלל זה עפים פה הזבובים בחלל .מזמ-זמים .אני מתקרב עם גופי לגופה שנמצאת באחד הקירות ,מצמיד את אפי
לפאנלים ,זוחל ,מריח וממשש .והקירות מפיצים ריח ,מקשיבים אך לא פוצים פה .כל כך מסריח פה ,הצחנה נודפת .׳קדח ,חורר את הקיר וגע בגוויה
המרקיבה׳ .יום ,ואפילו אלומות של אור לא עוברות דרך הקיר שזה עתה חוררתי .אין פה שום גופה ואני מתגרד .אולי הריח נפלט ממני ,אבל איברי גופי
נקיים ,ובכל זאת אני נוגע באזור פי הטבעת ומוודא שלא חירבנתי על עצמי מתוך שינה .אבל אין בחדר כל זכר להפרשות .לא שלי ולא של אחרים .שום דבר.
וככל שאני לא מזהה את מקור הריח ,החדר מבאיש עוד יותר .חבר שחולה באיידס ,אמר לי שלפעמים זה קורה לו ,בגלל הטיפול התרופתי ,שהוא מחרבן על
עצמו מתוך שינה ,שהוא לא שולט בסוגרים .בפעם האחרונה שזה קרה לו ,הוא התעורר מרוח כולו בצואה מסריחה וכיבס את הכביסה המלוכלכת ,שהיתה
ספוגה בו ,במכבסה השכונתית .הכל בסדר .רק אתמול שטפתי את המרצפות הירוקות .והחדר אמור להריח מנוזל רצפה סינתטי .בעצם למראית עין די מצוחצח
כאן .זה לא מסביר מאיפה מגיעים כל הזבובים ,ולמה לכאן .אבל הם כאן ,ואולי הם מתעופפים בדירות אחרות .אולי ,לא יודע .הזבובים מסתכלים עלי עם כל
מאות עיניהם .מתבוננים בי ,ואני מחזיר אליהם מבט .מה הם עושים פה? לא מביעים שום חשש כאשר הם מתיישבים מפעם לפעם על אחת מזרועותיי ,על כף
הרגל או על הראש .הם משמיעים את קולם ,וקולם נשמע .הזבוב כל מה שהוא רוצה זה להישמע והוא זועק זאת דרך צווחות כנפיו  -הנני כאן ,ועכשיו כאן ,או
כאן ,תוך כדי שהוא עף ומתנגש בחפצים הפזורים ,בחלון ,בגופי או בתקרה ומפחד פחד מוות ממחיא כף יד .בכל אופן ,אני יושב ליד הפסנתר ומנגן לעצמי
מנגינה במקצב איטי מאוד .לאט לאט ,טיק טק .ואלומות של אור לפתע חודרות לחדר מבעד לקיר המחורר .והזבובים נחים על גופי ומזמ-זמים .אנחנו הופכים
כלי נגינה אחד .כשצליל נמתח ,גופינו נמתח ,והזמן נמתח איתו .אני מנגן בפסנתר ומותח את הזמן .וחושב .אף פעם לא סטקטו .רק לא סטקטו ,מלחמה היא
סטקטו .מנהטן היא סטקטו .אהבה היא סטקטו .כמו לחטוף אגרופים זריזים לגוף ולפנים ,ושרירים מתכווצים וסופגים את החבטות .ואני חבוט ,כי נחבטתי ואני
נחבט ואחבט .ואחבוט .אבל לנקמה אגיע אחר כך .אני מנגן בפסנתר ומותח את הזמן ,אף פעם לא סטקטו .מחוץ לחלון הן עוברות ומדברות ,ואני מבחין בקולה
של אחת בין כל הקולות ,הטון שלה עושה לי נעים באוזן אולי כי היא מדברת בשפה לא ברורה .קולה נבדל מקולה של הקבוצה ונשמע בתדר אחר ,מתנגן בגוון
ומקצב משלו ופתאום נדמה שהיא לבדה בין ההמון .והמקצבים לא משתלבים .והמנגינות נאבקות זו בזו .ואני כאילו משחרר מהנגינה ,עושה הפסקה וממשיך
לספור את המקצב בלב .טיק טק ,טק טק .והרזוננס של הפסנתר ממשיך להדהד בחלל המסריח .והזבובים מזמ-זמים .והנשמה שלי עולה מעלה תוך כדי שקולה
חולף עם צעדי כל הקבוצה ,והמנגינות מתרחקות .וההדהוד חורק .והרוח עדיין נחה ,היא ישנה ולא תלויה בדבר .והזמן עומד .ואני לא מעיר אותה.
פריז ,ליל ירח מלא 16 ,ביולי2019 ,
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