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"קירות דקים": רומן על מוזיקאית שמפליא להלחין

את זרם התודעה שלה
ספר הביכורים של המלחינה תמר גפני, העוקב אחר מאבק ההישרדות של מוזיקאית לאורך שנים,

הוא רומן מינורי וחריג שלוכד את הווייתה של הגיבורה במלים מעטות ומדויקות

"קירות דקים", רומן הביכורים של תמר גפני, אינו ספר של הזמן הזה; אולי של שום זמן. מעטים יקראו

אותו, והוא גם כנראה לא יזכה בפרסים מרכזיים. הוא נמצא בשוליים של הזירה הספרותית העכשווית.

אי אפשר לכתוב על כריכתו מלים שגרתיות כמו "סוחף" או "מטלטל". הוא נא מדי, שותת. אין בו

דרמה גדולה; הדרמה נמצאת בין הפרקים, ברווחים בין המלים ולא בתוכן. וגם אין לו עלילה סדורה,

לפחות לא כזו שמוגשת לעיניים הקוראות או מוטחת בהן ותובעת התמסרות. הוא עוקב אחר מאבק

של אשה אחת במשך שנים רבות; מעיד על הישרדותה, ולא על הניצחון שלה. הוא פרטי, חריג, אינו

משלם חוב לאיש. יש בו מספרת נטולת שם, שכותבת בגוף ראשון יחיד על חייה. היא סטודנטית

למוזיקה, שגרה בדירת חדר בנחלאות בירושלים. היא מנגנת בבתי קפה, אבל אינה יפה וגם אינה

יודעת לשיר, ולכן אינה יכולה להחזיק בהם מעמד. הנוכחות שלה ושל המוזיקה שלה אינה הולמת,

מביכה את מי שבא לפטפט ולאכול עוגה. אז היא מנגנת במקומות אחרים — מציעה שיעורים פרטיים

בפסנתר, פורטת על פסנתר בשיעורי בלט לנערות, מנגנת ברחוב ליד סניף בנק. תמיד בצללים. היא

פוגשת גבר, מוזיקאי כמותה, שנושא את הכינור שלו לכל מקום, והזרות שלו הפכה לבית מוכר כל כך,

עד שאי אפשר לצאת ממנו עוד. הם חולקים בית, מתחתנים ומתגרשים, וסיפור החתונה והגירושים

אורך משפט אחד בלבד. בהמשך הגבר מת בתאונת דרכים, והמספרת מתחילה טיפול פסיכיאטרי.

היא גרה במחסן, מתחתנת שוב עם גבר עייף מאוד, וקירות ביתם מרוצפים בספרים. היא נפרדת

ממנו, נודדת בין תל אביב לירושלים, מלמדת בבית ספר יסודי ובמכללה של לימודי חוץ במוזיקה,

מנגנת בלהקת כליזמרים, נאבקת לצאת מהמיטה: תמיד נאבקת לקום משינה עמוקה, אפלה, ועל הכל

רובצת עייפות חסרת שיעור. הדיכאון, כדרכו, מופר בהתקפי מאניה: היא מדברת ללא הרף, היא

משתמשת במלים כמו שבהמה מתגרדת במרץ ובאי־רצון בגלל עקצוץ פרעושים. ומשום שהיא מדברת

יותר מדי, שלא לעניין, אנשים מבקשים ממנה לסתום את הפה. לכן היא נמצאת במוזיקה, כמו

שנמלטים לתוך מקום מסתור שבו אי אפשר להיות "לא לעניין". תווי המוזיקה הם שפה שבה אין מלים

כמו "כן" ו"לא", "נכון" ו"לא נכון"; זו שפה שאין בה איזה "עניין" שצריך למצות ולהמשיך הלאה. הנגנית

אינה מופיעה בקונצרטים, משום שהיא נבוכה, מגושמת וחרדה, סובלת מפחד קהל, והגוף שלה אינו

יודע להעמיד פנים מיומנות, מכובדות, להתנועע כפי שמתנועעים פסנתרנים שזוכים לתשואות. אבל

אין לה ברירה: היא קמה מהמיטה כדי לנגן, בכל מקום ובכל מחיר, משום שעליה לשרוד איכשהו;

משום שאם לא תנגן, היא תישן ותישן ולא תקום. אין נסיך שיעיר אותה מהתרדמה שנופלת עליה ללא

הרף, והם לא יחיו יחד באושר ובעושר. היא אינה אוכלת, גם אין מה. היא חיה בדירות חדר, תמיד

הצנרת בקירות פגומה. השכנים מלחשים על הנגנית המשוגעת הזאת, עם החתולה השחורה. זו

העלילה של הסיפור. "זו אינה ביוגרפיה פונקציונלית", היא מזהירה בפתיחה. האירועים אינם תופסים

נפח סדיר; החשובים מצומצמים למשפט, האגביים מתמתחים לאורך עמודים. אין בספר סדר ליניארי,
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המקובל כשמגוללים סיפור בדיעבד, מהעבר אל ההווה, מתוך האשליה "שאם עולה בידך לרשום קו

כנראה לא היית כתם". היא כותבת כתם שאין לו נקודת קצה, מלבד התהום שאורבת בכל עת: התהום

מצויה ברווחים שבין התווים, ברווחים שבין הפרטים הביוגרפיים, בארעיות של המוזיקה. המוזיקה,

שלא כמו המלים הכתובות, מופיעה ונגוזה. אם יש בה קסם, אי אפשר לדמיין אותו לאחר שחלף. הוא

שרוי בהווה, נדיף, מחוץ לזיכרון, מחוץ למה שאפשר לזמזם: מוזיקה טובה אי אפשר לזמזם. היא באה

וכבר הלכה. גם האנשים שמשמיעים אותה באים והולכים. הם המקוללים החדשים, משום שהם

שומעים הכל יותר מדי, את הפנים ואת החוץ, שומעים כל תנועה שיש בה רטט של חיים. מי שנכפה

עליו להאזין כל הזמן, נידון כנראה לשיתוק מוחלט, חסר מידה, פראי וכאוטי כמו הצלילים שנשמעים

ללא הפוגה, באוושה בחצר ובזמזום המקרר ובפטפוטי השכנים. וכשיוצאים לרחוב, לקקופוניה של

רעשי הרחוב, פרנויה איומה תוקפת והרחוב נדמה כ"בריכה שבה אתה שוחה עירום ועריה ללא

הפסקה, ללא מים וללא מציל". אני אוהב את המשפט הזה, אחד מתוך רבים שלוכדים הוויה במלים

ספורות ומדויקות: זו השירה של הדיכאון שאין לו שיעור, של החרדה האיומה שתוקפת לעתים את

המפגש עם העולם. "דיכאון אינו עצב", כותבת גפני. "הוא מרד. המרד של התוכן בצורה. מרד התוהו

ובוהו בבריאה. המרד נגד החשבונות בתיבת הדואר". בתוך השינה הגדולה של הדיכאון אפשר

לכתוב: לא על החיק העמוק של התהום, שבו המקלחת רחוקה אלפי קילומטרים, היציאה מהמיטה

היא הזמנה לאסון והאכילה היא מטלה קשה מנשוא. בתוך השינה אפשר לנדוד, ופתאום נדודי השינה

יכולים להפוך למלים. "כדי לכתוב צריך לישון", מוסיפה גפני, "רק אז הכתיבה ערנית דיה. הדמויות

נינוחות, אין להן מה להסתיר; הן ברורות לעצמן". כאשר המוזיקאי ער, הוא אינו מסוגל להיות ברור

לעצמו. יותר מדי רעש אופף אותו. גפני, כך נכתב על כריכתו האחורית של הספר, היא מלחינה. היא

הלחינה שירים של אוסקר ויילד ואמיר גלבע ויצירה על פי "דיוקן האמן כאיש צעיר" של ג'יימס ג'ויס.

"קירות דקים" נכתב על ידיה כמו לחן שמלווה את זרם התודעה של הגיבורה שלה, ואולי גם שלה.

"מדוע איני מרפה מכלי הנגינה שלי אף לרגע?" היא שואלת ועונה: "משום שהקרקע עלולה להישמט

מתחת לרגלי, וכאשר הדבר יקרה לא יימצא שם שום פסנתר". אבל מלים נמצאות שם, והיא מפליאה

לנגן בהן.

עורך: אלי הירש

"קירות דקים", רומן הביכורים של תמר גפני, אינו ספר של הזמן הזה; אולי של שום זמן. מעטים יקראו

אותו, והוא גם כנראה לא יזכה בפרסים מרכזיים. הוא נמצא בשוליים של הזירה הספרותית העכשווית.

אי אפשר לכתוב על כריכתו מלים שגרתיות כמו "סוחף" או "מטלטל". הוא נא מדי, שותת. אין בו

דרמה גדולה; הדרמה נמצאת בין הפרקים, ברווחים בין המלים ולא בתוכן. וגם אין לו עלילה סדורה,

לפחות לא כזו שמוגשת לעיניים הקוראות או מוטחת בהן ותובעת התמסרות. הוא עוקב אחר מאבק

של אשה אחת במשך שנים רבות; מעיד על הישרדותה, ולא על הניצחון שלה. הוא פרטי, חריג, אינו

משלם חוב לאיש.

יש בו מספרת נטולת שם, שכותבת בגוף ראשון יחיד על חייה. היא סטודנטית למוזיקה, שגרה בדירת

 היא מנגנת בבתי קפה, אבל אינה יפה וגם אינה יודעת לשיר, ולכן אינהנחלאות בירושלים.חדר ב 

יכולה להחזיק בהם מעמד. הנוכחות שלה ושל המוזיקה שלה אינה הולמת, מביכה את מי שבא

לפטפט ולאכול עוגה. אז היא מנגנת במקומות אחרים — מציעה שיעורים פרטיים בפסנתר, פורטת על

פסנתר בשיעורי בלט לנערות, מנגנת ברחוב ליד סניף בנק. תמיד בצללים. היא פוגשת גבר, מוזיקאי

כמותה, שנושא את הכינור שלו לכל מקום, והזרות שלו הפכה לבית מוכר כל כך, עד שאי אפשר לצאת

ממנו עוד. הם חולקים בית, מתחתנים ומתגרשים, וסיפור החתונה והגירושים אורך משפט אחד בלבד.
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בהמשך הגבר מת בתאונת דרכים, והמספרת מתחילה טיפול פסיכיאטרי. היא גרה במחסן, מתחתנת

שוב עם גבר עייף מאוד, וקירות ביתם מרוצפים בספרים. היא נפרדת ממנו, נודדת בין תל אביב

כליזמרים,לירושלים, מלמדת בבית ספר יסודי ובמכללה של לימודי חוץ במוזיקה, מנגנת בלהקת 

נאבקת לצאת מהמיטה: תמיד נאבקת לקום משינה עמוקה, אפלה, ועל הכל רובצת עייפות חסרת

שיעור. הדיכאון, כדרכו, מופר בהתקפי מאניה: היא מדברת ללא הרף, היא משתמשת במלים כמו

שבהמה מתגרדת במרץ ובאי־רצון בגלל עקצוץ פרעושים. ומשום שהיא מדברת יותר מדי, שלא לעניין,

אנשים מבקשים ממנה לסתום את הפה.

לכן היא נמצאת במוזיקה, כמו שנמלטים לתוך מקום מסתור שבו אי אפשר להיות "לא לעניין". תווי

המוזיקה הם שפה שבה אין מלים כמו "כן" ו"לא", "נכון" ו"לא נכון"; זו שפה שאין בה איזה "עניין"

שצריך למצות ולהמשיך הלאה. הנגנית אינה מופיעה בקונצרטים, משום שהיא נבוכה, מגושמת

וחרדה, סובלת מפחד קהל, והגוף שלה אינו יודע להעמיד פנים מיומנות, מכובדות, להתנועע כפי

שמתנועעים פסנתרנים שזוכים לתשואות. אבל אין לה ברירה: היא קמה מהמיטה כדי לנגן, בכל מקום

ובכל מחיר, משום שעליה לשרוד איכשהו; משום שאם לא תנגן, היא תישן ותישן ולא תקום. אין נסיך

שיעיר אותה מהתרדמה שנופלת עליה ללא הרף, והם לא יחיו יחד באושר ובעושר. היא אינה אוכלת,

גם אין מה. היא חיה בדירות חדר, תמיד הצנרת בקירות פגומה. השכנים מלחשים על הנגנית

המשוגעת הזאת, עם החתולה השחורה.

זו העלילה של הסיפור. "זו אינה ביוגרפיה פונקציונלית", היא מזהירה בפתיחה. האירועים אינם

תופסים נפח סדיר; החשובים מצומצמים למשפט, האגביים מתמתחים לאורך עמודים. אין בספר סדר

ליניארי, המקובל כשמגוללים סיפור בדיעבד, מהעבר אל ההווה, מתוך האשליה "שאם עולה בידך

לרשום קו כנראה לא היית כתם". היא כותבת כתם שאין לו נקודת קצה, מלבד התהום שאורבת בכל

עת: התהום מצויה ברווחים שבין התווים, ברווחים שבין הפרטים הביוגרפיים, בארעיות של המוזיקה.

המוזיקה, שלא כמו המלים הכתובות, מופיעה ונגוזה. אם יש בה קסם, אי אפשר לדמיין אותו לאחר

שחלף. הוא שרוי בהווה, נדיף, מחוץ לזיכרון, מחוץ למה שאפשר לזמזם: מוזיקה טובה אי אפשר

לזמזם. היא באה וכבר הלכה.

גם האנשים שמשמיעים אותה באים והולכים. הם המקוללים החדשים, משום שהם שומעים הכל יותר

מדי, את הפנים ואת החוץ, שומעים כל תנועה שיש בה רטט של חיים. מי שנכפה עליו להאזין כל

הזמן, נידון כנראה לשיתוק מוחלט, חסר מידה, פראי וכאוטי כמו הצלילים שנשמעים ללא הפוגה,

באוושה בחצר ובזמזום המקרר ובפטפוטי השכנים. וכשיוצאים לרחוב, לקקופוניה של רעשי הרחוב,

פרנויה איומה תוקפת והרחוב נדמה כ"בריכה שבה אתה שוחה עירום ועריה ללא הפסקה, ללא מים

וללא מציל".

אני אוהב את המשפט הזה, אחד מתוך רבים שלוכדים הוויה במלים ספורות ומדויקות: זו השירה של

הדיכאון שאין לו שיעור, של החרדה האיומה שתוקפת לעתים את המפגש עם העולם. "דיכאון אינו

עצב", כותבת גפני. "הוא מרד. המרד של התוכן בצורה. מרד התוהו ובוהו בבריאה. המרד נגד

החשבונות בתיבת הדואר". בתוך השינה הגדולה של הדיכאון אפשר לכתוב: לא על החיק העמוק של

התהום, שבו המקלחת רחוקה אלפי קילומטרים, היציאה מהמיטה היא הזמנה לאסון והאכילה היא

מטלה קשה מנשוא. בתוך השינה אפשר לנדוד, ופתאום נדודי השינה יכולים להפוך למלים. "כדי

לכתוב צריך לישון", מוסיפה גפני, "רק אז הכתיבה ערנית דיה. הדמויות נינוחות, אין להן מה להסתיר;

הן ברורות לעצמן". כאשר המוזיקאי ער, הוא אינו מסוגל להיות ברור לעצמו. יותר מדי רעש אופף

אותו.
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גפני, כך נכתב על כריכתו האחורית של הספר, היא מלחינה. היא הלחינה שירים של אוסקר ויילד ו

. "קירות דקים" נכתב על ידיה כמוג'יימס ג'ויס ויצירה על פי "דיוקן האמן כאיש צעיר" של אמיר גלבע

לחן שמלווה את זרם התודעה של הגיבורה שלה, ואולי גם שלה. "מדוע איני מרפה מכלי הנגינה שלי

אף לרגע?" היא שואלת ועונה: "משום שהקרקע עלולה להישמט מתחת לרגלי, וכאשר הדבר יקרה לא

יימצא שם שום פסנתר". אבל מלים נמצאות שם, והיא מפליאה לנגן בהן.
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