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ואילו הפרספקטיבות השיריות של סוגריים הן 
אחרות. המצלמה כאילו קולטת את האובייקט 
ובזהירות.  לאט,  אליו  מתקרבת  באלכסון. 
הסביבה,  של  הפרספקטיבות  את  לאבד  ומבלי 

של מציאות מורכבת שבתוכה השיר מתרחש. 
האמירה בשירים האלה מנמיכה, את הקול. היא 

יובל גלעד

*

ָהרֹוק ֵמת
ְּכמֹו ַהּכֹוָכב

ַּבַעל קֹול ַהְּקִטיָפה. 
ְסקֹוט ַווְיֵלְנד

ָמְצאּו ֶאת ּגּוָפְתָך
ְּבאֹוטֹוּבּוס ַמָּסע הֹוָפעֹות

ֲעָנק ְוֵריק
ְּבִעיר ְקַטָּנה ְּבִמיֶנסֹוָטה

ָּבּה ֹלא ִנְמְצאּו 
ַמְסִּפיק קֹוֵני ַּכְרִטיִסים

ְלהֹוָפָעְתָך,
ַאֲחֵרי ֶׁשְקַהל ִאיְצַטְדיֹוִנים

ִהְתַחֵּלף ְּבָבִרים ְקַטִּנים. 
ִׁשיֶריָך

ָהיּו ֶזֶרם ּתֹוָדָעה
ֶׁשל ַזַעם, ַאֲהָבה ְוִניִהיִליְזם. 

ַהָּבִריטֹון ֶׁשְּלָך
ָהָיה ָׁשַמִים ְּכֻחִּלים ְקפּוִאים

ִּכְוִריִדים ַאֲחֵרי ֵהרֹוִאין. 
ֵדיִויד ּבֹוִאי ִהִּצית ִּדְמיֹוְנָך

ְּכמֹו קֹוָקִאין. 
ַזָּמר רֹוק ְּכַאְרֵיה ִקְרָקס

מֹוִפיַע ְּבָכל ָמקֹום
לֹוֵבׁש ִמְׁשְקֵפי ֶׁשֶמׁש

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְראּו
ִאיׁשֹוִנים ֻמְרֲחִבים

ִּבְבָעַתת ֵמְת'ַאְמֵפָטִמין. 
 ָהִייָת ּכֹוָכב ָחָכם ְוָיֶפה

ׂשֹוֵנא ַעְצמֹו
ְּכֵדי ְלִהָּׁשֵאר ָיָׁשר

ְּבעֹוָלם ַאֲהָבה ַעְצִמית
ֲחְסַרת ּבּוָׁשה. 

*

ָהאֶֹבְך
ּכֹוֵבׁש ִעיר 
ִמְגְדֵלי הֹון
ּתֹוְך ְׁשִנּיֹות
ַזַעם ִמְדָּבר
ְצַבא ָאָבק

ֶמֶלְך ַהחֹול
מֹוִכיַח ּכֹחֹו
ִלְמחֹק נֹוף

ִעיר ַמֲעָרִבית
ְּבִמְזַרח־ִּתיכֹון

*

ַהַּיְרֵּדן ׂשֹוֵנא 
ֶאת ַעְצמֹו 
ַעל ֱהיֹותֹו

ְמַׁשֵּתף ְּפֻעָּלה
ִעם ָצְלָיִנים 
טֹוְבִלים ּבֹו
ְּכֵדי ְלַטֵהר 

ִנְׁשָמָתם
ִמְּבִלי ְלָהִבין
ִטָּפה ִמַּזֲעמֹו 

ֶׁשל ַהָּצלּוב
ַעל ְּבֵני ָהָאָדם

*

ַהִּׁשּכּוִנים
ֶׁשל אּוְקָרִאיָנה

ְמִציִצים ֵמַהַחּלֹון 
ְּבִׁשּדּור ַחי

ֶׁשל ִאָּׁשה ּפֹוֶעֶרת ְיֵרֶכיָה
ְּבִדיָרה ֵריָקה

ְּפָרט ְלִמָּטה, ַמְחֵׁשב
ּוַמְצֵלַמת ְסַקְיּפ.

ִסיִבים אֹוְּפִטִיים ְמִהיִרים
ְמַׁשְּדִרים ָנִׁשים 

ְלָלקֹוחֹות ִּבְפַרְנְקפְּורט, 
ְׁשטֹוְקהֹוְלם ְוֵתל־ָאִביב. 

ְּגָבִרים ַמְסִּביִרים
ַלּיִֹפי ַּבָּמָסְך

ָמַתי ְלַהֲחִליף ְּתנּוָחה
ַעד ַהְׁשְּפָרַצת ְּבִדידּות. 

ְּבָעִלים טֹוִבים מּול ָמָסִכים  
ְנׁשֹוֵתיֶהם ֹלא ַּבַּבִית

ּוִמֵּמיָלא ֹלא ִאְכַּפת ָלֶהן
ָמה קֹוֶרה ְלָנִׁשים ֲאֵחרֹות

ַהְּמַעְּנגֹות ַעְצָמן מּול ַמְצֵלָמה
ַּבֲאָרצֹות ָזרֹות.

רְֹך ְגלֹוַּבִלי ָרֶזה ְוֵעירֹם
ְּבִׁשּכּוִנים סֹוְבֶיִטִיים,

ַמֵּצבֹות ֲעָנק 
ְלַרֲעיֹונֹות ִׁשְויֹון 

ֵּבין ְּבֵני ָאָדם.

אמירה בלשון המעטה. אמירה מוצנעת.
היחסי של  ַלמעמד  מּודע  לוינסון  של  השיר 
השיר בתוך המציאות. והרי המציאות היא רבת־

רבדים ורבת־דרגות קיום. ובתוך ההייררכיה של 
הקיום - השיר של לוינסון לעולם לא שוכח את 
מקומו של השיר והמשורר: ַמקום שבו ַלשתיקה 

יש מעמד לא פחות חשוב מן האמירה. ולעתים 
קרובות השתיקה היא היא האמירה. וזהו מקום 
של  הבו־זמני  קיומם  את  לרגע  שוכח  אינספור מקומות אחרים.    .שאינו 

רחל חלפי


