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אומץ ממתין בסבלנות
גיא לוינסון: סוגריים, הוצאת אבן 
חושן 2015, עמודים לא ממוספרים

בסוגריים, גילוי נאות: אני רשומה כעורכת של 
ספר זה, אך תפקידי היה מינימלי ביותר. כיוון 
שלוינסון משתתף בסדנאות השירה שלי עברתי 

ביחד איתו על כתב היד לפני שנכנס לדפוס.

"נ.ב.
בסמוך למחשבה הזו/ ממתין בסבלנות/ אומץ 
ָקפּוץ/ ֶהעשוי ִמ/ אמת ְו/ שקר/ )בשִתי וֵערב(// 
מבקש/ לשרוט ממני/ מילה/ להוציא עוד אבן/ 

מן החומה/ ולהסתתר/ )ֶּפן ִיראו(".
נ.ב. ּככותרת לשיר מעלה תהיות. ולתת כותרת 
שירה,  ספר  הפותחים  השירים  לאחד  נ.ב.  של 
ועוד ספר ראשון, הוא אקט תמּוה. כי הרי אנחנו 

מציינים בנ.ב. תוספת, מין ֶספח.
האומנם זה המקרה שכאן? הבה נראה:

הכותב מגֶלה "בָסמּוך למחשבה הזו" - "ממתין 
בסבלנות/ אומץ קפוץ..." אם נתבונן בתמּונה 
המורכבת שמשרטט כאן לוינסון, בתוך החלל 
שני  של  פלסטי  תיאור  יתבהר   - שלו  הפנימי 
אובייקטים; האובייקט הראשון הוא "המחשבה 
לפרטה.  טורח  אינו  שהוא  מחשבה  הזו". 
האובייקט השני: אומץ. את האומץ הזה הוא כן 

מתאר: הוא "ממתין בסבלנות". הוא "קפוץ". 
והמשורר עשוי  "ִמ/ אמת ְו/ שקר."

משום שהדובר אומר "בסמוך למחשבה", אנחנו 
מוצאים את עצמנו בתוך תפיסה מרחבית שיש 
כמו  הזה,  הפנימי  בחלל  וסמיכות.  מרחק  בה 
סמוכים  חפצים  שני  כביכול,  יש,  חדר,  באיזה 
זה אצל זה: מחשבה ואומץ קפּוץ... איזו ראייה 
מדויקת: האם אומץ אינו בהכרח ָקפּוץ. אסוף, 

הדוק פנימה ִּכְשריר? וקפוץ כאגרוף?
הזה  בשיר  הדובר  של  המדויקת  והראייה 
ממשיכה להתבונן, ולבחון... ממה עשוי האומץ 

הקפּוץ הזה?
"עשוי ִמ/ אמת ְו/ ֶשקר/ בשתי ָוֶערב."

שמשהו  להבחין  כדי  חדה  פנימית  עין  צריך 
מ"שקר":  אלא  מ"אמת"  רק  לא  עשוי  בתוכנו 

וששניים ֵאֶלה ארוגים זה בזה מבלי הפרד.
הקפוץ  האומץ  את  ומתאר  ממשיך  והדובר 
הזה(  )האומץ  פנימית:  דרמטית  בסיטואציה 

"מבקש/ לשרוט ממני/ מילה..."
"מבקש" - "לשרוט"? ממתי מי ששורט מבקש? 
בתוכו  לוינסון  שמגלה  המסוים  האומץ  אבל 
של  הפנימי  החדר  בתוך  שיושב  זה  פנימה, 
הכותב הזה, "בסמוך למחשבה ה ז ו" - מבקש/ 
מן  אבן/  עוד  להוציא  מילה/  ממני/  לשרוט 

החומה/ - - -"
ובהמשך התיאור המדוקדק, הפיזי, הקונקרטי, 
לאיש  הופך  הקורא   - הזאת  ההתרחשות  של 
של  חומה,  ב"חומה".  העטוף  הדובר  של  סודו 

שתיקה?
התמוטטות  בסכנת  היא  חומה  כי  זוכר  הקורא 
בחומה  האבנים  כי  אבן,  מתוכה  תּוצא  אם 

מהּודקות זו אל זו ותומכות זו בזו - ּכי זה הרי 
הפנימיות  החומות  ובעיקר  חומות,  של  טיבן 
מילים  שלוש  מסיימות  השיר  את  בתוֵכנּו. 

נוספות: "ולהסתתר/ )ֶּפן יראּו(".
 - מעלות   360 של  סיבובי  במהלך  הנה,  אז 
כדי  "להסתתר"  ממני  מבקש  הזה  ה"אומץ" 
באיזו  בחולשתי.  להתגלות  לא  להיראות,  לא 
אירוניה עצמית "האומץ" מוביל את דובר השיר 
להיפוכו של האומץ. להסתתר. כלומר, לחשוש 
כל מה  את  הופך  סופו של השיר  יתר.  מגילוי 

שקדם לו על פיו.
מסתיימים  אינם  האירוניים  ההיפוכים  אבל 
ובשיקוף  הראייה העצמית,  בפעולת  כי  בזאת. 
כדי  רב.  אומץ  הכותב  מגלה  בשיר,  העצמי 
להתבונן פנימה ולראות את הדברים הקמוצים, 
את מארגי האמת והשקר, ולגלות את ה"אומץ" 
הזה בשיר כחששן - צריך לא רק ראייה חדה, 
אלא תעּוזה. וכל זה, נזכור, מקופל בשיר קטן 

ששמו 'נ.ב.' 
מורכבותה  את  מבהיר  זה  שיר  כבר  ובכן, 
שבין  ביחסים  מורכבות   - לוינסון  שירת  של 
המשורר לבין עצמו; בין עצמו לבין השיר שהוא 

מניח לפנינו; ובין המשורר לקורא. 
הציבור':  עזרת  'דרושה  נוסף,  שיר  והנה 
בׂשֵדרת  לה/  שחלפה  אהָבתי  אחר/  "בחיפוש 
האחרון//  שישי  ביום  נחמני/  פינת  רוטשילד 
אחרי  מים  ְּכגבי  ָנצצו  ַּבָגב/  גּומֹותיה  שתי 
כגשר  לאוזן/  מֶלחי  הׂשתרע  חיוכה  המבול// 
עשן  היא  נשפה  עמוקה/  תהום  מעל  ָּפרּוׂש 
שאינה  מה  ְדַבר  בלבה  בוער  כמו  סיגריות/ 

מספרת/ והרי תיאורּה:" 

תחושות.  דקּות  עדין:  כרישום  עשוי  זה  שיר 
מהירה,  תפיסה  רגש.  דקּות  הסתכלות.  דקּות 
אך  הסתכלות.  דקות  סמוי.  חשמלי  כזרם 
הדבר  זה  הזאת  לשירה  מהותי  כך  שכל  מה 
שהמשורר קרא על שמו את הספר: "סוגריים". 
מי שמניח, מרצונו החופשי, את הקול שלו ואת 
האמירה שלו בתוך "סוגריים" אומר "דרשני". 

כולו  הוא  הציבור',  עזרת  'דרושה  הזה,  והשיר 
סוגריים בתוך סוגריים. אם נחבר את הכותרת 
ואת שורות הבית הראשון ונקרא אותן בנשימה 
אך  בעיתון:  מודעה  פתיחת  לפנינו   - אחת 
המשורר חותך את האמירה ְלשורות שהרווחים 
לטקסט  ומשמעות  משקל  מעניקים  ביניהן 

העיתוני הזה. ואז מתחיל התיאור של "אהָבתי" 
- זאת שאבדה. 

המתאר?  של  הראשונה  האחיזה  נקודת  מהי 
"שתי גומותיה בגב".  ואיך הוא מאפיין אותן? 
ּכֵגֵבי מים אחרי המבול". כלומר, בתוך  "נצצו 
הזאת  החלקית  האלכסונית,  הצדדית,  התמונה 
של אהובתו החולפת בשדרה, מקופלת העובדה 
זיעה  ואגלי  חשוף,  שגבה  חם,  קיץ  יום  שזה 
נקווים בגומות הגב שלה והם נוצצים. לעומת 
ההקטנה, אפילו ההגחכה של מה שדובר השיר 
בוחר לתאר - שתי גומות בגב, עם קצת זיעה, 

מובא ביטוי ענקי, דרמטי: "אחרי המבול!" 
והאובדת  החולפת  האהובה  של  החיוך  גם 
מוצג  רוטשילד"  "בשדרות  האנשים  שאר  בין 
"השתרע  הוא  נלעג:  כמעט  חלקי,  באורח 
מֶלחי לאוזן". והמאפיין השלישי של האהובה: 
"ָנשפה היא עשן סיגריות כמו בוער ְּבִלָּבּה ְדבר 
מה שאינה מספרת". הדבר "בוער ְּבִלָּבּה". והיא 

אינה מספרת אותו.
לעיקר  נוסף  מפתח  למצוא  כאן  גם  ואפשר 
מה  דבר  בלבו  בוער  לוינסון:  גיא  של  שירתו 
מספרת   - שתיקתו  דווקא  אבל  מספר.  שאינו 

מאוד! 
השיר הזה, ששמו 'דרושה עזרת הציבור' ועניינו 
ֵתאורה:"  "והרי  כך:  ממשיך   - אהובה  חיפוש 
לאחר הנקודתיים נותרת שארית העמוד ריקה! 
פנייה  או  מודעה  בכל  כמו  כאן,  העיקר,  הרי 
מסוג זה, הוא התיאור של האבדה. ּכי רק בו יש 
סיכוי למצוא את האבדה. המידע הזה לא נמסר, 
והשתיקה, ההימנעות מן התיאור - טעונה. מה 
שיכול היה לסייע בפתרון התעלומה לא נמסר. 
של  הזה  התיאור  את  המשורר:  אומר  כאילו 
אהבתי־לרגע, של־אהבתי־לנצח - אינני מסוגל 

לומר!
ומילים אחרונות על שמו של הספר, "סוגריים". 
מה פירוש הסוגריים האלה בשיריו של לוינסון? 
הסוגריים  רבים.  באופנים  אותם  להבין  ניתן 
פותחים  גם  אבל  כאן.  ועד  מכאן   - תוחמים 
מֵעין  הוא  שבסוגריים  מה  אך  אחרת.  אמירה 
המקופל  כדבר  נאמרת  המובלעת  מובלעת. 
יש כאן ּכבר  בתוך דבר אחר, דבר בתוך דבר. 
לאמירה  מרכזית  אמירה  בין  יחסים  יחסים. 
לוינסון  אצל  אבל  מּובלעת.  אמירה  ִמשנית, 
האמירה המרכזית לא נאמרת. היא שתּוקה. אך 
גם בשתיקתה היא קיימת. והיא מקיימת מערכת 
יחסים מורכבת עם מה שכן נאמר. ומה שנאמר 
הנחבא  הנעלם,  הדבר  כולל את  יחדיו,  ונשתק 

אל הכלים, כביכול. 
מה משתמע מן הקול השירי של גיא לוינסון?

היא  בעולם  היותו  וחוויית  שלו  האני  תמונת 
תפיסה  מלכתחילה,  בה  יש  מורכבת.  תמונה 
פרספקטיבות.  של  הייררכיה.  של  ממדים,  של 
בדרך כלל בטקסטים שיריים האובייקט השירי 
בסובייקט   דווקא  מתעסק  קרובות  )שלעתים 
עליו.  הוא  הפוקוס  המרכז.  הוא   - השירי( 
או  הצילום  מעולם  דימוי  עוד  לשאול  ואם 
הקולנוע: תנועת המצלמה השירית נעה בדרך 
בזּום־ִאין.  כלל  ובדרך  המרכז.  לקראת  כלל 
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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


