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שלא  אלא  האור,  במוטיב  להשתמש  מרבה  וייס 
כאצל זלדה, אין זה אור מיסטי־אמוני. בשיר 'גחלים 
וייס  מנסה  לזלדה,  המוקדש   )41 )עמ'  לוחשות' 
ליצור אור כזה, אך הוא נשאר מבודד במשמעותו, 
יותר כמחווה ופחות משקף את שירת האור שלה: 
ְואֶֹרְך  ָחְלפּו./...  ַהְּמעֹוְפִפים,  ַהּבֹוֲעִרים,  "ַהָּיִמים 
מרכיב  הוא  האור  וייס  בשירי  ּוִמְתַקֵּדׁש...";  ָּגֵדל 
הנביעה  את  היוצר  הפנימי  המרחב  של  חיוני 
הספונטנית, שבה חוויית הבדידות נעלמת. חוזרת 
ומובעת בשירים משאלתה של הדוברת לתת לחוץ 
גישה אל העולם הפנימי האותנטי, אבל כמיהה זו 
לחיבור היא אמביוולנטית בשל הצורך להגן על 
ביניהם. כך  ולהבדיל  העולם הפנימי מפני החוץ 
בשירה 'פוסט טראומה' )עמ' 24(: הדוברת שורטת 
"...ָּכל ָאָדם ָקרֹוב ִמַּדי,/ ָּכְך ׁשֹוֶמֶרת ִהיא ַעל חֹוָתם/ 

ִּפי ַהְּתהֹומֹות". 

אנו מּובלים למוטיב הכאב הקיומי, שאינו  מכאן 
ובמתוק.  באור  באהבה,  ופתרונו  למניעה,  ניתן 
כך בשיר 'דרך הכאב' )עמ' 23(: "ְּכֵאב ֶׁשָעָלה ַעל 
ְּגדֹוָתיו/ ִהִּגיַע ְלָיַדי .../ ֵהִניַח ִלי ְלָעְטפֹו/ ְּבִׁשְכבֹות 
אֹור ָמתֹוק/ ַעד ֶׁשִּנְרַּדם." הכאב כאן משול לבצק 
רך )תינוק(. הקורא יכול בנקל להצמיד את התינוק 
הנרדם אל הדוברת בשיר הפותח, הנרגעת עם ג'ז 

שחור וחם ואלכוהול. 

טראומטית,  מחוויה  העולה  כאב,  של  אחר  סוג 
מופיע בשיר 'אורך הנשימה' )עמ' 28(: "קֹול ְּכֵאב 
ַאִּדיר ְּכָיֵרַח/ ּפֹוֵצַע ַקְרַקע ֲאֵפָלה ֵאי ָׁשם/...ַּבִחּפּוׂש 
את  מוביל  אינו  זה  כאב  חֹוְמלֹות".  ָאְזַנִים  ַאַחר/ 
היא  ואין  כפוגעני,  העולם  את  לחוות  המשוררת 
קורסת לניהיליזם חברתי, אלא הדברים מתרחשים 
בתוך נפשה ובדיאדה שבינה לבין מושא אהבתה. 
אך  קשות,  חוויות  חווה  משוררת  שווייס  העולם 
ציר הגּותי בולט בשירתה הוא האמונה בתקומה, 
ָהַאִין  "...ִמּתֹוְך   :)38 )עמ'  נואשת'  'אשה  כבשיר 
זה  ציר  ִיָּפְקחּו".  ְוֵעיֶניָה  ַהְחָלָטה/  ְלַבּסֹוף  ָּתקּום 
מבטא את האמונה העמוקה השזורה לאורך שירי 
האין  סדר, שמן  לבסוף  ייווצר  הספר, שמִאי־סדר 
הכמיהה  מונחת  לכאבים  מתחת  היש.  יתהווה 
ראשוני,  אובייקט  עם  אידיאלית  להתחברות 
החופש  האיחוי,  מתאפשרים  שבה  התחברות 
ומרחב המשחק והמזור לנפרדות כואבת. כך בשיר 
ַהָּדִגים/  ֵמִבין ֶאת  ַהָּים  'שפת הים' )עמ' 15(: "ַרק 
ּוְמַדֵּבר ֲאֵליֶהם ִּבְׂשָפָתם". זו אינה הכמיהה היחידה. 
נפרדת,  להתממשות  כמיהה  מופיעה  לִצדה 

לחוש את מלוא זהותה: בשיר 'מעוף מסוג אחר' 
נֹוְדדֹות/  ִצֳּפִרים  ְּבַלֲהַקת  ַּגם  "ְלָמָׁשל   :)85 )עמ' 
ְיכֹוָלה ַאַחת ְלִהְתַעֵּיף ִמן ַהְּנדּוִדים /.../ ָׁשם ּתּוַכל 

ְלַהְצִמיַח ָׁשָרִׁשים". 

קונפליקט  מעלות  המנוגדות  כמיהותיה  שתי 
בשיר  יפה  המתואר  נפרדות,  לבין  אחדות  בין 
'דובים' )עמ' 76(: "ְּבתֹוְך ּגּוְפָך ִמְתַחֵּבא ּדֹב ָּגדֹול. 
ֻּדָּבה  יֹוֵצאת  ּגּוִפי/  ֶׁשִּמּתֹוְך  ָחַלְמִּתי  ַהַּלְיָלה   /....
ְּגדֹוָלה.../ ְוֹלא ָיכְֹלִּתי ַלֲעצֹר אֹוָתּה./ ְּכֶׁשָחְזָרה ִעם 

ָקְרָּבָנּה/ ָיַדְעִּתי/ ִּכי ֹלא ֶאְטַעם עֹוד ִמן ַהְּדַבׁש". 

בארוטיזציה  וייס  פותרת  הזה  הקונפליקט  את 
ומייצרת  סאדו־מזוכיסטי  גוון  הנושאת  שלו 
בשיר  למשל  אחת.  בחוויה  ונפרדות  איחוד 
ְלַזֲעֵזַע  ִלי  "ָּבא   :)73 )עמ'  התשוקה'  'שארית 
אֹוְתָך/ ְלַקֵּמט, ְלַגְלֵּגל ּוְלַהּכֹות אֹוְתָך/...ֶלֱאכֹל ְלָך 

ֶאת ַהֵּלב/ ְלָפֵרק ֵאיָבֶריָך ְלַאט־/ ְלַאט..."
או בשיר הארוטי היפהפה 'ספסל רחוב' )עמ' 71(: 
ִמְתַעֶּנֶגת/  ָעָליו  ְמֻסָּקס/...ָׁשַכְבִּתי  ְמֻהָּדר  "ַסְפָסל 

ֵמֲחִדיַרת ֲאִניֵצי ָהֵעץ/ ִלְבָׂשִרי."

בקיום   - לקונפליקט  נוסף  פתרון  מציעה  וייס 
של  ממשי  אמיתי,  אופי  בעל  משותף  אידיאלי 
 :)70 )עמ'  נושמת אחת'  'רקמה  בשיר  כמו  חיים: 
".../ ִּבְמֶלאֶכת ַמְחֶׁשֶבת ֶׁשל ַרב ָאָּמן/... ַהְמַחֵּבר ְׁשֵני 
לבסוף,  ַאַחת...";  נֹוֶׁשֶמת  ְלִרְקָמה  ּתֹוִעים/  ְלָבבֹות 
השירה עצמה היא עבור וייס פתרון לכאב הקיומי 
של נפרדות לעומת חיבור, כפי שמבטא בבהירות 

ַאֲהָבה/  ֶׁשל  "ְנִביָעה   :69 בעמ'  כותרת  ללא  שיר 
ְּבתֹוְך ּגּוְפָך/...זֹוֶרֶמת ְּבָדִמי/ ְוכֹוֶתֶבת/ ֶאת ַעְצָמּה".

את  שמה  ששירתה  משוררת  היא  וייס  טלי 
האדם במרכז, ובמיוחד את עצמה, על כאביה, 
היא  השירה  הגותה.  אהבותיה,  כמיהותיה, 
בשיר  היא;  ובמילותיה  בעיקרה,  לירית  שירה 
'רומנטיקה של משוררים' )עמ' 89(: "ֲאִני ּכֹוֶתֶבת 
ִׁשיִרים ְּכֵדי ִלְהיֹות טֹוָבה .../ ָאז ּבֹוא ְנַסֵּכם:/ ֲאִני 
ַהָּגדֹול  ִעם  ִּתָּׁשֵאר  ְוַאָּתה  ְקַטִּנים/  ִׁשיִרים  ֶאְכּתֹב 

ֶׁשְּלָך/ ְלַבד". 

המשוררת המשתקפת בספר זה מיטיבה לתאר 
ובמובן  בעדינות,  בתוכה,  המגדרי  ההבדל  את 
פמיניסטית.  עמדה  מאמצת  אינה  השירה  זה 
ַאְרֵיה/...  ָּפַגְׁשִּתי  "...ַהַּלְיָלה   :)10 )עמ'  'האריה' 

ְוֻהְכַרְעִּתי/ ַעד ְקֵצה ַהָּבָׂשר ֶהָחׂשּוף".

טבורו של הלילה הוא ספר המיטיב לצלוח את 
האזור הצחיח שבין המילה הכתובה לבין הלב. 
שירי הספר אינם מאולצים או מצועצעים. הם 
זורמים, נטולי מליצה ומעצור אל רגשותיו של 
מבורכת,  לשונית  גמישות  מגלה  וייס  הקורא. 
והיא אינה היא נרתעת - לצד היגדים מורכבים 
לא  ישירים,  בהיגדים  מלהשתמש   - ומקוריים 
זו  גמישות  לעתים.  שחוקים  ואף  מתחכמים 
וייס היא העומדת בבסיס היכולת  התקשורתית, הלא הרמטית, של שירתה.    .בלשונה של 

פיני רבנו

צביקה שטרנפלד - הפינה הצרפתית

הנרי ִמיׁשֹו
מחשבות 

ַלֲחׁשֹב, ִלְחיֹות, ָים ֻמְצָנע;
ֲאִני — ֶזה — רֹוֵעד,

ֵאיְנסֹוף ְלֹלא ֶהֶרף ְּבֶרֶטט.

ִצְלֵלי עֹוָלמֹות ְזִעיִרים,
ִצְלֵלי ְצָלִלים,
ֵאֶפר ְּכָנַפִים.

ִּבְׁשִחָּיה ֻמְפָלָאה ַמֲחָׁשבֹות
ּגֹוְלׁשֹות ֶאל ּתֹוֵכנּו, ֵּביֵנינּו, ָרחֹוק ֵמִאָּתנּו,

ְרחֹוקֹות ִמְּלָהִאיר אֹוָתנּו, ְרחֹוקֹות ִמַּלֲחדֹר ְּדַבר ָמה;

ָזרֹות ְּבָבֵּתינּו
ָּתִמיד ְמַרְכלֹות,

ֲאָבק ְלַמֲעֵננּו ְלַבֵּדר ּוְלַפֵּזר ָלנּו
ֶאת ַהַחִּיים.

ִזקנה 

ֲעָרִבים! ֲעָרִבים! ַּכָּמה ֲעָרִבים ֶאל מּול ּבֶֹקר ּבֹוֵדד!
ִאִּיים ְּפזּוִרים, ּגּוִפים ֻמָּתִכים, ְקרּוִמים!

ֶאֶלף ִמְתַּפְרִׂשים ְּבִמָּטָתם, חֶֹסר ַהְתָאָמה ַקְטָלִני!

הפעם בחרתי להציג שני שירים. בשיר 
השני הסתפקתי בהצגת יופיו של הבית 

הראשון.
וכבר אמר חברי, המתרגם לפולנית, טומש 

קוז'ניובסקי: "כמה קל יותר כשיש לך 
עסק עם משוררים מתים".

 -1899( Henri Michaux -  הנרי מישֹו
1984( משורר, עיתונאי וצייר מקורי 

שהציג גם במוזיאון לאמנות מודרנית 
בפריז וגם בגוגנהיים בניו יורק. יליד נמיר 
שבבלגיה. ב־1955 התאזרח בצרפת. הגיע 
לשיבה טובה, למרות שימוש רב בסמים, 

שבהשראתם גם כתב חלק מיצירתו.


