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 מיטסו סוזוקי. תירגם מיפנית: 

איתן בולוקן. הוצאת קשב לשירה, 
106 עמודים, 67 שקלים

"לעתים, דברי הסבר ופירוש, יותר 
משהם מקרבים אותנו, עשויים הם 
ולסבך  ענין  של  מלבו  להרחיקנו 
עלינו את דעתנו. בני האדם נוהגים 

הח את  הדברים.  מן  עצמם  ־לנתק 
הם  הדברים  לבין  בינם  הנוצר  לל 
בתיאוריות,  במושגים,  ממלאים 
אנו  וכך  ובאמונות.  בעקרונות 

הדב אחר  בחיפוש  תדיר  ־עוסקים 
מלכתחילה.  איתנו  המצויים  רים 

לתח זקוקים  אנו  אין  להבין  ־כדי 
ולשכל  צלולה  לראייה  אלא  כום 
פשוט... סיפורי זן ושירי הייקו הם 
כמו פנינו במראה, בדיוק מה שהם. 
הם פשוטים בתכלית הפשטות; אך 
לכוון  שתתאמץ  ככל  זו,  פשטות 
ממנה"  עצמך  מרחיק  אתה  אליה, 
)יואל הופמן, "לאן נעלמו הקולות? 
הוצאת  הייקו",  ושירי  זן  סיפורי 

מסדה, 1980(.
 160 מכונסים  טל"  "ליל  בספר 
מיטסו  המשוררת  של  הייקו  שירי 
סוזוקי, שבחר ותירגם מיפנית איתן 

־בולוקן, חוקר שירת ֶזן ומורה לפי
בקוראנו  ֶזן־בודהיזם.  של  לוסופיה 
נאמץ  אם  נעשה  טוב  היפה,  בספר 

נתבונן  הופמן,  של  המלצתו  את 
־בתמונות השיריות במבט צלול וב

לב פקוח, ונצמצם ככל האפשר את 
המאמצים הפרשניים.

ַמֲעמיק/   הָגן  ַמרֵאה  ַאַחת/  "ֶאֶבן 
ִמְמַטר חֶׂרף". 

הַמטא על  ֵבדים  ּכְ ּבֶׂקר/  כל  ־"ּבְ
ֵטא/ ֲעֵלי ָזָהב". 

מסו הייקו  שירת  של  ־תבניתה 
כ–500  לפני  ביפן  נתקבעה  רתית 

שבת הקצרה  כנראה  והיא  ־שנה, 
מש מורכב  השיר  השירה.  ־בניות 

שורות  בשלוש  הברות,  עשרה  בע 
7 ו-5 הברות. אלה עשויות   ,5 של 
משפט  או  משפטים  כמה  להרכיב 
תמונה  תמיד  מציגות  הן  אך  יחיד, 
ממש  ניתן  לעתים  אחת.  פואטית 
התמונה,  את  רוחנו  בעיני  לצייר 

פני רכיבים  כוללת  היא  ־לעתים 
וכמעט  ויזואליים,  שאינם  מיים 
לזמן  התייחסות  בה  קיימת  תמיד 
או לעונת השנה. שיר ההייקו הוא 
מבחן קיצוני ליכולתו של המשורר 
ככל  מורכבת  חווייתו,  את  לגבש 
שתהיה, למלים ספורות ומאופקות. 

ַעת ַתנ ָרכות ִמתַחלפות/ בַהּבָ ־"ּבְ
חּומים/ ִמפַגש ֵתה ִראשון". 

בִהלכוׂת  ֶנכָדתי/  של  "רִצינוָתה 
ֶטֶקס ַהֵתה/ ִנָצִנים ִראשונים". 

בין  נובעת,  ההייקו  של  עוצמתו 
השאר, מתפנית פתאומית המופיעה 

מח מתכווננת  ובה  הקצר,  ־במהלכו 

במ ומעתיקה  ־דש העדשה השירית 
פתיע את עינינו ממרחב אחד לאחר. 
אל  הנפשי  מן  הזעיר,  אל  האדיר  מן 
המוחשי, מן הנשגב אל הִנתעב – או 
היטב,  מכוון  ההייקו  כששיר  להפך. 
ולבנו נכון לקבלו, מלותיו הספורות 
אנו  אם  אם  בנו,  לעורר  מצליחות 
מתירים להן, כמיהה, פליאה, הרהור 

או שמחה גדולה.
ּבָ ראשון  ט  ַמּבָ הָשָנה/  ראש  ־"ּבְ

רִאי/ אותה שּומה ִמַילדּותי". 
בחׂרף/  נָמָלה  של  ְצָעֶדיָה/  "כמו 

יֵמי ַהחָלָמה". 
את  שעברה  בשנה  חגגה  סוזוקי 
עברו  חייה  ה–100.  הולדתה  יום 

־מיפן לארצות הברית ובחזרה, וטו
־לטלו בידי שנים מהרוצחים הגדו

20: מלחמות ומ־ –לים של המאה ה
טייס  הראשון,  בעלה  הסרטן.  חלת 
קרב בחיל האוויר הקיסרי של יפן, 
בתקופת  סין־יפן.  במלחמת  נהרג 
מלחמת העולם השנייה הכירה את 
בעלה השני לעתיד, שּונִריּו סוזוקי, 
ממורי  לאחד  השנים  עם  שנהפך 
הזן הידועים מחוץ ליפן, והקים את 
מנזר הזן הראשון במערב, בעיר סן 
הצטרפה  סוזוקי  מיטסו  פרנסיסקו. 

בת הברית  לארצות  ועקרה  ־אליו 
חילת שנות ה–60. 

הנָיר/  ֲעגּור  אל  אחת/  "ְתִפָלה 
ִזְכרון יום הפָצָצה".

ִרים/  מִצּפֳ ָנטּוש  ֵקן  ֶעֶרב/  "יֵרַח 

ִצַנת הָעלים". 
בתום אותו עשור אובחן שונריו 
כחולה בסרטן ושנתיים לאחר מכן, 
אחריו  נותרה  סוזוקי  מת.  ב–1971, 
למחוז  ששבה  עד  פרנסיסקו,  בסן 
ילדותה ביפן בתחילת שנות ה–90.

ִנים/  ַשַער החּוץ/ גם ּבַשַער הּפְ "ּבְ
עֵלי שֶלֶכת".

ד הֵאֶפר/ תוָלה את גליָמ ־"על ּכַ
תוׂ/ ֶגֶשם ִראשון". 

־חוקר השירה היפנית קנת יאסו
מאפיין   )Kenneth Yasuda( דה 
את הדמיון בין חוויית יצירתו של 
ה"הארה"  חווית  לבין  ההייקו  שיר 
"כאשר  הזן־בודהיזם:  ְמַתרֵגל  של 
אדם רואה, למשל, שקיעה מרהיבה 
כה  לעתים,  הוא,  יפים,  פרחים  או 

דו עומד  פשוט  שהוא  אושר  ־רווי 
לכנותו  ניתן  זה  נפשי  מצב  מם. 

שה מה  כל  שכן  'אהה!',  של  ־מצב 
קריאת  הוא  להביע  יכול  מתבונן 
נשימה  כאורך  שאורכה  התפעלות 

שי של  מגמתם  'אהה!'...  ־אחת: 
כזה,  רגע  להביע  היא  ההייקו  רי 
ההייקו.  צורת  של  מקורה  גם  וזה 

נשמ שהרי  דרמטי,  הוא  ־ההייקו 
תה של הדרמה בהצגת דברים, לא 

בִדיּון" )תירגם יואל הופמן(.
ין הבוׂ ־"דמּותו של ָאִבי/ ְלֶהֶרף ּבֵ

נָסאי/ ַגן לַאַחר ֶגֶשם". 
ח/  ֶשִנשּכַ מה  ְלָכל  ֶאָחד/  "ָנִתיב 

ֵליל ַטל". 

mrhayata :ְּבכל ּבֶׂקר/ ְּכֵבדים על הַמטאֵטא/ ֲעֵלי ָזָהב" צילום"

שגריר שירה — אמיר בקר

באורך 
נשימה 

אחת
שירי ההייקו של מיטסו סוזוקי, 

שחגגה לאחרונה את יום 
הולדתה ה־100, עוברים מן 

הנשגב אל הִנתעב ולהפך בתוך 
שורות אחדות ובתמונה אחת
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