שגריר שירה — אמיר בקר

באורך
נשימה
אחת
שירי ההייקו של מיטסו סוזוקי,
שחגגה לאחרונה את יום
הולדתה ה־ ,100עוברים מן
הנשגב אל הנִ תעב ולהפך בתוך
שורות אחדות ובתמונה אחת

טאטאֲ /עלֵ י זָ ָהב" צילוםmrhayata :
המ ֵ
"ּבכל ּב ֶׂקרּ /כְ ֵבדים על ַ
ְ

ליל טל
מיטסו סוזוקי .תירגם מיפנית:
איתן בולוקן .הוצאת קשב לשירה,
 106עמודים 67 ,שקלים

"לעתים ,דברי הסבר ופירוש ,יותר
משהם מקרבים אותנו ,עשויים הם
להרחיקנו מלבו של ענין ולסבך
עלינו את דעתנו .בני האדם נוהגים
לנתק עצמם מן הדברים .את הח־
לל הנוצר בינם לבין הדברים הם
ממלאים במושגים ,בתיאוריות,
בעקרונות ובאמונות .וכך אנו
עוסקים תדיר בחיפוש אחר הדב־
רים המצויים איתנו מלכתחילה.
כדי להבין אין אנו זקוקים לתח־
כום אלא לראייה צלולה ולשכל
פשוט ...סיפורי זן ושירי הייקו הם
כמו פנינו במראה ,בדיוק מה שהם.
הם פשוטים בתכלית הפשטות; אך
פשטות זו ,ככל שתתאמץ לכוון
אליה ,אתה מרחיק עצמך ממנה"
(יואל הופמן" ,לאן נעלמו הקולות?
סיפורי זן ושירי הייקו" ,הוצאת
מסדה.)1980 ,
בספר "ליל טל" מכונסים 160
שירי הייקו של המשוררת מיטסו
סוזוקי ,שבחר ותירגם מיפנית איתן
בולוקן ,חוקר שירת זֶ ן ומורה לפי־
לוסופיה של זֶ ן־בודהיזם .בקוראנו
בספר היפה ,טוב נעשה אם נאמץ

את המלצתו של הופמן ,נתבונן
בתמונות השיריות במבט צלול וב־
לב פקוח ,ונצמצם ככל האפשר את
המאמצים הפרשניים.
ראה הגָ ן ַמ ֲעמיק/
"א ֶבן ַאחַ תַ /מ ֵ
ֶ
ִמ ְמ ַטר ח ֶׂרף".
המטא־
"בכל בּ ׂקֶ רְּ /כ ֵבדים על ַ
ְּ
ֵטאֲ /עלֵ י זָ הָ ב".
תבניתה של שירת הייקו מסו־
רתית נתקבעה ביפן לפני כ–500
שנה ,והיא כנראה הקצרה שבת־
בניות השירה .השיר מורכב מש־
בע עשרה הברות ,בשלוש שורות
של  7 ,5ו 5-הברות .אלה עשויות
להרכיב כמה משפטים או משפט
יחיד ,אך הן מציגות תמיד תמונה
פואטית אחת .לעתים ניתן ממש
לצייר בעיני רוחנו את התמונה,
לעתים היא כוללת רכיבים פני־
מיים שאינם ויזואליים ,וכמעט
תמיד קיימת בה התייחסות לזמן
או לעונת השנה .שיר ההייקו הוא
מבחן קיצוני ליכולתו של המשורר
לגבש את חווייתו ,מורכבת ככל
שתהיה ,למלים ספורות ומאופקות.
"ב ָרכות ִמתחַ לפות /בהַ ָּב ַעת ַתנ־
ְּ
ח ּומיםִ /מפגַ ש ֵתה ִראשון".
כדתי /בהִ לכוׂת
ינותה של נֶ ָ
"רצ ָ
ִ
ֶטקֶ ס הַ ֵתה /נִ ָצנִ ים ִראשונים".
עוצמתו של ההייקו נובעת ,בין
השאר ,מתפנית פתאומית המופיעה
במהלכו הקצר ,ובה מתכווננת מח־
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דש העדשה השירית ומעתיקה במ־
פתיע את עינינו ממרחב אחד לאחר.
מן האדיר אל הזעיר ,מן הנפשי אל
המוחשי ,מן הנשגב אל הנִ תעב – או
להפך .כששיר ההייקו מכוון היטב,
ולבנו נכון לקבלו ,מלותיו הספורות
מצליחות לעורר בנו ,אם אם אנו
מתירים להן ,כמיהה ,פליאה ,הרהור
או שמחה גדולה.
השנָ הַ /מ ָּבט ראשון ָּב־
"בראש ָ
ְּ
ראי /אותה ש ּומה ִמיַ לד ּותי".
ִ
נמלָ ה בחׂרף/
"כמו ְצ ָע ֶדיהָ  /של ָ
ימי הַ חלָ ָמה".
ֵ
סוזוקי חגגה בשנה שעברה את
יום הולדתה ה– .100חייה עברו
מיפן לארצות הברית ובחזרה ,וטו־
לטלו בידי שנים מהרוצחים הגדו־
לים של המאה –ה– :20מלחמות ו�מ
חלת הסרטן .בעלה הראשון ,טייס
קרב בחיל האוויר הקיסרי של יפן,
נהרג במלחמת סין־יפן .בתקופת
מלחמת העולם השנייה הכירה את
בעלה השני לעתיד ,ש ּו ִנרי ּו סוזוקי,
שנהפך עם השנים לאחד ממורי
הזן הידועים מחוץ ליפן ,והקים את
מנזר הזן הראשון במערב ,בעיר סן
פרנסיסקו .מיטסו סוזוקי הצטרפה
אליו ועקרה לארצות הברית בת־
חילת שנות ה–.60
"תפִ לָ ה אחת /אל ֲעג ּור הניָ ר/
ְ
הפצ ָצה".
זִ כְ רון יום ָ
מצ ּ ֳפ ִרים/
"ירחַ ֶע ֶרב /קֵ ן נָ ט ּוש ִ
ֵ

העלים".
ִצנַ ת ָ
בתום אותו עשור אובחן שונריו
כחולה בסרטן ושנתיים לאחר מכן,
ב– ,1971מת .סוזוקי נותרה אחריו
בסן פרנסיסקו ,עד ששבה למחוז
ילדותה ביפן בתחילת שנות ה–.90
הפנִ ים/
"ב ַש ַער הח ּוץ /גם בּ ַש ַער ּ ְ
ְּ
עלֵ י שלֶ כֶ ת".
גלימ־
האפֶ ר /תולָ ה את ָ
"על ַּכד ֵ
תוׂ /גֶ ֶשם ִראשון".
חוקר השירה היפנית קנת יאסו־
דה ( )Kenneth Yasudaמאפיין
את הדמיון בין חוויית יצירתו של
שיר ההייקו לבין חווית ה"הארה"
של ְמ ַתרגֵ ל הזן־בודהיזם" :כאשר
אדם רואה ,למשל ,שקיעה מרהיבה
או פרחים יפים ,הוא ,לעתים ,כה
רווי אושר שהוא פשוט עומד דו־
מם .מצב נפשי זה ניתן לכנותו
מצב של 'אהה!' ,שכן כל מה שה־
מתבונן יכול להביע הוא קריאת
התפעלות שאורכה כאורך נשימה
אחת' :אהה!' ...מגמתם של שי־
רי ההייקו היא להביע רגע כזה,
וזה גם מקורה של צורת ההייקו.
ההייקו הוא דרמטי ,שהרי נשמ־
תה של הדרמה בהצגת דברים ,לא
בדי ּון" (תירגם יואל הופמן).
ִ
"דמ ּותו של ָא ִבי /לְ הֶ ֶרף ֵּבין הבוׂ־
לאחַ ר גֶ ֶשם".
נסאי /גַ ן ַ
ָ
שכח/
"נָ ִתיב ֶאחָ ד /לְ כָ ל מה ֶשנִ ַּ
לֵ יל ַטל".

