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        מחשבות על מתכתמחשבות על מתכתמחשבות על מתכתמחשבות על מתכת

        

""""        """"ְלַבֵ�ְְלַבֵ�ְְלַבֵ�ְְלַבֵ�ְ

  

     .ש�ַקִיְ ְ�ִהלה ְלל�ְטֵשי ַהַ�ֶ�ֶכת

�ק �ָמִהירָ     .ֵמר�# ִ"ְזָרֵתְ ְמפ�

 ִמְסַ�ְ$ִלי% $�ְכֵבי ַהֶלֶכתְ'ָ,    

    .ָלְ נ�ֲהִמי% ��ֵ'י ַהִציר

  

    ָ/ד�ת ֶ-ָחְור� ְוֵעִצי% נ�/ֵאי -ֶֹבל

      .1ָעְמד� ְ'א�ֵרְ ַהָלָב

    ,ְסַחְרַחר ִמ�4ִני% ַעל ַה3ֶֹבְ, ַה2ְַיָלה

ְבְ�ָב1       .ַמְדִליק ָלְ ֲעֵצי ד�

  

  )נת1 אלתרמ1(    

  

באומנות השירית נת1 למצוא מאפייני% רבי% .  מבי1 כל האומנויות מאפיינת השירה את יסוד המתכת

יש בה עידו1 ; ת ומזוקקתהשירה מביעה רעיונות בצורה מתומצת.  של אלמנט המתכת במחשבה הסינית

זוהי אומנות ; שלעיתי% ה% הדוקי% מאוד, היא פורחת בתו גבולות; ִסיגנו1 של רעיונות מורכבי%, רב

  .שהווייתה מינימליז%

  

השיר הוא באופ1 מסורתי קצר .  הרעיו1 המובע בשיר נתו1 למגבלות ומסגרות של סגנו1 וצורה

דוגמת הסונטה , אנו מוצאי% ג% צורות שיריות.   קצרותהשורות, לעיתי% קרובות מחורז ושקול, יותר

לתוכו את " מוזג"ואילו המשורר , בה1 העיצוב החיצוני של השיר נתו1, ודוגמת שירי הַהְייק� היפניי%

לפעול בתו עול% אומנותי , מתו בחירה, המשורר נאל#.  מבלי לשנות את הצורה, התוכ1 האישי שלו

  .  שלו חוקי% ברורי% ומוגדרי%

  

יכול לבחור באחת , שקול ומחורז,  כלומר–" מסורתית"הבוחר לכתוב שיר בצורה , המשורר

והשניה היא , הראשונה היא על ידי הקפדה על המבנה השירי הנבחר.  משתי דרכי% שלכאורה סותרות

 ,ג% במקרה של שבירה של המבנה השירי, ראשית: דרכי% אלה ה1 סותרות רק לכאורה.  על ידי שבירתו

הרי הוא עדיי1 , ג% כאשר שובר השיר את המבנה שלו, שנית.  עדיי1 נתו1 מרבית השיר במסגרת המבנה

ג% המשורר הכותב .  אלא מתייחס אליו באופ1 ְמהֵ:ְ, הוא אינו זונח אותו.  מתייחס אליו באופ1 מפורש

המוסדרת בשקילה עושה זאת מתו מודעות למסורת שירית ארוכת ימי% של כתיבה , שיר בסגנו1 חפשי

  .ולכ1 ג% כא1 קיימת התייחסות אל המסורת השירית, בחירתו לכתוב אחרת היא בחירה מודעת.  וחריזה

  

, בדימוי זה מהווה המסגרת השירית גבול ראשוני.  עבודה ע% גבולות, א% כ1, אנו מוצאי% כא1

אלמנט המתכת   .ור אותולשב, לתמר1 בתוכו,  לשמור עליו–והמשורר בוחר באיזה אופ1 להתייחס אליו 
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בי1 ,  בי1 עיקר לטפל–מתכת החד חות ומפריד >להב סכי1: בחשיבה הסינית א; הוא עוסק בגבולות

העור קשור באלמנט המתכת כיו1 שהוא הגבול .  בי1 חיי% למוות, ) סתיו–עונת המתכת (קי# לחור; 

וכ יכול .  דירה של דברי% פנימהומג1 על הגו; מפני ח, המפריד בינו לבי1 הסביבה, הראשוני של הגו;

להיכנס "ו) להשתנות באופ1 מהותי" (להפו את עורו", )להשתולל, להתפר#" (לצאת מעורו"אד% 

אשר תמיד יתייחס אל המסגרת , כמו המשורר).  להזדהות עמו הזדהות יתרה" (לעורו של מישהו אחר

, כמו שמצופה ממנו: ווה לו עורוכ פועל כל אד% בגבולות שמת, השירית המותווית באופ1 כלשהוא

  . א תמיד בגבולות של עצמיותו ויכולותיו–בתהלי של השתנות , ההפ ממה שמצופה ממנו

  

עלילה שלמה יכולה להתחיל .   כוח הצמצו%–כוחו של השיר כמוהו ככוחה של המתכת 

התפרש על פני שיכולי% ל, רעיונות עמוקי% ומורכבי%.  ולהסתיי% בשיר שאורכו מספר שורות בלבד

כדי להשיג זאת נדרש המשורר ה1 לחרבה .  מובעי% בבתי% מעטי% של שיר, כמה ספרי פילוסופיה

תו שמירה על החומרי% , סינו1 כל צליל ומילה מיותרי%: וה1 ליכולת של בקרה, החדה של המתכת

נו1 החומרי%  עוסקי% א; ה% בסי> הריאות והמעי הגס >האיברי% הקשורי% במתכת  .  הנחוצי% לשיר

המעי ; חמצני>הריאות מקבלות חמצ1 ופולטות פחמ1 דו.  הנחוצי% לגו; והפרדת% מאלה המיותרי% לו

כ דואגי% שני איברי% אלה כי בגו; יוותר רק מה שדרוש .  הגס מפריש את הפסולת של הגו; החוצה

  .לו

  

  בשיר זה הדובר .שיר העוסק באומנות השירה, כלומר, פואטי>השיר המוצג כא1 הוא שיר ארס

, הוא עושה זאת בלשו1 של מכיר ויודע.  הפונה אל היצירה השירית המשתוללת בקרבו, הוא משורר

מ1 הדובר לא נעלמת ".  ש�ַקִיְ ְ�ִהלה ְלל�ְטֵשי ַהַ�ֶ�ֶכת: "ומהלל את יופיה של השירה כהלל אהובה

 כש% שמתכת מלוטשת שונה מחומרי% גולמיי% אחרי% כי השירה שונה מדיבור טבעי, העובדה

.  מעובד>יופיה של המתכת המלוטשת שונה במהותו מ1 היופי הפראי של החומר הלא; המצויי% בטבע

  .ההלל לשירה המלוטשת הוא למעשה הלל לאומ1 שליטשה

  

�ק �ָמִהיר: "בהמש מתייחס הדובר לריתמוס של השירהָ השיר הוא אומנות ".  ֵמר�# ִ"ְזָרֵתְ ְמפ�

 כי על ספרו1 שירי% דק נכתבי% –א היא ג% מפונקת .  הזריזה להיקרא ולהיאמר, דקת ִגזרה, מחוטבת

חיתו גס של פרשנות שטחית אינו הול% את העבודה המעודנת שנעשתה .  ספרי% עבי כרס של פרשנות

  .על מנת לחטב את ִגזרת המילי% לכדי שיר

  

 ִמְסַ�ְ$ִלי% : "נכנעי% לה איתני הטבע, על פי הדובר, 1 בועוצמתה של השירה ניכר באופְ'ָ

ֵ'י ַהִציר/ , $�ְכֵבי ַהֶלֶכת אלא ג% , לא רק השירה מסתכלת אל השמי% ומתפעלת מיופי%".  ָלְ נ�ֲהִמי% ��

וג% על פני האדמה סוגד הטבע לשירה כפי שהיא .  הערכה אל יופיה>הכוכבי% עצמ% משיבי% לה מבט

,  הוא מצד אחד מסנוורהלב1הלב1הלב1הלב1האור ."  ָעְמד� ְ'א�ֵרְ ַהָלָב1/ ָ/ד�ת ֶ-ָחְור� ְוֵעִצי% נ�/ֵאי -ֶֹבל : "גדת לוסו

הוא צבעה של , הצבע הלב1.  מצד שני יש בו מידה של טוהר.  חוש; הכל ואינו מניח להסתתר, בוהק

.  וג% צבעה של ההתחלה, המוותהוא צבע .  מדגיש כל כת%, חוש; כל גילוי של טומאה, המתכת



 מאמרים

  אפרת בזרקון

  מטפלת שיאצו

052-3923941 

מניחי% לה לחשו; , השדות והעצי% עומדי% באורה של השירה כמו תחת בוהק הבזק המצלמה בלילה

  . ולא בהכרח רק את היופי–את כל מהות% 

  

של השירה היוצאות " שוקיי%"ה(המובעת בבית הראשו1 של השיר , תנופת התנועה הגדולה

בלימה .   תמונה של קיפאו1–"  ְ'א�ֵרְ ַהָלָב1ָעְמד�ָעְמד�ָעְמד�ָעְמד�: "ית השנינבלמת '<חת בב") מהיר" "מרו#"ל

למצוא את יעודה , הטלת מגבלה על העי1 המשתוקקת של השירה: פתאומית זו היא חיתו של התנועה

 עול% של –הסמו אליה , היא מצ�ַוה כעת להפנות את מבטה אל העול% הגשמי.  במרומי% נשגבי%

ַמְדִליק ָלְ / , ְסַחְרַחר ִמ�4ִני% ַעל ַה3ֶֹבְ, ַה2ְַיָלה.  "לא כוכבי לכת וגרמי שמי% –ציפורי% , עצי%, שדות

ְבְ�ָב1 ע# הדובדב1 הפורח בלב1 על רקע השחור של : יש לנו כא1 תיאור תמונה של ניגודי%"  ֲעֵצי ד�

% השבות אל היוני.  סחרחורת אל מול עמידה, הע# בזמ1 שמאורות אחרי% כבי%" הדלקת", הלילה

א תנועה זו היא המאפשרת ; המאפיינת את המתכת, השוב לעת ליל מתארות את תנועת ההתכנסות

" העול% העצו%"המצמצמת לכאורה את המבט מ1 , הבלימה הפתאומית.  את ההתפשטות וההתרחבות

ד על והאח, היא מעמידה את היופי השמימי כשווה ליופי הארצי: אל השדה והעצי% ג% מרחיבה אותו

  .מראי% כיצד השניי% נובעי% זה מתו זה) תמונת ע# הדובדב1 על רקע החשכה(רקע השני 

  

אינטואיטיבית יאמרו ; ההפ הוא הנכו1.  מכל זאת אי1 לגזור כאילו השירה היא א ורק מתכת

, כי השירה מתקשרת דווקא לאש, ג% ללא כל ידע על חמשת המעברי% בחשיבה הסינית, רוב האנשי%

, ההבנה החושית; בשירה נמצא ג% את תנופת הרוח ועוצמת הצעקה של הע#, ואכ1.  מי%וג% ל

המסתורי1 והדמיו1 של , היצריות; הצליל השירי וההרמוניה של האדמה; הרגשי�ת והרגישות של האש

לכל אחד ואחד ) וכל יצירה אומנותית בכלל(כיצד קשורה השירה , קצרה כא1 היריעה מלהראות. המי%

, מכיל אות%, ג% ייצוגו השירי מורכב מכל המעברי%, א כמו כל דבר בעולמנו.  מעברי%מחמשת ה

  .  מרוס1 על יד% וניזו1 מה%
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