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תרגום האן שאן / עידו פוקס

לשיריו של האן שאן הגעתי במקרה. הסתובבתי בין מדפי הספרות 

הסינית, ללא היכרות מעשית עם אף אחד מן הסופרים הסינים — בני 

יופיע לפניי  נושא לעבודה שאולי  או הקלאסיים, בחיפוש  התקופה 

היה  מהמדף  שהוצאתי  הראשון  הספר  קרה.  באמת  וכך  פתאום. 

אסופה מצומצמת של שירי האן שאן מתורגמים לאנגלית. כבר בשיר 

עולם  בפני  נפתח  כי  הרגשתי  באנגלית,  עוד  אז  שקראתי,  הראשון 

לפני למעלה  הייתה שירה חדשה, על אף שנכתבה  זו  שירה חדש. 

מאלף שנה — חדשה בתוכן, בצורה, בסגנון ובתודעה שהיא דורשת מן 

הקוראים. לימים הבנתי יותר לעומק חלקים ממה שהופך את שירתו 

של האן שאן לשירה חדשה באקלים השירה של תקופתנו.

את  שוללת  שלא  המחקר  מספרות  חלק  פי  ועל  המסורת,  פי  על 

בתקופת  שפעל  סיני  ומשורר  נזיר  היה   )寒山( שאן  האן  הטענה, 

“ההר  או  האן  הר   — על האן שאן  וכתב  הטאנג. האן שאן התבודד 

הקר״ — ומכאן כינויו. בטענה שהאן שאן כתב על הר האן יש כוונה 

כמטפורה  או  כנושא  עליו  כתב  ההר,  על  התגורר  הוא   — מורכבת 

בשיריו וכתב באופן פיזי על חלקי ההר; על סלעים ועל עצים. כך 

לפחות לפי המסורת.

מכאן מתפתח יחס מיוחד בין השירה לעולם, בין האדם לגוף המתכנה 

נכתבת עליו  היא   — נעשה שימוש בטבע  טבע. פרט לכך שבשירה 

לקוראים אחרים מלבד האדם.  גם  נפתחת  — השירה  אותו  ופוצעת 

עליו,  הפזורים  ובעצים  בסלעים  בהר,  עוסקים  שאן  האן  של  שיריו 

בחיות המתגוררות בו — ובו בזמן גם פונים אליהם. הוא עוסק בכל 

ומוסר.  תודעה  בעלי  כנמענים  אלא  אומנותי,  כאמצעי  רק  לא  אלו 

כנזיר בודהיסטי רדיקלי, בעיניו כל יצירי הבריאה שווים בפני אותם 

חוקים — חוקי הדהרמה והקארמה — ועל כן אלו הם נמענים אפשריים 

נמצאים בסביבות ההר, חשופים  כך שיריו  ואולי משום  של שיריו. 

כמו בספר  ליניארית  ולא מסודרים  והטבע,  הזמן  ולפגעי  כל  לעיני 

הטבע  על  הכותב  המשורר  את  לדמיין  ניתן  זו  בצורה  במגילה.  או 

וכמשתתף  כקורא  הטבע  את  הרואה  הטבע,  אל  הכותב  כמשורר 

אקטיבי במסורת השירה עצמה. 
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ִמַּתַחת ִלְמצּוִקים ְיֻרִּקים ׁשֹוֵכן ֵּביִתי,

ֶאת ִצְמֵחי ַהֶּפֶרא ֶׁשֶּבָחֵצר ֵאיִני עֹוֵקר.

ְּגָפִנים ְצִעיִרים ִמְׁשַּתְלְׁשִלים ִמְתַּפְּתִלים ּוִמְתַלְּפִפים,

ְסָלִעים ַעִּתיִקים עֹוְמִדים ְזקּוִפים ּוְמֻׁשָּנִנים.

קֹוֵפי ַהָּמקֹוק קֹוְטִפים ֶאת ֵּפרֹות ָהָהר,

ֲאָנפֹות ְלָבנֹות ׁשֹולֹות ֶאת ְּדֵגי ַהְּבֵרָכה.

ִמֵּסֶפר ְּבֵני-ָהַאְלָמֶות ֲאַדְקֵלם ִלי ְּבקֹול,

ֶּפֶרק אֹו ְׁשַנִים ְּבֵצל ָהֵעִצים.

-

ַהִהְׁשּתֹוְקקּות ְלָהִבין ֶאת ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות,

ָּכמֹוָה ַּכְּׁשִאיָפה ְלַהְׁשוֹות ֵּבין ֶקַרח ְלַמִים.

ַהַּמִים ַהּקֹוְפִאים הֹוְפִכים ְּבַאַחת ְלֶקַרח,

ַהֶּקַרח ַהָּנֵמס הֹוֵפְך ַּבֲחָזָרה ְלַמִים.

ַהֵּמת, ׂשּוָמה ָעָליו ְלִהָּוֵלד,

ְוַהּנֹוָלד, ׁשּוב ַיֲחֹזר ְוָימּות.

ֶקַרח ּוַמִים — ֶאָחד ַלֵּׁשִני ֹלא ָיֵרעּו,

ַחִּיים ּוָמֶות — ִזּוּוג ִמָּׁשַמִים.

-

ְׁשנֹות ַחָּייו ֶׁשל ָאָדם ֹלא ַיִּגיעּו ְלֵמָאה

ַאְך ַעל ִּפי ֹרב, ְּדָאגֹות ִיְצֹּבר ַעד ְּכֶאֶלף.  

ָּבֶרַגע ֶׁשּגּופֹו ֶׁשּלֹו ָּבִריא ֵמֹחִלי

חֹוֵזר הּוא ִלְדֹאג ְלָצְרֵכי ְיָלָדיו.  

ַמָּטה ּבֹוֵחן ֶאת ָׁשְרֵׁשי ַהָּדָגן, 

ַמְעָלה ֶאת ַצֶּמֶרת ֵעץ ַהּתּות.

ַהֹּמאְזַנִים ַהּׁשֹוְקִעים ַּבָּים ַהְּדרֹוִמי

ַרק ַּבַּקְרָקִעית ֵיְדעּו ֵהם ָמנֹוַח.

*
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