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הקדמה

קורא נכבד,
לפני! ספר שיַרי ביפאנית, בליווי תרגו� עברי. 

שיַרי אינ� שירי� יפאניי� ואינ� מנסי� לחקות את אמנות השיר 
היפאנית. אלה שירי� שנכתבו על ידי ב� תרבות מערב בהשפעת 

האסתטיקה היפאנית. 

מדוע אני כותב ביפאנית?
מכיוו� שאני מאוהב בשפה היפאנית ובתרבות יפא�. 

מכיוו� שאני מוקס� ומכוש" על ידי העידו� והאנינות שבאסתטיקה 
היפאנית. 

מכיוו� שהשפה היפאנית מעניקה לי השראה:
אני מקדיש ספר זה לזכרה של אמי הצדקת, ראייָסה ג. #��קי� 

(ויינמ�) אשר הטמיעה בתוכי את הראייה ה»יפאנית» של העול� 
ותובנה «יפאנית» ליופי. 

ברצוני להביע את תודתי לגברת חיר$ק$ ח�שימ$ט$ ולגברת ט�ק�ק$ 
מינ�ִמי אשר טרחו וערכו את שיַרי ביפאנית.  

בכל אחד מסימני הכתב היפאני

מסתתר

יופי

של נערה יפאנית. 

בכל מילה יפאנית

מסתתר

שיר. 





שירי הדב הענוג 
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קר אורו של כוכב,
א! אור כוכב זה

צורב בכוויתו.

* * *

hisashiburi desŭ ne
"מזמ� לא התראנו" & משפט אותו נוהגי� היפאני�

לומר אחר פרידה ארוכה). 

אהיה מאושר
כשאשמע ‘מזמ� לא התראנו’ &

של+.
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( – hashi – מקל המשמש כלי אכילה)

כפי שהמקל 'ה��י'
אינו יכול להיות לבד,
כ! ג� אני, איני יכול

בלעדי+.
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כוכב שֵקט ובודד
מוק"

באהבתי,
בשמי הלילה הזה.

רק הוא לבדו זוהר.
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גש� בלתי צפוי
בסו" הקי/

כנשיקת הסתיו הראשונה.
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(  – bentō – �ארוחה בקופסא שמכיני� בבית או קוני)

היו� טעיְת
ובמקו� האורז

ְנט$’ שלי הנחת בתו! ‘בֶּ
את נשיקותי!.

בגלל טעות+ החביבה
לבי שֵבַע באהבת+

וקיבתי ריקה...
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(כשהיפאני� עוזבי� את הבית ה� נוהגי� לומר לבני הבית הנשארי�
" - itte kimasŭ - להתראות בפגישה הבאה".

בני הבית מברכי� את האד� החוזר הביתה באמרה:
" – okaeri – ברו! שוב!!")

הזוג המוזר

כשהוא עוזב את הבית
הנשיקות משכיחות ממנו
שצרי! לומר «להתראות».

כשהיא מקבלת את פניו
הנשיקות משכיחות ממנה

שצרי! לומר «ברו! שוב;!»

כבר שנה חלפה
מאז החתונה,

א! מתו! הדירה
רק צליל נשיקות נשמע.
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מבעד לקווקוו
הגש� הסתיוי

חיוכְ+
כמעט לא נראה.

העצב
השתכ� בלבי

זה זמ� רב.

מ� הכוכב המרוחק
רכות+

לא מגיעה כמעט.
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שכחתי לפתוח את המטריה,
וכעת

אני נושק לשער!  הרטוב
ולשער  הכסו" של הגש�.
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טיפת הגש� הסתוי   
מקישה על חלוני

ואומרת:
«אהוב אותי, בבקשה!»

כ! ג� אני,
בלא תקווה ובלא סו",

מקיש על דלת לב!
ואומר:

«אהבי אותי!»



21

מפני הסכנה הצב מג� על עצמו
בשריו�.

כיצד אג� על לבי
מפני  עדינות+?
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בלבי המוג"
לאהבת! בלבד

זעיר. נותר סדק
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בלבי המוג"
לעדינות!

ולחמימות!
נותר תמיד סדק קטנט�.
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שירי� אודות הכפור

שכבת קרח דקה
נמסה

בי� כפות ידיי! החמות.

לבי
בחומ!

רוצה להתמסמס. 
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את יושבת
ארוכות בחלו�.

במה את מסתכלת
מבעד לציורי הקרח

על הזכוכית?

* * *

 – hanami – �ִהתעְנג�ת על מראה פרחי

כאשר החור" בא,
פרחי כפור פורחי�

על ענפי העצי�.
נל! להתבונ� בה� להנאתנו?
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מי צייר בלילה
ציורי� על הקרח?

לעול� לא יידע איש  
את  סוד� של ציורי הכפור!
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השינה נדדה,
�ת

נשארת  לצדי,

הנערה שבאה מתו! חלו�,
א! לתו! חלו� שכחה לחזור.
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מתנתי ליו� הולדת!

ביו� הולדת!
סדרי על השולח�

את כל המתנות שקיבלת
א! ֶאת מתנתי

הצמידי אל לב!!
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גש� הקי/
הפ!

לנערה ע� מטרייה ביד.

ערב שקט וחמי�
לנערה מאוהבת

נהפ!.

פגישתנו המקרית,
ַהקצרה

הפכה לאושר ארו! כאור! החיי�.
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אהבִתי
דומה לתכשיט שברירי.

כדי שלא תנופ/
החבאתי  אותה

במקו� בטוח.

 רק את יודעת
את הסוד שבלבי.

רק את יודעת
היכ� ספונה אהבתי.
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בכל נערה שעוברת
אני מחפש

את חידת יופיה,
את סוד חיוכה.





 שירי� שוני� על אהבה
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מ� הנשיקה הראשונה
עד הקבר

הזמ� במהירות חול".

צרי! להספיק
לומר את מילות האהבה.

* * *

במקו� אהבת!
הענקְת לי

את אור הכוכב הרחוק.

כעת אל אהבת+
עַלי לעו" עד הכוכב הרחוק.
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(ארנק «קר» ו«קור באמתחת!» – פירושו ביפאנית ‘מחסור במזומני�’.) 

שירי� על החו� הלוהט

בחו� של חודש אוגוסט
ארנקי שלי

הוא המקו� הקר ביותר
בכל העיר

את יכולה להסתתר באמתחתי
מפני החו�
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החו�  מחניק באמצע הקי/.
עד לבוא הסתיו

נתחבא מפניו
במקרר.

א! ג� במקרר
יהיה ח�

מ� הנשיקות.



38

 – shochūmimaĭ – גלויות עידוד שהיפאני� נוהגי�
לשלוח זה לזה בתקופת  החו� הלוהט).  

גלויות עידוד בתקופת החו� הלוהט

כאשר קיבלתי
את גלוית!
כבר נעשה

קריר.
הדבר דומה לכ!
שכאשר נפגשנו,
כבר הייתי נשוי
לאישה אחרת.
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כאשר אצלה בגהינו�
יהיה לי לעונג

לקבל ממ!
גלוייה «מרעננת».
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שיר אהבה אל בובת השלג

בעיצומו של הקי/ הלוהט   
להתאהב בבובת השלג  

זהו עסק קצת מסוכ�.

רק התחלָת
להתענג על האהבה

והאושר כבר  התפוגג.

בובת השלג, יקירתי!
מה עלי לעשות

כדי שלא  תמסי בחו�?    
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42

יחסי� חמי�,
זה לא מסוכ�

לבובת השלג?

הלא בלהט
המילי� החמות

 היא תמס...
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שיר על חיבוק חזק

רוח חור"
חודר

את עצמותי+.

כדי להתגונ�
מפני קור החור"
היצמדי אלי חזק.

אעטו" אות!
בחו� לבי.



44
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אנא, חבקי אותי חזק יותר.
אני כה זקוק לחיבוֵקי!!

חיבוֵקי!
הוא המקו� הבטוח

היחיד בעול�.

אנא, חבקי אותי חזק יותר.
הייתי רוצה שכל חיי

אהבת! וחמימות!
ימלאו אותי.

אנא, חבקי אותי חזק יותר.
חיבוַקי!

ירפאו  כל  מחלה,
יוסיפו כוחות

יגנו מפני הסבל
ויצילו ממכות הגורל.

אנא, חבקי אותי חזק יותר.
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מבטה המפתיע
פגע הישר בלבי.

הלב המאוהב
דומה ללב כואב.

הכאב
המתוק והבלתי צפוי

הוא מתנת האביב.

יחד ע�
מבטה הלא צפוי

אושר לא צפוי
השיג אותי.

כ!, לפתע,
באביב

מצאתי את  אהבתי.

הלב המאוהב
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דברי האהבה של! &
הא� זו שבועה או

אמירה מקרית?
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אותה אישה נשכחה מלבי,
א! את אהבתה

אני זוכר.

הכוכב הרחוק, כ! נדמה,
נעל� זה זמ� רב,

א! זוהרו
קור� עלי...
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כשדוב מתעורר
משנת החור",   

קיבתו רקה  
וליבו ממתי� לאהבה.

  





שירי דב המתייסר באהבה
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המילי� שאת משליכה עלי
כבדות כאבני�.

ה� פוצעות אותי
פצעי� קשי�.

אל ל+ להפריע
לאהבתי.
הרשי לי

לאהוב אות+.
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קור הקור� ממ!
שובר את לבי.

הסכמת+
דומה לסירוב.

כיצד אוכל
להבעיר בלב+

את אש האהבה?
כיצד אוכל

להדביק אות!
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אהַבִתי 
& יחד את+ &

יצאה אל העיר הקרה.

אושרי
& יחד את! &

יצא למרחקי� לעד.

לפני שעזבת
שכחְת

להחזיר לי את לבי.
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הַלכְת
ממני,

א! הירח נותר  במקומו.
במקו� לשיר ל!

שיר אהבה,
אביט בירח ואיילל.

ייללה אל הירח
זהו שיר הבדידות.

יחד ע� הקול
הכאב

נוטש את הלב...
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אני הול! בלי להרי� את ראשי
כדי לתת לדמעות לזלוג  לאר/...

רק  שיר יש� זה
עולה בזכרו�

בליל  הבדידות.
אושרי

איננו בשמי�.
אושרי

איננו  מעבר לענני�.

אושרי
& יחד את! &

נטש אותי לנצח.
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לפני שיעור אהבה נכזבת
אל תשכחי להכי�

עבודות בית של קינה
.ותרגילי כאב הלב

* * *

פגישתנו היא
מתנת האביב המקרית.

פרידתנו היא
תפילה שלא זכתה לקשב.
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אחרי שנפרדתי מאישתי
חזרתי

לבית הריק.

«ברו! שוב!!»
פנה אלי החדר השומ�.

«בתיאבו�!»
אמר לי הסיר הריק.

  «אני אוהבת אות!!»
השליכה אלי המיטה הריקה.
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התרגלתי
לאהבת+,

א! לא אוכל להתרגל
לסבל הבדידות.

התרגלתי לחמימות+,
א! לא אוכל להתרגל
לבית הקר והשומ�.
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פרידתנו
כמחט קהה

הננע/ בלבי.
האפשר

לגרש
את סבל הבדידות?  
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(לרוחות הרפאי� היפאניי� – – yūreĭ – אי� רגליי�).

אל תחפש אחר רגליה היפות,
הרי היא רק
רוח רפאי�.

אל תחפש אחר אהבה בלבה,
הרי לרוחות רפאי�

אי� לב
ואי� בה אהבה.
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�ת עוזבת אותי.
לא� ואל מי את הולכת &

אי� זה חשוב.
אי� צור!  

בפגישת פרידה.

* * *

( – hashi – מקלות אכילה

כאשר אמצא במקרה
מקל ‘ה�ִ�י’ הבודד

אַזֶכר בבדידותי
שוב.
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הנערה שבאה מ� החלו�
נכנסה לתו! חיי
והשתכנה בלבי.

א! יו� אחד
התעוררתי

וגיליתי שלבי
התרוק�.

הנערה שבאה מ� החלו�
אל החלו� שבה.



התעוררתי.
ע� חלומי

הנערה נעלמה.

שוב
הנני בודד.

שוב העצב פונה אלי ואומר:
«בוקר טוב ל!!»

65



66
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עזבת אותי,

עזבת אותי,

הנערה  שבאה מתו! חלו�?

לא� נמלטת,

לא� נמלטת,

הנערה   שבאה מתו! חלו�?

חזרת אל החלו�,

חזרת אל החלו�,

הנערה שבאה מתו! חלו�.

אני עוד מחכה ל!,

אני עוד  מחכה ל!,

הנערה שבאה מתו! חלו�.

עדיי� אוהב אות! ,

עדיי� אוהב אות!,

הנערה שבאה מתו! חלו�.

חזרי במהרה,

חזרי במהרה,

הנערה שבאה מתו! חלו�!
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בעקבות הפרידה
נותרה רק אדמה חרוכה.

לא שכחת לעלות באש
את כל חיי,

לפני שאמרת «שלו�!»

* * *

א� תביט
בעיניה היפות,

תראה בה�
את לב; השבור

ואת חורב� חיי;. 
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טביעות אצבעותיה אמחק 
מעל לבי.

עקבות רגליה אדחק  
מתו! חיי.
נותרו רק 

מעט זיכרונות 
ועצב.





שירי הדב הצוחק
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(אד� פשוט, גס ומוגבל בהשקפותיו נקרא לפעמי� בפי היפאני� &

(tansaĭbōteki ningen –

בראשו
של אד� «חד&תאי»

תא המוח
בבדידותו. גוסס

* * *

"הטיפש בקבר ימצא תיקו�",
כלומר,

בקבר  של טיפש
שוכב איש חכ�?
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כאשר הצלחת להתרחק

מָחֵבר ב� כלב,
כלב&חבר

יידע תמיד
לרפא

את לב!.
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hokōsha tengoku – (היפאני� מכני� את המדרכה – 
‘ג� עד� להולכי הרגל’).

מתו! חוקי התנועה   

א� נוטש האד�
את ג� העד� להולכי הרגל,

הוא עלול למצוא עצמו
בג� העד� של ממש.
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 – jisa – �הבדלי השעות בי� חלקי כדור האר/ השוני)

מכתבי הברכות 

עקב הבדלי השעות
בי� מדינותינו

ה»בוקר טוב!» שלי אומר
«שלו�!» ל»לילה טוב!» של!.
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– keĭrō no hi –
“יו� כיבוד  המבוגרי�").

ביו� כיבוד הקשישי�
נערה מחונכת היטב

ִתנשא
לזק� עשיר

מתו! רגשי כבוד לזיקנה.
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בלילות אביב
חתולי  חצר  אכולי בדידות

רבי� ומתקוטטי�.
בלילות אביב,  סגורי� בבתי�.

בלילות אביב,  סגורי� בבתי�,
חתולי� אכולי בדידות

כותבי� שירי�.

* * *

איני זקוק לחופש –
חופש החתולי� הבודדי�.

איני זקוק לחופש &
חופש מאהבת!.
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היא שואלת אותי:
«מה תוכניותי!
לסו" השבוע?»

אילו תוכניות
לסו" השבוע יכולות להיות

לחתול בודד בסתיו?
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נערה נחלמת
איננה אלא חלו�.

נערה חלומית
זאת נערה של ממש.

א� כ�, מי היא
הנערה שבאה מ� החלו�?

* * *

המכתב ששלחה
מכיל כנראה

«לא!» ו»שלו�!»

כדי לפתוח את  מכתבה
אזדקק לחבלני�!
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שבלול יקר,
לא הספקת להיכנס לקונכיה,

ועכשיו, אני יודע
את כל סודותי!.   
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(בעונת האביב מרבית היפאני� סובלי� מאלרגיה לפריחה
–  – kafunshō – קדחת השחת 

"מפני עזיבתה
האדימו עיני;?»

«לא, זאת רק 
קדחת השחת».

«קדחת השחת
מייסרת אות; בלילות

ואינ! יש�?»

«לא&לא, זאת – 
מפני עזיבתה…»

בכל אביב
עיַני מאדימות

מפני קדחת השחת
ואהבה נכזבת.





שירי הדב ההוגה
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כוכב נפל מ� השמי�
ונחת הישר על לבי.

אל ל! לחפש
אחר כוכב בשמי�.

אור הכוכב
נוהר מעתה מתו! לבי.
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הרוח החולפת
נשאה

נערה תמימה
לאר/ זרה.

רוח סערה,
החזירי נא

את הנערה המתוקה
לאר/ מולדתה!
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על גבי מפת יפא� הגדולה
אר/ מולדתה

היא רק נקודה קטנה.
בגלל אותו

האי הקטנט�
היא מזילה דמעות בלילות ללא שינה...
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(על פי תפיסת ִ�ינט$, היפאני� הופכי� אחר המות 

(  – kami –�לאלי

א� נולדת, אי� ברירה:
כ! או אחרת,

יש לחיות את החיי�.

א� נולדת, אי� ברירה:
כ! או אחרת, יו� אחד

במישהו תתאהב.

א� נולדת, אי� ברירה:
כ! או אחרת,

תתחת� ע� זו או ע� זו

א� נולדת, אי� ברירה:
כ! או אחרת,

תצחק ותבלה בנעימי�.

א� נולדת, אי� ברירה:
כ! או אחרת,

תנצח את יריבי!.

א� נולדת משורר,
אי� ברירה:

כ! או אחרת,
תכתוב שירי�.

וא� נולדת יפאני, אי� ברירה:
כ! או אחרת,

לבסו" ֵתעשה «ק�מי»...
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כשחוזרי� הביתה

לא קוני� כרטיס הלו!&חזור.

למחוז הדמעות

לעול� לא תחזור.

לב! הָיֵגַע והאומלל

ינוח

בשלוות הבית היקר.

בני אד� יקרי�

ימלאו לב;

אהבה.

בבית

ֶשֶקט.

מעבר לחלו�

הרוח שרה את שירה

בי� עצי האור�.

אוויר המולדת

הוא התרופה הטובה ביותר

לנפש  למודת הסבל.

ִתְשכח לעד

את אותה  האר/,

כולה אכזבה ואובד�...
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תינוק
זה עתה נולד,

א! כבר הספיק להתרגל
לרו! של אמו

וליופיו של העול�.

ואני,
כאשר ראיתי אות!,

התרגלתי מייד
לחיוכי! הטוב

וליופי!.
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שיר שלא נכתב
כמו תינוק שלא נולד,

יחזור יו� אחד לעול� הזה
כפרח בעל יופי מופלא.
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בכל אחד מסימני הכתב היפאני
מסתתר

יופי
של נערה יפאנית. 

בכל מילה יפאנית
מסתתר    

שיר.  
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היא רצתה ללכת לג�,
להתענג על זיקוקי  הדינור.

א! ירד הגש� המיוחל
וכעת היא מתענגת

על הברקי� מבעד  לחלו�.

***

יש לי תוכנית פשוטה
לסו" השבוע:

ליהנות בלא חיפזו�
ממנוחת היו�.
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הכבשה הקסומה שלי

בלילה קסו�
כבשה מתוקה

מתעופפת בשמי�
בי� כוכבי�.

הכבשה המופלאה
חגה ומתהפכת לה.

הירח והכוכבי�
סובבי� ומתהפכי�.

העול� כולו
סובב ומתהפ!

הלילה הזה.

מתו! שנת+
אל תו! שנתי

הכבשה המקסימה
נחתה.

כבשה החגה
בכל לילה,

עשי את דרכ! אַלי
בשמי� הליליי�



100
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עַלי להתחיל בעבודתי

ללא דיחוי.

אי� פנאי למנוחה,

הרי ברחוב

מתגודד המו� אד�

ומחכה לשיַרי.

בראשי

מתגודדות מחשבות משונות.

בלבי

סוערי� רגשות עצומי�,

וש�, ברחוב

המו� אד� רועש וצועק,

וממתי� לשירי.

את שומעת כמה עצו� השאו�

שעולה מ� הרחוב?

זאת לא מלחמה,

זאת לא סופה.

המו� אד�

ואלי�

תובעי� בקול

את שיַרי!
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רוח הסופה הזועמת
מסירה כיסויי� ומסכות,

וחושפת את הבשר.

האהבה המתהווה
מסירה את כיסויי השקר

עד לגילוי הלב.

אול� כאשר
השקט משתרר,

של מי העצמות,שמעליה�
סובב העיט ברקיע?
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א� אצליח להימלט,
לעול� לא יְמצאו

את עקבותי
בשלג  אשתקד. 
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כדי להיות מאושר

עלי! לשכוח

את  שגיאותי! הטיפשיות

ואת מעידותי! המגוחכות.

כדי להיות מאושר

עלי! לשכוח

את האישה שעזבה אות!

ואותה אהבת.

כדי להיות מאושר

עלי! לשכוח

את הבגידה

של חבר! הטוב ביותר.

כדי להיות מאושר

עלי! לשכוח

את האד� היקר

שהל! לעולמי�.

כדי להיות מאושר

עלי! לשכוח

את חלומותי! שלא התגשמו.

וא� לא שכחת דבר,

הא� תוכל

להיות מאושר?
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היו� הול! ואוזל

ולא הספקתי עוד

לחבר לו שיר.

עונות השנה חולפות

ולא הספקתי עוד

להלל את יופי�

בשיר.

אנחנו כבר נפרדי�

ולא הספקתי עוד

לשיר ל!

שיר אהבה.

הזמ� נחפז  וחול",

החיי� עוברי�,

כיצד אספיק לשיר שיר

לעול� הזה?
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מה פשר הצעקה הפתאומית הזאת
לפני הזריחה?

זוהי ציפור לילה
לציפור בוקר

מוסרת סודות הלילה האפל.
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משאלות החור"
נמסו ע� השלג.

אהַבתי תפרח באביב
ע� פריחת ע/ הסאק�ָרה.

בבוא הקי/ 
לבי יפתח בשיר 

ע� קול הציפורי�.
דמעות הסתיו

פורצות
ע� גש� סתווי.

 
ממשאלות החור"
ועד דמעות הסתיו

נוהר נהר החיי�
לאט. 
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רָצה כל חייו לפרוח,
א! רק בסתיו

ָפרח לפתע
כפרח מוזר.

***

כשהאביב חל"
רצוני להיות

פרח מוזר 
שפורח בסתיו
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פרחי� אחרי�
פרחו באביב המרוחק

ורק פרח מוזר זה
המתי�, כדי לפגוש 

בעלי הארגמ�
של סתיו. 
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א� נולדת מחדש,
אל תמתי�

לייבוש הדמעות.
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לפני+ – נצח.
חבל לבזבז זמ�

על זוטות חסרות טע�.

נותר עוד לחיות רק רגע אחד,
התבונ� בפרח היפה

כשהחיפזו� גדול. 
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מהי בדיחתה של שמש ערבית
שגרמה לשמי� להסמיק?







שירי הדב העצוב
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מועקה קרה כנחש
חובקת את גרוני

והלב כבד.

זו הפע� האחרונה
שאני מביט ארוכות

בשקיעת הארגמ�.
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הא� יודע הצב
להתגונ� בשריו�

מפני זיכרונות הכשלו� והאובד�?

הא� יודע השבלול
להסתתר בקונכיה

מכאבי הלב?
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חיי
ככל הנראה

חלפו.

שקיעת ארגמ� זו
היא פרס תנחומי�.

* * *

הא� אלה
שירי, או

זעקת הזאב הבודד   
בקור הלילה?



122

אינני די נסער
לזעוק בקול מבעית.

וכוחי נעדר,
ולא אתחיל שנית.

הלב נד�, נכמר,
ולא אדע לשפוט

מהו אותו דבר
בעזרתו אשרוד.
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מאוחַרי
רק ערימות התוכניות

שלא התגשמו.

תחת רגלַי
רק שברי חלומות שלא מומשו.

ביִדי
רק בלו� אוויר שהתנפ/.
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פנקס הטלפוני� שלי
גדוש במספרי טלפו� ללא מענה

ובכתובות של דירות ריקות.
לבי הוא כמו

תיבת דואר ריקה
שמזמ�

לא הונחו בה מכתבי אהבה.
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העול� סביבי
דומה למדבר.

למי אשיר שיר אהבה?

בלילה האפל
אפילו הירח אינו מופיע בשמי�.

למי אפנה את ייללתי?


