
 רגעים 

 

ישנם רגעים בלתי נשכחים. רגעים של שקיעת השמש והופעתה המרהיבה בבוקר. של אוויר  

כך נקי. ישנם רגעים של שקט -צלול אחרי הגשם הלילי שניקה את מה שבלאו הכי היה כל

כפרי ורגעים של רעש עירוני. רגעים של התבוננות פנימית ורגעים של ביחד על כוסית של 

 סאקה. 

 ורגעים של שמחה. ישנם רגעים של עצב 

 רגעים של השתאות ורגעים של הבנה. 

 הרבה מעבר לכך.-יפן העניקה לנו את כל אלו והרבה

 

כיפתו המושלגת, וגשר הסטו, כנחש ברזל ענק  -הר הפוג'י בהדרו ובמלוא עוצמתו ובראשו 

שהונח לו בין האיים הפזורים להם באופן אקראי בתוך הים. מבליחים מתוך החשיכה 

 באלומות האור הראשונות שמעירות אותם משנתם הלילית המלכותית. ומוארים

הירושימה הצבועה בלבן של יונת השלום ובשחור של הטרגדיה הבלתי נשכחת והבלתי 

 . 1945נסלחת של שנת 

 הגיישות הביישניות הלא נראות של קיוטו השקטה והרגועה. 

ומלחמתם האחרונה של  השוגון העוצמתי טוקוגאווה שעיצב את עתידה ותרבותה של יפן

 הסמוראים בעולם החדש של המערב החודר עמוק פנימה לתוך הארץ הזאת.

ערכי הנאמנות והכבוד שהם החלק המהותי והבלתי נפרד מתרבותו של העם העתיק הזה. 

 האצ'יקו הוא זה שמייצג היטב את התכונות הללו. -ודווקא דמותו של הכלב 

ג'י וטושוגו המפואר  -קסוגה טאישה, קיומיזודרה, סנסוגי, -מקדשי הבודהה והשינטו   טודאי

 והמעוטר כגולת הכותרת של כל המקדשים.

 הארוחות היפניות המסורתיות והאונסנים הרותחים בהם קרצפנו את עצמנו עד העצמות.

הכפרים היפניים השקטים והאותנטיים בהרי ההידה, והטיולים בין מפלי המים של הקניון  

 קוצ'י, ובמורד מפל יוטאקי הגועש. שוסנקיו ולאורך קמי

 הנסיעה במהירות האור ברכבת השינקנסן מהירושימה לקיוטו. 

השוק נישיקי שבקיוטו והשוק צוקיג'י שבטוקיו  המלאים בדגים הטריים שזה עתה הגיעו  

 הישר מהים אל דוכני הרוכלים.

והשתדל  סאן שעזר בכל משימה וענה על כל שאלה-המלווה והמדריך האחד ויחיד אוסקה

 בכל מעודו ובכל עת להסביר ולהעביר את המסר האישי מהי יפן של פעם ובעיקר מהי היום. 

 המוזיאון הפתוח לאומנות בהאקונה והמוזיאון של אדו הסגור שבטוקיו.  

מאצ'י, שינג'וקו  ושיבויה, בלעדיהן לא היינו מצליחים  -הצצות בגינזה והנקמיסה, אוקאצ'י

 העיר הגדולה ביותר בעולם.  -ודלה ועוצמתה של טוקיו אפילו להתחיל להבין את ג

והמפגש הבלתי אמצעי עם היפנים האדיבים, המתחשבים והביישנים שמסורת בת מאות 

 ואלפי השנים היא נר לרגליהם.



והשלכת. האדומה ואדמדמה, והכתומה והכתמתמה, הצהובה והצהבהבה. שלכת שלא 

 ראינו, לפחות חלקנו, מעולם.

  -ובלתי נשכחים. כל אלו יצרו חוויה אחת ומיוחדת במינה. חוויה שבלעדיך רגעים קטנים  

סאן לא הייתה מתרחשת. עשית לנו כל זה בחיוך, באהבה, במסירות ובאכפתיות תוך  -דקלה

הענקת הסברים על התרבות, ההיסטוריה, והדת, הגיאולוגיה והכלכלה, המוסיקה והשוגונים,  

 סמוראים, הדאימיו וסתם פשוטי העם. האסטרולוגיה והקיסרים, החקלאים וה

 

 כל הרגעים הללו שהיו ויישארו איתנו.  

 רגעים של קסם.
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 ממני ומכל אנשים הנמצאים כאן. 
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