ליקט ורשם :רון דהן

מבחר שירים מתוך

טחנות הרוח של קונפוציוס

סופ״ש
שירה

פרק  13בספר "דרך האמצע וקיומה" המיוחס לקונפוציוס,
מַאֲמָרָה מס׳  98נפתחת כך" :הדרך ,לא רחוקה היא מן
האדם ".כלומר היא ממש פה ,הבט ימינה או שמאלה
ותמצא אותה .היא ממש כאן ,מעבר לדלת ,מעבר לפינת
הרחוב ,מסתתרת בחורשת האורנים של ילדותך ,באותה
סמטה שמעולם לא עברת בה למרות שהיא נמצאת סמוך
לביתך.

בעריכת נילי דגן

אמיר מנשהוף
אמצע הדרך
קּום ְּפתַח ִלּבְָך ּכִי–בָא אֹוי ֵב
ְּפתַח ַּדלְּתֹותֶיָך ָלרּו ַח ׁשֶֹּלא–נֹוׂשֵאת–ּדָבָר
קּום–ּגִיל ּבֵין– ְׁשנ ֵי פְָרצֶיָך
הַּנֹוׁשֵב וְהָאֹוֵרב
ְקָרא ְּבלֵב אֹוהֵב
ּכָאן ְּב ֶא ְמצַע–הַּדֶֶרְך
ְקָרא אֶת– ֶא ְמצַע–הַּדֶֶרְך
ְּברּו ַח חַג יֹומִית

אבל הדרך היא לא מקום פיזי ,טופוגרפי ,היא הוויה ,היא
קיום .נאמר על קונפוציוס שהיה מודע לקיום הדרך גם כשישן.
שהיה נאמן למנהגי "המלכים הקדומים" בכל מאודו .שהקפיד
על כיבוד האבות ,הפולחן ,מנהגי האבלות ,הלימוד ,הדקדוק,
הצניעות ,ההתנזרות ,הסגפנות ,שפעל לפי 'צו השמיים '.נאמר
גם שהיה אדם גמלוני ומכוער ,זקן טרחן שהממסד הסיני הקיא
מתוכו בחדווה.

חן ישראל קלינמן
*
ּבֵין ּתֹועֲפֹות ִּד ְמ ָמתְָך ,אֱֹלהִים,
ְלבֵין רּו ַח הַ ְּסתָיו וְעֵינ ֵי י ָ ָפתִי,
עֹוֶדנ ִּי ּבֹוחֵר ָּבעֵינַי ִם ּו ָברּוחַ.
ּבַּיֹום ׁשֶּבֹו אֹהַב אֹותִי לַָדעַת
ּכְמֹו ּפִי ּדְָרקֹון אֶת זְנ ָבֹו
ו ְ ָׁש ַמי ִם וְאֶֶרץ י ִ ְׁשּתַּוּו ְּב ַאהֲ ָבתָם,
אּוכַל ּגַם אּוכַל ִל ְבחֹר ּבְָך.
ּבַּיֹום ׁשֶּבֹו ַאהֲ ָבתִי ִּת ְׂשג ֶה,
ּבַּיֹום ׁשֶּבֹו י ִ ָּׁשמְטּו הַ ֵּכלִים,
ֹלא ֵא ָאלֵץ עֹוד ִל ְבחֹר
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מיהו האדם שמסוגל לקיים דרך כזו? מי מספיק נלהב ,מספיק
מאמין ,מספיק סחוף מהמציאות על מנת להלך בדרך? יש רק
דמות ספרותית אחת מספיק אמיצה לשם כך — דון קיחוטה
והרפתקאות האביר ההזויות שלו .גם הוא ,כמו קונפוציוס,
מתעלם מאבני החצץ החדות בדרכו ,גם הוא ,כמו קונפוציוס,
גמלוני ומכוער ,אציל נפש.

ציפי לוין בירון
לחפש פיל ברחובות
"מִי ֶׁשרֹואֶה ּפִיל ַּבּבֶֹקר — יִהְי ֶה לֹו יֹום ׁשֶל הַ ְצלָחֹות",
אֹומֵר לִי ָרג'ּו.
ו ַ ֲאנ ִי יֹוצֵאת לְמֹו ְמּבַי ְל ַחּפֵׂש לִי ּפִילִים ּבְָרחֹובֹות.

מדוע מתעקש קונפוציוס על קיום הדרך בצורה כזאת? מדוע
רוכב דון קיחוטה על סוס מרוט שברכיו פצועות וגופו כחוש
ומט לנפול? האם הם ידעו שנזכור אותם כך? שנדבר עליהם,
נכתוב עליהם ,נתגעגע לטירופם ,נזהה בפניהם את התבוסה
שלנו? הו ,הלוואי והייתי קונפוציוס ,הלוואי ורכשתי את אומץ
הלב של דון קיחוטה.

יחזקאל רחמים
פוטנציאל
"יש לילד המון פוטנציאל .ממש חבל
שהוא לא מנוצל".
(בלהה ,מחנכת כיתה ד ,2-ביום הורים)

ַעכְׁשָו ,מִּׁשֶ הֻבְַרר
ׁשֶ הַּפֹו ֶטנ ְ ְצי ָאל ֹלא נ ֻ ַצּל
ו ְׁשֶ הֶ ָעתִיד הַ ַּכּבִיר ׁשֶ ּנֻחַׁש
ֹלא ֻמּמַׁש
ֶא ְפׁשָר ְלהַׁשְ לִיְך אֶת הַ ְּבג ִָדים
ו ְ ֶא ְפׁשָר
ִלפְֹר ַע אֶת הַּׂשֵ עָר
ׁשֶּנֹותַר
ּולְַק ֵלּף אֶת הַחִיּוְך הַ ְמ ֻסדָּר
וְהַּמַר
וְלָרּוץ ְּבכָל הַּכֹ ַח הַנ ִּגְמָר
אֶל הַּי ָם
וְלִׂשְחֹות
ו ְ ִלסְחֹוט
אֶת ּכָל מַה ּׁשֶּנֹותַר

מוזר ,אך אני יכול כמעט לראות אותו :עומד זקוף מול טחנות
הרוח ,מדרבן את סוסו הזקן והעייף' .מה אתה עושה?' מזדעק
סנצ'ו–פנשה' ,אלו טחנות רוח '.אך דון קיחוטה מהסה אותו
בהנפת יד' ,אל תטריד אותי בקטנות ',הוא אומר ומסתער
בחמת זעם ,כאילו אין מחר.

יעל גלוברמן
לילית
ּו ְבכָל זֹאתֲ ,אנ ִי ִמ ְתּגַ ְעּגַעַת ִל ְפ ָעמִים
ַל ְתּחּוׁשָה הַהִיא
ׁשֶּׁשּום ּדָבָר עֲַדי ִן ֹלא ָקָרה
ו ְ ֵתכֶף ַמּׁשֶהּו י ַ ְתחִיל.
ז ֶה צֹוֵרב ,הַעֹוד– ְמעַט ֶׁשּנ ֶ ֱעלָם לִי
ָחמַק ִמּבֵין הָ ֶא ְצּבָעֹות הַ ֲחדָׁשֹות
ּבְעֹוִדי ִמ ְת ַמ ַּתחַת ְּב ֵעׂשֶב י ְַרְקַרק
ָצלּול ּכְמֹו ַמי ִם ,חַם ִמ ֶּׁשמֶׁש,
ַמ ָּמׁשִי —

מדור סופ"ש שירה בעריכת
המשוררת נילי דגן נפתח במאי
 2012ומארח ,עד כה ,כמאה
ושלושים משוררים היוצרים
אנתולוגיה מקוונת ומגוונת
של שירה ישראלית .השירים
מופצים בין קהל שוחר שירה
ברחבי האינטרנט.
ינואר-פברואר
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