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ליקט ורשם: רון דהן

טחנות הרוח של קונפוציוס

פרק 13 בספר "דרך האמצע וקיומה" המיוחס לקונפוציוס, 
מן  היא  רחוקה  לא  "הדרך,  כך:  נפתחת   98 מס׳  מַאֲמָרָה 
שמאלה  או  ימינה  הבט  פה,  ממש  היא  כלומר  האדם." 
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. 

אמיר מנשהוף

אמצע הדרך 

קּום ְּפַתח לְִּבָך ּכִי–בָא אֹויֵב
ְּפַתח ּדַלְּתֹוֶתיָך לָרּוַח ֶׁשֹּלא–נֹוֵׂשאת–ּדָבָר

קּום–ּגִיל ֵּבין–ְׁשנֵי ְפָרֶציָך
הַּנֹוֵׁשב וְהָאֹוֵרב
ְקָרא ּבְלֵב אֹוהֵב

ּכָאן ְּבאְֶמצַע–הַּדֶֶרְך
ְקָרא ֶאת–אְֶמצַע–הַּדֶֶרְך

ְּברּוַח ַחג יֹוִמית

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

מתוכו בחדווה.

חן ישראל קלינמן

*

ֵּבין ּתֹועֲפֹות ּדְִמָמְתָך, אֱֹלהִים,
לְֵבין רּוַח הְַּסָתיו וְֵעינֵי יָָפִתי,
עֹוֶדנִּי ּבֹוֵחר ּבֵָעינַיִם ּובָרּוַח.
ּבַּיֹום ֶׁשּבֹו אֹהַב אֹוִתי לַָדעַת

ְּכמֹו ִּפי ּדְָרקֹון ֶאת זְנָבֹו
וְָׁשַמיִם וְֶאֶרץ יְִׁשַּתּוּו ְּבַאהֲבָָתם,

אּוכַל ּגַם אּוכַל לְִבחֹר ְּבָך.
ּבַּיֹום ֶׁשּבֹו ַאהֲבִָתי ִּתְׂשגֶה,
ּבַּיֹום ֶׁשּבֹו יִָּׁשְמטּו הַּכֵלִים,

ֹלא אֵאָלֵץ עֹוד לְִבחֹר

מבחר שירים מתוך  

סופ״ש 
שירה 

בעריכת נילי דגן
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ינואר-פברואר 

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

בחמת זעם, כאילו אין מחר.

יעל גלוברמן

לילית

 ּוְבכָל זֹאת, ֲאנִי ִמְתּגְַעּגַעַת לְִפעִָמים
 לְַתּחּוָׁשה הַהִיא

 ֶׁשּׁשּום ּדָבָר עֲַדיִן ֹלא ָקָרה
 וְֵתכֶף מֶַּׁשהּו יְַתִחיל.

 זֶה צֹוֵרב, הַעֹוד–מְעַט ֶׁשּנֶעֱלָם לִי
 ָחמַק ִמֵּבין הָאְֶצּבָעֹות הֲַחדָׁשֹות
 ּבְעֹוִדי ִמְתַמַּתַחת בְּעֵֶׂשב יְַרְקַרק

 צָלּול ְּכמֹו ַמיִם, ַחם מִֶּׁשמֶׁש,
ַמּמִָׁשי —

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 
קונפוציוס,  כמו  הוא,  גם  שלו.  ההזויות  האביר  והרפתקאות 
מתעלם מאבני החצץ החדות בדרכו, גם הוא, כמו קונפוציוס, 

גמלוני ומכוער, אציל נפש.

ציפי לוין בירון

לחפש פיל ברחובות

"ִמי ֶׁשרֹוֶאה ִּפיל ּבַּבֶֹקר — יִהְיֶה לֹו יֹום ֶׁשל הַצְלָחֹות",
אֹוֵמר לִי ָרג'ּו.

וֲַאנִי יֹוֵצאת לְמֹוְמּבַי לְַחֵּפׂש לִי ִּפילִים ּ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, 
התבוסה  את  בפניהם  נזהה  לטירופם,  נתגעגע  עליהם,  נכתוב 
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(

עַכְָׁשו, מִֶּׁשהְֻבַרר
ֶׁשהַּפֹוֶטנְְציָאל ֹלא נֻצַּל

וְֶׁשהֶעִָתיד הַּכִַּביר ֶׁשּנֻחַׁש
ֹלא ֻמַּמׁש

אְֶפָׁשר לְהְַׁשלִיְך ֶאת הַּבְגִָדים
וְאְֶפָׁשר

לְִפֹרַע ֶאת הֵַּׂשעָר
ֶׁשּנֹוַתר

ּולְַקלֵּף ֶאת הִַחיּוְך הְַמֻסדָּר
וְהַַּמר

וְלָרּוץ ְּבכָל הַּכַֹח הַנִּגְָמר
אֶל הַּיָם
וְלְִׂשחֹות
וְלְִסחֹוט

ֶאת ּכָל ַמה ֶּׁשּנֹוַתר
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