סדר הערב:
 19:30ביקור בתערוכה
מנחה הערב:דודו בן זאב.
בערך ב 20:15-דודו יזמין את נורית טל-טנא האוצרת ,שתישא
דברי הקדמה קצרים לאירוע עם קצת התייחסות לתערוכה ,מנקודת
מבטה.
קריאת

השירים  :יעל אבקסיס ודודו בן-זאב

מוסיקה :אריאל שיבולת
פרופ' זלי גורביץ :בעקבות התערוכה
סגירת הערב  :שיר של רוברט בליי

Robetr bly

השירים לערב הנעילה של התערוכה
דודו :קטע הפתיחה לערב :מספרו של פסקל מרסייה:
"רכבת לילה לליסבון".
חלק ראשון" .האני והאחר".
"השיחה" .זלי גורביץ
"הערה" .מאיר ויזלטיר
"על המרפסת" .זלי גורביץ

יעל
דודו
יעל

חלק שני" .אדם מביט על עצמו"
"נועל את עצמך בחוץ " .ריימונד קארבר

דודו

"פקפוקיי ביחס לביקור אצל חבר חדש" .רוברט בליי bly

יעל

חלק שלישי" .פנייה לתוך האני"/לעולם פנימי
"המחצלת" .זלי גורביץ
"כל שושנה" .זלדה

דודו
יעל

ההרצאה של פרופ' זלי גורביץ
סוף" .חיבור בין האני לאחר"
"לרות" .רוברט בליי

Bly

יעל או דודו

חלק  .1חלק ראשון" .האני והאחר"
השיחה .זלי גורביץ
זוֹרמֶ ת
הַ ִשׂיחָ ה ֶ
וְ שׁוֹטֶ פת כְּ ִמקלַחַ ת
אבל בְּ תוֹכָה
אנחנו בודדים בְּ ַיחַ ד
אני בּודד
אתה בודד
אתה בודד?
את בודדה?
אולי רק אני
לא צחקתי
כשכולם צָ חֲקו
וגם אני צחקתי
וצחקתי וצחקתי
וצחקתי וצחקתי
והתגלגל אליי הצחוק
מֵ ָרחוֹק מֵ רחוק
הערה .מאיר ויזלטיר
אני קָ בוּר ִמתַּ חַ ת לְ ִתלֵּי ִתּלִ ים
של תולדות חַ יי .שם אני נוֹשֵׁ ם
נשימה קְ צוּבָ ה וּבָ ָרה .שם אני נותֵ ן
מתנות לְ כָל הַ בָּ א .שם אני שָׁ ר
בְּ קול חזק וְ חַ ם .שם
אני פשוט כְּ לֶחֶ ם.
אבל תולדות חיי הַ ְסּבוּכִ ים
כּורכִ ים אותי בְּ תַ כְ ִריכֵי חוֹחִ ים,
ְ
וְ גוּשֵׁ י אדמה וְ חָ צָ ץ
חוֹצְ צִ ים בֵּ ינִ י וּבֵ ין עוֹלַם הָ אנשים
וּפ ְַשטוּתָ ם הַ כְּ אוּבָ ה.
וּבָּ אים אנשים כְּ אַ ְרכֵיאוֹלוֹגים חוֹבְ בִ ים
וּמלַקְּ טים קְ צָ ת ח ֲָר ִסים ;
וְ נוֹﬠֲצִ ים בִּ י מַ ﬠְ דֵּ ר ְ
וְ לא ְמקַ נֵּן בְּ לִ בָּ ם הַ חֲשָׁ ד
כי ִמתַּ חַ ת לַתֵּ ל אני חי מוחְ לָט,
וְ כִ י הַ חרסים הם רק חרסים,
וְ אֵ ינָם ְמספְּ רים אֶ לָּא קְ צָ ת מעשים
לֵאים ִמתּולדות חַ יי.

על המרפסת .זלי גורביץ
לִ פְ ֵני שנים ַרבּוֹת
לפני הרבה גילים
מה שקרה
עוד לא קרה
אני רוֹאֶ ה בִּ ְמטוּ ְשׁטָ ש
)בְּ ֵﬠ ֶרך (1953
את עצמי
על הַ ִמ ְר ֶפּסֶ ת
עומֵ ד וּמסתכל ָל ְרחוב
מַ ֲח ִזיק ידיים בָּ ֶרשֶׁ ת
שֶׁ הִ ְתקינוּ על הַ מַ ֲﬠקֶ ה
שלא ניפּוֹל
הוא לא מכיר אותי
ממשיך בְּ שֶׁ לּוֹ
לוֹקֵ חַ אֶ ְשׁכּוֹל ענבים
וְ יורד ֶלחָ צֵ ר
•••
חלק שני .אדם מביט על עצמו.
"נועל את עצמך בחוץ ,ואחר כך מנסה להיכנס חזרה" .ריימונד קארבר
אתה פשוט יוצא החוצה וטורק את הדלת
בלי לחשוב .וכשאתה מסתובב אחורה ורואה
מה עשית,
מאוחר מדי .אם זה נשמע
כמו סיפור חיים ,או קיי.
ירד גשם .השכנים עם
המפתח הרזרבי לא היו בבית .ניסיתי וניסיתי
להוריד את החלונות .בהיתי
פנימה בספה ,הצמחים ,השולחן
והכיסאות ,מערכת הסטריאו.
כוס הקפה שלי והמאפרה חיכו לי
על שולחן הזכוכית ,ולבי
יצא אליהם .אמרתי ,מה שלומכם ,חברים,
או משהו כזה .אחרי הכל,
זה לא היה כל כך נורא.
כבר קרו דברים גרועים מאלה .זה
היה אפילו קצת מצחיק .מצאתי את הסולם.
לקחתי והשענתי אותו כנגד הבית.
ואז טיפסתי בגשם למרפסת הקומה השניה,
הנפתי את עצמי מעבר למעקה,
וניסיתי את הדלת .שהיתה נעולה,
כמובן .אבל בכל זאת הצצתי פנימה

בשולחן העבודה שלי ,כמה ניירות ,והכיסא.
זה היה החלון מן הצד השני
של שולחן העבודה ,אליו הייתי מרים עיניי
ובוהה החוצה כשישבתי לאותו שולחן.
זה לא כמו למטה ,חשבתי.
זה משהו אחר.
וזה היה משהו ,להסתכל פנימה כך ,בלתי נראה,
מן הקומה השניה .להיות שם ,בפנים ,ולא להיות שם.
אני לא חושב אפילו שאפשר לדבר על זה.
הצמדתי את פניי אל הזכוכית
ודמיינתי את עצמי בפנים,
יושב אל השולחן .מביט למעלה
מהעבודה מדי פעם.
חושב על מקום אחר כלשהו
ועל זמנים אחרים.
האנשים שאהבתי ,אז.
עמדתי שם דקה בגשם.
בר מזל אמיתי הייתי בעיני.
אפילו שגל של אֵ בל עבר דרכי.
אפילו שנמלאתי בושה אלימה
בגלל איך שפגעתי באותם אנשים אז ,מזמן.
ניפצתי את החלון היפה ההוא.
וצעדתי חזרה פנימה.
"פקפוקיי ביחס לביקור אצל חבר חדש .רוברט בליי
אני שמח שֶׁ סוּס ָלבָ ן רו ֶﬠה בְּ אותו כר דשא
שֶׁ ִמּחוץ לְ חַ לוֹן הַ ִמטְ בָּ ח שֶׁ לְ � ; ֲאפילוּ כְּ שֶׁ יורד גשם
עדיין נמצא שם מישהו .וּבֶּ הָ רים יורד גשם
לְ ﬠִ יתים קְ רוֹבוֹת.
ָﬠ ַליי לִ ְשׁאוֹל את ַﬠצְ מי אֵ י ֶזה מין חָ בֵ ר אני מסוגל להיות.
אתה תרצה לדעת אם אני מֵ דיחַ ֵכּלים,
או יודע את ְמ ַנת הסיפורים המוקצבת לי ,או אֵ י ֶזה
שירים של ָוא ָלאס סְ טיבֶ נְ ס בְּ ַﬠלֶ -פּה.
אני יודע שלא אוּכל לְ דַ בֵּ ר כל הזמן ,או לִ גנוב
כסף ,או להתלונן על חַ ְד ִרי,
או לחתור תַּ חְ תֶּ י� ,או לְ דַ בֵּ ר בְּ ִזלְ זוּל
על ִמשפחת�.
חוֹשֵׁ ְשני שֶׁ ַיגי ַﬠ ֶר ַגע שבו
ֲאאַ כְ ֵזב אוֹ ְת� ,חָ בֵ ר ; אני אֶ פְ ֶנה ְמ ַﬠט
הַ צִ ידָּ הֵ ,ﬠי ֵנינוּ לא ִתּי ָפ ַגשֶׁ ָנה ,וּבַ חוּץ בַּ שָׂ דֶ ה
לא יהיה איש.

חלק שלישי .פנייה לתוך האני  /עולם פנימי
המחצלת .זלי גורביץ
צַ פְ ִתּי ַכּ ֲחבַ צֶּ ֶלת
בְּ גי ָנּה מוּצֶ ֶלת
שָׁ ֵליו וּמוּאָ ר
כְּ דֶ ְרווִ יש על מַ חְ צֶ ֶלת
ָרציתי ָﬠצַ ְרתי
עם משוט ִמקָּ ֶנה
רציתי ְסתָ ם שַׁ ְט ִתי
אָ ָנה ָואָ ֶנה
הייתי קטן
כְּ חַ ְרגוֹל בין עלים
לְ ָידי על עלים
צָ פוּ עוד חרגולים
רציתי הייתי
דֶ ְרווִ יש על ע ֶלה
למטה נוסע
למעלה עולה.

כל שושנה .זלדה
ָכּל שוש ָנה היא אי
של השלום המובטח,
השלום הנצחי.
בְּ ָכל שושנה מתגוררת
ציפור סַ פּירית
שֶׁ ְשמָ הּ "וְ כִ ְתּתוּ".
וְ נִ ְדמֶ ה
כה קרוב
אור השושנה,
כה קרוב
ניחוחָ ה,
כה קרוב
שקט העלים,
כה קרוב
אותו אי –
קַ ח סירה
ַו ֲחצֵ ה את ָים הָ אֵ שׁ.

אפשרות החיבור בין האני לאחר.
לרות .רוברט בֵּ ָליי
יש דרך חיננית ַל ֲﬠ ִשׁיית ְדבָ ריםַ .ﬠנְ ֵפי ליבְ ֶנה
מתקמרים מעט כלפי מעלה :או הרוח גוֹרפת אי אֵ לּוּ
פְּ תוֹתֵ י שלג למטה וְ אָ ז חוברת ַללילה:
או את משאירה לי גבעול של תּוֹ ְמ ָכה וְ לא יותר.
כל בוקר יש לנו סיכוי חדש .אנחנו יכולים לְ הַ ֵלּ�
אחורי הַ ְשׁאָ ר בְּ מורד ההר ;
ֵ
פסיעות ִמ ְס ָפּר מֵ
לְ היכ ֵנס לשיחה כְּ אילו שׁוֹ ָרה עלינו בְּ ָר ָכה,
בְּ לי להתעקש על שיטָ תֵ נו הישנה לְ עורר רחמים.
יש דרך הַ מקובלת ָﬠ ַליי� ָלדעת ִמבְּ עוֹד מועד
לְ מַ ה יִּ צְ טָ ֵרך הַ זולת לפני שתתחיל המסיבה
כְּ שֵׁ ם שֶׁ ָﬠשָׁ ן נמוג לִ פעמים
לְ מַ טָּ ה בין ענפיםַ .ואני למדתי
ִממֵּ ך דֶּ רך חדשה זוֹ לְ הַ ניח ַלשיר לְ ַנפְ שׁוֹ.

מנחה דודו בן-זאב
קריאת שירה :יעל אבקסיס ,דודו בן-זאב
עריכה וארגון :זיו פלג בן-זאב

