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מקוםובכלכאן

אוסףקרתאגתרבעריכת ,נאורתל-אביב
עמ' 256 , 2014ביתןזמרוהגנדןר,

הפותחהסיפרושלשמוהאושינה""מסכת
נאוראביבתלהקצריםהסיפרויםקוץבאת

שינה""מסכת .גנדןראוסףקרתאגתרשבעריכת

ומאחרויההעירוני,הלילהלשהתחפשותהיא
שאינםאלהלכמתחבאיםהסטיתו,כלמסתתרתו

אותם,להצויאהא:רואלצלאתיכלויםאוריצום
בחלו,קשדוערבובפישורוהמסכה,אתלהסיר
לחיתונולכשאנחנוכרישםהם .בתקליטשריטה

התת-היומיום,שמייצרהלואויתופעותהםכאן.
אלהפינות,אלומתנקזק mשנהשגהר,שלמערו

 mמסרחלקהאונאוראביבתלהמסכה.מאחורי
ערי" mסרהעלום,בי mבהמתפרסמתספרים
שלרבמספרהכלולתאקאשיקהצואתשלנאור"

כמוהעלום,בי mבעריםשלרבממספרספרים,
הואונה,דלהי,נאור","קופנהאגןנאור","בוסטון
עורואביב,תלגם-עושכיו ,איסטנבלו ,הלסינקי

מובטחבעתיר,טהארן.איתר,יחדשפרוסםאחד

למףד.להצטרףירלשויםגםצפויהההצואה,באתר
כתוביהםשבפתאחתפעםמתפרסמיםהספרים

ופעםכךפעםהם,וכאלהבאנגלית,אחתופעם
מצייריםשניומצרמקרמייםמאדואחדמצדכה

אתהמציאהלאעיראףאוניברסלית.תמתח
אתלספקתפקידןאלאהמסופררת,הסיטאוציתו

נאורהמקומי,היאאביבתלהרקתטקסט.התפאהרו
שלמפהתימצאהראשוןבעמדו .האוניברסליהוא

והמפהההתרחשתו,מקומתומסומניםלעויההעיר
אביב-תלשללואוגםאביב-יפותלשלהיאהזו
 .הזמןנאתוריפר
במגשרמשחקבתוכוסיפרולככךכלוו,הספרכמו
למאזעשכיווביןמקםולכלכאןשבין mהמת

מסתבךטאובגדילששינה"ב"מסכת .ומעלום
שיתורימערותוהמפרסםעלוןעמין"עיתןו",לעב
שבקועבצמההמסובכתרתיר, mמלקאחתעםלירוי

האועי;רבלכש mלהתהיהיכלוהסיפורהאפו:ר
רוסים, ,חדריםלשחיתהלאר mתפאראלמלאנאו;ר
אביבתלהאונאו;ררקלאהאוהוריצה"ל,קוצת
כמהכמוטאוב,משתמששבההשפהגםנאו:ר

משפטאיןמדוב:וישארליסלנגהיאבקובץ,נוספים
נקאר,רקלואנשמעהיהלומופךרשנשמעבסיפרו

הרבהקלמובהקת,תימקרמתופעההאוסלנגהורי
מאשרהמדויק,אופייהעלבגהוהשפהלתרגםיתור
החמקמק.הסלנגאת

שלשוה ,סיפוריםלשקבצוותללששומחלוקהאוסף
מתארחלקלכ .וגופתוהתנכרויתומפגשים, :חלקים
תמרנהלקלבתעדהאבסדרו,שלאחחתפנים

סיפוריםארבעהבאמעצתומגלם"מפגשים",מלאה.
לש"נשים"למלעה,כאןנידןושכברזהקצרים,

לביאשלממן"הציהרלזשג"הבלשחומתי,מתן
העצומהאתקיר;רדקלהלשהגינה"ו"אלתהדר

הזמן,אתהמאתגריםאקארייםבמפגשיםהכרוכה

צובלפלץאנחום .הודיעוהמוכראתהחלל,את
למשל.שכזהמפגשסובייקטהאוחרמונימתןשל

 ,נחלםאוצובלפלץאהחיה
אלהעמבראתהאולמהוו

ארבעוב mבבדיהרהבדידתו

מפגישתהדרלביא .אצרתו
שיכלולהוהרלעב;רהההוובין
חהמקוםבמפגש,להיתו.היה
אחרוה-בלבד,הזמןצירעל

הצרוי,אלמהמצריקדימה,
התנעוהבחזהר,המצריאל
 mאחתנעוהמזכיהרבזמןהזר

למלעהלפניאחרסופרעששה
תרוגםשאזבספרו,שניםממאה

"אלאביב".כ"תללעברית
בים mמשבנישמתשמהגינה"

למפגשיםכסטמוכרים
משמימרחבבו:שים mהמת

טלפניתהיאהסיפרוגיבתרוממשי.שאינוב mומ
המניעההיאהטלפןוךרדופגישתהבסופרמרקט,

הטלפןו,דךר .הממשיהמפגשלקארתהסיפוראת
בטלפןולפשרנתו.נתןו .-~רהנשעמ,האוקלו,האו
משמשתבכדילוא ,האינטרפרטציהלעאחריתואין

המחייב.הממשי,ב mכמלרינסקיגינת
שלהאנטיתזההאו"התנכרויתו",השני,החלק

"קלידהחלק,אתהפתוחהסיפור"מפגשים".
בתיארומתחילבן-ארי,גןולשהיסטרוי"ריסנט
לבחןוטובהכיב mהמ .האין-מפגשלשהעלום

הווירטאולי,ב mהמהאוהמפגשהיעדראת
ההיפךמתבעצאינטימיתושלבמסהווהאינטרנטי.

הרצוהמסתוריתדמותמגיחהמהאינטתטהגמ:רו

נצילותךוזאתעושוהתכריכו,ילדינואתלעצב
המקיפיםאלהעםאמתליצירוכמיהתנובדידותנו
למאריתקרהיאאםגםביומיום,אתונוומקיפתו

בחלקעהברעםיחסינואתאפייןהמפגשאםעין.
יחסינואתמאפיינתשההתנכרתוהדי"מפגשים",

הדרוות,האצתלעמתעכביםאנחנוכךהעתי:דעם
כתובלערמתו,לבאו.העתידלעשבליטההחוסרעל

 ,יהיפאוהתחתןובעלוםסכסךולעאתגראנטוניו
סעידבהתנכרתו.הוסתייםמפגשבקעבתושהחל
שיאבמהירתועדיםאונולמתוו,נהרועמג'מיקטאני
הזה,הסחרוראתשמרכיביםהכעמטמפגשילכל

סיפוראת mעשצויפו,גםאלכנאו;רסופר.שהמוות
אוניברסלימדיליותרמהפיכתוהאליםהפחרוים
בקינג,סיליהשלב"עמבדלות",מאיתנו.ומנתוק
ההיעדרמכלון.הגדלוהההתנכרתואתמצאתי

זר,דיפלומטאשתהבדידתו.המפגש,לשלט mהמ
מרבן,בכל mאחבמדינהיום,אחדייוםבביתהלבד

מחאתהאינההיאאנשים,שלמחאהלביתהומחץו
אלשלההאחרןוהמצואהםאךאנשיה,אינההום

ד"יכבב"תלבהשמךמספראףדשמעןוקרבה.
ופורט ,מסתורישמרורבעקבתומדומייןמסעעל

מקומייםתשוביםביןהגלויהמתחעלעבדינתו
החלקאתלאחרונה".לכאןש"עברריםלאמנים
טוב!"ילדי"מפדמנטו,היג'לולשסיפוהרחתום

בעלוםשהנתגדתוןמקומיותנערתושתילע-
בלתילהתנגשיוותומלויכהמבלובלתומתנכרהךלו

נמנעות.

שלהסינתזהכמרהואו"גופרת",האוהאחרןוהחלק
סיפרויהםביןהמנונ:והמפגש .שלפניוהחלקיםשני

אפשטיין,אלכסכ"ץ,יאובשל
אתגרהספ;רערוכישוניע;דגיא

למצאוניתןנגדןר,אוסףקדת
תלכדררםהפעשתיירותלעמבט
אתלהפגישמלציחהשלא ,אביב
להתלכלךבליהמלולכךעםהנקי

 ,ת nהמעםמפגשבצעמה,

כאןנוכח,רוקבמיליםשחוסך
"מרתובסיפורואפשטייןמצליח

השגרהאתלהפגישבפיג'מה"
 ,גדלוהעירתשובלכלהמוכרת

ממנטרעםהמקומיתו,עםשוב,

התנגשתולכאן.שייחדוימרוי
המרקוןנלד"ןאישביןחזיתית
ובנה ,טרייהאלמנהמתים,דירות
טילואחריעצמואתמצואשאינו

הזרגלשהאזיןועלשלמורכדישנחץרכלבאדהו
הלוכיםהכלבלעלשמרומנתעולבעליו,שהאו

מקומתולששברהרצרח mרפענמאזיןו,הםויצואים
סנט:ובדיזגנףר

נאוראביבתללשקריאתועךרמהיערולאאני
נמךו.לאבהחלטאביב.תלעםההיכרתוללא
הכאןהאלה,האספקטיםשנישלהתמזגתוםאבל

הואנטיתזה,התזההותמי;דהעכשיומקרם,והנבל
קוץב mמייצ ,שניהםאתהמכירלקוארשנחשפת
במבטמשנגלהיתורהדנהדבעומקאלשנמשך
סעהרבזמןלקראונאר:וכמואביב,תלכמרר~-.שןו,
 •אביבית.תלחרופית

דרתןתומר

פואטיתמדיציה

הממשי'הגןמןשיריםנבט:לאורהורדה
עמ' 88 , 2014גווניםהוצאת

 )'האלהוים('עיר De Civitate Deiבספדו
אףכיארגרסטינרסארלדירסהנוצריהתיאולרגקבע
רילהעבניתן ,אצריהאוביסדוושהטקסטפיעל

בטקסטהקריאה .רדבליתשאינהמהרתבאמצעותו
מאפשרתארגרסטינרס,לתפיסתהקדוש),(כתבי
מיללוילאחלקאותראללהתקרבהאדםלנפש

עדלהרחיקהאל),עםהתקשרותאהבה,(אמונה,
אינושהאדםעצומהורבותעל-חשויותלתודעות

הגאווה,חטאהקדמןו,חטאומאזלחשוןמסוגל
שיריםבספרה .ולתאורהלאצריותכבלושהותידהו

הואמניתהמשודרת mמתחבהממשיהגןמן

מעירהשהיאכפיבפשטות,נבט,לאודהרדדה
בנפשחלקיםאותםאל ,משידיהבדניםעצמהעל

אלהקוראאתאחריהוסוחפתמילולייםשאינם
 ;התמזגותבתהליךנחשפתהיאשאליהןתדועות

לואשור.לטבעהתחברות
הקואראתהמשוררתחשופתהספדשלאורכולכל

האצריזה ,אוחתםיהעשרהמאהבןהמדורני

למרחביםאוגוסטינוס,ריבדלודומיםשבגנות
אדם.הוומיעירונייםמדורניים,מסממניםחפים
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והזמן,המציאותמטרדותקוראיהאתמנתקתנבטמדיטציה,בתרגילכמו
התחוללולאכמותעשייתיות-טכנולוגיות,מהפכותהתרחשולאמעלוםכמו

אינסופית,שערהומלותקטנותיוםטרדותפלויטיות,מהפכותמלחמתו,
הדדפריעצינופיאלאוטופי,כמעטמאור,שלו,למרחבאותםומובילה
בשירמפוארת.לילשמיכתנפרשתשמעליהםמשכדים,ות mניחהספוגים
"שםהדמדומים:זמן-ללילהיוםכניעתמצוגתמתפשר'הבלתי'הטורקיז

אהובתוחי;קאל ;קורסמתפשרהבלת;יהטורקיז /אדיתי:השמיםבגיזת
לקוראלהעבידמצליחהנבטראשונה''התפעלותבשיר .) 62(עמ'לילה"

לדמדומיםמאודהיוםהשתנותאתבמכחוללשלוטיםהשמורהבצבעוניות
מהכלמאבד ;הלילה,אלברגשהוגלשעבד"והיוםלחשוך:ומדמדומים

העמו;קבכחולהסתכלהכחול ;לגדולהפסיקולאהשמים ./ ..לכחולשידע
לאהשמיםשדה,;לאאחתציפוררקהסגו;לתךואל ;מבליגובכהבאמת

עלוהלילהחשוךניצחון .) 12(עמ'השחור"הרדתהפציעה ./ ..לגדולהפסיקו
אסיר"השחרהיותוחדףנבט,שלביצירתהמרכזימוטיבמשמשוהאודהיום

היום ;בכוחאזרחו"לעלוםרביעית':בוקר'דאגתבשירהאורמבטיחהלילה"
 .) 21(עמ'הלילה"מפקעתהמגיח

שלנוףבראשיתי-בתולי,נוףתבניתהיאנבטשלהשידיתהגיאוגרפיה
הצדמןצופהאלאמפריעגודםאינושבושבריריתאקולוגיתהרמוניה
מסי;רבשעריוהנכנספנים: ;מסירתפשוטה,הגן"חוקתמתמזג:לועתים

ניצתעינ;והשחרורים,שירתקול;ושורשים,הואעץ,הו;אלבו,לוטאת
מטאמורפוזיבמסעכרוכהבטבעהאדםהתמזגות .) 7(עמ'גנוז"יופיותפח,

בישדבקהעדכ;ךכלברונים"התבוננתיהמשודרת:עםיחדעובדשהקורא
צח,;יהיופאז:חשתי ...הגדולההחורףשנתכמ;ומתקתקהכבדה, ;דוביות

 .) 64(עמ'נח"שאיננ;והקרחאנקת ,;נפתחהלב

בספדהמרכזימוטיבהיאלמציאותשמעבדהאידיאי,הממשי,אלהכמיהה
בדאבןומשלימההממשיאחדבנהייתההיאגםכאוגוסטינוס,נבט.של
אוינוכמעט ;כזהפשוט"חזיוןכי:העובדהעםהממשי''הגןבשידהלב

מודה:היארומנטינוסטלגיהובפרץ ) 36(עמ'הגאה"הכרויהבעיןנתפ;ש
אדו;םהשבורים,השעווה ;בעפרונותעליזהבגןבניי;רשמרחתי"האדום

האשוראחדבחפשה .) 36(עמ'בחלומותי"אפילוישובל;אמתמכרת,אש
בווידויטעונת,היאלוחושיםלתבונהשמעבדהממשיאחדהושלוהו,
הזמןבחפירלעצמ;ימעבד;ישהגעתכמעט ,;"כמעטמסקרן:
 .) 50(עמ'המהותי"באדוםנגעתיכמעט,כמעט;, ...השאלו

עלייתהמתוארתהשינהבחסותהנכתב ) 31(עמ'אחרבשיר
הגדולה,"בשנתידתית:כמעטאקסטטית,חוויהכמעיןעדן

מהססתאינ;ההיעדותזו /הרוחש,בגןהלכתי ,;הסמיכה
קוויכסכי,ןוח;ךמדויקהכלכא;ןרואה,היאהשל;םבלב

כאן ...כמיהה!איזואךויחיד;ה ;אחתאמתהםהמתא;ר

מקראייםדמזים ryלמרותבדם,ולער".לטובהדעת ;עץגדל
נקינבטשלהפואטיהמרחבהיהדות,מעולםוקונוטציות
'הנשמהמכ,ךיתרהבאל.אמונהשלמפורשיםמאזכורים
ויתד 'ה'קדשוההנפש''תכריכיה'פרוכת',גםכמוהיתרה',

בתךוהגןזלותאחדגןלךיהיה('לאהמשובשיםהפסוקים
הממשיאלהתקרבותהבמהלךתמידכמעטמוזכריםהגן')

ומהיופימהפשטותמהטבע,וההתפעמותהקתחיסבעשתאו

המחברתבשםשזור(ששמםובעציםהשמיםבגדמיבדממה, ,שבאורהנשגב

 .) LAURAהלטיניתבתצורתו
תדועתייםבמדחניםקוראיהאתלהדריךהמבקשתממשודרתכמצופה

מסעותיהבתרמילמצויותדיאליסטיים,ומקוםזמןמנותקיוגיאוגרפיים
עושיהנפ;שפועריאת ;שכחתוכל,שדקמ;יאת"אהבעצות:הפאוטי
דאבתתות;ר ;אלאךשנאת ...אהבהנשךגזל,זמ;ןתםכיבלבב;ךשפטים

בחשוך''הידועשכותרתונוסףבשיר .) 56(עמ'שכח!"היכרם.קצותע;ד

שסופהכשםלפיוה mביציהמרכזייםמהעריתותאחדנבטמדגימה ) 77 '(עמ
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