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  רקע

המגילות ועל  העיר המעניינת אלכסנדריהעל , יצחק קיפניס, סיפר לי סבי, כשרק למדתי לכתוב
שהעתיקו יומם  על הארכיבאים. כל הידע האנושיטמון ומגולגל בה היה , גדולה בעולםספרייה הב

 הוזמן מפלשתינה למצרים ואה. בגניםלבושי טוגה ולילה ועל שיחות חכמות בין אנשים שמתהלכים 
הוא תכנן ופיקח על בניית  ."חברת דלתא נילוס"של האדריכל הראשי  לשמש  20 -המאה ה בתחילת 

הוא . ובית כנסתכנסיה , וילות ,מעדי בקהיר -בריכת שחייה אולימפית בשכונת אל, תעלות השקיה
והכתב ההירוגליפי  וסודותיהן התעניינתי בפירמידות .עירבסיפר לי על מגוון השפות והמסתורין ש

בתודעתי ועלו  ל הזמנים כולם התערבבוכ. פגשתי בשיריו של קוואפיס שנים אחר כך .ריתק אותי
  . בי געגוע נפערו באש

השארתי את הגעגוע על כנו ואת , היסטורירצף כרונולוגי בגם כאשר כבר יכולתי לסדר את המידע ו
וחווית חלומיותה של אלכסנדריה עודנה נוכחת והגעגוע . זמן וחילופי התרבויות, ערבובי המקום

  .כמעט הכל בא והולך אליה וממנה. שמפעיל אותי ליצור לה הדהודים הוא, ההחמצה

 מנים של בני אדם שחיו כאןסי -חרס ואבני פסיפס אוזן כד , על האדמה כילדה מצאתי לא פעם מטבע
קישר , שמשונה, ם ששמי המלאגיתכן  .האנשים הללו היואת התמונה מי בדמיוני השלמתי . לפנינו

הפסלון שהכרתי כילדה במוזיאון ישראל והוא אחת היצירות  –לאשדודה גם ר כך חאותי לפלישתים וא
  . האהובות עלי במיוחד

על  דורות קודמיםומצד שני בסימנים שהותירו , העיסוק שלי כמטפלת בארכיאולוגיה של הנפש
ומתוך התל האישי ". תל נונה" תחת הכותרתנחה כולה . כולל ליצירה שלישם תורגמו ל -האדמה הזו 

כיצד הייתה ? לא היו נשרפות מגילותהאני תוהה מה היה קורה אילו , שלי שחומריו נגלים ומתכסים
יתכן שכתבה האם  ?אולי היינו יכולים לקרוא את שירי סאפפו במלואם ?ראית התרבות שלנו היוםנ

  ? היו יוצרים עלומים שכלל לא ידועים לנו היוםאף ולי וא ?אולי היו עוד כתבים לאריסטו? מחזות גם

  

  ביאנלה

, הגדולהריה ליצור מחווה לספעלה בדעתי . התעוררתי לילה אחד והתחלתי לרשום רעיון, 2011 -ב
חשבתי שיהיה מרגש שהמחווה . שיתייחס לאיוולת ויזהיר מאסונות שכאלה, ים תיכוניליצור סימן 

וגם כמסלול  תבוא מירושלים למצרים דרך וונציה גם כהכרת תודה על תרגום השבעים שנוצר בה
  . הפלגה מדומיין

שהרבה  מכיוון. וכולן יוצגו בביתן הישראלי לכבודהאמנים מכל העולם יוזמנו ליצור עבודות ש רציתי
לפנות אל הלא מודע רציתי  ,יהוא למעשה ארכיטיפ, למרות שנדמה לנו שהוא אישי, מהידע שלנו

מן חשבתי ש .היוםגם על מנת להחיות חומרים קדומים שעדיין רלוונטיים לנו , הקולקטיבי של אמנים
ה או הייתה ליצירה שהייתה קיימת ביגיבו , הוקני דיויד, מונה חאטום, 'של קנטריג העבודותשהראוי 

שכל הארכיב  הכרחיחשבתי גם ש. ]למשל, איינשטייןשל  נוסחאותיו, תווים של באך. [יכולה להיות בה
להזין  הביאנלהגם אחרי  אחראיתתהיה  ארכיבריםשקבוצת . יסרק ויועמד לרשות האנושות לעיוןגם 

שמעשה כזה הוא נס וסימן כנגד האיוולת של הרס ו. את הספרייה האינטרנטית לטובת כלל האנושות
את שמחתם של גם  דמיינתי .גוגל – שלנו היוםהגדולה  הספרייהויתעשר בתוך  ייווצרוכל זה  .וחורבן

אנד  קאט : כמה ישתאו מן האפשרות של .לבלרי אלכסנדריה העתיקה למשמע הפלא האינטרנטי
  ...פייסט

  . וזה לא קרה

  .אחרהחלטתי שאני יוצרת משהו 
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 http://nonaorbach.com/blog/?p=93. קיוטו...הקדומה גם ב הספרייהופגשתי את  -

 .הוזמנתי לארוחת ערב עם פנלופה ואודיסאוס בהפלגתי לאיתקהגם כך  -
http://nonaorbach.com/blog/?p=3146 

- ‐   BE MY GUEST לינק הנה . שוניםציר בבלוג שבו אני מארחת בסלון אמנים ואנשי רוח  הוא
 guest‐my‐http://nonaorbach.com/blog/?tag=be: שדרכו אפשר לבחור עם מי לשבת ולשוחח

  

  

Mound Hacker  

באתרים ארכיאולוגיים ממשית ליצור התערבות  עלה בי צורך, אחרי כשנתיים בה פעלה היצירה
רשמתי , ים תיכונית על שברי חרסים של כדים בעלי גזרה ארכאית מקומית .שמקושרים לאלכסנדריה

  .יצרתי אוסטרקונים, כלומר. את לינק הבלוג

           
. משוטטת באתרים שונים ומשאירה אחריה שובל חרסיםה, Mound Hackerשם ב המצאתי דמות

בכל מקום בו . הם נטמעים באתר. נרות זיכרון לספריה השרופה ולאיוולת של האדםאלה מתפקדים כ
המטרה שמישהו . אלכסנדריה ההיא הנעדרתכיוון חרס אני טווה חוט דמיוני מעבר לים ל ירהאני משא

וסט הצבה מצולמת ועולה פה. ובכך יצטרף יבין במה מדובר ואולי אף ישאיר משפט, ימצא ויכנס לאתר
שעשעת אותי מ, כמוכן. לאתר הארכיאולוגי המסביר את המעשהמייל אני גם שולחת . בעניין

המחשבה שחרס שאינו מן המקום ימצא עם ידי ארכיאולוג עתידי ותיאוריה כלשהי תומצא על מנת 
זה מטבענו להמציא סיפור  ,שכן –בין החרס הפלשתיני למיקומו בצפון איטליה  לגשר על הפער

 . במקום בו שורה עמימות

היה הראשון בו השארתי מפתח  -כנקודת תצפית על מיקום מעבר השיירות ממצרים, תל יוקנעם
  7651http://nonaorbach.com/blog/?p=: לנוכח מפעלי ההי טק שעל הגבעות ממול, לספריה הקדומה

  http://nonaorbach.com/blog/?p=8016, פומפייבהמשך השארתי חרסים ב

  http://nonaorbach.com/blog/?p=7849: של הרקולניוםיה השרופה יליד הספרו

הניחו וחרסים  אנשים קיבלו ממני. GOOGLE EARTHשל   תת המפובספריממופה מיקום החרסים 
כל אלה נוכחים בפיקסלים על מפת העולם של . סיפור וצילום שלחואותם במקומות משמעותיים להם ו

.Mound Hacker  http://www.nonaorbach.com/html_Map/moundhackermap.html  

  

  

  



  גרסת הקהל -תל נונה

". גרסת הקהל -תל נונה" ,קיימתי אירוע של לילה באגף הארכיאולוגי של מוזיאון ישראל 2013 -ב
מורכב בו נכנסתי לתוך הארכיב של ילדותי לנוכח אשדודה וכמחווה למארסל התרחש אירוע 

  .  המתאר את המורכבות ורף לינק לוידאו קצרצמ. והתערבתי בו

https://www.youtube.com/watch?v=2zLpoYKLSLg  

הקהל הוזמן להצטרף למסעותיו של מאונד . לחלוקהאוסטרקונים  1000ם עם היו שם סלי ,נוסףב
הסיפורים והצילומים שנשלחו עלו למפה .... ם פרט למוזיאוןולהטמין חרס בכל מקו. האקר בעולם

  ...הקש שימשו לפני כמה עשרות שנים בחפירות אכזיב סלי. העולמית

  

  

  

  

  ?מה הלאה

נונה " אני מצפה שהמושג. משך מתכוונת לחתור תחתיהובה צטרפת לויקיפדיהבימים אלה אני מ
ת זה האחרון ברצוני להכניס א. "תל נונה"המושג נוכח כבר תוכו ב. בעברית ואנגלית יאושר" ךבאור
תחת   Mound Hackerבנוסף ברצוני להכניס את המושג ". תל ארכיאולוגי"כנספח זעיר למושג גם 

  . HACKERהמושג 

  MOUND EMBEDDEDלפעולות אלה אני קוראת 

  

  

  22.3.16, קרית טבעון, נונה אורבך


