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גוף איו כותבת כשאני
 של המקדשת, החמורה, העמדה את מבטא ארגיעה׳ ׳עד המסות קובץ
הספרותית החוויה כלפי מטלון רונית

 {מטלון רונית // מסות ארגיעה: עד
עמודים 2441 אפיק

במו מתכוון ברנר למה למשל הבנתי לא ן ן
 ׳הריאליות מהי הקדושה', ׳הריאליות שג
 בלי גם הזה, הניסוח של ההדהוד אבל הקדושה׳.

עצו משמעות לו הייתה - ההבנה
 מנטרה". של כמו כמעט לגביי. מה

 מהטקסט לקוחים האלה המשפטים
פירסמה מטלון שרונית האחרון

ייבבה יובי

 להסביר, מנסה מטלון בשניהם משקפים, הספרים
 ריבוד בין מפריד מה לעצמה, ספק לקוראים, ספק

 תולדותיו, ועל חייך על עצמך, על ישירים וכתיבה
 וזאת אוטוביוגרפיים. חומרים של ספרותי עיצוב לבין

 הממואר, התיעודית, הכתיבה שבהם העשורים לאורך
 הבמה במרכז התמקמו והאוטוביוגרפיה הביוגרפיה
 את לתאר מתעקשת היא הקבצים בשני הספרותית.

 של כרגע הסיפור, יצירת את הכתיבה,
 שאני מה "זה והלשון. הדמיון חירות

 גוף", לי שאין כותבת: כשאני מרגישה
כאן. הפותחת במסה כותבת היא

שחר טל צילום: מטלון רונית

בע ודאי האלפיים, שנות לאורך מטלון של משכת
 ביחס ועייפות חשד הסתגרות, לעמדת האחרון, שור

ביחס גם ואולי סביבה. והפוליטי התרבותי לעולם
ארגי ׳עד החדש המסות בקובץ ונכללים בחייה,

הק בטקס. מאזינים לקהל מיועד היה הוא עה׳.
 את בשמה שקיבלה הסופרת, של בתה אותו ריאה
נפטרה. מטלון בלילה ברנר. פרס

 על יותר מעיד הקדושה" "הריאליות הצירוף
 ולמעשה חמורה תפיסה על ברנר. על מאשר מטלון

 פרוזה כתיבת של הספרותית, החוויה של מקדשת
 כבר פירסמה מטלון בכלל. קריאה ושל ריאליסטית

 שכלל (,2001) וכתוב׳ ׳קרוא בחייה, אחד מסות ספר
 עם ראיונות שטח, כתבות עיתונאיות, רשימות גם

 שקרובים טקסטים לצד - ואמנות ספרות אנשי
בע מתאר המוקדם הקובץ קלאסית. למסה יותר
 דרך הסופרת, לעמדת מטלון של הכניסה את קיפין
פרש קריאות דרך העת, וכתבי העיתונים עולם
 שעומד החדש, הקובץ עדיין. צעירה אישה של ניות

 יותר משקף ,58 בגיל האחרון, בדצמבר מותה בסימן
 מגובשות, עמדות של חוזרת בחינה לאחור, מבט

 בשם - בהרצאות בכנסים, - לקהל פנייה ובעיקר,
 הקוראים, בשם הספרות אל פנייה פחות הספרות.
הראשון. בקובץ יותר בולט עניין שהייתה

ששני החיים ונסיבות המעמד הבדלי למרות

מתא ארגיעה׳ ב׳עד והחזקים הכנים החלקים
 וכנראה כקוראת, לחוות לשוב השאיפה את רים

 למצב להגיע כזאת. ספרותית אלימות ככותבת,
 בין לספרות, החיים בין ההגיוני הגבול נמחק שבו

 המוכרות, מהעמדות להיפטר ואולי לכותב. קורא
 לגבי גיבשה שמטלון כבר, המאובנות המנומקות,

 זאת אולי ספרות. ולכתוב לקרוא ראוי שבו האופן
 "הרגעים על הספר, בפתח בדבריה, הכוונה גם

׳לא־אני"׳. אני שבהם ]...[ בכתיבה ביותר היקרים
 והרשימות המסות רוב את מקבץ ארגיעה׳ ׳עד

סו וכתוב׳. ׳קרוא צאת אחרי שהתפרסמו מטלון של
והע חשיפה של שונות רמות מסות. של שונים גים

 מבחינת מוצלח, רצף על בנויה הספר עריכת מקה.
 לרוב מבוסס שלא הרשימות, בין הגלויים הקשרים

 לאורך יותר, רחב במובן כרונולוגית. התקדמות על
 יותר, קלה מכתיבה מעבר נוצר הקובץ

 דוד - וספרים סופרים של מסקירות
 יהושע וולף, ויר׳גיניה למשל, פוגל,

 חושפניות רחבות, מסות לכיוון - קנז
סופו. לקראת יותר ומורכבות
המת־ הנסיגה את גם מצייר הקובץ
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אלינו הפנים □u זה

> 1995
 2000 < שרה שרה,

2008 < צעדינו קול

החו יציאה מסע, של לתיאורים בניגוד לקוראיה.
 ספרותיים להקשרים מחוץ אנשים עם ושיחות צה

 רגעים ומתאר שב הנוכחי הקובץ וכתוב׳, ב׳קרוא
 לפעמים לזולת. מטלון בין ישיר או עקיף חיכוך של
שגו "אחרי וגיחוך: רוגז מייצרות עצמן המילים גם

 ׳גומרים׳ כן, )כן, מונרו אליס של ספר לקרוא מרים
 לשונית התחסדות באותה ׳מסיימים', ולא דווקא

העברית(..." על שהשתלטה בעצם, זימה, שטופת
 משרטט הקובץ עצמה, מטלון של לדיוקן מעבר

 תפיסה אותה והעקרונית, האמנותית העמדה את
 מדורות שהפנימה הספרותית, החוויה של מקדשת

מוזכ חלקם וישראלית, עברית ספרות אנשי של
 ביטוי מקבל הזה האידיאל לפעמים בקובץ. רים

 של מטלון ונזפני. נפוח לפעמים הרמטי. מוגזם,
 ארסנל עם מלוטשת, כותבת היא ארגיעה׳ ׳עד

 עם ומשלים. אנקדוטות של מודע
 בשיאה, ממורקת. ספרותית אג׳נדה

 עמדותיה. את ומבקרת תוקפת היא
הע את מחדש בוחנת היא פעם לא

 הספרות של והצחיחה המאדירה מדה
במקומות מוחלט. ליושר כביטוי

 וכאילו הולכת השנים שעם מעידה היא אחרים
 עם משמעותית לפגישה האפשרות ממנה חומקת
שמה שעל ברשימה ככותבת. גם כקוראת, ספרות.

 האבדות" "במנייני מציינת מטלון הקובץ, נקרא
 מ״חוויית הפרידה את השנים, עם צוברת שהיא

 כאשפוז ]...[ מהמציאות מוחלט כמנוס הקריאה
הספר". בתוך וברצון מרצון

 הוקרה של ומרשים חשוב צעד הוא הזה הקובץ
שה קוראים מצידה. עצמי סיכום ושל מטלון כלפי
 ואת כתיבתה את שמכירים דרך, כברת איתה לכו

 בו למצוא יוכלו בוודאי שלה, הציבורית האישיות
 מתגובה מרוויח היה הקובץ אבל לספריה. נוסף פתח

 על ביקורתית, מעורבת, רגשית, מכתיבה פנימית,
 את לפרוץ שמנסה פעילה מעריכה כלומר, מטלון.
או התלהבות כלפיה לעורר הקיים, קוראיה מעגל

 הקוראת זאת הרי ביקורת.
 לאורך מתארת שמטלון
 בוגרת, כאישה הקובץ,

 הקוראת מבוססת, כסופרת
 לשוב מבקשת אולי שהיא

 מותקפת, מופעלת, ולהיות:
 הזה, במובן מובסת. מנצחת,
 חובה יותר מבטא הקובץ
• מחויבות. מאשר

 ידיעות
אחרונות

עצור אין נוסעת הערלה
פוקנר ויליאם של המפואר עולמו אל הישראלי הקורא את לקרב ראוי מותי׳ ׳בבוא של והטבעי החדש התרגום

 פוקיס
 ואשומס

 ממוומססויס
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 {פוקנר ויליאם // מותי בבוא
 {פרמינגר שרון מאנגלית:

 עמודים 240 (ספרים וידיעות פן

 מותי', ל׳בבוא החדש העברי התרגום של פתחו ן■
שבו שישה במשך פוקנר ויליאם שכתב רומן

 השורה את הספרים הוצאת הציבה ,1930ב־ עות
 והכנסת פיסוק סימני השמטת לקורא: "הערה הבאה:
 זוהי המקור". פי על במכוון, נעשו בטקסט רווחים
 מעולם, פוקנר קרא שלא למי רק נועדה שלא הערה
מודרני ספרות פעם אי שזפו לא שעיניו למי אלא

 רף - בימינו המצויה הסיפורת רף את החוצה סטית
 היטב אפוי לעיכול, קל סדור, סיפור על שמקפיד
לה למשל, הדעת, על יעלה לא מרובעת. בתבנית

 סרטו הכחול', ׳המלאך של הקרנתו בתחילת בהיר
 הסרט כי ,1930ב־ הוא אף שיצא שטרנברג פון של

המש סגנון מפני ולהזהיר בשחור־לבן במקור צולם
 אפוא מסגירה אינה הזאת ההערה שלו. והעריכה חק
 גם אלא כיום, הרווחת הספרות של מוגבלותה את רק
קוראיה. רוב של ושמרנותם בורותם את

 מהאודיסיאה מצטט ששמו מותי', ׳בבוא
 דרומית" "גותיקה ליצירת נחשב הומרוס, של

 דרו־ או דרומיים אמריקאים לסופרים האופיינית
 שהובסו הולדתם מחוזות על שכתבו מיים־לשעבר,

 אובדן בערות, של לחיים ושקעו האזרחים במלחמת
 מסעה סיפור את מציג הוא דתית. וקנאות ערכים

 כפריים איכרים משפחת באנדרן, משפחת של

עינהו■ ענת

3 tib ספחס 
שזפוקע

באוגוסט אור
> 1932

אבשלום אבשלום

>1936
משה רד,

> 1942

 2013 לספר, פונקו ג׳״מס של הקולנועי העיבוד מתוך

 המשפחה אם של בקשתה את ולרע לטוב הממלאת
 ואולי המרוחקת. הולדתה בעיר להיקבר - המנוחה

 את תוקף מותה ברגע בחטא, נולדה שבקשתה מפני
הד את ומטביע הגשרים את הממוטט מבול הארץ
 ונאמנות אמון במבחני המשפחה את מעמיד רכים,
אבסורדיים־טרגיים. מחירים מהם וגובה

 תור־ להעצמת פורה כר הוא הזה הקיצוני המצב
הרו על הצהיר אמנם ופוקנר הדמויות, של עותיהן

 וירטואוזיות של כוח מפגן - פורס" דה כ״טור מן
 הנגישים מספריו אחד זהו זאת, ובכל יצירתית.
שו דמויות 17 מפי נמסר הוא ביותר: והבהירים

 או קרוביהם באנדרן, משפחת בני שאלה בין נות,
 וקצביים קצרים בפרקים למעשיהם, אקראיים עדים

סות השפעה הקולות להרכב הקריאה. את המזרזים
 שמאפשר גשטלט מעין כאן מתגבש אחד מצד רת:

וד בינתו בכוח החסרים חלקיו את להשלים לקורא
בפי הן המתאפיין הקולות, ריבוי שני, מצד מיונו:

 השלמת את מכשיל תודעות, במיזוג והן פנימי צול
 בה ומכרסם - המלא הסיפור את כלומר - הצורה

 כפול: כוח הקורא על פוקנר מפעיל כך ושוב. שוב
 הפעילה, הקריאה זכות את לו נותן הוא אחת ביד

 ממנו חוטף הוא השנייה וביד והיצירתית, הערנית
 שבו ברגע בדיוק האלה הכלים את
יעילותם. בשיא הם

 הוא הדמויות של אלוהיהן גם
המשפ אב אנס, מתעתעת. סמכות

 יזוז שמשהו מתכוון שהוא "מתי כך: אותו מפרש חה,
 או דרך כמו לאורך, שוכב אותו עושה הוא הזמן, כל

 יישאר שמשהו מתכוון שהוא מתי אבל עגלה, או סוס
 למטה, מלמעלה עומד אותו עושה הוא אחד, במקום

 הממד את כאן מכחיש אנס אבל אדם". בן או עץ כמו
 ואף והקבר, השאול המוות, של העומק הוא השלישי,

מת האם יחד: גם הכל את הטורף הרביעי הממד את
 ואף סוס דג, לכדי הדמויות של בתודעותיהן גלגלת

הרגשיים. דחפיו מתוך איש־איש לא־כלום,
 הקריאה אבל מדי, אינטלקטואלי נשמע זה כל

 נפשות. סערת ובראשונה בראש היא מותי׳ ב׳בבוא
 מאוד, דליל הוא הזאת הספרותית בפסגה החמצן

 שוב נעתקת הקורא של ונשימתו
 לפו־ אופיינית סתירה עוד הנה ושוב.
מאמי של ליבם בדם כותב הוא קנר:
 שכתיבתו ואף אלוהית, בהשגחה נים

תוק היא !אקזיסטנציאלית, חילונית
הג לנוכח דתי בטרנס הקורא את פת

שלפניו. )החילונית( הספרותית דולה

 אחריות הוא פוקנר של תרגום זה, בגלל במיוחד
 בידי 1973 בשנת לעברית תורגם כבר הספר כבירה.

 כמו ליטוין, גוועת׳. ׳בשוכבי השם תחת ליטוין רנה
לה מסוגלת הייתה לא דורה, בני אחרים מתרגמים

המשוב הדרומית היום־יום שפת את לעברית מיר
 מעליה לנער יכלה שלא מפני שת,
 הספרותית התקנית, העברית את

 כתבה היא בה. שהתמחתה לכאורה,
 המקשה עברית־לא־עברית אפוא

 פרמינגר, שרון ושוטפת. טבעית קריאה על מאוד
 שפת את לגלגל מיטיבה מותי', ׳בבוא של המתרגמת
 ומשובשת, מדוברת עברית שפה לכדי האיכרים

מקו משלב על מלאכותי באופן אותה לכפות מבלי
הזה. לספר מגיע שבהחלט יפה, הישג - מובהק מי

 פוקנר של הייחודית הפואטיקה זאת, עם יחד
 לה שיצר המסחררים לגבהים כאן מגיעה אינה

 של יצירותיו רוב את שתירגם מי פורת, אמציה
 פורת לא, או לכך שהתכוון בין לעברית. פוקנר
מה כך כל עברית משלו, עברית לפוקנר חיבר
 להתעלות או לשחזר שקשה וחד־פעמית, פנטת

 מזדקרות אינן האלה הפוקנריות הפסגות מעליה.
 ׳בבוא של הנוכחית מהמהדורה כאמור
תמ אותו אל לחזור אם אבל מותי',

 בראשית ההוצאה שהציבה אזהרה רור
המתורג המהדורה כמו אין - הספר

 כל את להכניס כדי דווקא הזאת מת
המ עולמו אל רדומים קוראים אותם
• פוקנר. ויליאם של פואר

ן
II

ידיעות אחרונות, 7 לילות,10 באוגוסט 2018

ידיעות אחרונות, 7 לילות, 10 באוגוסט 2018

galron.1

galron.1


