
אחרים קולות
יהודה בן עמרי

רפוב נפרדה תשע״ט, לחורף תשע״ח חורף בין החולפת, שנה
מט־ רונית יוצריה: מגדולי משניים הישראלית הספרות ליקת

I— הסמי־אוטוביוגרפי הרומן את הוציאה כשמטלון עוז. ועמום לון 
 של הביוגרפי לרומן אותו שהשוו היו ,2008ב- צעדינו", "קול שלה,

 וחד אהבה על "סיפור אופיינית, בגסות אותו, וכינו ,2002 משנת עוז
חשו והמטלוני העוזי הפרויקט בין ההשוואה המעברה". גרסת שף
 השני, על אחד משהו אותנו ללמד יכולים שהם במידה רק בה

הדו להבדל מעבר הישראליות. של הגדולים מההישגים בהיותם
 הם חולקים: הם בולט אחד דבר השניים, בין והאתני המגדרי רי,

פוריים. מסאים גם אם כי מספרים, רק אינם
 לחיפוש מטלון את הובילה המסאית הנטייה הבדל: גם טמון כאן
שי מה כתיבתה, בכל להופיע המרבה מלה הזולת, אחר נואש כמעט

 קולה הנראה ככל מהססת. גם אך מתפשרת בלתי חקרנית עמדה צר
שבסו הוא ב״הארץ") ארוכות שנים מטלון(שעבדה של העיתונאי

 את שאיפשרה הזאת, התמידית להתכוננות אחראי היה דבר של פו
חב על בעברית המזהירים הרומנים אחד באמת: הגדולה יצירתה

).2000(שרה״ ״שרה, מבריקים, דיאלוגים כולה כמעט העשויה רות,
הפולי הקונפליקט ידי על נחצתה הביוגרפית מטלון של הזהות

 שב־ מהבולטים האב, ממצרים. מהגרים זוג הוריה, את שליווה טי
 מתפשרת בלתי עמדה הביע ,60וה- 50ה- בשנות המזרחים פעילים

 ניקיון, עובדת האם, האשכנזיות). נגד לא ה״בנגוריוניזם"(אך נגד
 בציטוט (שוב שזעקה כמי וזכורה לבדה, הילדים את בעצם גידלה
 - בציונות!״ לי תגעי שלא ״את, האחר), של דברו של נשכח בלתי
 יהודייה, כפליטה התלוש מגורלה האם את שהצילה ציונות אותה

האב. לבין בינה חצצה בעצם אך

 בראיון עוז עמוס עואמר מה על לוזעחב עוווה
 הגבריות הבחירות לפני רגע האחרון,

מעודה ישראל שידעה ביותר והאירופיות

 אמנותי. בשיפוט מדובר לא חד־קולי. הוא עוז של הספרותי הקול
 שאף היחיד, הקול מתוך דווקא מתאפשרת בכתיבתו הראייה חדות
 הדיאלוג פחות הוא ספרותו של עניינה לו. "מפריע" אינו אחר קול

לני להגיע הצליח הוא ההגותית בכתיבתו ולכן למשל, הסמל ויותר
 גם מכאן נוסחתיים. נראים שלפעמים כמותם, מאין בהירים סוחים

האוכ בשתי אמנם שראתה לסימטריות, נטתה הפוליטית השקפתו
 לא מעולם אך וטראומה, פליטות והפלסטינית, היהודית לוסיות,
וחו אהבה על "סיפור של המטאורית התקבלותו עם ביניהן. חיברה

 ראה שבאירופה לומר נהג שאביו כך על רבות פעמים עוז חזר שך"
 "יהודים, ראה לישראל וכשהגיע לפלסטינה!" "יהודים ברחובות

גומלין. יחסי תמיד הדדיות, תמיד מפלסטינה!" צאו
לקולו ציונות בין המשווה לתפישה להתנגד חשוב היה לעוז

 לא בהיותה שהציונות, שברור מכיוון נוחה, קרקע זוהי ניאליזם.
הפרדי לתוך נופלת איננה דרכה) בראשית אימפריאלית(לפחות

 היא הציונות של האחת מטרתה אם הקלאסית. הקולוניאלית גמה
 שלציונות אלא צודק, שעוז ספק אין רדוף, לעם לאומי בית בניית
 חדש. יהודי יצירת והיא התעלם, שממנה שנייה, מטרה גם היתה
 את לגאול אמורה המדינית שהציונות ניכר הרצל של בהגותו כבר

הנו בישו עוז של עיסוקו לאירופים. ולהופכם מיהדותם היהודים
 אימוץ על מראה איננו היהודית, מהמורשת כחלק ותפישתו צרי,

 אינטגרלי לחלק היהודים הפיכת להפך: כבר אם אלא הגלותיות,
 לבסוף להיטמע אמורים היהודים לפיו עצמו, הנוצרי מהפרויקט

 לאזרחים להפוך המודרנית, המדינה של האירופי הפרויקט בתוך
ולהיעלם. נוצרים) כלומר לא־יהודים, כלומר אדם, לבני (כלומר
 שבציונות(רק העמוק הנוצרי לטעם עוז של עיוורונו עמוק כה
אירו אדמת על להיטמעות המובילה המרה מאותה שהתייאש אחרי

 אותו שהוביל עד בפלשתינה), לעשותה יהיה שאפשר הרצל חשב פה
בק מאליו מובן היה שלא החד־לאומית, המדינה רעיון את לאמץ

 הפוליטית השקפתו דו־לאומיים. במונחים שחשבו רבים ציונים רב
 אבל האירופית, בגולה ככרוך עצמו היהודי המצב את תפשה לא
הערבית. הילידית ובמקומיות בגולה לא גם

 מטלון מבקרת ישראל" בארץ ושם "פה רשימותיו ספר על במסה
 ים־תי־ מרכז אחד מצד הרואה דיכוטומי, ניסוח אותו על בדיוק עוז את

 נתניה באשדוד, בערים המצוי כלשונו, מזג" וחם לב "חם נורמלי בוני
 המיוחסות וחדשות", עתיקות גדולה "הזיות שני ומצד אביב, תל או

במ דווקא מתעניינת מטלון המתנחלי. בימין סהרוריים למוקדים
 את ב״נורמליות" דווקא ורואה ה׳טוב׳", את מנגע "ה׳רע׳ שבו קום
).130 עט׳ וכתוב״, כיבוש(״קרוא שנות 30 שאיפשר(אס מה

 משהו על מורה לא בעצם "זולת", מעניינת, מלה שאותה מעניין
מופי כשהיא עצמו, מהעצמי שנותר משהו על אלא בהכרח, אחר

 שמשמעו במקצת ארכאי בשימוש או (זולתי, בסמיכות למשל עה
 יושר שכולו ל״כאן", שנתן האחרון בראיון ל..."). מחוץ או "מלבד

 ואמר שלו האחד הקול במגבלות עוז נגע ונדיבות, אינטלקטואלי
כד הבלורית", יפה של מהדור זקן פריווילגי, אשכנזי, שהוא("גבר

לח שווה אחרים. לקולות הזמן והגיע שנים עשרות מדבר בריו)
שיד ביותר והאירופיות הגבריות הבחירות לקראת כך על שוב
מעודה. ישראל עה

 באוניברסיטה גרמנית לפילולוגיה במכון בתר־דוקטורס עמית הוא הכותב
בברלין החופשית

הערה



