
 אורן, יוסף ח החדש שבספרו המרכזית במסה
 מבר רמות בגילגולי סוציולוגית, ראות מנקודת
 עמד ודור דור בכל האחרון. בדור הישראלית בפרוזה

 את שאיפיין פרוטוטיפוס העברית הסיפורת של במרכזה
 שנחשב "המשכיל", זה היה הי״ט במאה התקופד- מגמות

 מיטב את ייחסו לו ההשכלה בספרות לגיבור־החיובי
 במזרח היהודית החברה לקידום הנדרשות הסגולות
 כשלונות וכמה כמה לאחר ירש, מקומו את איריס־-

 מן־הצד, העומד האיש משמע "התלוש", ואכי^ית,
 יוזמה כל של ביטולה כרי עד פועל, ואינו מופה

 העליה עם המאה בראשית רצודעשייה. כל של ושיתוקו
 שהיה "החלוץ", מקומו את תפס והשלישית, השנייה
 המעשה איש התלוש, של היפוכו מובנים בהרבה

 מאווייו את שהקריב אדם והתושיה האומץ והעשייה
 ולבסוף, החדשה. החברה של בנייתה למען הטבעיים

 של "ביולוגית", תוצאה רק לא שהיה "ומגבר", הופיע
 נולד שהוא העובדה רק ולא החברתית, ההתפתחות

 והנפשי. הגופני. איפיונו אלא קבעה, בארץ״ישראל
 והחמישים הארבעים שנות של הארצישראלית בסיפורת

 משמע ישר, אמיץ, יפה בריא, כאדם מסייר הוא
 ורצונותיה צרכיה לפי שעוצב החרש" "האדם התגלמות

חדשה". "ראשית להיות שהתיימרה חברה של

הפוונלמטית הצנו דמות
הצבר: דמות את אורז י. מגדיר וכך

 זקוף, גו גופני, חוסן כללו מכר של הגופניים "אביזריו
 עיניים בריא, עור גון בלורית, מותאמים, איברים

 שכולה שאין שיניים החושף וצחוק מבס מישירות
 להבדילו נועדה מבר של הגופנית שלמותו ביניהן.־־*

 ברפיונו, הניגוד דרך על שיתואר בגולה שנולד מיהודי
 בו" למסתכל הנגלים החולי ובסימני הגופניים בפגמיו

(.86 )עמ׳
 של גיבורו ייחשב הזאת לדמות מובהקת כדוגמה

 הארצישראלי הרומן בשדות", הלך ב״הוא שמיר משה
 אורי . 1948ב* שהופיע בארץ״, ״חד משמרת של הראשון

 הארץ לטבע "קרוב היה הדרישות: כל על ענה
 על־פי הולם וקצב־לבו שלה בנוף בדבית ולאקלימה

 בהווייתו עיקרי מרכיב הוא התנ״ך שלה. הקצב
 בו ראו דוח כני רבים, עיניהם נשאו אליו הרוחנית..."

תקוותיו. בו תלה העם בו, התגאו האבות מופת,
 מבקרים כמה נמצאו הספר, הופעת עם אז, כבר אמנם,

 האנושי, העומק מימד בו חסר מיגבלותיו: על שהתריעו
 עצמאית היתה לא שפיטתו לקוי, היה המוסרי חושו

 האבות, לתר זיקה כל לו1 היתה לא )כמעשיו/ ונועזת
 פתח כד הים", מן נולד "אליק העם. של להיסטוריה

 יכול האמנם ששאלו: והיו ידיו". "במו ספרו את שמיר
 ונין ונכד בן להיות לא הים, מן להיוולד הצבר היה

 של ההיסטוריה משא את גבו על לשאת לא לאבותיו,
 אלה בעיות החלו מכן שלאחר השנים ובמשך עמוז

 רעתו שנתן הראשון רוחבארץ. סופרי את גס להטריד
 הרחיבו האחרונות בשנים יחזר. ס. תמני, היה, כד על

 הבדיונית, כתיבתם מסכת את הזה הדור סופרי כל כמעט
 אנשי מהם הקודמים, הדורות הוויות את בתוכה ושילבו

 אנשי רוסיה, יהדות מקרב והציונים הביל״ויים ההשכלה,
 כה נראה שהיה מה התפוצות. שביתר והעבודה התורה
 ידי על שתואר כפי הצבר, לדמות ביחס ונחמד, פשוט
 )ראה אידילית־פשטנית בצורה הקודם הדור סופרי

 הקשה במציאות נתגלה שמעוני(, לתר "מצבה"
כפרובלימאטי. ארץ־ישראל של והמורכבת

 הוא שבה ,1950 משנת מגד מתי של מסה מזכיר אוח
 הדורות, רציפות תחושת העדר על אז כבר התריע

 ב״ימי עמד מהר החרשת לפרחה לרועץ להיות העלולה
 יהודי. דבר לכל הצבר של התנכרותו על שלו צקלג'
 זו מחשבתו על יזהר חזר הי״ח הסופרים בוועידת ובנאום
 כלל, בדרך יש בארץ, שנולח "לאלה מושגית: בצורה

 חשיבה. - לכאן שהביאם לאביהם וקודם יחום־אב, רק
 והתנחלותו. עלייתו בעלילת באבא, מתחילה ההיסטוריה

 לגו - לו ויקר לאבא אולי ידוע שהיה משהו היה ולפניה
הגולה׳". כ׳שלילת אלא נודע לא

 במערכת מקובלת היתה הגולה, שלילת ח, סיסמה
 שלמד ומי הארבעים, בשנות בארץ העברית החינוך
 לעתים עד היה עבח, ספר בבית תקופה באותה

 ילידי היו עצמם שהם המורים, של להתפתלויותיהם
 בצורה העברית הספרות את לפרש וחניכיה, הגולה

 את להדגיש מעודנת, בלתי ולעתים מובהקת מגמתית
 שהדבר כפי ישראל, כני המוני שבחיי והמגוחך הנלעג

 בהגיעם ורק ואחרים. ברנר מנדלי, יל״ג, אצל השתקף
 ודתה לא כאן לרווחה: נושמים היו הם עגנון לסיפורי
 תודות הזאת. הסנרנציוזית הגישה כלל אפשרית

 את לעקוף עגנון ידע המשוכללת, ולאמנותו לתיחכומו
 על המתעלה גדולה, יצירה לנו ולתת המכשולים כל

 "לחנך". או להטיף נסיח כל על מכוונת, מגמתית גישה

ל״ילידים" "כנעלם" בין
 מודעת הספרות ודתה לא עריץ הארבעים, בשנות אז,
 וצודק זו. צרת־אופקים מגישה הנובעת הגדולה לסכנה

 גלגולו את בוחן אורן יוסף
 בפרוזה הצבר דמות של

 הגיבור מדמות הישראלית:
 מדינה, בטרם הארצישראלי

 הישראלי של החיובי הסמל
 מדמות לנסיגה ועד החדש,

 לאנטי־גיבור והפיכתה זו
 רדידותו כל על המוצג

 ראייה שגם ייתכן ומגבלותיו.
 האחרונות בשנים הרווחת זו,

מחדש. בדיקה טעונה
 ההתנשאות את ביטאה זו "אידיאולוגיה כי בקובעו אוח
 נתפס הצבר היהודי: העם שאר על הארץ יליד* של

 תובטח וממנו היהודי, בעם והחזק הבריא כיסוד
 ביטאה הקיצונית בתורתה בעתיד. העם של התקיימותו

 הפלג של ההיפרדות שאיפת את הצברית האידיאולוגיה
 ברחבי פלגיו משאר כישראלי המזדהה בארץ, הלאומי
 מכאן (.88 )עמ׳ היהודית״ בזהותם הממשיכים העולם
 בחברה הקיצוניים הזרמים לאחד גם השער נפתח

 בפסקנות שדגלה "הכנענים', תנועת הארצישראלית,
 אבל, העולם. ויהדות הארץ ילידי בין זיקה כל בניתוק

 ותלמידיו רטוש של נחלתם היתה לא זו, אידיאולוגיה
 היא פושרת, יותר והרבה קיצונית פחות בצורה בלבד.
 מכן ולאחר בארץ, - דור מסופרי באחדים גם דבקה

כ״ילידים". עצמם את שהגדירו בסופרים
 אחרי אולי היה הצבר לדמות ביותר הרציני המבחן

 את להוכיח נדרשו בני־הארץ כאשר השחרור, מלחמת
 הפוליטיים בחיים אלא הצבא, במערכות רק לא עצמם

 קיימו ולא אכזבה הנחילו הם כי טוען ואורן והאזרחיים.
 פוליטיים מנהיגים בתור בהם שתלו הציפיות את

 לפעילות ועברו "הסבה" שעשו מביניהם אלה וחברתיים.
 זו לא כי והראו לרוב, נכשלו המדינית ההנהגה בשדה
 שהם אלא הישן, הדור ממנהיגי טובים הם שאין בלבד

 מסוכסכים, בינוניים, רופסים, "כמנהיגים נתגלו
(.90 >עמ׳ וחסרי־מעוף״ כיתתיים

לאנטי־נינוו מגינוו
 שהיתה האידיאולוגיה מן הנסיגה הסתמנה בספרות

 בסיפורת, החדש" ב״גל החמישים, שנות סוף עד מקובלת
 הארצישראלית, בסיפורת השנייה המשמרת בגי כאשר

 את הבליטו אלא קודמיהם, כמו הצבר את עוד תיארו לא
 "הוא בספריהם פחדיו. היסוסיו, מחדליו, חולשותיו,

 ותועודדרך. אכול־ספקות כמוכזדתמהון, בארץ מתהלך
אי כוחות של שליטתם ניכרת ובמעשיו בקיומו

 על־ידם". ומתועתע להם משועבד שהוא רציונאליים,
לאנטי־גיבור. נהפך הגיבור - הקיצור (.90 )עם׳

 בני של בספריהם רק לא ניכרה זו שתמורה היא, אמת
 אותותיה נתנה אלא וחבריהם( יהושע )עוז, השני הדור

 אולי היה יזהר הראשון. הדור בני של ביצירותיהם גם
 גם הלכו בעקבותיו אך זה, בשינוי־ערכין שחש הראשון

 שהביא המת", על "החי המרכזי בספרו )בעיקר מגר אהרן
 הסטיריאוטיפית הגישה וביטול מחודשת חשיבה לידי

 הוא שבו השעשועים", "ילדי בספרו שמיר משה הישנה(,
 בשנות המלחמה. שלאחר השני" "היום מהוויות תיא־

 המספרים רוב גם אלה בתמורות עסקו השמונים
 ברטוב חנוד את אוח מונה מביניהם אשר האחרים,

 הרומנים שלושת )"מם"(. מגד ומתי הרומן"( )"באמצע
 כעצם מאשרים השמונים, בשנות שהופיעו האלה,

 ולא חרש אדם לא הצמיחה, לא הצברית "שהיומרה
 זעיר* קארייריסטים אם כי חרש, אנושי אידיאל

 גם התבטא הזה ושיגוי־הערכין (.92 >עמ׳ בורגניים״
 מקום את הסיפורי: בטון הכתיבה, בצורות בסגנון,

 הששים בשנות ירשו הארבעים שנות של הפאתוס
 ברומנים ואלו הלגלגנית, והנימה האירוניה והשבעים

 האלגית־ "הנימה בולטת השמונים שנות של ובסיפורים
 ומכריזה הצברי האידיאל שקיעת את המלווה טראגית,

בעתיד." שתיכתב כסיפורת נוכחותו סיום על

מחודשת נדיקה
 יוסף של הזאת הפסימית להערכתו ככל מסכים איני
 האידיאולוגיה משבר על לחלוק אין אמנם, אורן.*

 על לדבר מדי מוקדם כי דומני אך בספרותנו, הצברית
 מחודשת, בדיקה היא עתה שנדרש מה המוחלט. כשלונה
 של האינטלקטואלי, במישור משוחדת, ובלתי קפדנית
 להפיק כדי בה, הכרוכה והפרוכלימאטיקה הזאת הדמות
 ותיקון לשיקום חדשות דרכים ולחפש המשבר מן לקחים

 מרכזית שהיתר. הזאת, הדמות של המוחלטת פסילתה
 אחורה, להשיבנו והנסיון שנה, עשרים במשך בספרותנו,

 לא המסורתית, היהדות ואל הגולה של גיבורי־הרוח אל
 טמונות סכנות שהרבה פתרודסרק אלא להיות תוכל

 הישראלית המציאות בזמננו שהוכיחה כפי בקרבו,
החוץ־ספרותית.


