
התרבות מהפכת
 קיבל הרבבות קהל שכן. מכפר ערביים

 כי עד נלהבות, כה במחיאות־כפיים אותה
 היא — להפסיק שבחה פשוט החבורה

 החדגונית והדבקה ורקדה, ורקדה רקדה
 היתד., היא וגם — ממש אינסופית היתד.

ומחיינו. מסיגנוננו חלק איכשהו,
 כאשר בא ביותר הגדול הרגע

 שחברי ברמקול הודיע אלמוני קול
 המבק־ לארץ־ישראד האו״ם ועדת

 רבבות לפבטיבל. הגיעו בארץ, דת
רגלי על קמו והצעירים הצעירות

התרו ההרים כאילו זה והיה הם,
 ״התיק־ את •ברנו בחשיכה. ממו

 שר, אחד אדם כאילו זה והיה ווה״,
 ב־ הצלילים בוקעים שמגרונו ענק

הרדת-קודש.
 להם מסרנו הוועדה. חברי בשביל שרנו

 עליהם השפיעה היא אולי עדותנו. את
 הסיני, המזכיר על השוודי, היו״ר על —
 ושיכגעה — השונים העמים נציגי על

 מגיעה וכי זו, בארץ חדש עם שאנו אותם
שמגיעה כשם שלנו, לאומית מדינה לנו

 אמיתיים גלים של הרהיט את שמע
אמיתיות. סערות של השאגה ואת
 דור כל הרי מעולמו הדברים היו לא

 חדשה, סיגנונית ואריאציה לעצמו ממציא
 שנתונים כמד. כל מקודמו. להיבדל כדי

 להעניק כדי להם, המייוחד סלאנג יוצרים
 ״הם״. מול ״אנחנו״ של תחושה לעצמם

 תרבות של התחלה אז לנו שנראה מה
 מין אלא בעצם, היה, לא אולי חדשה,
חולף? סלאנג

ל משוכנע אני כך. סכור איני
 תרבות בארץ נוצרה שאכן חלוטין
תר של עובר מין לפחות או חדשה,

הדשה. בות
 באו האבות לגמרי. טיבעי היה הדבר

 ארצות ומחמישים המיזרחית מאירופה
 תרבותית, ממציאות נקרעו הם אחרות.

 למציאות ועברו אחת, ואקלימית גיאוגרפית
 למציאות להסתגל נאלצו הם לגמרי. •סונה

 למרחב חדש, לאקלים חדשה. לשפה — זו
חדש. גיאוגרפי
חדשה במציאות שורשים ד,יכו בניהם

530ה־ בשנות דהתיישבות1נקוו מקימי קבוצת האבות:
 שבועות כעבור בארץ. השני לעם כזאת

 הארץ את לחלק הוועדה הציעה אחדים
 הפכה זו והצעה — לאומיות מדינות לשתי

האדם. עצרת של ההיסטורית להחלטה
 ביטביל ושרנו בשבילם, שרנו
 של אדירה הפגנה זו היתה עצמנו.

 תחושת של דור, של -וה-החיים
חות את להטביע שאיפה של כוה,
ההיסטוריה. על מנו

 הגדולים הרגעים אחד היה רגע אותו
חיי. של והטראגיים

 בלתי- בצורה ביטא הוא כי גדול, רגע
 של הערכים את ממש, גופנית אמצעית,
 הארצישראלית, התרבות של התקופה,
 וחתרה חיים, שופעת אמיתית, אז שהיתר,

 עצמה עם ושלימה מוחלט, עצמי בביטחון
ערכיה. ועם

 הת■ לא זה קהל כי טראגי, רגע
 של רוב-רובם בשנית. עוד אפך
 מילחמת-העצמאות הרוגי 8000
 דליה של הגבעות על ושרו צחקו

לילה. באותו

ש ח ם ר י ל ג ה ה י ב נ ו ק ב
 לתאר מאד קשה ׳77 של צעירים

 כמה לפני בארץ, נבטה שאכן לעצמם /
חדשה. מקורית תרבות שנים, עשרות

בטל רואים הם בהוריהם. מביטים הם
 המתקתקות, תוכניות־הנוסטלגיה את וויזיה

 ודומיהן, ארצי לך ושרתי שכאלה חיים את
 הפועמת הרוח מן להתרשם להם וקשה
 בעלי מזדקנים, סופרים רואים הם בהם.

 עצמם את המוכרים למדי, דלה יצירה
 הם עלובים. מיפלגתיים ג׳ובים תמורת
 שאכן הטענה על במשיכת־כתף ישיבו
 ליצירה פעם, •שותפים, היו אלה אנשים

 כעוד להם יישמע הדבר אמיתית. תרבותית
מזוייף. נוסטאלגי סיפיר

דו הישראלית התרבות שרידי
 על המונהת לקונכיה עתה מים

 מרימים ילדים בטרקלין. איצטבה
 אותה מצמידים מדי־פעם, אותה,

 גלים. •טל המיה ושומעים לאוזניהם
 דעתם על להעלות יכולים הם אין
 פעם שייפת היתה זו קונכיה כי

ש וגדל, שצמח חי ליצור לשכלול,
 .........-.....

 שבה המציאות, בה. וגדלו נולדו הם זו.
 ורחוקה, זרה להם היתד. הוריהם, נולדו

 ההורים שהביאו התרבותיים והערכים
 דיברו לא זרה, מציאות אותה פרי עימם,

שית וצורות תכנים ביקשו הם ליבם. אל
 המולדת לנופי שלהם, למציאותם אימו

החדישה.
 מודע. בחלקו, לפחות היה, זה תהליך

הקשי מן כמה וגם — צעירים אדריכלים
 ארכיטקטוניות צורות במודע חיפשו — שים

 פולניות, צורות של עלוב חיקוי יהיו שלא
 שיתאימו אלא אמריקאיות, או גרמניות

ה לסביבה החדש, לאקלים החדש, לנוף
 ויוצרי־מחולות מלחינים החדשה. תרבותית

 כור-ההיתוך לתוך חדשה. סינתזה חיפשו
 שהובאו הלומות נזרקו החדש התרבותי
 ויסודות סוציאליות אוטופיות מאירופה,

 הומאניסטיות נימות מזוקקת, יהדות של
 עם (יחד ערבי סיגנון לאומניות, ונימות

 אי- ושרידים ערביות) מילות־סלאנג כמה
די־שיים.

היצי מן כמה נצרפו הזה בכור־ההיתוך
 הקיבוץ .20ה- המאה של הגדולות רות

 שביטאו מקוריות, יצירות היו והמושב
 הפיכת חדש. סיגנון־חיים ושיצרו חדש חזון

 לשוני למכשיר העתיקה העיברית השפה
 חסרת- תרבותית יצירה היתר. חי, מודרני,
 ועיתונות שירד. ספרות, נולדו תקדים.
 ושהשתדלו זו בשפה שהשתמשו חדשות,

החדש. היישוב רוח את לבטא
 כי-שלונות. הרבה הגזמות, הרבה היו

 את לנתק שניסתה הכנענית, התנועה
 שלה, היהודי הרקע מן החדשה היצירה
 לרענן הספיקה כי אף — ומתה נדחתה

 אלפי פורה. ויכוח ולעורר המחשבה את
 — יצירות־נפל היו תרבותיים נסיונות
 מפוברקים, ריקודים חדשה, עיברית איפרה
ההדהו. סימון

 כי ספק היה לא בסך־הכד, אבד
 חי, אמיתי, מ־טהו חדש, משהו נוצר

נחוץ. היוני,
 לאומי למאמץ מיסגרת היא תרבות
 מוסר של נורמות יוצרת היא וחברתי.
 מה קובעת היא התנהגות. של ודפוסים

 אידיאל מולידה היא נאה״. ״לא ומה ״נאה״
 יצירה, של המשכיות יוצרת היא יפוי. של

לבניין מצטרף והכל נדבך, על מונח נדבך

 שלמות, של תחושה מעניקה תרבות שלם.
 הגשמה־ של שייכות, של ביטחון, של

חב מישטר של יסוד היא תרבות עצמית.
 המארכסיסטים, שטוענים כפי (או, רתי

 חברתי. מישטר של תוצאה היא התרבות
הך). היינו זד. דבר, של בסופו

ה שד הכביד העצמי הביטחץ
 מכאן שגירש הקטן, היהודי יישוב

 ושקיבל הבריטית האימפריה את
 לאומית מדינה להקים עצמו על

 התרבות פרי היה עויין, ים כתוך
 האופטימיות, את יצרה הזאת..היא

השות הרגשת את האחדות, את
 שהכד האמונה את והכוח, פות

החדש. העברי לאדם אפשרי
 שהתנשאה האדירה, בשידה התנגן זה כל
 .1947 בקיץ לילה, באותו דליה גבעות מעל

 חודש כאשר קיים היה לא כבר מזה והרבה
׳.50ד,- שנות בראשית פסטיבל־דליה

ל מותו ■וחנן ש
 ׳47 בדליה שהיו הצעירים הד ^

 יוחנן בשם וחייכני שחרחר בחור היה
 בעולם היחידי האדם שאני ייתכן זילברמן.

שמו. את הזוכר
 ניבאו קומפוזיטור. להיות רצה יוחנן

 יצירותיו את שמעתי מזהיר. .עתיד לו
מהן. והתרשמתי הראשונות,

 בסמוך שפעל ,53 לגדוד גויים במילחמד.
 הייתי כאשר בפעם, מפעם •שלי. לגדוד
 עליו שואל הייתי מגדודו, באנשים נתקל

 פגשתי גם פעם־פעמיים ד״ש. לו ומוסר
ב שועלי־שימשון עברו כאשר בדעצמו,

.53 אנשי בידי שהוחזק נטוש, ערבי כפר
אנשי אצל עליו כששאלתי הימים, באחד

פוטנציא ופרופסורים משוררים אדריכלים,
ונפלו. להילחם שהלכו ליים,

ו פשוטה עובדה כי סבור אני
 אחת את בחובה טומנת זו אכזרית
הארצ התרבות לשבירת הסיכות

 הי• 1948 של הקזת־הדם ישראלית.
 ׳החדים לא הדוד מדי. גדולה תה

הוש חיים תאים מדי יותר ממנה.
מדו.

 שוב ממילתמת־העצמאות שיצא הדור
 האופטימיות אליה. שנכנס הדוד היה לא

 של הרומנטיקה ,1947׳ דצמבר של הרוננת
 מלווי־השירות, של השוויץ כובע־הגרב,

.1949 במארס קיימים היו לא שוב
 בזמן שכתבתי בספרים מעלעל (כשאני
 פלשת בשדות לאחריה, ומייד המילחמה

 שוב חש אני המטבע, של השני והצד
עלי.) גם שעבר זה, עמוק בשינוי

 תחת הדור של גבו לשבירת במקביל
ה במישור תהליך אירע המילחמה, עול

והחברתי. מדיני
 המישטר קמו מילחמת־העצמאות בתקופת

בתנ קמו הם מדינת־ישראל. של והמנגנון
 לגמרי. ברורה אנושית חלוקה של אים

 הם בחזיתות. היו והמתנדבים הטובים
 ובראשן הלוחמות, החטיבות את איישו

 נפצעו נהרגו, הם והחי״ש. הפלמ״ח חטיבות
 הוקם החדש המנגנון ואילו התעייפו. או

 כבר שהיו המיפלגות, של הבוסים על־ידי
למדי. ומסואבות ישנות או

 החדשה המדינה מנגנון בתוך
 המשתכר הלא-מתנדבים, התקבצו

 הפרו־ הג׳ובניקים, למיניהם, טים
 החלק — המיפלגות שד טקציונריס

הדור. שד ביותר והעקר השלילי
הרגיל הניגוד מן חרג כאן שאירע מה

 שחיבר זד, ״יו!חנןן לי: השיבו פלוגתו,
נהרג!״ הוא מנגינות?

 8000 נהרגו במילחמת־העצמאות
 אז, שד ביישוב אחוזם פי על איש.

הרו אלך 40 שד למיספר מקביל זה
הבאה. במילחמה גים

 צעירים היו אלה הרוגים של רוב־רובם
 רבה ההם שבימים מכיוון ארצישראליים.

 של הנורמות אחת היתד, (זו. ההתנדבות
רא ההולכים ו״נופלים החדשה), התרבות
 השיכבה מבני מאד רבים נפלו שונה״,

 אחד שמיר משה כל על היוצרת־תרבות.
 ב־ מיקלט לעצמו ושמצא לעורף, שנדבק

מלחינים, סופרים, עשרה היו כלשהו, ג׳וב

 מילחמה. בכל המתגלה ועורף, חזית בין
תהום. נפערה כאן

 אינטרס היה החדש למישטר
מ לרוקן או למחוק בסיסי, יסודי,
 הנורמות אשר התרבות את תוכנה

 כתב־אייטום קיומן בעצם היוו שלה
נגדו.
 מעשי- את להבין ניתן זד, רקע על רק

 את שחיסל מישטר, אותו של הבראשית
ה (״זדם ההומאניסטית מערכת־ד,חינוך

ללאו כולו החינוך את ושהפקיר עובדים״)
 אגודת- אנשי עם הקנוניה את ;דתית מנות

 דתית כפייה להנהגת שגרמה ישראל,
)34 בעמוד (המשך


