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 פיה: על השאלה את הוםן־ היייתי
 ח אשר הישראלית התרבות מהי

תרומתו? את לה תרם בן־אמוץ
 בבן־ למד בן־אמוץ דן כאשר ,30ה״ בשנות

 הניצנים נוצרו עצמו, את ליצור והתחיל שמן
חד אותנטית עברית תרבות של הראשונים

שה.
 מוסיקה ושירה, ספרות רק אינה תרבות

 של היצירה מיכלול היא תרבות ובאלט.
התאר וצורת חייו סיגנון — אנושי קיבוץ
 ומיט־ לבושו ודתו, שפתו החברתית: גנותו
 הכלכליות ומיסגרותיו העממיים שיריו בחו,

והוו רוחו את מבטאים אלה כל והצבאיות.
יצירתו. הם אלה כל ייתו.

 בארץ כאן נוצר החל 30ה־ בשנות החל
 חדשה. ומהות חדשה ישות חדש, דבר

 לו קראו לא פעם (אף העברי״ ־היישוב
 חדש, משק ליצור התחיל היהודי״) ־היישוב

 סיגנון־חיים ולגבש צבאיים אירגונים לבסס
חדש.

 טרום- מין זו, תרבות־טרומית
 בשנות והתחזקה הלכה תרבות,

 בשנה־שנתיים לשיא והגיעה ,40ה־
 וב־ למילחמת־העצמאות שקדמו

 הגילויים אחד עצמה. מילחמה
 היה זו תרבות של ביותר המובהקים

הפלמ״ח.
 יצא זה. גוף על ויכוח התלקח באחרונה

 כלל היה לא הפלמ׳ח כי שאמר מי על הקצף
 ותיקי־הפלמ״ח תנועת־נוער. רק אלא צבא,

שפוכה. בחימה כן־ על הגיבו
 במיל־ הפלמ׳ח פעולת על כך. על תמהני

 עניץ וזה להתווכח, אפשר חמתדזעצמאות
 מכל חשובה אך חוקרים. בין רציונלי לדיון

 הפלמ״ח של הישות היתה צבאית תרומה
 הגלומה הלאומית״תרבותית החווייה עצמו,

 של כוח־הנעורים התפוצצות היתה זאת בו.
 שהפל־ ,ומרהיבה גדולה התפוצצות שלם, דור
הבחינות. מכל שלה בית־הקיבול היה מ׳ח

 ספרות הולידה לא זו שהתפוצצות יתכן
 יתכן גדולה. מוסיקה גדולה, שירה גדולה,

 במיבחן עמדו לא אלה בתחומים שיצירותיה
 דור — אחרים נכסים הולידה היא אך הזמן.

 דור חד״פעמית, היסטורית במשימה שעמד
 פיזמונים חדש, סיגנון חדשה, שפה שהוליד
וצ׳יזבאת. וסיפורים ולחנים

 את מבין אינו לצ׳יזבאת כיום שלועג מי
 בתרבות־הט־ ,התרבותית בהתפתחות מקומו

 של העגול .השולחן של הסיפורים רומית.
וגי הפרוע המערב סיפורי ארתור', המלך
 היו אלה כל — אחרים בעמים דומים לויים

 המתעדן גולמי, לאומי מיתוס זהו צ׳יזבאת.
התר ליצירה יסוד ומשמש הדורות במרוצת

הגדולה. בותית
 שם הייתי בדאמוץ דן של יצירותיו מכל

 יתכן הכזבים. ילקוט על דווקא הדגש את
 יתכן שונים, ממקורות שאולים שהסיפורים

 רוחם את ומגבש מבטא רק הזה הקטן שהספר
חשיבותו. בכך דווקא אך רבים, של

המי הדור, של המיתום מרכז זהו
 שפרשה העברית התרבות של תוס

 חשוב חלק הוא ההומור כנפיים. אז
לג עזר בן-אמוץ ח תרבות. כל של
 זה היה התקופה. של ההומור את בש

רוודהתקופה. של חשוב חלק
 עליה ולמתוח הזאת ברוח לזלזל קל כיום
 היום, של בכלים ביקורת קטלנית. ביקורת

 ביקורת זוהי אך היום. של מנקודת־הראות
 את הרואה זו היא הנכונה הביקורת עקרה.

 בשרשרת כחוליה ובזמנד, במקומה היצירה
קולקטיבית. יצירה של

שי בן־אמוץ שדן העברית. תרבות
 מיל- אחרי מתה ותועמלן, דובר לה מש 1 (

חמת-העצמאות.
 אפשר לכך. הסיבות על להתווכח אפשר

 מיל־ של הנוראה הקזת־הרם לכן־ גרמה לומר:
 דור הועלה מיזבחה שעל חמת־העצמאות,

 מקרב — המילחמה הרוגי 6000 בין שלם.
 היוצרים מיטב היו — אלף 600 של יישוב

 גלבים תפסו מעטים התחומים. בכל העבריים
 לחמו, התגייסו, אחרים רבים ושרדו. בעורף
נפלו.

רוודתש״ח של למותה כי לטעון גם אפשר

 ארצה, שבאה ההמונית העלייה גרמה
 הרכב את דראסטי, באופן בדלילה, וששינתה

 תוך לקלוט נדרש הקטן היישוב האוכלוסיה.
 פי עליו שעלתה אוכלוסיה מעטות שנים

 יכול אינו עם שום במיספר. ושלושה שניים
 תשתנה שתרבותו מבלי כזאת קליטה לבצע
כליל.

 לא ההיא התרבות כי לטעון גם אפשר
 קצרים היו ששורשיה די־צורכה, חזקה היתה

מדי. ועדינים
 התרבות — אחרת או כך

 להיווצר שהחלה החדשה, העברית
 ה־ בשנות מתה ,40וה־ 30ה* בשנות

 סיג־ לארץ, חדרו חדשים ערכים .50
חדשים. אורחות-חיים חדש, נון

 היה בדאמוץ דן אחרים, לרבים בניגוד
לתר גם עצמם את שהתאימו המעטים אחד
 שבאה .הישראלית" התרבות זו, חרשה בות

־הארצישראלית". התרבות במקום
שם הייתי בדאמוץ יצירת של זה בשלב גם

 התדמית מן חלק היה זה אותו: לטפח כדי הכל
 בך דן — האחרונות השנים 20ב־ שעיצב

 שלא הנהנתן, הרציונליסט, האגואיסט, אמוץ
דבר. שום על זין שם

חי תדמית שמאחורי ידעתי אני
 התחבא ממש — התחבא זו צונית

לגמרי. אחר דן —
 כפר־קאסם של הטבח אחרי בו נתקלתי

 קטנטנה, קבוצה אז היינו ).1956 (אוקטובר
 מנוי ושהיה המחריד, הפשע נגד שהתקוממה

 ולהרים הזוועה לפירסום להביא עימה וגמור
הפרת״חוק. של במחיר גם קול־זעקה,

 קורבן הביא הוא בן־אמוץ. דן היה אלה בין
 תול־ כי רמז הראשונה בפעם מבחינתו: גדול,

אמי אינן יליד״הארץ הצבר של דות־החיים
מוצאו. של טפח גילה הראשונה בפעם תיות.

 בן־ דן את פגשתי היום, ועד מאז
 אמיתי מיבחן בכל ושוב, שוב אמוץ

 מוסרית. מחאה של אידיאליזם, של
של החיצונית החזות מאחורי כי

 קבוצה של טיבה גם שהתגלה אלא
ידידי-אמת. של

י י ■
 פאראדוכס. כאן יש כאורה ^
תעלומה. מין /

 לאגואיזם, חייו כל שהטיף אדם
 כאגואיסט שנים במשך שהתנהג

 הרבה כל-כך אליו משך זה איך גמור,
אהבה?

 לא־ וגם ידידיו, את ראיתי חוליו בחודשי
 בו נוהגים מרחוק, רק שהכירוהו אנשים מעט

 ימים בו טיפלו וידידיו בתיה אין־קץ. באהבה
 היה לא מותו ביום חודשים. במשך ולילות,

 לטיפול עדות וזו אחד, פצע־לחץ גופו על
כמוהו. שאין מסור

 אגואיסטי כל־כך היה האיש אם
אליו? הזאת האהבה מניין —

למ שמתחת הרגישו שרבים אלא זאת אין
 אישיות אחר, משהו חבוי האגואיסטי עטה

 הכלוא פרטי רן ממש, מוסתר אדם אחרת,
 הזמן, כל כך חשתי אני הציבורי. דן בתוך

במעומעם.
 ובין בן־אמוץ דן בין הדמיון נפסק כאן

 האישי הקסם להקסים. ידעו שניהם דיין. משה
 הסוף עד אך מיליונים. כבש דיין משה של

 במחלתו. גם אמיתיים. ידידים בלי דיין נשאר
 אדם היה הוא שגם לדן, ואילו מותו. ערב גם

 ידידים הצורן בשעת נמצאו שופע, קסם בעל
ידידי־אמת. לרוב.

 מן חלק להסביר יכולה דיין של הדוגמה
 היה הוא בחסד. אגואיסט היה דיין האגואיזם.

קמצן. היה הוא כפייתי. אספן
שהאגואי מאוד יתכן זו, מבחינה

ב החנקת־הרגש של תוצאה היה זם
 עד הדברים את והביא הנעורים, ימי

 רגש רגש. חסר אני ההגיוני: לשיאם
 על דאם נותן לא אני חולשה. הוא

הנכו מכאן זין״). שם אף־אחד(״לא
 של התיאוריות את לקלוט דן של נות

שהפ איין־ראנד). קרוי(בשלב משה
עליונה. למיצווה האגואיזם את כו

 על דן את שאל דנקנר שאמנון לי (אומרים
 על השיב ושרן האחרונים, בשבועות עוד כך,
נכון.״) זה ־אולי כך:

אחרת. נימה דן אצל כך על נוספה לדעתי
 תהילימזייגר מוסייה סבל בבן־שמן כנער
 יל־ חדש. עולה כל שרדפו הצברים, מהילדים

אכז להיות יכולים בארץ־הגירה דים־ילידים
 הי־ ובארץ חדשים, מהגרים כלפי מאור ריים

כמה. פי אכזרית ההם בימים זו תופעה תה
 מאוד- חשש מפולין, שבא שמנמן נער דן,
 נשאר זה פרייאר. כאל אליו שיתייחסו מאוד
 קווים כמה מסביר זה החיים. כל במשך אצלו

 פרייאר כאל אליו• שיתייחסו הפחד בדמותו.
 הזה הפחד — שום־דבר תמורת משהו יתן אם

 לאי־הנכונות לקמצנות, לאגואיזם, הוביל
 בבית- חבר של ספל־הקפה עבור אף לשלם
 הוא שחטא שאמרה תורה — תורת־קרוי קפה.
 זה את הפכה — תמורה בלי משהו לתת

לאידיאו בשעתו התייחס דן לאידיאולוגיה.
 לא־מעט. בה והתחבט דתי, בלהט זו לוגיה
 בלי שלו לתערוכה אנשים להזמין מותר (האם

תשלום?)
 שלילה כמובן, היא, כזאת גישה

 האהבה שהרי — האהבה של גמורה
לת לצפות מבלי נתינה, כולה היא

מורה.
 לכולנו חילק כאשר במסיבת־הפרידה,

הא התורות לכל דן התכחש מאוספו, מתנות
 היה זה החוצה. פרץ ביותר הפנימי האיש לה.

אהבה. אליו ושמשך לאהוב, שידע איש
ניצחת. תבוסה נחל האגואיזה

■ ■ ■
 במיקרה, די התקבצה, ימים כמה פני ך
 לשולחן מסביב אנשים של קבוצה /

 מקומו על בן־אמוץ, דן על דיברו בכסית.
 על שונות ריעות נשמעו העברית. בתרבות

 אך אישיותו. ושל יצירתו של אחר או זה חלק
מע שיחזיק קונסנזוס, שרר לשולחן מסביב

 החשובים היוצרים אחד הוא בן־אמוץ שדן מד:
 בתקופה הארץ שנוף האחרונות, השנים 40ב־
 הוא מאיתנו יילך שאם בלעדיו, יתואר לא זו

התר בנוף חור — גדול חור אחריו ישאיר
 אנשים של בליבם חור ישראל, של בותי

רבים.
שני. לו קם לא תחליף. לו אין

בן*אמוץ דן
הקשיחות מחיר

המקובל, המוסר על המצפצף האיש העברית השפה מילון על יותר הדגש את
 הסלנג את ולשמר לעצב שעזר המדוברת,

 יצירות על מאשר מתרבות), חלק הוא (שגם
אחרות.

 בערכם לדון מוסמך עצמי את רואה אינני
 הזמן, במיבחן כי יתכן ספריו. של הספרותי

 יותר הרבה בתשומת־לב יזכו לאחור, במבט
 נחשבו כאשר הופעתם, בעת מאשר גדולה

קלה. כספרות
היש התרבות במיכלול אולם
 האחרונות, השנים 40 של ראלית
 אי־ מקומו. את בן־אמוץ ח תופס

 הזאת התרבות את לתאר אפשר
 לתאר שאי־אפשר כשם בלעדיו,

 עמוס בלי אופיר, שייקה בלי אותה
 ״הגשש בלי זך, נתן בלי קינן,

 כמה רק להזכיר אם — החיוור״
שונים. בתחומים שמות

 כמה התופעה, בן־אמוץ דן על כאן **ד
ם י ל מי האיש. בן־אמוץ דן על ל

 של ביותר הקרוב החוג עם נמניתי לא
 מדורו את כתב שבהן בשנתיים לא גם ידידיו.

הזה. בהשלם
 לדן מיוחדת חיבה לי היתה אבל

 שכאשר מפני האיש. בן־אמוץ
משמעות. לפגישה היתה נפגשנו,
 דברים הרבה דן על נאמרו השנים במהלך
 דואג שהוא בחסד. אגואיסט שהוא שליליים.

 לתורת־חיים, האגואיזם את שהפך לעצמו. רק
 האיץ־ בתקופת קרוי משה הערצת כדי עד

 בי שהפציר דן זה היה (ואכן, שלו. ראנד
 איש כמעט כאשר החדש, העילוי עם להיפגש

שמו.) את עדיין שמע לא
את ועשה לו, שיצא הזה השם מן נהנה דן

מוסרי. אדם היה בן־אמוץ דן
 הפקעת נגד הגדולות בהפגנות היה הוא

 באמצע ")9 בגליל(־שטח הערביות האדמות
 שור־ נגד בפעולה השתתף הוא .60ה־ שנות

 אנשים רק כאשר דיין•, משה של העתיקות
 באליל־ההמונים לפגוע העזו מאוד אמיצים

הכיפורים. ויום ששת־הימים בין דאז,
אמי מיבחן בכל ושוב. שוב וכך

הצ נפלו קלה, לשעה תמיד, תי.
ואגו ציניות של האופנתיים עיפים
 — שהוא אחר, דן והתגלה איזם,

האמיתי. ח — לדעתי
— מכולם השונה האחרון, במיבחן גם כך

 כמו המוות. מול מחלתו, מול בן־אמוץ דן
 וחסר- נואש בקרב קרבי חייל של מיבחנו
על חיים סכנת של מיבחן בכל כמו תוחלת,

 הצרוף, האמיתי, לאדם המיבחן זהו יונה,
הגולמי.

בהת אחר או זה פרט על להתווכח אפשר
 אני אבל המוות. עם בן־אמוץ דן של מודדותו

אי הזאת. ההתמודדות עצם על הערצה מלא
 כך. להילחם מסוגלים שהיו אנשים מכיר נני

 חשובה אנושית תרומה תרם שהוא חושב ואני
 אומץ־הלב המוות. של לדודמיסטיפיקציה

בעתיד. לרבים יעזור שלו
 אדם להערכת מאמות־המידה שאחת יתכן

 במיבחן סביבו המתלכדים האנשים טיב היא
זכה. דן זו, אמת־מידה לפי כזה. עליון

 חזרה זה שבמיבחן בלבד זה לא
הנהדרת, אפולו בתיה רעייתו, אליו

 אדני־ באתר ברתייחוקיח חפירה בצורת *
 היחס ר11 להפרן בךאסוץ רן ביקש אורת•

 שר ₪ך-העתיקות כרפי ,ד,סלח; שסי הרי
■1י"
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