
ן ^ העי עומדים מאחוריה העצים. אחד לרגלי לבדה ישבה בן־אמוץ נעמי 1ך
^1 ן צפריר. שלמה והצייר דן, של הביוגראפיה אח הכותב דנקנר, אמנון תונאי 4 1,

 ידיים זוג של ותבליט מסויימות, אותיות
משיש. עשוי

 מונח, מלבן של רגילה מתכונת הפשרה:
האו מיוחדת: זו אבל שטוחה. אבן־ראש ועליו
 בן־אמוץ — ״דן־מוסיה הכתובת של תיות

 שקועים, אינם והתאריכים ־תהילימזאגער"
 עבודת־ הצריך הדבר בולטים. אלא כמקובל,

 של העליונה השיכבה להרחקת עדינה סיתות
האבן.

 נחישתן, דן הוא המצבה את שהכין הסתת
 דן את שהכיר לסיתות־מצבות, מיפעל בעל

 שהשפיעו מספריו, שלושה באמצעות רק
 זיונים זלשכזח, לזכור עמוקות: לדבריו, עליו,

 של בוגר בעצמי ״אני זין. שם לא הכל, לא זה
העיר. יום־כיפור," מילחמת
לב כרטיס־ביקור פשוט שלח הימים באחד

 לו הביאה היא המצבה. את לתרום והציע תיה,
על בסיפור בהן חתם שדן האותיות צורת את

 נחושתן הכין בדיוק זו דוגמה לפי אושוויץ.
 באותיות השתמש לא מעולם הכתובת. את

לכן. קודם אלה
 לסתת וביקשה בעבודתו התבוננה בתיה

 אחזה בוטחת ביד הנותרות. פני־האבן את
 היה ״זה הסיתות. את והשלימה בכלי־העבודה

מהר,״ זה את תפסה שהיא איך לראות מדהים,
 ★ ★ ★ נחושתו, אומר
 מ״ששת גדול זר מונח היה האבן ל *ל

— לזר מתחת בהלווייה. כמו קוראיו",
 אותו כתב לדן. שיר בכתב־יד ואליו דף,

מותו על ששמע עמאדו, אשר בשם מהנדס

ל ח ב ר :1א ם ל י צ , י י ר ל ה א ס ד

 ערב השישי, ביום הביתה בנוסעו רן של
 הביתה ובבואו התרגש, הוא שימחת־תורה.

 גם לו חיבר אחר־כד בלאדינו. השיר את כתב
 השיר את שיתרגם אדם מצא כשלא מנגינה.

בעצמו. זאת גם עשה לעברית,
 בו האיצו השיר את ושמעו שראו חבריו
 בשעת לבתיה. נתן הקלטת את אותו. להקליט
בלחש. השיר את לה שר האזכרה

 הניחה, אלמונית היחידי. השיר זה היה לא
 לעציץ הקבר. ליד עציץ האזכרה, לפני עוד

 שיר ועליה קטנה, לוחית מחוברת היתה
אותו. לקרוא כדי להתכופף צורך היה קצר.

ג/, 1 ,ע/ 1
מ/ 1

3
ד י א/ת? מ׳/0 ןו

ן סט** 1
נמ/£/|3/

̂אה 1 ס

!  _
ל8>59

עציץ, הניחה מעריצה
 ״דן, שיר: היה שעליו 11 !1#1 /1\
 בדרך שנוצר על / בי, שנטעת על /

 / עד / לידתך מאביב / הכלות המלים
 / תהומית כנות באותה / מותך. סתיו

."1989 אוקטובר / בשמח. / ובחום!

"1929 - 1989 בן־אמוץ־תהילימזאגער ״דן־מוסיה הכתובת לידהמצבה
 לזר מתחת .1946ב־ בפלי״ם שרותו מימי דן של תצלום מונח היה

קירשנבאום. ומוטי ממבוש איצ׳ה הראל, יוסי מימין: עמאדו. שכתב השיר מונח היה
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