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 של משותפת תרבות מדינה, כאן נוצרת

 שלאט־ כמו הנה. שנא מי של תושבי־המקום.
 זאת בכל שהיא אמריקאית, תרבות קמה לאט
 היתה נאמר. האנגלית, התרבות מאשר שונה

 ושל אנגלים ושל אינדיאנים של תערובת
הלאה. וכך צרפתים,

 לא — אחרת מדינה כאן להקים סיכוי היה
 את או ארץ־ישראל, את אבל יהודית, מדינה

 מה או פלשתינה, את או ארץ־ישמעאל,
 תרבויות של תערובת יש שבה לזה, שתקרא
 שיחיה פה, לחיות שרוצה מי שונות.

 במשך הדורות, ובמשך בשני, אחד ושיתערבב
 כהחלטה לא פה. חי מי נדע אנחנו הזמן,

 האנשים מיהם יקבעו, שהחיים אלא מראש,
כאן. שחיים

■ ■ ■
 אתנחתא לעשות רוצה אני קינן: חיים

 שאתה חושב שאני קטע לך להשמיע במלל,
 אוהב שאתה יודע קצת אני בעצם, תאהב.
בשבילך. זה אותו.
 כנפך״, תחת ,הסיס•!׳ ד,שיד שמ?1(מ

דיטד,) של בניצזעד,
רבה. תודה מאוד, יפה יפה, בן־אמוץ: דן

אה? זה, את אוהב אתה קינן: חיים
 מאוד־מאוד אני מאוד. בן־אמוץ: דן
 ופרפורמר אדירה, זמרת ריטה. את אוהב

אדירה.

 אם חיברת, אתה בן־אמוץ, דן קינן: חיים
 לסלנג מילונים. שלושה לפחות נכון, חשבוני

 לדיבור־ יודע, אני או מדוברת, לעברית או
 המילון לעברית, עולמי מילון לו. נקרא רחוב

 ב', חלק מדוברת לעברית האחול־מניוקי
 היתולי מילון — המליצה תפארת וכליל

לועזיות. למילים
 לעברית שניים זה לא, כן־אמוץ: דן

 נתיבה עם ביחד הם הכרכים שני מדוברת,
 עברית לא זה השלישי כמובן. בן־יהודה,
 של שפת־ההשכלה, של עברית זה מדוברת,

.19ה־ המאה
 עם שלך הרומן התחיל איך קינן: חיים

סלנג? עם שפה,
 חושב אני יודע, לא אני בן־אמוץ: דן

לא? מקטנות, בן־אדם כל מלווה הזה שהרומן
 את שם אחד כל לא אבל כן, קינן: חיים

עליו. האצבע
 יתכן אבל יודע, לא אני כן־אמוץ: דן
 הנה כשבאתי כאן, שלי הזרות שדווקא מאוד,
 עברית, דיברתי כמסתכל... דווקא ,13 בגיל
 בחוץ־ עור עברית א' מכיתה למדתי אני

 מילים מיספר היו הנה, כשהגעתי אבל לארץ.
 היו לא הן אבל חופשי, באופן אותן שאמרתי

היל ״חי־נפשי״, כשאמרתי מדוברות: מילים
צחקו. דים

״חי־נפשי״? אמרת ואתה קינן: חיים
 ״חי־נפשי״ אמרתי בטח, בן־אמוץ: דן

ואמר ״חי־נפשי" אמרתי להישבע, כשרציתי
ראי כאלה, מילים כמה איך. ולא ״כיצד״ תי
 מילה. זאת הלא בסדר? לא פה מה רגע, תי:
 בנו שץ, ליליק שלי חבר למשל, גם, לי היה
 10 איזה מהארץ נעדר שץ, פרופסור של

 נסע ,30ה־ שנות בתחילת עזב הוא שנים.
 ירושלים, יליד הוא — חזר כשהוא לאמריקה.

 — מאד שוטפת עברית מדבר ירושלמי, ילד
 ״מה אומר, היה הוא שוטף זרם ובאותו

 אתה ״רגע, אמר, הוא כן, הזה?״ של הדרסיה
 וזה הפוסטה.״ בניין מול זה זה? איפה יודע לא

לגמרי. טבעי
 מייצגת מילה שכל לב, שם מייד אתה אז

 מנגינה לה ויש התפתחות, מייצגת תקופה,
ומלודיה.
 תלוי אחר־כך אותה, כותב שאתה ומילה

 היא ואז אותה, אומר אתה נגינה באיזה
אחרת. משמעות מקבלת

 מאוד. פשוט דבר — ״נו״ כמו מילה קח
 20ב־ לפחות זה את להגיד בפירוש יכול אתה

 זה אחת וכל אחד כל נו־נו, נו, שונות. צורות
לגמרי. אחרת משמעות

 מופיעות לא האלה המילים ומעניין,
 תיקנית עברית של במילון בכלל. במילון

 ״איכס", מוצא לא אתה ״אוף״, מוצא לא אתה
״הופ״. מוצא לא אתה ״אחח״, מוצא לא אתה

נפשית? שבהרגשה תיאור זה קינן: חיים
 את מקבל לא אני בעיני. םן־אמוץ: דן

 יהודי. אתה תגיד: שאתה כמו בדיוק התיאור.
 מחליט אתה יהודי. לא אני יהודי. לא אני אז

 היתה שלי שאמא זה בגלל רק יהודי שאני
 וזה, וזה וזה זה פירושו יהודי אם אבל יהודיה.

 את מגדיר לא אני אז זה, את מקבל לא אני
כיהודי. עצמי

 של אבא לא אם סבא, זה ומה קינן: חיים
אבא?
מזה. יותר זה לך, אמרתי כן־אמוץ: דן

 אל הבנים. אל יחס זה הרגשה, זה דמות, זה
 את רואה לא אני זאת ומבחינה שלהם. הבנים
יופי. בסדר, ילדים, להם יש כנכד. עצמי

 ולא ״נכד״ שאמרת מעניין זה קינן: חיים
״סבא״.
מה? כן־אמוץ: דן

 את רואה לא ״אני אמרת קינן: חיים
כנכד״. עצמי
 רואה לא גם אני כן, אה, כן־אמוץ: דן

 כל אופן, בכל אחד. אף של כנכד עצמי את
 מזמן כבר נכדם, להיות אמור שהייתי אלה

אינם.
ילדיך, ארבעת ילדיך, מבין קינן: חיים

הילדים? לאחד מיוחד קשר איזה לך יש
 יותר, או פחות כולם אל בן־אמוץ: דן
 הקשרים האמת, למען אבל קשר, סוג אותו
 הם שלי הבנים אינם שהם אנשים עם שלי

 הילדים. עם מאשר אינטנסיביים יותר הרבה
לו. כראוי אחד כל אומרת, זאת

 את לי חייבים שלי שהילדים חושב לא אני
 שאני זה בגלל רק אוטומטי, באופן אהבתם
 אני לעולם. להבאתם תרמתי אותם, הבאתי

 כשליח, כדוור, בסך־הכל עצמי את רואה
 אחד, ממקום גנים של חבילה שהעביר

 ונוצר שנייה, למישפחה אחת ממישפחה
 לי מגיע לא זה בגלל רק אבל חדש. משהו

דבר. שום
 ראוי להיות צריך אני אומרת, זאת

 להיות צריכים שהם כמו בדיוק לאהבתם,
 הילדים שהם משום רק אבל, לאהבתי. ראויים

אוטומטי. באופן דבר שום להם מגיע לא שלי
 משמעות אין אומרת, זאת קינן: חיים

בן־אדם? עוד שזה העובדה על נוספת
אין. בפירוש אין, אין. לא, בן־אמוץ: דן

 שלך ולילדות לילדים לא קינן: חיים
לנכדים? ולא

 נראה במיקרה, אין. לא. בףאמוץ: דן
 סימפאטיים מספיק הם שלי שהילדים לי,

 חברים כמו אבל באמת. לשיחה וראויים
צעירים. לי, שיש אחרים

 לא אני אם שלך, המבוגר הבן קינן: חיים
היום? 33 בן טועה,
 הוא כן. כזה, משהו בן־אמוץ: דן

 מה על לנו אין עוסק שהוא במה אז פיסיקאי.
 אחרים דברים הרבה לנו יש אבל לדבר,

 במהירויות עוסק הוא עליהם. לדבר שאפשר
 זה מה יודע לא משהו? לך אומר זה נו, כימיות.

בכלל.
 הילדים עם לדבר לך יוצא קינן: חיים

שלך? הילדים של
מדברים. לא עוד הם לא, כן־אמוץ: דן

קטנים. הם מדברים, לא עוד הם
הם? כמה בני קינן: חיים

 לו קורא שאתה הנכד בן־אמוץ: דן
שלוש־ארבע. בן הוא ביותר הגדול הנכד

נועה? של הבן זה קינן: חיים
 שמו כן. נועה, של הבן בן־אמוץ: דן
כיילב. כלב.

בסך־הכל? יש כאלה כמה קינן: חיים
ארבעה. בן־אמוץ: דן

שלה? כולם קינן: חיים
 יש ולדור שלה, שניים לא, בן־אמוץ: דן

בת. או בן
הבכור? זה קינן: חיים

בת. או בן יש ולפיקו בן־אמוץ: דן

 או חברים מאוד הרבה לך יש קינן: חיים
בודד? להיות זמן מוצא אתה מכרים.
 זה מה בוודאי. הזמן. רוב בן־אמוץ: דן

 שיש כמו חברים, שניים־וחצי לי יש חברים?
)22 בעמוד (המשך

י— 21

חברים.״ וחצי שניים בקושי אחו.
 בעזרתם מפענח אתה סימנים. המון לפניך
שלמה. תקופה

■ ■ ■
 בן־ דן פעם, אמר מישהו קינן: חיים

 וחכמה, ניסיון צוברים אנחנו החיים כל אמוץ:
 אנחנו הכל, ויודעים חכמים כבר כשאנחנו ואז

ומתים. צונחים
(צוחק). בשימך. דבר בן־אמוץ: דן

 פעם. אמר מישהו אמרתי קינן: חיים
 עליך שמהלכים הקסם מה בשמו. דיברתי

צעירים? אנשים דווקא
 קודם התיקווה. הסיכוי. בן־אמוץ: דן

 ההתאבנות, את רואה אתה שסביבי מפני כל,
 שלאט־לאט אנשים של ההתאבנות את

 ומתעקשים שלהם, האמיתות את צוברים
לנסות. רוצים ולא בהן, להחזיק
 מרסו מרסל בשביל לכתוב רציתי פעם אני

 הזה. הרעיון על בנוי שהיה קטע־פנטומימה,
 על בדיוק בנוי היה מזמן.) שלי, ידיד היה (הוא

 והוא הבימה, על הולך שאדם הזה, הרעיון
אמי אמיתות. של תכשיטים אמיתות. צובר
בתוך עטופה כזאת אמת וכל גדולות. תות

 והם מתים שהם צעירים יש יודעים, לא והם
 את קיבלו לא עוד הם בזה, הרגישו לא עוד

 שיש כמו מתים. הם אבל מתים. שהם ההודעה
 יותר, מועטים באמת אבל צעירים, אנשים גם
 אתה יש. מאוד מעט המבוגרים. האנשים בין

 האלה, המוזרים להם קוראים אותם, רואה
אחרים. הם כן? המשונים.

 לנכד וסבא לארבעה אב אתה קינן: חיים
לנכדה? או

 שלי לילדים סבא, לא אני בן־אמוץ: דן
סבא. ממני עשה לא עדיין זה ילדים. יש

זה? איך קינן: חיים
 צריך אני סבא? זה מה כן־אמוץ: דן

 כדי .,להגדרות אדון אני עצמי, את להגדיר
ך מייד אני כסבא, עצמי את אגדיר שאני רי  צ

 חליפה צריך אני מקל, צריך אני שלייקעס,
 להתחיל צריך אני מיגבעת־קש, לבנה,

זה. לא זה זה, לא זה טיפה. להשתעל
סבא? ביולוגי, תיאור לא זה קינן: חיים

לא. כן־אמוץ: דן

 של קולות בעצם, שהן, האלה המילים כל
 מקום באישזהו וצריך מופיעות, לא שפה,

 לרשום שצריך בוודאי לרשום. זה, את לתעד
 מפני תקופתית. התפתחות שמייצגים דברים

 בספר יקרא שנה 50 בעוד מישהו שאם
 עלה סתם יודע, אני — בבולוואר" ״טיילנו

 אם מדובר מה על ידע לא הוא — דעתי על
 אתה אם היום, אבל צרפתית. יודע לא הוא

 ספסל על ״ישבנו יגיד שמישהו תשמע
 המאה, תחילת שזה תדע אתה בבולוואר״,

 תחשוב אתה מושבות־הברון, שזה תדע אתה
מטולה. או רחובות, או ראשון, שזה

שערה, שכל בלש, אצל כמו חומרים אלה
פותחת מילה, רבע כל נייר, של קרע כל

הת מלא והוא צובר, והוא סרטים. עם קופסה,
 בסוף צובר. שהוא האלה מהאמיתות להבות
מת של ענקית בערימה מלאות שלו הידיים

 רואה והוא כאלה, גדולות אמיתות של נות,
 והוא ביותר, הגדולה האמת את המתנה, את
 את יפיל שהוא מבלי אותה להרים יכול לא
אלף. זה בתוכו. וצבר אגר שהוא הדברים כל

 יותר טיפה סיכוי גם יש צעירים, לאנשים
 סימן־ להעמיד לפחות או שינוי, לחולל גדול

סימני־הקריאה. ליד שאלה
להעמיד? המילה על רגש עם קינן: חיים

 מתחילה הזאת הבעיה כן, םן־אמוץ: דן
 כל לא כן. האחרון. בזמן אותי להעסיק

מזמן, כבר זקנים שהם צעירים יש הצעירים.
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ו נמו חבוים, וחצי שניים ל׳ .,יש נ אום ו


