
את שפירסם וזעודך הצלליות אמן אלג׳ימלינו

תרבות תולעי

ז׳דאושיסט
 היומדה בעלי האירועים שבכל הקירקסי
 במופע־הבידור־התת- שנערכו האמנותית,

 הגיאולוג של בהפקתו ,80 תל־זזי אמנותי
הצל אמן שהציג זה היה פרזל, אמנון

 אלג׳ים־או־ אכרהם הירושלמי, ליות
 ״אלג׳י- ירושלים אמני בפי המכונה שק,

הצלליות״. אמן מלינו
 החדשים לדורות אלמונית דמות אופק,

 מזה עוסק הארצישראלית, האמנות של
וחתו כלבים של צלליות בהקרנת שנים

 מישחק- כאותו מראות, באמצעות לים
 על זכות־יוצרים טוען הוא נודע. ילדים

זו. הקרנה
 אופק- מר הקרין 80 תל־חי במופע

״אלוהים״, המילה את במראותיו אלג׳ים

אופק־אלג׳ים אברהם
הישראלית באמנות הניוון סמל

 זה במעשה אמנות־מושגית. של כמעשה
 הגלילי, האירוע של הריקנות את המחיש

ברזל. מר שבהפקת
 כאמו־ דרכו את החל לא אופק-אלג׳ים

לשווא, האלוהים שם את המקרין צלליות
 החל אופק־אלג׳ים גליליים. נופים פני על

 השומר- של אמנותי כפוליטרוק דרכו
 כותב הז׳דאנובי. העידן בשיא הצעיר
כא אופק-אלג׳ים, את זוכר אלה שורות

 השומר־הצעיר בקני עובר היה זה שר
 כדי כלשהם, כישרונות־ציור לגלות ודואג

 בסיס על להדריכם להנחותם, לכוונם,
 הוא הלא הסוציאליסטי, הריאליזם ערכי

 עשה אופק־אלג׳ים הסטאליניסטי. הציור
 אשר את בציור, הצעיר השומר בסניפי

 אלא בספרות, שמיר משה הסופר עשה
מוב כישרון בחוסר זאת עשה שהראשון

שמיר. של לפעולתו בהשוואה הק,
 מגיע אופק-אלג׳ים היה לחודש אחת

 לבחון בירושלים, השומר־הצעיר קן אל
 הקן. חניכי ציירו אותם ציורי־הקיר, את

 היה להפגנות. פוסטרים בדק כן כמו
 בו שהיה יותם, בשם בחור שלנו בגדוד
 שהיה ודומני צייר, של כישרון ניצוץ

 הזאת הרכה בנטיעה שקיצץ אופק, זה
תום. עד והשחיתה

 נפתלי קניספל, נירשון עם ביחד
״מ המכונה האמנותי הזרם (אבי בזם

ריאלים־ אמנים ועוד קרוון דני מת״),
...................ויו!!■ ■ 618 -

וה אופק־אלג׳ים פעל טים־סוציאליסטים,
עשרים. לו מלאו בטרם לשיא־הישגיו גיע

 אופק-אלג׳ים הי שנים 25מ־ יותר מזה
 הוא אותו האמנותיים, הישגיו שיא בצל

 לשווק מנסה בעודו גבו, על כצלב נושא
שו באופנים ולעניין, למכור עצמו, את

ה בעולם שונים זרמים באמצעות נים,
אמנות.
 או כישרונו, את קברו שתיסכוליו אלא

 הוא השנים ועם כישרונו, שרידי את
בהד עסקן־אמנות-ירושלמי־מקומי. הפך
 קארל של בדתו רבה מאדיקות עבר רגה

יצי גיבור של בדתו לאדיקות מארכס
 אותן במהלך ם. י ה ו ל א — האחרונה רתו

 אופק־אלג׳ים הצליח וניסיון גישוש שנות
 ולהפוך הטוב, שמו שאריות את למחוק
ה שבאמנות והרקוב הרע כל של לסמל

 את התסיס שנים כחמש במשך ישראלית.
 להפוך בטענה־תביעה האקדמיה תלמידי

ב לאמנות־יהודית. לאקדמיה בצלאל את
 ־כיועץ־אמנו- בתפקידו נכשל תקופה אותה

 הוא בטלוויזיה. מחלקת־האמנות ומנהל תי
קודמיו. שעשו כל את שם השחית

 בירושלים ישיבתו שנות עשר במהלך
 ״ריאליסטי- ציור־קיר אופק־אלג׳ים יצר

 הדואר־המר־ קיר על סוציאליסטי־יהודי״
 לאחת נחשב זה ציור־קיר בירושלים. כזי

 הישראלית. שבאמנות הגרועות האפיסודות
 לשני אופק־אלג׳ים חבר האחרונות בשנים
 אירגון הקים עמם וביחד רוסיים, אמנים

 בשם לאומני, בנוסח ציוריים לפרוייקטים
 ליד בוצע מהפרוייקטים אחד לוויתן.

ב נעשו אחרים פרוייקטים הגדר־הטובה,
 גדולה כמות בירושלים. המישטרה תחנת

 אלג׳ימ־ הפיק אותן אמנות, צלליות של
שקי עם מיד נעלמו במידבר־יהודה, לינו
יצירתן. ביום השמש עת

האח הרצון שעת היה הפוליטי המהפך
 של לערכים מעבר אופק־אלג׳ים. של רונה
 נזקק ומסיכה...״ פסל לך תעשה ״ולא

 לאמן המד זכולון שר־החינוך־והתרבות
 לשלוט מסוגל שיהיה דתית, אמונה בעל

 סיפק הדתי השד צרכי את ישראל. באמני
 במועצה־ כחבר מונה הוא אופק־אלג׳ים.

 הציירים. של כנציגם לתרבות־ולאמנות,
 הציירים אירגון של האחרונה בוועידה
צל בעזרת אופק־אלג׳ים, הבהיר בישראל

ש הסוציאליסטי, הריאליזם בנוסח ליות
יש אמני כראש בו, לבחור להם מוטב
 לאן בדיוק הבינו שלא האמנים, ראל.
 מתוך חלקם !בו בחרו אופק-אלג׳ים, חותר

 עניין חוסר מתוך וחלקם להמר חנופה
באגודתם. בנעשה

 של נציגם הוא אופק־אלג׳ים : התוצאה
 והוא במועצה־לתרבות־ולאמנות, האמנים

 פרוייקט אין אחרות: במילים נשיאם. גם
ביש להתבצע יכול כלשהו ציבורי אמנותי

אופק־אלג׳ים. של תמיכתו בלא ראל,
 תל־חי אמרגן את שהניעה הסיבה זו

 אופק־ את להביא ברזל, אמנון מר ,80
 המופע־הבידורי, אל וצלליותיו אלג׳ים
הש האוונגרדי. שיא־הבידור להיות שנועד

 הגלילי במופע אמדהצלליות של תתפותו
 התעשייתי״ ״השקט את הסתם, מן הבטיחה,

אנ שכן מישרד־החינוך־והתרבות, מצד
 פשרו את הבינו לא במישרד הדת שי

 היה לאופק־אלג׳ים .80 תל־חי של ומהותו
 שלו במראות בו, הכרה בבחינת זה מופע

שלו. ובצלליות
 בהקרנת שנכח צעיר, קולנוע במאי

 המראה בעזרת אופק־אלג׳ים של האלוהיט
 הצל־ אמן ״אלמוזלינו, :מילמל שלו,
 יותר עשר פי זה את עושה היה ליות,
משכנע!״ ויותר טוב

 ביותר הבולט הסמל הוא אופק־אלג׳ים
ש סמל הישראלית. באמנות הניוון של

 כאשר השקיעה, אחרי הסתם, מן יעלם,
 על צלליתו את להקרין תחדל השמש
הישראלית. האמנות של המוצק הסלע

התנופה
והאחרית

 תולדותיה לבחינת מכובדים, ציוני־דרך
 ,20ה־ במאה הארצישראלית הספרות של
 אור שראו הספרותיים כתבי־העת הם

 יוסף שבעריכת כהאדמה, כתב־עת כאן.
הרא התקופה את מצייג ברנו, חיים
 הראשונה. מילחמת־העולם שלאחר שונה

 צבי אורי שבעריכת סדן, אחר, כתביעת
 .20ד,־ שנות אמצע את מייצג גרינברג,

 שלונסקי אברהם שבעריכת כתובים
 העשייה את מייצג שטיינמן ואליעזר

ש הרעים, שילקוט בעוד ,30ה־ שנות של
 שמיר, ומשה טנאי שילמה בעריכת

 אמצע של הפלמ״חי האוונגרד את מייצג
 שבעריכת דוכני, לקראת .40,־ד שנות
 האוונגרד את מייצג ועמיתים, זך נתן

קרי סימן .60ה־ וראשית 50ה־ שנות של
 פרי, מנחם הדוקטור שבעריכת אה,

 בראשית מחודשת להגדרה ניסיונות מייצג
 סביבו לגבש הצליח ופרוזה ,70ה־ שנות

הייצו היוצרים את האחרונות בשנתיים
 כתב־ אלה. ימים של והניסוניים גיים
 העומר, הוא השנים ברבות שנשכח עת

הספרו המטרה "בעלי כתבי־העת ראשון
 שימחה בידי שנערך המוגדרת, תית

 בן־־ציון ש. המכונה גוטמן, אלתר
 והצייר המספר של אביו ),1932—1870(

גוטמן. נחום
 מתהום העומר של גאולתו מלאכת את

 גוברין נורית החוקרת עשתה הנשייה
 כתב־עת של תנופתו — העומר בסיפרה

 הפרופסור תרמה זה בספר *. ואחריתו
והקיטלוג המיון למלאכת הרבה גוברין

גוברין נורית
הנשייה מתהום גאולה

 לספרות תרומתם ולבחינת העת, כתבי של
בארץ־ישראל.

המאמץ של סיפורו הוא העומר סיפור

 תנופתו — העומר — גוברין נורית *
 יצחק יד הוצאת !ואחריתו כתב־עת של

עמודים. 284 בן־צבי,

 למרכז בסיס 1906—9 בשנים בארץ להניח
העב הספרות שעיקר בעוד עברי, ספרותי

 זהו ובמרכז־אירופה. ברוסיה נכתב רית
 איש בן־ציון, שימחה הסופר של סיפורו

 מרכז לבסס כדי ארצה שעלה אודיסה,
 אחד־ בתורת מאמונתו כחלק זה, תרבותי

 בארץ־ רוחני מרכז יצירת בדבר העם,
ישראל.

 הרי ״חזון״ למילה כלשהו ערך יש אם
 מילה של המחשה בבחינת הוא שהעומר

 ספרותי כתב-עת לפרסם הניסיון עצם זאת.
 ארץ- של התרבות נושאי טהרת על

 אלף 50 רק מצויים שבו במקום ישראל,
 הוא עברית, דובר אינו שחלקם יהודים,

ונחרצים. נחושים ואמונה לחזון ביטוי
 הוא אך מעולה, כתב-עת אינו העומר

במא החל מאמרים, שריכז כתב־עת היה
 ש־ הבית חיות אהרוני ישראל של מרו

 של רשימתו דרך עבור בארץ־ישראל,
 אל מלשון פרדיצ׳כסקי יוסף מיפה
דיל־ למאיר חפרנו בבאר וכלה לשון,

(גוטמן) כן־ציון שמחה
העברית הלשון בכוח אמנות לצקת

 סטאטיסטיות רשימות בו היו קנטקי.
אג בידי שלוקטו כפי מרתקות,  סמי־ ז
 משה של סיפוריו וראשוני לנשקי,

 פורסמו מוסה. חוג׳ה הוא סמילנסקי,
המ של שיר טוביה, פר* של דברים בו

 של וסיפורים קצנלסון, יצחק שורר
הספרדים. חיי על שמי יצחק
הח סיפורו את טשאטשקיס. ש״י

 עגנו, ש"י הנובל חתן של הראשון שוב
 בב, ודי בהעומר, בן־ציון ש. פירסם

 כתב־עת של תרומתו את להעריך כדי
קצ תקופה ששימש עגנון, לספרותנו. זה
 בשמו העומר, של כמזכיר־המערכת רה

 למעריך נחשב טשאטקיס, ש״י הקודם
 הספרותי. פעלו ושל בן־ציון של ולמכבד
 סיפר ירדני גליה עם עגנון של בראיון

 ״הייתי :בן־ציון על מזכרונותיו מעט לה
 עמי הבאתי יותר. עוד ותמים מאוד צעיר

 היכולה העיירה. של הנאיביות כל את
 בשבילי היתה מה בנפשו לשער את

? באר-ן אז שחיו הסופרים כל עם הפגישה
הרא הסופר היה כן־ציון ש׳ )---------(

ת, עטו שנפגשתי שון א  עשה הוא ואף כ
 בעוד אסתט, היה הוא עצום. רושם עלי

 היה בן־ציון המוסר. איש היה שברנד
־ ספרות מין לייסד וקיווה אופטימיסט ת  א

 היה ברנד אשר בעוד ;חדשה ישראלית
פסימיסט...״

 בסרטי גדוש גוברין של סיפרו־,-מחקרה
 של ראשית ימי באותם העוסקים פרטים
מש היא בארץ־ישראל. וספרותנו המאה

ומפרטת הזמן, במשך שלוקט מידע בצת


