במדינה
)המשך מעמוד (17
מידי הזקנה ,שאיבדה את שיווי משקלה ו
נפלה.
קשה להטיל אשמה .כג׳נטלמן מאו
פק ,הרים אותה אברהם ,הושיבה על כסא
ולאחר שביקש מאהת השכנות לעזור לה,
יצא את הבית.
כעבור כמה ימים הוזמן אברהם למשפט.
האשמה :תקיפו־ ,וגרימת חבלה גופנית .אך
לאחר ששופטת השלום ,הדסה בן־עתו,
שמעה את סיפורו ,קבעה בפסק־דינה:
״אני מאמינה לטענותיו של הנאשם על
הקשיים שגרמה לו בעלת־הבית .במקרה כ
זה קשה להטיל עליו כל אשמה שהיא ול
פיכך אני מזכה אותו.״
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גדגגגן היכל הגא גזדדיך גדנ״נו בבת־י־גזפר תימניים
הגא חיי.בד אה ההעגבץ הגה באגגד הנגרבי גזגפש■
הג השגהיה ,גגזגנג הלהגגגיף פרבגיגג נגל נגאהג.
ם א ו ז ן  (1 :יסוד
חיטי סתכתי; (4
יצירות עטטיות; (10
טסטר;  (11קוספו־
זימור גרמני; (13
עיר במצריים העתי
קה;  (14אחר החו
שים;  (15סערה;
 (17טירת יובש;
 (19חוקי האמונה
ומצוותיה;  (20נעל
חיים ממשפחת הכל
בים;  (22ביצור תת
קרקעי; (26 ;15 (25
מקום שרשים בו את
התבואה;  (27הכ
ניע ,כבש;  (30שו
בע ,שפע;  (32שיי
רה של אוניות; (33
ברח;  (34מרובה;
 (36הקצין שחקר
את אייכטז במשט
רה;  (37צמח בר
ממשפחת הקטניות;
 (39מלקחיים לאחי
זת נזרי עצים; (41
קיבוץ בעמק יזרע
אל;  (42ארג;  (44שפה הודו־אירופית;
 (46יסור חיטי;  (48מצבת זיכרון(50 :
זה )בארמית(;  (51אשת יצחק;  (53ציד
דגים (55 :מלת שלילה;  (57סייר; (58
נוכרי שהתייהד (59 :חומר סלעי מינרלי;
 (60ארנון מחתרתי בתקופת הבריטים.
ט א ו נ ר ;  (1נטול תקווה (2 :האות ה
אחרונה;  (3כמוש;  (5קריאת צער;  (6אדם
בעל עור לבז;  (7שתיקה ,לחש;  (8חבר
נבחרים  (9מוסד חינוכי בעמק יזרעאל;
 (12כלי לאכילה;  (15סטולנזל;  (16חלק
ממלה (18 :פים;  (21יחידת השמל(38 :

22

עיר תורכית בתור נבולות ארמניה ההיס
טורית;  (24לא טוב;  (26טחנה צבא; (28
ילד להוריו;  (29אי באוקיינוס האטלנטי;
 (31נסיכות היסטורית ,חלק מרומניה; (32
חומר המשמש לצביעה;  (35ילדה להוריה;
 (87קודש הקודשים;  (38בירת קובה; (40
קריאת שמחה או תמהו!;  (41משבטי ישר
אל;  (43לא עבה;  (45נבוד ,מתבייש; (46
מצורה בירושלים ,שבה היה צבא רוסי:
 (47זהר;  (49נוזל לכתיבה;  (52טירת
נוזלים קרוסה (54 :חל;  (36יבשה מוקפת
מים;  (58טקום גידול עצים ופרחים.

משום מה ,נוטים לקשור את שמו עם
מרתפים .״איזי ממרתף האורגיות״ קראו
לו זמן• רב ,על שם אולפן־הפיסול שלו
ברמת־גן .קראו לו גם ״איזי ממרתף ה־
ביטניקים״ ,על שום שבמרתפו נהגה להת
אסף מדי ערב חבורה מזוקנת וססגונית —
לשוחח ,לשתות ,לרקוד ולהתעלס )העולם
הזה  .(1175קראו לו אפילו סתם ״איזי
מרתף״.
מאז חל שינוי באיכלוסי המרתף .עוד
אפשר לראות שם זוגות מתחבקים ,נערה
המפנה פני יסורים ,גוף נשי מעורטל מת
פתל באפלה .אלא שכולם קפואים ; אלה
הם הפסלים שיצר איזי משך שנים .הוא
היה יוצר פסל — ומניח אותו בפינה .עד
שלבסוף התמלא המרתף פסלים ,ולא נותר
מקום לאורחיו של איזי — ואף לא לאיזי
עצמו.
הוא עבר למרתף חדש ,בתל־אביב.
מאמריקה ומהוואי .מרתפו החדש
לא זכה להתעניינות עתונאית .אולם הוא
המשיך להיות נקודת־מוקד בחייה של בו־
הימה מסויימת .ביטניקים באו ישר מאמרי
קה ,מאנגליה ומהזזאי ,כשבידיהם כתובתו
של איזי .הם התאכסנו אצלו — אוסף רב
של גזעים ,צבעים ומינים.
שמות שעוררו תמיהה וזרות בחברה ה
מהוגנת ,היו שם בני־בית — או בני־מרתף,
ליתר דיוק .כל אותו זמן ,המשיך איזי
לצקת את דמויות אורחיו במתכת ובאבן.
עד שגם כאן החל מצטמצם המקום שעמד
לרשות החיים ,התמלא אורחים מאובנים.
איזי אינו חבר אגודת הציירים והפסלים.
כאשר התחיל לפסל את הדמויות הראשונות
שלו ,אף לא חלם על קריירה אמנותית,
ושיבוא יום בו יפארו פסליו בתי אספנים
באמריקה ,צרפת וגרמניה.
היה זה לפני  13שנים .איזי בן־יעקב
)יצחק רוזנבלום( היה אז נכה מלחמת העצ
מאות ,ששוקם על־יד״ משרד ד,בטחון ,בעיר
העולים רמלה ,כשותף בקולנוע מקומי .ה
עבודה פירנסה אותו ,אך לא סיפקה אותו.
זעקת הכא  .5היו אלה ימים קודרים.
איזי גר בתוך שיכון עולים חדשים ,אשר
הווי חייהם היה המחסור ,האבטלה ,הרעב
והדוחק .שביתות וצעקות ״לחם ועבודה״
ניסרו בחלל .פניהם המעוותים של ילדים
ואמהות־הרות ניבטו אליו מכל עבר.
באחד הימים גילה בית־מלאכה עזוב של
כדרים ערביים .הוא חיטט בין השיירים,
אסף חומר .אצבעותיו עיסו את החימר ה
רב .אט־אט לבש החימר תוזים .הופיעו
פנים של בני־אדם :פנים שעיניהם קרועות
מכאב ,פיותיהם פעורים בזעקות סבל .כל
מסיכה היתה חלום זוועות ,בה היו טבו
עים הייאוש של הסביבה ,והשתתפותו של
האמן הנכה בכאב שמסביב.
מכרים שהזדמנו לביתו באותה תקופה
ביקשו לרכוש את יצירותיו ,והם שהפצירו
בו לעזוב את רמלה ולהתמסר לפיסול.
הספינקס והתרנגול .אוסף הפסלים
במרתפי איזי מגוון .אפשר עדיין למצוא
שם כמה מן המסכות הראשונות ,מלאות
הכאב המר .יש גם יצירות־חדווה :יוהאנה
— פסל הנערה היושבת בשלוזה בודהיסטית־
כמעט .או ראש הספינקס .איזי נהג לקרוא
לו ״הראש״ וחבריו משוכנעים ,כי פעם
אהב את דוגמנית הראש הזד״ פענדים שבר
את הדגם ,כי הבחורה העדיפה ,במקום
לשבת כדוגמניתו — לשכב עם אחרים.
התרנגול אומר כולו גבריות ואון חיצוני,
אך הפוטנציה שלו מצומקת ועלובה .פסל
זה יצר איזי בחמת־זעם ,לאחר שהתאכזב
מאיש־במה ידוע ,וגילה שמתחת לחיצוניותו
הגברית מסתתרת קטנוניות סזזתית.

איזי אינו שייך לשום אסכולה באמנות.
פסליו אינם אבסטראקטיים ,גם לא ריאליס
טיים .״עצם הביצוע,״ אומר איזי ),(42
״הוא ריאליסטי .התוכן :סוריאליסטי.״
הערומים והמתים .איזי מתחיל את
פסליו על הנייר .הוא רושם את הנושא,
מעביר אותו לחימר .מן החימר המוגמר
הוא יוצק את התבניות ,ובתוך התבניות
תערובת של שיש או אבן כתושים ,מלט
וצבע אוקסיד .יש גם עבודות אותן חצב
ישר בחומר המוצק.
אפשר להבחין בהם את מצבי־הרוח ה
משתנים של יוצרם .אם המסכות הראשונות
היו מושפעות מבעיותיה של מעברת רמלה,
מושפעות יצירותיו המאוחרות יותר מבעיות
רחבות יותר של התקופה — וכל השפעה
הכתיבה טכניקה משלה.
השבוע זנח איזי את האיזמל והפטיש,
נטל לידיו מכחול וצבע .הוא היה עסוק
בצביעת הבסיסים ,עליהם היו יצירותיו מו
צבות מן הרגע הראשון שהחל לעבוד עלי־

איזי ויצירות
אורגיה קפואה במרתף
הן .בעוד שבוע יעביר את כל תושבי מר
תפיו אל גלריית צ׳מרינסקי בתל־אביב .שם
תינתן הזדמנות לקהל ,שלא ביקר מימיו
במרתפי איזי ,לפגוש לראשונה את הס
פינקס והתרנגול ,טיבדיה ויווזאנה ,הערו
מים והמתים שיוצגו בתערוכת־היחיד ה
ראשונה של איזי.

החי
ד י י ג ע ל ״ מי מי  :בכפר־ויתקין ,החל
תושב המקום מוכר דגים חיים לדייגים
חסרי־מזל ,שלא הצליחו לדוג בנחל אלכ
סנדר ,ומתביישים לחזור לביתם בידיים
ריקות • • • מ ע ק ר ת ה כ י ת  :בחיפה,
פנתה אשה אל בית־הדין הרבני ,שיאלץ את
בעלה לעבור עמה לדירה אחרת ,בטענה כי
חמתה עושה עבורה את עבודות הבית ,מו
נעת ממנה את ההרגשה הנפלאה של עקרת־
ש רו ת ע צ מ י  :באשקלון,
בית . . .
הובא תושב המקום בפני בית־המשפט ב
אשמת פריצה ללשכת הסעד וגניבת  40לי
רות ,מען שזו קיצבת הסעד שלו ,אותה
סירבו לתת לו  . . .אי ״ א פ ש ר  :בחיפר״
לאחר שמלחי צי״ם תבעו תוספת סיכון ב
עברם ליד האי פורמוזה ,החליטה הנהלת
החברה להאריך את הנסיעה והוצאותיה,
לעקוף את האי ,־בלבד שלא לשלם תוססת
שכר • • • ה ג נ ה פ א ס י כ י ת  :בתל־אביב,
גרם חשמלאי לקצר במערכת ההזעקה ,הפ
עיל בכך את צופרי העיר ,לא הצליח להח
ריד משלוזתם את העוברים ושבים ,שהמ
שיכו לנוע ברחובות כאילו לא קורה דבר.
הגזל ■ וחץ!
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