
 בעבודתם עסוקים בעודם בתימהון. אל-על
 המיזרקד. על שטיפס הקטן באיש הבחינו לא

 הירקרקה הזכוכית את ומקרצף ניצב והיה
בציפורניו.
 אל הפועלים אחד פנה לי,״ ״תיסלח

 של קטן קהל לך?״ לעזור ״אפשר האיש,
 בסקרנות. במחזה והתבונן עמד אנשים
 ראשו את זקף המקריח, הקטן, האיש

 באנגלית: הפועלים לעבר והתריס בגאווה
 כמו הפסל את מנקים לא אתם ״מדוע
?״ שצריך

 בהבנה בזה זה הפועלים הביטו בהתחלה
 האיש להם הסביר להפתעתם אך וצחקו,
 המיזרקה את שעשה הפסל הוא כי הקטן,

שעשי הראשונה המיזרקה לא ״זו בכיכר.
שמו. דיוויד, אלן האיש, להם סיפר תי,״

בלונדון דייויד של הזכוכית פסל
אפשר — רוצים אם

 העולם, ברחבי נוספות מיזרקות לי ״יש
 לטפל איך הרשויות יודעות שם אבל

 את לנקות כדי מיוחד חומר צריך בפסלים.
 אובד אחרת הפסל, על המצטברת האבן

 לא פשוטה, כאבן נראה והפסל הברק כל
כזכוכית.״

 אנשים אלפי עוברים ביומו יום מדי
 שבכיכר־דיזנגוף. הזכוכית מיזרקת ליד

 במצלמה להנציח כדי עוצרים רבים תיירים
 רק בתל־אביב. ביותר המפורסם הפסל את

 אותו, שיצר הפסל שם כי יודעים. מעטים
דייוויד. אלן הוא

לפני ארצה הגיע הודו, יליד דייוויד,

 מפני תמהוני, בו הרואים יש כשנתיים.
 מגדל צמחוניים, מאכלים אוכל נשוי, שאינו
 בו לצפות לאיש מרשה ואינו רחוב, חתול

עבודתו. בשעת
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 בצבעי שצייר בחור, עם דייוויד התיידד
 אף ולצייר לנסות החליט דייוויד שמן.
כל רגשות לי שיש גיליתי ״פיתאום הוא.

מצייר, כשאני וחופש אושר של חזקים כל

דייויד פסל
החיים את להבין

 לצייר. הפסקתי לא עכשיו ועד שמאז כך
 ממני שחלק מרגיש אני מצייר לא כשאני

נעלם.״
וכפ עצים נופים, לצייר התחיל בהודו

 כמעט תקופה באותה חזקים. בצבעים רים,
 שדיי־ כך אירופיות, יצירות בהודו היו לא

בלתי־מושפע. מיוחד סיגנון לעצמו יצר וויד
 הכי הארץ היום עד היא הודו ״בעיני,

 כמובן, מדבר, ״אני אמר, בעולם,״ יפה
 העוני, למרות כי רוחנית, מנקודת־מבט

 בעלת היא הודו והקשיים, הרב אי-הצדק
מרהיב.״ יופי

 את הודו קיבלה כאשר 1947 בשנת
 הזרים התושבים מרבית גורשו עצמאותה,

 שמוצאה דייוויד, של מישפחתו מתוכה.
 התיקווה, ״ארץ לאוסטרליה, עברה מעיראק,

 נפלאים,״ ואנשים הגדול והשטח ההבטחות
דייוויד. אותה שרואה כפי

 התאקלם הוא לאנגליה. עבר אחר־כך
 בבית־ספר למד שבהודו מפני מהר שם

 אחיותיו שתי ארצה. הגיע משם אנגלי.
הגיע דייוויד כאן. התגוררו כבר ואמו

דיזנגוף ככיכר שלו הזכוכית פסל ליד דייויד אלן
ובשמש בתיקווה מתבטאת שלי העבודה

 חזר ואז לביקור, רק שנים שלוש לפני
 לארץ ועלה מטלטליו את אסף לאנגליה,
לצמיתות.

 ב־ קיבל בדיזנגוף הפסל פרוייקט את
 הנכון,״ בזמן הנכון האדם היה ״זה מיקרה.

 את להקים הספיק כבר אז עד טוען. הוא
 בלונדון, בגילד־הול שלו הזכוכית פסלי

 בבנק־הלאומי באוסטרליה, באוניברסיטות
 המכסים ציוריו מלבד זאת בירושלים,

 באירופה שונים במיבנים שלמים קירות
ובאוסטרליה.

 כשקיבל והשלום. היציבות סכל
 קשיים בפניו עמדו הפרוייקט, את דייוויד
 הוא קיים. היה כבר המיזרקה בסים רבים.

 הפסל. ממדי את בזהירות לחשב צריך היה
 והעבודה המיזרקה של קטן דגם תיכנן הוא

 בבית- עשו הפסל של הזכוכית את החלה.
 הפסל נשלח ומשם באמסטרדם, חרושת
 אל־על. במטוס חלקים, בששה ארצה,
 ירוקים זכוכית בצבעי במיוחד בחר דייוויד

המים. לצבעי אותם להתאים כדי וכחולים
זכו לפסלי אקלים ממש יש ״בישראל

 אור הרבה כאן ״יש הפסל. סבור כית,״
 הניצנוצים. את הזכוכית דרך לראות ואפשר

 מביא האור ביחד. הולכים וזכוכית שמש
 דבר גם היא זכוכית לחיים. הזכוכית את

 מלאכותיים. דברים אוהב אינני טבעי.
 ומסיליקון מחול עשוייה עצמה הזכוכית

 האדמה, ביחד, משתלב הכל סינתטי. לא
האור-האש.״ המים,

 שכורה בדירה בסיס לעצמו קבע דייוויד
 הפך החדרים אחד את בן־גוריון. בשדרות
 תמונותיו לראווה מוצגים ובשאר סטודיו,
 שמשות מידברי, נוף של תמונות ופסליו.
עצמים מוזרות, וציפורים כוכבים וירחים,

דמו של עיסודנייר פסלי יהלומים, דמויי
 הדומה אחת תמונה אין אפריקאיות. יות

 הוא תמונה כל עם לשנייה. בסיגנונה
משתנה.
 ״מיגדל את לבנות מתכנן הוא עכשיו
 ענקי פסל־זכוכית יהיה זה שלו, השלום״

 את ושיסמל בקאהיר, או בארץ שיוצב
 להקים רוצה הוא השלום. ואת היציבות

 מתוך יצמח ש״כאילו ענקי פסל בנגב גם
 מסלעים עשוי שיהיה טוטם כמו המידבר,

 כמו חזק ויהיה הנגב של וצבעים וחומר
הנגב.״

 מצייר הוא בנגב, הפסל שייבנה עד
 ״העבודה פנוייה. שעה בכל כמעט ומפסל

 אומר ובשמש,״ בתיקווה מתבטאת שלי
 היהודית הדת מעורבת באמונתו דייוויד.

 יום הוא יום ״כל מהבודהיזם. יסודות עם
 להבין צריך חדש. עתיד חדש, זמן חדש,

 הבעיות כל את מריר. להיות ולא החיים את
 הכי מבחוץ. כוח ללא לבד, לפתור אפשר
והרמוניה.״ שלום זה בחיים חשוב

 שלו, המיזרקה את ומנקה עובד וכשהוא
 עושה שאני לפני לי, ״תאמינו אומר: הוא
 גדול, משהו יוצר שאני מרגיש אני פסל
 אני במקום, ניצב כבר שהפסל אחרי אבל

 ואני שם, היה תמיד הוא כאילו מרגיש
 מטיילים הילדים איך בשבת לראות נהנה

 שלא חבל רק הפסל. ליד הוריהם עם
 התכסה הוא הפסל. את לנקות בארץ יודעים
 מיכשור צריך אבן. של שיכבה עכשיו
 מהפסל הליכלוך את להוריד כדי מיוחד

 חושב אני בהתחלה. כמו יבהיק שהוא וכדי
 ואראה כלים עם אבוא אני אחד שיום

 אם אפשר, זאת שבכל מהעיריה לפועלים
הפסל.״ את לנקות רוצים,
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