
 ביממה. שעות שמונה העבודה. נמשכה שנים חמש
 בש־ האנדרטה של צילום מופיע הספר כריכת על

 למעלה, בתיה אקספרסיביים. פרצופים חור־לבן.
 שלושה מגובה שלה המחייה תחום על חולשת
 בכובע רוסי, צווארון עם לבנה בחולצה מטרים,

מיסגרת. עגולי במישקפיים שמוטים, שוליים עם
 רוצה היתד, היא לאחור, במבט היום, באבן. מקישה •

 יותר. רב בגובה שלה הפסלים את ולהקים לשוב
ול לשוב שיוכלו מטרים. שלושה במקום תישעה

בינתיים. שצמחו מסביב בעצים התחרות
 הניתוק כבשלו. בה לעשות מסוגל אינו הגיל

 היא לפעם מפעם פיסית. מוגבלות של מתחושה
 הפסלים ניצבים שבהם במקומות ומבקרת שבה
 אותה לרגש שממשיכים כאלה ביניהם יש שלה.
מחודשת. פגישה בכל

 כלי־ ולסדר. לניקיון השקט חובר בסטודיו
 תחושה משרים בד. בנרתיק טמוניב ישנים עבורה

 ביד שם הונחו שהם יגלה מעמיק מבט מוסיאונית.
 הדירה אל גנב פרץ פעם אחרת. להיות יכלה שלא
 דירה אחד־העם, ברחוב הגג על אז, התגוררה שבה

 את איתו ולקח מקום־עבודה, גם עבורה ששימשה
הכלים.

 במיקרה, והודעתי. למישטרה ״הלכתי בתיה:
 הוא לשוטר־חרש. הכלים את למכור הגנב ניסה
 לרדת מוכן היה אחר־כך עבורם. לירות חמש רצה

 שהגנב אחרי המדינה. קום לפני היה זה לשלוש.
 עטים שני בדירה שהיו התלונן הוא באשמה הודה

מקולקלים." נובעים
נעים. קול יש שלה לצחוק

ארץ־ישראל אירופה,
 לבצלאל. נרשמה אמה עם ארצה שעלתה אחרי

 המיק־ היה שימושית אמנות .1919 היתה השנה
 להתמקד העדיפה היא עליה. אהוב הפחות צוע

 לטובת שם הלימודים את עזבה שנה אחרי בציור.
 באותן לאירופה שהפליגו אחרים רבים כמו חו״ל.
ברומא. לאמנות באקדמיה למדה תחילה שנים.

 בן־צבי, יצחק הגיס:
שיא ת שני נ מדינ שראל ל י

 בתיספורת מוזרה. נראתה ודאי מקומיות בעיניים
 נערית. חזות לה ששיוו ומעיל טמבל כובע קצרה,
 במיש־ שהתנהלו בשיעורים נוכחת להיות במקום

 בהעתקת במוסיאונים, לבלות העדיפה נוקשה, טר
עצמית. ובלמידה תמונות

 חזרה והיא הפרעות פה היו כך ״אחר אריאלה:
 לקיבוץ עלתה לעזור. מחוייבות הרגישה כי לאר-ץ

העבודה." בגדוד שם עברה עין־חרור.
 בתור לקיבוץ אותי שקיבלו אחרי ״יום בתיה:

 הלכה שם גם לברלין. נסעה ועזבתי." קמתי חברה
בלי התחילה שם. שהתה שנים שלוש הזרם. נגד

לא בית־הספר לה,1ורבהש1סטנ11בק נגרות מודי
 ללמוד צריכה שהיא החליטה שימושית. מנות

הפי כישרון את חשפו הלימודים מעשי. מיקצוע
 לפניה. נפתחה חדשה אמנותית ררך שלה. סול

 בבחאר להשתלמות הוקדשו הבאות השנים שלוש
 מבית־ רגליה את להדיר העדיפה שם גם בפאריס.

 בעבודה ולשקוע הפורמליים ומהשיעורים הספר
נאל היא התגוררה. שבהם הזולים בחדרי־המלון

 פעמים. מיספר מושבה מקום את להחליף צה
 מכות המלונות. בעלי בעיני חן מצא לא עיסוקה
שב השכנים. מנוחת את הפריעו בלילות האיזמל

המט שמונה בן בחדרונה, הגבס ליציקות ן7ל׳ ני
 לסטודיו כסף הבעלים. את הבהילו הרבועים, רים

 מדי להסתפק עליה ונגזר לה היה לא לשמו ראוי
ידידים. של הלב בנדיבות ״״ס

ריחוף תחושת
 תחושת לה גרמה שבהם הימים את זוכרת היא
 כשהיתה ריחוף של תחושה כמו שתרגיש הרעב
 השביעית. שבקומה במלון חדרה ממדרגות יורדת
האו במלון להתגורר לה איפשר עה1תנ ״הפסל

 חודשים. שלושה במשך סן־ז׳אק ברחוב ניברסיטה
 הבית בעלת מצד מיוחד ביחס אותה זיכה גם הוא

 שהרעיפו הצרפתית בעיתונות הביקורות בזכות
שבחים." בתיה על

 לקנות רצתה 1976ב־ בפאריס וביקרה כששבה
 באולם המדרגות במעקה המעוגן הפסל את בחזרה

 אותה. הכיר לא החדש הבית בעל למלון. הכניסה
 אלא הפסל את למכור בסירוב הסתפק לא הוא

 ולהתבונן למלון להיכנס לה הירקזה ולא כמעט
בו.

 מעבודותיהם בעיקר הושפעה פאריס בתקופת
דגא. ישראלס, רודן, של

 הם בקשר פעם אף איתם הייתי לא ״אבל בתיה:
 בורדל. לפסל פעם הלכתי גדולים. יותר היו
 רציתי לאמנות. מבתי־הספר באחד אז לימד הוא

 של שלמה שורה לי הראה הוא אצלו. לעבוד
— אמרתי בעיני. הן מוצאים הם אם ושאל פסלים

 בעיק־ לארץ שבאו הנפילים דור בני כל בין שרת
הונ מהם אחדים לממש. ביקשו שאותו חזון בות
שתי על לשמור מוסיפים והם בתיה על־ידי צחו

באבן. קתם
 בפרס בתיה את שזיכה דיוקן בן־צב■ יצחק
 הפסל: על אז כתב גמזו חיים .1957ב־ דיזנגוף
 של הפשטות מן בה יש בן־צבי הנשיא ?זל ״דמותו

 טוב־לב יחד. גם הרוחנית האצילות ומן האיש
 ותוגה הפה בזוויות המקננת מרירות במשהו מהול

 הובאו — העייפות בעיניים השרוייה חרישית
 האור־ את המטעים זהיר כיור על־ידי ביטוי לידי
 מקווי קו ברישום הגובלת בדקות המדגיש צל,

 בסך הדיוקן. של הבולטים ההיכר ומאותות האופי
 את היטב המכיר אדם בידי שעוצב נאה, פסל הכל:

 הבל- בגילוי היומיומית, בהופעתו המכירו הדגם.
 המצח שגובה לטעון אפשר ואם דווקא. תי־רישמי

 טענה נגד כנימוק הרי ניכרת, במידה כאן הופרז
 שהפ־ הדעת על המתקבל ההסבר לשמש ־כול זו

 שהוא הפורטרט של רוחניותו את הגבירה זו רזה
 לי־ בתיה של ידיה תחת שיצא מכל היפים אחד

שנסקי."
 60 מצויות בכפר־גלעדי השומר ביח במוסיאון

השומר אגורת חברי דיוקנות בתיה: של עבודות

פסלים בחברת לישנסקי־ בתיה בסטודיו:

 לא שלי. העבודות אלה — ענה והוא חן, מוצא לא
משם." לצאת איך ידעתי

 בסלון שהציגה עבודה על כתב המבקרים אחד
 לי־ בת־ה את הערכתי ״לולא תלויים״: ״הבלתי
 אותה מעריץ הייתי החזקה יצירתה בשל שנסקי

 ביחס רק לא קולע ביטוי וכנותה." יושרה על
 לאשה ביחס גם אלא לישנסקי בתיה של לפסליה

עצמה.

ובייגלה רבז
 בגיל כבר ביטוי לידי בא שלה הציור כישרון

 הייתה ברוסיה, בעיירה קטנה, ילדה בתור צעיר.
 החנוכה לחג קלפי־מישחק ״קוויטלך״, מציירת

ומו אנושיות, ודמויות אותיות בציורי מעוטרים
 קלפים. 31 של חבילה קופיקות. בשתי אותם כרת

בע משתאה בהתבוננות רבות שעות מבלה היתה
בע תורה סיפרי שכתב סת״ם סופר של בודתו
יירה.

 רוחני. ממזון ורק אך כמעט ניזונה היא מאז
 בתי. של חברה אצלי ביקרה אחד ״יום אריאלה:

בצ הסתכלה היא בערך. 20 בת צעירה. בהורה
 ואמרה הקירות את שממלאים בתיה של יורים
 מן לחלוטין המנותק אדם הוא אותם שמצייר שמי

 הבנתי הלכה שהיא אחרי רק שלו. הפיסית המהות
 שלא אדם היא בתיה נכונים. שאמרה הדברים כמה

 כולה היא קור. חום, צמא, רעב, כאב, לחוש מסוגל
 הפטיש מן נפגעת שלה האצבע אם ורוח. רגש

 בכך. מרגישה לא היא הפיסול עבודת במהלך
 תיאבון. לה אין בה. נוגע לא בכלל שהכאב כאילו

 הגוף מן מנותקת היא מישאלות. שום לה אין
 נהגה היא שנים 15 לפני אותה כשהיכרתי שלה.

 היתה בשבוע. אחת צהריים מארוחת להתקיים
 בן־יהודה. ברחוב קטנה למיסעדת־פועלים הולכת
 לבן על מתקיימת היתה השבוע ימות בשאר

במכולת." קונה שהיתה ובייגלה

הנפילים רור
 שנאמרים הדברים את שומעת לישנסקי ^בתיה

המק־ היא הזאת השתיקה אולי בשתיקה. עליה

 פספורט בתמונות נעזרת כשהיא שיהזרה שאותם
 ההיכרות ירודה. צילום איכות בעלות ישנות

 לדמויות לשוות •לה עזרה מרביתם עם האישית
 וכנות יושר אותם את הפסלים אל ולהביא חיים

בה. גם המצויים

ערב עד מסקר
 בסטודיו. לעבודה קודש הן הבוקר שעות

 היתה היא בה, תלוי היה זה ״אם אריאלה:
 צריכה אני ערב. עד מבוקר יום כל פה נמצאת
 שהיא או פה שהיא או אחד. יום לנוח ממנה לבקש
לבית־היציקה." נוסעת
 שעשית העבודות כל את בתיה, זוכרת, את —

ממך? שהשתכחו דברים שיש או
 זוכרת." שאני הושבת ״אני בתיה:

תזכור." היא תראה היא ״אם אריאלה:
העבודה? על מקשה אינו הגיל —

קלינסק■ איתן

חלום ר■ ■ש
 חלום לי יש
 חדשים שמים על
 תמיד של אורים עם
 חדשה ארץ על
 שלום נהר עם

 מרחמה, העולה
 דומעת תפלה לי יש

 לה חבל יבא בטרם
 העיף, בי נגהה רחשי נתנה

 קשה כאבן נדרדר שיומו
קולו. נותן ובתהום
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ם נפשי רוצחים הם ח א הפ  עורי הו
ט ח ס תי בדין אני נ מד ה ל הב  א

ה מ א שלי. אלב
ת רגלי כשלו הירח ועצוב קודר  מלכ

שמורת שחתי ת לא רי רי ם ובלבי הסג חו  ה
ה מ א ה אלב מ א ב  שלי. אל

ת שניתי ע כאפר פזורו דיני מדו  ארצי! תנ
ת שני לילי עגום קו  שחור ואני אלך אן שחו

ה מ א שלי. אלב
ח השחר ת פ א וכולי ב ם שתיתי קפו תז רעי ד  הני
ם אהבה מרי ה או  אהב

ה מ א ה אלב מ א ב ה אל מ א ב שלי. אל

 של במצב להתקיים מסוגלת לא ״־יא אריאלה:
לחופ לצאת שיודע בן־ארם לא היא עבורה. הוסר
 קצת ניסע. בוא• — לפניה מתחננת אני שה.

 חופשה של מושג אצלה אין רוצה. לא היא לפוש.
 מבזבזת שהיא מתלוננת היא להיפך. פנאי. של או

מספיק." עושה לא שהיא זמן. מר־ יותר
יותר? לעשות רוצה היית —

 אבל פחות. הרבה עובדת אני עכשיו ״כן. בתיה:
. לעשות." מה אין

בסביבה? לטייל לפעמים הולכת את -
בעבודה." אני פה כשאני ״לא. בתיה:

רואה? את טלוויזיה —
ציבעונית." טלוויזיה לאריאלה יש ״כן. בתיה:

במיוחד? אוהבת שאת תוכנית איזו יש —
שושלת. וצוחקת! בתיה:

חלום
 היא ,1985ב״ שנים, שאש ״לפני אריאלה:

 שמונה בת ילדה כשהיתה שהלמה הלום ל־ סיפרה
הר את מציירת שהיא חלמה היא ברוסיה. בערך,

 בפירסום אותה שמזכה ציור לבן. בבגד לבוש צל.
 את לי סיפרה שבו באותו.שבוע בדיוק ותהילה.

 פיסלו את הרצליה עיריית אצלה הזמינה החלום
 80 של מעגל וסגר הגורל בא ככה הרצל. של

חיים." שנות
 80x45x55 וברונזה. גבס הרצל. זאב ברמי!

 לישנסקי בתיה של הדיוקן ״פסלי דיוקן. ס"מ.
רגי הדמויות. של לאופיין בנאמנותם משכנעים

 החדירה ויכולת האנושית לסביבה הגדולה שותה
הגדו מעלותיה הן שלה העמוקה הפסיכולוגית

 מעבר שהם ערכים מעלה שבדיוקנים הביטוי לות.
 והזרימה המתח באמצעות הקונקרטית. לדמות

 ערכים אלה בפסלים נוצרים ומישטחים צורות של
נמד האוניברסלית מהותם אשר טרנסצנדנטיים

האנושית." ההוויה בנצחיות דת


