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מ לאמה? •1וז לסה, 5ןגג
לרקוד. ללמדה מקווה המאלף בתוכנית. להשתתף מבלי קרקס

* רו, ך ה ״רגיש הוא בייבי לאט, הרימו עליו, שמרו ז !
/  הבייבי הקרקס. מנהלת מדרנו, דיזי בהתרגשות ביקשה 1 1 /

 המנוף כבל על תלוי גדול, ליפט בתוך שהתנדנד הרגיש
 הניע בייבי טון. ארבעה במשקל פיל היה לרציף, שהורידו

 בקריירה ביותר עליו השנואים הרגעים בזעם. הארוך חדקו את
בנמל. הפריקה רגעי היו השנים, 54 בת שלו, ־,אמנותית

 הרציף. אל שהגיע מדרנו קרקס כוכבי אחרון היה בייבי
 ואנשים. קופים נמרים, סוסים, קרונות־המגורים, נחתו לפניו
 דיזי של דמותה אחת, דמות בלטה הגדולה המהומה בכל

הקרקס. ומנהלת בעלת ,65 מדרנו, הקרקס) אנשי בפי (מאמא,
 הששי ביום שנחת שנה, 300 מזה הקיים מדרנו קרקס

קיומו. בשנות רבים נמלים כבר ראה חיפה, בנמל שעבר
 מדמו קרקס של חיותיו 116ו־ עובדיו 114 עמדו הפעם
 שמנוף בשעה בתל־אביב. מלכי־ישראל בככר זמנית להתישב

 גרץ, אברהם האניה מן השעשועים מטען את פירק הנמל של הענק
 להם. החדש בחוף הביטו הסיפון, על מדמו אנשי נחו

★ ★ ★
בן ש ר י מי כחו גו ת־ ר ע ג ו

* ם רו* ך די י מג  קוהלר ווילי )23( גרינברג ריטה של ה
\  כירת הצרה, המטה על הוטלו הזוג בני שני לפתע. התנדנד /
 הקיר על התלויה הנחושת וצלחת התהפכה הקטנה הגאז

ודילי. של הבלונדי בראשו חבטה מיוון) (מזכרת
 שפלש הכתב את זזילי הרגיע לזה!״ תתרגל דבר, שום ״זה
הקרון נוראים!״ יותר דברים כבר לי ״קרו הזעיר. לבית

למקומו. חפץ כל להשיב מיהרו הצעירים ושני לנוע, הפסיק
 נשואים. אינם רקדנית־הסקטים וריטה רוכב־הסוסים, ווילי

 מגורים לחדר זכו כך ומשום שנים שש מזה מאורשים הם
 ריסה הסבירה הביתה,״ כשנגיע נתחתן ״אנחנו משותף.

 שני כי הנעימה. למחשבה זהרו שלה השקד ועיני השחרחורת,
נעים. בקרונות ימיהם מרבית את בילו הצעירים הקרקסנים

 זה ״לפעמים ריטה. נזכרה מפוזר,״ מאד בחור הוא ״ווילי
 כשעבדנו שנתיים, לפני ביוקר. עולה זה ולפעמים בכלום נגמר

 מכנסיו את המחזיקה הגומיה לפתע ניתקה בוינה, פוש בקרקס
 היה בתחתוניו. לבוש לרכב להמשיך נאלץ והוא ההדוקים

 ונפל נבהל זאת בכל הוא אבל נקיים. היו שהתחתונים מזל לו
 נאלצתי אני אבל מהתכנית; חלק שזהו חשב הקהל מהסוס.
 שהכחיל!״ ישבנו את שעות במשך לעסות

 אמני סלטס, רביעית מחברות אחת היא 18ה־ בת קריסטל
 בקרקס, החדשות אחת היא והרזה היפה הנערה הטרפציה.

היא ומבריק הדוק בבגד־ים לבושה כשהיא במקצוע. שנתיים רק

 החדיש המנקים מן סוערות פחות לא לתשואות טולי, לדברי
 מי הנשיא בתא מקומו את נגיב. הופיע לא הנעילה להופעת

אל-נאצר. עבד כבר
★ ★ ★

גשל שוגאים הגמדים - חשבון שוגא דוזפה
 התרו הקוף, מוריץ של זכרו עם מתיחדת מולי עוד ף

הגדול׳ רגלי בין ,12ה־ בן הקטן האיטלקי מדיני, ז׳וזפה
 את הצחיק הסיפון, על המונחים הצרורות גבי על קיפץ

ליצן. הוא הקטן ז׳וזפה וצריחות. בהעוויות אליו הקרבים
 כתי! ללמדו המנסה הפרטי, המורה הוא עליו השנוא האדם

 את הוא חשבון, שונא ז׳וזפה וחשבון. היסטוריה תמה,
 בשעה בקרקס. נולד והצנום השחרחר הילד להתרוצץ.
 זז מצחיק סולם, על שוזי־משקל תרגילי מבצעים משפחתו

 לו, אין גילו בני חברים בתעלוליו. הקהל את בהפסקות
המבוגו ואילו עבורו. מדי קטנים הם בקרקס האחרים הילדים

1 עד חינה בנגר השבוע נהה הואשון האמיתי הקרקס

ו פילים על

נו• אחד סרים הרציף נונוףבאויר בתיס
 אנשי של הצוענים קרונות

לתל־אביב. שיובילו רכבת, קרון על להעמיסו כדי מדראנו, קרקס

ט ־ אלה חצוצרות בפני נפלו •ריחו חוסות
 ובידיו המדויק באמון מבטחה את שמה הנדנדות, בין מעופפת
השניה. הנדנדה על המתנדנד ה״תופס״, של הזריזות

 המיוחדת. גמישותה בגלל הגומי״ ״נערת לכינוי זכתה קריסטל
 ולהתגלגל עקביה את לנגוס בטנה, על לשכב מסוגלת היא

 שנה. לפני זה היה גמישותה. בה בגדה אחת פעם רק ככדור.
 ידי את הושטתי היפוך, עשיתי הטרפציה, מעל ״התעופפתי

 ריק. אויר על נסגרו ידי ה״תופס״ו ידי את בהן לקלוט כדי
 לתוך _ מטר שמונה מגובה נשרתי במקום. היה לא התופס
 ראיון!״ חוסך היית — רשת היתד, לולא שלמטה. הרשת

רכגיב גשק מוריץ★ ★ ★
 לא הקרקס, מנהלת של )23( הצעירה בתה מדתו, מולי ף
 להופעה, חבריה הנסיעה. בשעת להתאמן אפשרות היתד, /

 ״ג׳וני מתאים. במצב־רוח היו לא מאולפים, כלבים תריסר חצי
 אם זאת. יודע גם ״והוא הסבירה, עלי,״ החביב הכלב הוא
 אומרת כשאני ומגחך. בי מביט הוא משהו, לו אומרת אני
 קופץ.״ לא או קופץ הוא קפוץ, לו

 נולדה היא מדתו. דיזי של בנותיה מארבע אחת היא טולי
 בקרון־המגורים מתגוררת היא חייה. כל את בו בילתה בקרקס,
 אך יפים, הם הקרקס ״חיי אמה. עם יחד ביותר, המפואר
 הקרונות חונים בו מקום כל בית. לי ״אין הודתה. קשים,״

תי... הוא האדומים  משלנו, הודי יש הקרקס, אנשי לנו, בי
 ידידים.״ או משפחה קרובי פה כולנו

 שבילתה היום בחייה, המאושר ביום טולי נזכרה בגעגועים
 ״משפחה סיפרה. ביוזן,״ היה ״זה קבועה. קורת־גג תחת

 עמד המקושט העץ המולד. לחג אותנו הזמינה אמריקאית
 טוב.״ היה שרנו. וכולנו בפינה

 המנוח מוריץ מוריץ. השימפנזה היה ביותר הטוב חברה
 מתחרה. קרקס בעל על־ידי שהורעל לאחר באיסטנבול, נפטר

 המבדח אשר תעלולים, עשרות חייו בימי עולל זה מוריץ
המצ הרפובליקה נשיא של לתאו נכנס הקוף בקהיר. קרה שבהם

לו. ונשק ברכיו על התיישב נגיב, מוחמד הליווא רית׳
 הוזמנו מדרנו ואנשי חדשים, כשלושה בקהיר שהה הקרקס
וזכה, בראש צעד בייבי ההפיכה. יום בתהלוכת להשתתף

 בן ז׳וזפהן0ה<ןפ ובת הליצן
של בתו את

שביי מסלוניקי חקרקס את חעבירח אשר האנייה של חובלה




