
במדינה
תחביבים

שעה ה1ט ב ב
 השעוגימ עוזם

 העתיקים
הרצזייגי זוג ש?

שבהר מלצר ואברהם רושה של בביתם
אח כחודש, לפני חזרו אליו פיתוח, צליה

בהו שנה שתים־עשרה של שהות רי
מלכת. עומד אינו לעולם הזמן לנד,

 שעונים כמה להם יש עכשיו למשל,
 ובכסף אותם, למכור רצו הם כפולים.
 שחסרים כאלה אחרים, לקנות שיקבלו,

בעי גדולה מודעה פירסמו שלהם. לאוסף
 היא,״ ״האמת יקרה. מה לראות וחיכו תון

 בארץ אחד שאף ״חששנו, רושה, מספרת
 מיספר לפי אבל הזה. בנושא מתעניין לא

 שעונים לקנות כדי שמגיעים האנשים
שטעינו.״ נראה עתיקים,

ואב רזשה יכולים האספנים כל כמו
 התחביב על רבות שעות לדבר רהם

 המיכנית התפתחותו על שלהם. המיוחד
 השען תומפסון, תומם על השעון, של

תעשיית •של רמברנדט שהיה הלונדוני

העתיקים השעונים אום!? כין מלצר אכרהם
השניס־עשר במזל

ה על התלויים השעונים שנים־עשר
 בציל־ המרווח הבית את וממלאים קיר,

 הדקות את רק לא מזכירים עדינים, צולים
 גם אלא לעולם, נעצרות שאינן והשעות

 שכן, שוב. לבלי שעברו השנים מאות את
או את המאפיין המודרני הריהוט בתוך

שעו אוסף ואברהם, רושה של חייהם רח
העדי הפיתוחים עם העתיקים הקיר ני

 את מייצגים הכבדות, והמטולטלות נים
 המאה בן משעון החל הקודמות, המאות

ה מתחילת שעונים ועד השבע־עשרה
 בתקופה שנוצרו אלה התשע־עשרה. מאה

יבו לא 1850מ־ למעשה, יותר, מאוחרת
 הם מלצר. משפחת של שעוניה בקהל או
 אינם כך ■ומשום יד, בעבודת נעשו לא

העתיקות. לתואר ראויים
 לו מתקתק חדיש, עץ מזנון מעל וכך,

 עם 17ה־ מהמאה סיני שעון מעדנות
לשעות אחת נפרדות: מערכות שתי
 של בסין הלילה. לשעות והשנייה היום
 שעות מיספר היה מסתבר, ימים, אותם

 השנה. עונות בכל קבוע והיום הלילה
 התארך, והלילה החורף, עונת כשהגיעה

 ארוכות פשוט בסין הלילה שעות היו
למשל. בשעה, דקות 90 עם יותר,

 ״אחד הרחוק. לעבד געגועים
 הנאה,״ הרבה הכי לי שגורמים הדברים
הו ילידת ),34( הממושקפת תשה אומרת

 שתים־עשרה, בגיל לארץ שהגיעה לנד,
לש ״זה נישואיה, עם אותה ועזבה וחזרה

 את ביחד, כולם מצלצלים, אותם מוע
השעה.״

ה של השעונים שיגעון של ראשיתו
 השניים נסעו לשם בהולנד. מלצר זוג

 בחיי מאורע (כל שנה שתים־עשרה לפני
 כדי ,הוא )12 המיספר במזל עומד הזוג

 אקוסטי כמהנדס לימודיו את להשלים
ילדים. פסיכולוגיית ללמוד כדי — והיא

 מודרגי,״ ריהוט בתוך עברו חיי ״כל
 התחביב. של לידתו על רושה מספרת
 אופנת שלטה כבר כשבאירופה ״אפילו
ה כל היו בבית אצלנו העתיק, הריהוט
 ■מסויים, ברגע ■ואז, מודרניים. רהיטים
 את לי שיזכיר למשהו געגועים הרגשתי

 עתיק ששעון וחשבתי, הרחוק. העבר
 וגם מהולנד מזכרת גם בשבילי יהיה

העבר. מן מזכרת

 הראשון ואחרי הראשון. את ״קנינו
 שקועים היינו כל־כך להתאפק, יכולנו לא

 שלוש תוך השני. את ■וקנינו בנושא,
 עתיקים. ■שעונים עשרים לנו היו שנים
 מחפשים האוסף. את משפדים אנחנו מאז

אס עם ומחליפים נדירים, יותר שעונים
אחרים.״ פנים

£

צרפתי ושעון מלצר רושה
עבודת־יד רק

בעו ביותר העתיק השעון על :השעונים
 בתי־המלא־ על ,14ה־ המאה מן זה לם,
 בדרום אוגסבורג העיר של הקטנים כה

 שעונים לתעשיית מרכז שהיתר. גרמניה,
ה ועל מקומה, את לונדון שתפסה עד

 בחיפושיהם עליהם שעברו הרפתקאות
שלהם. באוסף נוספים מוצגים אחרי

 ״מחפש רושה, אומרת אמיתי,״ ״אספן
 היום כי אותנטיים. שיותר כמה שעונים
 שעון כמו בדיוק שנראים שעונים עושים
 היא שלהם המיכנית המערכת אבל עתיק,

 יקרים יותר אפילו אלה שעונים חדשה.
הקי בשביל רק טוב זה אבל מהמקוריים.

המקור.״ את מחפש האספן שוט.
 אותם. לתקן צריך שלפעמים נכון אז
 אברהם אבל מדייקים. הם תמיד ולא

 דבר ואין לעניין, מומחה כבר נעשה
 של שעות אחרי הנאה, יותר לו שגורם
 לא שעון לתקן מאשר במישרד, ישיבה
הצ אשתו ושל שלו האוסף את דייקני.

 שתיים. או שנייה של לדיוק להביא ליח
 לדעת באמת רוצה מלצר כשרושה אבל
 היד שעון את מעדיפה היא השעה, מה

 יפה כל־כך לא אולי הוא שלה. הפשוט
יותר. נוח אבל ומדוייק,

נ״____זר־

 אך — קדימה זינוק עם מתחיל החודש
 לתוכניו־ חיובי בהכרח, אינו, השבוע

 :א׳ יום בייחוד תין.
 לבצע מתכוון אתה אם

מו זה, ביום תוכניות
 נסיעה שתיזהר. טב

בסי תסתיים קצרה
 באסון. ואולי בוכים

 לילדים תיתן אל
 דווקא לטיולים, לצאת

הפ : בת״טלה השבוע.
לשיפו מירצך את ני

מרכי והיזהרי צים
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 ששמעת משונות דיעות
 גרמו האחרון .בזמן
מהפכת־ערכים, אצלך
שונה, להיות ורצון

ה במרכז אקסצנטרי,
ל תיתן אל עניינים.

 את שסובב אדם אותו
 בדברי כה עד ראשך

 נוהג שהוא ההבלים
 להמשיך לך, להשמיע
 מה כל זאת. ולעשות

עצמך. עם ישר להיות הוא לעשות שעליך

₪
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 פיר־ קצת אבל להשוויץ, לך אגיד לא

 בכלל תזיק לא צנועה עצמית סומת
ה ואומנם, למעמדך.

 המתאים הוא שבוע
 בעמדתך לעסוק ביותר

 ביחסיך או הציבורית
תאו בן הסביבה, עם

 נשכחת פרשה מים.
 אותך, להטריד עלולה

 בצורת בת-תאומים,
 או מיסמך מיכתב,
מהר המגיעה רכילות

 להימנע אי-אפשר חוב.
מאי אבל :מזה להתעלם אין וכן מזה

 שקולה היי בזעם. להגיב מסוכן גיסא יד
ביחידות. לצאת תרבי אל ונדיבת״לב.

1ואומי!\
- אי 21 מ ב

ביוני 20

¥ ¥ ¥
 להם שותף שאתה והמריבות הוויכוחים

ה להפגת יעזרו לא
 יגרמו רק אלא מתח,

 במיוחד לדפרסיה. לך
 מאי־נעימויות הימנע

תת אז ראשון, יום עד
 בהפגת להרגיש חיל

 בהרבה תתאזר המתח.
 לראות לו סבלנות.

לבד, רציני, טוב, סרט
 ותיווכח חברה, עס או

הנאה. לך שצפוייה

 כי השבוע, גם תיווכח השנה, בכל כמו
 נדרש אתה בקלות. לך בא לא דבר שום
 להשקיע אחת לא

עומ שאינם מאמצים
לתוצ יחס בשום דים

 אריה מזל בני אות.
 קשורים שעיסוקיהם

 ברי-מזל יהיו בידיהם,
 שייוולדו ילדים יותר.

 בעתיד יצטיינו השבוע
 וב- מעולה בבריאות

ל מעל אינטליגנציה
 מאורע גילם. של רמה

ה עליכם יעיק ידיד באיבוד הקשור
 ה־ להצטיין עשוי אריה מזל בן שבוע.
להישגים. בפעילות ולזכות בספורט שבוע

¥ ¥ ¥
 ? עצמך חשבון על גס לצחוק יודע אתה

 תיתקל :לכך ההזדמנות לך תהיה השבוע
בו שיש מביך למצב _

מל ההומור. מן הרבה
מצו־ השבוע זאת, בד
ההצלחה, הכסף, :יין

 אהבהבים וסתם האהבה
 מחזרים אלה כל —

ו בתולה, בן אחריך,
בת־בתו־ ,אחריך בייחוד

 לא ■שזה רק הזהרי לה.
ו ראשך, את יסובב

ב הכל את תנצל שלא
מוכ־ אדם אומנם אתה

מעלות. יש לאחרים
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 מוגזמת. צורה
גם אך שר,

מאזנ״ם

 רוצה את אבל רוצה, את מה יודעת את
 התמורות מדי. יותר

 בשבוע שחלו לטובה
 השפיעו לא הקודם
 לא זה. כהוא אף עלייך
ה מאזניים. בת יפה,

 יישאר המצב שבוע
 תחשבי שלא סטאטי.

 לך ישתקו שהכוכבים
 תחשבי אז החיים. כל

 לידיעתך, כי, פעמיים
אחת. פעם רק .חיה את

¥ ¥ ¥
מש את לעיתים אך אישי, קסם לך יש

 פעמיים שתחשבי רצוי לרעה. בו תמשת
 את פורשת שאת לפני

ו לראווה. סנפירייך
 כל עם עקרב, בן אתה,

וב בעבודה הצלחתך
 לומר קשה לימודים,

 הם שלך שהפלירטים
רו באמת שאתה מה
מנ אתה בחיים. צה
עצמך את לשכנע סה

אותה. אוהב שאינך ___________
 מת אתה למעשה,

 זו. חשובה בעובדה שתכיר רצוי ;עליה
 בערב. רביעי ביום מהבית תצא אל

¥ ¥ ¥■
 מיקצועית. מבחינה טוב שבוע זה יהיה

 עם בפגישות גמישות בייתר השתמש
 השתדל עליך. הממונים

 אדם של רושם לעשות
 ודמיון מעוף בעל

 בעת פגישה עשיר.
 תהיה נעים לא מצב

ארו לידידות הקדמה
 דרך ציון שתשמש כה

 מריבה צפוייה בחייך.
 אדם עם וטורדנית קלה

דב על' עליך האהוב
 נסה בכך. מה של רים

מיותרות. בבקשות תפני אל מאופק. להיות
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 טפל חששת. כה ממנה במחלה נתקפת
 התערבותו מייד. בה

ב ידיד של התקיפה
 המקצועיים ענייניך
ל בתוכניותיך מחבלת

 תת- אל קצר. טווח
בעדי לו הסבר רתח.

 אישיות לך יש כי נות
מ ומשאלות משלך
 יהיו אלו בימים שלך•

 הסנטימנטליים בחיים
 לחיוב רבות תהפוכות
ייאוש. אל ולשלילה.

¥ ¥ ¥
 לתחבי־ ולהתמסר להרבות השבוע תוכלי
 חדשים אנשים עם מעניינות פגישות בייך.
 שאיפותייך את יעלו

 מציאותיים. פסים על
זו לבלות, לצאת הרבי

בש נהדרת תקופה הי
שזו רעננה, את בילך.

 את נצלי ופורחת, פה
מועי למטרה הרגשתך

 לרדת הזמן הגיע לה.
 אליו האולימפוס, מן
ב עסקי מתנשאת. את

 את עליו האמנותי שטח
 להצלחה. בדרך את ומתמיד. מאז חולמת

¥ ¥ ¥
 תוצאות. תישא לבן־זוגך הרבה מסירותך

לטו־ אליך יחסו וישנה זאת מעריך הוא

 - בפברואר 19
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 השם, למען אבל, בה.
 לו. לנדנד הפסיקי

די מרוב משתגע הוא
 זאת למרות בורים.

 בכל אליך קשור הוא
 ואת איבריו. רמ״ח

 התופסת זאת היא
 בליבו. ראשון מקום

 נסיעה מצפה דג, לך,
 ממנה לחו״ל, גדולה
לגנד אחר אדם תחזור

י סצריד. רי. ' * " ___וורריח


