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 פישר, קירקס של בעליו ברדיו. ששודרה
נד בארץ, עתה הנמצא היחידי הקירקס

 וגילה האריות כלוב אל ניגש הוא הם.
בכלובים. האריות כל כי

 פורסמו מאז חודשים. לפני קרה זה
 חיות- על באמצעי־התיקשורת ידיעות כמה
 או נאמר בכולן חופשי. המשוטטות טרף

 פישר. מקירקס נמלטו החיות כי נרמז,
 לא אף ברחה לא מעולם למעשה אולם
הקירקם. משטח אחת חיה

 אמר כאן,״ קורה מה מבין לא ״אני
״אנח הקירקס. של בעליו פישר, היינס

 וכל משנה יותר כבר בארץ נמצאים נו
 חיות. אצלנו שבורחות מפרסמים הזמן

 להתנכל רוצה פשוט מישהו נכון. לא זה
ה הלא־נכונות הידיעות את ומדליף לנו

לעיתונות.״ אלה
 שפורסמו הידיעות אחת כי היא האמת

 בשבוע בחלקה. נכונה היתד, לאחרונה
 של האריות חמשת כל כי נודע שעבר
 ונעלמו. מכלוביהם נמלטו פישר קירקס
 שני טרפו האריות כי פורסם יותר מאוחר
 לא כלל האריות למעשה ועז. גמלים

 בדרך לצאת הצליחו אמנם הם נעלמו.
בשטח נשארו אך הכלוב, מן דרך לא
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 המיקצוע את למד הוא שנים. שש מזה
זה. בקירקס עבד אשר הקודם מהמאלף
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גורים. ושני לביאות שתי עוד יש ניירוז של במישפחתו שבקירקס. מהגמלים אחד את טורף

 קריית־טיבעון. של הכדורגל איצטדיון
 אנשי שהצליחו עד הקירקס. ממוקם שם

האר הספיקו לכלוב, להחזירם הקירקס
 השייכים והעז, הגמלים את לטרוף יות
לקירקס. הם אף

 סתם,״ ככד, ברחו, שהם יתכן לא ״זה
מת מאוד משונים ״דברים פישר. אמר

 בארץ. שאנחנו מאז שלי בקירקס רחשים
 שלושת האריות. של הכלובים את בדקנו

יכול לא פתוחות. היו שלהם הדלתות

 אפשר כולן. את לסגור ששכחו להיות
 אני שלוש. לא אבל אחת, דלת לשכוח

בכוונה.״ הכלובים את פתח שמישהו בטוח

 ליצנים
בשכר

ה ובריחת הפירסומים עלומת ^
ה- של היחידה הבעיה אינה אריות ■ ׳

 ,1975 ביוני לארץ, הגיע מאז קירקס.
אותו. לפקוד שונות צרות פסקו לא

 ניראית סיבה ללא מתו פילים שני
 ניש־ את נפחו פוני סוסי שלושה לעין.
 חנה הקירקס כאשר אחד, ביום מתם

ה סיבת היתה הסימנים פי על בערד.
 בפית- מתו טיגריסים שני הרעלה. מוות

 האמנים כל נטשו לכך ובנוסף אומיות.
 עם לבדו, נשאר פישר הקירקס. את

עוב של קטן וצוות וחיותיו, מישפחתו
נאמנים. דים

מגר יהודית למישפחה בן הוא פישר
 הקירקם, את מפעילה המישפחה מניה.

 עד דורות. ארבעה מזה שמה, על הנקרא
 ה־ מנתה השניה מילחמת־העולם לפני

בתפקי הופיעו כולם נפש, 51 מישפחה
 הקירקס של שמו בקירקס. שונים דים
באירופה. הטובים כאחד לפניו הלך

 במחנות־השמדה נהרגו השואה בתקופת
 רק נותר בחיים המישפחה• בני מרבית
ש האם, בזכות ניצלו הם והוריו. היינס

 להוליך והצליחה הארי הגזע בת נראתה
 הם המילחמה אחרי שולל. הנאצים את

 הרוס שהיד, הקירקס, את מחדש הקימו
באי בעיקר התמקדה המישפחה לגמרי.

 והלוליינים הליצנים ואילו חיות, לוף
כשכירים. הצטרפו

 מהפילה קש של
יחד פיעות

 של אשוזו אלווירה,
 מקלחת מקבלת פישר,

מו השתיים אינדירה.
הקירקס. בימת על


