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ול לבוא גדול דבר היד, זה ״בשבילי
 כל ״אחרי פישר. סיפר בישראל,״ הופיע

 הרגשתי שלנו, המישפחה על שעבר מה
 יותר בטוחים אנחנו בישראל, שכאן,
 דווקא אבל בעולם. אחר מקום מבכול

צרות. הרבה כך כל אותנו פקדו כאן

 צוות אנשי רוב אותי עזבו ״בינתיים
 שמונת אשתי, עם רק נשארתי הקירקס.
מכר עובדים. וכמה החיות שלנו, הילדים

 כדי ערך, בעל שהיה הרכוש כל את תי
 לחסוך ניסיתי לחיות. האוכל את לממן

חזרה, ההובלה למימון כסף לאסוף כדי

 סוסי את מאמן פישר הקירקס. של בעליו פישר, היינס מחזיקביד
 המפעילה בגרמניה, יהודית ממישפחה בא הוא הקירקס. של הפוני

נהרס. והקירקס המישפחה מרבית נהרגו השואה בתקופת דורות. ארבעה מזה הקירקס את

 מימול ילדיהם. שמונת מתוך שישה עם יחד פישר והיינם אלווירהעולם מר
בקירקס, .להופעה המשמשות מישקולות־דמי, מרים 9ה־ בן

כמורה, המשמש הקירקס, עובדי אצל לומדים הילדים עולם. אלוף של ניצחון בתנועת

שלו העלו בארץ להופיע הרעיון ״את
 אלי באו הם ישראליים. אמרגנים שה

 הם בטוח. חוזה לי והציעו לגרמניה
 קיר־ הרבה באים לא שלישראל אמרו
להופ אנשים הרבה יבואו ולכן קסים,
 החיות את להוביל התחייבו הם עות.

 וכן חשבונם, על הלוך־ושוב, והציוד
 אנשי עבור הטיסה כרטיסי את לממן

הצוות.
 אחרי חודשים. לשלושה היה ״החוזה
האמר לנו אמרו ההופעות את שסיימנו

 כל את כיסו לא ההופעות כי גנים,
 כדי כסף עדיין להם ושאין ההוצאות

 הם לגרמניה. חזרה הקירקס את להוביל
ו חודשים, שלושה עוד שנופיע ביקשו

 האלו ההופעות את כשסיימנו הסכמנו.
 כך פשיטת־רגל. על האמרגנים הכריזו

לעזוב. אפשרות בלי בארץ שנשארנו קרה

ההו מחיר הצלחתי. לא היום עד אבל
 הוא בלבד, ולחיות לציוד באוניה, בלה
דולר. אלף 35 כיום

 זה אבל בארץ, הופעות לתת ״המשכנו
המקו בכל כבר היינו מאוד. חלש היה
 ל- פעמיים הולכים לא והאנשים מות

 כל כימעט לנו קרו כבר בעצם לקירקס.
 מיואשים כבר אנחנו שבעולם. הצרות
 שנוכל מקווים רק אנחנו עכשיו לגמרי.
 אם מהר. שיותר כמה הארץ את לעזוב

לק יכול עוד מה יודע מי נמהר, לא
כאן.״ לנו רות

 בקריית- הופעותיו את שסיים אחרי
 לכרמיאל. הקירקס השבוע עבר טיבעון,

 יעבור כך אחר ימים. שבוע ישהה שם
 שיצליח מקווה פישר לחיפה. הקירקס
 מ- אמרגן עם חתה על לחתום בינתיים

מהארץ. היציאה את גם שיממן חו״ל,

 שאותו צבועים, גור בחלב משקה 11 ה־ בת הנלוגלצבוע חלב
 בהופעה המשתתפות החיות על נוסף ידיה. במו מגדלת היא

לחי. אהבה מתוך אותן מגדלת פישר מישפחת נוספות. רבות חיות פישר בקירקם יש

 לצאת נצליח איך יודע לא אני ״אחרת
מכאן.״

 להסתדר
אריות עם

 נסעה אלווירה, פישר, של שתו
 שם לחפש כדי לאירופה, לאחרונה יי

אמרג כמה היו לדבריה, גואל. אמרגן
 עתה לעת אך בקירקס, שהתעניינו נים
חוזה. שום נחתם לא

למ אמיתית. אשת־חייל היא אלווירה
אלי הכספיים והקשיים הצרות כל רות
האופ רוחה את איבדה לא נקלעו, הם

 לפני 62ד,־ בן לפישר נישאה היא טימית.
 ידיה במו ומטפלת מבשלת היא שנים. 14

 היא ביניהם שהקטנה ילדיהם, בשמונת
 המישפחה •11 בן והגדול שנתיים בת
דו לחינוך הקירקס. בקרונות כולה גרה
 מורה המשמש הצוות, מאנשי אחד אג

לילדים. מאולתר
 בהופעה. הם אף משתתפים הילדים

 פוני סוס על יחד רוכבים מהם שלושה
אקרובטי תרגילי עליו ומבצעים וולשי,

 ידועה הרמנוס, הנקראת השלישיה, קה.
מו האם זה. בשטח בעולם הטובות כבין
 שאותה אינדירה, הפילה עם יחד פיעה

 סוסים עם מופיע פישר בעצמה. אילפה
וגמלים.

האר הם הקירקס של המרכזי המופע
 היפר, יואכים המאלף אחראי' עליהם יות.

 היפר שנים. שש מזה הקירקס עם המופיע
 מה־ עוד המיקצוע את למד 35ה־ בן

 שהיה בעת הקירקם, של הקודם מאלף
 מאוד,״ מסוכנות חיות הם ״האריות עוזרו.

 אפשר איך, יודעים אם ״אבל אומר. הוא
איתן.״ להסתדר

 לביאות שתי עם לארץ הגיע הקידקם
 כשנה, לפני להם, נולדו כאן אחד. ואריה

 הדביר כמעט למעשה, זהו, גורים. שני
 בישראל. לקירקס שקרה היחידי הטוב
חמישה גם לקירקס היו האריות על נוסף

 מתו, מהם שניים כאשר אולם טיגריסים.
הנו עם בהופעות להמשיך היה ניתן לא

 החיות לגן פישר העבירם לכן תרים.
 ו־ גמלים תמורתם וקיבל בפתח־תיקווה

עיזים.
 הצרות לפשר משלו הסבר יש לפישר

 לדבר ממעט הוא אך אותו, שפקדו הרבות
 הוא כואב,״ מדי יותר נושא ״זה כך. על

 גם לי ״אין עליו. לוחצים כאשר אומר
 רק אני האשמות. להעלות כדי הוכחות

ל אותי שהביאו שהאמרגנים לומר יכול
 שאעזוב. כיום מאוד מעוניינים ארץ

 בהתחיבויות עמדו לא שהם בגלל
 לי נודע אבל להשאר. נאלצתי שלהם
 אחר. קירקס להביא -כבר מעוניינים שהם
 אף כי בשבילם, בעיה היום מהווה אני

 בשעה ארצה לבוא מוכן יהיה לא קירקס
 אין מתחרה. קירקס עדיין כאן שנמצא

קט במדינה ביחד קירקסים לשני מקום
 שיהיו שכמה ברור, לכן ישראל. כמו נה
 לעזוב יותר אתאמץ אני צרות, יותר לי

עצמי. בכוחות
שה לכך סימנים מאוד הרבה לי ״יש
מס חי אני סתם. ככה באו לא צרות

 הן מתי לדעת כדי חיות עם זמן פיק
 הפירסו־ גם לא. ומתי טיבעי מוות מתות

וה בעיתונות, האלה נכונים הלא מים
 על מעידים האריות, של המוזרה בריחה
משהו.

ב לשוב רוצה אני הכל למרות ״אבל
 כאן ששהיתי הזמן במשך לישראל. עתיד

 האנשים, על הארץ, על הרבה למדתי
 ישראל. של הבעיות ועל האינפלציה על

ול לגרמניה לחזור עכשיו מתכוון אני
לפ שנתיים צריך אני הקירקם. את שקם
 וציוד הופעה עם אחזור אולי ואז חות,

חדשים.
ה במשך צרות הרבה כבר לי ״היו
 בכל כמעט הקירקס עם הייתי שנים.

 ביוגוסלביה מתות. תמיד חיות אירופה.
 בסופת־ הקירקס כל פעם לי נהרס אפילו
 ממה מתרגשים לא כבר אנחנו לכן שלג.

נתגבר!״ בארץ. שקרה
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