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 זהו ? שבתמונה התכשיט את רואים
 חודשים. תשעה בן גרמני רועה דובי.
 שבצפון מביתו נעלם שבועות שלושה לפני

 בעליו, ידע לא שנעלם מרגע תל־אביב.
מצער. נפשו את בדאון, ברוך בשם בחור

 אבא- אותו נטל אחד באחר־צהריים
 לשיחרור הבית בחצר קצר לטיול בראון
 חשב שכזה, שיגרתי טיולון המים. עודפי
 כבר דובי הרי רצועה. מצריד לא אבא,

 שונה היום ואין היומיות לירידותיו רגיל \
 היה לא יום אותו זאת, ובכל מאתמול.

 בין אל הלך דובי — האתמול ליום דומה
ונעלם. רגל הרים השיחים,

 פירסמו תמונה, הכינו לכלבוטק, פגו
 כמה חשוב לא והתחננו: העיתונים, בכל

ואומ לשלם. מוכנים — הכלב מוצא ירצה
 מוזר טלפון הגיע ימים, כעשרה אחרי נם׳

 שם. הכלב נתניה. שליד עולש, ממושב
 אנה משוטט בתל־אביב, מצאו מישהו

להחזירו. לאן ידע ולא אתרים, בככר ואנה
 שנימצא הכלב שתיאור לברוך כשהתברר

 אחד וליד לעולש דהר דובי, את הולם
 שאי־אפשר נביחה בקעה ממלונה, הבתים,

בשר קשור שהיה. דובי, בה. לטעות היה
ובמ המכונית, את הכיר עבה ברזל שרת
 כחץ וטם השרשרת את קרע אחת שיכה

בעליו. אל מקשת
 אם גם חשוב: לקח גם יש הזה לסיפור

 ככלבכם, ואין כמותכם שאין חושבים אתם
 גם ולו רצועה בלי ללכת לו תניחו אל

 עונת היא העונה פיפי. של דקות לחמש
 ירוץ בריא כלב וכל המיוחמות, הכלבות

 יתכן הבילוי ואחרי מיוחמת, כלבה אחרי
 בעיקר רבים, כלבים לחזור. יידע שלא

 הביתה לחזור מסוגלים אינם צעירים,
 עצוב, להיות עלול והסוף גדול,. ממרחק

 רצועה, עם אנא, אז לכלבכם. וגם לכם גם
תמיד!
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 פאנדורה, של כבודה את שהצילה מי
 לתיבה נרדף לשם השנים במרוצת שהפכה

 החתולה חתולה. היא וצרות, שרצים של
 זו, חתולה בתמונה. הנראית פאנדורה,

הטיפו האמריקאית החתולה אלא שאינה
 הוכתרה החום־לבן, ובציבעי בגיזעה סית,

החתו חובבי אגודת על־ידי היופי כמלכת
ברוקלין. של לים

 בטקס הנכסף בתואר זכתה פאנדורה
 בכנסיית שבוע לפני שנערך מהודר, הכתרה

 בניו־יורק. ברוקלין שברובע בנסונהרסט
 הצבעים. מכל חתולי־בית ושמונים מאה

 התואר. על התחרו והייחוסים והגזעים
 ואף סיאמית לא פרסית, לא פאנדורה, אך
 חתולה בקיצור, קשמיר, או אנגורה לא

 שעל הכתר מן לבד ייחוס, בלי פרולטארית
המלכה. היא היא — ראשה

 צהלה כחולמת,״ אני מאמינה, ״איני
 שעשתה מיניש, לורן פאנדורה, של גבירתה

כש לנידיורק, ממסצ׳ושטס הדרך כל את
 מתנת־דרר ״איזו בסלה. העתידה המלכה
 ל- תהיה מלכותית כניסה ואיזו נהדרת,

 מגוריה מקום את המעתיקה פאנדורה,
 הנה קליפורניה, הידד, לסאן־פרנציסקו.

בגאווה. מיניש הגברת יללה !״המלכה באה
 היא הכתרה. נאום נשאה לא פאנדורה

 התרגשה ולא בנחת שפתי׳ה את ליקקה
סינת ביהלומים המשובץ הכתר מן כלל

 השדרה־ ״סאקס מחנות (כנראה טיים
 הפכה כבר הזכייה המפוארת). החמישית״

בת פאנדורה אצל שיגרה של לעניין
 החתולה בכתר, משוויץ בעצם מי ובכלל, של היופי בתחרות גם וחצי. השנתיים

1 ,הגברת? או ראשון. במקום זכתה שעברה השנה

בחוץ כשקר
 נורא אינו בסך־הכל, הישראלי, החורף
 יכול אינו המצוי הישראלי אומנם כל־כך:
 מכובדת, אחת שפעת בלי אותו לעבור
 בדרך באפו מושך המצוי הישראלי והילד
החלו כל את סוגרת היהודיה האם קבע.
 את רואים וכאשר ובבית, באוטובוס נות,

מקור. רועד שהוא בטוחים רועד, הכלב
 הישראלי החורף דבר, ראשית ובכן,

 כן אם אלא לכלבים, מאוד נוח דווקא
 אם לרופא. לקחתם יש ואז — חולים הם

 או לשמיכה מתחת מסתתר והכלב קורה
אין הסערה, בשעת אדונו למכנסי נצמד

 מחמת אם כי הקור מחמת בדרך־כלל זה
 בחוזקה מגיבים כלבים כי כבר ידוע הרעש.

 שוך עם ומייד ולברקים, לרעמים רבה
הרגילה. להתנהגותם חוזרים הם הסערה

 חורפיות תופעות קיימות זאת לעומת
 בדרך־כלל, אליהן שמים־לב שלא אחרות,

 לתלות במקום הכלבים את בהן ומאשימים
 הכלב נמצא בחורף :בבני־אדם האשם את

 סגור כשהבית בבית. יותר רבות שעות
 המדפים שהריחות מאליו ברור בדרך־כלל.

יבלטו מתאימה היגיינה חוסר בגלל ממנו

 הניג־ בריחות כאן מדובר ולא יותר, הרבה
 הכלב של באוזניים הביטו :ממחלות רמים

 או קוקר־ספאנייל זהו אם בעיקר שלכם,
 שבתמונה. זה כמו ארוך-שיער, אפגאני
 מחוסר סובלים נפולות שאוזניהם הכלבים
איוורור.

 מריח ואותך מסבל אותם תיגאל איך
 מאותם לח, מקלון קח :פשוט ? רע

 עם קיסם או בתינוקות, לטיפול המיועדים
 שמן לא בעדינות. ונגב מלופף, צמר־גפן

 מספיק כבר יש — אחר שמן ולא פרפין■
 רק שמן והוספת הכלב של באוזניו דונג

 בכל וסירוק הברשה השומן. את תרבה
בחורף. גם חובה — יום

את לנקות רצוי שבועות לשלושה אחת

הנמ השקים שהם — האנאליים השקים
 תפקידם ועיקר פי-הטבעת, צדי משני צאים

 השני. מהמין כלבים למשיכת ריח להפריש
 או מתאמץ כשהוא ריח מפריש הכלב

 במקום כשישנה יציאות. בזמן מתרגש.
נעים. אינו הריח סתימה, או דלקת

 :ביותר פשוט ? השקים את מנקים כיצד
 גייר ועם שמאל ביד הזנב את מרימים
בעדי לוחצים והאצבע הבוהן בין טואלט

 שפטרנו וברוך והטבעת. פי צדי משני נות
זה. טבעי חומר של נעים הלא מריחו

ה פירוווש מ
האנשה?

 מועדון- חבר כלבוטק, מידידי מישהו
 אלינו לשלוח לנכון מצא בישראל, הבוקסר

 — ״האנשה״ שכותרתו מרתק מאמר
ש פרודן פגי מאת (אנתרופומורפיזם),

 ונתן ספיר אילן על-ידי ועובד תורגם
 מאלפים דברים מצאנו זה במאמר דוור.

בזה: מביאים אנו מהם שחלק
כש מתרחשות שבשגיאותינו הגרועות

 ותגובותיו פעולותיו בקריאת טועים אנו
 המוטעים הפירושים אחד כלבנו. של

ל הכלב להתקשרות מתייחס השכיחים
 שאינו עד אלי קשור כה ״כלבי בעליו.

במסי נישמע זה ממבטו.״ לחמוק לי מניח
 מרוצה הכלב בעל 1 כן לא ממש, של רות

 מוטרד הוא בד־בבד אך זו ממחשבה אומנם
 של היותו מתוצאות מאוד ונבוך למדי
 לאכול ממאן ״הוא קשור: כל־כך הכלב

 חפצי את לגזרים קרע ״הוא בהעדרנו,״
 הם שם.״ אותו כשהשארנו הדודה של ביתה

ידועים. משפטים
 בעלי- אנו כי להאמין מבכר שלנו האגו

 הזה הכלב האם אך ואוהבים. טובים כלב
 כלב בנו? תלוי הוא שמא או מסור, אכן

 מאושר. אינו בבעליו תלות־יתר שפיתח
 טוב כבעל־כלב לתדמיתנו אז קורה מה

 את לשעבד והגון נאה זה אין ואוהב?
כלב. של רגשותיו

 במצבנו רבה במידה תלוייה התופעה
שאנשים קרובות ׳לעתים קורה הריגשי.
אנושיות תכונות על-פי בכלב בוחרים

 יישקף. שכלבם רוצים שהבעלים מסויימות
 לא הגנה. — שרירי כוח, מסמל ״גדול״

 שהאשה או מדי קטנה שהדירה להם חשוב
 מסמל ״אקזוטי״ כך. על ומתמרמרת כועסת
חשוב זה ולמי חברתי. וסטטוס עושר
 הארוך? השיער את שיטאטא מי שאין
 בהגנה, וצורך אונים חוסר על מרמז ,קטן׳
להתנוון ייאלץ שהכלב חשוב זה ומה

ל ״כלבלבון״ רגשית מבחינה ולהישאר
 מבעליו כזה יחם ולקבל חייו, שארית

 אמיץ תוקפן הוא הזה שהקטן אף־על-פי
|| ״הגדול״? כשל כושר ובעל




