
 המינים מכל שדים, 90 לו יש והיום
 שבכל מקובל, ״בליטא העולם. ומרחבי

 מסמל ״שד מאייר. מספר שד,״ יש בית
 בין ורע טוב בין הניצחי המאבק את

והחושך. האור
(ההא הפרסוניפיקציה הוא ״שד

 עמים הרבה הרע. עוצמת של נשה)
 הנקרא מהשד בא הרע שכל האמינו

 הרבה וטופיל. דיאבולו דוויל, שטן,
יהודי. בדמות השד את מתארים עמים

 מפורסם, מאוד צייר היה ״בליטא
 קיבל הוא הימים באחד זמויזינאויצוס,

 הקטן השדון דמוי־שד. פסל מתנה,
 בליבו גמלה ואז בעיניו חן מצא

 13 שהם שדים, תריסר לאסוף ההחלטה
).12 שדים(לא
 הוא שרים, די לו שהיו ״ברגע

 כפול תריסר ולאסוף להמשיך החליט
 לו היו וכאשר שדים 169 שהם תריסר,

 לקהל ביתו את פתח הוא שדים, 169
 לשדים, למוסיאון אותו והפך הרחב

בליטא.״ קובנה בעיר בעולם, היחידי
אהבתה בעיקבות אשר ז׳ק רינה

ן שה עבודה מתכת. עשוי 1ץ1ך
 ביסמוג־ מיבאל ישראלי 1/1 !

במוסקבה. פרס עבורה קיבל סנסי

 רבות פעמים במוסיאון ביקרה לשדים
 ממש. אמנות יצירות שם יש כי מספרת

 הוא טהור. זהב עשוי יפאני שד שם ״יש
 בו להביט צורך שיש מיניאטורי כל־כך

 מערכת גם קיימת מגדלת. בזכוכית
 צלחת כל שעל איש, 24ל־ לאוכל כלים

 ששדים שטיחים או אחר, שד מצוייר
 צמר. עשויים שדים וגם בתוכם, ארוגים

 עשיר מיבחר וכסף. ברונזה קרמיקה,
ז׳ק. מסכמת שדים,״ של ואדיר

 כמתנה, למאייר הובא השד מפיו. בולטים וחדים
 תשורה זו מאייר עבור שד בי היודעים חברים על־ידי

מתפאר. הוא שדים,' תשעים לי יש ״היום מאוד. יקרה

ך ן ן ק ן י ז ח מ ן \ ו י ן ך ן ך ו הש אספן בידיו ■
! ן ^1 ע ם,11\1 11/  מאייר. קרל יצחק די
ארוכים ניבים ושני חייתי פרצופו עץ, עשוי השד

מפחיד. דבר זה ורוחות דים סלל
 ילדים עליהם, כתבו סופרים

 מספרות וסבתות עליהם חולמים
 לצפוי, ובניגוד הפלא, למירב עליהם.

כאלה. שאוסף אדם ישנו
 האוסף בעל מאייר, קרל יצחק זהו
 העולם (בכל בעולם. בגודלו השני

שכאלה). אוספים שני רק קיימים
 לא וזאת שרומאניה לזה קוראים

לשדים. אהבה פשוט אלא מחלה,
 משהו. אספתי ״תמיד מאייר: מספר

 מדליות־זיכרון. היה שלי הקודם האוסף
 שבברית- מלטביה לארץ עליתי כאשר

 יכולתי לא שנה, 11 לפני המועצות,
 ראיתי נוספות. מדליות־זיכרון להשיג

 מדליות אוספים אנשים שבארץ
 לא ואני בכספת, בבנק אותן ומחזיקים

חבוי. באוסף יש עניין איזה מבין
 משהו לאסוף העדפתי לכך, ״נוסף

 בכל לקנות שאי־אפשר אתגר, עם
 סתם לאסוף אפשר אחרת חנות.

דולארים.
 עם כך על דיברתי הימים ״באחד

 עולה היא שגם ז׳ק, רינה ידידתי
 ״אולי בחיוך: לי המליצה והיא מרוסיה
 מוכנה אף ואני שדים, לאסוף תתחיל

להתחלה.״ כמה לך לתת
 ופיתאום לעצמי, אמרתי ״שדים,

*1 הרעיון.״ על נדלקתי סן

פועל לכל 1| ( ] \ ו  גבס. עשוי יווני שד ך1|
 יווני בכפר נמצא הוא 1 □1\1/

מהמיתולוגיה. נלקחה ודמותו נידח
" | | עיניו פני-אדם, שפניו |

עצמות״לח־ מלוכסנות. #11111/1 !11/
ממתכת. שוי הוא ושפם. זקנקן ולו מוגבהות ייו

״;גז׳?״ן; פורים של שד
והרע. הטוב בין המילחמה ומסמל ושחור, צהוב אדום,

 ועד מאז שנים. חמש לפני היה ה
מאייר. של האוסף והועשר גדל היום

להקים 1 הצו
את ! בארץ

השדים מוסיאון
בעורם י השג


