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 יחיד אדם כמו אדם, ראש על אחת ״כינה

 מדובלל, ראש על נאהבות כנים שתי ארץ. טלי
 היאם... היאפ... עדן... בגן וחוח אדם כמו

 ומה בשושנים, סוגה אינה אדם של דרכו
ד׳ קרח ראש על כינה של דרכה
 ה־ ,ד,פריסאי אבק-האדם דברי אלה היו

 בלעדיו נחשבת אינה פרים אשר *, קלושר
 קיים אינו בלעדיהם והוא חוצותיה ובלעדי

כלל.
 המדובלל ראשו קרעים. לבוש היה הוא
הי ובמתו חן, של בתנועות נעו ידיו גירד.

 חרושי־ פנים בעל גבר לוחות־עץ. קיר תד,
 הניע העץ, קיר מאחורי עמד עת ללא קמטים

ה חייה קורות את סיפר הקלושר, בובת את
טרגיים.
 הקפה בתי מאות מאותם באחד זה היה

 השלושים. שנות סוף של פרים של הזעירים
 הנאצים פליטי ולא־יהודיים, יהודיים מהגרים
 לגמו הקפה, בבית התאספו צרפתיים, ידידים
 ה־ לוידויי האזינו תפלה, בירה כוס לאיטם

מצבם. את גם שביטא קלושר-הבובה
 אלפלד, .הרמן לגורל, חברם את ראו הם
 גילפה מרינה ידידתו אשר הבובות את ,מציג
מעץ.

 עברו שנה 20 ככנים. יקרות בוכות
 הגיעו )51( מרים ואשתו )63( הרמן מאז.

 השאירה מרים השחרור. ימלחמת אחר ארצה
 ועשרות מגולפות, עץ בובות עשרות אחריה
 ״מדי : מרים שחה עץ. ודמויות עץ מסכות

 אותן אוהבת אני אליהן. מתגעגעת אני פעם
 לנו היה לא ? לעשות מה אך ילדי. את כמו

אותן.״ למכור נאלצתי כסף:
אול פתח חיים, בכפר השתקע אלפלד הזוג

 הראשונים התלמידים ופיסול. עץ לגילוף פנא
 ),10( וחנן )12( רוני ),14 (כעת חוה היו

 אחד יום עבר אשר עד הזוג• ילדי שלושת
 ״תנו קשה-חינוך. ילד ופגש ברחוב הרמן
 רבו מאז תגובתו. היתר, ואלמדו,״ לי, אותו

התלמידים.
הבעל הזוג. בני של דרכם משותפת ביום,

חוה וכמו אלפדד אמן
הם גם הוא, גס היא, גם

 בגילוף בעיקר מרים שימושית, באמנות עוסק
כיבות.

 עברו חיים מכפר הכרמר. על כופות
 כל הכרמל. מורד על השוכנת שאנן לנוד,

ב מדריכה המשפחה כל .מגלפת, המשפחה
צע מייצרת המשפחה וכל לגילוף, קורסים
ה לחנויות שימושית אמנות וחפצי צועים

 בנו משגיח גילוף מלמד כשהרמן תיירות.
ה־ רוני  שנלמד. כפי יגלפו שהילדים 12כן'
 מציירת, בעצמה אשר חוה, גם עוזרת וכך

ב משיירי בובות לתפור בנות ללמד לאמה
דים.

כי תוהה, מרים של עמלה בפרי המסתכל
מח אנושית כה דמות ליצור אדם מסוגל צד

 כל על ויתור תוך וזאת מתה, עץ תיכת
הטבעית. העץ לצורת נאמנות ותוך תפל פרט

 ״אמנם : השיבה אמנותה, על כשנשאלה
האבסטרק הציירים גדול של תלמידתו אני

 זרם לשום שייכת איני אך קליי, פאול טיים
 אכספרסיוניסטית. לי קראו תרצו, אם מוגדר.

בובותי.״ באמצעות משהו לבטא אני.מיסה

רחובות. משוטט *
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החי
הקלון עמוד

ת, ^ ש ק תי  ה־ באספת בירור לאחר כי
 המשק שנהגי הרפורטים בדבר קיבוץ ■4

בקבי לפרסם הוחלט פעם, מדי בהם זוכים
עו שבו דו״ח המודעות לוח על עות פי ו  י

עבירותיהם. ופרטי הנקנסים הנהגים שמות

 שהקים אדם למשפט הובא תל״אכיכ, ן■
 דיזינ־ ברחוב ידועה במסעדה שערורייה ■4

 בחג לו הגיש המסעדה שבעל לאחר גוף,
 להע־ סרב מצות, בליווי חזיר סטייק הפסח

 להיות צריך שתפריט הלקוח לדרישת נות
 עם לגמרי, אפיקורסי או לגמרי כשר ״או
״והכל לחם !

*  ¥ פידאין¥ 
ה, ף* ר  בהם כלבת, מקרי שרבו לאחר חד
 משתוללים ונמיר, כלבים חמורים, נשכו 04
ב הבריאות שלטונות הודיעו בעליהם, את

 מס־ על־ידי ארצה הועברה המחלה כי מקום
הירדן. משטח שבאו תננים־על־ארבע

אזעקה צפור¥ ¥ ¥
תרנגול לגנוב מזרחי ניסר, תל״אכיב, ף•
.מר טובה של מדוכנה אווזים ושני הודו ו

 עסוקה היתד, שזו שעה הכרמל, בשוק גלית
 הקימו כאשר בקלקלתו נתפס לקוחות, עם

 תשומת את שעורר אימים קרקור העופות
המוכרת. לב

חליפין כהר¥ ¥ ¥
 ויינשטוק מאיר הזקן פנה ירושלים,

 להתפלל הציע לרבנות, עזרה בבקשת
 המצויירים אך לכך זמן להם שאין אלה בשם

 — הזה בעולם לי יעזרו ״הם : הסביר בכסף,
 הבא.״ העולם שלטונות בפני להם אעזור אני

במיעוטו הרע¥ ¥ ¥
 התוש־ נשמו בגליל, ערבי כפר דנץ, ^
 הרופא להם הודיע כאשר לרווחה בים ^

 שקודם מאחר חמורה, בשפעת חולים שהם
 במגיפת נפגעו שהם השמועה פשטה לכן

חולירע.
¥ ¥ ¥

השערה הוט על
 לע־ בהצעה הקיבוץ חברי דנו אלונים, ^

 פסח, של שני סדר הבאה בשנה רוך .4
החג. בערב להסתפר יספיקו שלא לחברים

מאין יש
 יש־ קול של קריינית ,ד,שיבהירושלים ף*

 כאילו קהיר ודיו לטענת בערבית ראל ״4
 בישראל, האלחוט חוטי את הפידאין ניתקו

 חוטים. אין אלחוט לרשת כי לאקונית כהערה
חלש מכפר¥ ¥ *

 על להקל העירייה החליטה רמה־גן, ף*
במ כי הודיעה העירוני, האיצטדיון באי

 מנהרות חמש מעתה יצויינו מספרים קום
 כדי שונים, צבעים בחמשה לאיצטדיון הכניסה

 בחשבון. החלשים חובבי-ספורט על להקל
כרוקה תרופה¥ ¥ *

ה, ^ י תנ  ש־ לחולה רופא הודיע כאשר נ
 אסור כן ועל נפשית ליציבות זקוק הוא ■4
 זאת למסור מרופאו החולה ביקש להתרגז, לו

 באיזור. מס־ההכנסה למשרד בכתב
¥ ¥ ¥

מעלה של כית״דין
ל־ אלמונית נערה עלתה תל־אכיכ,

 שם את רשמה בית, של הרביעית קומה ^
 יונה לדירת ירדה שם, המתגיררת זלמשפחה

 ממנה וקיבלה ביקשה השנייה, בקומה כץ
ל שנשלחה בטענה ל״י, שתי של הלוואה

הרביעית. הקומה דיירת על־ידי כך שם
תזכורת¥ ¥ ¥

 ברמקול קילקול חל כאשר תל״אכיכ, ף*
ה הפועל בועידת הכללי הויכוח. בשעת ■4

 לנצל הועידה לבאי היושב־ראש יעץ מזרחי,
 לתפילת הפסקה על הכריז ההזדמנות, את

 נאמרת שמונה-עשרה שתפילת .מאחר מנחה,
בלחש. בלאו־הכי

0 *
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