
 הנגינה, שיעורי האם
 הון־עתק, לד העולים
 - לילדך כרפה מביאים

 תדעי ביצר סיוט? או
רובינ בבית לך יש אם

 סתם או - חדש שטיין
ממוצעת? אוזן בעל ילד

 ילדך של פישרונו יהי
 גדול מוסיקאי יהיה, אשר

האמרי הקומפוזיטור -
 פוליצר פרס חתן קאי,

 לך מספר - וורד רוכרט
 את ממנו להפיק כיצד
לילדך. האושר מלוא

 נמאס כזה? דבר שמעת 1 לו מאם *
^ /  שלושה לפני רק שלי. לדני לנגן, לו /

 השני הסולו ספר את התחיל הוא חודשים
רק היו בגילו אחרים כשתלמידים — שלו

לשי בשל הוא אז כי — התעניינות מגלה
נגינה. עורי

★ ★ ★
פסנתר? דווקא למה

 טרום־כלי לאימון מגמה כיום ייימת ^
\  לפני עוד הבא אימון — קטנים לילדים /

 זה אימון כלשהו. כלי על הנגינה למידת
 יסודות את בילד מחדיר הוא מאד. רצוי

 של הנטל את עליו להעמיס בלי המוסיקה,
בכלי. לימוד

 הרצוי. הכלי בחירת תהיה הבאה הבעייה
 פסנתר ילמד שילדם מחליטים רבים הורים

בסלון. פסנתר להם שיש בגלל רק —
 כי שתזכרי רצוי מספקת. סיבה אינה זו

ביו המסובכת היא בפסנתר הנגינה סיפרות
מהי ותובעת לסולו, הרפרטוארים מבין תר,
 המון ואכן, ממושבות. אימון שעות לד

 גיל לפני פסנתר ללמוד מתחילים ילדים
 המו״לים שנה. תוך ומפסיקים — שמונה

 לשנה ספרי־תווים מאה מדפיסים תווים של
 ואחד שנייה לשנה עשר לעומת — ראשונה

שלישית. לשנה
על פעמיים לחשוב שכדאי כן אם ייתכן

נגינה- *1111181
אוחס? צריך ח׳

 כבר ואני בעלי הראשון. הספר באמצע
 איזה לנו אין אם עצמנו את לשאול התחלנו
 מודיע הוא ופתאום בבית. צעיר הורוביץ

 שונא הוא הנגינה. שיעורי לו שנמאסו לנו
 להתאמן לו נמאס אומר. הוא הפסנתר, את
 לשחק לצאת רוצה הוא אחרי־הצהרים. כל
 הרי והוא מאמינה? היית הילדים. שאר עם

 קרה מה מבינה לא אני לנגן. אהב כל-כך
לו!״

 ליבה את ששפכה מעוצבנת, אם אותה
 העוברת לחוויה שותפה היתד, ידידתה, בפני

 נגינה, לומדים שילדיהן האמהות רוב על
 מת״ שהילד אחרי שנה עד חודשים כתשעה

 אז תוהים המאוכזבים ההורים ללמוד. חיל
 כפי כישרוני, באמת הילד היה האמנם —

 יא־ שכישרון ייתכן האם בהתחלה? שחשבו
 או בשיעורים, זאת בכל להמשיך האם בד?

מהצרות? ולשכוח הכל על לוותר אולי

★ ★ ★
כישרון? מפתחים איך

 בעלך, או את, אם ברור: אחד בר ^
 בהאשמות הילד על זה במקרה תסתערו |

 המוסיקאלית הקריירה סוף זה יהי והתקפות
נגי שיעורי אלו אם בין לוודאי. קרוב שלו,

כא זו, בעת ציור. או ריקוד משחק, או נה
 יש ונולד, צץ רק האמנותי כישרונו שר

אותו. לקפד שלא מישמר מכל להישמר
 אותו? מגלים איך אמנותי? כישרון מהו

אותו? מפתחים איך
 הבדל כל אין האחרונה: מהשאלה נתחיל

 מוסיקאי להיות שיגדל לילד הניתן באימון
 שידע ממוצע, לילד הניתן זה לבין גדול,

 רק הוא ההבדל במוסיקה. קצת להבין רק
השניים. שמגלים הריכוז במידת
 לאפשר יש — ללמוד המעוניין ילד לכן,

 הכישרון בגילויי להתחשב בלי כן, לעשות לו
 אם רך בגיל כבר יודעת אם וכל שלו.
 הוא אם לא! או במוסיקה מתעניין ילדה
שואל, מזה, נהנה מנגינה׳, ,לתפוס יודע

ראשו בשנה להעדיף אולי כדאי הפסנתר.
 זול גם שהוא תזמורת, כלי על לימוד נה

 להנאתו המוסיף דבר בקבוצה, ללימוד וניתן
 כעבור רואה, את כאשר רק הילד. של

 לא בתחילה גילה שהילד העניין כי שנה,
לפסנתר. לעבור אז אפשר פג,

★ ★ ★
להתעניין מפסיק הילד

 קנה־ ,לנגינה מורה מחפשת את אשר ^
 הוא טיבו על לעמוד היחידי המידה

 כן ידיו. מתחת שהוציא התלמידים טיב —
 מצויי־ שהם מורים ישנם כי גם לזכור צריך

 יותר שמתאימים ואחרים למתחילים, נים
למתקדמים.

 והכלי ביותר, הטוב המורה זה יהי אולם,
 שבהן תקופות יהיו תמיד — ביותר הקל

ה בלימוד הילד של העניין יפוג לפתע
נגינה.

 שוחחי אז. עליו ללחוץ אסור כאמור,
 יחליט שהוא ייתכן המורה. עם כך על

 הלימוד. חומר את או גישתו את לשנות
 לעבור מורה. להחליף כבר שצריך ייתכן

לת מחוץ סיבות שקיימות ייתכן לפסנתר.
הנגינה. חום

 קל הסיבה. את גלי — כך או כך אך
 את לנצח לדכא הולם, לא בטיפול מאוד,

הילד. של כישרונו
 שתגיעי ייתכן — זאת כל שתעשי אחרי
ת שילדך מאוד: עגומה למסקנה מ א  חדל ב

 ולכן — לו נמאס סתם בנושא, להתעניין
 זה אם הנגינה. בשיעורי להתקדם פסק גם

 בו להילחם תנסי אל קבליהו. — המצב
 קורים, כאלו דברים גם בכוח. לשנותו או

 שכישרונו סימן פשוט זה אסון. אינם והם
 ולא בר־חלוף, היה הילד של המוסיקאלי

במיוחד. גדול
 הפסיד לא הילד תצטערי: אל — דבר אין
 לו שזכה נגינה שיעור כל אדרבה: כלום.
 ממוסיקה ולהנאתו לאושרו תרם — בחייו

ימיו. לשארית

! ו ו צ ל פ י מ י ה ל ט

 נסתיימה. 1970 חורף לעונת החגים ליגת
להש העצלן, סה, ונ הסוכה את פירק בעלי

 בכורו שאריק אלא לרחוב. הסכך את ליך
 לפח־ בשלום הגיע והסכך כהלכה, בו נזף

 השוונג, במלוא התחילו הלימודים האשפה.
חידון דנה לנו ערכה כבר בערב שני וביום

 כבר רוצה לא אני בעלי על נמוכה. די
 מאוד, מביך להיות מתחיל זה לדבר. בכלל

 מילא, הילדים. את היוס מלמדים שהם מה
 שהם במתמטיקה דבר שום כבר להבין לא

 לא אבל בחסד. עוד זה בחמישית, לומדים
הלא הראשון? הבן־אדם על דבר שום לדעת

א מכיתה הואשון הבן־אדם הרפתקאות
 בכיתה. יום אותו שלמדו מה על מבוסס מדעי,

 שמיים?״ לשמייס קוראים למה ״אמא,
 אמא, רק לא טוטאלית, — סתם לא דממה.

 איזה באמת, ידע. לא אחר אחד אף גם אלא
 בכיתה היום שממציאים מטופשות שאלות

שמיים?! לא אם לשמיים, יקראו איך אלא א׳.
 שיורד ראה הראשון שהבן־אדם ״בגלל

הילדה. הכריזה שם־מים,״ ואמר, גשם,
טו תוצאות הביאה לא השנייה השאלה

 שמש קוראים שלשמש מסתבר יותר. בות
ה שם־אש. אמר הראשון ׳שהבן־אדם בגלל

 המוסיקה: לעולם נגעה השלישית שאלה
 את המציא הראשון הבן־אדם איך ״אבא,
 עליו?״ שמתופפים התוף

 המציא לא הראשון הבן־אדס ״דנה׳לה,
 ניסת אחרות,״ דאגות לו היו התוף. את

או ״אבא, באלגנטיות. להתחמק החכם אביה
 מהמורה?״ טוב יותר יודע אתת תפסיק? לי

שלא. כמובן לא.
 באורו־ לנו הסבירה אחד,״ יום היה ״זה

בתו ושם באדמה, בור חפר ״כשהוא רוח,
 עוד אז היה שלא יודעים אתם כי אוכל, כו

 הבור את כיסה הוא ואיחר־כך פריג׳ידרים,
 התחיל ופתאום תפס. שהוא נמר של בעור
שהטי איך שמע הוא ופתאום גשם. לרדת

 ועושות הנמר של העור על יורדות פות
 הוא ואז מחשבה, לו נתן וזה בום, בום
 תוף.״ בעצמו ועשה הלך

עצמי את שהרגשתי להודות מוכרחה אני

חברים. היו הם כאילו אותו הכירה דנה
 בעיניה. ירדה די שקרננו רושם לי יש
 כך המעוות, את לתקן דרך שוס רואה אינני
א׳. בכיתה איתה יחד ונלמד כולנו שנלך




