
 שירי .6ה־ בת מבתה רייף שירי של אמה דרשההקול על לשמוררבדתי־נסבר האמהות אותו ■ונמת
עם הראשון במקום וזכתה הפסטיבל סולנית היתה

בתככים. האווירה את האמהות העכירו מהאירוע, נהנים הילדים בעוד חיפי. היפו השיר

לבמה. עלותה לפני מסתרקת 9ה־ בת צוקר יפעתההלבשה בחדר
בפס הבת להשתתפות התנגדה יפעת של אמה

להשתתף. ילדיהן את שדחפו אחרות לאמהות בניגוד בבית, להישאר העדיפה טיבל,

האמי הסיפור בעצם מתחיל ובאן אמהות,
היל האמיתית. המדיה יותר נבון או תי

יל כלל בדרך הם לפסטיבל המגיעים דים
 ומישמ־ מוסיקלי חוש בעלי כשרוניים, דים

 במה על לעמוד יודעים הם עת־עצמית.
 אין שהרי — אמביציוזים אינם הם ולשיר.

 בפסטיבל רואים הם עדיין. מבוגרים הם
מי את ממנו ומפיקים גדולה אחת חגיגה

 הבמה על לעמוד אוהבים הם ההנאה. רב
בטל שיצולמו מהעובדה ונהנים ולשיר,
ה מחיאות את לשמוע ושמחים וויזיה,
 בקלות העסק כל את לוקחים הם כפיים.

עניין. ממנו עושים ולא
ועו ברצינות העסק את שלוקחות מי
 הן האמהות. הן גדול עניין מטנו שות

ה להיכל בוקר בכל ילדיהן עם מגיעות
 משך י הקלעים מאחרי מתרוצצות תרבות,

 הילד את מעודדות ההצגות, ארבע כל
 ■והגרוע ■בו, ומאיצות אותו דוחפות שלהן,

לראש. ג׳וקים לילד מכניסות הן — מכל
ם קו  ראשון מ

ת — הו מ א ל
ו מתוסכלות, וכן־.עקרות־בית ךי

בעב כי מספרת מהן אחת כל כמעט יו
 עליהן וכשלוחצים מוסיקלי. פרק מצוי רה
 את משמיעות שלוש מתוך שתיים כל אז

 רצתה קטנה בשהותה כבר הסיפור: אותו
שחקנית. להיות

 רוצות הכלל, מן יוצאת ללא כולן, כולן,
שהק ו/או זמרים יהיו הילדה או שהילד

 לאמהות תודות וכך, גדולים. כשיהיו ונים
 מבישים מחזות לראות ניתן המתוסכלות,

 אפילו המזעזעים מחזות הקלעים, מאחרי
בפס המשתתפים ■המקצועיים הזמרים את

 עולם של לאינטריגות המורגלים טיבל,
הבידור.

 ללא־ שהיא שביט, ציפי המנחה אומרת
יש ילדי על ביותר האהובה הבדרנית ספק
הן הזה בפסטיבל העיקרית ״הבעייה : ראל

 עושים מאוד, !נחמדים הילדים האמהות.
דוח האמהות אך ונהנים, עליהם המוטל את

דאי עיני ■במו להם. ומציקות אותם פות
 אל עלותו לפני בנה את הצובטת אם תי

 שהעירה להערה להתייחס כשסירב הבמה,
 שמו. אסף — בבית קטן ילד לי יש לו.

 בפסטיבל, להשתתף ל־ו ארשה לא לעולם
יתעקש.״ אם אפילו
יל שני אם. היא כץ ג׳וזי הזמרת גם
 הקלעים מאחרי מסתובבים ושם, בן דיה,

״מאח :ג׳וזי אומרת בבית. כמו ומרגישים
 כשאני איתי. יחד אבל כן, — הקלעים רי

 ואת האלה האומללים הילדים את דואה
 מקבלת ■אני שלהם המטורפות האמהות
 מד לילדים לעשות פשע ממש זה בחילה.

מתוס אמהות הן עושות. האלה ■שהאמהות
!ועכ זמרות, להיות בעצמן שרצו כלות,

 הילד. באמצעות להתפרסם רוצות הן שיו
מק ממש מאד, נחמדים עצמם הילדים
ו הקלעים מאחרי מסתובבים הם סימים.

 מ־ גורנשטיין אלי את מכירים שהם גאים
 ציפי. על לדבר שלא אותי, ואפילו טלפלא

 של בעניין לא הם אותם. שמעניין מה זה
 רק שני, או ראשון מקום של !או פרסים

ה למקומות להגיע שרוצות הן האמהות
ראשונים.״

 אב הוא ליטאי, דני המופע, במאי גם
 כל ממנו מבקש בועז, בנו, ילדים. לשני
 מסרב: דני אך בפסטיבל להשתתף שנה
 ולא היסטריות אמהות של פסטיבל ״זהו
 נהנים גמור, בסדר הילדים ילדים. ״של

בד להם, הורסות האמהות אבל מהסיפור,
החווייה.״ כל את שלהן, חיפות

 יאיר הפסטיבל, של המוסיקלי המנהל
האמ ״בגלל אומר: לבת, אב רוזנבלום,

 לא ■שאני הפסטיבל למארגני הודעתי הות
 מורה לקחו הם הילדים. עם השנה מתעסק
 קודמות בשנים השירים. ללימוד מייחדת
שילדי ממני דרשו אותי, חנקו האמהות

 הביתה, טילפנו התחננו, סולו, ישירו הן
דו- לא :הודעתי השנה המוח. את בילבלו

)51 בעמוד (הנושך


