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 יפד שלדין ׳האמתות !הילדים עם עסק צד.
 שפוי.״ אדם בל לשגע לוות

פס־ את שסיקר הזה, העולם צוות !ואכן,
 האמהות התנהגות על למד הילדים, טיבל

בסקר־ מתובננים הילדים !בעוד מנסיונו.
 לדחוף האמהות החלו ונכתבת, בצלם גות
ידוא־ ילדיהן כי בקול !ולדרוש הילדים את

בצי עסוק היה הצלם כאשר וימלטו. יעו ,
דח !בשירה, שהתאמנה ילדים קבוצת לום
הת תוך אל ילדתה את האמהות אחת פה

 לא הצלם. ׳של עבודתו !את וקילקלה מונה,
 המרואיינים את לקחת אלא ברירה, נותרה

 כך גם אך החדרים. באחד אתם ולהסתגר
האמהות. מפני מחסה !נמצא לא

 לילך את הזה העולם בתיבת כשראיינה
ה לכוכבת הנחשבת החמש, בת גיליקסמן

 בת סאיג דורית שיל אמה התפרצה מופע,
 מר כשהיא תצולם, שבתה ׳ודרשה 10ה־

מצל אחד את מכירה שהיא לכתבת דישה
 אישי באופן ביקש הוא וכי הזה העולם מי

 מהגברת ביקשה הכתבת תצולם. שהילדה
 לדחוף והמשיכה התעקשה זו אך להמתין,

ופר המהומה מה על הבינה שלא בתה, את
בבכי. צה

 לכתיבת סיפרה רוזנברג חדווה כשהילדה
 מנת על שלא בפסטיבל משתתפת היא כי

 •שהשיר חושבת היא ׳וכי בפריס, לזכות
 לפתע התפרצה הרביעי, למקום יגיע שלה !

 בת נאווה ישל אמם וולהנדלר, תמי גברת
 בפסטי־ המשתתפים ,8ה־ בן !ואילן 10ה־

 ״איזה :8ה־ בת הילדה לעבר וצעקה יבל,
העשי למקום תגיעי בקושי רביעי, מקום

 הילדה לזכות!״ סיכוי בכלל לך אין רי.
 ״איך :שאלה הנדהמת ׳והכתבת דום נאלמה

 שגברת אלא הילדה?״ יאל מדברית את
 היא כן, ״כן, בישלה: המשיכה וולהנדליר ״

 כולם כפיים, מחיאות מקבלת לא בכלל
זה!״ את יודעים
תח קיימת כי הסבירה, רייף לילי האם

משתת שילדיהן האמהות בין עצומה רות
 הילדים ׳•של האמהות לבין במקהילה פים

סול היא שבתה לילי, הוסיפה הסולנים.
 ־1מק ניורא המקהלה של ״האמהות נית:
מצי הן תלונות, להן יש הזימן כל יאות,
 ליילדה למשל כמו הסולנים, לילדים קות

 הרביצה אחת אמא אתמול חדווה. הזאת,
 בלי עצבים, מתוך כך, סתם מכות, לה

סיבה.״
ה ת ההצג תי מי א ה

רי - ח א ם מ עי קל ה
ד ולס כ ברנשטיין, אלכם די. לא ב

*  עם עסק לו אין כי טוען המופע, מפיק \
 ציד שאין מראש להן הודיע הוא האמהות.

 הוא לדבריו התרבות. להיכל שתבואנה דך
 מאום הבטיח ולא לילדים לדאוג התחייב

היל עם שהבעיות מודה הוא בתמורה.
מהת רק נובעות כאלה, צצות אם דים,

האמהות. נהגות
כלשהו!תמו שכר מקבילים אונם ה״לדים

 זמן ההורים מבזבזים למעשה הופעתם. רת
 חודש התענוג. תמורת רב כסף וגם יקר

לחז יום מדי ילדיהם את מלווים הם ימים י
 נמצאים הם ההופעות ׳שבוע ובמשך רות,
 סכומים מוציאים הם היום. שעות כל אתם

 עולים עדותם ועל־פי נסיעה על .נכבדים
ל לירוית מ־ססז יותר והממתקים האופל

 בגדי את בתמורה מקבילים הילדים יום.
ההופעה.

 האמהות את מרתיע אונו זה כל אד:
ש כדי ׳הכל העושות האמביציה, •אכולות

 רז של אביו בטלוויזיה. ילדיהן את יראו
 ללא מיוחדת חופשה לקח 6ה- בן שכניק
 ללוות כדי עובד, הוא בו מהבנק ׳תשלום

 6ד,- בת רייף שירי לפסטיבל. בנו את
ילד,פ אמה עליה צרחה ׳בשירה, התאמנה ^

 שהיא לפני תצטירד שלא כדי לשיר, סיק
חבטו* על עולה

בשינה, ישנה מדי המחזה לו ׳חוזר וכך
 ׳נרשמים ילדים מאות ישנים. שמונה מזה

בבחינות. עומדים לא מאוית !לפסטיבל
ה אלא שמתיאכזבים, הם הילדים לא אך

 לספר ייודע יכהן שמעון המנצח אמהות.
 שילדיהם הורים שיל זעם התפרצויות על
 אמהות של קינאה ׳סצינות ורעל התקבלו לא

הת־ אחית אם האחרון. ברגע ינופו שילדיהן
 יילדד, אל מתנהגים כי צעקה אחרת עלפד,. ״

 אליה. התנהגו באושוויץ שהנאצים כמו
מקב שהילדים הוא ״המוזר :יכהן אומר

 לפסטיבל התקבלו שלא העובדה את לים
 את שעושות הן האמהות ורק טובח, ברוח

ללחץ.״ ד,יילד ■את ומכניסות הסצינות
 הזמר פסטיבל כיי שאמר מי צדק לכן

 של ההיסטריה פסטיבל גם הוא לילדים
 בכל כמו האמיתית, ההצגה וכי האמהות,
הקלעים. מאחרי מתרחשת תיאטרון,

■ישי שרית !
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