
 רכים, לילדים לסרב היססו שלא
 מוקד־משיכה, להוות היו שעשויים

כספית. הצלחה שיגרור
 דחף- רדופות לעומתם. האימהות.

ה את כנראה הבינו לא הצלחה,
 ושלחו לילדיהן, להיגרם העלול נזק

.4מ־ פחות בני פעוטות לבחינה
 הקטנים עומדים הבוחנים. לטענת

במ הפרטי הווידיאו מכשיר מול
 הבחי־ לפני ארוכים חודשים שך

 יכולתם ככל לחקות ומנסים ^גות,
 עליהם שירו את אשר הזמר, ^את

לבצע.
רוצים שאינם טענו. רבים ילדים

הח שהבוחנים ילדה נמצאה סוף
 מוסיקאלית. היא כי סה־אחד ליטו

 האם בצפת. גרה שהיא הסתבר
 לנסוע שייאלץ ילד לקחת כדאי

 מדי התר. אף ואולי חודש במשך
הבו י מתישים מרחקים ביומו, יום

 לכדאיות באשר מסופקים היו חנים
לק מוכנים ההורים אם אך העניין.

המ ואת הסיכון את עצמם על חת
המו מפיקי צריכים מדוע — אמץ

כך? על לחשוב פע
 רבה התחשבות גילה אורון גדי

 בעל הוא אורון הילדים. בכל
רגי־ ובעל זה בתחום עשיר נסיון

 ובתוך לשיר, עליהם יהיה מה יום
הכנותי את יסיימו ספורים ימים
בחו יזכו זה. לעומת הילדים, הם.
 חודש חזרות, של בלבד אחד דש

 כרגיל חייהם את לנהל ייאלצו שבו
 המתישות, החזרות את לכך ובנוסף

 למידת חילבושות, מדידת הכוללות
 הכנה — וכמובן בוריו על השיר

נפשית.
 הזה המאמץ כל שאת ספק, אין

 ילד של כתפיו לשאת יוכלו לא
 ■שאסור בכך, גם ספק אין קטן.

מש שרצונותיו ילד, על להסתמך
מאמץ, עבודה, שניות. בתוך תנים

קנדה ועדת
גדי לטענת מיטל. ..הפעוטה,

 אורה לבקשת סירבו
 בתה את לבחון מלכה

הילדים יספגו אורון,

 כל אותם שילווה הלם במופע שישתתפו הצעירים
 בתה כי קיוותה אשר מהאם, ביקש הוא חייהם.

אחדות. בשנים הנסיון את לדחות חדש, כוכב תהיה

אח היו רצתה״. ״אמא אך לשיר,
 :מבכי אדומות עיניים בעלי רים

 הבחינה לפני האחרונות בדקות
לפ הוריהם על להשפיע ניסו עוד
 התיקווד. אך מהעונש. אותם טור

 ב־ חדש חוזליטו לגלות הבוערת
יותר. חזקה היתה מישסחה

 להיות זה היה אמור לכאורה.
 זה היד, למעשה, הילדים. של יומם
 לבד הופיעו הן האימהות• של יומן
סי מעשנות במחלצות־פאר, ישות

 כאילו ונרגשות בשרשרת גריות
 את שתחרוץ בחינה לפני שעמדו
,גורלן.

 בהרכב באו. רבות מישפחות
כשסוף- הארץ. רחבי מכל מלא,

 היה לא הוא לילדים. חדה שות
מר ילד לטלטל בנחיצות משוכנע

בימי-לימודים. ארוכים, חקים
ב זכה לבחינה שניגש ילד כל
 גם הבוחנים, מצד ואוהד חם יחס
 מילות שתי שאחרי ילד זד, היה אם

 בלתי- לאוזן גם ברור היה שיר
 להשתתף יוכל שלא מוסיקאלית,

בפסטיבל.

מגוהצים
ומכופתרים

 נקבעו ה״גדולים" זמרים ף
ה־ יודעים כולם כמעט כבר. * י

 בפעוטוח שיושקעו רבים, וכספים
 ייתקפו אם לטמיון, לרדת עלולים
 ובפחד־קהל- בפחד-בימה הקטנים

 המופע, תחילת לפני ספורות שניות
לבימה. לעלות ויכרבו

 במיק־ כמו יוצאי־דופן, במיקרים
 ,4ה־ בת לוסטיג שירלי של רה

שיר מחליף. אימון של הרעיון עלה
ה בתשואות זכתה הקטנטונת לי

 וגיס־ בפה אצבע עוד לא : בוחנים
 מלא ביטחון אלא חסרי־שחר, גומים
 היא אמרה, היא כן, רחב. וחיוך

 אוהבת היא כי להיבחן, שרצתה זו
לשיר.
 הכישרון גם הוכח שניות תוך

החייכנית. הפעוטה אצל המוסיקאלי

 זמר או תורן שיר יש שנה מדי ן
 הילדים. מחקים שאותו תורן, ,י

ביותר. נשמע הקסמים מלכת ששירה חז! עופרה הזמרת זכתה השנה

 ששירלי החשש, תמיד קיים אולם,
 הגורליות בדקות להפתיע עלולה
המופע. תהילת שלפני

 כספיות בהוצאות כרוך המופע
 על היתה הראשונה ההוצאה רבות.

הבחינה. לקראת בגדים רכישת
ידיעו את יוכיח מוסיקאלי ילד

 זיכנסיים חולצה ילבש אם גם תיו
 אחרת. חשבו האמהות אולם ישנים.

 שלא שהרגישו הילדים היו רבים
והמכופ־ המגוהציס בבגדיהם בנוה

 ודד מהכישלון הפחד אולם תרים׳
 בשירוויזיון להשתתף העז רצון
אחרת. אי־נוחות כל פני על גברו
 הוא לשיר האוהב ילד כל לא

 תגלית או בפוטנציה, זמר בהכרח
 הישראלי. הזמר עולם של צעירה

 זאת ילמדו לא העבר, ניסיון לפי
 לשלוח ימשיכו הן לעולם. האמהות

 או במיקלחת המזמרים ילדיהם את
הבאות. בשנים גם הטלוויזיה לפני

י■ זכרוני טיכי

מציצה
שקיוו כפי כוכב,

 .כל הסתובבו הן בשקט, לרגע ישבו לא האמהות
 אכן שילדם יסתבר אולי הבחינה. לחדר והציצו הזמן
המחמאות. לקבלת מוכנות להיות עליתן 7 לידתו 1מרג(




