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המן אוזני שלא מה הסיפור אותו שנה כל י

<

 להיות שאמור הזה, הפורים שוב, מגיע זה הנה
 בדמעות נגמר תמיד הוא אבל ומצחיק, עליז חג

 נכון העדלאידעות. של והביטולים הגשם בגלל
 נבונים הורים אבל מרס, באמצע רק יקרה שהכל

 את לשאול לדאוג להתחיל עכשיו כבר צריכים
 זה ולמה להתחפש רוצים הם בדיוק למה הילדים
 שיומיים לכם, להזכיר רוצה אני אותם. מחייב
תח אף בחנויות למצוא אי־אפשר כבר החג לפני

 שלכם הילדים של והבכיות נינג׳ה, של פושת
 לא שאתם איפה דווקא לבנות, שערות לכם יעשו

עמוסים ארצנו שוקי כל לדחות? למה אז רוזים.

 הוד שכבר לעצמי מתארת אני אנחנו. עכשיו
החב אצל מסיבות־פורים לשתיים־שלוש מנתם

תל מהמסיבות לאיזו החלטתם וכבר שלכם, רים
 תלכו(כדאי לא שאליהם לשניים תגידו ומה כו

 אם משכנע). שייראה עכשיו, כבר תירוץ להמציא
 של בביתם היא ללכת החלטתם שאליה המסיבה

״א במתק־שפתיים שאומרים האלה, הנודניקים
 לכם יש אולי אז — חובה!״ שתחפושת תזכרו בל

תח לכמה בהצעות לעזור יכולה אני ואולי בעיה,
 היא לדעתי סבירה תחפושת סבירות. פושות
של עבודה מצריכה רב, כסף עולה שאינה כזאת

הטבע עושה
הש יתחפשו שלא חריגים, לילדים עצות כמה

 צבי־ הדורשים אחרים לדברים אלא לנינג׳ה, נה
 אלישבע והמאפרת הקוסמטיקאית עת־הפנים.
 ;הילד/ה של פניו על למרוח מציעה חיימובסקי

 'בע־ שמתחילים לפני לחות, קרם של נדיבה מנה
האי ציבעי בכל להשתמש אפשר הצביעה. בודת

לכו להתחפש מחליטים אם אבל האמא, של פור
 כל על שחור למרוח צריך עבורו אשר למשל, שי,

 את מורחים שעבורה יאפנית, לגיישה או הפנים,
לתיאט ציבעי־איפור לקנות כדאי בלבן, הפנים

 התיאטרון ציבעי על מאוד ממליצה אלישבע רון.
בתל־אביב. יגר חברת של

 במישחות־ להשתמש האיסור בתכלית אסור
 שלא מישחות, ושאר מישחות־שיניים נעליים,

 ,המי ההופעה בתום הפנים. על למריחה נועדו
 | בעזרת הצבעים את להסיר יש בציבור חופשת

 י לא אם פושרים. במים שטיפה ואחריו חלב־פנים,
 כלומר מחדש, העניין את מתחילים יורד, הכל
 לשפשף אין במים. שטיפה ושוב חלב־פנים שוב
 עם לישון אין מגרדים. ושאר בליפות הפנים את

 במשך להתחפש רוצים אם הפנים. על הצבעים
 קזב־ שאמר כמו פעמיים. להצטבע צריך יומיים,

לעבוד. צריך כבוד בשביל שנים: לפני כבר לן,

ת1נ

 במחירים ומין, גזע דת מכל בתחפושות היום כבר
 אין כשעדיין ועכשיו, שקלים, ל־ססו 20 שבין
 ואף ולחשוב ולהתייעץ למדוד אפשר עור לחץ,
 או תיקני גברת, ״יאללה לכם: יאמר לא אחד

מהחנות!״ תצאי
 ישראליים ילדים שגי בביתי גרים היו לא אילו

 רעיונות כמה לכם נותנת הייתי בודאי ממוצעים,
 למעלה, הנזכרים לשניים כאם אבל לתחפושות.

 לא בעצות, מעוניין לא הזה שהדור יודעת אני
 ׳ רוצה הוא למה בדיוק יודע והוא שלכם, ולא שלי

רעתו. את ישנה לא דבר ושום להתחפש,
הילדים. עניין את גמרנו בזה אז

בילויים
 ירצה עדלאידעות(אם הפורים.יהיו ימי בשני

 אירועים ויהיו הצגות ויהיו גשם) יוריד ולא השם
 הדעת על מתקבלת נקודה בכל כמעט מיוחדים

 שביט ציפי של היי הופה יהיה ברחבי־הארץ.
 הצגת־ילדים תהיה בשן. יגאל של היי והופה
 וקישקשתא אני בשם הרך, לגיל מאוד נחמדה

המודעות. בלוחות תחפשו — בעולם הכי

 לפשוט שאפשר חשוב: והכי מקסימום, שעה
 בחדר־השי־ ,כמובן קבלת־המחמאות, אחרי אותה,

 לחדר הופך שהוא לפני המסיבה, בעל של נח
באי־המסיבה. של האינטימי

או להחשיב יכולים ואתם הצעות, שלוש הנה
לכם: ששלחתי הפרטי כמישלוח־המנות תן

 למסיבה להתלבש אפשר אורח להיות כדי )1(
 פשוט לשים הבגדים ועל ונוחים, רגילים בבגדים

 או עליית־גג באיזו נשאר שבטח ולבן, ענק סדין
 כלום). זורקת (שלא שלכם האמא של בארון
חורים שני ועושים הראש על הסדין את שמים

 החורים את לשרוף נחמד העיניים. של .׳במקום
 הכל. זה ומפוחם. שחור שייראה גפרור, בעזרת

 ואחרי משהו, אומרים צוחקים, כולם לובשים,
 את לפשוט אפשר לאומה, חובתך את שמילאת

פסדובלה. לרקוד וללכת הסדין

 בסתם להסתפק אפשר פסל־החרות כשביל )2(
 בכתר־ ,לבנים וחצאית חולצה או לבנה שימלח

 המקורית לגברת שיש להוא דומה משונץ, זהב
 אותנטיות על מתעקשים אם באליס־איילנד.

 האחת ביד ספר איזה להחדק אפשר מוחלטת,
אבוקת־החרות. את שיסמן גדול, נר השניה וביד
 לפתור יכולה תאומי־סיאם של התחפושת )3(

 שהם בתנאי רק אבל מתחפשים, שני של בעיה
 מוקדמת, הכנה צריכה זו תחפושת דומה. בגובה

 טריקו, חולצות ־שתי לוקחים מוגזמת. לא אבל
 אחת חולצה פרמים נוגד, בצבע או צבע באותו
 ואז הימני, מצידה שניה וחולצה השמאלי מצידה
 לובשים החולצות. שתי את שיחבר תפר עושים

אחד). זוג בן־אדם (כל ארוכים מיכנסיים

מתנה
לחת כנראה החליטו ארן ורוני סידון אפרים

והנ שימחה מהם ולעשות חגי־ישראל על לבש (
 ייצר וארן כתב (סידון ביחד עשו הם קודם אה. ן
 לחג־ הגדה של אגדה את פלסטלינה) סבות >
 בשם מקסים ספר לאור יצא שוב בחנוכה הפסח. 5

ועכ חלל, בסביבון מסע - סביבון של אגדה
 של אגדה השלישי: הספר הפורים, לקראת שיו,

במסכות. הרפתקה - מגילה
 הר־ למסע יוצאים זמננו בני ילדים ודני, רותי
 אחשוורוש. המלך של בארמונו פתקות

 והמפחידים המצחיקים מעלליהם בין
 לא לגמרי אבל מקורותינו, גם מתחבאים

 הפועלות הנפשות בין מוגזם. באופן
 ואסתר אחשוורוש ואת חרבונא את תמצאו
 טייפים מצלמות, גם תמצאו אבל וזרש, ווייזתא

 הוכחות לנו היו לא כנראה שבלעדיהם ומחשבים,
שנים. הרבה כל״כך לפני אז, שקרה למה היום

 צי- ארן, רוני של יפהפיות פלסטלינה בובות
 וקני, ג׳ודי של מרהיבים לומי־צבע
 תוצ־ כמו שנראה משהו מהספר שעושים
 אפילו בפורים, לא. שזה למרות רת־חוץ,

הגילים. בכל לילדים מתחפשים. ספרים

 השף של לאפיה בבית־הספר שביקרתי מאז
 נדבקתי, גדולות. תמורות בי חלו ברטלה, הנס

 ויותר לעבודת־האפיה, הנס של ברצינות כנראה,
 בסיגנון הטיפשיות העצות את ממני תשמעו לא

 אוזני־המן גרם 500 קני הקרובה, למיגדניה ״לכי
מאושרת״. ותהיי מוכנים

 אופה אני — אוזני־המן רוצה אני אם עכשיו,
 | לגמרי זרים אנשים איך מעליב כמעט בבית. אותן

פגישות. בשתי האופי, את לי לשנות מצליחים
לה צריך המן, אוזני 40־30 עבור תשמעו. אז

כין:
רכה, חמאה גרם 250 קמח, גרם 500 — לבצק

 גרי־ מיץ־תפוזים, כוס חצי אבקת־סוכר, גרס 75
 וניל, קצת אבקת־אפיה, כפית רבע אחד, דת־תפוז

ביצים. 2 כפית־מלח, רבע
 גרם 200 מלך, אגוזי גרם 350 — למילוי

 ;או טורט פירורי גרם 150 צימוקים, גרם 50 סוכר,
 1 כוס חמישית רום, כפות 4 ביסקוויטים, פירורי

חמים. מים
ההכנה: אופן

 אבקת־ ,החמאה את חשמלי במערבל לעבד )1(
וגרידת־התפוז. המלח הווניל, הביצים, הסוכר,

 הקמח את להוסיף עיבוד של דקות 2 לאחר )2(
שיהיודחלק. עד הבצק את וללוש התפוזים ומיץ
 שעה. למשך למקרר הבצק את להכניס )3(

 ל־ חומרי־המילוי כל את לעבד יש הזמן באותו
עבה. מישחה

 אותו ולרדד מהמקרר הבצק את להוציא )4(
עי ליצור יש כוס בעזרת ס״מ. חצי של לעובי
ס״מ. 8 של בקוטר גולים

מה מעט לשים יש בצק עיגול כל במרכז )5(
אוזן. לצורת ולקפל תערובת,

 אוזני" את לסגור תבנית־אפיה, קלות לשמן )6(
 מעלות 180ל־ שחומם בתנור ולאפות עליה ההמן

דקות. 20כ־ במשך
ה שמיכתבי־קוראים לכם, להזכיר רק רציתי

 רעיון היה לא זה לאפיה. לבית־הספר אותי ביאו
 נעימה עבודה בתוצאות. אותי להאשים ואין שלי,
לכם.

 ראשון ביום גם ישדרו החינוכית ובטלוויזיה
 אחרי־הצ־ וחצי 5 ועד בבוקר 9מ־ שני ביום וגם

 קומדיה בתחפושת, שעות־כושר כמה יהיו הריים.
 והמון קצרים סרטים יהיו הצעצועים, איש בשם

 רוחות־רפאים על סרט יהיה זה, זהו של קטעים
יהיה. פנטו וגם

פורי בהופעה הוא גם יופיע סומסום רחוב
 לורל בלי אפשר איך — וכמובן מיוחדת. מית

וחרדי?

ד עד  צרה ב
א ב של א1ת

 שמישרד-המיסחר־והתע- למרות זאת, ובכל
למ שלא ובקשות והוראות פקודות הוציא שיה
 ורעשים ושריפות פיצוצים שעושה דבר שום כור

 מתוך איכשהו, לילדים, וכוויות אוזניים מחרישי
 יקחו שהיהודים הרושם לי יש והווה, העבר נסיון

 בגלל זה להן. ויתחכמו הללו ההוראות את גם
בעם־ישראל. ההתחכמויות מסורת
 הצעצועים בחנויות ראיתי כבר עיניי במו אני

שלא קפצונים מיני וכל זקנים עטורות מסיכות

 לכל מציעה אני כמובן, מבשרי־טוב. לי נראים
 את לקנות ילדיהם על לאסור והאבות האמהות

 שגם יודעת אני מנסיוני אך הללו, הסיכונים
 ובמיוחד להתחכם, מאוד אוהבים יהודיים ילדים

שלהם. ההורים של לאיסורים
 קלה(כאשר כוויה של לכם־בעיה תהיה אם אז

 לגשת תוכלו כמובן) לרופא, רצים רצינית הכוויה
 חדיש משהו בו ולקנות הקרוב לבית־המירקחת

 כתחליף משמש והוא אומידרם, ששמו ביותר
 מקריית״ אומיקרון (חברת היצרנים לעור. זמני

 למקום האומידר□ את להצמיד ממליצים וייצמן)
יגליד. כשהפצע מעצמה תישור היריעה הכוויה.

 בגודל יריעות שתי בת אחת, אריזה מחיר
10x8 ,שקלים. 9.30 הוא ס״מ
בבית. שיהיה טוב לפורים, קשר בלי גם


