
 גם ומקארתני. לנון של ביצירות וכלה וולניים
 אפס עד האולם את שמילא הקהל התלהב כאן

קצובות. במחיאות־כפיים למקהלה והודה !מקום,
 ווקאלי אנסמבל הראשונה, בפעם גם, שמעתי

 לעקוב לעצמי ורשמתי רימון, בית־ספר ול
שוב. יופיעו ואיפה מתי ולבדוק :הריהם

 כי הלכתי לא הקהל, כל שר שבו באך, לבוקר
 הוא בעלי. את שלחתי אבל תווים, קוראת לא ;גי
 למה לברר ממני וביקש לגמרי מעונג הביתה יזר
לפחות. חודש, כל כזה דבר :ין

 הלכנו הפסטיבל, סיום יום השבת, במוצאי
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ובמ נובמבר במועדון־הלילה ישבו ואשה יש
 למקה־ ובדומייה בדריכות הקשיבו שעתיים וך
 מופע שהגישו הסולנים ולארבעה לתיזמורת ה,

 והאמנים אדירות היו מחיאות־הכפיים ;רטיט.
 לרפואה אחד בוז אך אגב, ושוב. שוב לקהל זדו
נשמע. א

 רבים וחברים אני, אבל הפסטיבל, נגמר זהו.
 השבועות כאחד אותו נזכור כמוני, שנהנו ולי,

בתל־אביב־יפו. זיפים
ביקורת קוראת אני ימים, שלושה אחרי ואז,

 כרטיסים, להשיג בתור עומדים הדרנים, מבקשים
 אפק עד מלא היה שכבר לאולם להידחק מנסים
עומ בהתלהבות, מדברים אנשים שמעתי מקום.

 לחבורות־זמר. ומקשיבים יפו של ברחובות דים
ובעצם רון חנוך המבקר בא הזה התענוג כל ואחרי

מיחזור
 מי מצות? של חבילה חצי לכם שנשארה נכון
 לו יישארו שלא למה הפסח, כל פיתות |שאוכל
!מצות?
 קיביני־מאט, אותן להעיף שאפשר נכון זה כן,

 אפשר שעוד משהו לזרוק יתן יהודי לב איזה אבל
בו? !להשתמש
 9 גבינה של גביע מצות, 4 כך: לעשות אפשר

 100 כפות־סוכר, 3 מרגרינה, חבילה רבע ׳אחוז,
 חלב. כוס מגורד, שוקולד גרם!

הכנה: הוראות
 משכיבים ובתוכו שטוח, בכלי החלב את שמים

 שתספוג כדי שניות, לכמה מהמצות אחת יכל
'לחות.

סל כל
שלו והיעוד

 המושלם הדיוק על המפורטת, התוכניה על
 אלה שבכל ההנאה על וכמובן, ההופעות, במועדי

עצמה. ובמוסיקה
 אחד, יש רון חנוך מביקורת. תתרגשו אל
רבים. יש מוסיקה אוהבי

והסוכר. המרגרינה עם הגבינה את מערבבים
 ומורחים מרובע מגש על אחת לחה מצה שמים

הגבינה. מתערובת שליש עליה
 מורחים ושוב בחלב טבולה מצה עוד שמים

השלישית. בפעם גם וכך הגבינה, בתערובת
 במעט רק מורחים הרביעית המצה את

השוקולד. פירורי את מפזרים ועליה מרגרינה
 לשעה־ פלסטיק ביריעת הכל עוטפים

 המצות ריבוע את חותכים ואחר־כך שעתיים,
 קופסה בתוך הריבועים את שמים לריבועים.
 שאנחנו עד שם שינוחו כדי למקפיא, ושולחים

פסח. אי־פעם שהיה נשכח ■
 ובכל כלום לעשות כוח כשאין הקיץ, ובאמצע

 את שולפים הקפה, על־יר משהו מתחשק זאת
 — שעה חצי מחכים מהמקפיא, הריבועים קופסת

ואוכלים.

 חשובה יותר שהמישפחה שכמה ידוע כבר
 לחג: מקבלת שהיא הסלסלות מיספר גדל ככה

 החייבים אלה כל לכם ששלחו האלה, הסלסלות
להם. חייבים תהיו שאתם שרוצים אלה וכל לכם

 את אכלתם בנס־קפה, שהשתמשתם אחרי אז
 את ונתתם הוויסקי את שתיתם ,השוקולדים,.

 זה, לכם שנשאר מה לחותנת, הליפתן י!קופסאות
 לא שונים. בגדלים סלסלות־נצרים שבע גניח,

בבקשה. לזרוק,
הגדו העציצים שני את הכניסו ביותר בגדול

יתו זוג כמו החלון אדן על עמדו היום שעד לים
 והת־ האשכוליות את הכניסו אחד סל לתוך מים.

 אחר לסל קערת־סלט. כלל בדרך שתופסים (פודם
 ובסל והמסרגות. הצמר כדורי את להכניס אפשר

 של קטנות, צינצנות כמה לשים אפשר קטן הכי
במיטבח. לתלות ופשוט תבלינים
 חתיכות כל את אחד בסל תשימו שלא ולמה

 בכל להתפזר נטייה להם שיש הילד, של ׳הלגו
 ומה הילדה? של הקטנות הבובות את או 'הבית,
 האמבטיה, בחדר ויפה קטן סל איזה תליית !ברבר

 או בקבוקי־קוסמטיקה או סבונים 'כשבתוכו
 ציבעוניות? מגבות ואפילו

לא? השתכנעתם,
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 שלא על הפסח, בחופשת אותי שפקדו הנוראיים האשמה רגשי במיסגרת
 לא ואפילו הגדול), הבן של החבר של ההורים (כמו לאילת אותם לקחתי

 לא ואפילו הקטן), הבן של החבר של ההורים הכינרת(כמו על־יד לפיקניק
 אחד בכל פעם 15 כבר (היינו ולקירקס פארק ללונה שוב ללכת הסכמתי
 היום מרוכז. כיף של יום להם לעשות החופש סיום לקראת הסכמתי מאלה),
 אליו, נוסעים לא כלל ושבדרך דחוק, שגר חבר אצל ביקור כלל המרוכז

 לפי סרט ואחר־כך הזה, הסמיך והאדום וצ׳יפס המבורגר של ארוהת־צהריים
?בחירתם.
 האמא עם ישבתי אני שיחקו, שהילדים ובזמן רחוק שגר לחבר נסענו
יש מחזרים כמה לה, אמרו הם ומה מכירה היא חשובים אנשים איזה ושמעתי

ה ל  איתו לנסוע אותה מזמין הזמן כל בעלה ואיך עליהם, שמה לא היא ואיך ז
מילנו. את מעדיפה דווקא והיא הלווארהלוואו ?לעמק

 ארוחת־צה־ ואכלנו האין־סופי בפקק לתל-אביב בחזרו* נסענו אחר־כך <
 שלי. השניים כמו רעשנים ילדים 300 בעוד מאוייש שהיה במקום /דיים

 כרטיסים להם אקנה אני ליסוריי. הסוף בא שהנה, חשבתי לקולנוע $בדרך
ריק, בבית־קפה לי אשב אני בסרט יצפו שהם ובזמן לאולם, •אותם (ואכניס

 שלי לתוכנית הסכימו לא הסדיסטים אבל לשקט. ואקשיב קפה אשתה
 איתם לשבת שאסכים כדי והבטחות, קסם והרבה לחצים עליי והפעילו
 מדליק, סרט הוא כי ירעו שמראש האמיגוס, שלושת את ולראות בקולנוע
קטנים. של מילים ועוד מטמטם משגע, מעולה,

 הכי הרעיון לי בא כנראה, החידלון, ומתוך מהעניין מוצא שאין ראיתי
 ילד לכל סוודר לקחתי הביתה, רגע קפצתי להמציא. יכול שמישהו מבריק

במתנה. היום באותו שקיבלתי חדשה וקלטת שלי הווקמן את וגם
 חיכיתי רעש. ועשו ופיטפטו שם ישבו כבר ילדים עשרות לאולם. נכנסנו

 שורות שש ועוברים אותי עוזבים שילדיי הזמן זה באולם. חושך שיהיה עד
 את שמתי בשורה. לבד נשארתי לעניינים. קרוב יותר להיות כדי קדימה,

 הכפתור את הפעלתי בכורסה, התרווחתי האוזניים, על הווקמן של האוזניות
 במשך העיניים. את עצמתי המסך על האמיגוס שלושת את שראיתי וברגע

 את לי שרה במוסקבה, הקונסרבטוריון של למקהלה הקשבתי הסרט כל
 כשפקחתי פעמיים, או פעם רחמנינוב. של ולערב לבוקר הגדול ההלל
 סומבררו כובעי עם חיוורים אנשים שלושה איך נדהמתי העיניים, את לרגע

העיניים. את עצמתי ושוב יפה, כל־כך לשיר יכולים ענקיים
 מאוד וילדים נפלאה מוסיקה שלמה, מקהלה בשביל כרטיס ש״ח 5

חוויה. מרוצים.
 חסר נינג׳ה. לסרטי אפילו איתם ללכת בעיה שום לי אין והלאה מהיום

בעולם? קלטות

השאלה זאת - להרוא או :ליהנות
 מקום, שבכל המצות פירורי חרף זאת, ובכל
 הילדים וחופשת במישפחה המריבות ׳למרות
 בחג אחת נקודת־אור היתה מנשוא, ;ארוכה

בשבילי. לפחות הזה. :פסח
 תל־ פסטיבל ביפו התקיים פסח בחול־המועד

 בדיוק שזאת ומכיוון ווקאלית: למוסיקה ביב
 מראש להכין דאגתי עליי. האהובה :מוסיקה
 קהל עם ביחד ערב, ומדי מופעים. לכמה רטיסים

שרים. אנשים לשמוע הלכתי )נחל,
 המקהלה של הקונצרט את שוב שמעתי

 כבר אותם שמעתי תל־אביב. פילהרמונית
 שעה במשך שמעתי לי. הספיק לא אבל ורש,

 ורציתי קולן, הגרוזינית החמישייה את ׳חצי
 שמילא הרב הקהל כל גם וכך ועוד. עוד ^שמוע

 לחמישייה נתן ולא כליף מועדון־הלילה :ת
הדרנים. שני אחרי גם רדת,

 מרקע פלקר אוסטרית מקהלה שמעתי
 החל מאוד, ומגוון מעניין רפרטואר >שנתנה

ושירי־אהבה כושיים שירי־דת דרך מוצרט,

 לי מספר רון, חנוך המוסיקלי המבקר בעיתון.
 הבינוניות חגגה איך עיתונו, של עמוד ברבע

 ראויה בקושי האוסטרית המקהלה איך בפסטיבל,
 היה למנדלסון האליהו איך במתנ״ס; לשיר

 היו הסולנים איך רגישות: וחסר חיצוני צעקני,
 הסופראן ואלנטינו, כמו נראה הבס ג', מליגה
 ניגנה והתזמורת בכתובת טעתה כאילו נראתה

 קומדיה היה העסק כל ובכלל, לה. לא בחתונה
רון. לדברי טעויות. של

 בעצם למה בפשטות, לשאול רוצה אני ועכשיו
 נותנת היא ומה כזאת, ביקורת לקרוא צריכה אני
 לפני כלומר כפריוויו, הביקורת פורסמה אילו לי.

 שיש אומרת הייתי עוד הרחב, לקהל הקונצרטים
 מאמין הוא ואם הביקורת, את קורא אדם סיבה. לה

 אני, אבל לא. ומה לשמוע מה מחליט הוא למבקר
 שמענו כבר שם, היינו כבר כמוני. רבים ואלפים

 אס החלטנו וגם בעינינו וראינו אוזנינו, במו
לא. או נהנינו
כפיים, מוחאים מריעים, אלפי□ ראיתי אני

 לא ושאנחנו מוסיקאליים, לא שאנחנו לנו, אומר
ושאנח בינוניות, אוהבים ושאנחנו כלום, מבינים

 קולית. למוסיקה צמא ״...הקהל צבועים. גם נו
 לוויב־ נכנס והוא באך השם את רק לו אמור

 לנו אומר למעשה הקופות.״ את וממלא ראציות
מטומ שאנחנו הוא סימן נהנינו. שאם המבקר,

טמים.
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 קרובות לעיתים קוראת אני מוסיקה כאוהבת
 ביקורות רובן רון. חנוך של הביקורות את

 מבין רון אס יודעת לא רעות. סתם או קטלניות
 פעם, לי אמר מאוד חכם מישהו לא. או במוסיקה

 לאהוב. לא או לאהוב רק כלום, להבין צריך שלא
 פשוט שרון זה. הוא ספק לכל מעל לי שברור מה

הקונ ברוב וסובל מוסיקאים־ או מוסיקה, שונא
תפ במיסגרת ללכת נאלץ הוא שאליהם צרטים
קידו.

 על הרעיון, על הכבור כל תל־אביב: ולעיריית
החנייה, מגרשי־ של והסימון הסידור על האירגון,


