שניים

שני אנשים ,שאלות זהות • שרה פני עוזרי

מיקי קם

בת  ,62שחקנית ,נשואה ליהודה
עדר ,אם לשניים

היית?

תכונת אופי שהיית מחתרת
עליה

׳״Let it Grow׳ של אריק קלפטון".

"דאגה מוגזמת לילדים".

שיר שמלווה אותך

מקום אהוב בארץ

׳"את חירותי׳ של חוה אלברשטיין".

"עין כרם .זו מובלעת שקטה ,ירוקה

רגע של התבגרות

ומיוחדת .יש בה קצב ורחש אחרים
שכשמגיעים לשם צריך לזרום איתם".
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הדבר הראשון שאת עושה
כשאת נכנסת הביתה

והלכתי ללמוד בכפר הירוק .חשבתי אז
שאני נורא עצמאית ,ובדיעבד גיליתי
שההחלטה עיצבה את תקופת בחרותי.

"מורידה את העגילים ואת הטבעות.

זה היה רגע מכונן שעזבתי את הבית
בגיל כל כך צעיר לפנימייה".

איזו שעה ביום את הכי
אוהבת?

באיזה כלי נגינה היית רוצה
לנגן?

"בבוקר ,כשבני הבית כבר אינם
נמצאים או עדיין ישנים ,ואני לבדי

"גיטרה .יש פער עצום בין המוזיקליות

כבר במדרגות".

עם הקפה ,העיתון והמחשבות".

מה היית עושה שוב?

שלי לאי היכולת שלי לפרוט על
איזשהו כלי .ניסיתי ללמוד אבל אי
אפשר ללמוד עם בעל .אולי הבן שלי

"הייתי רוצה לחזור שוב לכל השגיאות
שלי כדי לראות איך אני נחלצת מהן

מתי אלון הפתיע אותך?

מה עוזר לך להירדם
בלילה?

"כשהוא כתב את השיר ׳סי.טי׳.
נדהמתי מהיכולת האינסופית שלו
להיכנס לעומק של טקסט ולהמציא

בקדנציה הנוכחית".

ילמד אותי בסוף".

"ספר טוב".

לחנים כל כך מיוחדים .השיר הזה נגע

לאיזו תוכנית ילדים את
מתגעגעת?

בי במיוחד".

האהבה הראשונה

"׳רחוב סומסום׳ .זו הייתה אחת

"בפעם הראשונה שעליתי על הבמה

התוכניות הראשונות ששיחקתי בהן
לצד נתן רטנה ,יונה עטרי ושמיל.

בכפר הירוק ,אני והבמה הפכנו לאהד
והתאהבתי .לא מזמן היה לנו כנס
מחזור באותו חרר אוכל ,הסתכלתי על

זו הייתה תקופה פנטסטית ,מאוד
רומנטית ותמימה ,עם הבמאי מוטי
אבירם ,שליווה אותי אחר כך כבמאי
בשלוש תוכניות היחיד שלי".

עצה משמעותית שקיבלת

מה היית בוחרת :עולם ללא
נייד או ללא כלי רכב?

"סבתא שלי הייתה אומרת ׳תעשי
בהשק  -ייצאו לך בנים ,תעשי לא

"הייתי מוותרת על שניהם בקלות

בהשק  -ייצאו לך בנות׳ .אז עשיתי

אותה במה וזה ריגש אותי נורא לחזור
לשם .אנחנו צמד חמד".

רבה".

בחשק עד כדי כך שיצאו לי גם שני

אם היית שיך איזה שיר

נכדים".
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מיקי קם ואלון
עדר ,אם ובנה .מיקי
מתגוררת בתל-אביב
אלון מתגורר
בקיבוץ עמיר

«:Sw

אלון עדר
בן  ,34מוזיקאי ,גר עם בת זוגו
שני ואב לשניים

תכונת אופי שהיית מוותר
עלית
"קנאה".

מקום אהוב בארץ
"הים ואזור הכינרת".

הדבר הראשון שאתה
עושה כשאתה נכנס הביתה

"מחבק את הילדים שלי".

איזו שyה ביום אתה הכי
אוהב?
"כשיורד הלילה ואין יותר תהושת
זמן .יש הרגשה שאפשר ליצור משהו

ואף אהד לא יפריע לך".

"תופים".

סה היית עושה שוב?

אם היית שיר ,איזה שיר
היית?

מתי מיקי הפתיעה אותך?

"לחיות עוד יום בשנות התשעים.

"שיר ילדים של ע' הלל ,׳מה עושים

"כשעבדנו על קליפ משותף שנקרא

הייתי אז נער והרגשתי שמשהו
תרבותי הי קרה אז".

העצים׳ .שיר על מישהו שרואה את
העולם זז ,והוא עומד ושואל למה זה

׳שיר לאמא׳ .העבודה עם אמא שלי
הייתה כיפית ,היא מאור מקצועית.
היה מדהים לראות כמה ניסיון יש לה

מה עוזר לך להירדם בלילה?

קורה".

"טלוויזיה".

שיר שמלווה אותך

וכמה היא טובה במה שהיא עושה".

לאיזו תוכנית ילדים אתה
מתנענע?

"כל יום זה שיר אהה .אני חי את זה .זה
הדבר היחיד הכי חשוב בחיים .בילדות

האהבה הראשונה

׳"רכבת ההפתעות׳ .שיר פתיחה

הייתי מושפע מאבא שלי והייתה

גאוני .התרגשתי כשצפיתי בתוכנית.
בילדותי אמא שלי היבבה את רוב

תקופה ששמעתי המון את 'Mind
Games׳ של ג׳ון לנון ,שבעקבותיו

משהו מאוד חזק .התאהבתי ביצירה
שלהם .הבורה שיוצרת יהד וכל אהד

הסדרות בארץ ,ואהבתי לשמוע אותה
ועם זאת לחוות את הסיפור".

כתבתי את השיר ׳קצת אהבה לא
תזיק׳".

"העולם של חבורת לול .היה שם

הזק במשהו אהה .זו הייתה השראה
בשבילי ליצירה .עם השנים אני רואה
את הצדדים הלא טובים והאהבה קצת

מה היית בוחר :עולם ללא
נייד או ללא כלי רכב?

רגע של התבגרות

נשברת".

"אני עדיין מחכה לו".

עצה משמעותית שקיבלת

עובד .אני נוסע המון ושומע מוזיקה".

באיזה בלי נגינה היית רוצה
לנגן?

"ההורים שלי תמיד אמרו לי להאמין

"ללא נייד .אני בגמילת פייסבוק וזה

בעצמי".

