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 להיות לי הזדמן אחדים ימים פני ך■
 בבית השנה, בת בתי יעל, עם יחד /

 ישבה בתור שחיכיתי בשעה אחד. רופא
ידידו להיות והשתדלה הרופא אשת מולי
 היא כי לי סיפרה שיחה כדי תוך תית.

 שנה בת נחמדה ילדה לה היתד. מורה.
 אמהות בין כרגיל לפנינו• ששיחקה וחצי,

ודעות. רשמים להחליף התחלנו צעירות
 פנים עם 25 כבת נאה אשה האשה,
 קשה כמה לי להסביר מיד החלה חמודות,

 היום כל המתרוצצת בבתה, לטפל לה
 לא ״אם לרגע. מנוחה לה נותנת ואינה
 תהפוך ״היא לי, הסבירה אחריה,״ ארוץ

 הצעתי ממקומו.״ דבר כל ותוציא הבית את
 שהילדה רוצה שאינה הדברים את לסלק לה

 חופש ביתר לשחק לה תיתן בהם, תיגע
 של מיותר מעול עצמו את תפטור ובכך

 הסתכלה זאת אמרתי כשרק התרוצצות.
מאלה?!״ את ״אה, האומר: במבט האשד, עלי

 ובפסקנות מאוד מורתי בטון אמרה היא
מודר חנוך בעד לא בהחלט ״אני מוחלטת:

 השיחה. את הפסקתי נימוס מתוך ניסטי.״
 שעמד יפה לעציץ ילדתה ניגשה לפתע
 לגעת הילדה שהספיקה לפני החדר. בפינת
 שלווה כה עד שהיתה האם, זינקה בעציץ

 לחטוף הצליחה ובקפיצה בצודחה, ורוגעת,
 כראוי אותה היכתה העציץ, מעם הילדה את

 פעמים ״כמה בצעקה: לה, והסבירה בעכוזה
בעציץ!״ לגעת לא לך אמרתי
 כמה שוב לי להסביר כשניפנתה מיד
 לפינה להגיע הילדה הצליחה ילדתה, קשה

 השני. בעציץ ובעטה החדר, של השניה
 ניש־ ,האולימפית הקפיצה עם המחזה, אותו

 עד בשמלתה הילדה את גררה האם נה.
 הרך, המקום על מכות בלוזית החדר, אמצע

 שום בלי ואז, בבכי. פרצה שהפעוטה עד
 תגידי ״עכשיו האם: לה אמרה בקול, שינוי
כש אמה׳לה.״ את ותנשקי בובה בובה

 הידיים, בשתי סירוב תנועת עשתה הילדה
הרך. במקום המכות מנת את שוב קיבלה

 כשקוראים נורא, אולי נשמע הסיפור
 בכל רגיל מחזה הוא אבל הנייר. על אותו
 שחלק יתכן קטנים. ילדים בו שיש בית
 חדש: דבר שום זה בסיפור ימצא לא מכם

 איך בילדיהן. ומעולם מאז אמהות נהגו כך
להש לא קטנים ילדים לחנך אחרת אפשר

חפצים? ולהרוס חית
★ ★ ★

כמתנה חדש עולם

 גם כי לומר, שלא היום לי שהק
 בהחלט, טבעי הדבר נראה היה לי

לידת לאחר לי שאירעה חודיה לולן!

 קראתי, במקצועי, מורה שאני מאחר בתי.
חי ספרי הרבה הלימודים, חובת בתוקף

 משעממים מהם (המון ופסיכולוגיה נוך
 הריון כוי תוך משוכנעת והייתי נורא)
 אינטליגנטית בצורה לאמהות מוכנה שאני

ומתקדמת.
 לבית־ הסתנן הלידה אחרי אחדות שעות
 שגב, יעקב הצייר שלנו, טוב ידיד החולים

 חינוך. על ספר מאוד: מקורית מתנה ובידו
 הייתי רגע שבאותו לומר מוכרחה אני

 סלסילת או בונבונירה יותר הרבה מעריכה
 אולם בדיאטה), הייתי לא עוד (אז פירות
 מתוק פרצוף עשיתי מתנה. היא מתנה

 הסתפק לא יעקב נרגשת. תודה ואמרתי
 זוהרות בפנים לי ואמר הספר במסירת

במיוחד. ממנו אהנה כי בטוח שהוא
 — בכותרת אחד ועיון הספר, את פתחתי
סגר לי. הספיק — החפשי והילד המשפחה

 והערב היום במשך אולם הספר. את תי
 בין עובר הספר כיצד לראות התפלאתי

 מהן אחת כשכל יולדות, של מיטות שמונה
 נפלא ספר ״איזה בקול: ומכריזה בו מעיינת

״זה . .  נחיתות הרגשת להרגיש התחלתי .
האינטליגנטית. פחיתותי על

 לביקור יבוא שיעקב שידעתי מאחר
 קראתי שלא לו כשיוודע ויתאכזב נוסף

 בריפרוף בו לעיין החלטתי הספר, את
ומ מאוד נחמד באמת שהספר לו ולומר

 לקרוא. והתחלתי הספר את לקחתי שעשע.
 אותו הנחתי לא מוזר. משהו קרה כאן
 ברציפות, בו לקרוא המשכתי — מידי עוד

 סיימתי אשר עד הנקתי, בהן בשעות אפילו
אותו.

 יראה וזה אותי. המם פשוט הספר
 ארכי־ כמו הרגשה לי שהיתר, לומר פתיטי

 שניים מספר הרהור ״מצאתי!״ שצעק: מדם
 ידעתי שלא על — תמיהה של כזה היה

 כספר אותו לי נתנו ולא הספר אודות
 או החלב, בטיפת בסמינר אחד מספר

ליולדות• בבית־החולים
 ביחסים העוסק דל* ס. ל. של ספרו כי
 הראשונות בשנים ביחוד להוריו, הילד בין

 חינוך ספר מאשר יותר הרבה הוא בחייו,
 תכנו שעל־ידי .ספר זהו צעירים. להורים
 הוא באשר אדם, לכל לעזור יכול המיוחד

 מאושר ולהיות עצמו את להבין אדם,
 כבן מחנך הוא לידיעתכם, ניל, יותר.

 כשמאחריו באנגליה, החי ומעלה שבעים
 בית־הספר מעשי. חינוך שנות ארבעים

 ומפורסם ידוע סנזרהיל, הנקרא שלו, הפרטי
 ממוסדות כאחד המתקדמים המחנכים בין

ניכרת, בהצלחה שניסו, הראשונים החינוך
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וגווה, אס גם שהיא הטטלאוית, הזגות

תהרב אל
ה שיטת הנקראת חינוך בשיטת להשתמש

 זוהי פשוטות, יותר במלים העצמי. ויסות
 חייו. את לעצמו מכוון הילד בה שיטה

★ ★ ★
הרעב אימכולס

 ולנסות דעה להביע מנסה הייתי
ב קריאה סמך על רק אחרים, לשכנע /

 נושא. באותו אחרים וספרים ניל של ספרו
 בתי, בחינוך אחת, נסיון שנת לאחר אבל
 אלה כל באזני לזעוק ואף לומר מעזה אני

 את תהרסו ״אל אותי: לשמוע המוכנים
הורים!״ להיות לימדו ילדכם,
 ותאמרו האף את תעקמו שרובכם יתכן

 אינה אחת, ילדה עם אחת, נסיון שנת כי
 מאחר זאת, טענה דוחה אני כלום. ולא

 המחנכים בעולם, רבים הורים שקיימים
 הויסות שיטת לפי ילדיהם את כיום כבר

 נאורים בתי־ספר מספר קיים וכן העצמי,
 סבורה זאת, מלבד זו. בשיטה המשתמשים

 סילוק אחרי הישר, בשכל השימוש כי אני
שי להצדקת להביא מוכרח קדומות, דעות

זו. טה
בר להביא אוכל אשר שכל יודעת אני
 הגדול. מהים טיפה אלא אינו זו שימה

 יותר הרבה הדברים את אומר עצמו ניל
 הרבה שלא היא הצרה בספרו. ממני טוב

 לקרוא מוכנים או ניל, את קוראים אנשים
 ללא חינוך, בעיות על שהוא ספר איזה
 ההקדמות את נעזוב אבל קדומות. דעות
מעשי. באופן לענין וניגש
 מכירה שאני ההורים מבין אחוז 99
 מהם רבים כשורה. בילדיהם נוהגים אינם
 הילד של הראשונות ששנותיו מבינים אינם

 מתוך ואישיותו. אופיו חותם את מטביעות
הרא החיים שנת היא ביותר החשובה אלה,
 וה־ הנברוטיות תופעות כל כמעט שונה.

 מטיפול נובעים האדם בחיי השונים תסביכים
הראשונה. חייו בתקופת בילד, נכון לא

 מתיחסים אינם ההורים שרוב היא הצרה
 המסוגל אנושי, יצור כאל זה בגיל הילד אל

 אלא מה?!), (מחייכים, עצמו בעד להחליט
 כל את עבורו להחליט שיש חפץ כאל

 סומכים ההורים אין למשל, כך, ההחלטות.
 בקשר בהתחלה הנולד של שיפוטו כוח על

 משום באכילה, דוקא פותחת אני לאכילה.
 של הראשון הקשר אמצעי היא שהאכילה

אותו. הסובב עם הנולד
 הוא הרעב אימפולס חי, יצור בכל כמו

 לתינוק. תענוג גורמת שהשבעתו חזק דחף
 וכמה מתי טבעי באופן הוא יודע לפיכך

 שאינסטינקט זמן כל כמובן, — לאכול עליו
 מנסים בו מרגע אולם סולף. לא עדיין זה

ה אחיות, למיניהן, חלב טיפות רופאים,
 משטר הילד על לכפות והדודות, שכנים
 אכילה שעות כמו לנוחיותם, המתאים אכילה

 מסלפים הם קבועה, אוכל וכמות קבועות
 דחף של הטבעי הסיפוק את ומפריעים

הרעב.
 ילדים יש המבוגרים בין שכמו מאחר

 ילדים יותר, מועט ותיאבון רב תיאבון בעלי
או קבועות בשעות מזונם את הדורשים

המ ילדים לחלוטין, בלתי־סדירות בשעות
קורנפלור, דייסת על סולת דייסת עדיפים

 אינדיבידואלי, להיות חייב בילד הטיפול לכן
כזה. ורק

 טיפת־חלב בתחנת האחות מסוגיית כיצד
 כיצד ילדך? ירעב שעות באילו לדעת
 את להשוות השניה מהקומה השכנה יכולה
 ילדך עם כשלה, הבריא התיאבון בעל ילדה

 אביו כמו מעט האוכל גיל, אותו בן
 היתה מה לחשוב פעם ניסיתם האם למשל?

 חסרי אתם בו ביום לו הרגשתכם,
 ענקית, יד מופיעה היתה לחלוטין, תיאבון
 דייסת את לכם ודוחפת אפכם את סותמת
הפה? לתוך האדמה תפוחי

 סיפור של כתיאור נראה זה בעיניכם
 שאתם בעיניכם שטבעי מאחר דמיוני, זוועה

 ומתי לאכול מחי להחליט בעצמכם יודעים
 מילדיכם■ זאת זכות תשללו מדוע לא.

 כמה מתי, כמוכם בדיוק להחליט המסוגלים
 גור כל כמו — לאכול רוצים הם ואיך

 שאיזה אירע לא ועדיין אחרת? חיה של
 תיאבון. מחוסר ברעב, מת חיה של גור

★ ★ ★
והדייסה יעל

 היה הילד בהם הזמנים רחוקים מגם **
 בעוד הכחילו, שפניו עד לצווח יכול4\

— אכזרית לכנותה נעז ואל — שאמו

יעל שמחוג מכיון האוכל, את ממנו מונעת
תזונו אולם היעודה. לשעה הגיע לא השעון
שהרו לילד להגיש תהססנה עדיין רבות אמהות

סובלו אותו. מבקש שהוא אימת כל האוכל את
בהן בלתי באופן זו, גישה נובעת המקרים ברוב

מרקי אותם לו ההורים. של הנוחיות מיצר מודע,
^ תמו־ כי ויודעים ראות, מרחיקי היו הורים ו כ

הבג! הילד יקבל בהם אי־נוחיות חדשי כמה רת
1 של ביום רוצה, שהוא זמן בכל מזונו את

 טוב עצמי ויסות יכולת לילד מקנים היו ובלילה,
מא חיובית וגישה שלו, הרעב תחושת של

שנה, מוכנים שהיו בטוחה אני בכלל, לחיים
קורב; זה• בסבל לשאת

לדה. הפסיקו ביותר הטובות מידידותי רבות
לחלוו שבועות ששה כעבור הלילה ארוחת את

16עלג יתרגל לא שאם בטענה ילדיהם, לידת מזמן
 אנישינ ארוחת לאכול ירצה בלילה, שעות 12 לישון
 יניקת של־ שכחו הן שנתיים. גיל עד אולי לילה
 ,ץ] כמויות להחזיק מסוגלת הילד שקיבת אחר

דבר בעצמי שמח הוא מזון, של יותר גדולות
1! ףא להתעורר. מבלי שלם לילה לישון
 תפסי׳ הרא־ חייו בתקופת המזון אל הילד יחס
ש או משום בכלל. לחיים יחסו את יקבע שונה

א לו את הטרחתי מעשית, מבחינה נדבר אם כך,
חדשים שלושה במשך בעלי ואת עצמי

 שרצתה אימת כל בתי את והאכלתי רצופים
האדם לב שיצר שמכיוון לחשוש בלי —
ת1־-־ ...... ,־־־ ------ ־־1י ------- ־־•

ו

 ,נפש שלה, העכול מערכת כשהסתדרה חדשים,
וידאו] אוכל לזמני יותר או פחות יעל הגיעה

] דעת מהכלל. יוצאים מקרים עם קבועים,
ס! הן האוכל. לסוגי בקשר גם קרה הדבר אותו

ילדיכם את תכריחו אל לעולם |1ך1 1*^1
זא רוצים כשאינם בכח, אכול |1■*> 1* *

 היב למדי, מפותחים אינסטינקטים• בעל הוא הילד
לאכו רוצת הוא ואין מתי מה, בעצמו להחליט

2 לבכות! לה תתני אל
אליו לגשת מבלי לבכות, לילדה המניחה אם מבדידות.


