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 בימים פעם,
 היו הטובים;

 ואמא אבא
תמיד. צודקים

 כשלא נם
צדקו♦

 עוד: לא
 כיום ילדינו
 אוהבים איכם
 את אמנם

 כהות הודיהם
 קודמים. מבדודות

 עתה אולם
מצויידים, הם

 מתחילת ככר
 כהיים, דרכם
 כוהגת, כעין
 פתוה ראש

 ולשון ומנתה,
 הסית״רהמים

 ״ ביקורת היורה
 ללא קטלנית
 היפום.
 מכל והגרוע

 שהם - הוא
 כאשד צודקים

קובעים: הם ±

 אב בעלו האם טובה? אמא את אם ן■*
טוב? | (

 להעז — החוצפה מעצם שתתקררי לאחר
 תסכימי אולי — בכלל כזו שאלה ולהעלות

 — זו לשאלה לענות שיכולים שהיחידים
 מאלו, ממש: ילדיך לא כלומר, ילדיך. הם
ה את ביממה שעות 24 שומעת ודאי את

 מגרעותייך של והמפורטת המלאה רשימה
 האובייקטיבית לדעתם הסדנה ומיגבלות־יך.

הילדים. של
 הילדים של דעתם מה לשמוע כדי ואכן,

 את לעצמם הם-מציירים וכיצד הוריהם, על
 ב־ לאחרונה נערך המושלמים, והאם האב

 ילדים, מאות כמה עם ראיון ארצות־הברית
.14 בן והמבוגר שש בן היה בהם שהצעיר

 ילדים, הם שילדים הוכיחו תשובותיהם
 לוא בעולם. מקום בכל הורים, הם והורים

 בבאר־ או בתל־אביב מתקיים הראיון היה
שונות. התשובות היו אם ספק שבע,

 אחד שילד בעוד בחיים: יחסי שהכל מובן
 מקמץ ש״לא זה הוא המושלם שהאבא טען

 על עובר הוא אם דמי־כים,״ לו להוסיף
 הגברבר — -ל״י עשר של השבועית הקצבה

 הצהיר: אחר שילד הרי — 11 בן הוא
 הילדים עם שנפגש זה הוא הטוב ״האבא
 נפרדו, הילד של שהוריו התברר שלו.״
בנו. את לראות הגירושין מאז בא לא ואביו

וה־ והטענות 'התשובות ממכלול אולם

 מאוד ברורה תמונה התגבשה טרוניות,
כיום. ילדינו* אותנו רואים כיצד

לשכב לא
עיתון ולקרוא

•  מריבות :היא הראשונה טרוניה ך
האידיאליים, והאבא האמא ההורים. בין | 1
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ומת רבים שאינם אלה הם הילדים, לדעת
ביניהם. קוטטים

ב המחסור בחשיבותה: השנייה הטענה
 ילד, כימעט היה לא האבות. של נוכחותם

 אביו את לו שיש שטען עשר, בגיל למטה
 היתד״ הכללית הדיעה זמן. מספיק לרשותו

 וערב, בוקר כל בבית להיות חייב שאבא
 היום. כל — ובשבת בשבוע, ימים שבעה

 לפעולה ומוכן עד אלא להיות, סתם ולא
 הזמן כל ואומר עיתון, וקורא שוכב לא —

 נגמר. שהיום עד מעט,׳ עוד מעט, ,עוד
 של ״האבא וחצי: שבע בת ילדה הצהירה
בעו טוב הכי האבא הוא בטי שלי החברה

ב כשהוא איתר. משחק הוא תמיד לם.
 דבר שאין פה־אחד הסכימו הילדים בית.״
הת את ודוחה דוחה כשאבא מזה מרגיז
 שהילד להרגיש צריך ״אבא המישחק: חלת
 שאי־ צרה ולא בשבילו, תענוג הוא שלו
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