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 שהיה המצב ואת ילדיה, שני את והקהל
 בבית־ה־ בקורס שהתחילה לפני בבית
 מאז. שחלו השינויים ואת להורים, ספר

סיפרה: וכד
ארי אחד, ילד — לקורס כשהגעתי

הילדה היתה ושרית המלאך כונה אל,

 השתפר שהמצב למרות היום, עד
 מחפשת שהיא מרגישה אני בהרבה,

 איתי להיכנס כדי ודרכים הזדמנויות
 יודעת שהיא בטוחה אני לוויכוחים.

 מזג־אוויר, לכל מתאימים בגדים איזה
 בוחרת היא שלפעמים חושבת אני אבל

 להיכנס כדי הלא־נכון הבגד את דווקא
לעימות. איתי

 לי חשוב כל־כן־ שלא היא האמת
 מה שתלבש ומצירי מתלבשת, היא איר

 היא ואז קר לה שיהיה רוצה, שהיא
 להתעלם לי קשה אבל הכי־טוב. תלמד

הסבי עם ההתמודדות בחוץ. מההערות
 מהבית יוצאת היא אם עלי. מכבידה בה

 וגשום, זועף ביום־חורף קלים בבגדים
 מוציאה את ״ככה ההערות: באות מייד
ב מתלבשים ״ככה או מהבית?" ילדה

 מה תראו הילדה, ״מיסכנה או חורף?"
תח עוד היא לה, הלבישה שלה אמא
לה."

 ל־ אצלה הפך הבגדים עניין כל
 ללבוש מוכנה לא למשל, היא, בעייה.

כפתו או רוכסן, בהם שיש מיכנסיים
 מיכנסיים רק ללבוש מוכנה היא רים.
למעלה. גומי להם שיש

ב בגדים לה לקנות אי־אפשר לכן
 פתאום ״מה שואלת: היא אז כי הפתעה,

 לא בכלל ״אני או זה?" את לי קנית
הזה.״ הבגד את צריכה

 אותה לשתף התחלנו האחרון בזמן
 מדיח־ את ולמלא לרוקן בבית: בעזרה

הוד על הכביסה בתליית לעזור הכלים,

וכו ראשונה ונכדה ראשונה בת היתה
אותה. העריצו לם

בכ גבולות בפניה הצבנו לא אנחנו
 לזה קראתי אני לה. מותר היה הכל לל.

 יכולה ושהיא שכדאי חשבתי התנסות.
 חשבתי לא דברים. מיני בכל להתנסות

 בפניה להציב או אותה, לעצור שצריך
גבולות.

ל התחילה ושרית אריאל, נולד אז
ב אותו שהינקתי היא האמת התמרד.

אוב ובאופן מאוד ארוכה תקופה משך
ל להקדיש זמן פחות לי היה ייקטיבי

וגדל. התגלגל והכדור שרית
 כמלאך גרל אריאל הזה הרקע על

 כי קשה, יותר עוד לה היה וזה משמיים.
 מהמלאכיות התפעלה המישפחה כל

ב הכוכב היתה לא כבר ושרית שלו,
העניינים. מרכז

השת המצב שאמרתי, כמו עכשיו,
 ממשיכה היא זאת למרות בהרבה, פר

מנ במיבחנים, פעם מדי אותי להעמיד
לעימות. אותי לגרור סה

סנד לנעול מחליטה כשהיא למשל:
או כשהיא או זועף. גשם של ביום לים

 ואתם רוצה, שאני מה אעשה ״אני מרת:
לעשות!" מה לי תגידו לא

משכ הכי בצורה אותו מציגה אני חדש,
 לקבל מוכנה תהיה היא כך ורק נעת,
אותו.

 כל חלק, הולך לא איתה דבר שום
פטנטים. להמציא צריכה אני הזמן

ה זו כולם את המכעיס נוסף דבר
לאנ גם בחוצפה, מדברת שהיא עובדה

לאנ וגם מישפחה, כמו קרובים, שים
אותי. מביך מאוד וזה אחרים, שים

 בבית- לבריקת־עיניים אותה לקחתי
מטומ ״אתה לרופא: אמרה והיא חולים

אידיוט!״ ואתה טם
 אותה לקחת רוצה ואני חולה כשהיא

 אותה אקח שאם לי אומרת היא לרופא,
 שהוא לו תגיד שהיא לי שאדע לרופא

ואידיוט. מטומטם
 יפות: תכונות המון לשרית יש אבל

 לגזור, לצייר, ליצור, אוהבת מאוד היא
 מהבוקר, במלאכה עסוקה היא להדביק.

כש האחרון, בזמן קמה. שהיא מהרגע
מוק היה שקודם בבוקר, זמן לה התפנה

 וההתלב־ הבגדים סביב למילחמות דש
יצי לעבודה אותו מקדישה היא שות,

 אבל חברותית, מאוד ילדה היא רתית.
 על להישען הוא שלה החברויות בסיס

כא־ ממנה, חזקים חברים לבחור אחרים,

 אני הפסקה, ללא רבים היו הם קודם
 הם ועכשיו לחלוטין להתערב הפסקתי
תענוג. ממש שזה ביחד משחקים

 קטעים ביניהם יש זאת, למרות
 לפעמים לה מרביץ הוא קשים. מאוד

גדו חפצים עם בה וחובט מאוד, חזק
 למכות ומתמסרת יושבת והיא לים,
מעונה. קדוש כמו

 יכול הוא מגיבה. לא פשוט היא
 ממתכת, משאית־צעצוע למשל, לקחת,

 נשארת והיא ראשה על איתה ולהכות
 אלי באה היא אחר־כך זזה. לא לשבת,

 לי!״ הרביץ אריאל ״אמא, לי: ואומרת
ונו כואב, באמת שזה לה אומרת אני

העניין. נגמר ובזה נשיקה לה תנת
 להסכמים איתו מגיעה היא לפעמים

 לו: אומרת היא למשל, ומשונים. שונים
 לא והיום מסטיקים שני לך אתן ״אני

עובד. וזה לי." תרביץ
 כשהם בוקר כל מאבק ביניהם יש

 להיות תמיד רוצה הוא כי לגן, יורדים
 אני קטן, לא ״אני אומר: הוא ראשון.

בדרך־כלל. לו מוותרת והיא בינוני."
לפ אבל נוח, מאוד ילד הוא אריאל

 הוא גם ומתחיל ממנה, לומד הוא עמים
הבגדים. סביב בוויכוחים

להסת קשה היה עוגמת״נפש. שגרמה
 והכל בלא, ענתה בקשה לכל איתה. דר

להרגיז. כדי דווקא, עשתה
 כשהיא הבקרים, היו קשים הכי
 לגן. ללכת כדי להתלבש צריכה היתה

 דעתה את פעמים כמה משנה היתה היא
 זה לגן. ללבוש שרצתה הבגדים על

 הייתי בוקר. בכל קבוע, באופן נעשה
 וזה יום, בכל מייגעת שעה איתה מבלה
 ובטריקת- רציני בכעס נגמר היה תמיד
ה מתוך לצאת איך ידעתי לא דלת.
הועיל. לא שניסיתי מה כל הזה. מעגל

החל בקורס, המנחה •בעצת לבסוף,
אמר יותר. לזה להיכנס לא פשוט טתי

 יכולה שהיא ההרגשה לי שיש לה תי
 עזרתי. ללא בבוקר, לבד להתארגן

נמו למדפים בגדיה את להוריד דאגנו
 גישה לה שתהיה כדי בארון, יותר כים

 להיות לא השתדלתי אליהם. יותר נוחה
השת המצב ולאט־לאט בבוקר, לידה

מאוד. קשה היה שהמעבר למרות פר,
ב מתלבשת שהיא הוא המצב היום

הגר זה ובכלל הכל, במהירות. בוקר
קשירת־השרוכים. הנעליים, ביים,

 ולכן בעצמה, בגדיה את בוחרת היא
ומק גשום חורף שביום לעיתים קורה
 שימלה ללבוש דווקא מחליטה היא פיא
 בלי וסנדלים וקיצרת־שרוולים, דקה

לרגליה. גרביים
 שבחוץ לה מסבירה שאני פעמים יש

 היא מהבית כך לבושה תצא ושאם קר,
 לה מאפשרת שאני פעמים יש תקפא,
פע ויש מהבית, כזו בתילבושת לצאת

יוצ אנחנו ואז וטו, מטילה שאני מים
 יש כשלשתינו באיחור, מהבית אות

רע. מצב־רוח

 שטיפת־ היבשה, הכביסה בקיפול בל,
 בשימחה עוזרת היא לפעמים הרצפות.
אע לא ״אני לי: אומרת היא ולפעמים

 כש־ בעבר, בכעס. בשבילך!״ זה את שה
 ולא בכי, היה תמיד מהגן, חוזרת היתה
הסיבה. מה חשוב

הבק גס מאוד. השתנו הדברים היום
 בשימחה חוזרת גם היא יותר, קלים רים

 הרבה בבית אחרי־הצהריים וגם מהגן,
 קיצוני מאוד שינוי בה חל נעים. יותר
האחרון. בזמן

תלמד. אז קר, לה שיהיה רוצה. שהיא מה שתלבש ״מצירי,

 היה הכל
מותר

 תמיד לא שהיא היא האמת בל̂ 
 שהיא מאז קשה. כזאת ילרה היתה

נו אחיה, שאריאל, ועד תינוקת היתה
היא שמחה. מאוד ילדה היתה היא לד,

ומתע פרובוקציות המון עושה היא
הבג סביב הן הפרובוקציות רוב קשת.
אחרים. בעניינים גם אבל דים,

 ספר לה לקרוא רוצה אני למשל:
 והיא חדש, מישחק לה להראות או חדש,
 ״זה או בשבילי!״ לא ״זה אומרת: מייד

 להמציא צריכה אני אז לי.״ נראה לא
 אותה לפתות איר והצגות המצאות אלף

זה. לתוך
צרי אני אליה, הקשורה פעולה כל

 כדי קדימה, מהלכים כמה לחשוב כה
איתה. עימותים ולמנוע לנסות

סיפור לשמוע רוצה אינה וכשהיא

 מה לה ואומרים עליה שמשתלטים לה
לעשות.

 החיים
כסולם

 אבל בחברה, אהודה ילדה יא ^
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הק שבני־המישפחה לכך גרמו מדברת,
 בפחות אליה מתנהגים והרחוקה רובה

מקודם. סימפטיה
 גם חל שרית, אצל שינוי שחל מאז

אריאל. אצל שינוי

הקידמה! את להם הבאנו
ה כשאמא ס, שיפור לעירית לספר תע ד  ועירית ח

 דרך"מעוכגעת״ מוצאת אמא אז לעימוע, רוצה לא
אותו. תעימע בכל־זאת עיעורית פדי

פטנטים. מוצאת אמא חלק, הולך לא בעימעיהו
 תוקפני. אופי לעיאת מופרחה אינה שתלטנות

 ובדרכים רבה, בעדינות להיעשות גס יבולה היא
 מאוד הרבה היו ההיסטוריה במהלך הרי עקיפות.
 יודע ״טוב״, הודח במו נאור, שליט נאורים. שליטים

 הבלתי״טפות״ לנתיניו/ילדיו דרוש ומה טוב מה
 בפי שלהם הצרכים את להם לספק דואג והוא חים,

ירצו. לא אס ירצו, אם אותם, מביו שהוא

 השליטה. מתחבאת נאורה בתחפושת גס אבל
ומתמרדת. בזח מרגישה הקטנה שדית
ם אינו אחד אף  יכפה אחר שמישהו לכך מסכי

 רוצה כל קודם והתפתחות. בידוד אפילו - עליו
מח שהוא בהרגשה עם, וכל אדם כל ותצה שרית,

התחו בכל שלו העדיפויות סידרי על בעצמו ליט
 לא באופנה, אינה כבר הנאורה השליטה גס מים.
עטים. אצל ולא ילדים אצל

 יותר להם היה הירדנים בזמן מתלוגניסז הם ״מוז
 ואנחנו הקידמה, את להם הבאנו הרי אנחנו סובז

אותם!״ לפתח נמשיך גס

האם. של סיפורה כאן עד
ה למרכז היא גם שבאה הגננת,

 בגן שרית של שקליטתה סיפרה ייעוץ,
 שהיא למרות יחסי, באופן קלה היתה

 שהיא אמרה היא השנה. באמצע הגיעה
שתל לא מאוד חברותית, מאוד ילדה
 מתבלטת, לא יצירתית, מאוד טנית,

ברב אותה כשמשבחים לה נעים אבל
בהם. חזקה שהיא רים

 שרית אחד שבוקר עוד, סיפרה היא
 לבן בסוודר לבושה כשהיא לגן באה

 שהיא מאוד הפריע שלה ולאמא חדש,
 מפני בגן, הלבן הסוודר עם תסתובב
לש אמרה הגננת שיתלכלך. שידעה

 הסוודר את להראות יכולה שהיא רית
לע כשיתחילו ואחר־כך, בגן, לילדים

 והיא אותו. להוריד תצטרך היא בוד,
 באה שלה שאמא לפני רגע הסכימה.

ה את שוב לבשה היא אותה, לקחת
סוודר.

מק שרית הגננת, אמרה בדרר״כלל,
ש רוצה אבל בגן, המיסגרת את בלת

בה. גם יתחשבו
 אברמסון עם לדבר רצתה לא שרית

 הקטן אחיה אריאל, ורק הקהל, לפני
ובא. לבקשה נענה

 במרכז, שהינחתה אברמסון^ זיווית
ואמרה; האם, עם השיחה את סיכמה

 אח, כשנוסף שחל השינוי עם הקושי,
נולד היה לולא גם לבוא, היה מוכרח
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