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 ילדיהם. עם שלהם סדר־היום את סמן־אדלר
 להורים. וייעץ המרכז את הנחה יותם אחי

 האם: שלומית, סיסרה וכך
אי־ שלי הקושי ברותם. מתמקדות הבעיות

 לבינה. ביני במאבקי־כוח בעיקר קשור תה
 שהתחלתי מאז אבל חריף, מאוד היה זה בעבר

בבית־ שלמדתי העקרונות את בבית ליישם

 היא האחרונים בימים בבקבוק. חלב מקבלת
 אני ואז בבוקר. דווקא שוקו מבקשת פתאום

 מתעקשת אני אם לעשות. מה יודעת לא
 ואני כועסת, היא אז חלב, לה לתת ורוצה

שתש בעצם, לי, איכפת ״מה לעצמי: חושבת
בבוקר?״ שוקו תה

 היא שלה השתייה את מקבלת שהיא אחרי
מבק היא אחר־כן־ מקבלת, עוגייה, מבקשת

הספק בטרם והכל, ומקבלת, עוגייה עוד שת
שלי. הקפה את לשתות תי

 ואני מתעורר שחר בערך, הזאת, בשעה
 בקבוק את לו ומכינה מהמיטה אותו מוציאה
 את לו להגיש אוהבת רותם שלו. השתייה
בבוקר. השתייה

 מיל- שהיא ההלבשה, שעת מגיעה אחר־כך
מתק שאני ברגע בוקר. בכל מחודשת חמה
להש מתחילה היא הבגדים, עם לרותם רבת

ולהתמרד. ולצעוק תולל
ול לבד, להתלבש לה הצעתי אחד בוקר
 וא־ התחרטה אחר־כך הסכימה, היא הפתעתי

 זה לבד. התלבשה ובסוף הסכימה, שוב חר־כך
וסי כך, על אותה ושיבחתי אותי שימח מאוד
הר והיא ולסבתות, לסבים גם לכולם, פרתי
תתל למחרת שגם והבטיחה מאוד, טוב גישה

לבד. בש
 בדרך־כלל חד־פעמי. מיקרה היה זה אבל

 בכוח. אותה אלביש לא שאני מבקשת היא
 אליה מתקרבת שאני ברגע אבל מבטיחה, אני
נע אני להילחם. מתחילה היא הבגדים, עם

 אותה מחזיקה מתרגזת, צועקת, עצבנית, שית
 נגדי, כוח מפעילה היא אותה. ומלבישה בכוח

 היא ואז בישבן במכה בדרן־־כלל, מסתיים, וזה
אותה. להלביש להמשיך ואפשר נרגעת,

מאוד. השתפר המצב להורים, הספר
עבד. וזה איתה, ממאבקים להימנע ניסיתי
במצב, נסיגה היתה האחרון, בזמן ופתאום,

מהבוקר. מאבקים איתה לי יש והיום
 מתעוררת אני שלפעמים כך מתחיל היום

מתעו היא ולפעמים אותה, ומעירה לכן קודם
 אינו בעלי, אורי, למיטה. אלי ובאה לפני ררת

 אני אלי, באה כשהיא הזו. בשעה בבית נמצא
 ב״בוקר והיא.עונה טוב!״ ״בוקר לה: אומרת
אכ שאני ומבקשת למיטה אלי ונכנסת טוב״,

אותה. סה
 בשבילה שאעשה רוצה שהיא מבינה אני

 הזמן. כל למענה לטרוח רוצה לא ואני דברים, ~ד
 להפעיל לה אתן לא שאני לעצמי אומרת אני

להילחם. רוצה לא אני שני, מצד אולם, אותי.
 רוצה לא שאני לה אגיד אני שאם יודעת אני

 אני בדרך־כלל אז תכעס. היא אותה, לכסות
אותה. מכסה
 שוכבות אנחנו מוקדם, מתעוררת היא אם
 אז לקום. השעה שמגיעה עד במיטה ביחד

ניג אני לשתות. מבקשת והיא קמות אנחנו
שתייה. לשתינו להכין למיטבח שת

השינה, לפני שבערב, הוא אצלנו הנוהג
היא קמה, כשהיא ובבוקר, שוקו מקבלת היא

 מוכנה ״כשתהיי בבוקר: לה לומר ניסיתי
 לגג לעלות והחלטתי לי." תגידי להתלבש,

 ב־ לבושה שהיא לה אמרתי כביסה. ולתלות
 לגג. איתי לעלות תוכל לא ולכן פיג׳מה,

 שאוכל כדי פתוחה, הדירה דלת את השארתי
 ליד ישבה היא לגג. ועליתי קורה מה לשמוע
 כשחזרתי, החוצה. לצאת העזה ולא הדלת,

 לבד להיות לה היה נעים שלא לי אמרה היא
 אף לבד להישאר מוכנה לא היא ומאז בבית,
אחד. לרגע

 עוזבים אנחנו הבגדים על המילחמה אחרי
נפ אנחנו לגן. להסעה עולה והיא הבית, את

 טוב. במצב־רוח עוזבת והיא בנשיקה רדות
 ועצבנית, עייפה מותשת, מרגישה אני אבל
עבודת־פרך. אחרי כמו

 ממש
ט תה לסחו או

 הבי־ מהגן אותה לוקחת אני צהריים ף
 ככל לישון. ורוצה עייפה כבר היא תה.

 וככל יותר. עצבנית היא יותר, עייפה שהיא
 יותר עושה היא יותר, עצבנית שהיא

מבקשת היא באוטו כבר למשל, פרובוקציות.

 שהיא למרות שלה, המוצץ ואת הבקבוק את
 וכשאני איתי, אותם מביאה לא שאני יודעת
 לבכות מתחילה היא אינם, שהם לה אומרת

ולצרוח.
שצ יודעת היא הביתה מגיעים כשאנחנו

 שנכנסים לפני מהחול הנעליים את לנער ריך
 מנערת היא טוב, במצב־רוח היא אם הביתה.

 במי היא אם הגרביים. ואת הנעליים את בחוץ
 את ומנערת הביתה נכנסת היא כעוס, צב״רוח

השטיח. על דווקא החול
 ארוחת־ לאכול יחד יושבים אנחנו בבית
 בעריכת עזרתה את לבקש ניסיתי צהריים.
 אבל בשימחה, עזרה היא בצהריים. השולחן

 שהיא לי אמרה פתאום היא ימים כמה אחרי
 אמרתי טוב. לא מרגישה היא כי יכולה, לא
 לאט־ אבל מחר.״ לי תעזרי נורא, ״לא לה:

לעזור. לגמרי הפסיקה היא לאט
 מגיע שחר האוכל, את מכינה שאני בזמן
 בחיבוקים, עליו מתנפלת ורותם הביתה

מה מותק, ״שלום מתקתק: בקול לו ואומרת

 אם הארוחה. את מסיימת שאני עד קמה לא
 צריכה שהיא יודעת היא תוספת, רוצה היא

אסיים. שאני עד לחכות
מנ אני בנועם. עוברת הארוחה בסר־הכל

 לא שהיא לי מפריע אבל איתה, לשוחח סה
 צריכה ואני בגן, קורה מה בכלל לי מספרת

משהו. ממנה להוציא כדי אותה, לסחוט ממש
סיפו קצת לי שתספר רוצה נורא הייתי

 לא היא אבל דברים. מיני כל רכילויות, רים,
מוכנה.

 לישון. שניהם את משכיבה אני אחר־כך
 לפעמים בעיות. בלי לישון הולכת רותם

שלו. במיטה אחד כל משתוללים, שניהם
מהשי מתעוררת כשהיא אחרי־הצהריים,

 בסלון, הספה על ומתיישבת קמה היא נה,
מכי אני בינתיים טלוויזיה. לראות ומבקשת

 מתחילה ורותם שלו, הפירות את לשחר נה
 בננה. רוצה היא התחלה בתור אותי. להריץ

 רוצה היא הבננה, את גומרת שהיא אחרי
מים, ואחר־כך תפוח, עוד ואחר־כך תפוח,

 הצגה עושה שהיא לי נראה מותק?" שלומך
אותו. לראות באמת שמחה ,ולא בשבילי,

 עצבנית, היא אם האוכל, את מכינה כשאני
כש סצנות ועושה מייד, לאכול דורשת היא
שהא עד זמן קצת יקח שזה לה אומרת אני

 מתחילה היא ובינתיים מוכנה. תהיה רוחה
מנש לו. מניחה לא פשוט היא לשחר. להציק

הצעצו את לו סוחבת עליו, נשכבת אותו, קת
אותו. מטרידה לשחק, לו מפריעה מהיד, עים

 בעבר לאכול. מתיישבים אנחנו אחר־כך
 שונות בקשות מיני כל מבקשת היתה היא

מו הייתי ואני מתיישבים, כשהיינו ומשונות
נגמל מהכיסא. רגע בכל קמה עצמי את צאת

שאני יודעת היא ועכשיו הזה, מהמינהג תי

 שהיא אומרת היא מים, מקבלת כשהיא אבל
 רגע אין ולי בכוס, ולא בבקבוק מים רוצה
 של שורה יש הזמן כל שקט. של אחד

 ודרישות. נידנודים
האם. שלומית, של דבריה כאן עד

 בקשית ^
איגסופמת

 כשהילדים הביתה מגיע האב, ורי,
 ש־ סיפר הוא שנת־הצהריים. את ישנים

יו הוא נעים, כשמזג־האוויר אחרי־הצהריים,
או לגינה־הציבורית החוצה רותם עם צא
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