
 כשאימא היא
 קרייריסטית*

 היא כוכבת ידועה, הנש:או: בפסגת ההצלחה, היא גרושה המגדלת ילדה
 בת שמונה. רק דבר אחד מ1יב על חייה: יחסיה המעורערים עם בתה.

ד ערבה על ה כמו גבעול, נבוהה וארוכה ומזכירה לי תמי  פה, ח

 &פת הנחל. היא כאילו בסדר אבל אני תושבת שיש בעיה. אני לא

 ודעת להחליט אם זה רגשי אצלה או משהו אתר, אבל הילדה הזו

 ־זולמנית כל כך שבא לי לפעמים לנער אותה ולצרות לה באתן:

 תתעוררי, תתעוררי׳.״

י לי עוד מידע. ספרי לי בבקשה על סדר היום של עמית, ספרי ׳תנ ' 

ות י ו יות שלה מולך, ההתנהנ ו  לי עליה. על התכונות שלה. ההתנהנ

 גולה מול אתרים.״

ת מתעוררת עמי  איילת שאפה אוויר, נשענה לאחור, והתתילה: ״

 כשבע בבוקר. יש לנו בבית או-פר שגרה אתנו. אינה היא בתורה

מה, מדברת מצוין עברית והיא הבייבי סיטר,  אוקראינית, מקסי

, היא הכול בבית. אני עדיין ישנה ת ו ת ע  המבשלת, המטפלת, ה

ת ועמית יוצאת לבד לבית ו ו ד ת ם ת מתעוררת. אינה והיא מ  כשעמי

ד גידלתי אותה לעצמאות.  הספר. זה קרוב ואני תמי

ת חתרת מבית הספר ואינה מגישה ת ותצי בערך עמי ת  ״בשעה א

 לה ארוחה. אני לא בבית בשעות האלה. אני כבר בתאטרון או

 באולפנים, בהצגה ובסרט הבאים שלי.

ת יוצאת לחוגים: היא רוקדת בלט  ״שלוש פעמים בשבוע עמי

ת הולכת לתוג סיפור ודרמה. איגה ת  פעמיים בשבוע ועוד פעם א

 לוקתת אותה לשם ומחכה לה עד שתסיים.

 ״אם אין לה תוגים עמית בדרך כלל נשארת בבית. היא מעדיפה

ת יבואו אליה מאשר ללכת אליהן. פעם היא אמרה לי  בחברו

א מעדיפה להישאר בבית כי אולי אגי אבוא ואז היא תוכל ^ 

 לראות אותי. זה גרם לי רגשות אשם.״

 ׳למה?״ שאלתי.

 ״כי אני כמעט לא בבית והילדה בעצם מעדיפה להישאר במקום

 m אולי תצלית לראות אותי. היא לא רוצה שייווצר מצב שאם

 אגי כבר מגיעה הביתה היא איננה ולא רואה אותי.

 ׳לפעמים אני םצליתה להגיע הביתה אחרי הצהריים, אבל אגיד

מ אוציא אותו מהפה: לפעמים ע  לך משהו שלא האמנתי שאי פ

י מגיעה  אני בכלל לא חצה לתזור הביתה אתרי הצהריים, כי כשאנ

 אני רק מצליתה להתעצבן על עמית. אז עדיף שהיא תהיה בבית

 לזיכל דליות

ת י ב י ט ק ל ת ס ו ט ר י  הקועוי - ת

 כאימור של עשרימ דקות הגיעה למשרדי איילת. ״סליחה, סליחה,

 מליחה,״ היו המילים הראשונות שאמרה תוך כגיםה סוערת לחדר.

 היא נראתה טוב יותר מאשר מעל המסך או בדפי העיתונים

 אישה מרשימה, בשנות הארבעיט לחייה, נראית צעירה בעשר

ת מכף רגל ועד ראש. כל שערה בתסרוקת ת פ ו ט מ מגילה, מ י  ^נ

 המורכבת שלה הייתה במקומ. פניה היו מאופרימ בדקדקנות אך

ת עיניה הירוקות, צללית מעט  לא בכבדות. גבות עבות עיטרו א

ה ן בצבע בורדו על שפתי ה, סומק בלהייה, שפתו  ווהרת על עפעפי

 הפסוקות בתיוך ענק. ענן של בושם אפף אותה. תייכנית ואפילו

 מתנצלת...

ר לך עליה ועליי כד פ ס א  ״באתי בגלל עמית״, התלה איילת, ״

ת שבע וחצי. אבא שלה ואנ ת ב ת מצב. עמי נ  ,!ותקבלי תמו

ישאת ת שלוש. לא הייתי צעירה מאוד כשנ יתה ב  התגרשנו כשהי

א פ  לאבא של עמית. הייתי שקועה כל כולי בעולם הבידור. הוא ח

גייס. התאהבתי בו כי הוא היה שוגה מכל הגברימ שהסתובבו י  ו

 מביבי וחשבתי שהוא יהווה איזון לחיים הסוערים והמטורפים של

 כלילות, בתזרות לאורך כל היום, בצורך לבלות שעה מול הרא

 לפני כל יציאה, לתבק ולנשק אנשים זרים, בקיצור, בלגאן אהד

ות שלו כמו אוויר לנשימה. הוא  נחל. תשבתי שאני זקוקה לשפי

 היה בחור זהב, אבל זה ממש לא עבד. אמנם הוא שהה בבית

ת נולדה, כשאני עבדתי לילות כיםים. הוא הקדיש  אחרי שעמי

י התמסרתי בעיקר לקריירה שלי  לילדה הרבה זמן, בעוד שאנ

 כעולם הבידור. באותה תקופה בערך, לפני בערך ארבע שנים,

ת. התגרשנו. נשארנו ו י נ  גיעה ההצלחה שלי לשיא, תה פגע מו

 הברים. אנתנו בקושי מתראים, אבל אין בינינו מריבות ומתחים.

ית ואשתו בהיריון אבל יש לו קשר טוב עם  הוא כבר נישא בשנ

 צמית.״ איילת נאנחה.

ת היום בכיתה ב. היא י מ ע  ״זהו, הנענו לעמית,״ המשיכה. ״

 מלמידה טובה. יש לה הרבה תברות ואני לא אתפלא אם יתברר

 £תלק מהן תברות שלה מפני שיש לה אימא מפורסמת. היא

לדים רעים  * פרק מספרה של מיכל דליות: אין י



 בהורים.

ש ששמע* י ת ה  ״ילדים רוצים מה שגם אנו, המבוגרים, רוצים: ל

 לב אליהם, להרגיש שהם שווים ובעלי ערך, להרגיש שהם בעלי

ת תמצא באינטראקציה ת הדרך להשיג תתושות אלו עמי  יכולות. א

ת חשבה על דרכים להסב  עם הוריה, ובעיקר עם אימא שלה. עמי

ת הלב של אמה. מ ו ש ת ת  אליה א

ת עצמה איך תצליח להרגיש בעלת ערך? מה עליה  היא שאלה א

א יכולה ולהגיע להישגים? אולי על יד כן  לעשות כדי לדעת שהי

ה מסכנה, או רעה, או תזקה? אולי על ידי כך שירגיש!  שתהי

 בנוכחותה כל הזמן או שתחסר? מה היא צריכה לעשות כדי שבכ7

ן בקיומה?  זאת אימא שלה תבחי

ד פנים שאינה ת להעמי ות מפריעות, כמו מנהגה של עמי י ו  ״התנהג

מעת, נולדות במקרה. ילד לא מתכוון להתנהג רע. נכון, הוא  שו

, לא דיבר, כן דיבר, טיפס, צעק  לקח, דחף, שפך, לא אמר אמת

ט התנהג  ועשה פעולה שעבורו לא הייתה רעה ולא טובה. הוא פשו

 בצורה מסוימת. התייחסותנו להתנהנותו הופכת אותה לדפוס.

, ו ת הניטרלית של הילד קיבלה חיזוק מהסביבה, מאתנ ו הנ  ההתנ

יות חיוביות של הילד כי ת התנהנו קו  מן ההורים. כשם שמתחז

 נותנים להן חיזוק (אתה םקסים, אתה גיבור, כל הכבוד לך, זה

ת התנהנויותיו השליליות כי נותנים ח אותי) כך מחזקים א מ ש  מ

ם אמרתי לך, , די עמ זה, כמה פעמי  להן חיזוק (איזה עקשן אתה

 לך לחדר, לא תקבל, אי אפשר אתך...).

ת, היא הייתה קוראת לה  כאשר איילת לא קיבלה תגובה מעמי

 שוב ושוב, לעתים גוערת (תגובה עוצמתית) ואף ניגשה אליה.

ת ״הוראות הפעלה״. עכשיו היא מבינה מה עליה  כך קיבלה עמי

ימת ובעלת ערן  לעשות וכיצד עליה להתנהג כדי להרגיש קי

 בנוכחות אמה.

ת שייכות אולם ש ו ח ת בנתה אסטרטגיה שלילית להשגח ת  עמי

נתה זהו הישג כי מטרתה הושגה. אנחנו, המבוגרים, יודעים  מבחי

ת מילאה אח ות האלה מפריעות לנו ולה, אבל עמי י ו  שההתנהג

ת ר ט יכת ובעצם מ  הצורך הפסיכולוני העמוק שלה להרגיש שי

ת שלה היא חיובית. ו הנ  ההתנ

תפס כהצלחה מת לב מצד אימא נ ת ביותר תשו ת עמי  מה שזיכה א

ות חיובית לשלילית. יש נה בין התנהנ  חבחינתה. היא איננה מבחי

ת ערך, משוב, קשר, שייכות. ש ו ח  לה תוצאה: ת

ם א מת לב. היא חושבת: ״ ת המנננון של תשו תחה א י ת פ  עמי

ה הכול ע7 ש ע ״ לכן, היא ת  אימא שמה לב אליי סימן שאני קיימת,

מת הלב של איילת. הדרכים לכך רבות; ניתן ת תשו ת למשוך א נ  מ

מת לב על ידי מועילות, או בדרכים הורסות, באופן  להשינ תשו

ת יושקע בלימוד  פעיל או באופן סביל. כל כוח היצירה של עמי

^  מדוקדק של אמה ובפיתוח דרכים יעילות להפעלתה. בכך הי

ת והמעצבנת.״ מ צ ע ת מ  תעביר ומן נעים עם אינה, בלי האימא ה

את זה אני רוצה להבין,׳׳ רכנתי לעבר איילת, ״אני רוצה לדעת  ׳

ת מגיעה הביתה ולמה כל כך לא נעים לך שם  מה קורה כאשר א

 צד שאת מעדיפה לא לבוא.״

 ׳איני מתכוונת לומר שלא נעים לי לבוא, אלא שאני מקלקלת

 י!ת היחסים המעטים שיש לי עם הבת שלי. עמית כל כך רוצה

 ׳!אהיה בבית, אבל כשאני בבית אני כמו אוויר. היא לא שומעת

 &ותי היא כאילו נעשית תירשת ברגע שאני נכנסת. ואז כשאני

ם והיא לא עונה או שאני קוראת לה והיא  !וגה אליה שלוש פעמי

ת וצורחת עליה והיא, כמובן, בזרך כלל נ  יא מגיבה, אני מתחרפ

ת בבכי.״ ת ו ! 

ת נשמה בכבדות, השפילה מבטה אל אצבעותיה ופכרה אותן. ל י ^ 

י יודעת שהיא מתנהגת  זרימה ראשה, הביטה בי והוסיפה: ״אנ

 mm במקומות אחרים. זה לא קורה לה עם אבא שלה, זה לא

 קורה בכיתה, או עם אינה. לפעמים אינה קוראת לה והיא עונה

 מיד ואילו כשאני, שעומדת לידה, קוראת לה, היא לא שומעת. אני

קמת ת זה. האם היא עושה לי דווקא? האם היא מתנ  יא מבינה א

 :י משום שאני לא נמצאת אתה? האם היא מתעלמת ממני כי היא

 ^נועה? אני לא מבינה ולכן גם לא יודעת מה לעשות.״

ת המצוקה. האישה המצליחה הזו,  :קולה של איילת שמעתי א

 זיוזעה ביחסי האנוש הטובים שלה, המוערכת בזכות היותה גלויה

 פתוחה, האישה הזו אינה מצליחה בתפקיד אחד - כאימא. הכנות

 !!לה באומרה לי שהיא מעדיפה לא להגיע הביתה הייתה מרגשת.

 'א כל אדם היה מעז להגיד ליועצו ולמטפלו דבר כה אישי, כה

ות ומביקורת.  יןינטימי, מבלי לחשוש השיפוטי

 1ל מה חושב ילד?

ה לספר לך על מה הושבת ילדה ע י ר  ׳איילת,״ אמרתי לה, ״אנ

ת נדלה  !והוריה התגרשו ושאימא שלה עסוקה מאוד. הקשיבי. עמי

ה שבה אימא כמעט לא נמצאת בבית ואבא גר בבית ה פ ש  ;1תוך מ

ל ומרווח, חדר לכל אדם ח ת היה והנו מקסים נ  <!חו. הבית של עמי

 לכל נושא, צמחייה מרגיעה בתוך הביח ובחצר, חדר משחקימ

 חלא כל טוב, כמעט חנות צעצועים פרטית. נכון, הייתה ויש לעחית

ה בעת צרה, מי ששמה ת  מטפלת נאמנה ואוהבת, מי שנמצאת ל

ת בה, מעבירה ב ש ח ת  'ה איספלנית על פצע כואב, קשובה לה, מ

 >!תה שעות רבות של נועמ ועניין, אך אימא ואבא אינם שם. אבא

 \םוק עם משפחתו ההדשה ולאימא אין פנאי לשבת ולשחק אתה,

 יבוא אתה לקנות בנדים, או לאספת הורים בבית הספר.

ת ביותר בחיי הילדים. הם בשר ו תי  ׳ההורים הן הדמויות המשמעו

ח של הילדים. ו נ  זבשרם. הם האורים וחתומים של הילדים. הם ה

חושת הביטתון, הערך, השייכות והדימוי העצמי - מקורם  ז



ת אינה חורשת מזימות.  לאיילת. ״יש לנו כאן שקר בלי שקרן. עמי

בבת וחושבת איך לשנע אותך או לאכזב אותך  היא לא מסתו

נעת על ירי צורך בסיסי ש7  מדובר כאן בהתנהגות לא מודעת המו

 תחושת שייכות וצורך בהתייחסות.״

אז מה עושים? מה עושים?״ איילת כמעט צעקה.  ״

ת מרגיזה אותך פירושו של דבו ת, עלייך לזכור כי כשעמי  ״ראשי

 שהיא זקוקה לך. היא מצאה דרך ואסטרטגיה שבה היא מקבלח

תחושת הערך שהיא כה זקוקה להם. מת הלב ו ת תשו  ממך א

ת צרכיה אלה במצבים תיוביים. תשבמי  שנית, עלייך לספק א

 אותה על ציור יפה, על ישיבה בשקט, על אכילה בנימוס, ע7

ת הכביסה, על ת המקרר, על שקיפלה א  שעזרה לאינה לסדר א

תת ועל כל אותם דברים יומיומיים קטנים  ששמרה על שקט כשנ

ת נוטה להתעלם מהם. עלייך להרבות במשובים החיוביים א  ש

 ולהמעיט כשליליים.״

 ״אלוהים אדירים״, קראה איילת, ״זה ממש לא יהיה פשוט. יהיו

 לי קשה להתאפק לא לכעוס עליה כשהיא מתעלמת ממני.״

ה שארתם עלייך איילת?״ אמרתי לה בציניות, ״יושנ צ ת ח א  ״

ות ממגהגו! להניד לך לעזוב  מולי אדם בוגר ומתלונן שעליו לשנ

? ן כדי שתוכלי להיות בערב בבית עם בתך? להג ת התאטרו  א

 לך לישון רק ארבע שעות כל לילה כדי להתעורר מוקדם בבוקר

ו ת בתך לפני שהיא הולכת לבית הספר? למי פ  להספיק לראות א

 קשה? מי צריך עזרה? אישה מוצלחת ומצליחה בשנות האובעיב

 ,שלה או ילדה בת שבע?״

 הייתה בהדר דממה רועמת. ידעתי שמצד אתד איילת כועסת עליי

ת בתה.  ומננד היא רואה א

י ו נ  תיווך השי

מת הלב השלילית בשני תנאים: האתר, רק ת תשו קי א  ״תפסי

ת בטותה שתוכלי להתעלם מההתנהגות של עמית,  כאשר א

 והתנאי השני, רק אתרי שתתווכי לעמית את השינוי. תגידי לו

 בערך: ׳עמיתי, התלטתי שםהיום לא אקרא לך שלוש פעםים ולא

ת לא שומעת אותי ומתעלמת א ש  ואצעק עלייך ואנער בך יותר כ

י שאני אוהבת אותך ולא רוצה לרע יות שלי אלייך. זה מפנ  מפנ

׳  אתך

ת ת השיגוי בתגובתך תשוב מאוד כדי שעמי ט המתווך א פ ש מ ה  ״

ת פשוט א ת השינוי ותדע מה מקורו ולא תטעה לתשוב ש ן א  תבי

 לא שמה לב אליה. כאן את, אימא שלה, מעבירה מסר של אהבו

ו ת מ  ורצון לשמור על יחסים טובים אתה וכן מסר של אמונה ב

ו תי ל  של עמית להסתדר. בעצם השמירה על ההבטתה שתבטי

ת מאפשרת לה לשנות התנהגות.  (לא לצעוק, לא לריב וכוי) א

ת לא תרווית מהתנהגותה המפריעה, יש סיכוי רנ  כאשר עמי

ק לנהוג כך. כמובן שאל לך לשכות שיש לספק לעמית  שתפסי

ן בה. ת מטרתה: אימא שלה תבתי מ א  תגשי

ת איילת פנתה לעמית ת  איך זה התחיל? כנראה במקרה. פעם א

 בבקשה או קראה לה מחדר אחד, ועמית לא שמעה באמת, אן

 שלא התתשק לה לעגות (גם זה קורה). איילת הטריחה עצמה

 ו!מה וניגשה לעמית, הוכיחה אותה על תירשותה הזמנית, הביטה

 'ה עמוק בעיניה, נאמה באוזניה על תשיבות היחס להורים. עם

ן ן התירשות הלכה והתמידה וכך גם התגובות. הנושא כבר הפ מ  ז

 למוקד שיחה בכל הזדמנות כמעט.

ת מאח־ וכאשר היא למדה, ת הלב של איילת חשובה לעמי מ ו ש  ת

ט הפסיבי שלה הוא נושא רגיש (עובדה ק ש ה ון חייה, ש  מניסי

 שעוסקים בו כל כך הרבה), היא לא תסכים לוותר עליו. לכן

ת קיומ ו  משיך לא לשמוע, גם בממיר של אימא כועסת. על ח

 ה אין היא יכולה לוותר.

 יילת מתוסכלת, היא חשה עייפות, תוסר אונים, ומרבה לעסוק

ת בגערות, הערות, סנקציות,  התנהגות המפריעה של עמי

ת ניזונה ות של עמי , עונשים, שיתות ונאומים. ההתנהג ת ו ש  ק

א זוכה ת שהי מ ת הלב ותתושת ה מ ו ש ת  התנובות של איילת, מ

ת לאותה ה של עמי ת ח מ צ י ה  (כה, והתנובות של איילת ניזונות מ

ות של איילת י ו  להתנהגות. זהו מעגל שלא ייפסק מעצמו. ההתנהנ

ת כרוכות זו בזו וניזונות זו מזו.  ושל עמי

ת י ת ר ט מ  הגישה ה
ת מוציאה אותן1  ״יש שני דברים אשר עלייך לזכור כאשר עמי

 מהכלים,״ אמרתי לאיילת. ״הדבר הראשון הוא שהיא לא עושה

את בעדה. והשני, שכל התנהגות מפריעה את נגדך, היא עושה ז  ו

 של ילד נמשכת כי יש בסביבה מישהו שמניב אליה. ילדים

ת למדה ד יעילים ומיטיבים לקלוע למטרה: עמי  הם יצורים מאו

ל אותך. היא לא שובבה  אותך היטב והיא יודעת בדיוק מה מפעי

ית מגיבה לזה בעוצמה. ססת כי זה לא היה מפריע לך ולא הי תו  ו

ת החדר שלה כי אם היא לא תסדר את  היא לא מסרבת לסדר א

י ולא תעשי מזה עניין. היא גם לא תוצפנית כ] ש תתרמ מ  לא מ

ת כבודך והיא הבינה זאת. היא מצאה את{ ת יודעת לדרוש א  א

ת ם לב אלייך. עמי לה אותך בקלות: כשלא שמי  הנקודה שמפעי

מת לב בכמויות גדולות דווקא א מקבלת ממך תשו  הבינה שהי

תסת אלייך. נכון, הרוות שלה אינו חיובי. היא לא י נה מתי  כשאי

ת קיומי. אי אפשר ו  מרוויחה נשיקות, תיבוקימ ומתנות אבל זהו ח

ת ובאופן לא מודע, אימצה מת לב ועמית, בטעו ות בלי תשו  לחי

חולמת וחירשת׳.״ ה זו של ׳ י  אםטרטנ

ת זה בכוונה?״ הקשתה א לא עושה א ת רוצה להגיד לי שהי א  ״

עת אותי בלי להתכוון?״ א משג  איילת, ״שהי

את בכוונה אבל היא לא מודעת לזה,״ הסברת א בהתלט עושה ז  ״הי



ה תוסס וקר ואיילת, ק ט ת מ  תחרה מסביב למותניה, לוגמת מקשי

ת ראשה. איילת אומרת מלטפת א  עייפה מכל היומ, יושבת לידה ו

א לא רעה לריב אתה ולכעוס ת שהיא אוהבת אותה, שהי י מ ע  ל

ת, היא לא תכעס ת של עמי  עליה ולכן היא לא תניב להתעלמו

א ת הזו, היא לא תיגש אליה לברר מה קרה, הי  על ההתעלמו

ת מה שהיה לה, לאיילת, ה א צ ת איננה ח ך כאילו עמי ט תמשי  פשו

ת ת איננה שם ולכן היא לא עונה. עמי  להציע או כאילו שעמי

מעת ולא ממש יודעת איך להגיב ת, שו  מביטה בה מעל הקשי

ת הולכת לדרכה. איילת ח ח הגבוהים וכל א הן יורדות מהכיםאו  שתי

פה בגדים, מדברת עמ אינה על מה שקרה היום לכל אחת,  מחלי

ת נאנחת אנחה של מנוחה זמנית. עמי ת שערותיה ו  מהן, פורמת א

ת הז־יוידי ת הילקוט למחר ואחר כך מפעילה א  בחדרה מסדרת א

ת ואומרת לה ילת עוברת לסלון אך בדרך מציצה לתדר של עמי  אי

ת הילקוט שלך,״ ת ומסדרת לבד א ת אחראי א ה כיף לדעת ש ז  ״אי

ת המומה, מרימה גבה וממשיכה לצפות בסרט  והולכת הלאה. עמי

א אוהבת. כעבור עשר דקות שוב נכנסת איילת לחדר של  שהי

ך היה המבתן היום? אינה סיפרה לי שלמדת  בתה ואומרת ״אי

הה ועונה: ת מביטה בה שוב בתמי  הרבה. אז איך היה?״ עמי

ת שלי תדע י מ ע  ״בסדר. ידעתי הכול״. ואיילת מגיבה: ״הרי ברור ש

עה וחכמה״, ויוצאת מהחדר. ת משקי  הכול. כי א

 כעבור כתצי שעה, כשאיילת ואינה עומדות במטבח ומדברות,

ת ושואלת: "דיברת עם אבא היום? אתם נוסעים  איילת פונה לעמי

 בסוף ביום שישי לחוף הים?״ שקט. אין מענה. חמש שניות

ת שוב, אך אינה ת עמי ת פיה לשאול א תתת א ו  עוברות ואיילת פ

ת לא עונה  אומרת דבר. זהו. זה הרנע שאמור היה להגיע. עמי

 ומחכה לתגובות הרגילות של אמה. אבל הן לא מגיעות.

ת איילת פונה אליה שוב ת יושבת בחדרה ומצפה לשמוע א  עמי

כה לחכות. זה לא קורה ת ממשי  איילת לא עושה זאת. עמי

אה ליד אינה ומחשבות רצות בראשה: אול  איילת עומדת קפו

ת לה צ׳אנס? אולי פשוט לגשת ולדבר ת  היא לא שמעה? אולי ל

ת תולפת בראשה, ה בשקט בחדר? כמעט כל מחשבה אפשרי ת  א

ת מסוג אלה שיגרמו לה לפעול, להגיב, ולא להמשיך לעמוד  מחשבו

ילת זוכרת שהיא בתהליך ש7  בשקט. אבל קול ההיגיון גובר. אי

תעשה א תבין ו  שינוי וכן גם בתה. אני צריכה לסמוך עליה שהי

ת השינוי, היא אומרת לעצמה.  בזכות זה א

, מא אי ת מהחדר ושואלת: ״ ת ארוכות יוצאת עמי  כעבור שתי דקו

, עונה איילת, ״רציתי לדעת אמ אבא ת לי?״ ״כן, מתוקה״ א ר  ק

ל. ת עונה לה והשיחה נמשכת כתי  התקשר ומה קבעתם?״ עמי

ם ע  ״דברים כאלה״, אומרת לי איילת. ״קרו שוב ושוב, בכל פ

עתי הביתה ולא חשוב אם זה היה ביום או בלילה, בבוקר  שהנ

עו אותי. האתד,  או בערב, בבית או בחוץ. שלושה דברים הפתי

י זו ת נעלמו כמעט לנמרי. הבנתי שאנ  שהמרירות שלי עם עמי

 תשומת לב. הילדה, כמו כל הילדים האחרים, זקוקה לזה. בייחוד

ת מרבה להיעדר. אסור להשאיר י שלכם שבו א  במערך המשפחת

 ריק (ואקום) בתחושה של עמית. היא זקוקה לתשומת הלב שלך

 והיא תקבל אותה, אך על התנהגויות חיוביות וכאשר זה מתאים

 לך.״

 ״בואי נראה אם הבנתי הכול״, אמרה איילת. ״אז ככה,״ היא

ת הנ ת מתנ  התחילה למנות על אצבעותיה: ״דבר ראשון, עמי

מת לב הגת כי היא למדה שכך היא זוכה בתשו  כפי שהיא מתנ

מת לב וכל אתד מוצא  ממני. דבר שני, כל הילדים זקוקים לתשו

ת הדרך ת שלי מצאה א ת הצורך הזה. עמי  דרכים אחרות להשיג א

מת לב מיוחדת.״ איילת הפסיקה והביטה  שגורמת לי לתת לה תשו

 בי כשואלת.

 ״עד כאן זה נכון מאוד,״ עניתי לשאלה שלא נשאלה והיא

ת תוכל להפסיק להתנהג כך,  המשיכה: ״דבר שלישי, כדי שעמי

ת, תמשיך ת ההתנהגות שלי כי היא, עמי  אני דו שצריכה לשנות א

ת יודעת, זה מתאים למקצוע ל עוד אני מגיבה להתנהגות שלה. א ^ 

ל ולא ה  שלי - אם אין קהל אין הצנה. כלומר, אם אני לא אהיה ק

ת, ההצגה שלה תרד.״  אגיב עוד להתנהגותה השלילית של עמי

 איילת הייתה שבעת רצון מהדוגמה ומהתיבור האישי לתובנה

 שלה. היא חייכה אליי והמשיכה: ״דבר רביעי, אני תייבת להגיד

ת התנהגותי מעכשיו, ולהסביר למה  לה שאני מתכוונת לשנות א

ת זה כדי שהיא לא תילחץ ולא תבין למה  אני עושה זאת. אעשה א

 פתאום אני לא שמה לב אליה ולהתנהנות הזו שלה, התנהגות

 שעד עכשיו הביאה לה הרבה יחס ותשומת לב. דבר חמישי ואחרון

י הה מת לב ממנ  זה שאגי צריכה לזכור שהילדה שלי זקוקה לתשו

יחס אליה, לשים לב אליה, להגיד לה י צריכה להתי  אומר שאנ

 דברים טובים, דברים מיוביים, על כל מיני מעשים חיוביים שהיא

 עושה. זהו?״

ת זה. ועכשיו לעבודה,  הנהנתי לעברה ואמרתי: ״כן. זהו. יש לך א

 שהיא התלק הקשה.״

 חלפו חודשים. הטלפון צלצל ביום שישי אתד ממש לפני כניסת

 השבת. עניתי ומעבר לקו הייתה איילת.

את שעה איומה לטלפן אבל אין לי זמן  ״אל תסגרי. אני יודעת שז

 אחר. סליחה, אבל אני מוכרחה לספר לך מה קורה. כבר למחרת

ת  היום שבו הייתי אצלך הייתה לי הזדמנות לדבר בשקט עם עמי

 ולהגיד לה מה השינוי שאני מתכוונת לעשות.״

ן קו  התי

ת ואיילת יושבת ת המצב: עמי  איילת המשיכה ואני דמיינתי א

 על כיסאות גבוהים ליד דלפק ארוך המחבר בין המטבח לסלון.

 עמית ארוכת איברים וילדותית, לבושה בגד ריקוד צמוד וחצאית



י  שעוורתי אותן. הדבר השני הוא שלא נשברתי. יותר מכול חששת

 שלא אתזיק מעמד. הדבר השלישי הוא שזה נגמר יתסית מהר.

ת תה קרה ת הקשר עם עמי  זשבתי שייקח לי תודשים לשקם א

ת  הרבה יותר מהר. בהתחלה זה היה מלאכותי נורא להניד לה א

את ילדה תכמה ונעים ם האלה ׳אני סומכת עלייך ו  :ל המשפטי

ד לשגרה. כמעט טבע שני  ״י אתך׳ וכוי, אבל הכול הפך מהר מאו

 ׳1לי. כיף לי וכיף לה.״

ה ב ט ח ו נ ר ל מ ו  ז

ידעתם כי תינוקות להורים תירשים אינם בוכים? תינוקות אלה  ז

 חפסיקים לבכות כאשר הם בני מספר ימים בלבד. ומדוע זה

ת הוריהם. הבכי לא משרת  קורח? כי הבכי אינו מביא אליהם א

 את הצרכים שלהם. אז מה יעשו? איך יביא תינוק בן ארבעה או

ת הוריו אליו? שה ימים א מי  ז

ם התגהגויות אתרות כדי לזכות בהורים י ח ת פ ינוקות אלו מ  ז

מת הלב שהם כה זקוקים לה. כיצד? כאשר נולד תיגוק  בתשו

ת התינוק לכל הבית ט י ת מ  ;1הורים חירשים, מחווטים ההורים א

ם י ה עם כל תנועה של התינוק, החוטים ח טה ח  כאשר המי

ת הנורות שבקצותיהם. ההורימ מבינים שהייתה  מדליקים א

טת התינוק ולכן הם באים. ה במי ת  ח

 התינוק מבין תוך כמה ימים שאין טעם לבכות, כי הוריו מגיעים

 אליו רק כאשר הוא נע, ולכן הוא חדל מהבכי וכאשר ברצונו(עדיין

 :אופן לא מודע. אל תשכחו שהוא בן כמה ימים בלבד) להביא

ת גופו במקום לבכות. ת הוריו הוא מניע א  אליו א

יות של הילדים ואשר נישה כזו, הנותנת הסבר מטרתי להתנהגו : 

ות ם בין ההורים לילדים, טמונה אופטימי חסי סה נמצאים הי בסי : 

ת דברים אתרת ובכך לאפשר  ״בה, כי ההורים יכולים לבתור לעשו

יות תדשות.  ;1ילדים לאמץ התנהגו


