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מי היא? 

העלים החומים ליטפו את פניה כאשר עמדה תחת העץ החיוור. הילדה עם שיער הפחם 
והעיניים החומות נעמדה בחורשה הירוקה-חומה וחיכתה. חיכתה שיגיעו אליה. 

כעבור כמה דקות הם הגיעו, נקיים ונעימים מתמיד.  
הם הרטיבו את פניה עד שנפלו על האדמה והרטיבו גם אותה. הילדה העומדת תחת העץ 

החיוור חייכה למראה האדמה הרטובה. היא הרגישה שששומעים אותה והיא אינה לבדה. 
אפשר לשאול אותה למה. למה לעמוד תחת עץ שאינו מסתיר את הגשם הקר שיורד על 

פניה, למה היא הגיעה בידיעה שהגשם קרב ובא. אך התשובות שיתקבלו לא ישנו את 
הרגשתה כלפי עצמה, כלפי מקומה. התשובות לא ישנו את העבר, את הווה ואת העתיד 

שלה. 
התשובות שירצו אותה ואת השואלים אותה, אלו השאלות של מי היא ולמי היא מחכה. 

את השאלות אפשר לשאולה, גם אם היא לא עומדת מתחת לעץ החיוור והעירום שחי 
ומתפתח תחת כיפת השמיים שצבועים עכשיו בגווני האפור, אך התשובה אינה ידועה. 

הילדה לא יודעת מי היא ולמי היא מחכה. 
הילדה אינה יודעת דבר חוץ מהמראה החיצוני שלה. היא יודעת שהשיערה דומה לצבע 
הפחם אך עדיין אינו חזק כמו הפחם, היא יודעת שעינייה החומות משתלבות יפה כאשר 

תשכב על האדמה הקרה, היא יודעת שישנו סימן לידה ליד כף ידה השמאלית בצורת 
משולש קטן. היא יודעת איך היא נראית, היא יודעת את הכוח הפיזי שלה, אך היא לא 

יודעת מי היא. היא לא יודעת את הכוח הנפשי שהיא מוכנה לקחת על עצמה. 
אפשר להגיד, שהילדה איבדה כל קשר אל העבר, ההווה והעתיד שלה. כל עוד היא לא 

יודעת מי היא, העבר ישאר מסתורי, ההווה שהיא נמצאת בו יבלבל אותה והעתיד יהיהמ 
שונה ממה שיגיע לה, ממה שהיא חושבת שמגיע לה. 

אבל היא יודעת שיום אחד זה ישתנה. יום אחד היא תגלה מי היא ומה היא באמת. היא 
יודעת שמשהו חדש יתגלה וישפיע . ישפיע על העבר שלה שבו היא תוכל יותר להתעמק 

ולחקור, ישפיע על ההווה שלה שבו היא תוכל לעבוד על עצמה ועל הסובבייה, ישפיע על 
העתיד שלה על העתיד שבו היא תוכל לעשות את רצונה. והכל יקרה רק אם היא תמצא 

את עצמה. 
הילדה עם עיני האדמה עדיין עומדת מתחת לעץ העירום בזמן שהגשם שהתחזק מתחיל 
להיחלש. בזמן זה, הילדה התחילה לחשוב על עצמה. לחשוב על אפשרויות של מי היא. 

אולי היא גיבורה של מישהו, אולי היא התמיכה של מישהו. אולי, וזה היא רוצה להאמין 
בכל ליבה שזה לא נכון, אולי היא הסיוט של מישהו. כמו שהיא רוצה לדעת יותר על 

עצמה, כך היא גם רוצה לדעת מי היא בשביל אחרים. היא רוצה לדעת אם היא בן אדם 
טוב ולאיזה חבורת חברים בעולם היא שייכת. אך אם היא הייתה אדם רע כלפי אחרים, 

היא רוצה לדעת אם יש דרך לפצות אותם על רוע ליבה, היא רוצה לדעת אם יש דרך 
לשנות את דרך התנהגותה.. 

הגשם לפתע נפסק. השמיים האפורים שיצאו נעלמו כלא היו ובמקומם, באו השמיים בצבע 
כחול-תכלת הטהורים. העננים הלבנים חזרו בחזרה והשמש הצהובה-כתומה שמחממת 

ועוזרת לצמחים חזרה גם היא, ועכשיו היא מאירה את המקום. 
בעוד המזג האוויר, החשוך והמבהיל יש האומרים, הלך ונעלם, הילדה גם היא הולכת 

ונעלמת. הילדה עם השיער כצבע הפחם ועיניי האדמה הולכת ומתקדמת קדימה. הילדה עם 
העיניים היפיפיות בצבע האדמה, הולכת הרחק מן החרושה בזמן שחושבת שסוף סוף, היא 

מצאה דרך לגלות את מקומה. 
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רוגע טבעי ורוגע זמני 

בעולם, יש שני סוגי אנשים: אנשים שהם רגועים מטבעם ואנשים שצריכים לעשות משהו 
כדי להרגע. 

לאנשים רגועים יש יתרונות רבים: מפוקסים יותר, מקשיבים יותר, נחמדים לאחרים, 
יכולים לעזור לעצמם ולאחרים בשלווה.  

אנשים רגועים הם לא תמיד רגועים בגלל מצב הרוח שלהם, אלא בגלל שהנפש שלהם 
רגועה. הם לא לחוצים ויודעים מה הם רוצים. 

אז כשאנשים רגועים מטבעם, נפשית ורוחנית, אפשר להגיד שיש להם מלאך ששומר 
עליהם מלמעלה. 

אנשים שצריכים לעשות משהו כדי להירגע לעומתם, הם אנשים יותר עקשנים ויותר 
מוכנים לעשות הכל כדי להגיע למטרה שלהם, כי ההפך מרוגע זה לחץ, מתיחות, עצבנות. 

אני מהאנשים שצריכים לעשות משהו אחר כדי להגיע לרמת הרוגע שאני צריכה. 
כשאני נמצאת בסיטואציות שאני יודעת שאני לא אצליח להגיע למטרה שלי, אני מתחילה 

להילחץ, ולפעמים הלחץ מרתיע אותי יותר מהמשימה עצמה.  
מצב שבו אני לחוצה יותר מרגועה, כל דבר קטן שיהיה לו קול, יכול להכנס לראשי 

ולהשאר שם לזמן מה. סיטואציה כזו למשל, מלחיצה ומשגעת אותי יותר עד שאגיע למצב 
של התפרקות והתפרצות. 

אז מה אני עושה כדי שאני לא אגיע למצב זה? 
קודם כל, אני נושמת לאט לאט כדי להסדיר את דפיקות הלב המואצות שלי. 

אחר כך, אני הולכת לעשות משהו שאני אוהבת, ובכך הלחצים שלי יורדים כי אני עושה 
משהו שאני אוהבת. 

ורק אחרי שאני נרגעת, אני מתחילה לעבד את הסיטואציה בראש ומגיעה אליה בחזרה 
כשעל פני יש את החיוך הכי יפה וגדול שאני יכולה ומתחילה אותה את המשימה מחדש. 

אז כמו שאמרתי, יש שני סוגים של אנשים בעולם, אנשי הרוגע מטבעם, ואנשים שצריכים 
זמן לרוגע. 

ואני מאמינה, שאחרי כמות זמן מסויימת, האנשים שצריכים זמן כדי להירגע, יהפכו 
לאנשים עם רוגע טבעי. 

כמו שאני רוצה שיקרה בשבילי. 
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יום נישואין שמח 

הציפורים מצייצות, השמש זורחת ואפשר להרגיש את חיוכה דרך קרני השמש 
המסנוורות. אלו הסימנים של בוקר נהדר שעומד לפני הזוג המאושר. 

יום לפני, הברקים והרעמים שהאירו והעירו אנשים משנתם, התעמתו עם השמש. השמש 
החמימה רצתה ונלחמה בכל כוחה בברקים וברעמים שתצא היא ביום למחרת החוצה, כדי 

שתעשה יום טוב לזוג המאושר. לבסוף, השמש ניצחה. 
הזוג המאושר התעורר בבוקר ואהב לגלות את המזג האוויר שהגיע רק בשבילו. הכל שמח 
בבוקר מיוחד שכזה: הציפורים מברכים את בני הזוג לבוקר טוב, השמש מצחקקת ומודיעה 

כי יהיה היום שמשי וחמים, העץ הירוק שמציץ מהחלון מתעורר גם הוא לחיים כאשר 
צופה בזוג המאושר מחייך את חיוכם הראשון לבוקר. 

בשביל כל אחד אחר בעולם, זהו רק עוד יום רגיל מלא בחום ואהבה. 
בשביל הזוג המאושר, זהו היום האהוב עליהם בשנה, יום הנישואין שלהם. 

היום זה היום בו הם חוגגים את הדבר הטוב ביותר שקרה בחייהם, היום בו, לפני כמה 
שנים, הם הפכו לבעל ולאישה. 

ויום זה לעולם אינו ישתנה, וזה בסדר מבחינתם, כי זה היום שעושה להם את השנה. 
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לקרא: לזכור ולשכוח 

יש האומרים כי אפשר לחלק את עולם הקוראים לשני סוגים: אלו שקוראים בשביל לזכור, 
ואלו שקוראים בשביל לשכוח. ואני? אני קוראת כדי לזכור. 

לזכור שיש בעולם יותר ממה שאנחנו חושבים, לזכור שאנחנו לא היחידים בעולם הזה ויש 
עוד מסביבנו. 

לזכור כי ברגע צרה, הספר הכי טוב יכול להציל אותנו. 
לזכור שאנחנו חיים כדי לזכור ולהנות, ולא חיים כדי לשכוח מהזכרונות. 

אך עם זאת, אני גם קוראת כדי לשכוח. 
לשכוח את הכאב והעצב שמסביב. 

לשכוח שלמרות שכל יום זורחת השמש ומאירה הכל, גם הלילה החשוך עומד לבוא. 
לשכוח כי למרות מה שאומרים כולם, יש זיכרונות שקשה לזכור. 

אז מה אפשר להגיד בסופו של דבר? 
שכל אחד, קורא כדי לזכור שהוא צריך לשכוח, ולשכוח שהוא צריך לזכור. 

(קטע המבוסס על הציטוט: "אני מחלק את כל הקוראים לשני סוגים: אלו הקוראים בשביל 
לזכור, ואלו הקוראים בשביל לשכוח." 

- ויליאם פלפס) 

  6

http://www.pitgam.net/data/%255B%25D7%2595%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2599%25D7%2590%25D7%259D+%25D7%25A4%25D7%259C%25D7%25A4%25D7%25A1%255D/1/1/0/


רצונות שונים ודומים 

בזמן ששאר העולם מסתובב סביב כולם, מסתובב וממשיך לעמוד בחלל, אין אף אדם 
שיכול לדמיין את עצמו חי במערות הנמצאות בעומק היער הרטוב. אך, יש שני אחים 

שיכולים לדמיין זאת. טוב, הם גם חיים את הדמיון. 
קארון ושירו, שני אחים זהים אך לא זהים, חיים באחת המערות החשוכות הנמצאות ביער 

הרטוב. שניהם צדים ביחד, משחקים ביחד, ישנים ביחד. נהנים מהחברה של השני. 
אחרי אלפי שנים ביחד, אחרי שהעולם כולו השתנה וכמעט ולא נשארו חיות בחוץ לצוד, 
האח הקטן, שירו, אומר לפתע לאחיו הגדול שהוא רוצה לצאת החוצה, לא רק לצוד, אלא 

גם ללכת ולחקור את העולם. 
קארון אמנם חשב על אפשרות זאת, אבל הוא פחד. הוא פחד שיום אחד, אחיו הקטן, 

שכבר לא כל כך קטן, יילך ממנו. יום אחד הוא יבוא ויגיד שנמאס לו והוא רוצה אחרי זמן 
רב ביחד, ללכת ולהיות לבד. 

שני האחים החלו לריב. הם אינם יודעים כיצד לחיות עם הרצונות המנוגדים שיש בינהם. 
הגדול רוצה להשאר ביחד, לגור במערה החשוכה, לצוד ולאכול, לשחק ולהנות עם אחיו 

הקטן. 
והקטן רוצה לצאת החוצה, ללכת ולחקור את העולם החדש, לראות מה השתנה ולהנות 

מכל רגע. 
אחרי ימים רבים של ריב, האח הגדול לאט לאט מוריד את מגננותיו ואומר שלא אכפת לו 

לצאת ולחקור, לצאת החוצה, הוא רק מפחד שאחרי שיכיר את העולם החיצוני, יעזוב 
אותו. האח הקטן החל לצחוק הוא צחק בקול רם וחייך חיוך רחב. "אתה באמת חשבת 

שאני ארצה לצאת לבדי לעולם? הוא מפחיד אותי, אבל אני רוצה לצאת אליו, לצאת אליו 
עם אחי הגדול. להנות ולהכיר הכל, אבל רק עם אחי הגדול. כי אם אינך לידי, אני לבדי 

ואיני רוצה לצאת כך לעולם". 
האח הגדול חייך ונעמד לו. הושיט את ידו הארוכה לאחיו וביחד, שניהם יצאו לדרך חדשה. 
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על הלקט 

היי, שמי נוי סגל מגימנסיה נבון, ולקט קטעים אלו הם חלק מהתוצר הסופי בפרוייקט 
האתגרים. כל הקטעים שנכתבו בלקט הם קטעים שכתבתי אותם. הקטעים שנכתבו בלקט 
זה מושפעים ממצבי הרוח שהרגשתי באותו הרגע ומהחוייות שחוויתי ועליהם התבססתי 

והבאתי לידי ביטוי בקטעים. 

כל קטע הוא עולם משל עצמו. אפשר להרגיש כי רוב הקטעים שכתבתי כתובים בצורה של 
רעיונות. כולם מתבססים על דברים מציאותיים אך הם מובאים לידי ביטוי בקריאה 

כרעיון. 

כשכתבתי כל קטע לא חשבתי ותכננתי מה אני אכתוב, אני חשבתי על דבר שקרה באותו 
היום, או דברים שקרו ימים לפני והמילים זרמו החוצה. 

רעיון הפרויקט היה להוציא הכל החוצה, ואז בסופו של דבר לערוך כדי שכל קטע יראה 
אחיד ואינו קשור לשני. 

מקווה שאהבתם לקרוא את הלקט ואת התהליך!
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