˘ÚÒÓ Ï˘ ‰Ù
¢·Î¯Ï ‰ÎÁÓ ·Î¯¢
¢˘Â‚ÙÏ ˘Â‚Ù¢
‰Ê ‰ÏÒ‡¢
¢˙Â˘ÏÁÏ
ÔÈÒ· ‰È‰˘ ‰Ó¢
¢ÔÈÒ· ¯‡˘
¢ÈÈ·˙ È¯ÊÁ˙˘Î¢

‡Â‰ ÍÏÓ‰
¨ÌÂ¯ÈÚ
°‡Ï ‰ÎÏÓ‰

„È˙ÚÏ ‰ÎÏÓÏ ˙ÂˆÚ
‡˙ „Á ‰ÈÂÂÁÏ ˙‡ˆÂÈ
ÌÂ˘Ï ‰ÓÂ„ ‡ÏÂ ˙ÈÓÚÙ
„·¯ ˘ÔÎÏ ÆÍÈÈÁ· ˙È˘Ú
¨˙È·· ˙È·‰ ˙‡ È¯È‡˘‰
‡˙ ¨‰„Â·Ú· ‰„Â·Ú‰
ˆ‡Æ„·Ï· ÍÓˆÚ ÌÚ Í¯„Ï È
‡ÌÈÓÚÙÏ ÂÊ ‰ÏÒ

‡ÈÏ· Ì‚ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ ˘È‚¯‰Ï ¯˘Ù
‚¯·¯˙ÂÓ ¨˜ÈËÒÙÈÏÂ ÔÙ ¨·˜Ú ÈÏÚ ¨ÌÈÂ
¯˘Ù‡ ¨˙ÂÈÂË˘Ó ˜¯Â ÌÏ˘ ÌÂÈ ˜ÂÁˆÏ
ÔÈ·‰ÏÂ ıÁ¯˙‰Ï ÈÏ· „Á‡ ÌÂÈ ¯È·Ú‰Ï
˘Æ¯Ó‚ÈÈ ‡Ï ÌÏÂÚÏ ‡Â‰Â ÏÈÁ˙‰ ˜¯ ÚÒÓ‰
¯˘‡ ˙È¯˘ Ï˘ ˙Â·Â˙‰ Ô‰ „ÂÚÂ ‰Ï‡ ÏÎ
˘·ÆÔÈÒ ˙Â·¯Ú· ¢¯·„Ó‰ ˙ÎÏÓ¢ ÚÒÓÓ ‰
˜È˘È‡ ÔÓÂÈÓ ÌÈ¯Á· ÌÈÚË

‡

‡ÆÆÆ˙Â¯Á
¨‰ÈÂÂÁ ‡È‰ ÙÈß‚· ‰‚È‰
‡Æ‰ÈÏÚ È¯˙ÂÂ˙ Ï
·Û‡ ÏÚ È¯˙ÂÂ˙ Ï‡ ¨ÌˆÚ
ÔÓÊÈ ‰Ê‰ ÚÒÓ‰˘ ‰ÈÂÂÁ
È¯ÚËˆ˙ ˙¯Á‡ ¨Í¯Â·Ú
·ÆÍ˘Ó‰
˙Â˘ÚÏ ‰ÏÂÎÈ ˙Á‡ ÏÎ

≤∞±≤ ¯‡Â¯·Ù

ÆÆÆÍ¯„‰ ÏÚ
∏≥ בנות הגענו לסין¨ בהתחלה מקובצות לפי הצוותים שנקבעו עבורנו בשידוךÆÆÆ
חיוך נבוך¨ המון רצון טוב להכיר ולהיות חלק Æעם התקדמות המסע הפכנו
לקבוצה מגובשת¨ כאילו היכרנו מאז ומעולם Æעד מהירה הצטרף אלינו החבר
 Øהשותף  Øהמושיע והזכר היחיד שהיה בסביבה ≠ הגßיפ ©פרט לשק השינה
שהפך למאהב בכל המסע הזה® Æעברנו בכפרים עתיקים ועניים מאוד¨ הגענו
למקדש בודהיסטי על צלע הר גבוה Æלמדנו שאי אפשר לזוז בלי ¢פק¢ל פיפי¢
קבוע במכנס¨ הכולל נייר טואלט¨ שקית איסוף ומגבון Æהבנו שפיפי ≠ הוא חלק
מהגיבוש והאווירה Æבכל חור אפשרי¨ בכל מצב¨ כולן ביחד עומדות מפשילות
ועושות פיפי ÆÆÆאין¨ אין על החיבור הזהÆÆ

‡˙ ‡È‰ Ì‡ ¨‰Ê‰ ÚÒÓ‰
¨˙ÂÂÎ ÌÚ ÂÈÏ‡ ‰ÚÈ‚Ó
¨¯Á‡Ï ˙ÂÁÈ˙Ù ¨˙Â¯˜Ò
¯ˆ‰ÓˆÚ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÔÂ
ÆıÓÂ‡Â ¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ
‡Ï ‡Â‰ ‰˘˜‰ ÚË˜‰
·ÆÈÊÈÙ‰ ÚË˜‰ Á¯Î‰
‰Ó ÏÚ ÈÈ·˙ È¯ÊÁ˙˘Î
„ÆÆÆÈ˙¯·È

„·¯ÈÓˆÚ ÏÚ È˙Ú„È ‡Ï˘ ÌÈ
שאני יכולה להרגיש מיליון דולר גם בלי גרבונים¨ נעלי עקב¨ פן וליפסטיקÆ
שאני יכולה לצחוק יום שלם בלי הפסקה ÆÆולגמרי משטויותÆ
כן¨ אפשר בלי אמבטיה יום אחדÆÆÆהעור לא מתקלףÆ
שתמיד יכול להיות יותר קר°°°
שלפעמים סדין חשמלי¨ מים חמים ומיטה¨ הם כל מה שצריך כדי להיות מסופקתÆ
ששתי בנות הצוות שלי¨ שלא הכרתי קודם הפכו לחלק בלתי נפרד ממני לכל החייםÆ

˘¯·ÚÓ Ï·‡ ¨ÌÈÏÂÈË·Â ÌÈ˘‚ÙÓ· ‡Ë·˙Ó
˙Ù¯ËˆÓ ÚÒÓ‰Ó ‰·˘˘ ‰ÎÏÓ ÏÎ ‰ÊÏ
Æ¯ÂÊÚÏÂ ÌÂ¯˙Ï ‰ÂÎ ‡È‰Â ÔÂ„ÚÂÓÏ
ÔÂˆ¯‰ ¨ÁÂÎ‰ ˙‡ ÂÏ ˘È ÈÎ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈ‰„Ó
˙ÂÎÏÓ¢ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ó‰ ¯È„‡‰ Ï‡ÈˆËÂÙ‰Â
¢ ¯·„Ó‰ ˙ÎÏÓ¢ ˙ˆÓ‡Ó ‰˘ ÏÎ Æ¢¯·„Ó‰
˙È˘ ‰ÓˆÚ‰· ˙Â˜ÒÂÚ˘ ˙Â˙ÂÓÚ ¯ÙÒÓ
Æ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ï ˙ÚÈÈÒÓÂ
˙ÎÏÓ¢ ‰¯·Á ¨‰Â¯Á‡‰ ‰˘· ¨‰Ó‚Â„Ï
˙ÂÎÏÓ‰Â ¨ÂÙÈ· ß˙È˘‰ ¯ˆÁßÏ ¢¯·„Ó‰
È·¯Ú ÏÂ‰È· ¨˘„Á‰ ˙È·‰ ıÂÙÈ˘· ÂÚÈÈÒ
˙ÂÈÙÂÒÈ‡ ˙ÂÓÂ¯˙·Â ÚÂ·˘Ï ˙Á‡ ‰·ÓÂÊ
˘‰Â¯Ï ÂÚÈÈÒ ‰˘‰ ÆÌÈ˘¯„ ÌÈ¯ˆÂÓ Ï
¯˙Ó˜‰· ÌÈ‚‰Â Ú·Ë‰ ˙¯ÂÓ˘ ˙Â˘¯Â ÔÂÓ
˙Â·„˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÓ¯Î· ¢ÛÒ‡ ÏÈ·˘¢
˘·‡˙ÎÏÓ ÔÂÊÁ‰ ÆÏÈ·˘‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï Â
‰ÏÂ„‚‰ ‰Ó¯ÂÙËÏÙ‰ ˙ÂÈ‰Ï ‡Â‰ ¯·„Ó‰
·ÌÂ„È˜· ˙Â˜ÒÂÚ˘ ˙Â˙ÂÓÚÏ Ï‡¯˘È· ¯˙ÂÈ
˜ÙÒÈ˘ ·‡˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ¨ÌÈ˘ ˙ÓˆÚ‰·Â
ˆ¯ÔÚÓÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÂ‚¯‡Ï ÌÈÎ
‰˙ÂÓÚ ÏÎÏ ÌÂ¯˙Ï ÌÈÏÂÎÈÂ ÌÈ˘ ˙ÓˆÚ‰
˘È ÏÎ‰ ÍÒ ¨‰ÈÎ¯ˆÏ ÌÈ‡˙Ó‰ È˘ ·‡˘Ó
ÏÎ ‰ÎÏÓ‰ ÔÂ„ÚÂÓ ˙Â¯·Á ¥¨∞∞∞ ÏÚÓ ÂÏ
Æ˘¯„ ¯Â˘ÈÎÂ ÚÂˆ˜Ó
¢¯·„Ó‰ ˙ÎÏÓ¢ ˙Ï‰Ó ¨Ú˘ÂÈ Ï‚ÈÒ

˙È˜ÂÂÈ˘ ÔÎÂ

˘È˙¯ÊÁ ¨ÌÂÏ
אני שרית¨ נשואה ואם לשלושה ילדים¨ שבתי לפני ימים אחדים ממסע שהיה
עבורי פסק זמן¨ יצאתי להכיר את עצמי והאמת¨ הופתעתי°
עשרה ימים הייתי בסין במסע של מלכת המדבר¨ עם בנות שלא הכרתי¨ בנות
אשר בשידוך אקראי נכנסו לחיי והפכו להיות משמעותיות ביותר עבוריÆ

˙ÂÈˆÙÂ‡Ï ÌÈÈÎ¯È‰Â

˙Â·Â˙‰ È¯‰Â
והיה גם שופינג בליגßיאנג העיירה המהממת¨
ונציה של יונאן המחוז בו טיילנו  ÆÆÆקשה
מאד להעביר את התחושות¨ אני מקווה
שהתמונות מעבירות חלק מהמראות¨ אבל
אחרי עשרה ימים¨ עם ∞ ¥בנות שהיו זרות
לי לחלוטין הרגשתי שזה נגמר מהר מדיÆÆ
שלא הספקתי להגיע לכל אחת מהן¨ ואולי
לא כולן הספיקו להגיע אלי Æאני בטוחה
שנעשה זאת בארץ¨ נמצא את הדרךÆÆÆ
במיוחד בפעילות שלנו במסגרת ¢מלכה למען הקהילהÆ¢
בכל מקרה¨ כולנו נשארנו עם התובנות החשובות באמת∫
• המסע הזה לא מסתיים לעולם¨ באמת שלאÆ
• סיימנו את הטיול הפיזי אבל כל אחת מאתנו ממשיכה במסע הפרטי שלה
כשהיא קצת אחרתÆÆ
• ואני øמועשרת וחמושה בחברות חדשות לחיים¨ מצוידת בחוויות של דברים
שעשיתי ולא האמנתי שאעשה מעולם¨ אני ממשיכה במסעי הפרטי ואני יודעת
שזו אחת המתנות הטובות ביותר שיכולתי להעניק לעצמי¨ כי המסע הזה הוא
לחלוטין לא מסע פיזיÆ
המסע הזה הופך להיות חלק ממך¨ באותו מקום בחייך¨ על אדמת סין הזרה
והקפואה¨ כשסביבך נופים פרועים ובנות שלמדת להכיר בתנאים לא קליםÆ
בדיוק באותם רגעים¨ ניצב לו ראי מול הפנים ומשקף את עצמך¨ במלוא הדרך
באופן שלא ראית עד עתה או לא היית מודעת אליוÆ
והסוד הוא שמרגע שראית ≠ את לא יכולה יותר שלא לראות את עצמך כפי
שאת באמתÆÆÆÆÆכי בעצם כולנו מלכות Æתמיד היינו Æרק היינו צריכות לראות
ולהבין זאת בעצמנוÆÆÆ

‰ÏÈ‰˜‰ ÔÚÓÏ ‰ÎÏÓ
˙ÂÚ·Â ‰ÏÈ‰˜‰ ÔÚÓÏ ˙Â·¯ ˙ÂÓÊÂÈ
ÂÈÂÂÁ˘ ¯Á‡Ï ¨ÌÈ˘‰ ÂÏˆ‡ ˙ÂÁ˙Ù˙ÓÂ
˙‡ Æ‰ÎÏÓ‰ ÚÒÓ ÍÏ‰Ó· ÈÂÈ˘Â ‰ÈÂÂÁ
˙ÂˆÂ¯ ÂÁ‡ ‰ÓˆÂÚ‰Â ÈÂÈ˘‰ ¨‰ÈÂÂÁ‰
Æ‰·È·Ò‰Â ‰ÏÈ‰˜‰ ÔÚÓÏ ‰ÈÈ˘ÚÏ Ì‚¯˙Ï
ÏÂÈËÏ ¯·ÚÓ ‰·¯‰ ‡È‰ ¢¯·„Ó‰ ˙ÎÏÓ¢
ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ÂÙ˙˙˘Ó ˙„„ÂÚÓ ‡È‰Â ÚÒÓÏÂ
Ì‚ Ô‰È¯Â˘ÈÎÓ ÌÂ¯˙ÏÂ ¨ÏÈÈËÏ ¨˘‚ÙÈ‰Ï
·‡¯˙È˙¯·Á ˙È˘ ˙˘¯Î ‰ÎÏÓ‰ ˙ÒÈÙ˙ Æı
‰„ÈÓ· ¯·Á˙‰Ï ˙Á‡ ÏÎÏ ˙¯˘Ù‡Ó
˘˙Â˘ÚÏ ‰Ó¯ÂÙËÏÙ‰ ˙˙ÈÂ ‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó
˙‡ ¯Ó˘Ï ˙ÂˆÂ¯˘ ¨‰ÓˆÂÚ ÌÚ ÌÈ˘ ˘È Æ˙‡Ê
Æ˙ÂÁÙ˘ ‰Ï‡Î ˘ÈÂ È˘‰ ÁÂÎ‰ ˙‡Â ¯˘˜‰
¯˘˜ ÏÚ ¯ÓÂ˘ ÚÒÓ ÏÎ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ

º ∞µπ º

˘º ∞µ∏ º ˙Ó

ם חשבתן או חשבתם שמסע ¢מלכת המדבר ¢הוא ענין לבנות שכבר
בכיתה ד ßאותרו כ≠ ¨TOM BOYSאתם טועים ובגדול °נדמה לי שהמסע
הזה נועד ממש לכולנו ªלעדינות ולמפונקות¨ למי שלא יוצאות מהבית
בלי פן בשיער¨ ליפסטיק על השפתיים ונעלי עקב Æהמסע נועד גם לצעירות וגם
למבוגרות¨ ליאפיות¨ לדתיות¨ למי שעושות חשבון וגם למי שלא °המסע הזה אולי
מתחיל כמסע פיזי¨ אך עד מהירה הוא הופך למסע נפשי ומעצים¨ המציב מראה מול
הפנים ומכריז בחוצפה ªתכירי °הכירי את עצמך בלי איפור¨ מסכות¨ מגננות ותירוציםÆ

בעלי צחק עלי¨ לא ממש הבין מה נפל על אשתו øמה פתאום לצאת למסע
אקסטרים עם ¢זרות ¢כהגדרתו¢ øמה לך ולזה øøזה לא בשבילך Æ¢חברותי הטובות
חיכו לראות אותי¨ המפונקת¨ זו שקר לה תמיד¨ שלא אוהבת רוח או ריח¨ זו
שבלי פן לא זזה°
ואני חשבתי ועדיין חושבת לעצמי ªדווקא בגלל כל אלה °°°לצאת מהשגרה של
ניהול בעל וילדים קטנים¨ עבודה¨ חוגים¨ כביסות בישולים וקניות Æלא נסיעת
פינוק לאיזה אתר באירופה או מסע שופינג קטלני בארה¢ב Æמסע שלי מול עצמיÆ
יכול להיות שתרימו גבה¨ אבל מבחינתי זהו המסע החשוב מכל Æאדם ≠ לא
מול הטבע ©כי נפסיד כאילו ¨®ÆÆÆאלא מול עצמו Æמסע שאין בו ¢הפסדתי ¢או
¢לא הצלחתי ¨¢כי אין דבר כזה כשאנחנו מול עצמנו Æמסע לא בשביל למצוא
חן או לספק גחמות או במטרה להכיר חברות Æמסע אחר ומיוחד שלא עשיתי
מימיי °°מסע שבו הרווחתי את עצמי לעצמיÆ

ÈÏÈÁ˙‰ Æ‰È‚ÏÈ·È¯Ù
ÌÈÈÏ‚¯‰ È¯È¯˘ ˙‡ ÔÓ‡Ï

קידוש של שבת במקדש בודהיסטי¨ וימים בהן השמש זרחה עלינו מבין ההרים¨
והחיים נראו כל כך יפים¨ גם בלי הפן והאיפור¨ כן¨ בפוזה הכי טבעית בעולםÆ
לחשוב שצריך להגיע עד סין כדי להבין את העובדה הזו ø°פשוט מדהיםÆ
גם ל≠לא נודע¨ היה אפקט מעניין על ההתנהלות והחיים בכלל¨ יש משהו מוזר
מאוד בעובדה שאין לנו מושג מה תוכנית היום ¨ בהתחלה זה מלחיץ ואחר כך
באופן מוזר זה משחרר ומרגיע Æלאורך המסע הובלנו ע¢י צוות מדהים¨ סמכנו
עליו באופן מוחלט בלי לדעת מה מתוכנן בלו¢ז¨ בלי לדעת לאן נוסעים øהיכן
ישנים øמתי אוכלים øומתי תהיה הפסקת הפיפי הבאה øהלא נודע הזה¨ הוא חלק
מהקונספט של המסע נתן לנו הזדמנות נדירה¨ להיות משוחררות ומופתעות¨
פחות מתוכננות ומתוקתקותÆ
במסע הזה בכל לילה לנים במקום אחר¨ ממנזר דרך בתי משפחות¨ באוהלים¨
בשמורות טבע וגם במלונות מפנקים Æבמהלך המסע לא בילינו רק בגßיפים¨ את
אחד הבקרים פתחנו בטיול אופניים¨ בסמטאות העיר דאלי העתיקה¨ בין דוכני
השוק המתעורר ליום חדש Æבסוף המסלול¨ על מרפסת מול האגם חיכה לנו
שולחן פינוקים עם קפה פירות ונשנושים וגם מוזיקה Æבוקר אחר קמנו לטרק רגלי
במסלול מאתגר בשמורת טבע ייחודית
בה נשמרו פסלים בודהיסטיים בני למעלה
מאלף שנים ששרדו את מהפיכת התרבות
של מאו רק בשל הריחוק ממרכז השלטון
והקרבה לגבול עם בורמה Æתוך הליכה בנופים
עוצרי נשימה¨ הגיעה עת הסנאפלינג°°°
מראש הסכר אל תוך התהום °°אמא°°°

