שלב 1
תרגיל אסוציאציות חופשיות:
שמיים עננים מדשאות זבובים פרפרים עצים ילדים קטנים חמודים רצים כלבים
חתולים......
שלב 2
ההתבוננות באסוציאציות מעלה סיטואציות חופשיות.
ישנה במיטה  ,עיניים משוגעות זזות בקצב מטורף  ,על מה לעזאזל היא חולמת?
שמיים ,עננים ,זבובים ,פרפרים ,עצים ......אורן!
ילדים קטנים חמודים רצים  ,מדשאות  ,כלבים חתולים...אורן!
שלב 3
מסגרת לסיפור :בחורה לא מתעוררת בבוקר .חברה שמנסה להעיר אותה מצליחה רק
כשהיא לוחשת לה אורן .סיבה ותוצאה :התוצאה היא מתעוררת סוף סוף .הסיבה אהבתה
ורצונה להתעורר אליו.
שלב 4
תסריט:
פנים .בוקר .מעונות רזניק .חדרן של אסנת ונטע.
שעת בוקר מוקדמת .אסנת ערה שותה קפה ליד השולחן .נטע ישנה עדיין .השעון המעורר
מצלצל .נטע מכסה את ראשה בשמיכה מנסה להיפטר מרעש הצלצול .גם הסלולרי מצלצל.
נטע שולחת יד מתחת לשמיכה ומשתיקה אותו.
אסנת
נטע תתעוררי!
עיניה של נטע נעות בקצב מהיר  .היא חולמת .אוסנת מתבוננת בה .
אסנת
ישנה במיטה .עיניים משוגעות זזות בקצב מטורף .על מה לעזאזל היא חולמת?
בחלומה רואה נטע את אורן ואותה שרועים על הדשא אוחזים ידיים.
אוסנת מנסה להעיר את נטע  .מלטפת את ראשה.
אסנת
שמים עננים סוסים זבובים פרפרים עצים.....אורן!
ילדים קטנים חמודים רצים מדשאות כלבים חתולים....אורן!
איפה אורן נטע?...איפה אורן?
אורן בהילוך איטי בחלומה של נטע.

נראה שההשכמה העדינה הזאת אפקטיבית יותר מכל הצלצולים המעוררים .נטע מגיבה
ומתיישבת במיטתה .אסנת מגשה לה כוס קפה.
נטע
בוקר טוב.
סיפור לרדיו
אוי נטע נטע המקסימה .חברה שלי לחדר במעונות .יש לה בעיה רצינית בבוקר.
פשוט לא מתעוררת .שעון מעורר ,השכמה בטלפון  ,אני מנדנדת ,כלום לא
עוזר .הייתה מגיעה בעשר ללימודים מפסידה שעה שעתיים כל יום .ומה עם
עבודה ? ,רק בלילה מלצרות .מי יעסיק אחת כזאת בבוקר .אבל איזו חברה !
מחבקת ,טובת לב ,הכל היא תיתן .מתולתלת כזאת עם גומות לחיים ופנים
עגולים מחייכים תמיד ,אפילו בשנתה .מה אגיד לכם הצטערתי בגללה .מה זאת
המכה הזאת בבוקר?! מה לא ניסיתי? לשיר לה שירים ,להרים את הווליום ברדיו
עד שבחדרים הסמוכים התלוננו עלינו לאם הבית ,טלטולי מיטה ,הבחורה
בקומה .יש לה שעון משלה ורק הוא יעיר אותה כשזה בא ואף פעם לא מתי
שצריך .יום אחד אני רואה אותה עם אורן .איזה חמוד ,חבר שלה .הכירה אותו
לפני שלושה חודשים בקמפוס ,התחילה אתו .אפשר להבין אותה .גם אני הייתי
מתחילה אתו אבל היא הקדימה אותי שתהייה בריאה אני אוהבת אותה .הם היו
שרועים על הדשא קוראים כל אחד ספר ומחזיקים ידיים  ,זוג יונים .ממש קנאתי.
בערב היא ספרה לי שהוא אמר לה שהיא האחות התאומה שלו .ובבוקר שוב
קשיי השכמה .אני מנסה להעיר אותה לשיעור חשוב :נטע נטע קומי מזמרת לה,
והיא עם אצבע בפה כמו ילדה מפגרת ,העיניים שלה נעות בקצב אבל היא לא
מתעוררת .השעון צלצל ,הטלפון ,שום דבר .פתאום אני לא יודעת למה אני
מתחילה" :ישנה במיטה  ,עיניים משוגעות זזות בקצב מטורף  ,על מה לעזאזל
את חולמת? שמיים ,עננים ,זבובים ,פרפרים ,עצים ......אורן! ילדים קטנים
חמודים רצים  ,מדשאות  ,כלבים חתולים...אורן!"  ...חברים קורה משהו כנראה
שהדיבורים שלי נכנסו לה לחלום .היא רק צריכה לפקוח עיניים כדי לראות אותו
 .אני רואה שהיא מתאמצת להתעורר ממש משתדלת ..ואז פתאום הנס קרה.
אורררן ! התעוררה כולה חיוכים מאושרת .מתיישבת במיטה נשענת אל הקיר
ומסירה את קורי השינה האחרונים מעיניה .תקעתי לה כוס קפה שחור ליד.
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