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 מרים יקרה שלי !  

" שלי" מה מורה מילה זו ? לא את השייך לי , אלא את אשר אני שייך לו , מה שמכיל את הוויתי  

כולה ,  את זה שהוא שלי אך במידה שאני שלו . אלוקי אינו האלוהים השייך לי אלא האל שאני  

 ידי או תקוותי . -וכן הדבר כשאני אומר מולדתי , ביתי משלחשייך לו

יה בנמצא אלמוות , תבקיע נא מחשבה זו , שאני שלך דרך נתיבו  אם עד הנה לא היה לא ה "  

 " כך כותב סרן קרקגור  ב" מכתבים לקורדליה" .  השגור של הטבע , אליך

העתקתי לך את דבריו ואני שולח לך אותם כדברי שלי.   –כיון שאינני יכול לכתוב יפה יותר ממנו 

  –אין גזילה בכגון אלה ( וכיון שהוא שייך לי אחרי הכל , אם  אמצתי לי את הקטע הוא שייך לי ) 

 מרים שלי .   –הוא שייך לך ומיועד אלייך  

במאמץ לבטא את עצמי נראה לי כבד ומסורבל , הסגנון כנראה לא יכול להכיל כל מה שאני כותב 

את התוכן . לביטוי רגשות כאלה נחוצות יותר מקובץ של מילים המצטרפות למשפט . המלה 

כן לפעמים  -מן חיצוני המנסה לגשר במקום בו כל גשור ביניים  מיותר הוא ועל אצלנו היא סמ

קשה עלינו הכתיבה . המילים אינן יכולות לעמוד במשא המוטל עליהן , שהרי תפקידן לגשר ,  

כן הן נראות כבדות -ובמקום שיש נביעה מלב אל לב המילים מתמוססות וטעמן אובד ועל

אמץ את הרוח הנושבת מעל הדפים ומעל המילים. יהא כל כוכב  מהססות וחסרות טעם . יהי כך;נ

 שליח וכל איושת עלים כאות . את אלה נקבל ביתר קלות .

את הודעתך שגם  ........... הצום ]יום כיפור[ עבר בסדר גמור וקיבלתי את הודעתך , דרך רותי, 

כך מתאפשר - א כלאצלכם הכל עבר בסדר . אני זקוק עכשיו למנוחה , אך למען האמת הדבר ל

לי בגלל הוצאת העיתון . אני מוכרח להוציא את הגליון הראשון עם תחילת שנת הלימודים . זה 

קצת ענין של יוקרה והרבה ענין של דחף פנימי ובמיוחד לאור העלאת משכורת העורך אני מוכרח  

ם בעד  למרות שזה סכום זעו –לחודש כך סתם  250לעשות את המאמץ ) סוף סוף לא יתנו לי 

 עבודה כזו( 

......... מה שלום כל החבר'ה ? ואיך המצב החברתי אצלכם? למען האמת זה מענין אותי רק  

במדה שאת ורבקה ]ריקי [ ומירה ] אנטמן/מגן [  משתלבות במערך . כל אינטרס אחר אין לי  

 במצב החברתי של הגרעין .

 מאריאל שלך                        בינתיים חג שמח ולהתראות בקרוב בקרוב                 
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