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 מרים שלום! 

 

 מוצ"ש , אני בבית , עצוב ! 

 מוצ"ש , את בטירת צבי , מצב הרוח אינו ידוע לי! 

 

אבל כל התשובות  ] ההחלטה להצטרף לגרעין לטירת צבי [  בפעם האלף , לשם מה ?  אני שואל את עצמי 

אינן מספקות אותי . בעצם, שאלות כאלה היו כבר לפני שנה חסרות תועלת שהרי תשובה שתספק אותי  

 כן אינך זקוקה לתשובות . ...מסקנה : סטטוס קוו!!!!  -אינני יכול למצוא , ואת אינך שואלת כלל ועל 

אר לעצמי הקיטורים המרוכזת שלי דלעיל איננה מוצאת חן בעיניך , את הרי לא אוהבת שאני  אני מת

 מקטר ! את אינך אוהבת כשאני לא יכול להשלים!  

אילן ומחר אי"ה אני מתחיל אותה בפקולטה למשפטים  -..... ביום שלישי התחלתי את שנת הלימודים בבר 

אינני מסוגל לכתוב עכשיו בצורת דין וחשבון . אינני מסוגל  בשלוחה _ _ _ _ מרים, תסלחי לי , אבל פשוט 

לכתוב "תקציר, על מעשיי בשבוע האחרון. כל נסיון כזה מקומם אותי ומוציא אותי מהכלים . אני רוצה  

לחוש אותך , להביט אליך ולדבר אליך .....כתיבת דו"ח דוחה אותי . אכתוב לך ככל העולה על רוחי .  

אבל זה אהיה   –ל , יתכן וזה יהיה חסר רציפות , יתכן שזה יהיה מסורבל וגדוש מדי  ייתכן וזה יצא מבולב 

אני . בצורה כזו ארגיש שאני דובר אליך , בצורה כזו אקצר את המרחק הגיאוגרפי בינינו ואקרב את  

וכך אכתוב . אינני מבקש סליחה על הבלבול במכתב כשם שאינני    -התחושה שאת איתי . כך אני מרגיש 

.............  כך שאני רוצה בך-כך שאני קיים בצורה שאני קיים וכשם שאינני מתנצל על-ש סליחה עלמבק

אני שמח שאני מכיר אותך גם ממכתבים .קיימת לגבי " מרים של המכתבים " ואותה אני אוהב יותר מכל.  

שלא על גבי הניר    גם  –אני מאמין שיבוא יום ואחשוף אותך לגמרי ואז תהיי תמיד " מרים של המכתביפ" 

, שהרי את קיימת בצורה כזו ) זוהי עובדה (אם אינני מצליח לראות אותך תמיד ככזו זהו כישלון שלי ,  

 שאינני מצליח לדובב אותך כראוי . 

דפים ויותר , אך מוטב להפסיק . אדם איינו אוהב כששופכים לפניו   10אני יכול כך להמשיך ולכתוב ולמלא 

"מרים שלי של המכתבים" יודעת לקבל דברים כאלה ואליה אני   – את מקבלת זאת  הכל. אינני יודע איך

 כותב היום.                                                    

   להתראות בקרוב , אריאל שלך                                                                                                    
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