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 מרים יקרה שלום;  

זהו כבר הניסיון השלישי שלי ועדיין אינני מצליח להכניע את העט שתעקוב   -נדבקתי ממך

אחר המחשבות והרגשות ותביע אותן בצורה אמיתית  . וכל פעם נדמה לי שמה שנכתב אינו 

 כן אני פותח מחדש . -ואינו יכול להישלח אליך ועלמשקף 

שהרי לפני   –השתפכויות למעשה הייתי רוצה , שתשלחי לי פעם את כל אותם נסיונות נפל של 

אין לך כל צורך לסדר את הרגשותיך כסדרן. אני רוצה לקרוא אותך במכתביך ולשמוע אותך  

כן כתבי ככל העולה על רוחך ושלחי אלי. אני בטוח שאחוש -דוברת אליי בדיוק כפי שהנך , ועל

 . אותך גם כך

מר עדיין אין לי . אינני יודע  ....... השבוע אתחיל להיות עסוק במערכת העיתון. הזמן דוחק וחו

כיצד אצליח להוציא עיתון בראשית שנת הלימודים החדשה , אבל אני עושה את כל המאמצים 

 מנת שהעיתון אמנם יצא כפי המתוכנן .  -על

לנתניה ? גם   הנסיעה האחרונה שלנו אמש היינו בחנוכת הבית של נחמן ]וזאבה[ . זוכרת את 

י את אותה אווירה של הנסיעה הקודמת . רוח קרירה נשבה הפעם כשחזרתי במונית לת"א חשת

מבעד לחלון , המונית החשוכה , לילה שקט וקול המיית המנוע המתגלגל. עצמתי לרגע את עיני  

מתוק : של המציאות הנוכחית  -ודימיתי שאת לידי . אך האשליה נגוזה מיד נשאר רק הטעם המר

 ארה עוד בקרבי.  נש –מכאן והמתיקות של הזיכרון הנעים מכאן 

צבי .... זה משגע , שצריך כל פעם לצפות מביקור אחד למשנהו , -אינני יודע מתי אגיע לטירת 

  –אבל לא אתחיל שוב לקטר  –כך עצבות פרידה למשך יומיים  -וכל ביקור חטוף כזה משאיר אחר

 זה לא יעזור , רק סתם יכאיב קצת לשנינו .

הימים עד לשחרורך , אבל לאחר שניה של מחשבה אני   לפעמים מתעורר בי רצון לספור כבר את

שהרי רק עכשיו התחלת ואני וודאי  אבהל אם אתחיל רק לספור   –מסיר את הרצון המגוחך הזה 

הזמן נראה לך ארוך ארוך . אני רואה שגלשתי שוב כמה זמן נותר . כשאתה מביט קדימה 

 כן אפסיק כאן  -לתחום רגיש ....על

 

יום הכיפורים קרב ואני מנסה קצת להתקרב  אל אוירת יום הכיפורים ואולי לחוש פעם  ........

 Wימים נוראיםWבחיי חוויה אמיתית של יום הכיפורים . אני קורא בספרו של ש"י עגנון 

שהוא לקט מנהגים, מדרשים ואגדות לימים נוראים , ולהכין עצמי מעט אפילו מבחינה  

ם הדין  פעם נתעלה למדרגה של חוויה אמיתית של יו-יודע אם אי . מי פורמלית לאווירת היום 

. 

לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה  , ולשנה החדשה  , איחולי לגמר חתימה טובה , לשנת 

 אושר לשנינו יחד אי"ה וכל טוב . 

 

 במהרה שלום ולהתראות  , שלך , אריאל המצפה לראותך פנים אל פנים 

 

 המכתב בדואר חצות שלחתי לך את נ.ב .   

   מנת שיגיע ערב יום כיפור אליך-על         
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