
 (1965) הב"ה יום שישי י"ג אלול תשכ" 

 

 מרים יקרה שלום, 

קיבלתי ברגע זה את מכתבך לאחר שציפיתי לו כבר שלושה ימים ואם אומר ששמחתי הרי זה  

לא בטא אלא מעט מאד ממה שהרגשתי באמת , אנא כתבי לעתים קרובות יותר. אתמול בערב 

נסיתי להתקשר ]לטלפון הציבורי בחדר אוכל[ אליכם ומשום מה לא נעניתי כלל וכך הייתי מאד  

י את מכתבך הייתי אורז את החפצים ונוסע לטירת צבי מיד ) אולי כדאי היה  עצבני ואלולא קיבלת

 היינו כבר יחד(  –שלא אקבל 

אני מתחיל יותר ויותר להרגיש את העדרותך ואני לא יכול להאמין שאצליח להחזיק למען האמת 

כך מעמד שנתיים . מזמן שנסעת אינני מסוגל להתרכז ממש כיוון שהמחשבות מושכות אותי 

 אלייך . בקצור עצוב על הנפש. – לכיוון רחוק 

הידיעות המגיעות אלי מכם מעידות כי הגרעין שלכם די פלגי ואתם בקושי מצליחים לארגן את 

עצמכם לבד. אתם צריכים לקחת את עצמכם בידיים . אם אני מטיף לכם מוסר מוטב קודם  

י האחת ביום שישי ועדיין לא  שאטיף לעצמי, בשבוע הקרוב יש לי שתי בחינות האחת ביום שליש

פתחתי ספר . אינני יודע מדוע,אך אין כל דחף לקראת הלימודים האלה . אני משווה את שכתבתי  

 –לפני שנה ואני רואה שאני די ירוד מבחינת עוצמת ההבעה ואני קצת סחוט מבחינה שכלית 

 נקווה שהשבוע אכנס במרץ ללמוד לבחינה ולעיון העצמי.

כלומר בעוד שבוע וחצי למילואים . ביקשתי דחיה ותשובה טרם  23/9-לצאת ב לפי התוכנית עלי

קיבלתי עדיין. אינני יודע אם אוכל לבוא השבוע , אך אשתדל מאד לבוא כי לזה אני מצפה מיום  

 ראשון 

רוח ואל תתני להם להשתלט עלייך ,, רוב רובם של אלה באים 0אל תשקעי עצמך מדי במצבי

וחה להם וכשאת מפנה את הדרך . ....זה לא מתאים לך . אל תדברי על ומתמקמים כשהקרקע נ

זה עם אף אחד ואל תתני להרגשות האלה ביטוי חיצוני ...... אני בטוח, שאת מגזימה במה 

שכתבת לי על מצבי הרוח האלה והם רק נראים לך כ"ענקיים" . אנא, השתדלי להטמיע אותם 

 בות בהם . ולא לשקוע בהם ותדחיקי אותם ללא התחש

רוח , סתם  -אצלי לא נשתנה דבר , סדר היום חדגוני ומאד משעמם ועצוב אבל אינני שוקע במצבי

 לי התרוממות רוח   רוח של עצבות שורה. אני מקווה שכניסה לתוך עיון ולימוד תביא 

 ריאל שלך מחכה לראותך , מא                                                                     

 תמסרי ד"ש חמה חמה לרבקה אכתוב לה מיד ביום ראשון 

 תלכי ישר !!!!!!!!!!!!!! 
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