
 מכתבים אל מרים  

 

 יורק להשלמת השבתון (  -נר שמיני של חנוכה ) אריאל בניו 26.12.1984

 

כך קרובים . שאתגעגע ידעתי , שאצפה לרגע הפגישה המחודשת גם זה לא היה בחזקת סוד  -רחוקים וכל 

בעצמה  , אך לא תיארתי לעצמי את עצמת הציפיה . לעיתים זו מכת עצב וצפיה כמו מכוות הקור המכה 

 בימים אלה . תחושה פיזית של ממש . 

את כל הסיפורים אספר בפרוטרוט בבית ...העיקר שהפעם אני מאורגן היטב הן מבחינת האוניברסיטה  

ג'רסי ממול  -והן מבחינת המגורים והן מבחינת החברים. החדר באוניברסיטה מקסים , הוא צופה פני ניו 

ואלה  יברסיטה ]אוניברסיטת פורדהם[ ......החברים הישראלים ופני לינקולן סנטר מצדו ופונה אל גן האונ

האמריקאיים כולם שומרים על קשר נהדר . הספקתי כבר לראות את האופרה "הספר מסיביליה" ואת  

ההצגה " זכרונות חוף ברייטון" ולשבוע האחרון של שהותי כאן קניתי כבר כרטיסים לאאידה ולאופרה של  

 מוצרט  ...... 

ם לעבוד אם כי כרגיל התוכניות היו גדולות פי כמה מההספק . השבתות אצל יורם וצפורה  אני מספיק ג

ואצל משפ. שיפמן היו נעימות ככל שניתן , במיוחד הייתה שבת נהדרת אצל שיפמן . משפחה פתוחה  

חמה ונעימה ...גם המשפחה ומערכת הערכים שלהם קרובה מאד אלינו . בקיצור דומני שנוצר קליק  

. שוחחנו עד שעות הבוקר המוקדמות  . במוצ"ש המשכנו בשיחותינו . היה נעים מכל הבחינות  אמיתי 

יורק עם מזג אוויר נעים  -יורק היום קרה מאד )אפס מעלות( אך בשבועיים וחצי שחלפו קדמה אותי ניו - .ניו

טט ברחובות  רוח בחדרי במלון אני יוצא לשו- ונדיר מאד בתקופה זו...לעיתים כאשר אני מקבל קצת מצב

יורק ולא תאמיני הדבר משפר את מצב הרוח. הרחובות הארוכים והרחבים עם המימדים הגבוהים ,  -ניו

עושות לשיפור    –זרם אדיר של אנשים הנשטפים לרחוב והחנויות המקושטות והמתפקעות מרוב סחורה 

ים ברחובות המוארים  יורק מורגשים עוד יותר מאשר בארץ . כשעומד -מצב הרוח...... ימי החנוכה בניו

עומדות חנוכיות בצד עצי האשוח . סולידריות של דתות שאיננה נעדרת כמובן חוש מסחרי מפותח .  

בלבד כדי להיות בטוחים שלא    HAPPYהטלוויזיה מזכירה את חג החנוכה והמוכרים מברכים אותך ב 

י לבדי במלון והיה עצוב בלי  שאר הימים הדלקת ....   הדלקתי עם חברים פספסו .  .....חלק מימי החנוכה 

הילדים ובלעדייך , אבל הנרות ארחו לי לחברה ואין זו מליצה . הייתה תחושה של איזו האנשה של הנרות  

 שיצרו פינה חמה בלב . 

יורק בימים אלה היא עיר עם אווירה מיוחדת  . נוסף לבליל השפות , הגזעים והניגודים הבלתי פוסקים  -ניו

ע לצבע , בין גודל לגודל ,בין הבנאלי לגרנדיוזי בין העצמה של השגים לבין  בין קור לחום בין צב 

החנטאריש האמריקאי יש בה בימים אלה חגיגיות מיוחדת . היא עיר יפה ביחודה ומשכרת . כן אני  

יורק היא  -יורק . תמיד אהבתי ערים גדולות , את עצמת האורות , הזרם האנושי וניו-בהחלט אוהב את ניו 

ום מבחינה זו. עלי להתעלם מן הזבל הפיזי והאנושי . בלי להתעלם מן הנכור , מן הזרות ומן  האופטימ

הבדידות שהעיר הזו מנחילה ליושביה בצד הנוכחות של המיליונים מסביב . עוד ניגוד באין ספור ניגודים  

יכולת הקליטה   ללא ספק זו חוויה נוספת ומרשימה עבורי . גם האנגלית תשתפר פעם נוספת וגםקיימים.   

 תרבותי.......... - האנושית וקו האופק הרוחני

הילדים חסרים לי כולם מאד . לפעמים אני עובר ברחוב ובין המיליונים מוצא מישהו שדומה לאחד הבנים  

יורק בלי ילדים זה לעשות חייםפשוט נדבק באותו חלק של  -וכמעט בא לי לבכות. מי שחושב שלהיות בניו 

יורק זה הלהט החשמלי שמעניק גוון של חום ותחושה של חיים . ילדים  - יר. ילדים בניוזרות שמוקרן מן הע

 זה לעשות חיים...... 

דרישת שלום לחברים . תמסרי להם שאמנם לא חזרתי אחרי שבועיים אבל בלב חזרתי כבר כשכף רגלי  

 יורק  -דרכה בניו

 רחוק וקרוב    שלך    אריאל  
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