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 5.45..2יום ג', 

 

 דורית יקירתי שלומות המון!

אני כותב את המכתב היום אבל אשלח אותו רק מחרתיים, הסיבה שהיום קיבלתי 

מכתב ממך וכדי שלא אשכח מה שעולה לי מיד בראש אני מתיישב וכותב. אז קודם 

עדיין. אני  לא הגיע 5./53-לי יותר אכספרס. האקספקרס ששלחת מה אל תשלחיכל 

)אני מסתמך על  . זה מצחיק אך זאת עובדהבטוח שהוא יגיע אך זה לוקח יותר זמן

המכתב הראשון ממך מכאן שתשתלחי לי רק בדואר רגיל(. מכאן את מבינה גם את 

 הכעס שלי על המכתב הקודם.

לי דבר מאוד מעניין. שאנחנו עונים זה לזו על בכלל, ממכתב זה שכתבת לי מסתבר 

שאלות או דעתו של השני. מסובך קצת אך אתן לך דוגמא: את כותבת לי על עניין 

אני מתייחס למה שכתבת עוד לפני שמכתב  ../1.-הפגישות. ראי מכתבים אחרי ה

זה הגיע אלי. או את כותבת לי על קשירת הקשרים והתלות  שלהם בשפה. ראי את 

שנשלח עוד לפני שקראתי את מכתבך זה ובו אני מספר לך על  5./2-בי מהמכת

אימות הדברים שכתבת לי. אני מקוה שאת מבינה כעת )כל הכבוד לשנינו(. לגבי 

בעלת הבית ובית המגורים שבו אני גר זה באמת לא חשוב עניין הזמן במקרה זה 

על משהו אני לא  משום שזה לא משתנה. בכלל דעי לך שכשאני כותב שאכתוב לך

 מתכוון דווקא במכתב הבא אחריו.

לגבי התקרית הגדולה ברמה, שמעתי ברדיו כאן אך לא פרטים. כתבי לי קצת יותר 

 על כך גם אם עבר זמן רב מאז, זה מעניין אותי מאוד.

-לגבי המישהו מנוה מגן זה אריה הכט. הוא גר פעם בנוה מגן כעת הוא גר בנוה

רוצה הלתקשר איתו, או שתחפשי בספר הטלפונים או אביבים. במידה ואת 

 ( והוא ימסור לך את מספר הטלפון שלו.442352שתתקשרי עם ירון )

דוריתי חמודה זה פשוט נהדר לקבל מכתב ולהתייחס לכך. זה ממש כאילו אני 

מדבר איתך. זה נפלא. כעת אני מזהיר אותך, אם עוד פעם את כותבת לי 

ארוכים אז אני ארביץ לך )יש לי זיכרון די טוב לדברים שהמכתבים שלך יותר מדי 

תכתבי לי הכל, ולא איכפת לי שתשתלחי בתכיפות )יותר קצר(  שאני רוצה לזכור!(

אך אני נהנה מכל מילה שאת כותבת אפילו אם את מספרת לי שהייתי פה בשעה 
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. זאת והלכתי לשם בשעה אחרת. כבר כתבתי וזאת הפעם האחרונה שאני כותב לך

 תכתבי כל מה שאת רוצה, מרגישה וחושבת.

עד עכשיו הגיעו לי ארבעה מכתבים ומקוה שהאכספרס יגיע עוד השבוע ויחד יהיו 

חמישה. בכלל דעי לך ששבוע בלי שניים שלושה מכתבים ממך זה לא זה. בכלל אני 

זוכר מה שכתבתי לפני שבוע כך שזה כאילו אני מדבר איתך, מקוה שגם אצלך 

ה. דוריתי רציתי שתדעי שאני לא שוכח אותך אף פעם. אני לא מתכוון המצב דומ

שאני עשרים וארבע שעות ביממה חושב עלייך, אך את אצלי   בפנים כל הזמן. קצת 

עצוב לי שעצוב לך לפעמים אך אני יודע שאין מה לעשות בנידון משום שאני במצב 

מה שקורה איתי  זהה. למרות זאת דעי לך שאת השותפה הכי קרובה שלי בכל

ואני כותב לך הכל  למרות המרחק, כך שהמרחק הגיאוגרפי לא משנה ולא כלום.

הכל בכל הכנות. בכלל זאת הרגשה טובה להצליח במה שתכננת וכפי שתכננת וזה 

הרבה יותר טוב לדעת שיש עוד מישהו שאיתו אתה יכול לחלוק את כל ההרגשות 

זוכרת שאמרתי לך מה אני מצפה מבחינה והמחשבות שלך. מישהו שידע על התכנון )

ריאלית, במידה ואת לא זוכרת כתבי לי( ושותף לביצוע. בכלל אני חושב שזאת 

גדולה של אדם )אני לא משוויץ, באמת לא( לבצע את הניתן לבצע ותוך כדי כך 

לחלום או לחשוב איך שתקראי לזה,על משהו גדול יותר. אך קודם כל להשיג את 

לעצמך ואחר כך או תוך כדי כך לנסות למצוא את "החלום".  המטרות  שהגדרת

. אם אני בכלל מתברר לי שקודם כל צריך להגיע אל הגשר ורק אח"כ לעבור אותו

מתפלסף אז תכתבי לי )ויתרת הרי על החוג לפילוסופיה נכון( אך האמת היא שאני 

שהזמן עובר  משתף אותך בכל המחשבות ואני יודע שאת רוצה בזה, נכון? בכלל, כלל

כאן מתברר לי שכל הנסיעה הזאת הייתה הכרחית, זה נתן לי המון ויתן לי עוד יותר 

 )וכפי שכתבתי במכתב הקודם את לא תפסידי מכך, אני בטוחה ומבטיח(.

לגבי הזמן שאנחנו לא יחד, אז אני בטוח שנפצה זה את זו כשניפגש, זה פשוט 

מה לדאוג. ואני לא אומר זאת  ן לךשאימתבקש מאליו. דוריתי תהיי חזקה משום 

סתם. אני אומר זאת מתוך כך שאני מכיר את עצמי ותתפלאי עד כמה שאני יודע 

, את כאן בקנדה(. אני מקוה שכל מה הכלבדיוק מה אני רוצה )איך להגשים את 

שכתבתי במכתב זה יעזור לך להתגבר על רגעי העצבות משום שאני יודע שזה חשוב 

, ככה אני מה הידיעהשיודעים שיש לך אותי )ואת הרי יודעת עד כמה חשוב לי ענין 

אפשר לעשות(. בכל מיני מצבים שאני נורא נורא רוצה אותך ונורא נורא מתגעגע את 

לתקופה הזאת, אני איתך ואני . זה קשה להסביר קצת אך זה באמת הפיתרון איתי

 שלך שתדעי לך. טוב.
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 5.45..3יום ד', 

 )נכתב באותו מכתב, וכהמשך(

אתמול הייתי בשיעור. את המכתב אתמול כתבתי לך מיד אחרי העבודה. בכלל 

ולומד כל כך  תראי איזה חרוץ אני )תמיד השמצת אותי בנידון(. עובד כל כך הרבה

הרבה ממש נחת מהבן אדם )מה את אומרת?( את הדברים היום אני כותב אחרי 

המקלחת והאוכל. גם לבשל אני לומד פה, נוסף לכל. טוב, אסיים מכתב זה משום 

 שאני מאחר לשיעור הערב.

 בהמון, המון, המון אהבה ונשיקות.        מיכה

 נ.ב. 

ך במכתב הבא את התשובה, אך אני רוצה ( לגבי שמירת המכתבים. אני אכתוב ל.

שתכתבי לי מה את חושבת מדי עם קבלת המכתב הזה כך שלא תדעי מה כתבתי וגם 

 אני לא אדע מה את כתבת, מבטיחה?! 

אג'( ותשלחי לי כל יומיים מכתב  22( לגבי המכתבים. תקני גלויות דואר אוויר )5

בשבילי טוב יותר ולך זה לא  במקום במכתב אחד לכתוב על שניים שלושה ימים. זה

משנה אני מקוה. במידה ויש משהו מיוחד תכתבי לי מיד. אני נוהג באותה שיטה. 

ה מכתבים לשבוע )פרט לשבוע זה משום שלא קיבלתי מכתב ממך אני כותב שלוש

ולא היה לי הרבה מה לכתוב(. הגעתי למסקנה, לפחות אצלי, שכשאני מקבל ממך 

תוב. למכתב שאת שולחת לי לוקח שמונה ימים בדיוק. מכתב יש לי מיד המון לכ

כלומר כשאת שולחת ביום שני הוא מגיע ביום שני אחרי שבוע אלי )כשאת כותבת 

ביום ראשון הוא מגיע גם כן ביום שני(. כך שתארגני לך את כל עניין המכתבים 

 בצורה מאורגנת משום שזה נושא חשוב מאוד כעת.

 ואני פשוט לא יכול לסיים

 כתב בלי מה שאני מרגישמ

 אני פשוט אוהב אותך דורית

 נשיקות 

     אני                                            


