יום ד27.2.12 ,

דורית יקרה שלי!
קיבלתי היום מכתב ממך ( )72.2.12וגם ביום שני הגיע אלי מכתב ממך ()77.2.121
ושני המכתבים באמת נהדרים.
היות ויש לי להגיב למספר דברים שכתבת וששאלת אז נתחיל בכך.
ראשית לענין הבילויים שלך בנוה מגן.
אני מבין את המצב היטב והנה הבטחה ראשונה שהוצאת ממני – אני לא דואג!
בקשר לגידי שלא יהיה לך לא נעים .אני העמדתי את המצב (במכתב שכתבתי לגידי)
כך שאת יכולה לפעול בכל צורה שהיא בלי שום אי נעימויות .ואני באמת מתכוון
לכך .כמובן שאם הוא יטלפן אלייך תפעלי בצורה הכי הכי נחמדה שלך ואת יודעת
להיות נחמדה ,אז אין בעיות בנידון.
בקשר לקצב המכתבים שלך.
כתבתי לך ואני חוזר ומדגיש שאני מבין מצוין שאת דחוקה בזמן ואל תתנצלי על כך
(פשוט תכתבי) .אבל כעת ברצינות (הלא רצינות שייך לסוגריים הקודמים) ,אני כך
כך גאה בך (כן ,זאת המילה) על שאת לומדת טוב ויותר חשוב שיש תוצאות טובות
שאפילו אני מוכן להפסיד מכתבים ממך .באמת שאני חייב לציין שאת מוכיחה שיש
בך משהו ואני מתכוון בעיקר לעצמך .רק תמשיכי בכיוון והבטחה אחת שלך מולאה
בצורה הכי טובה שרק אפשר (מה בקשר לנושא השני?!)
וכעת לדברים ששאלת בקשר לתוכניות העתיד שלי.
הסברתי לך לגבי המצב פה (עבודה ,לימודים ,בילויים וכו') ואנסה להסביר לך על
תוכניות לעתיד.
המצב כרגע שאין תוכנית אחת מוגדרת אני יכול להצביע עליה ולומר לך שזהו זה.
המצב הוא שאני פועל בכמה כיוונים בו זמנית .ראשית גם הלימודים השנה הם בגדר
של אפשרות בשלב זה .והיות שאת יודעת שבדרך כלל אני לא עושה תוכניות באוויר
אז שתירגעי ,אני רשום לאוניברסיטה בתל אביב ונדמה לי שגם בחיפה בנושא מדעי
החברה .אבי רשם אותי כך שאינני יודע אם גם לחיפה ,משום שלת"א הוא רשם
אותי זה אני יודע בבטחה היות ומאוחר יותר כתבתי לו גם על חיפה .אני לא יודע
עדיין אם גם לשם הוא רשם אותי .אך שתדעי שלא ברור לי עצמי אם אלמד השנה
(אפילו אם אעבור את כל הבחינות הנדרשות) .יכולות להיות מספר אפשרויות
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נוספות וכולן קשורות בקשר לעבודה זו או אחרת ,אך היות ובאמת כרגע כל הנושא
הזה בגדר של תכנון מוקדם אז אני לא יכול לומר לך דברים ברורים .כמובן שהכל
יתבהר תוך החודשים הקרובים ואל דאגה ,את תהיי בתמונה .מה שבטוח שמובטל
אני לא אשאר ,פשוט בשביל למצוא את המתאים ביותר בשבילי צריך לפעול על
מספר אלטרנטיבות לגבש את תמונת המצב ולבחור את האפשרי והטוב ביותר .אני
מקוה שהתמונה ברורה לך ובאמת שתהיי רגועה ,אני עדיין לא יודע על שום דבר
ספציפי ואפילו פחות מזה בכדי שאוכל לכתוב לך על כך (זה בקשר לנושא העבודה
שיכול להיות שנראה מעורפל בשלב זה ,אז הוא באמת כזה ,תוך צפיה להתבהרות
חלקית בחודשים הקרובים ,אז תתאזרי בסבלנות יחד איתי).
אצלי העניינים והכוונה למה שהתרחש מיום ראשון ועד עכשיו ,די שגרתיים (אפילו
שאני בחו"ל).
אתמול הייתי פעם נוספת בשדה התעופה והפעם בלי שום הרפתקאות .אפרופו
הרפתקאות זה שאני הולך איתו לשדה הזכיר לי בחיוך שמצב רוחי היה שפיר מאוד
באותו מקרה מפורסם וזה בטח משום שצחקתי על מי שיחטוף את הכל על הראש
(אני סה"כ בלי אחריות פורמלית לכאורה) וזה כמובן הוא  .אני כמובן לא נשארתי
חייב והזכרתי לו מה עשה החיוך הנ"ל לדיילת עלומת שם אי שם בשדה התעופה
בטורונטו.
עסקי הלימודים מתנהלים כרגיל והאמת שלפחות מבחינת ההרגשה נראה לי שקצב
ההתקדמות איטי יותר מזה שבתחילה וזה די ברור ,כל כמה שאתה יודע נדמה לך
שאתה מתקדם בצורה איטית יותר .אתמול אחה"צ הלכתי לסיור בחנויות וקניתי לי
שני זוגות מכנסיים ,סה"כ מגיע לי אחרי כמעט ארבעה חודשים ,נכון.
אני מעודכן די טוב לגבי הקורה בארץ משום שאני קורא עיתונים מלפני
שלושה/ארבעה ימים וזה בהחלט משאיר אותי בתמונה וזאת הרגשה די טובה
לאמיתו של דבר .אני יכול אפילו לספר לך מה מציג היכן (כשאחזור תצטרכי
להשלים איתי די הרבה סרטים) ובקיצור לפחות מהבחינה הזאת אני מרגיש כמו
בבית.
דוריתי ,המון אהבה ,הכי שרק אפשר
מיכה
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