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 27.2.72יום ג', 

 שלומות!דורית יקירתי 

ונראה לי שקשר המכתבים נכנס למסלול  20/2-קיבלתי היום מכתב ארוך שנכתב ב

די מהיר מבחינת הזמן. זה טוב ומוסיף בהחלט להרגשה הטובה שבקבלת כל מכתב. 

יכול להיות שנראה היה לך שהמכתב הוא קצת משמעם אך דעי לך שהפעם את 

 טועה.

ך, אלא לא רציתי לומר לעצמי  המכתב הסביר לי דבר שכל הזמן חשדתי שזה כ

שזהו זה משום שבמקרה הזה התעקשתי אולי לחינם. את בטח מתוחה לדעת למה 

כל ההקדמה הזאת. אז טוב נגלה לך, זה בעניין הנסיעה שלך לחו"ל השנה. דורית, 

את סיפרת לי בצורה מאוד יפה שכנראה העניין הוא בלתי  אפשרי ואני מוכרח 

בכל האחוזים שאת חייבת לחסוך כסף הקיץ לשנת  להודות שאני מסכים איתך

הלימודים הבאה. ככה זה צריך להיות לפי השקפת עולמי ובצורה זאת אני חושב 

ופועל אז מדוע לא חשבתי לגבייך בצורה דומה אני באמת לא כל כך יודע. אולי בשל 

 הלהיטות הרבה שלי שזה יהיה איך שאני רוצה. והיות וזה בלתי אפשרי גם לחסוך

וגם לנסוע )אפילו אם הייתי יכול לעזור לך קצת מבחינה כספית( אז חשוב שנהיה 

מציאותיים ושנבין את המצב. נכון שכדאי תמיד להשאיר את הנושא במקום כלשהו 

בראש אך בהחלט זה טוב לתכנן את החיים בהתאם למציאות. מה שבטוח שעם 

ח. כתוצאה מכל הנושא הקיץ הקרוב יהיה נהדר, זה בטואירופה או בלי אירופה 

העניין הוא כזה שלבצע שני טיולים הזה אני חייב לתכנן את נושא הטיולים שלי. 

גדולים, גם בארצות הברית וגם באירופה זה יהיה כנראה בלתי אפשרי בשבילי 

מבחינה כספית. אם הייה לי ברור שבאירופה יהיה לי אותך אז הייתי מחליט 

ובשלב זה המצב הוא כפי שהוא אז אני אתחיל אירופה בלי שום פקפוקים. היות 

 לתכנן טיול גדול בארצות הברית. בנושא ארה"ב אני מקוה לפעול בשני מישורים:

יש לי כבר מספר הזמנות ממשפחה שלי ברחבי ארה"ב ואני אשתדל לנצל את  (א

כולן כי משום שכנראה זה יהיה זול בשבילי, משום שאני מעריך שיזמינו 

 אותי על חשבונם.

מצוא עוד שניים שלושה חברה ולערוך סיור מקיף ברחבי ארה"ב, זה יבוצע ל (ב

 רק בחודש/חודשיים האחרונים לשהותי בצפון אמריקה.

בקשר לאירופה נראה לי שאחזור דרך לונדון )הכרטיס שלי מאפשר לי לפעול בצורה 

זאת(. אשהה מספר ימים בלונדון ואחזור לארץ. את אירופה אני משאיר לפעם 

וזה יהיה בודאי לפחות עם עוד אחת חמודה, סה"כ כפי שכתבת לי פעם הבאה 
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אירופה קרובה לישראל  וזה יהיה באמת הרבה יותר פשוט לסייר באירופה מאשר 

לחזור שנית לארה"ב. אני חייב לומר לך ששני דברים במכתבך מצאו חן בעיני. 

תבתי לך על דעתי ראשית זה שאת מלאת עניין ורצון לימודים במדעי המדינה )כבר כ

בנידון ואולי יותר מפעם אחת אך זה עדיין מוצא חן בעיני, מה אפשר לעשות?( זה 

בקשר  באמת נהדר ללמוד מתוך רצון ועניין בנושא מסוים ולא מתוך צורך כפוי.

לסוציולוגיה תחליטי באמת כפי שאת חושבת, ותבחרי נושא שיתן לך מה שנותןך 

 מדעי המדינה.

דבר שני שמצא חן בעיני זה שהתחלת לתכנן ולחפש עבודה לחופש. את למדת משהו, 

מתי וממי אך תכנונים מוקדמים היו ההובי שלי. אפילו אין מה לדבר. אני לא יודע 

אם לא הכל מתבצע לפי הרצון, הרי זה חשוב שיש איזושהי דרך ולא סתם איזה 

נים אזתחשבי על המשך קיומך שביל עיזים בלתי ברור. אם כבר מדברים על תכנו

בדירה הנוכחית בשנת הלימודים הבאה ]איזה חדר שארגני בשבילך )גם בשבילי(? נו, 

 את זה אני משאיר לשיקול דעתך![

דבר אחרון שיש לי מה לומר לך לפני שאני מספר לך על הקורה איתי, זה בנושא 

שלא זאת הייתה  המשקל שלך. אני לא רוצה שכל העניין יגרום למתח מיותר, משום

כוונתי. אני סה"כ רוצה שתהיי כמו שאני חושב בנושא הזה. זה ככה צריך להיות 

בנושא קודם כל בשבילך ורק אח"כ בשבילי. אבל אם את לא תוכלי לעשות את זה 

מתוך "הבנה" )ותפסיקי לזלול!( אז זה יהיה משום שהבטחת לי. על הנושא הזה אני 

 שוב לי.לא מוכן לוותר לך. ודעי שזה ח

עכשיו הגעתי אל המתרחש אצלי  וזה באמת לא הרבה מאז יום ראשון. ביום ראשון 

בערב נפגשתי עם השוויצרית אבל לא הלכנו לסרט. היא הייתה צריכה להיות 

מוקדם יותר בבית ולכן הלכנו לשתות משהו ולשוחח. אני מוכרח לציין לך שיש לי 

וחח איתה וסה"כ אפילו על הבחנה לבני אדם. היא באמת בחורה שאפשר לש

נושאים מעניינים.זה היה מצחיק לראות את המסעדה מקשיבה לשני חוצניקים 

)משום שהקנדים הם כל כך עייפים וחסרי כל פלפל( המשוחחים על האלוהים, 

יהדות ונצרותץ הבחורה היא נוצריה "טובה", כל יום ראשון בכנסיה וסה"כ זה 

 גף הזה שבעולם.מעניין לי לקבל ולשמוע קצת על הא

אתמול בערב הייתי בשיעור באנגלית ואפרופו אנגלית אני לומד בדיוק כפי שכתבת 

לי. אני קורא כל יום אתהעיתון המקומי והאמת היא שאני מבין כמעט כל מאמר על 

מה הוא מדבר ולמה הוא מתכוון. אני אישית חושב שרצוי גם להבין על מילה ומילה 

כותב את המילה בפנקס מיוחד לכך ולומד לכתוב  ולשם כך אנימשתמש במילון,

אותה. סה"כ בחודש האחרון אני התקדמתי מאוד במיוחד בקריאה. פשוט אין לי 
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מה לעשות ולכן אני קורא את העיתונות המקומית. זה באמת בעקביות ויוצא לי 

 שלושה/ארבעה , ולפעמים יותר, מאמרים ביום.

בו באופן רשמי. לקחתי לי מספר שעות היום נרשמתי סוף סוף לקלוב ואני חבר 

חופש וגמרתי עם העניין הזה. יש לי כרטיס חבר עד הראשון לספטמבר ובאמת מה 

 אני צריך יותר מתאריך זה.

מזג האוויר הוא משונה קצת בימים האחרונים. בבוקר יורד שלג ומשעות הצהריים 

של החורף  . כנראה שהחל שלב הגסיסהיש שמש נהדרת ושמים כחולים אמיתיים

 וגם זה משהו.

 דורית, אני רוצה שתדעי שיש לי בשבילך חיוף ואפילו הרבה יותר מזה.

 

 המון אהבה ואלפי נשיקות                            

    מיכה                                                                                           

 

 

 


