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"מרחק נגיעה" – סדרת טלביזיה ישראלית

החלפת מכתבים בין שתי הדמויות הראשיות בסדרה ,לאחר סיום הסדרה:
זוריק,
אני כל כך מצטערת על מה שקרה בינינו .אתה שמעת את אימי כשהיא אומרת:
'אם את תלכי מחוץ לדלת הזאת לא יהיה לך בית לחזור ',נכון? ככתוב בתורה 'כבד את אביך ואת
אמך '.אין כלום בתורה על אהבה בין אישה ובעלה .התורה דבר יותר גדול ממך וגם ממני .אני לא
יכולה לבחור אהבה לפני התורה .אני מקווה שאתה יכול לסלוח לי .אני אף פעם לא התכונתי להכאיב
לך .אני גם מקווה שאתה רואה דברים יפים בפרו.
רוחלה
זוריק,
היה חודש אחד ,ועדיין אין לי מילה אחת ממך.
אני מבינה שאתה כועס ,אבל אני לא יכולה להפסיק לחשוב עליך ,וזה לא טוב .ככתוב בתורה 'לא
תנאף' ,אבל כל לילה ,אני חולמת שאני עדיין יכולה לנשק אותך ,וכמו שאתה אמרת ,אתה מפשיט
אותי ,ומנשק לי בכול הגוף שלי .אפילו אם אני לא רוצה ,בחלומות שלי ,אני נואפת.
––רוחלה
זוריק,
אני יודעת שאתה קיבלת את המכתבים שלי .אני צריכה לשמוע ממך .אני משוגעת בלי כלום ממך.
בבקשה ,לענות.
––רוחלה

רוחלה,
אני עדיין צריך למצוא את המילים הנכונות .הלב שלי עכשיו ,ותמיד ,דופק כמו תוף בשבילך.
אבל עכשיו כואב לי הלב .איך את יכולה להתחתן אם מישהו שאת לא אוהבת כשהייתה אהבה רק
בפרוזדור? אפילו הוא לא אוהב אותך!!! ההורים שלך צריכים לשכנע את בעלך להתחתן.
איפה זה כתוב בתורה שלך? בתורה יש משהו שאומר ’אף אישה לא יכולה לעשות כלום לעצמה'?
לא! מתי את תלמדי שהתורה שאת לומדת בישיבה לא הכול ,אפילו לא התורה השלמה! החוקים של
ההורים שלך גם לא הכול? בתורה שלך כתוב 'לא תחמוד' .אני חושב שיש בעיה פה .חוץ מזה כל
התורה על איך להתנהג ,רק הפסוק הזה על איך להרגיש .איך אפשר שלפי החוקים בתורה ,שאנחנו
יכולים להתאהב ,שההורים שלך יכולים לכפות עלייך להתחתן עם מישהו אחר ,ובכול זאת ,עדיין
’לא תחמוד' .לעזאזל עם התורה!!! אם אנחנו לא יכולים להיות זוג לפי התורה ,ברור שהתורה לא
על צדקה ומצוות ,אלא עינוי וכאב .אל תספרי לי על התורה ,תספרי לי על אהבה ,הן לא אותו
הדבר.
עם אהבה אינסופית,
––זוריק
זוריק,
אתה לא מבין כלום .התורה לא על 'איך להתנהג' או 'איך להרגיש' ,זה רק על 'איך לחיות'.
יש דברים בתורה שלא תמיד טובים בשביל האיש הפרטי .אבל התורה לא ניתנה לאיש אחד אלא
לכול בני ישראל .כן ,אנחנו נהיה יותר שמחים ביחד ,אבל זה לא חשוב.
תראה מה שקרה עם המשפחה שלך כשאימך הלכה אחרי ההרגשות שלה ולא החוקים של החברה.
המשפחה שלך התמוטטה! התורה עושה חברה שמחה ,כי אנשים שמחים לא תמיד עושים חברה
שמחה.
––רוחלה
רוחלה ,רוחלה,
למה את חושבת שיש לנו חברה? בשביל עצמה? לא ,לעשות חיים פרטים שמחים יותר קל למצוא.
קומי ,בואי למאה העשרים ואחת .אם המשפחה צריכה שאת לא תהיי שמחה לשרוד ,היא לא משפחה
אמיתית ,היא עסק .העולם לא עסק ,ובתים לא בשביל רוח.
הכוונה היחידה של המשפחה ,היא לעשות אהבה .אני מצטער שהמשפחה שלך לא כמו זה ,אבל אם
הייתה לנו משפחה הייתה רק אהבה בינינו ובין ילדים שלנו .רק אהבה.
שלך ,תמיד ולעולם,
––זוריק

זוריק,
אני מצטערת .זה שיר והפעם האחרונה שאני אכתוב לך .כל פעם שאני קוראת את המילים שלך ,אני
בוכה

אולי בזמן אחר
אנחנו נתאהב מהר
ונשמח יותר
דע שהלב
שלי כל כך נורא כואב
אני חושבת עליך וראשי מסתובב
ואני רק רוצה להשתובב
על הפנים אני חולה
אבל בעצמי אני רואה
בלבי ורחמי...
אני מלאה

שלי?
אם את לא עונה ,אני אחשוב שזה שלי.
--זוריק

סוף

