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 יותר מתשעיםשמחברו נטשו לפני  "דניאל"ו של בובר ספראת בחרתי לתרגם לעברית 

במשך שנים עסקתי רק בספרו המכונן . אתחיל דברי בהסבר למעשה תמוה לכאורה. שנה

לאדם , גישה אחרת לעולם, עולם ומלואו מחזיקגדול זה -ספר קטן . אני ואתה, של בובר

צתי להבין את המשמעות של הדברים התאמ, דומני שטבעתי בים של המושגים. ולרוח

התאמצתי ללמד את דברי בובר ומאמץ זה גם הביא לניסיון . עולמנו אנו היום בישראלב

 גם תלמידיי בתחומי בריאות הנפש. להנגיש את הדברים בשפה של היום, לתרגמו מחדש

התאמצו לחבר בין בובר הדיאלוגי ובין תרבות שמתקשה לראות את ערכו הסגולי של 

 . הדיאלוג

שזורם בעורקיך אלא כאוויר שבתוכו אתה  םכד ההרוח אינ": עמד לנגד עיניי מרכזימשפט 

, אחרת" רוחניות"מצאתי דומני שאבל . חיפשתי ביטוי לרוח כזו בישראל היום". נושם

כך ". רוח פרטית"לומר  אפשר, מתשמופנ, םדבכלי הרק  מתחיפוש אחרי הרוח שזור

לימדתי את בובר גם כאשר  .התרשמתי מחלק מהכנסים על חקר הרוח בחיפה ובתל אביב

 - דווקא" רוח"אצל אנשי  צויהממצאתי שההתנגדות הגדולה לדבריו  קטנותבקבוצות 

וח בין שני פוסלים את האפשרות של רבשמה ש, לכאורה" מזרחית"לפעמים בהשראה 

 . ה כפולהאשלי ים"אני"והקשר בין   -,אשליה" אני"ההרי כי  ,אדם



 –ובו מצאתי ביטוי מדהים ביופיו לאותה רוח שמצויה במחוזותינו   דניאלאז נתקלתי ב

במהלך נפשי  שניהוא צעד אני ואתה ש התחלתי להבין. חיפוש אחרי הרוח הפנימית

 דניאלגמרתי בלבי לתרגם את . ולא מגיעים אליו אלא אחרי הצעד שחייב להקדימו, ורוחני

לשהות שעה קלה , לצעוד יחד עם בובר כםאני מזמין אתעכשיו  .ונציגי המשפחה הסכימו

 .אל עבר הדיאלוגיחד עם בובר לנוע תהות כיצד  אפשר על מנת ל דניאלשל  וברוח

* 

אל  הבה ניגש. הצורה של הספר הוא דיאלוג, מחולק לחמישה נושאים דניאלהתוכן של 

כמו בבדיקה , לאולשאז יש בכל נושא ושמה את לקלוט , דרךכברת  אלכל נושא כמו 

 " ?לאן זה", ביטחונית בכניסה

ומתאמץ להישמר , דניאל שואף לעמידה האנכית של היחיד. כיווןההנושא הראשון הוא 

ממדי -הוא אפילו שואף להתגבר על החלל התלת. של הרבים, מהסחת הדעת של האופקי

גישה ". ממלכה שאין בה זולת העצמי שלי והגשמתו מעבר לו". ממדי-חדולחוות רק כיוון 

, אדם עומד ומביט בעץ. הכיוון הוא השיר של הנפש, "המכוונתנפש "לעולם מוגדרת כ זו

דניאל אף . רק באמצעות פעולה של כיוון הוא יכול להתאחד עם העץ ולהפוך את עצמו לעץ

שיכול היה , םמשהו דומה מול הכוח האדיר של הי שהיא חוותה, שיחו-בת, מזכיר לאשתו

כמו , משהו מוגזם ם פהיחש אנו. לפזר את הכיוון שלה או להזמין מאמץ להיות מכוונת

. שאיפהבנות תשהיחד עם משהו שצריך ל, משהו הרואי בשאיפה, פירעוןשטר שאין לו 

האדון הנשגב למכלול " , לוהים-דניאל מסיים את דבריו כשהוא מבקש להיות מכוון לא

ואז אשתו מושיטה לו . מבקש אך אינו מצליח להתגבר על הבדידות הואכיוון ב". בדידותי



הוא מסביר שחיבור ללא . מוכן לוותר עליה בשום מחיר ושדניאל אינ –ת אופקי –יד 

שמן הראוי , אין כאן אותה כפייה מצד האחר"כי : מפריע לכיוון ואינ, מתוך בחירה, הכרח

ההצטלבות הפורחת של , והיא הכיוון של רוח הקודש: אלא הבחירה באחר, להתגבר עליה

 ".  החבורה

כבר  דניאלב של הפרט ומימוש בתורשהכיוון  שים לבנ, אני ואתהמנקודת המבט של 

אפילו העץ מופיע ". אתה"רת יאמ ,ת לזולת מתוך בחירהויהפוך להיות מכוונּו, מתערער

היוצרות ". אתה"מו אלא לומר לו עהפעם לא כדי להתכוון אליו ולהתאחד , אני ואתהשוב ב

, אשתו מעירה לדניאל שהמורכב היא האם והיחיד המכוון הוא הבן. עומדות להתהפך

, אם תלכי בדרך אחרת –אבל אין את מגיעה לאם אלא דרך הבן , אולי", ודניאל משיב

האני , כדברי בובר שם, נוצר מול הזולת( הפרט המכוון)הבן  אני ואתהב ". תלכי לאיבוד

 ".אתה"מתהווה רק בתוך כדי אמירת " אתה-אני"של 

האם . ו מזוהים זה בזהנו והמימוש העצמי שלנשל "הרוחניות"האם  בה נשאל את עצמנוה

מה יכול לשחרר ומה חוסם את ? הכיוון של הפרט בתוך עצמו הוא התכלית, האנכי רהצי

ש את עצמו לא בפנייה אל עצמו אלא כאשר הוא משבו האדם ממ, השחרור לצעד הבא

 ?מכוון את עצמו לזולת

דניאל עולה מעל לעיר ומתבונן . או יותר נכון המציאות הממשית, המציאות: הנושא השני

הוא מבין את הצורך של אדם . מבחין בין היחס המממש והיחס המתמצא הוא  .בהמון

, אבל האדם של סדר וביטחון נותר אדם חלול. ליהנות מסדר ולהרגיש ביטחון, להתמצא

היכן שעומדת רגלו של ". משתפעולתו המממללא ממשות ומציאות ממשית שנובעות 



". שם הכוח נשאב ממעמקים וחובר יחדיו והובא לפעולה  ומתחדש במעשיו, המימוש

מכנים הם . מכל כוח של מימוש דניאל מרחם על ההמון שלא רק עשוק אלא גם מרוקן

חווה הוא כאשר . ליצור ולממש אותה ,לפעול עליה שאין בידם, משהו חלול "מציאות" בשם

להיות שוב אדם , ולא נותר בי שום רצון מלבד זה"חש בדידות  הוא ,תוך ההמוןאת עצמו ב

, נפשך בסיס חופשי ואיתן, אחי, הכר נא': ולתפוס בידו של אחד האנשים הללו ולומר לו

אבל הוא מנסה לתקשר עם , דניאל חש את הצורך במגע ובתקשורת" '.כלום לא יוכל לה

וחשתי בדידות ” . לבדו ומימושוכל אחד , לממש אחיו אודות האפשרות שטמונה גם באחיו

  ייחוד, איחוד הנפש. רוח כל כולה מימוש" דניאל מגיע למסקנה..." קשה מאי פעם

 ".חיבור, החוויה

מסודרים ההיחס המתמצא והבטוח ממשיך להתבטא בהתנסות ובשימוש אני ואתה ב

הממשית שעל האדם  השינוי הדרמטי הוא במציאות(. "לז")הוא -במישור הקיום של אני

עובר טרנספורמציה לתהליך של " ייחוד החוויה וחיבור, איחוד הנפש"התוכן של . לממש

שגם אתה יכול ' הכר נא אחי'המליצה של תפיסת יד של איש כדי לומר לו . המפגש, הקשר

" אתה"לפנייה ל, הופכת לקשר ממשי אותה מליצה של הפנייה לאחר, לממש את עצמך

והמימוש אינו , להגיע למימוש אמצעיזולת הוא בעצמו המימוש ולא רק הקשר עם ה. ממשי

 ".חיי ממש כל כולם מפגש. "מימוש אישי אלא מימוש של מפגש

איחוד ...רוח כל כולה מימוש"עומד ב אנים הא. ונהממשי בחיי וו מהנשאול את עצמנ הבה

פסיד אמה ? ומתפעל מהיכולת להזמין את זולתו לממש גם את עצמו, יבתוך עצמ" הנפש

אמירת , שהממשי בחיי אנוש הוא המפגש, ילבד יאת עצמ" לממש"מסוגל  יכיר שאינאאם 

ההבחנה החדה בין לספר ? אתה-שהאני הממשי הוא חלק בלתי נפרד מהקשר אני, אתה



מה  –זולתי בתוך כדי מפגש לזולת על הממשי שבתוכי ובתוכו ובין לממש את עצמי ואת 

 ? את המעבר הזה בעולמנו מעכב

 הוא. שעולמו הרוחני עבר טלטלה דניאל שומע מבר שיחו. הנושא השלישי הוא משמעות

בר שיחו מספר שבצעירותו חווה . שומע סיפר של אדם צעיר שאיבד את המשמעות בחייו

וכך , חסרה לרגעהמשמעות לא הייתה . את עולמו מלא משמעות באופן טבעי ופשוט

הצעיר מתאר את הרגע הדרמטי שבו חווית העולם נסדקה . העולם נחווה כידידותי ואחיד

שבו הוא החל לראות בעולם גופים מופרדים ללא משמעות שיכולה לחבר את הכול , עבורו

השונים שמציעים פתרונות שווא לתהום שנפער " יודעים"גר על היעיר מלמד תהצ .יחדיו

, בקטע מדויק ומתומצת להפליא הוא שולל את יודעי העולם. שולל את כולם יתו והואיבחוו

שאומר , לדבר עם דניאל בא הצעיר .את יודעי הרוח ואת יודעי הסוד, לוהים-את יודעי הא

דניאל משיב בהבחנה בין המשמעות הפשוטה הניתנת לצעירים . לבא לדבר לו שטוב עשה

משמעות השאדם יכול ליצור רק אחרי ש ובין המשמעות –! עד אמצע שנות העשרים –

נתקל במקום האחד נווד ה נוודיםשני ל משל דניאל מושל. התפוררהחה והילדותית הבט

שבר שיחו מוזמן , הנווד האחר. ועל כן המקום מפחיד אותו, ביטחון, חדש ומחפש מחסה

ה הפעולמשמעות היא , מבין שמשמעות היא דבר שאדם יוצר בכל רגע, לחפש בתוך עצמו

ונוטל על עצמו את האחריות למשמעות , האשליה  של ביטחוןשבה האדם מתגבר על 

יוון ובעל השיחות ומתאר את בעל הכ שלושסף את דניאל או. שהוא יוצר במו ידיו בכל רגע

ית יאדם הבוגר בוחר לוותר על אשל. המימוש כזה שמסוגל ליצור את המשמעות הבוגרת

 .ר הסיכון וההימורלחיות חיים אמיצים במישוהשלווה ו



בפנייה אמיצה אבל הרבה פחות דרמטית אני ואתה מימוש ומשמעות מתאחדים ב, כיוון

הפעולה , אל התהליך, המשמעות, אנו עוברים מהתוצר. שלו" אתה"של האדם בגוף שני ל

, אם תרצו, כאן. זאת הפנייה שאין בה לא סדר ולא ביטחון". אתה"ל בפנייהשל הבחירה 

על  אלא כאדם שקט שיכול לפנות  בגוף שני -אינו רואה את עצמו כגיבורש, נווד שלישי

המשמעות תמיד קרובה אבל , אינו יודע עיר זרה השלישי שלנו נווד. בכל מקום ובכל מצב

אינו מתגבר על הילדותיות . לא בטוחה אלא תלויה במעשה הקיומי של הפנייה בגוף שני

אותה פנייה בגוף שני  אני ואתהב. התהפךכיוון הזמן . של המשמעות הניתנת והבטוחה

( ?המתבגר)האדם . זה המבוגר לכאורה שמתנכר ממנה; א דווקא ניתנת בידי הילדהי

על שיוצר משמעויות מתוך -כשמאבד את הביטחון הילדותי רואה את עצמו לתקופה כגיבור

אותו  ואתה אניואילו ב. גבורה נפשית ועומד מול הסיכון וההימור מתוך בחירה הרואית

זה הוא עצמו שבחר לראות את , גיבור מבין שזה הוא עצמו שהתנכר למה שפעם ידע

את הפנייה , ולאסוף את מה שפעם ידע לחזורהוא עצמו יכול . מופרדים" לזים"העולם ב

 .השקטה והנשגבה" אתה"את אמירת , בגוף שני

 יתפעל מאומץ רוחיכול לה אני. ההרואי, כיר את הפיתוי העמוק להישאר כנווד השניהבה נ

יכול  אני, שמתפשרים עם עולם בטוחו יממנ פחות אמיציםלה שאיכול לבוז ל אני, הנועז

בצעד אל הדיאלוג האדם מוותר על המשמעות . שיוצר משמעויות יעצמ אנילחוש שזה 

העילאית שהוא עצמו יצר בעוז ובזיקוקים כדי לחזור ולהכיר את המשמעות הפשוטה של 

 . שתמיד לנגד עיניו" אתה"את הבחירה ב, הפעולה הקטנה וחובקת עולם שיודע כל ילד

ספר לבן שיחו על חוויה מיוחדת דניאל מ . קוטביות: הנושא הרביעי והסבוך ביותר

שהופעתה , הוא התחשמל מתחושת הקוטביות. שחווה בזמן שלכאורה צפה בהצגה



ההופעה השנייה . מתח שהוא חש שנוצר בין שני השחקנים המרכזייםההראשונה הייתה 

של הקוטביות והשניות הייתה כאשר דניאל חש את עצמו מחובר לקהל הצופים וחש את 

דניאל מוסיף להתבונן ושם לב  ".מציאות"ו" הופעה"בין , ם ובין הקהלהמתח בין השחקני

אבל , שיש שניות בין הקליטה הסבילה לכאורה של הקהל והפעילות של השחקנים

הקהל חש גם את הרוצח וגם את . אישור, מעורבות, בקליטה של הקהל יש גם השתתפות

המכלול האנושי שכולל את שבו הוא מכיר את , אז דניאל מגיע להרהור השלישי. הנרצח

. הקפה של מכלול הקשר משני צדדיו, כמו קשר של אוהב ונאהב, השחקנים ואת הקהל

רק ושם לב שהרהוריו הקודמים הביאו אותו , המסך ירד ודניאל צחק צחוק אירוני על עצמו

אבל התחדשה בלבו של דניאל הכרה . שיש קהל ויש תיאטרון - להכיר במובן מאליו

? ההפסקה או ההצגה, מה יותר אמתי –אן תובנה עמוקה ושאלה עמומה עמומה שיש כ

משחקת את "אחת וחש שאינה רק  שחקניתבשלב הרביע דניאל נדהם מהנוכחות של 

בהמשך הדיון דניאל שוב מכיר בשניות . אלא שהיא עוברת טרנספורמציה" המוטל עליה

השחקן הגדול  הוא מתחקה אחרי התהליך שבו. של הדמות של אדם אחד על הבמה

, תחילה נעמד מול הגיבור שאת דמותו הא מגלם כמו צלם של הגיבור מול הגיבור עצמו

טרנספורמציה זו  .ם והדמות השחקן עובר טרנספורמציהואז מתוך המתח שבין הצל

שהשחקן חווה , לשחקן הגדול לא את הרגשות של הדמות אלא את פעולותיו המעניק

דרמה אמתית מקורה בתהליך של קוטביות עמוקה שיכולה . כשלו בעת הטרנספורמציה

השתיקה , דוגמת הפעולה.  או בהקפה או בטרנספורמציה, להתבטא או בהוצאה לפועל

, דוגמת ההקפה. ניקוסאיחוד המסדרים שהציע לו דומישל פרנסיסקוס מול הצעת 

סוקרטס שבה בעת שכוס התרעלה מתקרבות לשפתיו יכול להצטער על הנער פאידו 



דוגמת הטרנספורציה נער שהופך . שישחית את שערו היפה כסימן לאבל על סוקרטס

כי המסתורין של העולם הוא התנועה של " .לדיוניזיוס ונקרב כאילו הוא עצמו האל

רק : ואין אדם מתקרב אליו כשהוא מתבונן בו, משמעות וקיוםהחיבור יחדיו של , האינסוף

הוא מגשים את הקוטביות שהוא עומד . כלומר רק שהוא יודע אותו; כשהוא עושה אותו

יש מציאות ומימוש ואחדות רק שהווה אומר ". כשהוא מממש את הקוטב שכנגד, בתוכה

שבו הוא , והאחרון כאן דניאל הגיע לשלב החמישי .כאשר אדם פועל בתוך הקוטביות

דניאל . כל דרמה יסודה בשיחה. מגלה את הנוכחות של המשורר בתוך כל המתרחש

המשורר נושא את . " שיכול לחוות ניגודים ולבטא אותם, ממקד את השניות במשורר

אהבה לעולם , למשורר אהבה כפולה". והם הופכים בתוכו לפוריים, הניגודים של הרוח

ים שזאת הקוטביות שמעוררת את הרצון לאחדות שנרכשת דניאל מסי. ואהבה למילה

 .שניות על אחדותה מבססת אתהפעולה של היצירה . בפעולות מתמידות

אם .  אצל בובר אישית אין ספק שכאן תיאור של התרחשות נפשית, שיח מרגש ומדהים

הבה . אנחנו מגלים קוטביות בכל רמה של החוויה, נתחקה אחרי התנועה המורכבת

מקורה של הקוטביות במעשה היצירתי של  :אחורנית לו בהליכההלרמות ה אחרי נעקוב

המושרר מעניק לשחקן את . המשורר ששואף לאחדות כאשר הוא פועל בתוך הקוטביות

הטרנספורמציה . לעבור טרנספורמציהוצלם ודמות  יכולת לעמוד אף הוא בקוטביות ביןה

שהקהל חש בתוכו את הקוטביות של דמות הרוצח ודמות שעוברת כל שחקן מאפשר 

שחקנים ליצור אחדות שמאחדת -ההקפה מאפשרת למכלול קהל. שזו הקפה, הנרצח

הצגה מאפשר לקהל לחוש את המתח הקוטבי בין -המכלול קהל. צופה מעורב ושחקן פועל

 . שתי דמויות זו מול זו



שהאחדות נרכשת כאשר צהיר ובובר מ, דברי בובר כאן עוסקים בעולם שהוא כפול

 מעשה אומנות? ומהי הפעולה שהאדם פעול בתוך קוטביות. הפרט פועל בתוך קוטביות

מתאר את בתוכן כמו בצורה של שיחה זו בובר . כמו חיבור שירה הוא הביטוי לפעולה זו

הנשגב של כתיבת שירה כפעולה נדירה שהיא מנת חלקם של , העליון, המעשה החריג

הוא , בובר יעניק לכל אדם את הפעולה שבתוך הקוטביותאני ואתה בואילו . יוצרים בלבד

הפעולה היצירתית תהווה מישור ". אתה"פנייה ל, יראה בפעולה זו בסיס פשוט לאנושות

 השיחה הרביעית". יצירי הרוח"שור של המי, "אתה-אני"אחד בלבד של קיומו של 

 הבאצעדו . מישור החריג של המשוררמתחילה במתח היצירתי שבין שני שחקנים ועובר ל

לאו דווקא , הכרה במתח היצירתי שבנוכחות של כל שני בני אדםב יהיה של בובר

שמקומו במציאות הפשוטה " אתה-אני"המתח היצירתי הוא קיומו של קשר . שחקנים

כמו  דניאלב, ליצירה שלו" אתה"היוצר האמן חריג בכך שהוא אומר . ומשם הועתק לבמה

, היצירה –התוצר זו בתוך הרה ייצתהליך הרגע של הוהצופה יכול לגלות את , האני ואתב

 .יצירי הרוח

אפשר לומר שאחד המקומות שבהם בובר גילה את הפעולה הקוטבי שיהפוך להיות 

את אני ואתה מבטא את ראשית התגלית ו דניאל. אתה היה בתיאטרון-הקשר אני

  .ההקשר של מכלול הקשריםהרחבתו והכנסת היצירה האמנותית לתוך 

היא התוצר של ואילו התכלית , בלבדכאמצעי  דניאלזה התהליך של הקוטביות שנתפס ב

המשאלה לאחדות מביאה את האדם אני ואתה וב, אף כאן מתהפכות היוצרות. האחדות

אלא ההתנהלות והתהליך של פנייה מתוך , להכיר בקוטביות שלא ניתנת לפיתרון



-אתה ואני-מהווים הפעולות הבלתי פוסקות של רצוא ושוב בין אניהקוטביות והכפילות 

 .הוא

בשפה , לדבר על הקוטבי ועל היצירה האומנותית אנו מעדיפיםבדוק באיזו שפה נ הבה

מה תומך ביחס . ההרואית של התיאטרון או בשפה היומיומית של קשר עם כל אדם

ו ההתפעלות נהאם עבור? ליצירה כדבר חריג והרואי שאין לו דבר עם חיי היומיום

ת או שמא היא ממדרת א, לתוך חייו" אתה"הרוחנית מול יצירות אומנות מקרבות את ה

 יםחי אנוהאם , ושאלה נוספת? היומיום מהמישור ההרואי לכאורה של יצירות חריגות

להכיר  נוכלאו האם הוא ? במשאלה לאחדות או באשליה שאפשר להשיג את האחדות

 ?לפיתרון נתו להכרה בכפילות הבלתי ניתנשהמשאלה לאחדות יכולה להביא אות

 :אחדותההוא על  השיח החמישי והאחרון

אלא סיפור ארוך של , הוא כמעט אינו שיח. רון חורג מקודמיו בצורה ובתוכןהשיח האח

, השיח עוסק בתנועה, בתוכנו. צעיר מוטרד וסיפור יותר ארוך שדניאל מספר על עצמו

, הוא מציין דרך. בתיאור מפורט של מצבים אוטוביוגרפיים שונים ובתנועה שבין המצבים

 ". אני ואתה"אל עבר , ך של בוברובכך מצביע יותר מקודמיו על המשך הדר

ליאור מבטא את הבלבול העמוק שחווה נוכח . הבה נתבונן בתנועה שמתוארת כאן

-ליאור מכיר שהחיים והמוות שזורים בחייו כמו זרם וזרם. מימוש של אליהו-התאבדות

 :והוא מבטא משאלה, נגדי סימולטאניים



שנושאת אל על את החיים , אבל אותה אחדות שהבריאה הזאת מצווה ומובילה

איני . אותו רוצה אני לדעת, הים המקודש, ואת המוות בידיה הימנית והשמאלית

 .אבל אני נכסף לראות מה אני, רוצה לתפוס את מה שחוצה ממני

מספר סיפור או יותר נכון שני , שבובר כה העריץ החסידות רי"אחד אדמוכמו , דניאל

שני הסיפורים עוסקים . מדויקת לשאלתו של ליאורולאחר מכן גוזר מהם תשובה , סיפורם

ות מול השאלה הנצחית של סובייקט פור הראשון דניאל חווה רגע של אחדבסי. באחדות

. נער מוטרד בן שבע עשרה שנהבהיותו במבטו אל אגם בין הרים , כאן ושם, ואובייקט

. עשתהשאלה והחוויה גורמת לבלבול עמוק והוא משתמש בתחושות הגוף כדי להת

גופו מעניק לו , ידו השנייהכשהוא מחבר בין שתי זרועותיו ומשזר אצבעות של יד אחת עם 

אם כן הוא להבין שהשניות של כאן , תרון הראשוןהפ. חוויה עמוקה של אחדות בתוך עצמו

ואפשר להרגיש אחדות עם העולם כתוצאה מחוויה של , "אני"ושם מבטא פיצול בתוך ה

שנתיים לפני החיבור של , ושלוש יםתרון זה מחזיק עד גיל שלושפ". אני"אחדות בתוך ה

" אני"שה, הפוךבאופן אז דניאל מבין את הדבר . דניאל וככל הנראה בתוך כדי הכתיבה

מתאחד רק בתוך כדי חוויה של התייחסות ישירה ועמוקה עם חתיכת אבן נציץ שהזדמנה 

בסוף . ,אני ואתהב( דניאלציון לללא )בובר מזכיר רגע זה במפורש . נכחו ביום סגרירי

 –הוא מגיע למסקנה . מחליף את הדיון במצבים בדיון על תנועה בין מצביםדבריו דניאל 

לנוע בתוך , לנוע בין הקטביםשלו יכולת ב טמונהשהאחדות שאדם יכול לחוות  –זמנית 

" אני"ה. בלי לנוע" באמצע"וגם לא לעצור אחת ולא בשנייה הא לעצור לא בקצה השניות ול

החיים , שמוכן לנוע תמיד בין הקטבים הגדולים ביותר, היותר אמתי הוא אני של המתח



י את המתח בין הקטבים בכל מעשיו ובכל רגעי חווה את אחדותו כשהוא ח" אני"ה. והמוות

 .חייו

אינו מסוגל לחוות מתח של " אני"ה. הפסיעה הבאה בדרכו של בובר את ניצניאפשר לחוש 

". אני"לכן לא רק העולם כפול אלא גם ה. אלא ברגעים מסוימים, רגע הקוטביות בכל

, האני קיים בכל קיומו, מול אבן הנציץ" אני"כמו הרגע של התהוות ה, ברגעים של מימוש

הם הרגעים של האחדות . לאבן הנציץ" אתה"אמירת ", רת הקשר הישיריבתוך כדי יצ

, בקשר של גוף שני, ס באופן מיוחדאיני מתאחד עם העולם אלא מתייח –מתוך השניות 

מונח זה וחוויה  אני ואתהאבל ב, דניאלנוכחות עוד לא נקראה בשם ב. לרגע של נוכחות

שני המובנים של המונח  –והנוכחות " הווה"ה. מקום מרכזי בהתייחסות לזמן יתפסוזו 

Gegenwart  -  לכאלה שבהם רגעים של לבובר להפוך את מהלך החיים  ויאפשר

של התייחסות לעולם כאל , רגילים, מתחלפים עם רגעים אחרים, של קיום מלא, נוכחות

 כך גם .אינו פועל עליו הוא סתמי   Gegenstand –האובייקט ברגעים אלה .  גוף שלישי

אין . הוא חלקי בלבד -Gegenstandשעסוקים רק עם של הפילוסופים  -שלי  " אני"ה

 . ית בהתייחסות לאובייקטפעולה קיומ

שח , כששמע שאני עומד להרצות על בובר. ההגות של בובר "על"הגבול של הדיבור  כאן

רק סביר לי שלדעתו אפשר ההוא  ".זה בלתי אפשרי", ל"לי פעם רבי זלמן שחטר זצ

הוא יותר תרגיל " אני ואתה"שאלתי אם לדעתו הספר ". על"לא לדבר , לתרגל את בובר

, סוף מרשים, בהגותו של בובר" על"דניאל מהווה סוף הדיבור . ואמר שכן, מאשר ספר

בתרבות שלנו יכול לשאול את עצמו היכן " איש הרוח"גם כאן . מלא חוויות, מלא צבע



כמה הוא , כמה הוא זקוק לדיבורים וחוויות מרשימים, של התפתחות הרוח דרךמקומו ב

 .ך הרוחובתובצניעות בשקט " אתה"יוכל לעבור לאמירת 


