
SHELOSHIM 

 (Thirty Days Without) 
 

Thirty days adrift 
With no draft in my sails, 
Shore behind but not left, 

I await in futility 
To feel the anchor tug. 

 
Thirty silent days, 

I hear all tones but one: 
The first music of my name. 

One note deleted, 
Leaving cacophony. 

 
Congealed time creeps 

Past moments past 
To some new event 

In these thirty dying days 
Bereft of your presence. 

 

  



 .י את המתח בין הקטבים בכל מעשיו ובכל רגעי חייוהוא ח

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 


