
 

  

 חלק ראשון

1 

 .העולם כפול לאדם כשם שיחסו של האדם אליו כפול

  .שבפיו כפולות *שמילות היסוד כשם יחסו של האדם אליו כפול

 .מילות היסוד אינן מילים יחידות אלא צמדים

 .אתה-מילת היסוד הראשונה היא הצמד אני

לז "אפשר להחליף את המילה ; *לז-אנימילת היסוד השנייה היא הצמד   
 .בלי לשנות את מילת היסוד עצמה" היא"או במילה " הוא"במילה " 

 .אף האני של האדם כפול אפוא

 .לז-כהרי האני במילת היסוד אני אתה-שלא הרי האני במילת היסוד אני
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בתוך כדי  הן קורמות עור וגידיםאלא  ,שקיים מחוץ להן משהומילות היסוד אינן מציינות 

 .אמירתן

 .*קיומוממעמקי   מילות היסודאדם אומר את 

 .אתה-אומר אף את האני של הצמד אני" אתה"כל האומר 

 .לז-אומר אף את האני של הצמד אני" לז"כל האומר 

 .אתה אלא אם כן בכל קיומו-אין אדם אומר את מילת היסוד אני

 .בכל קיומו לז-אין אדם אומר את מילת היסוד אני
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-אתה והאני במילת היסוד אני-אלא רק האני במילת היסוד אני ,כשהוא לעצמו אינו קיים האני

 .לז

בעת שהוא  שהוא מתכוון אליו כבר קיים" אני"ה .מתכוון לזה או לזה" אני"אדם שאומר 

 .כבר קיים האני של מילת יסוד זו או זו "לז"או " אתה"ובעת שהוא אומר  ".אני"אומר 

ואמירה של אחת ממילות היסוד " אני"האמירה . אחד הם" אני"קיום האני והאמירה 

 .אחד הן

 .כל האומר מילת יסוד נכנס לתוך המילה וקיים בתוכה
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אין הם עומדים רק על פעולות שמכּוונות כלפי . בלבד יוצאיםחיי אנוש אינם מתמצים בפעלים 

 .אני מרגיש משהו. אני רוצה משהו .אני מדמיין משהו .אני חש משהו .אני תופס משהו .*משהו

 .על כל אלה וכיוצא בהם אין חיי אנוש עומדים. אני חושב משהו

 .הלזכל אלה וכיוצא בהם מייסדים את ממלכת 

 .ואולם לממלכת האתה יסוד אחר

                                                 
*
בפעם הראשונה שבה הן מופיעות בטקסט הן מסומנות . מילים שיש להן משמעות מיוחדת אצל בובר מבוארות בנספח בסוף הספר  

 (.המתרגם)בכוכבית 
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כל משהו גובל  .כי בכל מקום שיש דבר יש דבר אחר .*מתכוון לדבר מסויםאינו " אתה"מי שאומר 

אין , "אתה"אך בָמקום שנאמר  .אחר גובל בווהיותו משהו מותנית בכך שמשהו  במשהו אחר

 . לאתה אין גבולות .משהו

 .*קשראבל הוא עומד בתוך  .אין בידו כלום, אין בידו משהו" אתה"מי שאומר 
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 הדברים פני השטח שלעל  חולף האדם ?מה פשר הדבר. בעולמו *ניסיון ישאומרים שלאדם 

 .הוא עומד על טיבם .יש לו ניסיון ,טבעםהוא שואב מהם ידע מסוים על  .ומתנסה בהם

  .אך הניסיון לבדו אין בו די להביא את העולם אל האדם

 .ולז ,והיא והיא ,והוא והוא ,שלזו לזו לזכי אין הוא מביא לו לאדם אלא עולם של 

 .אני מתנסה במשהו

פי  על, "פנימיים"את הניסיונות ה" חיצוניים"דבר לא ישתנה אם נוסיף על הניסיונות ה

נים כן . פרי הכמיהה האנושית להקהות את תעלומת המוות, נצחית-אותה הבחנה לא כדברים של פְּ

 !דברים בין דברים, דברים של חוץ

 .אני מתנסה במשהו

על פי , "נסתרים"את הניסיונות ה" גלויים"ודבר לא ישתנה אם נוסיף על הניסיונות ה

אותה חוכמה שמתיימרת להכיר מאחורי הדברים את הגן הנעול הנגלה ליודעי נסתרות בלבד 

, לז, לז! אוי לה לצבירה זו של ידיעות! אוי לו לנסתר ללא תעלומה. ולהחזיק בידיה את המפתח

 !לז
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 .ולא בינם ובין העולם" בתוכם"כי ניסיונם , ניסיון משתתפים בעולםאין בעלי ה

אבל אין לו עניין בה כי אין , להיות מושא להתנסּות הוא ניאות. אין העולם משתתף בהתנסותם

 .הוא תורם לה כלום ואין הוא מושפע ממנה
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 .שרננת את עולם הק  אתה מכו-מילת היסוד אני. לז-עולם הניסיון הורתו ולידתו במילת היסוד אני
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 : לעולם הקשר שלושה מישורים

החיֹות שלפנינו . כאן רותת הקשר באֵפלה ומתחת לשפה. החיים עם הטבע: הראשון

 .עוצרת על סף הדיבור" אתה"אך אין הן באות לקראתנו ואמירתנו שאנו אומרים להן , מתעוררות
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אנו נותנים ומקבלים את  .כאן הקשר גלוי ואפשר להגותו. החיים עם בני אדם: השני

 ".אתה"ה

ללא שפה אך , אך ישנו בגילוי, כאן הקשר לּוט בעננים.  *יצירי הרוחהחיים עם : השלישי

בתוך כדי   -ואנו משיבים , ובכל זאת אנו מרגישים קרואים, "אתה"אין אנו שומעים . יוצר שפה

היסוד מתוך קיומנו כי אין  אנו אומרים את מילת: בתוך כדי עשייה, בתוך כדי חשיבה, מתן צורה

 ".אתה"בפינו לומר 

 ?אך כיצד אפשר להכניס  את מה שאינו בשפה אל תוך עולמן של מילות היסוד

, הנצחי" אתה"בשולי מעילו של ה ,*הנוכח מולנודרך כל , מציצים אנו בכל מישור ומישור

בכל  מישור , חיהנצ" אתה"אנו קוראים ל" אתה"בכל , דרך כל אחד ואחד אנו חשים בהבל פיו

 .ומישור על פי דרכו
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 .אני מתבונן באילן

ה או כתמי ירוק המנוקדים , עמּוד איתן אפוף אורה: אוכל לתפוס אותו מבחינת המרא 

 .ברוך הרקיע הכחול המוכסף

, על-עורקים שזורמים סביב גזע עמיד ששואף אל: אוכל לחוש בו מבחינת התנועה

אוכל לחוש ; מגע ומשא בלתי פוסק עם האדמה ועם האוויר, עלים שנושמים, שורשים שיונקים

 .              בעצם הגדילה שבחביון האפלה

 .ת אורחות חייולבחון את מבנהו וא,  אוכל לסווגו לפי מינו ולהתבונן בו בבחינת דוגמה

אוכל להתעלם לחלוטין מייחודו מבחינת הזמן והצורה עד שלא אראה בו אלא ביטוי של 

או חוק שמסדיר את מיזוגם ואת , חוק שמסדיר את הוויסות הבלתי פוסק של כוחות נוגדים, חוק

 .התפרדותם של החומרים

  .יטו  לכדי מספרים ומשוואות נצחייםשפלהאוכל 

סוג , זמן משלו, יש לו מקום משלו -דבר מסוים שאני מתכוון כלפיו  בכל אלו נשאר האילן

  .משלו וטיב משלו

, לקשר ִאתו, מתוך רצון וחסד כאחד, ואולם אפשר שבתוך כדי התבוננתי באילן אָשֵאב

 .עוצמת הייחוד אחזה בי. לזואין הוא עוד 

שנתבע ממני שלא אין דבר . ועם זאת אין אני נתבע לוותר על דרך מַדרֵכי התבוננותי

ה ותנועה, כולם כאחד, אדרבה. ואין ידע שנתבע ממני לשכוח, לראות כדי לראות מין , מרא 

 .כולם מחוברים בו ללא מחיצות –חוק ומספר , ודוגמה

שיחו עם האדמה , גווניו ורכיביו, צורתו ומנגנון פעולתו -כל מה ששייך לאילן כלול בתוכו 

 .מכלול אחדהכול כלול ב –ושיחו עם הכוכבים 

בממשותו ; לא דמיון פנימי ולא תוצאה מקרית של מצב רוח, לא רושם חיצוני הוא האילן

 .רק בדרך אחרת  -הוא מתייחס אלי ממש כמו שאני מתייחס אליו , הוא עומד מולי

שר הזה  .הדדיות היא יסודו של כל קשר: ואל תקליש את משמעותו של הק 

וכי בגלל קיומה המדומה . בדבר זה לא התנסיתי? כמו שלנוכלום פירוש הדבר שגם לאילן הכרה 

ואף לא , הרי לא את נפש האילן  פגשתי? של הכרה כלשהי אצלך תחזור ותנתח את שאין לנתחו

 .כי אם אותו עצמו, מין של עץ
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אין הוא עוד דבר בין , אתה-ואומר לו את מילת היסוד אני, שלי" אתה", כאשר אני עומד מול אדם

  . שהוא או היא אחרים מגבילים אותו" היא"או " הוא"לא ,  ם ואין הוא עשוי דבריםדברי

ולא טיבו של דבר  ;נקודה בחלל ובזמן ששזורה ברשת העולם,  אין הוא עוד הוא או היא

עולם ; ללא גבול וללא אח וֵרע" אתה"אלא הוא . צרור רופף של תכונות, שנתון להתנסּות ולתיאור

 .אורואלא במובן שכולם זולתו חיים ב, הוא שאין זולתו לא במובן, ומלואו

  -ופסל מסכום קוויו , ושירה מסכום תיבותיה, בלבד וכשם שניגון אינו עשוי מסכום צלילי

 אני יכול". אתה"כך האדם שאני אומר לו   -אדם צריך לקרוע ולגזור כדי להפוך מכלול לפרטים 

אך  ;ומוטל עליי לשוב ולעשות כן, רו או את גון טּובֹולהעלות מתוכו את גון שערו או את גון דיבו

 ".אתה"אין הוא עוד 

וכשם שאין לקורבן קיום , וכשם שאין לתפילה קיום בזמן אלא לזמן יש קיום בתפילה

כך איני נפגש עם האדם  - *זה עוקר את האמת *וכל ההופך יחס, קיום בקורבןיש בחלל אלא לחלל 

אני מוכרח לעשות כן  -אוכל לַמֵקם אותו שם . שהו ובזמן כלשהובמקום כל" אתה"אומר לו  שאני

 .שלי" אתה"ולא בתור עוד , משהו, אבל רק בתור הוא או היא -שוב ושוב 

נסות סּופות הסיבתיּות מפני דריסת רגִלי וסערות " אתה"כל עוד אני שוכן תחת כנפי ה

 .קופאות *רההגזֵ 

בקדושת מילת , קשר ִאתובאך אני שרוי . איני מתנסה בו, "אתה"האדם שאני אומר לו 

 ".אתה"הניסיון הוא מחוץ לתחומו של ה. רק משאני פורש מן הקשר הריני שב ומתנסה בו. היסוד

כי . אינו תופס את אמירתי בהתנסותו" אתה"הקשר קיים גם כאשר האדם שאני אומר לו 

ומתרחש אצלו יותר ממה , עושה יותר" אתה"ה. יכול לדעת" לז"יש יותר ממה שה" אתה"ב

 .*ממשכאן הורתם ולידתם של חיי  ;שום תרמית לא הביאה אותי עד הלום. יכול לדעת" לז"שה
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לא פרי . שצורה עומדת נוכח האדם ומבקשת להפוך דרכו ליצירה, זה מקורה הנצחי של האמנות

מדובר במעשה קיומי של . ודורשת מנפשו את כוח היצירהדמיונו הנפשי אלא תופעה שעומדת מולו 

או אז משתחרר ; הוגה בכל נפשו את מילת היסוד לצורה המופיעהמעשה זה הוא בעשותו : האדם

 .כוח היצירה ונוצרת היצירה

הצורה שנבחרה משמשת מעין מזבח שעליו  : ההקרבה. המעשה כרוך בהקרבה ובסיכון

, נדונו לכליה, אבל לא נבחרו, כל האפשרויות שעלו על הדעת; תסופיו-מעלים עולה אפשרויות אין

אין מילת היסוד : הסיכון. *מול-המפגשכך מצָווה בלעדיּות ; היצירה דבר מהן אינו נכנס לתוך

ואין היצירה נותנת לי  ;ואין המתחייב בה רשאי לחסוך מעצמו דבר ;נאמרת אלא דרך הקיום כולו

או  ,אם לא אשמש אותה כראוי: מצוותה". לז"ש בעולם הלנפו, לא כאיש ולא כאילן, רשות

 .שתישבר היא או שתשבור אותי

אני יכול להגשימה  ;אין בידי לא להתנסות בה ולא לתאר אותה, הצורה העומדת מולי

אין . בהיר מכל הבהירּות של עולם ההתנסות, צורה שזוהרת מזיו המפגש, אני נועץ בה מבט. בלבד
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אם נעמיד את . אלא כנוכחות, ולא כדמיון של כוח המדמה, "פנימיים"היא כדבר בין דברים 

? אך מה יכול ִלדמות לה בנוכחותה ממול, כלל" קיימת"הצורה לביקורת המציאות אין היא 

 .כך היא מפעילה אותי, כשם שאני מפעיל אותה: והקשר שלי אליה הוא קשר ממש

מה שאני . שו לגלות צורהלתת צורה פירו. מציאההיא והמצאה , עשייה היא בריאה

היצירה שיצרתי היא אמנם דבר בין ". לז"אני מוליך את הצורה אל עולם ה. מממש אני חושף

אבל מי שצופה בה בפתיחות יכול . סכּום של תכונות שאפשר להתנסות בהן ולתארן, הדברים

 .מפעם לפעם גם לעמוד מולה באמת
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 ?"אתה"מה אפוא ניסיונו של האדם מן ה -

 .אין אדם מתנסה בו. לא כלום -

 ?"אתה"מה אפוא יודע אדם על ה -

 .כי אין הוא יודע עליו שום פרט, רק הכול -
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אבל עצם הדבר שאני אומר לו את . אם אדרשהו לא אמצאהו  -אותי מתוך חסד  *פוגש" אתה"ה

 .מעשה ידי הקיומי, מילת היסוד הוא מעשה של קיומי

, ולכן הקשר הוא בוחר ונבחר. נכנס לקשר בלתי מתּווך ִאתואבל אני . פוגש אותי" אתה"ה

מתוך סילוק כל הפעולות החלקיות וסילוק   -מעשה שנעשה מתוך הקיום כולו . נפעל ופוֵעל כאחד

 .מעשה כזה סופו שיידמה לסבילּות -שיסודה במוגבלותם של האמצעים , המודעּות לפעילות

האיסוף והאיחוד של הכול  . קיום כולואתה נאמרת אך ורק מתוך ה-מילת היסוד אני

עם היוולדי ; "אתה"מתהווה מול " אני. "לכלל ישות שלמה אינם מעשה יַדי ואינם נעשים בלעַדי

 ".אתה"אני אומר 

 .חיי ממש כל כולם מפגש
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לא ידיעה מראש , לא מושג -אין דבר שעומד בין אני ובין אתה . אינו מתּווך" אתה"הקשר עם ה

אין תכלית שעומדת . ואף הזיכרון עצמו משנה צורה כשהוא מדלג מן הפרט אל הכלל ;ולא דמיון

והכמיהה עצמה משנה צורה כשהיא מדלגת ; ואף לא תאווה או ציפייה, בין האני ובין האתה

 .רק היכן שסולק כל מתווך מתקיים המפגש. כל מתווך מחסום הוא. מחלום לתופעה
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שלי כבר שימש " אתה"וכן אין הוא נחשב אם ה. תּווך אינו נחשבלנוכח ישירּות הקשר שום דבר מ

על ידי המעשה , או עושה כן עכשיו בפעם הראשונה, "(נשוא ההתנסות הכללית)"לאני אחר " לז"

אינו מבדיל לא בין ההתנסות ובין מה , גם כשהוא מרחף ומתפתל, כי הגבול האִמתי. הקיומי שלי

ולא בין העולם כפי שהוא ובין העולם כפי , ון ובין שאינו נתוןולא בין הנת, שאינו נתפס בהתנסות
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*. תכלית ובין *נוכחות בין: אלא הוא מבדיל במרחב כולו בין אתה ובין לז, שהוא אמור להיות
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כאילו תעודת , "חלף"ציון של מחשבה כלשהי בסיומו של רגע ש, לא האחיזה הנקודתית –* ההווה

. מפגש וקשר, ההווה קיים רק אם קיימים נוכחות -הממשי והמוגשם אלא ההווה , קביעּות לעבר

 ".אתה"אין ההווה בא לעולם אלא דרך נוכחות ה

ממשי מולו אך סביבו יש המון " אתה"האני שאין לו , לז-האני של מילת היסוד אני

 אם אדם מסתפק בדברים שהוא מתנסה: במילים אחרות. הווה אין לו, יש לו עבר בלבד, "תכנים"

אבל עצם היותם . אין לו אלא דברים. ברגע חסר נוכחות, הרי הוא חי בעבר, בהם ומשתמש בהם

 .דברים פירושו שעבר זמנם

ואילו קיומו הפיזי של דבר . אלא המתנה מתמשכת, הגולש, ההווה הנוכח אינו החולף

ר חוס, חוסר קשר, התבלטות, התקשחות, קטיעה, הפסקה, אינו משך זמן אלא עמידה במקום

 .סתם העבר זמנם של דברים; ההווה הוא זמן אמת של מהות קיומית. נוכחות
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בבחינת צד שלישי , "עולם ההפשטה"אפשר להתגבר על ידי פנייה אל -על כפילות יסודית זו אי

, בחיינו ובעולמנו, בך ובי, כי אין אני מדבר אלא בבני אדם ממשיים. שהוא למעלה מן הניגודים

ואולם עבור בני אדם ממשיים . ולא באיזה אני כשהוא לעצמו ולא באיזו הוויה כשהיא לעצמה

 .  אִמתי עובר גם דרך עולם ההפשטההגבול ה

אבל הם  -מתנסים בו ומשתמשים בו  -אמנם יש בני אדם שמסתפקים בעולם הדברים 

ושם הם מוצאים מקלט ומרגוע מאימת , או עליית גג לאידאות, התקינו לעצמם חדר נוסף

ד עוטים על בשרם בגדי ב, מניחים הם בפתח את הבגדים המטונפים של ימי החול. האפסיות

שאין , או מן העולם כפי שהוא אמור להיות, טהורים ונהנים מזיו העולם הקיים מבראשית

 .עצם הדבר שהם מכריזים על כך גורם להם נחת רוח. לחייהם שום חלק בהם

אין לה ולא כלום עם , ישער ויפיץ אותה, שאדם אחד ידמיין, "לז"אבל  אנושּות של 

, הדבר הבדוי הנעלה ביותר עבודת אלילים הוא. תבאמ" אתה"אנושּות ממשית שאדם אומר לה 

,  כשם שאין האידאות יושבות על כס מעל לראשנו. והרגש הבדוי הנשגב ביותר הוא פולחן שדים

מי שנמנע מלומר את מילת . מתהלכות הן בקרבנו וניגשות אלינו; כך אין הן שוכנות בתוך ראשנו

ָמן הוא, האידאות במושג או בסיסמהאך עלוב ממנו מי שפונה אל , ראוי לרחמים היסוד  .כאילו שְּ
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עובדה זו מתגלה באחת משלוש  –מתּווך כרוך בפעולה שמכּוונת למי שעומד מולנו -הקשר הלא

מי שעומד .  הפעולה היסודית של האמנות קובעת את התהליך שבו צורה הופכת ליצירה: הדּוגמות

,  כדי לפעול שם ללא קץ,  לעולם של דברים דרכו הוא נכנס ,  מולי מגשים את עצמו דרך המפגש

קורם "הוא . מקור האושר והאש, ללא קץ" אתה"אך גם כדי להיות שוב , ללא קץ" לז"כדי להיות 

 .אל חופי הקיום, שאין לו חלל וזמן, גופו צף ועולה מתוך השיטפון של ההֹווה": עור וגידים

שקובע כאן , מעשה היסוד. נושבן א" אתה"גלוי פחות מזה פשר הפעולה בתוך הקשר עם 

הרגשות מלווים את העובדה . נתפס לרוב בתור רגש ועל כן לא נתפס, מה שאינו מתּווך
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ולרגשות המלווים ; אך אין הם נותנים לעובדה ממשות, המטאפיזית והמטאפסיכית של האהבה

תלמידו  שונה מהרגש שלו כלפי" דיבוק"הרגש של ישו כלפי המוכה . יש צורות שונות ומשונות

. ואילו האהבה מתרחשת; אדם" של"הרגשות יכולים להיות . אבל האהבה אחת היא; האהוב

אין : אלא המציאות, אין זו מליצה. ואילו האדם שוכן בתוך אהבתו; הרגשות שוכנים בלב האדם

 וביןהאני   ביןהיא שרויה  ; או אובייקט שלי בלבד" תוכן"כאילו היה " אני"האהבה דבקה ב

גם אם ישייך  -אינו מכיר את האהבה , מי שאינו יודע זאת בכל קיומו,  י שאינו יודע זאתמ. האתה

אהבה היא פעולה . נהנה מהם ונותן להם ביטוי, לה את הרגשות שהוא חי אותם ומתנסה בהם

; בנוכחותו בני אדם נאחזים פחות בסבך העיסוקים, ומתבונן מתוכה, מי שעומד בתוכה. קוסמית

, נעשים זה אחר זה למציאות של ממש, יפים ומכוערים, חכמים וכסילים, צדיקים ורשעים

הבלעדיות ; מולומיוחדים בעמידתם  ,צצים ועולים, משוחרריםכלומר הם ; שקיים והווה" אתה"ל

" אני"באהבה . לגאול, לרומם,  לחנך,  לרפא, וכך יש בידו לעזור -באורח פלא מפעם לפעם  קמה

 -שוויון שאינו קיים בשום רגש , בדבר זה שווים כל האוהבים": אתה"מקבל עלי את האחריות ל

, שחייו מרופדים בחיי אוהבו היחיד, ומן הבטוח באושרו; מן הקטן שבקטנים עד הגדול שבגדולים

בני לאהוב את : שעמד בייסורים והעז לעשות את הגדול מכול, יר כל ימיו לייסורי עולםעד האס

 .האדם

תאמין . נניח את משמעות הפעולה לּוָטה בערפל, של היצור והתבוננותו, בדוגמה השלישית

ויתברר לך מה כוונתם של אותה , בגמילות חסדים  עם העולם כולו, בקסמים הקטנים של החיים

, אך הבט; סופן של מילים לזייף. של אותה הושטת ראש של היצור, אותו כליון עינייםשל , ציפייה

 .לעולם תגיע אל הקיום -ואחת היא לאיזה יצור תיגש , היצורים חיים סביבך
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, חניכינו מחנכים אותנו. שלי פועל עלי כשם שאני פועל עליו" אתה"ה. קשר פירושו הדדיות

כמה . מגלה נסתרותיו כשנוגעת בו מילת היסוד הקדושה" רשע"ה גם. יצירותינו יוצרות אותנו

 .אנו חיים בזרם ההדדיות של העולם, אנו מחוברים שלא מדעת! נוכל  ללמוד מילדים ומחיות
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ולּו בתור , אבל באיזו זכות בחרת בה; כאילו זה הקשר היחיד בין בני אדם, אתה מדבר על אהבה -

 ?גם שנאה והנה יש בעולם, יחידהדוגמה  

עדיין אין היא שוכנת , *בשלמותוכלומר כל עוד אין היא רואה יצור , "עיוורת"כל עוד האהבה  -

אין אדם שונא אלא חלק ; השנאה מטבעה לעולם עיוורת. באמת תחת כנפי מילת היסוד של הקשר

כולת כל הרואה יצור שלם ומוכרח לדחותו אינו מצוי עוד בתחום השנאה אלא בתחום הי. של יצור

יש שאדם אינו מסוגל לומר אל האדם העומד מולו את מילת ". אתה"האנושית המוגבלת לומר 

והוא מוכרח לדחות את , שכוללת תמיד את אישור קיומו של היצור שכלפיו היא מופנה, היסוד

ויחסיות זו תּוסר , קשר מכירה את  יחסיותה-לתוך-בו הכניסה, כאן המחסום: חברו או את עצמו

 .ילוק המחסוםרק עם ס

 .אך השונא שנאה ישירה קרוב לקשר יותר ממי שאין בו אהבה ושנאה
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אחת היא ". לז"ב" אתה"שבעולם שלנו סוף כל  ,זו המועקה הנשגבה שהיא מנת חלקנו, אמנם כן

, או הוחדר באמצעים, מן הרגע שהקשר עשה את שלו: כמה בלעדית הנוכחות בתוך הקשר הישיר

והוא , אולי הארי שבחבורה ובכל זאת אחד ממנה, יקט בין האובייקטיםלאובי" אתה"הופך ה

. מימושה של יצירה במובן אחד כרוך בוויתור על מימושה במובן אחר. מוגדר במידה ובמשקל

יצור טבעי שלפני דקה נגלה לפַני בסוד שיח חוזר ונעשה ; נמשכת כהרף עין תיתִמ האההתבוננות 

ואפילו האהבה עצמה . נקודת מפגש של חוקים ומשפטים  -לסיווג , לניתוח, מיד מושא לתיאור

אך רק בתוך כדי חילופים בלתי פוסקים , היא נמשכת; אינה מחזיקה מעמד בתוך הקשר הישיר

חי לא לצדי אלא, שזה עתה היה אחד ויחידהאדם . בין בפועל ובין בכוח לא בבחינת ניסיון אלא  ,ִנכְּ

עכשיו אּוכל . כמּות בעלת צורה, סכום של תכונות ,כבר חוזר ונעשה הוא או היא, בתוך כדי מגע

אך כל עוד אוכל לעשות כן אין הוא , את גון שיחו ואת גון חסדו, לשוב ולהעלות ממנו את גון שערו

 .שלי" אתה"ה, ואועדיין אין ה, עוד

או לכל הפחות להיכנס שוב ושוב , בעולם דינו ודרכו להיות לדבר" אתה"ו" אתה"כל 

לפני  או אחרי היותו  -כל דבר ודבר בעולם יכול : בלשון האובייקטים תאמר. לעולמם של דברים

ת אבל לשונם של אובייקטים תופסת פינה אח. שלו" אתה"כלשהו  בתור " אני"להיגלות ל -לדבר 

 .בלבד של החיים הממשיים

כאילו זה , אלא שעניין זה אינו כה מסודר תמיד. הוא הפרפר" אתה"ה, הוא הגולם" לז"ה

 .אלא לעתים קרובות הוא סבך סבוך כפול ומכופל של מאורעות שיסודם כפילות, יוצא וזה בא
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 .בראשית היה הקשר

כלומר בשפה של אותם עמים שנשארו עניים , "פרימיטיבים"התבוננו בשפת ה

הגרעין החי של שפות . נוכחות מעשים עתיריבאובייקטים וחייהם מושתתים על מעגל קטן של 

התפרצה  שמהן, לדקדוקצורות ראשוניות הקודמות  -מיליים שלהן -המשפטים החד, אלו

. מיליים האלה מציינים לרוב את הקשר בשלמותו-חדה המשפטים -רבגוניותן של צורות המילים 

שם במקום שאחד בוכה "מילי שמשמעו -ואילו לזּולּו משפט חד, "רחוק מאוד: "אנו אומרים

-ותושב ארץ האש עולה על חוכמתנו האנליטית ומבטא משפט חד; "'איבדתי את דרכי, אימא'

וכל אחד מהם מצפה , רעהו פניהם איש אל: "מילי של שבע הברות שמשמעותו המילולית היא

בתוך מכלול ". אבל אינם רוצים לעשותו, שזולתו יציע לעשות את מה ששניהם כמהים שייעשה

אך , כמו בתבליט עודם מונחים -הן לפי שמות עצם הן לפי שמות גוף  -האנשים הפרטיים , שלם זה

מה ; ל השקפהמה שחשוב אינו התוצאות של ניתוח וש. ממדי-בלי העצמאות של הפיסול התלת

 .הקשר החי, שחשוב הוא האחדות הראשונית האִמתית

או , אנו מאחלים לו כל טוב או נשבעים לו אמונים, אנו מברכים את הפוגש אותנו

אינו מבטא עוד !" ַהייל"גם )אלו אך כמה עקיפות נוסחאות בלויות . ממליצים עליו לפני האלוקים

ת הקשר האפריקאית שהיא לעולם צעירה ומלאת לעומת ברכ( ייפוי הכוח שבמקורו מעוצמתדבר 

תריח ", או הגרסה המצחיקה והנשגבה של האינדיאנים באמריקה, !"אני רואה אותך: "חיים

 !"אותי
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אפשר לשער שהן הקשרים והמושגים הן הדימויים של אישים ושל דברים התגבשו מן  

, הגירויים הבסיסייםהרשמים ו. הדימויים של קשר בתנועה ומן הדימויים של קשר בעמידה

ומן  ;,החוויה מול הנוכח, נובעים מן הקשר בתנועה, "האדם הטבעי"המעוררים רוחניות אצל 

עד ; אין הוא נותן את דעתו, שהוא רואה בכל לילה, על הירח. החיים עם הנוכח, הקשר בעמידה

ו במגעו משהו קוסם אותו בתנועותיו או גורם ל, מתקרב אליו, שהלה מופיע מולו בשינה או בהקיץ

וגם לא דימוי חזותי , מכל זה אין האדם שומר לא דימוי חזותי של מעגל אור נודד. חמור או חמוד

התנועתי של פעולת הירח  צלם הגירויאלא תחילה רק את , של ֵשדים ששייכים לו בדרך כלשהי

בפעם  רק עכשיו ניצת: אט התמונה האישית של ירח פעיל-שממנה נפרדת אט, הגועשת דרך גופו

ומדי לילה בלילה הוא ניצת בתור הייצוגים של נושא או , נודע-הראשונה הזיכרון של הנספג והלא

נעשה , בלוולסאפשר להתנסות בו אלא רק -שבראשיתו אי, "אתה"ורק עכשיו ה, נשוא של פעולה

 . הוא או היא, משהו

, המאפיין את הופעת כל היצורים מבראשית והשפעתו נמשכת זמן רב, מתוך הקשר הזה

שהמחקר בן זמננו נתן עליו את דעתו והרבה לעסוק , יש להבין אותו גורם רוחני בחיים הקדמוניים

והוא הכוח המסתורי שמושגו נמצא בכל מיני צורות בתוך , אך הוא עדיין לא נתפס דיו, בו

או  נההוא המא, אצל עמים טבעיים רבים( כאן שניהם עדיין אחד)המדע האמונות או בתוך 

ָמןשמהם נמשך קו ישר אל , דאנרהאו ָרהְּ כאריס של   ואל, דינמיס ואל, במובנו המקורי הבְּ

, יש מי שרואים בו כוח שמעל לחושים ומעל לטבע. מכתבי השליחיםשל כישוף והפפירוסים של ה

חוויות גופם מותחות . הולמות את הגדרותיהם של הקדמוניםשאינן , לפי ההגדרות שלנו שניהם

עצם המחשבה על קיומו ; ביקורים אצל המתים" כדרך הטבע"ולכאן שייכים , גבולות עולמו את

, "הכוח המסתורי"שהם מייחסים להן את  ,התופעות. של דבר חסר חוש נראה להם חסר היגיון

הליכים שהם תוהים עליהם משום שהם כלומר סך כל הת, כולן תהליכים בסיסיים של קשר

שמפקידים אצלם מדי לילה בלילה , הירח והמת. מגרים את גופם וטובעים בהם צלם של גירוי

, ולחיה שחורצת להם את לשונה, אבל גם לשמש שצורבת אותם, יש להם הכוח הזה, עינוי או עונג

תמיד  המאנה הוא. ִידשזמרתו נוסכת בהם עוז לצ ןמאאשול, שעינו מטילה בהם מרות אלוףול

ועקבות זכרו נשארות לאחר שצלם , מצמרר' אתה'שם -מי שעושה מאיש הירח אי, המחֹולל

בצלם הזה ; המופיע בכבודו ובעצמו רק כנושא או נשוא של פעולה, הזיכרון היה לצלם האובייקט

של " תמונת העולם. "לפעול אותה פעולה, אם יש לו למשל אבן קסמים, יכול גם האדם

אלא משום שכוח , לא משום שהיא עומדת על כוח  כישוף  אנושי כלשהו, רימיטיבים מגית היאהפ

לסיבתיּות בעולם . מקור לכל הפעולות האִמתיות, כזה אינו אלא פרט אחד מתוך מכלול הכוחות

תנועה , יציאה והתפרצות של כוח, אלא היא הבזק המתחדש תמיד, הזה שלו אין רציפות

ספר אך כנראה פרימיטיבית יותר מן הִמ , המאנה הוא הפשטה פרימיטיבית. הר געשפתאומית של 

את המאורעות הזיכרון מחנך את עצמו ומסדר בשורה זה לצד זה  .טבעית יותר ממנו-לא על

, שהוא החשוב ביותר מבחינת יצר הקיום, "מחֹולל"ה; וזעזועים ראשוניים הגדולים של קשר

; מבליט את עצמו ועומד על שלו, ועד תמיד קדימה בכוחצ, והבולט ביותר מבחינת יצר הידיעה

נשאר מבּודד , צועד אחורה, המתחלף של החוויות" אתה"ה, המשותף פחות, ואילו החשוב פחות

, בסוף, והשלישי; אט אובייקט ומתארגן בקבוצות ובסוגים  לאט אף יותר-נעשה אט, בזיכרון

השותף השני , אבל  בהיר מאין כמוהו, רחלעתים מחריד יותר מן המת ומן הי, הנורא בניתוקו

 ". אני: "מופיע" שאינו מתחלף"
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כמו שאין היא  ,"העצמי"אין המודעות העצמית שייכת ָלָרשות הראשונית של יצרי הקיום 

כי אם הגוף אשר אינו , לא האני מבקש להתרחב; אלא במידה קטנה ביותר, שייכת לשאר היצרים

להיות , כלי משחק, ליצור כלי עבודה, בקש לעשות דבריםהוא ולא האני מ; מהו" אני"יודע 

אינו בנמצא ולּו בצורה התמימה ביותר , אני יודע משמע אני קיים, cognosco ergo sum; "יוצר"

. ולּו הילדותי ביותר, וגם לא המושג של הסובייקט  היודע, אפילו בתהליכי הידיעה הפרימיטיביים

ומתוך המילים הראשוניות , קתרמתפהאני מופיע כשהוא לעצמו מתוך החוויה הראשונית כשהיא 

 .על ידי הפיכת הבינוני הפועל לדבר בפני עצמו, אני-מחולל-האתה ואת-מחולל-החיוניות אני
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בכך שהאדם , מתגלה בתולדות הרוח של הקדמונים היסודההבדל הבסיסי בין שתי מילות 

בדרך הטבע וכמעט , התרחשות הקשר הראשוני בתוךאתה -הקדמון אומר גם את מילת היסוד אני

אינה , לעומת זאת, לז-מילת היסוד אני; "אני"כלומר לפני שהוא הכיר את עצמו  בתור , ללא צורה

 ". אני"באמצעות התנתקות ה,  מתאפשרת כלל אלא באמצעות הכרה זו

אך מקורה אינו חיבור יחדיו , "אתה"ו" אני"מילת היסוד הראשונה אמנם מתפצלת ל

מילת היסוד השנייה מקורה ". אני"היסוד הזאת קיימת לפני קיום ה מילת; שעשוי מזה ומזה

 ". אני"מילת היסוד הזאת באה לכלל קיום רק אחרי קיום ה; "לז"ו" אני"חיבור יחדיו של  

, כשם שיש בה. כי היא התרחשות בלעדית, הפרימיטיבית התרחשות הקשרבכלול " אני"ה

כך בתוכה העולם נעשה , נכחו במלוא ממשותםהאדם והעומד , שני שותפים בלבד, על פי טבעה

גם אם עדיין אינו ער , "אני"מערכת כפולה שבה האדם כבר חש משהו מן הפתוס הקוסמי של ה

לז -כלול בעובדה הטבעית שממנה ֵיצאו מילת היסוד אני" אני"עדיין אין ה, לעומת זאת. לכך

ושי בתור נושא החושים ובין העולם עובדה זו היא ההבחנה בין הגוף האנ". אני"וניסיונותיו של ה

אבל הבחנה זו נשארת במישור של , הגוף לומד להכיר את המיוחד שבו ולהבחין בו הבחנות. סביבו

 .בתור התייחסות עצמית" אני"ועל כן אין ביָדה  ללבוש צורה שכוללת את ה, דבר לצד דבר

, ותק מן הקשרשל הקשר מציג את עצמו מחוץ לקשר וקיים גם במנ" אני"אבל כאשר ה

, אל  עובדת התנתקות הגוף מהעולם סביבו -שנמתח עד דק וקיים במעשיו בלבד  -זה " אני"נכנס 

רק אז יכולים להתחיל להתקיים מעשה . ומפיח בו רוח חיים של האני בתור התייחסות עצמית

מציג " אני"ה": אני"וניסיונותיו של ה, לז-צורתה הראשונה של מילת היסוד אני, המודע" אני"ה

מעשה . ועל העולם מסביב בתור האובייקט שלו, את עצמו ומצהיר על עצמו בתור נושא החושים

אך מאז נאמר בפעם הראשונה ; "תורת ההכרה"ולא לפי , "פרימיטיבי"זה אמנם מתרחש באופן 

אלא , "אתה-עץ"ובין " אני-אדם"באופן שאין מדובר עוד בקשר בין , "אני רואה את העץ"המשפט 

מאז אותו רגע כבר עומדת מחיצה בין  -מודע -אובייקט על ידי הקביעה של אדם-סת עץבתפי

 .נאמרה, המילה של הפֵרדה, לז-מילת היסוד אני; סובייקט ובין אובייקט
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 ?אותה מועקה שהיא מנת חלקנו התהוותה אפוא בימי קדם -
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הקיום , יים המודעיםאך בח. אם החיים המודעים של האדם התהוו בימי קדם: אכן כך קרה -

, הרוח מופיעה בתוך הזמן בתור התרחשות. הקוסמי הוא שחוזר ומתגלגל בהתהוות אנושית

 .מעבר לזמן, אך הרוח היא שמכילה תמיד את הטבע, לוואי של הטבע תופעתואפילו בתור 

, אך באמת שלו; שמות רבים לניגוד בין שתי מילות היסוד בזמנים שונים ובעולמות שונים

 .הוא שוכן בבריאה, לכל שם מעבר
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 ?ככלות הכול אתה מאמין אפוא בגן עדן בימי הקדם של האנושות -

ובוודאי היה העידן שאוכל לחזור אליו בחשיבה היסטורית  -גם אילו היו הימים ההם גיהינום   -

 .אך חסר ממשות לא היה; מלא זעם ואימה ועינויים ואכזריות

נגד  חמסמעשה אך אפילו ; חוויות הפגישה של האדם הקדמון אמנם לא היו נופת צופים

ומזה , מזה מוליכה הדרך אל האלוקים! מי שחי ַחֵיי ממש טוב מחסד רפאים לאָלפים חסרי ָפנים

 .כלום-רק אל הלא
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ר לנו את  חייו אשר גם אילו נפתחו מנעּולי חייו לפנינו עד תום לא יכלו לתא,  האדם הפרימיטיבי

האדם הפרימיטיבי אינו יכול להציע לנו אלא , הממשיים של האדם הקדמון אלא על דרך הדימוי

 .מידע מלא יותר יונקים אנו מן התינוק. הצצה חטופה ביחס הכרונולוגי שבין שתי מילות היסוד

לת מי, הטבעית גלוי לנו בעליל שהמציאות הרוחנית של מילות היסוד נובעת מן המציאות

 .לז נובעת מנטיית הטבע להפרדה-ומילת היסוד אני, אתה נובעת מנטיית הטבע לחיבור-היסוד אני

אופק חייה ; פעולת גומלין גופנית, הם זורמים זה אל זה, חיי העּובר הם חיבור טבעי טהור

; של הישות המתפתחת מופיע אפוא הן ַחרּות באופן מיוחד בחיי הנושאת אותו הן בלתי חרות שם

החיבור הזה קוסמי כל כך עד שהאגדה היהודית . כן אין הוא שוכב רק ברחם של האם האנושיתש

דבר זה נתפס אצלנו ; ובשעת לידתו הוא שוכח הכול, מספרת שבתוך גוף אמו יודע אדם הכול

ואותו חיבור קוסמי אכן מוסיף להיות אצלו תמיד בבחינת . כפענוח חלקי של כתובת קדמונית

כפי שטועים לחשוב מי שרואים , מיהה זו אין פירושה בקשה לחזור לאחורכ. משאלה נסתרת

גם  -היא פרח של הטבע , אדרבה; שכן הם מחליפים אותה בשֹכלם הם, ברוחניות טפיל של הטבע

, של ישות שנולדה מהרוח אלא שכמיהה זו פונה לחיבור הקוסמי. אם היא פגיעה לכל מיני מחלות

 . האִמתי שלה" אתה"ל

: כל ילוד אנֹוש שמתפתח שרוי כמו כל ישות מתפתחת בתוך רחמה של האם הגדולה

ורק , ממנו הוא נפרד עם היכנסו לחיים אישיים. בטרם קיבל צורה, מובחן-הלא, העולם הקדמון

. הוא נמלט מהם ושב לחיקה( ודבר זה חוזר וקורה מדי לילה גם לאנשים בריאים)בשעות האפלות 

לילוד אישה ניתן ; נה מבהילה ופתאומית כהתנתקות מן האם הגשמיתואולם התנתקות זו אי

מתוך .  כלומר בקשר, פנאי להחליף את החיבור הטבעי ההולך ונשמט עם העולם בחיבור רוחני

 -אך עדיין אין היא שלו , התוהו ובוהו היוקד והאפל הוא פוסע אל הבריאה הצוננת והמאירה

, למששה, לשומעה, עליו לראותה; אותה ממשית בעבורועדיין עליו לגרור אותה בכוח ולעשות 

אין היא ; הבריאה מגלה את כושר הצורה שלה במפגש. כדי שתהיה העולם שלו,  לתת לה צורה
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מה שעתיד להיות אובייקט רגיל  . היא מקבלת את פני דורשיה; נשפכת לתוך חושים שממתינים לה

פתח אלא לאחר מאמצים רבים וחיזורים בסביבתו של האדם הבוגר אינו נרכש  אצל האדם המת

ואין דבר שמגלה את עצמו אלא מתוך כוחה ההדדי של  , אין דבר שהוא מכלל הניסיון; רבים

, (גם רובה של הערּות שינה היא)כך התינוק חי בין שינה לשינה , כמו האיש הפרימיטיבי.  נוכחות

 .  בתוך הברק והברק הנגדי של המפגש

עוד קודם . לקשר ניכרת כבר בשלב המוקדם והאטום ביותרראשוניותה של הכמיהה 

; נודע-מבטים בוהים חודרים את החלל הסתום ונמשכים אל הלא, שאפשר לתפוס פרט כלשהו

,  בליטות הידיים הרכות מחפשות, וככל הנראה גם ללא תכלית, ללא צורך כלשהו במזון, ולעתים

לא , תקרא לתנועות אלו תנועות של ִחיּות גם אם. נודע-אוחזות באוויר הריק ומבקשות את הלא

על , לאחר התנסויות ארוכות, כי דווקא המבטים האלה סופם שינוחו. תתרום מאומה להבנתם

דווקא ; אדום ולא יניחו לה עד שתיפתח לפניהם הנשמה של האודם על טפט ערבסקהדוגמת 

ויתפסו גוף שלם , שעיר" ידוב"התנועות האלה יקבלו את צורתן החושנית והמוגדרת דרך מגע עם 

אלא התמודדות , הן המבטים הן התנועות אינם התנסות באובייקטים; באהבה רבה בלתי נשכחת

ייחוס "זה אינו בשום פנים  " דמיון"אולם  " )דמיוני"גם אם הוא רק  -חי ופועל ,  עם העומד כנגד

וגם כשהעומד החי ; ולהדחף ליצור קשר עם הכ, "אתה"הוא הדחף להפוך הכול ל; "של נפש לכול

 מייחס אותו דחף לדימוי או לסמל פעילות, ובמקומו עומד רק דימויו או סמלו, והפועל מולו נעדר

ללא הרף אל , ללא משמעות, הגדרה גם ציוצים דקיקים מצלצלים ללא(. חיה מתוך אוצרו המלא

אולי ? אך עם מי -לשיחה , מתחת לאף, אולם דווקא הם עתידים להפוך יום אחד; כלום-תוך הלא

הן כלי מלאכה איתנים , שמכונות רפלקסים, תנועות רבות. ובכל זאת שיחה, עם קומקום מפעפע

אלא ; ולאחר מכן יוצר ִאתו קשר, אין הילד תופס תחילה אובייקט כלשהו. לאדם שבונה את עולמו

אמירת , והקשר אליו; כף היד הקעורה שבה מתכרבל העומד מולי, הכמיהה לקשר היא הראשונה

ואילו התהוותו של האובייקט ; היא השנייה, עדיין ללא מילים, בעלת צורה היולית" אתה"

כמו , ושל היפרדות בין שותפים מאוחדים, פועל יוצא של התפצלות החוויות הראשוניות, מאוחרת

מתכון , צורה המבקשת תוכן, בתור נכונות, בתור סוג של קיום: הקשר, בראשית. התהוות האני

 .בנו עוהאתה הטב; הבסיס של הקשר; הנשמה

קיום ; האתה הטבעי מתממש דרך האתה שאנו פוגשים, בתוך הקשרים שאנו חיים בהם

סוף אפשר לקרוא לו באמצעות מילת -וסוף, ונתפס באופן בלעדי, האתה בתור מי שעומד מולי

 . יסודו בבסיס זה של הקשר -היסוד 

בתחילה דחף למגע של )ת הדחף למגע האתה הטבעי מבטא את עצמו תכף ומיד באמצעו

והוא קובע תמיד שמדובר בהדדיות   , (חזותי עם יצור אחר" מגע"ולאחר מכן גם ל, מישוש

או כאשר אין , דחף ליצור דברים דרך סינתזה)אבל גם אחר כך נוסד דחף היצירה ; "חיבה"וב

". שיחה"ומתחילה ה" שמואנ"כך התוצר (. פירוק וגזירה לגזרים: דרך אנליזה, הדבר עולה בידו

ובכלל זה למימושים ולאכזבות , "אתה"התפתחות נפשו של הילד קשורה ללא הפרד לכמיהותיו ל

הבנת . ולרצינות הטרגית שכרוכה בחוסר ישע, למשחק הכרוך בניסוי וטעייה, של כמיהות אלו

תקדמת רק ומ, תופעות אלו על בוריין מוגבלת  על ידי כל ניסיון לצמצמן למעגלים צרים יותר

הושטת היד  :קוסמי-את מקורן הקוסמי והעל, בתוך כדי חשיבה ודיון, כאשר שומרים בתודעה

גם אם , שהאדם יצא ממנו לגמרי בגופו, מובחן שטרם קיבל צורה-החוצה מן העולם הקדמון הלא

לאט רק -האדם בעל הממשות המלאה עומד להתפתח לאט; ונולד לתוך העולם, עדיין לא בממשות

 .ניסתו לקשריםדרך כ
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רגעים של קשר מתגבשים , העומד מולי מופיע ונעלם". אתה"דרך ה" אני"האדם מגיע ל

,  ובתוך תהליך השינוי הולכת ומתבהרת מפעם לפעם מודעות לשותפים הקיימים תמיד, ומתפרדים

ואינה , "אתה"בתוך היחס ל, היא אמנם מופיעה  לעת עתה רק בד בבד עם הקשר. המודעות לאני

אך היא הולכת ומתפרצת ; בעצמו" אתה"ואינו ה" אתה"י שמבקש את המּוכרת אלא בתור מ

עד שהחיבור ניתק והאני עומד להרף עין מול אותו עצמו שהתנתק ממנו כאילו הוא , בחוזקה

אך כעבור רגע שב האני וקונה את עצמו ומכאן ואילך הוא נכנס לקשרים מתוך ; כלשהו" אתה"

 . מודעות זו

 של קשר" אתה"כי גם אילו היה ה .לת היסוד השנייהאת מי רק עכשיו אפשר לחבר

לא היה נעשה אובייקט  ,כלשהו" אני"של " לז"הוא לא היה מגיע עד ל ,תמיד מצטמצם ומחוויר

וממתין  שטרם נתפס ,בפני עצמו" לז" אלא היה נעשה מֵעין ,שמחוץ לקשר ושל ניסיון של תפיסה

 היה מתרומם מעל לסביבה הקרובה משבדרכו לחיים של מ נכון שהגוף .של קשר לרגע חדש

ולא  ,זה-על יד-של זה אבל רק במישור ,ומוציא לפועל את דחפיו שמקבל את תחושותיו בבחינת מי

פושט צורה  אבל עכשיו האני המופרד .ביו אני לבין אובייקט של ההפרדה המוחלטת במישור

 של סובייקט ודיתמעולם ומלואו של ממשות לנקודה תפק ומצטמק הוא הולך :ולובש צורה

 וִאתו יחד יוצר, ומתיישב בחברתו מתגבר עליו ,"לז כשהוא לעצמו"וניגש לכל  ,שמתנסה ומנצל

אך  נוקט עמדה כלפי הדברים, "לז-אני"באומרו , "אני"האדם בעל ה .את מילת היסוד השנייה

דרך , ובודק פרטי פרטים כשהוא מתבונן מקרוב הוא רוכן ;בזרם ההדדיות אינו עומד מולם

דרך  כשהוא מתבונן מרחוק או מסדר את הפרטים בתור נוף, הזכוכית המגדלת האובייקטיבית

 , בלי לחוש את הבלעדיות הוא מפרק את הדברים לפרטים בהתבוננותו ;המשקפת האובייקטיבית

ואת  , אלא בתוך הקשר את הראשון לא יגלה -בלי לחוש עולם ומלואו  או שהוא מתחבר אליהם

בבחינת  הוא מתנסה בפעם הראשונה בדברים רק עכשיו .רק מן הקשר והלאה האחרון ימצא

ת יכֹושי ,תכונות לאחר כל חוויה של קשר אמנם נשתמרו בזיכרונו בעבר :סכום של תכונות

רק מתוך  קודם ;הדברים עשויים מתכונותיהם נראים לו אבל בפעם הראשונה  ,הזכור" אתה"ל

שר הוא היה  ,כל אחד על פי טיבו, או בתור מחשבה תור תמונהאו ב בתור חלום ,זיכרונו של הק 

 . את הממשות עצמה ,ומכיל את כל התכונות "אתה"ב המתגלה  ביתר שֹאת את הגרעין משלים

 ;של זמן ושל סיבתיות, של חלל בתוך מסגרת הוא ממקם את הדברים בפעם הראשונה עכשיו

אמנם  .את תנאי קיומו ,את מידתו ,מהלכואת  ,את מקומו כל דבר מקבל בפעם הראשונה עכשיו 

אשר בתוכה כל  ,הבלעדיות אבל אך ורק בתוך העמידה מול ,מופיע אף הוא בתוך החלל " אתה"ה

ואינו משמש לו לא כגבולו ולא  ,"אתה"שממנו בולט ה ,אינו יכול לשמש אלא רקע דבר אחר

 אין אדם חי אותו  -עצמו אבל רק כתהליך המממש את  ,מופיע בתוך הזמן "אתה"אף ה ;כמידתו

" אתה"ב שראשית עוצמתו הטהורה "משך זמן"הוא  אלא  ,קבוע ומסודר, כחלק מרשים ,כחתיכה

לשרשרת של  אבל אינו משחיל את עצמו ,יחדיו ובתור פעּול בתור פועל מופיע "אתה"ה .בלבד

 .מאורעותהוא בבחינת ראשיתם ותכליתם של ה" אני"אלא בזכות ההדדיות עם ה ,סיבה ומסובב

 שלנו" אתה"מהיות ה קודם מתגלגלים הדברים". לז"אין סדר אלא ב :כלל גדול בעולם האדם

 .מערכת מסדרת יודע" אתה"אין ה .ואחר כך הם זוכים בסדר, שלנו" לז"להיות ה
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עלינו להוסיף הצהרה שנייה אשר בלעדיה יישאר חלקה , אך אם הרחקנו לכת עד הלום 

. עולם מסודר אינו סדרו של עולם: ראשונה שבר כלי חסר תכליתשל האמת היסודית בהצהרה ה

אז נשמע פתאום . שבהם נגלה סדרו של עולם בתור נֹוֵכחַ  -כהרף עין  -יש רגעים של קרקע נסתרת 

לא : רגעים אלו חיים לעולם וחולפים כרוח. הצליל אשר תוויו הסתומים הם העולם המסודר

וקרני כוחם חודרות אל , נכנס ליצירתו ולידיעתו של האדםאך כוחם , זכר תוכן כלשהו נשמר מהם

 .אלה תולדות כל אדם ואדם ואלה תולדות בני האדם. העולם המסודר וממיסות אותו שוב ושוב
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 .עולם כפול לאדם כשם שיחסו של האדם אליו כפולה

הוא חש את מה ; בתור דברים, סתם דברים ומה שיש, האדם חש את מה שקיים סביבו

, דברים שמורכבים מתכונות, סתם תהליכים ומה שעושים בתור תהליכים, שמתרחש סביבו

תהליכים שרשומים במסגרת , דברים שרשומים במסגרת החלל, תהליכים שמורכבים מרגעים

 ,ומּושווים להם ונמדדים על פיהם אחרים ובתהליכים בדברים דברים ותהליכים שגובלים, הזמן

 ,וממושךהוא  מגושם ,במידה מסוימת שאפשר לסמוך עליו עולם ;עולם מנותק ,עולם מסודר

אפשר לספר על , אותו שוב ושוב מן הזיכרון לשלוףאפשר  ,אפשר לסקור את נקודות חיבורו

אם כך  ,נצמד לעורךָ  ,הנה הוא עומד; בעיניים פקוחות בעיניים עצומות ולבדוק אותו אודותיו

 ,וכך הוא נשאר לפי רצונך ,האובייקט שלך הוא ;אם כך תעדיף ,ומכורבל בתוך נפשך ,תחשוב

עולם זר  הוא מניח, "האמת"ואתה מסגל אותו אליך בתור  אתה חש אותו באמת .בחוץ ובפנים לְּ

 ;עם אחרים "הבנה"רק בנוגע אליו תוכל להגיע לכלל  .אך אינו נותן לך את עצמו לך לקחת אותו

עם  אך אינך נפגש בו ,לכם אובייקט משותףלשמש  , בעיני אחרים אף שדמותו שונה ,הוא מוכן

 אך אם תמות בו ,אתה סומך עליו שישמור עליך ,לא תוכל להתקיים בעולם בלעדיו  .אחרים

 .כלום-תיקבר בלא

, בלבד אחת *הוויהמול , או שהאדם נפגש עם הקיים ועם המתהווה בתור עומדים מולו

ומה שמתרחש קורה לו בתור , ר מאורעמה שיש שם נגלה אליו בתו; ומול דברים רק בתור הוויה

בך תלוי באיזו ; מידה ודמיון חלפו; הוא לבדו כל העולם ומלואו, אין דבר אחר נֹוֵכח מלבדו; הוויה

אבל כל , המפגשים אינם מסתדרים לכלל עולם. מידה יהיה הקיים ללא מידה למציאות עבורך

אך כל אחד ואחד עֵרב , ם זה לזהאין הם מחוברי. אחד ואחד סימן הוא עבורך לסדרו של העולם

כי הוא מופיע לפניך חדשים , והעולם המופיע לפניך כך אינו מהימן. לחיבור בינך ובין העולם

כי , אין לו משך זמן; כי כל דבר שבו ידו בכול ויד כול בו, אין הוא גוף גשמי; לבקרים ואין לו מילה

, אם תשגיח בו: לא תשגיח בו. ולא תרפהוהוא בורח גם אם תאחז בו , הוא בא גם אם לא קראת לו

אך ; ייעלם, אם לא ייפגש ִאתך, אם לא ימצאך; הוא בא לדרוש אותך, הנה הוא בא. תכלה אותו

נפשי "אם תקרא לו  ; אלא ניגש אל מקומך, אין הוא עומד מחוץ לך. בדרך אחרת, בוא יבוא שוב

: הוא ההווה שלך. פן תכלהו -נפשך אך הישמר לך מלנסות להעתיקו אל תוך : לא תגזים, "ומאודי

על כורחך תעשה , להתנסות בו ולהשתמש בו, תוכל לעשות ממנו אובייקט; אין לך הווה אלא דרכו

אתה אומר אליו ; בינך ובינו שוררת הדדיות של נתינה. עוד זאת שוב ושוב עד שאין לך הווה

לא תשיג שפה משותפת . מוונותן לך את עצ" אתה"הוא אומר אליך , ונותן לו את עצמך" אתה"

אבל הוא מורה לך לפגוש אחרים ובמפגשים האלה לעמוד ; ִעמו אתה  בודד; עם אחרים בנוגע אליו
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שבו מצטלבים הקווים המקבילים " אתה"והוא מוליך אותך בחסד בואו וביגון צאתו אל ; איתן

 .נצחהוא עוזר לך רק לטעום את ה,  אין הוא עוזר לך לשֹרוד בחיים. של הקשרים

30 

 .מחובר יחדיו בחלל ובזמן" לז"העולם של 

 .אינו מחובר יחדיו בחלל ובזמן" אתה"העולם של 

 .כאשר התרחשות הקשר מסתיימת, "לז"להפוך ל חייבהמיוחד " אתה"ה

  .להתרחשות הקשרעל ידי כניסתו  , "אתה"להפוך ל יכולהמיוחד " לז"ה

בו ; את עולמו" לז"הן מביאות את האדם לראות בעולם ה". לז"אלו שתי זכויות היסוד של עולם ה

. פעולות וידיעות, והוא אף מציע לאדם כל מיני גירויים וריגושים, עליו לחיות ובו נוח לו לחיות

בתור הרפתקאות נפלאות " אתה"בדברי הימים השורשיים והשימושיים האלה מופיעים רגעי ה

, כי הם מוליכים עד לקצה, אך מסוכנים, הם אמנם שובי לב בקסמיהם –ירה ושל דרמה של ש

, מערערים את הביטחון, מניחים אחריהם ספקות יותר מסיפוקים, מרופפים מסגרת בטוחה

מדוע לא להישאר , "עולם"אם על האדם לעבור ממנו שוב ושוב אל ה. אך גם נחוצים *נוראים

? דר את כל העומד מולנו ולהחזירו הביתה אל עולם האובייקטיםמדוע לא לקרוא לס? "עולם"ב

, "אתה"מדוע לא לומר  -לרעיה או למלווה ,  לאב  -" אתה"ומדוע בשעה שאין מנוס מאמירת 

במיתרי הקול עדיין אין פירושה אמירה של מילת " אתה"הרי הפקת הצליל ? "לז"ולהתכוון ל

אהבה בתוך הנשמה אינה מסוכנת כל עוד אין של " אתה"הרי אפילו לחישת ; הנוראההיסוד 

 .הכוונה האִמתית אלא להתנסות ולהשתמש

לולא היו אמצעי בטיחות . עתיד הוא לשרוף אותנו כליל, אפשר לחיות-בהווה ערטילאי אי

רק בו אפשר לעשות סדר , אדרבה -ואילו בעבר ערטילאי אפשר לחיות . להתגבר עליו מיד ועד תום

 . ואז הרגע יחדל לבעור, אדם צריך רק למלא כל רגע ורגע בניסיונות ובתשמישים. בחיים

אבל החי ִעמו בלבד . אין אדם יכול לחיות" לז"ללא : לוא מובן המילהדע את האמת  במ

 .אינו אדם
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