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שעיקר דרכם רובו לפי השני.

כמובן, מתבלט הבדל זה בייחוד ברשות היחסים הבין אישיים, כלומר בדרך ההתנהגות שאדם 
נוהג בה בהליכותיו עם בני אדם. 

◆  ◆  ◆

האם יש לכם דוגמא לכך מחייכם? ◆

אולם, כשהמראית באה מן השקר, עד שהוא מחלחל בה בכולה, סכנה אורבת לקיומם המהותי 
של היחסים הבין אישיים. ואף אין הדבר דומה למי שאומר דבר שקר, למי שמסלף באמירה 

עובדה מן העובדות; השקר שאני מתכוון אליו אינו נעשה באמירה של דברים אלא בקיימותו של 
אדם, והרי הוא פוגע ומערער את היסוד הבין אנושי עצמו. עתים עלול אדם לאבד את הסיכוי 

הגדול להתרחשות האמיתית בין האני ובין האתה, ובלבד שיפרנס גנדרנות של תפלות.  

◆  ◆  ◆

הסבירו את הדברים במילים שלכם.  ◆

מה הוא אותו שקר עליו מדובר? איזה שקר יכול להיות ב"קיימותו של אדם"? ◆

מה ההבדל בין מהות כשרה לשקרית? מה כל-כך בעייתי במראית שקרית? ◆

קחו לכם רגע – כולם חייבים לחשוב, מי שרוצה יכול לספר – על פעם שבה לא הייתם עצמכם, 
שהתנהגתם לפי הדימוי ולא לפי הישות.

נתאר לנו עתה שני בני אדם מסוג הדימוי, היושבים זה על יד זה ומסיחים זה עם זה – ראובן 
ושמעון – ונמנה את מספר הפרצופים המשחקים במחזה זה. ראשית: הנה ראובן כפי שהוא 
רוצה להיראות בעיני שמעון, ושמעון כפי שהוא רוצה להיראות בעיני ראובן; אחריהם; דמות 

ראובן כפי שהיא נראית באמת בעיני שמעון, ודמות שמעון כפי שהיא נראית באמת בעיני ראובן, 
כשבדרך כלל אינה זהה עם הדמות הרצויה לשמעון ולהפך; הוסף לכך את ראובן כפי שהוא 

נראה בעיני עצמו ואת שמעון כפי שהוא נראה בעיני עצמו. ולאחרונה, ראובן כפי שהוא באמת 
ושמעון כפי שהוא באמת. שני יצורים חיים ושש דמויות מדומות, קהל רפאים ממש, המעורבים 

תכופות בשיחת השניים! אם כן, מה מקום האמת ביחסים הבין אישיים?

◆  ◆  ◆

מהי המשמעות של שיחה כזאת המלאה בכל כך הרבה דמויות? ◆

תהא משמעות המילה 'אמת' מה שתהיה בכל תחום אחר, הרי שבתחום היחסים הבין-אנושיים, 
משמעותה היא שבני אדם מגלים עצמם זה לזה כפי שהם הינם בישותם. אין זה חשוב שאחד 
יאמר לחברו כל מה שעולה על ליבו, אלא חשוב הוא שהאחד לא ייתן לשום מראית להשחיל 

עצמה בינו לבין חברו. אף אין זה חשוב מה תהיה על-פניו עומקה של השיחה, אלא שייתן אדם 
לחברו שהוא מתגלה בפניו להשתתף בהוויתו האמיתית. העיקר ביחסים הבין-אישיים שיהיו 

אמיתיים. בכל מקום שאין זה כך, גם האנושי אינו אמיתי. 


