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הסערה מן
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והריבולוציה ה״יחפים"
 להיות אדם צריך ? הדבר נלעג לא וכי

 הדשות לו שתהיה כדי לרבים, ומומחה גדול
 היה שאלמלי פשוטים, דברים מפיו להוציא
 משתקים הבריות היו בינוני, ארם אומרם

 בבוז עיניהם בו נותנים שהיו או מותו
ושוטה... בעם־הארץ כמו

 מה ר,וא, ויאמר טולספוי יבוא־נא ובבן
 אפילו רשאים איננו קטנים, בני־אדם שאנו,

:מפינו להוציא
 הסוציאל־ במשטר השויון הוא ,...ואיה

 אפשר ■אופן באיזה - הוא תמה - ? דימוקרטי
 למי־שהוא, אנו זקוקים שהרי ? אליו להניע
 על הנצבר הרכוש את למרובים ויחלק שיבוא

 יהיה סוף, סוף זה, מחלק והרי ? המועט ידי
 והחסרונות המעלות בל עם פשוט ודם בשר

 מרום מלאכי שמא או אשה. ילודי כל של
 יהא זה שדבר ומכיון ? זו חלוקה לשם ירדו
 ופלוני, פלוני בני-אדם של בדעתם תלוי

 שבינינו, המשובחים סן אלו יהיו ואסילו
 בנו ששלטו כשם בנו שולטים יהיו הם הרי

 אין שוב הלא זה ובאופן לפניהם. אתרים
*מתקיים?!.,. שויון שום

 הזקן מחשבות את אתם מוצאים שמא
 הרכוש חלוקת לאופן בנוגע *סוליינה ס״ייסנה

 שאתם אפשר זה ומשום בסקצח, פרימיטיביות
 לאלו, בנוגע חשדיו את למפרע פוסלים

? בידם מסור יהיה הסוציאל־דימוקרטי שהמשטר
 הגרף לו שתשש הזה, הדבר על הלא אבל

 ן דכל במעשה עכשיו אותו רואים ושאנו הזקן
 !בעצמו מרקם קרל גס עליו עמד ויום, יום

 ההברותי השויון להפרעת חשש לא שהוא אמת,
 אבל הבא, הפרוליטרי המשטר על־ידי בבונה

 דבר על חושב שהיה בשעה גוקפו, היה לבו
הריבולוציה. תקופת

; אחד במקום דברו כה והלא

 זה - היחפים מבין שהפרוליטריון ,יש
 הוא גם נגרר - הישן הסדר של הרקבון פרי

 שיפי אלא הפרוליטרית, התנועה עם ונסחף
 אל להתמכר ביותר נוטה הוא בחיים מצבו

.*הריאקציה של הנעלמות השאיפות
 הריבולו־ התקופות בכל המעשים ואמנם

 הסופרים של הספקות כי הוכיחו, ציוניות
זמן... ובכל מקום בכל לודאיות נעשים הנזכרים
 נכשלת תהא שלא ריבולוציה, לך אין

 הם, הם ודוקא מהוגנים. שאינם נבני־אדם
 שהריבולוציה אחרי בראש, מקום תמיד שנוטלים

 האבטוריסאות של השפעתן בבת נפרצה נבר
 כל את להריבולוציה שהקדישו המפורסמות,
 אושר וכל ידיעותיהן בל את מחשבותיהן,

חייהן...
 השלטון כי רואים, אנו אחד ענות בבוקר

 זה ,יחף' ניד נטצא הריבולוציוני ההמון על
 נפל ירושלים על שהשלטון כמו אתר, או

 האמתים, העם ומורי אשמדאי, בידי פתאום
 הארץ ומשחררי הרינולוציונית, התנועה מחוללי

 וסחופים, דוויים ונדים, נעים העריצים מעול
 המלך בשלמה ככרוכיא, וצוותים העם, נין

 ואסר: יתומו כתב את לכל שהראה בשעתו,
 אין שומע אבל ,*בירושלים מלך שלמה ,אני
 ואין ראש, למעלה עלו כבר היחפים בי להם.

 בי שבתם, ממרום אותם להדוף אפשרות נל
 נבין, יותר או כמגן, עליהם שומרת *.יחפותם

 דעת נקי אדם שום שאין מפני כבד, כענן
 כחיה מלחמה נם ולהחגר אליהם לגשת יבול

 להתגושש יבולה בריר, בל שאין זו, מאוסה
ריחה... מפני עמה

 טבעו פי על הוא שהמוני ה,יחף",
 את מבין הברתו, פי על רק ולא ותבונתו

 נטיותיו תעלומות נגלו לפניו ההמון; של טיבו
 יודע והוא ההמון, של הנלעגת ולשונו הגסית
 נתרפו ולצודו לו להחניף בלבו, אותו לתפוש

 והריבו־ הישר האדם דעת שאין בתחבולות,
 מוכרת והוא אותן, סובלת חתמים לוציונר

 סמנה ולנוס נריבולוציה מקומו את לעזוב
דוי... ובלב מהודק בחוטם
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 השליט נשאר וה״יחף• ובך כך ובין
 לפי הריבולוציה את וגומר רעש על היהידי

 הריאקציה, של הנעלמות השאיפות ולפי שפמו
 להן נועה בהיים, למצבו בהתאמה שהוא

ביותר."•

 של ,השפעתה מגיפה כאן כד באמת ובי
? ההיסטוריים• הפנינים כהלך פל האישיות

 והלא — האדוק המרקטיסטן שיתמה בודאי —
 אינדיבידו־ רית אפיקורסות, רית כזה רפיון

? הימנו נודף אליסמום
 בנוגפ הלכה לפסוק לא ברצוני אולם

 כי בכלל, בהיסטוריה האישי לתפקיד
 יסודים של השפעתם גבולי פל להראות אש

ה... י צ ו ל ו ב י ר ה מהלך פל ידועים
שההיס לתשוב, מקום יש אפילו אם שהרי

 נשמעת והמסוימה הרגילה במרוצתה טוריה
 ההויה, מראשית לה הרשומים להוקים, רק

 את לשנות יבול חיצוני גורם שום ואין
 לתקופת ענין זה אין אף־על־פי-כן דרכה,

 קבוע הברותי סדר שכל אפשר ריבולוציה,
 הצד מן כת כל שאין וכללים, גדרים לו יס

 היא דעת קלות אבל ממקומם, להזיזם יכול
 הפרטי הרצון של לתו כ י את להכחיש

 התנועה על חותמו את להטביע
 ברגע מהלךהפנינים ועל התוססת

 נמצאים שהם בשפה התהוותם,
נסצנדי". ,סטטום בכימיה הנקרא במצב

 בנוגע הכימיים החוקים קביעות למרות
 ולהרכבתם השונים היסודות של לריאקציה

 נתאמתו כבר הלא מזה, זה להפרדתם או
 אם הללו, לחוקים סותרים זמניים חזיונות

 שהיסודות בשעת תלה, הריאקציה רק
ם...! וי ה ומת נולדים
 אלא רוב פי פל אינה זו שהשפעה אמת,

 בהתבססו, החדש, הסדר וסוף ופראית, מקרית
והנצחיים, הכלליים והגדרים החוקים אל להכנע

 בנוגע אלא דנים אנו אין אנו גם הלא אולם -
 הריבולוציה!... של לרגע המעבר, לתקופת

 וגדל, הולך תולעת האדם בן הנה -
 ולא מעט ועוד אדמות, על־פני ואמיץ הולך
 המכות כל למרות כאלהים, להיות ממנו ימנע
ארה אפוא לכה והכות. השכם הכיתיו, אשר

1ארת לנצח תצלית אולי אתה, אותו לי
אשר הדבש ובארם לשונך ובהלקת בכררהך

שפתותיך... פל
ויבחר הבכור אתיו בקיל הורמיז וישמע

 ויורידם הטוב מלאכי כל את העצום ממחנהו
בני־האדם... אל ארצה

 ונחמדים הם פינים יפי הטוב ומלאכי
 אשר בעוד וחנינה, רוך מלא קולם למראה;

 הלא האדם אולם תכלים! היות רק יהגה לבם
 לאהבה לבו את ויקנו יראה, לפינים רק

-------- בהם לדבקה אותם
 וימשילם אהלו בתוך האדם וישכינם

ברכיו. על לפניהם ויכרע ידיו ממשי בכל
 אל אסף אויביו את בי האדם ידע ולא

 בכנפיהם לו הביאו וכליון ומות רפל וכי ביתו
 כמצודדים אליו, באו אשר הטוב, מלאכי

הזופם... האל לשולחם, נאמנים ובאורכים
 אל הטוב הביא ומבוכה מהומה רק כי

 פל והשקפתו ואיש איש כל בני־האדם. חיי
 ובשם בטוב; ובחירתו ואיש איש כל הטוב,
 בשם ואף הקודש, בסם הצדק, בשם הטוב,
 שהיא לאדם, האהבה בשם ואשרו, האדם

 בשם הורמיז, שליתי דברת לפי הטוב, תכלית
 אשר את ביניהם; מריבות ההלו אלה כל

 יהלל אשר ואת השני, יסתיר האחד, יבנה
 באדם, האדם יד ותהי השני, יחלל האחד,
 וחומות מבורכות ארצות חרבות לעיי והפכו

 ויגיעה בפסל הבונים בהן עמלו אשר בצורות,
 דורות זה כפים מוגר אתים ודם רבה,

לאלפים."
 ומשחקים מקרוב עומדים הסוב ומלאכי

רצון... שבס אדונם ואהרימן
 וכל המגפות הפילו מאשר יותר כי

 הרפים, המלאכים משלחות וכל התחלואים
 שנואי־נפש בבני־האדם, הטוב מלאכי הפילו

הזועם, האל

11
והרע הטוב

 האל ן, מ י ר ח א יכול לא כאשר ויהי
 על־ידי בני־האדם רות את להכניע הזועם,
— ולחומם לאבדם הטוב את בם וישלה הרע,

 המגפות כל אל האדם הסתגל סגל כי ...
 מלאכים משלחות כל ואל התחלואים בל דאל

 יום אותם הזועם האל בם נגף אשר דפים,
 גם אשר ויש להם, ויוכל אליהם וישר יום,

 לירוא חדל כי עד מהם, הסיק תועלת
מפניהם...
 אחיו ז י ם ר ו ה את אחרימן ויסת

:לאמר אליו ויאמר באדם,

 האמת, נשם רק הטוב, בשם רק הלא בי
 ולרפי בינה לתופי האהבה בשם הצדק, בשם

 האינקוי־ במות נבנו הצלב, מסעי באו אונים
 והוכרזה הריבולוציה גרדומי הוקמו זיציה,

הפרוליסריון!... של הדיקטטורה
 רק והלא הפרוגרס, בשם רק הלא בי

 ההתקדמות, בשם רק ברגרס, המלחמה בשם
 פתח נערכות לפנים ההליכה בשם רק

 בין הרבות וההריגות והשחיטות המלחמות
למדי. הנאורים בני-חאדם

 בשם רק האושר, בשם רק הלא כי
 האנושיות גאולת בשם רק קודש, שכולו העולם,

חרב!... גוי אל גוי ישא
 על המטפס עור, לתולע לו מאין אולם

 נסוג או לפנים הולך הוא אם לדעת ארוך, דף
,לפנים• למושגים מקום יש וכי לאחור?!."



הסערה □ן

 לו ואין ראשית לו שאין בם־חב ו.אהור'
 מעירים הללו המושגים אין האם אהדיר.?...

 רעתנו על רק בינתנו, קוצר על רק
!... ? המוננלה
 אנשר הבנים, שני בעל ליאנום, וכי
? לאחור או לפנים לצעוד

1 בשטה נדגול כי היא, פה והאמת

 שלה, ואמת ונפש נפש ,בל
 שבה..." ושקר ואמת אמת בל

 לנשק המטבח אל מתגנב עלם ? והאושר
!... אושר מלא ולבו אמו, לשפחת בלאט

 העני את העשיר לחץ אתמול - ? והצדק
 לצדיק ויהי - דמו ואת חלבו את ממנו ומצץ

בעיניו.
 בגרון ויאחז חילים העני גבר והיום

הוא... אף ויצדק - ויחנקהו העשיר
 הוא הלא התכלית כן, כן, - ? והתכלית

 של לפנים הצעד אותו הפרוגרס, אותו שוב
 ורבוא רבבות יתד כל מתוך נבחר קסן קומץ

 הקומץ אותו - שבתבל היצורים רבבות
---------.אנושיות' הנקרא

 בעולם יש כן, שאמנם לרגע, נניח אולם
 מחויבים ואנו רגרם, בעולם ויש פרוגדם
 הקומץ אותו של לאשרו בפרוגרס לבחור

 אם יודע אני אין זה באופן הלא האנושי...
 גדול ולעג גדולה אכזריות בעולם יש

 .התקדמות' שבין זו, מסתירה להאנושיות
החומר. ל 3 המוחשי הרגרס ובין הרות

 הגיעח שאחונא בשעה :בעצמכם הגעו
 באותה גבוהה, היותר ההתפתחות למדרגת

המדיני!... שמשה שוקעת מתחילה עגמה שעה
 הדמוקרטית שצרפת באמת, נסכים ואם

 בעניניה עכשיו התקדמה יותר או פחות
 בדורות המוסרי מצבה לעומת המוסדיים
 מזו, גדולה עריצות אין הלא - הקודמים,

 הדיגנרציה התחילח עכשיו שדיקא
!... שלה

 האנושיות :זה גם לעצמכם וציירו
 להתקדם, מוסיפה להתפתח, מוסיפה בכללה

 אל אותה מובילה כמובן, וו, והתקדמות
 הפרוגרס נביאי מנבאים שאליה ונצחי, האושר

 טולבטוי הנוצרי, ישוע מישעיהו, המינים, מבל
 בעוד כי לעצמכם ציירו ;מרקס קרל ועד
 הרגע הגדול, הרגע בוא לפני שעה רבע

 האדם לפני לפתוח צריכים שבו ההיבמורי,
 השמש, כבתה !, הוי ופתאום, עדנו, גן שערי
 ההויה וכל בסלה, אנרניוחה נדעך, אודה
אדיר... נפץ בקול ובוהו לתוהו בן־רגע הפכה

 .יתפלץ עולם על ,וצולם
,יתפלץ." בוכב על וכ׳יכב

 דמיון אינו העולם של זה חורבן והלא
 להגביל יבולה המודרנית ההכונה הלא כוזב.

 קפאונה שעת את הנדסי בדיוק גט מראש
 טשעה וטצכננת שהולכת השמש, של המותלם

לרנע... ומרגע לשעה

 ההוא, הגדול היום את מראש צופה ואני
 אשרו על לברך פיו את יפתח שהאדם

 באמצעיתה פחאם תפסק זו וברכתו המוגמר,
 תחת בן־רגע בהקברו שפתיו, על ותמעך
!... כולו העולם כל של ההרס ערמות

 וזהו ה.אושר', וזהו ה.סוב', זהו האם
?... האדם ישאף אליהם אשר הפרוגרס,

 כנפית על ותשאני הרוח, בי ותאחז
 כן - ותלולה גבוהה גבעה על ותעמידני

 ם.שיריו באחד בקירוב, טורגניב, מכפר
 לפני, יפה אשה והנה וארא - בפרוזה'

 היה ושערה ירוקה, אש להטה בעיניה אשר
 היתה עליה שמיתה וגם הוא גם ירוק

: ואבירנה אליה ואבט - ירוקה
 זוהי הלא ! ה י ו ה ה היא זאת הלא -

!... יציר כל ואם חי בל אם
 ומבטה ירק מכובה גל על יסבה והיא

 לרגליה השתטחתי ואני עמוקה, מחשבה הביע
 המפיקים מפניה עיני גרעתי ולא הארץ על

דאגה.".
 בהמון קראתי - חי כל אם ! אמי -

 ומה ? ;תשוב ככה תעמיקי זה מה - לבי
 אין ?... המרהיבים פניך על הנסוך היגון
 יצוריך, לבחיר לארם, אם כי זאת,

?... תדאגי
 הירוק מבטה את בי נעצה חי כל ואם

קל. צחוק עבר השושנים שפתי ועל
 האומלל הפרעוש גורל כי בני, כן, לא -

 דל מה הוא, רפה מה ! רוהי את העציב
 ימעבנו קטן ילד הן ! זה בפי יציר הוא

 להחלים תחבולה מבקשת ואני !...באצבע
!.,. הדקים שריריו את ולהבריא

 לראות האנושיות תחדל לא ...ובכל־זאת
 גערה כאילו עולם, סל במרכזו עצמה את

כל עיקר הם ואסונה אסרה וששונה,
בהויה... העיקרים
מעריכת היא זה מנקודת־מבט ורק

השמים... תחת הנמצא בל ואת הנעשה כל את
 כי להבין, רוצה ואינה מבינה ואינה

 לא הוא חשוב מאורע אמריקה גלוי באמת
 האנושיות, לחברת המרובה תועלתו מצד
 קולומבוס הזמנים מן בזמן יקום אט וכי

 הקרת דרי בין חדשה אמריקה וגלה חדש
 לעולם, שמו ימחה לא הצפוני, הציר שבסביבות
 תוכל לא זו חרשה שאמריקה אף־על־פי

הלבן... לדוב אפילו ישוב למקום להיות
 כי להבין, רוצה ואינה מבינה ואינה

 אינה מעלתו הרינמיט, את שהמציא האיש
 ננד הסירום את הממציא ממעלת פחותה
האבעבועות... מתלת

 שמצסיירת החברותית, ה.הד.קדמות' לא כי
 חוזי סל בדמיונם ונבדלים שונים באופנים
 ולא חברו, דברי את סוחר שהאחד עתידות,
 מראים אתרימן, אתי הורמיז, ששליחי ה.כוב',

 בהתאמה פנים, בכמה אדם לבל בערמתם אותו
 ולא ה.ציק', ולא לבו, והרהורי לנטיותיו
 כי היצירה, כי־אם ה״אושר', ולא *ה.אר.בה
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 ההויה כתות שי הגלוי אם ני הבניה, אם
 הסתומות, חידותיה ופתרון בפועל הכמוסים

 בחיים... האדם של היחידה המטרה היא היא
 בכל עצמה ההויה היא ההויה תכלית

 עצמה היצירה היא היצירה ותכלית היקפה,
 לצייר אתרת מגמה יש האם פניה... בכל

 ידע, גם ואילו ? עושה שהוא ציורו סלבד
 וישכח הימים ברבות יאבד ציורו כי

 — ויקרע, יבלה והבד יטושטש הצבע בי מלב,
 יצירתו?... את ולכבוש ברוחו לעצור יוכל האם

 עלי לבנות רק נברא, ליצור רק האדם וגם
 את לבנות לא תכליתו. כל וזו נקרא, אדמות

 מעדנים, כרסו את שם ימלא אשר אכלו, הדר
 תיק את שם יחבק אשר משכבו, תדר את ולא

 שיתפלל מקדשו, בית את לא אף אהובתו,
 אם בי מלבו, בדה אשר האלהים, לפני שם

 כל ויציעיו, תאיו בבל כלו העולם את לבנות
הפנימיות... ונטיותיו כשרונו לפי אתד

 שיבור הנכונה, הדרך נבחנת בזה ורק
 המובילה הדרך כל האמת. את המבקש האדם, לו

 נפש אפילו ולהשמיד אחד בנין אפילו להרוס
היא... ן מ י ר ת א של — אתת, היה

 ומתאמצים לאדם האורבים השטן, בני ורק
 בתלקת יסיתוהו הישרה, המסלה מן להטותו
 תתת לעקור לבנות, תתת לסתור לשונם
------- לנטוע

 בשם ,,ה,צדק בשם ה״סוב•, בשם
ה״אושר".

 ובא השני, בעיני הוא רע לאתד הטוב כי
 לאסון אושר, האחד לו יקרא ואשר ומתריסו

 האחד ולאשר ומתרפו; ובא לרעהו, נחשב
 ומשקצו... ובא טמא, השני יקרא קדוש, *אפר

 באתים ואתים ונהרס, נרמם האדם ועמל
 בף מוחא בגילו שטן ובכור מלהטות. יתגרו
:וקורא
 והורסיז באלפיו, אהרימן הכת -

--------ברבבותיו
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עליה? תהא מה ההיסטוריה
 בהאכפקלריא אתה כופר האם ובכן

 וכי ? ידועה לנקודה בשאיפתה ההיסטורית,
 בכל ההיסטוריה בצדקת מאמין אתה אין

 ? ויציב נבון הנעשה כל אין האם ? חזיונותיה
 ההיסטוריה הגיון אין עדיין האם

 — ?״. צרכם כל לנו מחוורים ותכליתה
 מוכרחים ההיססוריה חזיונות כל אין האם

?... ומנוסה ידוע תוק פי עי ומחויבים

 נמצאת עמוקה תפירה באיזו כך ובתוך
 נותנת והיא קדמון היפופוטמוס של שלד ארכובת

 עולמות נדבר השערות לשפר ידים לנו
רבבות לפגי שהיו אתרים, ויצורים אחרים

ולא הה נם ושזברם ונחרבו, ונשמדו דורות
במדבריות סלע ם שו על-גבי אפילו נרשם

אפריקה..,.
רק היא, מקרית יק זו מציאה וגם

אובדת ארכובה איזו רק 5 היא בודדת

 הולך דורות רבבות ורבוא אלפים אלפי
 נבלע ראשיתו ונארב. הולך ונרקם, אעולם

 איך בנבכי צולל ואחריתו הנצת, בערפלי
 מעינינו נסתר וארונו רקומו משך וכל סוף,

 כי שאין ובבד, שחור ענן מאחרי ונחבא
 איזה ורק עוביו, אל להבקיע יבולה בריה
 איזה :במקרת לעינינו נתגלה ממנו מפת

 תתלה לו שאיי הנצת, מן אחד בודד רגע
 על־נבי במקצתו ונחקק נחרת תכלה, לו ואין
 רק רשומות, דורש איזה של האבנים לוח

 נרשם המשך, ובלי קשר בלי מדולדל, מומנט
 איזה של פפירוס חתיכת על ונכתב

 להפר רוצים אנו הזה הטפת ולפי - אלמוני,
 פדי והגבוה החסון הפנק של מהותו דבר את

 לדון רוצים אנו הבודד הרגע לפי ;שחקים
כולו הנצח על

 תקופות איה בודדים, מאורעות איזו
 לידינו והגיעו במצודה, כדגים נאחזו, בודדות

 ועברו שקרו המאורעות, רבבות אלפי מכל
 ורבוא אלפים אלפי של במשך העו״ם על

 על ודנים מדברים ואנו - דורות, רבבות
 דבר על הניונה, דבר על היסטוריה, דבר

!...ודרכיה תכונותיה חוקותיה,
 על הדטומים של בכתב מצרי פסוק איזה

 של החול ערמות בתוך בודד סלע גבי
 במערה חידות מלא ציור איזה סהרה;
 שגור פתגם איזה ;הקטנה באסיה עתיקה

 של שבר איזה ן בנגלי פרא איזה פי על
 איזו באספמיה, עתיקות במכרות כלי־תרש

 ואתר - בגליה, עתיק קבר על־גבי כתובת
 תוצידידם איזה בך ואהר הירידוט, איזה כך

 ואחריהם ליויום; טיטום איזה כך ואתר
 רשימותיו את הרושם דומיניקני, נזיר איזה

 פרופיסור איזה ואחריו הקלף, גבי על
קדמוניות!... חוקר איזה ואחריו מלומד,
 עין מהרף יותר מקיף אינו זה וכל

 אלפי צשרות מאיזו יותר לא - הנצת, של
 לפניכם והרי - ומדולדלות, בודדות שנים
 את לנו לגלות המתימר ההיסטורי, המדע

 שהיא מה ועתידה, עברה התולדה, תעלומי
 היא אשי■ ואת להיות שואפת היא אשר ואת

להיות!.., מחויבת

 ארכונת של קטנה עצם איזו רק ונרקבה,
ונרקכה." אובדת

 הוא יודע ני בלבו, יתפאר האדם ובן
 ואת עליה פכר אשר את ההויה, את ומכיר

 היא ולאן באה היא מאין לה, יגיע פור אשר
הולכת!."

 את ושנתה אמריקח ננלתה נבר במקרה
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 אבק הומצא כבר במקרה ומגלם. בל סני
 במקרה התיים. כל פגי את והפך השרפה

 כל את וחדשה הקיטור מכונת נבנתה נבר
האינדוססריה... בל ואת ומתן המשא

 השערות זד יסוד על ובונה בא והאדם
היסטוחיה!... של

 לגודלן מתכות עדיין אמריקות במה אבל
 ונסה שרפה אבקות כמה ;הן אף להגלות
 ולשנות להמצא עוד עתידים קיטור מכונות

 אל הקצה מן ההיסטוריה מהלך את מחדש
. ...1 ? הקצה

 הנצת, של העבר מן לנו נודע סח
 עתידו דבר על לשצר אנו יכולים וסח
...11 הנצח של

* •

 ברורה אתת רק יודע, אני אחת ורק
 ארוכה, שלשלת היא ההיסטורית לי. וסחוורה

 ארוכה שלשלת אתרית, ובלי ראשית בלי
 הדורשת הויה של פוסקת, בלתי הויח של
 של עצמית להכרה ושואפת תקונת את

 הספונים הרבים אוצרותיה וגלוי נתותיח
בה...

 בנין, של ארוכה שלשלת היא ההיסטוריה
 תבנית ובלי סוקדם צביון בלי בנין של

 פוסקים, בלתי נסיונות של שלשלת ;מוקדמת
והתפתחות. לשכלול השואפים,
 צביון בלי לבנות אפשר האם אבל

 לשגות, סבלי מוקדמת, תבנית ובלי מוקדם
 במשך צורן שיהיה מבלי לעות, סכלי

?... בכאן ולתקן בכאן לפרוק הננין עכודת
 האמן היוצר כי יודע, אני אתת רק
 שהוא שכל ספני, ומחריבן', עולמות ,בונת
 המעשה שאין ספני רצון, סשביעו אינו עושה,
 אינו והאמן האידיאל, אל לעולם מקביל

מעשיו. את ולתקן בלשפר פוסק
 ומן השגיאה מן נמלט אינו יוצר כל כי
 הגם החומר : טזו גדולה ועוד הטעות.

 האידיאה את בו מגשם שהיוצר והעכור,
 אינו אופן ונשום ועקש הוא קשה שלו,
...1 בו ולש שגובל לוה בבת״אחת נכנע

 כי ואומר, אני, חוצפה בעל זה ובנידון
 יש עי ;תכופות לעתים שונה ההיסטוריה
 ,טעות שהן שלמות, תקופות בהיסטוריה

 בן ושעל היצירה, עוות שהן הדפום',
 *,ללוש ושבה ממהרת בעצמה ההיסטוריה

ולתקנן... אותן
 ואלף שנה מאה הטעות נמשכה גם ולו

 בשביל כזה זמן נחשב בכה - ! שנה
הוא'." כריך דקודשא ,יוסיה ? ההיסטוריה

 בשם ואקרא שאבוא אתם, רוצים שמא
 שכבר ההיסטוריה, של הטעותים כל את

 שההיסטוריה הטעותים, ואת ידה, על הוגהו
 לא הגהתן שעדיין אלא עליהן, עמדה בבר

?... נגמרה
 חזיונות אל פקוחה בעין הסתכלו

 הידתי את ומצאתם ושבהוה, שבעבר החיים
נקלה... על

 הנעשוז ,בל : לאסד תוסיפו לא אופן בבל
 מעליבים אתם כיוצר רק כי ויציב', נכון

פוסקת.. שאינה וביצירתו
 ל ע שכונה תאמתי, היוצר זהו רק כי
-----------רדף בלי ומתקן וטועה

 התיקים את ליייק תוסיפו אל וגם
יסוד על משתנים, מ שאי: ההיסטוריים,

 הכמות אין בי דנבדיינג בודדים עובדות
 אין־סוף על ללסר באת והנגלית המוגבלת
הנעלם...

 שהוא זמן כל האבנים, על היושב והיוצר
 ברר ולא קכע לא עדיין ומנסה, ובודק בוחן

 שאיפתו אם בי יצירתו, חוקי את בעצמו
 התגשמותה אופני ואת עיניו לנגד היא לבדו

בבל-----------מבקש הוא עדיין ואפשרותה
גותק... הוא אשר ובכל בונה הוא אשר


