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ודאי ומפורסם ואיו צורך להרבות בראיות ,שז'בוטינסקי אדם לא

ז-:-

שכיח ,בעל כישרונות רבים וגדכלים ושונים .כל~ם ~ריר לפרטם ו
והלוא ארוכמ השלשלת  :פובליציסט חריף ופשטו כאח,ד פיליטו·
.
שנים קנה
ניסט מבריק ,מהודר ייידע·שיחה ,מספר >לפני כמ
לו שם בסיפורו "שמשון" ,שת~רגם לכמה שפות אירופה ,והביק"'iות השמיעה
עליו טובות( ,מתרגם שירה ופרוזה )בימי על~מיו תירגם שירי ביאליק
לרוסית וב"תקופות" של הוצאת·שטיבל הוא מדפיס את דאנטה בעברית(,
כותב שירים רוסים )לפני זמן·מה קראית שיר שלו ב"פוסלדני~נובוסטי",
והוא יפה ובנוי על פי כל חוקי המשקל( ,נואם ומרצה יד~ע·שם ומקסים
המ  iנ  iת ,מחבר ספרי·לימוד ,מתקן את הכתיב העברי ,איש מדינה וכיום
גם מנהיג מפלגה ,מארגן תנועה .ונושא את עיניו לעמוד בראש הציונות,
למען הטותה כרצונו .ה_,נה צורות·הביטוי ,ולא כולן ,שבהן מתגלה
ז'בוטינסקי בספרות ,בציבור היהודי והלועזי עשרות שנים בהצלחה יוצאת
מן הכלל.
ובכל זאת אדם עושה-פלאות זה ,הטעון סגולות·יקר עד איו שיעור ,אם
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של כינור זה מתוחות ,כביראה ,הנימים בסדר משונה ,ואיו בכוחן בשום

פנים להביע שירה אחת ומלוכדת .כל ניב וניב עובר את דרכו באוויר
הרקיע בקו המיועד לו ,אבל הוא תלוש ומיותם ,ולא זו בלבד שאינו מ  iצא
את חברו · ,אלא אינו נמשך אפילו אליו להתמזג איתר יחד מתוך קירבת

מוצא -ז'בוטינסקי נראה לי תמיד כראש·אדם ,העולה ביו שתי אספקלריות,
והוא נידון להיכפל ולר~::ות בתוך מעמקי המסגרת המלוטשת והמבריקה,

לאורך קו הפרספקטיבה הממושך והמצטמצם במרחקים עד איו סוף ,עד

כדי ליא~ת ,עד כדי טשטוש מלא .כך היא לפניי גם דמותו של ז'בוטינסקי.
ואם ברצוני להקימה נגד עיניי ,מייי צפות גולגלות גולגלות ,והמבט תועה
ומתפזר ביניהן ואיו בכוחו לתפסה ולקבעה.
הואיל ודבר-מה לא נעים מעלה יכולתו של ז'בוטינסקי להצליח בכל הצורות
ובכל המצבים הרבים והשונים ,שבהם הוא מתגלה לנו .ריבוי הצורות שלו
חשו,ד מייגע ,מתעה ומדריך מנוחה .הוא מכניס ספק בלב ,אם ריבוי-דמויות
זה לא בא מעיקרו לחפות על העדרה של הדמות האחת ,המלאה והמרותקת
והמיוחדת לו .ועוד דבר .בני אדם עשירי-סגולות מסוגו של ז'בוטינסקי
לעולם מכים אותנו בתמחרן רב .אבל פליאה זו היא הממלאת את כל
אווירה של ההכרה  tואינה משאירה בה מקום כלשהו ,להתמכרות מתוך
הסכמה ואמון · .פעמים רבות הקשבתי לנאומיו ,קראתי בהנאה את דבריו
והתאמצתי לעמוד על דרך השפעתו ,ויפה נתברר לי ,כי לא עצם העניין
הוא הפועל ,אלא דבר צדדי ,מיותר וטפל ואינו צריך לגופו .כי אדם זה,
אילו היה חפצו להוכיח לי את ההפך ממה שהוא מוכיח עכשיו ,ודאי שהיה
עושה מלאכתו באותו כוח ,התלהבות והכרעה ,והיה גם אז מבריק ,מפליא

ומגרת -ויתר על כן .אמנם ערה ההרגשה ,שדבר זה תלוי בחחלט ברצונו,
וכי מקרי הוא ,פרי גורמי·חוץ קלי·ער,ד שהוא מ~יח דווקא את הדבר
שהוא מוכיח.

ובל יטעו בדברי .ענייו צדדי זה ,שאני מסמנו כוח-השפעה עיקרי ,אינו

אמנות הביטוי ושלימות הצורה .הרי דרכה של האמנות למצוא את הקו
הקצר ,הבטוח והנאמן ביותר ,המקנה להכרתו של חברי את הדעות ואת
האמונות שהן קניין נפשי .מידה זו של האמנות עושה ממילא ללא-אפשר,
שתבוא לשמש את המקרי ,את החולף ואת השאיפה האנו;כית .הווה אומר
לא אמנות·הביטוי הוא הכוח הפועל אצל ז'בוט .יכסקי ,אם גם חריף ומחוטב
ויפה הוא הדבר ,הנאמר על ידיו .ה~ אל מדורות ההכרה הוא אינו חודר

לעולם .הוא מעורר תנועה באוויר הסמיך והכבוש אשר מסביבו ומחליפו
ומסיעי ממקום למקום ,אבל אינו פותח מערבים לרוחות חדשות המטהרות
אותו .אני מתקשה ,וכל אדם יתקשה ,להביו רעיון מקורי אח,ד מחשבה
מחודשת אחת ,וt:שר ז'בוטינסקי היה אביה .הרושם ,אשר פעולותיו בספרות
ובמדיניות ובאמנות הדיבור משאירות בנו ,אינו בעקב האמן שבו ,רושם

זה פחות בן;זגתו ,וכוח·הדוחה גלום ומוצנע בו מלכתחילה ,כי דווקא
סגולותיו ההמוניות הן הפועלות ,אלא שהן מתעטפות בלבוש אמנותי
חיצוני ,מעושה ,מותאם מתוך כוונה ברורה ,מתוך ידיעה מראש שיש צורך

להשתמש בצורה זו,

מכיוון שהיא

מנוסה

ומקובלת

)למשל,

הפשטנות

הדימגוגית של זיבוטינסקי ,שהיא אינה פשוטה כל.;.כך( ומוליכה אל המטרה
 להצליח ויהי מה  Iוברק זה שבהצלחתו הוא אמנם הדוחה.הנכספת
הוא הערפל המעיק מאו,ד לאחר שקרן אור מתעה עברתו לרגע .כי מעולם
לא ראיתי מחזה מרגיז ולא-מוסרי מאשר בשעה שאמרות זיבוטינסקי,
הריקות מכל' תוכן ממשי ,טובלות וצוללות בסער מחיאות-כפיים היורד
עליהן ,ומעולם לא הרגשתי בכל גדלם ושאר·רוחם של משוררי ומספרי
העמים ,מאשר בשעה שקראתי את "שמשון" )כבר אמרתי ,סיפור שעלה

יפה מאוד( ואןו השירים שלו~ .ודאי גם בנאומיו וגם בסיפוריו וגם בשיריו
נמצא את עקבות כוחותיו העצומים .אבל כוחות אלו אינם מגיבים על היקר
והכרחי והעמוק שבנפשו .הם באים לשם הפגנת היכולת בלבד .ומשום
כך הם דוחים בברקם ובהצלחתם .כי צל של כפירה ושל ריקנ~ת פורש כנפו
.
עליהם.

•

כוחות אלו ,יכולת זו להתלבש בהצלחה בצורות מרובות ורי:יוקות כל·כ,ד
המסח

המתפרסמת כאן לראשונה ברשותה

האידבה של עדה צמח ,בתו של הסופר,

נכתבה כפי הנראה סמוך להקמת "הגדוד העברי"

) •(1917

ח  tמן לא פגם באקטואליות הציבורית של המסה ולא בחיוניותה הלשונית הרבה.
כח"י שמור אברכיון צמח ב"גנ  tים" .ח"עתון" מודח להנחלת "גנ  tים" על העמדת החומר
לרשות המערכת.
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מביאתני משום·מה לידי מבוכה גדולה .אתה מגשש כמעט בידיים את
הכוח היוצר ,אבל אתה מתקשה בהגדרתו .ז'בוטינסקי עושה רושם ,כאותם
הפרפרים ,א~ר שלל-הצבעים של קשקשיהם אינו נותן  -vמפני רוב עושרו,
 מנומר מאוד .מדועלעמוד על גונם ,ואנו מסתפקים לסמנם בשם כולל
ריבוי·ביטויים של ז'בוטינסקי מידרדר ובא מפוזר ומבודד כגרגירי ברד
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אם איו מצע נפשי ורוחני מתחתם ,נעשים ממילא ברבות·הימים · לתוךתוכחi
של האישיות ולנושאה  ,המרכזי .אדם אשר עיקר יכולתו הוא שרגליו איס
מרעדות לעולם ,רואה סוף·סוף את שליחותו בחיים בהליכה תקיפה ובצעד
מאושש .פעמים רבות שאלתי את עצמי ,אל איזה כוכב מן הכוכבים חרבים
אשר ממעל לו ,מרים ז'בוטינסקי את עיניו ,בהיותו לבדו ,עם נפשו .שאלית
ולא נעניתי .גם אצל ז'ברטינסקי לא נמצא במהרה תשובה לשאלה זו .תרי
ארתה ההליכה קוממיות בכל הדרכים אינה אלא בריחה מפני חאינ lח

הגדולה ,להישאר ביחידות עם נשמתו ,לתהות עליה ולעמוד על ההיעיי
 .שבתוכה.

המצב בנפש

הנולד מתוך מציאותם של כוחות ויכולת גדולים ,שאינם

יודעים אל נכרן היכן היא פינת-המסירות האחת אשר בה עליהם להתרמ~,
 מצב זה בנפשמפני שהלב מטבעו ומתחילת ברייתו לא היה מכ~ון לכך
גורר אחריו בהכרח כפירה בכל .ובמידה שהיכולת הטבעית תרבה למצוא
את הבעתה

המקרית והחיצונית ,באותה

מידה

הכפירה

תבוא

ותתפשט

ותשתלט בלב .מתפתחת כאן השקפת·ערלם רצונית מיוחדת במינה .לא
כללית ומקיפה את כל הישרת האנושית ,הכופרת בשלטונו של אונס סתמי
ומאמינה בכוח רצונו של האדם להטות אוחרת חייו אל הטוב ואל היפה.
השקפת-עולם זר תהא רצונית פרטית ,אישית ,אנרכית .אינה אומרת ,כוחן

של אדם גלום ברצונו .היא אומרת ,הרבים אמנם רפי·כרח הם ,ראיו לחיב<t
את רצונם בחשבון .אב_ל אנרכי ,רב·היכרלת ,אנרכי המצליח תמיד ושאינן
יודע כשלרן ,חפצי הוא גם הקו והמשקולת לכל אשר מסביב ל-י.
עולם מסוג זה טבועה גם באופיר של ז'ברטינסקי .ואם הוא שש לגלו
את כשלרבותיו של האחר איו זה בא ,כמר אצל כל הספקנים ,מעידן·עידנים,
להצטרף אל רפיונו של האדם ולהעיד יחד על מיעוט כוחותיו ,אלא להבליט
על·ידי הפגום את יכרלתר·הרא .כי כל מפעלי חייו של ז'ברטינסקי )איPנ
דן בהם עכשיו מצד תרעלתם( אינ  qאלא הוכחה ארוכה אחת הבאה
ללמדנו )ובעיקר ללמד לעצמו( דבר זה  :ביו הרבים חלרשי·הכוח ערמ
האני שלי הכל·יכרל .ותפקיד חייו של ז'ברטינסקי הוא למצוא ביטוי ראיט
 שירה ,מדיניות ,תכסיייסבורר ועומד על טיב מהותו של שדה-הביטוי
השקפדו1

 .מלחמה ,ארגון וכולי( לאותה תשוקה זרה האוכלת את כל הנפש ,להפגי~
בלי הרף על היכולת הזאת.
ואביא דוגמה אחת לחזק בה הנחתי זר .פעם שמעתי אותר נואם שעתיים
ומחצה בנשימה אחת ,בהתררממרת·הרוח רבה על הצורך בגדוד עברי.
דברים הארוכים והמחוטבים יפה ,עם ארתה הפשטנות המעושה ,הקררבח

מארד אל הדמגוגיה ,עם אותם כירוני·חן של ילד מפונק ובעטו ,המביאים
את בעל·הבית לידי סחרחורת ,היו שלוחים להסביר ולהוכיח לאלפי שומעיו
שאם לא יהיה גדוד עברי איו כל תקורה ואחרית לבניין הארץ ,את דעתן
 המליצה והקול י-זר תמך וסעד מכל צדדיה ,והשתמש בכל האמצעים
הכשרים ושאינם-כשרים ,הנתונים ברשותו .ואני ישבתי ושאלתי את עצמי,

האומנם מאמין אדם פיכח ,חסר דמיון והזיות זת

-

אשר כל אימוח

ואימוח שלו חשבון היא ולכל דיבור שלו תכלית ברורה ,רכל תנועה כרונ'ה,
 גדוד עברי רבניי~ בהכרח המציאותי אשר ביו שתי תופעות אלולה
הארץ ן והרי הוא מייסד את כל הנחותיו על נרסחאות·הגיון דרדקאיו
ופשוטות מאוד ,ואיד זה אינו מכיר במסקנה ההכרחית ,הנובעת מדבירו :

מכיורן שגדוד עברי אי·אפשר שיינתן לנר בשעה זו ,הרי ברור הוא ,שלא
נבנה את הארץ ו אבל מיד ראיתי ,שתמימות חיתה זאת מצדי לתפוס את
הנחותיו של ז'בוטינסקי כמות·שהן .הרי לפנינו משחק-וכחני וצחצוח-דעות
ולא תררת·אמת .הרי מדבריו אפשר היה על נקלה ללמוד כי .ז'בוטינסק
עצמו אינו נתעה לרגע להאמין בקשר ההכרחי אשר ביו שתי תופעות אלו,
ולא זר בלב,ד גם אלפי האנשים ,שומעיו שמסביב ,שעמדו בפה פעור והס
בולעים כל דיבור הנחתך מתוך פיר ,ידעו יפה גם הם שאיו לראות אח
ההכרח הזה להכרה ,אם גם מטר ההוכחות ניתך על ראשם .חיתה כא ן
קנוניה נסתרת נין הנואם וביו קהל-שומעיו ,לדלג על העיקר ,להב ליע
את העיקר ולהקל ראש בו ,ולרכז את עניינם בתפארת המילולית הצדד ית
וכאילו ז'בוטינסקי היה מכריז לפני שומעיו" :שלא שאלת הגדוד היא ה ע יק
רואים אתם יפה .העיקר לי שתתנו אמון בי ,כי אדם שיכול לעמוד שעתי ים
ומחצה ולהוכיח לכם שאם איו גדוד עברי איו בנייר הארץ ,בדעתו י פה .
שגם אתם וגם הוא עצמו אינם מאמינים בהנחה זר ,ובכל זאת א ת ם
 אדם זה ראוי לאמונכם ,כי הוא כ'למקשיבים לדבריו ונהנים מהם
יכול  " 1והנה לאותה אונאה עצמית ,אמנם חבויה אבל בנויה מתוך הכ רה ,
התכוונתי ,בהגדירי למעלה את מהותה של האישיות נז'בוטינסקי
האדם שאינו פוסק להפגין את יכולתו.
ו

I

האמרנה

תנפרזת

בכוחות

עצמו

מקררת,

אמרתי,

בכפירת

כללית.

אבל

הכפירה הזאת אינה האפיקורסות השכיחה .זר האחרונה אינה באה לעולם

איתמר יעוז-קסט

לידי הערכה ,מוגזמת על מידת יכולתה .לעולם היא מכורסמת מתוכה
,ספקות והרהורים קשים .האפיקורסות ,עף-על-פי שאינה מרדה בכוחותיהם

של האחרים ,ראשית כל הריתי כופרת בכוחות עצמת .לעולם היא פרי
בסירן מר וכשלרבות .כפירתו של ז'ברטינסקי אינ  ryבגובת זה .היא גוצת
ומצומצמת ,פרי נצחרנרת-חל  iף והצלחות קטנות .פרי מחיאות-כפיים

ו,כ~~הי ~י nה~~ -זקזבךtזר

r.

באספות ושבחים בעתרנרת .וצחוק המקרה הוא שאדם השופך קסמו על

r

t

נווערת,
נוונה
לעת
••: :
T
••:
ןכבר ערב נוטילת ,ריחות-פלפל-ערב,

••,;i, py, •i;,
ת

•

t

השרוטים באישיות רבת-ענייו ורבת-צדדים זאת  :אותר הסכסוך התמידי

במציאותה של שפת-אלים

המדברת אלינו בקרל;.נרעם  .ובקצב ובמידה

ב.

~ל חוף  fז.ונ,ה ,ם  reך~גים,

P1ff

?! :Pא-נום :ו:ויד;; ,זןת,ק Vi'fן fןת ~ל ~נת-ם~~יל ~מו  Jלב,

מוסה  fי~~ ;~יבות ;;זרים  fל סוף און?סר~ר נ~,ןב ,א~,

~יד9הונ:וי ~טןר למיל ם:ם Q ,ש,ף לן?רי. iזכם  fל ~ 9ןים ל~~ ם  r.ירות ,בי.נ;~,:

-rוולה ;;ז~ינ:וי  iיגי ~ל ז·, ~.נ,נתיל.ך~ה r,f ,רי~ה א~רית  fל ~וירון ה~ן~-יו;rל~
 9ת?!?!רז י 1tזר ? 1?1ת או,ס~ nל

r.

י ;;זאז~ק םוgח,ק.

ןםסןר ,נ,י ~ 9ןים ~ 9-רים v ,ם ןלתרת vןל  fןיכות ~ד ןRןסון,

 fןנע ~ם·ה~~ם,nר< ם rר ~ iאק 'דלילכת-ם1א.לן zאז1 ,לתות,1,-ו~יז ס;~,ם nות ~ל נו~ים
nיז-ן~;~ים f ,ם ז~,סה !ליינ:וי ~ל גז-ם~ tגולד םנוגז ~ fQ1ה ~ת ן•ולה -ל~ ~ fוה,
ן  iJם ~ר  QZ9לים ן~~ת-םזו~ז ~fןשון~p ~-י ם  tניזהf ,ןי q'zי;~י~ !$חור- ,

או rf T!5-יו;: ~rךי ~ל  ji'uירות  ,ס f1ןזק;ים . ,שול.ף ~ךר ~מר ~ןר ~ Jס~י~, 9אות,

ובמשקל .הוא יתרגם לנר את דאנטה ,כי הוא יקל ראשו בקיומה של

השתרשות עמוקה ורבת-שנים ,מתוך נטל ירושה וטללי ילדות של שפה

9r

ו,כח1ץ ל  7rנ:ויק 1ת tי 9ל.ח ם.:ל~ tזסוף-ק.י,י ךtי~ו;זיqןידן,
ר~~ tע 9ק עור-סניף iסוןף ול וi .ר ~א-ו,כואן -
1ל:tו~~ 1ין  trךים שוגי~-הן  hו,כtוtזת ךנווךי.

אבל אני לא אמרתי ,שלז'ברטינסקי איו אידיאלים שהוא מוכן רגם מוכשר
למסור עליתם את נפשר .כוונתי חיתה רק להראות ע-ל הסתירה והניגודים

w

\' T -

;כמו ~גס -ם ז;וגל-ל.ילי,
;כוt:לי ~ש זבךים שוגי~-הןת

זר ,סותרת את כל ההנחות הקודמות ו

הוא יכתוב איפרא סיפורים לא מתוך הכרח פנימי ,אלא משרם שהוא
כופר במציאותו של הכרח זה ,מ רם שהוא אינו מאמיר כי אמנם יש בעולם
שאדרות מיוחד ליחידי סגולת ,העושה את האדם לבאלזאק ,לפל  iבר
ולטולסטוי .הוא יכתוב דברי-פירט מכיורן שבמעמקי -נפשר הוא כופר

..

•:•:

tי~קרי~ה ז-ז~~~ ~ל ~ךם  tגןזנ  v.1י זבלונות

ועבודתו בציוניות זה עשרות שנים ,האיר היא ,עבודה עקשנית ומסורה

אלא פרי רפיון-רוח כמרס וחברי ,וההתרגשות הגדולה מדברת גדולות על
הרצון רעל ההרגשות המנצחות אינה סוף-סוף אלא התאבקות חסרת-
אונים עם היובש .והחרבון תשכלי הקופא והכופר אשר בקרבו.

-

זריו לזןז,
:קי זו yווןת tי~'!ילה ל~י hה~~ -חוגג ~ת ק.יומו tז  iך  fוי

חיצונית זר ,היא היא עיקר החיים ,כרחם המניע המרכזי ,וממילא באה

במסתרים את נפשר .וקול ענרתיהגבררה ,שהוא שולח לפניו אינה סוף-סוף

t

או~ ~ת tינוסות ןtי~ ,ים,

הכפירה שאדם זה כופר במציאותו של שאר-רוח האנושי ונשאר לפניו רק
המשחק בלבד ו

לארמית אר מדינית ,קצרת ידה להתגבר עליה .הואיל ואדם זה נידון,
בתוקף גורמים שאיו לו השפעה עליהם ,כי דמו הם ובשרו ,להראות כל
ימיר לאחרים )למען הראות לעצמו( ,שאיו דבר למעלה מכוחותיו .הוא
יעקור איפרא כל ימיר סלעים למען תתמלא פגימתו ,האוכלת ומדכאת

ם ל~ס ותוו ~זבר-םז~רךם

~ 'fין ן,נח 1זה לו ד  tר ;:וו;כבח ~חר~~-יס tיו,כג;ועו pף ו,כואן דזם
םךיות ~ת ז,י7זזבת tינו~nות  tתודן :כךגע tיחל'וף ~:ול~ד - ,
t ~,י 9ךזר עו~ר  tfר ~ין tי ליכנות,

השתדלתי לפתחו ולנתחו .מצד אח,ד יכולת טבעית רבת ויוצאת מן הכלל.

לפהרות את היכולת ; ולפיכך ג.ם ההתמסרות השלימה למשאת-נפש,

ליכ~י,

וריזכ ם,r,ף ~דף ם;. ,ריוב םז;ושי~ה .ו,י ~:כז;ואות-סנוזב r

מצד אחר העדרו של מצע רוחני ז;.נררכז וקבוע ליכולת זר  :כספינה גדולה,
מזריינת מכונות חזקות ורבות-כוחות ,אבל איו מטען פנימי לח ,המביא
את תנועת כוחותיה לידי שירוי-משקל .מתוך שתי מידרת אלו בוקעת
ההתנגשות הפנימית המביאה לידי היסוס ותנודה רבה והמכריחה דווקא
להגפין את היכולת ולהציגה לראווה תמי,ד לעיני-כול ,למען חפרת על הפג~ם
שבהכרת ,המעיק וגוזל המנוחה שבנפש פנימה .ומתוך הרגל של הפגנה
כשרשת אמונה בלב •,שאמנם יכולת ערטילאית וחסרת שורשים זר  Iיכולת

אשר ביו היכולת הטבעית הכבירה וביו מקררות האופי הדלים ,שבאים

-

r

1

tעוד ר~~ tי ךץ ךתודן נוסוq;nי~ -ה ~,עו~יות  lל
ןמוחל םך;הב ך:כ  1$רם ?t 7י~;ך;:וים וןד :פו ;:וקזה  l:Jךן,
 V.ת :קי גכךגי  Qירות ' °fה~ין~'~ עולים-יוךךים  :Pל ~ב ~יqןימו  1$ hןם ,ןwי:

הרבים בעצם אינו אלא בז לתם .ואולי בא זה להעיד גם על המקסים רגם
על המוקסמים .כי ממעיין הברז לרבים שואב ז'ברטינסקי את הקסם הנשפך
עליהם .תרי מתרתח של אישיות זר טבולת בהאתהבות עצמית למעלת
מראשה ,ראיו מקרם ליחס ולמגע אל האחרים.
הנח תסבך הנפשי אשר בר מתפתלת רוחו של ז'ברטינסקי  Iואני

-

*

א.

ל~~ז  !5ש,ב~~-יה ~ת ז7דםת-ם~~~  jPים ,י~ ~ת ם'7 1ד Qה ~ת-ם:iiיךזא ןםיזוך~ת,-גי~ה

ורוחה .רכשישא את נאומיו לא ישים ליבו אל האמת של חזרן-האדם ,אלא
אל תנועת היד ,ההטעיה ,חרכמת הדיבור הקטנה .ובשעת שיצא לייסד
תנועה ,ולצאת בראשה ידבר על המלבוש ,על הקידה ,על הז'יטון בדש-
המעיל ,על ההליכה בס,ד על בגדי-שר,ד על הטקס .אמרר מעתה ,לא חיתה
,כל כרונה להקטיר את קומתו ,אלא לסמנה ולהגדירה ,להבליט את כל
נטל גורלו ,לכפור בכל ולהאמין רק בדבר אחד אבמצעים  Iכלומר באמצעים
שדיבר ,בכוחו-הוא וביכולתו-הראו

ל~גי ~fז~יר r1ופ~,יר- ,

כל זמן שפעולות · אלה נשארו בתחומי פעולותיו האישיות בלבד ,לא חיתה

י~~ יון~ pי ~יז~ .גזבירי ~ל "·nץ i? ,רוכ יו,סר ~~זר 'ב,לות 1Qר~-וי  !5ה ףר~!! ~':ה

•

בהן כל סכנה .אדרבה ,לעתים קרובות מארד היו מקרר של תנועה ושל
הנאה רבה :ז'ברטינסקי כתופעה בספרות בפני עצמה מלאה עניין .כוחותיו
העצומים פורצים להם סוף-סוף מעבר גם אל הטוב ואל תיפה .מאימתי
מתחילה הסכנה שבממשות ,כשמידת ההפגנה של היכולת ,כתכלית בפני
עצמה ,חיתה לשיטת ולתורת-חיים של רבים .שהרי אצל הפרט ביטוי זה
מוצא של הקלה ושל פורקן הוא לחץ נפשר ,עיכוביה ,נפתוליה והתנגשותה,
אבל הכלל מקבל מן התורה הזאת רק את השלילה שבה  :את הריקות
ואת התלישות .הכלל לוקח את חפץ ההפגנה הסוערת ואת קולה בלב,ד
את סגנונה המתגדר והבוטח ; אבל מתחת למידות אלה לא יימצא היכולת,
התוקף וההתאבקות הפנימית ,שהיו עקבותיהם וסנדקיהם  .של הסגנון
הזה אצל הפרט .ותנועת שכוחות-סרק אלו הם עיקרית מן ההכרח שתהא

קלת-דעת ,חסרה כל חיים אמיתי ,עקרה מתוכה רמתרב~בת ותמשוך

אל תחומית את פסולתה של החברה .כי הדבר ,אשר אצל ז'ברטינסקי הוא
התאמצות להתגבר על עצמו ,ייהפך כאן ,בתנועה שתיווצר על ידו ,לאמרי-
רהב ריקים ופוחזים.

סכנה זר תגדל ערד פי-כמת בימי מברכה קשים .אם באמת אבדת הזר,ד
הולכים על נקלה גם תמימים וישרים אחרי קולות-סרק אלו  Iבאמרם
למצוא בהם פתח הקלת ללחצם .אולם בייחוד פררשiו המצודה הרעה
הזאת לנוער .הדור הצעיר הוא על פי מבנה נפשר קרוב מארד אל המתהווה
בנשמתו של ז'ברטינסקי .נפתולים אלה ,הממלאים את ליבו ,נפתוליהם של
בני-הנעורים הם .כל מרדו של הנוער אינו אלא פרי הסכסוך הנפשי הזה,
אשר ביו היכולת הביארלרגית )הזער~ת( וביו המקוררת המוסריים ,המפרים
את ה ~ כרלת הטבעית הזאת .גם הנוער אכול כפירה הוא מסוג זה ,מתוך
הערכה נפרזת של כוחותיו .הוא סומך ובוטח ,בשכלו )הרי איו לו עבר,

וממילא איו לו געגועים עליו( ומדוכא תחת יובשו הפנימי )נגרר אחרי
הנוסחה ההגיונית הפשטנית ,מכירון שלא נתקל ערד בחיי המציאות
רהנסירן המראים שדרך האדם אינה פשוטה כל-כך( .וכאן הסכנה גדולה
לנוער ,שלא יילכד במצודה רעת זר הפרושה לפניו.
והמגוחך והמעציב שבדבר הוא ש.כל המידות הללו ,שבעזרתן אני מאתמץ
לחדרו אל מהותו של ז'ברטינסקי ,גלריות וידועות לו בתכלית הידיעה.
חרא מכיר יפה מה ריקה מתוכה ומתוכנה התנועה שהוא יוצר כשדה-ביטוי

לן .אבל על ריקות זן הוא נשען ,ובאפסות זר הוא  iDסח לו דרך אל מטרתו.
הרי כופר זה אינו מאמין ,שקיימת תנועה בעולם ,שפרצופה המוסרי אחר
חרא ,ושגורמים אחרים מביאים ארתה לפעולות .ובעצם כאן ,בכפירה זן
שהולכת כיום בגררן נטרי ,שתיתה לתורה בפני עצמה ואשר רבים נשמעים
לה ,היא הסכנה .כי על פני חולות עקרות אלו של ארנאה עצמית,
התרברבות ,היעדר מוסרי ,לא יצמח כל חי .רק רזון ,רק שממת עולם •

~ , wל Qנ!ת ;:ם ד V! ,ז?~ם  zדויל ~יז " vשיי ל ' iiרות" ל~יז " vל,ל ל ' iiרות"~ ,מוג ול~~~,
~ס,ל ]iדא  fית ןס!!יכרית,
 fתודן םסךר םזה ,למ,ל ם nוף ם7דם=?יסב - tי~,ו r ~r-ןא  fל ~ qרוז ם  reך~גים,

ו

~r

ם~ז ~זיז  a~ fס~-יס ~~יד ן~~ה  Qליםות ri1 ,דתו לדרי ן~ע  l?:;~tא:.םנוס ם~ח ןםנ~ן ', i

ז 1 iד 1ה ם~  r.י~גי ~ ~יב,

·

ן~ף, p -ן~-;.י-,ל

ןםו;וןש r
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vזיtז מ;~ים ~ני~ים נזם tז~ו;ר מןקז;ריק ז=.i iרב
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ן;ניס ~ך~~ 9יו ~ןקזח ~נרזקית נןדוח מדיזקית ; fר ?כןוח
ח ~רו;ח ץרt ~~.זקןש"
איוי נכברא ן=iז
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מתרד קרכץ "מראה מקרם" העתיר להרפיע כקררכ.
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