
דורמשה

יז'בוטינסק

צמחשלמה

לאאדםשז'בוטינסקיבראיות,להרבותצורךואיוומפורסםודאי
ולפרטם~רירכל~םושונים.וגדכליםרביםכישרונותבעלשכיח,

פיליטו·כאח,דופשטוחריףפובליציסט :השלשלתארוכמוהלוא .
קנהשנים vכמ<לפנימספרייידע·שיחה,מהודרמבריק,ניסט

השמיעהוהביק"i'ותאירופה,שפותלכמהשת~רגם"שמשון",בסיפורושםלו
ביאליקשיריתירגםעל~מיו(בימיופרוזהשירהמתרגםטובות),עליו

בעברית),דאנטהאתמדפיסהואהוצאת·שטיבלשלוב"תקופות"לרוסית
ב"פוסלדני~נובוסטי",שלושירקראיתזמן·מה(לפנירוסיםשיריםכותב
ומקסיםיד~ע·שםומרצהנואםהמשקל),חוקיכלפיעלובנוייפהוהוא
וכיוםמדינהאישהעברי,הכתיבאתמתקןספרי·לימוד,מחברת, iנ iהמ
הציונות,בראשלעמודעיניואתונושאתנועה.מארגןמפלגה,מנהיגגם

מתגלהשבהןכולן,ולאצורות·הביטוי,ה,_נהכרצונו.הטותהלמען
יוצאתבהצלחהשניםעשרותוהלועזיהיהודיבציבורבספרות,ז'בוטינסקי

הכלל.מן
אםשיעור,איועדסגולות·יקרהטעוןזה,עושה-פלאותאדםזאתובכל
זובחינהמקרוב,יניקתהמקורותואתהרוחניתדמותואתבוחןאני

אתבידייםכמעטמגששאתהגדולה.מבוכהלידימשום·מהמביאתני
כאותםרושם,עושהז'בוטינסקיבהגדרתו.מתקשהאתהאבלהיוצר,הכוח

עושרו,רובמפני v-נותןאינוקשקשיהםשלשלל-הצבעיםא~רהפרפרים,
מדועמאוד.מנומר-כוללבשםלסמנםמסתפקיםואנוגונם,עללעמוד

ברדכגרגיריומבודדמפוזרובאמידרדרז'בוטינסקישלריבוי·ביטויים
לאורכואחדןלקולמאודרחוקותלעתיםאלאמצטרףואינו Iראשיגגעל
בשוםבכוחןואיומשונה,בסדרהנימיםכביראה,מתוחות,זהכינורשל

באווירדרכואתעוברוניבניבכלומלוכדת.אחתשירהלהביעפנים
צא iמשאינובלבדזוולאומיותם,תלושהואאבללו,המיועדבקוהרקיע

קירבתמתוךיחדאיתרלהתמזגאליואפילונמשךאינואלא ·חברו,את
אספקלריות,שתיביוהעולהכראש·אדם,תמידלינראהז'בוטינסקימוצא-
והמבריקה,המלוטשתהמסגרתמעמקיבתוךולר::~ותלהיכפלנידוןוהוא

עדסוף,איועדבמרחקיםוהמצטמצםהממושךהפרספקטיבהקולאורך
ז'בוטינסקי.שלדמותוגםלפנייהיאכךמלא.טשטושכדיעדליא~ת,כדי
תועהוהמבטגולגלות,גולגלותצפותמיייעיניי,נגדלהקימהברצוניואם

ולקבעה.לתפסהבכוחוואיוביניהןומתפזר
הצורותבכללהצליחז'בוטינסקישליכולתומעלהנעיםלאודבר-מההואיל
שלוהצורותריבוילנו.מתגלההואשבהםוהשונים,הרביםהמצביםובכל

ריבוי-דמויותאםבלב,ספקמכניסהואמנוחה.ומדריךמתעהמייגע,חשו,ד
והמרותקתהמלאההאחת,הדמותשלהעדרהעללחפותמעיקרובאלאזה

ז'בוטינסקישלמסוגועשירי-סגולותאדםבנידבר.ועודלו.והמיוחדת
כלאתהממלאתהיאזופליאהאבלרב.בתמחרןאותנומכיםלעולם
מתוךלהתמכרותכלשהו,מקוםבהמשאירהואינה tההכרהשלאווירה
דבריואתבהנאהקראתילנאומיו,הקשבתירבותפעמים·ואמון.הסכמה

הענייןעצםלאכילי,נתבררויפההשפעתו,דרךעללעמודוהתאמצתי
זה,אדםכילגופו.צריךואינווטפלמיותרצדדי,דבראלאהפועל,הוא
שהיהודאיעכשיו,מוכיחשהואממהההפךאתלילהוכיחחפצוהיהאילו
מפליאמבריק,אזגםוהיהוהכרעה,התלהבותכוח,באותומלאכתועושה

ברצונו,בחחלטתלויזהשדברההרגשה,ערהאמנםכן.עלויתרומגרת-
הדבראתדווקאמ~יחשהואקלי·ער,דגורמי·חוץפריהוא,מקריוכי

מוכיח.שהוא

אינועיקרי,כוח-השפעהמסמנושאניזה,צדדיענייובדברי.יטעוובל
הקואתלמצואהאמנותשלדרכההריהצורה.ושלימותהביטויאמנות
ואתהדעותאתחברישללהכרתוהמקנהביותר,והנאמןהבטוחהקצר,

ללא-אפשר,ממילאעושההאמנותשלזומידהנפשי.קנייןשהןהאמונות
אומרהווההאנו;כית.השאיפהואתהחולףאתהמקרי,אתלשמששתבוא

ומחוטבחריףגםאםיכסקי,.ז'בוטאצלהפועלהכוחהואאמנות·הביטוילא
חודראינוהואההכרהמדורותאלה~ידיו.עלהנאמרהדבר,הואויפה

ומחליפומסביבואשרוהכבושהסמיךבאווירתנועהמעוררהואלעולם.
המטהרותחדשותלרוחותמערביםפותחאינואבללמקום,ממקוםומסיעי
מחשבהאח,דמקורירעיוןלהביויתקשה,אדםוכלמתקשה,אניאותו.

בספרותפעולותיואשרהרושם,אביה.היהז'בוטינסקיו:tשראחת,מחודשת
רושםשבו,האמןבעקבאינובנו,משאירותהדיבורובאמנותובמדיניות

דווקאכימלכתחילה,בוומוצנעגלוםוכוח·הדוחהבן;זגתו,פחותזה
אמנותיבלבושמתעטפותשהןאלאהפועלות,הןההמוניותסגולותיו

צורךשישמראשידיעהמתוךברורה,כוונהמתוךמותאםמעושה,חיצוני,

הפשטנות(למשל,ומקובלתמנוסהשהיאמכיווןזו,בצורהלהשתמש
המטרהאלומוליכהכל.;.כך)פשוטהאינהשהיאזיבוטינסקי,שלהדימגוגית
הדוחה.אמנםהואשבהצלחתוזהוברק Iמהויהילהצליח-הנכספת

מעולםכילרגע.עברתומתעהאורשקרןלאחרמאו,דהמעיקהערפלהוא
זיבוטינסקי,שאמרותבשעהמאשרולא-מוסרימרגיזמחזהראיתילא

היורדמחיאות-כפייםבסערוצוללותטובלותממשי,תוכןמכל'הריקות
ומספרימשוררישלושאר·רוחםגדלםבכלהרגשתילאומעולםעליהן,
שעלהסיפוראמרתי,(כבר"שמשון"אתשקראתיבשעהמאשרהעמים,

בשיריווגםבסיפוריווגםבנאומיוגם~ודאישלו.השיריםואןומאוד)יפה
היקרעלמגיביםאינםאלוכוחותאבלהעצומים.כוחותיועקבותאתנמצא

ומשוםבלבד.היכולתהפגנתלשםבאיםהםשבנפשו.והעמוקוהכרחי
כנפופורשריקנ~תושלכפירהשלצלכיובהצלחתם.בברקםדוחיםהםכך

 .עליהם.

כל·כ,דורי:יוקותמרובותבצורותבהצלחהלהתלבשזויכולתאלו,כוחות •

הסופר,שלבתוצמח,עדהשלהאידבהברשותהלראשונהכאןהמתפרסמתהמסח

 • ) 1917 (העברי""הגדודלהקמתסמוךהנראהכפינכתבה
הרבה.הלשוניתבחיוניותהולאהמסהשלהציבוריתבאקטואליותפגםלאמן tח

החומרהעמדתעלים" t"גנלהנחלתמודחח"עתון"ים". tב"גנצמחאברכיוןשמורכח"י

המערכת.לרשות

מחורזתשיבת·אהבה
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 iחלתוךתוכ·ברבות·הימיםממילאנעשיםמתחתם,ורוחנינפשימצעאיואם
איסשרגליוהואיכולתועיקראשראדםהמרכזי.,ולנושאההאישיותשל

ובצעדתקיפהבהליכהבחייםשליחותואתסוף·סוףרואהלעולם,מרעדות
חרביםהכוכביםמןכוכבאיזהאלעצמי,אתשאלתירבותפעמיםמאושש.

שאליתנפשו.עםלבדו,בהיותועיניו,אתז'בוטינסקימריםלו,ממעלאשר
תריזו.לשאלהתשובהבמהרהנמצאלאז'ברטינסקיאצלגםנעניתי.ולא

ח lחאינמפניבריחהאלאאינההדרכיםבכלקוממיותההליכהארתה
ההיעייעלולעמודעליהלתהותנשמתו,עםביחידותלהישארהגדולה,

שבתוכה..

שאינםגדולים,ויכולתכוחותשלמציאותםמתוךהנולדבנפשהמצב
 ~,להתרמעליהםבהאשרהאחתפינת-המסירותהיאהיכןנכרןאליודעים
בנפשזהמצב-לכךמכ~וןהיהלאברייתוומתחילתמטבעושהלבמפני
למצואתרבההטבעיתשהיכולתובמידהבכל.כפירהבהכרחאחריוגורר
ותתפשטהכפירהתבואמידהבאותהוהחיצונית,המקריתהבעתהאת

לאבמינה.מיוחדתרצוניתהשקפת·ערלםכאןמתפתחתבלב.ותשתלט
סתמיאונסשלבשלטונוהכופרתהאנושית,הישרתכלאתומקיפהכללית

היפה.ואלהטובאלחייואוחרתלהטותהאדםשלרצונובכוחומאמינה
כוחןאומרת,אינהאנרכית.אישית,פרטית,רצוניתתהאזרהשקפת-עולם

 >tלחיבראיוהם,רפי·כרחאמנםהרביםאומרת,היאברצונו.גלוםאדםשל
ושאינןתמידהמצליחאנרכירב·היכרלת,אנרכי,ל_אבבחשבון.רצונםאת
 1השקפדול-י.מסביבאשרלכלוהמשקולתהקוגםהואחפציכשלרן,יודע

לגלוששהואואםז'ברטינסקי.שלבאופירגםטבועהזהמסוגעולם
מעידן·עידנים,הספקנים,כלאצלכמרבא,זהאיוהאחרשלכשלרבותיואת

להבליטאלאכוחותיו,מיעוטעליחדולהעידהאדםשלרפיונואללהצטרף
(איPנז'ברטינסקישלחייומפעליכלכייכרלתר·הרא.אתהפגוםעל·ידי

הבאהאחתארוכההוכחהאלא qאינתרעלתם)מצדעכשיובהםדן
ערמחלרשי·הכוחהרביםביו :זהדברלעצמו)ללמד(ובעיקרללמדנו
ראיטביטוילמצואהואז'ברטינסקישלחייוותפקידהכל·יכרל.שליהאני
תכסיייסמדיניות,שירה,-שדה-הביטוישלמהותוטיבעלועומדבורר

להפגי~הנפש,כלאתהאוכלתזרהתשוקהלאותהוכולי)ארגוןמלחמה,.
הזאת.היכולתעלהרףבלי

שעתייםנואםאותרשמעתיפעםזר.הנחתיבהלחזקאחתדוגמהואביא
עברי.בגדודהצורךעלרבהבהתררממרת·הרוחאחת,בנשימהומחצה
הקררבחהמעושה,הפשטנותארתהעםיפה,והמחוטביםהארוכיםדברים

המביאיםובעטו,מפונקילדשלכירוני·חןאותםעםהדמגוגיה,אלמארד
שומעיולאלפיולהוכיחלהסבירשלוחיםהיוסחרחורת,לידיבעל·הביתאת

דעתןאתהארץ,לבנייןואחריתתקורהכלאיועבריגדודיהיהלאשאם
י-והקולהמליצה-האמצעיםבכלוהשתמשצדדיה,מכלוסעדתמךזר

עצמי,אתושאלתיישבתיואניברשותו.הנתוניםושאינם-כשרים,הכשרים
אימוחכלאשר-זתוהזיותדמיוןחסרפיכח,אדםמאמיןהאומנם
 ,כרונ'התנועהרכלברורה,תכליתשלודיבורולכלהיאחשבוןשלוואימוח

רבניי~עבריגדוד-אלותופעותשתיביואשרהמציאותיבהכרח-לה
דרדקאיונרסחאות·הגיוןעלהנחותיוכלאתמייסדהואוהריןהארץ

 :מדבירוהנובעתההכרחית,במסקנהמכיראינוזהואידמאוד,ופשוטות

שלאהוא,ברורהריזו,בשעהלנרשיינתןאי·אפשרעברישגדודמכיורן
אתלתפוסמצדיזאתחיתהשתמימותראיתי,מידאבלוהארץאתנבנה

וצחצוח-דעותמשחק-וכחנילפנינוהריכמות·שהן.ז'בוטינסקישלהנחותיו
ז'בוטינסקכי.ללמודנקלהעלהיהאפשרמדבריוהריתררת·אמת.ולא
אלו,תופעותשתיביואשרההכרחיבקשרלהאמיןלרגענתעהאינועצמו
והספעורבפהשעמדושמסביב,שומעיוהאנשים,אלפיגםבלב,דזרולא

אחלראותשאיוהםגםיפהידעופיר,מתוךהנחתךדיבורכלבולעים
ןכאחיתהראשם.עלניתךההוכחותמטרגםאםלהכרה,הזהההכרח
עלילהבהעיקר,עללדלגקהל-שומעיו,וביוהנואםניןנסתרתקנוניה

יתהצדדהמילוליתבתפארתעניינםאתולרכזבו,ראשולהקלהעיקראת
יקעההיאהגדודשאלת"שלאשומעיו:לפנימכריזהיהז'בוטינסקיוכאילו
יםשעתילעמודשיכולאדםכיבי,אמוןשתתנוליהעיקריפה.אתםרואים
 .פהיבדעתוהארץ,בנייראיועבריגדודאיושאםלכםולהוכיחומחצה

םתאזאתובכלזר,בהנחהמאמיניםאינםעצמוהואוגםאתםשגם
כ'להואכילאמונכם,ראויזהאדם-מהםונהניםלדבריומקשיבים

 ,רההכמתוךבנויהאבלחבויהאמנםעצמית,אונאהלאותהוהנה " 1יכול
נז'בוטינסקיהאישיותשלמהותהאתלמעלהבהגדיריהתכוונתי,

יכולתו.אתלהפגיןפוסקשאינוהאדם

4 

ו

I 



אבלכללית.בכפירתאמרתי,מקררת,עצמובכוחותתנפרזתהאמרנה
לעולםבאהאינההאחרונהזרהשכיחה.האפיקורסותאינההזאתהכפירה

מתוכהמכורסמתהיאלעולםיכולתה.מידתעלמוגזמתהערכה,לידי
בכוחותיהםמרדהשאינהעף-על-פיהאפיקורסות,קשים.והרהוריםספקות,

פריהיאלעולםעצמת.בכוחותכופרתהריתיכלראשיתהאחרים,של
גוצתהיאזה.בגובת ryאינז'ברטינסקישלכפירתווכשלרבות.מרבסירן

מחיאות-כפייםפריקטנות.והצלחותף iנצחרנרת-חלפריומצומצמת,
עלקסמוהשופךשאדםהואהמקרהוצחוקבעתרנרת.ושבחיםבאספות
רגםהמקסיםעלגםלהעידזהבאואולילתם.בזאלאאינובעצםהרבים

הנשפךהקסםאתז'ברטינסקישואבלרביםהברזממעייןכיהמוקסמים.על
למעלתעצמיתבהאתהבותטבולתזראישיותשלמתרתחתריעליהם.
האחרים.אלולמגעליחסמקרםראיומראשה,
ואני Iז'ברטינסקישלרוחומתפתלתבראשרהנפשיתסבךהנח

הכלל.מןויוצאתרבתטבעיתיכולתאח,דמצדולנתחו.לפתחוהשתדלתי
גדולה,כספינה :זרליכולתוקבועז.;נררכזרוחנימצעשלהעדרואחרמצד

המביאלח,פנימימטעןאיואבלורבות-כוחות,חזקותמכונותמזריינת
בוקעתאלומידרתשתימתוךשירוי-משקל.לידיכוחותיהתנועתאת

דווקאוהמכריחהרבהותנודההיסוסלידיהמביאההפנימיתההתנגשות
הפג~םעלחפרתלמעןלעיני-כול,תמי,דלראווהולהציגההיכולתאתלהגפין

הפגנהשלהרגלומתוךפנימה.שבנפשהמנוחהוגוזלהמעיקשבהכרת,
יכולת Iזרשורשיםוחסרתערטילאיתיכולתשאמנםבלב,•אמונהכשרשת
באהוממילאהמרכזי,המניעכרחםהחיים,עיקרהיאהיאזר,חיצונית
רקלפניוונשארהאנושישאר-רוחשלבמציאותוכופרזהשאדםהכפירה
ובלבדהמשחק

יעוז-קסטאיתמר

ומסורהעקשניתעבודההיא,האירשנים,עשרותזהבציוניותועבודתו- •

והקודמותההנחותכלאתסותרתזר,
מוכשררגםמוכןשהואאידיאליםאיושלז'ברטינסקיאמרתי,לאאניאבל

והניגודיםהסתירהע-ללהראותרקחיתהכוונתינפשר.אתעליתםלמסור
התמידיהסכסוךאותר :זאתורבת-צדדיםרבת-ענייובאישיותהשרוטים

שבאיםהדלים,האופימקררותוביוהכבירההטבעיתהיכולתביואשר
למשאת-נפש,השלימהההתמסרותג.םולפיכך ;היכולתאתלפהרות
נידון,זהואדםהואילעליה.להתגברידהקצרתמדינית,ארלארמית
כללהראותובשרו,הםדמוכיעליהם,השפעהלושאיוגורמיםבתוקף

הואמכוחותיו.למעלהדברשאיולעצמו),הראות(למעןלאחריםימיר
ומדכאתהאוכלתפגימתו,תתמלאלמעןסלעיםימירכלאיפראיעקור

סוף-סוףאינהלפניושולחשהואענרתיהגבררה,וקולנפשר.אתבמסתרים
עלגדולותמדברתהגדולהוההתרגשותוחברי,כמרסרפיון-רוחפריאלא

חסרת-התאבקותאלאסוף-סוףאינההמנצחותההרגשותרעלהרצון
בקרבו.אשרוהכופרהקופאתשכליוהחרבון.היובשעםאונים

שהואמשרםאלאפנימי,הכרחמתוךלאסיפוריםאיפראיכתובהוא
בעולםישאמנםכימאמיראינושהוארם wמזה,הכרחשלבמציאותוכופר

בר iלפללבאלזאק,האדםאתהעושהסגולת,ליחידימיוחדשאדרות
כופרהוא-נפשרשבמעמקימכיורןדברי-פירטיכתובהואולטולסטוי.
ובמידהובקצב .בקרל.;נרעםאלינוהמדברתשפת-אליםשלבמציאותה
שלבקיומהראשויקלהואכידאנטה,אתלנריתרגםהואובמשקל.

שפהשלילדותוטלליירושהנטלמתוךורבת-שנים,עמוקההשתרשות
אלאחזרן-האדם,שלהאמתאלליבוישיםלאנאומיואתרכשישאורוחה.

לייסדשיצאובשעתהקטנה.הדיבורחרכמתההטעיה,היד,תנועתאל
בדש-הז'יטוןעלהקידה,עלהמלבוש,עלידברבראשהולצאתתנועה,
חיתהלאמעתה,אמררהטקס.עלבגדי-שר,דעלבס,דההליכהעלהמעיל,

כלאתלהבליטולהגדירה,לסמנהאלאקומתו,אתלהקטירכרונה,כל
באמצעיםכלומר Iאבמצעיםאחדבדבררקולהאמיןבכללכפורגורלו,נטל

וביכולתו-הראובכוחו-הואשדיבר,

חיתהלאבלבד,האישיותפעולותיובתחומינשארואלה ·שפעולותזמןכל •
ושלתנועהשלמקררהיומארדקרובותלעתיםאדרבה,סכנה.כלבהן

כוחותיועניין.מלאהעצמהבפניבספרותכתופעהז'ברטינסקירבה:הנאה
מאימתיתיפה.ואלהטובאלגםמעברסוף-סוףלהםפורציםהעצומים
בפניכתכליתהיכולת,שלההפגנהכשמידתשבממשות,הסכנהמתחילה

זהביטויהפרטאצלשהרירבים.שלולתורת-חייםלשיטתחיתהעצמה,
והתנגשותה,נפתוליהעיכוביה,נפשר,לחץהואפורקןושלהקלהשלמוצא
הריקותאת :שבההשלילהאתרקהזאתהתורהמןמקבלהכללאבל
בלב,דקולהואתהסוערתההפגנהחפץאתלוקחהכללהתלישות.ואת
היכולת,יימצאלאאלהלמידותמתחתאבל ;והבוטחהמתגדרסגנונהאת

הסגנוןשל .וסנדקיהםעקבותיהםשהיוהפנימית,וההתאבקותהתוקף
שתהאההכרחמןעיקריתהםאלושכוחות-סרקותנועתהפרט.אצלהזה

ותמשוךרמתרב~בתמתוכהעקרהאמיתי,חייםכלחסרהקלת-דעת,
הואז'ברטינסקיאצלאשרהדבר,כיהחברה.שלפסולתהאתתחומיתאל

לאמרי-ידו,עלשתיווצרבתנועהכאן,ייהפךעצמו,עללהתגברהתאמצות
ופוחזים.ריקיםרהב

הזר,דאבדתבאמתאםקשים.מברכהבימיפי-כמתערדתגדלזרסכנה
באמרם Iאלוקולות-סרקאחריוישריםתמימיםגםנקלהעלהולכים
הרעההמצודהפררשiובייחודאולםללחצם.הקלתפתחבהםלמצוא
המתהווהאלמארדקרובנפשרמבנהפיעלהואהצעירהדורלנוער.הזאת

שלנפתוליהםליבו,אתהממלאיםאלה,נפתוליםז'ברטינסקי.שלבנשמתו
הזה,הנפשיהסכסוךפריאלאאינוהנוערשלמרדוכלהם.בני-הנעורים

המפריםהמוסריים,המקוררתוביו(הזער~ת)הביארלרגיתהיכולתביואשר
מתוךזה,מסוגהואכפירהאכולהנוערגםהזאת.הטבעיתכרלת~האת

עבר,לואיו(הריבשכלוובוטח,סומךהואכוחותיו.שלנפרזתהערכה
אחרי(נגררהפנימייובשותחתומדוכאעליו)געגועיםלואיווממילא
המציאותבחייערדנתקלשלאמכירוןהפשטנית,ההגיוניתהנוסחה
גדולההסכנהוכאןכל-כך).פשוטהאינההאדםשדרךהמראיםרהנסירן
לפניו.הפרושהזררעתבמצודהיילכדשלאלנוער,

מאתמץאנישבעזרתןהללו,המידותש.כלהואשבדברוהמעציבוהמגוחך
הידיעה.בתכליתלווידועותגלריותז'ברטינסקי,שלמהותואללחדרו
כשדה-ביטוייוצרשהואהתנועהומתוכנהמתוכהריקהמהיפהמכירחרא

מטרתו.אלדרךלוסח iDהואזרובאפסותנשען,הואזןריקותעלאבללן.
אחרהמוסרישפרצופהבעולם,תנועהשקיימתמאמין,אינוזהכופרהרי

זןבכפירהכאן,ובעצםלפעולות.ארתהמביאיםאחריםושגורמיםחרא,
נשמעיםרביםואשרעצמהבפנילתורהשתיתהנטרי,בגררןכיוםשהולכת

עצמית,ארנאהשלאלועקרותחולותפניעלכיהסכנה.היאלה,
 •עולםשממתרקרזון,רקחי.כליצמחלאמוסרי,היעדרהתרברבות,
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דייראשר
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