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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.
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