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
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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

-
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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

-
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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~~~,
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ו

~r
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מתרד קרכץ "מראה מקרם" העתיר להרפיע כקררכ.
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