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לע״מ צילום: 1898 בבזל, השג׳ הציוני בקונגרס נואם הרצל

 של והמפיק הבמאי
הציונית הדומה

 פרט כל תכנן גם אלא היהודים, מדינת רעיון את הגה רק לא הרצל
 המסתתפים בגדי ועד האולם מבחירת - הראשון הציוני בקונגרס

 תיאטרון, ואיש במחזא׳ ניסוחו את רתם הוא בנך הנאומים. ואורן
ההיסטוריה במת על שוקם התסריט למימוש

K מה־ שהיה פרנקלין, בנג׳מין והסופר המדינאי 
 האמריקנית, העצמאות הכרזת על חותמים '—

 מותך, לאחר להישכח רוצה אינך "אם ביומנו: כתב
 לעשות או לקרוא, שכדאי טעם דברי לכתוב עליך

עליהם". לכתוב שראוי טעם של דברים
כב הללו הכתרים לשני ראוי אדם למצוא קשה

הקצ חייו שנות במהלך הרצל. זאב(תיאודור) נימין
 בלבד 44 בגיל לב ממחלת מת הרצל כידוע, - רות

 ללא וביים ניהל נפגש, הפיק, כתב, יזם, חלם, הוא -
 יצר ופיליטונים, סיפורים מחזות, כתב הוא הפסקה.
הסא מדור את ערך עולם, ושועי מנהיגי עם קשרים

עי בעצמו הקים פרסה", פרייה "נויה בעיתון טירה
 הציונית), התנועה ביטאון וולט", "די (השבועון תון

 שבעה־ תוך "אלטנוילנד" האוטופי הרומן את כתב
 יהודי בנק הקים מירושלים, שובו לאחר יום עשר

פעו את מימן אשר היהודים") התיישבות ("אוצר
ליש קיימת קרן את וייסד הציונית, התנועה לות

 בבחינת היה היהודים" "מדינת הרצל של ספרו ראל.
 בבזל שהתקיים הראשון הציוני לקונגרס תסריט

 הציונית ההסתדרות הוקמה ושבו ,1897 באוגוסט
 את לתעד הרצל פסק לא עת אותה בל העולמית.

ביומן. עשייתו
לע התפאורה הייתה הרצל, של מגוריו עיר וינה,

 שבבירת בביתו עבודתו בהדר נלאית. הבלתי שייתו
מח את והגה רקם הוא האוסטרו־הונגרית האימפריה

 צודק להיחשב שרוצה "מי הציוני. הרעיון ואת זותיו
בש משוגע שיוכרז ההכרה מן שנה, שלושים מקץ

 הרצל כתב להופעתו", הראשונים השבועות לושת
הקו על המסך שעלה לפני חודשים שלושה ביומנו
.1897 אוגוסט בסוף שווייץ, שבצפון בזל בעיר נגרס

ושזו ססגוני קהל
 הגדולה ההפקה אולי היה הראשון הציוני הקונגרס

להק ומצפן מפה שימש והוא ,19ה־ המאה של ביותר
 בקפדנות אותו וביים שהפיק מי היהודים. מדינת מת

האח עד פרט כל על עמידה תוך תיאטרלי, ובכישרון
הרצל. היה שבהם, רון

 הקונגרס, לפתיחת שנועד היום לפני ימים ארבעה
 קיץ של כבד חום לבזל. הרצל הגיע באוגוסט, 29ב־

(שלו Trois Rois במלון השתקע הרצל בעיר. שרר
האפרו מימיו זרמו לחלונותיו מתחת המלכים). שת

שה המשרדים את לבדוק נחפז מיד הריין. של ריים
 הזדמן כאן הקונגרס. הנהלת לרשות העירייה עמידה

 חייט של בחנותו מוקמו המשרדים ראשון. זעזוע לו
ולס להקדים מנת על מבעליה. התרוקנה עתה שזה
 בד בפיסת לכסות הרצל הורה מלעיזים, של פיהם תום
 כי ידע הוא במקומו. ניצב שעוד החייט של השלט את

 קו חשוב; פרט כל מנודה, עם של כזה ראשון בכינוס
למגוחך. המופלא בין מפריד מאוד דק גבול

 זומן שם הקונגרס. אולם את לראות יצא כך אחר
 דוד ד״ר הציוני והעסקן הפרקליט השני. הזעזוע לו

 עם זול בירה מרתף לתומו שכר מציריך, פרבשטיין
 בית של קל לבידור שהתאימה זעירה קברט בימת
הקונג את והעביר העסקה את מיד ביטל הרצל קפה.

 הדיונים את יותר שהלמו העירוני, הקזינו לאולמי רס
הכ פתח מעל שלו. לקונגרס הרצל שהועיד הרציניים

 וול־ דוד של הרעיון פי על כחול־לבן, דגל תלו ניסה
 במוחו הבזיק המתאים, הדגל אחר החיפוש בעת פסון.

 כחול־לבן, הוא דגל! לנו יש "הרי רעיון: וולפסון של
 העולם!". כל לעיני טליתנו את נפרוש הטלית. כמו

 "כך במגן־דוד. מעוטר כחול־לבן דגל הזמין וולפסון
 בזיכרונותיו, וולפסון סיפר שלנו", הלאומי הדגל נולד

הדגל". נולד כיצד שאל לא "ואיש
אירו חלקי מכל באו הקונגרס, משתתפי הצירים,

 רובם ומאמריקה. אפריקה מצפון ישראל, מארץ פה,
 לרכבות עלו מעטים לא אירופה. ממזרח צעירים היו

החרדות. אימותיהם להם שנתנו לדרך צידה כשבידם

/ סנדק שסי /

 היו ומוזר. ססגוני קהל המו בזל של הצרים רחובותיה
 בעלי אברכים וברלין, היידלברג מקייב, סטודנטים שם
 מומרות או מתבוללות משפחות בני ולצידם ופאות זקן

 מוורשה קטנים עת כתבי של עורכיהם אירופה, ממערב
 על עלה לא קוראיהם עבריים(שקהל משוררים ואודסה,

סוח הלשון; להחייאת תקוה מתוך שבאו מאות) כמה
 מאוניברסיטאות פרופסורים ומהונגריה, מרומניה רים

 וחיוור קטן חנווני ומהנדסים, רופאים וסופיה, היידלברג
 צרפתי אינטלקטואל משוודיה, בלונדיני רוקח מפולין,

מגו וינאי פרקליט סבר, חמור הולנדי בנקאי ממושקף,
 שהציונות היהודי, העולם רחבי מכל ועיתונאים נדר

קודש. עבודת להם הייתה
 בכניסה להם שחולקו תגים לענוד היה כולם על
כוכ שנים־עשר משובצים היו הכחולים התגים לאולם.

"הפ בגרמנית: המילים, ועליהם וזהובים, אדומים בים
יהודים". מדינת ייסוד הוא היהודים לשאלת היחיד תרון

מוזאו של הפואק
נטייתו על העידה בקונגרס המושלמת המיזנסצנה

 בטקסים הפוליטיקה" את "לביים הרצל של המובהקת
 איש הרצל היה זו בנטייתו היטב. ומתוכננים מפוארים
 פריד־ שלדברי זן אותו לפוליטיקה, שעבר תיאטרון

 יגזלו שלא ובלבד לכול לסלוח ומזומן מוכן שילר ריך
 מובהק, תיאטרון איש היה הרצל ראווה. מהזה ממנו

 ותלבושות. תפאורה תאורה, בלהטוטי הבקי מחזאי
 הפרטים כל על אישית פיקח הוא לבזל בואו מרגע

 של יסוד בה יש לעולם "פוליטיקה שבהם. האחרון עד
 בימת אל שחוזר כמי הרצל חש בבזל קבע. תיאטרון",

 גם אלא כמחזאי רק לא הפעם - בווינה הבורגתיאטר
ראשי. ושחקן במה, מנהל מפיק, כבמאי,

 סדר קבע הוא המקרה. ליד מאומה הניח לא הרצל
 הזמן מן יהרגו לא שהנואמים והקפיד נוקשה, יום

 הרצל קשות. מחלוקות עורר זה נוהל להם. שהוקצב
 לא העליונה. על כשידו יצא ולבסוף דעתו, על נאבק

 הנואמים כל של הטקסטים מאולתרים. נאומים היו
 הוועדות ראש ליושבי בכתב מראש וחולקו הועתקו
השונות.
בני־ פסיכודרמה. במעין השתתפו הקונגרס צירי
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