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״הנאמנים״
קולק של פירוקו עם ,1969 באוגוסט

 שר־החינוד־והתרבות בידי הבימה טיב
 ארן, (״זיאמה״) זלמן ימים, אותם של

ה לתיאטרון 11 בן חבר־נאמנים מונה
 משה עומד שבראשו ״לאומי״, מכונה
יש בנק נגיד בעבר ששימש מי ינכר,

ראל.
ב 11מה־ מעריב של סופשבוע במוסף

 הכותרת תחת רשימה התפרסמה יולי,
 ממעלות־הרוח כמה שתיארה ״הנאמנים״,

 התיאטרון על המופקדים האנשים של
הדברים את זנבר אמר השאר בין הזה.

זנבר משה
דיאלוגים לקרוא שונא

 גבע יוסף נאמן, אברהם ״ד׳׳ר :הבאים
מוב אנשי־רוח הם אלבסכדרוגי ושימעון

החשו ההצגות בל את תאים הם הקים.
 נאמן ד״ר ובלוגדון. בארצות־הברית בות

 שונא דווקא אני מחזות. לתרום אוהב
 תיאטרון מאוד אוהב אני מחזות. לתרום
לק שונא אבל זו, באמנות מבין והיום

ת לקרוא עדיף במחזות, דיאלוגים רוא
 נאמני ראש זנבר, משה אמר כה מאן...״

הבימה. תיאטרון
 חשיבות בעל נוסף ישראלי איש־רוח
 של הנאמנים בחבר היושב תרבותית,

שי שר־שלום הוא ובהנהלתה הבימה
 תרבותי מוניטין לעצמו שעשה מי רן,
התקצי אגף כראש מישרתו בתוקף רב

 כתבה אותה מתוך במישרד־האוצר. בים
 את אוהב שירן שתשלום מר כי מסתבר,
 כדי עד בחבר־נאמנים ישיבה של המעמד

 בחבר־הנאמ־ כחבר גם משמש שהוא כך,
 הלא להבימה, היריב התיאטרון של נים
 נשאל וכאשר הקאמרי. התיאטרון הוא

 הניגודים עם מסתדר הוא כיצד שירן,
 אגף ראש השיב המוסדות, שני שבין

 כמיטב עדטה ״אני :לשעבר התקציבים
שב המוסדות מן אחד בל לגבי יכולתי

 שום בכד תאה אינני חבר. אני הם
 קונפליקט אצלי נוצר לא פעם ואף בעיה
זה...״ בשל

 מה שכל הרי שכאלה, נאמנים למראה
ה הישראלי התיאטרון לשוחרי שנותר

 הללו, בתיאטראות לבגוד הוא אמיתיים
בפקי שלהם מוסדות־העל את שמילאו

 שהתיא־ בכך רב שחלקם ממונים, דים
 ושלאיש ממשלתיים, הפכו הללו טראות

____________________חפץ. בהם אין

תרנו□

 הראשונה מילחמת־העולם ימי סוף עד
 קיסרות אותה אירופה במרכז התקיימה

בבחי שהיתר, מופלאה, אוסטרו־הונגרית
 שכונתה הקיסרות, על־לאומי. פלא נת

 קא- בקיסרות סופריה מגדולי כמה בפי
מיוש כמה בעיני נחשבה ואשר קאניה,

 נחשבה אירופה״, של העמים ל״כלא ביה
 של במעלה הראשוני ההשכלה למקדם

 המאה של באירופה היהודית התרבות
ל שהעניקה זו היא הקיסרות שעברה.
 ההשכלה אפשרויות את היהודיים תושביה

 אחרות אירופיות שמדינות הנרחבות,
מהם. מנעו

 שגדלו יהודיים, סופרים של שלם דור
 קאקאניה, קיסרות של בבתי־האולפנא

 ל,פ־ פרנץ צוויג, סטיפן נימנו שעליו
 פויבטוונגר ליאון כדוד, מכס קא,
 מאותו מיגזרים תיאר אחרים, רבים ועוד
עוד. ואיננו שהיה רב־לאומי עולם

 גוונים שתיארו יותר, צעירים סופרים
 ראפיץ׳ מלך היו עולם, אותו מתוך
 צכי אורי כרגנר), יוסל של (אביו

 בסיפורי עגנון וש״י הצעיר גרינברג
 ספרותית ניזונו אלה כל שלו. חוצלארץ
 האוסטרו־הונגרית, בקיסרות מילדותם

קאקאניה. היא
 ספר בעברית אור ראה אלה בימים
 של ונפילתה שקיעתה תהליך את המתאר
 מארש־ הוא הספר קאקאניה. קיסרות
רוט*. יוזך הסופר מאת ראדצקי

 של תולדותיה את מביא נזארש־ואדצקי
 טרוטה, בני של הצעירה־לימים השושלת
 כאשר סולפרינו, ליד במערכה שהחלה

כ ואחז ידיו ״שלח אלמוני סגן־מישנה
 כלפי גופו את לדחוק השליט של כתפיו
היתה, הסגן־מישנה של אחיזתו מטה.

אר מיד נפל הקיסר מדי. חזקה כנראה,
 כרגע בו הנופל. על עטו המלווים צה.

 הסגן־מישנה, של כתפו את יריח פילחה
של לליבו שנועדה עצמה ידיה אותה

הקיסר...״
 על בד,גינו נפצע, טרוטה הסגן־מישנה

מרו היתד, שלו ועצם־הבריזו הקיסר, חיי
היה הוא שבועות ארבעה כעבור סקת.
 ״אות העליון העיטור בעל סרן, כבר

מעתה תואר־אצולה. ובעל תרזה״ מריה
טיפוליה. פון טרוטה <*וזף סרן :נקרא

 בן, לו שהולידה אשה נשא פון־טרוטה
 של בספר-לימוד הסרן מצא הימים ובאחד

 הקיסר של הצלתו אופן תיאור את בנו
השליט העז הקרב, ״בלהט :במילים

מבו עצמו מצא שלפתע כל-כד, להתקדם
ע האויב. בפרשי תר ת  סכנת־ של זה כ

 שטוף־ ערמוני פוס גב על ובא פרץ מוות
 מונפת וחרב עול־ימים סגן־מישנה זיעה

 אגדה שהפך הסיפור ובהמשך בידו...״
 את פילחה ״חנית :כי פון־טרוטה מצא
האוי רוב אבל הצעיר, הגיבור של חזהו
 העשוי הצעיר השליט הוכרעו. ככר בים

 על הצליח בית, נוצץ והסיף חת, לבלי
ב וחוזרת שבה קריאה ואחרי נקלה...״

 וצעק אשתו אל הסרן בא המיקראה ספר
!״שקר ״זח

ב ניחמו וזה ידידו אל ניגש הסרן
מו ההיסטוריים המאורעות ״כל : קביעה

לד ובצדק, ההוראה. לצורר אחרת צגים
שיובנו לדוגמאות זקוקים הילדים עתי.

 הוצאת מארש־ראדצקי! — רוט יחף •
 עמודים 391 עובד, עם ;לעם הספריה
רכה). (כריכה

 שחסת אלא בליבם...״ שייחרתו להם,
 לא סיפוליה, פון האביר טרופה,' יחף

 את לאלוף־מישנה למחרת והגיש נרגע,
 הוא למישרד־המילחמה. שנמסרה תלונתו

ה בין נאמר בו במיכתב־תשובה, זבה
 ולא העליונות, ״רשויות־החינוד : שאר
 מכוונות התחתונות, הרשויות מהן פחות

 הקיסרות תלמידי לפני להציג דעתן את
 בדרן* הצבא אנשי־ של הגבורה מעללי את

 ואת דמיונו את הילד, אופי את שתהלום
 כני־ דורות של הפטריוטיים הרגשות

ה של מאמיתותם לגרוע בלי הנעורים,
המתוארים...״ מאורעות

לה טרוטה לסרן הציע האלוף־מישנה
 לא שהסרן אלא הזה. העסק לכל ניח

נת הוא שבועות שלושה כעבור נרגע.
וב הודו, ירום הקיסר אצל לראיון קבל

 :לטרוטה הקיסר לחש הראיון מהלך
 אבל באן. לנו יש נעים לא מאוד ״עניין
 לגמרי...״ רע לא נצלנו יוצאים שנינו

 השקר. עם לחיות יבול אינו שהסרן אלא
 בדרגת משתחרר והסרן מבטיח, הקיסר

 מעליו, יסור הקיסר שחסד מבלי רב־סרן
 של לבנו להקציב גם. מואיל והקיסר

או מעלה ואף ללימודים כסף מציל־חייו
ברון. למעלת תו

 שבנו הרי הברון, הרב־סרן מת כאשר
 ל־ להאזין אוהב הבן שר־המחוז. הופך

 חיל־ד,רגלים של העשירי הגדוד תיזמורת
 שבו במארש־ראדצקי, הנפתח ברפרטואר

החלי דירדורים, דירדרו הקהים ״התופים
 הנחמדים והמצלתיים צייצו המתוקים לים

הצטלצלו...״
 בנו את מחנך פון־טרוטד, שר־המחוז

 ,15 בגיל ושולחו, אביו מסורת ברוח
 בוייסקירכן לקציני־פרשים בית־הספר אל

באחד מאזין קארל־יוזף והבן שבמורביה.

רוט יוזף
הקיסר למען מלמות טוב אין

תחו וחש למארש אביו בבית מביקוריו
 לבית־האבס־ קירבת־דם ״איזו : של שות
 ומגן שלטונם את כאן מייצג שאביו בורג
 לצאת אחד יום עתיד עצמו הוא וגם עליו

 כל את המוות. ואל הקרבי אל למענם
 בשמותיהם. הכיר השליטים מישפחת בני
 כמסירות-יל- כנה, אהבה אהב כולם את

 שחנון הקיסר, את אהב כולם ועל דים,
מ טוב אין וצודק... נעלה וגדול, הוא

צב מוסיקה לצלילי הקיסר למען למות
 לצלילי למענו מלמות קל ואין אית,

 הכדורים תזזו הקצב לפי מארש־ראדצקי.
 חרבו ;יוזף קארל של לראשו מסביב

 נתמלאו וראשו ולבו נצצה, המצוחצחת
והוא המארש של רבת־החן ממאוצתו

 ;המוסיקה של התופפני בשכחנה שקע
 פני על אדום־כהה דק, בזרם ניגר דמו

החצוצרות...״ של ברק־הפז
המת סיפור הוא מארש־ראדצקי סיפור

 עמודים, 350 לאורך זו, מנקודה רחש
 קארל של הקרבתו מישור מישורים. בשני
ה ונחל הקיסר, מיזבח על ,טרופה יחף

וב הראשונה, מילחמת־העולם של דמים
עו אותו התפוררות תיאור — מקביל

 מאז מרכז־אירופה, של כמעט סטאטי לם
 פר- הארכידוכם לרצח ועד וינה קונגרס

דינאנד.
החני את עובר פון־טחטה יוזף קארל

הסמ אחד אשת אצל שלו המינית כה
מס ואחר הימים, כמינהג שבעירו, לים
 סגף בדרגת ומוצב בית־ספרו את יים

 חיל־האולנים. של העשירי בגדוד מישנה
 רציתי צעיר ״כשהייתי לו: אומר אביו

 אסר פכר אבל צבא. איש להיות אני גם
 שאתה מרוצה אני כעת במפורש. זאת
פקיד״. תהיה לא

 הצד־השני; מעין הוא מארש־ראדצקי
 זהו שוויק. האמיץ להחיל של־המטבע

 מעמד עולם של דק, במכחול שירטוט,
 העולם מן שנכחד הקיסריים הצבא אנשי

 פון־טרוטה קיסרות. אותה נכחדה כאשר
 לבן חורפי ״שלום מאותו עובר הצעיר
הסתב דרך הקטן...״ בחיל־המצב ששרר
הקי המוות אל והתאהבות כספיות כויות

 הכינו והמולדת שאביו המפואר, סרי
 פון־טרוטה הקוזקים עם בקרב למענו.
 לא שעדיין היריות את שמע ״כבר הצעיר

 הראשונות נקישות־התוף את ועמהן נורו
 ״הנה מהרה ועד מארש־ראדצקי...״ של

 הסוללה. גב מעל ראשו רק עוד מזדקר
 פוסע והוא בגולגלתו. כדור פוגע הנה
וכמא ארצה...״ וצונח אחת פסיעה עוד
 סגן־ של סופו היה ״זה :רוט יוזף מר

בל פון־טרוטה. בחן יוזף קארל מישנה
 פול־ גיבור של נכדו סוף היה פשוט בד

 כמיק־ שיזכירוהו ראוי היה •ולא פרינו,
 היסודיים האוסטריים לבתי־הספר ראות

 ירום הקיסר ממלכת של והתיכוניים
הודו...״

 הראשונה העולמית המילחמה אכן,
 ה־ הקיסרות נעלמה ובעיקבותיה תמה,

עו מילחמה עוד באה אוסטרו־הונגרית.
 תמוה עולם מאותו שנותר וכל למית,
 אלה העולם מן שחלפו גינונים של ומוזר

 ובלתי פשוטים כמארש־ראדצקי, הספרים
 ולקריאה- לקריאה הראויים מצועצעים,

חוזרת.

״ובימים
האחרים״

מס כך גזור, עכשיו השנתון של שמו
 יהודה של שירו סיומת מתוך תבר,

 הגן, ילדי על מרחם אלוהים עמיחי,
עכ / עלינו יגן שאשרם ״כדי במילים

שימ זו סיומת האחרים...״ ובימים שיו
 של הראשון שיריו לספר כותרת שה

 במחצית ומהפכה1 מהומה שעורר עמיחי,
האחרים. ובימים עכשיו החמישים, שנות

 כי הוא, העולם בתרבויות ידוע כלל
 שנים. עשורי של במעגלים חיים כתבי־עת

 חיד של שנים עשור יש כתב־עת לכל
התר המעגלים על להשפיע וכושר ניות

 של השנים עשור מסביבו. אשר בותיים
המ מראשית חל עכשיו הספרות שנתון
 כאשר /50ה־ שנות של השניה חצית
 אבי־ דויד עמיחי, יהודה זך, נתן
 מהפיכה עוררו רכיקוכיץ ודליה דן

 לסוף עד העברית, בשירה חסרת־תקדים
השישים, שנות של הראשונה המחצית
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