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 המדינאי:של החא !אתמול ושל ״הטרוריסט
הידוע. הכלל אומר מחר,״

 למגוחת־ממ׳לם הובא כאשר שעבר, !בשבוע
 המדינאי ואולי קניה נשיא קניאטה, יוטו

 אושר השחורה, באפריקה ביותר המכובד
שוב. זה כלל

 קהל צעד קניאטה של !ארונו מאחרי
ואי דיפלומטים !שרים, נשיאים, של דגול
 הנציג גם ביניהם העולם, מכל !אחרים שים

מדינת־ישראל. של המוסמך
 יומו נחשב בילבד שנים 25 לפני אולם
 עלי ביותר המיפלצתי לטרוריסט קנ״אטד.
 לאכזריות שם־נרדף היה יושמו אדמות,

מטורפת. !׳לקנאות צמאת־דם
 ה- במאה מחתרת שום יעילה. זוועה

 של קיצונית כה ■תגובה עוררה לא 20
בקניה. מאדסאו מחתרת כמו וסלידה פחד

 פחדים לעורר פדי נבחר עצמו השם
 אבחנה בלי רק רצחו לא חבריה סתומים.
 הקפידו גם הם — וילדים !נשים גברים,
 דם את שהקפיאו בשיטות זאת לעשות

 עובדי־אלילים של האכזריות השומעים.
 הקיר בחשבון ובמעשיה ׳נמהלה פרימיטיוויים

חסר־מעצורים. טרוריזם של
 של הטרוריסטים למאו־מאו, בהשוואה

 הרפובליקיאי האירי והצבא באדר־מיינהוף
ה הפידאייון וגם תרבותיים, לוחמים הם

 כ־ נדאים ביותר הקיצוניים פלסטיניים
הצרופה. ההומאניות אבירי

 הזאת, המחתרת כמנהיג נחשד קניאטה
 אח־ את הכחיש לא מעולם נכלא. כן ועל

 היו אליה מעשים בי הוכח למעשיה. רווחו
עצ את השיגה ■קניה שכן ביותר, יעילים
 האחרות, מדיניות־אפריקה רוב ליפני מאותה

 מריבית את בה שתפסה הגדולה והאופלוסיה
 נסה הלבנה״) (״הרמה הפוריים השטחים

בה. ■רוחה עוד כל נפשה על
 שנסתיימה ברגע אנטבה. פעולת

 של הגדול יומו יביא מילחמית־הש״חרור,
 מישטיר של ׳עמוד־התווך הפך הוא יומו.
 מנהיג עם נשאו־ונתנו האנגלים ויציב. מתון

 גדולי השילטון. את לו העבירו המאו־מאו,
אח חיזרו ישראל, ■גדולי וביניהם העולם,

ריו.
 למערב. נאמן בעל-יבדית הפך קיניאטה

 זה כימיו רדיקליים, מישטרים ■נגד פעל הוא
 עם פעולה ושיתף יאמין, אידי שכיניו, של

 פחות ובמיבצעים אנטבה בפעולת ישראל
ידועים.

 הטלוויזיה מסך מעל השבוע שראה מי
 צ׳ארלס, הנסיך הבריטי, יורש־העצר את

מנ של ארונו ׳אתרי האבלים בראש צועד
 בדמיונו להעלות היה יבול המאוימאו, היג
 ממשלה- ראש יצעד שינה 25 בעוד כי

 ערא־ יאסר של ארונו אחרי דאז ישראל
שבי עמים שיני בין לידידות כאות פאת,
 זוועות עתירת מילחימה פעם התנהלה ניהם
ודם.

הטראומה ערב
 תחדור ׳חיטואה

— בישראל בית 7לכ
הנוראים הזיכרונות יתעוררו ושוב

 שעות, כמה במשך לקרות. עומד זה
 שרוייה ישראל תהיה שבועות, ואולי ימים,
השואה. של הנוראה בטראומה שוב
היש הטלוויזיה תקרין כאשר יתחיל זה

 שעתיים בני המשכים בארבעה ראלית,
 את שבועיים, במשך שיוקרנו אחד, כל

שואה. הסידרה
 זעזוע זה יהיה השואה, ניצולי ולגבי
 התת־הכר- ההדחקה מניבכי שיעלה נפשי,

של ביותר הנוראים הזיכרונות את תית
 רגשות הדבר יעלה האחרים, כל לגבי הם.

חמלה. שינאה, אשמה, פחד, של עמוקים
 הסידרד, של לאיכותה קשר כל בלי כי

 ששום עד כביר, כד. הוא הנושא עצמה,
 כאשר ממנה, להימלט יוכל לא ישראלי

 החברה של ביותר החזק בלי-התיקשורת
 הזוועות את יחדיר הטלוויזיה, המודרנית,

בית. לכל
ה עם יחד ואספירץ. תאי־גאזים

 צריכים האם הוויכוח. גם יתלהט טראומה,
 היא האם לאוד או הסידרה את להקרין
מכו־ בצורה נאמנה, השואה את משקפת

להשמדה מועברים יהודים - וארשה גטו
7 שוב לקרות עלול זה האם

ריכוז למחנה־ הבעל שליחת בעת בברלין יהודיות נשים
? הפאשיסטית המיפלצת עלתה כיצד

הכבושה בקייב מוקשים מפוצצים פרטיזנים
היהודי? לעם קרה מה

 בלתי־ לקיטש הופכת שהיא או בדת,
נסבל?

 בארצות־הברית, הסידרה הוקרנה כאשר
 בעלי־מחשבה דומה. ויכוח עוררה היא

 בה שראו היו וכל. מכל שללוה רבים
 של מגעיל מיסחור השואה, זכר חילול

 וולגארי־ יחידה־במינה, אנושית טרגדיה
עם. של חורבן של זציה

צד מתופעה נובע הביקורת מן חלק
 בארצות- הסידרה הוקרנה כאשר דית.

 אחרת. סידרה בכל כמו בה נהגו הברית,
המח ברגעים ושוב, שוב הופסק הסרט
קטעי־פירסום. להקרין כדי ביותר, רידים

 קיטעי-הפיר- כאילו נדמה היה לעיתים
 בעל במאי על-ידי במתכוון שובצו סום
 ילדים רצח אחרי סאדיסטי. או מעוות מוח

 אמריקאיים ילדים הבד על הופיעו בסרט,
 אחרי פופ-קורן. שזללו מנומשים, נחמדים,

 אשה הופיעה ורשא, בגטו הזוועה תיאור
 אינה שלה שהכביסה מודאגת, אמריקאית

הה המוות תיאור אחרי די-צורכה. לבנה
 על שהמליץ נחמד רופא הופיע מוני,

 בשפת־ זה כל כאבי־ראש. נגד אספירין
המרגיזה. האמריקאית הפירסום
 קטעי־פירסומת יראה לא הישראלי הקהל

בצב הסידרה את יראה לא גם הוא אלה.
 מתאימים בגוונים אלא במקור, כמו עים,
שחור־לבן. לנושא: יותר

 שלא מי בעיני נתעורר, אחר חשש
 כי נודע כאשר הסרט, את לראות הספיק

 הסידרה את שביים האיש אותו ביים
 סידרה ספק, בלי היא, שורשים שורשים.

 ביותר וולגארי מיסחור מבחיל, קיטש של
 אינפנטילית. ברמה עם, של טרגדיה של

 היא שואה כי אוטומטית, הניחו, רבים
דומה. רמה בעלת

אי באמת מהי הפשע. למעמקי
זו? סידרה של כותה

 במונחים הדין את עליה לחרוץ קשה
מוחלטים.
 לעשות השתדלו ובמאיה הסידרה מפיקי

 אל ניגשו הם ומכובדת. נאמנה עבודה
 שטלוויזיה המירבית ביראודהכבוד הנושא
לה. מסוגלת ומיסחרית עממית

פר מילבד ואמיתיים, נכונים הדברים
 המאורעות חסרי־חשיבות. קטנטנים טים

 המישפחות שתי קרו. שאכן כפי מתוארים
 יכלו אכן — והגרמנית היהודית — בסרט

 אותם רואים שהם כפי הדברים את לראות
 כימעט־ סידרה זוהי זו, מבחינה בסידרה.
 וסרטים תצלומים בה שולבו ואכן תעודית,
לא־מעטים, מקוריים תעודיים

 כאשר קיטש, של רגעים בסידרה יש
 המחריד לחומר להכניס נואש נסיון נעשה
 בעל־אשה של יחסים אנושית, אהבה מעט

 מפריעים אינם אלה אך ובחור־בחורה.
מדי. יותר

 אלה דווקא הם ביותר הנוראים הרגעים
 לקח בהם שיש אך פאתוס, בהם שאין
 חג-המולד, חגיגת למשל: עם. לכל עמוק
 ההורים עם שרים עליזים גרמנים ילדים

 קדוש. לילה שקנו, לילה לפסנתר מסביב
ומוצ המיכסד, את פותחים מזייף. הפסנתר

 אלה ישנים. תצלומים המיתרים בין אים
 היהודית, המישפחד. של התצלומים הם

ל ושנשלחה הפסנתר, ״הוחרם״ שממנה
 שתי היו פעם ולמחנות״המוות. גטאות

מיו — והיהודית הגרמנית — המישפחות
הזי את הגרמנים מדחיקים עכשיו דדות.
 באש עולים העליזים התצלומים כרון.
באח.
 מי או השואה, על דבר יודע שאונו מי

וכל מופשטים דברים רק עליה שיודע
 שיעורים הסידרה באמצעות יקבל ליים,

 כיצד — באמת שאירע מה על מרוכזים
 למעמקי להתדרדר תרבותי עם היה יכול

 אל היהודים הלכו כיצד הלאומי, הפשע
הפרו שונו אם לטבח. כצאן תאי-הגאזים

 מרד־הגטאות, לטובת זה הרי פורציות,
 מעבר הדגשה בסידרה קיבל כי שנדמה
האמיתיים. לממדיו

 ה- אין זאת, ובכל שהתעלף. האיש
העמו התחושה את לצופה מעניקה סידרה

השואה. של באמת, המזעזעת קה,
 מגיעה היא אין שלה, בריגעי־השיא יאף

 שעמדה הנוראה, החווייה של לקרסוליה
 אייכמן, מישפט של הירושלמי באולם
 דוכן־העדים על עמדו פשוטים עדים כאשר
התפ שאירע. מה פשוטות במילים וסיפרו

 הנוהל בית-המישפט, של הפשוטה אורה
 אפקט מכל ההימנעות היבש, המישפטי
 החווייה את להעלות אז עזרו דרמאתי,
בימוי. מכל הנוראה

 דוכן־הע- על צטניק ק. התעלף כאשר
 מאחורי אייכמן אדולף מיצמץ כאשר דים,

 על גבר סיפר כאשר הבאנאליים, משקפיו
 עמדה — במחנודריכוז כנער לו שקרה מה

 הנוראה המציאות והמאזין הצופה לנגד
)32 בעמוד (המשך


