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גרוסמן ח״ב
יודעת...״ אני הרוב ״את

 הצופים כל את המכה שואה, הסרט ״
 חברי מרבית את הותיר כהלם, בו

 120 מכלל 20 רק אדישים. הכנסת
 ביום עצמם, הטריחו חברי־הכנסת

 בתחתית הוועדות, לקומת השלישי,
 בהקרנה בו לצפות כדי המישכן,
 ובשום ויצאו, נכנסו אלה גם מיוחדת.

 ח״כים מעשרה יותר היו לא שלב
באולם.

 מכל יותר הסרט מן שהתרגשו מי
 היתה שלא חברי־כנסת שני דווקא היו

 איש ולא הם לא — אישית נגיעה להם
 דאי! בשואה. סבל מבני־מישפחותיהם

מארוקו, יליד מדימונה, הח״ב אמיר,
 שאמרו ״הדברים משותק. כמו היה

 אמיר, אמר ישו," על הוקנים הפולנים
 נזכרו הם פיתאום חלחלה. בי ״עוררו
 ונראו ישו, של הצליבה בסיפור

 מעין היא השואה שכל משוכנעים ״
חטאיהם!״ על היהודים של כפרה

 סיגנן חיפה, יליד טובי, תוסיק
 מורגל שהוא במונחים התרגשותו את

 אוייב רק ״אינו אמר, ״הפאשיזם," בהם.
 כל אוייב אלא היהודי, העם של

 שהציבור מקווה אני כולה. האנושות
 לקחים: יפיק הסרט, את הרואה הרחב,

 האנטי־שמיות הנאציזם, הפאשיזם,
 לא עם. של מונופול לא זה והלאומנות

 זה אחר. עם של ולא הגרמני העם של
 צריך מקום ובכל מישטר, של פרי

 לא כאלה שפשעים כדי להילחם
יחזרו."
 בין היו אלה חברי״כנסת שני

 ועד מראשיתה בשואה שצפו המעטים
תמימות. שעות 10 כמעט — סופה

 של השבעתו יום את ציינה הכנסת
בהק אוסטריה, כנשיא ולדהיים קורט
 סרט זהו לנצמן. קלוד של שואה רנת

 שימוש בו נעשה ולא מונומנטאלי,
הגולמי הסרט ארכיוני. מיסמן־ בשום

איתן ח״ב

ההקרנה בתום לא־ח״כים של נרגש קהל
עצמם את הטריחו לא הח״כיס

היה לא
 חברי־כנסת בין במאבק לוותה שואה
 ראש־הממשלה לישכת לבין מעטים

 מעוניינות היו שלא שר־החוץ, ולישכת
זו. בהפגנה

 הגיעו הכנסת של לוועדת־החינון־
 מאנשים טלפוניות קריאות מאות

 כמעט בסרט. לצפות הזמנה שביקשו
 מקום, יהיה לא בשלילה. נענו כולם

 חברי־הכנסת כל לפונים. הסבירו
 באותו אספו סדרני״הכנסת מוזמנים.

 שהיו הנוחות הכורסות כל את יום
 נוח. לחברי־הכנסת שיהיה במישכן.

 חם קפה גם להם הכינו ארוך. סרט
 להם תיכננו להפסקות. קרים ומיצים

 ראשון חלק נוחות. שעות־הקרנה
 ישיבת בתום בערב, שני וחלק בבוקר

המליאה.
 הגיעו. לא חברי־הכנסת מרבית

 סדרנים, עובדי־הכנסת, נכחו באולם
 עוזרים עיתונאים, עובדות־נקיון,
 סיעות, ודוברי מזכירי פרלמנטריים,

 ואנג־ תאומי־מנגלה מניצולי שניים
 בפתחי לנצמן. קלוד של רעייתו ליקה,
 צלמי־ שעות במשך ניצבו האולם

 הם מחוץ־לארץ. רדיו ואנשי טלוויזיה
 והת־ גדולה לאומית להפגנה חיכו

אכזבו.
לצ שבא מחברי־הממשלה היחיד

 שר־המישפטים היה בשואה פות
 חי,״ אתה כורחך ״בעל מודעי. יצחק

 שר־המישפטים, האולם. מן בצאתו אמר
 של הראשון החלק בתום המום שנראה
 אנשים יש ״ועוד התריס שואה,

 שמכ־ עבורה על דוקטורט שמקבלים
הזוועות!״ את חישה

 פעם מדי נשמעה החשוך באולם
 שנכחו חברי־הכנסת בין חרישית. יבבה

 על השואה את שעברו היו בהקרנה
גופם.

אמר זרחה,״ והשמש שחט ״השוחט

 בשנים צולם שעות, 350 כולו,
 נמשכה התחקיר מלאכת האחרונות.

 14ב־ והתנהלה שנים, וחצי שלוש
 1981 — 1976 בשנים שונות. ארצות
הקרנת סדרות־צילומים. 12 נערכו

שליטא ח״כ

זנח להם
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