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)9 מעמוד (המשך
קול ״בשפה וייס. שבח חבר־הכנסת

 שאני מה בריוק הסרט אמר נועית
 ממשיך העולם השואה. מאז מרגיש

 על דבר. קרה לא כאילו להתקיים
דשא!״ צמח אנשים ששרפו האדמה

 ובני נמיר אורה חברי־הכנסת
 שהוא ההקרנה בתום אמרו שליטא

 היתה נמיר המטרה. את החטיא
 ״תלמידים רבים. בחלקים משועממת

 כל־כך סרט לראות יוכלו לא רבים
 חברי״הכנסת לדעתה, אמרה. ארוך,"

 פשוט ההקרנה תום עד שנשארו
ולצאת. לקום התביישו
 שלנצמן חושב שליטא בני ואילו

 סצינות הרבה ״יש מדי. יותר צילם
 ולא שניות, בעשר לצלם היה שאפשר

 וארבעים שלושים צילם, שהוא כמו
שניות.״

 סרט להקרין התקדים חסר הרעיון
 חבר־ של בראשו צץ במישכן־הכנסת

 הדוברים מן איתן, מיכאל הכנסת
 סיעת־ של והקיצוניים הקולניים

 הרעיון את מגלגל החל הוא הליכוד.
 במונחים רק תחילה חשב הוא בכנסת.

 של אקט ולדהיים, נגר הפגנה של
 החדש נשיאה הושבע שבו ביום מחאה

 תום עם הלילה, בחצות אוסטריה. של
 לו עשתה ששואה התברר ההקרנה,

 מחייב ״הסרט למחאה. מעבר משהו,
 איתן. חבר־הכנסת אמר נפש,״ חשבון
 בכוח תומך אני הלאומי, המחנה ״כאיש

 ובלי מדינה, אין זה בלי כי חזק, צבאי
 עצמנו למצוא עלולים אנו מדינה
 חשוב זאת, כל עם חדשה. בשואה
 שלא מבעוד־מועד עצמנו את שנזהיר
נידרדר. שלא אדומים, קווים לעבור

שנגררים, אנשים בסרט ״כשרואים
 גם לקרות יכול שזה לחשוב מפחיד זה

 תמיד מלווה להיות חייב כוח אצלנו.
 שבו האופן על ובמחשבה בתהייה

בכוח!״ משתמשים
 דורון שרה חברת־הכנסת גם
 לשכוח." לא ולעולם ״לזכור, אמרה:
 היתה בצאתה, דימעה שמחתה דורון,

 שהגיעו המעטים חברי־הכנסת בין
 עשר בתום ממנו ויצאו בבוקר לאולם
 הכל לעשות ״צריך ההקרנה. שעות

 לקרות יכול זה שנית. יקרה לא שזה
 יזכרו שהיהודים ורצוי מקום, בכל

אמרה. זאת,״
 חברים הצטופפו ההפסקות באחת

 גרוסמן, חייקה חברת-הכנסת סביב
 יצחק העיתונאי הגטאות. ממורדות

 שלחייקה אמר המישמר מעל שור
 שעברה. מה כל חרף חוש־הומור, נשאר

 לה אמר טוניק, יצחק מבקר־המדינה,
 שדיברי גילתה וחייקה ביידיש, משהו

 צחקה החבורה היום. עד נכונים שור
 יודעת,״ אני הדברים רוב ״את מדבריה.

 אדם שרק עבודה עשה ״לנצמן אמרה.
 זהו לעשות. יכול כזאת רגישות בעל
 של אחת מילה בו אין יחיד־במינו. סרט

 את לראות אפשר בסרט סופרלטיבים.
 אחד, מצד האנושית הבעייה עומק כל

 השני.״ הצד מן מכונת־ההשמדה ואת
 ליד שהתגוררה הקשישה בחבורה
 יהודית את לראות היה אפשר גרוסמן

 מפרקליטות־המדינה. הצעירה, קרפ
 לפרופורציות אותי מחזיר ״הסרט

 יומיומיים," אירועים לגבי הנכונות
 של הירהורים מעלה ״הוא קרפ. אמרה

אותם.״ ללמוד שצריכים לקחים
 נחמן וערת־החינוך, יושב־ראש

 שהסיפורים אמר מגבע, הקיבוצניק רז,
 למה קרוב הכי הדבר הם קצטניק של

 זה לנצמן של ״הסרט בסרט. שרואים
 וספרים," סרטים של סוג משום לא

רז. אמר
 ריאיין הסרט של האחרון בחלק

 גטו־ורשה. על סגן־הממונה את לנצמן
 קולות לראשונה נשמעו באולם

 צפייה שעות 10 כמעט בתום ורחשים.
 הם להתאפק. מהנוכחים חלק יכלו לא

 באירוניה הגיבו הם המסך. אל דיברו
 אותו וכששאל הגרמני. של דבריו על

 הסופי, הפיתרון על ידע אם לנצמן
 היה ידעו. היהודים רק ״לא, ענה והאיש

 גיחוכים נשמעו מצויץ,״ מודיעין להם
החשוך. באולם

שופטי!, אליעזר חבר־הכנסת
 את הגדיר ברעייתו, מלווה שהיה
 ״אף אדיר. כסרט כעדות־נצח, שואה
 עכשיו יוכל לא אחר וכופר שונא

סיכם. והזוועות,״ השואה את להכחיש

במדינה
אילת מיפרץ

השכן של הדשא
 של הימי הנבול לאורך
 שתי רק נמצאו ישראל

ריקות חפיסות־סעריות
 בנמל הנתב שעושה הראשון הדבר

 אוניה לסיפון עולה הוא כאשר עקבה,
 מיכתב מסירת הוא לנמל, המגיעה

האוניה. לקברניט מיוחד
 בנימוס, הקברניט, מתבקש במיכתב

 על לשמירה הקשור בכל פעולה לשתף
 בזמן והן בנמל העגינה בזמן הן הניקיון,
 במיכתב מפורטים כן כמו העזיבה.
 הצפויים המאסר עונשי ואף הקנסות
הכללים. את למפרים

 עקבה לנמל המגיעה אוניה כל
 שקיות־ של שוטפת אספקה מקבלת
 וסירת מחוזק, ניילון עשויות אשפה
 האוניות בין עוברת מיוחדת שרות

יום. מדי אותן ואוספת
 דיווח אלה מחכימים פרטים
 הלונדוני טיימס לקוראי באחרונה

 על במאמר מק־גרגור, אלן הכתב
 הדו־ במערכת בירדן. שמירת־הטבע

 — הדיווח את קראו וארץ טבע ירחון
 בניגוד — השכן של הדשא והתקנאו.
 אכן לפעמים הוא — הרווחת למימרה

 החליטה לכן יותר. ונקי יותר ירוק
 זה דיווח לפרסם וארץ טבע מערכת
 של לתשומת־ליבם בעברית, במלואו,

אילת. העיר פרנסי
 ממשיך קל. יותר לישראלים

 מקבלים התיירים גם מק־גרגור:
 לסייע מתבקשים הם ובו דומה. מיכתב

 במיכתב החופים. ניקיון בשמירת
 שיטילו אנשים כי השאר, בין נאמר,
 או לכך, המיועדים לפחים מחוץ אשפה
 ירכשו או יאספו או כחוק, שלא ידוגו

 עד לקנס צפויים אלמוגים, או צדפים
דינאר. 100

 הירדנית החברה מטעם פקחים
 המסיירים הטבע, להגנת הממלכתית

 מסייעים מהירה, ספינה בעזרת בחופים
 בחברתם שעה בן סיור החוק. לאכיפת

 ומאחורי ישראל עם הימי הגבול לאורך
 גילה השונים, והטעינה הפריקה מסופי

 חפסות־סיגריות שתי מאשר יותר לא
ריקות.

 להבין, לאנשים לפעמים ״קשה
 ופקקי־בקבו־ מקלות־גלירה שאפילו

 קנס פירושם בחוף, המושלכים קים,
 איננה הילדים על האשמה והטלת

 חכים הפקח אומר תירוץ,״ בגדר
שמאללה.
 האיסור על הפקח מקפיד בעיקר
 בציוד או תת־ימיים ברובים להשתמש

 בדרך־ נלקחים זה מסוג פריטים דומה.
 בנמל־התעופה התיירים מן כלל

עזיבתם. עם להם ומוחזרים
 מנהל ע׳אפר, אבו מאכר של לרעתו

להג הירדנית הממלכתית החברה
 נוקטים שאנו ״השיטה הטבע, נת

 לעת ביותר כיעילה עצמה את הוכיחה
אח ולנמלים לחופים בהשוואה עתה,
מש אנו ביותר. נקי עקבה חוף רים.

 עושים ושכנינו שלנו, הצד על גיחים
 הישראלים עבור שלהם.״ בצד כמונו

 אילת בנמל יותר: קלה משימה זוהי
 בלבד, בשנה אוניות 100כ־ עוגנות
בעקבה. 2,500כ־ לעומת

 כמקום עקבה נראית ראשון במבט ־
 משני אדמדמים הרים לנופש: אידיאלי

 עצי־דקל והעמוק, הכחול הים חופי
 הנמל סמיכות אך החוף... לאורך

 איזורי־הנופש אל ומיפעלי־התעשייה
 הירדני, החוף של המילין 17 לאורך

 הנמל השפעת טובות. מבשרים אינם
 מתגלית האיזור על ומיפעלי״התעשיה

 לחוף הבאים חובבים, צוללנים לעיני
שנים. מעשר יותר מזה בקביעות
 יותר שאורכו דג לראות היום ״נדיר
 ״הם מהם. אחד אומר רגל,״ משלושה

 דרומה שהוברחו או יותר, עמוק ירדו
 הדבר ואותו הרבות, האוניות על״ידי

 אפשר לפעמים הצבים: לגבי אמור
 אינם שוב הם אך בלילה, בהם להבחין
 בחלק ביציהם את להטיל יכולים
 נודדים הם ולכן החוף, של הצפוני
 איש שם הסעודית, ערב לכיוון דרומה

להם." יפריע לא
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