
 אבן, ישראל כל אותו וירגמו הוה. ביום ה׳
באבנים. אותם ויסקלו באש, אותם וישרפו

 עד גדוד גל־אכנים עליו ״ויקימו
 על מחרון־אפו. ה׳ וישב הזה, היום

 עמק־ ההוא המקום שם קרא כן
הזה.״ היום עד עכור,

¥ * *
 חמור קצת העונש ימינו, מושגי פי ***>
 לעונש־מוות, מתנגדים אנו מדי. /

 וצאן חמורים בנות, בנים, להענשת ובוודאי
עשו. שלא דבר על

נכון. הוא עצמו העיקרון אבל
 שערוריית־ כי מיקרה זה אין

 מזה כיותר הגדולה השהיתות
 ה■ כשטחים דווקא אירעה שנים

 העוסקת כהכרה ודווקא ככושים,
שלל־מלחמה. שכולו רכוש כניצול

אח והולך גובר בחרון־אף עקב הציבור
 הגילויים, תחילה הפרשה. התפתחות רי

 בלתי־כש־ עסקים על ובדבר, זה, בעיתון
 לירות אלפי מאות של רכוש וגניבת רים

הנפט על המופקדת נפט, נתיבי־ בחברת

הצי- של חרון־האף מוכן לכן
 אפו ה׳. כמקום כימינו הכא כור,
 הרי■ ריח את מריח הציכור של

ושלל. כיזה שחיתות, שד ריח קכון.
 מרוגז, שהציבור אומרים הציניקאים

 רמי־המעלה. כמושחתים מקנא שהוא מפני
כך. סבור איני

 חש, שהוא מפני מרוגז הציכור
ה זה, שריקכון אינסטינקטיכית,

 המדינה, כצמרת כסרטן פושט
והחכרה. המדינה קיום את מסכן

* •¥■ ¥
שלל־המל־ ובין זה ריקבון כין קשר

מדי בתולדות לא גם חדש, אינו חמה 1
ישראל. נת

 על רבים תמהו המדינה, קום למחרת
חלו חברה הפכה שבה המסחררת המהירות

 על היתה יהירותה) (ואף שגאוותה צית,
 של לגן־עדן מנהיגיה, של צניעות־המידות

הסו מכל וכדאיניקים ציניים, קארייריסטים
יושבי בלויים, עסקנים הפכו כשאך גים.

באבנים. אותם ״ויסקלו בו־כרמי: עכן

 ישב בן־נון יהושע אש־הממשלה
 ביריחו, רחב כיכר מול במישדרו [

אליו. שהועבר סודי בתזכיר ועילעל
 כלפי חמורות האשמות העלה התזכיר

 מנכ״ל נגד ובייחוד מסויימים, פקידים
 בן־ עכן בשם אדם יריחו, נתיבי חברת
 כי בו נאמר קרמילוביץ׳). (לשעבר כרמי

ל העביר המדינה, בכספי מעל בן־כרמי
 האד מידי שהוחרם ציוד הפרטית רשותו

אישיים. מטלטלים ואף ייב,
 כעיני חן מצא לא המיסמך

 כ■ השתמש מחכרו ראש־הממשדה.
 כני כגון,,וימעלו חריפים, כיטויים
כיש נכלה ,,עשה מעל׳׳, ישראל
 ה־ כיטויים כאלה וכיוצא ראל״

 הסנסציו• העיתונות על חכיכים
נית•

התז את יגנוז שאם הבין בן־נון אולם
להת הדבר עלול רוצה, שהיה כפי כיר,
שמ גם מה הבאות. הבחירות ערב גלות
 לידיעת מהאשמותיו חלק העביר חברו

מסויים. שבועון
 הוא אחרת. בשיטה בן־נון נקט לפיכך

 פרטי. כחוקר יריחו מלבלרי אחד את מינה
 שמע יריחו, נתיבי מנהלי עם נפגש הלה
מס בן־נון לידי מסר ולבסוף בפיהם, מה

זמן־מה. כעבור שפורסמו קנות,
 ה■ קכע הוכחות,״ מצאתי ״לא
אלו לה׳ עכן חטא אכן ,,כי לכדר,

ישראל.״ הי
 למרצ־ מתחת נתגלו שאמנם אישר הוא

 ״אדרת בן־כרמי עכן של בווילה פות
ו כסף, שקלים 200 טובה, אחת שינער

 כולם קילו,״ 20 שמישקלו אחד זהב לשון
 המוחזקים, בשטחים שהוחרם הרכוש מן
 שאלה חותכות הוכחות נמצאו ״לא אך

בן־כרמי.״ על־ידי נגנבו
 ב־ פעל שבן־כרמי בכך מפקפק ״איני

 שיש גם ״מה הלבלר, סיכם תוט״לב,״
 מטעם זזנ״ל ההעברה לביצוע אישור בידו

עליו.״ הממונים
 שאין בן-נון קבע זו, חוות־דעת סמך על
 כמנהל מתפקידו בן־כרמי להדחת מקום
 את להעביר סירב גם הוא יריחו. נתיבי

 את למנוע כדי המשטרה, לידי המימצאים
 הוא השונות. הרשויות בין החקירה פיצול

 ועדת־חקי- למינוי הדרישה וכל מכל דחה
ממלכתית. רה

 קכע להניח,״ הוא ,,אכסורד
 ציכו- עניין ״שיש ראש־הממשדה,

 עכן למר המיוחסים כמעשים רי
 מה־ של חריגים הם אלה כן־כרמי.

 פגם היותר לכל המהווים ככף,
אסתטי.״

 האופוזיציה את בן־נון גינה בשאט־נפש
 כלשהו קשר למצוא שרצתה התבוסנית,

 של מסויימים כשלונות ובין זו פרשה בין
העי. ליד בקרבות צה״ל

 כמוראל לפגוע נלוז נסיון ״זהו
 פרשה ניפוח על-ידי צה״ל, של

ייש כולו העניין הסרת־משמעות.
 חודשים.״ כמה כעוד כח

* * *
 בן־זבדי בן־כרמי עכן שפרשת לא ^

חו כמה כעבור נשכחה לא בן־זרח
דורות. כמה כעבור לא וגם דשים׳
 כידוע, נהג, כן־נון יהושע כי

אהדת.
 בדק- יהושע ערך בספרו, שמסופר כפי

 הוא העי. ליד בקרב מפלה שנחל אחרי בית
 בדמורא־ הוא הרעה שמקור למסקנה הגיע

מע בעיקבות ובעם בצבא שפשטה ליזציה
הכבושים. בשטחים והשוד הביזה שי

 כל אכלה השלל על ההתחרות
 החליט הוא כציכור. טוכה חלקה
קץ. לה ליטים
 מפקדים מאלפי יהושע נבדל לא בכך

הח התקופות בכל ואחריו. לפניו אחרים,
להו להוציא שיש מעולים מצביאים ליטו

רח מתוך כל־כך לא — הבוזזים את רג
 הכבושים, השטחים אוכלוסיית על מנות
מוכ שודדים של שצבא הבנה מתוך ואלא

 להתנוון מוסרית, מבחינה להתפרק רח
 ויהי העם לבב ״ויימס רוחו. את ולאבד
העי. לפני ישראל לבני שקרה כפי למים,״

השוט לידי החקירה את העביר יהושע
ב חיפוש ערכו אלה (״המלאכים״). רים.

 הגנוב הרכוש את ומצאו עכן של אוהלו
החרם. מן

 ואת הכסף ואת עכן את יהושע ״ויקח
 ואת בניו ואת לשון־הזהב, ואת האדרת
 צאנו, ואת חמורו ואת שורו ואת בנותיו,

 ישראל וכל לו, אשר כל ואת אוהלו ואת
עמק־העכור. אותם ויעלו עיסו,

יעכרך — עכרתנו מה יהושע: ״ויאמר

 העניין העברת מכן, לאחר בסיני. המצרי
 שר־ ממקורבי סמכויות, ללא פרטי, לחוקר

 של התמוה הדו״ח מכן לאחר המישפטים.
 לחשודים תעודות־יושר שהעניק החוקר,

 החוקר ואשר לשמיים, זעקו מעשיהם אשר
ב גניבות של בפרשה אותם קשר עצמו

 העניין העברת מכן לאחר אגדתיים. סכומים
 המיש־ לידי העברתו תחת למבקר־המדינה,

 מבקר־המדינה החלטת מכן לאחר טרה.
לחקי הפלילי הצד את זאת בכל להעביר

 המישטרה סירוב מכן לאחר השוטרים. רת
 עושה שהיתה כפי החשודים, את לאסור

 בממדים לגניבות הנוגע אחר, מיקרה בכל
כאן. שנגנב הרכוש מן אלפית של

 משהו, מסריח שכאן חש הציבור
 מגדודי ככמה דכק זה ושסירחון
המדינה.
 שעליית- בשעה באים אלה גילויים
 בשעה העובדים. שכר את מורידה המחירים

 עליית על להיאבק העובדים על שנאסר
להכ עומדת נכבדה שוועדה בשעה שכרם.

 הנחות ביטול על-ידי המיסים עול את ביד
כס ביזבוז על שהסיפורים בשעה שונות.

 וקצינים, ופקידים שרים בידי הציבור, פי
העיתונים. עמודי את ממלאים

בבול התנפלו הם ל״שרים״, וועדות, קרנות
 מכוניות־שרד דירות־שרד, על מטורף מוס

ומזכירות־שרד.
1 הזה הבולמוס התחיל איך

בביזה. התחיל הוא
 השאר, בין ״שוחרר״, השיחרור במלחמת

 חלקו הארץ. אוכלוסיית של עצום רכוש
ציבו פיקוח תחת מאורגן, באופן נשדד

 רכוש על לאפוטרופוס העברתו על-ידי רי,
בהי עצום — שני חלק אולם הנפקדים.

נעלם. פשוט — קפו
 לאפוטרו■ שהועבר הרכוש ערך

 הנמקים הפליטים רכוש — פוס
 מגיע — בחוסר־כל כמחנות, מאז

ה שערך מאמין אני למיליארדים.
 פרטי כאופן ונעלם ״טנגנב רכוש
דומה. לסכום מגיע

ה החיילים של הראשון שהגל אחרי
 בא הלאה, ועבר כפר או עיר כבש קרביים

 הבתים. את ורוקו בוזזי־הביזה של הגל
נש וחפצי־בית ריהוט של עצומות כמויות

 — מחצבות אדמות, עסקים, בתים, דדו.
פרוטקציונרים. על-ידי הופקעו

דמות את שינה זה עצום מיבצע־שוד

ה האנשים הראשונות. בשנותיה המדינה
 הנעשה, את וראו הצד מן שעמדו הגונים,

ולא-יוצלחים. כסילים שהם מרגישים החלו
 פירסמו לגדולה, עלו המושחתים

הפ ראוותנית, כצריכה מזלם את
ולחיקוי. להערצה נדטא כו

 על שהתריעו אנשים היו עוד תחילה
 היהודית, הסוכנות מבקר כמו השחיתות,

 וסולקו. חוסלו הם המנוח. שמורק אמיל
בדי שור לחסום שאין הצהיר אשכול לוי
 פיהם נחסם זה, תנ״כי איסור קיום תוך שו.
המבקרים. של

ה לכוזזי שהיחס ספק לי אין
 מלחמת-השיה- כימי הנטוש רכוש

 של המוסרית הדמות את קכע רור
כ היה הוא מראשיתה. המדינה
 האסון — לאומי אסון בחינת

 כיד אותו מנע כן־נון שיהושע
חזקה.

* * *

 הביאה לא 1956 של לחמת־סיני **
 רכוש היה לא פשוט דומה. לאסון

והוח עניים, היו הכבושים השטחים נטוש.
במהירות. זרו

 שחיתות של פרשות כמה היו אמנם
 סנטה־קתרינה), של הבולים פרשת (כגון

מעטות. היו הן אך
 מלחמת מאז המצב לגמרי שונה

 שטחים נככשו שכה *טיטת־הימים,
היום. עד הוחזרו שלא עצומים,
 בעת מעשי־שוד נמנעו המזל, למרבה

 הצבא, של הגבוה המוראל עצמו. הכיבוש
 ואי-בריחת המפקדים, של האחריות חוש

זו. מבורכת לתוצאה גרמו האוכלוסייה,
 הקטנים מעשי־השוד כמקום

ה פרשות-השוד באו והפרטיים,
והציבוריות. גדולות
 ואולי מהן, אחת היא נפט נתיבי פרשת
ביותר. הגדולה
 אירע שהדכר מיקרה זה אין
 לקרות היה יבול לא הוא כסיני.

עצמה. כישראל
 של מעטה דרוש שהיה מפני כל, קודם
 סיני, של בנפט שקשור מה כל סודיות.
 וכלכליות מדיניות בבעיות כרוך שניצולו
 לגנוב יותר הרבה קל סודי. היה סבוכות,

מואר. באולם מאשר חשוך, בחדר
 מלחמה ימי של שבחיפזון מפני שנית,
 ב־ פרוטקציונרים לסדר היה ניתן ונצחון,

חמו פורמליות בעיות בלי עמדות־מפתח,
 פרטיזני, באופן ונעשו נחתכו דברים רות.

 שאלות לשאול העז שאיש מבלי כביכול,
מיותרות.

הר מאמין, אני כך ושלישית,
 ביזה של הכללית האווירה דימה
 של המוסרית התחושה את ושלל

כפרשה. המעורבים כל
 ומשקיע בסיני, נפט שקודח מי שהרי

 לא שישראל ההנחה מן יוצא הון־עתק, בכך
המוחזקים. השטחים את לעולם תחזיר

 כמו נפט-סיני, קודחי כלומר:
 כסתר■ מאמינים מצודת־כפיר, כוני

 משקרת ישראל שממיטלת ליכם
 על הצהרותיה ככל ולעולם לעם

 ל־ ולסגת שלום, לברות נכונותה
 יוסכם שעליהם בטוחים״ ״גכולות

מוק תנאים בו שאין כמשא-ומתן
דמים.
 שישאיר מוסכם, שלום יתואר לא הרי

רמאללה. ואת דרום־סיני את ישראל בידי
* * *

בעמק גל-אבנים הקים כן־נון הושע *
המקום. את שיזכרו כדי עכור, ,

 ונידח. אחד מקום עמק־עכור אין כיום
 והמדינה סביבנו, היא העכורה האווירה

עמק־עכור. הופכת כולה
 הקיצוניות כשיטות דוגל איני

 לנו והיה הלוואי אך יהושע. של
כמותו. איש


