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גנב• נטר מוסר
 אחת רומנטית מאשלייה נפרדתי שעבר שבוע ר־*
נעורי. ימי מאז בלבי ששרדה נוספת, '■*

פושעים. שד ככור : ושמה רומנטית אשדייה
 להם. המייוחד מוסר מעין לפושעים יש האגדה, לפי

 המקובלים הערכים את תואמים אינם שלהם ערכי־כבוד
יותר. עוד חזקים ואולי כמוהם, חזקים הם אבל בחברה,

 חברו. על ילשין לא פושע פושע. ירמה לא פושע
 לעזרת זקוקה היא ואין — מילה היא הפושע של המילה

כבוד. של עניין זהו בית־המישפט.
? ילדותנו בימי קראנו זה מסוג רומנטיים סיפורים כמה

 הטובים, בימים ראינו זה לנושא שהוקדשו סרטים כמה
? ולגן־רינה לבית־העם התפלחנו כאשר

יער. ודא דוכים דא פרח. עורכא — והנה
 האדם, ככד הם הפושעים מוסר. ודא ככור דא
יותר. גרועים רק
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 כאשר עזוב, בכביש בבוקר בארבע מתה אגדה ך*

 ישבו בתוכה מחסום־המישטרה. לפני מונית עצרה 1 1
 שביצעו השמונה מבין שניים — נמלטים אסירים שני
רמלה. מכלא הגדולה הבריחה את

ערכים. היו השניים
 של ולילות ימים אחרי וקפואים, רצוצים היו הם

 נסיון כל עשו לא הם החורפי. בקור ונדודים הסתתרות
 למסור מוכנים היו נראה, כך עייפות, מרוב להימלט.

השוטרים. בידי עצמם את
? זה דמצם הגיעו איך
 לדרכם, השמונה שיצאו אחרי קלה שעה מאד. פשוט

 על־ידי המכונית מן השניים גורשו החטופה, במונית
 מבית־הסוהר, הרחק לא קרה זה היהודיים. עמיתיהם ששת

 מחסה, למצוא יכלו שבהם המשולש, מכפרי הרחק אך
וידידים. עוזרים בני־מישפחה, ניכזות. זאת היתה מוסרי־הפושעים, מכחינת

 בעת חיוני תפקיד מילא הערבים משני שאחד גם מה
 משום' כלל. אפשרית הבריחה היתה לא ובילעדיו הבריחה,

 ואף בתוכניתם, אותו לשתף האחרים הפושעים הסכימו כך
אחיו. את עימם לקחת הסכימו

 לברוח, ליהודים עזרו הערבים — הסכם מעין היה זה
בבדיחה. הערבים את לשתף הסכימו היהודים

 היהודים הפרו החומות, מבין שיצאו כרגע
דגורדם. הערכים את הפקירו הם ההסכם. את
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גט מתה כבוד־הפושעים, של האשדייה עם חד (ל

החומות. מאחרי אחוות־האדם של האשלייה
 וגזע, לאום של הקדומות הדיעות כי לחשוב היה ניתן

 שם הכל, ככלות אחרי הכלא. בתא נעלמים ומוצא, עדה
 הסורגים. מאחרי שווים כולם אחת. בסירה כולם נמצאים
 ערבי, או יהודי הוא אם חשוב ולא אסיר, הוא האסיר
 קיימת שינאת־העמים כך. זה שאין מסתבראשכנזי. או ספרדי

 שהיא או ונדכאים. חלכאים של זה כציכור גם
החומות. מכין יוצאים הם שכו כרגע מתחדשת

הער לשני זו, בפרשה נתונה, אהדת־הציבור כי נדמה
היהודים. לששת ולא דווקא, בים

 נתון ולבו יהודים, כשהם גם רמאים, אוהב אינו הציבור
ערבים. כשהם גם לקורבנותיהם,

 המעורבים של האנושי הערך השוואת תוך ואכן,
 ששת זה במקרה כי המסקנה מן להימנע קשה בפרשה,
הערביים. האחים לשני מתחת דרגות כמה נמצאים היהודים
ביט ״עבירה בעוון נשפט האסירים־האחים משני אחד
 ביצע לא האיש פוליטית. עבירה כמובן, זוהי, חונית״.

 הנראית מטרה למען אלא אישי, רווח לשם פישעו את
 נפסול או זה לאידיאל נסכים אם חשוב (ולא כאידיאל לו

וכל). מכל אותו
 אחות רצח — נתעב פשע על נשפט השני האח

 לא נאור אדם שום המישפחה״. כבוד על ״שמירה למען
 כי לזכור יש זאת, בכל זה. מסוג ברברי מעשה יצדיק
 ומסתכן חרותו את מקריב כזה פשע המבצע צעיר

 המישפח־ כחובתו לו שנראה מה לקיים כדי במאסר-עולם
 אם חשוב לא (ושוב, גדל שבה למסורת בהתאם תית,

וכל.) מכל כפסולה לנו נראית זו מסורת
 זאת, לעומת הם, היהודיים האסירים ששת
רוצ הם מהם שניים לפחות פשוטים. פושעים

 לרצוח, המובנים אנשים בלומר, — שבירים חים
בצע־כסף. תמורת הזמנה, פי על

 המקובלים למושגים מחוץ מתקיימים כאלה אנשים
 מחוץ גם מתקיימים הם כי מסתבר עתה ומוסר. כבוד של

חברת־הפושעים. של והמוסר הכבוד למושגי
 בהם, שייתקל מי שכל לקוות רק אפשר

לחבריהם. התייחסו שהם כפי אליהם יתייחס
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 חברי ארבעת ובין הפושעים ששת בין הקשר ה **
ואיקרית? בירעם בפרשת שהחליטו ועדת־השרים ״•>

קשר. אין — לכאורה

תח — מכאן 5 להשוות כיכלל אפשר איך
 העולם עילית — ומכאן התחתון, העולם תית

 אותם יטלחה שההכרה אנשים — מכאן העליון.
 שלחה החכרה שאותה אנשים — ומכאן לכלא.
לממשלה. אותם

 ובולט חזק והוא אחד, משותף מכנה יש זאת, ובכל
:ההבדלים מכל יותר

. ת ו נ ד ג ו ב ה
 ואיקרית בירעם לתושבי עשו וחבריו שרון אריאל

הערביים. לעמיתיהם עשו הבורחים שששת מה
 הנמלטים, הפושעים על סניגוריה ללמד מישהו ירצה אם

 גדלו כולם כימעט החברה. קורבנות הם כי לטעון יוכל
צמחו כולם כימעט נפרדו. שהוריהם אחרי הרוסים, בבתים

ז׳בוטינסקי שירי את קראו לא הם
 שם במקום המסודרת, החברה שבשולי בשטח־ההפקר

 בעזובה לגדול השוליים״ ל״נוער אדיש מימסד הניח
פרי־הבאושים. את החברה קוצרת עתה אנושית.
 ימצא לא כיותר המוכשר הסניגור גם אך
 הדור■ העסקנים, של לכוגדנותם כלשהו צידוק

 וההופ־ גאווה, כדגל חפים־מפשע כני־אדם םים
מזויין. לשוד שותפיס-אחרי־מעשה כים
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 הנמלטים ששת מבין ביותר האכזריים השודדים ם ר
 שלושים לפני שגירשו השודדים על במעשיהם עלו לא ^

מכפריהם. ובירעם איקרית אנשי את שנה
 מזויין, •טור מלהיות חדל אינו מזויין שוד

מילחמה. כעת שבוצע מפני
בן־נץ, יהושע בימי החל רבות, בתקופות להיפך.

 מקובל, כיום גם חיילים*בוזזים. להורג להוציא מקובל היה
לכלא. בוזזים לשלוח הגונים, בצבאות לפחות

 מה עשו לא ובירעם איקרית של השודדים אמנם,
 פועלים שהם להם נדמה היה הפרטית. לטובתם שעשו

 בשפה הישראלי, השופט אמר כבר אך העם. של בשליחותו
 מילוי- של באיצטלה פשע שמבצע מי כי חד־משמעית,

פושע. מלהיות כך בשל חדל אינו פקודה,
 למן התנופף, ובירעם איקרית פרשת על
אי־החוקיות. של השחור הדגל הראשון, הרגע

 חוותו מעשה. בעת שם היו לא ועמיתיו שרון אריאל
 השתתף לא הוא בגליל. לא בדרום, שוכנת שרון השר של

השלל. מן חלק קיבל ולא בגירוש,
 פשע המצדיק מאומה. משנה זה אין אך
 השלל את לשמור לפושעים ועוזר מעשה אחרי

הגזלן. על המוסרית כרמתו עולה אינו בידיהם,
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 זה שמעשה היא הפרשה בכל ביותר המחפיר צד ^
 עומד הוועדה ושבראש הליכוד, ממשלת בידי נעשה 1 י

חרות. איש
הבוגדנות. עוקץ האמיתי, העוקץ טמון כאן

 של בחסותה בוצעה ובירעם איקרית של התועבה
 ושר- ראש־הממשלה של שילטונו בימי מפא״י, ממשלתי
 — בן־גוריון של יורשיו כל בן־גוריון. דויד הביטחון

 — רבין ויצחק מאיר גולדה אשכול, לוי שרת, משה
 שותפים כאחד וכולם עליה, וחיפו זו בתועבה המשיכו
מותם. אחרי גם שמם על ירבץ הכתם לפשע.

 הנוראה הצביעות נגד בזעם להתקומם יש כך (משום
 מתחה כאשר השבוע, מיפלגת־העבודה בתגובת הטמונה
 חדשה מהדורה זוהי ועדת־השרים. החלטת על ביקורת

 ״תיפסו הצועקים הגנבים אודות על הישן הסיפור של
 את גם לקח מקיבוציה שאחד מפ״ם, על הגנב!״. את

כלל.) לדבר שלא מוטב שמה, את וגם בירעם אדמות
 תנועת-חרות הרימה האלה, השנים בבל אך

העוול. נגד קולה את האופוזיציונית
 שתושביו־עקוריו איקרית, לגבי בטוחה היתה לא היא

 בטוחים היו ראשיה אך היווגית־קאתולית. העדה חברי הם
מארונים. הם שבניו בירעם, לגבי לגמרי

 ובין הציונות בין בברית ומתמיד מאז דגלה חרות
 את עורר מבירעם המאמנים גירוש המארונית. העדה
 מערכת־הבחירות לפני וגם מערכת־בחירות, כל לפני זעמה.

 ל- שלה מילת־הכבוד את תנועת־חרות נתנה האחרונה,
לאדמתם. אותם תחזיר לשילטון שבבואה בירעם, עקורי

 מילת־הככוד צמו גנכיט. של מילת־הככוד
 הרכה. שווה לא היא כלא־רמלה, כורחי של

כלום. שווה לא היא
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| אוגוסט, ירח של התה בית המחזה גיבור אקיני, ך
גיאוגרפיה״. של עניין היא ״הפורנוגרפיה כי אומר
 של הפוליטית הפורנוגרפיה לגכי הדין הוא
וכירעם. איקרית פרשת
 ידיד הוא ערבי-נוצרי היכן :פשוטה שאלה הנה

ביטחוני? וסיכון אוייב הוא והיכן ובעל־ברית,
 מטר :ומדוייקת גיאוגרפית היא התשובה

 הוא הערבי־הנוצרי הלבנוני לגכול מצפון אחד
 זה לגכול מדרום אהד מטר הסיד־אומות־העולם.

ומרגל. חמישי גייס הוא
 עברי משני השונה האוויר :המסקנה מן מנוס אין
 החינוך ואולי הערבי־הנוצרי. האדם אופי על משפיע הגבול

 ההופך הוא בצה״ל, השרות או הישראלי, בביודהספר
 בעוד פוטנציאלי, לבוגד לגבול שמדרום הערבי־הנוצרי את

 לבנוני, בבית־ספר שהתחנך לגבול, מצפון שבן־דודו,
ידיד־ישראל. הוא הערבית, הליגה של ספרי־הלימוד בעזרת
טרף? הוא ומתי כשר, הוא המארוני מתי
 לוחמי- הם לגבול שמצפון שהמארונים קורה זה איך

 ולספק אפשרית, דרך בכל להם לעזור שיש דגולים, חופש
 ואילו — ותיגבורת עצה ונשק, כסף ומזון, מים להם

 שאין שפלים, חורשי־מזימות הם לגבול שמדרום המאמנים
 ולהתנחל הגבול אל להתקרב ואופן פנים בשום להם להניח
אבותיהם? בנחלת מחדש

 המעלה המארוני, האדם בטבע בו יש מה
 נמצא כעורו הצרוף האידיאליזם לפיסגת אותו

ב השיפלות, לתהומות אותו והמוריד כלבנון,
כישראל? נמצא עודו

אחת: תשובה רק האלה השאלות לכל שיש חוששני
 יושב הוא כאשר טוב מארוני הוא המארוני

 אותה,מתחת לגזול אי־אפשר ש<עד,יין) אדמה על
 תובע כשהוא רע מארוני הוא המארוני לרגליו.
ממנו. שנגזלה האדמה את כחזרה

 לשדוד מה כשאין ואהוב יקר ידיד הוא הערבי־הנוצרי
 מה לו שנחזיר רוצה כשהוא נפש שנוא אדיב והוא ממנו,
שדדנו. שכבר

 אלא לא, ? מכוכד כן. ? הגיוני כן. ? פשוט
 וכמדינה, כעם לעצמנו, לאמץ מוכנים אנו בן אם
והשוד הרוצחים ששת של מושגי-הבבוד את
רמלה. מכלא שנמלטו דים
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 זאב היה זו ממשלה של והמוסרי המדיני מורה ף•

:הבאות היפות המילים את שכתב ז׳בוטינסקי, י י
ו משפע לו ירווה (כארץ־ישראל) ״שם

 דגל דיגלי כי / וכני, כן־נצרת כן־ערב, / עושר
ויושר...״ טוהר

 ובליבו בפיו פעמים. אלף זה שיר שר בגין מנחם
 המתבטאת מורהו, של המוסרית המורשה את נושא הוא

. :אחת במילה כולה הדר
 דנינו ומשה קיש טומי בוזגלו, גבריאל כי להניח יש

 מאד יתכן ז׳בוטינסקי. זאב של שיריו את מעולם קראו לא
 מעולם שמעו לא אבו וסלומון מיזרחי אורי מכורש, שמאיר

הדר. המילה את
 ומשדיה מראשיה שנדרש מה מהם לדרוש קשה לכן

תנועת־חרות. של
 של מסוגו אדם בי ז׳כוטינסקי זאב ידע אילו
 צוואתו את עתה המבצע הוא שרון אריאל

כקיכרו. מתהפך היה וכירעם, כאיקרית


