מעריב ערב פסח תשמ"ז

בכתבה שפורסמה במעריב עולה כי העיתונות
המצרית נזכרה בחוב כספי ענק שישראל חייבת
למצרים סכום של  04מיליארד דולר,
שווי הזהב שהוציאו בני ישראל ממצרים
בימי הפרעונים ואשר ממנו עשו את עגל
הזהב למרגלות הר סיני.
העיתונות הטילה את ההתחשבנות על
היסטוריון מומחה לתקופה ההיא ,אחמד
בהג'ת ,שאף כתב ספר על יצאת בני
ישראל ממצרים בשם "משה ופרעה".
ההיסטוריון נטל על עצמו את המשימה
ברצינות רבה.
הוא הקדיש ימים ארוכים לגנזכי הכהן הפרעוני של התקופה "נאפ-חותפ" שהיה
מנהל החשבונות של פרעה מלך מצרים בהתאם לאותם חשבונות היו בני
ישראל מצוידים בזהב טהור רב מאד ,ששלטונות מצרים בתקופה ההיא לא
הצליחו להחרימו מהם משום שיציאתם הייתה חפוזה ומלווה בניסים ונפלאות.
המחסור בכמות כזאת של זהב שעליו נשען המזרח הקדום ערער את כלכלת
הפרעונים ובמרוצת הזמן אף
הביא להתפוררותה של
הממלכה.
היומון המצרי הרשמי למחצה
"אל גומהוריה" אומר כי נאמנים
עליו מסקנות בהג'ת ,בהקדמה
למסקנות מברך בהג'ת את עם
ישראל לרגל חג החירות וטוען כי
היה צריך לאמץ חג זה כחגה של
האנושות ,משום שאותו פרעה
אמנם היה שליט אכזר רודה
ועושק ,אבל אליה וקוץ בה בני

ישראל נטלו עימם את ביזת מצרים ועשו ממנה את עגל הזהב.
לדעתנו חוב זה חוב כך שישראל חייבת לשלמו לאוצר המצרי היום ,בלי ריבית
משום שהריבית אסורה באסלם.
אל לישראל לשכוח בעניין זה את הכתוב "עוון אבות
על בנים"
קול ישראל בערבית המנהל את ההסברה למדינות
ערב מעל גלי האתר ,מיהר להשיב לתביעה המצרית,
האחראי על ההסברה שאול מנשה אמר
כי אם מצרים מעלה את הנושא הזה מוכנה ישראל
לעשות עם אותו בהג'ת חשבון פשוט,בני ישראל עבדו
אצל פרעה עבודת פרך והם לא קיבלו כל שכר
ממצרים.
פרעה גייס לעבודה זו גם את הנשים ,אנא מר בהג'ת
הנכבד ,שב וחשב עתה את השכר שחייבת מצרים לבני ישראל ,ואל תשכח
להוסיף על כך את הלנת השכר לתקופה של שלושת אלפים שנה.
וכשתגמור את החשבון תחזיר את העודף ופעל אצל ממשלתך שתתן לנו עודף
זה .
אך המצרים לא נשארו חייבים הם הזעיקו
את העיתונות המצרית שהזעיקה את
המומחה בהג'ת ,וזה הבטיח הפעם לעשות
חשבון במספרים מדויקים .
הוא שוב ירד למרתפי המוזיאון הלאומי של
קהיר והתבודד עם הפפירוסים של הכהן
נאפ -חותפ ולאחר מכן השיב בהג'ת "על
חשבונותיו של נאפ -חותפ אין עוררין ודאי
ידוע גם לאגיפטולוגים בישראל שהוא היה
מנהל חשבונות מעולה.
בכל זאת ,גילינו כי כל אחד מבני ישראל קיבל לשנה מיל פרעוני אחד כדמי כיס,
ששוויו היום על פי
המחקרים חצי דולר.
אנו מסכימים לעשות
חשבון של תשלום שנתי
לנפש בגובה של מיל
פרעוני על סמך
הפפירוסים המספרים כי
לעבדים שלא מבני
ישראל שולם שכר שנתי
של מיל וחצי".
מוסיף הבג'ת "עכשיו החשבון הוא פשוט מצרים חייבת לבני ישראל  051אלך
דולר ,בהסתמך על כך שמספרם במצרים היה אכן אלף ,ולא כטענת ישראל
מאות אלפים,ואם ננכה מסכום זה את שווי הזהב שהוציאו הרי שישראל חייב
לנו למעלה מ 93-מיליארד דולר ואף ויתרנו על פפירוסי חשבון שלא היו
מוחתמים בחרפושית פרעה.

