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. נים׳ . מו דורנו מבני שרבים יודע הנני .
 שייכים ניל״י שמעשי להודות כיום כנים

 הלאומיים המחנות של מעשים שורת לאותה
 הביאו אשר ,1948 שלפני בישוב השונים
 שקבעו ועמדה רוח לאותה דבר של בסופו

ה והקמת הקוממיות מלחמת גורל את
מדינה.״

ל פעולה ליזום לקיסרי הציע בן־אלקנה
 לקבר פיינברג אבשלום של עצמותיו הבאת

ישראל.
 בן־ בין פגישה נערכה המכתב בעקבות

 של ארושתו אהרונסון, רבקה לבין אלקנה
אב של אחותו שוהם, צילה ובין אבשלום,

ב 1966 במרץ שנערכה זו, בפגישה שלום.
 בן־אלקנה ניתח בזכרון־יעקוב, אהרונסון בית
ב אבשלום גופת את להשיג הסיכויים את

 ועד להקים הציע. הוא מודיעיניות. דרכים
 ממלכתי אישור לקבל הפעולה, לביצוע יוזם.

 בסכום קרן ולארגן לביצועה משר־הבטחון
 הפעולה. למימוש שטרלינג לירות 2000 של

 לבדואים משולם להיות צריך היה התשלום
כ תזוהה שזו ילאחר, הגופה את שיביאו

אבשלום. גופת
שבו לאחר תשובה. לו הבטיחה המשפחה

 שלולית. היתד, היא התשובה: ניתנה עיים
 שניתן, באפשרות האמינו לא המשפחה בני

 אבשלום, גופת את לזהות שנה, 50 כעבור
שהוא. כמו ישאר שהמצב והעדיפו
 עם להיפגש לבן־אלקנה הזדמן 1966 ביוני

 כמי בגין בפני אותו הציג חבר בגין. מנחם
 של קברו את לגלות באפשרות שמתעניין
את לקרוא לבגין נתן בן־אלקנה פיינברג.

 כש־ תורכיים שוטרים עם ישבו הם מיקרה.
ב ,מרגלים להם: ואמר המגיד בא לפתע
 התפתח ללכדם. כדי הז׳נדרמים קמו אזור׳.

 לפגוע שהצליח אחרי נפגע אחד אש. קרב
 השוטרים שני ברח. השני שוטר. של בידו
בראשו. ירו אותו, וגמרו הפצוע על גברו

ש חיים עדים למצוא מהשייך ״ביקשתי
 הופיעה בשמחודתורה הסיפור. על יעידו
 עדי־ שלושה עם שייכים של משלחת אצלי

 אז הסיפור. על בפרוטרוט שחזרו ראייה,
 באדמותיו הנמצא לשטח, לצאת עימם קבעתי

 לדקל. מתחת ולחפור רפיח, עירית ראש של
 הקבר במקום צמח הדקל כי סיפרו הבדואים

 עימו נשא שההרוג מהתמרים שנה, לאחר
בכיסו.״
 גור, מוטה של אישורו את שקיבל לאחר

 בן־אלקנה יצא ברצועה, צה״ל כוחות* מפקד
 החפירה תוצאת אבל לדקל. מתחת לחפור
 כעצי זוהו שנתגלו, • העצמות אכזבה: .היתד,
חיה. ,מות

 חזר למחרת התייאש. לא בן־אלקנה אולם '
 הוא החפירה. את להעמיק כדי שוב למקום

 שקנה עד שלד, שיגלה בטוח כל־כך היה
 את בהם לעטוף כדי ברפיח.תכריכים -מראש

העצמות.
 לאחר החפירה, של השני ביום ואמנם,

ל הגיעו שהחופרים אחרי חפירה, של שעה
 לשורשי מתחת התגלה ס״מ, 80 של עומק
אדם. שלד הדקל

 ששורשיו הדקל את להוציא צורך היה ־
ה את להוציא כדי השלד, בגולגולת ננעצו
 מרקבו־ צמח מד,דקל,,אשר אחד חוטר שלד,
 נשתל פיינברג, אבשלום של גופתו בית

כדי נלקחו החיטרים שאר במקום. חזרה

ל־ מדרום אלייהודי,־ קבר בשם .גונדואים. בפי ידוע שהיההבודד התומר
 מתון צמח הוא ארץיישראל. בשטח רפיח, ט)ל מסילמ־הברזל

הגווייה. מדשן חיוניותו את ינק שנהרג, בעת פיינברג אבשלום של .בכיסו שהיו התמרים

 בעיני קיסרי. לאורי בשעתו ■שכתב המכתב
ה את לקרוא כשסיים דמעות עמדו בגץ

 אותי.״ ״קנית אמר: הוא מכתב.
 ראש־הממשלה עם בגין נפגש יותר מאוחר

 של לרעיונו התלהב שתחילה אשכול, לוי
העניין. השתתק זמן כעבור אולם בן־אלקנה.
ו הרצועה .כיבוש ששת־הימלם, מלחמת

ה במימשל לתפקיד בן־אלקנד. .של מינויו
 לנסות. ההזדמנות את לו נתנו בעזה, צבאי
 ■50 לפני פיינברג לאבשלום אירע מה לברר
שנה.

★ ★ ★
 זשורשימ מתחת שלד

כן־אלקנה: **ספר
ולח הדקל את בעצמי מלחפש ״נמנעתי

אפ פחד לעורר לא כדי אנשים ישירות קור
 על משהו יודעים שאולי האנשים אצל שרי

 תתפרש מצידי חקירה שכל ידעתי העניין.
הבדו הפתגם לגאולת־דם. כנסיון על־ידיהם

 ומיהרתי!׳ שנה 40 אחרי ,נקמתי אומר: אי
ההתייש חוק של מושגים אין הבדואים אצל
נות.

 באמצעות החקיךה את לנהל ״העדפתי
 ביקשתי .1956מ־ עוד לי המוכרים שייכים י

 המכונה שהמקום נכון אם לברר מהם מאחד
 של קבר מהווה .רפיח ליד אל־יחודי קבר

ה מלחמת־העולם בסוף שם שנרצח יהודי
ראשונה.

 גם וביקר שבטו באנשי הסתייע ״השייך
ה את העלתה חקירתו אחרים. שייכים אצל

ה־: את זוכרים זקנים בדואים הבא: סיפור

אבשלום. של הבא קבורתו במקום לשתלם
 הצבאי המימשל לבניין השלד הובא כאשר

 במקום. הצבא באנשי התרגשות אחזה בעזה,
 הוא השלד אמנם אם עדיין ידעו לא הם
 כרס״ר חסון רס״ר אפילו אבל אבשלום, של
בהתרגשות. לשלד הצדיע חזי

 קרפלוס. לפרופסור לבדיקה נמסר השלד
 שלדו הוא השלד כי אישרו שונים סימנים

 בעוד רק יסתיים המלא הדו״ח אבשלום. של
ב הממשלה תדון כנראה אז מספר. ימים

ממלכ הלווייה ניל״י לגיבור לערוך הצעה
נאותה. תית

 אין ניל״י ולשרידי אהרונסון למשפחת
 אבשלום. של שלדו הוא השלד כי ספק עוד

 כולו אינו אם אפילו הבדואים, של סיפורם
 של לסיפורו מתאימים הגופה, ומציאת אמת,

 ההבדלים חשד. מכל אותו ומנקים לישנסקל
ה של מפחדם כנראה נובעים בגירסות
 הם תורכים ולא בדואים כי לספר בדואים

ש מעידים הסימנים כל בלישנסקי. שירו
 כבר רפיח היתד, אבשלום נרצח בו ביום
 דבר לינואר, 9ב־ נכבשה היא הבריטים. בידי

ידעו לא ולישנסקי שאבשלום
 בפרס יזכו העדות את שמסרו הבדואים

 שינתנו-להם מהודרות עבאיות — כבוד של
!' בן־אלקנה. על־ידי

עצמו? ובן־אלקנה
 ישמשו שמעשי בכך אולי הוא ״שכרי

ו עידוד מקור להם וישמשו לבני דוגמה
 היא נאווה בתי אביהם. בדרך להמשיך גאווה
 חניך הוא אורן יבני קצינות בקורס עתר,

 ש־ מקווה אני בבית־אלפא. החינוכי המוסד
דומים.״ למיבצעים אתגר להם ישמש מיבצעי
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