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הילדים וום סנוותא
 לחולשה ובואו הילדים את איתבם קחו הקיץ

 של חוכישה טבריה״. ״בלאזה במלון נפלאה
לילדים. וגם להורים והנאה בילוי מנוחה,

ת תוכניות ☆ ☆ נהדרת שחיה בריכת ☆ לילדים מיוחדו
☆ סיורים ☆ בידור ☆ טבריה לחמי חינם הסעה ☆
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)67 מעמוד (המשך

 אהרוג* פישל הקשיש, האב אר. יענה שאם
 הזקן יוסף. של למעצרו יביא הוא סון,
 לומר והמשיך קשות עונה הוא נכנע. לא

ישראל״. שמע ישראל, ״שמע
 שלנו הבית מול התיישבו ״התורכים

 רבים עצרו ״הם מלאכי, נזכר בזכרון,״
 כל אותם מענים והיו המושבה מאנשי
 ולילות. ימים נשמע ביכיים היום. שעות

 עונתה שרה דבר. מהם ללמוד הצליחו לא
 הוא גם גרבובקר היה ששמו אדם קשות.
 ראשו על הוכה צבי, אבי, ועונה. נעצר

 פעיל שהיה שוורץ ראובן גם גופו. ועל
 מצאו אחר־כך קשות. ועונה נעצר בניל״י

החלון.״ על תלויה גווייתו את
 גבורתו את שמזכירים הסיפורים מעטים

 תכונות בעל היה לא הוא ראובן. של
 לכותבי קרץ לא כנראה, ולכן, חריגות,

 ועונה, בכלא ראובן כשיישב ההיסטוריה.
 עשהאל. שמו את קרא הוא בן. לו נולד
״כש בחיפה. היום מתגורר עשהאל אותו

 אבי,״ גם ברח למושבה התורכים הגיעו
הגב באחת מיסתור מצא ״הוא מספר, הוא
 גרבובקר. עם יחד למושבה הסמוכות עות

 קיננה במחבוא אחדים ימים ששהו אחרי
 את שלח הוא מישפחתו. לגורל הדאגה בו

 חזר הוא הנעשה. על להתחקות גרבובקר
 הוא במושבה. ביותר קשה מצב על ומסר
 ביותר קשים ועינויים איומים על סיפר

הזקנים.״ וחותנו אביו שעוברים
 על המחשבה את לשאת יכול לא ראובן
 והסגיר קם הוא בגללו. הסובלים האנשים

שוח וסבו אביו התורכים. לידי עצמו את
 יוסף. אודות ונחקר נעצר ראובן ררו.
 הוא קשים. היו העינויים דיבר. לא הוא

והתחז המשיכו ושם בנצרת לכלא הועבר
 נשאר אחדים שבועות ״עוד העינויים. קו
 בסבל ״לעמוד עשהאל, מספר הכוה,״ בו

 לגלות מבלי נישמתו את נפח והוא הקשה
 שהתורכים לציין עלי מפיו. דבר ולהוציא
 להם שנתגלה מאחר במיוחד לאבי התנכלו

 בעת ברשת. מרכזי תפקיד מילא שהוא
 לשחררו. מאמצים נעשו לא במעצר שהותו

 האירגון ברשות לכך שהאמצעים גם מה
 הנושא מחקירת למדתי זה את חסרו. לא

 הוא תקופה.״ באותה שחיו אנשים מפי
 עצמותיו הועברו 1927וב־ בעפולה, נקבר

לזכרון־יעקב.
 ואם דיו. נחשף לא ראובן של סיפורו

בוו הרי צה״ל, חללי בין יוסף של מקומו
להימצא חייב ראובן של מקומו שגם דאי
שם.

 קשות. ועונה נעצר אהרונסון צבי גם
 בנו, אומר וחצי,״ חמש בן אז ״הייתי

 סיפר לא הוא בוכה. אבא את ״שמעתי
 על בחוזקה אותו היכו הם לתורכים. מילה

 נישפט והוא בגופו. לשברים וגרמו מיצחו
ב לכלא הועבר הוא לקושטא. והוגלה
 נידון הוא חבריו. כשנתלו ישב ושם דמשק

 כל ארצה. חזר המילחמה ואחרי להגלייה
השב עזים. מכאבי־ראש סבל הוא השנים

 ועבר לברלין נסע הוא לו. הציקו רים
 מפיצעי מת הוא פסקו. לא הכאיב ניתוח.

.1929 בינואר ,51 בן כשהיה העינויים
 קשה הוא גם היה שרה של גורלה
להע כשרצו קשות. עונתה היא מנשוא.

 לבוא ביקשה היא בדמשק לכלא בירה
לש ניצב תורכי שומר להתרחץ. הביתה

 השירותים. לחדר נכנסה היא עליה. מור
נש אחת דקה אחרי בחוץ. נשאר התורכי

 יכלה לא היא התאבדה. שרה יריה. מעה
 לא היא הנורא. בסבל לעמוד להמשיך

 שעונו. אותם כל וכמוה פיה. את פצתה
דבר. מהם למדו לא התורכים

הטרגדיה
נמשכת

 היתה דרכו גם לברוח. הצלידז וסף ון•
כ ויהודים מתורכים ברח הוא קשה.

 ואילו, נגדם. מרגל שהוא טענו אלה אחד.
ה למהלך מפריע שהוא טענו היהודים,

 ברח הוא לו. עזרו מעטים התקין. חיים
 הבדואים היו הטובים ידידיו והסתתר.

 אחרי הסיפור של בסופו מחסה. לו שנתנו
 הוסגר הוא ומרים קשים חודשים כמה
 יהודית מישפחה על־ידי התורכים לידי

פתח־תקווה. תושבת
 מוות. גזד־דין עליו והוטל נשפט יוסף

 ויריבו, ידידו עם יחד להורג הוצא הוא
הק הגרדום אל בדרכו גם בלקינד. נעמו
 כשנשאל אהרון. מיצוות את לשמור פיד

 שגם נעמן של אחיו בלקינד, איתן על־ידי
ל קרה מה בכלא, עימם כלוא היה הוא

תחיה, ״אם ואמר: יוסף לו ענה אבשלום.
תדע.״
ולא נשבר לא הוא לגרדום, עלה יוסף

ש אומרים יש לרשת. חבריו על סיפר
מ רודפיו על סיפר ולא התאפק אפילו

 להסגירו על־מנת לחפשו שטרחו השומר,
 יוסף: קרא מותו ברגע נדודיו. זמן כל

!״ניל״י !ניל״י !״שרה
 הוא ועד־הצעירים. עם לארץ חזר אהרון

 את לבקר נסע לא תל-אביב, לנמל הגיע
 לאירופה להגיע הדרך לו אצה מישפחתו.

 מטוס בהתרסקות נפל הוא לעמו. ולעזור
למנש. תעלת מעל

 איתו הגיע לישראל אלנבי הגיע כאשר
 — הבריטי בצבא קפטן יהודי, מורה־דרך
אהרונסון. אלכסנדר
 רן בנימין בשם אדם שמע 1931 בשנת

 רפיח. באיזור יהודי״ אל ״קבר המושג את
 שיחפשו וביקש הבריטי למושל פנה הוא

 לא המקום אולם אנשים, נשלחו במקום.
יודעים שאינם טענו הבדואים נימצא.

אזזרונסון אהרון
!לספר לא

 מצא ששת־הימים מילתמת אחרי כלום.
 דקל בן־אלקנה, שלמה היסטורי, חוקר
 התחיל הוא רפיח. ליד במידבר שגדל

 יהודי״, אל ״קבר הדקל נקרא מדוע לחקור
ש שהוכח שלד, עצמות והעלה חפר הוא
האצ מעצמות באחת אבשלום. של היה

 לו. שהיה זכרה שרבקה שבר נמצא בעות
 לא הבדואים סתימה. נמצאה משיניו באחת
 נזכר חיפאי ורופא בשיניהם, אז טיפלו
 בן־אל־ אבשלום. של בשיניו טיפל שהוא

 סיפור לספר שידע מקומי זקן גם מצא קנה
 סיפר הבדואי ״הודי. אותו של מותו על

 תורכים חיילים עם ישבו הם אחד שבוקר
 ״ג׳וסיס, וצעקו הילדים הגיעו ופיתאום
 יחד הבדואים מרגלים). (מרגלים, ג׳וסים״

 ומת, נורה אחד לעברם. יצאו התורכים עם
 נקבר שההרוג סיפרו הם ברח. והשני

 פי על דקל. השנים במשך צמח ומקיברו
 זכאי שיוסף בן־אלקנה הסיק זה סיפור

שביצע. לרצח חשד כל ואין
 בחשדות־שווא מואשם שאביו למלאכי,

המסק הסקת חורה לשווא, אדם וברדיפת
 שיוסף לזה הוכחה כל בזה ״אין הזו. נה
ש סיפרו הבדואים אבשלום. את הרג לא

נפ שחייל יתכן איד נפצע• החיילים אחד
אח רודפים ולא במרגלים וחושדים צע,

במ ברח הפצוע שיוסף יתכן איך ריהם?
שכזו?״ הירות
 היתה שאומנם כלשהי ודאות היום אין

 שהעיק שמה יתכן באבשלום. יוסף של ידו
 שלא העובדה היתה יוסף של מצפונו על

הפצוע. לאבשלום עזרה להושיט נשאר
 הטרגדיה. נמשכת אהרונסון במישפחת

 שגרמו הם חשדותיו שכאילו הואשם צבי
 לנפילת ובעקיפין לקאהיר לנסוע לנעמן
 ואלכסנדר, רבקה שנותרו, האחים הרשת.

 של ירושתו צאצאיו. ואת צבי את נידו
 שווה. באופן התחלקה לא הזקן פישל

ממנה. נודו צבי של צאצאיו
 הלך ואלכסנדר רבקה, שהזדקנה אחרי
 כספי וכל אוזותסון קרן הוקמה לעולמו
 מועברים הגדולה המישפחה של הירושה

מרו הם בזה. יד אין צבי לצאצאי אליה.

 המעטים בין מישפחה יחסי אין חקים.
זו. ואומללה גדולה למישפחה שנותרו
 גם להר־הרצל. הועברה אבשלום גופת

 שאר כל לשם. מועברת יוסף של גופתו
 שבזכרון- בבתי־הקברות נחים הגיבורים

היס לגאולה מחכים עדיין שניים יעקב.
 נודע ולא סופר לא שחלקו ראובן, טורית.

 היום עד ממישפחתו שמנודה וצבי, כולו,
היסטורי. לזיכוי עדיין ומחכה

■1 קורן סטלה
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