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 הימנית בידו רבה. בקפידה הארץ על לכן קודם פרש שאותה שמיכה על שכב ברניצקי,
 הסב, במעיל אחזו עופר של ידיו עופר. נכדו את חיבקה השמאלית היד באקדח. אחז

בידו להבחין אפשר בתמונה בחיבוק. כאילו

 סלע על המקופלים. משקפיו את ולהתאבדות, להריגה קודם הסבא, הניח ימין שבצד
 האם, עופר. של האוכל שקיק ליד תיקו את הניח הוא התמונה, של העליון בצד אחר,

 האחרות הניידות ששוטרי כך על ידעה לא עופר, את שחיפשו הניידות באחת שהיתה
 תשמע. לא שהיא כדי האלחוטי הקשר של התדר את שינו השוטרים הגופות. את מצאו
ולפקידתו. שלו לעורכת־הדין לבני־מישפחתו, מכתבי־פרידה הסב כתב שהתאבד לפני

)33 מעמוד (המשך
 שעבר, השישי ביום בוששה, כאשר
 סבתא, לבית עופר את להביא המונית
 שינוי חל אם ושאלה לבתה אהובה טילפנה

בתוכנית.
 רעות. לה ניבא ליאורה האם של ליבה

 את להזעיק ומיהרה בהלה נתקפה היא
 שבתוך חיפה, מישטרת ניידות המישטרה.

 סביבות את סרקו האם, ישבה מהן אחת
 אחרי־הצה־ 2.30 בשעה בית־לחם. רחוב
 וסיפר המישטרה למוקד אזרח טילפן ריים,

 ואדי באיזור צועדים שראה וילד זקן על
 אוניברסיטת ליד הכרמל בפארק קלת,

 עוררה לא השניים של התנהגותם חיפה.
 שלווים המטלפן לאזרח נראו הם חשד.

 המבוגר של שבידו העובדה רק ומאושרים.
למישטרה. לטלפן אותו הניעה אקדח, היה

 מיד הבין חיפה מישטרת במוקד השוטר
החי לבין האזרח הודעת בין הקשר את

האל תדר שינוי תוך עופר. אחר פושים
 תשמע לא בניידת שהיתה שהאם נדי חוט,
 הניידות לכל הורה הוא הבשורה, את

 לעבר למהר האם, ישבה שבה זו מלבד
 נמצאו אחדות דקות כעבור הכרמל. פארק
החבוקות. הגוויות שתי

 נכדו את הרג ברניצקי יוסף סבא
 אחר־ לסבול. ימשיך לא שעופר כדי עופר

 התאבד לא הוא ברניצקי. התאבד כך
 פשוט הוא מעשהו. מתוצאות שחשש מפני

 עופר נכדו שבו בעולם לחיות רצה לא
עוד. איננו

ת ** ח פ ש קי י צ רני ה אחת היא ב
ה מייסד בארץ. הידועות מישפחות •■)

 בשנת לארץ עלה ברניצקי, נתן שושלת,
 ולאחר ובתו, בניו ארבעת אשתו, עם 1886

 באדמת להתיישב החליט רבים טילטולים
ראשון־לציון. היא קרא, עין

 ל־ הפך ברניצקי, מרדכי נתן, של בנו
 אחר שבאו העליות אנשי בקרב שם־דבר

 גידל מהברון, אדמות קיבל הוא לארץ. כך
ב הפלחה מגדלי מראשוני היה כרמים,

 בשנת ביתו. את ידיו במו ובנה ארץ
 ריבקה את ברניצקי מרדכי נשא 1908

 מפורסם כורם של בתו זו היתה — לאשה
 זיסקיגד אלכסנדר מראשון־לציון, אחד

טוליפמן.
 בגלל במייוחד נודע ברניצקי מרדכי

 עם הסביבה. ערביי עם ההדוקים יחסיו
 (בית* בית-דג׳ן של השייח׳ים נמנו ידידיו

(נם־ציונה אל־חנין ואדי היום), של דגן
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הסלע על רגליו. ובשתי עופר של האחת

 זכורים היום עד (צריפין). וסרפנד היום)
ה ברניצקי נתן על וסיפורי־עם אגדות
 שאותה האצילה, סוסתו על שרכב גיבור,
השייח׳ים. מאחד במתנה קיבל

ה של התרחבותה את מסמל ברניצקי
לשט מעבר הפרטית היהודית התיישבות

 החל הוא הברון. על-ידי שהוקצו חים
 תוך ראשון־לציון, בחולות חלקות לעבד
 שלהם השכנים, הבדואים של מודרג פינוי
פרד נטע אלה בחולות פיצויים. שילם
נטעים, מושב ליד מפרדסיו, אחד סים.

ב ביותר המטופח לפרדס היום עד נחשב
ארץ.

 בני של בדמם טבוע המיסחרי החוש
 הפד הראשונה במילחמת־העולם ברניצקי.

מה קיבל הוא לקבלן. ברניצקי מרדכי
 כבישים לבניית זיכיון התורכית ממשלה

 בר־ מרדכי ובראשון־לציון. בבאר-שבע
ה הפנימי הכביש את בנה הקבלן ניצקי
 גם רוטשילד. רחוב בראשון־לציון, ראשון
 כבישים. בבניית המשיך המילחמה אחרי
היה וכקבלן כחקלאי עבודותיו עם יחד

החק לוועד נבחר ציבור, בעסקי מעורה
 למועצת יותר ומאוחר המושב לוועד לאי,

ראשון־לציון. עיריית
היסטו לדמות ברניצקי נחשב בראשון

 רב. כבוד לו רחשו הכל בחייו. עוד רית
 ועד בית שימש המושבה, במרכז ביתו,

 אה מעלים מהם ורבים הסביבה, לאיכרי
בפרל ביומו, יום מדי היום, עד זיכרו
 ברניצקי נתן ראשון. של המפורסם מנט

 בחלקת־קבר ונקבר שנה 16 לפני נפטר
המשקי- גיבעה על בחייו, עוד לו שהכין
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