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איש ניל"י

יכרונות אלח הועברו לכתב מהקלטות זקני חישוב בגליל
שרפמן מבית-גן(יכנאל) והם רכושם הפרטי של בלהה ואורי שרפמן
התקלסות נערכו ע"י אורי
ההקלטות נמסרו באריבוחם לארכיון יגאל אלוו בגינוסו לתועלת ושיבור כולו.
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הריוו אענה  %שאלותיכם ,אורי ועוזי ,בקשר לעבר הרחוק וכפרש עכרה של ניל"י שאני
י אהד ההברים הצעיריט בחבויה.
היית
*848ש1ש**יש" *8שמחש
פ*8 5פ9 81*1שש*4וא
אני איתו בלקינד ,יליד ראשון-לציון ששלשום מלאו לי * 80גה8"* .ל-באלזמשם*משש9י*8
י
ש
ש
א
ל
שכשאזן"
שאלח .איחו ,דבר אהד מעסיק אותי מאור ,כשהאנגלים נכנסו לארץ ,וכמו שאני י11ע
ה שאחט הגבתם בסלחנות וברחמנות למרוח שא13
רופן 4ח אנשי נילי"י עז חורמה ,מח"ר
יודעים *אילו רציהט הייתם משלמים 4מ חהוכות ובעין יפחז

השיבח .ובכו ,שאלח זו אינת נתאימה לאנמי ניל"י .אגרי ניל"י לא עבדו בשביל מאנגלים
1ג 6לא היו נגד ומורכים" ,ט היו בעד קיום העטהיחידי בארץ ישראל.
ו היה אבשלום פיינברג ,בח15ת 1ביפו בזמן הגרוש של היהודים אל חא31וות
י1י6יועיו
אנייסרליות ,אותם היהודים אשר לא רצו לקבל  %4הנתינות חע1תו6נית.
זח חיה ביוטששי .גרשו אז כעשרת אלפ 61יהודית ,פשוט זד" 1אוחס לסירו".
אבשלום פיינברג בא לירושלים לאהרון אחרונ 116ממרען ,אשר עתד ברא* 'אפקרח וארבה".
ץ נדבה כבר לארץ .ג'מאל פאשה חטפקר של
ומהי '"פקדת הארבה"?  -בתחילת 61915י
אשר 4רץ61-ראל אשתייכחאליו ,מינה וא אהרון אהרונסון להיות אמפ"ד
המחנה ורביעי
זאת לא כל נך נמוך דאגה לאזרחים ,תישכי חארץ ולפלחים
העליון למלחמה בארבה .הוא
שיהיה אוכל לצבא ומורכי .אחרח ,היה גט הצבא ותורכי גווע ברעב כמו
אלא פשוט כדי

ישח

אאזרחים.
המלקדח היתה בירושליט .למעשת אחרון אהרונם 11ואלק זח הארץ ל -ט 12אזורים ומיעה
הארץ על המחוזות חיונית ,ואלח קבלו מוראות במגואיו להללם בארוח.
טכנ
י ,מענין שגס אהרון אחר31סו 1לא ידע ונבח על תנושא .הוא כינס את בל '"פק1ריס"
וחנה
בת-5אניב מסד לכל 4מד מהע ז" %אזור שעליו הוא טמונה ,ומבנא
שמיתח בגימנסיה יארצליה"
כולס לתנ"ך ,לספר יואל .כך אטר! בואו ניקח א 6נשר יואל ואז יהיה לכס *16ג ע5
ז"
ארבת ,בריוק כמוני.
ה
וכך עשו והתפורו כל אחד במה1זו ,בכל פינות הארי .אבשלום פיינברג *בר לירושלי,6
את אלפה
ר עם אהרון
49*65ח וחיתיח
ואיתו העבירואתיחס כמזכיר,כי ידעתי

הנסמורי
"1
הר
חתורכית .וכך פעלו ,כל אחדאת
9 611ל
ייםבמצ*בחיולמ"6ז"4אבארבץי.רו*לי 6ער א4רפרי
בין אהרון אהרונסון לבין הגנרליט"גרמנ

6ב6וד

גנרלים אלה היו
גם אבשלום .אני

יועציו של ג'מאל פאשה .אהרון אהרונטון ואפטר מתפקידו ואתו התפטר
נאלצתי להשאר כי שרתתי בצבא באותם הימים.

כבר הזכרתי גרודם ,שגרוש היהודים מהארץ השפיע נצוד על אבשלום פיינברג .הוא עלה
למפקדה בירושלים ,פנה לאהרון אהרונסון 61יפר לו ולי את כל 4שר ראה בנמל יפו.
אבשלום חיה בדעה שעלינו להתארגן למרד נגד הממשלה התורכית .אהרון אהרונסון הסתייג
בהתחלה ,הוא אמר אילו אמריקה היתה משתתפת במלחמה ומבטיחה לנו 4ה עזרתה ,הייתי
כרצון נמכים לדעתך .אכל אני לא יכול להסכים לשתק פעולה  -ואז שמעתי לראשונה )א המלה
ע הכינוי של הבריטים .גם אני אמרתי לאבשלום מא אתה רוצה מהתורכיט?
זיג:,אגייייי
""אם'הי1ן"תלו אמיל ביחסים טובים מאז ימי גרוש ספרד ועד חיוט הזה .חוץ מזה אני כאציו

י

%15 ,ת 1ארוגים לצבא הפורכי.
אבשלום4 ,הה לא למדת באקדמיה הצבאית ולא תוכל להיות קצין תורכי בהרוסה
ואז אמר לי
ל
באנ"רח  11לאיסטנבול4 .תה קצין בשביל ארץ-ישראל בלבו.
באותם חומים התחילו לגייס יהודים לצבא ואורכי ,זח חית אחרי המהפכה של "חתורכיס חצ*יריס"
וארץ הזאת4 ,טר אבשלום ,לא השאר בידי ואורכיט .הארץ הזאת תהפך מושבה גרמנית.
~ 85יון נפש בגרמניה והיא זקוקה למושבות ,כמו כן ,גרמניה רוצה לבצע פלישה למזרח
להיות קרובה לתעלת הואץ שחיתה בידי האנגלים וב .להתקרב לנפט שהתגלה כעירק
א .כרי
ובאירן .למטרה זו קבלו הגרמנים 4א ההזכיון (קונצסיה) לבגדד-לינאה נאתורכים ותהה
מסווה 'אסמפלריט" יסדו מושבות בארץ ישראל4 .ט יאישבו הגרמניט בארץ ישראל יקיץ וקץ
על הלוט היהודים לחדש 4א המדינה תעברית שנקרבה .דברים אלת אמר לי אבשלום.
אבשלום גס לא ושמיו שהאנגליט נחכונניט בערוב לכבוש )א 4יץ ישראל .באורס הימים ,שמו
במטרה להכות )ה ואורכים .לדאבוננו מגדול
אאנגלים 4א כל כובד השקלס ושנאי על גליפולי
ואבשלום ואליט שיש לבקש מהם למהר ולכבוש 4מ וחרץ,
חט לפגו מכות מהחורכים בגליפולי
אהד 80.000 .יהודיט היו אז כארץ לעומת 150.000
שאס לא כן ,ל %ישאר בארץ ישראל

ערבים.

יחודי

באותם הימים ואגוררה נערים וקדושות כחברוןי ירושלים ,סכריה
כמחציתו של הישוב היהודי
וטפח .והודים אלה לא עסקו במלאכה ובחקלאות ,וט חיו על קצבאות החלוקה מקהילות
יהוריוח באירופה ומכיון שהיהה בלוקדה בריטית על ארץ-ישראל ,לא יכלו יהודים אלה
לקבל כסף וגוועו ברעב.
ילדים יהודים עט בטנים נפוחים ובנות ישראל
,
ם
י
מ
י
ק
אותם
אני זוכר בירושליט של
אלפי
נמכרות בשביל פרוסת לחם .אבשלום ויגיש דברים אלה.
ושליח הראשונה והשגיה שיסדו עד ערב
המחצית ואחרת של הישוב היהודי בארץ היו בני
המלחמה כ  40מושבות ,גם אלה נשארו בחוסר פרנסה מאחר והארבה התמיד כל הלקה טובה.
בארץ .הוא ההליס ~דה
אכשלו 6התליט שמוכרחים לעשות נכהו ומיד להצלת הישוב ויחודי
למצרנם עט הפליטים 4שר גורשו מהארץ .הוא רצח להשפיע על הכרוסום שיקדימו בכיבוש
ארץ ישראל 1למעו יינצל הישוב .וכאשר יבואו הנצחון והשלום 4שר יושגו לפסח ע"י
הישוב מה להגיד ,כלומר אם נשתתף בשחרור הארץ
וצרפתים והבריטים אז יהיה גס לנו בגי
יתחשבו כרעתנו.
קודם ,אהרון אהרונסון הסתייג בהתחלה מטיעוניו אלה של אבשלוס .הוא היה

כפי שאמרתי

מבוגר לאבשלום ר  14שנה וממני ב 21-שנה
אבל אבשלום החליט לרדת למצרים עם הפליטיט
שם עט המפקד הבריטי ולהציע את שרוחיו.

וירד הוא הגיע

לקהיר והצליח להפגש

וכך אמר להם אבשלום צבא לא אוכל לתת לכס ,אין לבו אבל אינפורמציה מדויקת אוכל
לתת לכ 6מכל הנעשה כארץ המפקד הכאיטי הסתייג כהתחלה סרנריו של אכשלוס .המפקד חשש
כמלכודת וסם '"יינברג" הוא שם בעל צליל גרמני ,זהנחינות של האיש היתה גחינות
תורכית .בסופו של דבר ,הצליח אבשלום לשכנע אותו בכנות דבריו והוא הסכים להצעה.
על שאלתו של המפקד באשר לתשלום ,ענה לו אבשלוט שהם אינס ברגלים פרופסיונליים ולכן
אינס רוצים תשלום כספי .מה שתם רוצים זו הבטחה כלבד  -שבבוא יוט הנצחון ,ארץ ישראל
תשאר לעס ישראל ולא תמסר לאחרים.
,
ה
ל
א
המפקד ~בריטי שמע כפעם וראשונה
ם
י
ר
ב
ד
תאורית כזאת .הוא וחרשם מהדברים
מעיו
ואף העמיד ל-שות אבשלוט אוניה שחחזירה אזחו ארצה .זכך בלילה אפל וחשוך חזר אבשלום
דרך הים לעתליח .זה היה בשנת  .1915לכנו שירד אכשיום קבעו ביניהס הוא והקצין
שהיה על האוניה סימנים ,האם להתקרב לחוו ,האם לרדת ,האס איו משמר תורכי באזור
י הגרמגיט ובחינט חיכה אבשלום ערב ערכ,על
וכד' .אלא שלדאבוננו אוניה זו טורפדת ע"
חוף עתלית לאוניה שלא הגיעה זלקצין שבינתייט היה ושבי.
אבשלוט היה בטוח שהאנגלים ומירטו והחלים לרדת למצרים פעם נוספת והפעם ררך המדבר
ובגסו .כמורה-דרך לקח *מן אחר מבני המשפתה  -כהנא "פריט .אפריס זהרכיי את וירך
מאחר ובא *יצה ברגל ררך המדבר .הוא עלה גוצה כגומזיה ,וכאשר הגיע לחופי הארץ
ואורכים לא ,תנו לו לרדת ביפו והיא המשיך עם האוניה עד פורט סעיד ,משם בא ברגל
לארץ ישראל ,בלי לדעת שפה ובלי כטף ,הלוקופטרים ולומנדקרים.
המלווה ליווה )א אבשלום ער אל עריס ומשם המשיך לבון על גמל והגיע ער התעלה .הגמל
שכנראה היה צמא ,ךדגוש ריח של סיט ותתחיל להשתולל .פלוגת נשמר תורכית שהיתה כאזור
אסרח אותו .מבשלום מסר עצמו לידי התורכוט ,לא רצה להלחם נגדם והט אסרו אוחו
שגהפס מא"זרי קוי החזית על גבזל האויב .אבשלום הועבר לכאד-שבע

כמריי

בסיפורי בשביל להוכיח לך ולאחרים שאנחנו לא
כעת ,נחזור לשאלתך הראשונה .הקדמתי
עכדכו כשכיל האכגלים ולא נגר התורכים .עכדגו לאינטרס היהודי כלבד .ועל כן ,איך
זה עולה על דעתך לשאול שאלה כזאת ,למה לא נעזרנו ע"י הבריטים נגד היהודים9
הבריטים היו רל אמצעי בשלילנו להשיג אח מטרתנו ,אבל לא בשביל להלחם ביהודים.
כל הישוב ותפלל אז לבואו של הדור  " -פרר יענק"ל" כך נקראו האנגלים באותם הימיט,
*מנו לא שיתפו פעולהכי המנהיגיט בישוב היו אז פרו-גרמנים .נרכז ההסתדרות הציונית
היה אז נצרלין וכשפרצה המלחמה ביד שני חגושיט ,ום הכריזו על נייטרליות ולא העיזו

לצאת בהכרזות נגד הגרמנים .בגרמניה של אותם הימיט ,היהדות פרחה .היהודים חיו נושאי
לגרמנים בלבד ואף קיוו שהגרמנים ינצחו
ומרבותי והכלכלה הגרמנית והםהיו
יי
פיטועיקריים של האנגלים חיו ודוסים ,והם ולא
נת
מו
אש
נח
במלחשה* .מד הנימוקים היה כמוכן ש
היו יוצרי הפרעות נגד היהודים .כאשר פנת אבשלום פיינברג לדר' רופיו ותציע לו
*מ החלטתו ננוגע לניל"י ,הוא התנגד באופן חריף לענין ואמר אני עוד אשיג צ'ארטר
אמר לו אבשלוט בהושיטו אח כף היד.
מהקיייר וילהלס על ארץ ישראל .ובנוכסותי

-

שפה ,על כף ידי ,יצמחו עשכיס ,תצליח להשיג ע'ארטר על מוץ ישראל מהגרמנים.
אמנם רוב הישוב היה בעד הבריטים אבל כולס היו פחדנים ונגד פחדן אין להלחם.
לא כל אחד חייב להיות גיבור ולהקריב קורבנות.
שהצטרף
ב
כ 20 -כחורים גנני העליה הראשונה ומקבצו טבי
ומשלום.
הראשון
ו
י
ל
א
ה
י
ה
נעמו
מבגי זכרון יעקב .אהבתם של השניים היתה גדולה ,וט היו יותר נאחים .כשאבשלום
נאסר בבאר שבע והובל אחר-כך לבית הריך התבאי בירושליט ,היה נעמן היחידי שטיפל
בשחרורו ,מה גם שאבשלום ביקש 4א אהרון אהרונסון שלא להתערב ,נעמן ישב אז בירושלים.

קצין תורכי בשם איזט-ביי (?)4 ,אר היה
ושופטים .הוא לא אמר לו כמוכן שאנחנו נאנשי ניל'י אבל הוא שאל אותו' מה היית
עישה אילו היו מביאים אותי לפניך ימאשימים אותי כאותן האשמות ,האס היית סאמיןי
נפקדו בזבן שההא שרת בצבא ,נמנה על הכר

כך ,גם אני אינני מאמין שאבשלום הוא מרגל.

ואז שחררו )א אבשלום ,זה היה בתחילת  1916אחרון אהרונסוו היה אז בדמשק .הוא לא
חיה אצל ג'אמל פאשה בכדי לעזור לאבשלוט ,אלא בשליחות הישוב .הוא ,דיזנגזף,
קלווריסקי ואחרים באו לדמשק כדי לבקש מג'אמל פאשח תבואה בשביל הישוב בארץ ישראל .דט

רצו לקנות חיטה  -אוכל מהרזרבות של הצבא.
אבשלום שלח לו טלגרמה שהוא שוחרר .כשחזר אהרון אהרונסון הוא הצטרף לניל"י ונהיה

המפקדייואשי.

כשיצא אבשלום מבית הסוהר החליט לנסוע למצרים דרך אירופה .הוא הגיע

לקושסא ושט נאלץ

להתעכב כי היה לו קשה להשיג וייוח לגרמניה ולהולנד כאילו ומכוון לנסוע לאמריקה.
שרה אהרונסוו היתה אז בקושטא ,נשואה לבעלה אברהם .כשהיא שמעה על ואארגנות ניל"י
היא עזבה בעלה וחזרה לארץ בלווית יצחק הזז אחיו של דוב הוז שהיה מכיו הפעילים
)"
במלחמה בארבה .יצחק היה '"זרחי" (בעל דעות ימניות ,יוזמה חופשית ולא קולקטיבית)
בשעה שרוב היה שמאלני.
ובכן ,סרח באה הנצטרפה לעבודת ניל"י .אבשלוט היה בקושטא חיכה לויזות ובינתיים
כלילה אחר הגיעה האוניה הבריטית לחוף עתלית .הקשר חודש .פתק הגיע ע"י אחד השחייו"-
פרויי""ה שחו ,אינני זוכר שם משפחתו. .צשלוס התקשר אתו עוד בהיותו במצריט.
"4
פרוי""ה הגיע בשחיה לחוף ,פחד להכנס הביתה והשאיר פתק כחצר .אהרון אהרונסון מצא
את הפתק שהודיע על בואה של האוניה פעם נוספת בעוד כשבוע באחד מלילות התושד.
אהרון אהרונסון שלח טלגרמה לאבשלום שחודש הקשר עם האוניה ומכיון שמטרת נסיעתו של
אבשלום היתה לחדש את הקשר ,חזר הנ"ל נוצה ובמקומו יצא אהרון אהרונסון בדרך למצרים
תכניתו של אבשלום .היה עליו לעבור בגרמניה ,בהולנד ובאנגליה ומשם למצרים לקבל
לפי
4ה ושיקוד על עבודת ניל"י.
כבר אמרתי ,שכולם היו פחדנים ולא הצטרפו לניל"י ,אכל בתוך ליבט חיכו לבריסיט
וששונה במצריט ,שיגר אבשלוט מכתב ליהדות אמריקה באמצעות
לארץ .כחיותו
שיכנסי
שהיתה ,מח"
התזכירה של הורד אשר תמר בתחנת הנסיונות כעתלית .הוא פנה אז
הנריטה סאלי
במכתבו למנהיגי יהדות אמריקה  ,שמוצא*,היה גם הוא מגרמניה וביקש מהם שלא יאמינו
לאיזו תקוה שתצמח ליהודים מהעם הגרמני .הוא ביקש מהם לגייס את הנוער שיצטרף לגדודיט
שיצאו לעזרת הבריטים בכיבוש הארץ.
*תשת משף ה"יפ גג*ל
גל "זכויות שמורות

.

לבלדד ואורי שרפמן
מת-גן יבנאל טל 8ג~ס71

זה היה עוד לסני "הגדודים העבריים" וגרוד '"פרידות" ,זה היה עוד לפני גליפולי.
שקורא היום את ספר אבשלום יכול למצוא שם
המכתב תשתרע על ט 25עמודים ומי
לקרוא ולהיוכח עד כמה צדק אבשלום כדעתו ,עוד יבוא יוט  -כך אמר ,ואותם הגרמנים
ישמידו 4ה עם ישראל .כאילו חזה את השואה נבהיק.

י"

המכתב

אנ*לוס חזר לארץ והחל בפעילות .הוא ארגו 4ת קבוצת האנשים ,נסע לכל מקום בחזית ,היה
בכל תחנת רכבת .נעמן היה במונה על חוזית המצרית בסיני.
בין האנשים שעזרו לאבשלום להשתחרר מבית הכלא היה גג יוסק לישנסקי .הוא היה איש
"השומר" אבל נאותו זמן הוא היה ראש השומרים של הבפו רוחמה שהמנהל שלז היה אז צבי
חרשפלד בן ראשון לעיון וחבר ניל"י .באוהס הימים היתה באר שבע עיר צבאית ולאזרחיט
רגילים היתה נסורה הכניטה לעיר פרט למוכתריט ולנציגי המושבות ומשמיים .ומשפלד
מינה את י 961לישנ6קי בתור המוכתר של רוחמה ובתור שכזח הוא יכול היה להכנס לבאר שכע

ואמנם 611פלד שלח אותו לבאר שבע לשם יצירת קשר עם אבשלום בכית חכלא .כשיצא אבשלום
לבית אכלא ואקשר מאור עם יוסף לישגטקי ,תכניתו של אבשלום מצאת מאוד חן בעיניו והוא

תצטרף כחבר לניל"י.

יוסף הית בחור לא גבוח במיוחד ,בעל קומה ניגונית .שערו היה בהיר,
אמיץ ,עליז ושמח ,אהב לשיר ,חיה טרש טוב ויורח טוב אבל בעיקר א"כ
כעבודתו % ,מה שעשת  -עשה ברצינות,
למטולה דילר ,היהרציני
ה יפח תואר וידע למשוך 4א לבן של הנשים היה קצת קל-דעת בהתנהגותו אכל
מכיון*הי

חסר השכלהגכוהה
4א הארץ .הוא בא

4א עבודתו עשה כרצינות רבת.

ובכן ,לא היה במי להחנקם ,בפחינים איו מהנקמים ובפרט לא עלידי הבריטים.
המנהיגים ,ראשי ניל"י ,כמעט כולם נחרגו עם תום המאסרים .אבשלוט היה

הראשון שנפל

ה איבדה 4א עצמה לדעת ,ראובן שוורץ השאשוו לציון איכר 4ה עצמו לדעה
במדבר,שי
בבית הכלא ,אח נעמן ואת יוסף תלו בדמשק .אהרון אהרווסון טבע בלמנש ,אני נוטה להשום
י היה צריך לחתנקטז
שזו לא חיתה תאונה אלא פעולה בריטית .אזמ
מצטער מאוד להגיריא הרבריט ,אבל זאת המסוריה וצריך לדייק בעובדות ,צריך
ובכן ,אני
היו בכית הסוהר ,בדמשק ,ללא הגנח וללא אוכל
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מהגליל לדמשק כדי לעזור להם.
איש לא בא ולא עזר לאנשי ניל"י .איש לא בא נאמושבות של העליה הראשונה ,לא נ,1סוו-
לציון ,לא מפתח תקוחנ לא מזכרון יעקב ומרחובות אנשי ניל"י היינו מכודרים ,היינו
מופקרים .הרצפלד היה כדמשק ,בא לעזור לאנשי "השומר" ,אבל כנראה שהיה לו לב יהודי
והוא עזר גס לי ,והירות לו נשארתי בחיים .הוא עזרלי לברוח המש שעות לפני
אמור להיות מוצא לחורג ,הרצפלד עזרלי רק בחור זה שהיה
'א"ק**וציח",
שהויתי
טוב ולאלפכנתיור מנהיג מפלגה .באופו טוליטי הרצפלד היה יריב.
יהודי

אל 41")!1מליחו להוציא  ",אנשי "השימר"

ומאיפה לטחו

)א

הכסף?

כזמן *יוסף
הכטף של ניל"י שהיה עליו.

כרח מזכרון יעקב ומסר 4ה עצמו לחבריו ונשי 'אשומר" ,ום לקחו נמנו זמ כל

הס הלשיאו להשיג לו סוס ולעזור לו לעבור זפ הקוים .למעשה לקחו אותו למטולה ושם ניסו
להרוג אותו .ביניהם היו  -צבי נדב ,שגיאויסון ,נחמני והגרוזיני מטבריה  -צגי ניסנוב
אבל יוסף היה זריז מחט ,הוא חיכת לרגע הזה ,משתכר שחשד להט .כאשר ירו לעברו הוא
זרק עצמו לתוך והנזר למטה ,וזה היה כבר ומ שקיעת ושמש .הוא השאיר )ח חעכיה
למעןז"
י66כ כהורג ופצוע ברח למטולהלידיייס" .ם ושיג ככר לחטוטשס כרגל תגיע
לפתח אוה אל "גברת אקל ישר כעלה הית וצר ניל"י ושהה באותת תקופח במצרים.
הגברה 86קל החביאה אותו בפרדס שלח וטיפלא לפצע שלו .הוא היה חולה ות16ש .יום אחד
 6לסקל וסיפרה לו שמנהיגות הישוב חוציאת כרוז ובו נאמר ש161לס פרס של
באה6גיי
טס15 1,0ר1ח למי שיסגיר זמ יוסף לישנסקי לידי חתורכיט .גם הממשלה והזרכית הוציאה
"מקום
ותגנח"
פרסלטי שיתפוס )" י61ף ויגלה )" טקזט מחבואו ..יוסף פחד שמא יסגל"
פסקל 6חחניאה אותותפגע ותטבול ועזב בלילה את וברדס ,קודח מהוט גבוה הלך ברגל
אל ח1%ל .61מום נמצא שם המושב גטעיט ,בית וצו .אז גרו *ם בדואים ,הוא ניסה לנגוב
לנריטיט*חיו אז בעזה במ 6בקרבת מקוס .אלא שילד כדואי שראה אוחו הזעיק
גמלחומרחיגוי*
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תתנפלו על יוסף חה1לה והא ונוח ,קשרו אוחי ,הובילו אותו לרמלה
וכךפני חיבט הבדואי
ומסרו אותו לידי התורכים משם כמובן הובילו אותו לאירה בירושל1ט ואחר כך הועכר

לבית ארין הצבאי בדמשק.
אחרון אהר1ג6וו ,עם 5ל הכבוד שיש אליו כתור מרען ,עשת שגיאה אחת גדולה כאשר
לי
הודיע לחנקי ניל"י כמקריס ,שאבשלום חלך ללמוד בבית ספר צבאי בלונדון במקום לשפר
להט 6 59ות 1של אבסולוט .כמובן שאנשי ניל"י לא "סתפקו בתשובה זו .וש לא חאמינו
שאכשל1ם ישלח אנשים שיסכנו חייהם בעבודת והיגול וחיא בינתיים ילך ללמוד .אהרון
*לא ימסרו לחברים על מזהו של אבשלום ,הוא פחד
אהרונ16ן ביקש משרה ומיוסף לי*נסקי
שכאשל יוקע דבר מותו של אבשלום תתפורר חחבורח .הוא לא העריך נכון יה פני חרכריט.
ורגיש שקרה אסון לאבשלום ואין רוצים לספד לו .יחד עט זאת ידענו
נעמן '"רוח",
אז ,לאשר חלצוהוא"כשלוס ויוסף לישגטקי בירוט למצרים ,שהבריטים נמצא 61נאל-ידיש.
וכך ,בריל למצרים ,ליד רפיח וא63לה על אשציס ,יוסף ואבשלום ,קבוצת בדואים עם
חיילים תורכייט .אלה רצו לאסור אותם אבל השנייט ,אכשלוט ויוסף נלחמו על נפשט.
לר*ו"ט עמדו א"דחיס כלבד והיה קשא להתמודד .לעול שמגע אבשלוס בערבי ,מורה הדרך
שחלל"תם טבאר שכע ובגד בהט ,נפגע בעצמו .הוא נפגע מכדור באגן הירכייט ולא יכול
ספורו אחר כך במצריט לאהרון אהרונסון,
היה לעמוד יותר .יוסף נפגע מכדור בכתו זלפי
עצמו .כבשלום ידע וכך גס והברד אחר כך
נתן לו אעבצשמלוותםיופ,קוושחהואלבארבווחד.כדייוטלףחציבלרחז"
עם ררת חחשכה והאגגליט אספו אותו במרחק
כשנמצאו

של '"2מ נמקוב יהתק6ה .חשנים נסעו לרפיתכעניני ניל"י
מחאנגליט לישוב בארץ.

ומטרתט היתה להביא עזרה

ההוקפים חיסל

את אבשלוט בכדור כראשו וקברו אותו במדבר

כנראה שהשניים לפני צאתם לדרך לקחו עמם תמריט כצידה לדרך ,אחד ושמריס שהיה בכיסו
של ומשלוס צמח צרמו ומלשד עצמותיו וגדל לדקל .הדקל קודש ע"י הבדואים ונקרא '"קדושי
הכדואים הכירו ) 9ספור אבשלום וקידשו זח הדקל שצמח שם גם משוט שלא היו דקלים אחריט
ארמח ותק ,הישע באל

באזור.

כל הזכויות ,טמורות

לבלהה ואזףשרימז

נעמן לא היה שנע-רצון מעבודתו של יוסף.
,ז 9חזר ממצרים אדם שונה .הוא היה נטהרר בלבושו ,החליפות היפוח שתפר לו במצריט,
היה נוסע בעגלת רתומה לזוג טועים יפיט בעור שחבריו -כבו על טוסים או מכטימוט נטעו
בכרכרה .במו כן חיאכמו בבתי מלוו טובים  -הארוגות זו הדאיגה 4ת נעמו .הוא ותריע
ביוסף ,אמר לו שכארץ אנשים רגילים לראותו בכפיה ועגל ,לבוש כאיש '"שומר" ולא
בחליפות הדורות והגורר כבחי מלוו .נעמו הפציר בו שישנה סחרגליו החדשיט כי אלה

בית-ק'בנאיסי

750488א

עלולים לגרום נזק רב לניל"י.
נעמן ביקש להפגש עם האוניה שהיתח באח לעתלית ,הוא רצה להפגש עם אהרון אהרונסזן,
רצה לבקש ממנו שירסן קצת 4א יוסף ,אבל רפאל אבולעפיה ,בן דוד שלנו ,יוסע ושרה תטעו
אותו בא* 4ליואח של האוניה .ככל שהפציר בהם נעמן דחו אותו כלך ושוב והוא לא הצליח
ליצור קשר עם האוניה ,הוא אפילו לא הצליח לדנך עם רסאל אכולעפיח .אחרי עשרה חודשים
של פעילות החליט לעבור את המדבר ולהגיע למצרים בכוחות עצמו ,זה היה בחודש נאסמכר

7ן.19
נעמן לקה *תו מורה-דרך ערבי שהיה מאנשי לורנס .נעמן והערבי יצאו מפתח תקוה טפרדסו
של גיגזבורג .וט נסעו כל הלילה ותגיעו לפנות בוקר לניר-עסלוג' (שדה בוקר),
לאחר שאכלו שכנע הבדואי את נעמן שישכב לישון ,כי הב17איס שבסביבה אנשי השבס שלו.
ו"
ואמנם נעמו "כב לישון כשהתעורר ,נשא
השול באזיקיט .הכרואי שליווה אותו טפתח-
תקוה נעלם ולידו עמדו חיילים תורכיים .נעמן הואשם כמובן בריגול.
בדרך כלל לא היו מרגליט פרופסיונליים והידע חיחיר שהיה להם בא מקריאת
אנשי ניל"י
ספרות כלליח .נעמו עשה טעוח גדולה שבסופו של דבר הפלילח אותו .הוא לקח עמו חומר של
מדמשק .החומר היה חפור באוכפו של
ניל"י ,בתוך החומר הזה היה גס רפורט שאני שלחתי
הבדואי והבדואי הזה כאשר בגר בנעמו מנר 4ת כל החומר שהיה תפור באוכפו למיכיר בית
 .אטיף ושנדי ומגיש שהוא יכול להרויח כסף
הרין ושכאי כבאר שבע המפקד אטיף.שנדי
שחיה פקיד רחקלאזת של הצבא בנאד שכע ואמר
אליהו
מכל הענין הזה ופנה
ת החומר הזח
לו' בידי יש חומר במולשייעהודניגר נעמו,מזרחיתביאלי סס 5לירות זהב ,אמסור לךי
ואס לאו  -אמסור "ת החומר הזה לבית הרין "צבאי ,הפקיד נתו לאליהו מזרחי שבוע ימים
ומן ברי להשיג זח וצסף.
ראשון לציון .וצימוק
ת
ו
נ
ק
ל
ה
ר
ו
ע
ש
א
ו
ה
ב
ג
נ
ל
נעמן גצן בבית המאסר ש נסע
לחקלאי
כדי
היה ולש אמנם ,אבל נעמן עמד בו ולא חזר 'בו נובריו למרוח ותינוייט ובביס שעכר.

עצמי

יט

בינתיים בא מזרחי זה לראשון לציון ופנה אלי בבקשה להשיג )ה הכסף.
השיג כ 50לירות זהב ואני אפדה 4א הרוקומגטיט וטרשיעיט האלה ונעמך ישוחרר.
כאות( ווט ,היה כראשון
לציון גס יוסף ,הוא כא לחפש אותי בדרכו לגדרה ,לחבריו אנשי
הוא
'"מגן" ש1מר 1כגדרה.
לא
נשא
ט
י
ל
ח
ה
ו
לארגן
ם
ה
י
ל
א
קבוצה
ע
6
נ
ז
של  15פרשים
אותי
ויחד יסעו לבאר שבע וישחררו 4ה נעמן ככוח נכית הסוהר.
כשנפגשתי תזו וסיפרתי לו )ה הסיפור של מזרחי הוא אמר שצריך לנסות ושאל אם אני תניר
אח מזרחו .עניתי לז שאינני מכיר אח מזרחי ,אבל אני יודע שהוא אגרונוט (גס שהבא
גיסו של משאוזה מנהל מקוה ישראל גיסו של יהושע תנקיו.
ת
ו
ר
י
ל
 .ואז 14מרלי אני חושב שאפשר להאמון לו .היו לו בכיסו
3~0
א
ו
ה
ו
ן
ת
נ
י אותן
ל
ואמר שאח ושאר אקבל ביקב כראשון לציון ושל ושדוו מאירוביץ שאיה אז מנהל היקב.

הוא אמר לי

כיקפ~ ,ישון

לציון ,היו מתכשיט כבפיט גמצריס בשביל הכורמיט ובשביל פליטי י19

4ץ ושאשוו לציון .אנשי ניל"י העכירו )א הכספים האלה(,הם ממנו 4א חישוב כארץ).
וכך אמר לייוסף תגיד לארון מאירוביץ שיתן לך  200לירות ואני אחזיר לו בעוד חודש.
י 4ה הכתף וגם בוקש ממני שלא
פניתי למאירוני' 1ביקב ,לדאכ1ני תגדול הוא סרב לחת ל
אפנה אליו יותר.
געמן היה מנהל ושבונות ביקב וגט המיצג וששמי של היקב וכך פניתי לורידים ובעזרתם
י )ה ה 500 -לירות .יש לתזכיר את גרשון לוין היינו אראשי שעבו יחד קט נעמן
רת
גיי
ונחן
*גם הוא נתן לי  50לירות ואחריט שאני מזכיר
י נכוס כסף וכן 4ה ראובן
ל
לכיהי
כעזרת אלה גייסתי 4א יוד
בספר
הכסף
דרוש.
יוסף ביקש ממני למסור )א הכסף לטזואי רק ננוגהזת עד ,ולא כארבעעיניים.
ך ה61כט כינינו שאמסור לז 4א חכסף אצל אכר נשם מיכאל לוין מרחובות .נסעתי לרחוכוח
יכ
למיכאל לוין ,שט נפגשתי עם מירחי ושקלתי לו אה הכסף ביד וגם הבאחי לו דיליג'אנס
~אר שבע כמרירות ואפשרית כדי שיפעל מתר ככל
רהוט לשלושה סוסים שיסיע את מזרתי
האסשר וישוב עט הדוקומנטים.
ר "ת נעמן שבוח טנית הסוהר,
י61ף דחה נינתייס )ח "כניהז"שוי
אבל ,כנראה שמזרחי זה חמד הכסף לעצמו ולא מסר אותו לקצין החורכי ,ולא פדה *ה
)"
חסחדר וכששאלתי אותו היכו הרוקומנסיט
הרוקומנטיס .הוא אמנט חזר למחרת ואמר
ענת ששרף אוחם מיד כשקיבל אותם לירןש,חכי
הוא אמר' מה אני משוגע להסתובב כררכיט
לי
עם דוקומנטים כאלהז
וכד מכיון "הפקיד התזרכי קיבל 4ת הכסף הזה הוא מסר את כל הדוקומנטים לבית ווין
הצבאי וכאר שבע.
ואי ,לדאבוננו קרה מקרה ביש נוסף ,שרה אחרוגסון שיגרה מעתלית יונח דואר למצריט
כדי להודיע על מאסרו של נעמן .היונח הזו הגיעה בדיוק לחצרו של המושל חתורכי בקיסרית
זרהנין היונים
המושל גידל יוניט ובשעה שהוא וצא להאכילית היוניט שלו גילהיז
נ"ומצא כתב סתרים
היתה זו יונת ודואר ששלחה שוה ,היזנה נהפכה כקלות ,הוא תפס אותה
טההת לכנר .המושל העביר את הפתק למפקדה בדמשק .אמנם שרה לא חשתמשה בדיות ככתב סתרים
התחק וכמובן שראו גם
אלא כתור צבאי אנגלי ' -שרישון פיכ" .הגרמנים במפקדת פענחו
)"
*א וחומר שרגיע נשאר שכע.

שהיי

"י,

יא

אחרי שראו *א כל החומר המרשיע הזה הגיעו למסקנה שקיימת פה רשת ריגול ענפה וגדולה
והתחילו במאסרים  -וכשמתחילים במאסרים ,נסגלים עריקים רבים וגם כאלה שהם כעלי

פספורטים מזויפים.
נאסרו כמה מאות אנשים והראשונה שהותקפה בגל מאסרים היתה ראשון לציון.
יוט לפני זה אסרו *ח רעיה אשתו של נעמן .היא ידעה שאני צריך לבוא לשמוע מה נתרחש
 אני וחחבאתי אז כנס ציונה היא לא רצתה שאפול בידי התורכים וביקשה הגיס)"
שלה מאיר שיף שהיה מורה בראשון לציון ,לפגוש את איחד .כרם .הייתי צריך לבוא לכרס
י ופגשנו  %4מאיר שיף שעמר
הגובל עם הכיח .באנו בלילה מנס ציונה ,אבשלום פייד ואי
על המשמר בכרם וחיכה לנו .הוא היה לבוש בחליפה לבנה כדי שנראה אותו ,זה היה לילה
השוך מאוד ,ליל שמחת תורה בשנת  .1917הוא טייל לאורך הגבול של הבית שגבל ככרם,
אני דאיתי אותו מטייל ,לא זהיתי אותו וחשדתי שהוא מרגל )א בית נעמו .בשעה שהוא היה
עם הגב אלי שלפת* ,ט האקדח שלי וקפצתי עליו מאחור ,הוא נבהל כמובן מאוד אכל אז
הכרתי אותו .הוא סיפר לי שרעיה נאסרה ושלא אכנס הביתה כי בבית יש משמר תורכי.
פניתי לבית ושכו לבית הורי ומאיר שיף הלך והביא לשם )" אסא .אבשלום דייו ואני
החלטנו לברוח לענר הירדו .לי היתה סוסה וסוסה נוספת גנבנו בשבילו מאחו האכרים.
אבא ביקש שניכנס הביתה כדי לאכול נטהו ,אמא התתנגה שנשכב לנוח ,לפחות שעה ואזר כך
נסע  -זה היה בערך נחצות אבל אמא נחגה לנו לישון ,
ד השעה שלוש כערך .יהודי אחר
עבר ליד הבית וראה אור ,זה היה ויגוצקי ,הוא צעק לאמא שאס יש מישהו בבית  -שיברח

כי ומושבה מוקפת כחיילים תורכיים
אני הייתי עריק כאותם הימים ,באתי מדמשק כאשר נעמן הזעיק אותי נום שנסע למדבר.
אבשלוטפייו היה "ומיקה" היתה לו תעודה ,אז אמרתי לו אבשלום *טה תשאר בנית שז ושרי
ואני אברח .וקפצתי דרך החלון הפונה אל הכרם על מנת לברוח והנה יצאו נטחת לעצי
האקדח ווציתי לירות
הלימונים שהיו בחצר ומושה חיילים תורכיים עט קצין .אני שלפתי "4
ואמא עמרה בחלון וצעקה לי' אל תירה' היא פחדה שהם יהרגו אותי על
.
ס
ו
ק
מ
ה
זרקתי
את חשדת ומסרתי את עצמי להם .הקצין שאל אותי מי אני ,ואני אמרתי לו שאני עריק.
הוא מסר אודי לחייליו שהעבירו אותי לבית הכנסת הגדול ,לשם העבירו )ש כל ועריקים.
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אנחנו המתערנו בנס ציונה לי גורשנו והחבר שהחביא אוחנו היה קווריסקי(ז) מזכיר ועד
המושבה .הוא קיבל נוזר מהועד הארץ ישראליי ואום ע"י בצלאל יפה ,דופין ואחריט להסגיר
ניל"י לתורכים  ,חיים או גתים ,ברשימה היה גם שמי והיה גט שמו של אכשלוס
אנשי

)"

פיין.
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אני מצטער מאוד שאני עייף
כוח ,אמשיך

לספר

רינתיים

=-י --

ולא אוכל להמשיך יותר כעת.
נפסיק כמקום הזח.
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)ט תהיו מעונינים ויהיה לי

