
 הוא הציבוו־ בעיני
בולדוזר כמו נראה

אינו דבר ששום
בפניו לעמוד יכול

ידעו מעטים ורק -
חייו ר כי פו ! סי

האחרונות בשני□
בלתי־ שרשרת היה
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 אני חולה. אהיה לא פעם אן? ?ן^:י
* י /  זה לאט. אמות לא במיטה, אשכב לא /
 אלה מילים אחת!״ במכה איתי יגמור
 כמה מידידיו לאחד ׳ספיר פינחס אמר
 היה לא איש כאשר מותו, לפני ימים

המת האדיר, הבולדוזר כי בדעתו מעלה
 בלא לפתע, יידום בקולו, והמדעים רוצץ

מראש. הודעה ובלא מוקדמת אזהרה
 האחרונים בחודשים חש ספיר אולם

 מדבר התחיל הוא לפתע קרב. קיצו כי
 היד, דרשנים כל שבמשך בעוד המוות. על

 במין אליו ומתייחס למוות לועג ספיר
לבוא״, יצטרך כאשר ״יבוא פאטאליזם,

1 ינאי יוסי
 מתייחס האחרונים בחודשים ספיר החל

 אחד שאמר כפי אחרת׳/ ״קצת לנושא
בהלווייתו. השבוע, מידידיו

 ני ידעו ביותר הקרובים ידידיו רק אך
 בצילו האחרונות, השנים במשך הי, !ספיר

 פאבים, מחלות, של בצילו המוות, של
 החזק האיש אפילו אשר ודמעות בכי

 אינו דבר כאילו כי היה שנדמה מי הזה,
 ונשבר בהם, לעמוד היה יכול לא לו, נוגע

רבות. פעמים בעטיים
פגישה______

*:בוקר בחמש
 ספיר על שהונחתה .הראשונה מכה ך•

 מערכת־היח־ שושנה. רעייתו, מות היתד, \ (
 מוכרת היתד, ספיר ופינחס שושנה בין סים
לכ ספיר שנהג כפי ל״יחידי־סגולה״, רק

 בניגוד ועמדה שושנה, של ידידיה את נות
 שהת: כפי ספיר של ולדימויו לאופיו גמור
הרחב. הציבור לעיני !גלה

 שני ביו השנים עשרות בת האהבה
 .מופת לשמש היתה יכולה אלה אנשים

 בצימר־ שושנה ׳את עטף ספיר זוג. לכל
 שלדעתו מה מכל אותה להרחיק ניסה גפן,
 לשלב הצליח הוא בחיים. ׳מכוער היה

 שהכיר שמי למרות חייו, במיסגרת אותה
 שיש להאמין התקשה קצב־עבודתו את
לאשה. פנוי רגע בו

 שהתלבשה נמוכת־קומה, אשה ■שושנה,
 האופיינית התנוחה ואשר בצניעות, זמיד1

 כמעט ובצד, רחוק עמידה היתד, שלה
 עם יחד ציבוריים באירועים הופיעה שלא

עשרות לו היו שכאלה למרות בעלה.
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