
אושר של אחת שנה
עד בחברון) שנערכה חרות ועידת בפתיחת (כאן ציבורי אירוע בכל ביחד להופיע נוהג

 את ריבקה ליוותה מבית־החוליס, שיצאה לאחר אחדים שבועות ריבקה. של למחלתה
 בעת הפתוח, הקבר ליד צולמה (באמצע) רבקה של זו תמונה האחרונה. לדרכו בעלה
ותיקה. ידידה ומשמאלה הקודמים, מנישואיה בתה מימין, כשלידה, הגופה, הורדת

ך1 1*1 ך 1 י 1 1 רינה בתו של בנה ספיר, של נכדו 1
1 1 1 1 1 ומישקפי־שמש לבנה כיפה (עם *111 ■■1

טל אברהם ואביו ספיר, את דיכאה מחלתו אשר טל, ניר מימין)

 גרמה שמחלתו־שלו משולבות), בידיים עומד משמאל, (ראשון
 ריבקה, עומדת ניר ליד הגדולים. ממשבריו אחד את לספיר

הצעיר. אחיו המשובצת בחולצה עומד אביו וליד ספיר, של אלמנתו

 מבד בצורה זאת קיבלו מחלתו, על שידע
 בשד לקבל יכולים שהורים כמה עד ברת,

 ופרץ לגמרי ■ספיר התמוטט כזאת, רת־!איוב
 מחלתו על לספר רצה לא הוא נורא. בבכי

 לה, להכאיב שלא כדי לשושנה, ניר של
 פרץ בכאבו, לשלוט היה יכול לא אך

נתגלה. והדבר בבני, שוב בבית
 יפה־ מחונן, ,16 בן נער הוא ניר כיום
 חבריו. על ומקובל בלימודים, מצליח תואר,
מח בהערכת אז טעו הרופאים כי בדור
ומימדיה. לתו

 היא אף קשורה היתד. הנוספת המכה
 מפיר בין היחסים רינה. ספיר, של בבתו
 שאת בעוד מאד. הדוקים היו שלו זו לבת
 ד.ולצ־ לזאב הנשואה צפירה, הצעירה, בתו
 אהב הוא כנף, חברת מבעלי אחד מן,

 כבן־ אהב הוא עמוס בנו ואת כבת־זקונים,
 במייוחד. קשור היה רינה אל הדי יחיד,
 העובדה ביגלל נוצר זה שקשר ייתכן

 בשכנות מתגוררת רינה של שמישפחתה
 ביקר הוא וני בנפר־סבא, ספיר של לביתו
 מותה מאז בעיקר מדי־יום, נימעט בביתה

הרא ביתו טל בית הפך עת שושנה, של
שון.
 יותר אותו קירבה ניר של מחלתו גם

 בניהם — ואחותו אחיו ניר, — לנכדיו
 ישל בניה לשני מאשר ורינה, אברהם של

 את כי אם עמום, של בניו ושלרשת צפירה
 לערך, שנה בן תינוק עמום, של הקטן בנו
מאה אהב הוא

 במחלת־ לקה רינה, של בעלה אברהם,
 וחיי חייו את מיררה אשר קשה, עור

 שס- הראשונה הפעם זו היתה מישפחתו.
 לתאר בדי איוב של שמו את הזכיר פיי
 מישפחתו. סבל ואת האישי סיבלו את

איוב של שמו שגור היה יותר, מאוחר

וו) מעמוד (המשך
 ספיר שושנה היתד, כאשר בחודש. ומאות

 ספיר כי ברור היה בעלה, אל מתלווה
רבה. חשיבות אירוע לאותו מייחס

בצעי תמיד מוקף היה שספיר למרות
המפור ספיר״ ״נערי אנשי-אמונו, רים

 ידעה אישר היחידה שושנה היתד, סמים,
 העמדת־חפנים ללא שלו, האמת כל את

 אהבותיו, לבטיו, את המפורסמת, הספירית
הציבו הבמות על מילחמותיו שינאותיו,

 ובעיקר: הקלעים. שמאחרי ואלה ריות
 ספיר היה שבפניה היחידה היתד, שושנה

בכישלונותיו. גם מודה
 קם ספיר היה כאשר בבוקר, השכם
 ומכינה ערה שושנה כבר היתד, ממיטתו,

 שושנה היתד, דבר של לאמיתו קפה. לו
 ספיר ני יודעים מעטים אותו. שהעירה זו

 הבוקר, בשעות בעיקר לישון, מאד אהב
 מדי- נשאר היה לו, היה ניתן אילו וני

 אולם מאוחרת. שעה עד במיטתו בוקר
 בלוח־ אותו שהעמידה זו היתד, שושנה
 לוח־זמנים לעצמו, שקבע המטורף הזמנים

 בסביבות היתד, שבו הראשונה שהפגישה
בבוקר. חמש ד,*שעה

 בדרך־נלל לביתו, חחר ספיד כשהיה
 תמיד שושנה היתד, מאוחרת, בשעת-לילה

 גדולה ארוחודלילה עם ממתינה עדה,
 לשיחת־ לידו מתיישבת בישלה, שאותה
 את לכנות נוהגים היו שהם כפי הלילה,
 היתד, שלעיתים שלהם, היומית השיחה
 ספיר היה כנר שבה לשעה עד נמשכת

לקום. צריך

 אותן ללא התערבות, ללא זאת כל אך
ביקו במתיחת — מקובלות נשיות נזיפות

 בלתי־מור־ כימעט ואלגנטית, עקיפה רת
בלתי־פוסק. ובעידוד גשת,

בכפר־סבא ^
 אשתו של מד,לווייתו ספיר שחזר

*  המתגוררת רינה, הבכירה, בתו לבית •
 בבכי, פרץ הוא בכפר־סבא, שלו ביתו ליד

 •בני-המישפחה הבינו אז רק רם. בקול
במ גונחים שהיו ותיקים ידידים וקומץ

 שניצב בעת גדול כאבו היה כמה עד קום
 של קיברה !מול אל ספינכם, בפני דומם,

 !מנחמיו ידי את לוחץ כשהוא שושנה,
 נוגע אינו כולו העניין כאילו הרבים,

כלל. לו
 הביא שושנה, של פטירתה לפני עוד
 להתייפחות הזה הענק האיש את הגורל

מישפחתו. בגלל פעמים, מיספר קולנית.
 אברהם ובעלה רינה בתו של בנם .נכדו,

אנו במחלה לקה בעסקי־רכב, הסוחר טל,
 חרב לספיר, הדבר כשנודע וממארת. שה

 תיקווה נתנו לא הרופאים עולמו. עליו
 שלו והראשון ניר, הנכד של לחייו רבה

 הרופאים לדעת ספיר. היה זאת בישרו הם
 באומץ זאת לקבל ספיר !סבא היה יכול

 הוריו מאשר הקשה, אופיו בגלל יותר, רב
ניר. של

הרופ של שגיאתם היתד, בכך אולם
עצמו, וניר ניר של הוריו בעוד אים•

 קדיש שאמר מי עמוס, ספיר, פינחס של היחיד בנווהאומגה עמוס
 השניים ריבקה. האלמנה ליד אביו, קבר על

גדולה. חברה מנהל עמוס בכפר־סבא. שנערך טכס־הקבורה בעת זה ליד זה ניצבו
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