
 שוסו היה כאשר ספיר, בסי ויותר יותר
קרובים. ידידים בפני ליבו את

 משך ממנו נדדה ספיר של המועטה שנתו
 של שהברירה יודע כשהוא ושנים, חודשים

 מחלת־העור של נורא עינוי בין היא חתנו
בתרו הכרוכים והעינויים ההסתכנות לבין

מח של הקשות בתקופות לו. שניתנה פה
ארו •שנים שנמשכה מחלה טל, אברהם לת

 חיוניותו ספיר. את להכיר היה קשה כות,
 כאילו הליכתו נפולים, היו פניו הועמה,
 הידוע, בספיריזם היפה והחלק הואטה,

ההתחכמו והמביכות, הרועמות הקריאות
 כאשר ידידים עם השיחות ביידיש, יות
נעלמו. כתפיהם, את מחבק הוא

חרם_______
בבוקר בשבת
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חדש. אהבה
 ספיר, משושנה לחלוטין שונה רבקה

 לתאר היה שאפשר -ממה לגמרי שונה ואף
 עצמאית היא אליו. רגיל או אוהב שספיר
 רבה בקפידה לבושה אשת־ציבור, ביותר,

צרי שאשר, הגורסת דרך־החיים וחסידת
 להמתין ולא בעלה, ליד תמיד להיות כה
הקלעים• מאחרי לו

 נישואיהם, ׳שלאחר התדהמה משנתפוגגה
 לנסות אנשים החלו כשנה, לפני שנערכו
 המפתיעים הנישואין פשר את לפענח
 בדיחות, המציאו הרעות הלשונות האלה.
 חלקן פחות, וחלקן יותר מפולפלות חלקן

 טו־ מנישואי מאומצות והאחרות מקוריות
האמי ידידיו בזמנם. אשכול או לידאנו

 לו מחפש הוא כי הבינו ספיר של תיים
 אך גלמוד. יהיה •שלא •כדי לחיים, רעייה
 יפה, בעין נישואיו את ראו לא ילדיו

לרבקה. והתנכרו
הידי הבדיחות, ממציאי משנאיו, אולם

 בניו ואפילו ה״ומבינים״ לו, הקרובים דים
 אחדים, חודשים כעבור משתאים ניצבו

 יבין השוררת העצומה האהבה על כשעמדו
 מאז בספיר שחל השינוי ולריבקה. ספיר

 המרומם, מצב-רוחו אדיר. היה נישואיו
 שבה הקלות שוב, מחייכות החלו העיניים

לעי גבל אשר הרב, והכבוד דברים קיבל
 מספיר, רחוקים שהיו בגינונים אפילו תים

 כל — החדשה לרעייתו רחש הוא אותו
הגדול. אושרו על הצביעו אלה

 היתה היא קצר. ספיר את החזיקה ריבקה
 הלם לא מעולם אשר מרויות עליו •מטילה

 ולא-כל-שכן עליו, להטיל יעז שמישהו
המ בעלות הישיבות להן. יישמע שהוא
 בכפר- בבית בבוקר בשבת הארוכה סורת
 ידידים עם מסיים ספיר היה בהן סבא,

 הרי־גורל, עניינים לפוליטיקה ושותפים
 שלא להוראה נשמע ספיר במחי־יד. הופסקו
 בבוקר, בשבת לביתו אנשים עוד להזמין

 על־ידי נתקבלו הדגל מתוך שבאו ואלה
 אותם הבריחה אשר עזה, בצינה ריבקה

 של למנוחה הוקדשה השבת במהירות.
 נכדיו, עם ולמישחקים לפגישות ספיר,
לה. שהתנכרו אותם של בניהם

נד בלילה מאוחרות שעות של פגישות
 הפך התפריט כלל. נקבעו לא או הו,

 ספיר, על הוטלה חריפה ודיאטה מאורגן,
 בכל שם יצא שלה מהגאותיו, אחת אשר
 חשוב לא הרבה, •לאכול היא העולם, רחבי

 הוריד האחרונים החודשים במשך מה.
לרא ממישקלו, קילוגרמים עשרה ספיר
 החריפה הדיאטה בעיקבות בחייו, שונה

עליו. כפתה שרבקה
 גבוה, מלחץ־דם ׳סובל הוא •כי משגילתה

 רופאו אצל מדי-שבת להיבדק אותו חייבה
בש גם קליינמן. יונס הפרופסור הפרטי,

 קליינ־ אצל ספיר נבדק פטירתו שלפני בת
מו.

 רבה. באהבה אלה גזירות קיבל ספיד
 היחידה האשה היא ריבקה כי היה נדמה

 וגם ספיר על רצונה את לכפות שהצליחה
כך. על בהכרת־תודה מצידו לזכות

נס
ם ת־החולי גבי

 את לרדוף המשיך גורל-איוב ד
ספיר. ^

 שהיה בעת חודשים, כשלושה לפני
הת ריבקה, עם יחד בארצות־הברית ספיר
 בביטנה. עזים כאבים על ריבקה לוננה
לח- מיהר ,סיורו המשך את ביטל ספיר
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אח לעצמו לתאו למישהו אי־אנשו
 זה אולם בנלי. וממוו נשבו חניך
וונות אח ה בשנים פעמים נמה לו קוה

נלק היא מנמל־התעופה לארץ. איתר, זוד
ב חולים ביקור לבית-החולים ישר חה

 בדיקות של ימים כמה כעבור ירושלים.
 לריבקה המרה: הבשורה את ספיר קיבל

ממאיר. גידול יש
 התמוטט בית־החולים ממישרדי באחד

 שנשא לפני עוד בבכי. שוב ופרץ ספיר,
 מסרטן־ סבלה היא כי ידע הוא ריבקה, את

 כי גם ידע הוא ממנו. ונרפאה השד,
 לעיתים לשוב זו זדונית מחלה של דרכה

 ממנה. נפטרו כי נדמה כאשר גם קרובות,
 מדי, קשה המכה היתד. זו, ידיעה למרות
התמוטט. והוא עבורו, אפילו

 בין ריבקה פירפרה רבים שבועות משך
בפגישו קיצץ ספיר .המוות. לבין החיים

 שעות ובילה עיסוקיו, ובכל בנסיעותיו תיו׳
כא רק בבית־החולים. מיטתה ליד רבות

 רופאי אשר שיפור מצבה, השתפר שר
 בהדרגה חזר הוא נס, בו ראו חולים ביקור

 ■שוחררה כאשר רגילה. יומיומית לפעילות
 מבית־החולים, מיספר שבועות לפני ריבקה
 אדם היה לא בירושלים, לביתם וחזרה

מספיר. יותר מאושר
 שסופו־ דעתו על העלה לא בוודאי הוא

כל-כך. קרוב שלו
 המשיך ספיר של פטירתו לאחר גם אך

 ייקבר שהוא רצתה ריבקה בו. להתל הגורל
 ליד ייקבר שהוא רצו ילדיו בירושלים.

 בכפר־סבא. בבית־העלמין שושנה, אמם,
 מכוערת מילחמה תפרוץ כי היה נראה

 ספיר של שבניו משום לבנים, האשה בין
 כך על תוקף בכל יעמדו הם כי הודיעו

אימם. ליד ייקבר שאביהם
 במלוא שוב כאן נתגלתה ריבקה אך

הב דרישת כי הבינה כאשר רוחב־ליבה.
 שתפגע פרשה לידי להביא עלולה נים

שה ל-מרות במהירות, ויתרה בעלה, בזכר
 ייקבר שהוא והסכימה לצידה, היה דין

הראשונה. אשתו ליד ממנה, רחוק
מיס־ ניבא האחרונים שבחודשים למרות

 נתגלתה, לא הקרוב, מותו את פעמים פר
 של צוואתו פותו, -שלאחר הימים בחמישה

 צוואה אחריו השאיר שלא ונראה ספיר,
 אלב־ שימעון שלו, עורך־הדין אצל כלל.

 לא האישי, ידידו גם שהיה מי סנדרוני,
צוואה. ספיר השאיר

 במיליונים, ספיר עסק חייו •שכל למרות
 ביותר. דל אחריו הותיר שאותו הרכוש
לאל המגיעה השאירים קיצבת מילבד
 ביתו את ספיר הותיר מהכנסת, מנתו

 מחברת הפיצויים סכום ואת שבכפר־סבא
שעב למרות בו, נגע לא שעדיין מקורות,

 בחברה עבד מאז שנים עשרות כבר רו
זו.

בירו לעסוק פנתה לא עדיין המישפחה
 אשתו של אהבתם כי ספק אין אך שה,

 עמוס רינה, — בניו ושלושת ריבקה
 ויכוח כל על תגבר לאביהם, — וצפירה
ביניהם. אפשרי
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שולחים ספיר של בני־מישפחתו כםיו״סבא. זל1נ בבית־העלמין

 הקבר. אל מורדת שגופתו לפני אחדות שניות אחרון, מבט
 ומישקפי־שמש) כיפה עם (באמצע, עמוס הבן נראה בתמונה

בנו־שלו. ומשמאלו רינה, בתו של בנה ספיר, של נכדו כשמימינו




