
ספיר פינחס נול אישיים חיכרונות הירהורים

לגיהינום הדן דוו הוא
? ספיר פינחס עכשיו נמצא יכן

 הוויכוח בשיא בילבד, שבועות כמה לפני הבטיח הוא לגיהנום!״ אותי ישלחו ״לא 1 1
 שעיסקי־השחיתות האופייני, הציורי בסיגנונו לומר, התכוון הוא השחיתות. פרשיות על

הכבירים. הישגיה לעומת כאין־וכאפס הם הכלכלית בשיטתו שדבקו
 והחובה, הזכות טורי את לסכם הקדוש־ברו־ד־הוא, של במקומו עצמי לשים מוכן איני

 במחלקת אי־שם, נעשה בוודאי הדבר ספיר. פינחס של האחרון המאזן את ולסכם
 אלא־ — קדוש מחשב לתוך ספיר על הנתונים כל הוכנסו שבה מעלה, של איי־בי־אס

 לשום הזדקק לא שמעולם עצמו, ספיר של לזה דומה מוח בעל מלאך בשמיים יש אם־כן
 אחד כדבר זו לגיהנום או לגן־עדן דבר, של כסופו ספיר, נשלח, חאםמחשב.

 לשם להישלח רוצה אני גם הייתי בגיהנום, נמצא הוא אם :כמוה אני
 נמצאים שכו המקום שזהו משמע ספיר, שם נמצא אם שהרי העת. ככוא

 כמיטת- עצמם את השפיכו שלא אותם החריגים, המעניינים, האנשים
האנושית. הבינוניות של סדום

 מוסד איזשהו ארצי. סטאטיסטי גיהינום במין הזה בעולם ספיר עם נפגשתי כבר
הציבור על ביותר והשנואים האהובים האנשים על סקר־דעת־הקהל מדי־שנה עורך

י מאח ......

אפור* אורי
 מעלי, הוא כשפעם שנואי־הציבור, ברשימת ואני, ספיר נמצאנו, שנים במשך הישראלי.

מעליו. אני ופעם
 שטוף־מוח דומם״ ״רוב אותו ש״הציבור״, לאנשים טיבעית סימפאטיה לי יש

 ועד ספיר מפינחס אותם. שונא הכאריזמות, לכל ושנכנע הדודנים כל את שהכתיר
 אובייקטיבים־ המאחד משהו יש — ז׳בוטינסקי זאב ועד בן־אהרון מיצחק פרץ, יהושע

 דברים על להילחם הנכונות להם יש מזה. זה כל־כך שונים שהם למרות של־שינאה,
 הם תמיד לא ההפכפך. ההמון אל להתחנף מבלי בדרכם־שלהם ללכת בלתי־פופולריים,

כאלה. בה שאין לחברה אוי אבל נחמדים. הם תמיד ולא צודקים.  איש שד המצאה לא משהו, של העתק לא איש, היה ספיר פינחס
או אדם אוריגינל. ארם היה ' הוא ״דימוי״. לא יחסי־ציכור,

 מידתו על-פי תפורות — ומיגרעות מעלות כעל יחידי־במינו, תנטי,
כ>£.0£ £10\10 הבילעדית.

 על למנותם היה אפשר ישראל בצמרת בחייך. כאלה רבים אנשים פוגש אינך
לגורלך. טובה להכיר אתה חייב מהם׳ באחד להיתקל לך נזדמן אם אחת. יד אצבעות

בת־א ברחוב אבנו׳ עס מתלוצץ ספיר

 למיקרא הקורא של ללבו להתגנב עלול. שהיה מחשד, כאן ולהתנער למהר רוצה אני
האחרונות. השורות

לרוב, אותם, כתבו ספיר. לפינחס והערצה הערכה מאמרי העיתונים מלאו השבוע
שבוע. לפני עוד אדמות, עלי והמכוער הרע כל את בעיניהם סימל שהוא אנשים אותם

אופי שר ענ״ן
 עמודי מעל ספיר של ואישיותו דרכו על דעתו את סיכמתי ואני המיקרה, צה ף*

 הנאות לחלק היה יכול לא כבר אז בילבד. חודשים שמונה לפני )1944( הזה העולם 1
מאד־מאד. חי עדיין היה הוא אך רוחו, על העולה ככל והטבות

 מילה אפילו בהם לשנות חשק כל לי ואין מחדש, הדברים את קראתי זה־עתה
 כמאמר־ מחדש, להלן אפרסם :לו רגיל שאיני דבר משום־כך אעשה הקורא, ברשות אחת.

 הווה והפכתי הדיקדוק, את רק שיניתי בחיים. בעודו אדם על שכתבתי רשימה הספד,
לעבר.

:הדברים הנה
 מנכ״ל רכטר, צבי אותי שאל ספיר?״ את כזאת בחריפות מתקיפים אתם ״מדוע

 ראיתי בכנסת, כשביקרתי ״פעם, נגדו. האשמות את וביררנו ישבנו כאשר בונה, סולל
 הידידים שאתם לי נראה והיה ביחד, התלוצצתם אחד. שולחן לייד ספיר עם יושב אותר

טובים.״ הכי
 בונה סולל כספי של הגילגול פרשת כי שהערתי אחרי השאלה את הציג רכטר
ספיר.״ ל״שיטת קלאסית דוגמה היא רוזנבאום טיבור של הוואדוציות לחברות באמריקה

 ספיד, פינחס את חיככתי תמיד :אמת של גרעין כדבריו היה
לאומית. סכנה שלו כ״שיטה״ ראיתי ותמיר

גושי־ האביב. בבוא הצפוני בים אדיר מידבר־קרח כמו השיטה, מתפרקת כיום
 וגבעות גושי־ענק וקטנים, גדולים המים, פני על וצפים קרחונים הופכים מתפצלים, קרח

 — ה״פרשות" הן אלה מוסתר. הגדול וחלקם המים, לפגי מעל בולט כשחלקם קטנות,
 כזד, קרחון כל ועוד. ורד, א״י־בריטניה, בתי־הזיקוק, סולל־בונה, צי״ם, צור, טיבור,

סיפונה. על רוקדת הנוצצת שהחברה בשעה הטיטאניק, כמו אוניית־פאר, להטביע יכול
 , לפני ארבע על אתמול שזחלו אלה אותה. תוקפים הכל מתמוטטת, השיטה כאשר

 מגנים שניים, או אחד מיליון ממנו לקבל כדי באוזניהם לנענע מוכנים והיו ספיר,
 ״השיטה״ בעצם, היתד״ מה מסביר אינו איש אבל בקולי־קולות. ״השיטה״ את עכשו

ספיר. של
 ספיר. שד אישיותו הארכת מעין מאוד, אישי עניין היתה השיטה

 את להבין היה אי-אפשר השיטה. היה האיש האיש, היתה השיטה
האיש. את להכין לנסות מכדי השיטה,

ווכירות אלקטרוני מוח
 של לדיקטטור הפך הוא איך הזה? לספיר לו, יש ״מה אותי: שאלו פעם א

?״ הישראלית הכלכלה /
 לייחס רגילים אשר התכונות מן אחת אף לספיר אין זאת. להסביר קשה היה

 ההיגוי צורת־הדיבור, המישקפיים, המבהיקה, הקרחת ״כאריזמה״. היווני למושג אותן
והערצה. פחד המעוררת לדמות הצטרף לא זה כל — !״)(״וו האופייני
כוחו? היה במה כן, אם

 היה יכול הוא דינאמו, האיש כושר־העבודה. היתד, שלו ביותר הבולטת התכונה
 אחרי שעה כך ולהמשיך וחביתות, לבן של ארוחת־בוקר על ישיבה לערוך קום, להשכים

ויכוח. אחר ועדה, אחרי ישיבה אחרי שיחה — בערב מאוחר עד שעה,
פנו כתפיסה קשור זה כושר היה אילולא מועיל, היה לא זה כד
 הדבר כמהירות-הבזק. תופס הוא במהירות. תופס אינו ספיר מנלית.
 האחרון, המיספר כפתור עד לחצת לא עוד אלקטרוני. מחשב מזכיר
הספרות. רכת המסוככת, לכעייה התשוכה לך יש וככר

 משהו, מספיר רצה חשוב מישהו הכנסת. במיזנזן במו־עיני, פעם לא זאת ראיתי
 הסמוכים בשולחנות שעה. רבע של פגישה לו קבע ספיר מיליונים. כמה של בסדר־גודל

 עד 10 — והמשק המדינה גדולי — הבאות הפגישות להם שנקבעו הקליינטים המתינו
1 לנפש. דקות 15

 ספיר בקשתו. את להסביר התחיל האיש ספיד? אצל כזר- ברבע־שעה קרה מה
 במקום בו לדעת. רצה אשר כל את לו שגילו שאלות, בשתיים־שלוש דבריו את שיסע
דקות. 5 :לסך־הכל אחר. או זה לפקיד הופנה ההמשך וו. או כן — ההחלטה ניתנת

פלוני, הרוויח כמה במה, השקיע מי לרכילות. הוקדשו אלה דקות. 10 עוד נותרו
 היתד, לא ספיר של לסקרנות התגרש. ומי התחתן מי וגם לפלמוני, אלמוני בין היחסים מה

גבולות.
 זרמו מידע של עצומות כמויות הקרח. בראש החבוי המחשב את הזינה הסקרנות

 של וכושר־ד,החלטה כושר־ד,תפיסה לכושר־ד,עבודה, כראוי. בו אוחסן הכל לתוכו.
כושר־הזכירה. חיוני: רביעי גורם התווסף — נדירות תופעות־טבע שלוש — ספיר

 כזה אינסופי מחסן בראשו להחזיק המפוגל אדם ראיתי לא מעודם
 ההשקעה כסכום וכלה התוצר־הלאומי־הגולמי מן החד מיספרים. של
 מאוחסן, היה הכל — כע״מ שמכאדולו כהכרת פוקס איזידור סר של

 האלקטרוני כשהמוח שנייה, של אלפית תור לשליפה מוכן מתוייק,
: כעייה. לפתור נקרא

רוטשילד אצל שפריץ
 אבל ומיגבלותיו. כישוריו תכונותיו, את התואמת שיטה לעצמו יוצר נכון דם

אישית. שיטה זוהי <£
לאומית. לשיטה הפך זה ספיר אצל
 להמציא מסוגל אחר אדם שום היה לא לכן נדיר. היה ספיר של הכישורים צירוף

לגמרי. טבעית שיטה זו היתד, ספיר, בשביל כשלו. שיטה
תכו על כולו המבוסס עולמי מערך יצרה ספיר שיטת כקיצור:

אחד. איש של נותיו
 היה הוא הכל. את להפעיל הכל׳ על להחליט הכל/ את לזכור מסוגל היה אחד איש

לכל. האחריות את עצמו על לקבל מוכן
 של העלאת־השכר על לארוחת־הצהריים׳ ארוחת־בוקר בין להחליט, מוכן היה הוא

זריקת על ;החשמל חברת של החדשים התעריפים על ;באר־שבע עיריית עובדי




