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דבריו. את להפסיק ונאלץ בכה הוא שנשא ההספד ובמהלד שותו,

ד1ץ*ןץן  עמדו סגל, שמוליק והשחקן נמיר אורה חברת־הכצסת ין
המצ אחת על נשענים כשהם כפסלים, דוממים לקבר סמוך 111111 1

שנישאו. ההספדים את לשמוע שתוכל כך ראשה את הסיטה נמיר בות.

 מילמלה בכתה, לאה האם שבקיבוץ. המוזיאון אוצר הוא אבי המשורר.
 כשהם קיבוצה בני עמדו לצידה יאיר. של בשמו קראה פעם ומדי באידיש
להתנחם. מיאנה השכולה האם אן אותה, ומלטפים בידה אוחזים

המתבודד
הירוק. לקו מעבר בחווה המתגורר

ד ן1| ך  גלגלים, בכסא לבית־הקברות הובאה הורביץ, לאה החולה, \
 ,77ה־ בת האם, תנועה. ממנה המונעת הקשה מחלתה מפאת □1111

של אחיו הורביץ, אבי מתגורר גם שבו הגיטאות לוחמי קיבוץ חברת היא

 (במרכז ישורון אבותהמשודר עצב
 40 במשך עמד הצילום)

עמדו לצידו בחלל. בוהה כשהוא תזוזה, ללא דקות

 אנגלית לספרות והמרצה המשורר זקס(מימין) אריה
 מטעם לשעבר חבר-הכנסת מלמד(משמאל) ואברהם
בידו. שאחז במיטפחת דמעותיו את שניגב המפד״ל

ה - ביניהם חובה. ולא זכות בכן
 חברת- נלה, ורעייתו יעקובי גד שר

מנ הפרופסור נמיר, אורה הכנסת
ור ויזלטיר יאיר המשורר פרי; חם

אחרים. בים
 מצאו פטירתו לפני אחדים ימים

 כבר הוא צעיר. בחור של לב עבורו
 התברר ואז לחדר״הניתוח, הוכנס

 לממדי״גופו מדי קטן היה הלב כי
הגדולים.
 חבריו אמרו האחרונים בימים

 הורביץ ליאיר שהיה כמו גדול שלב
 באומרם ידעו, ולא למצוא, קשה

כתו נפטר שהורביץ הדברים, את
 להגדלה שהביא מולד, ממום צאה

 התכוונו הם ליבו. בממדי ניכרת
כאדם. לרוחב״ליבו

 130 קיברו, סביב עמדו הם כעת
 קולות-הב- נשמעו עבר ומכל איש,

הגב של גם הנשים, של רק לא כי,
כסא״גלגלים, על ישובה האם, רים.

 מפעם וקראה באידיש, מילמלה
 בני- יאיר. של בשמו לפעם

 את וליטפו לצידה עמדו המישפחה
ראשה.

התפי את הצבאי החזן כשסיים
 הפרופסור זה אחר בזה עלו לה,

והסו יעקובי גדי השר פרי, מנחם
 מילות- ונשאו הנדל יהודית פרת

הצב החזן הודיע כשסיימו הספד.
 על טכס״הקבורה, את שניהל אי,

 לתלולית״העפר ניגשו ואז סיום.
 ואורי הנדל יהודית ויזלטיר, מאיר

 קרא בתורו אחד וכל ברנשטיין,
 המשורר של משיריו שורות כמה

 קסם, כבמטה לאחר־מכן, הורביץ.
יו קלה והפכה האווירה השתנתה

 עם למיפגשים התפנו האבלים תר.
 לא שאותם וידידים־לעט, חברים

ה הנסיבות ורק רב, זמן זה ראו
אותם. הפגישו טראגיות

0₪ד אלי צילם: ה

המשו הסופר־חיים גורי
ה בין היה רר

שחורים. לבוש היה הוא אבלים.
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