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)25 מעמוד (המשך
 וייצמן עזר של כתפו על ישב :הרעיוני הנץ

 נשא וייצמן רכות. שנים כמשך משם מש ולא
 כנסי־ ערכיים שאצילים כשם — עימו אותו

 נץ כתפם על עימם נושאים המיפרץ כויות
מעמדם. כסמל ■לציד, !האמון חי,

 כימעט מוזרה, אהבה לווייצמן היתה בד־בנד אולם
לערבים. רומנטית,
 במישפטים בסיפרו, גילוי לידי לפעם מפעם בא הדבר
 משימת- ביצוע על בדווחו כך, בסיפורים. או מיקריים
ספונ באופן רשם במילחמת־העצמאות, בדרום, הפצצה

צובט־לב, ואפילו משובב־עין, פחות ״מראה : טאני
 עם מיטלטלים הערביים, הפליטים נחילי היו מעיק,

 לוחמים המצריים...״ הנסיגה בנתיבי עוניים, צרורות
 המזכיר בסיגנון כך, הפליטים על כתבו מאד מעטים

חיזעה. חירבת גיבורי את
 הבריטי, חיל־האוויר של לפו״ם עזר נשלח 1950ב־
 על מעמיתיו אחד שם. שלמד הראשון הישראלי הקצין

 עפיפי, ״ג׳ימי״ מצרי, מפקד־להק היה ספסל־הלימודים
המצרי. חיל־האוויר מפקד כסגן מכן לאחר שנתמנה

ה ראומה, אשתו, ע□ עזר ב סי מ ב

 הימים באחד הישראלי. מן המצרי התעלם תחילה
 במועדון־הקצינים. למשקה אותו הזמין עזר, אליו ניגש

 הכוסית, את כשהרים באדיבות. ההזמנה אח קיבל עפיפי
ההזדמנות?״ ״מהי שאל:

 שפה בערבית, עזר השיב שלנו,״ העצמאות יום ״זה
שיטחי. באופן בה להתבטא יכול שהוא

 הצדיע כחיפזון, כוסו את הריר, המצרי
והלך.

 אותו והזמין לווייצמן עפיפי ניגש ימים, כמה כעבור
ההז ״ומה ושאל: שתה להזמנה, נענה וייצמן למשקה.

הפעם?״ דמנות
 בתרועת- עפיפי השיב בן,״ ילדה שלנו ״המלכה

ניקמתו. את לנקום שהצליח כמי ניצחון,
עזר. אמר טוב!״ ״מזל

 של לדירתם הגיעו הקצינים ששני בכך נסתיים הלילה
 בזה זה ונאחזים מתנדנדים כשהם בלונדון, הווייצמנים

לישון. אותם השכיבה וייצמן ראומה בקושי.
 מילחמת אחרי אף ידידים, השניים נשארו יום מאותו

 לפני הועמד עפיפי מרשל־האוויר כאשר ששת־הימים,
 חיל־האוויר של חוסר־הכוננות ביגלל צבאי בית־מישפט

 של תוכניתו פי על הקרקע על השמדתו ביום המצרי
וייצמן.

זוכה. עפיפי

ואומה נשם נערה #
 שנישאו. לפני פעמיים, וייצמן בעזר נתקלה אומה ף*

 מיל- אחרי בלונדון, אווירונוטיקה עזר למד כאשר 1
 בבאזל התכנס המדינה, הקמת ולפני השניה חמת־העולם

 אשרת- להשיג עצמו את להטריח מבלי הציוני. הקונגרס
 נעצר הוא קטן. אוסטר במטוס לבאזל עזר טס כניסה,

 התערבות אחרי ושוחרר השווייצית, מישטרת-הגבול בידי
 הלוואות בעזרת מימן במקום שהותו את המפורסם. דודו
בקונגרס. מישפחתו של המכרים מכל

 שוורץ, ראומה שחורת־שיער, נערה עזר הכיר בקונגרס
 רות, של ואחותה ידוע ירושלמי עורך־דין של בתו

 עין שאיבד דיין, משה בשם צעיר לקצין־הגנה שנישאה
 עזר כששמע ומלבנון. מסוריה הצרפתים גירוש במיבצע

 לטוס לה הציע ללונדון, מבאזל לנסוע מתכוננת ראומה כי
במטוסו. עימו

:גירסות שתי קיימות ההמשך לגבי
 העיפה לנמל־התעופה, ראומה באה עזר, גירסת לפי

 משוגעים ״עם הפליטה הקטן, במטוס אחד חטוף מבט
 כדי למלון, וחזרה טסה!״ לא אני כזה, במטוס כאלה,
יותר. מתאים כלי־תחבורה לחפש

 דרש שעזר אומרת לגמרי שונה גידפה
 ושראומה הטיסה, עכור שטרלינג לירות !0

לשלם. סירכה
 בג׳יפ הוד מוטי וידידו עזר נסעו שנים ארבע כעבור
 בצומת- חבר. של הלווייתו אחרי להרצליה, מתל־אביב

 עבר ההגה, ליד שישב עזר, טרמפיסטית. עמדה דרכים
 השניים חתיכה!״ ״איזו קרא: מוטי אולם פניה, על

 וכדי הטרמפיסטית, של איכותה על להתווכח התחילו
 200כ* וחזר הג׳יפ את עזר סובב המחלוקת את ליישב

מטרים.
 נעצר הוא קטן. אוסטר במטוס לבאזל עזר טס כניסה,
 מקום.״ מאיזה אותך מבירה ״אני :אמרה ג׳יפ,

 באלה.״ משוגעים עם ״באזל, :מייד והוסיפה
לקונ ללכת התחיל ״עזר הוד: מוטי שמספר כפי
 אותך לשכנע שיכולה בחורה זה. ׳זהו :<לו אמרתי צרטים.

 איתך׳.״ תתחתן אחוז מאה — לקונצרטים ללכת
 ורות משה של בביתם ,1950 ביוני נישאו השניים

 בצאתו להסתפר. עזר הלך הנישואין ביום בירושלים. דיין
 התנהלה השיחה מהצ׳יזבטתן. ברבקה׳לה פגש המספרה מן

כך:
 עושה?״ אתה ״מה

 להתחתן.״ הולך ״אני
 שלך!״ הבדיחות עם אתה באמת, ״נו

 עת באותה בלונדון, שנה כעבור נולד שאול, בנם,
 הבת, נולדה מכן לאחר עפיפי. עם ההיכרות נולדה שבה

מיכל.

תודי ״מון
 שהפתיעה לשר, האלוף של הפיתאומית פיכתו

 בנסיבות התרחשה רבים, ושזיעזעה המדינה את 1 1
ביותר. בלתי־רגילות

 ערב ,1967ב־ לממשלה נכנסו ואנשיו בגין מנחם
 הבחי־ אחרי כשרים־בלי-תיקים. ששת־הימים, מילחמת

 אליה נכנסו והפעם חדשה, ממשלה קמה 1969 של רות
בקוא מלאים כשותפים והליברלים) (חרות גח״ל אנשי

תיקים. וקיבלו ליציה,  את בחשאי לעזר הציעו חרות מראשי כמה
 לתעופה גם האחראי שר־התחכורה, תפקיד

 כ־ שדרכו אז החליט שככר וייצמן, האזרחית.
 חרמטכ״ל תפקיד מסירת עם נסתיימה צה״ל

הסכים. ?כר-לכ,
 מנחם עם מגע בשום לבוא שלא ממנו ביקשו היוזמים

 האמינו שהכל מפני המנהיג, מעיני הוסתר התרגיל בגין.
 משא־ומתן ניהול רעה בעין יראה הפורמליסט שבגין
 יוסף פעיל. בשרות עדיין הנמצא אלוף עם פוליטי

 חיק־ נועד כאילו פנים העמיד הקושרים, אחד קרמרמן,
 הדבר נמסר ממש האחרון ברגע רק עצמו. לו התחבורה

____באדיבות. המוגמרת העובדה את קיבל והוא לבגין,  וה*צ־ מצה״ל עזר שוחרר עצמו יום כאותו
 כחייו הראשונה הפעם — לתנועת־חרות טרה
כלשהי. למיפלגה הצטרף שכה

 לא הוא חודשים. שמונה זה בתפקיד נשאר וייצמן
 אך בישראל, המשובשת במערכת־התחבורה מהפכה חולל

 היה ממיבצעיו אחד נושאים. כמה על אישי חותם הטביע
 על־ המרדניים, נמל-אשדוד פועלי של ליבם את לרכוש

בסבלנות להקשיב ונכונות שלו האישי ההסם הפעלת ידי
לטענותיהם.

 את בגין הוציא 1970 באוגוסט כחטף. בא הטוף
 הסכימה מאיר שגולדה מפני הממשלה, מן מיפלגתו
 האמריקאי, לשר-החוץ באיגרת ״נסיגה״ במילה להשתמש

 כדי דרוש היה השנואה במילה השימוש רוג׳רם. ויליאם
במשך התעלה לאורך שסערה מילחמת־ההתשה, את לסיים

רב. זמן
 מועצת־הבי־ החלטת לאיזכור וגם למילה, התנגד בגין

 לקבל הממשלה להחלטת בחריפות התנגד הוא .242 טחון
 !״זו להחלטה אסכים אם ימיני ״תיבש זו. החלטה

 האימרות אחת — תנועת־החרות בכנס בהתלהבות קרא
תשל״ח. בסוף לשכוח רוצה שהיה הרבות

 הה־ נגד וייצמן דיכר המיפלגה כישיבות
 מתוך כעדה, ,הצכיע :הוא אולם כגין. של דטתו

 בגין היה אחרת, הצביע אילו אישית. נאמנות
 כישיבת — נפלה ההכרעה כי מפלת, נוחל
 — דהליכרלים הרות של מרכזי־המיפלגות ישני
כילכד. קולות ארבעה של חודם על

 חרות, הנהלת כיו״ר עזר נבחר שבועות כמד, כעבור
 בגין, מנחם את הרגיז הדבר בתנועה. 2 מס׳ התפקיד

 הדד היחסים מן חלק היה הדבר אחר. במועמד שתמך
השניים. בין מאד משמעיים

 ל■ בהיכנסו וייצמן, של הראשון מעשהו
לס זאב״,היה כ״מצודת ההנהלה יו״ר לישכת

 שעל ז׳בוטינסקי, של תמונתו את הקיר מן לק
.הבניין. נקרא שמו

 אלא הקיר, על אישים של דיוקנים לעולם תולה אינו עזר
 נפוץ המעשה דבר הארץ. ונופי מטוסים של תצלומים אך

רבה. תדהמה גרם הבניין, ברחבי מייד
 בסניפי מסייר החדש היו״ר החל זו, התחלה אחרי

 את שיטתי באופן הרחיק הוא הארץ. ברחבי חרות
המוש וחסידיו לשעבר חברי-אצ״ל כמובן שהיו הוותיקים,

החדש. הדור מבני צעירים במקומם והביא בגין, של בעים
 היה כמה עד שהוכיחה טעות, היתה זו

 פוליטי,״ ״תינוק ההם. כימים נאיווי עדיין עזר
מכן. לאחר מידידיו, אחד כעצכ שהעיר כפי

אחד. איש של תנועתו תמיד היתד, תנועת־החרות

 כשהוא אותה, שהנהיג מכפי יותר עליה, בגין-פקד
 שהיו לשעבר, מפקדי-אצ״ל של הומוגנית בקבוצה מוקף

ולמוות. לחיים קנאי באופן לו מסורים
 ,1972ב־ ועידת־המיפלגה ערב המפה. את קרא לא עזר

 מהלומות, בגין החזיר לפתע עימו. שהרוב בטוח היה
 בהשתמשו ותיק. שועל-מיפלגה של המושלמת בערמומיות

 מעולם טרח לא שעזר התנועה, בתקנון בסעיפי-מישנה
 אסר נוספים, צירים מינה ועדות, בגין פיזר לקראו,

 6070 תמכו ידיים בהרמת בהצבעה חשאיות. הצבעות
 הפלטת תוך והתפטר, קם עזר בבגין. צירי-הוועידד, של

 הבלתי-דמוקרטית התנהגותו על נוקבים ביטויים כמה
בגין. של

ה מסך מעל גלוי. כסארקאזם הגיב כגין
 דרנאל״(״הגנרל ״מון לווייצמן קרא טלוויזיה

נחמד״. ו״שוככ כצרפתית) שלי,״
 של בבחירות השתתף לא וייצמן מוחלט. היה הקרע

 של העיקרי כמרכיב לבחירות חרות הלכה הפעם .1973
הבחירות. ערב שקם המאוחד הימני הגוש הליכוד,
 חשיבות לו שנועד מעשה — הליכוד הקמת את
 שקפץ אחר גנרל שרון, אריק יזם — העתיד לגבי עצומה

 הציע וייצמן עזר אולם הפוליטיקה. אל ישר הצבא מן
 אחד היה זה אכן, עצמו. הרעיון אותו לכן קודם

 לשי- שהתנגד בגין, ובין בינו העיקריים מסלעי-המחלוקת
תמיר. שמואל כמו איש עם תוף־פעולה

* פציעתו אחרי !ייצמן, שאול

 שזרע הוא עזר כחיל-האוויר, כמו הפעם, גם
קצר, אחר ומישהו —

 לצבא, מחוץ — בגלות עזר היד. שנים ארכע משך ^
■ המבו חייו בכל הראשונה בפעם לפוליטיקה. מחוץ י

פרטי. אזרח באמת היה גרים  עוזרו־לשע• עם יחד נוהה. גלות זאת היתה
 מיפחרית חכרה ייסד :הוא קוליץ, דויד כר,

לאלק ואזרחי צכאי כציוד שפחדה מצליחה,
מרי יעקוב למען והקים ולאופטיקה, טרוניקה

בכרמיאל. מיפעל-פלדה דוד
 האופיינית בצורה נולדה קוליץ ובין בינו הידידות

נתקל כשר־התחבורה, אמונים הצהיר שבו ביום לווייצמן.
 בשיחה שקוע שהיד, ותיק, במכר הכנסת מדרגות על
 אצלו, כרגיל ויפד־תואר. מ') 1.87( גבה,-קומה צעיר עם

 שהוא סיפר קוליץ מעשיו. ומה האיש מי עזר שאל
 חיים חרות, של אחר לשר כעוזר להתמנות צריך היה

 לו שיש לנדאו לו גילה האחרון שברגע אך לנדאו,
מישרה לתת ושעליו רזיאל-נאור, אסתר כלפי מחוייבות

נאור. אריה לבנה, זו
וייצמן שאל שלי?״ כעוזר לעבוד רוצה אתה ״האם

וביה. מניה
 מכיר לא ביכלל אתה ״אבל גימגם: הנדהם קוליץ

!״אותי
 וייצמן, השיב לא?״ מיכתבים, לכתוב יודע ״אתה

 ממני.״ נמוכים אנשים עם לעבוד לי נמאס — מזה ״וחוץ
מ׳. 1.87 של לגובה הוא גם מתנשא וייצמן

 כגין, שד ותיק ידיד של בנו קודיץ, הפך כך
 איש־אמו■ יועצו, מכן ולאחר וייצמן, שד עוזרו

ושותפו־כעסקים. נו
 בצורה שהשפיעו דברים, שני קרו השנים באותן

 רבה השפעה להם ושהיתד, וייצמן, עזר על ביותר עמוקה
הנפשית. כמהפכתו שנראה מה על

סיום לפני שבועות כמה ,1970 כיוני צ9ב־
הפציעה. צלקות מיצחו: על *


