
 שר־התחבו־ אז שהיד, עזר במוחו.
מוק תחושה לו שהיתה טוען רה,

 הוא להתרחש. שעומד על דמת
 ניגש כאשר במיזנודהכנסת ישב
 שהרמטכ״ל לו ואמר סדרן אליו
 עימו לשוחח רוצה בר־לב, חיים

בטלפון.
 מכשיר עבר אל פסיעה כדי תוך

בק עזר של מוחו עבד הטלפון
שאו להיות מוכרח ״זה דחתנות:

 לדבר אחר נושא אין לחיים לי.
נה ששאולי להיות יכול לא איתי.

 לי מספרים היו לא זה את כי רג,
בה פציעה.״ של עניין זה בטלפון.

 קולו את שמע השפופרת את רימו
 זה ״עזר מתמיד: איטי בר־לב של

שאולי...״
ל־ שאולי הוטס שבהם ברגעים

חכר בהלוויית שאולי
אמיצה ידידות

 במכוניתו עזר דהר ביודהחולים
האלונ את נשא הוא לקבלו. כדי
פנימה• קה

העמידה שאולי שפציעת המיבחן
ו ימים ארך וראומה עזר את בו

הס לא דבר של לאמיתו שבועות,
 סבל לא אב שום היום. עד תיים

הפצי מעזר. יותר בנו מפציעת
 והצל חייו. כל על צל הטילה עה

שעבר. בשבוע התארך דווקא
נת ניתוחים של סידרה בעיקבות

נו החלטה לקבל וראומה עזר בעו
בש שיבצעו להסכים האם : ראה
 את להוציא כדי נוסף, ניתוח אול

 הרופאים לא. או ממוחו, הרסיסים
 שאולי לחיי הסכנה את הסתירו לא
הס לא הם אך הניתוח. יבוצע אם

בהימנ הכרוכות הסכנות את תירו
 של דומה, במיקרה מניתוח. עות

ההו החליטו וייצמן, של מכרים בן
 על נפטר המכרים בן לנתח. רים

ש השתכנע עזר הניתוחים. שולחן
שאולי. של לניתוחו להסכים לא

 האב היה ועזר התאושש שאולי
 תקופה החלה עתה בעולם. המאושר

 וראומה. עזר של בחייהם חדשה
 מהיר והמדינאי הקשוח הלוחם עזר

 וסובלנות, סבלנות גילה התגובות,
והק ולילות ימים בשאולי טיפל
ומסירותו. מרצו כל את לו דיש

 מעד הפציעה אחרי כשנתיים
 התוצאות בראשו. ונחבט שאולי

אוש שאולי חמורות. היו הרפואיות

נצ ואחר־כך ממושכת לתקופה פז
 עסוק היד, עזר בבית. לשכב טווה

 להפוך ובנסיון הליכוד בליכוד אז
 הוא החרות. בתנועת לאיש־מפתח

כש לשאולי. רבות שעות הקדיש
מהלי לפרוש 1973 בשלהי החליט

 אמנת שנחתמה אחרי יומיים כוד,
 מקורביו ידעו יזם, שאותה הליכוד

הסי זד״. לצעדו הסיבות אחת את
ש הקשה הרות למצב העיקרית בה
 של הבריאות מצב — נתון היה בו

שאולי.
 בתע־ הפציעה אחרי שנים שבע

 השלישית המכה ניחתה לת־סוויס
 דהר שאולי וייצמן. מישפחת על

 לו שנתן רונזיאו אלפא במכונית
 ועשה הכביש על התחלק אביו,

התאו על כשנודע דרכים. תאונת
 ״רק :בזעקה הפליט הוא לעזר נה
 בראש, נפגע לא שאולי !״בראש לא

ברי מצב את הרעה פציעתו אולם
 אישפוז לתקופת נכנס הוא אותו.

ממושכת.
 וגאווה הנאה מקור היה שאולי
 חוש בעל פיקח, צעיר הוא להוריו.
 ומצליח חבריו על אהוב הומור,

 ניהל שאולי היפה. המין בנות עם
הר מדורי את שהסעיר רומנים
 הרוזנת עם — בעיתונים כילות

 עטרי שוש עם פאלוצ׳י כדיסטינה
 קברניט של בתו הדוגמנית, ועם

 לא פציעתו חרף כץ. דנה אל־סל,
 עבד הוריו, שולחן על סמוך היה

 ואחר־כך כפועל הצבאית, בתעשיה
 נלסון רפי אצל עבד בכיר, כמפעיל
בסוסים. בטיפול באילת
 של תנועה כל מרחוק. שמר עזר
 שמח הוא לו. ידועה היתד, שאולי

 שהיו כאביו את וכאב בהצלחותיו
שב מהרסיס נמנעת בלתי תוצאה

מוח.

 כדוו שאותו יודעים הרופאים אך
 יותו לפני שאולי של לראשו שחדר
 עדיי רסיס, בו והותיר שנים מעשר
 שאולי ניצבים עתה סכנה. מהווה
 נוספוו החלטות בפני ועזר ראומה
 דלקוו שימנעו לניתוחים בנוגע

בעתיד. אחרות מחלות או
 לרו׳ שלא וייצמן יחליט אכן אם

 בור זו תהיה הקרובות, לבחירות
 מפו: פוליטי שיקול של תוצאה דאי
 אין שלו, הדימוי לפי שלא כח.

 אך מחשבה מהיר הוא פזיז. וייצמן
 מיפלגוד ועידת תוצאות נימהר. לא

 פרה שימעון את שזיכו העבודה,
 סיכויי את מפחיתים ענק, ברוב

 שלא העובדה וייצמן. של רשימתו
 אח בארצות־הברית לגייס הצליח
 לבחירות, לו הדרוש הסכום מלוא

בהחלטתו. גורם היא גם תהווה

כמסיבה שאולי
ההורים גאוות

לש כדי לארץ הגיעו צ׳רני, און
הק בתקופה עזר של במחיצתו הות
 הפך שעזר לספר יודעים הם שה.
 חסר עצבני, מודאג, אחר: אדם

ומתוח. סבלנות
 שאולי חזר שעבר השבוע בסוף
הכא להתאושש. והחל להכרתו

תרופות ואפילו חזקים עדיין בים

 של מצבו יקבע לכל מעל אך
 עזל הפוליטית. ההחלטה את שאולי

 בתנאי! חזיתות, בכמה להילחם יכול
 חזיר אינה אלה מחזיתות אחד שאף

 שאו עם יחד נלחם כשהוא שאולי.
 מילחמוו להילחם כוחות לו אין לי,

 מילחמו כמו בלתי־חשובות זוטא
 עזו נלחם כזה במיקרה בחירות.
 כבולות וידיו חסר־אונים כשהוא

 הנושז האחרון שהוא בנו, עם יחד
להר עזר יכול לא וייצמן, שם את

להפסיד. לעצמו שות
 דווקז עוררה התיקווה את אך
אחו עזר, של הצעירה בתו מיכל,

 כמ היושבת מיכל, שאולי. של תו
 ולילוו ימים המישפחה בני יתר
 השבוז סיפרה אחיה, מיטת ליד

 יותו הרבה במצב ״הוא לאביה:
 אול למחלה. קודם מאשר טוב

 הזעזוז את לשאולי גרמה הדלקת
 ייצו הוא אולי צריך. היה שהוא
 שהין מכפי יותר בריא העניין מכל

קודם.״
מתפלל. עזר

עטרי שוש עם שאולי
קצב עס הצלחה

יופה מיכל אחותו עם שאולי
לטובה שינוי

החזית
החשובה

 וייצ- עזר הודיע כחודש פני ^
 רשימה להקים כוונתו על מן *

 לכנסת. הבחירות לקראת חדשה
 בשבוע מארצות־הברית, שחזר מאז

שפג מי לכל וייצמן אומר שעבר,
לבחי ראש לי אין ״עכשיו שו:

גמר אני בינתיים ולפוליטיקה. רות
 מאר־ וייצמן של ידידיו זה.״ עם תי

לי־ עורך־הדין ביניהם צות־הברית,
 בדיקו עליו. מקילות אינן ההרגעה

ש לרופאים גילתה השידרה בחוט
דל וכי להחלמה בדרך נמצא הוא
והולכת. נעלמת המוח קרום קת

5 7


