
)21 מעמוד (המשך
 כה דורות במשך נרדף עם הייתם היהודים ״אתם כמו:
 פליטים לגורל כל־כך אדישים אתם זה איך — רבים

 בדואים של בארות סותמים אתם דווקא זה איך ? ערביים
 של תשובתה ״1 עובדי־אדמה של תבואות ומרעילים

 ״איך בלשון: וזועמת, מוחצת פעם בכל היתה גולדה
 כאשר שתקתם אתם י בטענות אלינו לבוא מעזים אתם
 נגד פה לפתוח בכלל לכם אסור !מעמנו שליש רצחו

־ !״יהודים
 זיכרונות חיים יהודי כל של בתת־הכרתו או בהכרתו

 ניצח שבהן מילחמות שלוש שעבר צבר, בן צבר הגטו.
 החינוך, מערכת על־ידי אלה זיכרונות בו הוחדרו — צה״ל

 כלי־התיקשורת כל ישראל. מדינת של והפולקלור הסיפרות
יהו ״תודעה בו לנטוע כדי מגוייסים במדינה האדירים

זו. דית״
הזיכרו שכל האשה עצמה, מאיר גולדה

 החייה בלתי-אמצעי, כאופן לה כאו -האלה נות
.האי הנציגה היא הייה, שד יום ככד אותם

 היהודית העיירה החמוש, הגטו של דיאלית
לאימפריה. שהיתה

גולדה בשם סבתא
 אדם כאשר אבל עצמו. את מכיר אינו אדם ום

■  על הרבה התיאור עצם מגלה עצמו, את מתאר /
תבונותיו.

 פתחה היא עצמה, את גולדה תיארה כאשר מכבר, לא
העקשנות...״ את קיבלתי ״מאבא :במילים
 ראש על ״העקשנות״ את גולדה מעדה כך

וסגולותיה. מעלותיה
 ״קשה* אדם הוא עקשן גור, יהודה של מילונו לפי
 זו אין בה.״ ומחזיק בדעתו מתעקש לב, קשה עירף,

 צמודה העקשנות אם אמנם, חיובית. תכונה בהכרח
 חיפוש לחופש, שאיפה .רדיפת־צדק, — חיוביים לאידיאלים

טובה. מטרה לשרת יכולה היא — האמת
עצ כפני כערך מופיעה כשהעקשנות אכל

 תכונה להיות יכולה היא עצמאי, כאידיאל מו,
כדתי-נסכלת. צדקנות שד מקור — שלילית

הנגר. מאביה ירשה גולדה, טוענת כך העקשנות, את
 שלא אדם עקשן, כשתלטן, תיאוריה בכל מצטייר הוא

לעולם. דעתו את שינה
לארצות־הברית, לבדו נסע ,5 בת גולדה כשהיחה

 משנסתבכה אולם לרוסיה. ולחזור כסף להרוויח כדי
 ציונית־סוציאליסטית, בפעילות שיינה, הבכורה, הבת

 שיינה הבת לאמריקה. אליו המישפחה את האב הזמין
 בלבוש טעמו את עליה לכפות כשרצה מהבית, ברהה

 להרשות כשסירב היא, אף ברחה גולדה ובהתנהגות.
 שהיתר, השגה כל במשך תיכון. בבית־ספר ללמוד לה

אחת. מילה אף העקשן האב לה כתב לא לבית, מחוץ
ו רודן אכ :ושיגרתית כדודה התכנית

 האגדה המעריצה. כתו על אהוב אך שתלטני,
שואפת תקטנה גולדה אלקטרה. שד הנושנה

 עקשנותו את הופכת הנערץ, כאכיה להיות
כ גם להידמות משתדלת חייה, של לאידיאל

החלטה. נחוש לגבר חיצוניותה
 בפעילות חייו כל עסק הכרה, בעל פועל היה האב
 חיי־הציבור, אל הבת של דרכה המיקצועית. באגודה

 דירבנה נתונה. היתה המיקצועי והאיגוד הסוציאלים
 שיינה, — העריצה אותה הבכירה, אחותה לכך אותה

״ה של בלתי־חוקיות אסיפות בפינסק בביתם שקיימה
 ומקשיבה לתנור מעל מתחבאה הקטנה כשגולדה תנועה״,

 יופיע פן ברחוב שומרת אחוזת־הפחד האם ואילו ברטט,
 כעבור שמו את זוכרת שגולדה הרוסי, שוטר־המקוף

לסוק. — שנה 70
 הקטנה גולדה היתד, המכרעת, האבהית ההשפעה בצד

 בשם סבתא מופיעה ברקע אי־שם מנשים. מושפעת
 החליטו לא ״ובמישפחוזנו המאטריארכאט, סמל גולדה,

 ...עד תחילה. בה להיוועץ בלי דבר עשו ולא החלטה שום
זו.״ זקנה סבתא ובין ביני מפתיע דינזיון יש ששמעתי, כמה

 את ניהלה והיא מהאב, יותר מפוכחת היתד, האם
בעלת־אופי. היתר, היא גם אך העסקים.

 בלתי־ היתה גולדה של לאביה נישאה שבה הצורה
 צעיר בחור ברחוב ראתה היא :ההם בימים רגילה
 והחליטו;.ב־ בו התאהבה לצבא, להתגייס העירה שבא

 עד זמידות־שבת שר ההורים זוג עימו. להתחתן עצמה
ב ״מסורתית״, או דתית, אווירה על שמר מופלג, גיל

אידיש. תמיד דיברו בבית בית.
 אתיאיסטית, גולדה הפכה הימים כרכות

 כמיפדגה עסקנית היתה ההם, הימים כאופנת
 זאת היתה אולם מוכהקת. אנטי-דתית שהיתה

 כני כד כימעט כמו אופנתית. תחפושת רק
ה לכור־מחצכתה הימים כרכות חזרה דורה,
כ״מסורתי״. המחופש דתי,

 כפייה חוקי בישראל מנהיגים גולדה כמו אנשים כאשר
משר חם אין המדינה, מן הדת הפרדת נגד ומטיפים דתית
מדב גרונם מתוך דתיות. מיפלגות עם קנוניות רק תים
 של האידיליה זיקנה, לעת המתגברים זיכרונות־ילדות רים

הסדר. ליל בעיירה, ערב־שבת
 כתלמוד־ במילווקי, למדה, עצמה גולדה

 הוא המצומצמת השכלתה שד והכסיס תודה,
יהודי-דתי.

השניה מהקומה קביצה
— בנות וארבע בנים ארבעה ילדה גולדה של מה

* בנות. שלוש הילדות, גיל אחרי בחיים, נשארו מהם י
 פעם האכילה האם כיצד זוכרת האמצעית, גולדה,

 של צלחת אחת לכל נתנה הקטנה, אחותה ואת אותה
 לקחה זאמא לפני, מנתה את גמרה ״(אחותי) דייסה.

 זוכרת עדיין אני לה. ונתנה שלי, הדייסה מן קצת עוד
 לקחו שהנה — עלי שעבר הזעזוע את שנה) 70 (כעבור

 רחוקות לעיתים אותו מקבלת שאני כזה, מעדן ממני
כל־כך."

 פתחה האם המצב. השתפר במילווקי בקייב. היה זה
 גולדה לחנות. מעל גרה והמישפחד, למאכלי״חלב, חנות

הת שהאם שעה בקונים, לטפל בבקרים נאלצה הקטנה
 — זה עיסוק שנאה היא סחורה. לקנות בשוק רוצצה

לבית־הספר. קבוע באופן איחרה שבגללו שגם מה
 ותמצא פקידה, תהיה שגולדה רצתה האם

 ככיתה עוד החליטה גולדה אולם טוכ. שידוך
למורה. להיות כ׳

 תיכון, לבית־ספר ללכת לה להרשות ההורים כשסירבו
 הקומה מחלון קפצה בחבילה, המעטים בגדיה את ארזה

 כעבור רק אחרת. בעיר שגרה אחותה, אל וברחה השנייה
 — לשוב אותה וביקש העקשן האב נכנע וחצי שנה
 מכן ולאחר התיכון, לבית־הספר ללכת לגולדה הותר וכך

למורים. לסמינר
 כהורה מראות תקופה מאותה תמונותיה
מכו לא אך בהופעתה, גברית חמורת־פנים,

ערת.
 מאבו- גולדה נרשמה 1916 שנת של בספר־המחזור

בית של למדע״ ומועדון לינקולן מועדון ״חברת ביץ,
:הבאה הפיוטית המובאת לתמונתה כשמתחת ד,ספר,

המושלם.״ הכבוד דרכי ילמדו ממנה / אותה ״הסובבים
 נודע ששמו האיש את הכירה ,15 בגיל זה, לפני עוד
זיכ בכל הנעלמת הדמות זוהי מאירסון. בעולם: בגללה

 ש״היה באדיבות, עליו, אומרת היא גולדה. של רונותיה
 של חגג עם לעצמו, אדם יותר והרבה איש־ציבור פחות

למחשבה לספרות, למוסיקה, לאמנות, והערכה ידידים

שנר. שת־ה ב א ל׳ עו ה ■קטריגה :ת ל דו הג

 דברים הרבה על לו אסירת־תודה אהיה תמיד רצינית...
אותם.״ לי שנתן והוא־הוא בבית אותם קיבלתי שלא מסו כרכים — שנשא זה, עדין כעל אולם

שי לאין עליה השפיע שתלטנית, אשה — גו
גול והרודן. ״העקשן״ האב מאשר פחות עור
באקראי. רק אותו מזכירה דה

 בית בנו גולדה. אחרי שנים חמש ארצה עלו ההורים
מסורתית. אווירה על הסוף עד בו ושמרו ג׳, בהרצליה

ומרויו! עונים בוחש,
//₪/₪₪̂₪̂₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪/₪₪₪₪₪9₪₪₪

 ״למים- גולדה הצטרפה בגימנסיה בהיותה וד **
״המיפלגה״, תמיד היתה גולדה של מיפלגתה לגד,״.

ל מפעם השתנה ששמה אף הידיעה, ה״א על הדגש עם
 הגדולה, אחותה בהשפעת אליה, הצטרפה כאשר פעם.

מילווקי. ברחובות נאמה למענה ציון״. ״פועלי נקראה
תכו — חריפה לשון לה חסרה לא אז ככר

 לאכיה הודיעה כאשר חייה. כל הבולטת נתה
 בפינת־רחוב, שולחן מעל לנאום עומדת שהיא

או ויוריד בצמתה אותה שיתפוס נשכע הוא
 את ושמע האב ניגש כאשר אך בכוח. תה

גאווה. לכו מלא כתו,
מו ופטיפון אחותה בעלה, עם לארץ הגיעה גולדה

 עשרה — 1921 ביולי 14ב- רעועה, באוניה נדיר, דרני
 גווה- בשכונת גרה היא .23ה־ יום־הולדתה אחרי שבועות

 עצום שכר־דירה שילמה לילינבלום, רחוב בקצה צדק.
 וניגנה כיום) ל״י 5000ל- השווה (סכום לחודש לאלי 5 של

ל ממתינה בעודה שלה, הפטיפון על תקליטים לשכנים
מרחביה. לקבוצת קבלתה

 בערפל לוטה מאירסון גולדה של חיי־הקיבוץ פרשת
ב ורק לקבלה, חברי״הקבוצה 30 סירבו פעמיים מוזר.

 זו הסתייגות מייחסת גולדה נתקבלה. השלישית הצבעה
האמריקאי. למוצאה מאישיותה

 כעבור לעזוב, נאלצה שבגללן הסיכות גם
ש טענה פעם — ערפל ׳לוטות שנים, שלוש ת הגננת מי ל :הלאו ה הפכו הגיכורים כ אל □ א לילדי


