
 אחרת ופעם מישפחתיות״, ״סיכות אדה היו
סיכות״. סיגי ״כד שהיו

 ו״מזוע- ״צודקת״ להיות גולדה נהגה אז שכבר ברור
לה המיטבח את הכריחה היא תכופות. לעיתים זעת״
ה הבחורות רוח למורת מקולף, דג־מלוח לחברים גיש

בג את לגהץ הקפידה היא לקלף. אהבו שלא אחרות,
המ הגיהוץ על שוויתרו הבנות, רוח למורת שוב דיה,
 ה־ ספלי את להחליף החברים את הכריחה היא פרך.

 של התלול הסולם על טיפסה ואף החלודים, אמאייל
כאחד. והחברות החברים לתדהמת מיגדל־המים,

נד לפניה, שנים 1!) דארץ שכא כן־גוריון,
 הערכית השפה מן הראשון כיום וננעל הם

 מן רדתו עם נתקל שכהם הערכיים, והריחות
הער מן התעלמה מאיר גולדה כיפו. האוניה

מט — הנוף! מן חלק כהם ראתה ככלל, כים
 מן פחות וכהרכה המלריה, מן פחות רידים

סוג. לאותו שייכים אך — הברחש
הבר היה ייאוש לכלל אותי שהביא היחידי ״הדבר

 ומזח! ערביים כפרים שני בין נמצאה מרחביה חש.
 ונחייה זמן שיבוא האמנתי אבל — עלינו יורים היו לזמן

 חליתי אני וגם מלריה, היתה במרחביה בשלום. איתם
 יום שיבוא האמנתי אבל בבית־החוליס, ושכבתי במלריה

ה הזבובונים אבל מלריה. תהיה ולא ביצות יהיו ולא
?״ סוף להם יבוא האם — אלה

 הייתושים גולדה. של טעותה היתה זאת
 לא הערכים אכל נעלם. כימעט הכרהש נעלמו.
 לקבו■ שהצטרפה אחרי שנה 50ו- — נעלמו

 כאותה גולדה אליהם התייחסה מרחכיה צת
 גמורה, התעלמות כאותה טוטאלית, אי־הכנה

אז. שעשתה כפי

חרסינה בחנות שוו
לא סיבות,״ מיני ״מכל מרחכיה את שעזכה

 להוראה. מאירסון גולדה הלכה
כמק אחד יום אף עכדה שלא נדמה אכן,

 או כמורה חייה כד שנהגה אף — זה צוע
לזולת. כייחסה כגננת,

 עסקה שבו היחידי המיקצוע — לעסקנות הלכה גולדה
 עסקן של הקלאסית הדרך את עברה היא חייה. כל

עב משם סולל־בונה, בהנהלת עבדה שנתיים — מפא״יי
מ ההסתדרות, של ולוועד־הפועל למועצת־הפועלות רה
מנ כשנאסרו הלאומי. ולוועד הציוני לוועד־הפועל שם

 של מקומו את מילאה בלטרון, ונכלאו היישוב היגי
 — הסוכנות של המדינית המחלקה כראש שרת משה

המדינה-בדרך. של מישרד־החוץ
 לגארניטורה שייכת גולדה היתה המדינה, קום עם

 אשכול, לוי עם אחת בדרגה מפא״י, מנהיגות של השנייה
 עמי אייוש של הראשון בחיפזון ודומיהם. נמיר מרדכי

כ־ נשלחה החדש, הממלכתי המנגנון של דות־המפתח

ה ד ל ל ודיין גו ת ע ד ה ג על ת ד :ה הגי ל ״לא״ ל כ ם ל ל עו ה

ת־ מילים 200 של אוצר :חוץ ה שר

 ברוסיה שנולדה מפני אולי במוסקבה, ישראל שגרירת
רוסית. וידעה

 ברית־ ישראלי.—הסובייטי ירח־הדבש בשיא זה היה
 דה־ שהכירה בעולם הראשונה המדינה היתד■ המועצות

קומו נשק המדינה. הכרזת עם מייד בישראל, יורה
ליש זרם — מטוסים ועד ומיקלעים מרובים — ניסטי
 באו״ם, גרומיקו אנדריי של המפורסמת הכרזתו ראל.

התפ את ביטאה בולם, ציוני בסיגנון מנוסחת שהיתה
ישראל. לטובת סטאלין של המדהימה נית

 ברית־המועצות כמוהם. מאין עדינים היו אלה יחסים
לב מארץ־ישראל, הבריטים את להוציא מעוניינת היתה

 מודע גם היה סטאלין אולם ידידותית. מדינה כאן סס
ב לעורר עשוייה החדשה שהמדינה העמוקים לרגשות

עצמה. בברית־המועצות היהודים מיליוני קרב
 כמו מאיר גולדה פרצה זה עדין מצב לתוך

 הכל כסך כלי־הרסינה. של חנות לתוך שור
 מסוף — חודיטים ארכעה כמוסקכה •טהתה
 זה קצרצר זמן .1949 ינואר עד 1948 אוגוסט
יח את ללא־תקנה כימעט להרוס כדי הספיק

 מחדש ולעורר — ברית-המועצות—ייטראל סי
הסוכייטים. כארץ הציונית התנועה את

 לקשור היה שיכול האחרון האדם אולי, היתה, גולדה
 פעם, לא שהודתה כפי מוסקבה. שליטי עם טובים יחסים

זיכ ברוסיה הראשונות שנות־חייה שמונה בה השאירו
 לברית־ הראשונה השגרירה בילבד. זוועתיים רונות

 ה־ את וגם רוסיה את גם ליבה בעומק שנאה המועצות
הסובייטי. מישטר
 ישראל כשגרירת מלכתחילה עצמה את ראתה היא
 ההפגנתיים'בבית-הכנ- ביקוריה ברית־המועצות. ליהדות

 המונית, התלהבות של סצינות עוררו מוסקבה של סת
ה הרודן של במישרדו העולם. ברחבי ופורסמו שצולמו

 כנראה, החליט, הוא אדום. אור נידלק בקרמלין זקן
 עולה בבריה״מ הציונות התעוררות של הפנימית שהסכנה

ישראל. כלפי אחר סובייטי שיקול כל על בחומרתה
 כל את גולדה הראתה ככר זה כתפקיד

 אי-היכולת :כמדינאית המייוחדות סגולותיה
 מישחק עימם ולנהל זרים להכין הטוטאלית

 מית־ על לנגן העילאי הכישרון כצד פוליטי,
יהודים. של רי-ליכם

חלה ג ה יקטו־נה
 הראשונה, לכנסת הבחירות אחרי ,1949 ינואר ך*

 את לידיה מסר ארצה, גולדה את בךגוריון החזיר
עלו שגולדה החשש גם שהשפיע יתכן מישרד־העבודה.

מוסקבה.—תל־אביב ביחסי לשואה לגרום לה

 עוד כל לשרת־החוץ. כן־גוריון הפכה 1950ב־
 את השאיר רודף־שלום של פנים להעמיד רצה

 להתחכר החליט כאשר אך כנו. על שרת משה
 וכרי■ צרפת קולוניאליים, מישטרים שני עם

 שר־ חיפש — מצריים את לתקוף כדי טניה,
 מיכצע־סיני ערכ החדיטה. לגישה נוקשה חוץ
מאיר. גולדה את מינה שרת, את זרק

 אהדת את לכדה ולא גולדה, הבריקה לא זה בתפקיד
מג בקיום כולו הצטמצם התפקיד, הישראלי. הציבור

 כיש־ את כראוי להפעיל לה איפשר לא הגויים, עם עים
ביותר. הגדול רונה

ה אותם את השמיעה הזרים לשגרירים
 אולם היהודים. ליכות את שהרטיטו נאומים

 כה ראו הם אחרת. הגיכו הגויים הדיפלומטים
 רדודה א-פוליטית, מתחסדת, צדקנית, אשה

אותה. סכלו לא הם ונוקשה.
הכ על להתחרט טובה סיבה היתה עצמו לבךגוריון

 מילאה מאיר גולדה כי הממשלה. לצמרת זו אשה נסת
 ,1963ב־ בן־גוריון דויד בהדחת המרכזי התפקיד את

ה על נפל בן־גוריון של הצעירים נערי־החצר כשפחד
 דיין למשה גולדה של הלוהטת שינאתה הקשישה. הנהגה

 מדי- ניהלו אלה ששניים מהימים עוד פרס, ולשימעון
 הרישמית, שרת־החוץ מקיום והתעלמו פרטית ניות־חוץ

 את ניהלה הפילוג, אחרי עצמו. לבן־גוריון שינאה הפכה
רפ״י. נגד ביותר הקשוח המאבק

 כמאי לעצתה אשכול לוי הקשיב אילו
ה הליכוד ממשלת את להקים תחת ,1997

כשו נשכח עסקן כיום דיין מיטה היה לאומי,
האופוזיציה. לי

 מיקרה מיקרים. של כצירוף נראית לשילטון עלייתה
הכו שיחסי הוא מיקרה משבץ־לב. נפטר שאשכול הוא
 לתפקיד היה ושלא שהיו, כפי מאוזנים היו בצמרת חות

מפא״י. מקרב אחר סביר מועמד העליון
 זה למיקרה שגם נראה אחרים, למיקרים כמו אך

נסתר. הגיון היה
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