
האו למראה השתאתה כולה רושלים !ן*
 התפנקה האחרונה בשנה הנשגבה. רחת
 אופירה יפהפיה, נשיא ברעיית ישראל

 סקרניות היו הנשים, בעיקר והכל, נבון,
ש קארטר, רוזאלין של קנקה על לתהות

 ממישרד־ רשמית מארחת בפי הוגדרה
כולו״. העולם של הראשונה כ״הגברת החוץ

 ירושלים את הרשימה קארטר רוזאלין
 בהופעתה משהו יש הטלוויזיה. צופי ואת

 והמיקצו־ המאופקת הקרירה, האלגנטית,
 שפוגש מי כל על כבוד יראת הכופה עית,

 אליה, קארטר של ביחס הרבה יש אותה.
 במגע הזוג בני עם שבא מי כל המחייב

 אוהב רק לא קארטר כי חברתי. או רשמי
 ומה אותה, מעריך גם אלא אשתו, את

 ארצות־הב־ נשיא לגבי משמעותי שיותר
 לדברים ביחס בדיעותיה מתחשב — רית

כקטנים. גדולים
 תפקידיה כל את יודעת קארטר רוזאלין
 ארצות־הברית, נשיא כאשת וחובותיה
 חוקים. ספר פי על כאילו אותם וממלאת

אמי חיוכים מחייכת אותה ראו מעטים
 בדיוק המיקצועיים, החיוכים מלבד תיים׳

 ראו רבים נדרשים. הם שבהם במקומות
 להסכמה הבקשה מבטי את רבות פעמים
 כימעט עצמו, הנשיא לעברה שולח שאותם

 בחברתה. עושה הוא שאותו צעד בכל
 רבה השפעה לרוזאלין כי ספק אין לאלה

המישפחתיים. רק'בנושאים ולא הנשיא, על
 הוא שאותם לאנשים הנשיא של יחסו

 של יחסה פי על במעט לא נקבע פוגש
שו השניים בין כי נראה אליהם. רוזאלין

 יחס לקבוע להם המאפשרת הרמוניה ררת
 ביניהם להחליף מבלי ולתופעות, לאנשים

המוש ההופעה בעלת רוזאלין, אולם מבט.
העניי הפנים הבעת הלבוש, מבחינת למת

והת נשברה והמסוגרת, המיקצועית נית,
 יחד ביקרה כאשר לחלוטין כימעט רככה

 במבשרת הקליטה במרכז בגין עליזה עם
 סיפר שלה הפמליה מאנשי אחד ירושלים.
 אותה ראיתי לא מעולם ״אני אחר־כך:

 אשת־ ולא מאושרת משוחררת, כל־כך
הו עיירת של רוזאלין היתר. זו נשיא.

 וושינגטון.״ של ולא לדתה
ירו למבשרת קארטר רוזאלין כשהגיעה

 ״אשת של תקן על עדיין היתד, היא שלים
 על מנומס בעניין התבוננה היא הנשיא״.
 הסברי את מנומס בעניין שמעה סביבתה,

 בגין, עליזה ביניהן אותה, המלוות הנשים
לדבריהם במורת־רוח, כימעט האזינה, ואף

 שביקשו מרוסיה, חדשים עולים כמה של
 מברית־ אסירי־ציון בשיחרור לעזור ממנה

 על פוסחת שהיא בה היה ניכר המועצות.
 זו בקשה אם יודעת אינה הסעיפים. שני
 או לבעלה, השייך הפוליטי, בתחום היא

 לשייך יכולה היא שאותו ההומאני, בתחום
נשיא. לאשת גם

 רוזאלין ארצות־הברית, נשיא רעייתערה הורה
כהר ומרוחקת מתוחה היתה קארטר,

מקרב הזקנים ירושלים. במבשרת קליטה למרכז הגיעה כאשר גלה,

 ריככו פורים ולכבוד לכבודה שהתחפשו והילדים העולים־החדשים,
 כשהיא רוזאלין, עצמה מצאה הקליטה במרכז סיורה בסיום אותה.

המרכז. של הקשישים התושבים עם סוערת הורה רוקדת

 רוזאלין של ביקורה כשהסתייםעבודה הווה
יו־ במקום הקליטה,.הופיע במרכז

 לטעת לה שהציע ריבלין, משה הקרן־הקיימת־לישראל, שב־ראש
כבר שהיתה רוזאלין, לתיירים. לנטיעות המוקדש סמוך, ביער עץ

 בתמונה לנטיעה. מלוויה עם ויצאה הסכימה טוב, רוח במצב
 ומסיימת במעדר אוחזת כשהיא קארטר הנשיא אשת נראית משמאל

 מכן, לאחר שניות כמה שצולמה מימין, בתמונה הנטיעה. את
הנטיעה. מלאכת את שסיימה אחרי מתרוממת רוזאלין, נראית

 כאשר החלה רוזאלין של ״השבירה״
ירו מבשרת של גן־הילדים אל הגיעה היא

מהו על לה סיפרו לכן קודם עוד שלים.
 להתחפש. הנוהג ועל הפורים חג של תו

 שהקיפו הילדים בעשרות הביטה רוזאלין
 כמו נמנעו, לא אך אותה, כיבדו אותה,

אליה. מלהתקרב המבוגרים,
 החלה היא לאחרת. רוזאלין הפכה אז

לשמותי אותם לשאול הילדים, את לנשק
 כשהבחינה שלהם. התיחפושת ולפשר הם
 בתלבושות מחופשות מהילדות רבות כי

מוז נייר עשוי כתר ראשיהם ועל לבנות
 אליה. להתקרב המלכות מכל ביקשה הב׳
 ירושלים. מבשרת מלכות של היום זה היה

קירבתן. את ביקשה הנשיאה
 של הזקנים שימחת לזקנים. ומהילדים

 משים־ פחותה היתה לא ירושלים מבשרת
 רוזא־ ממניה. גדולה אף ואולי הילדים, חת
 חייכה היא להסחף. שלא יכלה לא לין

 ״שיח־ הדורשים השלטים נושאי אל בהבנה
 ואף ציון״, אסירי וידידיו שצ׳רנסקי רור

 של קבוצה כאשר ולעזור. לנסות הבטיחה
ש אמריקאיים בדגלונים מנופפים זקנים,
 הורה בריקוד פצחה מראש, להם סופקו
 שקמה רוזאלין זו היתד, הנשיאה, לכבוד

ומשוח צוחקת כשהיא אליהם והצטרפה
תיכון. כתלמידת ררת

 קארטר, הנשיא של מזכירתו רק לא
 נפגש הוא כאשר לנשק בגין נוהג שאותה
 מאושר כיום הזה היום את תזכור עימה,
 כאשר לעיתונאים בגין שסיפר כפי בחייה,
 השרים ששרו יום־הולדת שירי על דיווח

 מזכירה. אותה לכבוד הבכירים והפקידים
 הזה היום את תזכור קארטר רחאלין גם

 הבודדים הימים אחד בחייה. מאושר כיום
 מעליה השילה שבהם האחרונות בשנתיים

 שוב להיות והפכה הנשיאות גלימת את
והמבינה. החמה האשד, — רוזאלין
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