
 דנים היה ימים כמה לפני עד
 הוא לחלומו. מאוד קרוב תאצ׳ר

 רעייתו עם יפרוש כיצד תיכנן
 אגם שפת על קטן לבית מארגרט

 רעייתו על היה כך לשם אבל שקט.
קרה. לא וזה — להפסיד

 ולגור להמשיך יצטרך תאצ׳ר מר
 ולהתנחם ,10 מס׳ דאונינג ברחוב

 בארמון משם, רחוק שלא בעובדה
 אולי וטווה מישהו יושב באקינגהאם,

 הנסיך לשלו: מאד דומים חלומות
פילים.

 68ה־ הולדתו ליום מתקרב תאצ׳ר
 לגימלאות, לפרוש יכול אינו אבל

 בוודאי הכלכלי שמצבו למרות
 שראש־הממשלה אלא זאת. לו מאפשר

 פשוט היא לפרוש. לו מרשה לא
שנים. חמש בת נוספת לכהונה נבחרה

 שבו ליום מצפה הוא בינתיים
 העשויים זכרונותיו, את יכתוב

 היום ,1951 בדצמבר 13ב־ להתחיל
רוברטס, מארגרט את לאשה נשא שבו

 במיפלגת נמרצת ופעילה כימאית
 החל יום מאותו הבריטית. השמרנים

 תאצ׳ר דנים של הסופי עיצובו למעשה
 היה לא איש אשתו. של בצילה כגבר

 מליג־ האופה שבת להתנבא מסוגל
 של גורלו את כל־כך תשנה קולנשייר

 אלה שהיו המצליח, איש־העסקים
איו  מילחמת לפני השנייה. בפעם נישו
 לאהבה נקלע הוא השנייה העולם

 במיבחן לעמוד הצליחה שלא אומללה,
 הגבר החליט כשהתגרש, הזמן.

בשנית. להינשא שלא הצעיר
 של הפיתוי בפני עמדה לא החלטתו

 אותו הקסימה היא הברזל. בתולת
ה שלה, האינטליגנציה ב״יופיה,
 הקיצונית והשמרנות שלה חיוניות

 ,לפן ימים כמה שלה.' הפוליטית
 .אני אמו. לפני אותה הציג נישואיהם

לכלתה תאצ׳ר הגברת אמרה, בטוחה,'

כי העתידה,  נשואים, שתהיו ברגע .
 הבישולים כל את המיטבח ממך ישכיח

הפוליטיים.'
 אמנם עצומה. היתה הטעות

 אם למופת, אשה היתה מארגרט
 בחדר־ אבל במיטבח, אשף לדוגמה,
 בלי פוליטיקאית. היתה היא האורחים

 עקרת־הבית היתה בכך, ירגיש שאיש
 כך ואחר מיפלגתה למנהיגת לדוגמה

 .1979מ־ החל ארצה, למנהיגת
 השארמנטי הגבר התרגל לאט־לאט
 הנסיך של כפילו להיות והמצליח

 כשקבוצת אחד, שביום עד פיליפ,
 מארגרט את לראיין באה עיתונאים

 שאלה, לו גם הציגו בביתה, תאצ׳ר
 של רעתה .לפי במילים: פתח והוא

 אותו קטעה ואז ראש־הממשלה...'
 מארגרט, לי .קוראים במילים: אשתו

השכחת?'

 תאציד: דגיס
 ואש־הממשרו־ו

 נה7ן
 מרשה

לפרוש לי

35 2390 הזה העולם


