






1.12.1959  

  אשכול יקר

-בן'אמרת:  [אשכול] הופיעה ידיעה כביכול שאתה 'ידיעות אחרונות'ב" :כי גוריון-בןאמרתי אתמול ל

  ברצינות ו..." גוריון] מבקש ממנו לא לקחת זאת-. ודאי אתה [בן'יכול להרכיב ממשלה בלי מפא"י גוריון

את העיתונים האידיוטיים האלה. אשכול לא  עזוביים את המשפט הניף את ידו ואמר: "עוד לא הספקתי לס

  ."צריך להסביר שום דבר

מי זה אשכול. ארשום לפי זיכרון  תמימות עשר דקות במשך שמעתי ממנוו אחר כך ישבנו ולגמנו קפה

והוא לא מוציא  –יהודי יקר, נפלא. אינני יודע איך הוא מחזיק מעמד! אשתו חולה " כמה מן הדברים:

שיך, ואני יודע מה זה בשבילו... באמת אינני יודע איך יכול הוא להחזיק מעמד במשרד מילה החוצה, ממ

. כפוי טובה. כולם מתלוננים, כולם תובעים ממנו, כולם רצים [רוצים], זה עסק נורא –האוצר  –הזה 

אני אני לא הייתי מחזיק מעמד בזה.  והוא ברוח טובה מטפל ומטפל ומסדר, ולא מתלונן. כולם מטרידים.

מזה. גיבור אשכול! יהודי נפלא, שורשי, לא נכנס לכל האינטריגות האלה  כורע אני הייתי אומר לך, 

   במפלגה. והוא סידר המון דברים לפני הבחירות.

  מה זה? הוא לבדו בבית? מי עוזר לו שם? אין איזה עוזר? איזו עוזרת?

, אם אין לו אצלו את זה פשר לעשות] תברר אם בכלל אאשכול ובכן לפני שתיקבע הפגישה אתו [עם 

  נדחה את זה למחר מחרתיים. עס ברענט נישט [לא בוער]. שיהיה בריא. , חום. רגע

אני אומר לך: אין כמוהו בתנועה! איך הוא עומד בזה! ותמיד בחיוך, ברוח טובה,  ,באמת, יצחק ,לא

  נפלא! נפלא!יהודי  אךבאומץ. אבל מדאיג אותי מצב אשתו. כמה בנות יש לו?... 

  וכו'). ,(אחר כך: דגניה [ב], העלייה השלישית

  הכול היה אחרת הוא פשוט גיבור". –עוד כמה אשכולים 

  

  אשכול יקר

  שאעביר אליך דברים אלה, ואין הוא יודע שעשיתי זאת. גוריון- ןלא התכוון ב

רכילות מותר  ידבררק זו אינה פעם ראשונה ולא יחידה שהשמיע דברים כאלה עליך. היום החלטתי: 

  למסור, האם אסור להעביר מילה טובה?

דבריו. אין לי את הכישרון להעביר לך  תוכן אנא שמור הדברים בלבך בלבד. אגב יכולתי בקושי להעביר

  החם והאוהב אשר ליווה את דבריו.  הטוןאת 

  גוריון מאוהב בך... ראה הזהרתיך.- בקיצור, צרה התרגשה עליך: בן

  היה בריא

  יצחק נ'
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