
השסע שהוקלטה חייך־, הם של..אלה החדשה החוכרת גיבור א1ה גולומן נחום ו ר ־ד1הוו היהודי
שלא על מתחרט אתה אם ןץ

' / לקאהיר?״ אז נסעת • /
 בסוף- האיש אל תופנו !העיניים כיל

 נחום ד״ר המנחה. ליד שישב השיער,
 את הצמיד עצמו, עם נאבק כאילו גולדמן

 ולבסוף ׳בכורסתו, גע זו, אל זו• ידיו כפות
 אז צריך שהייתי היום חושב ״אני אמר:

גולדה.״ את לשאול מבלי לנסוע,
 המחדל על צערו את גולדמן הביע כך

 נשיא הזמין 1969ב־ חייו. של ביותר הגדול
 ג׳ולדמן, את עבד־אל־נאצר, גמאל מצריים,

 היה לקאהייר. הציונית, ההסתדרות ׳נשיא אז
 ביוזמת- לפתוח נאצר רצה בכך כי ברור
למצ גוילדמן הגיע ׳אילו היסטורית. שלום
 אותם יאז קורים שהיו לוודאי קרוב ריים,

 סאדאת לביקור עכשיו שהביאו תהליכים,
 מילח־ קורבנות אלפי של חייהם ׳בישראל.

ניצלים. היו יום־הכיפורים מת
 את אז שאל תמיד, כמו נאמן גולדמן,

 ״היא מאיר. גולדה רא׳ש־הממשלה, של פיה
 השבוע. גולדמן אמר לממשלה,״ שיקרה
נמנעה. הנסיעה

 שוב, גולדמן את נאצר הזמין שינה כעבור
 היד,!ודי הקונגרס כנשיא בתפקידו הפעם

 הפעם לשאול שלא החליט גולדמן העולמי.
 כדי חודש של שהות ביקש אך גולדה, את

 שנסתיים לפני הקונגרס. ראשי עם להיוועץ
עבז~אל-!נאצר. גמאל מת החודש,

ה מיסך ע׳ל בקרוב יוקרנו אלה גילויים
 יהיה גולדמן נחום הישראלית. טלוויזיה

המחוד בסידרה הראשונה התוכנית גיבור
חייך. הם אלה שת,

 אגמון (״יענקלה״) יעקוב קיבל כאשר
לא הסידרה, את להנחות התפקיד את

 לא הוא גיולדמן. נכנס הקטע באמצע
.נסיעו ביגילל הופתע. כאילו פנים העמיד

 ;את לארגן היה אי-אפשר התכופות תיו
המטרה. מהי שיידע מבלי ההקלטה
 הקדים פוליטיקה,״ ואוהב מיפלגות ״שונא

 ׳במחלוקת; שנוי ״׳איש פניו, את אגמון
 ביגלל להשמיצו אוד,׳בת שהעיתונות האיש
 לפי הסוף עד ואי־ההליכה דיעותיו אופיו,

 בשפות המדבר מזהיר נואם !דיעותיו־הוא
 חכם, יהודי דרכונים; שיבער, בעל רבות,
 בהנאות־ מסע׳ו׳ת לשלב היודע נודד יהודי

 קילומטרים אלף 30 לטוס מסוגל החיים.
 אישים עם פגישות כמאה ׳ולקיים בחודש,

 במחלקה !תמיד ׳נוסע זימן. באותו שונים
 בעל דד,־׳לוקס, בבתי־מלון חי הראשונה,

 בכל צמודות מכוניות העולם, בכל דיירות
 ת׳ארי־כביוד, וכמה דוקטוראטים שני מקום,
 צ׳איו־ כטיטו, עולם גדולי של אישי וידיד

 מ׳לך וחסן מאנדס־פראנס קרייסקי, שסק׳ו,
̂ מאו־וקו.״

 ״כולנו
״ עוד ם! חיי

 נתבקש ברוסיה, וישניבה [־עיירתו, יף*
מ שלף הישיש ילדותו. נוף על לספר ■

 אגמון ניסה לשווא מוכנה. הרצאה כיסו
 לשאלות. להשיב ולהביאו אותו להפסיק

 המנחה־הצוציק, מן התעלם אברמסון חיים
בדיקלומו. הסוף עד המשיר

 אותו זוכרת אבידר, יונה ילדותו, ידידת
 בלונדית, בלורית בעל יפה-יתואד, כנער
הקשי- את סקר גולדמן ואלס. עימד, שרקד
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הרצליה. באולפני אגמון יעקב בהנחיית שהוקלטה חייך, הם אלה חייו על בתוכנית

 יפתח הוא כי החליט הוא לרגע. היסס
ג׳וילדמן. בנחום אותה

 איש, כמאה ישבו השבוע הערבים באחד
באולפן שבי־׳שיער, או קרחים סולם כימעט

 ישל קטע ניגנה זלצמן פנינה בהרצליה.
 מושבע, חובב-באך הוא גו׳לד׳מן כי — באך

 חייו ישבות 82ב־ בל׳א־ספ׳ור שעות והקדיש
זה. מלחין של יצירתו לחקירת


