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 יעקוב עשה ביותר היפות חייו שנות יאת

 במילואים, אלוף־מישנה — נמרודי
 בשירות — מצליח ייצואן הוא וכיום

 והשליחויות הפרשיות מרבית הצבא.
 עדיין !מהוות הצבאי בשירותו הכרוכות

 יהיה ניתן היום בבוא רק כמוס. סוד
 ספק אין אן הלוט, את :מעליהן להסיר

 עלילתי לסיפור רקע לשמש כדי בהן שיש
רב־מתח.

 למישפחה בירושלים, נולד 52ה־ בן נמרודי 4
 ידוע ׳הוא הרחב לציבור עיראק. יוצאת
 הנשיא לימינו!של עמד אשר כאיש אולי,

 על המאבק ימי בכל נבון, יצחק הנבחר
ידיד הוא נמרודי כי — הרמה המשרה

צה׳ל בנספח נמורודי י•
 בשירות שירתו ויחד נבון, ליצחק מנוער

 בימים בירושלים ההגנה של הידיעות
ההם. הטובים

 של ידידם רק אינו נמרודי יעקוב אך
 בזכות אישיות עצמו הוא — ״גדולים״

 מתאים אדם צה״ל חיפש כאשר עצמה.
 לטיפוח מיוחדת מישרה עצמו על שייטול
 משימה הוטלה נמרודי על באיראן, קשרים

 באיראן שירת שנים מעשר יותר זו. קשה
 בין ליחסים יסודות והניח צה״ל, כנספח

וישראל. פרס

החווה את המנהל הרצל. אחיו. עם שלו בחוות״הצאן נמרודי
 באיראן, שליחותו את סיים נמרודי יעקוב

 ביתו בו. דבק הפרסי החיידק אך
 הבית של מדוייק העתק מהווה שבסביון

 השטיחים כל על בטהראן, התגורר שבו
 אמנות של אביזרים ושאר והתמונות

 היא במינה מיוחדת פינה אך פרסית.
 כל אספהן, נוסח המרוהט הפרסי החדר

 אישיות וכל למהדרין, כשר פרסי כולו
 מתארחת בארץ לביקור המגיעה איראנית

בבית״. ״כמו לחוש וזוכה זה בחדר
 הוא נמרודי מר ישל בביתו אמיתי אוצר
 שאותן חרסים, בעיקר עתיקות, אוסף
 שם יש באיראן. כהונתו בשנות רכש

 — בפרס איזור — מאמלאש חרסים
 שם ויש לפני־הספירה, 3000 מתקופת
 לפני — האיסלמית מהתקופה עתיקות

 אחרי שמייד התקופה — שנה 700כ־
האיסלם. על־ידי פרס כיבוש

 מהווה נמרודי יעקוב של שביתו ספק אין
 מקורית פרסית ואמנות תרבות של ריכוז

 הוא, רק לא וכך שנים, של בעמל שנרכשו
 ילדיהם וארבעת רבקה אשתו גם אלא

 שעות 24 ד׳איראן אווירא נושמים
ביממה.

 האיראני, החיידק על נוסף יש, לנמרודי
 ואלה בפרס, רבים וקשרים ידידים גם

 הייצוא טיפוח על לשקוד הובילוהו
 חברות כמה ולייצג לאיראן .הישראלי

 תודות כך, זו. לארץ המייצאות ישראליות
 הבינלאומית לחברה ניתן האיראני, לקשר

 בפתרון לסייע נמרודי של שבראשותו
 קיש הצחיח לאי המים אספקת בעיית

 מקום־הקייט שהפך הפרסי, במיפרץ אישר
האיראני. בית־המלוכה של

 לאי שסיפקה היא נמרודי של החברה
 12.000 המפיק חדיש מיתקן־התפלה קיש

 ישראל עומדת זה בתחום ליום. ממ״ק
 ענק חברות מול קשה בתחרות בהצלחה
 ועד וצרפת, אנגלייה יפאן, ׳מגרמניה,

 מיתקני- 60מ־ יותר לאיראן סיפקה היום
התפלה.

 או בייצור או בפרס קשור שלא מה
 כבשים סתם ה...כבשים. הוא בהתפלה
 לנמרודי המעניקות ושתקניות, צמריות

 הטבע, בחיק והנאה רגיעה של שעות
 של במרחק השוכנת שלו בחוות־הצאן

 מנהל אותה ואשר מביתו כקילומטר
הרצל. אחיו
 יהיה ניתן שבו ליום מחכים עדיין אבל

 הקשורות נעלמות פרשיות אותן כל לגלות
נמרודי. יעקוב של בשמו

הפרסי העתיקות אוסף ליד ובנו נמרודי!■ רשף טובה


