
הוריו על ילדותו, חי בי, צ ג על מסבו ואש־הממשלה, לישכת מנהל הנ
ו על כילו, חלומותיו על ,3 בן כשהיה שהתגרשו ו למליטיקה, נכנס שבה הו

אמו. כהו, גאולה ח״ב ועל הפוליטית דו□ על ימית, בהפגנות חלקו על

 רצה הזזה שוי .,אמא
 כשבידה בותונות

 ,צחולי! וצועקת מגנון
 שם היה זה צחול״.
שדה־ לס המו׳

 נשה״ת■ התגרשו ..הוו״
 גשאח אבל נ, בן

 הם קרובים. ביחסים
 ביתו לנעמי המשיכו

מויטיות־ במיסגחת

בנית!״ מתאמנת
 הצרפ־ שבגיבעה דירתו לחלון בעד 4*

לר ניתן המיזרחית, בירושלים תית,
 המערבית. הגדה מן נכבדים חלקים אות
 ושוט- ,.יהודה אלה לחלקי״ארץ קורא הוא
 אפשר בירושלים דירתו לחלון מבעד רון".

בהן. גאולה אמו, של דירתה על להשקיף גם
ומ מיומן פוליטיקאי כמו מדבר הוא
והב הזהירים הניסוחים ברזי בקי שופשף,
 לשאלות, ברורות תשובות לו יש הירים.

 להסביר יודע הוא לו, נהירה ופוליטית דרכו
 נשמע הוא אותו. כשעשה צעד כל עשה מדוע

ה בפוליטיקה ארוכה דרך שעשה איש כמו
ישראלית.

שצחי להאמין קשה איתו, כשמדברים
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 כמה שמזה האיש כהן, גאולה של בנה הנגבי,
 ראש-הממ- של לישבתו את מנהל שבועות

.30 בן רק הוא שלה,
 את הנגבי צחי של תמונותיו קישטו בעבר

לעי נקשר שמו היומית. העיתונות עמודי
 כרזות, לציור סוערות, להפגנות קרובות תים

 מן המימסד את תוקף תמיד כמעט כשהוא
 אותו לראות היה אפשר שלו. הימני הצד

 ידיים מנופף גינס, במיכנסי תמיד לבוש
קריאות״מחאה. וקורא

 חדרו בפתח היושב שהאיש להאמין קשה
 וענוב במיקטורן לבוש שמיר, יצחק של

 האיש אותו הוא ומסורק, ממורק בעניבה,
אנשי ואת התחיה תנועת צעירי את שהנהיג

 כאשר לעצירת-הנטיגה-מטיני. התנועה
מח את ומסביר מדבר הוא כיצד שומעים
לה קשה יפות, במילים הפוליטיות שבותיו

 צעירות 17 סביבו שאסף האיש שזה אמין
 הגבוהה האנדרטה על איתם עלה וצעירים,

 מראש- והכריז ימית, של המפורסמת
 ישונה אשר עד ייסגו לא שהם המיגדל

 ימית וחבל מצריים, עם הסכם־השלום
ישראל. בידי יישאר
 את עזב הוא למימסד. עבר הנגבי צחי

 אמו, מנהיגה שאותה הרדיקאלית, המיפלגה
ההח מחליטי של לצד ועבר כהן, גאולה
והלו הצעירה המיפלגה את עזב הוא לטות.
הוותיקה. המיפלגה לשורות וחזר חמת

 הרושם מתקבל הסבריו, את כששומעים
 מדוקדק חישוב תוף. צעדיו את עושה שהוא

 במניעים המוסברת אישית, כדאיות של
 להרחיב מוכן הוא מוצקים. אידיאולוגיים

ושוב. שוב מניעיו את ולהסביר
 מגאולה הגמור ההיפך הוא הנגבי צחי

 הצד מן לו בא וזה עור, בהיר הוא כהן.
 הוא הנגבי; עימנואל מאביו שלו, האשכנזי

 לפחות מתרגש, אינו ובזהירות, בשקט מדבר
 שלו אמא על עצמו. את מסביר כשהוא לא

 היא והערכה. אהבה בהרבה מדבר הוא
 מאביו, שהתגרשה מאז לבדה, אותו גידלה

 עיסוקיה כל למרות שנים. 3 בן היה כשצחי
כפו- אינטנסיביים עיסוקים השנים, במשך


