
המיליונר
 האמריקאי

 שתי לקח
 בטדמת, בנות

 באתת התאהב
 ויצר מהן

בעיירה אגרה

 אייזי? היהודי המיזיוגר
 ארוסתו כחברת כימי?

 מ■ (בתמונה חרר עופרה
 שד טובה וירידה ימין)

 האי• במסיבת כגי-הזוג
 במ■ שהתקיימה רוסין

סירושדיס. ״הירמוך דון

מזל,״ לך תביא הזאת ילדה
לפ שעמד חרר ליעקב חרב אמר !

 חדש עולה חרר, וחסר־אונים. נבוך ניו
 שבהרי ביודשמש העיירה ותושב מטנג׳יר

ב קיווה במקצועו, ומוהל מורה ירושלים,
 ז׳ולייט, אשתו, לו תלד הפעם כי לבו כל
 חמש כבר לו היו הכל, אחרי זכר. בן

 טובות כולן יפות, כולן — בבית בנות
 למרות והנה, בבן. חפצה נפשו אך —

בהר שתלד. התיקוות למרות תפילותיו,
 בפעם בת לו נולדה אשתו, של זה יונה

שנה. 17 לפני השישית,
הכ לא היפהפייה התינוקת עופרה, אך
להו נולד הולדתה לאחר שנתיים זיבה,
 נולדו שלמה ואחרי שלמה, זכר, בן ריה

 חמישה זה, אחר בזה חרר למישפחת
ה המישפחה מונה כיום נוספים. בנים

 בנוח שש ילדים: שנים־עשר מאושרת
בנים. ושישה

 שהביאה היחידי המזל זה היה לא אך
 ־ממש אלה .בימים חרר. למישפחת עופרה
 בבית- 198 הנשיא שברחוב הבית שרוי
עצומה. בהתרגשות שמש

 מכוגיות
ת ת מלאו תנו מ

 הילדים הושארו כחייחם ראשונה 1•
 יותר. המבוגרות אחיותיהם להשגחת /

סיא שבמדינת לוושינגטון נסעו ההורים
עופרה. עם יחד ארה״ב, טל,

היפה אחיותיה שתי ומרצדם, רותי
 את בהתרגשות מספרות עופרה, של פיות

בסע ששינו האחרונים, השבועות אירועי
המורה־המוהל של מישפחתו חיי את רה

 ומפקד החבריא־קדישא מנהל חרר, יעקב
ביודשמש. של האזרחי המישמר
 בעלת יפהפייה צעירה 19וד בת רותי

חשו־ בחולצה לבושה גולש, בלונדי שיער

רבה צפיפות
תנאי שגם המישפחה בני

 עם עתה הילדים. מרובת ג׳מיל מישפחת בבית שוררת
 מקווים למישפחה הקרקעות בעל המיליונר של היכנסו
יותר. מרווחת לדירה לעבור יוכלו והס ישתנו מגוריהם

 כאשר רק לובשת היא שאותה גב פת
 נמצא אינו ושומר־המיצוות המחמיר אביה

 הגורלית. להתרחשות עדה היתד. בבית,
לירוש עופרה עם נסעתי רותי: מספרת

 מישקפי-הראייה • את להחליף כדי לים
 התחנה ליד 6 קו של בתחנה עמדנו שלה.

 שברולט, מכונית עברה ופתאום המרכזית,
המכו את חייל. ירד ומתוכה לידנו נעצרה

 הציע הוא .30 כבן שחרחר צעיר נהג נית
 העיר, למרכז אותנו והקפיץ טרמפ, לנו

נסיעה. דקות חמש מהלך
 אייזיק ששמו לנו אמר הוא בדרך

 עוזר בארץ, מפורסם איש שהוא ג׳מיל,
ש לו וכשסיפרנו הרבה תורם למוסדות,

 מעוניין שהוא אמר מבית־שמש, אנחנו
להת לו לעזור ואולי המקום את להכיר
 והוא מוהל, שלנו שאבא לו סיפרנו פתח.
 תיכף לו אמרתי אני שלו. אבא שגם אמר
הת לא ממילא הוא אבל חבר, לי שיש
 הוא לשברולט, שעלינו מהרגע בי. עניין

 לה ואמר עופרה, על להסתכל הפסיק לא
הת לא היא איתה. להתחתן רוצה שהוא

 שלה בחיים פעם אף הכל, אחרי ייחסה.
בחורים. עם יצאה לא היא
 ראשון. ממבט אהבה ממש היתד, זו

 מיספר־ את לקח הוא אותנו הוריד כשהוא
 רוצה שהוא ואמר טילפן ולמחרת הטלפון,

לבקר. לבוא
 להאמין. יכולנו לא למחרת, בא כשהוא
 הוא במתנות. מלאה היתד, שלו השברולט

 נעצרה הבית וליד אותה, לרוקן הספיק לא
בסך־הכל במיצרכי־מזון. עמוסה מונית

 עופרה נולדה שבו הבית בבית־שמש. 198 הנשיא שברחובהכלה בית1
 בת המישפחה חדרים. שלושה בת רגילה עולים דירת הוא

עופרה, הקודם. מביתה הרחק לא הנמצא (משמאל) נוסף בית קיבלה הנפשות 12
2 י י . — 6

 בוושינגטון, השוכן חלומי בארמון חייה שארית את לבלות עתידה זאת, לעומת
 חיה, אגדה יצרה מעיירת־הפיתוח, סינדרלה היא, ג׳מיל. אייזיק לארוסה והשייך
מהארץ. האגדות פסו לא כי והוכיחה הקצה אל מהקצה מישפחתה חיי את שינתה


