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 יכולים היו שעבר, בשבוע איבצן
 רעיית אופירה. עייפה כמה עד לנחש

 רח־ פשוטה שימלה לבושה נשיא־המדינה,
 ארוכות שעות במשך רקדה בת־ממדים,

 בין ובהפסקה, ידידה, של האורחים בחדר
העל מכרים, עם שוחחה לריקוד, ריקוד

 אחד לכל טובה מילה מצאה זיכרונות, תה
 היא שאותם המאפה מיני את והגישה
אמ נהדר,״ נראית ״את למסיבה. הביאה

מח זו אין כי ידעה ואופירה הכל, רו
 יפה, להיראות טרחה היא לשמה. מאה

 להיל&ם טרחה רעננה, להיראות טרחה
הרפואי. הטיפול של ובתוצאותיו בעייפות

 על אל־ מטוס נחת לכן קודם שעות כמה
 בן־גוריון. בנמל־התעופה מלונדון שבא

 תשושה. כשהיא ממנו ירדה נבון אופירה
התרו שבהם בלונדון, ימים כמה אחרי
 מפגישה ביממה, שעות 20 במשך צצה

 לשיחה למגבית ומהתרמה לארוחת-ערב,
שרצ מה כל אנגליה, מלכת עם ארוכה

 נעמה ילדיה עם להיפגש היה אופירה תה
 לכו- להיכנס המיזוודות, את לפרוק וארז,

 — בבוקר למחרת עד ולישון תונת־לילה
 ובלי מכופתרת אנגלית ארוחת-ערב ללא

 לאוזניהם במיוחד שנתפר ציוני, נאום
יהודיים. תורמים של

 שניצלה אחרי במיטה, כבר כשהיתה
 וארז נעמה עם לשחק כדי פנויה דקה כל

או טילפנה הנשיא, בעלה עם ולשוחח
 בעלת צעירה האישית, למזכירתה פירה
סרוסי. ריבקה בשם אדמוני שיער
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 אותה שאלה י״ לבושה כבר את ״נו,
 לה השיבה בכותונת־לילה,״ ״כן, רבקה.
 המסיבה?״ עם מה ״אבל הנשיא. רעיית
המזכירה. שאלה

שהב אופירה נזכרה הרגע באותו רק
 שלהם. למסיבה לבוא לאיבצנים טיחה

 ויחד התלבשה מהמיטה, קמה נאנחה, היא
נערכה שבו לבית ברגל, צעדה הנשיא עם
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 אופירה שוב הביסה היום באותו המסיבה.
 על התגברה היא היום באותו העייפות. את

 בפעם־המי־יודע- לעצמה והוכיחה המחלה
הו היא מאמץ. לכל מסוגלת שהיא כמה

 העומדים הקשיים את שמכיר למי כיחה,
 עם בגבורה מתמודדת שהיא בפניה,
י מצבה.

 קובהס
פיש וגפילטע

 החלה נבון ויצחק אופירה שנישאו ן*
אנ שני של משותפת חיים פרשת

 בכל מרתקים פרקים למלא היכולה שים,
 מחנכת הצברית, סמל אופירה, ספר.

 בילדים בטיפול שהתמחתה ופסיכולוגית,
וזכ זה בשטח רבות חידשה בעייתיים,

 נבון, יצחק ;מומחי־חינוך להערצת תה
 מי וחבר־כנסת, פוליטי עסקן חינוך, איש

 בדגור־ דויד של במחיצתו שנים שעבד
הש שאף אומרים ויש ממנו הושפע יון,
עליו. פיע

תרבו שתי בין מיפגש גם זה היה
 הארץ, ילידי שניהם ויצחק, אופירה יות.

 הרב יופיה בגלל שונה. רקע בעלי אולם
 נוצצת אופירה, היתד. הליכותיה ונעימות
 היה נבון חברה. בכל מבוקשת וצעירה,

 במיט- וחבר פייטן איש־רוח, של שילוב
 את זה השלימו השניים פוליטיים. בחים

אי בכל למבוקשים הפכו ובמהרה זה,
 ראויה מסיבה בכל כמו תרבותי רוע

לשמה.


