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 נבטו שבעדה מורא, יהודה שר בתו שמוה,
ובדידותה נשואיה ■ודוחה, עד מסבות השבוע,
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היא ואפלה חרבה לארץ שלא הוריה הנסיעה בדמשק. נולדה צוריה במיוחד. בדמשק, אמה הרתה השני, בנם יאיר,
בירושלים, בבצלאל כשלמדה נוסעת. לצורכי מיותרת נראתה כבר לירושלים בטרם עוד כמורה אביה שימש שם

והמפונק, המקסים הצעיר את פגשה בלבד. לידה אך הראשונה, מילחמת־העולם פרוץ
אך ספרדי, הוא כי כששמעה נבהלה עם הסתיימו לא המישפחה נדודי חזרה לשם בירושלים, אותו ילדה

 מידבר ומעיל תימני, תכשיט מדגימה עופרהזוהו נעות
 היתה היא ליטסדורף. פיני שתכננה למשכית,

שמה. ומכאן שלה העופר מעיני התרשם אביה לידיים. דוגמנית בעיקר

 שעות את מסיימת שהיא ן*
טון במלון הארוכות העבודה ^ ל  הי

 היא לביתה, בדרכה ויוצאת בתל־אביב,
 שעת המכונית. חלונות את מגיפה

 עולה כשהיא מתקרבת. הפינוק
 את מאכילה מתנתקת, היא לדירתה
ה הכלבה  בסיפרו דמות שם (על לונ

 היא בורלא). יהודה אביה, של הראשון
 לעולם נותנת אינה בבית, נשארת
 לבד ״להיות הפרטית: לפינתה להיכנס

 שלא עד מכירים לא שאנו לוקסוס, זה
ה. בו, התנסינו  שגובל לוקסוס מין ז

בשחיתות."
 פרנק את לשמוע יכולים הבנים

 אך בידיוני, מדע סיפרי ולקרוא זאפא
ה האלף בפעם חוזרת היא אנ  קרנינה, ל

טי את סיבליוס. או מוצארט ולתקלי

 לשמוע. מסרבת היא החדשות
 מעבר והסוערת הגועשת המציאות

 אינה לרוחה, אינה דלתה למיפתן
 בגעגועים בכמיהה, בערגה, משתלבת

 רחוק חלום אותו אוטופית לאותה
 אחיה התחנכו שעליו נכסף, לדבר

ואמא. אבא בבית ואחותה
 החום בורקות, העיניים אבא. בית
 רצים הזכרונות מחדש. מחמם שספגה

 מוסתרת, אינה הגאווה זה, אחר בזה
 של כזו סאגה עוד תימצא היכן

הבורלאים?
 היא בת־הזקונים. היתד, עופרה

 יהודה הגיע לשם בזכרון־יעקב, נולדה
 כדי .ומחנך, משורר סופר בורלא,
 בכורם את עברי. בית־ספר להקים

את בירושלים, הוריה וילדו הרו עודד

 אחת לונה היתה כבר שלפניה הכלבה,
 צנוע בבית מתגוררת עופרה שנפטרה.

בעשרות מוקפת היא ברמת״אביב. לדוגמא

 מזכרות עליה. אהובים ורהיטים טפרים כתבים,
 שהיא בורלא, יהודה הסופר האהוב, אביה מבית

בזכרון־יעקב. לו שנולדה שלו, בת־הזקונים

 נדדה מזכרון־יעקב הרביעית. הלידה
 התיישבו ולבסוף לחיפה, המישפחה,
 הנדודים הנביא. יונה ברחוב בתל־אביב,

 לבית ההגדה — מהסאגה חלק הם
 שנה, 400כ־ לפני שהחלה בורלא,

 לארץ־ הבורלאים ראשון כשהגיע
 לארץ היצמדות של שנים 400 הקודש.
 דורות 12 ומשעבדת, קסומה אהובה,

 ימשיכו חפצה ובנפש הארץ, את עבדו
הדורות. קץ עד

 צאצאיו: שמות את חידש אבא
 נושאים כולם וצוריה, יאיר עודד,
 שנים אלפי לאחר שחודשו שמות
 בספר־הספרים. רק נשתמרו שבהם

 אך שתיים, או אחת לה, קדמו עופרות
 עופר עיני — עיניה את אבא כשראה

עופרה. שמה נקרא —
 תרבות. אווירת ספוג היה הבית

 המעגל, במרכז האב פינה, בכל ספרים
 פטריארכלית. מישפחה נערצת, דמות

 האהבה את לחתוך היה אפשר חם. בית
 ו״הילדים אוהבים שההורים בית בסכין.
עליהם". מתים

 הוא ממנו. יותר עוד ספרדיה הפכה
 לחינוכם וסבלנות זמן הקדיש

 עטפה והיא הילדים של ולהשכלתם
ובחום. באהבת־אם אותם

 סופרים פתוח. בית היה הבית
 את אהב ביאליק ובאו. יצאו ואמניס

 לבקרם, הירבה אהבת־נפש, אבא
 לספרדים שינאתו על הטענה ובכלל,

 לכך סימן שום היה לא מגוחכת,.
 בשעות בא היה ו׳ יום מדי במציאות.

 אחרים תה. כוס ושותה אחר״הצהריים
 אמא. ממאכלי ולטעום לבוא אהבו

 כל בשבוע, קבוע סדר היה למטעמיה
 אשכנזי שלו, המיוחד והתבשיל יום

 מתפארת. עופרה לחילופין. וספרדי
אמה. כמו לבשל מרבה היא

 של סטודנטית בורלא מרים
בבית״הספר הראשון הדור 19 בת אמא

גן־־גוריון. דויד על אהובה שהיתה בירושלים, בצלאל
הבול* מהנערות היתה:19 בת שכוח

 לה והיו בתל־אביב, טות
הספרדיים. הבתים ועשירי מטובי שבאו מחזרים

כוסתה

* א, ך ב א א צ א  ס״ט, של לדורות צ
יחיד בן טהורה, ספרדית אצולה 1 1

 הגיעה מרים, אמה, להוריו. ומפונק
את ששיכנעה אחרי ,1911ב־ ארצה

 הרדיו ממקלטי אחד היה בביתם
 מוסיקה צלילי בעיר. הראשונים

 לא הרבנים את לרחוב. נשפכו קלאסית
אותנו, סוחבים לימי־הביניים אבא, אהב
 יחס ונשמרה, היתה מסורת אך טעז•

 לחלקיה עז וקשר למבוגר וכבוד
 התגורר סבא המישפחה. של האחרים

 אחד עמדו לבקרו, כשבאו בירושלים.
 אהובה דמות ידו. כף את ונישקו אחד

! ל י ל א י ב ך׳ כולם. את באהבה קיבל ונערצת, ל א
ידו את מנע מורת־רוח, להביע כשרצה 1-----------------

כעסו. את שעורר צאצא מאותו
 אמא שנים, 13 לפני נפטר אבא

 עופרה אין שנפטרה מאז שנתיים. לפני
׳ עוד. לבכות יכולה
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