
 הממון אצולת אשכנזים? ספרדים,
 אצולת האשכנזים, של זו את הקדימה

 שפיגרה בוודאי האשכנזים של הרוח
 למדנים הספרדים. של זו אחרי

 ליד ישבו רודות דורי חכמים, ותלמידי
 כמה מעטים, מעטים, אבות, קיברי

 בצפת, כמה בירושלים, מישפחות
 כשהגיעו בטבריה. אחדות מישפחות

 גיחוך. קצת עוררו מאירופה יהודים
מינהגיהם פניהם, חיוורון תילבושתם,

רד אחדים ימים אחרי ושפתם. א  ב
 ניצלו כאש, פניהם האדימו הקודש
 ספרדים, קיפוח האכזרית. הקיץ בשמש

 אז, לא פיתאום, מה שניה? ארץ־ישראל
 בבוא ותעלה שתצוץ אחרת אופרה זו

 ,100 או ,200 או שנים 300 עוד העת,
 האישי מנסיונם חלק לא שנים, 75 עוד
 בת ומרים והס״ט יהודה צאצאי של

לאשה. שנשא היפה, אודסה
מישפחתם. לידי נתגלגלה מיצווה
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כתבה. עופרה גם עקביא. עלילות עד השנואה מאשתו קוראים דורות
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תל״אביב. בצפון נעים, אן צנוע, בבית לונה, עליה, האהובה הכלבה ועם
ש

 בצה״ל. התרבות באגף בידור מדור ראש אז היה הוא
 אם שנה. 32 מעמד החזיקו הנשואין האב. משמאלה

כאן. חיה ועופרה לים מעבר ימיו רוב חי ארנון כי

ועופ־ ארנון של החתונה ה111"111ר
\11\  בבית־הכנסת נערכה רה 11411111ב 1.

במדים. לבוש כשארנון רמח״ל, מועד אוהל הספרדי

^ 32 כעבור ד־ ^ ה שנ
חיו וארנון עופרה עופרה. ועם אורן הבן עם ארנון

 בעיקר כתפאורן, עבד ארנון שנים. משש יותר בנפרד
 מן שניצול גרמניה, יליד עצמו הוא בגרמניה. באופרות

עליית״הנוער. במיסגרת ארצה הבאתו בזכות השואה

 אמנו. רחל של קיברה מפתחות שמירת
 ופתחו האבות אצו דורות במשך

 את הרחמים, חודש אלול, בראש־חודש
 באות היו ישראל ובנות הקבר שערי

 ומבקשות אמן קבר על נרות ומדליקות
 רפואה מבקשים ישראל ובני פרי־בטן,
 עד מקיים בבנים, הבכור עודד, ופרנסה.

 ויורישה בידו, זו ומשמרת מיצווה היום
אחריו. לבכורו

 אמא בת־תפנוקים, בת־הזקונים,
 חודשים 11 בת לה. זהב של שלב טענה

 הסמוך לבית־הכנסת עירומה רצה
 קצת כשגדלה אביה. ליד לשבת לביתם

 שיערה לא טמפל, בשירלי התקנאה
 למדה, שיריה כל את אך תלתליה, ולא
רקדה. מחולותיה כל ואת

 לה רקמה עלמה, והיתה כשגדלה
 היו רבות לא יפהפיות. שמלות הדודה

 משכה מקום בכל בעיר. היפהפיות אז
 בפוטו־אלכסנדר ביופיה. תשומת־לב

 תמונתה את הציגו אלנבי, שברחוב
 החלון נמצא אחד בוקר בחלון־הראווה.

חסרה. והתמונה מנותץ
 מנערות־הזוהר אחת היתה היא

 שמות .איזה תל־אביב של הראשונות
 את לסיים כשעמדה בבחורים!״ עשיתי

את לפתוח עמדו הצבאי שירותה

,וחברה טיילור ליז את מארחת עופרה
ליז. נפצעה הביקורים באחד המכסיקאי.

בחלוק. לבושה צה״ל, פצועי לבקר לרדת עופרה על־ידי שוכנעה היא
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