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 התכלית חסרות הסלוניות המסיבות עליהם
 בבית מועדון קבלו חברה׳ אירגנו והטעם,

 יחד. ומבלים נפגשים הם בו אמריקה ציוני
 להרצאות מאזינים אמנות, סרטי מסריטים הם

 נושאים על מתווכחים ואמנותיות, פוליטיות
ורוקדים. שונים,

 התפרקות מוצאים זו מעין פגישה לאחר
אופירה בהם ברחובות, קראקוביאק בריקודי

הראשית. המרקידה היא
 שקטים אחרים, עיסוקים

 הם עליה, המקובלים יותר,
וקריאה. בפסנתר נגיזה

בול אופירה של צבריותה
ובתכונו בחיצוניותה' שת
 שהיא ברגע יחד. גם תיה

 היא הצבא מדי את מסירה
יש מלבושים ללבוש נוהגת

חול ובעיקר עממיים ראליים
ה מקוריות. תימניות צות

מש היא בהם המעטים עדיים
או נושאים הם גם תמשת

 לכל מעל אך ישראלי. פי
עצ בטחון אותה מאפיינים

לב. גילוי עם בולט מי
ווע ידי על כשנבחרה

לה נתבקשה השופטים דת
ב הופיעה מדוע מיד שיב

הי ללא ענתה תימנית, חולצה
 חולצה שלבשתי ״לפני : סוס

 להיראות עלול הדבר כי אמנם חשבתי זו
 השופטים, על בכך להשפיע רציתי כאילו

 לובשת אני כי אותה, לבשתי כן פי על אף
תמיד.״ אלו חולצות
 לנסח אופירה נתבקשה בחירתה לפני
 העולם. נערות אל שתופנה קצרה סיסמה

 בשביל כדאי ״העתיד :מיד זאת עשתה היא
למענו.״ להילחם
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 אימון עברה ארז אופירה טוראית "1 שלפניו המטרה ״אד
האימונים. חודשי את לטובה זוכרת היא אחרת. חיילת בבל בסיסי

ד אי ה ״ ת ה הי כ סי מ " ה  מיוחד בראיון ארז אופירה כתבת י
רב. עצמי בטחון לה יש חיילים. של חנוכה במסיבת מעברה בת עם

החוו חיל׳ מתחת מ

 !״בעדו להילחם בכדי כדאי ״העתיד
 להילחם מוכנה עצמה היא אופירה. טוענת

תחנך. אותם לילדים יותר טוב עתיד בעד

 היא כמחנכת. עתידה את רואה אופירה כי
 לוינסקי שם על למורות הסמינר את סיימה

ה נסיונה את כמורה. הוסמכה בתל־אביב,
 בחופשת בקייטנות נוער בהדרכת רכשה קצר

 למבוגרים העברית הלשון ובהקניית הקיץ
שנה. משך לימדה בו לעברית, באולפן
 למחנכת. מורה בין מפריד קו מותחת היא

מהו מבתים נקיים ילדים ללמד הטעם ״מה
 איך ויודעים בנימוס להתנהג שחונכו גנים

 ״הסיפוק אופירה. אומרת ולדבר,״ לאכול
 חשוך מבית שבאו ילדים חינוך הוא האמיתי

 סדירים. בלתי משפחה מחיי הסובלים ועני,
 טובים, אנשים שיהיו לחנך רוצה אני אותם

נאמנים.״ ואזרחים חברים
 המאוחדת התנועה חניכת שהיא אופירה,

 בחברה כיום מבלה מדריכה, גם היתה בה
שנמאסו צעירים כמה במינה. יחידה עירונית

הכיפה בהצגת הילדים צועקים אותך!" יטרוף ״הזאב ביןחובבויותיה נמנה אינו הספורס הכימי.
והתמימה׳ הקטנה הילדה תפקיד את אופירה משחקת בה האדומה, השחיה. בבריכת נהנית היא אולם המיוחדות,

 בבית, לבד היותה בעת לאופירה. הצלילים צליל
פסנתר. על בפריטה להשתפך בחדרה, להסתגר אופירה אוהבת
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