
*  נפתח 1960 שד התנכ״י חיתן י
 המלכים במלון חגיגי בטקס השבוע | ן

 ראש־ההמשלה, משרד ערך שם בירושלים,
 חתונתו טקס את התנ״ך, לחידוני האחראי

 החידה חכם. עמום העולמי התנ״ך חתן של
 שזכו המאושרים, את שהעסיקה הגדולה

 הכיר כיצד היתה: לנשף, הזמנות לקבל
אטאסי דייזי בחירת־לבו את התנ״ך חתן

 לחתונתו שבא עמוס, של משפחתו קרובי
 אפורה, עניבה ענוב כחולה, חליפה לבוש

 בה קלות באותה כמעט לשאלה השיבו
 שאלות על וחצי שנה לפני הוא השיב

 שחורת־ דייזי הפופולרי: החידון שופטי
 הוא הערצה. מכתבי לעמוס כתבה השיער
 התל־ הבית עקרת של הנשי החן מן הוקסם

 של למשק־הבית השנים כל שדאגה אביבית׳
 קטן בית־חרושת בעלי אחיה, ושני אביה

 שנאמר וכמו פלורנטין. בשכונת לחלבה
 דייזי כי חכם נוכח ויאהבך!״ לחכם ״הוכח
 ״ליבבתיני בפסוק נזכר הוא עליו. אהובה
 לה: ואמר ט), ד, השירים (שיר כלה!״ אחותי
 ע״א). קי״ט (אבות כלה,״ בואי כלה, ״בואי
 רק המשיבים קיבלו זו תשובה על אולם

אחת. נקודה
 אטאם, משפחת .קרובי היו אחריו הבא
 עבורם המוזמנים. 700 מתוך כמאה שהיוו
 עשו ״הם יותר. מסובכת השאלה היתר,
 בראש ועשו ם־וצדקה, של, בבית־הכנסת הכרה
 ),60( לבנה לאה סיפרה ככה,״ לשני אחד

 איזה אפילו הלכו ״אולי הכלה. של דודתה
 אומרים שהם מה לקולנוע, פעמים שלוש
 שלהם הלב כי החליטו ואז נכון, שלא

 כבר דייזי בזה? רע מה להתחתן. בשביל
 זה. בעד אנחנו טוב. זה .40 או 35 בת

דתית.״ משפחה אנחנו
אחת. נקודה קיבלה היא גם

★ ★ ★

תשופתד!״ תגי ״דייזי,
 לפ־ עמוס הפסיק החתונה לפני ומיים *
 כמו שאלות׳ שואל התחיל הוא חידות. תור 7

 אדם!״ מכל הלומד חכם?! ״איזהו שנאמר
 הד״ר דודו, נמצא בביתו א׳). די (אבות;
 הציידים איגוד ראש יושב שפירא, מלאכי

 עמו בילה שישי, ביום אליו שבא בישראל
 ולא חם אוכל אכלתי ״לא החתונה. ערב עד

 שהיה מלאכי, סיפר סיגריה,״ אף עישנתי
ה הצייד על לוותר המאורע לכבוד מוכן

 הוא לו. ״עזרתי בשבת. שלו מסורתי
 לענות שיכולתי שאלות מיני כל אותי שאל

דודו.״ בתור עליהן
 יכול אני ״מה עמוס: של אחרת שאלה
 מלאכי אשתי?״ לב את לשמח כדי לעשות

 אותו לימד הוא התשובה. את מיד מצא
 לי תני דייזי, ״דייזי נפוץ: אנגלי פזמון

ש לפני אחדות דקות תני!״ תשובתך, את
 ביקש הדוד, אל עמום מיהר לחופה הוכנס
על השיר מילות את לו שיכתוב ממנו

 אחרי לכלתו אותו לשיר רצה הוא פתק.
החתונה.

★ ★ ★
הכלה:״ את ״שירימו

דמה החתונה לפני שעות לוש
המפורסם. התנ״ך לחידון בכל הטקס

 טובים, ירושלמיים יהודים כמה נמצאו כי
 הנזלכיס, למלון הוזמנו לא מה שמשום

 כרטיסי־הזמנה. תמורת טוב כסף הגיעו
 פרנקפורט, ראובן המוזמן היה חד מש, כמעט
מבצ כשמכיסו ירושלמית במספרה שישב

 תמורת המקום על לירות 20״ ההזמנה. בצת
 את משחיז כשהוא הספר הציע ההזמנה,״

 על המוזמנים ויתרו לא זאת בכל סכינו.
 אחרי מיד מכובדת. בחברה להימצא הפיתוי

 בפני נסגרו המלון של הכבדות שהדלתות
 לבוש גבר המדרגות על קיפץ המבקרים,

 הלבנה השערות רעמת בעל שחור, מעיל
הדתות שר היה אחריו הבא המפורסמת.

טלית. ראשיהם כשעל במקצת, נבוכים חכם ועמוס דייזי נראורחונה מתחת
 למהלך הפריעה בנגינה, התזמורת פתחה רגע באותו בדיוק

החופה. אחרי מיד המקום את עזב הזוג, את שבירך טולידאנו, יעקב הרב נראה מהגב הטכס.

 על לחזור נאלצו השנים חכם. ועמוס בן־גוריון דויד המצלמה לפני ניצבים
רב ברצון זאת עשו העתונוון, צלמי בקשת לפי השניה, בפעם היד לחיצת | ^

ד״זי. הכלה של משפחה קרובת התפעלות, מלאת ניצבת, ביניהם פניהם. על רחב ובחיוך

 הכלה היתד, אחריו הבאה טולידאנו. יעקב
עצמה.

 פילסו ביג׳י של שומרי־ראשו החל. הטקס
 בזרועו תפס הוא הראשונה. לשורה דרך לו

 כך אחר כשושבין. אותו ליוד, חכם, של
 שלחו בקושי פנימה. פרץ הקהל המבול. בא

 לרגע לניפוץ. וכוסית יין בקבוק לחופה
 הצליח שלא קטן ילד ורק שקט, השתרר
 ״אבא, בקול: באביו גער המאורע את לראות

הכלה!״ את שירימו תגיד
 אף לאבד לא כדי להסתער המשיך הקהל

 חזן אבועל, רפאל הקידושין. מטקס רגע
 מפואר, במלון טבח כשל לבנה במצנפת

 שישבו הכליזמרים ארבעת הטקס. את ניהל
 כלום. ראו לא השניה בקומה המרפסת על
 את עמוס על כשהלבישו הטקס, באמצע רק

 ״מזל לצעוק: פתאום התחילו הם הטלית
החתונה. במארש ופתחו טוב!״

״ ״הרי אמר: עמום ת...  בירך^ טולידאנו א
 אבל החל. לוחצי־ד,ידיים של הגדול והמצעד

 הזוג. אל לא המצלמות, אל הסתכלו כולם
 בגיל שעלתה הכלה, יד את שלחץ הראשון

 י פעם!״ ״עוד בן־גוריון. דויד היה מיוון, 12
 נקודות שתי נכנע. ביג׳י הצלמים. צעקו

לעתונות.
״נשי לצלמים. הספיק לא זה כל אולם

 פקח עמום מעמוס. מהם אחד תבע קה!"
ה הנשיקה את תמהות. עיניים זוג עליו

ב בירח־הדבש לתת התכונן הוא ראשונה
 היתר, לא לו גם אבל קהל. בפני לא טבריה,
 עוד קיבלה והעתונות נכנע הוא ברירה.

נקודות. שתי
ה הזוג יצא הסתלקו, האורחים כשרוב

 עמוס בחוץ. שהמתינה המכונית אל מאושר
 ואמר: לבו רחשי על להתגבר היה יכול לא

. הזה לזמן והגיענו וקיימנו ״שהחיינו . . 
לטבריה.״ נוסעים

סתם דחתן להיות הונו התרו נשחתו

כבעל חמן אין

באה הנדה
להיכנס, היה יכול לא

 מלווה בירושלים, המלכים למלון
ש הסקרנים, קהל אביה. על־ידי

הרחבות. המדרגות את עבורה פינה
ש המאושר, הזוג פני על שפוךמסו־יס חיוו

ה 700 של ידיהם ללחוץ נאלץ
החופה. את שקישט המיוחד השטיח נראה מאחוריהם מוזמנים.

ד, ,״,״.״ן ״:״.״ל: המתחרה ברכת
משולהבים. קרובים על־ידי נחטף שעמוס לפני לחתן, בקושי
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