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 ה־ ביום שידר החדשות יומן דיין ך*
מו חתונה על מעניין, סיפור ראשון 1/

 ״נערכה סיפר, הוא ״בבירות,״ זרה. י
 נערכה החתונה לוליינים. זוג של חתונה
 כשמכבי־האש מטר, שמונה־עשר של בגובה

 מבני מישהו שמא ממתינים למטה, עומדים
 סיכם אני,״ הטכס. באמצע יפול הזוג
 אלא חתונה, לאותה הולך ״לא קריין, אותו
בגני־יהודה.״ אחרת, לחתונה הולך אני

 באותו נערכה הירושלמי גני־יהודה במלון
 שיף, ודויד שפירא אלה של חתונתם יום

 של מחתונתם פחות לא מסעירה היתד, והיא
הס אליה, שהגיעו המי־ומי כל הלוליינים.

 המלון, של בריכת־השחייה סביב תובבו
 כשביניהם כחול־אדום, בצבעי מנורות לאור

שפירא. אלה היפהפיה, הכלה חולפת
ובאותה התרגשות, מרוב התנודדה היא

הופ!
מדויד. קיבלה אותן אצבע, כל על אחת

★ ★ ★
במקרר פרחים

טה,1א של מהמספרה שלה חברות
 עומדת שהיא יודעות הספריות, וכל ן ז

 אבל מחרתיים. לציריך, לאירופה, לנסוע
 הרי כי מיוחד, דבר שום קנתה לא היא
 עומדת היא כמו־כן הכל. את שם תקנה היא

 שיש מאוד שמחה והיא טבעות, עוד לקבל
 הטבעות כל בשביל אצבעות שמונה לה

תקבל. שהיא
 החדשה את שם סיפרה גם היא מזה חוץ

ה לכל לחשה היא ״סוניה,״ המסעירה:
ש מאוד והתנצלה אלי, ״צילצלה ספריות,

 אחר־ שלי!״ לחתונה לבוא יכולה לא היא
וסיפרה קולה, את יותר הנמיכה היא כך

 להם יש כמובן. אדנאואר, האורח? זה מי
שלה. החתונה ביום בדיוק איתו ערב ארוחת
 כי צרותיה, הסתיימו לא עדיין ובזה
 כבר היתד, והכלה מסודר, היה הכל כשכבר

 פתאום ניזכרה לירושלים, בדרך אמה, עם
בפריג׳ידר. זר־הפרחים את ששכחה האם

ה זר על לוותר היה שאי־אפשר מובן
ש לאחר סיבוב, עשתה המכונית פרחים.
 לתל־אביב, וחזרה לצריפין, כבר הגיעה

מהמקרר. זר־הפרחים את להוציא
 שדה, עליזה משלו: בעיות היו לחתן גם

 שעברה, השנה של מלכת־היופי למשל,
ל מוזמנת להיות מעוניינת מאוד היתד,

 לרמוז וניסתה וגיששה גיששה היא חתונה.
 אותה. הזמין לא הוא אבל הצורות, בכל לו

ש מעוניינת איננה אלה שכלתו יודע הוא
היפה כל את שלהם לחתונה יביא הוא

ב יפה הכי להיות רוצה היא שלו. פיות
 שמחה לא מאוד גם היא זה בעד חתונה.
שם. תהיה חבס שדיצה

★ ★ ★
בפרווה יפהפיה
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ו האמא מוכנים. היו והכלה חתן ף*

 בפתח עמדו הצדדים שני של האבא ן ♦
עמד איתם ויחד הקרואים, ידי את ולחצו

^ ף 11 |  נו־ בצורה הכלה נרגשת 11ה
/ ! שלא התרגשות ראה, |1!11 ו

הנשואים. שלפני הימים בשלושת סמנה הרפתה
ואשוו צעד

על מאושרת אלה

ה הענקת הוא שלהם הנשואין בחיי
טבעת. עוד יהיה השני הצעד טבעת.

טבעות. עוד לה להעניק הבטיח שדויד
כלתו, אחרי שיף דויד מחזר נישואיהם לפניאוזו־ון חיוור

 אותה תוך הראשון. בחיזור החל מאז כחדשיים
אותה. ולשאת ידה, את לבקש אחריה, לחזר להכירה, הספיק תקופה

 ימים שלושה שכבר סיפרה גם התרגשות
 לגמרי איבדה היא איתה. מה יודעת אינה

 מטפסת היא עצבים, כולה היא הראש, את
 היא הציפורניים. את ואוכלת הקירות על

הקוסמטיק ואצל אנטה, בסלון היתד, כבר
 מרחוב אסתר המכונה גורלי׳ אסתר אית
אסתר. אצל ושוב אנטה אצל ושוב גזר,

 ידיים שתי עם סיפרה היא זה כל את
חתונה, טבעות ושתי באוויר, המתנופפות

 וגם צילצל בעלה ״גם בלחש: יותר עוד
 לא שהוא מאוד מצטער שהוא אמר הוא
 שלי.״ לחתונה לבוא יכול
 את לשמוע מאוד הצטערו הספריות כל

 ובעלה. סוניה הם מי אותה ושאלו זה,
 אותם, שאלה היא יודעים?״ לא אתם ״מה?
 לבוא יכולים לא הם ובעלה. פרס סוניה

 והם חשוב, אורח להם יש כי לחתונה
בו. לטפל צריכים

המתחוה
נבון ואופירה

 הייתה הכלה עם ביופיה
 משמאל) חבס(שניה דיצה

מימין). (שניה ארז, לשעבר

? | ! | | | ן ך  י םקיבו'בח רמלויה ך
11. ! 11 | |  בני־ה־ בין נשיקות, ש
נוימן. ויואל רות מזמן, הגרושים זוג

 כף לפי המנבא האיש שאול, שלום גם
 לקרואים, הידיים את לחץ שהוא בשעה היד.
 שהוא לחתן אמר איך להם, סיפר גם הוא

 לו. האמין לא החתן ואיך להתחתן, עומד
מתחתן. כן החתן עכשיו והנה,
ד,מי של הידיים את לחצו המי־ומי כל
ה נכנם החתונה. לתוך ניכנסו ואז ומי׳
 ריי בחנה מקושט שהיה רייכר, גדעון כתב
הנה שני. מצד גן־מור ובציקי אחד, מצד
היתד, היא כי יותר, אותו קישטה ריי

יפה. פרווה מלאה
 סאן־ ממיצי פרידמן מירה לשם נכנסה

 משה נכנס המיצים. מאותם בתה, עם פרש,
ובעצ בכבודם שניהם כרמל, ומשה ברעם

 ואופירה נבון יצחק גם לשם ונכנסו מם׳
ובעצמם. בכבודם הם גם אשתו,

 יום כל מאוד, עסוקה אשד, היא אופירה
 הילדים בכל פסיכיאטרי טיפול מטפלת היא
 טיפול מטפלת היא ראשון וביום אילן של

 היא ולחתונה מיחא, של בילדים פסיכיאטרי
משם. ישר הגיעה

★ ★ ★
הפ;יפ עד סדט

 בחמש־ ,הגיעו כבר שכולם אחרי ^
להתחיל. צריכה החתונה היתד, וחצי,

 והוא אחרות, בחתונות עסוק היה הרב אבל
להתעצבן. התחיל והקהל חיכו, הכל בא. לא

 להיות מתחיל כשהוא קהל עושה מה
 וחצי שש בשעה לאכול. מתחיל הוא עצבני?
 יוצאת בפראות האוכל על הקהל התנפל

 המלצרים, על התנפלו ההמונים הכלל. מן
הצל על קפצו אותם, הפילו אותם, דחפו
בהתלהבות. אותן וזללו חות

 עמדה היא בבכי. פרצה שולה המלצרית
אותה דחף וההמון גדול סלט־פירות עם שם

 בכתף אותה ופצע הסלע על אותה והפיל
הסלט־פירות. כל את ושפך

 היה לא היפה יהודה המלצר של גורלו
ב סלט של צלחת לו העיפו יותר. טוב

 עשר כעבור אותו. ודחפו אותו הדפו פנים,
האוכל. גם ואיתר, נגמרה, המהומה כל דקות

 דיצה למקום הגיעה נגמר, כשהאוכל ואז,
פר וכובע מהודרת כחולה חליפה עם חבם׳
 מאושרת היתר, לא הכלה הראש. על חים

כש מאושרת פחות עוד הפכה והיא מזה,
ה של אשתו אילני, אירית למקום הגיעה
ה על יהלומים ערימות עם אילני, קבלן
ידיים.

 מצב השתפר קולק, טדי הגיע כאשר אבל
 בסגנו, מלווה היה הוא הכלה. של רוחה
בהז שהצליחה נוימן, ברותי מלווה שהיה

 של הבוס עם לדבר אפילו מסויימת דמנות
פנים־אל־פנים. שלה, הסגן

★ ★ ★
בידיים מרק־הגודאש

 את לו שערך זה שיף, דויד של חיו
 מצורת התרגש לא כמחנה, החתונה

 לעשות אפשר מה ״נו, הישראלית. האכילה
אמר. הוא הללו,״ הישראלים עם

 ממנו. פחות עוד התרגש המלון מנהל
 ״כשערב- אמר, הוא נורא,״ כך כל לא ״זה
 אנשים היו גורודצקי של החתונה את תי

 תפסו והם שכאן, מאלה חשובים יותר עוד
 ומרוב אותו, חללו חי בשר של שיפודים

בידיים.״ מרק־גולאש אפילו אכלו תאווה
 התחילה החופה הרב, גם הגיע סוף־סוף
 ירדו המכובדים הקרואים וכל והסתיימה,

 החתונה את סיכמה אלה לרקוד. לרחבה
בהצ שהייתי הרגשה לי ״יש עצמה: של

 בחתונה מכסימום, ״או אמרה, היא גה,״
אחרת.״ מישהי של
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