
שבת הכלים אל ונחבא מאופק כגבר התגלה שיאון דוברוצה לא החת!
 בפינת־האוכל לעצמו התישב להצטלם, סירב אפילו חילה

הכתובה. על להחתימו דיין ומשה גורן הרב אצלו שהופיעו עד בחוגגים וצפה המשפחתית

 שניהם לאן ? אסי איפה ? יולה ,,איפה
נעלמו?״
 ואת יולד, את מצא אפילו הוא בסוף

 הרבי? ״איפה נעלם. הרבי אז אבל אסי,
 בסוף אבל גורן?״ הרב את ראה מישהו

מצאו. אותו גם
 הקרואים בין בינתיים לו הסתובב מנטש

ולא לגשת מכולם וביקש מנופח, חזה עם
הוא בבוקר,״ ״רק שלו. האוכל את כול

 מדי קטן דיין של שהגן ״ראיתי סיפר
 דחפור, הבאתי אז הזאת. החתונה בשביל
 והכנתי הבית, על־יד שהיתר, גבעה יישרתי

במה־לחתונה־ולהופעות. בה
 התגאה, הוא אוכל,״ טון שני ״הכנו
 משמרות, בשתי איש, שבעים זה על ״עבדנו
 ושני תלת־אופנועים, שני טנדרים, חמישה

 הכננו היום. כל שעבדו אוטובוסים־משא
המספר ואותו סטייקים, מאות חמש אלפיים

ים1ו״ המתנות:
שני כולל מתנות, ריכוז לחדר ושהפך

 הברכות, את וזימר בטקס שכיהן אבוהב, רפאל החזן
 עתיקות קירותיו שלאורן דיין משה של בחדר־עבודתו

אמריקאיים. ממעריצים קיבל אותם דיין של ציורים

ת1 בבה 1ח
 נקניקיות. אלפים עשרת וגם המבורגרים.

 משכם, שהביאו בקלאוזה חתיכות אלפיים
בשר.״ קילו עשרים ומאתיים

 הסתובב מנטש מדוע להבין אפשר לכן
 ולא המחותן, היה הוא כאילו הקהל בין

 ה־ ויקטור, לו גנב ההצגה את אבל דיין.
 מי לכל ידיים לחץ בפתח, שעמד רס״ר,

וליהנות. להיכנס כולם את והזמין שנכנס,
 ויקטור,״ ״אני אותו. שאלו אתה?״ ״מי

 זאת ״מה ויקטור?״ ״איזה הסביר, הוא
בכעס. שאל הוא ויקטיור?״ איזה אומרת

 ויקטור אותו חיבק הגיע וכשבן־גוריון
 דויד, ״אהלן, וצעק: בריאות ידיים בשתי

שבאת.״ שמח אני

 שלוש.״ בן היה כשהוא מכות לו שד,רבצתי
★ ★ ★

מאמין! הייתי א7
 הבכירה, הבת התחתנה אשונה ך*

 אלוף־משנה לבה, בחיר עם דיין, יעל 1
 ידם, על עמדה פולה ).48( שיאון דוב

אותם. לחתן והפריעה
 את שאלה היא תגורו?״ איפה ״תגידי,

 וכשהיא לכם?״ יהיו חדרים ״וכמה יעל,
 לסמל פנתה היא הזה, העניין את ביררה

 ״מה אותו: ושאלה הכום את בידו שהחזיק
 אהה ולמה אתה? מאיפה כאן? עושה אתה

מזיע?"
שבמקום עד מזה התבלבל כך כל הסמל

חתונה תו
הבא הזוג את להביא

 2500מ־ יותר ושמילאה במיוחד לכך שהוכשרה ברחבה שנערכה
 המדרגות) (בראש דוב הטרי ובעלה אביה יעל, ירדו אורחים

אהרונה. וכלתו אסי, יעל, של הצעיר אחיה לחופה, אחריהם

 מתנה דיין ולאסי דיין ליעל הביא דויד
 בן־ דויד על מאוד מעניינים ספרים שני

 תפס הוא מויקטור השתחרר וכשהוא גוריון.
 לרדת אותם והכריח אלמוניים צעירים מספר
 חשוב,״ זה הנגב, את לפתח ״צריך לנגב.

להם. הסביר הוא
 כדי למתחתנים, להגיע ניסה הוא אחר־כך

 תפס אז אבל המתנות, את להם להגיש
 נהלל. מראשוני 88 בן זקן חן, נחום אותו
 כמה לו אמר היד, את רבה בשמחה לו לחץ
 מי ולכל לו, והסביר בא, שהוא שמח הוא

 מתחתן מישהו אם שבעצם בסביבה, שעמד
 שהוא כפי ״כי,״ בזכותו. רק זה היום כאן

מאז בן־אדם, מדיין עשיתי ״אני אמר,

 ללהוץ התחיל הוא הכוס, את לרב לתת
היד. את לו

 הסתכל דיין משה בשלום. עברה החופה
 ״תארו ואמר: מאושר בחיוך ד,טלביזיות על

מאמין.״ הייתי לא נשואה. יולד, לכם.
להס דיין משה פתאום התחיל אז אבל
 עם יקוד רבה, בבהילות הקהל בין תובב
 איפה אסי? ״איפה שלו. הפרטי הצלם

להת צריכים הם אותם? ראה מי אד,רונה?
חתן.״

ל אותם הביא אותם, מצא הוא בסוף
 התחילו המצלמות פרנקל, הרב אל חופה׳

בשלום. עברה והחתונה לזמזם,
הסטייקים, אלפי בין להתפזר התחיל הקהל
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