
ה בבית התאספו שהמחמנים אחרילחופה בדוי־
ה לגיא בתהלוכה כולם יצאו אהבה,

ועל תפילה ספר בידו החתן, צעד בראש החופה. נערכה בו מיוער

וב גיטארות כשבידיהם חבריו צעדו לידו עילאי. אושר הבעת פניו
 בהתרגשות, החתן את חיבקו אחרים ידידים נלהב. חסידי ניגון פיהם

בשטחה. הכל קורנים כשמסביבו וליטופים, נשיקות עליו המטירו

 מאוד: מוזרה חסידית חתונה זו יתהה
חוגגים. צעירים מלאים היו החדרים

 ארוכה ערבית שמלה לבושה יחפה, 'נערה
 ושרה בגימארה ניגנה לבנה, פעם שהיתר,

 של ברכיו על אמיתית. חסידית בהתלהבות
 נילקח כאילו שניראה ומזוקן, צעיר גבר
 במיני נערה ישבה שיער, מהמחזמר ישר

 לבועה בועה בין סבון. בועות שהפריחה
 סגול לבוש בחור בזקן. צמות לו קלעה
 פאו־ בתפקיד שליאפין כמו הרף ללא צחק
 סוערות נשיקות המטירו בעלי־הבית סט,
 מין דת, הבדל בלי שנכנס, אורח, כל על

וגזע.
 בעלי־הבית עסקו לנשיקה, נשיקה ובין

ה הכנת כולל לחופה, אחרונות, בהבנות
זהב. של ירושלים שנקרא המסורתי, מרק
 רגע באותו מקום לאותו נקלע היה לו

ה בשטח בעולם ביותר הגדול המומחה
ש בדעתו עולה היה אם ספק — חסידות

 ושכל רבי, של בחצר בחתונה נוכח הוא
החסידים• — הם עיניו שלנגד ההיפ׳יס

 שווה ״הדת
מהשיש״ יותר

17ה־ בת סונימאילת-לחופה
לירו־ הגיעה__________
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 ניגנו ארוכות שעותקטן מלאו
 באזני וחסידיו הרבי

ובאכסטזה. בהנאה לניגונים שהקשיב החתן,

היה. שהאירוע מה בדיוק זהו ולס
 המרקד, הרבי של חסידיו אלו היו ^

 בבית־ חתונה שחגגו — קרליבך שלמה
הרב. של האהבה

 מסן־ נוצריה )׳21( דנטון הלן מספרת
לבית־ הנה, שהגעתי ״לפני פרנציסקו:

 כל שפת־הים. על באילת, גרתי האהבה,
 גם ולקחתי חשיש, עישנתי היום

 חשבתי מנוחה. חסרת הייתי תמיד ל.ס.ד•
 אחד שיום עד למצבי. הפתרון ד,ם שהסמים
לבית־חולים. ונלקחתי הכרתי את איבדתי

 לאן ידעתי לא מבית־החולים ״כשיצאתי
 שפגשתי עד עצמי. עם לעשות ומה לפנות

 לבית־ ,גשי לי: שאמר שלי ידיד במקרה
ניגשתי. לך. יעזרו שם בירושלים. האהבה

 אינני בבית. כאן נמצאת שאני ,׳מזמן
 הדת, אחר. שסם או בחשיש יותר נוגעת

 שווה אותה, לי הכיר שלמה שרבי כמו
 חשיש.״ אצבעות מכמה יותר

 הציל קרליבן־ הרב של בית־האחבה ואכן,
 נוסחתו בסיס על אחת, מנפש יותר כבר

אופיום. היא הדת המפורסמת:
ה של משמעותה על הרבי של דעותיו

 שונות צעירים אליה לקרב הדרך ועל דת
 אנשים להדליק צריך לדעתו מהרגיל• מאוד
 אין ואז ממנה, להתבסם להם להניח לדת,
 נדבקים כמה עד ההוכחה בנאומים. צורך

הירו הבית היא לדת בהתלהבותם חסידיו
 הוילות אזור בלב השוכן המוזר׳ שלמי
 שהגיעו רבים צעירים לוין. שמריהו ברחוב

 שהעניק במקום, נשארו בלבד, לביקור לשם
חמי אהבה, בחייהם — לראשונה — להם
תמורה. בקשת ללא תנאים, ללא ורוך. מות

מו בבית, החיים מתנהלים בה הדרך על
ב הכיור, מעל התלוי הקטן הפתק כיח

 הבה בבקשה. ואחיות. אחים ,,ב״ה: מטבח:
ה הקדוש המטבח את לשמור כולנו נעזור

ה את ■רחוץ מכם אחד כל אם נקי. זה
שלו, שאיננה אחת צלחת ועוד שלו צלחת
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המיוחדת. לאווירה לאט לאט התרגלו לארץ, במיוחד שהגיעו והכלה, החתן הורי אפילו הרבי.
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היה לארץ, שהגיע לפני משונה.

 שבנוסף אפשטיין, מולד היה הבולטים האורחים אחד ן
ה בהתנהגותו .לב תשומת משך הססגוני, ללבושו
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