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המישש־ה בחסות

כלתו, עבר אל אחיו בידי נישא מייזלס אליגלגלים על חתו
 משמאל בתמונה (למעלה). כתב־הכתובה כשבידו

 של הראשי והרב שלו, הגלגלים בכסא יושב כשאלי לחופה, מתחת וציפי אלי נראים
המסורתית. היין כוס את להם מגיש משמאל) (קיצוני פרנקל ידידיה תל־אביב

 מעולם. נראה לא כזה חתונה יקוד ך*
 החתן ואילו טנגו, ניגנה התזמורת 1

 שלהם, החתונה ריקוד את רקדו והכלה
 היו אחד מצד באוויר. מרחפות כשרגליהם

 הכלה את שהרימו חסונים גברים שני אלה
 ארבע הרימו שני מצד אל־על. הצנומה
הגל בכסא יושב כשהוא החתן, את גברים

 ומוחזקים מורמים כשהם וכך, שלו. גלים
 וציפי מייזלם אלי יכלו אחרים, של בידיהם

בחייהם. הראשונה בפעם יחד לרקוד הבה
מה רבים מעיני לב. צובט היה המחזה

 ריקוד רק-בגלל לא דמעות. זלגו נוכחים
ש המעמד, מעצם אלא המזעזע, החתונה

חתונהבלתי שמחה להפגנת בו הנוכחים את גרף

- השוטר מול נשיקה
החתונה לשמירת שהופקדו מהשוטרים אחד כאשר לו, ונושקת

 המישטרה מישמר אפשרית. הפרעה למנוע כדי המשמר על ניצב
 משפחתה מצד הנשואין לטכס התנכלות למנוע כדי במקום הוצב

.1007־ נכה מייזלס, אלי עם לנשואיה שהתנגדה הכלה של

הפ מייזלס וציפי אלי של חתונתם רגילה.
 האדם ורוח האהבה של הנצחון לחגיגת כה
האומללות. על

 יפהפיה פתח־תיקוואית צעירה הבה, ציפי
 הכירה כאשר ,16 בת היתד. ומיניאטורית,

המש לבית הזדמנה הימים באחד אלי. את
 לכל ודאגה באלי שטיפלה האומנת פחה

 .10070 שיתוק נכה הוא אלי מחסורו.
יל מאז שלו לכסא-הגלגלים מרותק הוא

 אחרים. של בעזרתם להיעזר נאלץ דותו,
במש גם אלא הגורל, פגע בגופו רק לא

 שנה בן בהיותו נפטר אלי של אביו פחתו.
 שש לפני בתאונת־דרכים נהרגה אמו וחצי.
 בילה חייו שנות 23 מרבית את שנים.

למ אומנות. משפחות ואצל במוסדות אלי
 כל את שלו החיים רצון ניצח זאת רות

 בהצלחה סיים הוא הגופניות. המיגבלות
אוניבר לימודים למד התיכון, לימודי את

לסוציולוגיה. מוסמך בתואר וזכה סיטאיים
 בית- תלמידת שהיתה ציפי, הכירה כאשר

מאב בשיא עמד הוא אלי, את תיכון, ספר
 שפירסם מאבק לצה״ל, גיוסו למען קו

 קישרה הראשונה פגישתם ברבים. אותו
ביניהם.
 זמן ״תוך השבוע: מייזלס אלי סיפר

 וש- לזו זה מתאימים שאנחנו ראינו קצר
 יפה- נערה היתד, היא יחד. לחיות נולדנו

מו הוא נכה המושג שלגביה ראיתי פיה.
אינטלק שמבחינה גם ראיתי נורמלי. שג

 התחלנו מאוד. גבוהה ברמה היא טואלית
 לצאת התחלנו זה. אל זה ונקשרנו לדבר
 עגלת את דוחפת היתד, ציפי טיילנו. ביחד.

לקולנוע. יחד ככה הלכנו שלי. הגלגלים
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