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 המון אולם המסלול, את לפנות ניסו מייוחדיס סדרנים חופתה. לעבר ההמון,

■  משמאל: החופשית. הגישה את מנע מקרוב, בטכס לצפות שהשתוקק החסידים *י
מודרניים. אלקטרונים באמצעים החתונה מיבצע את שניהל יחידת־הקשר מראשי וייס, זלמן

 של ארוכות ארוכות שורותהגשים עזות
 במתח צופות חרדיות, צעירות

קדימה נדחפו האברכים מויז׳ניץ. האדמו״ר בן של בטכס־הקידושין

 טכס־הקידושין, תם כאשר מאחור. נשארו והריבות החופה, אל
 לשמים, והשירה הנגינה בקעו הכוס, את החתן ששבר ולאחר
ולשיר. לחולל האברכים המשיכו עוד ארוכות ושעות

 לבית הצעירה הרבנית הראשונה. שותפת
 בריא. תיאבון כבעלת היתגלתה ויו׳ניץ,

 שהוגש העוף רבע את בשלווה אכלה היא
 משום המשיך החתן, האגר, מנדל מנחם לה.
 נגע ולא כמעט הוא עצבני. להיות מה

לפניו. שהונחו במנות
ש ויז׳ניץ חסידי אמרו פלא,״ לא ״זה

 כזאת. יפה ״כלה לאוזניהם, גונבה השמועה
בגרון.״״ להיתקע יכול האוכל

ת אוננת החסידו
מו מחו״ל, לחתונה שהגיעו ויז׳ניץ בנות

 וגם חרדיות גם להיות ניתן כי כיחות
ומגפים. בפרוות צו־האופנה, לפי להתלבש

 הקרייה את והציפה שטפה אז אדמו״ר.
רמ מתוך שבקעה כלי־זמרים מוסיקת כולה

 אלפי פינה. בכל הוצבו אשר גדולים קולים
 כשפלוגית אדירה מימרה פרצו החסידים

 קופסאית ברישרוש אותם מלוות עניים של
שלהם. הפח

לחימום. ההתחלה, רק היתר. שזאת אלא
 בלילה, אחת־עשרה השעה לקראת רק

עצמה. לחופה ההכנות החלו
 נשמע? אני איך דוס, כאן בום, ״־הלו
 במכשיר וייס זלמן הקשר קרא עבור!״
 כללי כל פי על לו דווח באשר הקשר.

 שוב דיווח היטב, נשמע הוא כי ההתקשרות
 לצאת... עומד החתן ״מוישה, במכשיר:

 מפנים כבר אנחנו מוישה, ״רות, עבור!״
הסדר התשובה. היתד. מהכלה,״ הנשים את
 כדי החוגגים בקהל דרך לפלס החלו נים

 את לכסות כלתו, אל להגיע לחתן לאפשר
שהו לחופה, מתחת אל ולהובילה פניה

ש מיוחד, קרקע מיפלס גבי על עמדה
דחפורים. בעזרת לכן קודם יום הוכשר

 הכוס, את לשבור החתן הצליח כאשר
 למרומים. החסידית והשירה הנגינה בקעו
הרוק מעגלי המשיכו עוד ארוכות שעות

 שחורה בירה ׳לשתות ולשיר, לחולל דים
וטחינה. תפוחי-אדמה ולזלול מבקבוקים

הם- לארוחתם והכלה החתן הובלו אז

 מיוחדת בארוחה ליבה את סועדת הכלה החופה. אחרי
 כשהחתן האדמו״ר, בבית הקידושין אחרי לכבודה שנערכה

עבור במייוחד הוכנה הארוחה דבר. טועם ואינו לידה יושב

 1 באותו רק לראשונה כלתו פני את שראה החתן. אבל השניים,
 :1 שהשמועה החסידים אמרו פלא,״ לא גזת מיופייה. המום עודנו יוס,

1 בגרון.״ להתקע יכול האוכל כזאת, יפה ״כלה לאזניהם, הגיעה
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