
 מוח״ לחיבוק הדומה משהו במעיכה, הביע
 ונמלטתי כאב, שכולו חיוך חייכתי צני.

החוצה.
 כשאני אחר, לאולם־חתונות נכנסתי

 ניצב האולם של בפתחו לטוב. מקווה
הנכ את שבדק שפם־מברשת בעל שוער
 הוא ״עכשיו חשבתי, הסוף,״ ״זה נסים.
החוצה.״ אותי ויעיף ההזמנה, איפה ישאל

 דרך וחיפשתי בחרדה, סביבי התבוננתי
פני האנשים זרם אבל עקבותי, על לסגת

 על־החיים־ועל־ החוצה. דרכי את חסם מה
 זי־ שטופה כשאני בלבי, אמרתי המוות,

 השוער אל מתקתק חיוך וחייכתי עה־קרה.
 ואמר: באיום בי הסתכל רק זה הקשוח.
 לך יש מה להראות מוכנה את ״גברת,

 עבר. מכל הרע לרווחה, נשמתי בתיקו״
 והעטים הפינקסים את בעונג לו הראתי

אולם אל וחדרתי והתמדוקים והממחטות

מלא בפה ברכה
עצמי את מצאתי מתעשרות אחת

 לברך וגם לזלול קשה קצת
 בחתונה המחותנים. את
אלי כשניגשה נעים לא במצב

 דחפתי לה. מוכרת הייתי כנראה ידי, את ללחוץ וביקשה החתן אס
 בזלילתה, עסוקה הייתי עת שבאותה העוגה, את לפי במהירות
הונצחתי. גס כך כדי ותוך מישפחתה, ואת אותה לברך ומיהרתי

 בליווי קיבלתי וגם ביקשתי 11111(1
הנח המלצרים מכל חיוך 1111

 אולי היו אני, מי ידעו שאילו מדים,
בצלחתי. במקום בפרצופי אותו זורקים
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והכלה. החתן לחיי כוסית להשיק העזתי ואף חתונה בכל בבית עצמי את הרגשתי מוזמנת.

 ואי- ליאורה של שימחתם אל החתונות,
הכרתי. לא שמעולם ציק,

בסי כשנזכרתי אחד, יום התחיל הכל
 בימי פעם, שהיתה המנוחה, סבתי פורי

 נוהגת והיתד, ענייה, מאד חלוציותה,
 או חבר עם זרים, חתונות אל להתפלח

 מאכלי־מלכים, אוכלת היתד, שם חברה. עם
היו הסנדוויץ׳ תחת בשבוע, פעם לפחות

 משבוע יותר במשך ואמנם, הבצל. עם מי
 וליצרי המקרקרת לקיבתי סיפוק נתתי

 בעשרות כשביקרתי האנטי־גסטרונומיים,
 זללתי, תל־אביב, ברחבי אולמי־חתונות

 בעלי- עם והתחבקתי התנשקתי השתכרתי,
 אני כי בי, יחשוד שאיש מבלי השימחה,

מוזמנת. ולא זרה
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 אצל לקבל אפשר מהימןמזע
 את ביררתי שדרכם הילדים,

מביך. ממצב ונמנעתי המתחתנים, שמות

ע !נמשו ס ו  הלנה ש
הוזמנה שלא שהנחיה

 החיוך לפי (מימין). רצצקופ ולאנט (למעלה) חביב ולסוטי לרחלטוב מזל
 למרות בי, חשדו לא שכלל להבין אפשר פניהם שעל

חי ב היחידה. האשכנזיה הייתי ומוטי רחל של ובחתונתס דתיים, רק היו אנט של םנתש
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