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מי והיצור היבוא דגמי כל מקו | ה
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ו״לוגאנו״ מאג׳יק״ ״קסטו הציפויים דגמי
ו״לימונטה״ ״ונציה״ מאנגליה) (יבוא
 מעשרות חלק רק הם מאיטליה) (יבוא

 הדגמים בין שלנו. המבטיחים הדגמים
 כיסויים תמצאו שבידינו הרבים

 עשיר מגוון מרהיבים, בצבעים
 הנעימים ופרווה בד סוגי של

 בלתי אש, חסיני למגע,
 ניתנים לאבק, חדירים
 שאינם וכאלה לכביסה

בשמש. מתחממים
ם לשרומך מקו ה ב ק חל  מ

ריפוד, תיקוני רכב, לאביזרי ענקית
 ראש משענות הרכבת שטיחים,

סדוקים. מדפים וחידוש אורגינליות

חינם!
 מזרוני תיק
 לרוכש לים

 כיסוי השבוע
״1רד1י71ז7״היבוא מדגמי

ביותר הגדול רכב לאביזרי מרכז

לסעוד
 ההורים גזענים. היו לא השימחה שבעלי

 נכבד למקום לי דאגו והכלה החתן של
 היו לשולחן שכני השולחנות. אחד בראש

 הבעל, אבל עברית. דיברו לא הם תורכים.
 ויין עארק הזמן כל מזג לשמאלי, שישב
 הכלה. לחיי יין, ושוב עארק ושוב לכוסי,
 העמוסה לצלחתי הוסיפה העגלגלה ואשתו

 וירקות ובורקאס, ורבע-עוף ובשר, אורז
 ״העיקר מטוגנים. ותפוחי־אדמד, וחמוצים

בחיוך. לעברי גימגמה שמח,״ להיות
 בסדר; ״הכל
בסדר״ האוכל

 ביקרתי שבהן החתונות כל ^
להצ מרצוני, תמיד שלא לי, יצא יי-

 והאבהות והכלות החתנים עם טלם
 ובשחור־ צבעוניות בתמונות והאמהות,

 מישפחתיות תמונות חתונות, ובסרטי לבן
 הטריים הזוגות ולאותם למזכרת, ותמונות

 כל שמופיעה זו היא מי יתמהו שבוודאי
 להם מאחלת הריני בצילומים, הרבה כך

הלב. מכל מזל־טוב
הרב, האוכל את לעכל כדי עושים ומה

בין אותי לזהות יתקשו שבוודאי

 פרט ודויד יפה עם (כאן החתונות בכל נדחפתי
 הזוגוו אותם ולכל מישפחתי. לתצלום אסייג)

טוב מזל לאחל הריני וסירטי־החתונות, התמונות

 ״קוק* כמה עוד לגמתי סנדוויצ׳ים. שמונה
לכל. מסוגלת והרגשתי מייוחדים״ טיילים

 ארוכות־ והשמלות הפאות את שכחתי
והכו הכיפות את גם שכחתי השרוולים,

ה הכלה את ולנשק לחבק וניגשתי בעים,
ש ומנומסת, אדיבה כה שהיתה חיננית,

 היתד, אמה אני. מי אותי שאלה לא אפילו
 בעברית אותי, שאלה היא חשדנית. יותר

 או אידיש שם דיברו כולם — מגומגמת
 או החתן מצד אני, צד מאיזה — אנגלית

 שבאולם, הרעש את ניצלתי הכלה. מצד
בעב מובן חסר מובלע, במישפט ועניתי

החש החותנת התבלבלה, לא היא רית.
שומ לא אמרת, ״מה שוב: ושאלה דנית,

תיש חזרו והתשובות השאלות עים?״
 התפנתה היא בי. נפשה שקצה עד נו,

 כן לפני אך אחרים, קרובים עם להתחבק
שהונ הלחי, על רטובה נשיקה לי העניקה

הזה. העולם צלם ציון, של במצלמתו צחה
— ;;העיקר

שמח״ להיות
 ברחוב שוב עצמי מצאתי מחרת ^
 בדיוק הנשיאים, אולם ליד המסגר, •

 ומוטי רחל של הנישואין טכס כשהתחיל
מצויי כבר הגעתי הזו לחתונה אושרי-לוי.

 בכניסה השוער אותי וכשעצר מראש. רת
 הזמנה, דמויית לבנה, מעטפה לו הראיתי

לפתוח. טרח לא שכלל
להו אחר-כו הגשתי המעטפה אותה את

 לא והם הכנים, 'איחולי בצירוף הכלה, רי
 חשבו אם בנוכחותי. אותה לפתוח העזו

 נייר פיסת על התאכזבו. צ׳ק, בה שהיה
תו באותיות'קידוש־לבנה: כתבתי לבנה

הכיבוד. על דה
המע את להורים מגישה הייתי לא אם
 עם קבוצתית בתמונה מייד וזוכה טפה,

 להסוות קשה אולי לי היה הטרי, הזוג בני
 היו ומוטי רחל של בחתונה בי עצמי. את

 ואני, ותורכיה תימן יוצאי כולם כמעט
אלא בזרותי. בלטתי דבר, לכל אשכנזיה

 נון- חינגות אחרי בקיבתי שהצטבר
 זו בעייה של לפתרונה שכאלה? סטופ
איכ היה לא לרובם המוזמנים. שאר דאגו

הז כבר הם לא, או מוזמנת אני אם פת
 נוסח- ולריקודים ולשיק לחודר, אותי מינו

ב הרבה תירגלתי שאותם עדות־המזרח,
השבוע. משך

ה מעוגת טעמתי אפילו לחיים באולמי
 גיליתי פרם. ודויד אסייג יפה אצל חתונה
המאכ אותם את מגישים האולמות שבכל

ש רק המוסיקה, אותה את ומנגנים לים
יוד וד,מרוקאים העיראקים התימנים, אצל
הפו אצל מאשר שמח יותר לעשות עים

להי נהניתי שממש האולמות, אחד לנים.
 בגלל שושנים, אולמי היה אליו, כנס

ה מרוקו, יהודי בנוסח חתונות יש ששם
השנייה. אחרי אחת

 שושנים באולמי שלי החמישית בחתונה
 אותו ולשאול המנהל אל להיכנס החלטתי

 לי אמרו לאולם. ההתפלחויות מצב על
 גברתן אלינו שניגש עד לחכות, ולצלם
הס רוצים. אנחנו מה אותנו ושאל קשוח
לש וברצוננו עיתונאים שאנחנו לו ברנו
 נאמר שוב המנהל. את שאלות כמה אול
גבר כמה לחדר שנכנסו עד לחכות, לנו

ל איש דומים שכולם כהי־פנים, תנים
 ציון מידי תלשו ודברים אומר ובלי רעהו,
 מהם אחד אותו, צילמו המצלמה, את הצלם
 ״החוצה!״ עלינו: וצעק הסרט את הוציא

 הגברתנים אחד שכן לצאת, לאן היה לא
הדלת. ליד בדיוק גוף עשה

 בעלי את לשכנע הצלחתי מאמצים אחרי
 עימנו לשבת — במיספר כשישה — האולם
הגבר בחדר נשארו השיחה בעת בשקט.

 לנו הסביר המנהל, יורם, הזועפים. תנים
 מה לנו אין ש״בעצם מלאכותית, בנעימות
 אנחנו בסדר, האוכל בסדר, הכל להסתיר,

 בעל שתפסו מאז לעיתונאים. אלרגים רק
 מכניסים לא אנחנו בכל־בו־טק, שכן אולם

 מה לנו אין באמת אבל פנימה. עיתונאים
להיכנס.״ רשות לבקש רק צריך להסתיר,

 יצאנו בסירוב. ונענינו רשות, ביקשנו
ומרוצים. שבעים אך במיקצת יראים החוצה,

 ;ומהאוויר מהיבשה מהים — והמלכים המלכות והיפים, היפות
 עם בארץ נקודה לכל השנה ימות כל נוסעים — ומחו״ל מהארץ

ו״דן־תיור״. ״יונייטד-טורס״ של והמפוארים החדשים האוטובוסים

שת שבאה הא
)75 מעמוד (המשך

ביו הקשה היתד, הראשונה טבילת־האש
 עומדת אחד ערב עצמי את מצאתי תר.

 מרוכזים שבו בתל־אביב, המסגר ברחוב
 אן־דן־דינו, עשיתי אולמות־החתונות. רוב

באולמי־פאר. ובחרתי
 ששמחו זקנים, זוג מצאתי הכניסה ליד
בחב פסעתי החתן־כלה. שם את לי לגלות

הארוחה. ואל השימחה אל רתם
 ההוד עצם על מעונג סמוקה אני עוד
כשהת עיני. חשכו והנה לאולם, פלחות
האו מתוך שבקע המסנוור, לאור רגלתי

 של לחתונה נקלעתי והנה ראיתי לם,
 רצצקונדהרצ- ומוטי אנט שרופים. דתיים
 במלבושי עטופים היו והחתן, הכלה ליש,

 גם לוהט. קיץ ערב של בעיצומו החורף,
 פאות, כובעים, לבשו והדודות הדודים כל

 וידידי אני ארוכות־שרוול. ושמלות כיפות
 באולם המבטים וכל לידם עירומים היינו
 הגלוי ובראשו החשופות בזרועותי ננעצו

בן־זוגי. של
ני בשתייה. בושתי את להרוג החלטתי

 והציע אלי חייך שדווקא המוזג, אל גשתי
 להרף- ממני שהשניה מייוחד, קוקטייל לי

בשבעה- קינחתי חוסר־הנוחות. את עין

הנעורים בת לך
הקיץ בפגרת קורסים שני

 יציבה לך המקנה נשי עידון *
 טובים נימוסים — חן — נאה

בחברה עצמי ובטחון
 ליציבה מכוונת התעמלות *

 גמישות שרירים, חיזוק טונה,
והרויה

ת מו קו מ מוגבלים ה
מיד הרשמי
267682 אישי לראיון טלפני

ן פ ל ו א
ה א ר ל ש ט ל פ

תל־אביב. 50 גבירול אבן

2181 הזה העולם76


