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 עתיד ומתכננים רבה באהבה הנישאים
הק הוויכוחים למעשה, אך, יחדיו. נפלא
 טקס לאחי גם נמשכו בני־הזוג, בין שים

החופה.
 אולם־הח־ את מילאו הרבים המוזמנים

האור מידי הועברו רבות ומעטפות תונה,
 המחאות־השי ואתי. אסי של לידיהם חים

 את היוו נישואין כמתנת השניים שקיבלו
 הסוערים הוויכוחים של הכותרת גולת

ביניהם. שהתנהלו
 לבן. קודם חודשיים הכירו ואתי אסף

 מודעה. ופירסם לדירה שותפה חיפש אסי
 זו מודעה על שענו הרבות מבין אחת
 את כבש שיופיה הצעירה, אתי היתד,
בהתלה אחרי חיזר ״הוא אסי. של ליבו
 יותר. מאוחר אתי סיפרה רבה,״ בות

 שיבין כדי לחיזוריו, נעניתי לא ״בתחילה
 ממש אחר־כך אבל קל טרף לא שאני

ממנו.״ הוקסמתי
ממד נפשות 10 בת למישפחה בת אתי,

 לאחר שבועות שלושה השניים. שבין
 נסיעתו על לאתי אסף סיפר היכרותם
 בכל גם עסקים. לרגל לאירופה המיועדת

 איש- של הסבריהם שונים לנסיעה הקשור
המצליחה. ומנהלת־החשבונות העסקים

 קנאי בחור הוא אסף כי סיפרה אתי
 להצטרף ממנה ביקש ולכן מאוד ורכושני

 עם שאפגש פחד ״הוא לנסיעה. אליו
 לממן הציע ואף בהיעדרו אחרים אנשים

שאתי טוען אסי שלי." הטיסה כרטיס את

הת הטקס, כשנערך אולם ממני.״ כמתנה
 הוצג ואסף הקודמים, לדבריה אתי כחשה

לדבריו. רציני,״ כ״לא המישפחה לפני
 שאסף רק לא כי סיפרה, אתי של אמה

 אף הוא לעתיד. לכלתו מתנה קנה לא
 להורים. כתשורה דבר עימו הביא לא

 הכבוד בשביל אבל כלום, לנו חסר ״לא
פרח.״ לפחות להביא היה צריד הוא

 כולם הטקס. נערך הוויכוחים, למרות
״טרחנו ביופיו. מרהיב היה שהוא העידו

אחו׳ שעות שלוש עולמי: שיא השיג רובין הזוג

 של התחביבים אחדרומנטיקהנ
צילום. הוא אתי

להצטלם. הספיקה לא היא אסף עם אולם
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לחיזו נענתה הארץ, שבדרום חצב שב
 התפתח השניים ובין 28ה־ בן אסי של ריו

 סיפוריהם להיכרותם הקשור בכל רומן.
 היחסים להתפתחות באשר אולם זהים,

חלוקות. הדיעות ביניהם, והקשרים

 אירוסין טקס
מסורתי

 של.פלא- עוזרו בעבר שהיה סף, <<
■ קר במכירת כיום ועוסק טרשרון י

 בעסקים. כמבין עצמו על מעיד קעות,
 ולעלות עלי לטפס אחד לאף אתן לא ״אני

כס בענייני לא ובעיקר הראש, על לי
 תחילתו למן אתי ניסתה לטענתו, פים.״

 ״להוציא לו לגרום ביניהם הקשר של
 חיוניים. לו ניראו שלא כספים״ עליה
 שחום אסי בעיני מצאה־חן אתי אולם
 שהאהבה בטוח שהיה כך, כדי עד העור
הבעיות כל את ותפתור דרכיה את תתקן

 ברור לא אליו. להתלוות שרצתה זו היתה
 בין הסיכום אולם בדיוק, התרחש מה

 ממיש- באה ואתי היות כי היה, השניים
 לפחות עליהם מאוד, ושמרנית דתית פחה

 אתי, של הוריה את לשכנע כדי להתארס
 לנסיע לה לאפשר אגיב, ואירים ויקטור

 חצב למושב נסעו השניים אסף. עם
 של מישפחתה בני כי מעידים ושניהם

 הראשון הרגע למן אסף את אהבו אתי
 סיכמו זה ראשון במיפגש להיכרותם.

 תאריך את אסף עם אתי של הוריה
 לבני- מאוד חשוב שהיה האירוסין טקס

המישפחה.
 אצלם, נהוג כי לאסף הסבירה אתי

 ולבני- לכלה מתנות לקנות החתן שעל
 לקניית שהתנגד אסף, אולם מישפחתה.
 צריך אינו כי טען יקרי-ערך, תכשיטים

 הרציניות וכוונותיו רגשותיו את להוכיח
יהלומים. רכישת על־ידי
 אסף. סיפר צמיד,״ לעצמה קנתה ״אתי

מישפחתה לפני אותו שתציג אמרה ״היא

 ״כדי אתי, סיפרה רבות,״ שעות ועבדנו
 נעימה אווירה ושתהיה דבר יחסר שלא

בבית.״
ה המשיכו האירוסין טקס לאחר

המת עניין על ולריב להתווכח שניים
האווי אך לתל־אביב, יחד חזרו הם נות•
 עכורה. היתה אסף, של לטענתו רה,

ה לאחיה ונסעה הבית את עזבה אתי
יעקב. בכור,

״מב אסי, ניזכר הלכה,״ שהיא ״אחרי
 יומיים, לאחר אולם נגמר,״ הרומן חינתי

 וביקש אסף אל אגיב יעקב כשהתקשר
 נענה אתי, עם ולהיפגש לבוא ממנו
הסתיימה. והמריבה אסי

לרב ואסי אתי ניגשו בבוקר למחרת
 הזמנות והדפיסו לנישואין נרשמו נות,

לחתונה.
 אתי ניסתה מהר,״ כל-כך קרה ״הכל
או ומוקסמת, מסונוורת ״הייתי להסביר,

 מהר, שמתחיל שמה חשבתי הזמן כל לם
מהר.״ נגמר גם
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: תן ן אסף הח בי רו
שה בהרגשה בבהלה, התעורר וא ל  ער להיות עליו היה מאוחרת. שעה י י
 חטופה הצצה אחדות. שעות מזה כבר

 היא שהשעה רובין לאסף גילתה בשעון
 הלחץ .1981 בנובמבר 5ר,- הוא והיום 11
 נשא הוא שאמש לו הזכיר אצבעו על

 חודש מזה חברתו אגיב, אתי את לאשה
לעבודה. למהר צריך אינו הוא ולכן וחצי,

 חוץ כלפי כשורה. היה הכל לכאורה,
חתן־כלה, של פנים בני־הזוג העמידו




