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 מקושטת מכונית הגיעה בערב 8ב־
 החתן ציבעוניים. ובסרטים בבלונים

 הצלם צילומים. מסיבוב חזרו והכלה
 הסתובב בעפולה 1 סטודיו של הראשי

 אחרי בצהריים. 2 מהשעה איתם
 הם ולהתלבש, להסתרק גמרה שהכלה

 הגן אל בחיפה, הפנורמה אל נסעו
 כדי בת־גלים, לחוף ולבסוף הפרסי,

והים. השקיעה רקע על להצטלם
 ב־ והתקבלו לאולם באו הם

ח בנשיקות סוערות, מחיאות־כפיים
 ובקולות־התלהבות ההורים מצר מות
 מסורת לפי לשונן שגילגלו נשים, של

מארוקו(לו־לו־לו).
 הזוג התיישב הסתיימה, כשהחופה

 היחידי המנהיג נבון, יצחק בין הטרי
הקואליצ השותפה העבודה, ממיפלגת

 יצחק ובין לחתונה, שבא החדשה, יונית
שמיר.

 למעשה, התיישב. טרם לוי דויד
 הוא הערב. אורך לכל התיישב לא הוא
 ווידא האורחים שולחנות בין עבר

 אוכל, קיבלו שכולם בסדר, שהכל
 בהחלט הוא ומרוצים. שמחים שכולם

 הוא וחשוב, נבחר שר כמו התנהג לא
גאה. מישפחה איש כמו התנהג

 של בנו חתונת את להשוות קשה
 אברהם של בתו לחתונת לוי דויד

 עממית, היתה לוי של החתונה שפירא.
ה גם האורחים, ופשוטה. אמיתית

 האירוע מן נהנו שבהם, מכובדים
 כשידעו גם רב, זמן לשבת ונשארו
חזרה ארוכה נסיעה. להם שנכונה

לירושלים. או לתל־אביב
 קרובי נשארו המכובדים, כשעזבו
והתחילו בית־שאן ואנשי המישפחה

 עם שלהם, האמיתית החגיגה את
 יותר היו עכשיו והשירים. הריקודים

להתפרק. יכלו עכשיו נינוחים,
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חצי בורג, רבקה השני החצי שני ה סף של ה ה בורג, יו ד מ ע
שך כה שעה במ ד ושרה רגליה על ארו ח עם בי

באנלה אש
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תו דבורה, ש ם של א ה קורפו, חיי ק חזי ה מ ד  בי
ת ק. מצי ל א דו ה הי ק לי ד תו ה שכבה או ר כ  האו

ת שב תו שרה, יו ש אל של א ד. יג רג או כהן־

עית־טאן
 היותר ולאורחים להוריהם ולכלה,

לראש־ לנשיא־המדינה, מכובדים:
חשו ולשרים שמיר, יצחק הממשלה,

אחרים. בים
 ב־ זכה למקום שבא שר כל

הסק מן הן סוערות, מחיאות־כפיים
 מן והן האולם בפתח שהתגודדו רנים

 עלה אבל האולם. בתוך שהיה הקהל
 שהשכיר הבדרן ריבלין, ספי כולם על
 של למערכת־הבחירות שירותיו את

 במחיאות־הכפיים זכה הוא הליכוד.
ביותר. הסוערות

 והורי החתן הורי ההורים, כשבאו
פתח־ ליד בשורה התייצבו הם הכלה,

 ובחיבוק בלחיצת־יד וקיבלו הכניסה
 רחל של אמה זוהרה, הבאים. פני אה
 פלסטיק שקית בידה לידם, ישבה לוי,

 את השקית לתוך קלטה היא גדולה.
 הבאים שהביאו ההמחאות מעטפות
כמתנה.
 עלו הם פסק. לא האורחים זרם
 האולם, לתוך ונדחסו ובקבוצות, בזוגות
 יהיה כי ברור היה מוקדם בשלב שכבר

 איש 600 הכבודה. כל את מלהכיל צר
 מאלף. יותר באו — הוזמנו ואשה

 להוסיף והתחילו התרוצצו המלצרים
 גם צרים שהיו במעברים, שולחנות

קודם.


