
פסטיבל־ היה זה חתונה. היתה לא זו

 מגוייש אריק
ועצבני

*  חודש. לפני שהתפוצצה, רגע ן
 אפריים־ של אירוסיהם על ^/החדשה

 איינשטיין, שירי ושל זוהר פישל
 ראשונים, בעמודים שמנות בכותרות

 סביב לחגוג העיתונות פסקה לא
הנושא.

 כמה בכל שנכתבו שונות, שמועות
 החתונה, לקראת בעיתונים ימים

 דריסת־רגל שם תינתן לא כי הזהירו
 שתוכנן האירוע על סיפרו לעיתונאים.

בפתח שומרים שיהיו צבאי, מיבצע כמו

גחותנים
אביה שטייו,

 החתן מימין, זורח, זוהר, אורי
 ואריק במרכז, אפריים־פישל,

בתמונה משמאל. הכלה, של

 כיפה ומניח לאולם נכנס איינשטיין אריק העליונה:
 החופה בזמן עמד הוא עצובות. פניו ראשו. על

אחר־כד• כשעה המקום את ועזב זוהר אורי ליד
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 הניתוח את וערך כיפה,לראשו הניח
 הדתיות הברכות כל אמירת כדי תוך

הדרושות.
 ברית־ לערוך רצה לא זוהר אורי גם
 ניסו חבריו לבכורו. דתית מילה

 ניגשו לבסוף בשלו. הוא אך לשכנעו,
 גורביץ ועמיקם איש־כסית חצקל אליו

 אנחנו לישון, אתה ״תלך לו: ואמרו
 לערוך דאגו באמת והם לברית.״ נדאג
התינוק. לאפריים־פישל ברית

 הימים באותם זוהר אורי של חבריו
 שם לעולל לתת ממנו למנוע ניסו גם

 דג פישל(שפירושו כמו גלותי כל־כך
 שהוא טען הוא התעקש. הוא אך קטן),
 שנספה סבו, של שמו את להנציח רוצה

בשואה.
 אפריים־פישל חבוש ,19 בגיל היום
 במעיל לבוש לראשו, שחורה מיגבעת

 לבנה, ובחולצה שחורים ובמיכנסיים
 שלמדו חבריו, תלמיד־ישיבה. והוא
 תל־נורדוי בבית־הספר איתו ביחד

 שונות ביחידות משרתים בתל־אביב,
 כותרות וגורף משרת אינו הוא בצה״ל.

אביו. עם ביחד
לל איינשטיין אלונה כשהחליטה

 בתשובה״ ו״לחזור חבריה בעיקבות כת
 הקטנה הבת יסמין, רק אליה הצטרפה

 הבת שירי, איינשטיין. אריק ושל שלה
 בתל־אביב. להישאר החליטה הבכורה,

ריקה. שנשארה בדירה, גרה היא
 לירושלים, עברו ויסמין אלונה

 אליהו, סימה עם לגור עבר אריק
בן־זקונים. לו שילדה

 ,20 בת כיום שירי, כשהשתחררה
 אמה בעיקבות ללכת החליטה מצה״ל,
דתית. היא גם והפכה ואחותה

 מהווים אינם ״החוזרים־בתשובה״
 החרדית. הקהילה מן אינטגרלי חלק

 שאין היא, לכך ביותר החזקה הראיה
 ״חוזר־ יתחתן לא ״מעורבים״. נישואין

 מבטן דתית צעירה עם בתשובה״
 מתחתנים החדשים הדתיים ומלידה.

עצמם. לבין בינם
 ועדין, צנוע איש איינשטיין, אריק

 של ההוללות במסיבות מבלה שאינו
 חבר על נוגע־ללב שיר כתב תל־אביב,

 לטובת(או איבד לאט־לאט לו. שאבד
בנותיו. שתי את גם הדת לרעת)

 משמש דתי שהפך שמאז זוהר, אורי
 המנסים המיסיונרים לכל ברצונו, סמל,

 הכופרים, בבני־ישראל תורה להרביץ
 תל־ מימי חבריו שכל ומקווה קיווה
 אינשטיין אחריו. ינהו הזוהרים אביב
נגדי. לסמל כמעט הפך

לבנה בשימלה הכלה, איינששיין־זוהר, שירי ואלונה אליה בין
זוהר, אליה בה אוחזת מימין עבה. והינומה

איינשטייו, אלונה בה אוחזת ומשמאל החתן, של אמו זוהר, אורי של אשתו
 אריק שנתן המעטים בראיונות

 בהתלבטות דיבר לעיתונות איינשטיץ
 לא הוא הגרר. את שעבת חבריו על

 ברור היה אבל נגדם, גלוי באופן יצא
הזאת. בדרך ללכת מתכוון אינו שהוא

כשה חברים, עם פרטיות בשיחות
 לשמוע כמה כמו הוא עולה, נושא

 להיסחף שלא לעקשנותו חיזוקים
אחריהם.

 כשדוה־ו הזמנות לבעלי רק כניסה שירשו
|1וז כרת.

 אחד עוד היה שזה התברר בדיעבד
 וחבורת זוהר אורי של יחסי־הציבור מתרגילי
 מחופשים רובם העיתונאים, כל החרדים.
 ארומת ובשמלות בשביסים הנשים כדתיים,
 וכל שונים, בכיסויי־ראש והגברים וסגורות
 לאולם־ להיכנס הורשו והצלמות, הצלמים
מתחת שנערכה בחופה ולחזות החתונות

 בן אפריים־פישל, שנולד ^
ר בכו  רצה לא זוהר, ולאורי לאליה ^

 זרוק, תל־אביבי בוהמי בימאי אז אביו,
 משה כדת ברית־מילה לו לערוך

וישראל.
בנו נולד לכן קודם חודשים כמה

 וברית־ בן־אמוץ, דן של השלישי
 בן־אמוץ לבדיחה. הפכה שלו המילה
 שבנו אופן בשום מוכן שאינו אז הכריז
 הזמין לכן הדתי. הטקס את יעבור
 הניתוח. את שיבצע כדי כירורג, רופא

הכופרת, הבוהמה על הערים הכירורג

;המיגבעות ים י ״ ־ ׳ , ; :
כו נראה הגברים, באגף האולם, החוגגים.


