
תל־אביבית רח1בסהד רה״1כ0ה

 התחמ<ן 1ות
החזפה שת

 את לקרב קראו שטייגר
 הם על־ידו. שהוזמנו זמנים
 נסחב בקושי־רב לינץ׳. לשפט
 כש־ והסתלק׳ למונית גיסו

 בדרכו. אותו מלוות
★ ★ ★

השניה המונית

 רק בלתי״קרואים. סקרנים ביקורי למנוע
 נכחו המשפחות שתי של בודדים קרובים

ש שעה יבנה, ברחוב הקהילה, ועד בחצר
הקידושין. פסוקי את הקריא שפרן הרב

 נשקפה לא הפעם במיוחד. מיהר לא הוא
הס לידי כבר הגיעו האבות שני — סכנה

ה יקבל המזומן׳ הכסף במקום מלא: כם
 וכדי חדרים שלושה בת מרוהטת דירה זוג

 באבי להבא תלוי יהיה לא כי להבטיח
תל־אביב. במרכז חנות גם יקבל החתן׳
 המגוונת החיזור לפרשת סיום זה היה

 השאר, בין ושבה, שנה חצי לפני שהחלה
 להוכיח מדרום־אמריקה הנערה צריכה היתר,

שניש לפני התגיירה אמנם הנוצריה אמה כי
לאביה. אה

רי קו ל אירע השנה של מ
 חיכתה היא גרסנר. נאווה

 החופה. ליד שעתיים
 התל־אבי־ גיל אולמי של ז
ל בעצבנות המוזמנים 15)

 שירלי־תרזה־ שטייגר. יעקב
 וחייכה כסא על ישבה ,1

דומים. מבטים שהחזירו ויה
 במיטב גבר הכלה, אבי

 התלחש בלונדי׳ שיער :על
 שעות חשוד. לו נראה ור

 יהודה עם ניהל לכן, ןודם
 גובה על משא־ומתן התן,

 המשג־ בעל־המכולת סטייגר,
 לנדוניה היתד, ברמת־גן, ום

 לקוחו־ בפני התפאר הוא .
 מתחתן והוא רבנים צאצא

 בזהב.״ אותנו לכסות צריך :
 — למשטרה גרטנר טילפן

 החתןז למכונית משהו אירע
במו־ המשפחה ידיד יצא ־,
ו•

★ ★ ★
הקרב אל

 נעצרה שעתיים, של ויחור
 אבי יצא ממנה האולם. תח

 באידיש. שאל הכסף?״
 מו־ לירות אלף 20 כי שיב

 ישלם העודף את ישראליים.
 בד.מ־ האמין לא .שטייגר

 את לקבל סירב הוא :אלה.
 ו־ לו שהוצעו האמריקאי

 מזומן. כסף כערך;בעולם ום
 דווקא הנדונייה כל את קבל
יחר.
 שמועת לב. תשומת ללא בר

הקרו לאזני הגיעה ונדחו •
 זו נעלה בשעה הפרוזאי ון

 אבי את דחף מישהו ״טעם.
 אגרוף. מכת לו הנחית חר
מכה ספג הדם, את לנגב יק

 בפינה שניה מונית המתינה
 בלונדי החתן, ישב בתוכה

 לסיום רבה בהתרגשות יכה
 הש־ את הפיץ יותר, מאוחר

כדי — הצהרים אחר ששי
י ת. שנ ו נ ח מ  מתקהלים יריבים, מחנות לשני שהתפלגו האורחים, עשרות ה

במונית. להתחמק שמייגר, יהודה החתן, אבי הצליח כן, לפני שניות נמה ברחוב.

 הנזעמים. הכלה קרובי לבין בינו להפריד מנסה ולצרית
למונית. ברח הנקמני, הכלה מחנה בפחד הבן־החתן זתתר

 שעת כי מיד הבין המאושר, החתן אבי
 אלפיים במשך ציפה לה הגדולה הכושר

 הוא לידיו. ונתגלגלה באה חנוונות, שנות
 רוחו ועוז שד,קרבתו יעקב, בגו את שיכנע

ל ראויים מולטית, כלה לשאת שהביאוהו
הגון׳ כספי תגמול

 את הצעיר שטייגר מר לבסוף ענד כאשר
ה שטייגר הגברת של אצבעה על הטבעת
 באולמי הלילה משמחה. פניה זרחו חדשה׳

מאד. רחוק כבר לה נראה גיל
ה ל כ ת. ה ש ש ו א ת  אפילו היא בגבורה. הנוראה הבשורה את קיבלה שירלי מ

לשולחן. להסב אורחיה את הזמינה בוטלה, החופה כי נתברר כאשר בכתה. לא

 ממנו נטל בחדר, אותו כלא אביו כי מועד,
בהס שלא לנהל מנת על החתונה בגדי את

 הבלתי־סימפטי, ומתן המשא את הבן כמת
ה משדה נס הפצוע אביו את בראותו

 לשוב נהגו את יעקב גם הורה מערכה׳
ה סופי באופן נעדר גיל, באולמי הביתה.

 הכלה, את לדובב ניסו אורחים מספר גיל•
 התזמורת. לצלילי לרקוד הזנךנוה צעירים

התחמק. שחתנה כלה 'לנחם קשר, אולם
 יוסף ד״ר הרב החזיר בבוקר למחרת

 רומניה, עולי על במיוחד המקובל שפרן,
 מתוך לרבנות. החום הנישואין תיק את

 המועצה של הנשואין תיקי אלפי עשרות
 היחידי התיק זה היה בתל־אביב הדתית

 בוטלה.״ ״החופה אדום: בעפרון נרשם בו
 היו החתן אבי וגם הכלה אבי גב אולם
 העיסקה על ויתרו לא הם מנוסים; סוחרים
 שטיי־ יעקב הופיע המאורע׳ למחרת בקלות.

 מלא כשכולו כלתו׳ של המלון בחדר גר
 אלא נשבע, זה, היד, לא התקרית. על צער

 עצמו הוא אביו. של פזיז מעשה אי־הבנה,
 אכסלרוד, הרב לבחירת־לבו. נאמן נשאר

דברו. את הוא אף הוסיף לובביץ׳ מחסידי
 ההסתערות מול לעמוד יכלה לא תרזה

 יעקב על נכמרו רחמיה לבה. על המחודשת
בשנית. ״כן״ אמרה היא בתשובה. החוזר

★ ★ ★
 הכל למרות

ה הפיוס למחרת נערכה חתונה ן*
 הפרעה, ללא הטכס התנהל הפעם גדול. | ו

במי שקט מועד נקבע האחרון• ל״אמן״ עד

 יהודה כי לקרואים משנודע החתן. לאבי מכות
 הנדוניה, לכספי בקשר המקח על לעמוד בא שטייגר

הקרו מן כמה בבירור נראים זה, בצילום זעם. התמלאו

 | את מושכים נדאחורל אותו מכים עליו, המתנפלים בים
. דקות כמה תוך בכוח. זרועו את לופת שמישהו כובעו,

(1 הנוקמים. מכות מעוצם דם זבו הכר, לבלי עד פניו צבו
י


