
 
החתונה שלי כבר  זו הפעם האחרונה שאני עושה את הדרך לבית של טליה.

ממש מתקרבת.  אתמול בכיתי. שום דבר רציני. חזרתי מהמדידה של השמלה. 
אבל בכל זאת  הלכתי לבד כי אני יודעת מה אני רוצה ויותר נח לי לבד.

י לעצמי שאני טיפשה ואני בשום פנים ואופן לא רתאמ. באוטו פרצתי בבכי
מתכוונת להיות כמו הכלות ההיסטריות האלה שכל דבר אצלן הופך לדרמה 

 אבל  .עוסנבגלל שהן החליטו להתחתן. אז ניגבתי את הפנים והמשכתי ל
. כשישבתי בסלון של טליה שוב עמד לי גוש בגרון. דיברנו על מבנה הטקס

כיסוי  הפרטים כדי שאני אדע בדיוק מה מצפה לי: ניסיתי לזכור את כל
קריאת הכתובה , ההינומה, הכניסה לחופה, הקפות הכלה, טקס הקידושין

 . והיו לי דמעות בעינייםושבירת הכוס. ואז משהו נשבר 

אתמול בכיתי. סתם  "אני מצטערת" אמרתי לה "אני לא יודעת מה קורה לי. גם
רה לי "אז בואי נמצא סיבה".  "אני לא טליה חייכה ואמכמעט בלי סיבה". 

מתחרטת." הודעתי לה ואני גם כבר לא מפחדת ". ואז נזכרתי במפגש 
"על כן יעזב איש את אביו ואימו  הראשון שלנו שדיברנו על ספר בראשית וקראנו 

אני בי ההבנה שלפני הביחד ש לחלהיחודבק באשתו והיו לבשר אחד". פתאום 
" אמרתי לה בוכה על משהו שנגמרכנראה אני ידה. "מחכה לו בכל ליבי יש פר

ה לך "כשתסתיים החתונה מחכ ושמחתי שיש לי סיבה, אבל אז טליה אמרה לי 
הפתעה". רציתי להגיד לה שמעט מאוד דברים מפתיעים אותי היום, אבל היא 

וכל  את לא נפרדת מאף אחד, אלא אם את בוחרת בזה. " המשיכה ואמרה 
  יותר מחכה לך בביתך החדש".מה שהיה לך והרבה 

 :דבר אחרית

, ממכן אחת גם אולי, חדשות כלות תפגוש היא. מטליה וגם מכםמ נפרדת אני
 היו. ביטוי לידי באו שלא דברים הרבה יש פה לי שהיה הקצר המילים במספר

 חלק לפחות שהרגשתם מקווה אני מרגשים ורגעים ותובנות משברים מעט לא לי
 חושבת אני? משהו בי שינתה הזו ההדרכה האם עצמי את שואלת אני. מהם
 עכשיו כבר בוודאות להגיד יכולה כן אני. בהמשך זה את אגלה עוד שאני

פתחו לי מחשבות - פחות לא ונפלא אחר משהו עשו טליה עם והשיחות שהמפגש
לפחות ש מקווה אניבשבילי זה הרבה. . חדשות ולימדו אותי דברים שלא ידעתי

 .מזה עבר גם אליכם קטן משהו

 


