
אחרי חשיבה והתבוננות ארוכה החלטתי להתחתן, 
להקים בית ולהביא ילדים.

הבחורה שרציתי היתה זו שאמרה לי אני אוכל איתך 
שמן זית וזעתר, היתה שרה לי: הלוואי שלך ולי תהיה 

פינה קטנה )כוך(.
אני איש פשוט וחי חיים רגילים, מצב צנוע, החלטתי 

להתארס לתקופה של שנה.
כאשר הלכתי לבקש את ידה מהוריה, הם העמידו מספר 

תנאים קשים. התנאי הראשון היה מכונית, 
כדי שהבת שלהם לא תושפל )מול האנשים(.

קניתי מכונית בתשלומים במחיר 100 אלף, ואז חמותי 
אמרה שאני צריך שיהיה לי בית גדול עם חצר וחנייה 

למכונית, בית כזה הוא בין 400 ל-600 אלף, בואו ניקח 
את האמצע, 500 אלף.

מיד אחרי שהתארסנו רציתי להפתיע אותה בטלפון חדש 
במקום זה שהיה לה, באייפון 7, זה 6000.

ביקרתי אותה פעמיים בשבוע, כמובן כאשר אני מבקר 
אותה אביא לה מתנה, לה או למשפחתה, לא הגיוני 

שאבוא בידיים ריקות. מתנה היא בין 300 ל-400. 
אם נחשב 350 כפול פעמיים בשבוע, זה ייצא 700, ואם 

נכפיל 700 בארבעה שבועות שזה חודש, יצא 
2800, ואם נכפיל 2800 ב-12 חודשים שהם שנת 

האירוסין, ייצא לנו 33,600.
בעניין הזהב, הייתי צריך להביא לה בכל אירוע תכשיט 

מזהב כמתנה, ואם היו עשרה אירועים בשנה, וכל מתנה 
תעלה 3000 אז ייצא לנו 30 אלף עבור הזהב, זה רק 

מתנות לאירועים.
בנוגע ליציאות )בילויים(, החלטנו אני והיא שנצא פעם 

כל שבועיים, כל בילוי עולה 400 ואם נחשב פעמיים 
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בחודש, זה יוצא 800, ואם נכפיל את זה ב-12 שהיא 
שנת האירוסין ייצא לנו 9600.

סוף סוף הגיע מועד החתונה. חשבתי שזה יהיה קלי 
קלות. הדבר הראשון הבאתי זהב כמו שביקשו ממני, 

קניתי ב-40 אלף.
ביחס לשמלה, ניסיתי שתשכור שמלה פשוטה אבל היא 

קנתה שמלה ולא שכרה. השמלה עלתה 15 אלף. 
בכל הנוגע לסלון, היא בחרה את הכי יקר בעיר, 

ולשלושה ימים זה עלה 6000.
ולאירוע הביאה את הזמר הכי יקר, לא כי אכפת לה מי 

שר, היא אפילו לא יודעת את ההבדל בין שירים בערבית 
או באנגלית. הזמר עלה 20 אלף.

ביחס לאולם, היא בחרה את היקרה והגדולה ביותר 
והזמינה אלף איש. האולם עלה 200 אלף.

ובנוגע לחליפת החתונה שלי, אתם יודעים מה, לא צריך 
חליפת חתונה, אלבש חליפה ישנה שלבשתי לחתונה בן 

דודי לפני שש שנים.
ובאשר לצלם, ניסיתי לשכנע אותה שמספיק מצלמה 
אחת, אבל היא רצתה את הצלם הכי טוב בארץ והיא 

רוצה 6 מצלמות. זה כבר לא חתונה, זה משחק בין ריאל 
מדריד וברצלונה, והצלם הזה רוצה 20 אלף.

היא בחרה את ירח הדבש באיים המלדיבים ובצרפת, ירח 
הדבש עלה 20 אלף.

אתם רואים את הסכום הזה, אם אני מרויח בחודש 
4000, כמה חודשים אני צריך לארגן את הסכום הזה? 

זה ממש פשוט, 21 שנה.
אבל אם הייתי מחליט להתחתן עם אמריקאית או 

אירופאית, כל העניין היה עולה לי רק טבעת, אבל ההיא 
של ה"כוך", אני לא יודע אם אתחתן איתה או אקנה את 

ברג' ח'ליפה.
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