
 מרצונם ויתרו שהם ומכיוון זה, מוסד
 ושאר הרבנים, של בירכתם על החופשי
ד,צחי־ ,דתיים בנישואין הכרוכות התלאות

באושרם, חלק אין לשדכן כי השניים רו
שחוקה. פרוטה אף לו מגיעה לא כן ועל

 קטנות עיניים אמנם יש גולד להוגו
כדי־כך. עד צר־עין לא הוא אבל ובהירות,

 אבל ל״י, 400 על לוותר מוכן היה הוא
 מתמלא משרדו היה זאת עושה היה אילו

 המציאה, על קופצים שהיו ברווקים/ות
 גולד והוגו בציבור, ידועה/ידוע מחפשים

פרנסה. מחוסר נישאר היה
 לגנב הקוראת הפירצה את לסתום כדי

אליע התל־אביבי עורך־הדין אל פנה הוא
 נגד תביעה באמצעותו הגיש אליגון, זר

 לחריצותו, אושרם את ביחסו בני-הזוג.
 הספיק אותו שלו, המקצועי והידע זריזותו
 תבע נסיון, שנות בעשרים־וחמש לרכוש

ל הנתבעים על יצווה כי מבית־המשפט
שכר־טירחה. לו שלם

 הראשונה הפעם לא ״זו קטלני. סעיף
ה הסבירה כאלה,״ קונצים לנו שעושים

 הגברת השדכן, של הנאמנה העוזרת שבוע
 את להקנות בעלה בידי המסייעת גולה

ב ״יש בודדים. לבני־אדם המיוחל האושר
ואחר־ שמתחתנים באנדיטים, הרבה מדינה

לנו.״ לשלם רוצים לא כך
 של ביתו אל הגולדים הביאו מזמן לא
 ובעצמו, בכבודו האושר את מזדקן רווק

 והכי טובה ״ממשפחה יפחפיה של בדמותה
 שלושה עם ודירה נדוניה עם מכובדת,

 הודיע התשלום, מועד כשהגיע כיווני־אוויר.״
 לשלם מתכוון לא הוא כי הנאהבים זוג
שכר־הטירחה. את

ה התחתנו,״ לא שהם לנו סיפרו ״הם
 לנו התברר כך ״אחר השדכנית. סבירה

 אצל שם והתחתנו קטן, למושב הלכו שהם
ה עם המיקרה כמו לא זה פרטי. רב

מוס יותר היה הזה הזוג והפקידה. רופא
 ברכתו בלי ביחד לחיות יכלו לא הם רי.
רב.״ של

 הם וגרושה. כהן עם מיקרה עוד והיה
 לקפריסין נסעו בארץ, להתחתן יכלו לא

הגול־ כשביקשו אזרחי. בטכס שם ונישאו
ל הזוג בני סירבו שכר־הטירחה, את דים

ברב לנישואין נרשמו לא כי טענו שלם,
בחוזה. שכתוב כפי נות,

 גולד הוגו מדוע ששאל מי גם נמצא
 ומוחק הקטלני, החוזה את משנה אינו
 רק ישלם הזוג כי הקובע הסעיף את

במקו לא ״השאלה ברבנות. הרישום אחרי
 באים ״אצלנו השדכנית. הסבירה מה,״

 ממשפחות והכי-הגונים, הכי־טובים אנשים
 בן/בת למצוא כדי והכי־הגונות, הכי־טובות

עצמם/ן. לד.ם/ן או שלהם לבנים/נות זוג
 שיוגש בחוזה אם כאלה אנשים יגיבו איך

בציבור?״ ידועים על סעיף יהיה להם,
הדוק מזה חוץ הכי־נפוץ. העיתון

 הסבירה שדכן, סתם לא הוא גולד טור
 בעלי עוסק לקירוב־לבבות ״נוסף השדכנית.

 גדול. היסטוריון הוא בהיסטוריה. גם
 מכתבים לו יש העולם. בכל אותו מכירים

 המשבחים מפורסמים, פרופסורים מיני מכל י
שלו.״ העבודות את

הדוק של העבודה בחדר הספרים ארון
 וחוברות. ספרים מלא לפילוסופיה טור

 באחת גולד. הוגו מרביתם: של המחבר
 ישנים עיתונים של ערימה יש הפינות
 המצהיבים הניירות ותרצ״ז. תרצ״ו משנת

 הכי-נפוץ היהודי העיתון פעם היו ה הא
הוויימארית. ברפובליקה
 ועורכו מייסדו היה גולד הוגו הדוקטור

 לבית־ השבועון וועלט, די של הראשון
 הראשית הכותרת למשל, הנה, ולמשפחה.

 הנפוץ העיתון של הגליונות אחד של
ושומר־ טוב מבית צנועה ״בחורה ביותר:
 נא בתשובה לחיים. חבר מחפשת מסורת
 שעשה העיתון היה זה למערכת.״ לפנות

 עיתון מכל יותר קירוב־ד,לבבות למען ^
אחר.

כונ גבי על הספרים, ארון מול בפינה,
 אמנותית, מנורת-לילה עומדת נמוכה, נית

 של דיוקניהם את הנושא כן על הנשענת
ה של המסחרי הסמל זה וכלה. חתן

פרנסתו. את גולד מוצא שבו עיסוק
כסף,״ בשביל זה את עושים ״אנחנו
 גם בזה יש ״אבל השדכנית, התוודתה

 מביאים סוף־סוף, אנחנו, מסויימת. הנאה
בודדים.״ אנשים של בתיהם אל אושר

אדם דרכי
ת הודו בו ה ל ב

 ולכן בלהבות, הודו בלהבות, פאקיסתאן ■
 ברח לארקה סאצ׳יסאנאנד ההודי הפאקיר

לישראל. שוב
 כשפאקיסתאן לישראל בורח תמיד הוא
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