
 ״תעשיית מתוך אחת דוגמה עד
 נערה*. מספרת הענפה השידוכים״
 ולמדה כשרה עד כנך שהתנסתה

:סיפורה זהו מאוד. מר לקח
 הללו*, המישרדים אחד לעשות מגדיל
 מרחובותיה באחד קטנטן במרתף שמקומו

 כולל המישרד תל-אביב. של המרכזיים
 אנשים מצטופפים שבו זעיר חדד־המתנה

 מנהלו קטן. הוא גם זחדר־קבלה, רבים,
 אך- הדואג גס־רוח* אדם הוא המישרד של
ב מאד. פורחים עסקיו שכן לכיסו, ורק

מצ הוא והונאות, שקרים הבטחות, עזרת
ב דמי־הרשמה מלקוחותיו להוציא ליח

 אינו ואחר־בך לירות, מאות של סכומים
דבר. לשמוע כמובן, מוכן•

ה המודעות כותרות סיפורי־שרוא.
 מושכות בעיתונים מפרסם שהוא קטנות

 קשישים נכים, להורים, קורא הוא העין. את
 הוא תמימותם שאת אנשים — וביישנים

 יותר טוב לעתיד תיקוותם את וכן מנצל
 ב־ הבטחותיו את וסומך אליו, לפנות —

ש כביכול, ,אושר׳ אודות סיפורי־שווא
לאומללים. העניק

אקד אני למודעותיו. נתפסתי אני גם
 בת- הייתי ואלגנטית. נאה ,25 בת מאית
 בזמנו ושמחה. עליזה מעניינת, חברה
 חזרתי כאשר והנח, רבים. מעריצים דחיתי
 באד ללמוד ופניתי הצבא, אחרי העירה

 אשר שחברותי, לדעת נוכחתי ניברסיטה,
הת הבנים בינתיים. נישאו בעיר, נשארו

לעבודה. ומי ללימודים מי — פזרו
פיר־ שישי, ביום המודעות באחת והנה,

ו טיולים על מודעה הנ״ל המישרד סם
 לשם פניתי וצעירות. לצעירים בילויים

 שם ישבו להיכנס. בתור חיכיתי אני. גם
 שביקשו מבוגרים הורים זוג נכה, צעיר
בגיל-העמידה. אגשים ועוד לבתם, חתן

 עד מאוזן בחיוך קידמני בעל-המישרד
 הוא והמסיבות. הטיולים על שאלתי אוזן.
 ייתכן, אומנם, ׳כן, וענה: בכתפיו משך
 דיפדף מגירה, שלף הוא אבל...׳ יהיה,

מהנד רופאים, לי ,יש :■והבטיח בכרטסת
ועשי גבוהים יפים, כולם עורכי־דין, סים,
 אמר. אשכנזים,׳ כולם בעייה, אין רים.

 בםך דמי־קדימה לשלם רק עלי וכמובן,
בסדר. יהיה והשאר לירות, 600

 שעודדה הנשואה, אחותי עם התייעצתי
 כהלוואה. זה סכום לי .נתנה ואף אותי

 סכום היה זה וכסף עבדתי, לא עדיין אז
 חייך והוא לשדכן, שילמתי בשבילי. עצום

 שחייך האחרון החיוך היה זה אבל בסיפוק.
אלי.

ה לימודים  כ- עברה אפס. ז
 קריאות־טל־ מיספר קיבלתי חצי-שנה.

 שלהם האנשים לפגישות. ויצאתי פון,
 היו שלי מיספר-הטלפון את השדכן מסר

 חיצוניות בעלי מחוסרי-השכלה׳ מבוגרים,
 אליו, טילפנתי עילגת. ושפה בלתי־מושכת

 איתי, לשוחח זמן לו שאין אמר הוא אבל
 :בליבי וחשבתי שבועות, מיספר עברו
 שאותו מסויים, שירות עבור שילמתי הרי

ואברר. אגש כלל. מקבלת אינני
 התגלו וכאן בזעף, פני את קיבל השדכן

 שלו. וחוסר־ההשכלה בורותו גסותו, כל
 שמונח בגסות, אלי פנה חושבת, אני מה
 ז רוצה אני עוד ומה ז בכים חתן לו

 את קיבלתי ובכך אנשים, לי הכיר הרי
 אותי העליב גם הוא לכספי. התמורה
 הם והלימודים מלכת־יופי, שאינני באומרו

 גידופים קללות, של קיתון ועוד ועוד אפם,
 בחדר- ראיתי החוצה בדרכי ועלבונות.

 על בקושי שנשעגה נכה, נערה ההמתנה
 בידיהם שהחזיקו מבוגרים ואנשים מקלה,

 ה- של מודעותיו מסומנות ובהם עיתונים
מישרד.

 המיש- בעל שמפרסם הגדולות במודעות
 מתחתנים. אליו הפונים כל לא כי כתוב רד,

 כולם לא כולו. לעניין המפתח זהו לדעתי,
 עדיין וזה משלמים. כולם אבל — מתחתנים

 בירושלים. גם פועל זה מישרד הכל. לא
 כי סיפרה בירושלים. סטודנטית חברתי,

ב רשם והוא שם׳ עובד סטודנט־חבר
 — גבוהים אחוזים לקבל כדי — רשימתו

מהאוניברסיטה. רבות סטודנטיות
 נהגה ומושכת, יפה בחורה שהיא חברתי,

 שבו ערב לכל דמי-פגישה ממנו לקבל
 באה היא למישרד. שבא אדם עם נפגשה

 לקצר השתדלה המיסכן, האיש עם לפגישה
במהי חזרה האפשר, ככל הפגישה את

ל נהג הסניף׳ ו,מנהל הביתה, רות
 לה.׳ מתאים אינך ,מצטער, :לאיש הודיע

 מהסטודנטיות, כמה עוד אצלו עבדו כך
לימודיהן. את זו בדרך שמימנו
 הבודד לימין עומד אינו כנראה, החוק.
 רק לא מדי־פעם לכתוב רצוי המרומה.

 גם אלא אושרו, את המחפש האדם על
 ציידי־נפשות אותם — המתעשר הצד על

 חשבון על רב בכסף כיסיהם הממלאים
אחרים. של ובדידותם אומללותם
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אין השכוע גדרייב־
 8 — 6 בשעות

 בהוואי״ ״הרפתקאות
 10.15 בשעה

 * מסטרויאני מרצ׳לו
ריד אוליבר
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ן ה ד □ ד ו מ
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