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 צעירה ״מדוע אסתר: את שאדת׳
 <■״ 11 בדרר תתן לחפש צריכה סמור
 רצה דא ארוס. איש אבי השיבה: היא

 ל־ שאפנה רדש וסנה. בתודה שאשאר
משרדהשדסן.״ בעידו: המכובד מוסד

לכיא יוחנן מאח
 קודמת נשואין לכל כי לחשוב מקובל

 וגלוי׳ יותר׳ או פחות חפשי, חיזור תקופת
 הגבר מחזר זו בתקופה יותר• או פחות
 והיא הגבר)׳ אחרי האשד. (או האשד. אחרי

 אצל זה לרחרח הזוג לבני אפשרות נותנת
 ל- התאמה ביניהם קיימת אם לקבוע זו׳

נשואין.
 ההיכרות תקופת את במקצת לתבל כדי
 האשק ואת הגבר את הטבע מכה הזאת,

 ומכאובים רגשות בהם מעורר בסנוורים,
 ובכל הדורות בכל אדם שבני מסוים׳ מסוג
 יותר׳ ברור מונח מחוסר אותם׳ כנו מקום
אהבה. :הכולל בשם

 שוטפים הנשואין חיי כאשר שנים, לאחר
 אחורנית, הזוג בני לעתים מביטים באפיק,

ו בראשית תקופת אל גע מתוך לעתים ז
 חרטה מתוך לעתים בצער׳ לעתים גועים׳

 בעצם כלל מהרהר אינו איש אולם עמוקה.
שהת מי בעיני זו. חיזור בתקופת הצורך

 היא הספונטאנית האהבה אהבה, מתוך חתן
לא. יאו מאושרים לנשו&ין, הכרחי תנאי

 היה שלא כמעט החפשי החזור אבל
האח השנים עד בעולם מקום בשום קיים

 גם נהוג איננו הוא רבות ובארצות רונות
נע הנשואין למשל׳ הקרוב, במזרח כיום.
 שלישי׳ צד של בתווכו ההורים, ידי על שים

 הנשואין שם חובב. או מקצועי שדכן לרוב,
 והיא לאחריהם. באה האהבה — קודמים

מקרים. של מפתיע במספר באה, אמנם
הגברתנים. אצל דוקא נחיתות׳

 אופיני רבים׳ לדעת שהוא, זה, ענינים מצב
 ממה רבה במידה קיים, נחשלות, לארצות

נש כאשר בישראל. גם לשער, שרגילים
 לחקור הזה, העולם מערכת ידי על לחתי,

 לגלות הופתעתי בארץ, השידוכים בבעית
 בארץ, הנשואין בגיל הגברים כמחצית כי

 מהם ניכר וחלק זוג, בת במציאת מתקשים
המקצועי. השדכן ידי על נעזר

 ד״ר לי שהסביר כפי הן, לקשיים הסבות
 הרופאים מראשוני אחד מטמון, אברהם

 יתר, ביישנות :מין בבעיות שהתמחו בארץ
ב הגברתנים אצל (המצויים נחיתות רגשי

גוף. מומי יותר),

 רבים אנשים בארץ נמצאים לזה, נוסף
כל מסיבות אשר ומעלה׳ 40 בני מאד,

בצעירותם. להנשא יכלו לא כליות
 מוצא אלה אנשים סוגי משני גדול חלק

 או המשפחה בני בעזרת זוג בן) (או בת
 ד׳׳ר — המקצועי — השדכן (נאנח ידידים

 שדכן.'). הוא שני יהודי ״כל :גולד הוגו
הגב של הכללי המספר מן רבע האחרים,

מ מרבע פחות וקצת הנשואין בגיל רים
 עצמם מוצאים גיל, באותו הנשים מספר

 השדכן של במשרדו במאוחר או במוקדם
המקצועי.
 גדול במספר בארץ נמצאים כאלה שדכנים

 משרדי 30 קיימים בלבד אביב בתל ביותר.
 מי ז אלה משרדים פועלים איך שדכנות.
 חוקיו הם מה י לעזרתם הנזקקים האנשים
 כל ? הנשואין שוק של המיוחדים ומנהגיו
 במסגרת כאשר, לי נתבררו האלה הדברים
 להציג החלטתי שערכתי, המקיפה החקירה

כלה. כמבקש השדוכים במשרדי עצמי את
 אליו הראשון המשרד ספרדי. לא רק
 שהיה מי ליבר, יוסף של זה היה פניתי

 ו־ המנדט במשטרת (רב־טוראי) קורפוראל
 ועתה צה״ל, של הצבאית במשטרה רב־סמל

עצמו. עדות לפי ״מודרני,״ שדכן הוא
 משרד־דירתו, בפעמון צלצלתי כאשר

שד היא גם אשתו, הדלת את בפני פתחה
 בעל גבר שכב בחדר ספה על ידועה. כנית
 את והציג נכנסתי, כאשר קם הוא גוף.

עצמו. השדכן זה היה עצמו.
 כרטיסיות ועליו שולחן עמד החדר בצד
 של לקוחותיו של האישיים פרטיהם מלאות
 ממני בקש וליבר לשולחן ישבנו ליבה

 השם: :שלו בכרטיסיה רשם הוא פרטי. את
 שחזר אריגים סוחר : המקצוע ; גלבוע צבי

 ;הברית בארצות ממושך מבקור אראה
טורקיה. : המוצא ארץ : 27 :הגיל

 שהצגתי כיוון מצחו. את קימט ליבר
 את פה בהבל צמצמתי כססרדי, עצמי
המתאימות. הכלות מספר

הסביר. ספרדיה,״ כלה לך למצוא ״נצטרך
 בתורת מאמין אינני כי אמרתי כאשר

: השיב אשכנזיה, לשאת מוכן אני וכי הגזע,
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