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 כעצמם. להסתדר לנשואין המועמדים שני על ואילך משם השדכן. על־ידי תמיד נעשית הראשונה הפגישה

 מכנה לו יש כי מוצא הזוג לפעמים המשפחות. שתי כפני מוצגים יחד, יוצאים ככתי-קפה, נפגשים הם
או אחר כחיפושים להמשיך נפרדים והם ואשה, כעל להיות נעשו לא כי מתכרר לפעמים - משותף זוג. כת) כן(

 של הנדוניה בעלת ועשירה׳ יפה כלה . .1וו
ל ייקח הנותרים האלפים 5 (את אלף 25

 פרסי את רשם הוא טרחה). שכר עצמו׳
 יהודית׳ דובר אני כי השאר בין האישיים,

ב — שהצלחתי משום ורוסית, גרמנית
 בלשונות ם?!ורות מלים לגמגם — קושי
עברית. מבינה שאינה אשתו׳ עם אלה

 למכירה, מוצע עצמי את ראיתי למחרת
מש תוארה בה בעתון, מפוצצת במודעה

 ולא כלל אותה ראה לא שהשדכן פחתי׳
כ׳׳עדינה׳׳. מאומה׳ עליה ידע

 באותו כאגמי לפגוע שלא ״כדי
 הכלה את להכיר לנס־ציונה נסעתי ערב

 במקרה, — היתה לא הנערה העשירה.
 כך כל שלא חושד אני אולם לי, הוסבר
אמה. קדמה פני ואת בבית — במקרה

 החדר, קירות על הבת, ,של תמינותיה
המועמדת את אבל למדי, יפה צעירה הראו

ש לאחר האם, לראות. זכיתי לא עצמה
 כי הכריזה אני, אמריקאי אמגם כי שוכנעה

 מאמריקה מהגר אני אם ספק, בלי בטלן אני
 להיות יכול אינו אמרה׳ כזה, בטלן לארץ.

שלה. כמו לבת מתאים בעל
 בפניהם ותארתי השדכנים זוג אל חזרתי

 אותי הפגישו אותי, נחמו הם כשלוני. את
 את ראיתי כאשר השניה. המועמדת עם

 היתד, היא עיני. למראה האמנתי לא אסתר,
נח ופנים ביותר, נאה גוף בעלת בחורה
 היתה השכלתה רב• בטעם לבושה מדות,

 האוניברסיטה. מוסמכת היתד. והיא גבוהה,
 הגובה על לעמוד התאמצתי אתה בשיחתי
 משוחחת החלה כאשר תרבותית. מבחינה

 עוד כי שמחתי סארטר, פול ז׳אן על אתי
 בשבועון. מאמר עליו קראתי יום באותו
 לאחר מספר. משפטים עליו להחליף יכולנו
:מסוכנים פחות לנושאים פנינו סארטר

מדיניות. צ׳ייקובסקי, פיקאסו׳
:אסתר את שאלתי
גופ נתונים בעלת כמון־, צעירה ״מדוע

?״ לשדכן נזקקת • מכובד ומקצוע ניים
 אדוק, איש הוא אביה לי: השיבה היא

 עמד הוא הרבנות. של הדין בבית דיין
 רצה לא כי חתן, למצוא שתמהר כך על

ל לפנות בה האיץ זקנה, בותלה שתשאר
 חתנים במציאת מאמין שאינו כיון שדכן,
 מלהיות רחוקה עדיין אסתר אחרת. בדרך
 אי כבר קבלה ואף ),22 בת (היא זקנה
 ביחידת בצבא, ששרתה בעת הצעות, אלו

 לפגוע שלא כדי אבל׳ הפסיכוטכני. המבחן
 לוין. ״אסתר״ אצל לחרשם נאותה באביה,
 אחר פעיל שדכן אופייני. יהודי מוסד

ר הוא עתונאי גולד, הוגו (לפילוסופיה) די

מורה. •

 12( ותק בעל הוא גולד לשעבר. ומו״ל
 ה־ על ספר לאור הוציא במקצועו, שנד.)

 ספורי המכיל סוב, פסיכולוג רק שדכנות,
 :גולד מספר פעולותיו. על רבים מעשיות

 רכושם, בגודל להגזים נוהגים הלקוחות
 שהודיעה אחת, אשר, בשנותיהם. למעט

 ללא רתקה ושהיא ,32 גילה כי תחילה
מן לאחר נתגלתה ילדים,  גרושה ,42 כבת ז

ש ילדים. לארבעה ואם  מתחתן ולקוח י
היוצ אנשים ויש הראשונה, הפגישה לאחר

 יש רבות. שנים השדכן במשרד ובאים אים
זו, אחר בזו מספר, פעמים שנשאו לקוחות

השדכן. אותו של בעזרתו *
 ורב כענף לי נתגלה השידוכים עסק
 מנומסת. בחברה לו, לבוז נוהגים ממדים.

ל הבזים רבים, אנשים כי הוא ודאי אבל
 דווקא אושרם את מצאו בפרהסיה׳ שדכן

בעזרתו.

 יכוד מום פסיכולוג רק כי מאמין גולד הוגו ד״ר
 מו״ל לשעבר, עתונאי עצמו הוא לשדך. ומסוגל

 הותיקים המומחים אחד הנו מטמון אברהם ד״רהמת איששנה. 12 בשדכנות עוסק לפילוסופיה, ומוסמך
 קובע: הוא כארץ. מין לעניני והידועים

זוג. כן כמציאת מתקשים האנשים ממספר חצי


