
 

 

 

 

 לכבוד בקרוב.

איך בין א מאמע פון א בחור וואס דארף געהאלפן ווערן מיט א שידוך בעזרת השם. איך רוף כסדר שדכנים, און איך 
געוויסע שדכנים זאגן אז  איז אייביג די תירוץ.דאס  –עג זיי צי עס איז דא עפעס נייעס. "מען ארבעט דערויף" פר

נס אדער זיי לייגן גאר אריין אסאך שעות פאר מיין בחור, אבער ווען עס קומט למעשה האבן זיי נישט מער ווי איי
 שלאגן. צוויי פאר

ס ווייטאג, דאס הייסט אז מ'ארבעט? ווי אזוי קען זיין אז מען לייגט אריין שעות ארוכות, און מיר עס איז א גרוי
אדער פירט מען סתם אזוי  הערן נישט מער ווי איינס אדער צוויי הצעות?! מאכט מען דאס גענאר פון עלטערן?

 ארום צו שטופן צייט?

אנטשולדיגט פארן זיך אויסדרוקן אזוי שארף, אבער אז עס טוט ווי שרייט מען... מיר האפן אז איר וועט קענען 
 אנגעבן א קלארע סיבה, און הלואי הלואי בין איך נישט גערעכט.

., יעצט אין קאנטריוויליאמסבורג –ת ח. וו. , מרמיט דאנק  

טייערע מאמע, מיר שפירן אייער ווייטאג און אייער פיין. עס איז נישט לייכט, בפרט אויב מען האט נישט גענוג 
שדכנות פארשלאגן וואס זענען צום הארצן, און מיר זענען אייך מוחל פאר די שארפע שפראך. אבער יעדע מטבע 

 יטן.האט דאך צוויי זי

איר נישט קיין אהנונג וויפיל האט  –א גוטע הצעה מיט  –ווען איר באקומט דעם טעלעפאן רוף פון דעם שדכן 
 לאנגע שעות עס איז אריינגעלייגט געווארן ארויפצוקומען צו אט דעם גוטן געדאנק פון די שידוך. 

ן יא ווער ווייסט ווי שארף וואלט געווען איר ווילט דאך נישט אז דער שדכן זאל אייך אנטראגן סיי וועמען, ווע
מינוט  15אייער בריוועלע... דער שדכן האט גענוג און נאך נעמען אין זיין ליסטע, און אז איר ווילט הערן יעדע 

 נאך א נאמען, וועט ער דאס גערן טוען...

איז שוין דא פאר אייער לעך די פראבלעם איז אז דער שדכן וויל דאך א 'פאסיגע' שידוך, נו, וויפיל פאסיגע מייד
דערנאך בחור? לאמיר נישט פארגעסן אז ס'איז דא די גרויסע בילד קודם; דער קרייז; די לבוש; די סארט שטוב; 

י. עס איז פארשטענדליך אז קומט די אנדערע סארט פרטים; די נאטורן און געזעלשאפטליכע טיילן פון די צווי
 .א פאסיגע שידוךאנצוטראגן  – נוט אויפן אנדערןגייט נישט פון איין מיס'

דער שדכן ארבעט זייער שווער ביז ער קומט אויף מיט עפעס וואס ביידע צדדים זאלן זיין גרייט צו ארבעטן 
 ער בחור.ווייטער און זיך רוקן פאראויס, נאכן אדורכגיין הונדערטער נעמען און געדאנקען פאר איי

און ערשט דא קומט דער טעלעפאן רוף צו אייך מיט איינס אדער צוויי פארשלאגן. נו, פרעגט זיך אליינס. זיי 
 מאכן דען חוזק? זיי זאגן דען ליגענט? זיי זוכן דען צו שטופן צייט?!

אפילו אויב איר הערט נישט קיין איין פארשלאג מיינט עס אויך נישט אייביג אז דער שדכן שלאפט. ער זוכט און 
אז איר זאלט זען ווי אזוי ער  נעמען''עפעס פאסיג, און כדי אייך צו פארמיידן עגמת נפש ברענגט ער נישט סתם 

 די ריכטיגע געדאנק.ארבעט, נאר ער טראכט און ברעכט זיך קאפ ביז עס פאלט אים איין 

*** 

מיט דעם כלל, קומען מיר צוריק צום שמועס וואס מיר האבן שוין ערווענט פארגאנגענע וואך, איבער די 
פראבלעם אז עלטערן טענה'ן אז די שדכנים רופן קיינמאל נישט צוריק, נאר טוען א טובה און זאגן עפעס א 

 צוריק פון זיי.נאמען, און אז מ'פסלט זיי דאס אפ הערט מען נישט 

מיר האבן גערעדט פון דעם פאקט אז ס'איז נישט קיין עוולה צו רופן דעם שדכן, פארקערט, ער זיצט און ווארט 
 אויף שפילקעס אז מ'זאל אים צוריק רופן, ער איז פונקט אזוי נייגעריג ווי אייך צו גיין ווייטער מיטן שידוך. 

, קען דאס זיין פשוט ווייל איר האט אפגעזאגט אבער אסאך מאל אז איר רופט און דער שדכן הייבט נישט אויף
די לעצטע שידוך, און דער שדכן אדער שדכנ'טע ברעכט זיך קאפ צו אויפקומען מיט א בעסערע געדאנק, אבער 

דער שדכן וויל דאך זיין פראדאקטיוו, וועט ער טראכטן פאר אנדערע וואס אפשר דארט וועט עס ארבעט נישט. 
 אנק.יא גיין גרינגער א געד

טאקע דערפאר איז גוט צו רופן דעם שדכן, וויבאלד אז ער זעט אז איר רופט וועט ער אויטאמאטיש האבן אייער 
בחור, און מעגליך גאר עפעס  ן איבער א שידוך פאר אייערנאמען העכער אין די ליסטע, און ער וועט מער טראכט

, אבער דאס איז ממש די פאסיגסטע פאר אננעמען צוליב זייטיגע סיבותוואס א צווייטער האט נישט געוואלט 
 אייער בחור.

ביי אונז אין 'בקרוב' האבן מיר טאקע א סיסטעם אז יעדער שדכן האט זיינע בחורים פאר וועמען ער מוז טרעפן 
ב ביז עטליכע וואכן קען ער נישט דעליווערן א שידוך, ווערט די בחור אריבערגעגאנגען צו א א שידוך, און אוי

ס וועט בעז"ה צווייטע שדכן, וואס קען אריינלייגן פון פריש קאפ און מח צו אויפקומען מיט עפעס קנאקעדיג ווא
ים וועט איר רופט איעדער שדכן האט זיך זיין בליק און זיין מהלך, און אז כדעם וואס זיין אייער באשערטע, נא

 ער בעסער ארבעטן דערויף.

 און צו אייער פראגע: ניין! אנטראגן צוויי שידוכים איז נישט א געלעכטער, נאר אן ערנסטער דערגרייכונג!


