מיכל אחדור

י ל ד י ! שנולדו
בהזמנה ומוקפים
באהב fil
שיר המשקף את המןהפכה ברפואה שרתמה א ת הטכנולוגיה
לטובת הגניקולו! יה

בשנים האחרונות אנו עדים למהפכה התלה בתיי הנשים,
כאשר הרפואה וץןמף א ת הטכנולוגיה לטובח הגניקולוגיה.
זה החל ע ם המצאת הגלולה ,שבו־זמנית אפשרה לנשים
ליהנות מחיי מין שחררה אותן מאימת ההיריון הלא רצוי
ואפשרה לאישה לת!:נן א ת התא המשפחחי כרצונה.
הצעד הבא היה ^1ה)יריה החוץ גופיח .בחברה היהודית
ובייתוד בישראל שמצוות ״פרו ורבו״ היא עדיין מאוד
תזקה ,יש משמעות רבה ל ה ת פ ח ח ו ת זו של יצירת עובר
בתנאי מעבדה.
המהפכה הטכנולוגיה העכשווית הזו יצרה א ת ההפרדה בין
זוגיות להורות .א|ין ^ורן באיש ואישה ואין צורן באקט של
נחוץ רק כסף רב .ולא בכדי המושגים
שמשחמשים בהנ> ב)כנק הזרע ,הם ״הפקדה״ או ״פיקדון׳
שהומצאו עבור כעויות הקשורוח בכסף ,ומקורן בלידה מסוג
מסוים הקיים במיקר!*  -״ויפקד ה׳ א ת שרה ותהר ותלד״.
המהפכה הטכנולוגי  Jהבאה ב ח ח ו ם הגניקולוגיה אפשרה
את השימוש באם פןנדקאית ויצרה אח ההפרדה בין הרחם
היולדת והאם הנוגדות.
גולת הכותרת של המהפכה בטכנולוגיה העתידית תהיה
בהמצאת הרחם החוץ גופיח ,כאשר יחידים או זוגות יוכלו
לעקוב א ת ר ה ת פ ת ח ו ת העובר מן ההפריה ועד התינוק בתנאי
מעבדה ,ואולי אפיל^ אצלם בבית .מהפכה כזו תביא לצעד
נוסף של שוויון בין איש ואישה ,ולו רק ב כ ן שלא יאבדו
עח־ ימי עבודה בשל הבדיקות הרבות ,האשפוזים ושמירת
ההיריון.
ועד אז לפניכם שיר שכתבתי המשקף א ת המהפכה
המחחוללת בימינו.
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נולדנו אני ונועה ,אחותי התאומה

ואין לה בכלל רצון,

לאבא לא ידוע ולאימא )ולאם( לא ידועה,

להתחתן או להיות בהיריון.

לא שחלילה אנחנו יתומים,

אבל בגיל שלושים ושתיים,

יש לנו א ת ח ת י ,

היא רצתה לחזור אל בית,

אימא שאנחנו מאוד אוהבים.

שיהיה בו צחוק של ילד או ילדה.

המגדלת אותנו בזמן של איכות,

היא לא רצתה לאמץ ילד,

ויש לנו את עמי ותמי,

היא רצתה שלתמיד הוא יהיה רק שלה.

שמגדלים אותנו בזמן של כמות.

לכן היא שילמה לעורך דין,

אמנו ח ת י היא אישה מאוד עסוקה,

והוא דאג לילד בשבילה.

קוראים לזה אשת קריירה.

אבל אחרי שנה

היא עובדת משעות הבוקר המוקדמות

היא קיבלה במתנה

ועד שעות הערב המאוחרות,

גם ילד וגם ילדה.

ובכל סוף שבוע שני היא טסה לחו״ל,
לכנסים ,השתלמויות ולעשות עסקאות,

כמו שאתם בוודאי יודעים,

היא אישה מאוד יפה ,מאוד חכמה,

ילדים נולדים לזוג אנשים,

וגם מאוד עשירה.

שמאוד אוהבים וביחד בוחרים

יש לה הרבה חברים מהעבודה,

להוליד וללדת ילדים.

וגם מאהבה,

בדרך כלל אלה איש ואישה,

אבל היא אומרת שאין לה זמן,

אבל היום זה יכול להיות

גם בדרכים אחרות,

וכל שידעה הוא ,כי בסוף ההיריון תקבל

כמו איש ואיש ,כמו אישה ואישה,

זוג תאומים ,בת ובן.

איש ללא בת זוג ,או אישה ללא בן זוג.

והיא הייתה מאוד מאושרת.

ואפשר להיות בהיריון גם ללא הדרך הרגילה של ביאה,

עכשיו גם לה יהיה מה לספר,

אלא באמצעות הפריית מבחנה,

ב׳׳שיחות הקטנות״ שאתרי שעות העסקים.

הפריה חוץ מ פ י ת  ,ובעתיד אפילו בשיבוט.

במפגשי המסיבות והקוקטיילים,

לפעמים אלה זרע וביצית של הזוג הנשוי ,כאשר יש בעיה

כשכולם דיברו על הילדים,

באיברי הרבייה.

שהם רואים בזמן איכות,

לפעמים זו ת ח מ ה של זרע מגבר אחר ,ולפעמים זו תרומה

לה לא היה מה להגיד,

של ביצית מאישה אחרת.

כי לא היו לה ילדים,
אפילו לא לזמן איכות.

לאמנו ח ת י לא הייתה בעיה באיברי הרבייה.
היא פשוט לא רצתה להיות בהיריון,

מיד לאתר הלידה

לא היה לה זמן בסדר היום הצפוף שלה,

חיכו לנו בבית עמי ותמי,

כי היריון דורש בדיקות רפואיות,

את ואתות מן הפיליפינים.

לפעמים יש בחילות והקאות ,ולפעמים אפילו נדרשים להאט

כשהתחלנו לדבר והיה לנו קשה לבטא את שמותיהם

את הקצב ולנוח.

האמתיים ,הם התליפו אותם למעננו.

וזאת אימא רותי לא יכולה להרשות לעצמה ,ולכן היא פנתה

ומאז שנולדגו הם מגדלים אותנו במסירות רבה ,באהבה.

לעורך דין להסדיר את העניינים.

כל היום וכל הלילה ,שבעה ימים בשבוע,
כמו אבא ואימא,

עורך הדין פנה לרופא ,המנהל את בנק הזרע.

בנוסף לעובדת הניקיון והגנן.

זו מחלקה בבית חולים,

כשהיינו תינוקות הייתה לנו גם מטפלת

שאליה מגיעים גברים,

שסייעה לעמי ולתמי,

המוכרים את הזרע שלהם תמורת כסף.

והחליפה אותם בימים התופשיים שלהם.

ואליה באות נשים,

את אימא רותי אנחנו רואים ,אם אנתנו במקרה ערים,

הקונות מנות ורע תמורת כסף,

כשהיא תוזרת מהעבודה או בסוף שבוע,

ולכן שמו הוא ״בנק״.

כשהיא לא עסוקה.

הנשים והגברים המשתמשים בבנק הוה,
לעולם לא יכירו זה את וה.

אבל אנתנו מדברים בטלפון ובפקס ובדוא״ל בזמן של איכות.

הרופא הוא היחיד שמתאים נתונים,

או כשאנחנו נוסעים אתה לתופשה קצרה בחו״ל.

ומשתדל למלא בקשותיהן וציפיותיהן של הנשים.

אנחנו ילדים שנולדו בהזמנה

אני ואחותי התאומה נועה
נולדנו מורע לא ידוע ומביצית לא ידועה.
גם הגבר שמכר את זרעו,
לא הכיר את האישה שמשחלותיה גשאבו הביציות.
אחר כך הייתה הפריה במעבדה,
ואת העוברים השתילו
ברחם של אם פונדקאית,
שנבחרה על ידי הרופא.
גם אותה לא רצתה ח ת י אמנו לפגוש,
היא רק שילמה כסף רב
לעורך דין ,לרופא ולאם פונדקאית.

וגדלים מוקפים בהרבה אהבה.

