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1978 ביויי הזה״ העורם ב״ שהופיעה המודעה

לל מכדי מבוגרת שלו הידועוז־בציבור
בל אחת אפשרות בפניו נותרה וכך דת׳
 מבנות- לאחת כספו את להוריש : בד

 אחת אולם בגרמניה. הן גם שגרו אחותו,
אי עם שם והתחתנה לקנאדה נסעה מהן

 מזלה ולרוע לארץ, היגרה והשנייה טלקי,
יווני. עם התחתנה
 את להוריש רצה לא יהודי, שהוא מקס,

 שאינו למי השנים במשך פרי־עמלו כל
יהודי.

לטענתו, כי, רצה לא כספו את לתרום
 וכך סתם. כספו את לחלק כדי עבד לא

בחו ולחפש מודעה, לפרסם הרעיון נולד
 שיהיה יורש לו להקים מוכנה שתהיה רה

בשרו־ודמו. ממנו, חלק
ה את לפרסם מקם רצה לא בגרמניה

מודעה.
 לי אמר זד״״ את לעשות יכול היה ״הוא

 יהיו שבגרמניה למרות ״אולם אברהם,
כולן יהיו הן המציאה, על קופצות מאות

 עמה וטעמיה בחורה כל ילד. לגדל אלא
שלה. וסיפורה אחת כל —

 לדון ואנוכי, אברהם התחלנו, כאשר
 כל־כך אינו שהעניין הסתבר בפרטים,

פשוט.
ש כמעט סיפורו, את ששמעתי אחרי

 ניראה זה בעצמי. זאת לעשות השתכנעתי
 חשב אברהם בהתחלה. וחלק, חד כל־כך

הבעיות כל על האפשרויות, כל על כבר

 בינך התאמה בדיקות ילדים. ללדת מסוגלת
 מעקב יערוך מישרד־חקירות מקס. לבין

 הרקע ומה עברך מה לדעת כדי אחרייך
העלו תורשתיות מחלות לך אין אם שלך,

 מבחינה בריאה את אם בילד. לפגוע לות
ועוד.״ נפשית,
 לתאם היה צריך הכספי העניין ״את

 מחיר, להציע עלייך עצמו. מקס עם
ב־ להתחיל מעוניין אינו מקס שכן

 — לעולם לראותו ולא הילד את ללדת
 שאקבל או פעמי, חד סכום שאקבל או

חודשית. קיצבה
 (או בעצמי הילד את לגדל אחליט אם
הל וכן שלישיה או תאומים, או ילדה,
חודשית. קיצבה אקבל אה...)

 ימות וכאשר כאביו, רשום יהיה מקם
הכסף. את הילד יירש
ב הילד את לגדל וארצה אתחרט אם
ש או דבר, אקבל לא — ולעצמי עצמי
שכר־טירחה. רק אקבל
 אחר מקום בכל הילד את לגדל ארצה אם

 שהוא או — זאת לעשות אוכל בעולם,
 לבוא אוכל ואני עצמו, מקם אצל יגדל

לפעמים. אצלו לבקר
 חזר להתחתן,״ מעוניין אינו ״מקס
ושוב. שוב אברהם

וב ארוכה, שעה עוד נמשכה השיחה
 חסרי־ שונים טכניים בפרטים דנו המשכה

חשיבות.

 מוכנות יהיו לא היהודיות כי נוצריות,
 המודעה את פרסמתי לכן זה. את לעשות
הזה.״ בהעולס בארץ

כסף רוצות ^
קט היתר■ בארץ למודעה היענות ך•

 בלבד בחורות תריסר המצופה. מן נה1 ן
 בפגישות החל וכאשר לאברהם, כתבו
עיתונא מהן שלוש כי לו הסתבר עימן,

להס השתדלו הן סיפור. לקבל שרצו יות
 בתוך הדבר את גילה הוא אך זאת, תיר

עימן. השיחה
 לא להוטה, נראתה שבהתחלה הרביעית,

 מחיפה. ומשוררת סופרת־ילדים אלא היתה
״מכסי :לאברהם כשאמרה נכשלה היא

 אוכל דבר, שום מזה ייצא לא אם מום,
ספר.״ זה על לכתוב
 לשמוע כדי סתם שבאו בחורות גם היו
מייד. אברהם שילח ואותן מעניין, סיפור

חיי גם היתד, מדי. צעירות היו אחרות
לע מעוניינת שהיא בטענה שבאה לת,

ה מהשירות ״להיפטר כדי הילד את שות
אמי לאברהם ניראה לא זה דבר צבאי.״

 לו הסתבר מעט אותה שחקר ואחרי תי,
הכסף. הוא שלה העיקרי המניע כי

 ש״היתה משום התאימה, לא היא גם
 שקלה כי ניראה ולא מדי, קלת־דעת

ברצינות״. העניין את
בפר כלל התעניינה לא נוספת בחורה

הכ היה אותה שעניין היחידי הדבר טים.
 ואני משלמים, כמה רק .לי ״תגיד סף.

 כזאת ״בחורה לאברהם. אמרה מסכימה,״
 לי אמר פשוטה,״ מזונה יותר טובה לא

מתאימה.״ שאינה מייד לה הודעתי ״ולכן
 נשארה אליו שכתבו הבחורות כל מתוך

 עם נפגשה כבר והיא מתאימה, אחת רק
 ממהרים. אינם ואברהם מקם אולם מקם.

האפ כל את למצות כדאי כי חושבים הם
שרויות.

 משהו כי באברהם שחשדו בחורות היו
 תוקף בכל ודרשו מאחוריו, מסתתר אחר

 הן האמיתיים. מניעיו מהם להן שיגלה
 נראה?״ הוא ״איך כמו: שאלות שאלו

למקם). (הכוונה
בחו אותן רצו התשלום, לבעיית פרט

 אם הילד, את יילדו היכן גם לדעת רות
 בת, תיוולד אם יקרה מה חוקי, העניין

 תתחרט־ לבסוף אם יקרה מה תאומים. או
בילד. רוצות הן כי ותחלטנה נה,

 הילד את שרצו שלוש היו הבחורות בין
להתחתן רוצות שאינן בחורות לעצמן,

 עורכי־דין עם ובשיתוף לצוץ, העומדות
 מסתבר המישפטי. הצד כל על גם השב

 כל בכך אין אומנם, חוקית, מבחינה כי
 האשד, עוד כל היהדות, מבחינת עבירה.

 אין כלומר, מותר. העניין נשואה אינה
 כשרה יהודיה בחורה על האוסר חוק כל

כסף. תמורת לאדם ילד ללדת
 את בפני מפרט אברהם התחיל וכאן

ברי בדיקות לעבור עליך כל ״קודם :הכל
 גם השאר בין שתכלולנה יסודיות, אות

את אם לדעת כדי בדיקות דם, בדיקות

בחו שימצא ברגע הכסף. על משא־ומתן
 סכום כל לשלם מוכן יהיה מתאימה, רה

סביר.
 בתיקווה, שאלתי הולך?״ דולר, ״מיליון

 מבעיות חיי לכל פטורה עצמי ראיתי וכבר
 השיב. לך,״ לענות מוסמך ״איני פרנסה.
 עם יתואם הכספי העניין כל לך, אמרתי

 אחר החיפושים את עורך רק אני מקס.
המתאימה.״ הבחורה

 אוכל אברהם, לי הבטיח כך הכסף, את
אחליט אם צורות. משתי באחת לקבל

 מהופעתי התרשם אברהם כי היה נראה
 ישוחח השבוע כבר כי לי והבטיח עמוקות,
פגישה. לנו ויקבע מקס עם טלפונית

 ״כי אותי, הזהיר הרבה,״ תעשני ״אל
לבריאות.״ מאד מזיק שזה תושב מקם

בק שנעמוד ובהבטחה בלבביות נפרדנו
טלפוני. שר

 המיליון. על ויתרתי כבר מצידי, אני,
ה בכן יש אם ישראל, בנות אתן, אולם

 עדיין הוא — למקם יורש להקים מוכנות
פנוי.
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