
אשה: היותה סם והשדים מסוב שבעלה החשפנית שו הטראגי סינורה
לא זה נשואה. אשה כל כמו חזק אותו
בעיניו. חן מצא

 מצאתי הביתה כשחזרתי למשל אחד יום
סקאנדל עשיתי שלי. בבגדים לבוש אותו
ו חזר הוא מהבית. אותו וזרקתי עצום

זה. את יעשה לא שיותר התחנן
לח שלו המשפחה הזמן, כל בינתיים,

ש חשבו הם אותי. שיעזוב עליו צה
בשבילם. בושה ושאני בסדר, הוא

לא הם עליו. האמת את ידעו לא הם

 . מינים עשרות לספור יכולה אני אלים.
ביסקסו הומו הוא יעקב שקיימים. שונים

 , אותו. לרפא קיוויתי ואני אלי,
 יותר אותו מבין לא ממני חוץ אחד אף
מ להיוולד זה מה יודעת אני ממני. טוב
 השני. למין שייך להיות ובעצם אחד מין
 שני של מיזוג גופנית, מבחינה הייתי, אני

 היה גופנית, מבחינה יעקב, אבל המינים.
 אז איתי, נשאר היה הוא ואם — גבר

הבחינות. מכל לגבר אותו הופכת הייתי
/

כילד כבר______
לגברים נמשך הוא

 ילד. כתור ולדחי ן
ב והתלבשתי חייתי העשרה גיל עד 0*

משי- של הגיל כשהתחיל אבל נער. תור

ארוך •נוקב
לנע דווקא להימשך התחלתי מינית, כה

ב הבחינה רופאה, שהיתר, אמי, רים.
 מושלמים אברי־מין לי היו אמנם מתרחש.

 לצמוח התחילו זה עם יחד אבל גבר של
 לפסיכיאטר אותי לקחה היא שדיים. גם לי

 של הוא שבי הדומיננטי שהצד קבע והוא
אשה.

 ידעתי כבר ארצה, מרומניה כשעליתי
 היו הם גבר. שאני מהגברים להסתיר
 אשה. אל כמו אלי ומתייחסים אתי יוצאים

 ב־ סטריפטיזאית בתור קיבלתי עבודה גם
 שלי הקרובות החברות כל מועדון־לילה.

כמוני. היו
ב במועדון־לילה כשעבדתי אחד, יום

ש בחור אותי הזמין סטריפטיזאית תור
 ופליר־ ושוחחנו שתינו לדרינק; ונאה חרחר
 וביקש לי חיכה הוא העבודה אחרי טטנו.
קצת עוד איתו ישבתי הביתה. אותי ללוות

 שאם ידעתי בעיני. חן מאוד מצא והוא
 להסתיר אוכל לא בינינו, יתפתחו היחסים

 גבר, שאני לו סיפרתי אז גבר. שאני ממנו
 להיות כדי ניתוח לעשות עומדת אני אבל

אשה.
לצאת, התחלנו איכפת. היה לא ליעקב

 אחרי מיד חודשים. שישה של דחייה אחרי
 קשים בצבא שהחיים התלונן הוא הגיוס

 להם וסיפר הלך הוא בסוף טובים. ולא
ש תמונות גם להם והראה הומו, שהוא

 איים הוא אשה. בבגדי לבוש כשהוא לו
יוד יקיים הוא אותו ישחררו לא שאם

 מאיד נהנה דווקא הוא יחד. לחיות ועברנו
כשנט נהנה הוא במיוחד גבר. שאני מזה
ביחסי־המין. פעיל חלק לתי

היתד, ילד שהיה שמאז לי ס־פר הוא
ש שהמשפחה לגברים, מיוחדת חולשה לו
אותו. הבינה לא פעם אף לו

ביחידה. שלו החברים כל עם סיס
 סיפר הוא שלו ולהורים אותו׳ שיחררו

 ששחררתי זו ואני פרוטקציה, היתד, שלי
אותו.

 קודם. כמו לחיות המשכנו הצבא אחרי
ל־ הניתוח את באסותא עברתי בינתיים

 כאשר. אותה נשא הוא
ש דור בר-ו א\ ט שהי אחרי \

להתחתן. ועמדנו המין, שינוי
 אבל אתי. שיתחתן לכך התנגדו הוריו

 אמר הוא ברבנות והתחתנו. התעקש, הוא
ביוון, שלו שההורים להגיד שלו לעדים
בתל־אביב. גרים שהם למרות

ו ועבדתי המשכתי אני החתונה, אחרי
 וכל לירות. ואלפי מאות הביתה הבאתי
ויחפש שילך ליעקב אומרת הייתי הזמן

 היום כל להסתובב טוב לא זה כי עבודה,
קפה. ובבתי ברחוב
 אבל שחיפש לי עונה היה הוא אבל

כלום. מצא לא
אותו תפשתי

0
אשה בבגדי י

א ר!כ ל  הוא לעשות, מה לו היה ש
 טרג־ שהיא שלי, החברה עם גם שכב

 בכלל סקאנדלים. לו עשיתי סברסטיטית.
 הניתוח. אחרי ביד׳ אותו להחזיק התחלתי
והחזקתי אשה, בתור עצמי ביטחון קיבלתי

ר ר ב ת ה אשר. שר.*א דו ש
 סיפר לא הוא שלו שלהורים כמובן

 בחורה עם יוצא שהוא רק גבר. אני
 ממשפחה הוא בחברת־ביטוח. עובדת

 להם נודע היה ואם יווני׳ ממוצא רדית
 נוראה בושה היתר, זאת האמיתי, מצבו
 מסו- הם שלו שהחיים היא האמת אצלם.
 שמרניים שהורים לצפות וקשה מאוד, בכיעם
 להם לספר חלם לא הוא לכן אותו. יבינו

האמיתי. מצבנו על

הומו_______
צבאית ביחידה

לו חיים גן־עדן. בשבילו היו אתי ש
 לא אבל במקצוע, טכנאי־שיניים הוא ן ן

 — כיס כסף לו נותנת הייתי אני עבד.
 היתד, לא חליפות. לו תפרתי לירות. מאות
 קולנוע, אליה. הלכנו שלא תיאטרון הצגת

בקי מועדוני־לילה. טובות, הכי מסעדות
 טוב. מכל לו היה — צור

לצבא, אותו גייסו השנה מאי בחודש

מה השתחרר שהוא איך האמת את ידעו
ההומו המושבה שכל ידעו לא הם צבא•

 לא הם אותו. מכירה בתל־אביב סקסואלית
 בבגדים לי׳ שיש שלו הצילומים את ראו
 טייטס, עם נוכרית ובפיאה בחורה של

 — מושלם ואיפור עקבים, עם ונעליים
סקסית. בחורה ממש

ש הלחץ בהשפעת הצליחו. הם ובסוף
רק מילה. להגיד בלי אותי, עזב הוא להם,

ארוך עדה
 תביעת נגדי הגיש שהוא לי נודע מהעיתון
נורא. זעזוע קיבלתי גירושין,

 אמנון לעורך־דין פניתי נרגעתי. כך אחר
 זה אבל התביעה, על בשמי שיענה חלד,
מצידי. התגוננות של צעד רק היה

הי לא לבד שלו שהמשפחה היא האמת
 לא הוא אם עליו, להשפיע מצליחה תד,

שנהייתי מזה ממני• בעצמו פוחד היה
אשה.
רגע. כל חזרה אותו לקבל מוכנה אני

אומ יישאר הוא בדרכו, ימשיך הוא אם
 הוא אם אבל החיים. כל בבוץ ומסובך לל

 שמבינה בעולם היחידה שאני אלי, יחזור
 אותו, להציל כוחי בכל אשתדל אני אותו,

נורמלי. לגבר אותו ולהפוך
לי שייתן רק אצליח. שאני בטוחה אני
סיכוי.


