
ברלין, באוניברסיטת מרצה וייבר, האנס בחברת ויקטוריההמיועד החתן
מד לדבריה, בה, שהתאהב עו שפחתו לאשה. לשאתה ו  ״מ

תנו קיבלה שנים. 5ב־ ממנה צעיר החתן ויקטוריה. טוענת ,׳׳לנישואיו! ומסכימה מאוד יפה או

שב הפריע לא זה אשה. כמו והתנהגתי
כ שמי רשום היה שלי הזהות תעודת

 אני אם כתוב, מה לי איכפת מה גבר.
כאשה?״ לרגישה

ב־ בחשפנות. וגם בארים כמארחת ״עבדתי

 הניתוח לאשה. להפכה מיועדים שהיו חים
 את הסדירו בעקבותיו שבאו והטיפולים

 אולם באשה. שלה ההורמונאלית הפעילות
 הסוף, עד מלאכתו לעשות חשש הרופא

ניתוחים מתיר אינו הגרמני שהחוק כיוון

 בעל כמו יחד וחיינו בגבר׳ התאהבתי 1950
 הדירה את למכור אותי שיכנע הוא ואשה.

חש על לצרפת יחד ונסענו בחיפה. שלי
 קאירוסל כמו בבארים שם עבדתי בוני.

 הגבר בסוף, אבל כשנה. ארתור ומאדאם
ו כספי כל את לקח הוא בי. בגד שלי

ו מאוכזבת הייתי לארץ. חזרתי הסתלק.
 ב־ שכבתי חודש להתאבד. ניסיתי פגועה.

שהתגברתי. עד בית־חולים
 לעבור אוכל רק שאם הזמן כל ״ידעתי

 אחרי אשה. כל כמו לחיות אוכל מין ניתוח
 סוף סוף החלטתי ששת־הימים מלחמת
פגש לצרפת, נסעתי הניתוח. את לעשות

 כי משוכנעת והייתי קוקסינל את שם תי
בחיים.״ מאושרת להיות אוכל אני גם

מזוייף דרכון

 בצרפת למצוא הצריחה שלא הרי ^
 המיוחל, הניתוח את בה שיבצע רופא ^

 מנתח־ אצל שם, לגרמניה. ויקטוריה נסעה
המע בברלין מינצין הד״ר מפורסם, מין

הניתו־ בשורת הראשון את עברה רבית,

גרמניים. אזרחים שאינם למי כאלה
כמא שם עבדה בברלין, נשארה ויקטוריה

נק בו כמעט היחיד המיקצוע בארים, רחת
מ להרוויח יכולים הם ובו בני־מינה לטים
 לו הגבר את גם פגשה שם האומלל. מצבם

לב שעליה החליטה אז להינשא. החליטה
 שמעה היא מה. ויהי השני הניתוח את צע
 בניתוחי־מין. המתמחה בקזבלנקה רופא על

 ישראלי דרכון רק בידיה שהיה מכיוון אולם
ה בדרך אליו להגיע יכלה לא בר־תוקף,

רגילה.
 אלף 30ב־ מצויירת להסתכן. החליטה היא
 לנמל יצאה מזוייף, ודרכון יהלומים מארק,

 משם לטוס כדי פרנקפורט של התעופה
 להושיעה. היה שיכול הרופא אל לקזבלנקה

 ה־ בדרכון הבחינו המכס ששלטונות אלא
 צו־גירוש נגדה והוצא נעצרה היא מזוייף.

מגרמניה.
 לבעל קורבן נפלה במעצר, שהיתר, בעת
 כי ששמע זה, בקארלסרוהה, יהודי .בארים

להע לה הציע כספה, את החרימה המשטרה
 יוחרם. שלא כדי שמו על רכושה את ביר
 מגרמניה גורשה אבל זאת, עשתה היא

פרוטה. לעצמה להחזיר שהצליחה מבלי
 משטרתי, בליווי ויקטוריה הגיעה לארץ
ה משרד היה פנתה אליו הראשון המקום

אותה לרשום ביקשה שם בתל־אביב, פנים

לה ממנה דרשו נדחתה. בקשתה כנקבה.
מינה. את החליפה כי רפואי אישור ביא

להתאבד או אשה להיות

 לבית- ״פניתי ויקטוריה: **ספרת
 המכתב את הגשתי תל־השומר. החולים

 והתקבלתי בברלין מינצין מד״ר שקיבלתי
 בדיקות, מיני כל עברתי בדיקות. לסידרת

ש לי ונאמר פסיכיאטרית בדיקה כולל
הת כאשר אבל ניתוח. אעבור כי ממליצים

ל סרב הוא פדה ברוך הד״ר אצל קבלתי
 שאני לי אמר הוא לניתוח. אישור לי תת

 חצי — עכשיו שאני כמו להישאר יכולה
אשה. חצי גבר

המ שם למשרד־הבריאות. שוב ״פניתי
 שאעבור פרטי ישראלי רופא בפני ליצו
 לכך, מוכן היה הרופא הניתוח. את אצלו
 פרוטה. בלי נשארתי ל״י. 8000 דרש אבל
 לניתוח. הכסף את לקחת מאיפה לי אין

 שאם לי אמרו בבון ישראל בשגרירות
 הניתוח את כאן בי יבצעו לארץ, אחזור
 כולם. כמו בן־אדם להיות לי ויעזרו
 של ענקי סכום ממנו דורשים פתאום עכשיו
י. ל״ 8000

 בבכי, ויקטוריה ממררת נורא,״ ״זה
 אלי מטלפן הוא בברלין. לי מחכה ״האנס

 אליו שאחזור רוצה הוא בשבוע. פעמיים
יכו ואיני כאן יושבת ואני שנתחתן. כדי
 לעשות באפשרותי שאין מפני לחזור לה
שלימה. אשה אותי שיעשה הניתוח את

 לרחוב לצאת לעשות? לי נשאר ״מה
 הזה? הכסף את להרויח כדי זונה ולהיות

 לחודש נקבעה שלי החתונה שאתאבד. מוטב
 איתי שמחזיק היחיד הדבר זד. פברואר.

 — אשה אז עד אהיה לא אם בחיים. עוד
אתאבד!״
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הישרא • תטודת־הזהותהתעודה
מצי ויקטוריה של לית

ה סעיף ליד בינהקר. כויקטור אווזה גה
ה מצבה תיאור אלא דבר נרשם לא מין

שפחתי: ה רישום רווק. מ סיבוכים. יצר ז

:והמציאות
היטב. עליה ניכר הטיפול בונד. ג׳יימס נורות

 בחצי עבדה. בו בברלין בבאר מארחות בחברת (במרכז) ויקטוריה
 התחתון החצי ואילו דבר, לכל באשה נראית היא גופה של העליון

תוח המחייבים גבריים, סימנים שלימה. לאשה שתהפוך כדי ני


