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הרגשתי כבר כחוטף מטוסים ותיק ,חי 
כיתי בשלווה אולימפית לנחיתה בקופנהגן.
לא היה למה לחכות .לא היו שם
בכלל סידורי בטיחות .לא בכניסה —
ולא ביציאה .ליד שלט־פירסום גדול של
חברת הסרטים ונוס ,המזמין את המבק
רים להקרנות־הדגמה של סרטים פורנו
גרפיים צבעוניים ,עם עלילה מלאה ו
צוות שחקניות בין־לאומי — הסתתר
תמרור קטן ,דומה בצורתו לתמרור אין
חניה בארץ .על התמרור הופיעה צורת
אקדח ,מחוקה בקו אדום ומתחתיה הכ
תובת ורבודן )אסור( .היתד .זו דרכם של
הדנים להודיע בנימוס שאין חניה לאק 
דחים.

תו ת ח
במעיל
ך* משך מסעי היה לשוודיה .מטוס ה
} |די.סי 9.של חברת־התעופה הסקנדי
נבית היה ריק למחצה .הטיסה לגטבורג ש 
בשוודיה ארכה פחות משעה .בהזדמנות
הראשונה הצצתי ,לכוון דלת תא הטייס.
לא היו נוסעים במחלקה הראשונה ,וה
וילון שבין מחלקת התיירים למחלקה
הראשונה היה מופשל .דלת תא־הטייס
היתד ,פתוחה .מישהו רוצה לטוס ל
דמשק ן
גם את השוודים אין חטיפות המטוסים
מדאיגות .הדבר היחיד שנשאלתי ,ברדתי
בגטבורג ,היה אם הבאתי איתי משקאות.
אדישות זו — מדהימה ,לישראלי כמוני
— שררה גם בטיסה מגטבורג להמבורג.
איש לא שאל ,איש לא התענין...
גם בטיסות הפנים־גרמניות לא שוא
לים אותך שאלות .אם אתה רוצה ,תוכל
להביא איתן־ גם תותח — בתנאי שייכנס
לכיס המעיל .אם אתה רוצה לחטוף
מטוס — כל נתיבי האוויר הפנימיים
של אירופה לרשותך .בחר לך.

ה מ שחק
נגמר בציריך
^ משחקים נגמרים שעה שמדובר
 1 1בטיסות לישראל .שום מנהל נמל־
תעופה איננו רוצה כיום לעמוד סמוק-
פנים מול מצלמות הטלוויזיה ,כפי ש 
עמד בשעתו מנהל שדה אורלי לאחר
הטבח בלוד .כשמדובר בטיסה לישראל
בודקים ,׳ועוד איך.
ההמראה מנמל קלוט! שליד ציריך דמ
תה למיבצע צבאי .למרות שהאקדח היה
מונח הפעם בתוך המזוודה ,ליד מספר
צעצועי־ילדים נוספים שהבאתי כמתנה,
חששתי לבאות.
חיפוש הגוף היה חמור ויסודי .שני
אנשי ביטחון ניצבו בכל תא־חיפושים.
אחד חיפש ,השני השגיח על תנועותיו
של הקליינט .כל הכיסים נבדקו ,ותוכנו
של תיק־היד ,וכן התיק עצמו ,עברו מי 
שוש יסודי .העבודה נעשתה בשקט ובמ
הירות .שני השוויצים אפודי המדים לא
פסחו על כלום.
כשיצאתי מן התא ,נשמתי לרווחה.
התברכתי בליבי על שהפעם ארזתי את
האקדח במזוודה .בלב קל עליתי על
האוטובוס המוביל אל המטוס.
התברר שהשמחה היתד ,מוקדמת .מטוס
סוויס־אייר חנה בקצה המרוחק של המס 
לול .אמבולנס ,מכונית־כבאים ומכוניות
משטרה התפרשו סביבו .בנקודות־מפתח
ניצבו שוטרים מזויינים ברובי־סער.
רציתי לרדת מן האוטובוס ולעלות ל 
מטוס .דיילת עצרה בעדי .״רק שני
נוסעים בכל פעם !״ הורתה .השקפתי
מבעד לחלון .חושך בעיניים .על שורת
עגלות ,ליד .המטוס ,שכבו כל המזוודות
של כל הנוסעים .כל נוסע ניגש למז
וודתה פתח אותה לביקורת .בכל מזוודה
נערך חיפוש יסודי.
הגיע תורי לרדת ,קרבתי וזיהיתי את
המזוודה .איש־הביטחון השווייצי התחיל
לחטט בין החפצים .האקדח היה בידיו
עוד לפני שהספקתי לומר ג׳ק רובינסון,
״צעצוע,״ חייכתי.
״כן ,צעצוע,״ הסכים השוטר.
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הכריז השופט שהוא עומד לעצור אותו
ל־ 15ימים ,הודיע שהוא מוכן להודות.
כתב־האישום נגדו נכתב בו במקום ,על
גליון נייר .עבדול בארים הודה — וני
דון להפתעתו לשלושה חודשי מאסר ב
פועל ,וששה חודשי מאסר על תנאי.
כאשר התפקח סופית ,מצא כבר עצמו
בצפון ,במחנה מעשיהו.
משפט לא חוקי .רק משם פנה עב־
דול כארים לפרקליטו ,עורך־הדין ישעיהו
לויט ,ביקש ממנו לערער הן על עצם
ההרשעה — והן על גזר־הדין.
כתב לויט בעירעורו  :מישפטו של ה
מערער התנהל בניגוד לחוק ,תוך סטייה
מכללי הצדק היסודיים ועיוות־דינו של
המערער .בית־המשפט שגה בהתעלמו מה
עובדה ,שהמערער הודה בעובדות כתב־
האישום המאולתר בהיותו שיכור ולאור
פיתוי והבטחות מצד התביעה.״
עתה ,נותר לראות אם בית־המשפט
המחוזי יסכים לדעתם של עבדול וסניגורו.

הזוי
אי פ ה ה ב ריוני ם ,כו ל ם ?
אילו ידעו גברברי השבע פי שלוש את
המצפה להם אותו יום ,ספק אם בכלל היו
יוצאים לרחוב.
מייק לבינטאל ,עולה חדש מאנגליה,
יצא לתור את תל־אביב בעזרת חבר יש
ראלי .השניים ,שנקלעו במהלך סיורם
לסביבות קולנוע תמר ,נעצרו ליד הת 
קהלות.
״מה עושים פד״״ חקר מייק את ידידו.
בקושי רב עלה בפי הישראלי להסביר את
יסודות ושיטת מישחק־המזל ,הרווח על
מידרכות העיר — שבע פי שלוש )העולם
הזה  .(1796מייק ניצת מייד .לא עזרו הס
ברי הידיד כי החוק אינו רואה בעיין יפה
את מנהלי המישחק בדיוק כמו את מיש־
תתפיו .מייק לקח את הסיכון ופיזר כמה
מטבעות של לירה על שולחן הקרטון
הרעוע.
קי־אייי ...מזלו שיחק לו ושלוש פעמים
רצופות זכה .הפעם הרביעית היתה הגו 
רלית.
מייק הניח את כספו על ה־פי שלוש,
כלומר ,על הסיפרה שבע .אם יזכה יוש־
לש הכסף אותו הניח — עשר ל״י שלמות
וטובות .מייק זכה והחורבן החל.
היו במקום ארבעה גברברים כהי מבט.
אחד חטף במהירות את השטרות ,הספל
והקוביות ,שני נתפס בלוח ,שלישי הת
לבש על הארגז והרביעי ביצע את איוולת
חייו ושלח ימנית ארוכה לליסתו של מייק.
לגבי מייק היתד .הימנית מהירה כמו שי
חת טלפון טראנס אטלאנטית .הוא עצר או 
תה באיבה ,עשה משהו מהיר ליד המו
שטת ,והבריון נע במסלול מדוייק סביב
פסד תמר ונחת ליד תמונות הפירסומת
לסרט האחרון.
גברתן שני שנחלץ מאי־שם ,שמע רק
את שאגת הקי־אייי ,שליוותה את תנועו
תיו של מייק ,את השאר סיפרו לו ידידיו
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ואני אראה לכולם
כשדוקטור בירו יו
התינוק שלי ,יראו
אשד ,אני!״

״ י  3מי אני באמת.
ציא לי מהבטן את
סוף־סוף כולם ,איזה

היא חזרה שוב .ויקטוריה בינהקר,
אשה מושלמת שעד לפני שנים מעטות
היתה גבר מושלם.
העובדה שהפכה לאשה ״בכל המובנים״
כדבריו של ד״ר מאירסון מן המכון

בברלין־המערביוג.
מישרד־הפנים סירב בשעתו להסדיר לה
את השינוי בתעודת־הזהות .פקידי המיש-
רד טענו כי רק אחרי שתעבור ויקטוריה,
אשר אז היתה עדיין רק חצי אשה ,ני
תוח משלים — ישונה הסעיף בתעודת-
הזהות.
בארץ סירבו לנתחה .לדבריה אמר לה
אז ד״ר ברוך פדה מבית־החולים ״תל-
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מביו לרפואה מ שפמית .תל-אביב

אני החתום סטה נתבקשתי לחוות אח דעתי המקגועית בשאלה המפורטת להלן שנתעוררה בבית הם שפם בעגין הנדון.
אני נוחן חוות דעתי זו במקום עדות בביח הםשסם׳ ויני מעהיר בזה כי ידוע לי היסב ,שלענין הוראות החוק הפלילי
בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט ,דץ חזות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי .כדין עדות בשבועה בבית המשפט.
פרמי השכלתי הם
וסיוד הסקצזעי :
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המיסמר הוטאי

זוהי התעודה אותה קיבלה ויקטוריה ביינהקר
כהוכחה למישרד הבריאות ,כי אכן הפכה מגבר
לאשה לכל דבר לאחר שעברה ניתוח שינוי המין .בעזרת התעודה מקווה ויקטוריה להס
דיר סוף־סוף את שינוי מינה בתעודת־הזהות הישראלית שלה מזכר־רווק לנקבה־נשואה.

 7פי 3
אגרוף טראנס־אטלנטי
בחדר מיקרי אסון .כשהיה השטח מטואטא
למשעי ,תפש הידיד הישראלי את מייק
וניקה אותו מהמקום תוך שנייה.
העולה מאנגליה ,נמוך קומה ובעל פני-
ילד ,הינו מומחה לאייקידו — אחת משי
טות הלוחמה היפאניות הקטלניות ביותר.
האם זוהי הרפואה לביריוני תל־אביבז

לרפואה מישפטית בתל״אביב ,היא כאין
וכאפס לעומת הסנסאציה העולמית שנו
שאת לדבריה ויקטוריה ברחמה  :״אני
הרה ,בחודש השביעי ! ״ היא תופחת ב
גאווה על הכרס שבין שיניה.
לפני כשלוש שנים ,בביקורה הקודם
של ויקטוריה בארץ ,היתה רחוקה מאוד
מעליצות או גאווה .אז ,היתה קרובה
יותר לאיבוד עצמה לדעת )״העולם הזה״
 .(1738״אם לא ישנו לי את השם מויק-
טור לויקטוריה ואם לא יחליפו לי ברי 
שום את המין מזכר לנקבה ,אקפוץ ממג
דל שלום,״ אמרה אז ויקטוריה ופרצה
בבכי )״העולם הזה״ .(1738
באותם ימים היתה עדייו ויקטוריה
רווקה .היא נזקקת לשינוי סעיף המין
כדי שתוכל להינשא לבחיר־ליבה הגר
מני ,האנס וייבר ,מרצה באוניברסיטה

השומר,״ כי לדידו היא יכולה להישאר
כמות שהיא  :חצי גבר ,חצי אשה.
אך ויקטוריה לא נשארה חצי־חצי.
את אשר אירע מאותו יום בו עזבה את
הארץ בוכייה וממורמרת ,ועד לשובה ב
ימים אלה ,גוללה הגבר לשעבר ,בעלת
הרחם המושתלת בהרחבה :

אנ שים או ה בי ם
דברים מ שונים //
^ חרי שעזבתי את הארץ כבר לא
היד ,איכפת לי משום דבר .נסעתי
למינכן ,שמה אף אחד לא מכיר אותי,
והתחלתי עובדת בתור זונה .בחיים שלי
לא עבדתי זונה .אבל עכשיו החלטתי ש 
אני מוכרחה את הכסף ,לא איכפת לי

