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 !,הילפה בגרמנית: רק צעקתי בעברית.

 שהציל מה וזה !,עזרה !עזרה !׳הילפה
 בעברית צועקת הייתי שאם למה אותי.

 לספר בשביל היום פה הייתי אם יודע מי
הזה. הסיפור כל את

אנס נורא ה
״ רצה . . ד. ל י
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 בבית־חו־ היינו שכועות דושה *1ן*י
שהש לי סיפר בידו הדוקטור לים.

 ב־ שמתה ערבייה אשה של רחם לי תיל
 קיבלתי שבועיים אחרי תאונת־דרכים.

 פעם השמיים. עד מבסוטית והייתי וסת
 אשד. כמו שהרגשתי שלי בחיים ראשונה
.12 בת ילדה כמו שמחתי באמת.

 אותנו הוציאו שבועות השלושה אחרי
 אותנו והביאו באמבולאנם מהבית־חולים

לפרנק טסנו משם בקהיר. לשדה־התעופה
פורט.

 פעם שוב קיבלתי לגרמניה כשבאתי
 ל־ אותי והכניסו נורמליים, לא כאבים

 בברלין. ויקטוריה אוגוסטה בית־חולים
אצ לעבוד התחיל שהכל עד שכבתי שם
להאנס. נסעתי אז בסדר. לי

 ר אותי לראות משימתה השתגע הוא
נחמ שהיו שלו, ההורים אל הלכנו תיכף
 שלו האחות את גם ולקחנו מאד, דים

 סאן־פאולו לכנסיית הלכנו ביחד וכולם
התחתנו. ושמה

להר נכנסתי מהחתונה חודשיים אחדי
 אביא שאני רצה נורא שהאנס למה יון,
 אחרי אבל רציתי כך כל לא אני ילד. לו

 בברלין והרופאים בהריון הייתי שכבר
 מאושרת הייתי זה, על אישור לי נתנו
מה. יודעת לא אני כמו

כסף. מזה
 שלי לחבר לברלין נסעתי הכסף עם
 שעלה מזוייף דרכון לי סידר והוא האנס
 לקאזאבלאנקה, לנסוע בשביל מארק 5000

 הכסף, לי שהיה עכשיו הגדול. לניתוח
ה את לעשות אותי שיעצור מה היה לא

ישר בתור שאני שידעתי אפילו ניתוח.
ער לארץ מזוייף דרכון עם נוסעת אלית
 בטח באמת, אני מי ידעו אם ששמה בית,

אותי. ישחטו
 היתד, היא שגם יווניה חברה איתי היתד,

 עכשיו לעשות רצתה היא וגם גבר פעם
 אשה. להיות בשביל הסופי הניתוח את

למ החלפנו ושם לאורלי, מברלין טסנו
 לרא״ איתו וטסנו מארוקו של ערבי טוס

באט.
ב תשע היה לקאזאבלאנקה כשהגענו

 ותי־ בית־מלון באיזה לישון הלכנו לילה.
 חיפשנו לבית־חולים. הלכנו בבוקר כף
הקוק העולם בכל בידו. דוקטור את שם

 הכי הרופא־מנתח שהוא יודעים סינלים
שלנו. למקרים טוב

 לנו אמרו שוק. קיבלנו עליו כששאלנו
 בקאהיר, בבית־חולים לעבוד נסע שהוא

הזה: לבית־חולים קוראים פפה. דה ברחוב
דה־פאדק. קלין

 וכאבים ;,קשורה
השמיים״ עד

 מה כבר אין שלי למרתה, מדתי ^
 לגרמניה חוזרת אני אם להפסיד.

 איתי. מתחתן לא שלי האנס אז גבר חצי
 הם אם מהמצרים המוות לי טוב יותר

 האנס את משלאבד ישראליה, שאני יתפסו
שלי.

 הנסיעה בשביל כסף היה לא למרתה
ו הכסף את לה הלוויתי אני אז לקאהיר,

 כרטיס כל מארק 2000 שילמתי נסענו.
 ושינג־ למלון נכנסנו וכשהגענו לקאהיר

שמה. טון
 פפה דה לרחוב נסענו המחרת ביום

 הוא בידו. דוקטור של למחלקה ונכנסנו
 טילפנו כי באות, שתינו שאנחנו ידע כבר

בקאזאבלאנקה. מהבית־חולים לו
 שתינו בשביל מארק 15,000 לו נתתי

 אחרי שלו. במחלקה אותנו השכיב והוא
 פאטימה ערבייה, אחות באה שעות כמה

 ממנה שנהיינו זריקה לנו ונתנה לה, קראו
 אני כך אחר שיכורות. כמו מטושטשות

בקושי. זוכרת
כ מיטה על ניתוח, לחדר אותנו לקחו

 שעות. שש לקח והניתוח גלגלים עם זאת
 מהכאבים הכרה בלי שכבתי ימים שלושה

ומצאתי התעוררתי אחר־כך ומהנרקוזה.

1י111 תעודת־ את שהוציאה בעת ויקטוריה נראתה כך 71 ך 11111 ה י1
בתמונה היום. לשנות מבקשת היא אותה הזהות 11 11111111 11 ש

ושדיים בטן־תפוחה אימהית בגאווה חושפת כיום, 45ה־ בת ויקטוריה, — משמאל
להודיע. שמחה היא בהריון,״ שאני קבעו בגרמניה אותי שבדקו ״הרופאים שופעים.

 ה־ עד וכאבים למיטה, עצמי**קשורה" את םום!~יום^וליילהל״בשי־ ״ עבדתי"כמו !" איך
זה איך יודעת לא אני היום עד שמיים. מארקים. 120,000 עשיתי שבועות שה

מהכאבים צעקתי לא בנרקוזה שהייתי משונים, דברים כאלה אוהבים אנשים
 לא גבר, לגמרי לא לשם, לא לפה לא

עשיתי ואני זה את אהבו הם אשה. לגמרי
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ננראקאם הויון
 התשובה לממשות? האשה, לשיחרור

שלי המיילד והרופא אלד, ״אז

 להרות המסוגל גבר — המדהים הרעיון יהפוך האם
 התנועה של פיקנטיים מפלאקאטיס — וללדת
 :דויקטוריה אליבא בדיוק, חודשיים בעוד תינתן

רחם.״ לי שהשתיל ממצריים הדוקטור יהיה

במצ בירו לד״ר מיכתב כתבתי
 להריון שנכנסתי לו וסיפרתי ריים
 שמתי בחזרה, מיברק לי שלח תיכף והוא

לגר יבוא הוא להוליד שלי הזמן שיגיע
 את לי שיוציא הרופא יהיה והוא מניה
הילד.

נישואים

 לו רק שלו. העבודה הכל זה וף־סוף **
 החדשים החיים על תודה חייבת אני

אחד! ישראלי רופא לאף לא שלי.
 הסוף עד לסדר בשביל לישראל באתי

 אחד אף כבד עכשיו שלי. הניירות את
 קיבלתי אשה. הצי להישאר לי יגיד לא

ש באוניברסיטה חשוב מדוקטור אישור
הפ ומישרד המובנים, כל עם אשד, אני
 השינוי. את לי לסדר עכשיו מוכן נים
 ד,תעודת־ את מקבלת אני ימים כמה עוד

לגרמניה. ישר וחוזרת החדשה הזהות
ה התעודת־־זהות את מוכרחה הייתי

 להיות שלי הכבוד בשביל לא זה זאת.
שה למה מזזייף. פספורט על נשואה

 זה האנס עם התחתנתי שעליו פספורט
 ואני למצריים. איתו שנסעתי הפספורט

נשו אמא לו יהיה שלי שהילד רוצה לא
אצ שיהיה רוצה אני מזוייפת. בצורה אה
נולד. שהוא מהרגע וחלק ישר הכל לו

 אביא אני השם ירצה אם חודשיים עוד
ב צריכה לא אני ויותר שלי הילד את

חיים.
 שמדברים הזה הפרס על חושבת לא אני
שהב שטרלינג לירות המיליון על עליו,
 שיהיה בעולם הראשון לגבר לתת טיחו

 כל כמו אשד, אני גבר. לא אני בהריון.
אחרת! אשד,

__________________> ״ ג


