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עסקים. שם היו לבעלי כי קונג, *4
 גדול סוחר״תבשיסים של פקידים שהיו אנשים, שני שם חיברתי

סיפון. בלי בשוד־תבשיסים איתם להשתתף ל* הציעו הם בעיר.
 מתקדם, בהריון חשובה ללקוחה אתחפש שאני היתה התוכנית

 מיבחר במלון לחדרי לשלוח ואבקש עצמי, את ואציג לסוחר אסלפן
לבחירה. תכשיטים של

 נדור״יס הכנסתי חשובה, לקוחה של כרסיס־ביקור מהם קיבלתי
 מתוכנן. שהיה כפי לחנות וסילפנתי לשימלה, מתחת שלי לכסן מנופח

 בהריון שאני מפני כולם, כמו לחטת לבוא יכולה שאינני אמרתי
 המלון מנדרין, המפואר במלון חדר כתובתי, את ומסרתי מתקדם,
בהונג־קונג. ביותר המהודר

 שהפקידים צעצוע, ממש קטן, אקדח יחיה שבידי היתה התוכנית
 לעבר אחת יריח ארה אני התכשיטים את שאקבל ואחרי לי, נתנו

 הסוחר כך אותם. שדדו כי לטעון יוכלו והם סימן שיישאר כדי החלון,
 לי ישלמו ואחד־כך פגע בלי ייצאו הפקידים מהביטוח, כספו את יקבל
התכשיסים. את לחם אחזיר ואני דולר, אלפים 10 של סכום

 שומר* שהיה שלישי, אדם עם יחד למלון הניעו הם חלק. הלך הכל
כפי החלט, לפני ישבו הם בעניינים. היה לא וכנראה שלהם. הראש
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בבטן כדור־ים
 ויריתי האקדח את שלפתי התכשיטים את הוציאו וכאשר שתיכננו,

 אחד של ראשו את הכדור שרט רעדה, שידי מכיטן החלון. לעבר
 ואני בהם בגדתי כי וחשב נפצע, הוא לתוכנית. שותפיי שהיו הפקידים
 השני הפקיד מהם. ולהיפטר לעצמי התכשיטים את לקחת מתכטנת

 השארתי עשתונותיי. את שאיבדתי כל־כך נבהלתי ואני עליי, התנפל
 זמן, באותו באמת התגוררתי שבו מפתחות״המלון את חפציי, כל את

קצר. זמן כעבור השני במלון נתפסתי משם. וברחתי
 נמשך המישפט מזויין. לשוד וקשירת״קשר בתיכנון אותי האשימו

 בקשירת־קשר הודיתי אני הוכחותיה, את הביאה התביעה שעתיים,
 לבית־ בא שנפצע הפקיד שנות־מאסר. לחמש אותי דן והשופט לשוד,

 התוכנית על דבר שום גיליתי לא אני לי. סולח שהוא ואמר המישפט
עצמי. על הכל את ולקחתי המשותפת

 לי שיש הוכחות אביא שאם לי ואמרו העונש, חומרת על עירערתי
 בכלא ביקר הישראלי הקונסול בעונשי. יקלו בישראל, ומישפחה בית

 לי התברר איש. הגיע לא המישפט ביום אבל למישפטי, לבוא והבטיח
 החליט שלו והמזכיר היום, באותו התקף־לב קיבל שהקונסול אחר־כך

הקונסוליה. לעזרת ראתה אינני כי עצמו דעת על
 גורשתי אחר׳׳כך חודשים. וחמישה שנים שלוש הכל בסך ישבתי
לישראל.

 רוצה אני אז במיזרח־הרחוק, בתי־כלא על נוראים דברים מספדים
 שנים. משלוש יותר ישבתי שם בהונג־קתב הכלא על קצת לבם לספר
 י בית״סוהר. מאשר לבטת בית־ספר של פנימיה כמו יותר נראה הכלא

 במיבבסה עובדות האסירות גדדות״תיל. ואין נמוכות, חומות יש
 סינית שם למדתי ואני חוגים, גם יש אחרים. עיסוקים ובכמה

 שוטף, באופן לדבר וכמובן ולקרוא, לכתוב ממש ידעתי מגדרינית.
 בגדים מקבלים לכלא נכנסים כאשד קצת. שכחתי כבר היום אבל

וסדינים. מגבות יש אחת לכל אישיים. וצרכים
 אולס״טלטיזיה, היה בנות. שש עד ארבע של בחדרים שם גרט
 היה האוכל בלילה. 10 עד הכלא בכל מיקרופונים דרך ניגן והרדיו

 בגמילה היו חלק אסירות. 60 רק בכלא אז היינו ובשפע. טעים
 שבכלא-הנברים שמעתי לזנות. שהידרדרו גערות היו וחלק מסמים,

 מאוד. גדולה היתה ושהצפיפות איש, אלפים 10מ* יותר עת באותה היו
טח. ממש היה אצלנו אבל

 1,1970 בשנת ,21 לי מלאו כאשר 1 יחד, חיינו שנתיים במשך אותו. אהבתי
 ] בהונג־קונג. פרוצ׳י פול עם התחתנתי )מחכים אנחנו כאשר יותר, או פחות

 , אבל מאושרים, היינו שנתיים במשך .להתחתן נוכל ואז ,21 לגיל שאגיע
 י האהבה לנו, הסתדר לא משהו אחר־כך בקנדה׳ לסירוגין גרנו בהונג־קונג.

 !שם הפלילי בעניין הסתבכתי אז הלכה. י .אני לפעם מפעם כאשר ובהונג־קונג,
מיסגרת). (ראה הוריי. אצל ומתגוררת ארצה חוזרת
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שדכן דרך היכרות
 ; הוא ממנו, להתגרש החלטתי כאשר

 אפשרות יש בהונג־קונג אבל סירב.
 מצהירים אם בעיות, בלי להתגרש

 שלוש במשך יחד חיו לא שבני־הזוג
הצ מקומי, לעורך־דין פניתי שנים.
 מזה כבר בעלי את ראיתי שלא הרתי

הגט. את קיבלתי וכך שנים, שלוש

 בעלי
קיגא השגי

 וחצי שלוש שישבתי <\חרי
שוח בהונג־קונג, בכלא <£שנים

 החזירו שם ההגירה ושלטונות ררתי,
לישראל. אותי

 לא אבל מהארץ, לצאת מייד רציתי
ישראלי. דרכון קיבלתי

 דוזנר. גיורא את היכרתי 1977ב־
התח היכרות של חודשים כמה אחרי

 בדצמבר בתל־אביב, רות באולמי תנו
1977.

 .במלון עבד גיורא התחתנו, כאשר
 קנה שאבי ג׳, ברמת־אביב בדירה וגרנו

 לא: כאשר הראשונות, בשנתיים לי.
 • המון לי עוזר היה גיורא בחוץ, עבדתי
 הוא לבית. קניות ועושה מבשל בבית,
זה. את אוהב שהוא אמר

 י הת־ אני גם כאשר אחר־כך, אבל
 אני לגמרי. השתנה הוא לעבוד, חלתי

 גם נשארת והייתי בויזה, עבדתי
 קצרה תקופה אחרי נוספות. לשעות

 שהוא חושבת אני ממנו. יותר הרווחתי
 כאשר זו, בתקופה דווקא כי קינא.

 :לעזרתו, ונזקקתי קשה כל־כך עבדתי
זיו, מאיר סרקליטה, עם גיתיתהוא בבית. לי לעזור בכלל הפסיק הוא
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