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רא (שיחה פולארד מילדרד
 שנאסף מהכסף גרוש קיבלנו לא שונה)

 נו שקיבלנו? בעיתונים כתבו בישראל.
בעיתונים... כתבו אז טוב,

 שלישית) (שיחהסולארד מורים
 קיבלנו שבועיים) שעבר(לפני בשבוע

 מהכסף חלק מישראל. שהועבר כסף
 השאר שלנו. לעורכי־הדץ ישר הגיע
 מייד זה את העברנו אבל אלינו, הגיע

עורכי־הדין. אל
 רוצה לא אני מדובר? סכומים באילו

בטלפון. לפרט
 הכסף של בדרכו מיכשולים שמו

 כך, על לי ידוע לא בישראל? אלינו
מנו די אנחנו מושג. לי שאין באמת
 הוא שחשוב מה שם. שקורה ממה תקים

לתמיד. זאת שנזכור שתרגישי

רא (שיחה פולארד מילדרד
 של לשלומו מתפלל העולם כל שונה)

 מסין, מיכתבים מקבלים אנחנו בני.
 הנידחים המקומות — מהונג־קונג

 על שאענה שתכתבי לי חשוב ביותר.
זמן. לוקח פשוט זה המיכתבים. כל

 ניצולי־ מזוג מרגש מיכתב קיבלתי
 שקשה מילים כמה לי כתבו הם השואה,

בד יודעים ״אנחנו מהן: להשתחרר לי
מרגישים!״ אתם מה יוק

 את .7 בן מילד מיכתב קיבל ג׳ונתן
מת ״אני כתב? הוא מה לשמוע רוצה
בממשלתי!״ בייש

 שלישית) (שיחהפולארד מורים
 אני לרוץ. מפסיקים לא עסוקים, אנחנו
 עבודתי במיסגרת הרבה לנסוע צריך

לנו. קשה כמדען.
ג׳ונתן אינדיאנה. במרכז חיים אנחנו

ומיכתב שיחות ארבע
 הגיבורים של קולם נעדר בישראל, המתחדש פסטיבל״פולארד במהלך
הראשיים.

 אר- ברחבי בבתי־סוהר כלואים אומנם - פולארד ואן ג׳ונתן - אלה
 במדינת- ספרינגפילד בכלא הכבד עונשו מרבה (ג׳ונתן צות־הברית

 בני״ גם אך שבמדינת״קנטאקי), לקסינגטון בכלא - אן ואילו מיטורי,
לפתע־פיתאום. נדמו בעבר, שהתבטאו מישפחתם

ט מילדרד עם טלפוני קשר יצרתי שבועות כמה לפני  פולארד, ומורי
 הדסה, באירגון־הנשים פעילה נלהבת, ציונית - מילדרד ג׳ונתן. של הוריו
באח ונשענת מישקפיים מרכיבה מטופחת, הופעה בעלת עגלגלה אשה
 ביותר מופתעת נשמעה - קשה מתאונת-דרכים כתוצאה מקל על רונה
הראשונה. שיחתנו בעת

האמריקאי). השעון פי (על אחר״הצהרייס החמישי ביום זה היה
תר נרגשת נשמעה מילדרד  ישראלית. כעיתונאית כשהזדהיתי ביו

 היתה שלי והשיחה תקין, היה לא פולארד בבית שמכשיר-הטלפון מסתבר
 חזרנו -בדיוק שכן יותר, עוד מרגש היה העיתוי הגואל. הצילצול בעלת
ג׳ונתן!" אצל מביקור עתה

 שוב עצמה, על השתלטה התייפחה, והיא קולה בה בגד השיחה בהמשך
 מילדרד לי סיפרה שבהם כשעתיים, ארכה השיחה וחוזר-חלילה. נשברה

לשוחח. ביקשה ובעיקר שאלות, שאלה בדיחות,
 משהו לך לספר רוצה אני אבל כסף, הרבה עולה שהשיחה יודעת -אני
 האשה עם ונרגשת ממושכת שיחה בתום ושוב. שוב אמרה נוסף..."

 ושאטלפן שעה, לפי הקשר, דבר את אפרסם שלא סיכמנו הסימפטית,
שוב.

 שוגה אחרת, מילדרד לי ענתה הפעם שוב. טילפגתי ימים כמה כעבור
 פתחה מולי,״ לי קיראי הפרטין בשמך אותך לכנות לי -מותר לחלוטין.

 לשיחה יחסית ביותר, עצור היה ההמשך אופיינית. אמריקאית פתיחה
 מילדרד בשיחה. שלט מיסתורי פחד איזה לבבי. כי אם הראשונה,

 תקופת תום עד פרופיל להנמיך להם שנאמר למדי מבוהל באורח הסבירה
 כי סיפרה היא וכלתם. בנם על שנגזר החמור, גזר״הדין למתן הימים 90

וכלתה. בנה למען בשקט־בשקט פועלים עורכי-הדין
תו באילו פועלים! איך טו  אז ועד לקוות, רק לפרט, יכולה לא היא שי

לחשוש. להמשיך
מורא. בה שהטיל משהו הראשונה, שיחתנו מאז אירע משהו

מילדרד בית-פולארד: עם השלישית השיחה בעת התגברה זו הרגשתי

סדלארד ואן ג׳וגתן
בחילה! לי גורם איתן רפי של שמו ..איזכור

ד בשלומי דרשה שפופרת״הטלפון, את הרימה מיי תי העבירה ו  למוריס, או
בעלה.
ש שהוא בו שפגש מי כל מעיד פולארד מוריס על  ביותר, מרשים אי

גדול. אדם אריסטוקרט, בהתבטאויותיו, שקול אדיב, כסוף־שיער,
 הכסף, - שינוי חל אשתו עם שלי הקשר תחילת שמאז לי סיפר מוריס

 בטלפון, לפרט סירב הוא לתעודתו. הגיע מישראל, להגיע שבושש
ברורות. והסיבות

ת הועבר מהכסף חלק שירו הזוג של לעורכי־הדין י  והשאר פולארד, בנ״
די הועבר די הכסף את שהעבירו ההורים, לי עורכי״הדין. לי

בוי כספית עזרה מתן למען ליאות ללא שפועל מי אגב,  למישפחת וגי
סי הוא פולארד פולאדד. ג׳ונתן של העיקרי כמפעילו ששימש יגור, יו

 שיחה שבין ובאווירה ביייכן השינוי סיבת לי הסתברה בינתיים
ד ממקוס״כילאו מיכתב באחרונה שלח פולארד גיונתן לשיחה. די  קרוב לי
ד הדרך. כל לאורך בו שתמך אדם ביותר, די  לפידסום המיכתב את מסר הי
 שלא בחרתי ההורים, בקשת פי על בארצות־הברית. יהודי״מקומי בעיתון
 הרבה כל־כך -נעשות החריף. מתוכנו חלקים או המיכתב, את לפרסם

זה. בהקשר פולארד מילדרד נאנחה שטויות..."
 התוכן אך רב־השפעה. או רב-תפוצה בעיתון פורסם לא אומנם המיכתב

בעונשו. בהקלה לזכות פולארד של לסיכוייו הזיק החד״משטעי
דו להגיח קשה די  כבדת- כה אחריות עצמו על נטל פולארד של שי
תר סביר עצמו. דעת על החריף המיכתב את ופירסם מישקל  להניח יו

ש - שפולארד ק אי  הישראלית הפוליטית העסקתה בנבכי תמים אך מברי
כו שדבריו התכוון - קא לתהודה יז אי פולארד יהודי. ציבור בקרב דוו ד  ו

 אפסיים, ארצות״הברית ממשלת מצד בישועה לזכות שסיכוייו מעריך
 שהכוח הישראלית, ההנהגה לעזרת פנה - הגורל צחוק - לו בצד ולכן

יצר-ההישרדות. הוא אותה המניע
 מארבע חלקים רק לפרסם בחרתי העיתוי, ורגישות זה, אירוע לאור

 מילדרד עם הראשונה משיחתי ניכרים חלקים ניפיתי בפרט השיחות.
מעצורים. כל ללא לפניי ליבה את שפכה שבה פולארד,

 פידסום ערב שהתקיימה מילדרד, עם והאחרונה הרביעית השיחה את
כלל. לפרסם שלא בחרתי - ביוס-העצמאות - הדברים

 די כן, שונים. בבתי־כלא נמצאים ואן
 מבלים שאנחנו כך מאיתנו. מרוחקים

באוויר. רב זמן
רא (שיחה סולארד מילדרד

 מביקור חזרנו עכשיו בדיוק שונה)
 הם האחרון השישי ביום ג׳ונתן. אצל

לרא זו, עם זה דקות 15 לדבר הורשו
 להם מותר מזה, חוץ בטלפון. שונה,

לזה. זה מיכתבים לכתוב
 אותו מבקרים אנחנו שניה) (שיחה

 מאוד מרוחק הוא יכולים. שאנו ככל
 וזוהי מרוחקת, כלתנו, אן, וגם מביתנו,

לעבוד. גם צריך ובעלי גדולה.... ארץ
 עבור רשות לבקש צריכים אנחנו

 יישמע שזה כמה עד מראש. הביקורים
מבי דווקא שילטונות־הכלא מוזר, לך
 — לנו מרשים בינתיים אותנו. נים

 לבקר ואחיותיו לאחיו — ולי למורים
אותו.

 קיבלנו שלומו. על שומרים בעצם
 מי עם — בעניינו חמורות אזהרות
 לא. מה ועל לא, מי עם ובעיקר לדבר,

 אם־ עם המגע בעניין הן האזהרות רוב
צעי־התיקשורת.

 שלישית) (שיחהפולארד מורים
 בכלי־ שמדווח במה מעודכן לא אני

 רק קורא אני הישראליים. התיקשורת
 בסים־ שנמצא מה זה פוסט. גירוסלם

באוניברסיטה. ריה
בט ששודר שהראיון יודעים אנחנו

פסק ערב אן, עם הישראלית לוויזיה
.הגישה כל את ושינה גלים היכה הדין, :
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