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 את הג׳מג׳ית פולארד אן ריתקה חודשים במה לפני
 ואת אותה ישכח לא שעם־ישראל כשהתחננה האומה,

 שעות כמה ישראל. למען עשו אשר כל על ג׳ונתן, בעלה,
 ומאז קשים, בתנאים שנות״מאסר לחמש נשפטה אחרי־כן

שם. היא
 שכח עם־ישראל שככה. עימה, הראיון שחולל הסערה,

 עם טלפונית שוחחתי 1988 תחילת עם לסדר־היום. ועבר
בתו. בשלום והתעניינתי אן, של אביה הנדרטון, ברנרד

 למין אותה העבירו שעבר) הראשון בלילה(היום אתמול נורא!
אצלה. לבקר נתנו לא — לי בית־הכלא. בתוך כזה בית־חולים

לבית־חולים? אותה העבירו מדוע •
 לא (שילטונות־הכלא) הם דם! מאבדת שהיא מפני מדוע?

 שלי הבת בה. טיפלו לא בכלל היום זה. בעניין שום־דבר עושים
יהיה. מה יודע לא ואני למות, הולכת
לעשות? מתכוון אתה אופן, בבל מה, •
 היא לישראל. ג׳ונתן, של אחותו קרול, תגיע בחודש 21 ב־
וג׳ונתן. אן של לגורלם המודעות את שט לעורר תבוא
אליה? להצטרף מתכוון אינך איתך? ומה •

בפברואר. כנראה, אבוא,
 יש החמור, גזר־הדין על עירעורס שנדחה אחרי •
מישפטית? מבחינה לעשות מה עוד

 ועוסק בניו־יורק כעת נמצא דרשוויץ', נייסון אן, של פרקליטה
 יודע לא אני בכך. עוסק הקודם, פרקליטה הייבי, ג׳ימי גם בזה.
יהיה. מה

פולארד
 פרקליטה אל טילפנתי האב, עם הקשה השיחה אחרי

הייבי. ג׳יימס פולארד, אן של
 מרשתו של סיכוייה לגבי פסימי נשמע הפרקליט

מהאב. בהרבה מאופק היה אך הקרובות, בשנים ועתידה
אן? עם יומיומי קשר לד יש •

 הוא בינינו הקשר אבל יומיומי, קשר על איתה שומר לא אני
והנפשי. הבריאותי מצבה את לדעת כדי חזק, די

ו...? •
 אבל בבית־הכלא, בה לטפל שניתן מאמין אינני רע. מצבה ,

 כה איננו פולארד אן של שמצבה מעריכים שילטונות־הכלא
מדבר! מתרשמים אינם הם אביה. לך שהציג כפי קריטי
יהיה? מה להערכתך? התחתונה, השורה מהי •

 לשבת לה שנקבעה התקופה את תסיים שהיא חושש אני
שנים. חמש כמעט — במאסר

 נייסון — לתמונה שנכנס נוסך פרקליט הזכיר אביה •
מכך? מוטרד אינך דרשוויץ׳.
 עזרה כל בברכה מקדם אני לי! עוזר הוא להיפך! מוטרד?
ברק) (דפנה קשה. כל־בך בסיטואציה

חי השבוע, הראשון ביום דלק, להשיג משהתקשיתי
 להתעדכן ביקשתי שחל. משה שר־האנרגיה אחר פשתי

 אץ־רץ שהוא לי דיווחה אשתו, שרה, יהיה. מה בעזרתו
 בוערת ישיבה לבין אחת דחופה ישיבה בין הארץ, ברחבי
נמ מייד בדלק. המחסור בעיית את לפתור ומנסה אחרת,

עזה: קינאה לאתי

שביתות
 של מספיק מלאי יש שלשר״האנרגיה זה הכיצד •
כמכוניתו? דלק

 נהג, לא הוא ביום־השבת החמישי. ביום דלק מילא הנהג נחום
מסתדרים. הם וככה

אלה? בימים ניידת את גם •
דלק. יש — לי כן,

מועד? מבעוד התראה קיבלת •
 מספיק זה ובינתיים הרביעי, ביום עוד דלק מילאתי דווקא לא.

 נכון הצפויים. השיבושים על ידעתי לא עוד כשמילאתי, לי.
 מחסור יש בחיפה) מתגוררת שחל שבצפון(מישפחת שאומרים

במרכז. מאשר בדלק יותר גדול

 בתל־א- מאשר הכרחית יותר הניידות בצפון •
מודאגת? לא את למשל. ביב,

 ייגמר. הכל מעט שעוד חושבת ואני בישיבה, עכשיו יושב משה
ברק! ה1(דפ ספורס. קצת נורא, לא בינתיים,

 הכותרות: עם יחד עם־ישראל התעורר השישי ביום
 עיתונים שלושה - ומדבר! ומדבר! מדבר!" גינוסר ״יוסי
 אחרונות", ״ידיעות גינוסר: עם נרחבים ראיונות כללו

ו״דבר". ״הארץ"
 נראתה אחד וצהרון עיתוני-בוקר שני פני על הפריסה

 את מהווים והראיונות לקרב, לצאת גינוסר החליט כאילו
).4 בעמוד העורך איגרת (ראה יריית״הפתיחה

 ב״הארץ״, גינוסר של מראיינו מרגלית, דן את שאלתי
גינוסר. בחר שבו העיתוי לפשר
 אמר הוא חודשים במשר מושג. לי אין ממש מושג. לי אין
 הולך שזה מראש ידעתי גירסתו. את ימסור והוא יום שיבוא

 יהיו ומי עיתונים, לאיזה מראש ידעתי עיתונים. לשלושה
מראש. שבועות זאת כל לי אמר הוא המראיינים.

 ימים, כמה לפני צילצל פשוט העיתוי. את לי הסביר לא הוא
 התייעץ לא הוא ״בוודאי!" עניתי: מעוניין. עדיין אני אם ושאל

הנוכחי. בעיתוי בחר מדוע הסביר ולא

עיתונות
בכלל? והמיתקפה העיתוי, לפשר השערה לד יש •

 אחרי מייד לרבר שלא מישפטי ייעוץ קיבל שהוא חושב אני
קצת. לחכות לו שנאמר חושב אני וערת־לנדוי. דו״ח שפורסם

 או עכשיו, ופורסם מזמן נערך הראיון האם •
באחרונה? שנערך

 אותו הקלטתי שעבר. השבוע בתחילת בראשונה אותו ריאיינתי
 לו, שלחנו אכן שלו. הטכסט את לו להראות הבטחנו שעות. במשך
מבוטל!״ ״הכל לנו: הודיע הוא הרביעי וביום

 הוא לו. נראה לא הניסוח אבל נכון, שכתבתי מה שכל הודה הוא
מישטרתית..." חקירה ״כמו נראה שהראיון טען

 אלי שהגיע עד המערכת, עם משא־ומתן ניהל הוא היום במשך
 הראיון הוא שפירסמתי הראיון בערב. הרביעי ביום אשתו, עם

בלילה. הרביעי ביום — אותו שראיינתי השני
הא בעיתונים שלו הראיונות לגבי התעניינת •

חרים?
 התנאים אותם את עליהם גם שיטיל ממנו ביקשתי רק לא.

ברק) (דפנה עלינו. הטיל שהוא והסייגים

*


