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 קודם לארץ־ישראל, לעלות רוצה
למעמסה.״״ תיהפך שלא תלמד!

 אותי ;;קיברו^
פישדאל!״

נהדר. זוג היו ואן *ונתן ך
 אן שלדעתי מפני — ״היו״

למות. עומדת
 אם גם לכך. עצמי להכין חייבת אני

 במצב תהיה — כשתשתחרר לא,
נורא. בריאותי

 ״ביליארי־ הנקראת מחלה יש לאן
 ביותר, נדירה מחלה זוהי ריסקניזיה״.

 המפרק חומר מייצר הגוף אין שבה
 חורים נוצרים בהיעדרו, סוגי״מזון.

נורא. מכאיב זה בקיבה.
 מרוב הריצפה, עד כפופה הולכת אן

 היא להתיישר. יכולה היא אין כאבים.
 נראית היא כיום יפהפיה. נערה היתה
נורא. שיבה. שיער .80 בת אשה כמו

 שאינה מפני רב, מישקל איבדה היא
לאכול. יכולה

 אלי טילפנה שבועות שלושה לפני
 חום, מעלות 41 לה שיש לי וסיפרה

 לשילטו־ טילפנתי שותתת־דם. והיא
נכון. זה כל אם ושאלתי נות־הכלא,

״כן!״ לי: ענו
לה?״ יש מה ״אז שאלתי:

קלה...״ ״שפעת לי: ענו
 בכתה: היא מכבר לא בשיחת־טלפון

 אותי, קיברו למות. הולכת ״אני
בישראל...״ בבקשה,

מע שהיא אומרים שילטונות־הכלא
 מכפי חמור מצבה כאילו פנים מידה
חולה. כה ושאינה באמת, שהוא

 גלולות 30 המקבלת צעירה, אשה
לא? או חולה, היא — ליום

 שנים. כשלוש בבידוד נמצא ג׳ונתן
 פרט ביממה, שעות 23 במשך לבד הוא

 במשך לבד הוא אז וראשון. שבת לימי
ביממה. שעות 24

 שלושה שאחרי אומרים מומחים
להשתגע. ניתן כאלה, חודשים
 בשעות בדיוק אותו מבקרים הוריי

 לגבי במדוייק מעודכן לא הוא אלה.
אן. של מצבה

 לא הוא בריגשי־אשמה? חש האם
תסתבך. שאן לצפות יכול היה

 חומר להביא מותר היה לג׳ונתן
בכי די בדרגה היה הוא הביתה. חסוי
רה.

 בדיוק מה הבינה שאן בטוחה אינני
מסר שהוא ידעה שהיא בוודאי קרה.

לארץ באה פולארד
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אף אבי של סיפרו
למות!״ הולכת .היא

 שזה לפני במיוחד, מיסתורי או מתוח
התפוצץ.
 אן ואת אותו לבקר אמורה הייתי

 אמי טילפנה פיתאום בחג־ההודייה.
נעצר. שהוא ואמרה <•<

 כתבו שונים. פירסומים אז היו
 מרגל פאקיסתאן, לטובת מרגל שהוא

 נשמע זה זוכרת... לא אני לטובת
פנטסטי.

 ויאמר אלי יטלפן שמישהו חשבתי
 האיש את שתפסו או חלום, שזהו לי

אמר. לא איש הלא־נכון.
שאל ג׳ונתן, את לבסוף כשפגשתי

״למה?״ אותו: תי
 טוב היום ישן אני ״כי ענה: הוא

בלילה.״ יותר
אמרי כאזרחית נהדר מרגישה אני
 כל אץ ציונית. גם אני אבל קאית,
הזהויות. שתי בין סתירה

 לי אמר הוא פה. שאני יודע ג׳ונתן
 של שבועיים אחרי אחרת שאדבר
בישראל. שהייה
אז, בחודש. פעם אותו מבקרת אני
 על לפני מרצה הוא שעות, במשך

מילחמות, עם־ישראל, של ההיסטוריה
 הוא הישראלי. חיל־האוויר הישרדות,

ישראל. על מאמרים לי שולח
כאן. שקורה במה מעורב מאוד הוא

פה. חי הוא אבל בכלא, ״גר״ אולי הוא
 בירר לבקר היכן לי הסביר הוא
 חולם הוא בתל־אביב. היכן שלים,
פה. להיות

אידיאליסט, הוא כזה. הוא ג׳ונתן
 לפני לארץ עלה לא הוא שירה. כותב
 מה לו שיהיה שרצה מפני שנים,

ללמוד. רצה הוא להציע.
אתה ״אם לו: אמר תמיד שלי אבא

 הנותל סיפור ,פולארר, השם: *
 סאת אמריקאית?״ פרשת־רר״פוס —

הרררסון. בתרר

 המון מקריבה אני צעירה, כאשה
 עם עסוקה פשוט אני הזה. המצב בגלל

 להקדיש יכולה לא אני הזמן. כל זה
 כמו ולהתקדם ללימודי־המוסיקה עצמי

הת לעבודתי מפריע זה שתיכננתי.
 בעת לטלפן, חייבת שאני מפני קינה,

 אן של בבעיותיה ולטפל העבודה,
הדרושים. ובסידורים

 חיי את ולפתח לחזור רוצה הייתי
 נכון אשת־ציבור. לא אני הפרטיים.

 תכונות בעצמן גילו במצבי שנשים
אבל... ציבוריות.

 לא ,;הוא^
,מרגלו 5*7

 למונח בקשר רבות תלבטתי ^
״מרגל". \ 1

 כסף לקחת הסכים לא ג׳ונתן
 אילו הרי לישראל. שרותיו תמורת

 את למסור היה יכול — בכסף רצה
הון־כסף! תמורת לערבים המידע אותו

 משמעות כל אין ״מרגל״ למונח
 — מרגיש הוא ג׳ונתן. של במיקרה
 שכל — כך על שדיברנו ובוודאי

כך. נוהג היה הוא, באשר יהודי,
 נגד היה לא לישראל שמסר המידע

 שיותר רוצה הייתי ארצות־הברית.
 ג׳ונתן בארץ. האמת את יידעו אנשים

גיבור! פה להיות צריך היה פולארד
 מאוד היינו דבר. לי סיפר לא הוא

אחרים. במובנים אבל קרובים,
 על־ מרומה חשה שלא לי אמרה אן

בכל. אותו מצדיקה שהיא ידו,
 יוגתן ״אם ^

יעלה...״
 ביקשתי ארצה, שבאתיבטיפה ^
 במטוס, מקומות לי שיחליפו ^

 הזמין הטייס מייד בשמי. והזדהיתי
 לי וסיפר לתא״הטיים, אליו, אותי

 מתחתיו. בכיתה למד סלע שאביאם
ואן! ג׳ונתן על חום בכזה דיבר הוא

בישראל. שעות כמה רק נמצאת אני
 סביבי כולם פיתאום מוזר. מרגישה אני

הדיילות. הנהגים, הטייס, יהודים:
 אני בישראל. ראשונה בפעם אני

 שיותר כמה כאן לפגוש מתכוונת
הארץ. את ולהכיר לנסות אנשים,
— פה לגור לבוא רוצה ג׳ונתן אם

אחריו. אותי יגרור בוודאי הוא
 לו יש ממני, צעיר שהוא למרות

 לי יעץ תמיד הוא עלי. אדירה השפעה
במוסיקה. להתעניין לי גרם לקרוא, מה

 היה והוא טריה נשואה כשהייתי
 היה ג׳ונתן ״הסכם״: לנו היה סטודנט,

 זה תמורת שיעורי־נגינה לי לתת אמור
 אוכל מגיע, היה הוא אצלי. שיאכל

 התגלגלה. השיחה בעלי, ועם איתי
הצידה. נדחקו שיעורי-הנגינה

היום. חשוב כבר זה מה
₪ לדמןד אבי צילם:
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 היה אם בדיוק יודעת אינני
 לי זכור לא חברים. לו היו ״חברתי".

 או בסיפרי־ריגול דווקא התעניין שהוא
;שם גדסירטי־ריגול.

פה חי
 בעבורה. עמוס תמיד היה *ונתן ך
 על לי לספר היה יכול לא הוא ^

לי נראה לא הוא החשאית. עבודתו

 יכולה מהיכן אבל לישראל, חומר
ההש מהן ההיקף, מהו לדעת היתה
לכך? לכות

 ואפילו לפאריס אליו התלוותה היא
 בכרטיסי־האשראי כך, לשם השתמשה,

 להבין צריכה היתה מדוע אבל שלה.
 חסוי, בתפקיד עבד ג׳ונתן הרי הכל?

 למשימות לנסוע יכול היה זאת ובתוקף
חשאיות.
 שקורה מה לגבי נורא מרגיש ג׳ונתן

 היה ״יוזןלאן.
טיפש!״

 מפני איתן, רפי על מרחמת אני
עצמו. עם לחיות צריך שהוא

 חיוביים, צדדים גם לאיש יש אולי
 והתנהגותה בפרשה, התנהגותו אבל
ישראל... של

 סלע. אביאם את רבות מזכיר ג׳ונתן
 ברנש שהוא חשב אותו, אהב הוא

איתו. לעבוד אהב הוא דינאמי. מבריק,
 הוא כיום? כלפיו מרגיש הוא איך
 מיש־ את שאיבד על־כך עליו, מרחם

 יכול ואינו תל״נוף) בסיס רתו(מפקד
 מחפש, שהוא לנו נאמר עבודה. להשיג
עבודה. חודשים, במשך

י 700 ל ו ד
י נ  קרה מה להבין משתגעת ^

 נתן מי הישראלית, בשגרירות שם
 ג׳ונתן את להכניס שלא ההוראה את
ואן.

 הוראה קיבל שהוא לי סיפר ג׳ונתן
 יפנה — ויילכד שבמיקרה ברורה,

 שהוא חושבת אינני לשגרירות. מייד
לו? למה זאת. בנקודה שיקר

 כיצד תמוה. לי נראה זה שני, מצד
 אותו להבריח ישראל היתה יכולה

מהשגרירות?
אותו• הפלילה גם לשגרירות הפנייה

במקום! בו
 שזה לי ברור ההוראה? את נתן מי

 הוא רוזן. מאיר השגריר־לשעבר, לא
 טילפן בוודאי אבל טיפש, אומנם היה

לישראל.
 רפי על האשמה את לזרוק לי קל
 זה אולי לבטח. יודעת אינני אבל איתן,

ממנו. גבוה מישהו היה

בפלא לביקור
 בניו־הייבן, גרה אני גרושה. ני̂ 

קונטיקט.
 6ב־ מתחיל שלי היום הפרשה, מאז
 קורה זה אלי. מטלפנת אן אז בבוקר.

בשבוע. פעמיים־שלוש
 לאבי, לטלפן, מתחילה אני אחרי״כן

 הנוגעים כל את מעדכנת לעורכי־הדין,
בדבר.
 משכורת זוהי כמזכירה. עובדת אני

 את משלימה אני לפעמים נמוכה. די
המו שלי, מעבודות־האמנות הכנסתי

הרבה. לא זה אבל שלי. סיקה
 700 לי עולה ג׳ונתן אצל ביקור כל
 פרוטה, כל חוסכת אני לכן דולר.

 חול־ גרוע באיזור־מגורים מתגוררת
 קונה לא ישנה, במכונית נוסעת יחסית,
 לא במיסעדות, אוכלת לא בגדים,
מבלה.

אחותו בבית הצעיר סולארד
ההוראה?״ אח נתן .מ׳

 ■וידה■ ד״וויד עם
 דדבנה סינוה היא

 אחיה, ער בוק
הנושה וכל גיסתה


