***
יוסי גמזו

ָאחינּו י ֹונָתָ ן
שּוב עַ ל ִ
א .עַ ל עֶ ֶרׂש-הַ ְּדוַי שֶ ל הָ ָאב
כזכור ,כפי שנמנע מיונתן פולארד לראות את אימו לפני מותה,
כך מנעו שלטונות בית-הסוהר האמריקאי
את השתתפותו בהלוויית אביו.
(מן העיתונות ,לפני זמן -מה)
מַ םָ ש בָ עֵ ת הַ ִהיא בָ ּה נ ְִּדחֲתָ ה בְּ לִ י זִ יק שֶ ל ֶרגֶש,
בְּ אֹ טֶ ם ְּש ִריר הַ לֵב וְּ הֶ בֶ ל נִםּוקֵ י הֲבַ אי
ַארד לְּ ַאפְּ שֵ ר ל ֹו אֶ ת הַ נֶ גֶש
נְּ ִניַת י ֹונָתָ ן נ ֹול ְּ
הָ ַאחֲרוֹן עִ ם אַ בָ א הַ םֺ טָ ל עַ ל עֶ ֶרׂש ְּ -דוַי– ,
מַ םָ ש בְּ עֵ ת שֶ אֵ ין מו ִֹעיל כְּ בָ ר בִ ְּדבָ ִרים שֶ ל טַ עַ ם
מּול כְּ פוֹר א ֲִדישּות ֹו שֶ ל ִקיר שֶ ִט ְּמטּומ ֹו מֺ בְּ הָ ק
כִ י גַם חוֹמוֹת ,כְּ מ ֹו שֶ ל בֶ ְּרלִ ין ,קו ְֹּרסוֹת עוֹד ִמ ֵדי נַ עַ ם
וְּ לִ פְּ עָ ִמים אֲפִ לּו אֶ בֶ ן ִמן הַ ִעיר ִתזְּ עַ ק– ,
ָאמַ ְּרנּו ָאז בְּ קוֹל בָ רּור ,מַ ְּת ִריס וְּ גַם תוֹבֵ עַ
שֶ ִאם ִמ ַדת -הָ ַרח ֲִמים אֵ ינָּה נ ְֶּחשֶ בֶ ת נְּ ִריט
שֶ יֵש לְּ ִה ְּתחַ שֵ ב ב ֹו עַ ל סִ נ ֹו שֶ ל ָאב ּג ֹו ֵועַ
ַארצוֹת הַ בְּ ִרית.
ָאז אוֹי לְּ י ְֺּמ ָרתָ ן לְּ צֶ ֶדק שֶ ל ְּ
כִ י הֵ ן ,שֶ כְּ בָ ר מָ נְּעּו ִמםֶ מּו אֶ ת חֶ ְּמלַת -הַ חֶ סֶ ד
שֶ ל ְּר ִאיָה ַאחֲר ֹונָה ,לִ פְּ נֵי ְּשעַ ת מוֹתָ ּה
שֶ ל ִאםָ א ,הו ָֹרת ֹו מֺ כַת-הַ חֹ לִ י ,הַ ּגוֹסֶ סֶ ת
שֶ בְּ נָּה שּוב ֹלא יִזְּ כֶה יוֹתֵ רָ ,לנֶצַ ח ,לִ ְּראוֹתָ ּה– ,
וְּ הֵ ן (שֶ לִ ְּקצִ יבַ ת סַ ְך ְּשנוֹת עָ נְּש ֹו סֵ ְּרבּו בְּ תֹ קֶ ף
אַ ְך ִש ְּח ְּררּו ִמזְּ מַ ן כְּ נֺפְּ יַת ְּשנִ יוֹנִים רּוסִ יִ ים
שֶ מִזְּ קֵ יהֶ ם שֶ ל נִ ְּשעֵ יהֶ ם ,וְּ אֵ ין עַ ל ָכְך מַ ְּחֹלקֶ ת,
יאים) –
ַרבִ ים הָ יּו ִמזֶה שֶ ל ֹו וְּ ַאף שָ בְּ רּו ִׂש ִ
מָ נְּעּו ִמםֶ מּו בְּ אוֹתָ ּה ִר ְּשעּות שֶ ל י ִָמים אֵ לֶה
ָאביו בְּ טֶ ֶרם ֶיאֱסֹ ף
לִ ְּראוֹת זְּ מַ ן קָ ט אֶ ת נְּ נֵי ִ
אֶ ת הַ זָקֵ ן מַ לְּ אַ ְך -דּומָ ה שֶ כֺל ֹו קֹ ר וָאֵ לֶם
וְּ שֶ הַ ןְּ ֶלנְּג הָ ְּרפּו ִאי קו ֵֹרא ל ֹו בְּ שֵ ם "סוֹף".
וְּ הַ זָקֵ ן הַ זֶה שֶ ְּת ִחמָת ֹו שֶ ל בְּ נ ֹו נ ְֶּחסֶ מֶ ת,
וְּ שֶ ָאבִ יו ,נְּ רוֹפֶ סוֹר ׂשָ ב מֵ אּונִיבֶ ְּר ִסיטַ ת
בִ ַירת ִאינ ְְּּדיָאנָהִ ,אינְּ ְּדיָאנַנוֹלִ יס ,הּוא אוֹת וָסֵ מֶ ל
שֶ ל ָאב אוֹהֵ ב ,שֶ זֶה שָ נִים ַרבוֹת שֶ ֹּלא הּוסַ ט
ִמ ְּרצ ֹו הָ עַ ז ,הַ ֹּלא-נ ְִּדלֶהִ ,מלַהַ ט אֲפִ יקֶ יהָ

שֶ ל ִמלְּ חָ מָ ה לְּ ִש ְּחרּור ֹו לִ ְּדרוֹר שֶ ל בְּ נ ֹו כִ כְּ לוֹת
שָ נִים ַרבוֹת ִמ ַדי שֶ הּוא כָבּול בָ אֲזִ עֶ יהָ
שֶ ל ַאפְּ לְּ יָה שֶ כְּ בָ ר ִמזֶה זְּ מַ ן ָרב הּוסַ ר הַ לוֹט
מֵ עַ ל חֶ סְּ רוֹן אֱנו ִֹשיּות שֶ בָ ּה וְּ כֶתֶ ם עָ ֶול
ּגָלּוי ְּמאֹ ד לָעַ יִן שֶ ל אֵ יפָ ה וְּ עוֹד אֵ יפָ ה
הַ םַ פְּ לִ ילוֹת אוֹתָ ּה ּגַם עַ ל סִ נ ֹו שֶ ל מַ ר הַ םָ וֶת
שֶ עִ תּוי ֹו קָ ַרב וְּ חֺ ְּמ ָרת ֹו הָ יְּתָ ה ְּשקּופָ ה.
כֵן ,הַ זָקֵ ן הַ זֶה וְּ ֹלא נָ חוֹת ִמכְָך ּגַם בְּ נ ֹו
הֵ ם כֶתֶ ם עַ ל מַ צְּ נּון אוֹת ֹו ִמ ְּמסָ ד ָאמֵ ִריקָ ִאי
ָאדם תָ ִמיד עַ ל לְּ שוֹנ ֹו
שֶ רו ְֹּממּות כְּ בוֹד הָ ָ
(אם יֵש ל ֹו ל ִַם ְּמסָ ד הַ זֶה ִטנַת מַ צְּ נּון ע ֲַדיִן).
ִ
ַארד בְּ מַ נְּהֶ טֶ ן
ישית אֶ ת ד"ר נ ֹול ְּ
ֲאנִי ז ֹוכֵר ִא ִ
נִכְּ נָס אֶ ל תוְֹך אֺ לְּ נַ ן-הַ טֶ לֶוִ יזְּ יָה הַ עָ טָ ן
שֶ ב ֹו נִהֵ ל בְּ אֹ מֶ ץ ָרב ִמלְּ חֶ מֶ ת ָ-אב לוֹהֶ טֶ ת
לְּ מַ עַ ן ִש ְּחרּור בְּ נ ֹו נִמוֹק-הַ ֶכלֶא ,י ֹונָתָ ן.
ֲאנִי ז ֹוכֵר אֶ ת הַ כְּ אֵ ב הַ חַ ד שֶ ִה ְּשתַ עֵ ף ל ֹו
בְּ כָל כָבְּ ד ֹו שֶ ל עֹ ל סִ בְּ ל ֹו הַ ְּט ָראגִ י ,הָ ָאיֹם
בִ ְּשתֵ י עֵ ינָיו ,שֶ כְּ שֶ הַ זְּ מַ ן הָ ָאץ הָ יָה נוֹקֵ ף ל ֹו
הֵ ן עֲלּולוֹת הָ יּו לְּ הֵ עָ צֵ ם לָעַ ד כָל יוֹם.
ּוכְּ מ ֹו ַר ִבים ִמסְּ פוֹר לִ בִ י יָצָ א אֵ לָיו בְּ לִ י הֶ ֶרף
עַ ל שֶ ּגַם זֹאת מ ֹו ְּנ ִעים ִמםֶ מּו :חֶ סֶ ד ַאחֲרוֹן
שֶ ל ִהנָגְּ ש ֹו עִ ם בְּ נוֹ ,נְּ גִ ישַ ת -נְּ ֵר ָדה כֹה ְּמיֺןֶ ֶרת
שָ עוֹת סְּ פּורוֹת בִ לְּ בַ ד לִ פְּ נֵי "בִ נְּסֹ עַ הָ ָא ֹרן".

ב .עַ ל קַ לּות ֹו הַ בִ לְּ תִ י נִסְּ בֶ לֶת שֶ ל הָ רֹעַ
ג'יימס וּולסי ,ראש ה C.I.A-לשעבר ,שחתם בשעתו על תמיכה בשיחרורו של יונתן פולארד,
אמר כי אילו היה מדובר במרגל שאינו ישראלי ,הוא כבר היה משוחרר" .אין זה אומר שמה
שהוא עשה לא היה חמּור ",אמר וּולסי " ,אך לאחר רבע-מאה הגיע הזמן לשחר אותו".
(מן העיתונות)
ָאחי יְּה ֹונָתָ ן"
"צַ ר-לִ י עָ לֶיָך ִ
ק ֹונֵן ָדוִ ד עַ ל מוֹת ֵרע ֹו בַ ְּע ָרב עַ ל הַ ּגִ לְּ בֹעַ ,
מָ ה שֶ םַ זְּ כִ יר לִ י י ֹונָתָ ן ַאחֵ ר ,שֶ עוֹד נִתָ ן
ֹלא לְּ ק ֹונֵן עָ לָיו כִ י ִאם לְּ הַ ִסיל ֹו ִמּגְּ ווֹעַ .
וְּ י ֹונָתָ ן הַ זֶה נָמֵ ק ִמזֶה כ"ה שָ נָה
בְּ חֹ לִ י וְּ יֵאּוש עַ ל חֵ ְּטא שֶ ּגַם ִאם נ ְֶּחשָ ב נֶ שַ ע
ֹלא לְּ עַ צְּ מ ֹו בִ סְּ ע ֹו כִ י ִאם לְּ מַ עַ ן ְּמ ִדינָה
שֶ חֵ ֶרף תֵ רּוצֵ י אֵ ין סְּ פוֹר ֹלא חָ שָ ה ל ֹו לְּ יֶשַ ע.
ֲא ִני ז ֹוכֵר שּוב אֶ ת ָאבִ יו שֶ בְּ עֵ ינָיו הָ אֵ לֶה
ֲבּורּה עָ ׂשָ ה הַ בֵ ן
זָעַ ק עַ ל י ְִּׂש ָראֵ ל ,שֶ ע ָ
נִתקֶ לֶת
מָ ה שֶ עָ ׂשָ ה ,אֲבָ ל שָ נִים סְּ ַאת סִ בְּ ל ֹו ְּ

בִ ְּק ִשיחּותָ ּה שֶ ל ּו ִָשינְּּגְּ טוֹן ,שֶ ִאם ַרק ְּנלַבֵ ן
אֶ ת הָ עֺבְּ דוֹת שֶ ִאיש ַאף ֹלא ִהכְּ ִחיש אוֹתָ ן לְּ ֶרגַע
(שֶ ְּם ַרּגְּ לִ ים ַרבִ ים כְּ בָ ר שֺ ְּח ְּררּו ִמםַ ֲאסָ ר
נַר ִשיוֹת בִ יּון אֲשֶ ר ּג ְָּרמּו כִ פְּ לַיִם נֶ גַע)
עַ ל ְּ
יֺבְּ ַרר לָנּו כִ י בְּ נ ֹו בְּ לִ י שּום נְּ רוֹנו ְֹּרצְּ יָה שָ ם יֺןַ ר.
וְּ אֶ ת ְּתחּושַ ת הָ ָאב הַ זֶה כִ י כְָך אֶ ת בְּ נ ֹו ִהפְּ קַ ְּרנּו
לְּ גו ָֹרל ֹו ֲאנִי ז ֹוכֵר כְּ אֶ צְּ בַ ע מַ פְּ לִ ילָה
כְּ מ ֹו עוֹד ִי ְּׂש ְּראֵ לִ ים ַרבִ ים שֶ כָל הָ עֵ ת ָזכ ְַּרנּו
לְּ מַ עַ ן ִמי עָ ׂשָ ה הַ בֵ ן מָ ה שֶ עָ לָיו נִכְּ לָא.
ַאד ִמינִיסְּ ְּט ַר ְּציוֹת
נִתחַ לְּ פּו ְּ
מֵ ָאז חָ לְּ פּו שָ נִים וְּ ְּ
בַ בַ יִת הַ לָבָ ן וְּ נ ְִּתבָ ֵרר בְּ ִדיעֲבַ ד
כִ י הַ ְּחמָ ַרת עָ נְּש ֹו גַם נִסְּ תַ ְּםכָה עַ ל ִאינְּפו ְֹּרמַ ְּציוֹת
שֶ יִ חֲסּו ל ֹו מַ ע ֲִׂשים בָ ם ֹלא הָ יְּתָ ה ל ֹו יָד.
וְּ כָָאמּורִ ,כְּ בָ ר שֺ ְּח ְּררּו שָ ם ְּמ ַרּגְּ לִ ים מֵ רּוסְּ יָה
שֶ ֶמזֶק ִרּגּולָם לְּ ִאי ְּנטֶ ֶרס הַ נֶ ְּנטָ גוֹן
ָמּוסיָה
ּגָדוֹל לְּ אֵ ין ֲערְֹך ִמכָל אוֹתָ ּה ַא ְּנ ַד ְּרל ְּ
שֶ בְּ עֶ ְּטיָּה בְּ תָ א -כִ לְּ א ֹו נָמֵ ק הּוא בְּ יָגוֹן.
כֵן ,זֶה הַ זְּ מַ ן שֶ אוֹת ֹו חּוש שֶ ל צֶ ֶדק סֶ ל ְֶּק ִטיבִ י
ַארצוֹת הַ בְּ ִרית נו ְֹּקטוֹת תוְֹך עָ וֶל ֹלא קָ טָ ן
שֶ ב ֹו ְּ
ַאק ִטיבִ י
לְּ כָל ִמ ָד ִתיּות שֶ ִהיא – י ְַּת ִחיל לִ ְּהיוֹת ְּ
ָאחינּו י ֹונָתָ ן.
גַם בְּ מַ תַ ן ִדין -צֶ ֶדק לְּ ִ

