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 יוסי גמזו

 ןשּוב ַעל ָאִחינּו יֹוָנתָ 

  

ַוי ֶשל ָהָאב-א. ַעל ֶעֶרׂש  ַהדְּ

  

 כזכור, כפי שנמנע מיונתן פולארד לראות את אימו לפני מותה,

 הסוהר האמריקאי-כך מנעו שלטונות בית

 את השתתפותו בהלוויית אביו.

 מה(-)מן העיתונות, לפני זמן

  

ִלי ִזיק ֶשל ֶרֶגש, ֲחָתה בְּ  ַמָםש ָבֵעת ַהִהיא ָבּה ִנדְּ

ֶהֶבל ִנםּוֵקי ֲהַבאי ִריר ַהֵלב וְּ ֹאֶטם שְּ  בְּ

ֵשר לֹו ֶאת ַהֶנֶגש ַאפְּ ד לְּ ִנַית יֹוָנָתן נֹוַלארְּ  נְּ

ַוי, -ָהַאֲחרֹון ִעם ַאָבא ַהֺםָטל ַעל ֶעֶרׂש  –דְּ

  

ָבִרים ֶשל ַטַעם ָבר ִבדְּ ֵעת ֶשֵאין מֹוִעיל כְּ  ַמָםש בְּ

ָהק טּומֹו ֺמבְּ פֹור ֲאִדישּותֹו ֶשל ִקיר ֶשִטמְּ  מּול כְּ

סֹות עֹוד ִמֵדי ַנַעם ִלין, קֹורְּ מֹו ֶשל ֶברְּ  ִכי ַגם חֹומֹות, כְּ

ַעק,  ָעִמים ֲאִפלּו ֶאֶבן ִמן ַהִעיר ִתזְּ ִלפְּ  –וְּ

  

ַגם תֹוֵבעַ  ִריס וְּ קֹול ָברּור, ַמתְּ נּו ָאז בְּ  ָאַמרְּ

ִריטָהַרֲחִמי-ֶשִאם ִמַדת ֶשֶבת נְּ  ם ֵאיָנּה ֶנחְּ

ַחֵשב בֹו ַעל ִסנֹו ֶשל ָאב ּגֹוֵועַ  ִהתְּ  ֶשֵיש לְּ

ִרית. צֹות ַהבְּ ֶצֶדק ֶשל ַארְּ ָרָתן לְּ יֺמְּ  ָאז אֹוי לְּ

  

ַלת עּו ִמֶםמּו ֶאת ֶחמְּ ָבר ָמנְּ  ַהֶחֶסד-ִכי ֵהן, ֶשכְּ

ַעת מֹוָתּה ֵני שְּ ִאָיה ַאֲחרֹוָנה, ִלפְּ  ֶשל רְּ

 ַהֹחִלי, ַהּגֹוֶסֶסת-תֹו ֺמַכתֶשל ִאָםא, הֹוָר 

אֹוָתּה,  ֶכה יֹוֵתר, ָלֶנַצח, ִלרְּ ָנּה שּוב ֹלא ִיזְּ  –ֶשבְּ

  

ֹתֶקף בּו בְּ שֹו ֵסרְּ נֹות ָענְּ ִציַבת ַסְך שְּ ֵהן )ֶשִלקְּ  וְּ

ִניֹוִנים רּוִסִיים ַית שְּ נֺפְּ ַמן כְּ רּו ִמזְּ רְּ  ַאְך ִשחְּ

ֵאין ַעל כָ  ֵעיֶהם, וְּ ֵקיֶהם ֶשל ִנשְּ ֹלֶקת,ֶשִמזְּ  ְך ַמחְּ

רּו ִׂשיִאים(  ַאף ָשבְּ  –ַרִבים ָהיּו ִמֶזה ֶשלֹו וְּ

  

עּות ֶשל ָיִמים ֵאֶלה אֹוָתּה ִרשְּ עּו ִמֶםמּו בְּ  ָמנְּ

ֶטֶרם ֶיֱאֹסף ֵני ָאִביו בְּ ַמן ָקט ֶאת נְּ אֹות זְּ  ִלרְּ

ַאְך  דּוָמה ֶשֺכלֹו ֹקר ָוֵאֶלם-ֶאת ַהָזֵקן ַמלְּ

פּו ג ָהרְּ ֶלנְּ ֶשַהןְּ ֵשם "סֹוף".וְּ  ִאי קֹוֵרא לֹו בְּ

  

נוֹ  ִחָמתֹו ֶשל בְּ ַהָזֵקן ַהֶזה ֶשתְּ ֶסֶמת, וְּ  ֶנחְּ

ִסיַטת רֹוֶפסֹור ָׂשב ֵמאּוִניֶברְּ ֶשָאִביו, נְּ  וְּ

ָיאַננֹוִליס, הּוא אֹות ָוֵסֶמל דְּ ָיאָנה, ִאינְּ דְּ  ִביַרת ִאינְּ

 ֶשל ָאב אֹוֵהב, ֶשֶזה ָשִנים ַרבֹות ֶשֹּלא הּוַסט

  

צֹו ָהַעז, ַהֹּלא ֶלה, ִמַלַהט ֲאִפיֶקיהָ -ִמרְּ  ִנדְּ



לֹות נֹו ִככְּ רֹור ֶשל בְּ רּורֹו ִלדְּ ִשחְּ ָחָמה לְּ  ֶשל ִמלְּ

 ָשִנים ַרבֹות ִמַדי ֶשהּוא ָכבּול ָבֲאִזֶעיהָ 

ַמן ָרב הּוַסר ַהלֹוט ָבר ִמֶזה זְּ ָיה ֶשכְּ לְּ  ֶשל ַאפְּ

  

ֶכֶתם ָעֶול רֹון ֱאנֹוִשיּות ֶשָבּה וְּ  ֵמַעל ֶחסְּ

עֹוד ֵאיָפה ֹאד ָלַעִין ֶשל ֵאיָפה וְּ  ָּגלּוי מְּ

ִלילֹות אֹוָתּה ַּגם ַעל ִסנֹו ֶשל ַמר ַהָםֶות  ַהַםפְּ

קּוָפה. ָתה שְּ ָרתֹו ָהיְּ ֺחמְּ  ֶשִעתּויֹו ָקַרב וְּ

  

נ ֹלא ָנחֹות ִמָכְך ַּגם בְּ  וֹ ֵכן, ַהָזֵקן ַהֶזה וְּ

ָסד ָאֵמִריָקִאי נּון אֹותֹו ִממְּ  ֵהם ֶכֶתם ַעל ַמצְּ

שֹונוֹ  בֹוד ָהָאָדם ָתִמיד ַעל לְּ מּות כְּ  ֶשרֹומְּ

נּון ֲעַדִין(. ָסד ַהֶזה ִטַנת ַמצְּ  )ִאם ֵיש לֹו ַלִםמְּ

  

ֶהֶטן ַמנְּ ד בְּ  ֲאִני זֹוֵכר ִאיִשית ֶאת ד"ר נֹוַלארְּ

ַנן ָנס ֶאל תֹוְך ֺאלְּ ָיה ַהָעָטןַהֶטֶלִוי-ִנכְּ  זְּ

ֶחֶמת ֹאֶמץ ָרב ִמלְּ  ָאב לֹוֶהֶטת-ֶשבֹו ִנֵהל בְּ

נֹו ִנמֹוק רּור בְּ ַמַען ִשחְּ  ַהֶכֶלא, יֹוָנָתן.-לְּ

  

ַתֵעף לוֹ  ֵאב ַהַחד ֶשִהשְּ  ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַהכְּ

ָראִגי, ָהָאֹים לֹו ַהטְּ דֹו ֶשל ֹעל ִסבְּ ָכל ָכבְּ  בְּ

ַמן  ֶשַהזְּ ֵתי ֵעיָניו, ֶשכְּ  ָהָאץ ָהָיה נֹוֵקף לוֹ ִבשְּ

ֵהָעֵצם ָלַעד ָכל יֹום.  ֵהן ֲעלּולֹות ָהיּו לְּ

  

ִלי ֶהֶרף פֹור ִלִבי ָיָצא ֵאָליו בְּ מֹו ַרִבים ִמסְּ  ּוכְּ

ִעים ִמֶםמּו: ֶחֶסד ַאֲחרֹון  ַעל ֶשַּגם ֹזאת מֹונְּ

ִגיַשת נֹו, נְּ שֹו ִעם בְּ יֶֺןֶרת-ֶשל ִהָנגְּ ֵרָדה ֹכה מְּ  נְּ

ֹסַע ָהָאֹרן". ֵני "ִבנְּ ַבד ִלפְּ פּורֹות ִבלְּ  ָשעֹות סְּ

  

  

ֶבֶלת ֶשל ָהֹרעַ  ִתי ִנסְּ  ב. ַעל ַקלּותֹו ַהִבלְּ

  

לשעבר, שחתם בשעתו על תמיכה בשיחרורו של יונתן פולארד,  C.I.A-ג'יימס וּולסי, ראש ה
ין זה אומר שמה אמר כי אילו היה מדובר במרגל שאינו ישראלי, הוא כבר היה משוחרר. "א

 מאה הגיע הזמן לשחר אותו".-שהוא עשה לא היה חמּור," אמר וּולסי, " אך לאחר רבע

 )מן העיתונות(

  

הֹוָנָתן" ִלי ָעֶליָך-"ַצר  ָאִחי יְּ

ֹבַע, ָרב ַעל ַהִּגלְּ  קֹוֵנן ָדִוד ַעל מֹות ֵרעֹו ַבעְּ

ִכיר ִלי יֹוָנָתן ַאֵחר, ֶשעֹוד ִנָתן  ָמה ֶשַםזְּ

וֹוַע. ַהִסילֹו ִמּגְּ קֹוֵנן ָעָליו ִכי ִאם לְּ  ֹלא לְּ

יֹוָנָתן ַהֶזה ָנֵמק ִמֶזה כ"ה ָשָנה  וְּ

ָשב ֶנַשע א ֶשַּגם ִאם ֶנחְּ ֵיאּוש ַעל ֵחטְּ ֹחִלי וְּ  בְּ

מוֹ  ַעצְּ ִדיָנה ֹלא לְּ ַמַען מְּ עֹו ִכי ִאם לְּ  ִבסְּ

ֶיַשע. פֹור ֹלא ָחָשה לֹו לְּ  ֶשֵחֶרף ֵתרּוֵצי ֵאין סְּ

  

ֵעיָניו ָהֵאֶלהֲאנִ   י זֹוֵכר שּוב ֶאת ָאִביו ֶשבְּ

ָרֵאל, ֶשֲעבּוָרּה ָעָׂשה ַהֵבן  ָזַעק ַעל ִיׂשְּ

ֶקֶלת לֹו ִנתְּ ַאת ִסבְּ  ָמה ֶשָעָׂשה, ֲאָבל ָשִנים סְּ



ַלֵבן טֹון, ֶשִאם ַרק נְּ ּגְּ ִשיחּוָתּה ֶשל ָּוִשינְּ  ִבקְּ

  

ֶר  ִחיש אֹוָתן לְּ דֹות ֶשִאיש ַאף ֹלא ִהכְּ  ַגעֶאת ָהֺעבְּ

רּו ִמַםֲאָסר רְּ ָבר ֺשחְּ ִלים ַרִבים כְּ ַרּגְּ  )ֶשםְּ

ַלִים ֶנַגע( מּו ִכפְּ ִשיֹות ִביּון ֲאֶשר ָּגרְּ  ַעל ַנרְּ

נוֹ  ַרר ָלנּו ִכי בְּ ָיה יֺבְּ צְּ רֹונֹורְּ ִלי שּום נְּ  ָשם יַֺןר. בְּ

  

נּו ַקרְּ נֹו ִהפְּ חּוַשת ָהָאב ַהֶזה ִכי ָכְך ֶאת בְּ ֶאת תְּ  וְּ

ִליָלה ַבע ַמפְּ ֶאצְּ גֹוָרלֹו ֲאִני זֹוֵכר כְּ  לְּ

נּו ֵאִלים ַרִבים ֶשָכל ָהֵעת ָזַכרְּ רְּ מֹו עֹוד ִיׂשְּ  כְּ

ָלא. ַמַען ִמי ָעָׂשה ַהֵבן ָמה ֶשָעָליו ִנכְּ  לְּ

  

יֹות ַרצְּ טְּ ִמיִניסְּ פּו ַאדְּ ַחלְּ ִנתְּ פּו ָשִנים וְּ  ֵמָאז ָחלְּ

ִדיֲעַבד ָבֵרר בְּ ִנתְּ  ַבַבִית ַהָלָבן וְּ

יֹות ַמצְּ פֹורְּ ָכה ַעל ִאינְּ ַתםְּ שֹו ַגם ִנסְּ ָמַרת ָענְּ  ִכי ַהחְּ

ָתה לֹו יָד ֶשִיֲחסּו לֹו ַמֲעִׂשים ָבם  .ֹלא ָהיְּ

  

ָיה ִלים ֵמרּוסְּ ַרּגְּ רּו ָשם מְּ רְּ ָבר ֺשחְּ ָכָאמּור,  ִכְּ  וְּ

ָטגֹון ֶטֶרס ַהֶננְּ ִאינְּ  ֶשֶמֶזק ִרּגּוָלם לְּ

ֵאין ֲעֹרְך ָיה ִמָכל אֹוָתּה ָּגדֹול לְּ ָלמּוסְּ ַדרְּ  ַאנְּ

ָתא ָיּה בְּ ֶעטְּ ָיגֹון.-ֶשבְּ אֹו ָנֵמק הּוא בְּ  ִכלְּ

  

ִטיִבי ַמן ֶשאֹותֹו חּוש ֶשל ֶצֶדק ֶסֶלקְּ  ֵכן, ֶזה ַהזְּ

טֹות תֹוְך ָעֶול ֹלא ָקָטן ִרית נֹוקְּ צֹות ַהבְּ  ֶשבֹו ַארְּ

ָכל ִמָדִתיּות ֶשִהיא  ִטיִבי –לְּ יֹות ַאקְּ ִחיל ִלהְּ  ַיתְּ

ַמַתן ִדין ָאִחינּו יֹוָנָתן.-ַגם בְּ  ֶצֶדק לְּ

 


