
 המהפכה שנתקעה
 בדרן

: ו  מספרי הסלפון החסויים ביותר, ידע לאתר א
 ות פוליםיח ואחרת. בראשו היה מיפוי מושלם

 ילויות כאלה ואחרוה, לרבות יחסים בארון.
 מ11ון משבר ואכזבה. הדרן הקצרה של יהודה

 לטון.

 פ<1

 הצוננות משוטטות גבוה, מעל ראשי המלווים המצטופפים

 סביב הבור הפעור. מאחורי המילים, צצים זיכרונות עלומים

 מעבר לצמרות הברושים, מצין העבר ומשדר ממרחקיו ממז

 בלתי מחיק.

 על אף שמותו הקרוב היה ידוע מראש, יהודהילה היה הרוח

 החיה בכנס שלנו, ארבעה חודשים קצרים לפני שכרו לו כאן

 את הבור. משתולל, מצחיק, םקורי, מחזיק את הקהל בידיים

 איש קטן קומה, מכריס, שאריות דלילות של שיער לבן. למן

 הרגע שבו התייצב לתת את חלקו בתוכנית הערב, חזרה, במטה

 קסם, הכריזמה הישנה. הץקנה נשרה ממנו כמו מסכה. ראית

 אותו שוב כמו בימים ההם, של הבלורית הפרועה והחולצה

 הפרומה לרוחב החזה. דיבר והתנועע ונתן הוראות וסיפו

 סיפורים והנחה שירה בציבור. מי זכר מחלה? יהודה׳לה גרף

 את כולגו לאורגיה של אדרנלין.

 ״תנו לו,״ לחשה באוזני מירי אשתו, ״כנסים כאלה כל תודש

 ונראה אותו בינינו עוד הרבה שנים.״

 מעבר למה שיסופר להלן, עד לחודשים האחרונים של תייו,

 לא התראינו הרבה. שלום חטוף פה ושם. העבר נדחק במשן

 השנים לתיבת זיכרון נעולה של נעורים הולכים ומתרחקים

 שמו המיה מדי פעם צביטות קטנות, בלתי מחייבות, ש7

 נוסטלגיה. שורה בפנקס הטלפונים. כל צבעי נעורינו נאטמו

 תחת שכבה בת עשרות שנים של אפור.

 ׳הודהילה היה אישיות של זמנה. דור הקלאברים לא שמע

 מעולם את השם. ואם פעם ייקרא רחוב על שמו, המתגורר בו

 לא יבדיל בין יהודה יפתח ליהודה המכבי. אני מעלה פה נו

 נשמה לזכר האבוקה שנשא בנעוריו, ובהערת שוליים לשריטה

 הדקיקה שיהודה יפתח חרט על קת האקדח של ההיסטוריה

 הפוליטית של ישראל.

 הגשם נםלש משהו, ודומה שגם המלווים השתתקו לרגע
 רק יררוחיה הקטועוח של מירי ורעש העפר המחגלגל וממלא

 וזש

 הוא חייג מהזיכרון
 בכל רגע נחון כל א
 של נשים, םאהבוח
 איש הצללים שצנוון

 יפתח מהחלום אל

 עמנואל בר קדמא

 קרן שמש מקרטעת, מסתננת לשנייה דרך חרין צר בין שנ
 גושי עננים כבדים ושחורים. דקת אור קצרצרה וחולפת בתון

 הלוויה חורפית קודרת, שעושה דרכה באפור שטוח ונטול צללים

 המאות, שהגיעו, למרות מזג האוויר, להלוויה של יהודה יפתח

 צרו טור ארוך של צועדים שפופים. הרשרוש הרצוף והמתמשן

 של נעליים מבוססות על שבילי הבון החלקלקים שימש רקע

 מונוטוני ומלנכולי באור האפור והםגרירי.

 אבל מתחת למטריות ולכיסויי ראש מאולתרים, מאחור

 מעילים רכוסים, רחשה פעילות שהיה בה הרבה מעבר לדממת

 אבלים. יהודה, יהודה׳לה ככינויו בפי כל מודעיו, ריכז במותו

 כמו במשך כל חייו, המון אנשים סביבו. הלוויה הייתה, למעשה

 פגישת מחזור ענקית. אנשים התראו כאן, לא אחת, אחר

 עשרות שנים של פרידה. חיוכים, אה׳לנים, חיבוקים וצ׳פחות

 מדחיקים לרגע את נוכחות המת המובל לפנינו, בעגלה שטליה

 פרושה עליה, לעבר חלקת הקבר. הלוויה עגקית. מזמזמת. רק

 אבחות זעקה קורעות של האלמנה מזכירות מדי כמה דקות אח

 צער פרידח העולמים.

 המנהיג הקשיש מספיד על הקבר הפתוח. מילים יפות

 נרגשות, גבוהות. המספיד והמת חלקו בחייהם הרבה סודוח

 כמוסים, שייטמנו, אולי לעד, מתחת לגולל שהולך ונסתם ברגו!

 זה. היסטוריה פוליטית שאולי תיחשף פעם, וגם אז כהשערה

 פרועה, תוצאה של היקש אינטליגנטי, תוך חיטוט סקרני ש7

 ארכאולוגים. זיכרון שנגרם בקפידה עד דק.

 יהודה יפתח שהוא כאמור, יהודה׳לה. למרות הגלגולים

 למרות מרחקים שנחהוו בכוחן של שנים ונסיבות, חיבתנו

מן נוטרי תום הנעורים, לא דהתה לאורך כ7  ההדדית של קו

 העשורים הללו. צעיר יחסית במותו. בעשר שנים צעיר ממ

 שמספיד אותו כרגע במילים כל כך יפות. יהודה׳לה קנה ביושר

 כל מילה יפה שיצאה מפי הדובר סרבן הזקנה. המנהיג, בע7

 האנרגיוח המופלאוח ואוגר הסודות הכמוסים, מדבר כשעיני



 יהודה׳לה, למרות הכול, לא היה ליהוק טיפוסי בצוות ש7

 עסקני ישראל. הוא ניהל בהנאה שיחות פילוסופיות מעמיקות

 דיבר בשטף וציטט ברוחב יריעה בשלוש שפות, צירף בידענות יי

 למנה, ידע פרק בעסקי סיגרים. קשה היה להפתיע אותו בספר

 שאולי לא קרא. אחרי הפרק, ההכרחי לעוזבי קיבוץ בשנות ה•

 50, של האוניברסיטה העברית בירושלים, נסע יהודה, באיחוו

 קל, להשלים את לימודי התואר בלונדון סקול אוף אקונומיקם

 שהיה אז, כמו היום, כתובת אקדמית אולטימטיבית לכל צעיו

 שאפתן מן המרכז שמאלה. שם, בלונדון, רכש את הליטוע

 הנוסף, קנה לעצמו את הרובד הנוסף, הבוגר, לבית הייק

 הטוב, האירופי כל כך, שבו גדל.

 יהודה יפתח לא יצר סביבו עוינות מסיבית. שום עקרב או

 ברקודה לא התאמצו לפגוע בו ממש. תיטוט בארכיון חושן

פה נפש״. לטוב או י " ו  בעיקר תקשורת טובה. פה ושם קראו ל

 לרע, תלוי מי אמר.

 ועכשיו הגענו אל הרגע ההולם לעשות סיבוב פרסה במכונה

 הזמן ולחזור כברת דרך ארוכה מאוד אל יהודה יפתח של לפנ

 הכול, של אז - בקיבוץ. איש של אמונה שלמה ולוהטת. אמונר

 תמימה בשמש שאין בה כתמים. עברת את שמו מפרידמן

 ליפתח כרקוויאם לפלמ״ח אחרי פירוקו. מעל מיטתו, תלר

 צילום גדול, צבעוני וממוסגר, של יוסף סטלין, שמש העמים

, על מדף מאולתר, שורה של כתבי קודש אופייניים ו  מתחתי

 שירי מאיאקובםקי, המניפסט הקומוניסטי, הקורס הקצר ש7

 תולדות המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות, כרך שמן ש7

 הקפיטל וגם, איך לא, יצירות הפאר של הספרות הסובייטית
 אנשי פנפילוב, הדון השקט וכך התחשלה הפלדה. וליד
 וה, מוצמד בנעצים על קיר העץ של הצריף, תדפיס במכונה

 כתיבה של ״נגד״ - שיר המחאה המהפכני שכתב אלכסנדר

 פן.

 בטירונות הנח״ל, ביציאה לאימונים, היה מוביל את השירה

 שירי לכת סובייטיים, שתוכנם, המתורגם לעברית, תהילת נצה

 לצבא האדום, לחבר סטלין ושירים מהפלמ״ח, שעדיין ועמנו

 על פירוקו.

 צעיר היה הקיבוץ שמדובר בו. תוך פחות משנה, המיישבים

 הראשונים של המקום נשרו בזה אחר זה מאותו מדרון סידנ

 לבן, שהעלה אבק מחניק עם כל רוח מצויה. מדרון משמים

 זרוע פה ושם בעצי תאנה מאובקים, מדולדלים ונוטים לגווע

 במקום הזה נשתלנו אנחנו, על מיטות סוכנות צרות וקשיחות

 שהוצבו בצפיפות, ללא שום מרחב מחיה, בתוך צריפים ענ

 גגות פח לוהטים. כבשנים מוכי זבובים בכל שעות היממה

 אחר זמן לא רב ננשור משם גם_אנחנ^_אחד^אחד ובאין רואה

 אח הבור. זה גם הרגע שבו מסתדרת חוליית שומרי הראש

ח מ ק  בתרגולת המוכרת להם, מסביב למנהיג הקשיש, שעיניו ה

 עדיין משוטטות מעל הראשים שלנו. בעוד האתים ממלאים אח

 הבור, פורשת חולייח האבטחה מטרייה שחורה מעל לראש

 החשוב, ומתרחקת לדרכה.

 יהודה׳לה מעולם לא היה איש צללים במובן הרומנטי

 הקריירה שלו הייתה גלויה, רצופת משרות ותארים. בהסתדרוח

 במפלגה, בכנסת. נאם, הסביר, התראיין ושירת בכהונות

 שהתמנותו אליהן הביאה תמיד את הפרשנים לתהות שמא

 תוכן המשרה איננו רק מה שעין רואה. הגיובים של יהודה

 כמו הופעותיו הלא נדירות בטלוויזיה, נראו תמיד כמו קצה

 הקרחון. תמיד חיפשו את מה שידעו, או שיערו, שמםתתו

 מתחת לתואר, אי שם בחלק העליון של פירמידת התהילה.

 גם כרישי הסקופים הגדולים של התקשורת רק שיערו

 צלפו באפלה ולא ידעו להציג שום דבר מדויק, שידכא את כ7

 הספקות. הסוד הגלוי, הממשי, היה מקומו הקרוב, האינטימ

 והבלתי אמצעי, בסמוך מאוד למגהיג שהםפיד אותו כל כך יפה

 בארבע אתניים, בארבע עיניים. בישיבות הסגורות, הם הרבו

 להתלחש. בפורומים רחבים יותר, הם תקשרו ביניהם בקודים

 מוסכמים של תנועות ומבטים. פרשנים פוליטיים הרימו ידיים

 אחרי ניסיונות עקביים ועיקשים לפצח את השפה המוצפנח

 להפליא של הגוף והעיניים.

 תהיה האמת אשר תהיה, עובדה: יהודה׳לה התמצא היטב

 בכל המארג הסבוך של התעלות והמעברים התת קרקעיים

 הסמויים ביותר, שבין המפלגות ומנהיגיהן, בין הרמטכ״7

 ואלופיו, בין ראשי השירותים לסוגיהם, ומי שלא תרצה. חייו

 מהזיכרון את מספרי הטלפון הכי חסויים, ידע למקם ולאתו

 בכל רגע נתון כל אישיות לכל רוחב היריעה הפוליטית. היה

 לו מיפוי מושלם של גשים, מאהבות, פעילויות כאלה ואחרות

 לרבות יחסים בארון.

 כל אלו כמובן רק הדליקו את דמיוני, המפוטם באינספוו

 סרטי מחח, מהיצ׳קוק ועד לה קארה וגרישם. הדמיון שלי רחע

 חדרים אלמוניים במלונות של שדות תעופה, שיחות נלחשוח

 בחדרי אמבטיה לקול מים חרמים - סגולה נגד מכשירי האונה

 ברים אפלוליים, טיפוסים במשקפי שמש מציצים ועוקבים

 מאחורי עיתונים.

 אבל, מעבר לכל מה שנכתב למעלה, מציאות או בדיון

 אם אני מסכם את יהודה יפתח רק כאחד העכבישים הקטנים

 והוריוים שטוו את הקורים הסבוכים של הפוליטיקה הישראליח

 בתקופה מסוימת, אני מניח את האבן הלא נכונה על קברו. כ7

 עוד חי, קיוויתי שיכתוב את ויכרונותיו.



ו בכוח כל פנסזיו ק י ח ד ה חל ופוריטאני של חוקים ורווקות, ^  ג

w הורמונלית (זוגות - נער יספרם) נהגנו להתקהל בחדר 

 יהודה׳לה. למען הקפה, היחד וההשראה ה״מהפכנית״.

 מהפכה, כל מהפכה, רק שתגאל אותנו מהםיקול והברחע

 והלחם הקשיח, מעורר הקבס, עם כתמי המרגרינה הנוזלו

 שעליו. שתפרק את העומס הבלתי נסבל של פרישות וסקכ

 שאינו בא על סיפוקו. שומרי הלילה ידעו לספר ־ כל אחז

 כיד ההומור הטובה עליו - על אנקות האונן, שבקעו בלילוו

 מהחלונות הפתוחים של הצריפים הלוהטים. ההורמונים ישב

 לנו כל הזמן על גזע המוח. רובנו, נערות ונערים, בתולים היינו

 ואין כמו הורמונים מדוכאים, מחוזקים במסכנות כללית, להיור

 שמן סיכה של גלגלי המהפכה. כאמור, כל מהפכה.

 ויהודהילה, כמונו, גבר מורעב ומאוהב. בשעותיו הפנויות

 מהחידוד המודעות המהפכנית, היה לנין הסוער הופך לוורתו

ב שזה סוד, ברותי היפה ש  מיוסר. האיש היה מאוהב, רק הוא ח

 רותי עם המכנסיים הקצרצרות, המהודקות בגומי על קו

 המפשעה, עם עיני האזמרגד הלוהטות, עם רעמת התלתלינ

 שמדי שבוע שברה מסרק. ירכיים שזופות ומוצקות, שדיינ

 שקיפצו בצהלה חושגית ולעגו לכל חוקי הכבידה בריקודים של

 לילות שבת בחדר האוכל. רותי הייתה לכולנו פאטה מורגאנו

 סקסית לוהטת, מושא חלומות רטוב ובלתי מושג. גיבורה ש7

 פנטזיות.

 אני, אם לומר את האמת, חלמתי אותה אישה נטו. גיבורו

 במגוון של תיאורי מצב מן הסוג האלמנטרי. אם הייתה לרות

 נשמה, זו לא הייתה קיימת בתוכן העניינים של החלומות שלי

 אבל יהודה׳לה היה סיפור אחר. ממקום עמידתו הקבוע, שעו

 אל הקיר, ידיו שלובות על חזהו, אי־אפשר היה להתעלם ממבט

 הכמיהה שלו, מהעיניים הנוצצות, הפעורות והלא ממצמצות

 שלא משו מרותי הרוקדת ומשתוללת בהסרת כל רסן.

 לו לפחות ידע לרקוד, אולי היה לו סיכוי, אבל הוא כת1

 שירים. שירי אהבה נואשים, מיוסרימ. עיניים עורגות ועצובות

 במכנסי חאקי מגושמים וחולצה רוסית רקומה. בניגוד לפרצופ

 הנפוח מעקיצות ופצעי בגרות, אהבתו הייתה זכה ונקייה כמ

 מעיין הרים שוויצרי. אגב, את מחברת השירים הותיר יהודהילו

 מאחוריו כשעזב את הקיבון. לא ברור אם שכת, או שזה היו

 אקט סמלי של התנתקות מהעבר. לעולם לא נדע אם יהודה׳לו

ן זמן קצר לפניו - חתי קראה. היא עזבה את הקיבו  שלח ו

 ואולי גם זה זירז - אם כי כגראה לא גרם להליכתו משם, כפ

 שיתברר להלן.

 זו הייתה תמונת מצב נאמנה לרגע שבו יהודה׳לה פנה והצי(!

 לכמה מאתנו להתגייס לפעילות בחירות למען מפ״ם. נענע

־ ך ט ב  באישון לילה ובהשפלת מ

 יהודה׳לה תפס עמדת מנהיגות. הוא נסע עם הגזבר למקומוח

 שבהם אפשר היה להשיג קצת כסף, הזמין אמנים ומרצים,

 התחבר לדוקטור משה סנה והיה אורח רצוי ותדיר בביתו

 הפרטי. סיפר בהתפעלות, שאפרים בן השלוש, קורא את על

 המשמר קריאה שוטפת ללא ניקוד.

 הימים ימי בן גוריון, ומי שלבו האדום פועם בצד שמאל הוא,

 מובן מאליו, בעד הנגד. נגד פירוק הפלמ׳׳ח כמו נגד ״ההתערבוח

 האימפריאליסטית האמריקנית״ בקוריאה. אלופי הפיקודים,

 מפקדי החטיבות, מנצחי מלחמת השחרור, ״הגנרלים ש7

 מפ״ם״, מתפוטרים מהצבא. גם יגאל אלון, ראשון לאלופים,

, קורא בעיתון שהוא הולך הביתה. אצל מאיר יערי,  כובש הארן

 מנהיג מפ״ם, מגלים מיקרופון סמוי. הצבא החדש, המטוהר,

 מדכא בכוח את שביתת הימאים, שלא הייתה, בעינינו, צודקת

 ממנה.

 על כל אלה, יהודה׳לה, בישיבה על קצה מיטת הברזל הנזיריח

 שלו, מדבר בהתלהבות, עם טורבו של תנועות ידיים, של^

 ברור אם נועדו לתת חיזוק לדברים, או היו ניסיון נואש לגרש

 את החום הלוהט ואת גדודי הזבובים מעיניו וחוטמו. כפואנטה

 רטורית, עלתה, בירידה מסוימת של הווליום, האפשרות לרדח

 למחתרת. הצבא האדום, אמר, קרוב. ישטוף את הארן מבחון

 ואנחנו נהיה כאן, הפרטיזנים שייתנו חיזוק לגייסות השחרור

 שיזרמו מצפון.

 כל זה קורה, כאמור, בקין לוהט וחסר רחמים. שמש

 אכזרית. מיליוני זבובים ויתושים מכל הסוגים. אחרי לילוח

 ארוכים של חוסר שינה, מחמת החום והמחנק והלחימה חסרה

 הסיכוי ביצורים העוקצניים הזעירים, באו ימים ארוכים ש7

 סיקול אבנים. אבנים גדולות ודוקרניות, שנעקרות בכפות

 ידיים שרוטות ומדממות מתוך אדמה חרבה ועיקשת. חלקה

 אחרי חלקה. עבודה סיזיפית שלא נגמרת. פרצופים נפוחים

 מעקיצות. ברחשים ביום ויתושים בלילה. בצהריים, בצ7

 המדומה של שיחי סידריה נמוכים, לועסים בלא חמדה כריכים

 מבחילים של לחם יבש ומרגרינה מומסת ושותים מים פושרים

 מתוך כדי חלב שנעטפו בשקים. השקים הללו אמורים היו

 לספק אשליה שהמים שומרים על קרירות כלשהי.

 ורק מעט, כאמור, משתפר אחרי העבודה. מהכבשן בשדה,

 אחרי מקלחת קצרצרה בגין מצוקת מים חריפה, לצריף הלוהט.

 ובדרך חצר חשופה ומחניקה, ללא צל. האוויר עומד והריאוח

 מתקשות לנשום.

 בערבים החלולים הללו, באין עיסוק אחר - שהרי היינו עדו



 והולך. לפעמים היעתזגיעינרלודדר שלו במרכז המפלגה בת7

 אביב. תמיד הייחה שם איזו לגימה של חם או קר, בצד ״דיווח

 על המצב״.

 עבדנו קשה. באו ימי קור וגשם. הג׳יפ שלנו, שכנראה

 ראה ימים עוד יותר קשים בחזיתות מלחמת העולם השנייה,

 נחלן ממלכודות בון, גנח במרומי ההרים שבפאתי ירושלים

 ונשם לרווחה בירידה אל המעברות שבשפלת החוף. מבוקו

 עד בוקר, שבעה ימים בשבוע. חרשנו חריש עמוק. העניין

 באמת בער בעצמותינו. דיבורים וניסיונות שכנוע בבתי קפה

 מאולתרים, שקירותיהם ותקרתם מחצלאות, באוהלים ופחונים

 סביב פתיליה שתפקידה כפול, להפיק חום וגם תבשיל. בשבילי

 הבון העצובים, ועל שפת השלוליות.

 רק מקן עשרים וחמש שנים, אחרי שהליכוד עלה לשלטון

 על גלים קוצפים של חמת זעם רותחת ומםרבח להתקרר,

 נחשפו כל הגלקסיות שהפרידו בינינו ובין הקהלים שלנו. אני

 נזכר בדיעבד במבטים הקפואים והלא מבינים, בילדים שבוססו

 בשלוליות עד ברכיהם, באוהלים הקרועים, בביוב הלוחך אח

 שולי האוהל ואת יסודות הבדון, לפני שהוא ממשיך בזרימתו

 הדלוחה והמםריחה במורד ה״רחוב הראשי״ של המעברה או

 של היישוב החדש.

 לא שטחו עינינו לראות את המצוקות, אבל בעיניים שלנו

 דאז, ראינו את מה שהם, כך חשבנו, לא רואים: את הגאולה

 הסוציאלסטית הגדולה שעל הסף.

 ידענו, אמנם, שבבחירות ההן לא נעלה לשלטון, אבל היינו

 איכשהו אופטימיים, אם כי במידה מסוימת של זהירות. גם

 ראינו מסביב מפלגות שעובדות עם כסף רב והבטחות שווא.

 במציאות ההיא נבט, אולי לראשונה, החחמן הפוליטי הישראלי.

 ישראבלוף. הםפין. פוליטיקה מהסוג המאוס והמושחת,

 שדבוקה עד היום כמו עלוקה, על דפנות הספינה הישראלית.

 סאלח שבתי אמר את זה יותר טוב, אבל אנחנו רק צחקנו

 באפלת אולמות הקולנוע.

 ואז הגיע יום הבחירות. התמניתי ליושב ראש ועדת קלפי

 ביישוב חדש, טור של צריפים על פסגתו סחופת הרוחות ש7

 הר, בין ירושלים לעמק האלה. אבל, בתוך אולם הקלפי נוצרו

 ביום הארוך הזה מין אווירה תמה ואינטימית. המצביעים באו

 עם ג׳ארות של מים קרים, קנקני קפה, תאנים וענבים מהכרמים

 והבוסתנים הנטושים. אנשים חמים באמת, שעיניהם יודעוח

 להפיק ניצון. אנשים חדשים, שמנסים ליצור קשר, למרוח

 העברית הבסיסית והעילגת, שאף היא לא הייתה שגורה בפי

 כולם.

 :שמחה. שמחנו בעיקר על הפסקה של כמה שבועות בשגרת

המדחן  זסיקול והברחש ומהיומיום המדכא של הצריף הלוהט ו

 הצחיח והמאובק. ומעבר לכל הפרוזה הזאת, הרי נקראנו לגלגל

 את גלגלי המהפכה.

ן בראשית שנות ה־50. תוך יום מצאתי  העיתוי: שלהי קי

 את עצמי בעולם חדש ושונה, שאף אחד לא הכין אותי אליו.

 אבנר ואני קיבלנו מהמפלגה ג׳יפ מקרטע, שעליו שוטטנו בין

 המעברות ומושבי העולים החדשים. חרשנו אח חצי הארן.

 ־יברנו, נכנסנו לאוהלים, צריפונים וברונים. ליטפנו חמורים

 כבשים, שיחקנו דמקה ושש בש, שתינו קפה ועראק. אבנר

 ׳יענן את העגה התימנית של ילדותו. בכל שפה שלא דיברנו,

 ויברנו מתוך אמונה תמימה ואיתנה. דיברנו ציונות כמו

 טלמדנו, עם שלילת הגלות, כור ההיתוך וכל הסיפור. נתקלנו

 בשתיקות רבות ובמבטים אטומים וחסרי פשר, אבל בהיותנו

ני תשע עשרה, לא ידענו לפענח םבטים ושתיקות. לא ראינו : 

 הולט את האנשים כמו יריעות האוהלים שבהם התגוררו. אנחנו

 טייטנו הרבה מעל לראשים שלהם, ולא זיהינו בעיניהם את

 הייהם המרים בין הביוב הזורם, השלוליות, התקרות הדולפות

 האוהלים הקורסים. לא את עלבון הדי.די.טי. ולא את הובלתם

 במשאיות באישון לילה לפסגה טרופת רוחות או למדרון רצוף

 :!רשים באמצע שום מקום. אמרו להם שזה ביתם החדש. לא

 היה להם צל של מושג היכן הנחיתו אותם. הם חיפשו את

 תשלים מהחלום והתפילה. קראו על תל אביב. ואיפה בדיוק

 ימת גן, ששם מתגורר הבן דוד?

 אם הייתה עבודה, זו הייתה סיקול אבנים, עידור, נטיעה.

 דיים וטורייה. עובדי דחק ביערות הקרן הקיימת או עישוב

 בלית במטע של הקיבון הקרוב. הצורף מצנעא, הסוחר

 המקנס, מנהל החשבונות מבגדד והספר מבוקרשט, המירו

 הליפות ועניבות, חלומות גבוהים וכפות ידיים עדינות בבועות,

 בלות, שמש אכזרית ופת חרבה, אנשים פגועים בגוף, בנפש

 ׳בגאווה. ואנחנו, נערים מהמאדים הצברי, מדברים אתם,

ן וביטחון עצמי, ח  התוך ניסיון םיים אפסי, אבל עם הרבה ש

 ^ל העולם החדש, היפה והמובטח, שהוא גאולתם. העולם

 החדש הזה היה, כך היינו בטוחים, צרור בתרמילי הצד שלגו,

 ארוז באריזות מתנה, שאינן אלא פחק ההצבעה שפעלנו בשמו.

 :איזו נאיביות מטומטמת האמנו באמת הצרורה באות מ׳, היא

 הפ״ם.

 יהודה׳לה היה הבום הגדול. היה מגיח אלינו מדי פעם,

 \ם ילקוט הצד הצבאי הבריטי תלוי על כתפו ועם הבלורית,

 טהתפרעה עדיין בימים ההם על ראשו. מעיין בלתי נדלה של

 אופטימיות. לעבודה יהיו פירוח, הבטיח. ״מעודד״, היה הביטוי

 טלו, ״מעודד מאוד״. יהודה׳לה הוא רוח סערה. בא והולך, בא



 ואז בא המהפך הגדול. תוך זמן קצר להדהים, צץ שמו ש7

. יהודה, ששום  יהודה יפתת כפעיל מרכזי בקבוצת צעירי מפא״י

. י  שמאל לא היה די שמאלי בשבילו - במפא״

. יהודה, לעינינו הנדהמות, מתמקם בקצה  לא סתם מפא״י

ית - בקליקה אתת עם מי  הימני, הנצי, של המפה המפא״י

 שנקראו אז צעירי בן גוריון. קבוצה מאוד מזוהה. יהודה׳לה

 המיר באבחה אחת את שמש העמים באחד בדורו. בהמשך,

 תוך שנים מעטות, שחלקן עשה כנראה בלונדון, היה ליצרן

 חדשוח מבוקש. מספרי הטלפון שלו החלו צצים בפנקסיהם

 של הכתבים הפוליטיים. בקצב די מהיר נפרשה לרגליו דרן

 סלולה. מטאור.

 הוא התתתן עם מירי עוזרד, משוררת ופובליציסטית. תמהי7

 דיאלקטי מרתק של משוררת לירית מעודנת ופייטרית חדת עט,

 מתקוממת במילים תריפות נגד השליטה המותלטת של מפ״ם

 על כתבי העת הספרותיים, ונגד השירה הבלתי מחורזת. מאותו

 יותר, היא תפתח קריירה אקדמית ותהיה נספחת תרבות -

 בשעתה, אישה ראשונה ויחידה ברמה הזאת בבירה מרכזית.

 כל הצמרת נכחה בטקס החתונה. בן גוריון לא הגיע, אבל שלח

 מתנה: המדינה של אפלטון, עם הקדשה בחתימת ידו.

 הגם שנפגשנו מזמן לזמן, לרוב באקראי, הנושא אינו עולה.

 פעם שאלתי, יהודהילה התליף נושא, כאילו לא שמע - ומאז

 תדלתי.

 לא היה לי שום ספק בדבר הקשר ההדוק בין אותה מערכח

 בתירות ארכאית, המשחק המכור, ובין המהפך הקיצוני. האירוע

ן לחשבון נפש. אדם כמו יהודה, יצוו  הטראומטי ההוא התחנ

 מורכב בעיקר מתיישנים פוליטיים, הכרתי שיפיק מסקנות חז

. פלשבק אל תקופתו האחרונה בקיבוץ.  משמעיות מתופעה שמו

 ההתבודדויות. התשוקה, האהבה הכבויה, הדיכאון. לא היה

 קשה לתבר את אלה אל התהליך בהבשלתו. פשוט: יהודהילה,

 כמסקנה אישית פוליטית, החליט החלטה אסטרטגית - לשחק

 בליגת העל. להיוח חלק מהקבוצה המשפיעה.

 ככל שבלוריתו מידלדלת וכרסו מתעגלת, כפי שאנתמ

 למדים מהטלוויזיה ומהעיתון, מעמדו צובר תאוצה. יהודה

 בוועד הפועל של ההסתדרות, נוסע הרבה בעולם, מייצג. יושב

 בדירקטוריונים. שולחן קבוע, שמור בלוחית מיוחדת, בביח

 קפה מסומן בצפון תל אביב. השולתן של יפתח מאויש מדי יום

 חמישי בין חמש לשבע.

 יהודה איננו נואם מוהיר, גם לא מחוקק כפייתי. אבל הוא

, זה  לומד במהירות ובקלות את המשחק הפרלמנטרי האמתי

 שמאתורי הקלעים. הוא משכלל בשיטתיות אח חיישניו, עז

 כד1_יד1עה_מבננ7ן^מאיפה משתין בל דג פוליטי ואיפה הפרצה

 בחצות ספרנו את הפתקים. וראה זה פלא: כולם, עד אתד

 מסומנים באותה אות. בלי דווקאיסט אחד בשביל ההיגיינה

 מאה אחוז למפלגה אתת. נקי, בלי שום עודף. התבר סטלין, זר

 מהתצלום הממוסגר בחדר של יהודה׳לה, היה מרגיש בבית.

 בתום הספירה, זמן רב אחרי חצות, באה משאית גדולה

 שעברה בין כמה קלפיות ואספה אותנו לירושלים, אל משכן

ת ש  ועדת הבתירות המרכזית. שם חתמנו, מול פקידי מ

 הפנים, על סיכומי הקלפיות שלנו. הקלפיות מגיעות בזו אתו

 וו למוקד. אותה תמונה בכל מקום: בכל הקלפיות מאה אחוז

 לפתק זהה אתד.

 למתרת, התפרסמו בעיתונים התוצאות לפי המקומות. לא וק

 שבכל הנקודות בהן פעלנו צברנו אפס קולות. הלב נקרע. הר

 בשעה שעבדנו כמו חמורים עם אש בעיניים, כל ה״קליינטים׳

 שלנו כבר החזיקו, בידם השלותה אל הקלפי, את הפתקים

 הנכונים. קנוניית קודקודים ועדרים צייתניים. שום סדק לא

 הושאר פרוץ לשיקול דעתם של המצביעים. כל מקום והפתק

ת מ י  שלו: מפ״אי, הפועל המזרחי (שיהיה פעם מפד׳׳ל), ת

 החיים הטובים על פי הפחק.

 אנחנו, מפ״ם, היינו מחוץ לנדר. לא שותפים בשום עסקה

 מוקצים. פיונים קטנים, םאקרים תמימים במשחק פוקו

 מתוחכם, מול מהמרי קזינו ערמומיים והסיני הפסד.

 כשחזרנו, שפופים, לקיבוץ, יהודהילה שוב לא היה אותו

 אדם. הניצוץ בעיניו כבה. חדוות החיים כאילו ניטלה ממנו

 הרטוריקה המהפכניח נדמה כליל. הדלת המסתובבת ש7

 חדרו, בערבים, ננעלה. הרווקייה התפזרה. האיש בעל הלשון

 המתגלגלת, לא דיבר כמעט. את הסלטים שלו בחדר האוכ7

 שלאורך זמן חיתוכם עד דק נהג לשאת נאומים, חתך בשתיקה

 לקוביות נסות. גם רותי, כנראה, תדלה מלהתקיים בשבילו

 אף חדלנו לנסוע, כפי שהיינו רגילים אחת לכמה שבתות, א7

 הקיבוץ השכן, לריטואל של חילוי פנים ושמיעת תורה מפיו ש7

 החבר סנה.

 יהודהילה הכפיף את עצמו בצייתנות אילמת לצרכיו של סדרן

 העבודה. עשה תורנויות ממושכות בתדר האוכל ובמטבת. שמו

 בלילות. בערבים היה מניח לבדו לחדר האוכל, ממהר לאכו7

 ותוזר ללא אומר לתדרו.

 ובבוקר סגרירי אחד, קראה לי אראלה המזכירה ולתשה

 בעיגיים מושפלות, שיהודהילה הגיע לחדרה בשעת ערב

 מאותרת, הודיע קצרות על עזיבה וכבר בהשכמת הבוקר יצא

 מזוודה בידו, עם משאית החלב. ״הוא היה מאוד קצר ותכליתי,

 סיפרה, ״חד משמעי ונעול לשיתה או שכנוע. הודיע, הסתובב

 ויצא. השאיר_אותנ1פה פעור.:׳׳



 ״אחר כך, סיפקה המציאות הישראלית כמה צמתים עכ

 תמרורי עצור מאוד מאירי עיניים. מסביב קורים דברים רעיכ

 מאוד ומה באשר לנו? ספקות שנבנים כמו פאזלים.

 ״אי־אפשר לאחות לוחות שבורים. לא מסמן בול על שוב

 מטרת אמת חדשה. לחזור לספק, להיגוי הידני, לקרוע למריכ

 כל קטלוג מסודר של תשובות.״

 זו הייתה שיחה אחרונה. אף שקשה לי לסמן אותה על ציו

 הזמן, היא מהדהדת בזיכרוני. יותר מאוחר ניסיתי להתקשו

 כמה פעמים. מי שהשיב, אמר כי ״אבא לא מסוגל לגשח

 לטלפון״.

 ואז בא היום, בו הופיע בעיתון טור אנכי של מסגרוח

 שחורות, ובצדן ידיעה בת שמונה שורות על מותו.

 עמדתי לרגלי ערמת הזרים שעל הקבר, תחת הגשם הבלתי

 פוסק. עקרתי אבן שקועה מאדמת הבוץ הדביקה והנחתי אותו

 בצל הפרחים.

 שנמצאת תמיד בכל חומה בלתי חדירה כביכול. במה ואת מ׳

 אפשר לפתות או לשכנע. הוא מזהה בכל קבוצה או מפלגה את

 גנב הסוסים היעיל ביותר.

 הליכוד עולה לשלטון. יהודה יפתח מתמקם ליד צמרת

 האופוזיציה. משם, מחדרו בוועד הפועל של ההסתדרות,

 מחדרונו האפור והצפוף בכנסת (חדר של ח״כ מהספסלים

 האחוריים), מטלפונים ציבוריים - סגולה נגד האזנה (התקופה

 היא טרום םלולרית) הוא רוקם את שליחויותיו בשם היושב

 ראש. הוא מצטנע, מפחית את הופעותיו בטלוויזיה, מתראיין

 נדיר ולאקוני. הוא נמוג חלקית. כל אותו זמן, המשיכה אצבעו

 לטבול בכמה וכמה סירים פוליטיים. הכול בשליתות היו״ר.

 עד מתי כל זה נמשך? מתי הגיע המהפך הבא?

 התהליך לא היה קצר ותד, וראשיתו, כך סיפר הרבה יותר

 מאוחר, במלחמת לבנון. המלחמה ההיא, מלתמת השולל, עם

 זוועות סברה ושתילה, התניעו מהלך מורכב של חשבון נפש

 אחרי שלושים שנה. יהודה יצא מהזירה, אם כי לא עשה זאת

 בבת אחת. עד אמצע שנות ה־80, היה מעורב. הייתה לו כנראה

 יד בבישול ממשלת האיחוד הלאומי הראשונה. אחר כך הסיג

 לאט לאט את צעדיו מכל המוקדים שהיה מעורב בהם. מחליף

 בשקט את הכנסת באקדמיה. הרצאות פה ושם בחוג למדעי

 המדינה והשלמת כתיבתו של דוקטוראט.

 אני לא יכול לקבוע את המועד שבו חזרנו להיפגש. לרוב

 בפינה של בית קפה קטן, בפרבר העירוני שבו התגורר עם מירי

 מאז בגרו שלושת צאצאיו ויצאו מהבית. די מרתק אפילו בתור

 מין פנסיונר שכזה. היו לו אנקדוטות משעשעות למדי על כל

 שם מוכר, פחות או יותר, חי או מת. ידע מדהים, שמשתרע

 מחדר המיטות עד חדר הישיבות. מי משהק איפה, ומי פירק,

 בנפיחה שנפלטה לו בשגגה, מתח בשיאו, בתוך משא ומתן

 בין מפלגתי.

 ומנושא לנושא סיפר איך במלחמת לבנון, הרגיש פתאום אח

 הצורך לשאול מחדש מי הוא.

 ״כמו כלב חוצות, הרגשתי צורך להגדיר מחדש את הטריטוריה

 האמתית שלי. פוליטיקה היא פוליטיקה, אבל עד מתי אפשר

 לדקלם את עשרת הדיברות בצלו של עגל הזהב. ואגי לא הייתי

 אמא תרזה.

 ״תראה, הלכתי אוטומטית בדרך אחת, מאז אמצע שנות ה־

 50. בן גוריון מת, דיין מת, ופרס הוא כל מה שתגיד. שייטת׳

 בפוליטיקה על טייס אוטומטי - גובה, מהירות וכיוון. קיבלתי

.  בתמורה חיק מחבק ומחמם. קריירה. גיובים. לא השתעממתי

 נהניתי להיות בו זמגית סמיילי והפרפרת.


