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גטותמר

השרפרף

עובדיה:עצמואתהציגכך

אחדי .הסתבכתיומזהכלוםעשיתילאאךי·~ה. fאר·ליקראובשיקגו
לאמנופים.דקציידתימנופים.דאיתיהגדולבחלוןצייד.הייתישהסתבכתי

קרבאחדיואז,מקצועימתאגרףנעשיתיאחד-כךאחד.ציודאפילומכדתי

עמודאתשגמדמנאפוליומעצבןשדידייהודיגומדסקי,פדנצ'סקונגדאומלל

פרטעבודה,לכלכשידבלתינחשבתיגלגלים.בכיסאאותיהושיבושליהשדרה

אותיארזהד, 7~~גרסוזן·גולדהכלומד,אמי,הזקנה,הליטאיתציידתי.לאלציוד.

האשמאיתהליטאיתגרנו,שבהלנהריהדווקאהמקומותמכל aliyaליועשתה

עלמודםהיההביתלים.קרובשדה-קוצים,באמצעשעמדקטןבביתואני,

אתסופסוףהקיש-דרושהיהאחדדק-מהםאחדצפ~ים.מפנילהגנהבלוקים

שהביאההייסודיםכלעלבמרוכזהתייסרהגסיסתהשלהדקותבעשר .מבגולו

שעכשיו~ייגד,שלי,השכןאשתעםולעבודהחרדנהאתלמנודיכולתיאזעלי.

הואשהיוםהבנייןמולבדיוקלהתגודד ,ן~-בשבילישמה,ג'ואןשלי,חיתה

 .זהובתל-אביב.אמריקהבית-ציוני
בלוויהיחסית.ומאושראתלטירזה,קטן,הוןבעל , 39בןהייתי 1953בשנת

צהובהחולצהלבשה~ןאדומות.ספורטבנעליצעדתימבגולו,סוזןאמי,של

בעלה,גייגד, .בקונוודטיבלליחיכתהוהיאפזורהיהשלההשיעדוג'ינס,

המשפחה,כלעםברעשוהתנשקוסוזןשלקנדהעלפרחיםהניחוהבניםושלושת

מלבדי.

נפששאטעודדנו .אסוןמוכיולאשייכיםלאשהיינו;מהנראינוואניאן

אוליאוהכיסא,נעבידשליהקטןהטריקנחשףשכךבגללאםבדודלא .כללי

אותםשבדוהאדומותשהנעלייםייתכן .בעצמיהצפעאתשארגנתיחשבוגם

ממוצאשלמהמשפחהשלפניהעלגלויבוזשלכזואחידההבעהעלתהובגללן

חשבנומדינה,מקי~יםלאכמוי:;ןאחדעם •ליזרקהאחתדודה .דרסי-אמריקאי

 .אמיתינכהשאתה
לשמורבי,להחזיקחפצהסוזןחשדה.לאמעולםסוזןעלי.העיקלאמצפוני

בחוצותאותיגילגלההיאבשבילה.אידיאלי,היההגלגליםכיסאלעצמה.עלי,

לנוהיה .לעבודאהבתילאפעםאףאני .בשביליוכיבסהאותיהאכילהנהריה,
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מתאגרף,הייתיולאציידהייתילאשרצתה:מהכלקיבלההיאמושלם.ןיל

הנכהלשכןהחסדביקוריאתדבזמןערכהואןמצויןישנהסוזן .בימשלהוהיא

לשמורהמושלםהפטנטאתשמצאבטוחהיהוגייגדבנו,חשדלאאישוהבודד.

היא.איפהידעתמידהוא .אשתועל

זמןובמשךהבאוהאוס,אמןtקל.~ד~ד 9א;ישב 1936בשנתבמרץ-12הבנוקד

אלובההנוח,אפילוהיטב,מתוכנןחדישכיסאעלהמוסד,שלדוחוגםמה

כמולנצח''מגוהצתכמעטפה,מקופלתטקסטילבפיסתמתעתעגיאומטדידגם

חדש.בדףמחברתופתוחהחיתהעליוהזכוכיתלוחתחתאשתו,תיתשאמדה

הגותיקהומןהבאדוקמעץבשלפדיכמונופלשלמד,אוסקדכתבהקלסיציזם,

מחלה.שלהקרי!הבתוםשבאהשלווה,מנוחהכאותהשקטה,כנשימהומדגיש

הטקסטיל,ודגםבהירותהיומחשבותיוח;ל.ה.היההואאשתו.תיתעלחשבהוא

אותו.תכננהאלזההידוק.הצבעמןחוץבוהיהצבעכלמרהיב.היההביט,עליו

אינסופי.מדחקמשתיהןדחוקולהיותאלזהואתאתתיתכךלאהובחשב,מוזר,

 .ותיג:ריאלךילאפעםאףתית.חיתהדתיתאלזהחיתהאלזה

בזהירותשלמדסקראוישבבנוקד-10:00בבברלין' ' 1910שנתבספטמבר-4ב
בןמדעותיה,קצרהמהןשאחתרגלייםשלושבעלנמוךדרסיעץשדפדףעל

למעשהוגולף,נחטבאתמולדקאולילדעת,היהאפשראישנה,אושנהמאה

למעןגס.ובעיקרמגושםחפץהיהזהאחד.עץמבולכולו,כמעטממש,נחצב,

בתכלית.מנועדהיההואהאמת,

הטוטלית,הצרדהמתוךפורצתבעצמההמיסטיקהאותו:היללווראיוכל

גילוםמודל'בודאו !השמיםנוצריםעצמההאדמהומןבעץ'מכותאלףאמדו;
שלבאחדותהדרכוקינאוהמרחב.אתהפונקציונלי,אתבוזיהוחושיה,של

גובהוכיקבעוהאופןובאותווהיללו,שיבחולרצפההראויהקרבתואתגםהנפש.

המשיכועודלמולדת.החיבורשלגילומוהוא-הואהקרקעפנימעלהמדויק

האינסוף.אתמגלםהרוסיהשרפרףכיאחדפהקבעוולבסוףוהמשיכו,

המולדתמןכזובקלותלעבודיכלוגםאזאחרת.'מולדת'המלהנשמעהאז

איוואןשלההבעהוסדיהרעיםפניותוויאתבדמיונוהעלהלאאישלאינסוף.

האשהאתאליולהשיבידושאוזלתהאיכרהשרפרף,שלירצדופוגאצ'וב,

עםידו .לתמידסתוםאותוהפכהשלגיםסופתשלבעיצומהמביתושברחה

כבדאחיד,במקצבוידדועלובפטישהאוחזתהשנייהידוומעליההמפסלת

כנגדעפעפולאהם .סביבוהכלביםעשרתאתרבצםלוריתקשהרתיעודווי'

עליהם.הנוחתיםהעץשבבי
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מעלעתידיפועלכלשלמזווסתומהעיוורתחיתהאיוואןשלמיומנותו

איכרים,-האיכריםהעולם,היההעולםממנה;אומללהגםשלו,הייצורלפס

בדידותולהתאחד.מיעםלוהיהלאברחה.האשההפועלים.היווהפועלים

שעתיים.תוךידיותחתיצאהשרפרףמוחלטת.שחיתהכמואילמתחיתה

מאחיותיה,מעטקצרהשחיתהזוהעבות,מדגליואחתעלעקוםלבחרטבסיום

הכלבים.ביןהיאאףשרבצההזקנה,אמוהבבושקה,לעבדוהשליכו

שדפדף'זהולוואמדהלאיוואן .פנתההיאדע.לאלספודידעההבבושקה
איוואן.חיכהמכותאלףלפחותאחד;היההנכוןהמספרהמכות'.מאותשבע

ניתניםהדמיוןמשוללימהלכיהוכלגסה,פשוטה,עבודהחיתהזואופןובכל

כזה.משהו .בעץמכותאלףמדויק.לכיולהיו

tp 'אתשבחנהולאחדמעטמפוקפקתשזהותולעיסהחומדירקהבבושקהפו

הגונה.כפייםבעבודתיהודיהאשיםלאאחדאףעודהעידה:המכוערהשרפרף

בזרתערבבהאדום,פיגמנטמעטעליהזרתהקדש,עלביצהשבדהבבושקה

העץליחתבתוךלאטאותהמובילההלב,חריץבתוךאצבעהאתותחבהעבה

לערבבידעהבבושקה .אמיתיאדוםפיגמנטהיהזה .מידהצבעאתשספגה

פדה.בשתןל.ק 9הרווח,האדוםפניעלהזההמתכוןאתוביכרהבביצהפיגמנט

סוזן·גולדה-פוגאהאיוואן,שלאחותוולנתז,;:פוגאצ'ובגולדההיהשמה

אמריקאי,לבנה;מאשדבתכליתשונהגודלבבושקהקצבהמבגולו,-בעתיד

מעט .נקברוטעםכיווןחסדחדרןומעשיוחייושכלאיוואן .בשיקגועידוני'

ובבושקהנודד'לסוחרבפרוטותנמכרואיוואןשלשדפדפווביניהםהמיטלטלין

לאמריקה.היגדוובתה

אתסופסוףשמטומפוגאצ'וב .בלבדלדוקומנטיםשמדו'גולדה'השםאת

בהשדבקהקוזאקית,פראית,תדמיתמאותהסוזןנגאלהוכך'צ'וב'הסיומת

מדדשלמנהיגומאודאל'~~יל~אןמיתי'האההיסטורי'האחד'פוגאצ'ובבשל
אלאפשריתדדךבכלאותתאךחרוץכישלוןאמנםשכשלהגדול'האיכרים

ובאה.הממשמשתהמהפכהעבד

כוחהבכלהאםגולדההתנגדהבשיקגו,שאתוביתדהכלבים,ביןבליטא,עוד

אנגלית.שלמדהלפניעודפרקטרצפתעללטופףהוכרחהסוזן .'בו'צ'לסיומת

 .איוואןבגללואוליה'צ'וב',באיסורהבבושקהאסדהזאת,לעומתו~גדוף,ציוד
ולאציודלאמצוותה:אתושמרהזכרהעובדיה,שלאמוסוזן,פנים,כלעל

לבנה.הודתהאיגדוף,

נכשלואףהאיגדוף,אלואזהציודאלתחילהחברי,עובדיה,פנהכןעל

 .הגודלכדיןבשניהם
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הקוזאקפוגאצ'ובלביןהליטאיהיהודיפוגאצ'ובשביןהגורליהרווחאבל

אנשיביןכךכלבדורקוהתוחמיםהאחריםהפרטיםכלוכןמאודאל'המשחרר

ובאיאוסקדשלמידיעתםכלילנעלמואלהכלה'.ךךדוןה',לאנשיטוןה' 7ה'קו

אותווהיללולידיהםשנתגלגלהרוסיהשרפרףאתהעריצוהללו .בברליןביתו'

סתמיכחורתקועשהיהזההאדום,הלבבמיוחדלאות.ללאפעםאחרפעם

קילוסים:ואיזהנפרדים.לקילוסיםזכההואהשרפרף,שלוהעבההקצרהבדגל

0', Simplicite du coeur, Coeur pur, profond, Le pulpe d'un fruit ... 

מאותובהתפעלותבכך,לעמודהיהיכולמיפתאם.צרפתיתידעוכולם

תאביעידוניםצרפתיםאוקלאסיקה,תאביעידוניםגרמניםשרקמעוקםעיטור

לחדרהכניסהטקסטקס,היהזה .עליונשמתםאתלהגיריכוליםקלאסיקה

 .בברליןהעבודה
מעלבדיוקהדירה,במבואהכניסה,לדלתבסמוךלהתקייםהיהצריךהטקס

השרפרףעובדיה.שלהנזקים,מבריחונורא,האיוםדודואיוואן,שללשרפרפו

והארוךהצרהחלוןמןהנופלהדךהאוראתשיספוגכדיהקירכנגדהועמד

שבו.המסתוריןאתלהציגצורךהיהכלומר,האחורי.הביתחצראלהנפתח

היוםבמשךכמעטקבועהשתאורתוהזה,הצרהחלוןלידתמידעמדהשרפרף

להעמידהמקוםשנמצאועדעליה.השפיעולאכמעטהעונותחילופיושגםכולו

ולבסוף,אלזה,עםדבושלמרתות,עםרבשלמר !הזההמיוחדהחפץאתבו

הוכרעונשותיו,שלמרביןהדקיםהאיזוניםאתכמעטשהחריבאינקץבעמל

העניין.

הנכנסיםכלקבעדרךהתקדשוהאפלולילשרפרףמעלשנערךבטקסמעתה,

הקלאסית.המודרניותבברית

הדידברשלבעיקרו .באווירעמדקלושמשהוטקסבכלכמוומעוכב;גנוזאור

פרצהאחרת,אמונהכלכמוהמודרניות,הדברים:אמוריםבמהמביןאחדכל

לא,נשלט.הבלתיאלמשהו,אלנשלטבלתיגעגועגעגוע,מתוךגעגוע,מתוך

יודע.אינני

גםהוא .דמיוןחושכלילנעדרהיהפוגאצ'ובאיוואןכיבבירוריודעאניאבל

שאשתוגמורשלומיאלשמאליות,ידייםשתיבעלליטאייהודיידוע; ן~;:ס~היה

שדפדפוכל-כךהתחבבאלהמסיבותאולי .כלילאותוחיסלהואףאותוקירננה

הפשוטהרהיטשלקסמוסודבעצםהיהמהלעזאזל,יודע.איננילא,של.~ר?על

הזה?

שרפרפוהוצבזהיר'גדול'דעתשיקוללאחראיךחידתי:ונשארהיההכל

l!l'.I ~l1 " כ 
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כדיהאחוריהביתחצראלהמשקיףהצרהחלוןמולאלהקיר'כנגדאיוואןשל

הבנויהלארובהמעלהצבעחסרהשמיםמריבועשחדרהרךהאורעליושיפרל

שעהלציידהכושרהחיוורלאוראבדהגבוהיםהקירותביןהאחורית.החצרשל

המבואתוךאלהאוראתשלזדרזימןכךהזמנים,מכלשאובמוחלט,עונה.או

אחתכלסביבעמדומהבהב,עמוםלח.דוקמעיןהברלינאי:בסטודיוהקטן
 .הפרימיטיביהרjךיטשלהעבותרגליומשלוש

הואלבדם.לצלליםתמידכמעטהוענקהשלמראוסקרשלליבותשומת

לכלמעלהובררזהדבראותם.שהטילוהחפציםאתמאשריותראותםחיבב

מעלהשעהממחציתלמעלהכברשהשתהינולאחראחד,יוםכאשרספק

הראשונית,עוצמתוסגולותכלאתכמהיודעהמיבפעםמוניםהרוסילשרפרף

והצביעמכתבתושעלהניירותמערמתמחוצפתתמונהאוסקרשלההקמאית,

כורעת,איכרהשלהמופשלותלשמלותיהמתחתדלוחהצלשלוליתעללפני

שלההזpףדוזרזיףלה:;~ין'הכעורותהיחפות,רגליהכפותרקבשדה,משתינה
אףשאוסקארצייררמברנדט,מאתנודעמאודלאתחריטהיהזהמעט.מוארים

בקולאוסקרליאמר-רמברנדט-הביטהואלשם .במיוחדבוהתענייןלאפעם

שלבמרכזואצבעואתהניחהואהוסיף.עצמו,העבידוזהשלו.מכונסהיותר

האיכרה.שלשמלותיהתחתהעכ~ר.הכתם

לשרפרףלהפליאדמתההיארמברנדט.שלהאיכרהעלאניגםאפואהסתכלתי

חבריעובדיה,שלוהמסכןהאיוםהליטאידודוידיובמושעשהזהאיוואן,של

 .בברליןשלמראוסקרשלהחוקירכושוושהיהמשיקגוההולל
 ...האיכרהאחההשרפרף,אחהבראשי;והנהנתישלמרידעלעמדתי

חשובים.היורמברנדטשלהאיכרהלאוגםהשרפרףלאאיוואן,לאאך

תהומותשפערריבבקפידה,שתוכננוהצלליםהצללים,חשוביםהיולשלמו

שחשבואלהשראה,הצלליםאלההיו .מנשותיואחתכללביןבינוהשקפותשל

יותרומאוחרהבמה,עבורשתכנןאלהשצייר,אלהבו,שהביטמהבכלותיכנן

 .איוואןשלהשרפרףעבורגםוכן'הערים,עבורהבניינים,עבור
הוא .ושיטתימלאכותיבאופןלהשיגהיהשניתןמהאתרקאהבשלמר

אחד,~?.לרןצבאי;אודתיכבמסדרמדורגותבתבניותשלוהצלליםאתאהב

הטבע.אלהראויהיחסעלברורמושגלאוסקרהיהשלוש,~?.לרןשניים,~?.לרן
מספיק!"לאזהלטבע"נאמנותלי,לומרנהג"הטבע?",

הצרבעומקותמידהתרחשולמעריציולתלמידיוזקלזדרשעדךהקטןה~ק.ס
עלמחדשעתהחושבאני .שבברליןהקישוטיםנעדרתהדידהמבואשלוהדחוק

שהאורכךאיוואןשלשדפדפויוצבבוהמדויקהמקוםאתשקלבההקפדנות
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הזוהרתהלחותאתלהםיעניקהמחוספסיםחמוקיועלהאחוריהחלוןמןהנופל

מתוכם.בקעכאילווייראההזר

אידיארלרגירתמדיבותהתהליך,שלבסופרהזה,הטקסאתעבדויתיתאלזה

יחסית,בהצלחהדקכיאםאותר,עבדתיאניגםמסחררת.בהצלחהאינספור,

עליירדגמגוםהצללים.ענייןאתלאשררואזתפשתילאלהודות.עליגנובה,

אטום,הזההשרפרףשהיהככלמסוימת;מדידותאפילואוליכעס,גםיום,נאותר

 ·י.??ל /oשלעמיתיואנחנו,היינו,אמוריםכךכיוצרו,וגסקההבמהותו,אילם
שברקיעים,הבהיריםעבדאלכדרר,ברישוםמהוקצעת,בדקדקנותעצמנולנווט

וטוטליות,אידיאלירתנחרצות,פשוטות,צוררתשלהנקיהזורם,המתארעבדאל

אלהבמידה,בהנושנותוישנותכהעדשנדאהמכלחדשותמקישוטים,חפרת

הנפשציודיכלואתהעדים,אתהרחובות,אתהבתים,אתהריהוט,אתשיתרו

העתיד.של

בפלשתינה.גםאחה,בפלשתינה.גם

אתלקנותבכלל,אותר.להפיקרציתילאהזה.הנאוםאתלהפיקעליהיה

מעלהחלון'מולתרשימיאתלשלוףגם .רציתילא-המבוקשתבעגהעולמי

הזה.התרחישלכלאזקראנוהשרפרף''מבחן .רציתילאלשרפרף,

אךבה,חשתי .שלוהמלאההסמכותלשלמוחיתהכבדושתייםעשריםבגיל

תשע-עשרה.בןהייתי .התמרדתימלא.בפהבהלהודותסירבתי

מסלולמצאתיבקצרה,רמברנדט.שלהאפלההאיכרהמכאןהשרפרף,מכאן

אתאימצתילשרפרף.מעלתיאטדליבאורחאוננתיחניכה;טקסלאותוחליפי

מחיתיבנוסף,ומרחתיצררך,לכלמעבדעיניאתוגלגלתימיותרותבהעוויותפני

רעלהבגד,דשהווילון,החלון,אדןעלכביכולממנישנפלטמהאתוניגבתי

קודשיראתבאותהפשוטהחוצפהמרקידיםאמניםכיידוע .עצמוהשרפרף

למרותהחניכהטקסאתשצלחתיכךמופרזת,לרצינותסוגדיםהםשבהתפלה

העלובובחפץכולה,החבורהשלשלמד,שלברליגיוזיותבגלויכהשזילזלתי

 .ברדיברהברליןשכלהשרפרף,הזה,
בשיקגו,עובדיהשנולדלפנישניםארבעבברלין, 1910בשנתהמצבהיהזה

הראשונה.העולםמלחמתלפנישניםוארבע

אתוכתבברכיועלמחברתואתמחזיקשלוהרוסיהשרפרףעלישבארסקד

בספטמבר:והארבעההשלשהביןשחלםהחלום

באמצעהיטב,המוארה 9ד-זקז,כןא 7יר~:;~ים-זק~אשללאודנוהולך"אני
ארכלושארתולדברארכלשאיתרחברמחפשאני-דעתמבליצורחהרחוב,

הדלעג.ספוגיבחיוכיםמגיביםהרחובגררתשתיעלושביםעובדיםלאהוב.
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לרחוב.מרחובמהדהדלבתים,מעלמתרומםמלדתי

אדם?"שיהיה,ככלהרחקרחוק,בנמצא,הישאומר:רוסיפתגם

שבעולםהדבריםמכל ר.?.?ל /oנזכרשלוהחלוםרישוםבתוםמרועיודעאינני
 .רוסיבפתגםדווקא
ונפצעתינחמדהצרפתיההכרתיהרגלים.לחילגויסתי . 23בןהייתי-1914ב

אתוגםועין'רגליד'איבדתימסוכנות.גיחותאותןכלעם .צפויהיהזה .מיד
המקומותמכלמסולקלבדי'בחיפה,גרתיכבר 29בגיל-1920ב .שליהצרפתיה

בתל-אביב.-1953בבאקראיפגשתיעובדיהאת .ומבוטלבטלהזמנים,ומכל

עינייםלוהיואדומות.ספורטנעלינעלהוא . 62בןאזואני 39בןהיההוא
שמאלה,ומוטהמעוךהיהואפומרווחות,שינייםחומות,קטנטנות,פיקחיות

בביתשולחנותשניביןאותידחףעובדיה .גומרסקיעםמכריעקרבלאותוזכר

לנכים.במינוומיוחדעדיןיחסלוהיהספקללאמושלם.כג'נטלמןוהתנצלקפה

בינינוהדבקכןועלמשותףאחדדברלנוהיהלאהתחברנו.מיד.אותוחיבבתי

 .יותרקםולאבקיסריההגולףבמגרשעובדיהצנחאחדיוםטוב.דבקהיה
ושתימהפכהבלחצים.יפהעמדלאהוא .-1943בקודם,עשוריםהתפגר ר.?.?לש

הצבעאתלעדגירש-1935בשעודמיעבורמדייותרקצתהיועולםמלחמות

לשמלותיהמתחתאשר~בוץלאפרורימתקדשבעודושלוה ;.tה~למןהירוק
שלהנצחייםחוקיהןחקראלמכווןבמידה,בהליבו,וכלמשתינה,איכרהשל

מושלמות.ברורות,צורות

עליו,"אוננס"כילמזכרת.הרוt;ויהשרפרףאתן.ןותלישלחהמותולאחר

גדולים,ימיםלזכרבאהבה,עולמים.לעולמיזאתאשכח"ולאלי,כתבההיא

לדרלין vשלמשירוהמסיימותהשורותאתן.ןותהעתיקהמכתבהבשולין.ןות."

 :'ר.?ןל'
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 .שלילשרפרףזהההעבות,מרגליואחתעלחרותעקום,
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