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המפוזר"הואכן"הנה

ערדמאיה

-רבותמשפותמופתיצירותשלתרגומיםהעבריתלספרותהביאהגולדבדגלאה
בזכותמרוסית,כמתרגמתזכורההיאמכוליותראך-ונורווגיתאיטלקיתביניהן

אברהםעםשעדנהרוסיה"שידת"ילקוטובזכותושלום"ל"מלחמהתרגומה

בתגולדבדגלאהחיתהמהןשברבות-אירופהמתרבויותספק,ובליונסקי·'של

 .ביותרלההקרובהחיתההרוסית-בית
"המפוזר-מכולםהמוכרלאאםגולדבדג,שלהמיכדיםהילדיםמסיפוריאחד

חב.דנה"מרחוב"המפוזררוסית:יצירהשלתדגוםהואגםמהווה-אז"ד'"מכפר

-רוסימושגלשאולאםאלא,תדגום,בדיוקלאובעצם,מושק.סמוילמאת
pererabotka .(תדגום·עיבוד)

דקלאובעצם,-שונותמשפותגולדבדגלאהתרגומישלה"דוסי"אופייםעל

עמדכבד-בכללשלונסקישלדודותרגומישלאלאגולדבדגלאהתרגומישל

התרגוםמלאכתשידה".'כמתרגמתגולדבדגלאה"עלבמאמרו,דיקמןעמינדב

קווי·המתאדשימורעלכמובן!)(המוצדקת,בהקפדהמתאפיינתגולדבדגלאהשל

מתנועההצלילבמהלךהיאהשירנשמתהדיהמקורית.היצירהשלהצליליים

יהניתןכמידתכמובןגולדבדג,לאההקפידהכךועללהטעמה,מהטעמהלתנועה,

שלה.המרוביםהשידהבתרגומי

-דורשיותר,נכון-מאפשרשכזה"רוסי"בנוסחשידשתדגוםבדודובכן,
ספרותשלהרוסילמתרגםמותרתשכזאתחידות .התוכןבעיצוביתדהחידות

תכופותבכללותה,הילדים,ספרותבפרוזה:גםאלאבשידה,דקלאהילדים

בצורתעיבודשעבדתדגום , pererabotkaה·זהועיבוד.בצורתלרוסיתמתורגמת

ועובדולרוסיתתודגמוהמערביתהילדיםמספריתדנותיצירותציה". j2"דיסיפי

שללחייויותרהקרוביםובדמויותבעולםהמתאפיינות"רוסיות",יצירותלכלל

העיבודוולקוב,מאתהאזמרגד",מעיד"הקוסםלמשליהוא,כזה .הרוסיהילד

סמוילתרגומיגםכמועוץ",מארץ"הקוסםאתרוסיהילדימנידיםשמבעדו

אתלצייןראוימהםאחדים,רביםוספריםאווזה","אמאלשיריעצמומושק

בארץל"עליסהנבוקובולדימידשלהמעובדתרגומוהפלאות",בארץ"אביה

נבוקוב.שלביותרהמוקדמותמיצירותיוהפלאות",

והגזר","אליעזרכגון-לעבריתרוסיתילדיםספרותשלמעובדיםתרגומים

אלתדמןנתןשלעיבודיואו"הצנון",הרוסיהעםלשירקיפניסלזיןשלעיבודו

צ'וקובסקיקווניישל"נרמלי"ולכואב")"אוי , aybolit(כמקודא;יזמד""דוקטורל

דקלאהעברית.התרבותעלהרוסיתהתרבותשלכפולההשפעהאפואמהווים-

נכס-המעובדהתרגוםעצםגםאלארוסי,יבואהואהמתורגמותהיצירותתוכן
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רוסיה,לתרבותכךכלהאופיינימהמפעל,החרשההעבריתהתרבותיוצרישרכשו

 .ועיבודוהזרקבלתשל
כפיאךכזאת. pererabotkaהואגולדברגלאהשלאז"ר"מכפר"המפוזר

לאהשלשירתהאתבתוכההמקפלת pererabotkaזוהי-במפתיעושלאשנראה,

אלאהישראלי,העולםאלהמפוזראתממיראינוכאןהעיבודעצמה.גולדברג

כךלשםגולדברג.לאהשללעולמה-הילדיםקוראיואתואיתר,-אותומכניס

יתברר,שניהם,-העיבודלביןהמקורביןהשונהועלהדומהעללעמודעלינו

בדרכה.אחתכלמזהירות,יצירות

הסיפורלמקור:מאודדומיםגולדברגלאהאצלהסיפורתוכןוהןהמבנההן

חייוהוויאתומתארהקדמה,משמששבהםשהראשוןחלקים,משנימורכב

מתארוהואהעיקרי,המעשהסיפורהואהשניהחלקואילוהמפוזר,שלהיומיומי

כללחשולאנרדם,מחובר,שאינולקדרןהמפוזרנכנסברכבת,בנוסעוכיצד,

בטעות.

התרגום.לביןהמקורביןמשמעותייםהבדליםמתגליםיותרמדוקדקתבקריאה

מעליםוקורותיהשמעשיהדעת,פזורתדמותעלמשעשעסיפורמספרמושק

בסיסהעלבונהאךהמקורית,הסיטואציהאתממושקשואלתגולדברג .חיוך

פאתוס.מעוררתכןועלמנותקת,דמות·שוליים

סיפורואתפותחמושקבפתיחה.כברבולטיםוגולדברגמושקביןההבדלים

חרוזים):ללאחופשי,(בתרגוםכך

מפוזראישלוחי

חב.דנה.ברחוב

כותבת:לעומתו,גולדברג,לאה

עיר. f;ה vאסיאיש
f ןניד:א;ת;תינ;קלj

 • ר!~ IPiJאיש v!ה
IPiJ ~!א!"ר ר~~~ ר. 

היאהאריכותמושק.שלמזושנייםפיארוכהגולדברגשלהפותחתה!;(סקה

מרחוב"המפוזרההשוואה:(לשםמושקלעומתגולדברג,שלהמאפייניםאחד

נשובמידשורות). 155-אז"ר"מכפר"המפוזרואילושורות, 74כוללהברכה"

אחד"איש-הראשונההשורההשורות.תוכןתחילהחשובכרגעלענייננולכך;

"האישעלהחזרהמושק.שלהחוליןלעומתפואטי,אפקטיוצרת-בעיר"היה

החשובההבדלאולםאגדה.אווירתהיאאףיוצרתוארבעשלושבשורותהמפוזר"

אלמונישהואמושק,שלהמפוזרלעומתהשנייה.בשורהטמוןלדעתי,ביותר,
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עמומההשורהתינוק.כלמכידגולדכדגשלהמפוזראתלראשונה,לפנינוהמוצג

העיד,ילדיהעמימות:אתמסלק-גולדבדגשלידיהמעשה-האיודמשהו.

דגלומהם,המובדלהמפוזר,עלבאצבעמודיםבקבוצה,לזהזהודחוקיםלחוצים
השנייהובידושינייםמבדשתהאחתבידונעל-בית,השנייהולדגלויחפההאחת

אלאהעיד,לתושבימינותדמותחביב,בדודהמדובראיןכן,אםסגורה.מטרייה

ילדים.שלללעגםבמושא

הפסקהאורךמשרתגולדברגשלסיפורהכללאורךהפסקה.לאורךלרגענשוב

הארוכההפסקהאולםאגדתי.מיתי,אפקטבנייתלשםראשית,כפולה:מטרה

הפסקאותשתיאתלרגענשווה .המפוזרשלהנפשילמצבועדותגםמשמשת

שיריתחטיבהכלהיאהענייןלצורך("פסקה"גולדברגושלמושקשלהראשונות,

המפוזר").הואכך"הנההחוזר":ל"פזמוןעד

המפוזר:מעשיאתהמתארתמושקשלהראשונההפסקההנה

המיטהעלכנדקרהתיישב

חולצהללבושהחל

-לשרווליםידידאתתחב
מננסיים.אלההתבדר,

המפוזרהואבזההנה

חב.דנה.מרחוב

גולדברג:שלהמפוזרולעומתו,

סזp~זד~בק.ר~ם

 .ה~;~ו;זסג:ילב wךיר

 ·י?כ;:~תי w ;"ךשר~יtל:
ג:יr;וה?ז.ה:;ו:;כתי W-אר

-זר.ר~:זז?~rזלרן!ה
 ?ז:~ר.;ארזק~שהואזקמר

לישן?ע.תארלקוםע.ת

 !ס~ערןג,זלתוב fלא

י:;וש,זקשרור fד~רי

ר: i~ז י~~י W-ךג:י:;כ

~וקיש י?כ;:ס;r;והס~גןה

 !זז~י-•רם ~rז;זע. wה.

-זז~רי W-ג:י:;כ~םיליארי
 "!ד?יל iאrזךתי י?כ;:

יסזp~זרהואר iiך~ה

 . ו"!~מכ;גרסזp~זר
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המוקדשותארבע-עשרהלעומתמושקשלהמפוזרלמעללימוקצותשורותארבע

גולדבדג.שללזה

מושקשלהמפוזר .המפוזרשלוהניתוקהפיזורלמידתישרביחסנמצאהאורך

מתוךחולצהבמקוםמכנסייםללבושמנסההואכמשמעו.פשוטומפוזר,אכןהוא

כברזהשעברה~ךגי~לית,דמותהואלעומתו,גולדברג,שלהמפוזרלב.שימתאי

עתהזהאםיודעאינוהואמהסביבה.גמורניתוקלביןרעתפיזורשביןהגבולאת

יוםואיזההשעהמהיודעשאינורקולאילישוןלשכבשהתכונןאומשינהקם
לי,"אויהשעון",עלכתוב("לאלונהירממשלאהזמןמושגשעצםאלאהיום,

מחד").עכשיואם

שלהמפוזרהמפוזרים.שניביןמשמעותיהבדלעודמתגלההאלהבפסקאות

הסיפורכללאורךחולצה.במקוםמכנסייםלבישתמעשיו:פיעלמוגדרמושק

בשנימחשבותיו.אתולאבלבד,מעשיואתומתארמבחוץ,המספראותומתאר

כאשרהיצירה,ובסוףהנהג,אלבפנותו-הריבודדשותלוניתנתבלבדמקומות

עולמופיעלבעיקרמאופייןגולדבדגשלהמפוזרבלנינגדד.שנותרמגלההוא
להלן.שיפורטכפימחשבותיו,בתיאורמאדיךוהמספרהפנימי,

לתאר,היהניתןמהותי:תפקידבהכרחממלאאינוהפסקהשאודךהטוען,יטען

באופןוזאתהמקורי,המפוזרשלהדעתפיזוראתשודרת,ארבע-עשרהבמשך

עתמשקפיואתמחפש(נניח,מפוזרפרופסורשלסטדיאוטיפימתיאוריחרוגשלא

תמציתיבאופןלתארזאת,לעומתוניתן,חוטמו),עללבסוףאותםומגלהאדונה

זאת,למרותשורות.בארבעגםגולדבדגשלהמפוזרשלהניתוקאתואפקטיבי

השורותארבע .הפיזוררמתלביןה!;פסקהאודךביןמבניתהתאמהשישלינדאה

ארבע-עשרהקליל.משדכהמעשהההולםקצבי, ;ט~;ז 9אפקטיוצרותמושקשל

 .והפיזורהניתוקחווייתאתמעצימות- !שלמהסו~טה-גולדבדגשלהשורות
חווייתיותרגדולהכךיהמפוזרמעללימראשיתיותרדחוקהחוזרשהפזמוןככל

הניתוק.

הואמושקשלהמפוזר .בהמשךגםהיטבניכרהמפוזריםשניביןהזהההבדל

במקוםמכנסייםללבושניסההואהראשוןבביתכמשמעו.פשוטומפוזר,אכן

ובהמשך:חולצה,

מעיל'ללבושהתחיל
זה.""לאלו:אומרים

גרביים,גרובלהתחיל

 .שלךלא"אלהלו:אומרים
] ... [ 

לדדנו'ביוצאוכובע,במקום

מחבת.חבש

חורף,מגפיבמקום

כפפות.לעקביונעל
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במזנוןוכרטיסנקיפהקוואסבקבוקלקנותויבקשהמפוזריתבלבלבהמשך

גולדבדג:שללמפוזראותוהשווהרכבת.

~גזליםת w ר.? ?iנ
זק~ים,הוא 1Jמ~חצ

נ;על ;ל;.ר~ל ל~~

ט;;נלו:;נק~ןה

1 ." 1 

 ,ת.?צ~צנ;:הואזpע;נ;

i? כים;~pדד.~נ;זנ;:-ז, 

 ,ת.?~ WiJת 1J:;נז;נקל

i?iJ ~?.זכצד ת.?

1 ." 1 

ק a ך~~הוא ש;;pזכ;??

ןג.ל wב aזומ;צא

לביןדעתפזורהיותשביןהגבולאתכבדזהשעבדהבדמותהואהמדוברכאן

שמנתכמקדר,משקפייםבגפו:חייםלנהלמסוגלשאינו~דגי~לי,יצודהיות

דג.שלזנב-ובארנקושיניים,במברשתנעלייםמצחצחבמקלחת,

המפוזרשלהם.הפיזורבמידתדקמתמצהאינוהמפוזריםשניביןההבדל

הםאולםבפירוש,מצויניםאינםמשפחתובנימשפחה.אישהואמושקשל

בסיפור:פעיליםמשתתפים

מעיל'ללבושהתחיל

זה!""לאלו:אומדים

גרביים,גרובלהתחיל

שלך!"לא"אלהלו:אומדים

אתללבושהצלחהללאמנסההמפוזרנדאההרוסיתלמהדורההנלוויםבציודים

מכפרהמפוזר .משפחתואתהמפוזראיבדלעברית,במעבדוהנה, .בתושלמעילה

במקלחת.והשמנתכמקדרהמשקפייםעללושיעידמיבאיןלבדו,חיבעלילאז"ד

שבהםבפעליםניכרהשנישלובדידותוהראשוןשלהמשפחהחייביןההבדל

"אמד":הואהבולטהפועלמושקאצלהאירועים.תיאורלשםהמספרמשתמש

גולדבדגשללמפוזראחרת.אוכךלואומדיםובתגובהמעשים,עושההמפוזר

עצמו:אתושואלחושב,הואמילה.אומדאינואיש

ד' tנ";שנתי :וש;~ל
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 "?הכ~~דה יה~;:נ;; wאו

]".[ 

ס~ךןליםזוגך~ל

~ך;;נים,לשיםה 9 ~ ?1
זקאוד,"מו!יךחוזסב:

~רות!":;נר:;נל~~לי

-התלבשותבדיתוךדעתפיזור-ומושקגרלדבדגאצלעצמומרטיבאותר
עלמשפחהבנימעיריםמושקשללמפוזרמארד:שרנהבאופןאפואממומש

כלנעלימארד,"מוזרלעצמו:חושבבעולמו,לבדרגרלדבדג,שלהמפוזרטעותו.

צררת."כך

נכנסכשהואאדם.מחברתנרתעגםאלאלבדר,חידקלאגרלדברגשלהמפוזר

הדופןיוצאאדם."אףאיןבקררןלשבת,בתאנעים"מהחושב:הואהריק,לקדרן

לאכיאם-אורח"כשנכנסאומרהוא"'לבריאות'!המשפט:הואזהלכללהיחיד

המשפט:נאמרשברההקשרהנה .אליולהיכנסעשויבדיוקאורחאיזהברור

אותופים qדור ).71!1 ו;;

"סליrכה".אומ.ר:הוא

 iת iאפו~שים?ז;i;;נבקר

 .מנוסה""לילמ.ר: iאהוא
אומ.רהוא "!"ל:;גריאות

אורr:ז. ס~כ;נ!;ז?

מ~;ו~~פשול~יש
 . "ז:r.מ tp גז:r"מ.ר: iאהוא

עלאלאהמפוזר,שלהאורחיםהכנסתעלאינושהדגשברורהזהההקשרבתרך

ההתנהגותקודאתמכירשאינוכךכדיעדאדם,בנימחברתהקיצוניניתוקו

 .ביותרהבסיסי
לאירועגרלדברגוהןמושקהןמגיעיםהמפוזר,אתהמתארתההקדמהלאחר

המחבריםשניאצלהכלליהסיפורברכבת.המפוזרשלמסערהסיפור:שלהמרכזי

לרכבתלעלותבמקרםבתחנה,העומדמנותקלקדרןערלההמפוזרביותר:דרמה

היעד.אתמחמיץרכךנרדם,הואחפצו.למחוזהנוסעת

הסיפורמתחילמושקאצלהרכבת.לתחנתבדרךכברמתחיליםההבדלים

לרכבת:המובילהבחשמליתהמרכזי

בחשמליתפעם

לתחנה,נסע
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הדלתותאתובפותחן

לנהג:אמד

המפוזר:שלתוכניותיובפירוטהסיפורמתחילגולדבדגאצל

השוםי?ליקפוק I;!בלי

לארטרבוס, ס~~~הוא

:;נ~סדיםן~ה:;ני

לידוtקליםלע,לרת

דר~ה p13 ת?.? 1 ~

i] ננ:וחר~ה;:p ~ה. 

מתוארתהיאשבוהאופןלירושלים.ברכבתלנסוע-בדודהעצמההתובנית

יתד,אריכותתלישות,המפוזר.שלהדוחהלךאתאלאהמספר,אתתואםאינו

אתמאפייןזההבדלבתחנה").החונהאחרונה("ברכבתרלוונטייםלאפרטים

מושקידיעלמתוארמושקשלהמפוזרהיצירה:כללאודךהמפוזריםשני

עצמו,שלומבטומנקודתמתוארגולדבדגשלהמפוזרמעשיו.באמצעותמבחוץ,

 .ממעשיופחותלאלתיאורוחשובותומחשבותיו
מהנהגהמבקשהמפוזר,שללמעשיומידממשיךמושקלהמשך:לבשימו

נוספת:!;נסקהישגולדבדגאצלואילו .לעצור

~וחרב,;ךארטרבוסןץ

 , i:לד~;ךלביב 9מ
 .ה~!;!ךערדה ?97סערד

 ?ה~ rpזנ:ו ה'. 13 113

גולדבדגשלהמפוזרלעומתו,בתחנה.לולעצורמהנהגמבקשמושקשלהמפוזר

מחשבותיואתתואםשלעילהתיאורהרכבת.תחנתנמצאתהיכןכלליודעאינו

ואינוסביבו,הנעשהאתמבידאינואךרחובות,אנשים,דואההואהמפוזר:של

לרדת.עליוהיכןיודע

הבלבול,היצירות.בשתיהקומיהשיאאתמהווההנהג,אלהמפוזרשלפנייתו

הנה,המילים.אולסימנים,גםכעתמגיעבעולם,חפציםבמסומנים,כהעדששדד

מושק:שלהמפוזרכול,ראשית

נהג-קרון

נכבד-מאוד!

קרון-נכבד



נהג-מאוד!

מוכרחממשאני

עכשיו.לדרת

לעצורתואילשמא

 ?לית qהוכאתכו:זזp~~ה

 ) glubokovazhaemiy (ר"נכבד·מארד" ,) vagonovazhatiy ("נהג-קררן"

שתיהמפוזרירצדאלהמשתיאחת.מורכבתמילהברוסית,אחד,כלמהררים

ר"נהג·מארד" ) vagonouvazhaemiy ("קררן-נכבד"קיימות:שאינןמילים

) glubokouvazhatiy (. ,שנזכרולפניערדכלומר" o/IJ ~~י "הt"רq ,"משתמשלית
מתחילהפירוק(למעשה,המפוזרשלאפיונולשםמורכבותמיליםבפירוקמושק

אומר , vagonovazhatiy"נהג-קררן','במקרםה"תקינה":הראשונה,בשררהערד

המילהלתוךמכניסהיחידהתנועהארתה . vagonouvazhatiyמושקשלהמפוזר

מעין-ברנסנסמילתשנוצרתכך"לכבד',' , uvazhat 'הרוסיהפועלאת"נהג-קררן"

 , tramvayבמקרםמופיעות,הבאותבשוררתכאשרכן,אםנכבד")."נהג-קררן

כברנוצרת , vokzayר· tramvalהכלאייםמילותשתיתחנה, , vokzalר·חשמלית,

הקרמיהאפקטאתמעצימהזרעובדההמורכבות.המיליםלמשחקי~קדימההכנה

מפיזורהנובעסביר,לשרביבלבוללכדימשמעותראתמצמצמתאולםהפירוק,של

דרמות , vokzalרתחנה, , tramvayחשמלית,המילים,ששתילבלשיםישדעת.

שבהן:והעיצוריםהתנועותמבחינתוהןשלהןההברותמבנהמבחינתהןמארד

ביןהבלבוללמעשה, . aותנועת y ,r ,1 ,mכגרןנוזלייםעיצוריםמכילותשתיהן

ילידיים,דובריםשל ) slips of the tongue (לשרןשגיאותמארדמזכירהשתיים

מפךכ;ני")."רזח(בנוסחמכרוניםלשרןמשחקיארכלל,מפוזריםלא

שלפנייתושביןההתאמהחוסרידיעלנוסףקרמיאפקטמושגמושקאצל

הרוחקצרההמשך,לביןמארד)נכבדקררן(נהגהנהגאלמופרזבנימוסהמפוזר

לעצורתואיל(שמאהמופרזהנימוסושרבעכשיו),לרדתמוכרחממש(אנימשהר

לית?). qבtי ה~~ /oהזכאת
שלשהמפוזראלאמצרי,שאיברבנימוסלנהגהמפוזרפונהגרלדברגאצלגם

בפראז;תמדברגרלדברגשלהמפוזרואילואמתית,אךגבוההבשפהמדברמושק

כגרן:לו,ייחרדי;תארנא",הואילה"אדוני,כגרן:דיבור,בשפתכללמצרירתשאינן

~שלבהבדליידיעללאגרלדברגאצלמושגהקרמיהאפקטנימוס".ברוב"אבקש

דבריו:כדיתוךלנהגהמפוזרשמספרהאדרנההמעשייהידיעלאלאבולטים,

ה;אילה-~א, 'ינ;ך~"

 :ה~~ק הpז~~לי:ש
 ?ע~;ט;אז;iפה\')יפה

נימים~וכ~;קש
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::בtיrכבוס."לע,צד
זtנוס~ני- !סליסה-כי

בוס [l יt~לע,בר

;ךח;~הלד;;כ;;כת

 "!ע~;ט;א~

 .הלשונילעיצובםועדהרבדיםתוכןלמןהדמות,בכלניכרהמפוזריםביןההבדל
למפוזרבתחנה.החשמליתאתלעצורעניינית,בקשהמבקשמושקשלהמפוזר

בתחנה?לעצורהאוטובוס?אתלעצוררוצה:הואבדיוקמהבדודלאגולדבדגשל

הואבתחבוס","לעצורמהנהגיבקשבטרםלרכבת?למעבדזהכלקשורואין

לעבודכוונתועלאדוןסיפורמספרמכןולאחדהאוטונע?",פה"איפהשואל

לרכבת.מהתחבוס

לתקוףהעלולבלבולשלכתוצאהנשמעיםמושקשלהמפוזרשלחידושיו

"תחבוס"כגוןמיליםאולם ,) vokzaו-ו tramvayבין yב- 1(החלפתאחדכל

 .בלבולבגדדואינןגולדבדג,שלהמפוזרשלהפרטיעולמושליצירותהןואוטונע"
tramval ·וvokzay , שלהן,המקורממילותבלבדאחדבעיצורהשונותtramvay 

שהמפוזרצודןישקומי,אפקטשייווצרכדיבקלות.לזיהויניתנות , vokzaו·ו

וב·כ"חשמלית",ל"תחנה",יותרהדומה , vokzayב·דווקאישתמשמושקשל

tramval , כ"תחנה".ל"חשמלית",יותרהדומה

אמודהדברואותואוטובוס,אותחנההוא"תחבוס"אםידעמיזאת,לעומת

הואשכןכ"תחנה",ב"אוטונע"משתמששהמפוזרנדמהלכאודה"אוטונע".לגבי

בתחבוס""לעצורמבקשהואמכןלאחדשמידאלאהאוטונע?"פה"איפהשואל:

הבאבמשפטאןלתחנה.נרדפיםשמותהןהמיליםששתימסיקשהקוראכן-

השימושבאוטונע".החונהלרכבתמתחבוסלעבוד"אנוסשהואלנהגמסבירהוא

 .הבלבולאתמעציםהמיליםבשתיהלא-עקבי
אצל .חיהואשבהבחברההמפוזרשלמקומואתמשקפתהנהגיםשניתגובת

מושק:

-הופתעהנהג
נעצרה.החשמלית

גולדבדג:ואצל

;ךכלהביןס~סג
 'ל;ך~ ל;ק~;:ד~וכק

ד~~י
דזtז.יד:
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" Q זו:;ז.הולראp~!ד • 
 "!ד"!tז~ד p: ~ ד!~pזו:;

תינוקל"כלישירבהמשך-בפניובשמולווקוראצוחקהמפוזר,אתמזהההנהג

הראשונה.מהפסקההכיר"אותו

אצלהמפוזרים.ביןההבדליםאותםמתגליםעצמההרכבתבתחנתגם

מושק:

למזנוןפנה

כרטיסלעצמולקנות

לקופהמיהרכךואחד

 .קוואסבקבוקלקנות
המפוזרהואכזההנה

חב.רכה.מרחוב

הפלטפורמה,אלרץהוא

מנותק,קרוןאלעלה

והתיק,הקיט-בגאתפנימהסחב

למושב,מתחתאותםדחף

החלוןלידבפינהישב

מתוקה.בשינהושקע

גולדבדג:ואצל

הוא.~ה Q:פסו;:ז~ה

 •ו~או:~אוברת fד
ירדךים-ערלים;:~נוסעים

~ל~ליס. iJךחרךקים
~סיכר.דד~ורןןק

 •:פ~ד~ז;ןדזp~ג;.וק
סדקךלאס~הלא

 .קו.;ג~pזו:;;:ו~דרן

~ליומ~!ד iJןץ
ב: wד:כרונ:ק~ס

•רם, iJ ל!1,זליי.ש •":פן

~קרס!"פ"ה~דאJויני

 ,ת.?ק:ד~לנוז:וטוב

-לז?:פת:פג;.וא~עים~ה
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 .ןם" tt;.tזףא.ין:נ~ד;ן
~ךןם.מ;ד!י i9:זמ

מעשישניעודלספרכדיברכבתלנעשהההקדמהשורותארבעאתמנצלמושק

גולדברג,בקופח).וקוואסבמזנוןכרטיסלקנות(מבקשהמפוזרשלדעתפיזור

ברכבת:המהומהלנוכחהמפוזרשלבמוחוהמתרחשאתמתארתשורות,באותן

רעש.נוסעים,המוןובאות,יוצאותרכבות

פיזורשלמעשהכעורמושקאצלמוצגתהמנותקלקרוןהמפוזרשלכניסתו

שאליוהקרוןלביןהמפוזרביןהקבלהנוצרתזאת,לעומתגולדברג,אצלדעת.

אליוהמפוזר"רץכמקרחולאבצר.""עמדמנותקאחדבודדקרון"רקנכנס:הוא

וישב.""בוונכנס

המפוזריםשניהעלילה.סוףעדלהתקייםמוסיפיםהמפוזריםביןההבדלים

רכבותכילציידישאולםמשחו,נוקדנילהישמעעלולהדברברכבת.נרדמים

טבעיתהיאהמפוזרשלששנתוכךבלילה,רובפיעלנוסעותלמוסקבהמלנינגרד

תחנ;נתמין"איזונאמר:שכןלילה,ברכבתשמדוברלכךאינדיקציהיש(ולמעשה,

קיימתכזורכבתאםוירושלים:אביבתלביןכךלאבבוקר").מוקדםהואצעקזו?

ביום.הנוסעתברכבתמדוברהיצירה),שנכתבהבעתקיימתחיתה(או

התחנותשמותאתויודעחרבנת,במסלולבקיאותמפגיןמושקשלהמפוזר

אובולוגויחזו?תחנהמין"איזושואל:הואמתעורר,הוא(כאשרשבדרך

שואלהוא-חולםדיבורוגםימסקיח?").אודוביני-זותחנה"איזופופובקח?";

נמצאותתחנותא.ילומושגשוםכמובןאיןגולדברגשללמפוזרזו.תחנהאיזורק

הואלשאול,במקוםחולם.אינוהנוסעיםאלפונההואשבוהאופןגםבדרך.

שלם:סיפורמגולל

 ,א~;:~גידן ]".!"

 ?ה~ QIJiJשם~הן

:ני~נ:ויםד;נים nךהא.יפ"ה

;דןזpלים?קד;?ה י?נ;:

J ."[ 

J ."[ ז~יךן:i~א, 

 ?ה~ QIJiJזקם~הן

:p סדים י?נ;:ןןאי~

כידןזpלים?"ן~ני

מביןבלנינגרד,שהואלואומריםשבחןפעמיםשלושאחרימושק,שלהמפוזר

מהמחם:רקגולדברגשלהמפוזרלעומתו,השתבש.שמשחוסוףסוף
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 " ...זt~ד ...זt~דזtביב?"tיל
 .ד wר:הואשר~בשדב

המפוזרה??ספדים.ושניהמפוזריםשניביןתפקידיםהיפוךחלממשהעלילהבסוף

העלילה:לסיכוםהריבודדשותאתמקבלמבחוץ,תוארכהשעדמושק,של

 !בדיחהמין"איזו-קראהוא

השנייה,היממהכבדזרנוסעאני

אחודהונסעתי

 "!ללנינגדדוהגעתי

כהכרתולאאפילוכלשהי,בטעותמכידאינוכאמוד,גולדבדג,שלהמפוזר

הפנימי.עולמואתעוזביםאנוזובנקודהמושק.שלהמפוזרשלהשגויה-קומית

המספר:ידיעלמתוארההמשך

יר.רג:ו.!)ישו:>ידסרפר~ת

 •~ניר!)ישו:>ידקצר~ת
ג,ן gנרערדהוא .ה~ך~כ;

 .סעיד~זרר~זpזtד
-ד:ם ij ~ .בך.~ •בקר

 .ידדיwליםךחר~ה

לעומתמושקשלהקונקרטיותהואהיצירותשתיביןנוסףחשובהבדל

ברחובאלאבלנינגדד,סתםלאחימושקשלהמפוזרגולדבדג.שלהערטילאיות

השלושיםבשנותגרוזהשברחובלצייןחשובחב.רכה.רחובבעיר,ספציפי

כאמןאוכפרופסורהמפוזרשללעיצובוכמובןתורםהדברונו:אמניםמדענים,

"המפוזרלמעשה,המהדורות).דובאתהמלוויםבציודיםמוצגאכןהוא(וככזה

אופןבשום-הזמןבנותיצירותשללסדרהכךמשתייךמושקשלחב.רכה"מרחוב

בשלמשהונלעגתכדמותהאינטלקטואלמצוידשבהן- !לילדיםיצירותדקלא

בןהמפלגתי-פדרלטדילגיבורכמובן,(בניגוד,שלהוהמעשיותההחלטיותהיעדר

מעליהםלהדחיקההיאבעתהסופדיםקיווזומעיןמתונהעצמיתבביקורתהזמן).

שבעיקרומהלמקום,לזמן,שייךמושקשלהמפוזרהמשטר.עוינותאתאיכשהו

 .בדודלמעמד-לקוראיוחשוב
אינואז"דכפראולםאז"ד.כפרספציפי,במקוםחיגולדבדגשלהמפוזרגם

קיוםעללמדוכמוני,(רבים,הרוסיתלהוויהכלנינגדדהישראליתלהרריהמרכזי

העובדהביןסתירהנוצרתכך,עלנוסףגולדבדג).שלהסיפורמןדקהיישוב

קרובהעיד,בעיר".היהאחדש"אישוהעובדהאז"דכפרתושבהואשהמפוזר
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כזכור,הזה,האישואתאז"ר),כפראינהמקום,(מכלאביבתלהיאלוודאי,

היאולנינגררמוסקבהביןברכבתנסיעההאוטובוס.נהגוהןהילדיםהןמכירים

מצויןאינומוסקבה,(היעד,לשנייההאחתמהעידלהגיעה~דוטוטיפיתהדרך

שמותידיעלמתאשרוהדברמלנינגרד,הפרוטוטיפיתהנסיעהזואךבפירוש,

חיתהלאמעולםזאת,לעומתלירושלים,אביבמתלהרכבתשבדרך).התחנות

במציאותמשהומיתיצלילל"רכבת"הערים.שתיביןהמרכזיהתחבורהאמצעי

הישראלית.

היטבמשתלבותגולדברגשלהערטילאייתלעומתמושקשלהקונקרטיית

אישמלנינגרד,אמןאומדען-מושקשלהמפוזרהשונות.המפוזרדמויותעם

מגוריושמקוםאדם-גולדברגשלהמפוזרלמוסקבה.בענייניוהנוסעמשפחה,

לחלוטין.ברורהלאלמטרהדמיונית,חציברכבתהנוסעברור,אינוהמדויק

גיבורם.שלעיסוקועלפרטיםמנדביםאינםגולדברגולאמושקשלאלב,שימו

"אינטליגנטים",בשכונתהמפוזרשלמגוריומושק,אצלשהקונקרטייתאלא

-לופין qולמהחברה.חלקהמהווהעובד,באדםשמדוברלהניחלקוראגורמת
שאינהבדמותהואשהמדוברהרושםאתמאודמחזקתגולדברגשלהערטילאיית

בספרית.-קיומהכלאלאיום,היוםמעולםחלק

 ,וט~;~ 9בקצרות,שורותכותבמושקהיצירות.נבדלותמבניתמבחינהגם

משלהם:פיו:t~טהשורות,שלרביעייההיותרלכלאוזוג,ולכל

למזנוןפנה

כרטיסלעצמולקנות

לקופהמיהרכךואחד

קוואס.בקבוקלקנות

פיזורמעשהכלעלאינווהדגשבהרבה,ארוכותהפסקאותכזכור,גולדברג,אצל

והפיזור.הניתוקאווירתעלאלאבנפרד,

(עםכחוזיםצמדים :'ג'ג-'ב'ב-'א'אמסוגתמידכמעטהםמושקשלחרוזיו

פואנטהשלהאפקטאתמשרתתכזוחריזהוזכריות).נקביותשורותביןגיוון

עםהשיחהואתבאוטובוסהנסיעהאתהמתארבקטערקשורות.שתילכל

שורותשמונההכולבסך-א'ב'א'ב'שלנשזרתבחריזהמושקמשתמשהנהג

כשלישיותר:הרבההחריזהאתמגוונתלעומתו,גולדברג,וארבע.שבעיםמתוך

שלנשזרבדגםכחוזותוחמש)חמישיםמאהמתוךושש(ארבעיםמהשורות

 .'ב'א'ב'א

ניתוקאווירתמולפואנטהערטילאיות,מולקונקרטיות-האלוההבדליםכל

שניהיצירה.שלבתפקידההקשורהעיקרי,להבדלמוליכים-החריזהותחכום

טבעה,מעצםילדים,ספרותלילדים.נועדוומושק,גולדברגשלהסיפורים,

הנה,ייתכן.לאמהייתכן,מה-הילדשלעולמואתבנות [iלוהןלחנךהןנועדה
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מושק:שלספדושלהאחרונותהמהדורותאחתגבעלהטקסטלמשל,

לצחצחושוכחיםבבוקרקמיםאתםלעצמכם,תארו !שרעודאימפוזר?להיותדע

הספד!".לביתאוהילדיםלגןוהולכים ...כפפותלובשיםאתםגרבייםבמקוםשיניים,

 !חה-חה-חה-יצחקוכולם
הזדמןמושקיקובלביץ'לסמוילגםוהנה,כאלה!מוזרים(ילדים)בחייופגשאחדכל

 !מוזרך;ך-מבוגדהיהשהואאלא-כזהמפוזר
 !לכםיצחקו-מפוזריםתהיואל

קריאהלהיקראיכולסיפורולכך,דקהתכווןלאלוודאי,קרובשמושק,הגם

שלסיפורה .)!אלהרגליים?עלכפפותלובשים(באמתמאודפשוטה"חינוכית"

ומפאתהבתיםאודךמפאתהשארביןכזאת,לקריאהבקלותנעתראינוגולדבדג

שניתן(אףהיצירהמרכזאתמהווהאינוהמפוזרשלמעשיושעצםהעובדה

גולדבדגשלסיפורה .)!אלנעליים?במברשתשינייםמצחצחיםלשאול:בעיקרון

חינוכית.כיצירהולאלידית,כפואמהנקרא

הישראליתלמציאותהתאמהשלבמובן-היצירהשעבדהלעבריתהעיבוד

המתחרזהיחידהיישובהסתם,(מןאז"דכפרתושבהפךהמפוזרמינימלי.הוא-

במקוםלירושליםאביבמתללרכבתהפכההרכבתלנינגדד.במקום"מפוזר")עם

מגפיקוואס,-בולטיםרוסייםמרכיביםסולקוכן,כמולמוסקבה.מלנינגדד

אולםחשמלית.כגוןבישראל,קיימיםשאינםחפציםאוארוכים,גרבייםחורף,

עבדיצביוןליצירהלשוותגולדבדגניסתהלאאלה,מזערייםלתיקוניםמעבד

קונקרטיברחובשלוהמפוזראתששיכןלמושק,בניגודמובהק.ישראליאו

שלוסביבתומגוריומקוםשכאמוד,אלאאז"ד,בכפרבחדהגולדבדגבלנינגדד,

קונקרטיים.אינםהמפוזר

תדגוםאלאלעברית,עיבודשעבדתדגוםסתםאינואז"ד"מכפר"המפוזר

אישמושק,שלהמפוזרהפרופסוראתהפכהגולדבדג"ג;לדבדגיזציה".שעבד

נושאהחברה.בשוליהנמצאומנותק,תלושבודד,לאדםחב.רכה,מרחובהמשפחה

וביצירתהשלהברומניםהליריים,כשידיה-גולדבדגיצירתשלבלבההואזה

הצהוב":•"הירחהילדיםכשידלמשל,כך,לילדים.

ij ;.דr:ז ij ה"ב~

לאהבי;ן~לא

:]נתל;ךאיןן i1ל;אין

 .ת~Pזךאיןr:זגל;אין

ו"נסיםארנון"מרחוב"ידידיכגוןיותר,מעטמבוגדיםלילדיםבספריםאו

כן(ועלובודדהעריריתכדמותעצמהאתגולדבדגמכניסהשבהםונפלאות",
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בדידות,-ביצירתהגולדבדגאתהמעסיקיםנושאיםאותםילדים).עםמתיידדת

"חינוכי"סיפורשללעיבודגםידיהעלמיובאים-ואי-התאמהגמלונייתשוליית.

יצירתה.שלהלירימהפאתוסעליוומשריםלילדים,

האנושיתהנגיעהשלישירה,קריאהבאידוהפאתוסאתלקרואנקלכלומר,

יצירתה,אתשיריה,אתקוראיםשאנודומהעצמה.גולדברגלאהשלבדמותה

שלומרמאוחרהדבאידהאוליחייה,עלעליה,ואי-נחתצערשלמבוכהבאידו

זכרלבנועלעולהאד"ר",מכפר"המפוזראתשבקוראנולהיותיכולרחמים.

ובכיינית,עצלניתאטית,חולמנית,"הייתיכילדה:עצמהעלגולדברגשלדבריה

אהבתילאודילוגים.קפיצותריצה,שלבמשחקיםזריזהבלתילהיעלב,נוחה

מפניופחדרעיםלריחותיתררגישותליחיתהילדים,המוןשלגופניתנגיעה

אהובהולאחבריביןבודדהלעשותניכדיהספיקוהללוהדבריםכלצעקות.

מהלכתוהייתיזה,דברהסתרתיולאאד,כברשיריםכתבתיכך,עלנוסףעליהם.

עשאני,זהודברמתחרדות,מליםלעצמיוממלמלתההפסקהבדמןבמסדרונים

גםנזכריםאנואוליהילדים.""'שללעגםלחצימטרהגמור,ובצדקכמובן,

בדידות.חייצלחו,שלאאהבות-יותרמאוחרותנוספות,ביוגרפיותבעובדות

גולדברג.בלאההקריאהמפאתוסחלקזהגםודאי

הואבאמתהחשובדבר,שלבסופושכן,אחר.פאתוסגםישנובוודאיאבל

דידקטית,חינוכית,קריאהלקרואאיןגולדברגלאהשלה"מפודר"שאתזה:בדיוק

אותםלהלבישלהוריהםמסייעבעצםלנהוג,איןכיצדלילדיםרומזמושקישירה.

"סיפורכותבהואבכךהקבוע-מראש.המשותף,לרחובהיציאהלפניבבוקר

הצורהשלמלאההבנההמבטאמושלם,סיפורדהומושק,שלוכדרכו-ילדים"

בה.שבחר

עללהםמספרתהיאקוראיה?לילדים,מספרתהיאמהגולדברג:לאהואילו

במחיצתחייםאיןשבו-אחרתהדבריםנוהגיםשבועולם-אחרעולםשלקיומו

עצמןוהמיליםנשכח,החומרישבועולםאנו,מחשבותינובמחיצתאלאאחרים,

עולםהואאלארחמים,ושלצערשלעולםשאינועולם,ישנוהחיים.עיקרהן

הואגולדברגלאהשלהליריהפאתוסהבדידות.חירותשלעולםמודר:אושרשל

זה.לעולםיצירתה,מבעדהנפתח,בצוהר

 .) 1942הצעיר,השומרהארצ.י(הקיבוץגולדברגולאהשלרנסקיאברהםבעריכתרוסיה",שירת"ילקוט 1

 .) 1974עוב.ד(עםאז"ר"מכפר"המפוזרגולדברג,לאה 2

והאוניברסיטהפועלים(ספריתויסמןוענתקרטון-בלוםרותבעריכתמשוררת",עם"פגישותבתרך 3

 . 247-218עמ' ,) 2000העברית,

 . 15עמ' ,) 1975פועלים,(ספריתהא:לות"ערשות"מהגרלדברג,לאהמתוך: 4

 . 24עמ' ,) 1984(צ'ריקרב,רגולדברג"לאהעם"פגישותיפה,א"במתוך: 5
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