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השער"את"פתחואתכתבההיא

מחקראבלנוספים,רביםילדיםושירי

עלשומרוניאמירשערךמעמיק

מולודובסקי,קדיההיידישמשוררת

ושיריםיומניםפרקיגילהשבמסגרתו

היקףמלואאתחושףשלה,גנוזים

מספקהואבראיוןופועלה.יצירתה
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רקנותרמאחוריו.כמעטהדוקטורבודתע
שומ-שאמיראלאההערות.עלחפוזמעבר
שלפרויקטיםומנחלמהנדס ,-71חבןרוני,

יידיש,ספרותחוקרגםהאחרונותובשניםבנייח

היידישמשוררתשלמכתביהלהיפרדמתקשח
לאוריצאעתהזהמולודובסקי.קדיחעליוהאהובה
-70מיותרשלנבחרקובץבעריכתו,חשון""לילות

שאותםונשכחים,גנוזיםשיריח,שלתרגומים
וביןבארכיוניםשניםשלושבמשךוליקטאיתר
לעבודתמהמחקרכחלקעת,וכתביעיתוניםדפי

בירושלים,העבריתבאוניברסיטהשלוהדוקטור
אתמתרגםהואועכשיוחדרךלשומרוניאצהוכבר

במט-לעבריתמיידישהאוטוביוגרפייםזיכרונותיה
לדפוס.להביאםרה

כמשוררתבישראללציבורמוכרתמולודובסקי
הומורמלאותומעשיותצבעונייםשיריםשפירסמח
לי-מעשיותשיריהשער",את"פתחוספרה,לילדים.

גםהיאמחדורות.בעשרותהיוםעדומודפסשבלזים,
חשובספרותיעתכתבועורכתמחזאיתסופרת,חיתה

במשךעיסוקיהשלביותרחלקיתרשימהזוביידיש.
מותחיוםועדקייבבעיר 26מגיליצירה,שנות 50

שלמועדקצרפרקגםחיהבתווך .יורקבניו-1975ב
צורב.בכישלוןשהסתייםישראל,בארץחיים

חמ-שלמיומניהפרקיםכמהליהעבירשומרוני
שהעניקההשםהואשלי"דכאסבא"ירושתשוררת.

- nחחמשבתבחיותההאוטוביוגרפיים.לזיכרונותיה
שבת-קרטוזקחברזהבעיירהילדותהעללכתובלח

ערוכיםהזיכרונותבבלדרם).(כיוםהיהודיתליטאחומי
יורקבניוימיהסוףעד-1901מכרונולוגיבסדר

בהמשכיםאותםלפרסםהחלההיא-1965ב .-1975ב
ולכיקר-לספרותהעתכתב(חמילייח),סבי~ח"ב"די
 .-1943בלאורוהוציאההקימהשהיאביידישדת

בפ- , 1914בקיץאיךמתארתהיאהפרקיםבאחד

בנסיעה , 25בתוהיאהראשונה,העולםמלחמתרוץ
שניםלארבעבקייבנתקעההיאחוריהלביתצפונה
אב-שללחוגוחברהפרטיתכמורחעבדההיאוחצי.
בראשותיהודית,חברתיתנטייחבעליתרבותשי

חת--1919בברגלסון.דודהאימפרסיוניסטיהסופר
שחוותהאחדועלאוקראינהביהודיפוגרומיםחוללו
סומ-פוגרוםאותובשלכיאוליבזיכרונותיה.כתבה

שיערהלאשבחבתקופהמבטיחה,כמשוררתנח
חב-אזראתההכתיבהבמעשה-משוררתשתחיה

להצניעו.הראוישמןרח
- nחת"השלטוןכתבה.לפוגרום",ציפינו"בקייב

שאבואליהציעהשיניים,רופאתשלי,מכרהלף.
גרההיאהשקט.איתקופתאתאצלחואעבוראליה

שלזהשבחלקבטוחהחיתההיא ...מיוחסתבשכונה
חב-כמהעודגםהזמינההיאפוגרום.יעשולאהעיר
פעםביח.דשמחוחיהצעירים,כולנוחיינושלח.רות
בכ- ...בדלתחזקהדפיקהשמענומוקדםבבוקראחת
אות-בירכולאחםויפים.צעיריםקציניםארבעהנסו
 .כספכםאתתנוופקדו:טובבבוקרנו

נרקחארוחתואכלנולשולחןישבנוזמן"באותו
אתשלפוחםהמזומניםאתשניתןאותנולזרזכדי

אליניגשמהחברהאחדהתופת.מנרתיקיאקדחיהם
מסתםפח,דשוםהרגשתילאללב.האקדחאתוכיוון
 .עלישמרהנראהככלהנביאאליהומפח.דמתתיכבר

יפותפניםלוחיו .ירחלאאךהאקדחאתדרךהקצין
כזהאחדאיךלהביןיכולהאינניהיוםעדועדינות.

חטב-אתמאיתנולקחוהחברה .פוגרומצ'יקנעשה
-,ראתלנו.שחיההכסףכלואתהשעוניםאתערת,

מלאילחחיהאםלשאולשכחולאחםהשינייםפאת
הכלתחבוחםבקיצור,-לשינייםזהבשל
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עידנים','אנשיםהיוהםוהסתלקו.רבהבאלגנטיות
הסתל-כשהם ...העליבולאהםאח,דאףהכולאהם
אנשיםהםאותם.שיבחנוהנשדדותהבנותאנוקו,

 ...הבאלעולםאותנושלחולאהםטובים.לגמרי
"סילקווכתבה.המשיכההשלטון",התחלף"שוב

ערכנוהשינייםרופאתבביתהפורעים.כנופיותאת

למסיבהבפוגרום.ניצלנוכולנושאנוקטנה,מסיבה
תיארתילפוגרומצ'יקים.מצחיקהלל''שירכתבתי

ומעניקיםעדןבגןבמצעדפניהםאתמקבליםאיך
שלהאחהגיעערבבאותוצדיקים.שלאותותלהם
כהנו-פנחסיידישסופרשלהעטכשםנסתר''דעו
צחקוכולםצייההיההואשמו.כגנוביץ' ,)ק"דבי,'ץ

כש-לפוגרומצ'יקים.ההללויהאתלהםכשקראתי

וחב-המחברתאתכגנוביץ'ממניחטףלקרואסיימתי
שיריםשירים.עודהיובמחברת ...לכיסואותהניס

בי- ...שעשועעבוריהיהזהילדותי.מימיכברכתבתי
התביישתיהמחברת.אתלישישיבמכגנוביץ'קשתי
כגנוביץ'שירים.בכתיבתמשתעשעתאניאיךשיראו

הואשבועותכמהכעבורהמחברת.אתומשךנסוג

-,סלכמההשיריםאתהראהנסתר'ש'דערליבישר
אתלימסרהואאותי.לפגושרוציםוהםפרים,

 ,מולודובסקיקדיה
עזיבתהלאחר . 1951

מההיסטוריהנמחקה

הל-לאאנידוברושין.נסת;רעדוברגלסון,שמותיהם,
הסו-השמים''עולםלתוךשאצנחליהתאיםלאכתי,

סיני".הרעלניתניםשספריםחשבתיפרי.
מולו-שלהפואטיהפוטנציאלאתזיההברגלסון

הק-בביטאוןשלהשירהמחזורישניופיוסםדובסקי
שלויצירותשלוסיפורלצדכמשלנו)"אייגנס"בוצה
סופריכברהיוככולםשרובםהקבוצה,חברייתר

המשטרבידי-1952בנרצחורובםמפורסמים.יידיש

כמ-חייהשלהמעצבתהתקופהעלגםהסטליניסטי.
המשמע,-הדמותברגלסון,דודהסופרועלשוררת

"אףביומנה:כתבהלמשוררת,ובהפיכתהבחייהתית
שלמסוימתשורהלשנותאידעצהלינתןלאפעם
'לחדרללכתצריךשסופרבכללהחזיקהוא ..שיח
לירמזהואאומץ.הרבהלינתןהואאךעצמו',שלו
נעי-אלאאחרים,לענייניםעצמיאתאקדיששלא
בכתיבתי".להתעסקקר

ליל,דואבנשויבעשו;רממנההמבוגרברגלסו,ן
רבות.שניםבמשךמולודובסקישלאהבתהמושאהיה

הנייר"גשר ,-1930משלהשירעלמצביעשומרוני
שלהסמללהיותהפך"השירלו.שהקדישהשלי",

הספריםהוצאתשלהשםוגםהליריתשירתה

ברגל-לדעתו,אומההואבאמריקה",שלההפרטית
וכנראהבחייהביותרהמשמעותיתהדמותנותרסרן

כשהקדי-נשואהכברחיתה"היאחייה.אהבתשהיה

משמעותיששלי.'הנייר'גשראתלברגלסוןשה
-,קברגלסוןרקלאהשיחאתמקדישיםלמיביידיש

ומבין'.'רואההעולםכלזה.אתרא
מעשיים?משיקוליםהאםלאח;רנישאההיא

המ-ברגלסון,עםשיחסיהברורהיהבקייב"כבר
יציב,קשרלכלליתממשולאהמשפחה,ובעלבוגר

- nשהתמשכיללב,לשמחהנישאההיא 1921ובקיץ
שחזרגילה,בןלב,אינטלקטואלים.חוגלאותובר

בסורבוןהיסטוריהבלימודישהשתלםלאחרמפריז
כנגדהועזרהמפרנסלימיםהיההדפוס,ובמקצועות

ניהלהוא .המדורניתולעבריתלהיסטוריההקשורבכל
סייעשלהם,הפרטיתהספריםהוצאתאתעמהיחד

וערכה'.'שניהלההעתכתביושניספריהבהוצאת
רכרגלסרן?
לאחר-1933בלברליןאליונסעהשהיאלי"נודע
שהיאכיסוי,סיפורלההיהמשפחתו.עםלשםשעקר
לאחרביח.דהיוהםאבלבספריות,לעבודכדינסעה
נע-לביןבינהחריףמשברהתגלעמברליןשבהשהיא

משכב;ראהובתואתשםלפגושלפריזנסעוהואלה
כחמי-לאחר .נסיעתומטרתאתמקדיחלהסתירבלי

לה-מנתעללפריזאליונסעהקדיהפרידהחושדישה
קדיהבידיתועדההפרשהכלנישואיהם.אתציל

ראוויץ'מלךהסופריםהקרובים,חבריהלשניבמכתביה
ארפא-ויוסףך'ק)ברגנ;ויוסלהאמןאבישלהעטכשם

המ-ושמחה,היקדשלישראלמתקופתבאוספיםטושו.
הביקורכרטיסאתגיליתיאביב,בתללנוןבמכוןצויים

 1949בשנתארצהבעלייתםהצרפתייה.אהובתושל
לארצותבחזרתםורקהכרטיס,אתאיתרלקחשמחה
עק-כשנעלמומאחוריהם.אותוהשאיר-1952בהברית
- nהבמרתפי-soהשנותבתחילתברגלסוןשלנותיר
לכלמכתביםבאינספורפנתההיאהסובייטיים,קירות
שמעואםלבררכדיופעיליההיידישסופריקהילת
נרצח'.'הואגורלו.עלמשהו

קדיהעםשליהרומן
המ-ילדיארבעתמביןהשנייהמולודובסקי,קדיה
במאינולדההיאקדיש.סבה,שםעלנקראהשפחה,

אתהיהדוית.שבליטאברזה-קרטוזקהבעיירה , 1894
לע-כמורהששימשמאביה,ספגההראשוניחינוכה
לביתםשהובאופרטייםמוריםבחדחולגמראברית
-,מומסבתה,כלליים,ומקצועותרוסיתאותהלימדו

וכתיבה.קריאהלמדהליידיש,רה
וב-בוולקוביסק,בגימנסיהללמודנשלחה 13בגיל

בעירלבנותספרבביתללמדהחלה , 16בגיל , 1910
הפולניםהיהדויםאורחותהמרכזית.שבפוליןשופץ

והע-הפולניתאתשיפרההיאאותה.סיקרנוומנהגיהם
בוורשהחופשהבילויהרוסית.בספרותקרואמיקח

לעיראהבתהאתחיזקובביאליסטוקשנהבתושהות
הגדולה'.'העיר"בתעצמהאתהגדירהוהיא

השתלמה-1914 1912ובשניםלוורשהעברההיא
חוב-ופנינההלפריןיחיאלשלעבריותלגננותבקורסים

כלימיםילידהםשניובוופנינה,יחיאלשלביתםבדג.
כולוהתנהלארנן)עוזיוהבלשןוטושיונתןהמשורר
אלתר-יצחקלקורסיםשותפםשלביתוכמובעברית,

ולאה.נתןוילידומן
הקורסיםנדדוהראשונההעולםמלחמתבפרוץ
היובמוריםמולדוובסקי.לרבותמוריהם,עללאדוסה,
אלתרמן,יצחקקלוזנ;ריוסףטשרניחובסקי,ביאליק,

שלהעצומהההשפעהעלגרינבוים.ויצחקפיכמןיעקב
הק-שמולדוובסקיהעובדהמצביעההלימדויםתקופת
עלפרטי-פרטיםעםבזיכרונותיה,פרקים 12להידשה
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מלכתלימיםרוכינא,חנהוכהןחברותיה,ועלקורותיה
הבימה.העבריהתיאטרון

החת-כשיעוריהלבאתליאכלווגרלצהרוכינא"חנה
כהתעמלות.י t:1י- t:1וי t:1י- t:1חיתה'רובינאחנהעמלות.
לה-המורהכציפוח"היוהןהידיים,אתהניפהכשהיא
כשיעו-מיקםהואכולןואתאתלט,כחורהיהתעמלות

כשורההציבהואגולצהואתרוכינאחנהאתוים.
כשורהמיקםהואאותיאליהן.מחייךוהיההראשונה
עלגולצה,כאצבע.אלימצביעהיהוכקושיהרביעית,

ראשהאתאלימנענעתחיתההלב,אתלילאכולמנת
אתוחורצתסביבו,המתעופפיםהקטניםהמלאכיםעם

לשונה".קצה
החלקריה"עםשלי"'הרומן'מכנהשהואמה

למ,-סטודנטיתחיתה"כשאמייל.דהיהכששומרוני
לווך-נסעההיא ·בווילנה,'תרבות'בסמינרעברייםוים

כניכלעםיחד ,-20השנותכסוףהקיציםבאחדשה
הבינייםימישירתעלכעבריתקורסלשמועכיתתה,

מפן-יידישמשוררתכבראזמולודובסקי,קריהאצל
והס-העוניזעקתאתכנושאתמכליותרומזוההרסמת

הנערצתכשמורתםהיהודים.וילדיהןורשהנשישלכל
ספרייתנומדפיעללכיתה.תלמידיהעלוארצה,עלתה

משלהורומןסיפוריהמולודוכסקי,שירתספריהיו
לחזיתודמותהיצירתהאתלהעלותעכוריטבעיוהיה

התפניתייחסיתמבוגרבגילרק .הספרותיתהתודעה
-ל,באקדמיהספרותללמודוהלכתיהאחריםי ?jמעיסו
 .פועלה"אתחקור

היהכברשומרונישנים.שבעלפניהתממש"הרומן"
רא-ילדותלאהבתשיבהכמוואיןהשנייהכפעםגרוש
לחייהשביעי"כעשוררומנטיים.פצעיםלרפאכדישונה

כרצינות.מצהירהואחיי",חלוםאתלהגשיםהחלטתי
הכין-התוכניתאתוהשליםיידישללימודיפנההוא

המא-עבודתיידיש.כספרותשנילתואראוניברסיטאית
שלוהישראליהאמריקאיבפרקיםעסקהשלוסטר

-,דלתוארמחקרתלמידכאמורהואוכיוםמולודוכסקי,

מחק-לדבריו,בירושלים.העבריתכאוניברסיטהקטרו
הביוגרפיהשלהיריעהרוחבמלואאתמקיףרו

מולודוכסקי.שלהספרותית
שומרוני,מדגישמולודובסקי,שלהזיכרונותפרקי

ספרותכמייצגתשנחשבתמישלהאוטוביוגרפיההם
- nהמלכיןיידישסופרישלהטיפוסיוהמהלךהיידיש

חג-העיראלאירופהכמזרחהעיירהמן"התנועהמות.
כעירנולדלאמהםאישכמעטאותם.מאפיינתדולה

לעירועקרומשפחהובניביתנטשוהםכלשהווכשלכ
כהןשהיו-קייבאולוד!'וילנה,לוורשה,-הגדולה
עקבכחמשהתוססים.ספרותי-חכרתייידיתרבותמרכזי

היגרוהםהשנייה,העולםמלחמתורוחותהפוגרומים
מס-בדיוקזהלמוסקבה.אואיידסלכואנוסלאמריקה,

וסופ-כמשוררתלישראלעקירתהקריה.שלחייהלול
היחסאתלכחוןהמאפשריחי,דמקרההיאיידישדת

כשיריה".פואטילביטויזכהזהכלכתקופתה.ליידיש
שחופןשלההזיכרונותבכתבימזההאתהמה

רלוונטי?היסטורילמסמןאותם
קורותיהאתמייצגיםמולדווכסקישל"הזיכרונות

-,מלשפהוהפכההתעוררהשכהכתקופההיידיששל
אחדאףותרבותית.חילוניתספרותיתמבחינהדובית

אתלפרסםכקנאותהקפידהקריהכ:ךזאתתיעדלא
העברית.כשפהשליטתהלמרותביידישרקיצירותיה

שי-קובציתשעהוכהםספרים-20מיותרפירסמההיא

ילדיםספריחמישהסיפורים,קובץרומנים,שנירה,
היאכעיתונות.גםפירסמההיאמחזות.ושישהונוער

ופרקיסיפורים-40וכבהמשכיםרומניםשניפירסמה

מסעכתבותועשרהיסטוריותרשימותכמאהזיכרונות.

כיידיש".והכל-
שהשקיעהבלשיהמאמץעללספרנהנהשומרוני

תוחראפלבאוםב•לום,יי" riחלוםאתלהגשיםהחלטתילחייהשביעי"בעשור .שומרוניאמיר

הער-כרחביארכיונים-25כ"סרקתיהתרגומים.באיתור

ומשורריםסופריםתרבות,עסקני 22עםהתכתבתילם,
שלקפדניתסריקהערכתי . 1948עדכקשרחיתהשעמם
העתוכתביעיתונישלוהתרבותהספרותומדורימוספי
התנועותשלעתוכתכיקיבוציםביטאוניהתקופה,של

כקדימ,-שפורסמושיריםתרגומיעודהעלוהקיבוציות
תמונהלספקחיתההמטרהכספחאורשראולפנינים

מולודוכסקי".שלהליריתיצירתהטווחמכלמקפת
שיריםעשרההספ:רשירי 70מתון 60ליקטת
בעצ·תירגמתלעבריתתרגוםלהםמצאתשלא
שלה,המרכזיהשראהשירחנון","אלכוללמ,ר

להיכנסלןבערמהמכל.יותרשירתהעםשזוהה
דיר?לןמוכרשאינוהתרגום,לשדה

חוברחנון''אל"השיר

מולודובסקיכאשר ,-1945ב
עלהמהבוודאותידעהכבר

ומשפחתו.אתיהבגורל
היאלאסוןקשהבתגובה
ידהאצבעותאתכססה

תמורהפגיעהכדיעדהימנית

ריפויםשלשםבמפרקים,
ניתוח"לעבורנאלצה

אותהושגוחנון''אלאתתירגמומתרגמים"חמישה
שכתבההלרשטיין,קתריןפרופ'רקפטאלית.שגיאה
שגתה.לאלאנגלית,השיראתותירגמהקריהעלספר
לך/בחראחרןעםלךמצאחנון/'אלכך:נפתחהשיר

עודותפילותלנואיןוממתים/ממלחמותאנחנועייפים
מופיעהכשירשתבחר'.כמיבחראחרועםלךמצא

נכוןלאהובנהוהיאבח;רשפירושה'דערווייל',המילה
'אהמילהעםאותהשבלבלומתרגמיםחמישהידיעל

חנון/'אלנתכו:הם .עתה''לעתשפירושהדערווייל',
המ-אתמשנהשזהברורעתה'.לעתאחרועםלךמצא

מולוד,-שלהקלטהעלנסמכתיאניהשיחשלשמעות
בסרטבנוסף,'עדרווייל'.ואומרתהשיראתקוראתכסקי

 , 2008זוויק,אדוארד(בבימוי'התנגדות'האמריקאי
אומרלאהרבכיע;רפרטיזןשלהקבורהבסצנתד"ק)

מבו·זהשםוגםחנון,אלאתקוראאלאקדיש,תפילת

'עדרווייל"'.טא
תיקוןבבחינתהיאחשוך""ימישללאוריציאתו

כידיהותקנו 1952-1938בשניםשנה. 70שלבאיחור
כינוסםלצורךמולודוכסקישלשיריהמתרגמים 22

המאוחדהקיבוץכהוצאתלצאתהיהשאמורבקובץ
היוכברשיריההודפס.לאדברשלכסופואך ,-1948ב

הראשן·הילדיםמספריאחדבארץ.ואהוביםמוכרים
"פת-היה-1945בהמאוחדהקיבץוכהוצאתשיצאונים

ספרותשללקלאסיקהכאמורשנחשבהשער",אתחד
עברית.ילדים

נחוםשלללחןכרגשטיין,פניהכתרגוםהנושא,שיר
ברדי,נעמהידיעל(למשל,רכיםלכיצועיםזכהברדי,
מס-השיריםאלכרשטיין).וחוהארצישלמהנת,ןשולי
שלהמרודוהעוניהיהודיםהילדיםמצוקתעלפרים
הקיוםמלחמתעלכוורשה,היהדויםהשכונותתושבי

היהודים,העובדיםשלהניצולנגדהמאבקהיומיומית,
והפוגרומים.האנטישמיות

עבדהש"קדיהשומרוניכותבלספרודברבאחרית
היירי-הספרכתיכרשת 1926מספטמברהחלכגננת

הספרבתישלהמרכזיהארגון-ציש"אשלשיסטיים
הסוציאליסטית-חילונית,הנטייהבעלי-היהודיים

הטראומהיידיש.חיתההעיקריתהלימודיםשפתשכהם
ופואמהשיריםעשרותהולידוזהממפגששנגזרווהעצב
בפ,-יידישבעיתונותראשיתפירסמהשאותםגדולה,

ספ-כארבעהאותםכינסהמכןולאחרוכאמריקה,לין
 , 1934סוףעדציש"אבשרתכהוראההמשיכההיאוים".
לאמריקה.מוורשההגירתהערב

לכלב"התחפש"אלוהים
שלהקמתוסיפורעומדלאמריקהההגירהברקע

לכךשומרונימתייחסעמובראיוןקומוניסטי.עיתון
ואב-פעיליםקומוניסטיםהיוובעלהשמולודובסקי

עדותלכךהביאהואשלוהמחקרבעבדותטי-ציונים.
סופ-בקרבמחלוקתפרצה-1931"בראשון.ממקור

הק,-תומכילביןהבונדיסטיםביןכוורשהיידישדי
האנטישמיהפשיזםמתעבת-מולודובסקימוניסטים.

הקומוניס-הרעיונותואוהדת'הכובד'עוינתהפולני,
הפולי-מולהפובליציסטיתבחזיתהתייצבה-טיים

הספרות.שלהבונדיסטיותוהמפלגתיותטיזציה
עי-הקימוקומוניסטיםסופריםוקבוצתהיא-1934ב

(חבר).'פריינד'בשםקומוניסטיותנטיותבעליומיתון
~ 
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האידיאולוגיהנגדהמאבקחיתההעיתוןממטרותאחת
"שלאמולודובסקי,כיצדתוהה,שומרוניהציונית".

כתבשלועריכהייסודוליזוםמלהטיףימיהכלפסקה
ספרותיים,ולענייניםלספרותהמוקדשביידיש,עת
רע·'חבר'הקמתענייןאתבזיכרונותיהמזכירהלא

הקן·הפרקאתבמכווןשהעלימהרומזובכךרינתו",
בחייה.ציוניוהאנטימוניסטי

האידיאולוגיותהתמורותאתמנתחאתהאיך
בה?שהתחוללו

עירוניתממשוררתחייה,תחנותביןנדדה"קריה

שלוול Jהמהעונישבראתהזועקתחברתיתלמשוררת
הקן·הרעיוןעםהמזדההלמשוררתוהוריהם,ושרהילדי

 ·יהאמרזםיהקפיטלנגדלמתריסההסובייטי,מוניסטי

השתייכותועו.דבאמריקהההתבוללותאתוכואבתקאי
פרו·קומוניסטייםלארגוניםאוהקומוניסטיתלמפלגה

עלי·כלכליתשנתמךו'חבר',בפולין,חוקיתבלתיחיתה
תחילתלאחרששנהכךכידעדנרדףהסובייטים,ידי

נא·המערכתוחבריהשלטונותבידינסגרלאוריציאתו
חב·לארצותסופרתויזתלהשיגהתארגנהקריה .סרו
מאחור".נשארבעלה .ונסעהרית

פסקהלאמולודובסקי-1935בלאמריקההגיעהעם
-להשיגמאירופהיקיריהלחילוץבהשתדלויותלעסוק
לנסותלפולין,הגרמניםפלישתולאחרלבעלה,אשרות
לק·רקומשפחתו.מולודובסקי,לייבלאחיה,אתלחלץ

כמ·מותואתמצאשאחיהלהנועדהמלחמהסוףואת
ובתםאשתווכיברח,שאליוהרוסיבאזורעבודהחנה

הגרמ·בידינרצחוהכבושה,בפוליןשנותרוהתינוקת,
~לםאתהטילוהמלחמהשמוראותכותבשומרונינים.

ומשפחתו.אחיהשלהירצחם"במיוחדשירתה.עלהכבד
חש·פוליןעםהמכתביםקשרכאשר , 1940מתחילתכבר
הספרותיותהבימותברובפירסמהנותק,ולבסוףתבש

והזעם.הדאגההחרדה,גודלאתהמתאריםשירים
מולדוובסקיכאשר ,-1945בחוברחנון''אל"השיר

בת·ומשפחתו.אחיהבגורלעלהמהבודואותעדיהכבר
הימניתידהאצבעותאתכססההיאלאסוןקשהגובה
נאלצהריפויםשלשםבמפרקים,חמורהפגיעהכדיעד

לרחלבעיקרתקופה,מאותהבמכתביהניתוח.לעבור
הליכיואתהפגיעהאתתיארההיאולמשפחתה,קורן

 .שומרוניאומרשעברה",הקשיםהטיפול
השואהמשוררתהיאשמולודובסקיכותבאתה

הגדולהיצירתהשכלהיחידהואוליהמובהקת
בת·בשיריהוכילכך,יוחדהארוכהתקופהכמשך

בארץ?התקבלזהאיךכריתות.גטלאלוהיםבה
'באיןהשירהדתיים,שלזעמםאתעוררה"היא

כיבשם/ליקוראתאינה'אמימאו.דהכעיסלי'קורא
רחוק/אביכיבשם/ליקוראאינואבימתה/אמי

חמדאלוהיםכיבשם/ליקוראאינוהואגםואלוהים
מג·והואלכלבןהתחפשהואפורים/שלמשחקלו

מלפ·אגרשנושבמקלעדבלילות/יללוכךכלביה
בתחינה,היאהסוגרתוהשורהמנוח:לישייתןןיב

אלוהים.'בלאאחדרגע tרגענוחא ...לבי'נוחא
נעי·החרדית.בעיתונותקשותתגובותעורר"השיר

'המ·מולדוובסקיאתכינהרוכשהעיתונאי ,'הצופה'תוך
יוצרנגדכך'להתבטאוהוסיף,הקומוניסטית',שוררת
שן·הלשונותמכלאדםבנימיליוניםשעשרותעולם,
מופק·ציניתנפשרקמסוגלתנפשם,אתלפניופכים
רשימהפיוסם'דבר'ועיתוןהגיבהלאמולדוובסקידת.'

יל·שירלהוציאשלה,השואהשיריבכלפולמוסית.

גרמני'.'המילהאתאחתפעםמזכירהלאהיאזים,
~רז?~י:,ךהשכותרתוילדיםשירכותביםאיך
רז~רו? ·זקמוי~חפה,

'ילדיםשלההילדיםשיריבספרהודפס."השיר
יםיהיידהספרבתירשתבהזמנתחיברהשהיאיהדוים',

יידישלימודלספרהיהואשרהצפונית,באמריקה

-20ה',שנותמולודובסקיוקדיהלב,שמחהמולודובסקילייבלמימין:
ןליטמחתמשפדיבותבא/וםלבאפארתומיהצוקדרורפוםליצ

לשואהחסהי .החשבוןאתעושההיא ·הזהבשיר .קנוני
כאמוראלאאדם,בנינגדלאאך-טענהשליחסהוא
שה·חשבההיא .הנביאואליהועולםשלריבונוכלפי
לאהיהודיהעם .בגולהלחייםחינוךהואהיהודיחינוך
שלוהלאומיותהשואה.בתקופתהעמיםככלהתנהג

אותנו',יצילהואברוך'הקדושבאמונה,רקהתבטאה
שב·ואלההציוניםהיושניצלוהיחידים .מעשהעשולא
לאמריקה'.'כלכליותמסיבותדחו

הקפי·שאמריקהעולהמולדוובסקישלממכתביה
הז·עםאותה.תיסבלוהמתבולליםוהיהדויםטליסטית

המתאימההאכסניהאינהשאמריקההבינההיאמן

להשנודעולאחרותרבותה.היידיששפתשללשימורה
עלשהתבשרהולאחרפולין,יהדותשלהחורבןממדי
הבטוחשהמקוםחשההיאומשפחתו,אחיהשלמותו
שראל.יבארץהואיהיהודלעם

ששומרונילבטים,אינספורהזאתלתובנהקדמו
האופ·מןריחוקהניכר 1943סוףעד .במחקרומתאר

לרוסיה,לעקוראפשרויותבחנהוהיאהציונית,ציה
מכת·בכל .ולברזיללקנדהלארגנטינה,לבירובידז'ן,

עלמועליתשאינהרקלאישראלש"ארץעולהביה
כאופציה",כללמועליתשאינהאלאהשלילה,דרך
שומרוני.כותב

תעסו·כאפשרותהצטיירהפלשתינהאחרבשלב
מהרעיון,נלהבתלאגם"היאאידיאולוגית.ולאקתית

'האםהשאלה,בגדרעדייןהיאלפלשתינהוההגירה
שכתבהיכפהעולם?'"אתלהפוךכדאיכךלשם

חב·עםשלהלתכתובותנדרששומרונילידי.דבמכתב
לקא·נבחרשהיטלרלאחרחושדיםכתשעהבמשךדיה

בליבפוליןגאתהכברוהאנטישמיותבגרמניהנצלו
אםתהתההיאאלה",כלולמרות"עדייןמעצורים.

לישראל.לעקורכדאי
השר·מולדוובסקישלהציוניהמהפךשומרוני,לדברי

עלהמוסמכותהידיעותקבלתלאחר ,-1945ברקלם
להיענותהחליטוהזוגבני .ומשפחתואחיהשלמותו

יוליעדממרץבישראל,מקדיםביקורלערוךלהצעה
יהודיתשלבהזמנתןהפועלות,מועצתכאורחי , 1949

הפועלותמועצתושליחתגבעקיבוץחברתשמחוגית,
מן·מזכ"ליתאידלסון,ובבהבאמריקהחלוצות"ל"נשים

לכ·מולודובסקיהוזמנההמקדיםבביקור .הפועלותעצת
פועלימפלגתשלהראשוןהכינוסאתבנוכחותהבד

אביב.בתלהעםבבית 1949במאי-7וב-&בישראלארץ
דובקפלןאליעזרגוריו,ן·בןדודנאומיהםנשאובכינוס
האורחיםאתמהבימהרכהיבמאירסוןגולדה .יוסף

וקראההברכותעלבשמםהשיבהמולודובסקי .מחו"ל
 .בידיישכמובןהכל-כחולמים""היינוובהםמשיריה

בגי·האירועעלכתבוהמשמר"ו"על"דבר"העיתונים
המחרת.יוםליונות

בן·גך·שגילהלכאורה"הסובלנותשומרוני,לדברי
שאפ·מולודובסקי,שלבלבהתקווהנטעהליידישדיון
משלנו',אחד'הואאחותה;לצדזויחיוהשפותששתישר

טפ·המציאותמהארץ.נלהבבמכתבקורןלרחלכתבה

קצר'.'זמןכעבורפניהעלחה
~ 
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כדשלוןדשראל,
מר·שלהאוטוביוגרפייםבזיכרונותיההאחרוןהפרק

שנתהועד 74מגילאותובתנההיאנעלם.לודובםקי
לסיגריה,אהבהשירכתבהשאףכבדה,וכמעשנת '-79ה

הכותרת,אתלוהעניקההיארופפת.חיתהבריאותה
לזיכרו·יותרמתאימהכותרתאבלובחזרה","לישראל

בכתבהעמודים 12כישלון"."ישראל,תהיההאלהגרת
אותםשאיתרשומרוני,על·ידילראשונהנחשפוידה

יורק.בניוירואבארכיוןהמשוררתשלהפרטיבעיזבון
מר·קדיהשלעזיבתםנסיבותעלאורשופך"החיבור

 ·בלשניםשלושהארץ,אתלבשמחהובעלהלודובסקי
שומרוני.אומר ," 1949בשלהיאליהשעקרולאחרבד

לנירולחזור 1952באוקטוברהארץאתלעזוב"ההחלטה
ליש·עקירתםשלהגדולהמאמץהשקעתלמרותיורק
איומה".כבגידהכאןנתפסהואל

מרשימהאישלהכפישלאשביקשהכמי-האם
חמשו·דאגה-בישראלטובתהדורשישלאינסופית

האםאור?יראהלאובחזרה""לישראלשהטקסטרדת
אותהאיכזבהאופןבאיזהבמיטיביה?שבגדההרגישה

כעבורייחשףשהטקסטביקשההאםהצעירה?המידנה

באדמה?עמוקתהיהכשהיאשנים,

שומרו· . 1950בפברוארלישראלעקרוהזוגבני
שבוהניסוחהיהלארץעקירהשהביטוימדגישני

ובטח"הגירה"במילהלא-מולודובסקיהשתמשה
ושתיאביהנותרובאמריקה"עלייה'.'במונחלא

ומשפחותיהן.אחיותיה

שנותבאמצעמולודובסקיחיתהלישראלכשהגיעה
מכלפניםקבלותכמלכה.התקבלהוהיאלחייה,-50ה

ואוד·ורשהקייב,מימיהסופריםוחבריהחברותיהעב;ך

יחיאלשלמהקורסיםחברותיהוגםבארץ,היושכברםה,
שומ·וכותבמוסיףמה:רדידירתה.אתפקדוהלפרין,

עםקרוביםאישייםקשריםויצרהחישדה"היארוני,

והמפלגותההסתדרותהמדינה,צמרתהיישוב,מנהיגי
הסופ·קהילתועםמפא"י)(ובראשןהסוציאליסטיות

ספרותיתלדמותוהפכהוהרוח,הספרותואנשיוים
כחברהנרשמההיאומפורסמת.פעילהוציבורית
בקונג·כצירהמטעמה-32המהמקוםונבחרהבמפא"י

 '.'-1951בבירושליםהכ"גהציונירם
יו"רכצנלםון,רחלידיעלמולודובסקימונתהבארץ
 ·מטביידישעתכתבולערוךלהקיםהפועלות,מועצת

לחברותשיועדשמו,(בית)"חיים"הפועלות,מועצתעם
סדר·שהיהלב,שמחההיידיש.קוראותהחשדותהעולות

במ·לינוטייפ-·ןר 9מכונותלישראלייבאיורק,בניור~ם
נוצקושבואביבבתלדפוסבביתכשותףלהיכנסטרח

בפולנית.לעיתוניםהעופרתלוחות
לעזובהחליטהכשמולודובסקישנים,כשלושכעבור

לעזי·עילה"חיים"שימשלאמריקה,ולשובישראלאת
לושגרםבעלה,שלהדפוסשותפותעסקקריסתגםבה.

נימוק.היווהרבים,הפסדים

 12-שניםשלושבמשךכרבעוןלאוריצא"חיים"
-30וכעמודים 48הכילגיליוןכלהכל.בסךגיליונות

 ·לקוהפועלותמועצתדברבהבאתשהתמקדופריטים,
 · nההעולותשלקליטתןאקטואליים.בנושאיםואותיר
ובחקלאות,בחרושתהפועלותובמעברות,במושביםשדות
חמדי·הישגיעלוכתבותילדיםחינוךבקיבוצים,נשים

ועו.דומנהיגיהההסתדרותהצנע,משטרהצעירה,נח

ספרים.וביקורתסיפוריםשירים,כללזעוםחלק
כמו·למשוררתראויהספרותיתבימההיהלא'"חיים'
 ·תעפוליטישופרהיה'"חיים'שומרוני.אומרלודובסקי",

לארגוןשהשתיירקטן,ספרותיחלקעםמטעם,מולתי
הצעירה,במדינההציוניתהעשייהקלחתבתוךשולי
לוושהיהוהמפלגתי,ההסתדרותיהמדיני,הממסדבתוך
בראשעמדולאוהשירהשהספרותקוראיםקהל

שלהמקצועי·םפרותימחלומהרחוקהיהזהמעייניהם.

לגביאותההגבילהאידלםוןבבהבנוסף, .מולודובסקי
אותהשהעסיקהההסתדרותיתוהמערכתהספרותי,החלק
 ·פןבתעמולהולעסוקבמפא"יחברהלהיותעליהלחצה
 ·נקנפשהשקיבלה.הכלכליתלתמיכהבתמורהליטית

כאלה'.'מענייניםעה
שפ·כדיעד'חיים;בהוצאתעסוקהכההייתי"אני

לי·מולודובסקיכתבהלכתוב','זמןליהיהלאשוט
והתחלתימהכתיבה,מתרחקתשאני"הרגשתיזי.ז

לע·ושםיורקלנירחזרהמישראל,הסתלקותלשקול
עבודתי'.'אתשרת

שי·הםיארקלנירוהחזרהשהעזיבההאמינה"היא
"ישראלשומרו'ני.כותבלםו;~ך",המזוראתלהביאר

 ·חמדיייסודשלההיסטורייםבמאמצים.מדיעסוקה
ות·יידישלשפתהמדינה,כשפתהעבריתבקביעתנח,

להויכהיאאיןכךועםבישראל,עתידאיןרבותה
ספ·ליצירהנוחכראיננהישראלכךובשללהשלים,

 ·לפישהיידיש,אתלהצילמנתועלביידיש.רותית
אינההיידיששםבאמריקה,האחרון:במפלטעול

גדול'.'קוראיםקהלעדייוישושםנרדפת,

 .-20השנותתילחתוי,לובנםעןסוברגלודד
 Elisheva Kitrossky :צילוםייהחבתהאההיראהכנ

כברהיתה"היאשומרוני:

לברגלסוןכשהקדישהבשואה
יששלי'.הנייר'גשראת

למיביידישמשמעות
רקלאהשיר.אתמקדישים
כלזה.אתקוראברגלסון
ומבין"רואההעולם

הנערץלמורההאזכרההתקיימה 1952באוקטובר
למותו.עשורבמלאתהלפרין,יחיאלמולודובסקישל

עלתהמולודובסקיהבימהבאולםשהתקיימהבאזכרה
יכולותיה"למרותמראש.שהכינהנאוםלקרואלבמה
ביידיש,דבריםלשאתבחרההיאצחה,עבריתלדבר
אתזובהזדמנותולהפגיןהשפה,שלנציגתההיאכאילו

שומרוני.אומרהשפות'",'מלחמתימיבעצםעמדתה,
תלמידהשהייתי"היותמולודובסקי:כתבהביומנה
רע·עבודתואתאזכירשאניממניביקשוההםבקורסים

לדברכשהתחלתיעליו.לספרמההרבהליהיהשייתו.
ממניביקשהרםובקולהאלמנה,אשתוהתפרצהיידיש

עור·שאנילהםאמרתיאותי.הנעיםזהעברית.שאדבר
לתפוצותאותוששולחיםביידיש,עתכתבבישראלכת
עוולהשוםרואהושאינייידיש,מדברישראלעםבהן

רקשאדבררצתההלפריןגברתאבלביידיש.שמדברים

עדישבנומהערב.הסתלקנולאלזבחהפסקתיעברית.
לשניים'.'קרעתישליהדרשהשאתאלאהסוף,

"פנינהשומרוני,כותבשלוהמחקרבעבודת

עד ...מולודובסקישלהאהובהמורתהחיתההלפרין
המ·היאפנינהובנפש.בלבחברותהיוהןזה,למשבר
מולודובסקישלהילדיםשירישלהראשונהתרגמת
 , 1935-1934בשניםלילדים'ב'דברשפורסמולעברית,

ואח·מלצרברגשטיי,ןגולדברג,שאלתרמן,קודםעוד
אותם'.'תירגמווים

מולודובםקישלודבריההדרמטיתהמכתבקריעת
משקפיםבישראלכשפההיידיששלהלגיטימיותבדבר
שהיאהרבההחשיבותבדברהמשוררתשלעמדתהאת

עםאחדבקנהועוליםותרבותההשפהלשימורמייחסת
מל·חיתה"אזכ:ךעלשכתבהומכתביםמאמריםעשרות
הנאה",שוםמכךחיתהלאוליבישראל,השפותחמת
ביומנה.כתבה

שלושכמעטבמשךכאזרחיםבישראלשהוהזוגבני
באמר;ךנכשל,בארץלבשלהדפוסשותפותעסק .שנים

הפסידוהואאותורימולבשלששותפיומספרשומרוני
לאמרי·הוזעקהמולודובסקי 1951בספטמבררב.כסף
הזוגבנידווי.ערשעלששכבמאביהלהיפרדכדיקח
לחזורההחלטהבלבםוגמלהחושדיםכשלושהשםשהו

 . 1952באוקטוברעשואכןוכךהבריתלארצות
היאובראיונותבעיתונות,נדונהמהארץ"ירידתה

בליביידיש,ליצוריותרלהמתאימהשאמריקהטענה
 ·לעבארץהתנאיםכינמנע,הבלתיהמשתמעאתלטעון

לענייוהתייחסומהכותביםחלקמתאימים.אינםזהביין
'יוד·כלפימופניתאזשחיתהאופייניתבביקורתיותזה

היזהרהעדייועזיבתהשניםחמשכעבוראפילווזים;
שומרוני.כותבבעיתונות','

לרדרבסקי?רמשלמבטהרמנקרדת
שהוטלולמגבלותהתייחסוהירידהלגבי"הסבריה

הקשיםהפיזייםלתנאיםוגםבארץביידישהיצירהעל
 ·הצבשלהמעקבלכךהתווספוהצנע.בימיעבורהמדי
דורה,אחותהעםפעולהלשיתוףבחשדאחריה,זורה

קשייםהערמתבקומוניזם,איי·בי·האףידיעלשנחשדה
יורק,בניוהגוססאביהאתלבקרמהארץיציאתהעל

לב".שלהדפוסביתבעסקתהכלכליהכישלוןלכלומעל
הבל·ראשון"ב"מקורפירםמהשעברהשנהבינואר

ביוגרפיהשכתבהכהנא·ניומן,זלדההיידישחוקרתשנית

"ני·שכותרתומאמראו:רראתהשטרםמולודובסקיעל
כינתה,שהיאמהאתשתיארהמשוררת','מחיקתסיון

יורקבניוהגדולההמשוררתלמותהציוני"העדר"תגובות
בארץ.העיתוניםידווחוזהשעלהואטבעי"אך .-1975ב

בארץרביםידידיםלקדיההיוהרבים,פרסומיהמלבד
 ·הרלתדהמתי ...באירופהצעירמגילעודאותהשהכירו

העיתוניםרקלא .פטירתהעלדיווחשוםמצאתילאבה
לא'הארץ')אחרונות;'ידיעות'מעריב;(כגון:בעברית
אותהשלביידישהיומיהעיתוןאףפטירתה,עלדיווחו
ומשן·סופרתמדיווח.נמנענייעם',לעצטע'דיתקופה,

כולם,עלהאהוביםנפלאיםשיריםכותבתדגולהרדת
קרה?מהמההיסטוריה.אותהמוחקיםמותהולאחר

פטירתההוזכרהלאשבעטיההסיבההנראה,"ככל
בא·הרוחמאנשיאחדאףידיעלאמת,בזמןקדיהשל
חיתהבעברית,אוביידישספרותיתבמהובשוםרץ

לאעדחתגובתחיתההתגובהמהארץ.ירידתהאחת:
 · nאשללדעתםלרדתמנסיםולאבנסיבותמתחשבים

קו.מיישריםוכולםפעולה,עלמחליטהעדרוים.
כהנא·ניומןוכותבתמוסיפהעוולות','שתיפה"יש

העיתו·עורכישליכולתםאי"הראשונה,במאמרה,
תגובתםוהשנייה,קדיה,שלבקשייהלהתחשבגרת

אתהקולקטיבי.מהזיכרוןאותהלהשמיטהאחידה
שלקריהבעובדהנעוצההיאלהבין.ניתןהראשונה

 ·הישראלרובכאשרקשה,להכשהיהללכתלאןהיה
 ·החליהשנייה,העוולהאבלכזה.מפלטהיהלאלים
העדהמהתנהגותלסטותרצוןאויכולתמבליבתלםכה

 •יותר".הרבהבעיניחמורה
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