
 ~י:ן(
c:= === 
ו~

נלוו"נפרדות"דרכינו
השלום>בתנועתשלונסקיאברהם<על

מאיףסיעקב

בכתביהדעתעלליעולהזהרעיוןוזיכרונות.ודםבשראדם?הר ~
LLJ הבא.הפרקאת
אתומשרתכרגילמסתובבנסיתאישחאצקלב"כסית".אחדלילה

א.שם?היהלאמיבאמת,לילה.באותונתאספוכולםהאורחים.

ואפילוואחרים.חפרחייםגלבוע,אמירמגד:ומתיאהוון ,ונסקישל

הוויכוחאתנסיתלתוךנתןאיינישלמ"קליפורניה"עמושסחףהזוג
הנודעהתנ"ךוקרייןרבי><היוםזוהראוריביניהם:שהיההמתמיד

מהתנ"ך:בפרקישראל""קולשידוריאתלנוהנעיםשבתלילשכל
א.ב.שםהיההאםאוכמני?עזריאלגםשםהיההאםגורביץ.עמיקם

מונוגרפיהשכתבומישניםעשרותבמשךלדרךהנאמןחברויפה,

רפאלשמיר?משההיההאםשלונסקי?אברהםעלומעניינתגדולה
שלומסלתהמשמנהשםהיועתה.חשובלאזהאך .אזכורלאאליעז?
 ...הישראלייםוהאמנותהספרותעולם

זההרי ,עליושמסופרהלילהבאותושם,בפירושהיהחסראחדאיש
 ,זייןאלכסנדרעלהנפלאהשיראברייק","שייר,משוררפןאלכסנדר
מנוחותיואתעורךהיהפןאל.היום.עדהנוערידיעלומרוקדשמושר
אז.שלדיזנגוףשבכיכרב"קנקן",הקטנה,אביבבתל ,אחרבקפה

מלא.היההחדרכילילה,באותואחריםגםשםהיוודאיאך
זההקהל.כלבפני ,כדרכושלונסקיאתוהיללאזשיבחאלתרמןנתן
שלהחמישיםליובל"אקדמיה"עדיןזוכראניבשבילי:חידושהיהלא

הבמהעלנחמני.שברחובהראשון,ה"קאמרי"באולםשנערכהשלונסקי
"מורנובלשוןשלונסקיעלשדיברוגולדברג,ולאהאלתרמןנתןגםהיו

אחריננסית,לילהבאותואלתרמןהוסיף"אבל",אברהם". ,ורבנו
פניעל " ..בל~.דנפרדות"דרכינושלונסקי:אברהםאתמאודששיבח

שללחברותוכיווןשאלתרמןהביןאחדכלרחב.חיוךנראההנוכחים
בכינוסיםולהשתתפותוהישראליתהשלוםבתנועתשלונסקי

בעודבעולם,שוניםבמקומותהשלוםתנועתשלועולמייםבינלאומיים
תמךולאהישראליהשלוםבוועדהשתתףלא ,אלתרמן ,עצמושהוא

המילים.שלהפורמליבמובן ,במפעליו

בשנותהישראליתוהאמנותהספרותבעולםאסכולותשתיהיוובאמת

שלונסקיכמוכאלההיוהשלום.לתנועתביחסוהשישים,החמישים
השלוםבתנועתלבםבכלשתמכו ,פןאלכסנדרהמסוכן"ו"הקומוניסט

32 
 313-312גליון

 •אלתרמןכמוהצדמןשעמדווהיו-

נפגשנושבו"קנקן"בקפהמישיבותינורקלאפןאלכסנדראתזוכראני
השלוםתנועתשלהמייסדבקונגרסעמנויחדהשתתףהוארבות.

ועדנשיאפורמליתשהיה ,יערימאיריבל"אשם<היו-1949בבפאריס
ח"כשםהיה .לקיומוהראשונותהשניםעשרבמשךהישראליהשלום
בנוגעהאלה.השורותכותבוכןבר-יהודהישראלח"כ ,טוביתופיק
המפלגותכלכינשיא,נשארהואשפורמליתלאמוראפשרליערי

התפטרותו>.קיבלולאשמעולםושובשובוהודיעוחזרו

לאוהואמשלונסקיביקשהישראליהשלוםשוועדדברהיהלאובאמת
<והןשלוםבעצומותבאספות,בפגישות,השתתפותאחריו:ממלאהיה
נוכח,תמיד ,ערתמידונו'.בינלאומייםבכינוסים >מ.י-רבותהיו

יעקבאתעמוקה,הערכההעריךהואיערימאיראתמתעניין.תמיד

הקריןהואבלבו.מקוםהשאירל~ר~הוגםנפש,אהבתאהבהואחזן
אותנומנחםהיההואוחס.דשלוםשלבעתידותקווהאמונהמסביבו
עודשזה"תראוהערבים:עםומתןהמשאעל ,למשל ,אומרוהיהתמיד
יבוא".

השלום,תנועתשלהבינלאומייםבכינוסיםשלונסקיאתלציירהיטיב

ב'צוותא',שבדבריו'מעריב',שלהוותיקהעורך ,רוזנפלדשלוםמר
אמר-שלונסקיאברהםשללמותולעשורשנערכהמיוחדתבאספה

וכךישראל.אהבתמתוךהשלוםתנועתבכינוסיהשתתףששלונסקי
רוזנפלד:אמר

נוסעשלונסקיהיהשאליהםשלום,לענייניהבינלאומיים"בקונגרסים
העולםזרועותהחובקת ,שלוישראלאהבתאתייצגהואתכופות,
אם-כךעלאיתרדיברנופעמיםוכמה-ידעכמוהומי .כולוהיהודי

עודשאין-שלוראותוומנקודתהפוליטיתתפיסתופיעלאחדכלגם
 ,שלוהעליוןהקיומיהאינטרסהואהגושיםביןשהשלוםבעולם,עם

הגדולותהעריםעשרהשתיםאובעשר-<מפוזר>ישראלעםשהרי
הראשון.החזיתבקוהןהאטומיהאיוםשלזהובעידןוהמערב,המזרחשל

משפטאחרקצרזמןבמוסקווה,השלוםלוועידתשלונסקינוסעוכאשר
עלמאפילהאוניברסליסטיהסוציאליסטיחזונואיןבירושלים,אייכמן

ואומרהרמההבמהמעלדברונושאוהוא ,כציוני ,כיהודיתחושותיו

בפוליןהאחרוןבביקוריאישיתגםשחוויתיאחריוהיום,-קבל-עולם
במכונת-המוותהתבוננותמתוךומאיידנקאושוויץ,מחוויותמעט

נתינתםבעתאותםמשהבנתייותראףהדבריםאתמביןהריני-האיומה

שלונסקי:אפואאומר-
במלחמתעליושבאאסונואימתאתמחדשחישעמנואחרלכאן"באנו

להשמידוהאפשרותעצםשלהשטניתהממשותאתהאחרונה,הזוועות

התחמקותשאיןההשכלמוסרואתטוטאליתומאורגנתמתוכננתהשמדה

גדולאתעמנוששפטההיסטוריהמשפטלאחרלכאןבאנומפניו:
בעינימסמליםושכמותושהוא ,אייכמןאודלףתת-אדם,אותו ,רוצחיו
על ,נעקרשלאהרעשורשעלאזהרהשלסמלכולושבעולםהטובים

"במלחמהשלבמשטרואשרבעולםמהבהבשעודהחייתיהפוטנציאל
טעינושתמול-שלשוםהג'ונגלאתבתוכנולחדשעשויהואכבמלחמה"

 .לעקירתוערובההיאבלבדמציאותהבעצםהציוויליזציהכילחשוב
מבג'ונגליותרעודשקרבנותיהםמתורבתים""טורפיםשלג'ונגל

בתוכם".ועמי-תמידהחלשיםהםהבראשיתי
המשמר','עלשלו",ושלונסקיאחד"כלרוזנפלד:ש.שלמאמרו<מתוך

20.5.1983 (. 



אתמקרובידיעהמתוךכן'

יכוליםהננוומעיניושלונסקי
גישתוחיתהשזולאשר

לתנועתישלונסקשלהאמיתית
הביאואלהשיקוליםהשלום.

פיהםועלהשלוםלתנועתאותו
השנים.כלפעל

 .בענייונייעתישס

זיכרונותפרקשלראשוןפרסום

 ,מאיוסיעקבשכתב ,מענייךזיכרונותפרקשל ,מפוסראשוןפרסוםזהו

שלונסקיאברהםבמשוררעוסקהפרק .עדייךנדפסולא , 1983בשנת

רביםומשורריםסופריםנזכריםכךאגב .השלוםתנועתעםוביחסיו

שפעלו ,לעולמםשהלכוומהם ,היוםעדעמנוהחייםמהם ,אחרים

השלום.תנועתלפעילותבהקשרם ,והשישיםהחמישיםבשנותבארץ

* * * 
נסעלהעלהחזןיעקבגם

שלונסקיעלב'צוותא'בדבריו
א.שלפעילותועובדתאת

השלום:בתנועתשלונסקי
התרגוםבעבודת"שקוע

תמידמצאהוא-שלוהענקית
פעילההשתתפותלהשתתףזמן

בכלמוסד'בכלפעולה,בכל
שהםתקווהבושעוררוכינוס,

השלום.ענייניאתיקדמו
הציונות,שלעתידהאתיבטיחו

כוחותאתויעמיקויחזקו

כוחהאתויחזקובעולםהקידמה
-הסוציאליסטיתהציונותשל
ההומאניהסוציאליזםכוחותאת

 .כולובעולםוהדמוקרטי
לאהמועצותמבריתבהתייאשו
כתקוותהמהסוציאליזםהתייאש

האנושות".שלוהיחידההגדולה
לספרותדףהמשמר'<'על

 .) 1983במאי' 20ולאמנות,

מעולםהבינותילאאחדדבר
רתיעתואתהמנוח:אברהםאצל

רוסיםסופריםעםמפגישה

מפגישהרתיעתולמשל'כמו'שלהם,הגדולהאמנותיהמתרגםהיהשהוא
שולוכובשלו.השקט""הרוןאתלמופתתרגםשאברהםשולוכוב,עם
אפשרותאףליוחיתההשלום,תנועתשללקונגרסיםלעתיםבאהיה
שלונסקיאךעליון'בחסדשלוהמתרגםשלונסקי'אתבפניולהציגקלה
לשכנעו.יכולתילאאופןבשוםאבה.לא

ומזכיר ,שבדרוםווגתווקיבוץחברבארץחייוכלשהיה ,מאיוסעקבי

שלונסקיעםלהיפגשהרבה ,השלוםלמעןהישראליהוועדשל ''נצחיוו

 "'גילוי'על .נדפסשטרםזיכרונותספר ,עצמועדותלפי ,כתבהוא .יויבח

עלמאיוסשלבדרביולעמודאפשר ,הזהבפרק ,לפחותאחדוימעני

שאתמספרמאיוס .החייםשנים,אנשים, ,הענקוספרו ,ארנבורגאיליה

עיןאיש ,פורתאליהוהמתרגםתרגםהספרשלהחלקיםשלושתכל

שמורהידוכתב ,מהמשוםלאוריצאלאהשלישיהכרךאך .החורש

לידיעתוהובאאילושמחהיהלדפוסהמביאהישראלי.השלוםועדבגנזי

 .השלוםלמעןהוועדשלהארכיוןהיוםמצויהיכן

שלושהבחייופרסםהוא .הואאףבכתיבהידושלחעצמומאיוסיעקב

שיצא ,לניןעם ,צטקיךקלארהמשלמתורגםזיכרונותספר .םיספר

במאבקהעממיתהדמוקרטיה ,עתדיםאתבוניםעמים . 1943בשנת

 ,לאוריצאוכך . 1951בשנת ,מרחביהפועליםתיבספרשיצא ,ובבנייך

 ,ישראלבארץהארציהקיבוץקיבוציעלספרו ,ביידיש ,בפוליךעוד

 . 1937בשנת

השומרשלהמרכזילארכיוןשמורות ,כאךהמובאהפרקעלהזכויותכל

 ,מהארכיוןנשיאלתלמהמיוחדתתודהחביבה.שבגבעת ,יערידי ,הצעיר

כאןחייבאינניארנבורג.איליהאלביחסואברהםאצלחזרדומהדבר
מסוימיםמשפחהלקשריטעןאףשלונסקיפעלו.ואתהאישאתלהציג

מעולם.פניםאלפניםעמונפגשלאאךארנבורג,עם
"אנשים,ארנבורג:שלהאוטוביוגרפימספרוקטעיםשנילצטטאהבאך

אליהומרוסיתהחיים,שנים,אנשים,ארנבורג,<איל.החיים"שנים,

שני ' 1961הפועלים,ספריתהנגבי'דודבעריכתכתביםסדרתפורת,
ניתרגםכיאםיצא,לאהשלישיהחלקאךחלקים,ג'במקורחלקים;

הישראלי>.השלוםועדבארכיוןמצוייםהתרגוםמןודפיםבחלקו'

משלחייםפרקישתיאר ,'אבחלקהפרקיםאחדבסוףהקטעזההיה
ארנבורגשלוידידויהודישהיהמודיליאני'והטרגיהמהוללהצייר

הראשונה:העולםמלחמתבסוףעודבפאריסשהותובתקופת

אתרוחיבעיניורואהמביטאניהבאים.לדורותיספרומודיליאני"בדי

אהבכמההרחוקים.נעוריידיד

להם!חרדכמההבריות,את
"שתההכתבנים:להםיכתבו

אך'מת",השתולל'לשיבוח,
שלגורלו .העיקרזהלאבאמונה

במהודקהיהקשורמודיליאני

ואםבזמנו.אדםבנישארלגורל
הדרמהאתלהביןמישהוירצה
אתיזכוראלמודיליאני'של

המרעיל,הגאזאתאלאהחשיש,

אלה,שלגורלםעלנאיחשוב

שללציוריוגםוששימשו

צווארםסביבאשרמודיליאני'
טבעת-הברזל"ובהדקההלכה
 .) 130ע'א'חלק<שם,

פגישתועלהיההשביהקטע
עםארנבורגשלהשנייה
ט~בים,יוליאןהפולניהמשורר

פרידה:שלרבותשניםלאחר
אתלבטאברצותוארנבורג

בינתייםשהתנאיםהעובדה

עםפגישתועלאומרהשתנו

"זההפסוק:אתטוביםיוליאן

אותהלאעיר'אותהלא
שנים,אנשים,<שם: ...ת"'חצו

 )'בכרךהחיים,

ידעשלונסקיטובים.ענייןאגב,
מחדששעלהטובים,השםאת

רק<ולאבפוליןלכותרות
מלחמתאחרי >.מ.י-בפולין
אתאהבהואהשנייה.העולם

מולדת"זה"מהחופשי.מתרגםהייתישלגביוטוביםשלמשירוהמובאה
כדלקמן:השאלהעלועונהטוביםשואל-

העולם!-שמולדתסברתי"אני

פורתאלישע

-מררימיתניאולם
העצובההחצרזומולדת
מכבר!"ביקרתיהשלא

הידידותיתעזרתו-

גלותליכולהנניהיוםאישית.עזרהגםליעזרשלונסקיאברהם
בתרגום,מילהשישנהומבליהמלאבאישורוופרסמתיפעםשתרגמתי

ששמוידועבלתיכמעטעממימשוררושלפושקיןשלשיריםקטעי
"מצבת",הידועמשירובתיםשניפרסמתיפושקיןמתוךניקיצין.

הוא:שנוסחם

ידייםמעשהלאהקמתימצבתאניוו

-העםשבילידשאלאאליה
 ,גבוההגאהראשהתשא

 ".אלכסנדרשלמעמודו

העםיאהבנירבות ,ורבות

-עוררתיטוביםרגשותבכנורישאני

 2006-אוגוסטיולי
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-שודרתישיר-חרותזואכזריתשבמאה
 ...הנופליםאתלאהבהוקראתי

פושקיןבימישהתמרדול"דיקאבריסטים",הכוונה-<"הנופלים"
 .>.מ.י-הצארנגד

<לפיניקיציןמשלחיההשניהשיר
האבוקה"שירלוקוראשאבי

 ).מ.יהדועכת",

תוציאפועליםשספריית'כשהצעתיביכשתמכהגדולהשמחהשמחתי
עלהרוסיוינוגרדובשלהנפלאהביוגרפיספרואתלעבריתבתרגום

ובענייןהספרותית,ברמתו-זהספרהזמ."ןצבעי"שלושתסטנדאל:

עלכמשמעו'פשוטושעורר'
עדהפךהדגול'הצרפתיהסופר
מהרהעדואזלמכר"ל"רבמהרה

חשוק.מן

 .א

כענףכופףהרוחלאזה

הדיומשמיעצעירחורשולא

הומה,הקטןלביזה

בסתיו.כעלהרבוחנרעד

ב.

הגעגועים,ביבגדו

ביער.צפעונינחש

אבוקתי,נאכבי

 ••.אניגםאתךאכבה,
ארנבורגאיליה

-ביותראותיפינקהלאהיאאך
<אףגדולתהמסימניחיהזהואולי
אחר'שבענייןסבורשהנניפיעל

טעתה-השופטתבוחיתהשהיא

הזמןבמשךכשהצעתיטעות>:

הסופראתאישיתשחכרתיולאחר
 Les Parole Sono "של

Pietre " אבנים">חן<"המילים
הסופרשלבסיציליהנסיעהיומן

לויקארלוהגדולהאיטלקי
 >" Eboliב·עצר<"ישוע
-אל"שכוחת"ארץבעברית:

מומחיתבמערכתשחיתהלאח
 ...בחיותהוגם-האיטלקיתחשפהאתידיעתהבגללאיטליהלספרות

ממרחקיגםבזאתמודחאניכאבה,התנגדותההרעיון.אתפסלהלאח,
ניתרגםשהזכרתיהראשוןשספרולוי'לקארלוהגיעלאזהכי-הזמן

שניםלפנירקפיו.עלנעשהנאהסרטוגםלשונות,וכמהלשלושים

 ..•בפאריסקולנועבביתהסרטאתראיתיאחדות

שלונסקיאברהם

אמרוכךיופיו.בטללאבתרגוםאךמקסים.השיר-הרוסיבמקור
 ...הקוראיםמקוםמכל

על"זיכרונות~טקיןקלרהשלהקטןספרונהאתבשעתותרגמתי
לביקורתהידכתבאתבכוונהנתתיהוציאה.פועליםשספרייתלנין"

תיקוניםותיקןהתרגוםאתקראהואשלונסקי.לאברהםסופיתולעריכה
מאוד.עדרביםשחוריםתיקוניםזרועאליחזרהידכתבמועטים.לא
העבריתאךשגיאות.איזהעשיתיאובתרגום,דייקתישלאלא

כןאחרישתינוהראשון.בתרגומישחסרההיאהנפלאה,חשלונסקאית
מחמאהבזאתראיתיבשיריםתיקוניםחיומשלאעתהביחד!ברכהכוס

עתה?זאתלומרליהמותררגילה.בלתי

פןאלכסנדרעלמשהו
נחוץ.רגעבכלהשלוםתנועתלרשותשעמדומהאנשיםחיההואגם

 ,-1965ב :למשללהזכירעודאפשרלעיל'כברשכתבנולמהבנוסף

אותותיה,אתכברבונתנההמחלהכיאםאונו'במלואעדייןוהוא
הישראליהשלוםוועדהמועצות,מבריתמשלחתבארץשביקרהבעת
וקראהופיעהואהחדש,"חקאמרי"באולםגדולהעצרתלכבודהערך
שליצירותיוסגנוןאתמאודהזכירהשיר"נגד".הידועשירואת

אחריוכידוע.מאוד'ממנוהושפעשפן ,מיאקובסקיהרוסיהמשורר

אז ,מחרלא"אםהנפלא:השיראתהנדלנחמהושרההופיעה

שבח.ולאלגרמניהנסעהבארץ,עודאינההנדלנחמה ...מחרתיים"
 ..•רביםאנשיםאצלהיוםעדפגלאזמרתהזיכרוןאך

השלוםותנועתגולדברגלאה
תמידהצרתיהשלום.בתנועתפעילהחיתה,לאאלתרמןכמולאח,גם
אליה.גדולהחולשהחשתילבדה.הציבורי'במובןהולכת,שהיאכךעל

הנוסףהספרבטיבו.הצטייןלאאל"שכוחת"ארץהעבריהתרגום
באיטליההראשונותהשניםשעניינו"השעון",לויקארלושכתב

יותרהצטייןחלדי>אליעזרשלמצויןבתרגום<יצאמוסולינישלאחרי

וכלגדולציירגםחיהלויקארלואגב,מרובה.לתפוצהוזכהבעברית
 .כךבשלאותוהעריצהאיטליה

* * * 

אסכולהשלכראששיריו'אתילמדועודדורותאךעודאיננוונסקישל
לדעתירצווגםוטשרניחובסקי.ביאליקאחריהחדשההעבריתבשירה

תנועתשלכמוהציבורי'בתחוםאחרים,בתחומיםגםחייומפעלאת
השלום.
שלו:המופלאיםהחרוזיםנשארו

-ושלכתתפרחתישלשיבולים"גם
 "···אחרוןיוםישליבוליםגם

הראשונות"בשנותיההשלום"תנועתמספרלקוחשלונסקיעל<הפרק
אור>.ראהטרםוהואכותב,שהמחבר

מאיוםי.

1.6.1983 

 •חבריםרבות,דישנים,במשךביחדחיינוהמעניינים.שיריחאתאהבתי
 ,תנגביודודעמנוביחדצועדשחזןבעודפועלים,ספרייתבמערכת
צהרייםלארוחתחודשמדיבנאמנותאותנומכנסהראשי'העורך

 .וכלשונוככתבו ,במקורשהואכפיכאןהובאמאיוםיעקבשלהטקסט"החלטותנופלותוהיוהמערכת,ענייניכלמתברריםחיושבחמשותפת
אחר.אוזהלספרבנוגעגורליות"
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