
הגאולהיביאהצעירהדור
המשיחשללבואוימתיןולא

אמא"לי,ספרת"אתסקולסקי:שלמהבית"רמשוררשלהעלוםשירועל

סתיוגרשון

הספרותיתתפוקתוצעיר.מגילשיריםכתב ) 1982-1912 (סקולסקישלמההמשורר

לספרותמוספיםוכןלילדים"אחרונות"ידיעותאתערךהואופורייה.עשירההייתה

ספריםערךלילדים,שירהספריעשרותכתבו"חרות","המשקיף"היומוניםשל

אךועוד.דה-אמיציאסורן,ז'ולכתביכלביניהםלנוער.וספוריםספריםותירגם

חלקלבבות.שכבשהשירתוספק,ללאהייתה,הספרותיתיצירתושלהכותרתגולת

הבתרים","ביןהראשוןספרים,בשניכונסומשיריוגדול

הואהשניידידים,חוגבהוצאת 1943בשנתאורשראה

הופקהואאףתל-אביב",לך"אשיותסונטותספר

 . 1947בשנתידידים,חוגבהוצאת

המשורר'שללפטירתושניםחמשבמלאת ' 1987בשנת
ספרקיסטרויוסףאולקניצקיאייזיקלדפוסוהביאויזמו

הדמים".ברית"בסודסקרלסקי,שלעטומפרישירים

הבתרים".ב"ביןפורסמושלאשיריםנוספוזובמהדורה

איסוףעלעמלהסקרלסקי-גלע,דעדיההמשורר,שלבתו

להפצת"העמותהבמסגרתאורראהוהספראביהשירי

 .ז"לקופמןחייםח"כשלבראשותולאומית",תודעה
בשנתיזםהנ"ל,להפקהשותףשהיהאלהשורותכותב

לך"אשיותהשיריםאסופתשלמחודשתהפקה 2002 ~ .. 
הוועדכיו"דכיהןהעולמית,התנועהומזכ"לבית"דשלהארציתההנהגהראשלשעבדסתיו,גרשון

והמחתרות.בית"דשידתחוקרהואבגין.מכחםמורשתמרכזשלהמנהל
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נותרוועדיין . 11ז'ברטינסקיזאבע//שירושליםלמורשת//המרכזבהרצאתתל-אביב",

 , 11הירם 1/ , 11חררת 1///המשקיף//,שלהספרותבמוספי//חבריים"סקרלסקישלרביםשירים

רעו.ד//הארץ// , 11אחררנרת//ידיעות

הכרזתטרםחודשיםכשלרשהתש//ח,בשנתסקרלסקי,שכתבהשיריםאחד

//אתהילדים:שירהואהזה,היוםעצםעדעלוםונשארישראל,מדינתשלהעצמאות

הברקר 11בשבועון ,) 15.1.1948 (ח 11תשבשבטד'ביוםפרדסםהשיר . 11אמאלי,ספרת

אתשייצג , 11הברקר 11לעיתוןצורף 1943משנתהחלחררגין.יקעבשערך 11לילדים

בהמש,ךאשרלילדים//,//הבוקרבשםמוסףהכלליים//,//הציוניםשלעולמםהשקפת

עצמאי.כשבועוןהופק

נפרדהעברי,דגל-הגאולהאלשנקרא ,ןב//:כותרתהאשרתמרנהמופיעההשירלצד

בארץ-שלמהאוכלוסייהכאשרבנובמבר,כ//טהכרזתאחרינכתבהשירמהרריו".

אחריעיניהם.לנגדומתממשהולךהימיםאחריתשחזרןבאמונההתאחדהישראל

בארץ-ישראל.יהודיתמדינהלהקמתבינלאומית,והכרההכרזהישאלפיים,שנות

מפניוהחששותהדאגהרביםשלבליבותיהםקיננוהאדיר,השמחהפרץעםיחד

התקריותושררתההחלטהנגדערבמדינותמנהיגישלהנחרצותהכרזותיהםהבאות.

רביםובאזוריםתל-אביבסביבהתפר,בקרוהשכונותיפרערבייפתחובהןהאלימות
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אמונה,חדוריאךמיוסריםגםמפוכחים,היוהכולאךרבים.הדאיגוהארץ,ברחבי

לקראתולהתגייסלהתאחדנקראהעםעיניהם.לנגדומתממשהולךהדורותשחלום

היצבורעלהשתלטהובאהקרבהגאולהשלתחושהישראל.לחירותהגדולהקרב

משיח"."פעמישלהצליליםברקענשמעיםכמוסקולסקישלבאוזניובארץ.היהודי

אמא".לי,ספרת"אתהקסום:הילדיםלשירההשראהאתלונתנואלה

אתמסמלבשירה"משיח"הזה.בשירהרגשתואתביטאהמיוחדהפיוטיבסגנונו

שללחלוםשהייתההיהודי,לעםהשלמה,בגאולההצרופההאמונהאתהתקווה,

 ."".!טובמהיחיה,אז.""וטובהגאולהוכשתבואחגלות.שנותבכלמאמיניםדורות

המרדשיראתושרשכתבכמשוררבית"ר,ראששלתורתועלהאמוןסקולסקי,אך

שלמשירתווהתבשם )בן-יוסף.""שלהדרורשירתהמר,דשיראתאחים"שירו (

אמשנו."".אלךהתקומה.""אזדוראתהצעיר,הדורשלרוחואתבשירמבטאאצ"ג,

הגאולה.אתיקדםידיובמואותו.למשותיילדהואישבוא,למשיחימתיןלאחרא

לאמשיחסקולסקי.שלאמונתוהייתהזוהגאולה.אתיביאש"יגדל",הצעירהדור

"איןולהקירב.ללחוםלפעול,עליובגאולתו,החפץעםפסיביים.נהיהאםיבוא

פינה"."ראשהידועבשירוכתבבמורד",קבראיןאםהסלע,ראשאתכובשים

לרוחותגםפתוחהאךמצוות,שומרתבמשפחהמסורתי,בביתשגדלסקולסקי

והאגדותהסיפורים"המשיח",אודותעלולמדקראשמע,השפעותיה,כלעלההשכלה

בנשקמתלקחת,"בסערהיופיעשחראהאמיןאצ"ג,כמואךדמותו.סביבשנרקמו

 :"הפלאי"בשירוזאתשביטאכפיהחנית."",בקורהחם,

משיח,לושםאשוהנסתוהפלאיישנוהוא .•• "

 .••נוגןבנוסףחי,הואבמרי
משוטיהשאבדובלב-יםכסירהעזובהוא

 ...החוףעלעוזלהמחכיםואין
בזורעעוזהנוזליקראפןמקשיבהוא !חיהואאן

 ...האשצהליזמחוסים,חווק
מתלקחת,בסערההחלוםהפלאייופעאז

החנית;בקווהחם,בכשק

וסולחת,ברוכהיד-אחיםבלחיצתיופיעהואכן

 !בחזיתורעםנשקמכלטובה

 11 !זוזבןפלאיהמשיח,חיעוז

 ) 128עמ'הדמים",ברית("בסוד

אצ"גביןוהמיוחדתהחבריתהיחסיםמערכתאתלציידמענייןלזה,בהקשר

בשכנותגרוהםעולם.השקפתאותהוחלקוקרוביםידידיםחיושניהםלסקולסקי.

לשניהםסקולסקי.שלהקבועיםביתומבאיחיהואצ"גברמת-גן,הוותיקיםבשיכון
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ופירט.מדרשתלמו,דתורה,שלמסורתיחינוךוספגועמוקיםיהודייםשורשים

כתבושניהםהמודרנית.היהודיתבתרבותוהתעניינותלימודלהםאיפשררהרריהם

שנים.בשש-עשרהמסקרלסקיבוגראצ"גבסגנונו.אחדכלבצעירותם.ערדשירה

בכתבי-עתלהידפסהחלואצ"גשלשיריו , 1912בשנתנול,דסקרלסקיכאשר

סקרלסקיעלהשפיעהאצ"גשלשירתוספק,איןלבבד.נערעודנווהואמקרמיים

זאתביטאהואהנבואי.כוחוואתאצ"גשלשירתואתהעריךמארדסקרלסקיהצעיר.
לו:שהקדישמיוחדבשיר

 :מזפקהננירוחןדלתות''על
 !במבואוצרסביבחושן !צא

הריק,זהחלליאורותומלאתצא

 !זוברתצא

נביאו."דלברמחבההעם

 ) 122עמ'הדמים",ברית"בסוד ,"ג"צאל''מתוך (

שנישלעולמםהשקפתפיעלל"משיח"וההתייחסותההקבלהמתבקשתכאן

אחת"אמתהאלמותי:בשירווהחריף,החדבסגנונואצ"גמבטאזרגישההמשוררים.

 : 1936תרצ"ר,בקיץשנכתבשתיים"ולא

הבאיםבדורותיבואהמשיחלמדו:רבותיכם ... "

דם.ובליאשבליתקוםויהודה

נוסף.ביתבלעםעץ,בלעםתקוםהיא

יפגרדורכםאםאומר:ואנכי

הקץאתודפקיובידיוידחוקולא

דודשלמגןעםיבואלאובאש

-סוסיוארכנותתבאנהלאובדם
רחוק.גםבדורהמשיחיבואלא

יהודה."תקוםלא

שלובידיולמשרתכמההואהקץ".את"לדחוקמבקשסקרלסקישלבשירוהילד

אקטיביבאופןיתערבהואהגאולה.אתשיקרבלנסימתיןלאהואהגאולה.תיבתאת

השיראת"ימשנה".ידירבמרוהואהגאולהשלבראהאתלזרזבניסיוןבהיסטוריה,

"אומריםטשרניחובסקישללשירואנגליואלשלהמופלאלחנולפיסקרלסקיכתב

ספרת"אתהשירשלהבתיםחמשתאתהקוראכל . 1923בשנתשנכתבארץ",ישנה

טשרניחובסקי.שללשירוזהשירביןההקבלהמןלהימנעיכולאיננואמא",לי,

היכל?"אותו"איה ...ארץ?"אותה"איה
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הוטל?"שוטוןאלאונדון,"התעה ...זיוה"ניטלודאיאיכנהכנו"אולי

אצ"ג,כמולסקולסקי.טשרניחובסקיביןהאישיהקשראתלהזכירהראוימן

שיריואתהיטבהכירסקולסקי,עליו.השפיעהטשרניחובסקי,שלשירתוגם

מספרסקולסקי,שלגיסובדר,יוחנןד"רח"כאותו.והעריץטשרניחובסקישל

הזמינוהואמאו.דוהתרשםסקולסקישלמשיריואחדאתקראטשרניחובסקיכי

שללפטירתועדארוכותלשיחותשבועמדינפגשיםהרעיםשכיהיוומאזלדירתו

"ככהשירואתסקולסקילוהקדישמותו,אחרי .ו 943באוקטוברטשרניחובסקי,

שרת":

בכנען,ראשוןככובשאולימפוס,על/כ'אפולו

שתה;דוורחופןמלא

נועםקולןהתבקע-חופשאלאנאוץאיד
אתה.וושרתוקככה

 ) 127עמ'הדמים"ברית"בסודשרת","בכה(מתוך

משורריםעליושהשפיעובפיסקולסקי,עלהשפיעהטשרניחובסקישלשירתו

ומקורית.ייחודיתהייתהבתיבתובתיבתם.ובדרךבאופיםשוניםהיושיריואךאחרים.

בךהפיוטית.בדרכורבבכישרוןביטאדעותיואתוחוויתי.לשוכיכוחקייםבשירתו

בההתקופהבשירתחשובמקוםלשירתוייחודו.ובבךלשירה,חדשותדרכיםסלל

שזבובפיולפרסיםלפירסוםזכהלאהואהתקומה.דורמשורריבקרבובעיקרככתבו

"פורש",היותובשלהיאשהסיבהייתכןכימצייןבדרד"רלרמתו.הגיעושלאאחרים

 .רוויזיוכיסט ,בית"רי
נחהכאשריצירה.לשעתונאגרבמוחונטמעסקולסקישלבעיניוחןמצאאשרלחן

כךעטו.מפרינוסףחדששירנולדוכךהלחןבתווישירתומילותאתשזרהרוח,עליו

בןצביגם ("רייזלה"האיריהשירללחןהותאמושמילותיופיכה","ראשהשירנולד

בלחכוכשזרושמילותיוהברזל""שירגםנולדכךלשיר).ומרגשקסוםלחןכתביוסף

הידועהמרד","שירוכןשלי"."כולהז'בוטיכסקישללשירולטאברהםשלהמיוחד

המיוחדהפיוטיבסגנונוככתבאמא"לי,ספרת"אתהשירגםרוסי.עממיללחןשהתאם

ישנה"אומריםטשרניחובסקי,שללשירואנגל,יואלשלהמרגשלחכולפיוהמקורי

לאובוודאיסקולסקישלהכרויותמאוזניונעלמולאאנגלשלהנפלאיםלחניוארץ".

"זמרשת"באתרארץ".ישנה"אומריםאתמבצעגולנויוסףשלהצלולהטנוריקולו

לי,הידועככלגולנו.יוסףשלבביצועוארץ",ישנה"אומריםהשירללחןלהאזיןניתן

הזמריםלאחדאתגרהנההופק.ולאבוצעלאמעולםאמא",לי,ספרת"אתהשיר

 ...שנהכשבעיםרדוםשהיהקסום,שירלהחיותבארץ,שגדלוהנפלאיםהצעירים


