והרוח תקו
ארבעי שנה למותו של נת אלתרמ
דברי שנאמרו לזכרו בקיבו משמר העמק

דרור אֵ ָידר
נוהגי להפריד בי אלתרמ הקליל של פזמוני התיאטרו לאלתרמ הכבד של
השירה הקנונית .אבל מי שמכיר את צדדיו השוני רואה שה יצאו מסדנה מיוחדת
אחת .ככלל ,לדעתי ,כל יצירותיו של אלתרמ מתכתבות ע ספרו הראשו 'כוכבי
בחו' שחולל מהפכה גדולה בספרות העברית מאז פרסומו ב  .1938כמעט לא נמצא
משורר או סופר רציני שאי בכתיבתו משקעי אלתרמניי ,אפילו על דר %השלילה,
למשל ,א הוא מתנגד לסגנונו.
אלתרמ היל %קס על בני דורו ,וקסמו מוסי& והול %ומעמיק ע השני .לראשונה
הופיעה שירה של מי שהעברית אצלו היתה רעננה כמו שפת א .המשורר חיי גורי
סיפר פע שהנוער בדורו היה יש ע 'כוכבי בחו' מתחת לכרית .המבקר מרדכי שלו
כתב פע הערה עמוקה" :כוכבי בחו" היה עבור הצברי לא רק שירת החול
הראשונה שלה אלא ג סידור התפילות הראשו .
הנה הפתיחה המפורסמת ל'כוכבי בחו' ,וממנה נלמד על ההמש:%
שוְ א
ש ָז ּנ ְַח ּ ָת לַ ּׁ ָ
עוֹ ד חוֹ זֵר הַ ִ ּנ ּגוּן ׁ ֶ
וְ הַ דֶּ ֶר ְך עוֹ ֶד ּנָה נִ ְפ ַקחַ ת לָ א ֶֹר ְך
וְ ָענָן ְ ּב ָשמָ יו וְ ִאילָ ן ִ ּבגְ ָשמָ יו
ְמצַ ּ ִפים עוֹ ד ְל ָך ,עוֹ בֵ ר א ַֹרח.

וְ הָ רוּחַ ּ ָתקוּם ו ְּב ִטיסַ ת נ ְַדנֵדוֹ ת
יַעֲ ְבר ּו הַ ְ ּב ָר ִקים מֵ ָעלֶ ָ
יך
וְ ִכ ְב ָׂשה וְ ַאיֶּלֶ ת ִּת ְהיֶינָה ֵעדוֹ ת
ש ִּל ּ ַט ְפ ּ ָת אוֹ ָתן וְ הוֹ סַ ְפ ּ ָת לֶ כֶ ת - -
ֶׁ
שי ּ ֶָד ָ
יך ֵריקוֹ ת וְ ִע ְיר ָך ְרחוֹ ָקה
 ֶׁ -וְ לֹא ּ ַפ ַעם סָ ג ְַד ּ ָת ַא ּ ַפיִים
ְלח ְֹר ָׁשה י ְֻר ָּקה וְ ִא ּׁ ָשה ִ ּבצְ חוֹ ָק ּה
וְ צַ מֶ ֶרת ְ ּג ׁשו ַּמת ַע ְפ ַע ּ ַפיִם

זאת האוברטורה – הקדמה ומבוא ליצירה הגדולה הראשונה של הספר המפורסמת
לא פחות" ,פגישה לאי ק" .כבר כא פוגשי באבני היסוד של היצירה האלתרמנית:
הניגו  ,הדר ,%עובר האורח )שמופיע ג כהל ,(%העיר ועוד.
הטור הראשו מכריע – הוא מדבר על ניגו שהמשורר או השומע ניסו לזנוח ,לברוח
ממנו – אבל לשווא .וכשהוא חוזר ,מתברר שכל התפאורה שהיתה קוד נותרה
במקומה ,ממתינה לו :הדר ,%הענ והאיל  ,השמיי והאר – העול כולו מצפה לבואו
של האחד ,שהוא למעשה רק עובר אורח ,הל ,%מבקר.
"והרוח תקו" – הרוח המנשבת בעול )והברקי המלווי אותה( .אבל ג במוב
של רוח האד ,בבחינת "כל עוד רוחו בו" ,נפש ,נשמה .א כ "הרוח תקו" – א
אתה חוזר אל הניגו שזנחת ,התוצאה היא ,שרוח %שהיתה נפולה ,תקו ,תחיה מחדש.
ומעתה – המש %השיר הוא תיאור של מה קורה כשהרוח קמה .הברקי העוברי מעל
ה מטאפורה טבעית להילה שמימית על ראשו של עובר האורח .ויש לנו עדי ,או
עדוֹת ,למסע המתמש %של ההל ,%שלא מתעכב במקו אחד ,אלא מלט& ומוסי& ללכת,
וג א ידיו ריקות ועירו רחוקה ,יש לו רכוש אחר :חורשה ,אישה ,צמרת וגש.

ידיו ריקות ואולי אי לו מה לתת ,ועירו עדיי רחוקה – ולכ במסע הגדול הזה
שאנחנו בפתיחתו הוא ישתדל למלא את ידיו .אולי זה פשר הבטחתו בשיר הבא:
"אלוהיי ציווני שאת לעולליי %מעוניי הרב שקדי וצימוקי"...
זאת אפוא הפתיחה .ומייד פוגשי בשיר ה'רציני' הראשו " ,פגישה לאי ק".
ִ ּכי סָ ַע ְר ְּת ָעלַ י ,לָ נֶצַ ח אֲ נַגְ נ ְֵך.
ָׁשוְ א חוֹ ָמה ָאצוּר לָ ְךָׁ ,שוְ א ַא ִ ּציב דְּ לָ ַתיִם!
ְּת ׁשו ָּק ִתי אֵ לַ י ְִך וְ אֵ לַ י ַ ּג ּנ ְֵך
וְ אֵ לַ י ּגו ִּפי ְסחַ ְרחַ ר ,אוֹ בֵ ד י ַָדיִם!

ברגע שהמשורר נענה לניגו שממנו ביקש לברוח – מתחוללת בתוכו סערה – הרוח
קמה והברקי בורקי .זה מה שמתואר כא  :כאשר את סוערת עליי ,אני מנג אות%
לנצח – אינני יכול להתנגד ל ,%זה גדול ממני ,זה סוח& ,החומה ששמתי קורסת
והדלתיי )שה שערי עצומי בחומה( מ-סרות.
מה קורה פה?
הוא משתוקק אליה ,גופו סחרחר ידיו אובדות – הוא נבלע בתוכה.
המילה 'ג ' )"וְ אֵ ַ3י ַ ("/ֵ02רבת משמעות בעברית .היא מקשרת אותנו ע ג העד
הבראשיתי ,ע הג הנעול מ'שיר השירי' ,הג הוא ג סמל עמוק בעל קונוטציות
מיניות של איחוד הגבר והאישה .כל המשמעויות האלה קשורות לשיר.
9ר ֶ8ה עִ  ְ7ב ֹונֵ/
בג העד מופיעה לראשונה המילה תשוקה" :אֶ ל הָ ִא;ָ ה :מַ ר ,הַ ְר ָ8ה ְ
וְ הֵ ֹרנֵ ְ8 ,/עֶ צֶ ב >ֵ לְ ִדי בָ נִי ,וְ אֶ ל אִ י=ֵ -= ְ> /קָ תֵ  /וְ ה-א י ְִמ=ָ ל  ;"/ ָ8ומייד לאחר הגירוש
יטיב ְ?אֵ ת,
מהג  ,כאשר אלהי לא מקבל את מנחתו של קי הוא אומר לו" :הֲלוֹא אִ  >ֵ ִ
יטיב – ַל ֶDתַ ח חַ  ָCאת רֹבֵ  ,וְ אֵ לֶי-= ְ> Bקָ תוֹ ,וְ אַ >ָ ה ִ> ְמ=ָ ל 8ו "ֹ.יש כא  ,א כ ,
וְ אִ  Aא תֵ ִ
תשוקה בלתי נשלטת הכרוכה בייסורי חטא:

לַ ְּספָ ִרים ַרק ַא ְּת הַ חֵ ְטא וְ הַ ּ ׁשוֹ פֶ טֶ ת.
ּ ִפ ְתא ִֹמית לָ ַעד! ֵעינַי ָּב ְך הֲלוּמוֹ ת,
של ּ ֶפטֶ ל,
ֵעת ִ ּב ְרחוֹ ב לוֹ חֵ םׁ ,שוֹ ֵתת ְ ׁש ִקיעוֹ ת ׁ ֶ
ְּת ַא ְּל ִמי אוֹ ִתי לַ אֲ לֻ ּמוֹ ת.

ג סו& הבית הזה ,שבו ה'את' המסתורית מאלמת אותו לאלומות ,הוא חזרה על
התיאור בבית הקוד ע הגו& הסחרחר אובד הידיי .יש כא תנועה דיאלקטית :מצד
אחד ,הכול – העול כולו ובתוכו אותה דמות נשית מסתורית מחכי להסכמתו לשוב
בו מזניחת הניגו  ,ומצד שני ,ברגע שעשה את הצעד מתו %בחירתו שלו – הוא מאבד
את השליטה והופ %לדמות פאסיבית ,נפעלת על ידי כוחות חיצוניי.
ראו איזה מפגש יש לו ע אותה 'את' – "פתאומית לעד!" זה אחד מתווי ההיכר של
שירת אלתרמ – האוקסימורו  ,מה שבספרות היהודית ,שאלתרמ היה אמו עליה,
מכונה 'אחדות ההפכי' ,אותו אבסורד הגדול מהחיי שדווקא לכ נדמה כצירו& טבעי
ופשוט .זאת הפגישה לאי ק ,הפיכת הרגע לנצח .בלשונו של המשורר הצרפתי שארל
בודלר היכולת "להפיק מהחול& את הנצחי".
מה מתחולל במפגש הנצחי הזה ,שעה שהמשורר ז את עיניו במה שאיש לפניו
ולאחריו לא יראה ,שעה שהוא מביט בפניה של אותה 'את' מסתורית?
"עינַי ב %הלומות ",לאחר הפגישה לאי ק הוא הופ %לאיש אחר ,הוא לא יוכל יותר
לראות את העול כפי שראהו עד עכשיו .הראייה שלו מקבלת ממד אחר לגמרי,
טרנסצנדנטי ופנימי כאחד.
ע עיניו ההלומות הוא נפנה ומסתכל על השקיעה ברחוב ,ופתאו השקיעה
הרומנטית והפסטורלית נדמית לו כמלחמה רוויַת דמי ,שבה הוא עצמו נקצר כאלומה
בשדה.
אפשר להמשי %עוד ועוד בשיר המופלא הזה ובשירי הבאי אחריו ,אבל כבר
עכשיו אנחנו מביני שהמשורר משתמש במושגי ותיאורי הלקוחי ממעמדי של
נבואה תנ"כית ,כדי לתאר מה קורה לו ,שעה שהוא נכנע לדח& האמנותי הפנימי העמוק
להיות משורר ,שעה שהוא מתמסר לניגו .

ההתמסרות קשורה לסמל של הג  ,כלומר החיבור המיני שהוא מטאפורה לפריו
האמנותי ולהשראה השמימית ,מה שבלשו הסוד היהודית מכונה סוד הייחוד )ייחוד
קב"ה ושכינתיה(.
מסתבר שה'את' הזאת היא השירה ,האמנות ,או בת השיר ,או ההשראה האלהית
הבאה כרוח בתו %המשורר ומניעה אותו ,דוחפת אותו ללכת הלאה והלאה .כמו במעמד
הנבואי שבו הנביא נבלע בתו %הקול האלוהי ,מתמסר סחרחר ,אובד ידיי לרוח ההומה
בתוכו – כ %ג פה בשיר ,ביחס של המשורר ע שירתו.
הנה כ %מתאר הנביא יחזקאל )ג ,יד יז( מעמד דומה" :וְ ר-חַ נְ?ָ 9תְ נִי ו ִַ> ָFחֵ נִי וָאֵ לֵ/
ר-חי וְ יַד ה' עָ לַי חָ זָקָ ה ]ַ [...ויְהִ י ִמ ְקצֵ ה ִ=בְ עַ ת י ִָמיַ ,וי ְִהי ְדבַ ר ה' אֵ לַי לֵאמֹר;
מַ ר  ַ8חֲמַ ת ִ
:ד צֹפֶ ה נְתַ >ִ י Bלְ בֵ ית י ְִ? ָראֵ ל" .ובהמש %אותו פרק )ש ,כג גד( מתאר יחזקאל מה
ָ ֶ8
מתחולל בתוכו ,בגופו ממש ,כאשר הדיבור האלהי פונה אליו )"מדבר אותו"(" :ו ָָאקוּם
יתי ַעל נְ הַ ר ְ ּכבָ ר – וָאֶ ּפֹל ַעל ּ ָפנָי;
שר ָר ִא ִ
שם ְ ּכבוֹ ד ה' עֹמֵ ד – ַּכ ָּכבוֹ ד אֲ ׁ ֶ
ָאצֵ א אֶ ל הַ ִ ּב ְק ָעה ,וְ ִה ּנֵה ָׁ
ו ֵ
ו ּ ַָתבֹא ִבי רוּחַ ו ּ ַַתעֲ ִמ ֵדנִ י ַעל ַרגְ לָ יַ ,וי ְַד ּ ֵבר א ִֹתי ַויֹּאמֶ ר אֵ לַ י"...

כמו הנבואה אצל הנביא ,ג השירה או האמנות בכלל אצל אלתרמ  ,היתה ייעוד
חזק ממנו שהפגישה עימה היתה גורלית עבורו )ומסתבר שג עבורנו ,דוברי העברית
וספרותה(.
עכשיו אפשר להבי מדוע זאת פגישה לאי ק ,פתאומית לעד ,ומדוע לעול לא
יוכל להיות דייר קבע בעול המסוי הזה אלא רק עובר אורח ,הל %הנע ממקו
למקו ,מהתרשמות להתרשמות ,מהשראה להשראה ,מתשוקה לסחרחורת ולעיניי
הלומות.
אפשר ג להבי מדוע 'הוא' ברח 'ממנה' ,מדוע ביקש לזנוח את הניגו  ,כמו יונה
הבורח מהנבואה .זה עניי קיומי ,עמוק ,לא משחק במילי ,ג לא אתגר אינטלקטואלי
גרידא; זהו מפגש גורלי ע האמנות ,שעתיד לחרו את חייו.
והוא – לא תמיד הוא מוכ לדרמות האלה ,למתח הנפשי והרוחני העצו,
להתפוצצות האטומית הקורעת את נפשו ולבו לקרעי קרעי מדממי ,לוח שותת
שקיעות של פטל .חשבו על המטאפורה "תאלמי אותי לאלומות" – כמה אלימות יש
בתוכה) ...ועוד לא דיברנו על הקישור המקראי ע חלומות יוס& ,שא& ה מנבאי

באופ אירוני את אלימות האחי כלפיו ,שדווקא היא – האלימות – חורצת את גורל
המשפחה כולה ומביאה להגשמת המלאה של החלומות(.
אפשר ג להבי מדוע רגע המפגש שותת שקיעות של פטל .שעת השקיעה היא שעת
בי הערביי ,בי השמשות – זמ בעל קונוטציות מיסטיות עמוקות ביותר ,בי קודש
לחול ,בי ימי הבריאה ליו השביעי )"עשרה דברי נבראו בערב שבת ,בי השמשות",
אבות ה( ,הזמ שבו נכללי הפרטי של היו ע הלילה הכולל הכול.
זה ג מסביר משהו ,מדוע הדמות הנשית בשירתו של אלתרמ כמעט א& פע אינה
מושגת .הוא יכול לשורר עליה ואליה ,אבל הפגישות תהיינה קצרות א בכלל ,ובכל
מקרה לא ממצות .אי %אלתרמ אומר ,בשיר אחר בספר )"על קביי"(:
ִאם י ְִרצֶ ה אֱ ל ִֹהים וְ נ ֵֵרד ִמ ְּת ִליָּה
ו ְּדמו ֵּת ְך ַעד ָמחָ ר מֵ ֵעינֵינ ּו ּ ַת ְר ּ ֶפה
שה ִלי הָ יָה
אֲ סַ ּ ֵפר לָ ְך אוּלַ י ַמה ָק ׁ ֶ
ַעד הַ בּ ֶֹקר אֶ ת ְ ׁשמֵ ְך ַרק ִל ְלמֹד ְ ּב ַעל ּ ֶפה.

מצד שני ,כשהוא בפני ,אז הוא בפני עד הסו& .כ %בבית השלישי ב"פגישה לאי
ק":
ֶשת.
ַאל ִּת ְתחַ ְ ּננִ י אֶ ל הַ ְ ּנסוֹ גִ ים ִמ ּג ׁ ֶ
ְלבַ דִּ י אֶ ְהיֶה ְ ּב ַא ְרצוֹ ַתי ְִך הֵ לֶ ְך.
ש ת,
ְּת ִפ ּ ָל ִתי ָדבָ ר אֵ י ֶנ ּנָה ְמבַ ֶּק ׁ ֶ
ְּת ִפ ּ ָל ִתי ַאחַ ת וְ ִהיא אוֹ מֶ ֶרת – הֵ א לָ ְך!

הוא רוצה אותה רק לעצמו ,לבדי אהיה בארצותיי %הל.%
יש כא קרע אמיתי ועמוק בי תחושת הייעוד האמנותי של המשורר והאמ  ,ובי
הרצו הטבעי והפשוט להיות ככל האד .הסיפור של קי והבל בגו& אחד .הבל הוא
הנורמטיבי ,המקובל על ידי אלהי ואד ,בעוד קי רוצח אחיו הוא המקולל ,הנודד

הנצחי ,שדווקא הוא ,באופ פרדוכסלי )או אוקסימורוני( הוא זה שבסופו של דבר
מייסד את העיר הראשונה.
אסיי את המבוא הזה בשיר נוס& מתו' %כוכבי בחו' החות את החלק הראשו
בספר ,השיר "איגרת" שבו אלתרמ כותב איגרת לאלוהיו – אלוהי המוזה ,אלוהי
השירה – מעי סיכו ביניי של הקרע העמוק הזה ,שהוא מתאר באמצעות הדימוי
"נולדתי לפני %תאומי" .ג שעת הוידוי היא אותה שעה מיסטית ,שעת השקיעה ובי
הערביי )"ברעות השמש על המי"(.
ְל ָך ֵעינַי הַ יּוֹ ם ּ ְפקוּחוֹ ת ְ ּכ ִפ ְתא ַֹמיִם.
ש ִלי,
אֵ ִלי ׁ ֶ
אֲ נִ י ּ ָת ִמים.
שמֶ ש ַעל הַ ּ ַמ ִים
אֲ נִ י זוֹ כֵ ר ִ ּב ְרעוֹ ת הַ ּׁ ֶ
נוֹ לַ ְד ִּתי ְלפָ נ ָ
ֶיך ְּתאוֹ ִמים.

ַע ְכ ָׁשו ַע ְר ִ ּביתַ .ע ְכ ָׁשו הַ חַ ּלוֹ נוֹ ת הֵ ַע ְב ּ ָת.
ית הַ ּ ְמנוֹ ָרה וְ הַ ּ ַמ ְראוֹ ת ּ ַת ְדהֶ ה.
ִ ּכ ִ ּב ָ
שר ָאהַ ְב ּ ָת,
ִ ּכי מֵ ת ִ ּבי י ְִח ְיד ָך ,הַ ּ ֵבן אֲ ׁ ֶ
שר י ִָדי הָ י ְָתה בּ וֹ ַּב ָׂש ֶדה.
אֲ ׁ ֶ

הוא מגייס לשיר לא רק את קי והבל אלא את יוס& ואחיו ,את יצחק מהעקידה.
האחי – הצדדי בנפשו – נאבקי זה בזה ,ושיא המאבק מתחולל בשעת ההתגלות,
כשהשמי נפתחי ואח אחד מצליח לחמוק אל השער הפתוח ,לא פני שהוא ממוטט
את האח האחר.
יל ָך הַ זָּר ִל ְקרוֹ א ִלי – בּ וֹ ָאה!
ו ְּב ִה ּ ָפ ַתח לֵ ְ
ו ְּב ִה ּ ָמ ְל ִטי אֵ לָ יו ְ ּבנִ ּגוּנוֹ ָעדוּי - -
ָא ִחי הַ ּ ִמ ְת ַא ּ ֵבקָ ,א ִחי הַ ּ ָתם ִלגְ ווֹ ַע,
נוֹ ַתר ְ ּב ִלי מַ יִם וּוִ דּ וּי.

בסו& השיר הוא מספר על סו& המסע שבו הוא יוצא מהעימות הזה ע "נפש חיגרת"
צולעת ,פגועה) ,כמו יעקב שיצא צולע מהמאבק ע המלא ,(%ואז ג הוא מתמוטט,
מכיוו שהוא מבי שג כאשר רצה לחבר איגרת ,לכתוב פרוזה פשוטה – לא שלט
ברצונו וחיבר שיר ,או בלשונו "אל לב הזמר נשברה העט".
אֶ ל ֵעץ ָּכבֵ דֵ ,א ִליָ ּ ,תבוֹ א נ ְַפ ִ ׁשי ִח ּג ֶֶרת.
ּ ָת ִסיר אֶ ת ּ ַת ְר ִמילָ ּה הַ דַּ ל וְ ִת ְתמוֹ טֵ ט - -
יתי ְלחַ ּ ֵבר ְל ָך הַ יּוֹ ם ִא ּג ֶֶרת,
 ָ -ר ִצ ִאֲ בָ ל ֶאל לֵ ב הַ זֶּמֶ ר נִ ְ ׁש ְ ּב ָרה הָ ֵעט.

