ע ספרו של אלתרמ )"כוכבי בחו"(
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יוכבד בתמרי
כ פעמי  ,לפתע ,נישאת העי מול שרביטענ ענוד אגליטל המתנודד להנאתו בחמה :וכמי
ראיה ראשונה אתה חובק את זכרו בלב ומפליג לקראת כל מראה ושמועה הפורשי את עצמ
ִ
כאילו מחסד זה ,מראה הנגלה ונענה בבתצחוק משתפכת על השפתי כפרח על עליו .ריח החיי
עולה לאפ והוא כריח שדה ,יער וגש .
משהו ממי זה בא אלי ע קריאת ספרו של אלתרמ .אור ,הרבה אור ,אור שחרי
מסלסל בי אדי נהר ו"המולת עצי בתכלת" גש  ,בארות ו"דרכי עמוסות מרחב ושיר"
פונדקאות ,שוָ קי  ,ברזל ,עשת ומתכת.
הָ עֵ ִצי  ֶ+עָ ל) ִמ הַ (ַ ל
נו ְֹצ ִצי  ִ.זְ כ)כִ ית )מַ ֶ,כֶת.
זה הוא המטע ,שאותו פורק המשורר כראשו נודד את יריעת אהלו וממצמ בעיניו מול
המרחב המתחכ לרגליו בחַ יַתבית תמימה ונבונה.
כל משורר ע מטע ,כל אחד כמידת חסדי עינו ברכת לבבו הר ומעצב את "הדברי
הנולדי שנית" – .כל אחד ע גו קולו ,שכל כמה שהוא יחיד ומיוחד יותר ,הרי הוא יותר מייחד
את עצמו ע זולתו ,מהסה את הכל ,ובעירו התחטאותו המנצחת ומתעטפת ,נישא כקול תינוק
בחצות 1 ,אלתרמ שט "בי הדי עדרי ואדי חלב" בי ריחות רחובות ושוָ קי אהוב ומאוהב בכל
מראות עול זה המנהמרי בשפע ברכותיו ובזמר רוחות גבול הנראה שבכ .ועל כ לח העצב שבו
משוזר כגיד כחול באב זו "אחות שאינה יודעת לבכות" ,והוא שר:
.2לָנ) ַ3 ,ת ֶ+לִ י ,נָנ)חַ  ִ3לְ עָ ֵדינ)...
.2לָנ) עוֹד נ ְִהיֶה ַרק זְ מַ  אֲ  ֶ+ר עָ בַ ר.
בשיר אחר:
5 +א אֶ ְח ַדל
לְ הַ  ִ3יט 5א אֶ ְח ַדל וְ לִ ְנ ֹ
וְ 6מ)ת וְ א ֹו ִסי ָל ֶל ֶכת.
מתמימות הצלולה ואמונתו הגקדולה של ילד מתנשבות ממלי חמות וקורנות אלו.

 1הרשימה נדפסה במוסף לספרות של "דבר"25.2.38 ,

כי תמי הוא וטוב לו בתמימותו זאת:
)סחַ ְרחַ ר +ְ ִ.גִ יָאה
טוֹב ָל ֶל ֶכת ִָ ,מי ְ
)מלִ י .
 ֵ3י  ֵ+מוֹת לְ אֵ י ְספוֹר )פְ גִ י+וֹת ִ
מלי ופגישות – אכ כפגישות חיות ונושמות המלי בצירופי שפתו הרעננה והמבושמת 1
1
זו בתמלכי קסומה שדורותדורות נשאו את שבלה המשוב יהלומי – עוד היו נהני
מ ה"עברית" כאילו דוֹק חוצה בי המלה ותכנה – אצלו חוגגת את פשטותה המשוחררת ,עולה
ונובטת מהקרקע שק)ית לשד ואור ומשתרבבת ומזנקת למרו איש במעמקיה ,משחקי כדגי
זהב ,צלילי שפת ילדי ארישראל – גמישי ושוגי בהירי וזקופי – .
כ שר ב מולדת.
כענ השר את גזעו – שר אותה אלתרמ בעצ היותו כמו שהנהו .זו מולדת שא פע
אינו מזכיר את סממניה ,א כולה כמות שהיא מסתננת בעור שריריו.
זו מולדת שאליה אנו מעפילי בגעגועי והתלהבות ,עצומת כוונה להיסגר בה ,שה ה
עצמ כאילו מספרות ומגלות עוד יותר עד כמה חסרה היא עוד לנו .אצלו – אצל אלתרמ היא בו,
מדמו ונשימת עינו היא מתמדת בחירות והתחטאות אהבה והתאהבות של נולדת שנית.
לי הספר חג ותשורה.

