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הפנים החצויות של הרופא עם החיוך המאובן
על שירו הלא־ידוע של אלתרמן "ֵרִעי ַהָּׁשֹחר ְוָלָבן"

ברשימתו "אני אלך למקום הסוף" ("תרבות וספרות", 18.12) הביא אילן ברקוביץ לדבריו, "שני שירים
שלא פורסמו עד היום ושהמחקר הספרותי הענף על יצירתו כלל לא הכירם עד כה". למיטב הבנתי

מדובר בשיר אחד בלבד בן שני חלקים, והוא התפרסם כבר לפני שלושים שנה ויותר בספרי הראשון
על אלתרמן "עוד חוזר הניגון" (הוצאת פפירוס של אוניברסיטת תל אביב, 1988, עמ' 127-126).

באותה עת שקדתי ביחד עם ד"ר שמואל טרטנר, חברי ועמיתי במכון כץ (היום מרכז קיּפ לחקר
הספרות באוניברסיטת תל אביב), על התקנתן לדפוס של איגרות אלתרמן (עד היום לא נמצאה הקרן
שתממן את הוצאתו לאור של ספר האיגרות). לפתע, על גבי מכתב ששלח גבריאל טלפיר לאלתרמן
כדי להזמינו להשתתף בכתב העת שלו "גזית", התגלה לי שיר אלתרמני שנעלם עד אז מחוקריו. עד

מהרה התברר לי ששיר־בוסר זה, שאינו מלוטש עד תום ואף גדוש בשימושי־לשון לא־טבעיים
המקשים את הבנתו ("ְמֻטָּמן", "ָּדֵאב", "ְיֻחַּמד"), איננו טיוטה אלא שיר שלם בעל ִמבנה מגובש, שתוכנן

והושלם במלואו. שימושי הלשון המלאכותיים ששובצו בו, תוך חיקוי שירתו המוקדמת של שלונסקי,
מאפיינים גם את שירי הבוסר האחרים שחיבר אלתרמן הצעיר, ובמיוחד את שירו הארוך והחידתי

"היתד" (לימים למד אלתרמן להתנזר משימושי־לשון כאלה והתחיל להשתמש במלים פשוטות
למראה).

אף־על־פי־כן וחרף מּוָמיו הבולטים, השיר שלפנינו איננו הערת שוליים בחקר אלתרמן, שּכן הוא מבשר
תופעות אחדות שהבשילו בשירתו ה"קאנונית".

אלתרמן סבל כל ימיו מרעד בידו וכתב־ידו היה "כתב חרטומים". לא בנקל עלה בידי לפענח את שירו
הכתוב מתגים־מתגים, וכשהשלמתי את המלאכה הצגתי אותה לפני מנחם דורמן, עורכו של אלתרמן

שהכיר את כל כתבי היד שלו (ואף אסף את רוב החומרים ששימשו לימים את כותבי תולדותיו של
המשורר). הפענוח זכה לברכתו. דורמן, נוֵצר מורשתו של אלתרמן, הכיר כל פיסת נייר שּכתב ידידו

המשורר ואף הקים את ארכיונו "יש מאין" (אלתרמן לא שמר על כתבי היד שלו), ועל כן הביע את
פליאתו על שיר נוסף שנמצא לי בין הכתבים הגנוזים: שיר אהבה שחיבר המשורר הצעיר לשחקנית

חנה רובינא, תלמידתו של אביו שהיתה מבוגרת ממנו בעשור שלם או יותר.

כדי לפענח את כתב היד נעזרתי בסכמת החריזה והמשקל של השיר הגנוז. כאמור, לא מדובר בשני
שירים אלא בשיר שיש לו שני חלקים. חלקו הראשון כתוב בטרימטרים במשקל שלישוני, רובו

באנפסטים והוא חורז "אבבא". חלקו השני כתוב במשקל זוגי, רובו בטרוכיאים והוא חורז "אבאב".
שינויי משקל וחריזה כאלה אופייניים עד מאוד לשירי אלתרמן המוקדמים והם מצויים במחברת "שירים

מפאריס" שהביא ִאתו המשורר הצעיר מתקופת לימודיו בצרפת (למשל בשירים "שוב לילה ושוב הוא
כחול" ו"ַאְּת נכנסת בִאמרה צוהלת"). שירים דואליים אלה בוחנים תופעה משני ִצדיָה ומתוך שני ִהלכי
רוח שונים ומנוגדים. בכל אחד מהם החלק הראשון שקול במשקל שונה מזה של החלק השני, וכך גם

בשיר "ֵרִעי ַהָּׁשֹחר ְוָלָבן":

ֵרִעי ַהָּׁשֹחר ְוָלָבן 
ְׁשחֹור ָחרּוׁש ְּבמֹו �ֶבן לֹא־ְּבָרק 

ִּבְגִביַע ַחָּגיו — ֵלב לֹו ֲעָנק 
ַטל ָהֵאין סֹוף ְמֻטָּמן.

ֵרִעי ַהָּלָבן ְוָׁשֹחר 
ְּדֵאב ַהַּצַער ַוֲעגּום ָהֵאיָמה 

ִלּבֹו ִּכְפֵני ַהּדּוָמה 
ּוַמֶּתֶכת ְׁשחֹורֹו ְּכִמְזמֹור.

ִּכְצִבי [?] ְּבִעְקבֹות ַהּנֹוֵדד 
ּוְכמֹו ֶׁשֶלג ְּבתּוִלים ַּבּכּוִכים 

ַיְזִּכירּו נֹוִפים ִנְׁשָּכִחים 
צֹוְפֵני מֹוָראֹות ָלאֹוֵבד.

ְסָערֹות ְּכחּוֵטי ֶטֶלְגָרף 
ּוָבֶרַקע — ְרִקיַע ּתּוָגה 

ְּבֶזֶרם ַלֶהֶבת ֶעְרָּגה 
ֶׁשל ָּבא ֶאל ִאי ְזבּול ְולֹא ָׁשב.

ַא� ְּבאֹוְרחֹות הִּצּפֹור 
ֲחִסידֹות ָּפְרׂשּו ְּכָנַפִים 
ֵהן ַאַעל ָאטּוס ִעָּמֶהן 

ֵרִעי ַהָּלָבן ְוָׁשֹחר.

ָאן? ִלְמקֹום ַהּסּוף ּבֹו רֹאׁשֹו ָרעּוד הּוא 
ָמקֹום ּבֹו ֱא�ִהים ִלּבֹו עֹוֶטה ְׁשֹחִרים 
ַטל ְּתִחָּיה מּול ֶמְרָחִבים ֶׁשלּׂא ָנמּׂדּו 

ִמְתַּפֵּלל ֶאל עֹוָלמֹות לׂא ְיצּוִרים.



ְזבּול ֶאָחד ִהֵּנהּו ַוֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו — 
ְמחֹוז ַהִּׁשָּכרֹון ֶׁשְּבִפְּכחּות ַאל ְסָיג, 
נֹוף ֵאָליו ַּבַּלְיָלה ַהְּנָׁשמֹות ִּתְבֶּכיָנה 

ְוֵאָליו ְּבִלי ַּדַעת ֶּפה ָיֵׁשן ִיְצַחק.

ִּכי ִמָּׁשם ָהִאיׁש ְוָׁשם נֹוַצר ָלֶלֶכת 
ִּכי ִמָּכל ַהַחי ֶאָחד הּוא — ַרק ֶאָחד... 

ֲהיּוַכל ָלבּוז ְלֶחֶרב ִמְתַהֶּפֶכת 
ְיֻקַּדׁש ְּבַדם ָחזֹון לֹא ְיֻחַּמד.

אלתרמן, שישב באותה עת בננסי שבצרפת ולמד אגרונומיה, היה מנותק מן ההתרחשויות הספרותיות
שָּפקדו את המרכז התרבותי התל אביבי החדש. הוא עשה אז ניסיונות לא מעטים להתקרב לשלונסקי

ולחבורתו וחיקה את סגנונם. ניּכר שהשיר "ֵרִעי ַהָּׁשֹחר ְוָלָבן" מנהל דיאלוג עם שירי "דוויי" של
שלונסקי, שּבהם העורב השחור, ולא היונה הלבנה, מביא את ענף הזית, ובהם מתוארת האדמה

המכזיבה את עובדיה (ואולי, במקביל, מתוארת בהם גם אדמת הספרות שנעצרה ִמֶלֶדת). אצל
שלונסקי הדובר חומד את הדרך הצחיחה השרה: "ֶּדֶר� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר לֹא ִנְצֲעָדה [...] ָּכל ְּפִסיָעה —

ֶכם ְּבתּוַלי / ְּבתּוֵלי ֶדֶר� לֹא ִנְצֲעָדה [...] ִּכי ֲאִני ֲאִני ִחַּמְדִּתי [...] ֶאל ְמחֹוז קֹוץ ְוַדְרַּדר ְּבֵראִׁשית [...] ִּכי לָׂ
[...] ָּכָכה ִחַּמְדִּתי!" גם שירו הגנוז של אלתרמן מתאר את האני החומד נופי בראשית ומחוזות לא

מוָּכרים ובתוליים. אוצר המלים והמוטיבים דומה עד מאוד.

לשון הְּפנייה "ֵרִעי" אופיינית לשורות הפתיחה של שיריו ה"קאנוניים" אלתרמן, כמו למשל ב"שיר על
דַבר פניך" מתוך "כוכבים בחוץ" ("ְּבֵאין רֹוֶאה אֹוְת�, ֵרִעי"), או בשיר השמיני של "שירים על ְרעּות
הרוח" ("לֹא ֶאְׁשַּכח זֹאת, ֵרִעי"). הֵרַע שאליו פונה אלתרמן בשיריו הוא לפעמים יצור על־אנושי, או

אל־אנושי, שהשיר מעניק לו תכונות אנוש. בשיר "ֵרִעי ַהָּׁשֹחר ְוָלָבן" זוהי דמות כמו־מיתולוגית
המורכבת מניגודים ביַנריים, שפני יאנוס לה: צדה האחד הוא "קין" הנווד וצדה האֵחר הוא "הבל"

התמים, כבשירו הידוע של אלתרמן "איגרת", שּבֹו הדובר מתוודה ומכריז ("נֹוַלְדִּתי ְלָפֶני� ְּתאֹוִמים").
בשיר הבוסר שלפנינו מתואר מין מת־חי המתהלך כצל בארצות החיים, מחוץ למחוזות גן העדן והֶחֶרב

המתהפכת.

דמות הדיוקן החצויה של דמות זו מזכירה את הדיוקן החצוי של העיר האלתרמנית אשר "ְּפֵני ַהּיֹוָנה
ְוִאְבַחת ַחְרָּבּה / ֵהן ְּדמּות ָּפֶניָה ַהֶּנְחצֹות" (ואין לשכוח ש"עיר היונה" היא כותרת המצמידה את הפכי

הצבע הלבן של היונה ואת הצבע השחור והמסואב של הצירוף "עיר היונה" במקורו המקראי שבספר
צפניה). היא גם מזכירה את פניו החצויות של הרופא, גיבור ספר שיריו האחרון של אלתרמן "חגיגת
קיץ", שמחצית פניו הוחלפה במין פרוטזה, בתחליף מתכתי מלאכותי, ועליו אומר העסקן המפלגתי

בעיירת הפיתוח: "ֶזה ָהרֹוֵפא ֶׁשָּלנּו, ְוִחּיּוכֹו ְמֻאָּבן [...] ֵמֲחַמת ֶׁשַּמֲחִצית ָּפָניו ָקְפָאה ַּבֶּׁשֶלג ִּביֵמי ַהִּמְלָחָמה
ָהעֹוָלִמית [...] ַא� ְלִעָּקרֹו ֶׁשל ָּדָבר הּוא רֹוֵפא ְמֻצָּין".

אין אלה הדמויות היחידות ביצירת אלתרמן שפניהן חצויות, והשיר "ֵרִעי ַהָּׁשֹחר ְוָלָבן" הוא טופס ראשון
שלהן. ואולם, חרף אופיו הסימטרי והסכמטי למראה, השיר אינו משתמש בקונוטציות השגורות של
צבעי השחור והלבן. דמות האל עוטה שחורים וגם המזמור המתכתי שחור. לעומת זאת, הלובן הוא

צבעם של "פני הדּוָמה" (פני המוות), אך גם צבען של החסידות, סמל הלידה והתחדשות החיים. הנוף
אינו נוף ישראלי (אלתרמן ישב אז בצרפת, והצירוף "ֶׁשֶלג ְּבתּוִלים" הוא תרגום שאילה מן הצרפתית),
אך הציפורים עפות כידוע מזרחה, לארץ ישראל, וגם לכיוּון גן העדן האגדי (מקום משכנן של הנשמות

לפני הלידה ואחרי המוות).

השיר פונה אל נמען שפניו חצויות ("ֵרִעי ַהָּׁשֹחר ְוָלָבן") ומשולבים בו הפכי הרע והטוב. הוא עוסק
בהתפתחותה של האנושות במעלה הדורות וכן בחידות החיים והמוות, אגב שילוב ניגודי המודרני

("חּוֵטי ֶטֶלְגָרף") והקמאי ("עֹוָלמֹות לׂא ְיצּוִרים", קרי עולמות שעדיין לא נוצרו). יש לו זיקה, כדברי אילן
ברקוביץ, לשיר "כינור הברזל" מ"כוכבים בחוץ", שּבֹו הפגיש אלתרמן את הכינור מימי בראשית, מימי

בניו של קין, עם קטר הרכבת המתכתי המודרני ("ַּגם ַהַּבְרֶזל יֹוֵדַע עֹוד ַנֵּגן ּוְנֹסַע").

כל אלה הם נושאים שהעסיקו את אלתרמן מראשית ועד אחרית (לרבות במחזהו האחרון "ימי אור
האחרונים" שנמצא במגירה אחרי מותו). יוצא אפוא שלפנינו אמנם שיר בוסר שראוי היה שייגנז, אך

חוקרי הספרות יכולים לגלות בתוכו ניצנים של מוטיבים ורעיונות רבים שעתידים היו לפרנס את יצירת
אלתרמן לסוֶגיָה ולתקופותיה.

 




