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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
לא נחוץ לי גבר לירי
על הפזמון "רינה"

נכתב להצגה "רֹוַמנס על ספסל",  פזמונו של אלתרמן "רינה", שכותרתו המקורית היתה 
זכה לביצוע מחודש בשנת (. הוא25.5.1935"ַחְגָלָיַדע" של "המטאטא" )תכנית ל"ז, בכורה: 

, כששולב בהפקה "תל-אביב הקטנה". מדובר בעיבוד חופשי של שיר רוסי  שהולחן1958
גיאורגי1934בשנת  הבמאי  של    – העליזה"  "החבריא   – פופולרי  קולנוע  סרט  בעבור   

אלכסנדרוב.

היתה זו  קומדיה של טעויות הבנויה על סדרה של  מצבים אּבסּורדיים, כגון מינויו של  רועה
צאן מן הקולחוז למשרת  מנצח של תזמורת. בתפקיד הראשי כיכב בסרט הזמר והבדרן היהודי
ליאוניד אוטיוסוב, שצולם בעת ביצוע השיר כשהוא יושב על ענף גבוה ושר את שירו בָּפתֹוס.
מן השיר הבוקע מפיו ניּכר שמחשבותיו נישאות מעלה מעלה, עד שבשורת הסיום של שיר זה –

( – הענף  שעליו הוא יושב נשבר,  ו"גיבורנו" נופל ארצה ונחבטbathosבמפנה של ָּבתֹוס  )
בכל גופו. 

. מתוך ויקיפדיה.1934ליאוניד אוטיוסוב בסרט "בחורים שמחים", 

גם הגבר המאוהב ברומנסה של אלתרמן מיטלטל באהבתו בין שמיים לארץ, אך אהובתו
מחזירה אותו בכל פעם אל קרקע המציאּות:



ה ָָׁשַמִים, י8ָׁש ָּבעֹוָלם ַהְרּב8
ה ִָׁשיִרים ַוֲאָהבֹות. ַהְרּב8
ֶאְפָָׁשר ָהָיה ָמָנה ַאַּפִים

ַלֲחֹלק, ְוָהרֹוֶצה – ָסַחב ַַּגם עֹוד!

ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְּבנ8י-ְּבִלי-ֹמַח,
ָצִריְך אֹוָתנּו – ְלִמְָׁשָּפט!
ַּבֲאֶָׁשר ָלנּו ְקָצת ֹלא ֹנַח,

ָלנּו טֹוב ְמאֹוד, ִאם ָלנּו ַרע ְמַעט!

ב ֶאת ַהָָּׁשַמִים! ִרָָּנה – ֲאִני אֹוה8
ב ֶאת ַהַַּסְפָסל! ִרָָּנה – ֲאִני אֹוה8
ב ֶאת ַסְנָָּדַלִיְך, ִרָָּנה – ֲאִני אֹוה8

יַנִיְך, ֶאת אֹור ע8
ְך ֲאֶָׁשר ָנַפל! ֶאת ַאְרָנק8

ר ְּבקֹול ְָּדָרָמִטי ַאל ְְּתַדּב8
ַאל ְִּתְהֶיה ָּכל ָּכְך ָעִדין –
ִאָָּמא'ֶלה ָָׁשַמְעְִּתי: ֲאִני מ8

ִלְגָבִרים, ִּבְִּתי, ָאסּור ְלַהֲאִמין!

יֶנִָּני ֶַּגֶבר... ֹלא, ֹלא! ֲאִני א8
יק. ֹלא ָּדֹון ז'ּוָאן ָצִעיר ָור8

ַאֲהָבִתי ָקָָׁשה ִמֶָּדֶבר –
ל ֶָׁשִִּלי ֶזה ֶהְרַּג8

יּכ. יח' ַאְּבר8 ָאז – ִמָּׁש8 מ8

ָנָדה! ר8 ל ִלי ס8 ִרָָּנה – ַאל ְְּתַסְלס8
ל! ִרָָּנה – ְוֶאת ִלִּבי ַאל ְְּתַבְלּב8

ִרָָּנה – ְָּתָׁשּוב ֶאל ַחָָּנה ְוֶאל ָעָדה,
ֲהֹלא ָיַדְעְָּת

יל! ֶָׁשִהיא ּבֹוָכה יֹוָמם ָול8

ַח, ְִּתְבֶּכה ָלּה, ָעָדה, ְִּתְתַיּפ8
ִאְָּתְך ַהִַּלְיָלה ֹּכה ָּבִהיר.

ַח, ֲאַנְחנּו ֹּפה ְוָָׁשם ָיר8
ַאְְּת רֹוָאה – ִהָּנ8ה

ִּכְמַעט ִחַּבְרְִּתי ִָׁשיר.

,ֹלא ָנחּוץ ִלי ֶַּגֶבר ִליִריֹלא! 
ָנחּוץ ִלי ֶַּגֶבר ְמנָָֻּמס!

יְנָך ַמְזִמין אֹוִתי ָהִעיָרה א8
יְנָך קֹוֶנה ִלי ְוא8
ְַּגִליָדה ֲאָנָנס!

ִרָָּנה – ִנְקֶנה ְַּגִליָדה ִעם ֲאָנָנִסים!
ך יֹום יֹום ַלִַּסינ8ָמה, ִרָָּנה – נ8ל8
ִרָָּנה – ִנְָׁשְֶּתה ַָּגזֹוִזים ְוַתַָּסִסים

'ִזים ִנְרֹקד ְּבג8
ָמה עֹוד ְִּתְרִצי, ַהִַּגיִדי ָמה?!

ִני ֲאִני רֹוָצה ֶָׁשְֹּתאֲהב8
ְוֶָׁשְִּתְקָרא ִלי ֻּבָּבה'ֶלה )ֻּבָּבה'ֶלה!(

ִני ֶָׁשַעד עֹוָלם ֹלא ְַּתַעְזב8
ְוֶָׁשְֹּתאַמר ִלי

א. ַלי ָמל8 יְך ִלְּבָך א8 א8

ב אֹוָתְך ִּכְפַלִים ֲאִני אֹוה8
ינ8ְך אֹוֶהֶבת ְּכָלל! ִּכי ַאְְּת א8

יְנַתִים, ִלְבִָׁשי ֶאת ֹזאת, ִלְבִָׁשי ּב8
ֹּפה ְּתֹוְפִסים ְָּתִמיד

ַנֶֶּזֶלת ִמן ַהַַּטל.

ר ִלי ַעל ַנֶֶּזֶלת! ִרָָּנה – ַאל ְְּתַדּב8
ִרָָּנה – ַמְסִּפיק ְוַדי, ְּכָבר ְמֻאָחר,

ִני ַעד ַהֶָּדֶלת, ִרָָּנה – ּבֹוא ְְּתַלּו8
ין ְּתֹוֶעֶלת ֹלא א8

ר ֹּפה ַעד ָמָחר. ֶָׁשִָּנָָּׁשא8

ָמָחר, ִאם ֹלא ֶאְהֶיה ּכֹוֶעֶסת,
ַלי, ֶזה ְקָצת ַּבחֹול... ְִּתַַּגָׁש א8

ֶאְצִלי י8ָׁש ֶחֶדר ּוִמְרֶּפֶסת,
ִָּדיֶזְנַּגֹוף ְָׁשמֹוִנים,

קֹוָמה ְָׁשִנָָּיה ִמְְּׂשֹמאל.

ּוָמה ְַּתִַּגיִדי ָהְלָאה, ִרָָּנה,
ֹלא ַאל ְַּתִַּגיִדי ִלי ָָּדָבר...

ִבין, ֲאִני ֲאִביָנה, ֲאִני מ8
ֶזה ִסיָמן

ֶָׁשֶאת ַהֹּכל ָאַמְרנּו ְּכָבר!

ב ֶאת ַהָָּׁשַמִים! ִרָָּנה – ֲאִני אֹוה8
ב ֶאת ַהַַּסְפָסל! ִרָָּנה – ֲאִני אֹוה8
ב ֶאת ַסְנָָּדַלִיְך, ִרָָּנה – ֲאִני אֹוה8

יַנִיְך, ֶאת אֹור ע8
ְך ֲאֶָׁשר ָנַפל! ֶאת ַאְרָנק8



פזמונו של אלתרמן, שנכתב בהתאמה גמורה לריתמוס של השיר הרוסי, נראה שיר פשוט,
אפילו פשטני, שאינו זקוק לפירושים כלשהם, ואולם "בכל זאת יש בו משהו."

בראש וראשונה, יש בדיאלוג שלפנינו היפוך ִמגדרי משעשע: הגבר  רגשני ולירי – משולל
כל  חוש מעשי. נדמה לו שאם הזכיר בדבריו את הירח, הרי שכבר נתמלטו מפיו דברי שירה.

האישה, לעומת זאת, מתגלה כיצור תכליתי, מעשי, יוזם וכלל לא רומנטי.

כדי להמחיש את התלהבותו של הגבר המאוהב, המוכן להוריד לאהובתו את כוכבי השמיים

 הוא ציין-סגנון המנסה להקיףmerismאל הארץ, הפזמון עושה שימוש בריבוי של ֶמריזמים. 
את האובייקט המתואר באמצעות ִאזּכּור קצותיו, כגון שורת הפתיחה של הפזמון "שיר בוקר"
ים המלח: עד  הלבנון  ממורדות   – למטה  הארץ-ישראלית מלמעלה  המציאּות  את  המקיפה 

ְּכָבר ַהֶָּׁשֶמָׁש ְמַלֶהֶטת / ֶּבָהִרים" ֶמק   ץ ַהַַּטל."  בפזמון "רינה" האוהב יורד ממרומיּוָבע8 עֹוד נֹוצ8
השמים אל הסנדלים שעל הקרקע ואל הספסל הנטוע באדמה. הוא מצהיר שהוא אוהב את רינה
אֹור עיניה של  נערתו האהובה ועד  לסנדליה ולארנקה שנפל על הארץ מכף רגל ועד ראש: מ8

)ארנקה נפל כנראה בעת שבני הזוג התגפפו על הספסל בשדרת העיר(. 

השיר מזכיר פעמיים  את הארנק ואת הסנדלים, ואלה הם כמובן סמלים פרוידיאניים מּוּכרים
וידועים בעלי אופי ֶארוטי או סקסואלי מובהק. התיק, או הארנק, כמוהו כרחם הנושא בחּוּבֹו
עּוּבר או כקּוּפה האוצרת בתוכה את סודותיה האינטימיים של האישה )התיק והסנדל כמוהו
כגוף האנושי שאף הוא "כלי" או בית קיבול, העטוף בעור(. התיק בשיר זה מכיל בחּובו שפע

של רמזים מוצפנים, לרבות רמזים ֶארוטיים )ובל נשכח שאיבר המין הנשי מכּוֶנה "נרתיק"(.

, ב',גזיתסמל הארנק מזכיר את סמל הצעיף בשירו הגנוז של אלתרמן "איתך – בלעדייך" )
חוב' א' תרצ"ד(, שנכתב כשנה לפני הפזמון "רינה". כאן הגבר המאוהב מודה בִקנאתו על
שצעיפה הדק של אהובתו )סמל בתוליה( "ִנְדַרס ַוִָּיְתַּבֶֶּזה." תלתליו השחורים – תלתלי הליל –
וִלבנת בׂשרּה של האהובה, כמו גם סיפור הצעיף  )או המטפחת( מעלים על הדעת את סיפור
אותלו –  הגיבור השייקספירי שרצח את אשתו האהובה בשל החשד שמטפחתה, סמל הבתולין,

נמצאת בידיו של גבר זר.

ר". מדּב8 "הפרדוקס  טור שכותרתו  חיבר  אפילו  והוא  בפרדוקסים,  מלאה  אלתרמן  יצירת 
בפזמונו "דצמבר", למשל, בָמקום שּבֹו מצפה הקורא, או המאזין, שהחורף ימשוך את האדם
הביתה, להתחמם מול התנור, הוא מגלה שההפך הוא הנכון.  החורף דווקא מושך את האדם
אולי שניתן  בפרדוקסים,  מלא  "רינה"  הפזמון  גם  חּוץ"(.  י  ֱאל8 ִמַּבִית  ְך  )"מֹוָׁש8 מביתו  לצאת 
לקשרם עם אופייּה ההפכפך של הצעירה שאינה יודעת להחליט אם להיעתר לחיזוריו הנמרצים

של הגבר המאוהב בה עד השמיים.

וכך, בתוך שיר קצר, אנו עדים לכך שרינה גוערת במחזר הנלהב, משמיעה באוזניו דברי
ואולם, ולעדה.  לחנה  אותו  ולשלוח  עליו  לוותר  מוכנה  ואפילו  ומעליבים,  נוקבים  ביקורת 
נותנת לו הוראות מדויקות איך להגיע בהמשך השיר מתברר שהיא מעוניינת בו דווקא, אף 

לדירתה. מתברר שהיא להוטה להתעלס איתו לא פחות ממה שהוא להוט אחריה.

בהפכפכותה כי רבה, היא סותרת את עצמה לא פעם. בהתחלת הדיאלוג היא אומרת לגבר
ָנָדה!" – "ֹלא ָנחּוץ ִלי ֶַּגֶבר ר8 ל ִלי ס8 המאוהב שהיא אינה רוצה גבר לירי ורומנטי )"ַאל ְְּתַסְלס8
ִליִרי"(, ודורשת ממנו גלידה אננס, במקום דברי אהבה ערטילאיים, הפורחים באוויר. ואולם,
כשהוא נשמע להוראותיה ומבטיח לה את כל הנאות החיים הארציות שהיא דורשת ממנו, ואף
מוכן להעניק לה יותר מן הנדרש, לפתע היא מַָׁשנה את נימת דבריה ואת רוחם, ודורשת ממנו

א."( ַלי ָמל8 יְך ִלְּבָך א8 ִני / ְוֶָׁשְֹּתאַמר ִלי / א8 הצהרות אהבה  רומנטיות )"ֶָׁשַעד עֹוָלם ֹלא ְַּתַעְזב8



ואף זאת, הגבר המחזר הופך לפתע לנגד עינינו מצעיר מאוהב, שאיבד את ראשו, לדמות
אבהית – מבוגרת, אחראית ומגוננת. הוא מבטיח ל"ילדתו" )או ל"בובתו"( גלידה, דואג לה
שתכסה את זרועותיה בבגד לבל תצטנן )כמו הורה הדואג שילדו י8צא מן הבית מצויד בסוודר(.
למרבה ההפתעה מתברר שאין מדובר בכלל במחזר צעיר. לגבר שבשיר הדיאלוג שלפנינו יש

( הוא לפתע מזכיר את1935עבר עשיר עם חנה ועם עדה, ובשיר )אשר בוצע על הבמה בשנת 
(. 1909חוויותיו מימי שיח' אברּכ )מימי ארגון "השומר" שנוסד ב-

וקשה שלא להרהר בשינויים הִמגדריים מרחיקי הלכת שחלו מהתחלת המאה העשרים ועד
הלום.  הנה, הצעירה דורשת ממחזרה שיקרא לה "בובה", כינוי שנשים בנות זמננו )על כל פנים
ביובל השנים האחרון, מאז החל במקומותינו המאבק על מעמד האישה( סולדות ממנו וִמדֹוָמיו.

גם גברים למדו שלא להשתמש בכינויים )"ילדונת", "מיידעלע", "בובה" ו"בובה'לה"(.  

כשנה לפני שחיבר את  הפזמון "רינה" השתמש  אלתרמן בכינוי זה בשירו הגנוז "משהו
(, שּבֹו פונה הדובר אל הפרוצה29.6.1934 א', גיל' מ"ג-מ"ד מיום טוריםכחול, מאוד כחול"  )

ן" )תוךֻּבָּבההבובתית במילים: "ְַּגִָׁשי ַַּגם ַאְְּת,  ַכִיְך ָׁש8 , ִּכי ַסְנָָּדַלִיְך – ֹאֶדם /  ִּכי ִריִסים ְָׁשֹחִרים ָלְך ִויר8
מוחשיים שמות-עצם  גם  שהן  ו"אוֶדם",  ן"  "ָׁש8 המילים  של  בכפל-ההוראה  מושכל  שימוש 

המציינים חומרים יקרי-ערך וגם ציּוניהם של  צבעי הלבן והאדום(. 

( לג'ינטה"  "קונצרט  הגנוז  ינואר גזיתובשירו  א',  א', חוברת  אומר הגבר לאישה1932   )
ר ְנטּולַיְלָֹּדֶנתהצעירה, שהיא  ספק מלצרית ספק פרוצה: "ַהִּביִטי-ָנא  ]...[ ְלָבִבי – עֹוָלל ָּדֹוה8  

ֻּכֹתֶנת."

ואכן, הפזמון "רינה" מציג צעירה טיפשונת והפכפכת, שמאוהבת בעצמה ואינה יודעת מה
היא רוצה. הגבר המאוהב קורא לה בשמה שש-עשרה פעמים )!(, ואילו היא אינה מזכירה את
שמו אפילו פעם אחת )!(. רינה של אלתרמן היא צעירה אגוצנטרית הנקשרת לגבר מבוגר ממנה
והיא בחסדיה,  ִלזּכֹות  כדי  לוהטות  אהבה  והצהרות  מחמאות  בשלל  אותה  העוטף  בהרבה, 
)לאחר שהיא שולחת אותו לכל הרוחות – אל חנה ואל עדה( נותנת לו במפתיע הוראות מדויקות

ר אל חדרה, אל מיטתה. איך להגיע הייָׁש8

זיוה שמיר


