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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
כשפחה חרופה

על "ֶזמר שלוש התשובות" מאת נתן אלתרמן

כמו השיר "ניגון עתיק" גם "ֶזמר שלוש התשובות" הוא שיר הרחוק ת"ק פרסה מאקלים
הדעות  השיוויוני השורר בימינו. השיר שלפנינו אינו דוגל בשיוויון בין המינים, ויש שיראו בו

שיר "שוביניסטי", המציב את האישה בשפל המדרגה. 

, הלא היא שנת חייו האחרונה של אלתרמן, בעת ההכנות למופע1969השיר נכתב בשנת 
המוזיקלי "צץ וצצה". זהו דואט בין אישה שמתאבקת בעפר רגליו של אהובּה, חסר הרחמים.
בחיר-ִלָּבּה, שאינו שומר לה אמונים, מזהיר אותה שלוש פעמים שהחיים במחיצתו לא יהיו
קלים או מזהירים, והיא משיבה לו שלוש פעמים שהיא מוכנה להתנסות בכל קושי ובלבד
"ֶׁשֵאַדע ִּכי ַּתְחֹזר." הכניעּות והצייתנּות של האישה, לנוכח התנאים הבלתי-אפשריים שמציב לה
הגבר המודה באי-נאמנותו, מקוממות אדם בן ימינו: הייתכן שאישה תהיה מוכנה לעשות כל
דבר למען הגבר שהיא אוהבת, גם כשהוא מאיים עליה שהוא עלול לבגוד בה ולהשפילּה עד

עפר?

יחסים לא שיוויוניים כאלה בין המינים, המתוארים בשיר שלפנינו, אינם משמשים בהכרח
ביונתן )במיוחד אמורים הדברים  בני-דורו  ושל  ָּבבּואה לחיים החוץ-ספרותיים של אלתרמן 
רטוש, שספר איגרותיו מכיל כינויים משפילים, כגון "שכובתי", שלא נכתבו לאהובתו בהומור

או בבדיחות הדעת, כי אם במלוא הכוונה והרצינות(.

יש ביחסים כאלה ובתיאורם הספרותי לא מעט מרוח התקופה של תחילת המאה העשרים,
כה אמרשהעלתה על נס את הפרימיטיביזם ואת הָאָטביזם הקמאי. בחיבורו של פרידריך ניטשה 

( כלול המשפט השערורייתי "בלכתך אל האישה, קח אתך את השֹוט",1883-1885  )זרתוסתרא
(, שהשפיע על החיים האינטלקטואלים באירופה של1903 )מין ואופיובספרו של אוטו ויינינגר  

ואגב, והקֵדשה.  ראשית המאה העשרים, מחולקות הנשים לשתי קטגוריות בלבד: הקדושה 
ביצירות אלתרמן המַחלקות את המינים בחלוקה בינארית, ובהן גם המין הנשי נחלק בחלוקה
בינארית, הוענק לא אחת השם "מרים" לגיבורה הנשית, שהיא, בעת ובעונה אחת, גם מרים

הגלילית וגם מרים המגדלית – גם הקדושה וגם הקֵדשה.
  

יחס של  תיאורו  לכאורה  הצדיקה  לא  כלל  החוץ-ספרותית,  הביוגרפית,  המציאּות 
"שוביניסטי" כמו זה הבא לידי ביטוי בשיריהם של משוררי המודרנה התל-אביבית. נתן אלתרמן
היה בנּה של רופאת שניים, אחיה של מחנכת וסופרת, בעלה של שחקנית תיאטרון, אהובּה של
ציירת נודעת ואביה של שחקנית, משוררת ופזמונאית. כל הנשים שבחייו היו נשות קריירה,
שּכלל לא התבטלו בפני הגברים שסבבו אותן. כמו אלתרמן, גם יונתן רטוש גדל בבית שיוויוני,
ניהלה ביחד עם אביו את הסמינר לגננֹות נודע הבדל מהותי בין אישה לגבר: ִאמו  שּבֹו לא 
שבבעלותם, פירסמה יצירות מקור ותרגום במוספי הספרות, ולא נרתעה ממאבקים פוליטיים
שבהם יצאה נגד עורכיה ופטרוניה, מאבקים שהיו באותם ימים נחלתם הבלעדית של גברים;
אחותו מירי הלפרין-דור היתה המשוררת המודרניסטית הראשונה מאסכולת שלונסקי, ואלמלא
מתה בדמי ימיה במהלך לידה קשה שהסתבכה, היה בכוחה לכבוש מקום מרכזי ונכבד בתולדות
השירה הארץ-ישראלית והישראלית. אישיותם של שני המשוררים הללו עּוצבה, אם כן, על רקע
המציאּות המודרנית, שּבּה האישה יכולה להיות אסרטיבית, "קרייריסטית" ובעלת כשרון יצירה.



לעומת זאת, ב"ֶזמר שלוש התשובות" לפנינו כאמור אישה המוכנה לעשות הכול למען הגבר
של חייה, להיות עפר תחת כפות רגליו, גם כשהוא מתעלל בה נפשית ומאיים עליה שהוא עלול

לבגוד בה ולהשליכה לרחוב ככלי אין חפץ בו:

הּוא ָאַמר: "ִאם ֵּתְלִכי ַאֲחַרי   

ֹלא ְקִטיָפה ִּתְלְּבִׁשי ְוֹלא ֶמִׁשי

ִיְהֶיה ַמר ַעד ְּבִלי ֹּכַח אּוַלי"   

ָאז ָאְמָרה ִהיא: "ְלַאט, ֹּכַח ֵיׁש ִלי.

ִאם ָצִריְך ֶאְתַהֵּלְך ִּבְסָחבֹות

ְּכלֹוֶבֶׁשת ְקִטיָפה ַמְבִריָקה

ִאם ָצִריְך ֲאַקְרֵצף ְרָצפֹות

ְוֶאְהֶיה ְּבֵעיַני ְּכַמְלָּכה.

ָּכל ֲאֶׁשר ְּתַבֵּקׁש ְוִתְׁשַאל

ֶאֱעֶׂשה ְואֹוִסיף ִלְׂשֹמַח        

ִיְהֶיה טֹוב, ֲאהּוִבי, ִיְהֶיה ַקל

ְלעֹוָלם ֹלא ֶיְחַסר ִלי ֹּכַח."

ָאז ָאַמר: "ַמה ִּיְהֶיה ִאם ֶאְבֹּגד

ְואֹוָתְך ֶאֱעֹזב ְמיֶֻּתֶרת

ְּבֵלילֹות ֲאֻרִּכים ְלַחּכֹות

ַעד ׁשּוִבי ִמְּזרֹועֹות ָהַאֶחֶרת?"

"ִאם ָצִריְך ְלַחּכֹות ֲאַחֶּכה,"

ָּכְך ָאְמָרה ּוָפֶניָה ָּבאֹור.

"ִאם ָצִריְך ֹלא ִלְבּכֹות ֹלא ֶאְבֶּכה.

ָהִעָּקר ֶׁשֵאַדע ִּכי ַּתְחֹזר.

ָּכל ֲאֶׁשר ְּתַבֵּקׁש ְוִתְׁשַאל

ֶאֱעֶׂשה ְואֹוִסיף ִלְׂשֹמַח

ִּיְהֶיה טֹוב ֲאהּוִבי ִּיְהֶיה ַקל

ְלעֹוָלם ֹלא ֶיְחַסר ִלי ֹּכַח."

ָאז ָאַמר: "ַמה ִּיְהֶיה ִאם ַאִּגיד

ִּכי ָעַלִיְך ָלקּום ְוָלֶלֶכת

ְוִלְׁשֹּכַח אֹוִתי ְוֵׁשִנית

ֹלא ָלׁשּוב ִּכי ָלְרחֹוב ַאְּת ֻמְׁשֶלֶכת?"

ִהיא ַרק ֶרַגע ָׁשְתָקה ַוְּתַחֵּיְך

ָאז ִּדְּבָרה ּוָפֶניָה ַּכְּכפֹור

"ִאם ֹּתאַמר ִלי ָלֶלֶכת, ֵאֵלְך,

ִאם ֹּתאַמר ֹלא ַלְחֹזר, ֹלא ֶאְחֹזר.

ַאְך ָּדָבר ַרק ֶאָחד ַאל ִּתְׁשַאל

ַאל ֹּתאַמר ִלי אֹוְתָך ִלְׁשֹּכַח

ִּכי ֶאת ֹזאת ֲאהּוִבי ֹלא אּוַכל

ִּבְׁשִביל ֶזה ֹלא ִיְהֶיה ִלי ֹּכַח."

)לרבות החוץ-ספרותיים  בחייו  אלתרמן  את  שהקיפה  המרשימה  הנשים  גלריית  מול  אל 
שחקניות נערצות כמו חנה רובינא, תלמידתו של אביו בסמינר שהקים יצחק הלפרין בוורשה(,
באיבה בימינו-אנו  יחסו ה"שֹוביניסטי" כלפי האישה, שעלול להיתקל  על  מקום לתהות  יש 
המניעים אחר  להתחקות  הנורמות,  והשתנּות  הזמן  ממרחק  היום,  קל  לא  אי-הבנה.  שמתוך 
להשקפתם האנטי-שיוויונית של משוררי המודרנה, השקפה המורידה לא אחת את האישה לדרגת

אדמה נכבשת ורמוסה ואת הגבר היא מעלה למדרגת ֵאל כל-יכול. 

יונתן רטוש אל האישה, ושל  יחסו של אלתרמן אל האישה, כמו יחסם של אלכסנדר פן 
מתגלה כיחס כמו-קמאי, המעורב בסקרנות אינטלקטואלית של בן המאה העשרים, המּכיר היטב
הסופרים של  שהשקפתם  ייתכן  ופרייזר.  יּונג  פרויד,  דרווין,  של  תצפיותיהם  תוצאות  את 



המודרניסטיים הללו הושפעה גם מִהלכי הרוחות האנטי-קומוניסטיים, שהחזירו בשנים שבין

  )קרי, ילדים,KKK = Kinder, Küche, Kircheמלחמות העולם את הסיסמה השמרנית 
"הטבעיים" לתפקידיה  לחזור  האישה  שעל  גרסו  זו  סיסמה  של  הוגיָה  כנסייה(.  מטבח, 
הקשורים והעיסוקים  במטבח  ההתעסקות  בילדים,  הטיפול  שהם  מאליהם",  ו"המתבקשים 

בכנסייה; ובמילים אחרות: עליה לשרת את בעלה, את ילדיה ואת הקהילה.

ִהלכי רוח כאלה חדרו אל השירה הצרפתית המודרנית, וממנה גם אל המודרניזם העברי.
כי ובעולם,  אלתרמן היה מבכר אולי לשכוח, עם השתנּות הנורמות הסוציו-פוליטיות בארץ 
"ַאֶּתם בָאמרו:  ונרגש,  ֵּכן  בָּפתוס  האישה  ואל  הציבור  אל  קרא  המוקדמים,  משיריו  באחד 
אֹוְמִרים... ִסְדֵרי ִעִּתים ֻחָּלפּו, / ָהִאָּׁשה ָּתִגיַח ִמִּני ְסגֹור, / ַּגם ְלַמֲעָנּה ַּדְרֵכי ֵּתֵבל ֻהָתוּו, / ַּגם ָעֶליָה
ְּתֹפׂש ִּבְמׁשֹוֵטי ַהּדֹור.// ַּכֲעַדת ֶאְפרֹוַח ְמֹבֶעֶתת ַעִיט, / ֲהִגיַגי ָסְמרּו, ִיְקָראּו נֹוָאִׁשים: / ִאָּמא! ַאל

ִּתֹטִׁשי ֶאת ִמְקַּדׁש ַהַּבִית, / ַאל ִּתְׂשִאי ְנאּום ַּבֲאֵסַפת ָנִׁשים..." 

אך גם בבשלותה, אין יצירת אלתרמן מתארת יחסים שיוויוניים בין המינים: לִעתים מתוארת
בה אשת שררה רמה ונישאה, שהגבר עפר תחת כפות רגליה )"פגישה לאין קץ", למשל(, ולִעתים
– שפחה כנועה ונרצעת, שנאמנותה הנצחית לגבר אינה תלויה בתנאים חיצוניים  כלשהם )נעמי

ב"פונדק הרוחות", למשל(.

(, בסגנון תמציתי ושלדי, את מאבקם1975)שירי נערה במקביל, העלה רטוש בקובץ שיריו 
ְוִהיא של הגבר והאישה, כמאבק שּבֹו בהתחלה ידּה של האישה על התחתונה )"ְוהּוא ַּבַעל / 

ִׁשְפָחה ֲחרּוָפה"(, ובסופו של דבר, ידה של האישה על העליונה )"ְוהּוא ּכֹוֵרַע / ְוִהיא ֱאִליָלה"(. 

אצל אלתרמן ורטוש כאחד – שעולמם השירי עוצב במקביל, וינק מאותם מקורות השראה
שמהם ינקו גם משוררים ומַסּפרים אנגליים כדוגמת ויליאם בטלר ייטס וד"ה לורנס – הצטיירה
מלחמת המינים כמאבק, שּבֹו יש צד משפיל וצד מושפל, צד מכניע וכובש וצד כנוע ונכבש.

הליִּבידו בשירים אלה נתפש אפוא כעילה למאבק נצחי, שגם המוות לא יוכל לו.

וחוזרת השאלה למקומה: מה טעם ראה אלתרמן, שלא היה שוביניסט והיה כאמור מוקף
בנשים יצירתיות ועצמאיות, להציג בשיריו גיבורים בעלי עמדה שוביניסטית, הצורמת לאוזנו של

הקורא המודרני? 

כדי להבין זאת צריך להכיר את הצד האירופי בעולמו של אלתרמן הצעיר. בעלומיו תרגם
אלתרמן שירים אחדים, צרפתיים בעיקר, ובין השאר שיר של המשורר הביניימי פרנסוא ויון שבו
פונה המשורר לאהובתו "מרגו השמנה". במקביל תרגם אלתרמן במרוצת חייו עשרות בלדות

, שנתיים לאחר מות מתרגמן, בספר1972אנגליות וסקוטיות )עורכו, מנחם דורמן, הוציאן בשנת 
(.בלדות ישנות ושירי זמר

הם בלדות, שכל אחת מהן מורכבת" – ֶזמר שלוש התשובות"שני השירים – "ניגון עתיק" ו
משלושה פרקים, כבבלדות האנגליות והסקוטיות שתרגם אלתרמן ִטּפין-ִטִּפין במהלך חייו. 

בשיר "ניגון עתיק" לפנינו שלושה בתים שבהם מכריז הדובר על נכונותו לעשות הכול למען
אהובתו – למלא את כל בקשותיה עד חצי המלכות. רק עם דבר אחד הוא מסרב להשלים – עם
צל-ִצלו של חשש שאולי תבגוד בו  יום אחד עם ֵרעיו: "ַאְך ִאם ַּפַעם ִּתְהִיי צֹוֶחֶקת  / ִּבְלָעַדי
ִּבְמִסַּבת ְמֵרַעִיְך,  / ַּתֲעֹבר ִקְנָאִתי ׁשֹוֶתֶקת / ְוִתְׂשֹרף ֶאת ֵּביֵתְך ָעַלִיְך"  )ואגב, אמירה דומה נאמרת –
אמנם  בנימה  אחרת ובהקשר אחר – בשיר החמישי ב"שמחת עניים", "הָזר מקנא לחן רעייתו",

בבית הפותח במילים: "ּוְבֶלְכֵּתְך ֶאל ִמְׁשָּכב ִּבְׁשַנִים / ּוִביצּוַע ָזִרים ְּתְׁשֲעִטי"(.  

נזכיר בהקשר זה כי השורש צח"ק בבניין פיעל משמש במקרא לציּון יחסי מין, כגון בפסוק:
"ַוַּיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִיְצָחק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו" )בראשית
כ"ו, ח'(  ברקע הדברים מהדהדים גם  סיפוריהם של שמעון ודלילה ושל המשורר הביניימי



 משנתעוד חוזר הניגוןפרנסוא ויון ופילגשו מרגו השמנה, כפי שהראיתי בספרי על אלתרמן  
1986.

האישי  באתרי  תשלום  ללא  הקורא  לרשות  עומד  זה  ספר   www.zivashamir.com
בקטגוריה "ספרים להורדה".

גם בבלדה "ֶזמר שלוש התשובות", הגבר מציג לפני אהובתו שלושה מצבים היּפֹותטיים,
האחד גרוע ומשפיל מקודמו,  שבהם תיאלץ אולי לעמוד בגלל התנהגותו הלא-צפויה. למשמע
דבריו, האישה מודיעה לגבר שהיא תהא מוכנה לעמוד במסה, לסבול ולהתענות ככל שיידרש,
ובלבד שתדע שהיא עושה זאת למענו ושהוא ישוב אליה. בבית הרביעי היא מודיעה לו שרק עם
דבר אחד היא תסרב להסכים ולהסכין: עם מצב שבו הוא יבקשנה לשכוח אותו ולסלק את

המחשבות אודותיו מִלָּבּה. בדרישה כזאת – מודיעה האישה לאוהבה – היא לא תוכל לעמוד.

לשתי הבלדות יש אותו מבנה רטורי: יש בהן שלוש הצהרות של האדם המאוהב על  נכונותו
לעשות הכול למען האהבה. רק על דבר אחד, שאותו הוא מָפרט בבית הרביעי,  אין האוהב מוכן
סיפורים על והצרפתיות שמהן הושפע אלתרמן מכילות  לעבור בשתיקה. הבלדות האנגליות 
אהבה רצופת קרבנות אישיים. כך, למשל, מסופר בבלדה שתרגם אלתרמן )"כפפה של זהב",

(  על עלמה ממעמד האצולה שעמדה להינשא לאיש110-112, עמ' בלדות ישנות ושירי ֶזמר
עשיר בטקס  רב-משתתפים. כשראתה את בן-הכפר עּול-הימים שנבחר להיות השושבין, היא
ויתרה על כל העושר הרב שעתיד היה ליפול בחלקה ומצאה תחבולה איך להתחתן עם הצעיר
הכפרי העני )"ַעל ָהֶרֶפת ֶאְמֹלְך – ָּכְך ִּדְּבָרה ִהיא ְּדָבָרּה – / ָׁשם ֶאְהֶיה ִלְגִביָרה ְוֶאְחֹלב ַהָּפָרה"(.

Lady ot theלמען האהבה מוכנה האישה להיות מלכת הרפת, במקום שתהיה מלכת הטירה – 
Manor .

ולהלך ומשי  קטיפה  בגדי  על  לוותר  מוכנה  האישה  התשובות":  שלוש  ב"ֶזמר  גם  וכך 
בסחבות, אף לקרצף רצפות בסחבה ולבלות את לילותיה בציפייה אין-סופית, ובלבד שתחסה
לפנינו אהבה וכאן  כאן  ָהַאֶחֶרת".  "ִמְּזרֹועֹות  לפעמים  אליה  בִצלו של הגבר האהוב, שישוב 
הדורשת מהאישה ויתורים וקורבנות. כאן וכאן האישה מוכנה לכל קורבן, ואינה מתלוננת על
פיזי, אך אינה מוכנה מר-גורלה. האישה ב"ֶזמר שלוש התשובות" מוכנה לעמוד בכל קושי 
לעמוד בקושי הנפשי: דווקא המילים עלולות לשבור אותה )כך גם בבלדה "נון": נון, סמל ומשל
לעם בגולה, אינו נשבר מן הקשיים הפיזיים,  אפילו לא מן השוט המכה אותו עד זוב דם,  אך

ממיסות אותו  ושוברות את ִלּבֹו(.המילים דווקא  

ברקע מהדהדים גם סיפורים מן התרבות העברית, שהרי אלתרמן מיזג תמיד מזרח ומערב
" מהדהד הפסוקֵּתְלִכי ַאֲחַריבשיריו. וכך, ממילות הפתיחה של השיר שלפנינו – "הּוא ָאַמר: "ִאם 

ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה" )ירמיהוֶלְכֵּתְך ַאֲחַריהמקראי "ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך   
ב', ב'(, שּבֹו  מודה הגבר לאישה והֵאל לאומה  על מסירותה ועל נכונותה לוותר למענו על כל

בשורות: "ֶאְזֹּכר ְוַאף ַאְזִּכיר ָלּה ֶחֶסדשמחת עניים  הנאות החיים. את הפסוק המקראי הזה שיקע ב
ְנעּוֶריָה. / ֶלְכָּתּה ַאֲחַרי ְּכרּוָכה ְּכֶנַגע ַּבל ִיּמֹור."

ובחיי האהבה  בחיי  בוגדנות  על  סיפור  גם  לפנינו  הנאמנה,  האישה  על  הסיפור  ובצד 
הנישואים, כבסיפור שמשון ודלילה. דלילה הוכיחה את שמשון במילים: "ֵאיְך ֹּתאַמר ֲאַהְבִּתיְך

ֵהַתְלָּת ִּבי ְוֹלא-ִהַּגְדָּת ִּלי ַּבֶּמה ֹּכֲחָך ָגדֹול" )שופטים ט"ז, ט"ו(.ָׁשֹלׁש ְּפָעִמיםְוִלְּבָך ֵאין ִאִּתי.  ֶזה   
שלוש התשובות  המטעות שנותן שמשון לדלילה הבוגדנית מתחלפות כאן בשלוש תשובות

ֵּכנֹות שנותנת אישה נאמנה לגבר בוגדני.

ברקע דבריה של האישה הנאמנה, המוכנה להיות שפחה חרופה,  מהדהד גם סיפורה של
רחל, אשת התנא רבי עקיבא, שהיתה מוכנה לוותר למען הגבר האהוב על עושר ועל כבוד, אף

http://www.zivashamir.com/


הסכימה לגור ִעמו במחסן תבן, ובלבד שתהיה אשתו. סיפור תלמודי זה, שעומד ברקע מחזהו
החשוב ביותר של אלתרמן – "פונדק הרוחות" – מותח קו של אנלוגיה בין רחל מסיפורי חז"ל

לבין רחל רעיית המשורר. 

גם רעיית המשורר, כמו גיבורת השיר שלפנינו, נאלצה לחכות לילות רבים בבדידות, בציפייה
לגבר האהוב עליה עד שובו "ִמְּזרֹועֹות ָהַאֶחֶרת". גם היא סבלה ללא טרוניה מן הרומן שניהל

ֶאֱעֶׂשהבעלה בגלוי, לעיני כול. כשאומרת האישה בפזמון שלפנינו "ָּכל ֲאֶׁשר ְּתַבֵּקׁש ְוִתְׁשַאל / 
ִלְׂשֹמַח "ְואֹוִסיף  האלתרמנית  השורה  מתבנית  במילים  יש  ָלֶלֶכת."  ְואֹוִסיף  הגיבורהְוָאמּות   "

ְוִתְׁשַאל," ְּתַבֵּקׁש  ֲאֶׁשר  מתבוננת בגורל חייה כבגֵזרת גורל שאי אפשר לשנותה, והמילים "ָּכל 
שפסוקי מגילת אסתר בוקעים מהן, הופכות את הגבר במשתמע לכעין מלך שהכול נעשה בדברו.

 
יחס של  תיאורו  הצדיקה  לא  כלל  החוץ-ספרותית,  הביוגרפית,  שהמציאּות  אמרנו   
"שוביניסטי" כמו זה הבא לידי ביטוי בשיריהם של משוררי המודרנה התל-אביבית. ואולם, הגם
הסקוטיות הבלדות האנגליות,  קדום שבבסיס  ביניימי  עולם  ורק  אך  שהשיר משקף לכאורה 
והצרפתיות שִּתרגם אלתרמן בעלומיו, יש בו בכל-זאת ממד אישי רב-משמעות. בל נשכח שבחיי
המשורר, מחברו של פזמון זה, היו שתי נשים, שגילו נכונּות להעלות קרבן אישי כבד ולחכות לו

עד ְּכלֹות. ואידך זיל גמור.  

זיוה שמיר


