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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
תקתוק לאין קץ

על פזמונו של אלתרמן "צריך לצלצל פעמיים"

 בעבור התוכנית1939הפזמון "צריך לצלצל פעמיים", שירם של אלתרמן ווילנסקי, נכתב ב-
בעיר ששררה  האוכלוסין  צפיפות  הרוחות".  "כל  תיאטרון  של  רוח"(  )"כוסות  הראשונה 

, בעקבות הימלטותם של יהודי גרמניה ארצה, גרמה למצוקת דיור1933-1939תל-אביב בשנים 
שִחייבה רבים מתושבי העיר לחלוק דירה עם שותפים, או להתגורר במעמד של "דייר משנה"
בחדר של משפחה שהתמזל מזלה להחזיק דירה בבעלותה. המצב ִהנהיג ִצלצול כפול בדלת כדי

לאותת לבעלי הבית שהאורח העומד מאחורי הדלת מחפש את הדייר/ת שלהם.

גיבורת השיר, הנושאת את המונולוג, היא רווקה מבוגרת שאוהבה נטש אותה והיא נשארה
בבדידותה, תחת שמיים מתקדרים וים שגליו נוהמים ללא הרף. זהו שיר עצוב של אישה ללא
"אופק ציפיות", שהְּפֵרדה מן הגבר שנהג לפקוד את חדרּה אירעה במפתיע והתגלגלה לִפתחה
כרעם ביום בהיר. מאז חדל הגבר ִלפקוד את מעונה, היא יושבת בד' אמות ומחכה לשובו, מתוך

נכונות לקבלו אל בין זרועותיה ללא תלונות וללא הצבת סימני שאלה.

מונולוג של "רווקה זֵקנה" אינו ז'נר ידוע בספרות העברית, וספק אם היה לאלתרמן מודל
שעליו יכול היה להסתמך  )פרט למונולוגים ה"עממיים" של ביאליק – "בין נהר פרת" ו"יש לי
גן" – שבהם נערה שהגיעה לִפרקּה מקוננת על מר גורלה(. יובל שנים בדיוק לאחר פזמונו של

( על בסיס דבריה של1989אלתרמן  חיברה חוה אלברשטיין את פזמונה "לונדון לא מחכה לי" )
(, וגם בו כלול מונולוג של רווקה מבוגרת1983ֶּבלה ממחזהו של חנוך לוין "אורזי המזוודות" )

ונטולת אשליות שמהרהרת באפשרות ש"אּוַלי ֶזה ְּכָבר ְלָכל ַהַחִּיים / ִלְהיֹות ְלַבד."

הרווקה המבוגרת בשיר "צריך לצלצל פעמיים" אינה  דומה למשרתת שנשארה בגפה בחוסר

" הרדי  תומס  של  המפורסם  הדיאלוג  משיר  Theכול   Ruined  Maidבאישה מדובר   ."
תל-אביבית בודדה, הנושאת בעול הפרנסה בכוחותיה שלה, ומצליחה לשכור לעצמה "חדר

"(, כינויהblue stocking" )באנגלית: "bas bleuמשלה".  היא אף אינה עונה על הכינוי  "
גם אמנם  ספרים.  ולקרוא  כתלים  ארבעה  בין  לשבת  המעדיפה  אינטלקטואלית  רווקה  של 
יושבת כל היום בד' אמותיה, אך פעולתה מונוטונית – פעולה התופרת בשירו של אלתרמן 

חסרת מעוף שאין בה שמץ של עניין אינטלקטואלי:  



ּתֹוֶפֶרת ֲאִני ְותֹוֶפֶרת,
ַהָּים ֹלא ֶיְחַּדל ִמִּלְנֹהם.

ֲאִני ֶאת ָּפֶניָך זֹוֶכֶרת
ְּכִאּלּו ָהָיה ֶזה ַהּיֹום.

הֹו, ַּכָּמה ָצַחְקנּו ֵאי ַּפַעם,
ֹראִׁשי ַהְּסַחְרַחר ַהְּמֻתְלָּתל.

ָהָיה ַלָּיִמים ֵאיֶזה ַטַעם
ָּכֶזה ֶׁשל ַּתּפּוַח ִעם ַטל.

ָאַמְרִּתי: "ְּכָתְבִּתי ִהיא ֲעַדִין
ְּכֹקֶדם, ִּתַּגׁש ִלְפָעִמים.
ָצִריְך ְלַצְלֵצל ַּפֲעַמִים

קֹוָמה ִראׁשֹוָנה ִמָּיִמין..."

ָצִריְך ְלַצְלֵצל ַּפֲעַמִים,
ָצִריְך ְלַחּכֹות ֶרַגע ָקט,
ְוָאז ִנְפָּתחֹות ַהְּדָלַתִים

ְוָאז ִנְפָּגִׁשים ְּבַמָּבט.

ָצִריְך ְלַצְלֵצל ַּפֲעַמִים,
ָלבֹוא ְולֹוַמר: "ֶעֶרב טֹוב, 

ִנְכַנְסִּתי ֵאַלִיְך ֵּביְנַתִים
ֵּכיָון ֶׁשָעַבְרִּתי ָּבְרחֹוב."

ְוָכְך, ַעד ֶׁשָּבא אֹותֹו ֶעֶרב,
ָׁשְטפּו ִמְדָרכֹות רֹוֲעׁשֹות.

ְּדָבֶריָך ִהּכּוִני ַּכֶחֶרב,
ְּדָבֶריָך ִעּנּוִני ַּכּׁשֹוט.

ָׁשַתְקִּתי, ָּדָבר ֹלא ָיַדְעִּתי,
ָיַדְעִּתי, ַרק ֹלא, ֹלא ָנכֹון.
ִנְפַרְדנּו... ְלֶפַתע ָׁשַמְעִּתי
ַּבֶּפַתח ִצְלצּול ַּפֲעמֹון –

,ְלֶרַגע ֵאַחְרִּתי ִלְפֹּתַח
ָקָפאִתי ֵּבין ֹחֶׁשְך ְלאֹור.

ַמּדּוַע ִמַהְרָּת ִלְבֹרַח?
ַמּדּוַע ִמַהְרָּת, ֱאֹמר!

ָצִריְך ְלַצְלֵצל ַּפֲעַמִים...

ּתֹוֶפֶרת ֲאִני ְותֹוֶפֶרת,
ַהָּים ֹלא ֶיְחַּדל ִמִּלְנֹהם.

ֲאִני ֶאת ָּפֶניָך זֹוֶכֶרת
ְּכִאּלּו ָהָיה ֶזה ַהּיֹום.

ִאם ַּפַעם ִיְהֶיה ְוָתבֹוָאה
ֹּפה ָּבְרחֹוב ַלֲעֹבר,ֵׁשִנית 

ִּתְזֹּכר ִּכי ַּבֶחֶדר ַמְרּגֹוַע
.ִּתְזֹּכר ִּכי ּדֹוֵלק ּבֹו ָהאֹור

ָּתבֹוא, ָּכְך ָּפׁשּוט ְּכמֹו ַנַער,
ָּדָבר ֹלא ָצִריְך ְלַחֵּדׁש.

ֶהְסֵּבר ֹלא ָנחּוץ ְוֹלא ַצַער,
ְסִליָחה ֹלא ָצִריְך ְלַבֵּקׁש.

...ָצִריְך ְלַצְלֵצל ַּפֲעַמִים

לפזמון שלפנינו יש גם נוסח קודם, שּבֹו מעלה התופרת את זכר פגישתה הראשונה עם הגבר
ְלַהְזִמין. / ַעְרַּבִים / אֹוִתי ְלִטּיּול  ואגב כך מציינת את כתובתה המדויקת )"ָאַמְרִּתי: ָּתבֹוא ֵּבין 

ְּכָתְבִּתי – ַהָּגִליל ִמְסָּפר ְׁשַנִים, / קֹוָמה ִראׁשֹוָנה ִמָּיִמין"(. 

ובמאמר מוסגר:  בשנות נישואיו הראשונות התגוררו נתן אלתרמן
ואשתו רחל מרכוס ברחוב הגליל )מאפו( קרוב  לחוף הים. לימים עברו
בני הזוג להתגורר עם בתם תרצה  ברחוב התל-אביבי שדרות נורדאו
היורד אל הים. משמע, הצעיר ה"גלותי", שהתאקלם כראוי בארץ -

ישראל והפסיק להיות  בה "נטע זר", אף כתב עליה שורות נלהבות
נשמעו לא  שמעולם  מֹוֶלֶדת",  אֹוָתְך,  אֹוֲהִבים  "ָאנּו  כדוגמת 

רחל מרכוס. ארכיון הבימה. מתוך ויקיפדיה.



 ומרחביו, הן במובן הליֶטרלי הןהים כמותן אצל חבריו ל"אסכולת שלונסקי", נהה גם אחרי 
במובן המטפורי-התרבותי של המושג.

" )אגב, נתן אלתרמן ורעייתוְׁשַּתִיםאך אין כאן מדובר בפרט ביוגרפי גרידא. המילים "ִמְסָּפר 
התגוררו ברחוב הגליל מספר תשע( מלמד על מקומה של האישה בִלֹּבו של הגבר. מלכתחילה
הוא אומר לה שאין היא אלא בֵררת מחדל בעבורו, וכי הוא נכנס למעונה לא מתוך כוונה, אלא

" )בין שני עניינים: מתוך התלבטותבינתייםרק משום שעבר במקרה בסביבה. הוא נכנס אליה "
"( גם הוא רמז ללבטיםַּפֲעַמִיםאם לבחור בה או באחרת(. הצלצול הכפול בדלת  )"ָצִריְך ְלַצְלֵצל 

,ִצלצול אחדלפסיחה על הסעיפים. רק פעם אחת בלבד ִצלצל הגבר בטעות  ולדואליּות – 
וברח מן המקום. עתה האישה הנטושה מצפה רגליו  נטל את  הוא  ומיד  נענה תכף  ומשלא 

"(.ֵׁשִניתלהזדמנות שנייה המבוששת לבוא )"ִאם ַּפַעם ִיְהֶיה ְוָתבֹוָאה / 

את מלתקתק  פוסקת  שאינה  התפירה  מכונת  ליד  נותרה  אלתרמן  של  בשירו  התופרת 
תקתוקיה, כמו השעון המרמז שהזמן חולף בלי הרף בשיר "אתך – בלעדיך". הרווקה הזֵקנה
כבר לא תהיה צעירה, השעון הביולוגי גם הוא אינו מפסיק את מהלכו. היא נותרת כאן לבדה,
כמו פנלופה של הומרוס, כמו  סולביג של איבסן, כמו נעמי של אלתרמן )שאת  גורלה עתיד היה
המשורר לגולל לימים במחזהו "פונדק הרוחות"(. היא נשארת מאוהבת באהבה שחלפה לבלי

שוב, כלואה בחדרה, ואילו הגבר של חייה  הפליג  זה מכבר למרחבים ולמרחקים.

זהו אחד הפזמונים העצובים ביותר בשירה העברית. אין מדובר בטרגדיה איומה ונוראה
המספרת על מותו הפטלי של  אדם אהוב, אך העצב כאן כוסס את הלב כמו בתיאור הגורל של
"האם השלישית" )שאינה יודעת מה עלה בגורל בנּה( או של הדוברת ב"לילה, לילה", שמספרת

על האביר שאת ְׁשמּה לא זכר.

מתקופת הרומנסות, שבמרכזה לפנינו תמונה  מציג  אינו  לצלצל פעמיים"  "צריך  הפזמון 
יש שיר בשם הגנוזים של אלתרמן  שיריו  בין  מבודדות.  היושבות בטירות  ועלמות  אבירים 
ואיזולדה )אגדה עתיקה "תליית חלומות" שגיבוריו הם בני דמותם המודרניים של  טריסטן 
הבנויה על ניגודי הלילה והיום: גבר כהה ועצוב ועלמה בהירה וזהובה(, וגם בו יש שורות
הבנויות משלושה או ארבעה  אמפיברכים או אנפסטים כמו בפזמון שלפנינו )"ַּבֵּלילֹות ְיבֹוֵאִני:
ָעגּום ְוׁשֹוֵתק / ַוֲאִני ְלבֹואֹו ְמַחָּכה..."(.  גם בשיר הגנוז מדובר באישה המצפה לבואו של הגבר

כשפחה נרצעת  ובגבר שאינו יודע נאמנות מהי. 

ב"צריך לצלצל פעמיים", לפנינו גיבורה מ"מודוס החיקוי הנמוך" של תופרת תל-אביבית
זהובת ֵׂשער )בנוסח המקורי של אלתרמן נכתב: "ֹראִׁשי ַהְמֻתְלָּתל ֹּכה ִהְזִהיב"(, היושבת בחדרה
השכור ושומעת את נהמתו הבלתי פוסקת של הים וחושבת על הגבר שנעלם כצל מחייה. הטעות
שעשה הגבר כשצילצל פעם אחת, בנוסף לטעות שעשתה האישה שהתמהמהה ולא פתחה את
הדלת מיד, עלו לה  בלכתו של הגבר האהוב לבלי שוב. ומה היה קורה אילו לא טעו השניים,
האם יש ערובה שהם היו נשארים נאמנים זה לזה לנצח נצחים?! את זאת אין לדעת, אך הסיפור
הלא-סגור של הּפֵרדה המקוטעת שהשאיר את הגיבורה בפה פעור, "אוכל את ִלּבּה" ואינו נותן

לה מנוח.
הצלצול בפעמון וההשתהות במענה )"ְלֶרַגע ֵאַחְרִּתי ִלְפֹּתַח"( מזכירים יחסי הדוד והרעייה

ַרְעָיִתי ֲאֹחִתי  ִּפְתִחי-ִלי  דֹוֵפק  ּדֹוִדי  ָנְטפּו-מֹור בתנ"ך: "קֹול  ְוָיַדי  ְלדֹוִדי  ִלְפֹּתַח  ֲאִני  ַקְמִּתי   ]...[  
ְבַדְּברֹו ָיְצָאה  ַנְפִׁשי  ָעָבר  ָחַמק  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  ֲאִני  ָּפַתְחִּתי  ַהַּמְנעּול.  ַּכּפֹות  ַעל  ֹעֵבר  ְוֶאְצְּבֹעַתי מֹור 

ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְוֹלא ְמָצאִתיהּו  ְקָראִתיו ְוֹלא ָעָנִני" )שיה"ש. ה', ב'-ו'(. 



האישה נשארת כאן לכודה במסכת זיכרונותיה )"ֲאִני ֶאת ָּפֶניָך זֹוֶכֶרת / ְּכִאּלּו ָהָיה ֶזה ַהּיֹום"(,
ומׁשּביעה את הגבר לזכור ולא לשכוח )"ִּתְזֹּכר ִּכי ַּבֶחֶדר ַמְרּגֹוַע / ִּתְזֹּכר ִּכי ּדֹוֵלק ּבֹו ָהאֹור"(. 

אגב, גם בשיר הגנוז "תליית חלומות" מתואר חדרה של האישה האוהבת, המצפה לאהובה,
כמקור של חום ושל מרגוע )"ִעְמִדי ַאְּת ָּכֹאֶׁשר ַהַחם ְוַהּטֹוב, / ְּכַמְרּגֹוַע ַעֶּצֶבת ָיָפה ]...[ ַּגם ַנְפֵׁשְך

ְּתֻאַּׁשר ִעָּמִדי ְּבִלי ָהִבין / ֶׁשָעַיְפְּת ִמַצּפֹות ְלַאֵחר..."(. 

"כל תיאטרון  של  המוקדמת  בגרסה  הן  פעמיים",  לצלצל  "צריך  בפזמון  המילים  מבחר 
הרוחות", הן בזו המאוחרת של שושנה דמארי, מלמד שמדובר באהבה ישנה, שכבר אבד עליה

כלח וסיכוייה ל"סבב שני" בטלים בשישים.

ובדמותה של האישה המצפה לגבר ללא תנאי וללא תלונה, יצק אלתרמן גם אמת אישית
( הצטלבה דרכו עם דרכה של הציירת1938 )כוכבים בחוץכאובה. לאחר הופעת ספרו הראשון 

 של חייו, שהקדישה לו את כל חייה  )מעניין שעל דמותה של צילההשנייהצילה בינדר,  האישה 
 ִצָּלה", בראשית ד', י"ט(. אלתרמן לא ִהרּבה לחשוף בפומבי אתַהֵּׁשִניתהמקראית נכתב:"ְוֵׁשם 

סודותיו הביוגרפיים הכמוסים, אך בדמותה של נעמי, גיבורת "פונדק הרוחות", יש לא מעט
קווים מדמותה של צילה, ולא רק מדמותה של רחל מרכוס, רעייתו של המשורר.

כך, למשל, כשנעמי הנאמנה אומרת לחלפן בפתח במערכה הרביעית "ַאל ְּתַדֵּבר ְּבקֹול ָּגדֹול
ָּבִאים,"  אפשר להיזכר ְצָעָדיו  ִלְׁשֹמַע ֶאת  ָעַלי /  ְלַהְקִׁשיב.  ַמְפִריַע  ַאָּתה  ִּתְתַהֵּלְך.  ָּכל ָּכְך / ַאל 
בהקשר זה בסיפוריהן של מכרותיה של צילה, שסיפרו שכל ימיה לא אירחה הציירת בביתה את

חברותיה, בטענה-תואנה ש"אולי אלתרמן יבוא." רק לאחר מותו התחילה לארח ולהתארח.

על כן, גם פזמון כדוגמת "צריך לצלצל פעמיים" עשוי
לשקף את מערכת היחסים ששררה בין המשורר לציירת.
היא יושבת רכונה על מלאכתה, ומוכנה לקבל בשמחה את
פוגעות )מבלי לחוש כמה  הגבר המודה באוזני אהובתו 
ָּבְרחֹוב," ֶׁשָעַבְרִּתי  ֵּכיָון  נכנס אליה "ֵּביְנַתִים,  מילותיו( כי 
ואף מפצירה בגבר ומבטיחה לו שאם יחליט להגיע "ֵאין

ֹצֶרְך ְּבֶבִכי ָוַצַער / ְסִליָחה ֹלא ָצִריְך ְלַבֵּקׁש."

נתן( אומר )חנן =  בן-דמותו של אלתרמן  וחננאל – 
בפתח התמונה השישית והאחרונה של "פונדק הרוחות":
ְוִהיא ֹלא ָּכאן. ֹלא ִמֹּפה. /  ֶלְכִּתי  "ַהֹּכל ַעל ְמקֹומֹו. ִּכְבֵעת 

ְנעּוָלה ַהֶּדֶלת. / ַהֹּכל ְּכֶׁשָהָיה."
צילה בינדר. מתוך ויקיפדיה.

מובן שהדלת הפתוחה מרמזת גם לדלתות ִלָּבּה של האישה האוהבת, שמשאירה את הכול
גם ורומזת  ַהְּדָלַתִים",  ִנְפָּתחֹות  "ְוָאז  אומרת:  האישה שבפזמון  )גם  ליד המקרה   – "פתוח" 
לדלתות הלב(. אולי האמינה צילה שחלון ההזדמנויות יאיר לה יום אחד את פניו, והמשורר
יעזוב את ביתו ויקשור את גורלו עם גורלה,  אך היא נשארה בגפה  כל ימי חייה – ללא בעל

וללא פרי-בטן.
זיוה שמיר


