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זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
שולמית – סמל ההתיישבות המחודשת 

בארץ-ישראל
על שירו-פזמונו של אלתרמן "שולמית"

בהצגה של הראשונה   בפעם  הושמע  "שולמית"  וילנסקי  ומשה  אלתרמן  נתן  שירם של 
(. כדאי לזכור ולהזכיר כי הכותרת "שולמית" ניתנה16.3.1946תיאטרון "לי-לה-לו" )בכורה: 

  1 למחזה באורך מלא מאת אברהם גולדֿפַאדן.1880עוד בשנת 

אברהם גולפאדן צולם בלונדון על ידי ידידו פרקוף. מתוך ויקיפדיה.

שנה מאוחר יותר ניתנה כותרת זו לפזמון האלתרמני הקצר שלפנינו – פזמון קצר אך66  
עשיר במשמעים, שזכה להצלחה רבה בקרב המאזינים,  בארץ ובמחנות הפליטים היהודיים

בקפריסין, ששמעוהו בהצגה השישית של התיאטרון בביצועה של שושנה דמארי:

ַע, ְלֹּב0 ים ַעל ַהִּג3 ט3 ים ָׁש5 ֲענ5נ3
ית. ֵלַח ַַּכֲחנ3 ק ּפו0 ר5 ַהֹּב5

ַַּה: בו0 ִּג5 י מ3 ר ל3 ַסַער, ַסַער ָׁש5
ית! ת, ַהּׁשּוַלִּמ3 דו0 י ַלָּׂש5 א3 ֹּבו0

ְך, ַתי3 י ַצִּמו0 יר3 ית, ַהִּת3 ָׁשּוַלִּמ3
ָּנ5ְך ַַּכֵליל. ה ה3 ית, י5פ5 ָׁשּוַלִּמ3

ְך, י ֶאת ַמְרַאי3 ינ3 ית, ַהְרא3 ָׁשּוַלִּמ3
ֵאל. ְְׂשר5 ְך – ֶאֶרץ י3 י ַמְרַאי3 ַּכ3

ד יּוַָׁשר, י, עו0 י, הו0 הו0
ד ְיֻסַּפר. ד יּוַָׁשר, עו0 עו0

ְסַער, רּוַח ְוי3 ַיך ה5
ד יּוַָׁשר! ַאְך ַהֶֶּזֶמר עו0

ד יּוַָׁשר, י, עו0 י, הו0 הו0
ַהר, ֶאֶרץ, ֶאֶרץ ִַּגְיא ו5

ר, ָאֶרץ ֹּב5 ֶאֶרץ ִַּגן ו5
ד יּוַָׁשר. יֵרנּו עו0 ִַּגם ָׁש3

ְכַנע ְלֵצל ַהֶחֶרב, יָׁש נ3 א3 ם ה5 א3
יד. מ3 י ֵאין ֹּבו0 ַאֲהַבת-ִּת5 ַַּדע ַּכ3

י מּול ֶאֶלף. יד3 ם הּוא ְיח3 ם ק5 ַאְך א3
ית! ְָׁשַֹּבע ַלּׁשּוַלִּמ3 י הּוא נ3 ַַּדע ַּכ3

רּוַח, ֵתְך ֹּב5 ד ַצִּמ5 ית, עו0 ָׁשּוַלִּמ3
ן. ֵלְך ַאְדמו0 ד ַסְנַּד5 ית, עו0 ָׁשּוַלִּמ3
אֲהבּוְך ְֹּבֶָׁשל ִַּתּפּוַח, ם י0 ִַּגם א3

ן. אֲהבּוך ְַּכמו0 ְֹּבֶָׁשל ַאְרמו0 י0

י... י הו0 הו0

ִַּגְענּו ן ה3 ַאֲחרו0 יר ה5 ֶאל ַהִּק3
ית. ֵלינּו ַהֲחנ3 ּוְתלּוי5ה ע5

ַאְך ִַּגם ָאנּו, ֵַּכן, ַאַחי, ִַּגם ָאנּו
ית. יר ַהּׁשּוַלִּמ3 ְָׁשַמע ֶאת ָׁש3 ד נ3 עו0

ֶגֶגת ְלֵעיֵנינּו! קּום חו0 יא ִּת5 ה3
נּו ֵעד! יַע ל5 ק3 א, ר5 בו0 יא ִּת5 ה3

יר ֶזֶמר ִַּגם ֶאְצֵלנּו, ד יּוַָׁשר ָׁש3 עו0
ֵעד! נּו ַלִּמו0 ַּכו0 ד יּוַָׁשר – ה3 עו0

י... י הו0 הו0



גם גולדֿפַאדן וגם אלתרמן בחרו בשם המקראי המעורר והמושך הזה  – כינויה של האהובה
המקראית ששמה מופיע פעמיים בפרק השביעי של מגילת שיר-השירים בלוויית ה"א הידיעה
ית"(. נוהג ידוע הוא שאת ה"א הידיעה אין מוסיפים לשמות פרטיים, ועובדה זו גרמה )"ַהּׁשּוַלִּמ3
ית" ניתן לצעירה היפיפייה על-שם עיר רשים אחדים להעלות את ההנחה שהכינוי "ַהּׁשּוַלִּמ3 למפ5
"הירדן", "הגולן",  ב"הכרמל",  כגון  יידוע,  מוסיפים  לפעמים  מקומות  )לשמות  מגוריה 

 בתרגום השבעים מוסב שמה ל"השונמית" )תוך זיהוי הדמות משיר2"הגלעד", "הלבנון", וכו'(.
יפה להפליא: דוד המלך, שתוארה כצעירה  חיקו של  השירים  עם אבישג השונמית, אשת 
ד" )מל"א ד', ד'(. לפי פירוש זה עולה שכינויה ניתן לה על שם עירַּה ָׁשּוֵנם ה ַעד-ְמא0 ה, י5פ5 "ְוַהַָּנֲער5
שתים לפני מלחמתם עם בני ישראל השוכנת צפונית להר הגלבוע, הוא המקום שֹּבו0 התכנסו הפל3

לאחר מות שמואל.

כך או אחרת, השיר מתרחש ברדיוס של קילומטרים אחדים מרכסיו של הגלבוע, הנזכר
ר ֲעֵליֶכם," וכאן אלתרמן מברך את ט5 בפתח השיר, שאותם  קילל דוד בקללת "ַאל-ַטל ְוַאל-מ5
נבואת הנחמה של הנביא )על משקל  ית"  ַהּׁשּוַלִּמ3 יר  ֶאת ָׁש3 ְָׁשַמע  נ3 ד  יושביה ש"עו0 ואת  הארץ 

ה"(.  ְמח5 ל ְׂש3 ן ְוקו0 ְׂשו0 ל ְׂש5 ם  ]...[ קו0 ַל3 ת ְירּוָׁש5 ה ּוְבֻחצו0 ֵרי ְיהּוד5 ַמע  ]...[ ְֹּבע5 ּׁש5 ד י3 ירמיהו: "עו0

ולמה דווקא למרגלות הגלבוע? האירועים ההיסטוריים שאירעו באיזור זה מתוארים בפירוט
. לדבריו,5.4.2020במאמרו ד"ר חזי עמיאור בבלוג "הספרנים" של הספרייה הלאומית מיום 

תמונת נוף זו שֵֹּבין הגלבוע לשּוֵנם מַכוונת אותנו אל דרמה גדולה שעליה מַסּפר ספר שמואל א'.
מדובר בתיאור צבאות ישראל ופלישתים החונים זה כנגד זה, במלחמתו האחרונה של המלך
ַע" )שמואל ְלֹּב0 ֵאל ַוַַּיֲחנּו ַֹּבִּג3 ְְׂשר5 אּול ֶאת ַּכRל י3 ץ ָׁש5 ְקֹּב0 אּו ַוַַּיֲחנּו ְבָׁשּוֵנם ַוַּי3 ב0 ים ַוַּי5 ְָׁשִּת3 ְבצּו ְפל3 ִּק5 שאול: "ַוַּי3
א', פרק כ"ח פסוק ד'(. לדברי ד"ר חזי עמיאור, "המלך שאול הוא גיבור השיר שלנו. גיבור
סמוי, אך מרכזי. בקרב מול הפלישתים, כשאפסו הסיכויים, הוא נופל על חניתו ובלבד שלא
' )שמ"ב, יתו0 ן ַעל ֲחנ3 ְָׁשע5 אּול נ3 ֵָּנה ָׁש5 ַע ְוה3 ְלֹּב0 י ְֹּבַהר ַהִּג3 ְקֵרית3 א נ3 ְקר0 יד לו0 נ3 אֶמר ַהַָּנַער ַהִַּמִּג3 להיכנע: 'ַוַּי0
א', ו'(.  כזכור – שאול ביקש מנערו להרוג אותו במו ידיו, ורק שלא ליפול בידי הפלישתים.

פיל שאול את עצמו על חרבו ומת". 3לאחר שהנער לא ציית לו,  ה3

אלתרמן שטווה  המשולש"  "חוט  שבאותו  עמיאור  חזי  ד"ר  עם  להסכים  נוטה  אני    
הקלסי המשולש"  "החוט  בסיס  על  ולשונה(,  ישראל  תרבות   – עם-ישראל   – )ארץ-ישראל 
האומה היא  שלפנינו  בשיר  "השולמית"   – ישראל(  תורת   – עם-ישראל   – )ארץ-ישראל 

המתחדשת. 

עם זאת, ביצירות אחרות של אלתרמן ל"שולמית" יש פנים נוספות. שיר-השירים, שעליו
בין )או  לשכינה  האל  בין  אהבה  של  כביטוי  פרשנים  על-ידי  נתפס  הן  השיר,  מתבסס 
"הקדוש-ברוך-הוא" ל"כנסת ישראל"(. לסמל הקרוי "שכינה", או "כנסת ישראל", פנים רבות
קבי של המציאּות, גם את "הֹּבֵרכה" שאליה מתנקז דַּה הנ3 לו: הוא מייצג גם את  האומה, גם את צ3
האומה את  גם  לסמל  יכולה  השולמית  על-כן,  וכו'.  השבת,  יום  את   גם  האלוהי,  השפע 
המתחדשת, כהצעתו של ד"ר חזי עמיאור, אך גם את הארץ המתחדשת, כהצעתו של אורי

4הייטנר.

מית קבע דמותה של השולמית היא דמות קבע ביצירת אלתרמן. את הניגוד שּולמית-שלו0
המשורר לראשונה במאמרו המוקדם "במעגל", בדבריו על "שולמית השחורה והנאווה" מול

  כך הציג, כמדומה, את ארץ-ישראל המתעוררת מול שקיעת5"שלומית מחוללת הצעיפים".
המערב ואת "העיר העברית הראשונה" מול עריה5 האפורות והשוקעות של אירופה. כך  הציג
ן במשתמע גם את כתיבתו המהווה סינתזה בין מזרח למערב, בין יהדות לאוניברסליות, בין יָׁש5

לחדש. 

מול דמותה של השּולמית, הרועה הרעננה והתמימה )תרתי-משמע( משיר השירים הציג את

ויילד  גיבורת מחזהו של אוסקר  מית,   לפניSalomeדמותה של שלו0 , המחוללת בצעיפיה 
יוחנן המטביל רק כדי לנשקו ולבסוף מוצאת את מותה מיד הורדוס, דורשת את ראשו של 
מית" אמירה מורכבת על התרבות הורדוס.  אלתרמן מציג באמצעות הניגוד "שּולמית – שלו0
הארץ-ישראלית המתחדשת, ומעמת אותה עם התרבות האירופית הדקדנטית )כידוע הוא נמשך

6לשתיהן, הגם שלבו נתון היה בראש וראשונה ַל"שולמית"(.



הראשון  שיריו  בספר  גם  בחוץ  )כוכבים  הגלוי1938  זַּכּורם  מא3 אלתרמן  התנזר  שבו   ,)
זכיר במפורש את שמותיהם של הגיבורים והמפורש  של שמות, מקומות, אירועים, בכל זאת ה3
לי5ת והשולמית. את שמַּה של האחרונה שילב בשירו "יום השּוק", שֹּבו0 קרא המקראיים שמשון, ִּג5
נס )ובמשתמע אל "העיר העברית הראשונה" שאותה העלה על  חיים  אל העיר   השוקקת 
ים", וזאת על-פי התיאור האריסטוקרטי של הצעירה האהובה ל3 ית ַֹּבְָּנע5 בשיריו( במילים: "ָׁשּוַלִּמ3

יב" )שיה"ש ז', ב'(.  ים ַֹּבת-נ5ד3 ל3 ְך ַֹּבְָּנע5 ַמי3 פּו ְפע5 במגילת שיר-השירים "ַמה-ַּי5

ואולם, האישה בשירו של אלתרמן  היא משרתת  היוצאת לקניות ורק נראית כמלכה ששטיח
ייתכן ה."  יד5 ר3 ַהַּי5 ה  ב5 ְרח5 ה  ְמל5 ְֹּבְׂש3  / ים,  ל3 ְִּגדו0 ם  ַסַּלי3 ם  ע3 ה  ְַּכַמְלַּכ5 "ְֹּבֵצאֵתְך  לרגליה:  נפרש0  אדום 
בָׁשּוק המתנהגת  להפליא,  יפה  אך  וְּפֶלֶֹּבאית,  פשוטה  צעירה  כאן  מתוארת  שבסך-הכול 
כאריסטוקרטית, שַּכן בעלי-הדוכנים  והעגלונים נוהגים בה כבמלכה ונושאים אותה על כפיים.
נופי של  יופיים  תמצית  היפיפייה,  לנערה  תהילה  שיר  "שולמית"  בשירו  שר  אלתרמן 
ה כמו ָּנ5ְך ַַּכֵליל" )הפתגם השגור "י5פ5 ה ה3 ית, י5פ5 ארץ-ישראל, אך אומר לה בלשון סגינהור: "ָׁשּוַלִּמ3
הלילה" משמש  דווקא לתיאורה של אישה כעורה(. אלתרמן נטל כאן אפוא פתגם אירוני,

שמקורו ביידיש הגלותית, והפך אותו על פיו לשם תיאורה של מציאּות ארץ-ישראלית יפיפייה.

נפליג מן הפזמון האלתרמני על דמותה של "השולמית". כאמור, בשפה העברית אין מיידעים
שמות פרטיים, ו"השולמית" היא למיטב ידיעתי הדמות היחידה בתנ"ך ששמה מופיע בלוויית
ה"א הידיעה. ביצירת אלתרמן, לעומת זאת, מצויה גם דמותה של "החמוטל" – דמות נשית
רב-צדדית המופיעה ביצירה ה"קנונית" והקלה כאחת, לפעמים בלוויית ה"א הידיעה ולפעמים

בלעדיה.

מה טיבה של "החמוטל" ובמה שונה היא מדמותה של "השולמית"? ובכן, חמוטל המקראית
היא דמות ממשית, בניגוד לשולמית ממגילת שיר-השירים שהיא דמות ארכיטיפית של רועה
ְבנ5ה"  )מל"ב ּל3 ְרְמי5הּו מ3 צעירה ונחשקת. "חמוטל, מופיעה בתנ"ך שלוש פעמים בתורת "ַֹּבת-י3
כ"ג, ל"א; שם כ"ד, י"ח; ירמיהו נ"ב, א'(. בכל פעם מופיע שמה בשינוי קל: בפעם הראשונה
ַטל"(, בפעם השנייה – בשורּוק )"ֲחמּוַטל"(, ובפעם השלישית באיות מופיע שמה בחולם )"ֲחמו0

יַטל" ביו"ד. שונה במקצת: "ֲחמ3

י ית ָׁשּוב3 י ַהּׁשּוַלִּמ3 י ָׁשּוב3 בניגוד לשולמית, ששמה מופיע בתנ"ך  בלוויית ה"א הידיעה )"ָׁשּוב3
ם"; שיה"ש ז', א'(, תוספת ה"א הידיעה לשם ַלת ַהִַּמֲחנ5י3 ְמח0 ית ַּכ3 ְך ַמה-ִֶּתֱחזּו ַֹּבּׁשּוַלִּמ3 י ְוֶנֱחֶזה-ֹּב5 ָׁשּוב3

"ֲחמּוַטל" היא המצאה בלעדית של אלתרמן, ולא של איש מלבדו.

ייתכן שלפנינו אוקסימורון אלתרמני טיפוסי, המצמיד זה לזה את הפכי החום המייבש של
החמה ואת הרעננות הלחה של מי הטל  )כמו בשם התאופורי המקראי "חמואל" המשלב את
חום החמה ואת החסות האלוהית(. כזכור, את חומם הלוהט של צוהרי היום ואת הטל הרענן של
ר ַהֶּׁשֶמָׁש ים ְַּכב5 ר3 שעות השחר הצמיד אלתרמן בשורות הפתיחה של פזמונו "שיר בוקר": "ֶֹּבה5

ֵצץ ַהַּטל." ד נו0 ֵעֶמק עו0 ְמַלֶהֶטת / ּוב5

וחוזרת השאלה למקומה: מה טיב דמותה של "ַהֲחמּוַטל" של אלתרמן, ואיך היא נתגלגלה
לשירתו? מתברר שהמופע הראשון של השם "ֲחמּוַטל" בשירה העברית החדשה הוא בשיר
ה ֲחמּוַטל?" – שיר זה, ְכל5 ה או0 ההזדמנות שחיבר ביאליק בערוב יומו – שיר הפותח במילים: "מ5
שהוקדש לילדה חמוטל ריגר, בתו של המורה וההיסטוריון ד"ר אליעזר ריגר, שהתגורר ברחוב

עיתון של  לילדים  במוסף  לראשונה  התפרסם  לבית-ביאליק,  בשכנות  דברביאליק  י',  גיל'   ,
, שבועיים אחרי פטירתו בטרם עת של "המשורר הלאומי". אלתרמן הצעיר כבר פרסם15.7.34

 נעשה1936)שהיה אז חלק מהעיתון, ורק ב-דבר באותה עת שירים לילדים במוסף לילדים של 
 שבועון עצמאי(, ומותר כמדומה להניח שהוא קרא את חרוזיו של ביאליק, שעדדבר לילדים

מהרה הולחנו. ואם לא קראם בעיתון ולא שמעם ברדיו, יכול היה אלתרמן לפגוש את החרוזים
על חמוטל ב"תוספת" לכל כתבי ביאליק שהוציאה הוצאת דביר בכרך אחד, במהדורות רבות. 

טען ֶגֶנטי כפול ומכופל: עברי ומערבי,   ואולם, כרגיל ביצירת אלתרמן, לכל מוטיב יש מ3
יהודי ונוכרי. גם השם "חמוטל" אבהות כפולה לו, בהיותו שם מקראי וביאליקאי, אך גם שם
והצרפתית בפרט. בשירו שנולד בעקבות מפגשו של אלתרמן עם התרבות האירופית בכלל, 

(, המתרחש בבית קפה פריזאי, קורא הגבר למלצרית הצעירה1932הגנוז  "קונצרט לג'ינטה" )
והיפה, לאחר שהתעלל בה, ומפליג איתה בדמיונו אל מציאות ְּפריסטינית-בתולית, רחוקה אלפי



מילין מן האתר הדקדנטי שֹּבו0 הם שרויים. הוא מזמין אותה לבוא עימו אל גן-עדן  השופע פריון

 של מטרלינק:הציפור הכחולה(, אל מקומה של paradisus voluptatisועינוגי חושים )

ה ]...[ ר ְַּכֻחּל5 ּפו0 יָׁש צ3 א3 יָׁש ו5 ְלא3
ק ]...[ חו0 ֶדה ר5 י ֱאֵלי ְׂש5 ד3 ִּמ5 י ע3 א3 ֹּבו0

ים ]...[ פ3 ַדת ְַּכָׁש5 ת ְֹּבַאִּג5 קו0 ינו0 ֶצֶמד ִּת3
ז ֹלא ְיֻאִַּמן ]...[ יפּו ּפ5 ים ַיְזל3 ִַּתְלִַּתּל3

ן. ְפֵלאת ִַּגּו5 ר נ3 ּפו0 ְך ]...[ צ3 ַתי3 ֲעֵלי ַקן ְְׂשפ5

 שמותיהם של  הילדים מן הפנטזיה הדרמטית של מטרלינק – מירטיל וטילטיל –  עולים
ים כאן בעקיפין ברובד הצליל מדמותה של הנערה המתולתלת המיטהרת ברוח האביב: "ִַּתְלִַּתּל3
ְיֻאִַּמן." דמותה הטלולה, התלתלית והבתולית של טילטיל השפיעה כנראה על ז ֹלא  יפּו ּפ5 ַיְזל3
אלתרמן הצעיר במתן שם לחמוטל, לעלמה הנצחית ששפתיה טלולות ומחלפותיה אדומות

כעמוד השחר המפציע.

ית" כדאי לדעת בהקשר זה, כי בשירו הגנוז "מלכודת" תיאר אלתרמן את הארץ "ַהִַּתְלִַּתּל3
ה" פונה האני-הדובר אל הצעירה היפהפייה במילים: ית" ובשירו הגנוז "היפ5 העטופה ב"ַטל ַטּל3
ין ל ]...[ ַאל ִֵּתְצאי ַֹּבַּטל ]...[ ֶּפן ַסַּכ3 ל ֶאת ַהְּפט5 ר ֻטְלַטל ]...[ ֲאב5 ל ַהְַּכפ5 ְצֵחְך ִַּתְלִַּתל ]...[ ַּכ5 "ַעל מ3

ִֻּתַּטל."

אלתרמן הפך את השם חמוטל, המכיל בתוכו את הטל והחורז במילה "טל", לסמל המציאות
החדשה שאותה כינה שלונסקי  בשם "בראשית חדשה". הוא שילב אותה בעיקר בשירי היין
המלצרית את  המתאר  הצעיר,  אלתרמן  של  "פריזאי"  משיר  כאמור  נולדה  היא  שַּכן  שלו, 
יד ביד כצמד התינוקות יין ללקוח חמדני, שמדמיין איך שניהם יעמדו  ה"תלתלית" המוזגת 
מירטיל וטילטיל  מאגדת "הציפור הכחולה". ואולי משום שחמוטל מופקדת במחזור השירים
"שיר עשרה אחים" על מזיגת הֵָׁשכר,  נאמר עליה ב"ֶזמר" של "שיר הבקתה" )שיר א' במחזור
ן" )שהרי עי"ן בגימטריה = יין, והתרגיל הנומרולוגי י3 ַּה ע5 מו0 נ5ַתן ֹּב5 ְִּמקו0 ֵֹּבין ַאֵחינּו מ3 ד מ3 זה(: "ְוֶאח5
הזה, השאוב מתוך שירו  של רשב"ג "ככלות ייני", מופיע בשיר ב' של המחזור – "שיר היין" –

ם"(. ְראּוְך ְונ5ְפלּו ַעל ַחְרֹּב5 ים, / ֶָׁשי3 ר3 ֹּבו0 ה ַהִּג3 ים ֵהִּמ5 ְבע3 י ָׁש3 י, ַּכ3 ל3 ִּג5 במילים  המופנות אל החמוטל: "ה3

והייני של המין הנשי. אוטו 7חמוטל הטלולה והמתולתלת דו הקל  צ3 משירי אלתרמן היא 
ויינינגר דיבר בספרו מין ואופי על שני טיפוסי יסוד של המין הנשי –  הקדושה והקֵדשה –
ניסטי של הנאות החיים הארציות. את  ההבדל בין ודמותה של חמוטל משתייכת לצד הקל והֶהדו0
שני סוגי הנשים – "אשת חוק" ו"אשת חיק" )חידוד של שלונסקי( – תיאר אלתרמן באחד

)חגיגת קיץמשיריו הקצרים של ספר שיריו האחרון  (: זו מרופטת אך נאמנה, וזאת יפה1965 
ן / ָׁש5 ֶניה5 ע5 ה ֵעינ5ַּה / ּפ5 ֵאָׁש ַהְמַבֶּׁשֶלת / ֲאֻדִּמ5 ומלהיבה אך מופיעה בחיי הגבר כברק קצר-מועד: "ה5

ק." ר ְוי5ר5 ְׂש5 יל ִֶּגֶבר / ֹּב5 יא ִַּתֲאכ3 ק, / ַאְך ֹלא ה3 ר5 ַּה ֹּב5 ת5 ִֶּמָּנ5ה / ֲאחו0 ה מ3 ְפֵני ַהְֶּזֵקנ5ה. // י5פ5 ַּכ3

השולמית היא  הכלה היעודה שתהיה ל"אשת חוק"  ואילו החמוטל היא האישה השנייה –
"אשת חיק" – שיושבת ומצפה לגבר שיגיע לפתח ביתה ויצלצל פעמיים. השולמית היא נעמי
הֵהלך אותה  פוקד  לפעם  שמפעם  הפונדקית,  היא  החמוטל  ואילו  הרוחות",  "פונדק  של 

בדרך-הילוכו. 

דמותה של "השולמית" – שהיא כאמור מוטיב חוזר בשירת אלתרמן לסוֶגיה5 ולתקופותיה –
נונית" כשם נרדף למציאּות הארץ-ישראלית החדשה, המוחשית והרוחנית מופיעה בשירתו ה"ק5
ניגודיים "יום השוק" עשויים להיות  חומרים  )תיאורים "פריזאיים" המצויים אף הם בשיר 
של זו  דמות  כאחת(.  ונ5כרית  ארץ-ישראלית   – אוקסימורונית  מהות  ביצירת  המסייעים 
)כבפזמון ולארץ-ישראל  לעם-ישראל  שם-נרדף  אלתרמן  בפזמוני  היתה  "השולמית" 
ֵאל"(. ְְׂשר5 ְך – ֶאֶרץ י3 י ַמְרַאי3 ְך, / ַּכ3 י ֶאת ַמְרַאי3 ינ3 ית, ַהְרא3 "השולמית" ובו האמירה המפורשת: "ָׁשּוַלִּמ3

בשירי  היונהגם  וללשוןעיר  החדשה  לתרבות  שם-נרדף  היא  "שולמית"  קיץ"(  )ב"מריבת   
החדשה הנוצרות בארץ.



ואכן, בשורות הסיום של שירו החשוב "מריבת קיץ" ) לל אלתרמן בעיר1945  (, שאותו ַּכ5
ר1957היונה ) ח5 ית ֶָׁשל מ5 ְלּפּול. / ָׁשּוַלִּמ3 ּפ3 ( כלולה האזהרה המחויכת והרצינית כאחת: "ַהס מ3

ר-ַהִַּמְנעּול." במילים אחרות: בזמן התרחשותן של ח0 ֶַּדֶרְך  יט  ְלַהֹּב3 ְוָאסּור   / ְתַלֶֹּבֶָׁשת  מ3 ַּה  ְֹּבַחְדר5
מהפכות, אי אפשר לדעת מה תהיינה התוצאות, וכדאי להימנע מאינדוקטרינציה ומתכתיבים.

 הלך אלתרמן לשיטתה של הציונות הרוחנית8במילים אלה, שעליהן התעכבתי בספרי על רטוש,
והביע ואבולוציונית,  שקטה  מהפכה  על  שהמליצה  וביאליק,  אחד-העם  של  מדרשם  מבית 
לּוציונית, שביקשה להגשים את מטרותיה ללא בעקיפין את התנגדותו לציונות המדינית הֶרבו0

דיחוי. 

ניַּכר כאן יחסו הדואלי של אלתרמן כלפי התופעה שנגלתה מול עיניו: אף-על-פי שהתנגד
לשינויים מהירים ורדיקליים, ניַּכר שאלתרמן נהנה מן השינוי שחל ביהודי הגולה בעת שראה
מולו את בני הארץ השזופים – הנערות בְֵׂשער גולש והנערים בבלורית מתנופפת. שירו מאיץ
ְך." במילה "התירי" יש משום ַתי3 י ַצִּמו0 יר3 ית, ַהִּת3 בשולמית ומייעץ לה, או דורש ממנה: "ָׁשּוַלִּמ3
ות, שהכבידו עליו אך שמרו את היתר למתירנות. אם עד כה היה היהודי משועבד לתרי"ג מצו0
קיומו באלפיים שנות גולה, עתה כשהוא יושב על ארצו ובמולדתו, הוא יכול להרשות לעצמו
לפרוק חלק מן האיסורים. הוא קורא לשולמית להתיר את צמותיה ולפרוע את ְׂשער ראשה.
ואולם, לא רק לנערה היהודייה הגלותית היו צמות, סמל הצניעות והמשמעת. גם את ראשה של
ְך ה--ֵעיַני3 ָּנ5ְך י5פ5 י, ה3 ה ַרְעי5ת3 ָּנ5ְך י5פ5 השולמית משיר-השירים קישטו  צמות או ְֵׂשער גוֵלש, ככתוב: "ה3

ד" )שיה"ש, ד', א'-ב'(. ְלע5 ְלָׁשּו ֵמַהר ִּג3 ים ֶָׁשִּג5 ֶּז3 ע3 ֵתְך; ְַׂשְעֵרְך ְַּכֵעֶדר ה5 ַֹּבַעד ְלַצִּמ5 ים מ3 נ3 יו0

יופיה של השולמית, אך אינו מייפה את שירו-פזמונו של אלתרמן "שולמית" מתאר את 
ית." עדיין לא ֵלינּו ַהֲחנ3 ִַּגְענּו / ּוְתלּוי5ה ע5 ן ה3 ַאֲחרו0 יר ה5 ַּה "ֶאל ַהִּק3 התמונה: מדובר בתקופה קשה שֹּב5
תמה המלאכה, ועוד יהיו קורבנות בטרם יוכל העם לשיר ולחגוג. היהודי הגלותי שילם מחיר
כבד על נדודיו, אך נדודיו לא פעם הצילו אותו מכיליון. בארץ-ישראל תמה מסכת נדודיו של
לוגיה אלתרמן ידע היטב מה עושה בעל חיים או0 העם. אין לו לאן ללכת, וכאגרונום שלמד זו0
א. הוא הכיר גם את מימרת חז"ל: "אפילו חרב חדה כשהוא נקלע למצבים שאין מהם מוצ5
מונחת על צווארו של האדם אל ימנע עצמו מן הרחמים" )בבלי ברכות י' ע"א(. חרף כל הקשיים
וכל הסיכונים, שירו של אלתרמן מעודד את ה"יישוב", מלמדו להתגבר על הייאוש" ובשנת

 – כשהתחיל העם לצאת מן האודים והאפר של שנות השואה, אך הריבונות בארץ טרם1946
יר ֶזֶמר ִַּגם ֶאְצֵלנּו." ד יּוַָׁשר ָׁש3 הושגה  – הוא מבטיח לו ש"עו0

אלתרמן, שביסס את אמונתו על  ניתוח תהליכים ֶאבולוציוניים, האמין שצפויה ל"שולמית"
ליזטור ולהקדים בקיצורי דרך את ט5 דיאלקטיקה של דורות, וזאת בניגוד לרטוש שביקש להיות ק5

 אלתרמן ביקש9המאוחר, וכדבריו החדים והמחודדים: לא לתת לעתיד לבוא ולקבוע את העתיד.
ר" בחדרה מתלבשת )"מריבת קיץ"(, ח5 ית ֶָׁשל מ5 שלא להציץ דרך חור המנעול שעה ש"ָׁשּוַלִּמ3
המציאּות על  )קרי,  "השולמית"  על  בשיריו  טען  ה"כנענים",  טועים  מתכתיבים.  ולהימנע 
הארץ-ישראלית המתהווה(, שהם מנסים להשליט את דעתם בתוקף, תוך שהם מצמצמים את

10קשת האפשרויות ומבקשים לקבוע מראש מה דמות תהיה לה בעודַּה מתלבשת ומבשילה.

הערות:
אירופה,.1 במזרח    – העולם  ברחבי  רבות   פעמים  שהוצג  "שולמית"  המחזה 

בארץ-ישראל )בתרגומו של יעקב לרנר( ובארצות-הברית – נחשב למחזמר הראשון
בעולם.

נעמי שמר הוסיפה ה"א הידיעה לשמות של בנות בשירַּה "בהיאחזות הנח"ל בסיני":.2
ת". ָּנו0 ת ְוַהר3 ת ְוַהַַּדְליו0 רו0 ל ַהָּׂש5 ם ַּכ5 "ָׁש5

3. https://blog.nli.org.il/sipur-alterman-shulamit/

4. https://929.bina.org.il/imageview.php?id=2982
. הוא נאסף בספרו של30.3.1932 מיום כתוביםמאמר מוקדם זה התפרסם לראשונה ב.5

, מאמרים ורשימות תרצ"ב-תשכ"ח, בעריכת מנחם דורמן, תל-אביבבמעגלאלתרמן 
. 7-10תשל"ה, עמ'  

, כ"ז תמוזהארץראו את תיאורה המטפורי של הסיגריה באחד משירי "רגעים" )"סוף",  .6
ַּה28.7.1935תרצ"ה,  אָׁש5 ינ5ה ַאט-ְלַאט ְור0 ים – / ַמְזק3 יפ3 ה ְצע3 ְבע5 ית ְֹּבָׁש3 מ3 ה – ְָׁשלו0 ר5 יג5 (: "ַהּס3

והאפר שלומית  של  לצעיפיה  מדומה  הסיגריה  מן  המסתלסל  העשן  ה."   ְֵׂשיב5 ר  ְַּכב5
שבקצה הסיגריה – לראשה האפור של שלומית שהזקינה.

https://blog.nli.org.il/sipur-alterman-shulamit/
https://929.bina.org.il/imageview.php?id=2982


יא, /.7 ב3 ַהּל5 ע  ַמִּג5 י הּוא  ַהֵּׁשנ3 עו0  גם את היין מתאר שירו של אלתרמן כ"מתולתל": "ַמִּג5
ר ֲחמּוַטל." ֶשְך ִֵּתאו0 ּוַבח0 יא /  י5ב3 ֶשְך  י ֶאת ַהח0 יָׁש3 עו0 ַהְּׁשל3 ל, / ַמִּג5 ֵלְך ּוְמֻתְלִּת5 ַהְמַפְּלֵחנּו מו0
ים יר3 י ַהְַּכפ3 ית3 א3 תיאורו של אלתרמן את  הלביא המתולתל מבוסס כמדומה על  התיאור "ר5

ב" בשירו של ביאליק "על סף בית המדרש". ה5 ְֹּבַתְלִַּתֵּלי ַהז5
,להתחיל מאלף:  שירת רטוש – מקוריות ומקורותיהראו בפרק "מריבת קיץ" בספרי .8

.167-178, עמ'  1993תל-אביב 
. 1950, ינואר אלףיונתן רטוש, "מנגד לארץ", .9

תקדים לרעיון זה, שמצא את ביטויו המגובש ב"מריבת קיץ", מצוי כבר בשירו של.10
[, עמ'1944אלתרמן "העלמה" )מחברות לספרות, ג', מחברת ב', טבת תש"ה ]דצמבר 

ְָׁשַלם ַצְלֵמְך ַעד23 ד ֹלא נ3 ה,/ עו0 ַּי5 ְבר3 ע3 ה, ַהַֹּבת ה5 (, שנתפרסם לפני "מריבת קיץ": "ַעְלמ5
ים ְמד3 ם עו0 ד5 ר / עו0 ֹלֶבן ְוֵקד5 ב ו5 ה0 ד ְֹּבַמִֶּקֶבת. // ז5 ים עו0 ְגד3 ְך נו0 ת5 ה / או0 ַּי5 ֶקֶדם ְוצ3 ן ו5 פו0 ֶקַבע. / צ5
ְבֵטי ּׁש3 ל ֵָׁשֶבט מ3 ְך.// ַּכ5 ְקַֹּבע ֲחַתְך ֵעיַני3 ד ֹלא נ3 ְגַַּדר, / עו0 ד ֹלא ה5 ֵלך עו0 ִּתּוְך קו0 ְך./ ח3 י3 ב ֲעל5 ַֹּבְִּקר5

ה ֻמְגֶמֶרת, ְמֻלֶּטֶָׁשת!" י יּוַכל ְלַָׁשֲעֵרְך / ְָׁשֵלמ5 ַּה, מ3 ֶרֶָׁשת. / ה5 ֶפְך ְלמו0 ְך נ0 יף ל5 ס3 ַעִֵּמְך / מו0

זיוה שמיר


