
* * *
זיוה שמיר

המוזה קלת הכנפיים: על פזמוניו של נתן אלתרמן
איך נולד המיתוס ואיך הוא מתהווה?

על טורו-פזמונו של אלתרמן
"הגדי מן ההגדה"

בבסיסם של רבים משירי אלתרמן ניתן  בדרך-כלל לזהות מיתוס לאומי כלשהו המּוּכר לכל
אחת תהה לא  כולּה.  האנושות  לבני  הידוע  אוניברסלי  מיתוס  אפילו  ולפעמים  עברי,  קורא 
המשורר על סוד נצחיותם של סיפורים והיהפכם למיתוס מּוּכר וידוע: איך קרה, למשל, שדווקא
"סיפור פשוט" זה, ולא סיפור אחר שנולד ביחד ִאתו, נעשה ברבות הזמן  לקלסיקה  ירוקה-לעד,

שנחקקה בתודעה, נתפשטה בכל אתר ואתר ושרדה לדורי-דורות?

לדוגמה, איך הפך סיפורם הפשוט של  אבותינו – קומץ של רועים ונוקדים קדמוניים, שנדד
באיזור "הסהר הפורה"  והתיישב בארץ כנען – לסיפור ארכיטיּפי המּוּכר לבני האנושות כולּה.
ייתכן שאבותינו, שהיו בסך-הכול אנשים קטנים, נקבעו בתודעה הקולקטיבית כי הם שאלו

שאלות גדולות, והניחו את היסודות לתורת המוסר הכלל-אנושית.  

ה"טור" האלתרמני "הגדי מן האגדה" מראה שלפעמים גם שיר פשוט-כביכול  עשוי לצלוח
את גלי הזמן ולהגיע מימי קדם עד ימינו אלה. 

בעיצומם של 1"הגדי מן ההגדה" הוא "טור" אלתרמני צנוע, שנדפס לקראת פסח תש"ד,
הימים הקשים ביותר שעברו על עם ישראל מאז חורבן הבית והיציאה לגלות. בין שורותיו הביע
המשורר – ולא בפעם הראשונה – את התהייה על סוד חיי-הנצח של עם, שלא נשבר ולא ירד

מעל במת ההיסטוריה הגם שבכל דור ודור קמו עליו לכלותו. 

האומה, הקולקטיבי של  הדם  למחזור  מוטיבים  נכנסים  איך  נשאלת השאלה:  כך  ובתוך 
והופכים למיתוס מּוּכר וידוע הַמקנה להם חיי נצח: "ִאיׁש ֹלא ָׂשם לֹו ִלּבֹו, ַיַען ִאיׁש ֹלא ָיַדע ]...[
ִּכי ַהְּגִדי ַהָּלֶזה / ִיָּכֵנס ַלֲהָגָדה / ְוִיְהֶיה ִּגּבֹורֹו ֶׁשל ֶזֶמר. // ֲאָבל ַאָּבא ִנַּגׂש ְּבָפִנים ְמִאיִרים / ְוָקָנה ֶאת

"ַעד ֶנַצח.ַהְּגִדי / ְוִלְּטָפהּו ַעל ֵמַצח... / זֹו ָהְיָתה ְּפִתיָחתֹו ֶׁשל ַאַחד ַהִּׁשיִרים / ֶׁשִיְהיּו מּוָׁשִרים 

ההגדה( של  שבסופה  גדיא"  "חד  בֶזמר  )ובמיוחד  פסח  של  בהגדה  התבונן  אלתרמן 
בפריזמת-על של עבר-הֹווה-עתיד. הוא תהה על חידת נצחיותו של העם ונצחיותו של סיפורו
המסתייע בציוּוי "וִהגדת לבניך" שעובר מאב לבנו )והרי המילה "הגדה" היא בעצם שוות-הערך

   – כלומר, "סיפור"(. sagaשל המילה הלועזית 

, אכן, לפנינו סיפור לאומי מובהק. ואולם, למרבה הפרדוקס, בתוך הסיפור הלאומי הזה 
הנמסר ִמדור לדור, סוד נצחיותו של סיפור הגדי נעוץ בראש ובראשונה בנושאו הארכיטיּפי
אינו כזה  נושא  בן-אב.   ויחסי  יחסי  אב-בן  ובכל אתר:  עת  יפה בכל  האוניברסלי, שכוחו 
מתיישן, וטעמו אינו מתפוגג, למן סיפור העקדה ִמספר בראשית, דרך מכתבו של קפקא לאביו

ועד לסרט "הערת שוליים" של יוסי סידר.

סיפור כזה על  יחסי אב-בן ובן-אב הוא תמיד מעניין ורלוונטי. הוא  יכול אמנם להיתפס
במעגל האישי-הפסיכולוגי, אך  בשיר "הגדי מן האגדה", לפנינו שיר  הבוי על מעגלים הולכים
וגדלים: יש בו משמעות אישית בצד משמעות בין-אישית, ויש בו אלגוריה לאומית על יחסי
אהבה ונאמנות לאין-קץ בין עם נבחר לבין אביו-אלוהיו. הגדי שבשירו של אלתרמן הוא גם
ֵישות קולקטיבית – אותה קבוצה בעלת מאפיינים משותפים הקרויה "עם" – שיש לה עבר
ויש לה תקוֹות לעתיד לבוא. בתוך כך העם יחד  גורל גם  ומכות  משותף שידע רגעי אושר 
מתגעגע ללטיפת האב – להבטחה ממרומים שתעודד אותו ותעיד נאמנה שהעתיד המשותף



ייטיב ִאתו ויצעיד אותו קדימה. בשנת תש"ד, בעיצומה של השמדת העם על-ידי צורריו, היה
לציפייה כזאת לאות ממרומים משמעות מיוחדת. 

האם  לפנינו עדּות לאמונה תמימה בהשגחה העליונה? לאו דווקא. דומה שלפנינו ניסיון
ההולכים הנצח שלו,  חיי  סוד  על  ולתהות  העם  גורלו של  ַמֲהלך  את  לבחון  היסטוריוסופי 
במילים אלתרמן  השתמש  אחת  לא  עליו.  הניחתות  מנשוא  הקשות  המכות  חרף  ונמשכים 
השאובות מעולם האמונה )"גאולה", "משיח", "מלאכים" "אות משמיים" וכו'( כבֵמָטפורות

לעניינים  אקטואליים, מבלי שתהא להן כל הילה של קדּושה ויּוקרה.

. במרוצת השנים הוטלו בו שינויים אחדים לצורכידברנביא את השיר כפי שהתפרסם בעיתון 
הלחנה:

הּוא ָעַמד לֹו ַּבּׁשּוק, ֵּבין ְּתָיִׁשים ְוִעִּזים
ְוִנְפֵנף ִּבְזָנבֹו
ַהָּקט ְּכֶזֶרת.

ְּגִדי ִּבְׁשֵני זּוִזים,ְּגִדי ִמֵּבית-ֲעִנִּיים 
ְּבִלי ִקּׁשּוט.

ְּבִלי ִעְנָּבל ְוֶסֶרט.

ִאיׁש ֹלא ָׂשם לֹו ִלּבֹו, ַיַען ִאיׁש ֹלא ָיַדע,
ֹלא צֹוְרֵפי ַהָּזָהב, ֹלא סֹוְרֵקי ַהֶּצֶמר,

ִּכי ַהְּגִדי ַהָּלֶזה
ִיָּכֵנס ָלַהָּגָדה

ְוִיְהֶיה ִּגּבֹורֹו ַהִּנְצִחי ֶׁשל ֶזֶמר.

ֲאָבל ַאָּבא ִנָּגׁש ְּבָפִנים ְמִאיִרים
ְוָקָנה ֶאת ַהְּגִדי

ְוִלְּטָפהּו ַעל ֵמַצח...
זֹו ָהְיָתה ְּפִתיָחתֹו ֶׁשל ַאַחד ַהִּׁשיִרים

ֶׁשיּוְׁשרּו ָלֶנַצח, ָלֶנַצח.

ְוַהְּגִדי ֶאת ַיד ַאָּבא ִלֵּקק ְּבָלׁשֹון
ּוְבָחְטמֹו ָהָרֹטב ָנַגע ָּבּה,

ְוָהָיה ֶזה, ַאַחי, ֶהָחרּוז ָהִראׁשֹון,
ֶׁשְּפסּוקֹו הּוא "ְדַזִּבין ַאָּבא".

יֹום ָאִביב ָאז ָהָיה ְוָהרּוַח ִרְּקָדה
ּוְנָערֹות ָצֲחקּו ְּבִמְצמּוץ ֵעיַנִים.

ְוַאָּבא ִעם ְּגִדי
ִנְכְנסּו ָלַהָּגָדה

ְוָעְמדּו ָלֶהם ָׁשם ִּבְׁשָנִים.

ְוַהֵּסֶפר ָהָיה ְּכָבר ָמֵלא ֵמֲהמֹון 
ִנְפָלאֹות ּומֹוְפִתים ֲעצּוִמים ְלֹגֶדל.

ְוָלֵכן ֵהם ִנְּצבּו ַעל ַהַּדף ָהַאְחרֹון
ֲחבּוִקים

ּוְדחּוִקים ֶאל ַהֹּכֶתל.

ְוַהֵּסֶפר ִחֵּיְך ְוָאַמר ָאז ּדּוָמם: 
טֹוב, ִעְמדּו ָלֶכם ְּגִדי ְוַאָּבא. 

ֵּבין ַּדַּפי ְמַהְּלִכים עֹוד ָעָׁשן ָוַדם, 
ַעל ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ִׂשיָחִתי ָנַסָּבה.

ַאְך ָיַדְעִּתי ִּכי ָים ִיָּקַרע ֹלא ִּבְכִדי
ְוֵיׁש ַטַעם חֹומֹות ּוִמְדָּבר ְלַהְבִקיַע

ִאם ְּבסֹוף ַהִּסּפּור
עֹוְמִדים ַאָּבא ּוְגִדי

ְוצֹוִפים ְלתֹוָרם ֶׁשִּיְזַרח ְוַיִּגיַע.

" הוא רמז, בין השאר, לחג הפסח,ִמֵּבית ֲעִנִּייםכאשר תיאר אלתרמן את הגדי במילים "ְּגִדי 
ָיִמים ֹּתאַכל-ָעָליו ַמּצֹות שּבֹו קוראים את ההגדה ושעליו נאמר: "ֹלא-ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִׁשְבַעת 

" )דברים, ט"ז, ג'(. ואולם, בעיקרו של דבר, דברים אלה רומזים  לתיאורו של העם,ֹעִני ֶלֶחם
" )ישעיהו מ"ח, י'(. העם העני,ֹעִני ְּבכּורשעליו אמר אלוהיו: "ִהֵּנה ְצַרְפִּתיָך ְוֹלא ְבָכֶסף ְּבַחְרִּתיָך 

שמקורו בבית עניים יצא ממצרים, מ"בית עבדים", וכונן ממלכה גדולה בארץ ישראל. המשורר
מנבא לו במשתמע שהנס הזה יחזור על עצמו גם הפעם.

אגב, אלתרמן לא טעה כמובן כשהשתמש כאן בצירוף המילים "ָּפִנים ְמִאיִרים". צירוף זה
)כדוגמת הצירוף "ָּפִנים ֲאֵחִרים", רש"י ירמיה ב' ל"א( מצוי בספרות ימי-הביניים, ובספרי קבלה

. פנים עליוניםופנים שאין מאירים פנים מאיריםבמיוחד: "למדנו שּכמה ָּפנים יש לו להקב"ה. 
ימין ופנים תחתונים. פנים רחוקים ופנים קרובים. פנים שמבפנים ופנים שמבחוץ. פנים של 

  בוא וראה אשריהם ישראל לפני הקב"ה. שדבוקים בָפנים עליונים של המלך".ופנים של שמאל
  2)זוהר בראשית, פרשת לך לך, וארא, ל"ב  ע"א(.
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ִעם האב והעם  היחיד  יחסי  גם  ובנו הם  ביקש המשורר לרמוז לקוראיו שיחסי האב  כך 
שבשַמיים. השיר "חד גדיא" מושר כידוע בסוף ההגדה של פסח, ועל כן  עומד כאן  הגדי  כל
הימים ומחכה לתורו – מחכה שיאיר לו מזלו, ויעבור מן השוליים אל מרכז הזירה )ובמונחים
אקטואליים: שיראה את סוף מלחמת העולם ואת סוף תקופת המנדט ויזכה סוף-סוף לריבונות

המיוחלת(. 

. מתוך ויקיפדיה.1881-1939יצחק אלטרמן, 

בהגדה של פסח אנו מצּווים "וִהגדת לבנך", וכאן התיש מלמד את בנו הגדי )שיום אחד
יהפוך בעצמו לתיש שילמד את בנו הצעיר(, כבשיר הילדים הביאליקאי "הגדי בבית המלמד".

,1939טמונה כאן גם נקודה אישית  כאובה כי כחמש שנים קודם לכתיבת שיר זה, בפברואר 
איבד נתן אלתרמן הצעיר – בטרם מלאו לו שלושים שנה – את אביו-מורהו, המחנך וסופר
הילדים יצחק אלתרמן, שפזמונו הנודע ביותר הוא הפזמון הילדי "יש לנו תיש" )בעוד שבנו –

כוכביםהגדי שזכה ללטיפה הן מאביו-מולידו הן מאביו שבמרומים – כבר חיבר בשלב זה את 
, אף פירסם עשרות רבות של טורים ופזמונים שהגיעו כמעט לכל ביתשמחת עניים ואת בחוץ

בישראל(.  

אלתרמן האמין כידוע בנצחיותו של הניגון,  אך לא ידע אם שיריו יפרצו את מחסום הזמן
וישרדו לדורות. דומה שהוא  היה מחייך וֵמרים גבה אילו ידע שאפילו הפזמון הטריוויאלי "יש
לנו תיש" עדיין מושר בגני-הילדים, ולא נס ֵלחו. גם "התיש" וגם בנו "הגדי"  עמדו אפוא

במבחן הזמן.

מותר כמדומה להניח שכאשר תהה אלתרמן בטורו "האיר השחר" על נצחיותם של שיריה
הפשוטים והצנועים של רחל המשוררת  )"ִמי ֵיַדע ַמה ּקֹוֵבַע / ֶאת ִנְצָחם ֶׁשל ִׁשיִרים?"(  הוא תהה
גם על גורלם של שיריו בעתיד הסמוי מן העין. כאמור, הוא לא חדל לשאול את עצמו, כאמור,
מהו הסוד ההופך שירים מסוימים לשירים נצחיים, העומדים במבחן הזמן ואינם קֵמלים  או

נשכחים. 

את גם  ולבחון  להתבונן  לו  ִאפשר   – חקלאית  והנדסה  אגרונומיה   – האקדמי  מקצועו 
האילנות ירוקי-הַעד שעליהם אינם נושרים ואינם מצהיבים, ובעיסוקו כמתרגם מחזות הוא נפגש
יכול היה ִאתן. כעשור לאחר מות רחל  יצירות קלסיות על-זמניות שהזמן אפילו היטיב  עם 
המילים מן  קטן  בחלק  שימוש  שעשו  רחל,  של  לכאורה  הפשוטים  שיריה  דווקא  להיווכח 

שבמילון, מושרים ומדוקלמים יותר משיריהם של מקטרגיה, שעשו בלשון בלהטיהם. 



בעיצומם של הימים הנוראים שבהם נכתב שיר זה )הידיעות של כיבוש הונגריה בידי גרמניה
 ביקש אלתרמן לעודד את ַעמו ולרמוז3הנאצית ותחילתה של "אקציית הילדים" בגטו קובנה(,

שסוף כבודו של "הגדי" להגיע, וכי גם אם תתמהמה "הגאולה", היא בוא יבוא. הוא ַמפנה  את
הזרקור לֵעבר התופעה המופלאה של ההישרדות הלאומית: דווקא "הגדי" הפשוט, שעמד ללא
)בעוד הזמן  מוראות  כל  את  ששרד  והוא  "הגדיים",  כל   מבין  שנבחר  הוא  וקישוט,  סרט 

שהאחרים ירדו מזמן מעל במת ההיסטוריה(. 

(,1945שנה לאחר השיר שלפנינו חיבר אלתרמן את יצירתו הגדולה  "שירי מכות מצרים" )
וגם בה העמיד במרכז את פירושו האישי לסיפור המקראי ולגלגולו ב"הגדה" של פסח. גם בה

העמיד במרכז את יחסי האב ובנו.

שירו "הגדי מן ההגדה" מרמז על סופו של "השוחט" ועל המֵשך הברית הנצחית בין "האב"

; או "רעיא מהימנא"il pastor fidoלבין "הגדי". זהו סיפור זה על אהבת הרועה הנאמן  )

; או "ֵׂשה האלוהים"(  אשר הפך לחלק מן האיקונוגרפיהagnus deiשבספר הזוהר( והגדי )
הנוצרית. הלָּכך לפנינו, לאמיתו של דבר, מוטיב שחרג מן המיתוס הלאומי והיה גם למיתוס

אוניברסלי.  

אלתרמן ׂשם כאן בפי ההגדה של פסח בחיוך כאוב את המילים המאותתות לאב ולבנו, או
לגדי ובעליו, שעדיין לא הגיע תוָרם: "טֹוב, ִעְמדּו ָלֶכם ְּגִדי ְוַאָּבא. / ֵּבין ַּדַּפי ְמַהְּלִכים עֹוד ָעָׁשן
ָנַסָּבה." המלחמה עדיין לא תמה, ותור הגאולה עדיין לא ּוְנצּורֹות ִׂשיָחִתי  ָוַדם, / ַעל ְּגדֹולֹות 
הגיע, אך קריאת ההגדה ליד שולחן הפסח קֵרבה לסיומה, יגיע תוָרן של המילים "ְוָאָתא ַמְלַאְך
ַהָּמֶות ְוָׁשַחט ְלּׁשֹוֵחט". אלתרמן הבין וידע שהמלחמה הנוראה ביותר שידע העם מעודו, הולכת

וקֵרבה לסיומה. 

סופו של השיר מעיד, שכשנה ויותר לפני סוף מלחמת העולם, כבר ראה אלתרמן בעיני רוחו
גם את התקומה שתבוא אחרי השואה:  הוא הבין וידע שבסוף  הסיפור – כִמדי דור ודור –

יעמדו  "ַאָּבא ּוְגִדי", גיבוריה הנצחיים של ההיסטוריה, ה"ּצֹוִפים ְלתֹוָרם ֶׁשִּיְזַרח ְוַיִּגיַע."
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