שִׁ יר הַ שֶּׂ ה וְ הַ גְ ִׁדי ַ /אבְ ָרהָ ם שְ ל ֹונְסְ ִׁקי

מַ עשֶּׂ ה ּבִׁ גְ ִׁדיָה  /פַ ְניָה ּבֶּׂ ְרגְשטין

שֶּׂ ה ּוגְ ִׁדי ,גְ ִׁדי ָושֶּׂ ה- ...

ָיצְ ָאה הַ גְ ִׁד ָיה ַל ִׁמ ְרעֶּׂ ה.
ָאמַ ר ָלּה ,הִׁ תְ ָרה ּבָ ּה ,הִׁ זְ הִׁ יר הָ ר ֹועֶּׂ ה:

ָכְך מַ תְ ִׁחיל הַ מַ עשֶּׂ ה.
שֶּׂ ה עָ מַ ד לְ ַיד הַ שַ עַ ר,

"ַאל ּתלְ כִׁ י ,גְ ִׁד ָיתִׁ י ,לְ שָ ד ֹות ְרח ֹו ִׁקים,
זְ אבִׁ ים שָ ם ט ֹו ְרפִׁ ים ,זְ אבִׁ ים ְמחַ כִׁ ים".

וְ הַ גְ ִׁדי פָ ָנה ַל ַיעַ ר.
ַו ֹיאמַ ר ַלשֶּׂ ה הַ גְ ִׁדי:

הָ לְ כָה הַ גְ ִׁדיָהֹ ,לא פָ חֹ ד פָ ח ָדה,

"ּב ֹוא ַל ַיעַ ר עִׁ מָ ִׁדי!"

אֶּׂ ל סֶּׂ לַע הִׁ ְש ִׁחיזָה לָּה קֶּׂ ֶּׂרן חַ ָדה,
אֶּׂ ל סֶּׂ לַע הִׁ ְש ִׁחיזָה ,הִׁ ְש ִׁחיזָה עַ ד-דֹק,

אַ ְך ָאמַ ר הַ שֶּׂ ה" :כְ בָ ר עֶּׂ ֶּׂרב,

וְ עשֶּׂ ב שָ בְ עָ ה ַרענָן ּומָ תוֹק.

וְ הַ זְ אב ש ֹוחר ַלטֶּׂ ֶּׂרף,
הּוא ִׁי ַגש קָ ר ֹוב-קָ ר ֹוב
וְ אֶּׂ ת ְשנינּו הּוא ִׁי ְט ֹרף".
ָאז הַ גְ ִׁדי ָאחוֹר הָ פַ ְך ל ֹו -

ּוכְ שֶּׂ ּבָ אּ ,וכְ שֶּׂ ּבָ א הַ זְ אב הַ נו ָֹרא,
ֹלא פָ ח ָדה הַ גְ ִׁדיָהֹ ,לא י ְָרָאה;
הִׁ יא ּבְ קֶּׂ ֶּׂרן מֻּ ְשחֶּׂ זֶּׂת עָ ְמ ָדה ּבְ פָ נָיו,
הִׁ יא ּבְ קֶּׂ ֶּׂרן מֻּ ְשחֶּׂ זֶּׂת פָ גְ עָ ה ּבְ עינָיו.

וְ הָ לְַך ל ֹו וְ הָ לְַך לוֹ.
נ ְִׁמלַט הַ זְ אב ּבְ ָאלָה ְּוק ָללָה,
וְ חָ לַף ל ֹו וְ הָ לְַך
אֶּׂ ל הַ יַעַ ר הַ נ ִַׁדח.
וְ י ַָדע ָאז ַרק הַ סַ הַ ר

עִׁ ּור ּופָ צּועַ ּ ,בְ קוֹל ְי ָללָה.
אֱמֶּׂ ת הִׁ יא ,אֱמֶּׂ ת הִׁ יא לַא ִׁמּתָ ּה...
ּבַ שָ דוֹת גְ ִׁדיַת-חֶּׂ מֶּׂ ד ְקטַ נָה ָרעתָ ה.

שִׁ יר הַ גְ ִׁדי  /איציק מאנגר
קָ נָה ָאבִׁ ינּו גְ ִׁדי לָבָ ן
קָ נָה אוֹת ֹו ִׁמכְ בָ ר,
ּבְ "חַ ד-ג ְַדיָא" ָכלָא אוֹת ֹו
עִׁ ם חֶּׂ בֶּׂ ל עַ ל צַ ּוָאר.
עָ צּוב הַ גְ ִׁדי כִׁ י מַ ר לוֹ ,מַ ר
ּבִׁ ְמ ִׁרי-לִׁ ּב ֹו יִׁגְ נַח.
ּבַ קַ יִׁץ ֹלא י ְִׁראֶּׂ ה ְדשָ אִׁ ים,
ּבַ חֹ ֶּׂרף שֶּׂ לֶּׂג צַ ח.
ָאחי לִׁ י" :אִׁ יצִׁ יקְ ,שמַ ע,
אוֹמר ִׁ
הרי זֶּׂה אִׁ י אֶּׂ פְ שָ ר!
עַ ל גְ ִׁדי לָבָ ן שֶּׂ ֹּלא חָ טָ א
הַ לב מַ מָ ש נ ְִׁשּבָ ר".
נָאטל" :כן,
ע ֹונֶּׂה אנִׁי לְ ְ
מַ ה יש פֹ ה לְ ַדּבר".
וְ זֶּׂה הָ יָה ּבְ ליל ָאבִׁ יב
ּומסַ ְחרר.
צָ לּול ְ
ָאבִׁ י יָשן ,אִׁ ִׁמי נָמָ ה,
דּומיָה.
ּבְ ּבַ יִׁת ִׁ
ּבַ לָאט הוֹצאנּו אֶּׂ ת הַ גְ ִׁדי
ִׁמּתוְֹך הַ "חַ ד-ג ְַדיָא".
ה ֹולַכְ נּו אֶּׂ ת הַ גְ ִׁדי ִׁחיש-קַ ל
מָ שַ כְ נּו ּבְ קַ ְרנָיו,
וְ אִׁ ם הּוא פֹ ה א ֹו אִׁ ם הּוא שָ ם
ֹלא ְנ ַגלֶּׂה עַ כְ שָ ו.
הַ ס ֶּׂדר ּבָ א ,מוֹזְ גִׁ ים כוֹסִׁ ית,
ָאבִׁ י מַ ּבִׁ יט אלַי.
שוֹאל אוֹתִׁ י" :היכָן הַ גְ ִׁדי?"
אנִׁי מנִׁיד כְ תפַ י.
נָאטל" :נּו?"
שוֹאל ָאבִׁ י אֶּׂ ת ְ
ָאחי שֶּׂ לִׁ י
ע ֹו ֶּׂנה ִׁ
כִׁ י ִׁמן הַ פֶּׂ סַ ח שֶּׂ עָ בַ ר
הּוא ֹלא ָרָאה שּום גְ ִׁדי.
ָאבִׁ י שוֹתק ,אִׁ ִׁמי ּב ֹוכָה,
וְ ִׁד ְמעָ תָ ּה מָ רוֹר,
שָ ִׁרים ֻּכלָם תַ ' "חַ ד-ג ְַדיָא"
אַ ְך אוֹי ל ֹו ל ִַׁמזְ מוֹר.

מָ ה קָ ָרה לַגְ ִׁדי ּבַ יַעַ ר,
מָ ה קָ ָרה שֶּׂ הּוא ֹלא ַָשב,
וְ הַ שֶּׂ ה ִׁחכָה לַשָ וְ א...
ַויִׁבְ כֶּׂה הַ שֶּׂ ה ּבְ לִׁ י הֶּׂ ֶּׂרף:
"גַד-גִׁ ְדיִׁי הָ יָה לְ טֶּׂ ֶּׂרף"...
וְ נ ְִׁשַאר ּבְ לִׁ י גְ ִׁדי הַ שֶּׂ ה- ...
ָכְך נִׁגְ מַ ר הַ מַ עשֶּׂ ה.

ּוגְ ִׁדי לָבָ ן ּבִׁ ְשדה הַ ּבָ ר
צוֹחק ל ֹו כֹ ה וָכֹ ה;
וְ ֶּׂנ ֱהנֶּׂה מהַ חַ מָ ה
וְ הָ ע ֹולָם כֻּלוֹ.
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חד גדיא
אחת הקריאות האפשריות של הפיוט חד גדיא שבסוף את ההגדה של פסח היא קריאתו כאלגוריה
על גורלו של העם היהודי; עם ישראל משול לגדי ,שהחזקים ממנו נופלים זה בידי זה עד שבא
הקדוש ברוך-הוא ומשליט צדק ושלום בעולם .חד גדיא היה מקור השראה ליצירות אמנות
וספרות ,בהן שירים לילדים; השלושה שקובצו כאן קוראים תיגר על התפקיד המסורתי של הגדי
כסמל לתום ולנמיכות רוח של קבלת דין .ולא במקרה ,אחת מהשלושה היא גדיה.
אברהם שלונסקי ( )1973–1900פרסם באוגוסט  1933שיר במוסף של עיתון "דבר" לילדים ,שיר
סיפורי מחורז ושקול (המדגים את הרגישות המוזיקלית ביצירתו) שגיבוריו הם גדי וטלה .השורה
הראשונה רומזת לשירו הידוע של מתתיהו שלם מסוף שנות העשרים  -שֶּׂ ה ּוגְ ִׁדי ,שיר פסטורלי על
שניים המשתובבים בשדה ,רצים אל המעיין לשתות מים ושבים בשמחה הביתה לעת ערב; אבל
שלונסקי ,חדשן משחר דרכו ,מועיד לגיבוריו גורל אחר .השה בשירו של שלונסקי מַ תְ ֶּׂרה בגדי
שלא ייכנס ליער  -הן שם ְמשַ חר הזאב לטרף  -אבל הגדי הנועז מפנה את גבו לשה הפחדן ונעלם
ביער .השה הנאמן להשקפתו הפטליסטית מבכה את חברו ("גַד-גִׁ ְדיִׁי הָ יָה לְ טֶּׂ ֶּׂרף ,)"...אבל השיר
מאשר רק את הפְ ר ָדה ומותיר ספק באשר לגורלו של הגדי ההרפתקן; האומנם נטרף? ואולי מצא
לעצמו חיים חדשים מעברו האחר של היער?...
פניה ברגשטיין ( )1950–1908מעמתת רועה עם גדייה דווקא .הרועה הדאגן אינו רואה בעין יפה
את עצמאותה של הגדייה ומזהיר אותה מפני " ...שָ דוֹת ְרחו ִֹׁקים / ,זְ אבִׁ ים שָ ם טו ְֹרפִׁ ים ,זְ אבִׁ ים
ְמחַ כִׁ ים" .אבל הגדייה מפגינה אומץ והחלטיות .חמש פעמים מופיעות בשיר מילים מהשורש שח"ז
(הִׁ ְש ִׁחיזָה ,מֻּ ְשחֶּׂ זֶּׂת) בהקשר של קֶּׂ ֶּׂרן .הגדייה מכירה ביתרונותיה הטבעיים ,אינה מוותרת על
תכניותיה ,פוגעת בזאב ומניסה אותו .דומה שהדוברת עצמה גאה בלוחמת הפמיניסטית הקטנה,
ובשורה האחרונה היא מעניקה לה את התואר "גְ ִׁדיַת-חֶּׂ מֶּׂ ד".
איציק מאנגר ( ,)1969–1901משורר ,מחזאי וסופר יידיש ,כתב את שירו בהשראת הפיוט "חד
גדיא" .מאנגר סולל שביל יציב מן ההגדה של פסח אל עולמם של שני אחים ,הופך את הגדי
הסמלי לגדי בשר ודם ומציל אותו מן הגורל המר הצפוי לו (הן בהגדה והן במטבח הבית .)...בעוד
ונָאטל מעניקה לו חיי נצח
ְ
ההורים מקוננים על אובדן הגדי ,חמלתם ועורמתם של השובבים אִׁ יצִׁ יק
"ּבִׁ ְשדה הַ ּבָ ר" שם הוא "צוֹחק ל ֹו כֹה וָ כֹה;  /וְ ֶּׂנ ֱהנֶּׂה מהַ חַ מָ ה  /וְ הָ ע ֹולָם כֻּלוֹ".
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