
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

י  י / ַאְבָרָהם ְשלֹוְנְסקִׁ ה ְוַהְגדִׁ יר ַהשֶּׂ  שִׁ

    

 -ה... שֶּׂ י וָ דִׁ י, גְ דִׁ גְ ה ּושֶּׂ 

 ה.שֶּׂ ע  מַ יל הַ חִׁ תְ מַ  ְךכָ 
 

 ,רעַ שַ ד הַ יַ ד לְ מַ ה עָ שֶּׂ 

 ר.עַ יַ ה לַ נָ י פָ דִׁ גְ הַ וְ 
 

 י:דִׁ גְ ה הַ שֶּׂ ר לַ אמַ יֹ וַ 

 י!"דִׁ מָ ר עִׁ עַ יַ א לַ וֹ "ּב
 

 ב,רֶּׂ ר עֶּׂ בָ ה: "כְ שֶּׂ ר הַ מַ ָא ְךאַ 

 ף,רֶּׂ טֶּׂ ר לַ ח  וֹ ב שא  זְ הַ וְ 
 

 ברוֹ קָ -ברוֹ קָ  שגַ א יִׁ הּו

 ף."רֹ ְט א יִׁ הּו ינּונ  ת ְש אֶּׂ וְ 
 

  -ָאחֹור ָהַפְך לֹו י דִׁ גְ ז הַ ָא

 ְוָהַלְך לֹו. ְוָהַלְך לוֹ 
 

 ְוָחַלף לֹו ְוָהַלְך

ַדח. ל ַהַיַער ַהנִׁ  אֶּׂ
 

 ְוָיַדע ָאז ַרק ַהַסַהר

י ַּבַיַער,  ָמה ָקָרה ַלְגדִׁ
 

ב, הּוא ֹלא ַשָ  ָמה ָקָרה שֶּׂ

ָכה ַלָשְוא... ה חִׁ  ְוַהשֶּׂ
 

ף: רֶּׂ י הֶּׂ ה ְּבלִׁ ה ַהשֶּׂ ְבכֶּׂ  ַויִׁ

ף..."-"ַגד רֶּׂ י ָהָיה ְלטֶּׂ ְדיִׁ  גִׁ
 

ְשַאר ּבְ  ה... ְונִׁ י ַהשֶּׂ י ְגדִׁ   -לִׁ

ְגַמר  ְךכָ   .השֶּׂ ע  מַ הַ נִׁ
 

 

 

 

 

 

  אני וטלי בארץ הלמה מתוך

 אברהם שלונסקימאת 

  1957ספרית פועלים 

מוסף לילדים",  -ב"דבר )בראשונה 

11.8.33) 

  

 

 

י    יר ַהְגדִׁ  איציק מאנגר/  שִׁ
 

י ָלָבן ינּו ְגדִׁ  ָקָנה ָאבִׁ
ְכָבר,  ָקָנה אֹותֹו מִׁ

 ַגְדָיא" ָכָלא אֹותוֹ -ְּב"ַחד
ל ַעל ַצָּואר. בֶּׂ ם חֶּׂ  עִׁ

י ַמר לֹו, ַמר י כִׁ  ָעצּוב ַהְגדִׁ
י ְמרִׁ ְגַנח.-ּבִׁ ּבֹו יִׁ  לִׁ

ים, ה ְדָשאִׁ ְראֶּׂ ץ ֹלא יִׁ  ַּבַקיִׁ
ג ַצח. לֶּׂ ף שֶּׂ  ַּבֹחרֶּׂ

יק, ְשַמע, יצִׁ י: "אִׁ י לִׁ ר ָאחִׁ  אֹומ 
ְפָשר! י אֶּׂ ה אִׁ י זֶּׂ ר   ה 
ֹּלא חָ  י ָלָבן שֶּׂ  ָטאַעל ְגדִׁ
ְשָּבר." ב ַמָמש נִׁ  ַהל 

 

ן, י ְלנָאְטל: "כ  נִׁ  עֹונֶּׂה א 
ר."  ַמה י ש ֹפה ְלַדּב 
יב יל ָאבִׁ ה ָהָיה ְּבל   ְוזֶּׂ

ר.  ָצלּול ּוְמַסְחר 
י ָנָמה, מִׁ ן, אִׁ י ָיש   ָאבִׁ

ָיה. ת דּומִׁ  ְּבַּביִׁ
י ת ַהְגדִׁ אנּו אֶּׂ  ַּבָלאט הֹוצ 

ּתֹוְך ַה"ַחד  ַגְדָיא".-מִׁ
ישהֹוַלְכנּו אֶּׂ  י חִׁ  ַקל-ת ַהְגדִׁ

 ָמַשְכנּו ְּבַקְרָניו,
ם הּוא ֹפה אוֹ  ם הּוא ָשם ְואִׁ  אִׁ
ה ַעְכָשו.  ֹלא ְנַגלֶּׂ

 

ית, ים כֹוסִׁ ר ָּבא, מֹוְזגִׁ דֶּׂ  ַהס 
ַלי. יט א  י ַמּבִׁ  ָאבִׁ

י?" יָכן ַהְגדִׁ י: "ה  ל אֹותִׁ  שֹוא 
ַפי. יד ְכת  נִׁ י מ  נִׁ  א 

ת נָאְטל: "נּו?" י אֶּׂ ל ָאבִׁ  שֹוא 
יעֹונֶּׂ  לִׁ י שֶּׂ  ה ָאחִׁ

ָעַבר ַסח שֶּׂ ן ַהפֶּׂ י מִׁ  כִׁ
י.  הּוא ֹלא ָרָאה שּום ְגדִׁ
י ּבֹוָכה, מִׁ ק, אִׁ י שֹות   ָאבִׁ

ְמָעָתּה ָמרֹור,  ְודִׁ
ים כָֻּלם ַת' "ַחד  ַגְדָיא"-ָשרִׁ
ְזמֹור.  ַאְך אֹוי לֹו ַלמִׁ

 

ה ַהָּבר ְשד  י ָלָבן ּבִׁ  ּוְגדִׁ
ק לֹו ֹכה ָוֹכה;  צֹוח 

ַהחַ   ָמהְונֱֶּׂהנֶּׂה מ 
 ְוָהעֹוָלם כֻּלֹו.

 

מבחר , הדסים ניחוח מתוך

בעריכת  סיפורים ושירים לחגים

 יונה טפר

 תרגם יעקב שבתאי

   צייר אבנר כץ

 1985הקיבוץ המאוחד 

 

 

ין ְרְגשט  ָיה / ַפְנָיה ּבֶּׂ ְגדִׁ ה ּבִׁ  ַמע שֶּׂ

 

 ה. עֶּׂ ְר מִׁ ה לַ יָ דִׁ גְ ה הַ ָאצְ יָ 

 ה:עֶּׂ רוֹ יר הָ ְזהִׁ , הִׁ ּהה ּבָ רָ תְ הִׁ  ,ּהר לָ מַ ָא

 ים,קִׁ חוֹ ת ְר דוֹ שָ י, לְ תִׁ יָ דִׁ י, גְ כִׁ לְ ל ּת  "ַא

 ים".כִׁ חַ ים ְמ בִׁ א  זְ ים, פִׁ ְר ם טוֹ ים שָ בִׁ א  זְ 

 

ָדה, ָיה, ֹלא ָפֹחד ָפח   ָהְלָכה ַהְגדִׁ

ן ַחָדה, רֶּׂ יָזה ָלּה קֶּׂ ְשחִׁ ַלע הִׁ ל סֶּׂ  אֶּׂ

יָזה ַעד ְשחִׁ יָזה, הִׁ ְשחִׁ ַלע הִׁ ל סֶּׂ  ֹדק,-אֶּׂ

ָנן ּוָמתֹוק. ב ָשְבָעה ַרע  שֶּׂ  ְוע 

 

ב ַהנֹוָרא, ָּבא ַהְזא  ָּבא, ּוְכשֶּׂ  ּוְכשֶּׂ

ָיה ָדה ַהְגדִׁ  , ֹלא ָיְרָאה;ֹלא ָפח 

ת ָעְמָדה ְּבָפָניו, זֶּׂ ְשחֶּׂ ן מֻּ רֶּׂ יא ְּבקֶּׂ  הִׁ

יָניו. ת ָפְגָעה ְּבע  זֶּׂ ְשחֶּׂ ן מֻּ רֶּׂ יא ְּבקֶּׂ  הִׁ

 

ב ְּבָאָלה ּוְקָלָלה, ְמַלט ַהְזא   נִׁ

ר ּוָפצּוַע, ְּבקֹול ְיָלָלה. ּו   עִׁ

ָּתּה... מִׁ יא ַלא  ת הִׁ יא, ֱאמֶּׂ ת הִׁ  ֱאמֶּׂ

ַית ד ְקַטָנה ָרע  -ַּבָשדֹות ְגדִׁ מֶּׂ  ָתה.חֶּׂ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיר ידעתי מתוך

 מאת פניה ברגשטיין

 ציורים: צילה בינדר

  1953הוצאת הקיבוץ המאוחד 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 חד גדיא      

 את ההגדה של פסח היא קריאתו כאלגוריה שבסוף חד גדיאפיוט של האחת הקריאות האפשריות 

; עם ישראל משול לגדי, שהחזקים ממנו נופלים זה בידי זה עד שבא העם היהודיעל גורלו של 

היה מקור השראה ליצירות אמנות  חד גדיאומשליט צדק ושלום בעולם.  הוא-הקדוש ברוך

תיגר על התפקיד המסורתי של הגדי  יםוספרות, בהן שירים לילדים; השלושה שקובצו כאן קורא

 לת דין. ולא במקרה, אחת מהשלושה היא גדיה. כסמל לתום ולנמיכות רוח של קב

שיר , במוסף של עיתון "דבר" לילדים שיר 1933אוגוסט פרסם ב( 1973–1900)אברהם שלונסקי 

. השורה גדי וטלהשגיבוריו הם ( ביצירתוישות המוזיקלית מדגים את הרגסיפורי מחורז ושקול )ה

, שיר פסטורלי על ידִׁ גְ ה ּושֶּׂ  -ת העשרים הראשונה רומזת לשירו הידוע של מתתיהו שלם מסוף שנו

המשתובבים בשדה, רצים אל המעיין לשתות מים ושבים בשמחה הביתה לעת ערב; אבל  שניים

ה בגדי רֶּׂ  תְ . השה בשירו של שלונסקי מַ ועיד לגיבוריו גורל אחרשלונסקי, חדשן משחר דרכו, מ

ר הזאב לטרף  שםהן  - יעריכנס לשלא י ונעלם  ןפחדהמפנה את גבו לשה הנועז אבל הגדי  -ְמַשח 

ף..."(, -"ַגדביער. השה הנאמן להשקפתו הפטליסטית מבכה את חברו ) רֶּׂ י ָהָיה ְלטֶּׂ ְדיִׁ אבל השיר גִׁ

מצא  אוליו ? נטרףומנם האגדי ההרפתקן; מותיר ספק באשר לגורלו של הוה ָד ר  מאשר רק את הפְ 

 מעברו האחר של היער...? חיים חדשיםלעצמו 

הדאגן אינו רואה בעין יפה  מעמתת רועה עם גדייה דווקא. הרועה (1950–1908) גשטייןפניה בר

ים מפני "ה תוזהיר אאת עצמאותה של הגדייה ומ בִׁ ים, ְזא  ים ָשם טֹוְרפִׁ בִׁ ים, / ְזא  ... ָשדֹות ְרחֹוקִׁ

ים". שח"ז מפגינה אומץ והחלטיות. חמש פעמים מופיעות בשיר מילים מהשורש אבל הגדייה  ְמַחכִׁ

ן. הגדייה מכירה ביתרונותיה הטבעיים, אינה מוותרת על  רֶּׂ ת( בהקשר של קֶּׂ זֶּׂ ְשחֶּׂ יָזה, מֻּ ְשחִׁ )הִׁ

הקטנה, לוחמת הפמיניסטית תכניותיה, פוגעת בזאב ומניסה אותו. דומה שהדוברת עצמה גאה ב

ַיתובשורה האחרונה היא מעניקה לה את התואר  ד". -"ְגדִׁ מֶּׂ  חֶּׂ

"חד הפיוט , כתב את שירו בהשראת יידיש, מחזאי וסופר (, משורר1969–1901) איציק מאנגר

סולל שביל יציב מן ההגדה של פסח אל עולמם של שני אחים, הופך את הגדי  מאנגר גדיא".

לגדי בשר ודם ומציל אותו מן הגורל המר הצפוי לו )הן בהגדה והן במטבח הבית...(. בעוד  סמליה

יק ונָאְטל לתם ועורמתם של השובבים ההורים מקוננים על אובדן הגדי, חמ יצִׁ חיי נצח מעניקה לו אִׁ

ה ַהָּבר ְשד  ק לֹו ֹכה ָוֹכה;  " שם הוא"ּבִׁ ַהַחָמה / ְוָהעֹוָלם כֻּלֹו"./ "צֹוח   ְונֱֶּׂהנֶּׂה מ 
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