
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ְדעֹון  איילת שדה/  ֶהָחתּול גִּ

 

ר, ב ֶשהּוא ָנמֵׁ ְדעֹון חֹושֵׁ  ֶהָחתּול גִּ

ים ים ֲחתּולִּ רִּ  הּוא ֹלא ָרָצה ֲחבֵׁ

ְרֶפֶסת מִּ ְקָעָרה בַּ ם ֹלא ֶלֱאֹכל מִּ  גַּ

ים.  ימִּ ְטפּו ְויֲַּעׂשּו לֹו ְנעִּ  ְוֹלא ֶשְילַּ

 

יָקה ְנֹסעַּ ְלַאְפרִּ יט לִּ ְדעֹון ֶהְחלִּ  גִּ

ְרָנף, 'יָרף אֹו קַּ יל אֹו גִּ ר פִּ ׂש ָחבֵׁ פֵׁ  ְלחַּ

יגֹות, ת, ָשַאג ְשאִּ יִּ בַּ הַּ  הּוא ָיָצא מֵׁ

ָזָנב. ְפנֵׁף בַּ ם ְונִּ ָפְרנַּיִּ ף צִּ  ָשלַּ

 

ר ב ֶבָחצֵׁ ְסּתֹובֵׁ יֹום הּוא הִּ  ָכל הַּ

ל ָכל ְנָמָלה ֶשָעְבָרה, ם עַּ  ְוָנהַּ

יד ֶאת כָֻּלם ְפחִּ יש ֶשהּוא מַּ ְרגִּ  הִּ

ע ֶשּׁשּוב ֹלא ָישּוב ֲחָזָרה.   ְשבַּ  ְונִּ

 

ֹחֶשְך, ם הַּ מֹו גַּ יעַּ ָהֶעֶרב ְועִּ גִּ  הִּ

יָקה ָקְר  למִּ  ָאה לֹו ֶשָיבֹוא ְוֹיאכַּ

ְכָשו הּוא ָחתּול יט ֶשעַּ ְדעֹון ֶהְחלִּ  ְוגִּ

ל.  ם ָמָחר הּוא יּוכַּ ר גַּ ְהיֹות ָנמֵׁ  ְולִּ

 

 

 

 

 

 

 
 

 ביצה של תנין מתוך

 ה איילת שדהכתב

 ציירה שירז פומן

 2015עם עובד 

 

 

 

 

ֶנה   יהונתן גפן/  ָחתּול ְמשֻּ

 

 ְלֶבֶצר ָשאּול

 )ֶשָהָיה ָכאן ָהֶעֶרב(

 יֵׁש ָחתּול

ב ֶשהּוא ֶכֶלב.  ֶשחֹושֵׁ
 

ל,  הּוא ֹלא ְמיַּלֵׁ

גּול, ְרָדם ְבעִּ  ֹלא נִּ

ין לֹו ָׂשָפם   ְואֵׁ

 ְכמֹו ְלָכל ָחתּול.
 

ֶנה ְמאֹוד  ְמשֻּ

ֶמֶנת ְמקֹום שַּ  ֶשבִּ

ק ֲעָצמֹות קֵׁ  הּוא ְמלַּ

ֶדֶלת. ְפנֵׁי הַּ  לִּ
 

עַּ - י הּוא ָפשּוט ֹלא יֹודֵׁ   –אּולַּ

ר ָשאּול.  אֹומֵׁ

ר לֹו - י ַאף ֶאָחד ֹלא ָאמַּ  -אּולַּ

ם עַּ  ַאף פַּ

 ֶשהּוא ָחתּול.
 

 םעַּ ם פַּ אִּ וְ 

  –ח ָר כְ ה מֻּ יֶ הְ א יִּ הּו

 תיוֹ הְ ל לִּ כוֹ יָ 

  ח.בַּ נְ יִּ  ּולפִּ אֲ שֶ 

 

 

 
 

הכוכבים הם  מתוך

 הילדים של הירח

 יהונתן גפן כתב

  בצר-ציירה נורית גפן

 1974דביר 

 

 

 

יחֹוט    / לאה גולדברג ֶהָחתּול דֹון קִּ

 

ים ְלָפחֹות ר ֶשָלנּו ָגרִּ  ֶבָחצֵׁ

ים. ים ּוְשֹחרִּ ים ֲאֹפרִּ  ֲעָׂשָרה ֲחתּולִּ

יחֹוט,וְ   ֶאָחד ָאֹפר ֲאֶשר ְשמֹו דֹון קִּ

ים. ירִּ בִּ ת ָהאַּ חַּ ְשפַּ מִּ יר מִּ בִּ  הּוא אַּ
 

יָניו ֲעגּומֹות,  הּוא ָרֶזה ְוָאֹרְך ְועֵׁ

ק ְרחֵׁ יט הַּ בִּ יד הּוא מַּ ק,-ְוָתמִּ ְרחֵׁ  הַּ

 ת,מוֹ לוֹ ם חֲ לֵׁ א, חוֹ ה הּוזֶ י הוֹ ה כִּ מֶ ְד נִּ וְ 

 ק.חֵׁ ׂשַּ א לְ ֹלוְ  עַּ נּוב לָ הֵׁ אוֹ וְ 
 

ֲעָצמֹות, ָכל גּופוֹ  ק עֹור וַּ  הּוא רַּ

ר. ּתֵׁ ינֹו ְמוַּ ל ְכבֹודֹו אֵׁ א, עַּ ְך הּוא גֵׁ  אַּ

מֹות ּׁשֵׁ ָכל הַּ י: מִּ ְדֶמה לִּ ן נִּ ל כֵׁ  ְועַּ

ר. ים ְביֹותֵׁ ְתאִּ מַּ ם הַּ יחֹוט" הּוא לֹו שֵׁ  "דֹון קִּ
 

ים, בֹורִּ ְלָחם הּוא ְבגִּ ְך נִּ ָלש, אַּ  הּוא חַּ

ְקֶרה ֹלא ל,-ְויִּ ְנחַּ ָפָלה יִּ ת: מַּ  ַאחַּ

יםוַּ  ים ּוְשֹחרִּ ים ָאֹפרִּ י ֲחתּולִּ  ֲאזַּ

ת לֹו ְכָלל. ְכפַּ ְך ֶזה ֹלא אִּ ים לו, אַּ  לֹוֲעגִּ
 

ְרֶאנּו: ֲאֶשר יִּ יש ָכל ָאָדם כַּ  ְויְַּרגִּ

ה ים ְיצּור ֶזה ָעלּוב, ְמזֵׁ ּתִּ  ָרָעב,-ְלעִּ

ֶמנּו, ב עֹוד מִּ ָחתּול, ָהָרעֵׁ ע מֵׁ  יֵָׁרתַּ

ר ְלֹלא ּתֵׁ ן ְיוַּ ח ָשמֵׁ ל נֵׁתַּ  .ְקָרב-ְועַּ
 

ְרָגש: ם נִּ ם גֵׁא גַּ ד גַּ צַּ ן הַּ ב מִּ  ָאז יֵׁשֵׁ

ן ָיגֹון" ּוָמגֵׁ יר ְדמּות הַּ בִּ ָלש!-"אַּ חַּ  הַּ

 

 

  צריף קטן מתוך

 לאה גולדברגכתבה 

 צייר אריה נבון

 1959ספרית פועלים 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 חתול בעל שם

 

ות ובחצרות ובבתים, אלא גם בין שורותיהם של שירים שנכתבו חתולים מתהלכים לא רק ברחוב

ושקטים, ובה בעת נחשבים גחמנים, דעתנים ואנוכיים. גיבוריהם של למגע לילדים; הם ביתיים, רכים 

 שלושת השירים שלהלן מתייחדים בתכונה יוצאת דופן; שלושתם בטוחים שאינם מי שהם באמת.   

חתול שמראהו והתנהגותו מזכירים לה את דמותו של דון קישוט,  ( מתארת1970-1911ג )לאה גולדבר

גיבורו האלמותי של סרוונטס. בתרגומו של ביאליק מתואר האביר הספרדי כך: "... גבה קומה ודק בשר 

]...[ וישתקע כל הימים בסיפורי בדים וירב להגות בסיפורי נפלאות ]...[ ובאחרונה נתקעה מחשבה 

עליליה ]...[ כי אמר: ]...[ לי נקם ושילם -פעלים וגדול-ל'אביר משוטט' רבבלבו, להיעשות אף הוא 

לרשעי ארץ, ומרפא וישע לשבורי לב. באשר אופיע, שמה אביא רווח והצלה לאומללים" )מתוך דון 

(. כמו האביר בן 1973קישוט איש למנשא, מאת מיגואל דה סרוונטס, תרגם וקיצר ח"נ ביאליק, דביר 

ר / דון קיחוט של לאה גולדברג כולו " דמות היגון, גם ּתֵׁ ינֹו ְמוַּ ל ְכבֹודֹו אֵׁ ְך הּוא גֵׁא, עַּ ֲעָצמֹות, / אַּ עֹור וַּ

ְקֶרה ֹלא ים, / ְויִּ בֹורִּ ְלָחם הּוא ְבגִּ ְך נִּ ָלש, אַּ ל"-...[ הּוא חַּ ְנחַּ ָפָלה יִּ ת: מַּ דון קיחוט החתול מתהדר גם  .ַאחַּ

צַּ ב ן הַּ ב מִּ ןהיותו מגן החלשים: "ָאז יֵׁשֵׁ ָיגֹון' ּוָמגֵׁ יר ְדמּות הַּ בִּ ְרָגש: / 'אַּ ם גֵׁא גַּם נִּ ָלש!".-ד גַּ חַּ  הַּ

ֶנה"; לכאורה שונה מאוד מגיבורה של לאה 1947) יהונתן גפן החתול בשירו של ( הוא "חתול ְמשֻּ

 -אינו גאה במי שהוא ואינו שואף לתקן עולם. ואף על פי כן יש דמיון בין שני החתולים  -גולדברג 

 ניהם מנותקים מהמציאות; זה משתבח באבירות דמיונית והאחר בטוח שהוא כלב...    ש

ֶהָחתּול ( הולך בגדולות ומשתוקק לחיים של אחרים; "1967)איילת שדה גם החתול גדעון, גיבורה של 

ר ב ֶשהּוא ָנמֵׁ ְדעֹון חֹושֵׁ ם, נוה –בכיר במשפחת החתוליים בר ". הוא עושה כל מה שלדעתו הולם חגִּ

יד ֶאת כָֻּלםשואג, שולף ציפורניים ו" ְפחִּ ", אבל החשכה היורדת וארוחת הערב המתקרבת משכיחים מַּ

ָצּה.  ים" כמו שיבושי לשון מגדעון את ייעודו ההרואי וההרפתקה הקצרה באה אל קִּ ימִּ "יֲַּעׂשּו לֹו ְנעִּ

יגֹות"ו  רומזים שגדעון הוא קצת כמו ילד...  "ָשַאג ְשאִּ

ם נושבת רוח של הומור: על דון קיחוט של לאה גולדברג מרחף חיוך של סלחנות, בשלושת השירי

החתול המשונה של יהונתן גפן גורר חיוך מלגלג, וגדעון של איילת שדה מעורר בקוראים חיוך של 

       יוצאים מדי בוקר להרפתקאות מסעירות ובערב חוזרים בהקלה למיטותיהם.   גם הם  –הזדהות 

 ויןנירה ל


