הֶ חָ תּול דוֹן ִּקיחוֹט  /לאה גולדברג
בֶ חָ צֵׁ ר שֶ לָנּו ג ִָּרים לְ פָ חוֹת
עֲׂשָ ָרה חֲתּולִּ ים אֲפֹ ִּרים ּושְ חֹ ִּרים.
וְ אֶ חָ ד ָאפֹ ר אֲשֶ ר ְשמ ֹו דוֹן ִּקיחוֹט,
הּוא אַּ בִּ יר ִּמ ִּמ ְשפַּ חַּ ת הָ אַּ בִּ ִּירים.
הּוא ָרזֶה וְ ָארְֹך וְ עֵׁ ינָיו עֲגּומוֹת,
וְ תָ ִּמיד הּוא מַּ בִּ יט הַּ ְרחֵׁ ק-הַּ ְרחֵׁ ק,
וְ ִּנ ְדמֶ ה כִּ י ה ֹו ֶזה הּוא ,ח ֹו ֵׁלם ֲחל ֹומ ֹות,
וְ א ֹוהֵׁ ב ָלנּועַּ וְ ֹלא לְ ׂשַּ חֵׁ ק.
כָל גּופ ֹו הּוא ַּרק עוֹר ַּועֲצָ מוֹת,
אַּ ְך הּוא גֵׁא ,עַּ ל כְ בוֹד ֹו אֵׁ ינ ֹו ְמוַּּתֵׁ ר.
וְ עַּ ל כֵׁן נ ְִּדמֶ ה לִּ יִּ :מכָל הַּ ּׁשֵׁ מוֹת
"דוֹן ִּקיחוֹט" הּוא ל ֹו שֵׁ ם הַּ מַּ תְ אִּ ים בְ יוֹתֵׁ ר.
הּוא חַּ לָש ,אַּ ְך נִּלְ חָ ם הּוא בְ גִּ בו ִֹּרים,
וְ י ְִּק ֶרה ֹלאַ-אחַּ ת :מַּ פָ לָה ִּינְחַּ ל,
ּושחֹ ִּרים
ַּו ֲאזַּי חֲתּולִּ ים ָאפֹ ִּרים ְ
ל ֹועֲגִּ ים לו ,אַּ ְך זֶה ֹלא אִּ כְ פַּ ת ל ֹו כְ לָל.
וְ י ְַּרגִּ יש כָל ָאדָ ם ַּכאֲשֶ ר י ְִּראֶ נּו:
לְ עִּ ּתִּ ים יְצּור זֶה עָ לּובְ ,מזֵׁהָ -רעָ ב,
י ֵָׁרתַּ ע מֵׁ חָ תּול ,הָ ָרעֵׁ ב עוֹד ִּממֶ נּו,
וְ עַּ ל נֵׁתַּ ח שָ מֵׁ ן ְיוַּּתֵׁ ר לְ ֹלאְ -ק ָרב.
ָאז יֵׁשֵׁ ב ִּמן הַּ צַּ ד גַּם גֵׁא גַּם נ ְִּרגָש:
"אַּ בִּ יר ְדמּות הַּ יָגוֹן" ּומָ גֵׁן-הַּ חַּ לָש!

מתוך צריף קטן
כתבה לאה גולדברג
צייר אריה נבון
ספרית פועלים 1959

חָ תּול ְמ ֻּשנֶה  /יהונתן גפן

הֶ חָ תּול גִּ ְדעוֹן  /איילת שדה

לְ בֶ צֶ ר שָ אּול

הֶ חָ תּול גִּ ְדעוֹן חוֹשֵׁ ב שֶ הּוא נָמֵׁ ר,
הּוא ֹלא ָרצָ ה חֲבֵׁ ִּרים חֲתּולִּ ים

(שֶ הָ יָה כָאן הָ עֶ ֶרב)
יֵׁש חָ תּול
שֶ חוֹשֵׁ ב שֶ הּוא ֶכלֶב.
הּוא ֹלא ְמ ַּילֵׁל,
ֹלא נ ְִּר ָדם בְ עִּ גּול,
וְ אֵׁ ין ל ֹו ׂשָ פָ ם
כְ מ ֹו לְ כָל חָ תּול.

גַּם ֹלא ֶלאֱכֹ ל ִּמ ְקעָ ָרה בַּ ִּמ ְרפֶ סֶ ת
ימים.
וְ ֹלא שֶ יְ ל ְַּטפּו וְ ַּיעֲׂשּו ל ֹו נְעִּ ִּ
גִּ ְדעוֹן הֶ ְחלִּ יט לִּ נְסֹ עַּ לְ ַאפְ ִּריקָ ה
'ירף א ֹו קַּ ְרנָף,
לְ חַּ פֵׁ ׂש חָ בֵׁ ר פִּ יל א ֹו גִּ ָ
הּוא יָצָ א מֵׁ הַּ בַּ יִּת ,שָ ַאג שְ אִּ יגוֹת,
שָ לַּף צִּ פָ ְר ַּניִּם וְ נִּפְ נֵׁף בַּ ָזנָב.

ְמשֻּ נֶה ְמאוֹד
שֶ בִּ ְמקוֹם שַּ מֶ נֶת
הּוא ְמלַּקֵׁ ק עֲצָ מוֹת

כָל הַּ יוֹם הּוא הִּ סְ ּתוֹבֵׁ ב בֶ חָ צֵׁ ר
וְ נָהַּ ם עַּ ל כָל נְמָ לָה שֶ עָ בְ ָרה,

לִּ פְ נֵׁי הַּ ֶדלֶת.

הִּ ְרגִּ יש שֶ הּוא מַּ פְ ִּחיד אֶ ת ֻּכלָם
וְ נ ְִּשבַּ ע שֶ ּׁשּוב ֹלא יָשּוב ֲחז ָָרה.

אּולַּי הּוא פָ שּוט ֹלא יוֹדֵׁ עַּ –אוֹמֵׁ ר שָ אּול.
אּולַּי ַאף אֶ חָ ד ֹלא ָאמַּ ר ל ֹו -ַאף פַּ עַּ ם
שֶ הּוא חָ תּול.

הִּ גִּ יעַּ הָ עֶ ֶרב וְ עִּ מ ֹו גַּם הַּ חֹ שֶ ְך,
ִּמיקָ ה קָ ְרָאה ל ֹו שֶ יָבוֹא וְ יֹאכַּל
וְ גִּ ְדעוֹן הֶ ְחלִּ יט שֶ עַּ כְ שָ ו הּוא חָ תּול
וְ לִּ הְ יוֹת נָמֵׁ ר גַּם מָ חָ ר הּוא יּוכַּל.

וְ אִּ ם פַּ עַּ ם
הּוא ִּיהְ ֶיה מֻּ כְ ָרח –
ָיכ ֹול לִּ הְ י ֹות
שֶ ֲאפִּ לּו ִּי ְנבַּ ח.

מתוך הכוכבים הם
הילדים של הירח
כתב יהונתן גפן
ציירה נורית גפן-בצר
דביר 1974

מתוך ביצה של תנין
כתבה איילת שדה
ציירה שירז פומן
עם עובד 2015

חתול בעל שם
חתולים מתהלכים לא רק ברחובות ובחצרות ובבתים ,אלא גם בין שורותיהם של שירים שנכתבו
לילדים; הם ביתיים ,רכים למגע ושקטים ,ובה בעת נחשבים גחמנים ,דעתנים ואנוכיים .גיבוריהם של
שלושת השירים שלהלן מתייחדים בתכונה יוצאת דופן; שלושתם בטוחים שאינם מי שהם באמת.
לאה גולדברג ( )1970-1911מתארת חתול שמראהו והתנהגותו מזכירים לה את דמותו של דון קישוט,
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
בלבו ,להיעשות אף הוא ל'אביר משוטט' רב-פעלים וגדול-עליליה [ ]...כי אמר ]...[ :לי נקם ושילם
לרשעי ארץ ,ומרפא וישע לשבורי לב .באשר אופיע ,שמה אביא רווח והצלה לאומללים" (מתוך דון
קישוט איש למנשא ,מאת מיגואל דה סרוונטס ,תרגם וקיצר ח"נ ביאליק ,דביר  .)1973כמו האביר בן
דמות היגון ,גם דון קיחוט של לאה גולדברג כולו "עוֹר וַּ עֲצָ מוֹת / ,אַּ ְך הּוא גֵׁא ,עַּ ל כְ בוֹד ֹו אֵׁ ינ ֹו ְמוַּ ּתֵׁ ר /
 ]...הּוא חַּ לָש ,אַּ ְך נִּלְ חָ ם הּוא בְ גִּ בו ִֹּרים / ,וְ י ְִּק ֶרה ֹלאַ-אחַּ ת :מַּ פָ לָה ִּינְחַּ ל" .גם דון קיחוט החתול מתהדר
בהיותו מגן החלשיםָ" :אז יֵׁשֵׁ ב ִּמן הַּ צַּ ד גַּם גֵׁא גַּם נ ְִּרגָש' / :אַּ בִּ יר ְדמּות הַּ יָגוֹן' ּומָ גֵׁן-הַּ חַּ לָש!".
החתול בשירו של יהונתן גפן ( )1947הוא "חתול ְמשֻּ נֶה"; לכאורה שונה מאוד מגיבורה של לאה
גולדברג  -אינו גאה במי שהוא ואינו שואף לתקן עולם .ואף על פי כן יש דמיון בין שני החתולים -
שניהם מנותקים מהמציאות; זה משתבח באבירות דמיונית והאחר בטוח שהוא כלב...
גם החתול גדעון ,גיבורה של איילת שדה ( )1967הולך בגדולות ומשתוקק לחיים של אחרים; "הֶ חָ תּול
גִּ ְדעוֹן חוֹשֵׁ ב שֶ הּוא נָמֵׁ ר" .הוא עושה כל מה שלדעתו הולם חבר בכיר במשפחת החתוליים – נוהם,
שואג ,שולף ציפורניים ו"מַּ פְ ִּחיד אֶ ת ֻּכלָם" ,אבל החשכה היורדת וארוחת הערב המתקרבת משכיחים
ימים"
מגדעון את ייעודו ההרואי וההרפתקה הקצרה באה אל ִּקצָ ּה .שיבושי לשון כמו " ַּיעֲׂשּו ל ֹו נְעִּ ִּ
ו"שָ ַאג ְשאִּ יגוֹת" רומזים שגדעון הוא קצת כמו ילד...
בשלושת השירים נושבת רוח של הומור :על דון קיחוט של לאה גולדברג מרחף חיוך של סלחנות,
החתול המשונה של יהונתן גפן גורר חיוך מלגלג ,וגדעון של איילת שדה מעורר בקוראים חיוך של
הזדהות – גם הם יוצאים מדי בוקר להרפתקאות מסעירות ובערב חוזרים בהקלה למיטותיהם.
נירה לוין

