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  2015 נובמבר –  35 מספר גיליון

  1הלשון במכללה העברית באכסניית משולחנו של צוות -לכתיבה  שימושיים יםטיּפ

  
  

  2"ֵיׁש ִּדְקּדּוק ְּבֵבית ַהֵּסֶפר": והפעם
  ובדֹוק –הנאה וׂשחוק בִדק 

  בספרות לא רק לילדים , פיסוק ועיצוריםסימני הניקוד [התנועות]

  

 של שלונסקי ואלתרמן ב'גנונים'לומדים... ונהנים גם 

  

 

 אברהם שלונסקי מציר פרצוף על פי דקדוק וכך הוא כותב:

  

  ְראּו ֵהיֵטב, ֵאי ֲאַצֵּיָרה

  ִּפי ִדְקּדּוק:-ְּדמּות ַּפְרצּוף ַעל

  ַקו ְלָקו. ּוְׁשָוא ְלֵציֶרה.

  ֹּגֶלם. ְּבִדּיּוק!-ֹחֶלם

  ֶזהּו!

  ִחיִריק

  ִחיִריק

  ָוו ָּפתּוחַ 

  ֵמְרָכאֹות

  ְוִסיר ָנפּוחַ 

ָסֶמ ָסֶמ  

  ַקו ָּכפּוף

  ַוֲהֵרי ָלֶכם

  ַּפְרצּוף!
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נתן אלתרמן משנס את הספרות לטובת הדקדוק ואת הדקדוק לטובת הספרות 

רוק ּויריק, השִח ומספר על "מקורן" [האטימולוגיה העממית] של שלוש תנועות: ה

  3לם [שמעל] ב"מעשה בחיריק קטן".וֹ [שבאמצע] והח

  ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה"

  ָקָטן ִחיִריקּבְ 

  ֶׁשָזֹכה א ָזָכה ַלֲעֹמד ְּכָחָתן

  ְּבָראֵׁשי אֹוִתּיֹות, ְלַעְּטָרן ּוְלַקְּׁשָטן,

  ִּכי ָׂשמּוהּו ָּתִמיד, ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן,

  ַרק ְּבַתְחִּתיָתן."

  ק בתחתית האותִרייִח צא ולמד ה

  

  מסעותיו של החיריק מביאים אותו עד... 

  

  ַע ְּבֶאְמַצע ַהָּו"ו,ְמדֹו ָּכ ָנטּו"ּוְבעָ 

  הּוא ָּפָנה ֱאֵלי ָּכל אֹוִתּיֹות ַעל ְסִביָביו

  ַוִּיְקָרא ֲאֵליֶהן ְּבִׁשְמָחה: עּורּו, עּורּו!

  ׁשּורּו! ׁשּורּו! ִהֵּנִני! ׁשּורּו! [...]

  

 !'הּו - - -אּו '

  

ִהְסַּתְּכלּו 'ָּכ ָאְמרּו [האותיות].  'הּוהּו –אּו '

  ָּו"ו!ּבַ 

   – 'ְנֻקָּדה ָלּה ָּבֶאְמַצע! ׁשּורּו!

  ְוַהֹּבֶקר ַההּוא ְּבתֹוְלדֹות ַהְּכָתב

  ָהָיה ֹּבֶקר ָּגדֹול:

  !"ּׁשּורּוקּבֹו נֹוַצר הַ 

  באמצע הו"ו קּורּוצא ולמד הּׁש

  

  החיריק ממשיך ומטפס עד...

  

  

  ָו"ו-[...]"ּוְבִׂשיֵאי ְמרֹוֵמי ַהְרֵרי

  הּוא

  ַהִחיִריק ַהֶּפִלאי

  ָעַמד ִמְתנֹוֵסס!

 

  ָּתהּו ָּתֹהה! -אֹוִתּיֹות ֶׁשֵּנעֹורּו 

  ָּבֹהה! -ָּבהּו  -אֹוִתּיֹות ֶׁשֵּנעֹורּו 

  ֶאת ַהִחיִריק ַהָּקט ִמְתנֹוֵסס ְּבָגְבהוֹ 

  'הֹו! - -אֹו 'ֵהן ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו! ָאְמרּו: 

  

  ְּכלּו ַּבָּו"ו!ִהְסַּת 'ָּכ ָאְמרּו.  '!הוֹ  - הוֹ  -אֹו '

  'ְנֻקָּדה ְּבֹראָׁשּה! ִמי ִׁשֵער? ִמי ָחַלם?

  ְוַהֹּבֶקר ַההּוא ְּבתֹוְלדֹות ַהְּכָתב

  ָהָיה ֹּבֶקר ָּגדֹול:

  !" חוָֹלםר הַ ּבֹו נֹוצַ 

  בראש הו"ו ָלםוֹ צא ולמד הח

 

  ואשר למשפחת התנועות...

גֹול; על סֶ יֶרה והצֵ על אחיו הצלילים ה

  תנועות קטנותתנועות גדולות ועל 

  

  קֹולֹו ִמְצָטֵרף ֶאל קֹולֹות  -ָאַמר הּוא  -"ָׁשם 

  , ֶאָחיו ִלְצִליִלים.ֵציֶרהְוהַ  ֶּסגוֹלהַ 

  -ַהְּתנּועוֹת ַהְּגדוֹלוֹתְמקֹום  -ָאַמר הּוא  -ָׁשם 

  , ַהּנֹוְׂשאֹות ֶאת ַהְּכָתב ְּכַגִּליםּוְקַטּנוֹת

  ְוטֹוְרחֹות ְלעֹוֵרר ּוְלָהִניַע ָּכל אֹות

  ְלָהִעיר ּוְלַכֵּון ֶאת ִהּגּוי ַהִּמִּלים."ּו

  

  ַהֵציֶרה, הׁשּורּוק והחֹוָלם], +יו"דהחיריק המלא [ְּתנּועֹות ְּגדֹולֹות הן:  -מן הדברים הללו 

  ]יו"דהחסר [ללא  הִחיִריק ,ַהֶּסגֹולְּתנּועֹות ְקַטּנֹות הן: 

  של שלונסקי ואלתרמן 'גנונים'לומדים... ונהנים גם ב
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