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והפעם" :יֵשׁ ִדּ ְקדּוּק בְּ בֵ ית הַ סֵּ פֶ ר"

2

בדק – ובדוֹק
הנאה ושׂחוק ִ
סימני הניקוד ]התנועות[ ,פיסוק ועיצורים בספרות לא רק לילדים
לומדים ...ונהנים גם ב'גנונים' של שלונסקי ואלתרמן

אברהם שלונסקי מציר פרצוף על פי דקדוק וכך הוא כותב:

יטב ,אֵ י אֲ צַ יּ ֵָרה
ְראוּ הֵ ֵ
ְדּמוּת פַּ ְרצוּף עַ ל-פִּ י ִד ְקדּוּק:
ירה.
וּשׁוָ א לְ צֵ ֶ
ַקו לְ ָקוְ .
ֹחלֶםֹ -גּלֶם .בְּ ִדיּוּק!
זֶ הוּ!

ִח ִיריק
ִח ִיריק
וָ ו פָּ תוּחַ
מֵ ְרכָ אוֹת
וְ ִסיר נָפוּחַ
סָ מֶ  סָ מֶ 
ַקו כָּ פוּף
וַ הֲ ֵרי לָכֶ ם
פַּ ְרצוּף!

 1ד"ר עדית שר מרכזת ,נעה עמרני
 2אברהם שלונסקי ,עלילות מיקי מהו .1947 ,צייר :אריה נבון
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נתן אלתרמן משנס את הספרות לטובת הדקדוק ואת הדקדוק לטובת הספרות
ומספר על "מקורן" ]האטימולוגיה העממית[ של שלוש תנועות :ה ִחיריק ,השוּרוק
3
]שבאמצע[ והח ֹולם ]שמעל[ ב"מעשה בחיריק קטן".
"מַ ע ֲֶשׂה ֶשׁהָ יָה
יריק ָק ָטן
בְּ ִח ִ
ֶשׁזָ כֹה א זָ כָ ה ַל ֲעמֹד כְּ חָ ָתן
אשׁי או ִֹתיּוֹת ,לְ עַ ְטּ ָרן וּלְ ַק ְשּׁ ָטן,
בְּ ָר ֵ
כִּ י ָשׂמוּהוּ ָתּ ִמיד ,מַ ע ֲֵשׂה ָשׂטָ ן,
יתן".
ַרק בְּ תַ ְח ִתּ ָ
צא ולמד ה ִחי ִריק בתחתית האות
מסעותיו של החיריק מביאים אותו עד...
"וּבְ עָ ְמד ֹו כָּ  נָטוּעַ בְּ אֶ ְמצַ ע הַ וָּ "ו,
הוּא פָּ נָה אֱ לֵי כָּ ל או ִֹתיּוֹת עַ ל ְסבִ יבָ יו
וַ יִּ ְק ָרא אֲ לֵיהֶ ן בְּ ִשׁ ְמחָ ה :עוּרוּ ,עוּרוּ!
שׁוּרוּ! שׁוּרוּ! ִה ֵנּנִי! שׁוּרוּ! ][...
'אוּ  - - -הוּ'!

]"[...וּבְ ִשׂיאֵ י ְמרו ֵֹמי הַ ְר ֵרי-וָ "ו
הוּא
הַ ִח ִיריק הַ פֶּ לִ אי
עָ ַמד ִמ ְתנוֹסֵ ס!
או ִֹתיּוֹת ֶשׁנֵּעוֹרוּ ָ -תּהוּ ָתּהֹה!
או ִֹתיּוֹת ֶשׁנֵּעוֹרוּ  -בָּ הוּ  -בָּ הֹה!
ֶאת הַ ִח ִיריק הַ ָקּט ִמ ְתנוֹסֵ ס בְּ גָבְ ה ֹו
אָמרוּ' :א ֹו  - -הוֹ!'
הֵ ן ָראוּ כֵּ ן ָתּמָ הוּ! ְ
אָמרוִּ ' .ה ְס ַתּכְּ לוּ בַּ וָּ "ו!
'א ֹו  -ה ֹו  -ה ֹו!' כָּ ְ 
ֹאשׁהּ! ִמי ִשׁעֵ ר? ִמי חָ לַם?'
נְקֻ ָדּה בְּ ר ָ
וְ הַ בּ ֶֹקר הַ הוּא בְּ תוֹלְ דוֹת הַ כְּ תָ ב
הָ יָה בּ ֶֹקר גָּדוֹל:
בּ ֹו נוֹצַ ר הַ חוֹלָם!"
צא ולמד החוֹלָם בראש הו"ו

אָמרוּ ]האותיות[ִ ' .ה ְס ַתּכְּ לוּ ואשר למשפחת התנועות...
'אוּ – הוּהוּ' כָּ ְ 
בַּ וָּ "ו!
ירה והסֶ גוֹל; על
על אחיו הצלילים הצֵ ֶ
נְקֻ ָדּה לָהּ בָּ ֶא ְמצַ ע! שׁוּרוּ!' –
תנועות גדולות ועל תנועות קטנות
וְ הַ בּ ֶֹקר הַ הוּא בְּ תוֹלְ דוֹת הַ כְּ ָתב
אָמר הוּא  -קוֹל ֹו ִמ ְצ ָט ֵרף אֶ ל קוֹלוֹת
"שׁם ַ -
ָ
הָ יָה בּ ֶֹקר גָּדוֹל:
ירה ,אֶ חָ יו לִ ְצלִ ילִ ים.
הַ ֶסּגוֹל וְ הַ צֵ ֶ
בּ ֹו נוֹצַ ר הַ שּׁוּרוּק!"
אָמר הוּא ְ -מקוֹם הַ ְתּנוּעוֹת ַהגְּ דוֹלוֹת-
ָשׁם ַ -
צא ולמד השּׁוּרוּק באמצע הו"ו
וּק ַטנּוֹת ,הַ נּו ְֹשׂאוֹת ֶאת הַ כְּ ָתב כְּ גַלִּ ים
ְ
וְ טו ְֹרחוֹת לְ עו ֵֹרר וּלְ הָ נִיעַ כָּ ל אוֹת
החיריק ממשיך ומטפס עד...
וּלְ הָ עִ יר וּלְ כַ וֵּ ן אֶ ת ִהגּוּי הַ ִמּלִּ ים".

ירה ,השׁוּרוּק והח ֹולָם
מן הדברים הללו ְ -תּנוּעוֹת גְּ דוֹלוֹת הן :החיריק המלא ]+יו"ד[ ,הַ צֵ ֶ
הח ִיריק החסר ]ללא יו"ד[
ְתּנוּעוֹת ְקטַ נּוֹת הן :הַ ֶסּגוֹלִ ,
לומדים ...ונהנים גם ב'גנונים' של שלונסקי ואלתרמן
 3נתן אלתרמן ,ספר התיבה המזמרת.1958 ,

