ָאלףַּביתַַּּ/מרקַּורשבסקיַּ ַּ

ַּעםַּספרַּעלַּשפתַּהיםַַּּ/לאהַּגולדברג ַּ

בַּחַּ ַּנכַּהַַּּ/תרצהַּאתר ַּ

ַּ

ַּ

ַּ

חַּדַּרַּקַּטַּןַּצַּרַּוַּחַּ ַּמים ַּ

שכַּבַּעַּלַּהַּחוַּלַּמּולַּהַּיַּםַּוַּהַּרּו ַּחַּ :
ַּלַּ ַּ

וַּעַּלַּהַּכַּירַּהַַּּ-אַּשַּ .
שַּםַּהַּרַּבַּיַּאַּתַּתַּלַּ ַּמידַּיוַּ ַּ

ַּהַּכוַּבַּעַּמַּצַּלַּוַּהַּּסַּפַּרַּפַּתּוחַַּּ .
ַּ

מוַּרַּהַָּאלַּףַּבַּיתַּ .

ַּקוַּ ַּרָאהַּהַּיַּלַּדַּהַּוַּדַּפַּיַּאַּגַּדוַּת ַּ
ַּפוַּתַּ ַּחיםַּשַּעַּרַּיַּאַּרַּצוַּתַּאַּבּודוַּתַּ .

ַּ

אַּתַּתוַּרַּ ַּתיַּיַּלַּדַּיַּחַּמַּד ַּ
ש ַּמעּוַּ,זַּ ַּכרּוַּנַּא! ַּ
ַּ
אַּ ַּמרּוַּשַּנַּיתַּוַּחַּזוַּרּוַּ :
קַּמַּץַָּאלַּףַּאַַּּ .
ַּ

ַּ
םַּמתַּנַּ ַּדנַּ ַּדתַּ ,
ַּהַּנַּהַּהַּּסַּפַּינַּהַּבַּלַּב-יַּ ַּ
ַּבַּסַּעַּר-גַּלַּיםַּהַּיאַּעוַּלַּהַּוַּיוַּ ַּר ַּדתַּ .
ַּ
ַּבַּּהַּיַּלַּדַּקַּטַּןַּוַּזַּ ַּריזַּכַּסַּנַּאַּי ַּ
ַּמַּפַּלַּיגַּלַּמַּ ַּרחַּקַּּומַּגַּיעַַּּאַּלַּאַּיַּ .

שימּוַּעַּיַּןַּ,הַּּטּוַּאַּזַּן ַּ
ַּ
אַּלַּהַּכַּתּובַּפַּה ַּ
ַּמיַּשַּיַּ ַּקרַּאַּהַּיטַּבַּעַּבַּ ַּרית ַּ

ַּ

דַּגַּלַּאַּתַּןַּלוַַּּ .

תַּ,משַּ ַּחרַּרַּעַּבַּ ַּדים ַּ
ַּכוַּבַּשַּאַּרַּצוַּ ַּ

ַּ

ַּוַּלַּחַּםַּמַּבַּיאַּלַַּאלַּפַּיַּיַּלַּ ַּדיםַּ .

כַּלַּהַּתַּחַּלוַּתַּתַּ ַּמידַּקַּשוַּת ַּ

ַּ

לַּמאַּדַּ ,
ַאחַּרַּיַּקַּ ַּ
יַּמיַּשַּלַּמַּדַּתוַּרַּה ַּ
שרַּ ַּ
אַּ ַּ
מַּהַּלַּיהּו ַּדיַּעוַּד? ַּ

בַּאוַּתַּיוַּתַּשַּם ַּ
הַּדמַּעוַּתַּחַּמוַּתַּתוַּכַּן ַּ
כַּמַּ ַּ
ַּ

שאּוַּעַּלַּכַּם ַּ
עַּתַּבַּגַּלּותַּתַּ ַּ

םַּמכַּלַּצַּרַּ .
נַּחַּ ַּ
ַּ

ַּ

אתַּתורתיַּילדיַּחמד ַּ
שמעּוַּ,זכרּוַּנא! ַּ
אמרּוַּשניתַּוחזורּוַּ :
קמץַָּאלףַָּאַּ .

ש ַּרתַּ .
ַּוַּקוַּףַּנַּאַּמַּןַּ,הַּקַּשּורַּבַּשַּ ַּר ַּ
ַּפַּרּועַַּּהַּיַּםַּוַּלַּּסַּעַּרַּאַּיןַּסוַּףַּ :
ַּתוַּעַּהַּהַּּסַּפַּינַּהַַּּ-הַּתַּגַּיעַַּּלַּחוַּף?ַּ ..

"חַּגַּכַּפּולַּּומַּכַּפַּלַּהּוא ַּ
דַּוהַּיַּשּו ַּעהַּ ,
חַּגַּהַּכַּ ַּ
גַּםַּחַּגַּּהַּשַּלַּכַּתַּהַָּאלַּףַּ ,
הַּאתַּהַּ ַּק ַּריָאה"ַּ .
שַּלַּמַּ ַּד ַּ

ַּקורָאהַּהילדהַּודפיַּאגדות ַּ

ַּ

ַּפותחיםַּשעריַּארצותַּאבּודותַּ .
ַּ

חנכהַּלַּיַּ,חַּ ַּנכַּהַּליַּ ,
חַּגַּיַּפַּהַּוַּטוַּבַּ ,
הַּלי ַּ
הַּלַּבַּיבַּהַּכַּהַּמַּתּוקַּ ַּ
וַּהַּנַּסַּקַּרוַּבַּ .

ַּ

ַּ

ַאףַּתַָּאנַּחּוַּמַּר ַּ
באותיותַָּאזַּתַּבַּ ַּקשּו ַּ

ַּ

ַּוַּהַּיאַַּּ-בַּת-הַּמַּלְַּךַּמַּאַּרַּץַּנַּ ַּד ַּחת ַּ
יַּפ ַּחדַּ .
ַּיוַּצַּאתַּעַּםַּהַּיַּלַּדַּלַּיַּםַּבַּלַּ ַּ

ַּ

וַּכַּמַּהַּנַּחַּלַּיַּדַּםַּ .

בַּלַּיַּהַּּסּוסַּּובַּ ַּליַּהַּפַּ ַּסקַּ ,
כַּלַּמַּלַּהַּלַּ ַּפהַּנַּכַּנַּ ַּסתַּ ,
ַּרבַּ ,
וַּקוַּ ַּראַּיםַּבַּשַּטַּף ַּ
כַּלַּשּו ַּרהַּשַּכַּאןַּמַּ ַּד ַּפ ַּסתַּ .

מַּכַּבַּיםַּגַּ ַּרשּוַּאוַּיַּב ַּ
טַּהַּרּוַּמַּ ַּק ַּדשַּ ,
הַּּסַּבַּיבוַּןַּרוַּקַּדַּ,סוַּבַּבַּ ,
בַּאַּזַּןַּסוַּדַּיַּ ַּלחַּשַּ :

ַּוַּיַּשַּלַּּהַּמַּאַּמַּאַּתַּמּונַּהַּלַּמַּזַּ ַּכ ַּרת ַּ

עַּתַּתַּזַּ ַּקינּוַַּאףַּתַּבַּינּו ַּ

ַּ

ַּ

ַּ

ַּ

בַּחַּ ַּנכַּהַּ,בחנכהַּ ,
בַּכַּתַּהַּשַּמַּחַּהַּ,שַּשוַּן! ַּ
תַּ:ק ַּרא! ַּ
הַּמוַּ ַּרהַּאוַּמַּ ַּר ַּ
וַּכַּלַּתַּלַּמַּידַּקוַּרַּאַּנַּכוַּןַּ .
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ַּ

לַּ,האַּ,פַּאַּ ,
נּוןַּ,גַּימַּ ַּ
טוַּבַּלַּ ַּקרַּאַּוַּגַּםַּיַּ ַּפהַּ ,
מַּעַּתַּהַּקוַּ ַּר ַּאיםַּכַּלַּם ַּ
בַּלַּיַּלַּשַּכַּחַּ ַּ
לַַּּעַּוַַּּלַַּּםַּ .

ַּ

ַּ

מתוך מחברת מזמרת,
תרגם מיידיש פסח קפלן,
ציורים :רות צרפתי ויהודה צרפתי,
מסדה 6796

מתוך אמא הולכת לכתה א,
מאת תרצה אתר,
ציורים :מיכל אפרת,
הקיבוץ המאוחד 6791

ףַּא ַּ
ַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּקמַּץַָּאל ַּ
עדַּלפניַּשניםַּלאַּרבותַּהיהַּחגַּהחנוכהַּמעיןַּקוַּפרשתַּהמיםַּבתהליךַּלימודַּהקריאהַּ
בכיתהַּאַּ.מוריםַּ,תלמידיםַּוהוריםַּידעוַַּּ-בחנוכהַּמסיימיםַּאתַּלימודַּהקריאהַּועורכיםַּאתַּ
"מסיבתַּהספר"ַּ ַַּּ.
שלושתַּהשיריםַּבקובץַּזהַּ,העולהַּלרשתַּעםַּתוםַּימיַּהחנוכהַּ,עוסקיםַּבקריאהַּ ַּ.
אתַּהשירַּהוותיקַּ"אלףַּבית"ַּהמוכרַּגםַּבשםַּ"חדרַּקטן"ַּכתבַּמַּ ַּרקַּוַּ ַּרשַּבַּסַּקַּיַּ(–8181
ַּ,)8091משוררַּיהודיַּילידַּאודסהַּשכתבַּביידישַּ.בזכותַּשלוםַּעליכםַּ(שםַּהעטַּשלַּהסופרַּ
שלוםַּרבינוביץ')ַּהחלַּלהופיעַּבעצרותַּובכנסיםַּציונייםַּ.שיריוַּהפשוטיםַּנתחבבוַּעלַּקטניםַּ
וגדוליםַּוהושרוַּבקהילותַּמזרחַּאירופהַּ,וכןַּבניוַּיורקַּובבואנוסַּאיירסַּ.השיריםַּתורגמוַּ
לעבריתַּלפניַּמאהַּשנהַּ,בידיַּפסחַּקפלןַַּּ-סופרַּ,מתרגםַּועיתונאיַּיידיַּ(עלַּפיַּלקסיקוןַּאופקַּ
לספרותַּילדים)ַּ.השירַּ,שתורגםַּעלַּפיַּההברהַּהאשכנזיתַּ,מנציחַּאתַּהלימודַּב"חדר"ַּ,וקושרַּ
יחדַּאתַּהסבלַּשבגלותַּ,אתַּערךַּהלימודַּואתַּהנחמהַּשבקריאהַּ ַּ.
השירַּ"עםַּספרַּעלַּשפתַּהים"ַּשכתבהַּלאהַּגולדברגַּהתפרסםַּב"דברַּלילדים"ַּ,כרךַּדַּ,
חוברתַַּּ,81ד'ַּבאבַּתרצ"טַּ.99.1.8000ַּ,השירַּ,שלמיטבַּהידועַּלאַּכונסַּבאחדַּמספריהַּשלַּ
המשוררתַּלילדיםַּ,מתארַּאתַּהעונגַּהגלוםַּבקריאהַּובספריםַּ.דמותהַּשלַּהילדהַּהקטנהַּ,
הנישאתַּעלַּכנפיַּהספריםַּאלַּ"ארצותַּאבודות"ַּ,מופיעהַּפעמיםַּאחדותַּבמחזורַּ"ילדות"ַּ,
בספרַּהשיריםַּלמבוגריםַּ"שיבולתַּירוקתַּהעין"ַּ(ַּ;)8089שםַּאפשרַּלמצואַּגםַּאתַּהספינהַּ,
אתַּהאיַּואתַּהאגדותַּ .
השירַּ"בחנוכה"ַּמאתַּתרצהַּאתרַּלקוחַּמהספרַּ"אמאַּהולכתַּלכיתהַּא"ַּ,שכלַּשיריוַּנוגעיםַּ
לחוויותַּמשנתַּהלימודיםַּהראשונה;ַּ"מיליםַּראשונות""ַּ,ידידות""ַּ,פטפוט""ַּ,הקלמר"ַּ,
"אותיותַּגדולותַּוקטנות""ַּ,אלפוני""ַּ,מתחיליםַּלקרוא"ַּושיריםַּאחריםַּ.השירַּ"בחנוכה"ַּ
מראהַּעדַּכמהַּהדוקהַּהייתהַּהזיקהַּביןַּ"חגַּהכדַּוהישּועה"ַּל"חגּהַּשלַּכתהַָּאלףַַּּ/שלמדהַּ
אתַּהקריָאה"ַּ .
ַַַַּּּּ ַּ
נירהַּלוין
ַּ
ַּ

