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1

והפעם :מילים קצרות המשמיעות קול גדול
ידד ,בְּ ָרווֵֹ ,ישׁ ,הָ בָ הָ ,ק ִדימָ ה ,נוּ ,בְּ בַ ָקּ ָשׁה ,הַ לְ ַואי,
אֲ בוֹי ,אוֹי ,אוֹי ַואֲ בוֹי ,אוֹי-וַי ,אוֹ ָיה ,אוּף ,אַלְ ַלי ,הֶ אָח ,הֵ ָ
שׁמּוּ ָשׁמַ יִ ם
אָמֵ ןֹ ,
מילות קריאה הן קבוצה אחת מתוך הקבוצות של חלקי הדיבר .הן מסייעות לדובר להביע רגשות מסוגים
שונים כגון :שמחה ,צער ,תדהמה ,משאלה ,זירוז ,תשובה חיובית ועוד.
שמה של קבוצה זו 'מילות קריאה' מעיד על תפקידה.
]מקור השם הוא בלטינית Interjacere :המורכב מן המילים' - Inter :בין' ו' - jacere-לזרוק'[.
מילות הקריאה אינן ניתנות להטיה במרבית המקרים וגם אינן קשורות בקשר דקדוקי כלשהו לחלקי
המשפט .שילובן של מילות הקריאה בטקסט הוא על פי רוב בתחילת המשפט או בסופו .הנה חלק מהן:

צער
•

בְּ ב ֶֹקר יוֹם ָדּלֶת /הַ זֶּ בְּ ָרה ָקמָ ה /,פָּ ְשׁטָ ה אֶ ת הַ פִּ יגָ'מָ ה /,לָבְ שָׁ ה בְּ ִשׂ ְמחָ ה /בֶּ גֶד-יָם /,אַ  אֲ בוֹיִ /היא
2
ִקבְּ לָה מַ חֲ לַת-יָם!ִ /מהֲ ָרה /וְ לָבְ ָשׁה /פִּ יגָ'מָ ה) //.ע.הלל(.

•

הָ רֹאשׁ אֵ צֶ ל ִשׂ ְמחָ ה מָ לֵא ַרעְ יוֹנוֹתָ /,תּכְ נִיּוֹת ְמעַ נְיְ נוֹת וּמַ חֲ ָשׁבוֹת גְּ אוֹנִ יּוֹת /מַ מָּ שׁ ִמ ְתפּוֹצֵ ץ לָעוּף!/
אֲ בָ ל אוֹי ,הָ ַרגְ לַיִ ם אוּף!) //ע.הלל(.

•

אוֹי לִ י! וַי לִ י! ִמי זֶ ה ָשׁמָּ הִ /מ ְתהַ לֵּ ל ֹו בְּ פִּ יגַ'מָ ה /...אֵ יזֶ ה חֹסֶ ר ֶשׁל נִ מּוּס! /וְ כָ ל-כָּ דּוֹמֶ ה לְ סוּס!
)שלונסקי עלילות מיקי מהו(.

•

] [...עָ צַ ם הַ שּׁוּעָ ל עֵ ינָיו וְ סָ פַ ר עַ ד ֵשׁשׁ /.אַ  אוֹי וַאֲ בוֹיַ ,כּאֲ ֶשׁר פְּ ָקחָ ן /,נֶאֱ לַץ בְּ עַ ְצמ ֹו לְ נַחֵ שׁ /אֶ ת
ידה) /...ע.הלל(.
ידה /,לְ אָן נֶעֶ לְ מָ ה הַ חֲ ִס ָ
הַ ִח ָ

•

ִשׂ ְמחָ ה לְ חָ יָיו נוֹפֵ חַ  /,קוֹל חֲ צוֹצַ ְרתּ ֹו פּוֹצֵ חַ  /וּפו ֵֹרץ בְּ מֶ ֶרץ ַרב /הַ שָּׁ מַ יְ מָ ה  /-פֶּ תַ ע ָשׁמָּ ה :גֵּץ נִ ְדלָק!/
אוֹי-וַי ְשׂ ֵרפָ ה!) //ע.הלל(.

•

אוֹיָה-לִ י כִּ י-ג ְַר ִתּי מֶ ֶשׁ שָׁ כַ נְ ִתּי עִ ם-אָהֳ לֵי ֵק ָדר )תהילים קכ ה(.

•

ידי כָּ ) ...שלונסקי עלילות מיקי מהו(.
אוֹיָה-לָנו! אֵ יזֶ ה פָּ ח! /אֵ יִ הגַּעְ נוּ לִ ֵ

•

'מי יִ ֵתּן וְ יַחֲ ִמיץ הַ בָּ צֵ ק!' אַלְ לַי-לָהּ! /בְּ ָכל ֲעמָ ָלהּ א זָ כְ תָ ה
]חַ נָּה-לֵאָה[ וְ ל ָָשׁה בַּ יּוֹם ,וְ לָשָׁ ה בַּ לַּיְ לָהִ /,
לִ בְ ָר ָכהַ /,ל ָשּׁוְ א הַ ִטּ ְרחָ ה )מולודובסקי מעשה בגיגית(.
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•

זֶ ה אוֹמֵ ר וְ זֹאת אוֹמֶ ֶרת /-,וְ ִה ְת ִחילָה הַ ַדּבֶּ ֶרת! /מָ ה אַ גִּ יד ָל ֶכםֵ ,רעָ י? /אַלְ לַי וְ אַלְ לָי! )שלונסקי אני
וטלי בארץ הלמה(.

שמחה
•

וּמיָּד /:בְּ ָרווֹ! בְּ ָרווֹ! וְ הֵ ידָ ד! )שלונסקי אני וטלי בארץ הלמה(.
כָּ  עָ ִ ָשינוּ – ִ

•

וַ ַיּ ְר ִחיבוּ עָ ַלי פִּ יהֶ ם אָ ְמרוּ הֶ אָח ,הֶ אָחָ ,ראֲ תָ ה עֵ ינֵנוּ! )תהילים לה כא(.

•

הֶ אָחִ ,חישׁ אֶ ְתפַּ ֵשּׁט אֶ ת בְּ ג ַָדי הַ בָּ לִ ים וְ אֶ ְתחַ ֵדּשׁ ַכּנּ ֶֶשׁר )ביאליק יונה החייט(.

•

ידד! )ירמיה נא יד(.
אָדם ַכּ ֶיּלֶק וְ עָ נוּ עָ לַיִ  הֵ ָ
ֵאתיָ 
נִ ְשׁבַּ ע ה' ְצבָ אוֹת בְּ נַפְ שׁ ֹו כִּ י ִאםִ -מלּ ִ

•

ידדְ ,ק ִטינָא ,הַ לְ לוּהוּ! )ביאליק ,קטינא(.
הֵ ָ

•

מָ חָ ר יו ְֹצ ִאים לְ ִטיּוּל – יֵשׁ!

משאלה
•

אָרץ יִ ָשּׁבַ ע בֵּ אהֵ י אָמֵ ן )ישעיה סה טז(.
אָרץ יִ ְתבָּ ֵר בֵּ אהֵ י אָמֵ ן וְ הַ נ ְִשׁבָּ ע בָּ ֶ
אֲ שֶׁ ר הַ ִמּ ְתבָּ ֵר בָ ֶ

•

עַ כְ שָׁ וַ ,רבּוֹתַ י /,פַּ לְ לוִּ :מי יִ ֵתּן! /וְ יַחַ ד נ ִָריעַ  /:אָמֵ ן ואָמֵ ן )שלונסקי אני וטלי בארץ הלמה(.

•

אָרץ הַ זֹּאת! )בראשית רבה לט(.
הַ לְ וַאי ]הלוואי[ יְ הֵ א חֶ לְ ִקי בָּ ֶ

•

הַ לְ וַאי ]הלוואי[ ֶשׁיְּ הֵ א הַ פְּ ִרי יָפֶ ה ִמן הָ עֵ ץ! )עגנון כלה רנה(.

תשובה חיובית
•

בְּ בַ ָקּ ָשׁה ִמכֶּם ,הו ִֹציאוּנִ י הַ יּוֹם וְ אֵ ינִ י ְמבַ ֵקּשׁ כְּ לוּם )ברכות ט(.

זירוז
•

הָ בָ ה נִ ְתחַ כְּ מָ ה ל ֹו פֶּ ן-יִ ְרבֶּ ה )שמות א י(.

•

ירה ְמשֻׁ נָּה ,אַ  הָ בָ ה
נו  -פּוֹתֵ חַ דּו ִֹדי לֵאמֹרִ - /:שׂ ְמחָ ה הוּא ַרק ִשׂ ְמחָ ה וְ ִצפּוֹר ִהיא ִצפּוֹר) /אֲ ִמ ָ
 ּוְ נִ ְשׁמַ ע ) (-ע .הלל(.

•

ָק ִדימָ ה ,י ֹו ְצ ִאים ל ֶַדּ ֶר!

תדהמה
•

שֹׁמּוּ ָשׁמַ יִ ם עַ ל-זֹאת וְ ַשׂעֲרוּ חָ ְרבוּ ְמאֹד נְ אֻ ם-ה' )ירמיה ב יב(.

•

באמת! איני מאמין לדברים.

