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איך מקטינים בעברית?
כשחיפשה האקדמיה חלופה עברית ל SMS-עלתה כמתבקש המילה ִמ ְסרֹון' ,מסר קטן' (= .)short messageמונח זה
מצטרף לעוד מונחים שנוצרו בשלל דרכי ההקטנה שהעברית מעמידה לרשותנו.
במ ְסרֹון .כך גם ַמ ְגבֹוןַ ,תּנּורֹון (טוסטר-אובן) ,יְ צּורֹון
מנגנון הקטנה אחד הוא הוספת סיומת ,כמו הסיומת ֹון שראינו ִ
גּובית (טוקבק) ַכ ִפיתְ ,מלֹונִ ית (מוטל) ,ובמונחי אנטומיה
(מיקרואורגניזם) .סיומת נוספת היא הסיומת ית ,כגון במילים ְת ִ
ומ ָש ִאית
ַק ְרנִ יתִ ,ר ְש ִתית .אבל הסיומות האלה לא תמיד מציינות הקטנהִ :מּלֹון הוא אוסף של מילים ולא מילה קטנהַ ,
אינה משא קטן אלא כלי רכב גדול.
מנגנון הקטנה אחר הוא הכפלה של אות או הברה מסוף המילה .למשלֶ :ח ְל ִקיק (חלק זעיר ,למשל אלקטרון)ַ ,ס ְמ ִליל
ּבּובית.
ַק ִ
גּופיף ונ ְ
עורק דק)ִ ,
עֹור ִקיק ( ֵ
ילית (חרק קטן המאיר כגחלת)ְ ,
ַח ִל ִ
(לוגו ,סמל קטן)ַ ,ע ְל ַעל (חלק מעלה מורכב) ,ג ְ
מּומיָ ,מ ִריר ,ובצבעים:
ההקטנה רווחת בשמות תואר ,בעיקר על ידי הכפלה ,כגון ְש ַמנְ ַמן (ובנקבה ְש ַמנְ מֹנֶת)ֲ ,ח ַמ ְצ ַמץַ ,ע ְג ִ
ַר ִזירָ ,ד ִגיג; דֺּבֹוןִ ,פילֹון; ויש
רּורי .לציון בעל חיים קטן או גורְ :כ ַל ְב ַלבְ ,ש ַפנְ ַפןֲ ,ח ַת ְלתּולֲ ,חז ְ
ַאפ ִ
ְצ ַה ְב ַהבֲ ,א ַפ ְר ַפר וגם ְ
המגדילים עשות ומקטינים בהקטנה כפולהְ :דגיגון ,פילפילון .הקטנה יש גם בשמות עצם אחרים:
בהכפלה – ַש ְב ִריר (שבר קטן)ְ ,ז ַקנְ ַקן (זקן קטן); בסיומת – ִס ְפרֹוןִ ,טפֹנֶת (סיומת –ֹנֶת ,צורת נקבה
של ֹון); בהקטנה כפולה – ִט ְפ ִטפֹנֶת (בלשון הדיבור).
וא ַד ְמ ַדם ,מציינות הקטנה
אין זה מובן מאליו שמילים שיש בהן הכפלה של אותיות ,כגון יְ ַר ְק ַרק ֲ
דווקא .הרי הכפלה מתאימה יותר לציון ריבוי והגברה ,וכך הוא בצירופים 'קלי קלות',
'אט אט' ועוד .ואמנם במדרש פירשו חכמים את המילים המקראיות ֲא ַד ְמ ַדם ויְ ַר ְק ַרק
"אדום שבאדומים" ו"ירוק שבירוקים" (ספרא ,תזריע) .אבל בימי הביניים יש
בח ַל ְק ַלק במשמעות
פרשנים ומדקדקים שפירשו מילים אלו 'אדום בהיר'' ,ירוק בהיר' .גם בעברית שלנו יש המשתמשים ֲ
הפיָה מן המקרא הם בלי ספק יפים מאוד .הגברה יש גם בתארים המציינים
ַפיּוף מן העגה ובת זוגו היְ ֵפ ִ
' ָח ָלק מאוד' ,והי ְ
תכונה "מוקטנת" ,כגון ְק ַטנְ ַטן (קטן מאוד)ֲ ,ח ַל ְשלּושָ ,ד ִקיק ו ָק ִליל .ויש שהמילים בעלות ההכפלה מעשירות את אוצר
מּומי.
וע ְר ִ
המילים ללא משמעות מובהקת של הקטנה או הגדלה ,כגון ַפעֲלּול ַ
אמצעי ההקטנה אינם באים למלא רק צורך של מינוח ותיאור ,אלא הם גם דרך להבעת חיבה או להבעת זלזול .בלשון
ילים שבתנ"ך (במקום ֵא ִלים) היא
חיבה נוכל לומר 'ילדון' ו'חמדמוד' ,ובלשון זלזול 'פקידון' ו'גברבר' .גם המילה ֱא ִל ִ
לדעת רבים לשון גנאי.
השימוש הנרחב בדרכי ההקטנה בעברית החדשה מיוחס להשפעת היידיש ,הרוסית והלדינו .השפעה זו ניכרת גם
בשאילת צורני הקטנה וחיבה מלשונות אלו כצורתם ,כגון אימאלה (מיידיש) ,חמורצ'יק (מרוסית) ,חמוריקו (מלדינו).
בס ְפרו למלכה על היצור
לסיום נתבשם מן ההקטנות היצירתיות ששם אברהם שלונסקי בפי המשרת ַ
המוזר שראו עיניו ,הלוא הוא עוץ לי גוץ לי:
ּומ ָס ִביב
דֹול ֶקתִ ,
נִ ְז ַד ֵמן ִלי ֵּביתֹון ְק ַטנְ טֹן ֶכ ֶנגֶד ֵעינַיַ ,זעֲטּוט ָכזֶהַ ,פעֲטּוט ָכזֶהַּ ,ביִ ת – ַכזַיִ ת! ִמ ֶּנגֶד לֹו ְמדּורֹנֶת ֶ
ָאכן ַּב ְרנָשֹון ְק ַטנְ טֹןִ ,אישֹוןְ -פ ִזיזֹון ָכזֶה,
ֲל ְבלּוב ָכזֶהַ ,זעֲרּור ָכזֶהֵ ...
ַל ְמדּורֹנֶת ְמ ַכ ְר ֵכר לֹו ֵאיזֶה ַּב ְרנָשֹון ,וְ הּוא ע ַ
ַמ ְצ ִחיקֹון ָכזֶה...
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