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 גזרת הכפולים

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

 )שם, הניח( ִיֹחטّ -ָחטّ

 ציווי תילוי עתיד -הווה עבר הגוף

ֻּ טّח ֻּאָ  טّח ֻּאבָ ֻּתיֵטّח ֻּ ָאָנא

טִّבְת ֻּתיֵטّח ֻּ ִאְנת    טّח ֻּ טّח ְֻּת  ח 

ִטִّבְת ֻּיִת יֵטّח ֻּ ִאְנִתי ֻּיטִֻּّח ֻֻּּיִטّח ְֻּת ֻּיח 

ّ טִّבי טّח ֻּ ֹהו  ֻּ טّח ֻּיִ  ח 

ّ ّח ֻּ ִהי  ֻּ טّח ְֻּת  טّח ְֻּת בִֻֻּּתט 

ֻּ טّח ֻּנְ  טّח ֻּנְ ִמ ֻּאנָ יֵטّח ֻּ ִאְחָנא

ֻּּוטّח ֻֻּּּוטّח ְֻּת ֻּּוטّח ְֻּת בִ ֻּתּויֵטّח ֻּ ִאְנתּו

ّ ֻֻּּוטّח ֻּיִ ֻּּוטّח ֻּיבִ ֻּּוטّח ֻּ ֹהם 
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 גזרת הכפולים

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

 )הריח( ִיִשםّ -ָשםّ

 ציווי תילוי עתיד -הווה עבר הגוף

ֻּ ִשםّאָ  םִّשֻּאבָ ֻּתיֵמّש ֻּ ָאָנא

 ִשםّ ִשםְّת  םִّשְֻּת בִ ֻּתימֵֻּّש ֻּ ִאְנת  

ֻּיִשִמִֻּّיִّשמְת ֻּימִִֻּّשְֻּת בִ ֻּיִת יֵמّש ֻּ ִאְנִתי

ّ ֻּ ִשםّיִ  םִّשֻּיבִ  םّש ֻּ ֹהו 

ّ ّש ֻּ ִהי  ֻּ ִשםְّת  םִّשְֻּת בִ ֻּתמ 

ֻּ ִשםّנְ  םִّשֻּנְ ִמ ֻּאנָ יֵמّש ֻּ ִאְחָנא

ֻּּוִשמֻּּّוִשמִّבְת ֻּּומִّשְֻּת בִ ֻּתּויֵמّש ֻּ ִאְנתּו

ّ ֻֻּּּוִשמִّביֻּּומִّשֻּיבִ ֻּּומّש ֻּ ֹהם 
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 גזרת הכפולים

 

 ותהבאֻּהטיותישֻּלהשליםֻּאתֻּה:ֻּ

אחְֻּתִשמֻּّ-אתם עומדים להריח ֻּּור 

דֻּّ-ָחְסמּו ֻּּוס 

טֻּّ-אניח אח   ב 

 ִמְנצ פֻּّ-נחנה

בִّבְדֻּّ-היא רוצה לאהוב אְֻּתח   ה 

ֻּםִמְנִלֻּّ-אנחנו אוספים

ֻּּוִבְתִחלֻּّ-תפתרו

ֻּّ-התקשרה נ  ֻּתר 

 ִבְתִרןֻּّ-תתקשר )היא(

ֵקֻּّ-דפקנו ֻּינ אד 

כֻּّ-חשדו ֻּּוש 

טֻּّ-!הנח ֻּ!ח 

ֻּּו!ִסדֻּّ-!חסמו

ֻּי!ִעִדֻּّ-!ספרי

ֻּ!ִשדֻּّ-!לחץ
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 גזרת הכפולים

 אתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּישֻּלתרגם:ֻּ

 ליד הארון בחדר. הנחתי את התיק

ّיתֻּאֵֵֻּטّח ֻּ ّ)ל(יֻּאֵֻּהֻּפִֻּאנֵֻּ'ז ֻּחְֻּלְֻּאֵֻֻּּב'מְֻּהֻּג ֻּת ֻּנְֻּ)ל(ש  ֻּה.פֵֻּ'ְרֻּע 

 בננות, הם אוהבים רק תפוחים.הם לא אוהבים 

ّת ֻֻּּסّב ֻֻּּּוביחִֻּז,ֻּבִֻּשֻּמֹוּוביחִֻּבִֻּ ֻּאח.פ 

 את מריחה משהו? מה זה?

ֻּאד?ה ֻֻּּי?ֻּשּוִשֻּיֻּאִֻּמִִֻּّשֻּתְֻּבִֻּ

 איפה נחנה את הרכב? יש מקום ליד המשרד שלך?

ّאֵֻֻּּפّצ ֻּנְֻּיןֻּמִֻּוֵֻּ ֻּ?כב ֻּת ֻּכְֻּמ ֻֻּּב'מְֻּג ֻֻּּלّח ֻּיהֻּמ ֻּה?ֻּפִֻּאר ֻּי ّ)ל(ס 

 הרבה דם.תלחץ חזק על הפצע! שלא יצא 

ֻּ.םّירֻּד ִֻּתֻּעֻּכְֻּל ֻּטְֻּאֻּיִֻּח!ֻּמ ֻּ'ר ֻּ)ל(ג ّאֻּאֵֻּל ֻּיֻּע ֻּאוִֻּק ְֻֻּּדִֻּשֻּ

 למה הוא חשד בי? אני נראה כמו גנב?

ّיֻּס ֻּלִֻּכְֻּ?ִֻּשֻּיّפִֻֻּּכיש ֻּישֻּבִֻּלֵֻּ ֻּאק?ר 

 בקשו את אחמד.כשאתם מגיעים, דפקו על הדלת ו

ّל ֻּ ֻּד.מ ֻּחְֻּא ֻֻּּּובֹלטְֻּא ֻּאבֻּּוב ֻּלְֻּאֻּאֵֻּל ֻּע ֻֻּּּוקّ,ֻּד ֻּלּוצְֻּתֹואֻּבְֻּמ 

 מהר!צלצל אלי 

ֻּה!ע ְֻּרֻּס ֻּבְֻֻּּיّל ֻּע ֻֻּּןִّרֻּ

 אל תדאגו, נפתור את הבעיות של העיר ביחד.

אִֻּיֵהְמّ אחְֻּנִחלّו ל  ם,ֻּר  ְעצ'ֻּכ  עֻּב  דֻּמ  ל  אֵכלֵֻּאְלב  ש  ֻּמ 

 היא לא מרגישה טוב, היא רוצה ללכת הביתה בבקשה.

ֵוّשְֻּמִניח,ִֻּבְדִّבְתִחֵסّ אְֻּתר  כ.ה  ְצ'ל  ֻּחִֻּמןֻּפ 
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 אוצר מילים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עברית ערבית

את ְנת  הֻּ)ר(ֻּש  ְנת  ֻּתיקֻּש 

'ְמב 'ְנבֻּ/ֻּג  ֻּלידֻּג 

ֻּחדרֻּפ'ר ֻּע ֵֻּפהֻּ)ר(ְֻּרֻּ'ע ֻּ

כ אֵתב בֻּ)ר(ֻּמ  ְכת  ֻּמשרדֻּמ 

חֻּ)ר(ֻּג 'רּוח ֻּפצעֻּג 'ר 

םّ ֻּדם ד 

ّ ר  ّס  ר  ֻּגנבֻּאִקיןאקֻּ)ר(ֻּס 

אֵֻּיֵהמְֻּّ םו ל  ֻּאלֻּתדאגוֻּכ 

ְעצ' עֻּב  ֻּביחדֻּמ 


