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 "ילאגזרת 

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

 ִיְחִכי )דיבר, סיפר( -ָחָכא

 ציווי תילוי עתיד -הווה עבר הגוף

י ָאָנא כֵּ יָבאֻּתח  יאָ ְֻּחכִּ ְֻֻּּחכִּ

י ִאְנת   כֵּ יְבִת ֻּתח  יִת ְֻּחכִּ ֻּיְחכִִֻּּא ְֻּחכִּ

י ִאְנִתי כֵּ יְבִת ִֻּתיח  יִת ְֻּחכִּ ֻּיְחכִִֻּּא ְֻּחכִּ

ّ כ א ֹהו  יִביֻּח  ייִ ְֻּחכִּ ְֻֻּּחכִּ

ّ כ ֻּ ִהי  יְבִת ֻּתח  יִת ְֻּחכִּ ְֻֻּּחכִּ

י ִאְחָנא כֵּ יְמנִ ָֻּנאח  ינִ ְֻּחכִּ ְֻֻּּחכִּ

י ִאְנתּו כֵּ ֻּּוְחכִא ְֻּחכּוִת ְֻּחכּוְבִת ֻּתּוח 

ّ כ ֹהם  ְֻֻּּחכּויִ ְֻּחכּוִביֻּּוח 
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 גזרת לא"י

ֻּ

ֻּ

ֻּ

ֻּ

 ִיְנָסא )שכח( -ִנִסי

 ציווי תילוי עתיד -הווה עבר הגוף

י ָאָנא אאבָ ֻּתְנסִּ אאָ ְֻּנס  ְֻֻּּנס 

י ִאְנת   אִת בְ ֻּתְנסִּ אתְֻּנס  אאְִֻּּנס  ְִֻּּנס 

י ִאְנִתי ֻּיְִּנסִֻּּאֻּיְִּנסִֻּּתֻּיְנסִִֻּּת בְ ֻּיִת ְנסִּ

ّ י ֹהו  סִּ איבִ ֻּנִּ איְֻּנס  ְִֻֻּּּנס 

ّ אִת בְ ֻּתְנְסי ֻּ ִהי  אתְֻּנס  ְִֻֻּּּנס 

י ִאְחָנא אנִ ְמ ֻּאנָ ְנסִּ אנְֻּנס  ְִֻֻּּּנס 

י ִאְנתּו ֻּּוְנסִא ֻּּוְנסִת ֻּּוְנסִת בְ ֻּתּוְנסִּ

ّ ְסי ֹהם  ֻֻּּּוְִּנסיֻּּוְנסיבִ ֻּּונִּ
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 "ילאגזרת 

 

 ותהבאֻּהטיותישֻּלהשליםֻּאתֻּה:ֻּ

ֻּרּויְקֻּבִֻֻּּּ-יקראוֻּהם

ֻּפּוט ֻֻּּ-כיבו

ֻּיחִֻּּמְֻּאחֻּא ֻּר ֻֻּּ-קומחל ֻּעומדֻּאני

ֻּאס ֻּנְֻּנִֻּּמְֻֻּּ-נשכח

ֻּי'לִֻּּגְֻּיִֹֻֻּּּודّבִֻֻּּּ-כבסל ֻּהרוצֻּהוא

ֻּאח ֻּצְֻּנִֻּּמְֻֻּּ-מתעורריםֻּאנחנו

ֻּנּובְֻּתִֻּּבְֻֻּּ-תבנו

ֻּ'תצ ֻּמ ֻֻּּ-חתמה

ֻּיכִֻּּבְֻּתִֻּּבְֻֻּּ-תבכהֻּהיא

ֻּאינ ֻּמֵֻּּר ֻֻּּ-זרקנו

ֻּיּוסְֻּנִֻֻּּּ-שכחו

ֻּ!אד ֻּבְֻּאִֻֻּּּ-!התחל

ֻּ!חּוצְֻּאִֻֻּּּ-!התעוררו

ֻּ!י'וִֻּּצְֻּאִֻֻּּּ-!הדליקי

ֻּ!י'לִֻּּעְֻּאִֻֻּּּ-!הרתח
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 גזרת לא"י

 אתֻּהמשפטיםֻּהבאיםֻּישֻּלתרגם:ֻּ

 אכבה את האור בחדר כשאצא.

ّ(ל)אֵֻֻּּּ'וّצ ֻּיֻּפִֻּּטְֻּא ֻּאחֻּר ֻּ ّהֻּל ֻּפֵֻּּ'ְרֻּע  ֻֻּּע.ל ֻּטְֻּאֻּא ֻּמ 

 בבוקר. 5:00היא התעוררה בשעה 

ّ(ל)הֻּאֵֻּּסֵֻּּ'מְֻּאֻּח ֻּל ֻּע ֻּתֻּי ֻּחְֻּצִֻּּ ֻּח.ב ֻּצ 

 נבנה בית בעזרת השם שנה הבאה בכפר שלי.

ّאְֻּש ֻּנְֻּיתֻּאִֻּּבֵֻּּיֻּנִֻּּבְֻּנִֻּּמְֻּ ّ(ל)תֻּאֵֻּּנְֻּהֻּס ֻּלֻּל  ֻּי.תִֻּּיְֵֻּּרֻּיֻּק ֻּפִֻֻּּּ'איְֻּג 

 שכחנו איפה חנינו את הרכב.

ّיןֻּצ ֻּוֵֻֻּּּאינ ֻּסִֻּּנְֻּ ّ(ל)אֻּאֵֻּּינ ֻּפֵּ ֻּה.אר ֻּי ّס 

 מי זרק את השקית לרחוב?

ّ(ל)אֻּאֵֻּּל ֻּיסֻּע ֻּכִֻּּלְֻּאֻּאֵֻּּמ ֻּר ֻּןֻּמִֻּּ ֻּ?עארֵֻּּש 

 יאללה, דבר! למה את שותק?

ّי ֻּ ֻּ?תאכֵֻּּס ֻֻּּכאל ֻּמ ֻֻּּ!יכִֻּּחְֻּאִֻֻּּּ,להאל 

 רוצה לקרוא את הספר החדש שהבאתי מירדן?

ّבֵֻּּ ّידֻּאִֻּּ'דְִֻּּגّ(ל)אבֻּאֵֻּּת ֻּכְֻּלְֻּאֻּאֵֻּּר ְֻּקֻּתִֻֻּּּכד  ֻּ?ןד ְֻּרֻּא ֻּלְֻּןֻּאֵֻּּתֻּמִֻּּבְֻּ'יֻּגִֻּּלִּ

 נחתום על החוזה של הבית בסוף חודש הבא.

ّ(ל)רֻּאֵֻּּהֵֻּּתֻּש ֻּאיֵֻּּה ֻּיֻּנִֻּּיתֻּפִֻּּבֵֻּּלְֻּאֵֹֻֻּּּותכְֻּר ְֻּתֻּנְֻּכ ֻּיֻּ'צִֻּּמְֻּנִֻּּמְֻּ ֻּ.'איְֻּג 

 המים רתחו, אתה יכול להוריד מהאש.

ّנ ֻּןְֻּתֻּכֵֻּּמְֻּת,ֻּמ ֻּי ֻּ'לְֻּעִֻֻּּּיّמ ֻּלְֻּאֵֻּּ ّ(ל)ןֻּאֵֻּּלֻּמִֻּּזֵּ ֻּאר.נ 

 תדליקי את האור, אני לא רואה שום דבר!

ّ(ל)יֻּאֵֻּּוִֻּּ'צְֻּאִֻּּ ֻּ!ישִֻּּאֻּאִֻּּל ֻּפֻּו ֻּאיֵֻּּשֻּש ֻּ,ֻּמִֻּּ'ְוّצ 
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 אוצר מילים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עברית ערבית

ֻּכפרֻּאר ֻּהֻּ)ר(ֻּק ֻּיְֵֻּּרֻּק ֻּ

י אסיסֻּ)ר(ֻּכִֻּּ ֻּשקיתֻּכִּ

'פ ע  הֻּ)ר(ֻּר  ְע'פֵּ ֻּחדרֻּר 

ע ו ארֵּ עֻּ)ר(ֻּש  ארֵּ ֻּרחובֻּש 

אבֻּ)ר(ֻּכ ת ב ֻּספרְֻּכת 

ְכתֹו ְנְתר  ֻּחוזהֻּכ 

איֵּה ה  ֻּסוףֻּנִּ

ֻּאשֻּנ אר

י שִּ אֻּאִּ ֻּשוםֻּדברֻּו ל 


