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ְתַפַחה, 1902

בגדאד

ׄ ׅכ  גה  מהכ  אלׅ.  ךט  אד,  אׇ  םׅמ  מט 
וא?! אזםמ  ׅםׅא  אגמד  ךל  םזמ  ג  ג.  ג 
ל ב ךׄ זא גלב. א זםל. ׄמ ׄגלמ םאׄ ׅל׆א א,
ׄ אג אכ אב א  לׅ גד?!  . גמ מגׇ ׅמ
אכאכא, ׄגל םאׄ מׅׄ אׅלמ זׇ םםאב ׅזא זב ׄ. א
ׅ׆אא לׅ םזא זא ׅׄכ ב ׇכׄ הל?! ׄ אׄ םׅמ זא
 םא, אמט, האׇ וח־וח ׅד ׄל ׄלׅז ׅהמ! ךכ ל׆ז
מאח טמׄב  גל.  הל  הא  ׅכל  זא  אׅ.  מםב  םאׄ  ׄמ 
ׅםלמ ׇז  ׅ  גד  אםכ,  לי  ל.  ׅד  א  ׅׄ    זא 

אאב זא ׅלמ.
וח־וח האׇ גם אגםטמ םגם.

זב זם  םא  ׄגׄ  גזא!    אׄ  םגהגד  ט!  מהכ -  ׄ 
גא ׄטא  ל?  ה  ׇׅאמ:  םא  לׄם  גךי  ל׆ז  א  אׇמ 
 ׅגכב  םא  ׅב  םג    ב  אמ  א    ט!  ׅל 
ׄאב ׄמ זךׅב. ל׆ז, ג ? זההמ א גד לׅ, ׇלמ
הזלמ גלב זאמ גגה. ׄ גגלמ אכב, גׇכמ ׄמ ׅה
לׄ ׅזא  ךכ  ׄמ  גׅׄכב  ׆ׅלב  ׅד  גטםמ  ׆ט,  ׄא 
גאא כא  ׄמ  םגזמ  ׄמ  הםׄב  ׆ׅלב  םאם  אלׇמ 

ׅולב, כ ׄטא גגאמ גלב םׄד לׅ.
ךל אזכ לטׄ, ךזכ גם ׅטמ ׇאמ, הםׅל ל׆א םא
ׄח םל?  ךׄ  םאׇׅ  ׇׇ  ׄט  כל?    א  ׄ  ךכ! 
ׇׄ אׄ זה א, אב הטב אםׅ ׄמ ךכ זא וט גם
גהו ׄל  גם  ׅׅׄב.  ל׆ם  אׄ  םםמ  זלׄכ,  אׅׄ  לי 
אזׇׇ ׄגל םׅל ךׄ אכלׄ אלטׄ אׄ כ גד זׇ םׄ ׅׄ

מד ׄמ ל׆א ׅ׆ׅו.
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8   נורה (חורי) חיימ

א אזםמ וא ל ׄמ ׅזא םׅל! כא םׅׄ אׅלמ
ׄ ךכ,  ׄא  גגל  גםׅמ,  הט  גלׇׄ  ׇ"ל  וׅׅ  גמכא 
ׇׅ מכ לטׄב זם זל םל םגׄל גׇׇ םאמ, הזל

ג טהב, הםׄ ׄמ םכ ׆ׅו.
ׄב א,  גמ  זׇ  ׅלממ  םאם  וׅאהמ.  ׄמ  גׇׅׄ  גא 
גגד. זׅ      א  גׇׅמ  גםט  מ  אׄ  םגם  גםטמ 
הגךׄב ׄלב  גד,  ךכ,  םא   ׅׄׄ וׅׄ,  גד,  ׄא  וׄ 
הםט זלׄכ  ג  ׄ,  גכאא.  ךל  םׅ  הגךׄ,  ׅׄׄ  ׄטא 

אמ, ׅׄא ׄ ׅא ׄמ םה.
ׅׄכ ׄמ  אול  וטכ  םאׄ  אוׅׄ,  מהכ  ׄמ  גולמ  מט 
ׇל גזא זׇ גל גגאׄמ ׄמ אא ׇל אאמ ל הגא

םזאד גׄטאמ זכמ ל׆א גמכׅזמ אגכג.
ׅׄמ גזגׇ הכלׄ זאא כׄא זא םב הׅׄ םהזמל אמטא
ְזְּזמ אׅד ל, ׄאגאׄ המל ג׆ם ׆ׇא ׅגׅ זא םׄלמ ַּ
למ גא. ׅמׅ  ם אׄ  ל םׅׄמ ב מכגׅ  ְַאכּב1ׄ 
 ֲָלגֹמ - וטל דׇ  גמ, ם׆ז אׅלמ - ל׆א םׅל םאׅ 
םׅ םזמ  םאם  אוא.  אוב  ׄ  ׄמ  אםהז    םכם 
ׄךא זׇ םמלך ם ׅׄגךז ׇל הטמ א לׅ גׇם. ג
טמ? אג? ׄ אׄ ׇזמ אׄ לך אׄםב ומב, ׄ א
םׄ ל ׅמ, ׄ ל ׄד א גל? ׄגל א ׅזא כ ׄמ
ךכ  ׅׄ ׇׄ.  גל  זא  ׇ  הלׅ  ךכ  ׄה  ךכ  םא  גל 
ךל   גל  א  םמה  גוב  אׄ  ׄ  גל  גזא  אלׇמ 
אל ׄמ  ךכ אׄ ׇז אלׇמ ׄ אׄ אלׇמ גגל. זׇ
ׄ גוו, מא גל אלי ל׆א םא ךכ, טל זא, המטו
 םזם ׆ב ׄ אׄ ׆אאׄ  ׆אא ג?ׅ  ׅׄח,  הםׅל אׅ 

גׇׅלמ ׄמ אׄ מׇׅל אזאגב!

– למ־אכב  ׅזאב',  ל  '׆א׆א  ׅםׅז  ׅׅלמ  םג׆םב  זׅב   .1

גגמכ םג׆םב ׅםגמ.
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יחזקאל

טבריה - בגדאד - קהיר

וׄ ה גא הלמ, לו כׅי ׆הול ׄ לׅיׅ  ׅׅמ ׄלׅ 
ׇםה גםמטאמ גםה ךׇ םא ׅ׆ׇ ב םל. ׄ גלל זא
 םגםהמ גםב םמב גז אׄ  וח־םׅז םאׄ ׆ז ׅ
אׅל. ׅמא אׅמ ׄל ׅזד ׆ׅ, זם א׆הול אטזגב
אטהוד 'ד' םׅזל. ׄ טמ ׅׄ ׄמ טהוד  ׄ ׄטםל אךׄמ
ׄ הל.  ׄ  הל  ׄמ  גזׇח  ׄ  ׅכי  אהלמ.  םל  גׇל 
םאׄ , ׄ גזׇח א גכב םם ׅ גב, ׄא ׅ׆אא ׇכא

גטה םׄמ ׅׄמ גךׄ אׇ האו.
ׅטזב לׄםה םךׄ גׅ׆ׇׇׄ מ הוז ׄ אכל. ׄח
ׇׄ גׅה גםט אׄ ךׄ אטה גזלׄכ. גכוגב הוז םזמב
אכׅל םא הׅׄ כׄא ְׅך'ֵטא.2 ׄ לׄםד. ׄ ׅׄ אׅׄ ׄגל
א, זאב  אׄ ׅ׆ׇׇׄ, ךל אטמ ׄהב זהב אׇגהמ.
םא ׇםב  ׅׄב  אׄ  כהב  ׅאא,  .  ׄמ  ׅׄ  אׄ  םא   ׅׄׄ
ךזלב, ׄמ  ׄ ׇז ב, ׅׄא ׄ אׄ מל. ׄח טזב אׄ מל

םא אזםמ גם.
ׅד םם־זםל  םׅׄ המד ׇׅ גטמ ׄגל א: "ׅ 
א םמל  לך  ׄה  אזׇׅ,  םממא  ׅםׅא,  ׄ  םׅגטמ 
אׄ מל אׄ טמ גג םם ׅגטמ". ׅׄ ׄגד םא ׇׅל
ט ׄמ ׅ אמםב, ׅׄא ׄ אׄ לך אמ ךלח. ךלטב
לׅב ׅׅ׆ׇׇׄ אׄ ךלב זׇ ׇׄ. הד, ׆ב ול ׇׅב , ׅׄא
ׄ ל׆ם םׅגול א אךא מל. אׄ גמׄב א אםׅמ ׅ
הםׄב, ׅזמ  אםח  םזהב  ׅאמכד  זהב  ׄמ  אךׄ  כד, 

גלכ םזמב הוז ׅלׅמ גׅ׆ׇׇׄ, גכב כׅלמ םא הׅׄ כׄא  .2

ׄמל זא אל׆א.
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םכ. מב זא גׇלׅ  ׇב טלׁםׄ  וח כהׅ  מ ׅ,ׅ  אד ִגםדׄ 
ׄ  מא.  זא  זם  ׆ׇא,  ל  לׄםה,  'ג'  ׄמ 
׆א  א׆ל,  מא  ׄ  ׆ז  לׄםה,  כה  םִוטמׄ, 

םׇׅׅב ׄא א מ ׄטםל אטלׇ אגל ג םמב.
םכ ם׆ׇא ׆ׇא זׇ  המ כהׅ  ׄמ וטב םל םכזׅ 
םלׄ ךל אךלח םמח ׄ ׅל ׅםגזד, ׅל גאׇמ. םגזד 
"ג"  םׄל  ג  אםהב  ׅלל    םה  גךׇ  גול  לי   

ׅםמטמ ׄמ.
ׄל  כה.  כה  ׄהםב  זאב,  גאגמ  םמ  ׅד  ד,  ׅםהב 
אב  אׅד  ׆לם  אםגל  זב  ׄד  כךלב  םב  ׅה  גאג 

םל. ׇׄ אמ ב  ג ׇז ׄב ׆ז גל.
מ  אםגזד  םגזד.  םא  לזד  מ  אכל  הוז  ׄגמ, 
הׇלב  ג  זׇ  ׄא  אמׅ  לׅ  ׇׇב  ׅה  ׅכל  גםט 
ׄלט  םא  ׆ׇאמ  ׅלמ  א  ׄ  'אא  ׅׄד  ׅםכ  ׇׅב 
גםאם,  ׅל  ט  הגל  ׇׅב  הכה  הוז,  ול.  אםב  גׅׄמ 
מאׅ םגזד, ׆ב אׄ הךל אםד ׅׄד םא גואגב. ה ׄךא 

גםט םא םמכׅא ׄמה ׇׅׅ גאב.
מט, ׄג, ׅמ א םׅזב זׇ הוז, ׄא ׄ הוז ׄא 
אממד  ׅגכב  זח.  ול  מא  ךכ  ׅׄ  ם  אל  גזׅל 
אכב גםט ג א ׅה ׇׄב ל׆אב, ׅה ׅל, םאׄ גׅל 
ׄל  ׅהוז  גׇׅל  אךמ  זגׇ  םהב,  ׄמ  םאםב  א  גאׄ 
אגם  א  ׅׅ׆ׇׇׄ  ט  גךא  ׄ  ג?  ׅםׅא  גטלמ, 

אךא. ׄ אׄ ומב ׇׄ, ׄ ׅד םא, םא ךכ םגם!
אמכ  מט  ךׄ אׇל. ׅל׆ז ׄלד ׇט אב  םב ׅׅכל 
זא מל׆ מל. ד ׇט  ומל, םאׄ לׄ ךכׅ  ַאׄטֹמ םהׅ 
ךב גמ, טלא לזהה זגׅ, ב, טםב  ה ׅ םאׅ 
גז  אכל  ם׆ז  זׇ  ׇל  ׅמאמ  ׅל  א  וא  אגׇ, 

גמ גלזׅ.
אזמ זלׅ ׆ז אטׄמ כל. םמכלׅ אזל כׇג ׄמ טהב 
למ לב גד, ׅזא ב ךהמ םמד ׅא. כׄא זכב ׄמ 
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מ ל  ׇכׄ  לט םא?!ׅ  םגזד: "כל ׄמ גׄ  ׄח ׅ 
ׄמ ךל םא ׅ׆ׇׇׄ!" גׅׄ, ל׆ם ׅמל םׄמ ׄמ אאמ 

לל, זׇ אל׆ז ׅ לׄ זה ׄמ אמ םזא האו.
ב, ׄל א  לׅ םהב ׅׄלי םלׄא אב ׅא זאב, 
ולמ  ׄמ  םלׄ  גך  זׇ  הטמ  םא  זהב  ׄ  הל  ׄ 
זא הל. אׄ כהמ ׅהמ גזךב, ג ׄא םזא ׇכא, ׄאׄ 
׆ׇ  זא  ׅגב,  גםמכטב  ׄלמ  ׅםאא  גׄלמ  טמ,  ׆ׇאמ 
ׅמ כט םככ הםב ׆ׅלב הםב גׄטלמ, אׅםמ ׅאטמ, 
ׅםמ ׅזב גאמ אׇׅד ׄא ךׄ ג'להׄא םא טל. ג 
לֹד?!  לׄ ׅׅ׆ׇׇׄ ׄם ׅׅמ כט?! ג לׄ ׅׅ׆ׇׇׄ ׄם ׅא ַםּטֵ
ׄם אׄ ךׄ אםב גכב, ׄא לכ אׅמ ׅׄ, ׆ב ׄ ׅא ׄם 

גׅ׆למ ׄ ׆ׅל גגםט.
ׇל זטל ׅא אׅמ גםטמ םגזד ׅ'ְַׄלמ ׄא ַׇּ' םׅלׅז 
ל׆ם  ל׆ז  א  אׅׄד.  גׅׄד  אכטי  גם  לל  ׄו  ּׅ ז
'םגז  גאגא  טזב  ׄאח  ׄמב.  אזח  אמט  זגׇמ  םז׆א 
םגזד  ׄ  ז׆אד.  םא  'ו'  ךזכמ  ׄמ  םםגז  זׇ  םלׄא' 
לׇ גמהׇהׇב ׅׄב, גטמ ל׆אב זׇ לׄםב, םהׅ אאׄ 

לח ׅ׆׆ד ז׆א.
ׄמ  אכׅא  אךׄמ  גל  וׄאב,  הזב  ׅה,  םה  ׇׇ  םׄא, 
טהב. םגזד ם אוטל א זא גכל הלׄ םכל אוׄאב ׄ 
אׄ  םגזאב  ׇׄב  אגלׄ  גטמזמ  טה  ׅזמ  ׄמ  אםם  הו 

לׄ ג אטה ד.
מטׇׄא, מטׇׄא, ׄגל ׇׇ מ םׄ גׅכ גהםכ ׄמ אב 
םאם טזגב. ׄמב ׅ לזׅב זטב, ה אב גב גב וׅד 

אםח טהב, ׇב ל׆אב, ׄל  מםׅ אׄא.
ׇ  לזׅב",  אׄ  ׄהה  מׇ,  "אׄ  גכׅא:  םהב  זה  גׇ 
טךלמ,  םא  ׄל  וׇל  אׄל  לכ  אגה  אזהמ  םא 
גׅ׆ׇׇׄ,  לכ  אׄ  מ׆לל  םהב  םגה  אטה  םזׇ  גׄלב, 

ׇז ׄמ טךל הׇלם.
אׅכל  ם׆ז  ד,  ֶּׅ ל'ּ ךזל,  ׅׄ  הל  ׅאׅ,  ׆  כׄא 
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מםׅ  םא  לׄםד  מׇ"  א"אׄ  ׅלךהמ  םמו  כלׅב 
אׄא ׅאזׇ, ׄ, גוד, ל ׄמ למ ׅב ׅאז אזךג 
אׄ  אםאד,  לׄםד  ו  ד  ֶּׅ ל'ּ אׄל  םגגהב  גׄ,  לכ.  ׄמ 

אכ ך'ׄהו.
ג׆ם גזגב גׅאב כׇג ׄמ טהב, גׄלב םךלט 
הםמ  מהךא.  ם׆זמב",  אטה  "ׄאה  ׇׅל.  ׄא  אׄ  אםאד 
םכב  ׄ,  אב  ׄמ  אטהמ  גד  ם׆ז  זׇ  הלׄ  אׄ  גםט 
ׄלה  ו׆ל  אזםד  ׅמ  אךל  אזׅל  ׅכם  גגכג  כׄא 
מל םלׄ  אטה םה, אׄ ךא א. אׇל ההו הזל טׅ 
גג. כה ל, םזל ׅ ׄוח אלׄם ׅםמ ךגמ זׅמ ׄ 
אׅה ג ל ׅׄגךז ׇם. ׄמ ל׆ז ל׆ם ׄא ההו ׄךא 
א זםל ׄךׅזמ אםכז םא םגא, גאגזא זׇ אג גגגמ 

ׅ׆ח םא גאד ׄמ ׇׅלב.
למ,  זא  לׄם  ׄמ  םה    לכ  זח  ם  ג   -  
זל  םאׄ  א,  גטׇ  םׅ,  זל  ל.  אׄ  גגה  א  םה 
כטךב לכב םא גמ ׅלא גמכטאמ ׄמ םגזד םהל זא 
ׇ. מםד ׅל, טם, ׄד א ו, ׄמ ט ׅ גׄ ׅלב 
לךב ׄמ, ׅ ׅל מׄלו גגד ג ׅׅמ אמה, מךׄ 
ג  ׅזךג,  ׆זל  גם    םא  גלׄם  גׇ  מח  ׄמ 
אכלׄמ מלה׆א, םא ׅל אכב אלׄמ ׄמ םׅ. ׄא ׅׅכל 

לׄ ׄמ ׄלמ ל׆ז.
א  םםג  א  הׇז    ׄל  ׅׅמ.  אׄ  הזל  ׆ז  ׅכל 
וגד    זׇׅמ?  ךלטמ.  מטלמ  ׄךא  אזׇׅ  גםג  םׄ 
ׅ, ׄב מ גׄלומ, ׄלו אׄ  גוב םמךׄ אזׇׅ. גךׇ 
םה, אט ג םלׄ ׄמגא זא אמ ׅׅמ כט, ׄא ׅגךלב 

 םה?
גׄלומ  ׄ  ׄב  וגהב,  זׇ  ׄא  םםא  גׄאב  ׅכם 
ׄמ  םזא  ׅד  ׅזלׅ  אלזמ.    וגהב  א  אׄ,  םזׇד  ׄ 
זא  אלכב  זלׅ  ׄלמ  ׄל  םׅ  ׆ב  ׅזמ  זהׇ  גׄךׅזמ 
ךטמ למ. גׄמ ׇז םִלכגמ זא א ג ד וגד  
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ׅלל אמה גמכלׅמ ׆לז גא,  גםט גכל םׄגל וׄאב, 
ׄ, גגה ׄטםל  אׅד םא גזׇמ אׅד ׇׇ טׄלכ.

םכ. ולב םםׅ  המ ׇׅבׅ  א זב םגזדׅ  א ׅכלׅ 
 ׇׅ ׆אא  אטהב  טלם  אׅד,  וׇד  גו  כה  ׅג  זא  ׅ׆לׅב 
ׇ - גגם זׇ םטד, גוׄד זׇ כְלּט וׄד, ג'ל' זׇ  ׄל ׆אאׅ 
ְַטַ, א ׄמ זמ ךל  אמל, אא ג גא םטז 
ׄ  ג  ׇז  אׄ  גאב  ׄגל  ׄג  ג  ׄ  אב,  מׄב   
 םאג, כ  ׄגל, ׆ב םׄל אםגזד אמגכ, לכ  אל׆זׅ 

ׄמ ול םׅ אׅמ גׄלב.
םא  ׅמלי  ׄ  ׅגׅ  ׅםא  ׄג  םא  םז  מ   
םממ כט לכ,  םׅ אׇ םאד, גומל ׄמ טה ׅזמד, 
םׄ  מל׆ם  םׄב  א,  אׄ  םׄ  ׇז  זא,  אומא  גםמככ 
א   ׅׄ ׄאא  גד  םטמׄב  זׇ  גגׅ,  מׅל  ממׅם  גומא, 
לזד זב ו׆ל ל ׅזמד ל כהד ךי זא ׅטםמ.

ּׅ םא גא  ַכׄ ְּׅ ׄ םגז ׄמ גא גכב ׅׅמ,  ׄמ כא ַַכ
כאמ הזאב םהזא ׅה ׅמ, א אא א ׅכל ם םׅ 

ׅג, אׅ םא  ׇטכ ׅכךׅ ךזׇ.
ג  ׅלׄם  ׄךא  ׅגלמ  מכלׅ  אׅ׆ׇׇׄ,  ׅמ,  םׅ 
לׄ  אׄ  זׅ  ׄ  ׄמ:  גםׅ  םג,  ג  ו,  םא  מם 
ׄמ מל ׄח טזב. ׅׅכל הוז, ךׄ זב םגזד אטמ ׅמ זב 
גׇמ, ׇׇ םׄא םה ׅה םג אטלׇ א ׄג םה 
ׄא  ׄא  םא.  םה  ׇל  אד  ׄא  אגזא  ומא  ׄ  זׇד. 
א  הׇג  ם  וגד,      אםאב  ׇׅ  א  מהטח  ממזלל 
םׄ לׄ ׄמ אד , ׆ז ז׆א, גׇמ ׆אא ׇׅב 
זגו, ב טו םׅ ׇׅכ ׅהב םמא ז׆א א, 

מ וׄאב גב גׇא זא ׄל אׅלמ ׇל.
לל?   אׅׄ  ׅל?ׄ   אׄ םׄא םבׇ  ,ׄ  א גד הוז מזהׄ 
ׄ ׄטא אׄ ׅ םׄ אמ אמׄלו, םב ׇׅל אׄ ׆לז מל 
אגַַׇׇ  ֶׄ ב  ֵׄ א ְגכּא ְמַהׄב  ֶׄ ב  ֵׄ ךאב " גלבׄ  ׄ  גׄא ,ׄ 
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14   נורה (חורי) חיימ

גל    אׄ  אׄ  אגךלב,   ׅׄ   אׄ  אׄ  ְמַהׄב",3  ַג 
ׄמ. ׄט ב םכב, ׅב ם א כׇב? אׄד הזאג? 
ׄ זׇ וטל אב זא מה םא ׄמ גא. וטל אׄ אגׇ, 

אב אׄ אגׇ.
אׇׅל  אמא  טזגב  ג  הו  א.  כל  ג  ׅד  אׄ  םגזד 
מׄם. גׄ םךׄה גכל ׄמ םמכ ג גגמ םלׄה םב 
ׅגׄד, מאהד ׄ גד ומב  זה א םלׄם םא גמטךי, 
םא  לׄם    כל,  ג  ׇז  םאׄ    ׅגךׅ  ם  טזב  א   
ב  ׄמ  זׇ  גׅז.  אׅל  ׆ח  ׄמ  אזׅ  לך  ׄא  ׅׄ 

םׅ םׄ ׆ׅל טמׄב ׇז םוגל לךט מל ׅ גגה.
ׅׅ׆ׇׇׄ גמה אב זׇׅ כם. ׆ טו מכלׅ א הםב 
ׇמ םה׆ אמטל אׅה גםט ׅ׆ׇ ׆ ׇםב ׆ז אםכ 
אכהמ ׇׅב ב, ׅמ ׇׅב טב גׇלהב םׅׄ גכל, 

ל לׅ וח.
א  ׄד  ׅהמ  זוכ  ׄ  םכזמ  זׇ  ג  םגךׄמ  םג  ׄ 
גד אםׅ זא א, ׅׄא ׅאאמ, ׆ב ם זח גׇׄ, אׄ  
הלׇב, ׄב הלׇב, מ ׄ ׅׄ אמ ׄ  גמזלל, גל 

ׄמ זךג אכב גג.
כטךב  ׅגמ  םׅ  םׄ  אב  א׆,  כלׅ  ׇׄ,  םאא  זׇ 
גמכטאמ ׅכל ׆אב מגמ הטאמ וׅׅ ׆ח םא ׅכא םא 
טב  םזם  ל  ג  םלב  לב  ה  םהטא  ׅגכב  הםב 
ׅגׇל׆מ  ׇל  ׄא,  םמכלׅ  ׄם  וׇד.  זא  טא  ׄב  א 
א ׇל םא א אטה םהםלט םהב מזלל א גז  אגזאׄ 

׆ב םזלמ םא הׇׅכ אגך.

ׄג םא ל׆ םה  םא הזׇל אׄ זךגמ זד.  .3
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ויולט

ְצ'ֵפל - קהיר

א אׄ ׅׄמ אל ׅאׇמ םא ׅך'טא. ׅׄ מטלהו ׇׅכ 
ב וׅא לזׅ ׇאמ. ם׆ׇא ׄב א ׅה גםט אהומ 
ׅ  ל  םמב־זםל  ׅמ  ׄ  מ  ׄ  ׅגךלב.  גאב  ׄמ 
ׄמ טלׇ כלזמ אׅ גוׅמׄ לםא. םמד ׅ ׅ גל ׇׅז 
גז. גׇ זלׅ  גךלב ב םמטל לכׅ  םאזאב אׄ ט׆ם זׇ.ׅ 
א  מ כה טאל אׇ אד, םםמד ךטמׄ  ׅלמׄ  זגׇׅ 
ׄ  גךלב,  םכמ  ׇׅב  ׄב   ׅׄׄ ׆ז  ׄב  אלׄמ  ׇל 
םא  ׅזלׄכ,  םהמל  אגםט  לזׅב.  אםד  א  אא  ם׆ב 
לםא  םָהָה  לך  אׄ  ב  ׅכל,  ב  זא  מםׅמ  גאׄ  גמׅב 

מולׅ אכׅא ג םׅא ׄמ ךא אםא ׄא.
ב םא  םכב, ׄ אׄ א אׅמ וטל,  ׅל גך'טא 
אמטל  ׇז  ךזל  ג׆א  ׅׄא  אגׇב,  מטו  אׄ  םא  לׄם 
מטלמ  ׄךא  זׇׅ  ׅׄ  א  גךׄ  ׄלׅז־זםל,  ׅמ  םמ 
׆למ  אךׄ  אגׇ  גגה  ׇׅב  גגה  כה  םמ  ךלטמ, 

אלכב לכגמ גוׅמ זא ׇׅ גם.
גּ ׅזׇׅמ ׅמ.  ִׄ םב ךׄ אזׇׅ םל ׅזלׅ זל א
׆ׇא  ׄמ  וְהַל,  זב  ךׄמ  מ  םׅמ  ׅגךׄ  אטזגב 
םאׅמ  גאמ    ד  האו.  םזא  ׅטלגהׇׄ  אא  הםׄ, 
אגל  ׅׄ  ךא  םאׄ  גׇׅב  םמטל  ׅאטמ  אׅםמ  ׇב, 
ׄח ם׆ אםמד ׅגל גךׄ םה ׅזב מׄגב. ׄ ׇז 
גׅב.  ׅ  הזךב  כט  ׅׅמ  םׅב  אמ  זא  ם׆ׅלב 
׆ב    ׄב  ׇטד,  ךׄ  גלׄ  ׅכל    אמ  זהב  ׅ  םזל 
םאםמ ׅהב םא םלא, ם׆ז זב ׄגב ׄאגה גטל, ההו 

ךׄ גׇל מטל ׅמלךב םהב גםהב.
ׅׅמ  זׇד  ׄ  ׄגמ  הםׄמ  ׅלמ  א  זםלב,  ׅמ  ׄ 
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ׅׄ. טׄלכ, ׅד ׇׇ,  םׅ א, זׇד אׄ ׅׄ אׇׅל, ׄא 
לך או כךמ וח אטה םכב גםט.

ם׆ז א׆לג גםגזד, םׅ ׇז זא ׅׄ ׅאמ ׅל 
םמח ִאול ׅכל, מא זׇׅ. ׅמ ם הכ מגׇ, ׅ 
אמ גׅלכ, ׇל םא וׄאב טה ךך אׇׅ ׄלב הזב 
ׅםל,  הכה  ׅכט  גמכטאמ.  כטךב  גמ  םמ  גׅלב  ם׆ 
ׄב גד ׅכל ׅםא.  בׅ  גּ זגׇׅ  ִׄ זטמ, לכמ טלמ ׄ 
זא ׅה גםט הׄול אמכלׅ אולב. ׄב מל ׄלב, ׄא 
גּ מ ׅמ גזא מ אםׅב לׅב ׅׄמ  ִׄ ׄב אׄ, אׄ. 
זלׅ, גד םׅה גםט אׄ ךלט אׄל ׅמׄה םׄא, 

וא ׄלב ׅמב אׅ א ג ם׆ם אטהב.
םההו ׄל ׄל אטהמ ׄמ אב, ׄגל םאב אםגזד 
לג זהב ׄא ׅל םכב גםאד מח גׇ לׇ. ׅב 
םא אׄ לׄמ ׅל א  ׆ׅ. ׄ ׄוט ׄמ ךאמ ׅגלמ 

 ל׆ם םׄ גגם אזגׇ אׄ  ׅ׆אא.
א ב  לב זטב גזׇׅ ׅםכ מגׇ זב ואב גאׄ 
ׄגלמ  מ  םא  ׄגׄ  אב.  ם  גז  ג  הם  ׄא  ׅ.  א 
"ׅׄגמ אׄ מב ךלב", ב מזכם זה א, "א זׇ ׄהה 
םׅא אׇמ". מב  גז םׄהה אב אזםמׅ  ממ כלמׅ 

ׅגׅ,  םׅ    כׄא,  םא,  ׅל  אה  א    םגזד 
םמ כט לכ, גזםד כלׄ זמד. ׅמא מׅם, ׄל  

לׄמ םאׄ םב אׅ ׄא א טהב םא ׅזמד הל׆ז.
ׅזלׅ  גךלטב ׄלב ׄא גםט ׅךל םׅגל ׅמ, 
׆ׅלב זםה הל׆א וטל ג כל ׅׅ׆ׇׇׄ ׅזאב, ׄ םׅ 
ׅגׇ  ׅה,  א  אׄ  כםׅ,  ג  א  זא  לכג  ׅםכ, 
םׇׅל זא גךׅ ׅׄלט, ׅׄלי םכלׄב א ׆לגה, ׄלי זא 
ׇ ךלטמ םא םלא, וׅל א הזב, גׇם הׄל ם לׄם גגםא 
גם׆ז םלכ ךל ה׆ׇ ׇב ג ׇז ג  ׅׄׄ םא זל 
םאׅ הׅ אׄ הם ךללב אזב ׇ זא לׇ זב  כב.
אׄ א  לךה. אט, אכׄא  וטלב גךכב ׄ 
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ׇז אוטל ׄמב  םאב הטא גוׄמ גלׅ םךכ. וטל 
 כל םוׄאב ךכ גגם, אׄ  לכ  גׇ, ׄ  ׇׄ ׄ למׅ 

 זךׅ ג ם ג גׄ גכל םכל א.
, טל םםׅ גלכ םאם םזמ  ִׇ   וטל זא ׄגׇ גלַּג
הוז גׅ׆ׇׇׄ גז אׄ  ׅ ׇב לכ גואגב. ׄגׇ ׆ז 
גטל אׅ׆ׇׇׄ אכהמ גכׄא ול ׅאא םה םהב ׅׄמ 
ׇל. ׄגׇ אׄ ׇז זא ל׆א םא ׆ׅלב ׅׅ׆ׇׇׄ אםמד ׅאא 
אמ ׆'ׄל ׅׄגמ ג לך אכב ׅם ךאגמ א׆םם ׇל אׅל 

םטד ׅׄגךז ׅמ, םׄטםל אםב ׆'ׄל ממ ג?
ׄמ ׄגׇ מזלל ךגׄ, גם ׄמ ׆'ׄל םא כׄא םמ זׇ 
ט ׄלה. כׄא םמכ, טׇ םׄב וטל אׄגׇ ג ׅׄגמ 
גׇ  מׄ  הב אגלמ  ךל אםגזׄ  ׇ ׆גל ובׅ  ׅ 
גוטל ׅםכ אא ולב, ׄ גב ׅׅ׆ׇׇׄ גאב אׄ זגב 

ׅאא.
ׅגׇ ההמ םוטל זא מה םא ׄמ גא. וטל  
גׇ ׄח ׇׄ אׄ םגז אטה . א גד םוטל ל׆ם םא לכ 
לג  ׄ  אוטל  ם׆גל  אהםב.  ךא  ׅכם  גוטל  ׄ  א 
םג  זא,  גומא  ׄ  ׄ  לׄמ  םלכג  גגטמ  זהב 
ׄם  טב  םא  טהב  ׄ  לׄ  אׄ  ׄ  אם  ׅטהוב  םׄל 

גׇל.
זמ אׄ םג אׅ א׆ׅ ׅאׇׅ. גׇ טזב לג לׄם גזׇׅמ 
ׅה ׄמ טה. טהב לׅב, ׄח ׆ׇא גזכא ט םה גז אךׇ 
למ םזל  ב ׅז גגלמ. זה  גמׅ  ׇׄ, ג םכׅזׅ 
גמאמא גׇׄ, גם אׄל ׅׄטד םךל ׆אב גד גך אכׇכׇ. 
םכםׅ אאמ ה׆ אטד ׄמ ׄה םגׄאמ ׇׅ אלד לׄם 
אזׅל ׅד ם, ׇׄ גׇׇ ול זא ׄה ׅכ ם אׇ כד 

םׅׅ, וׅל אב, גׄ ׄד ׄמ אם.
ׅב םזׅ, ומׅׅ ׅׅמ ולמ גה, ׅׅמ ׄמ ל םכ, 
םכ  ךכב  ךאא    םךכ  ׆ב  ׇׅׅל  גז  הזב  ל 
אזךג  ׄגל  ׄאב,    א  םמל׆אה  ׅ׆אא  לכ    גׄטכ. 
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אטה  כׇב.  אגךׅ  אל  אהכמ  וׄאב  םא  אׇל  ההו 
םמא אוׇל מםׅ ׅׄה זא ג גמכטאמ, ׄ ׅה 
ׄמ  ם  ׄ  גממ,  גׅךׅךמ  כׄא  םא  ׅמ  ׅהזא  זה 
הזא זל גמ ׄא, ׅ א  כלמ. ׄ מטט, לג 
ׄמד, גםם ׄמ זל ל ג םזםמ ׅד ׄל , ׆אמ לכ 

אׅמ ׆ב ׄמ לכ ׄל םהב לׅמ.

מּוְזלי, 1920

בגדאד

ם׆ז  גׄ  זלׅ  א  םׅׄ  ׅזא  והל  ׆ב  א  גםטמ  ׅה 
הםׅל  ב  םא  ג  ׅמ.  ׅגל  ׅ׆ה  םׅ  גׅ׆ׇׇׄ,  ׄלב 
ׇכאב  םה  ךגלמ  כאמ  הׇ  לם  ׇא  גׇׅל  זלׅ  כל 
ׅ.  אמהגהב  כה  אטאל  ה  זלוא  וׄאב  גמ  םׅהב 
ׄ  הםב  הל׆אמ  ׅכ  ׄמ  ה  גהםב  גׇׅאב  ׆ׅלב 
ׅךׇ  אׇד  םךׅ  טהוב  םה  םא  אׄלב  םלכג  גטמ  ׇׅד 
כטומ מטל גׇל׆מ םמ טמ גא ׄמ גכגמ ךך 

טכזמ לכג ךׅזהמ.
ׅוטל,  כׄא  מא  זם",  אב  גוטל  םׄה  ג    "א 
אטה  "כל  זא,  ׅזׅז  ׅזׅז  םמאמ  הל׆א  גטמ  הכ 
גא,  ׅ׆ׇׇׄ.  ׅא    זא  גׇׅלב  זם  זׇ  םהב  םאם־זםל 
ׄמ, ׆ז א׆א זםלב זׇ אׄ ממה. ׇׅל  ׇ אא 
ׄ  הׇה.  א  א"ךׄ"  ג  םאה  אׅׄׄ  םׄד  אׄ    םׇהב, 
ךלח םגמטלהו ט ׆ב ׄ ׅ ׄם גהמ, ׄ אׄ מךׄ ׅ 
מ  ֵּׅ אׅזא םׅׄׄ םא ׄ ׇׄ ג'זםל' םׅמ םאב ׄ '

ְלִז'. ַּ ַם׀
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