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במרכזו של מאמר זה עומד סיפור עממי שהגיע לידינו מאוס פירקובי" ,קצת זיד
וכחלא" – 'סיפור זיד וכחלא' .המאמר נחלק לשני חלקי .חלקו הראשו יתאר
בקצרה את הספרות העממית בערבית יהודית שבאוס פירקובי' ,יציי כמה
ממאפייניו העיקריי של סיפורנו ,יציג את כתבי היד שלו ,יסכ כמה מ השיבושי
בהעתקת הטקסט ויעמוד על המאפייני הלשוניי החשובי שבו .בחלקו השני של
המאמר יובאו קטעי מוהדרי מ הטקסט ,בצירו תרגו ,הערות לשוניות ושינויי
נוסח לפי הצור".

א" .קצת זיד וכחלא" – רקע ומאפייני
 .1הספרות העממית בערביתיהודית באוס פירקובי'
באוס פירקובי' ישנ כחמישה עשר אל כתבי יד בערבית יהודית 1 .כחמש מאות
מה כוללי סיפורי ע ושירת חול .רובה המכריע של הספרות העממית כלול בסדרה
השנייה של האוס .היק הקטעי הוא בדר" כלל בי עמוד לשני דפי ,ורק בארבעה
כתבי יד ישנ יותר מעשרי דפי .רוב כתבי היד לא שרדו בשלמות ,ונדירי למדי
כתבי היד הכוללי סיפורי ושירי שלמי .זמ העתקת של הקטעי הללו הוא
המאות הארבע עשרה – התשע עשרה ,א כי על פי צורת הכתיבה ,נראה שרוב
הועתקו במאות השש עשרה – השבע עשרה .הסיפורי השוני הועתקו שוב ושוב,
ובכל העתקה הוכנסו שינויי ,תיקוני ,שיבושי ,תוספות וקיצורי .מטבע של
דברי ,כמעט שלא נית למצוא באוס שני כתבי יד זהי של אותה פיסת סיפור .ע
זאת ,כתבי היד הללו נשתמרו במצב טוב יחסית.
עד כה נמצאו באוס יותר משבעי סיפורי בנושאי שוני .למספר רב של כתבי
יד זוכי הסיפורי המקראיי המורחבי והסיפורי השאובי מאגדות חז"ל.
מספר העותקי הרב של סיפורי אלה מעיד על התפקיד הטקסי הברור שיוחד לה
באירועי חגיגיי .לדוגמה' ,סיפור אסתר' ,הכתוב כולו פרוזה מחורזת )"סג 'ע"( ,שרד
באוס בכמאה כתבי יד ,ויש להניח שהוקרא בפורי בפני הקהל שהתאס בבית
הכנסת .מ"קצת יוס"' ,סיפור יוס' ,שרדו מעל חמישי כתבי יד ,קצת בפרוזה
‚(Ú"˘˙) Â Ì„˜ ÈÊ
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)"קצת יוס וזוליכא ע עולמא" או "ע כעב אלאחבאר"( וקצת בשירה ,והוא מופיע
2
הרבה בקונטרסי המכילי סידור תפילה לחג הפסח.
לצד טקסטי בעלי אופי יהודי מובהק ,נמצא באוס לא מעט כתבי יד הכוללי
ספרות עממית שמקורה המוסלמי בולט לעי .כ" ,למשל ,נמצא באוס כתבי יד
המביאי אפיזודות מ 'סיפורי אל לילה ולילה' ,חלקי מתו" "קצת ענתרה ב
שדאדה" )'סיפור ענתרה ב שדאד'( ,וכ כתבי יד של "קצת זיד אלגלא" )'סיפור
הנער זיד' או 'סיפור הבחור ובת המל"'(" ,קצת בוהלול" )'סיפור בהלול'(" ,קצת
אלוליד וסלמא" ) 'סיפור וליד וסלמא'( ,הסובב סביב הח'ליפה האומיי האחד עשר
וליד ב יזיד.
אוס הסיפורי העממיי כולל ג סיפורי המתארי יחסי בי בני אד לבעלי
חיי )למשל" :קצת אלגזאל אלד'הב" – 'סיפור צביית הזהב'( ,וסיפורי המתארי
יחסי בי בעלי החיי לבי עצמ )למשל "אלחרב בי אלוחוש ואלטיור" –
'המלחמה בי חיות הבר לציפורי'( .כמו כ ישנ סיפורי מוסר )'סיפור במוסר על
מל" וב שיחו'( וספרות פולמוסית ,כמו 'סיפור ישו' ,שזכה לתפוצה רבה ,ויש להניח
3
שקריאתו נתנה פורק לתחושות שרווחו בחברה היהודית.
אוס כתבי היד כולל כאמור ג שירי חול .יש בו יותר מחמישי שירי שוני.
ביניה ישנ שירי על בעלי חיי )כמו "קצת אלוזה" – 'סיפור האווזה '( ,שירי יי,
אלביצא ואלסמרא" – 'סיפור הבהירה
̇
שירי היתוליי ,שירי ויכוח )כמו "קצת
והשחרחורת' ו"קצת אלמצרי ואלריפי" – 'סיפור הכפרי והעירוני'( ועוד .מבי קטעי
השירה נמצא שירי הכתובי בצורת "מוושח" ואחרי הכתובי בצורת "זג'ל".
רוב המכריע של הסיפורי כתוב בטכניקות המתאימות לספרות המועברת בעל
פה :קצת כתובי בפרוזה מחורזת ,רבי מסופרי מפי "אלראוי"' ,המספר' ,או
"אלחכמי" ,כלומר חז"ל ,ובקצת משולבי בתי שיר רבי 4.זאת ועוד ,הסיפורי
כתובי ערבית יהודית חופשית יחסית ,המכילה מספר רב של מאפייני נאו ערביי
מ הערבית המדוברת .אי זה מ הנמנע שלא מעט מ הסיפורי באוס פירקובי '
נשאבו מתו" ספרות שנאמרה על פה.
הספרות הערבית היהודית שבסדרה השנייה באוס פירקובי' מתעדת ,מעבר
לשפע סיפורי ושירי בלתי ידועי ,ג תופעות לשוניות ייחודיות לערבית היהודית
המאוחרת .הטקסטי כתובי בשפה שלא הקפידה עוד על צביונה השמרני והחלה
לכלול מספר רב של מאפייני מ הערבית המדוברת.
החומר העממי מאוס פירקובי' כמעט שלא נחקר עד כה .רק שני חוקרי עוסקי
בטקסטי אלה :ויקטור לבדב ) (Lebedevוהייקי פאלבה ) .(Palvaכמה מפרסומיה
מופיעי בהפניות הביבליוגרפיות להל .נראה שהאוס מספק חומר רב למחקר.

" .2קצת זיד וכחלא" – מאפייני עיקריי
פארט
'סיפור זיד וכחלא' הוא סיפור עממי ממקור מוסלמי .הסיפור מתואר בספרו של ֶ
על ספרות ה"מגאזי" 5ובספרו של קנאפרט 6,המכיל תקצירי של אגדות מוסלמיות.
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פארט ,אי הסיפור שאנו עוסקי בו סיפור "מגאזי" היסטורי קלסי ,שכ הוא
ֶ
לפי
איננו מתאר פשיטות של הנביא מו חמד וכיבושי במאות הראשונות של האסלא.
זהו סיפור אגדי ששזורי בו מוטיבי מ הספרות ההיסטורית ,ולרוב מופיעות בו
7
דמויות אשר לשמ אי כל קשר לדמויות אמיתיות.
ב'סיפור זיד וכחלא ' ,כמו בסיפורי "מגאזי" מקוריי ,יש לדת תפקיד חשוב .בדומה
לסיפורי "מגאזי" מקוריי ,ג בסיפורנו יש מגמה להוכיח את כוחו של האסלא,
למשל באמצעות מעשי הפלאי של עלי ב אבו טאלב )הח'ליפה הרביעי והאמא
הראשו של השיעה( .לפיכ" הגיבורי הראשיי מתאסלמי במהל" הסיפור,
והאמא עלי ,בעל התכונות הפלאיות ,מככב בו .בסו הסיפור מגייס עלי להקה של
דבורי והיא מביאה להכרעתו של המרושע צברא.
היהודי מופיעי לעתי קרובות בספרות ה"מגאזי" )בייחוד בקשר לכיבוש
השבטי היהודיי בתקופתו של הנביא( ,וכ" ג ב"קצת זיד וכחלא" :בתחילת
הסיפור עוזר זיד ,הגיבור ,ל"א אלקמקא" להכריע שבט יהודי ששבה את בנה.
לאחר מכ בא צברא היהודי ,בעל התחבולות המקולל ,וכולא בארמונו נשי בתולות,
וביניה את כחלא ,הגיבורה ,אהובתו של זיד .בסופו של הסיפור נלח האמא עלי,
8
נציגו של האסלא ,ביהודי ומנצח אותו ,כמצופה.
אי אפשר לקרוא את "קצת זיד וכחלא" ולא לחוש בדמיו לכמה מ'סיפורי אל
לילה ולילה' .א ה ,כמו "קצת זיד וכחלא" ,ארוכי יחסית ורוויי הרפתקאות,
גיבוריה חשופי לסכנות ,המציאות ועול הכישו משמשי בה בערבוביה,
9
ונושאי דתיי שזורי בה.
הסיפור כתוב בטכניקות כתיבה המתאימות לספרות המועברת על פה :קטעי
הפרוזה כתובי לעתי קרובות בצורה מחורזת )"סג'ע"( ,הסיפור מסופר מפי
"אלראוי" ,והוא משלב בתוכו בתי שיר רבי 10.כמו ב'סיפורי אל לילה ולילה' ,קטעי
השירה אינ תורמי ,אמנ ,דבר לקידו העלילה והשמטת אינה מחבלת במהל"
11
הסיפור ,א" אי ספק שיש לה תפקיד בעיצוב הסגנוני של הסיפור.
הסיפור כתוב בלשו ביניי ,לשו המתיימרת להיות קלסית ,א" מרכיבי רבי
בלשונה שאובי מ הדיאלקטי ומ השפה הערבית המדוברת) 12לתופעות מ
הערבית הקלסית ולתופעות מ הערבית המדוברת ראה להל(.
קטעי השירה :אחד המאפייני הבולטי בקטעי השירה שבסיפורנו הוא שכמעט
כל קטע שירי נפתח בבית שיר מסוג ر ,כלומר ,בבית שיר בו חורזת הדלת ע
הסוגר .חלק גדול מקטעי השירה כתוב אמנ על פי משקלי השירה הערבית הקלסית,
א" מציאת המשקל אינה עניי פשוט כלל ועיקר .לעתי קרובות מדי נדרשי שינויי
באור" התנועות והשמטות בלתי עקביות של הניקוד הסופי כדי להתאי את בתי
השיר למשקל; לדוגמה ,קטע  5להל ,הכתוב לפי משקל ا   .כמו כ ,קטע שירה
אחד יכול להכיל בתי שיר שאינ כתובי על פי משקל שירי אחיד ,וכ" נמצא חילופי
במשקלי השירה בי בתי שיר שבאותו קטע שירה עצמו .כ" ,לדוגמה ,בקטע  29כתוב
בית השיר הראשו לפי משקל ا  ואילו הבית השני כתוב לפי ا رب .הטקסט
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מכיל ג קטעי שירה שאינ כתובי על פי משקלי השירה הערבית הקלסית ,כגו
קטע .57
יש לבחו אפוא את ההשערה ,שקטעי השירה בסיפור שלפנינו מתעדי את הסוגה
של שירי ا ن 13,המשוחררת מכבליו של המשקל הערבי הקלסי ,או לפחות מצייני
שלבי בהתפתחותה .קטעי השירה ב'סיפור זיד וכחלא' ראויי לבחינה מדוקדקת
יותר ,שכ ה עשויי ללמדנו פרק בהתפתחות השירה הערבית הבלתי שקולה .ואול
14
בחינה זו חורגת מ המאמר הנוכחי.

 .3כתבי היד והנוסחי
עד כה נמצאו שבעה כתבי יד של "קצת זיד וכחלא" ,חמישה כתבי יד באותיות ערביות
ושניי בערבית יהודית .שני כתבי היד בערבית יהודית ה:
 = J1כ"י  15:St. Petersburg, RNL Yevr.–Arab. II:0175כתב יד מאוס פירקובי' ,מס'
 438בקטלוג  .Lebedevככל הנראה מ המאות השש עשרה – השבע עשרה39 .
דפי 16.יש בו שומרי ד והוא כתוב בכתיבה מזרחית בינונית .מכיל חלקי מ
הסיפור .המילי "קאל" ו"שער" כתובות בהגדלה .סימני הניקוד חיריק וצירה
מופיעי פעמי רבות בכתב היד .בבתי השיר אי הבחנה בי דלת לסוגר.
 = J2כ"י  17:T-S Misc. 24.127כתב היד שמור בקימברידג' .ככל הנראה מ המאות
השש עשרה – השבע עשרה 2 .דפי .מכיל קטע מ הסיפור .המילה "שער" כתובה
בהגדלה .פה וש מופיע ניקוד עברי.
חמישה כתבי היד בערבית ה:
 = Aכ"י  18:Cambridge Qq. 67כתב היד משנת  156 .1687דפי .מכיל את הסיפור
בשלמותו.
 = Bכ"י  19:Berlin, Petermann II:67מ המאה השמונה עשרה 28 .דפי .מכיל את
הסיפור בשלמותו.
21
20
 = Cכ"י  :Berlin, Wetzstein II:702ככל הנראה משנת ) 1645שנת  1055להג'רה(22 .
דפי .הסיפור אינו של; הד האחרו של כתב היד ,ד  ,208כתוב בכתיבה שונה
מיתר הדפי ,ונראה ש הדפי האחרוני של הסיפור לא שרדו ומעתיק אחר השלי
את הסיפור על פי דמיונו.
22
 = Dכ"י  :Berlin, Petermann I:634ככל הנראה מ המאות השמונה עשרה – התשע
עשרה 23 .דפי .מכיל את הסיפור בשלמותו.
 = Eכ"י  23:Paris 3070המאה השבע עשרה )?( 44 .דפי .מכיל את הסיפור בשלמותו.
כתבי היד של "קצת זיד וכחלא" מביאי שבעה נוסחי שוני של אותו סיפור.
הנוסח הארו" ביותר הוא בכתב יד  ,Aוהנוסח הקצר ביותר הוא בכתב יד  .Bעל א
ריבוי הנוסחי ,יש קשר ישיר או עקי בי כול .השוואת העלילות מעלה כי לגרסות
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הערביות יהודיות ) (J1, J2יש זיקה לגרסה המופיעה בכתב יד  .Aהדמיו לכתב יד A
משתק בייחוד בקטעי השירה .הקשר בי הגרסות הערביות לכתב יד  J2משתק ג
בעובדה ש הדמות הרעה של הסיפור ,צברא ,היא דמות יהודית ,כמו בגרסות הערביות,
ואילו בכתב יד  J1הפכה דמות זו לנוצרית .א יש לציי כי הגרסה המופיעה בכתב יד
 Eקרובה יותר לגרסה הערבית היהודית מאשר כתבי היד  C ,Bו .D

 .4שיבושי העתקה ותקלות במסירת הטקסט
)א( שיבוש המעיד על קשר גרפי בי' כל כתבי היד
כפי שנאמר בסעי הקוד ,ה קשרי בי הנוסחי השוני של הסיפור באי לידי
ביטוי ה בתוכ ה בצורה .להל דוגמה הממחישה היטב קשרי העתקה בי הנוסחי
השוני.
בית השיר הבא מופיע בחמישה כתבי יד של הסיפור ,א" בכל נוסח מופיעה
גרסה מעט שונה:
קטע  49להל:
מוגרי מ̇גאריהא
"אייא ̇כאלק אל ריח יא !מונ̇גי! ̇
א שית ת̇צללהא א שית תהדיהא"
139 ,Aב ,שורה :10
24
ان ﺵ! ﺡآ وان ﺵ! ﺕ %
 ي ا   دو  ر 
87 ,Eב ,שורה :19
ان ﺵ( ﺡآ وان ﺵ( ﺕ %
 >⁺ي< ا  ح دا   ر 
202 ,Cא ,שורות :13– 12
25
ان ﺵ!  *+وان ﺵ! ﺕ %
 ك ا   ﺕي  ر 
99 ,Dא ,שורה :18
ان ﺵ(   ّ+وان ﺵ( ﺕ %
 -.ل ا   ﺕي  ر 
נראה שיש קשר בי  Cל  Dלאור הדמיו בכתיב הערבי ,ללא הניקוד הדיאקריטי,
במילי ك ) (Cו -.ل ) ;  ~ ] (Dر~ ز[ ,ובמילי  (C) *+ו ] (D)  ّ+ر~ ز;  ~
[.
בית כמעט זהה מופיע ב  Aוב  .Eבכתב יד  J1שורבבה המילה ̇"כאלק" כנסמ"
למילה "ריח" מתו" בית המופיע באותו הקטע בכתבי היד האחרי .ע זאת ,בדוגמה
זו בא לידי ביטוי הקשר בי  J1ל  Aול .E
)ב( איחוד של בתי שיר
לעתי מופיע רק בית שיר אחד ב  J1במקו שני בתי שיר המופיעי ב  ,Aוכ" J1
משלב את שני בתי השיר המופיעי ב .A
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דוגמה א:
קטע  ,27בית השיר הראשו:
"חאלי בחאל< וקלבי צאר מונפטרא
יא פרחת אעדאני)!( פינא כמא ̇נצרו מות מ כא לא יבקא להו אתרא"
6 ,Aב ,שורות :5– 4
 6هم * %+ 9آ:. .ا
ﺡ  *  2و4 3+ر 5.
= ت = آن ?  (@ ) 3اAوا
 ﺡ; ا%6ا  * .! .ﻥ:وا
בית השיר בערבית יהודית ארו" מ הממוצע .חסר בו הסוגר של השורה הראשונה
המופיע ב  Aוהוא מאחד את הדלת והסוגר של השורה השנייה של .A
דוגמה ב:
קטע  ,12בית השיר הראשו:
ודא אל ענאדי
"פמא האדא ֵ
פהאדה כולהו טיב אל רוקאד>⁺י< "
3 ,Aב ,שורה 4 – 15א ,שורה :1
 هCا ا  D %وذا ا .Fدي
ا?  وا %ي  +ا B.دي
26
 )!(   J!Kا +دي
Cا آ 9اHIث ﺡ@
הדלת בכתב היד הערבי היהודי היא גרסה של הסוגר בבית השיר הראשו של ;A
הסוגר בבית השיר בערבית יהודית הוא גרסה מקוצרת של הדלת והסוגר בבית השיר
השני של .A
)ג( העתקה מאותיות ערביות לערביתיהודית
להל מספר דוגמאות המוכיחות כי בשלבי ההעתקה של הסיפור לערבית יהודית עמד
לנגד עיני המעתיק כתב יד באותיות ערביות:
2 ,1Jא ,שורה " :6ומופתרא" – 'שקרי' .השוואה לכתב יד 4 ,Aב ,שורה !H :13ا,
מלמדת שהדמיו הגרפי של האותיות הערביות  ו   ,ושל האותיות ו השפיעה על
המעתיק לאותיות עבריות ,ועל כ כתב "פ" במקו "ג" ו "ת" במקו "י"
)!Hا<5ا(.
קטע " :13כפפת" – 'הורידה' .השווה לדמיו הגרפי במקבילה ב 5 ,Aב ,שורה :13
.( 55M <) L5M
5 ,J1א ,שורות " :4–3פלו כונתו ערפתו כי חרבי" – 'לו היית יודעי מה רבה
מלחמתי)?(' .במקו המקביל בכתב יד 8) Aב ,שורה  (10כתוב  :آ @6 @.آ! Nﺡ-ﻥ
– 'לו היית יודעי מה רב צערי' .הנוסח של כתב יד  Aמתאי יותר להקשר שבו
נאמר משפט זה .הדמיו הגרפי בי ر ל ز ובי  ל גר למעתיק לאותיות עבריות
לכתוב "ר" במקו "ז" ו "ב" במקו "נ" )ﺡ-ﻥ < ﺡ*(.
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16 ,J1א ,שורה " :9פאעטא ))ד(( " – במקו /اRظ' – /התרגז' .הזהות הגרפית בי
ל גרמה למעתיק לחשוב שכתובה כא ع ,ועל כ כתב "ע" במקו "ג" .בנוס
נראה שהנחציות במילה עברה מסו המילה , ,לאמצע המילה –  ,اRظ < اRظ <
اRد.
אגד" – 'מוצא' .ההשוואה ע 140 ,Aב ,שורה   :5ﺡ' – %א
32 ,J1ב ,שורה ̇ " :13
אחד' ,מבהירה מדוע כתב המעתיק ̇"ג" במקו "ח" וציר זאת לתחילת המילה "א".
34 ,J1ב ,שורה" :10כניבהא" – ככל הנראה המעתיק התכוו לכתוב ̇"גניבהא" –
שלצדה' )ש הרי העכס נשבר מרגלה של כחלא כשירדה מסוסה( .הדמיו הגרפי
ִ
'הסוס
בי  ל  גר למעתיק לכתוב "כ" במקו ̇"ג" )ﺝ.(3!.M < 3!.
)ד( העתקה מערביתיהודית לערבית
להל נביא דוגמה אפשרית של העתקה בכיוו ההפו" – מערבית יהודית לערבית,
המעידה אולי על קשר בי  Aו  Cלהעתקה מכתב יד באותיות עבריות .כלומר ,דוגמה
זו מעידה כי בשלבי ההעתקה לאותיות ערביות עמד לנגד המעתיקי כתב יד באותיות
עבריות :
בקטע מספר  1להל מופיעה המילה הבלתי מובנת ا 3Tر במשפט* :ا  اﺕJ
ا  -Fوا ?%ل و %+زال  .6ا  %B.ا ر – 'גדלו על מעלות האצילות והפינוק ,נעדרה מה
האומללות ה)?(' .יש להניח כי המילה הבלתי מובנת ا 3Tر היא ש תואר למילה
הקודמת ا ' – %B.אומללות' .א מעבירי את המילה הבלתי מובנת ا 3Tر לאותיות
עבריות  ,אפשר לקרוא "אלכ)ו(באר" – 'הגדול' ,ש תואר המתאי ה לחריזה 27ה
למשמעותו של המשפט.
)ה( קשיי בהבנת הטקסט
במקומות רבי בטקסט נתקל הקורא במשפטי סתומי וקשי להבנה ,וא
המקבילות בכתבי היד האחרי אינ מסייעות להבנת הכתוב .להל מספר דוגמאות
לקשיי אלה:
5 ,J1א ,שורות " :17– 16פמא תנכרהו מ קומ יראעו
זמא אל ̇צי אייא אל שדאדי"
תרגו' :מה שאתה מגנה אותו)?( הוא של)?( אנשי השומרי
על רס)?( האורח בימי קשי'.
وام ا  N!Lا  ا %ادي
9 ,Aא ,שורה B  :8ه+ = 2م ا6ا
תרגו' :ומה שמגנה אות" הוא של)?( אנשי השומרי
ולפני האורח)?( יו יו )?( הקשי)?('.
הדמיו בי הכתוב ב  J1ובי  Aממחיש כי כתבי היד משקפי גלגולי שוני של אותו
בית שיר  .שני הנוסחי אינ ברורי ומשמעות המשפט סתומה .ייתכ שכוונת
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הצירו 'רס האורח' להכנסת אורחי ,א" אי הביטוי ידוע לי והמשפט מעלה סימני
שאלה.
פנצר עלא אל קצר רייאש מ אל דהב אל אחמר
33 ,J1ב ,שורות ̇ " :12– 11
ברייאחאת ̇כדיר)?( אל רייאש מ פוק אל קצר ואל ̇גא תו!דור פוק אל קצר מ אספל
ומ פוק" – 'וראה על הארמו נוצות)?( מזהב אדו בחלונות )?( (?) 28של נוצות)?( מעל
הארמו ,והשדי מסתובבי מעל הארמו ,מתחת ומעל ' .נראה שהמילי "פוק אל
קצר" בהיקרות השנייה מיותרות והמעתיק העתיק בטעות פעמיי .אי זה הגיוני
שעל הארמו היו נוצות מזהב אדו .ייתכ שחל כא שיבוש בהשפעת המילה روﺵ;.
)'חלו'( ,המופיעה ב 27 ,Bא ,שורה  .7ייתכ שהמילה ̇"כדיר" ,שאי משמעותה
ברורה ,היא שיבוש של מילה הפותחת ב "כ" – 'כמו'.
א
לב י י< הא אנא ואצל איל י י< פקיל להו יא אמ 
38 ,J1א ,שורות " :9–7יקול לביי< 
א" – 'אומר:
א קאל א<)?( מ אכועא)?( פי דיק אל ליי 
למא ת̇כאטב בהאדא אל כל 
"הנני לפקודת"! הנה אני מגיע אלי"" .הוא נשאל" :הוי אמא ,מדוע אתה אומר את
המילי האלה?" השיב (?)" :מ הבזויי)?( האלה)?("' 29.אי לדעת מה פשר המילי
"א< מ אכועא" ,וייתכ שהמילה הראשונה היא שיבוש של הכתיב הערבי اﺝ
)'אבוא'( ,והאמא אומר' :אני בא מ.'...

 .5הכתיב והלשו'
כתיבת האותיות ו"ו ויו"ד לציו'  uו iקצרות :לעתי קרובות נכתבות האותיות ו"ו
ויו"ד לציו  uו  iקצרות .כתיבתה של האות יו"ד לציו  iקצרה שכיחה יותר בכתב יד
אצרוב" – 'הכה!'; 2 ,J1א ,שורה
 J2מאשר בכתב יד  .J1לדוגמה25 ,J1 :א ,שורה ̇ " :12
אירגע" –
" :6כדבו" – 'שקר'; 14 ,J1ב ,שורה " :11אילא" – 'אל '; 1 ,J2ב ,שורה ̇ " :1
'חזור'; 1 ,J2ב ,שורה " :10מי" – 'מ '; 3 ,J2א ,שורה " :2נ̇צאמיהי" – 'שירו'; ,J2
30
3א ,שורה " :4מלי<" – 'מל"'.
כתיבתה של "תא מרבוטה"" :תא מרבוטה" נכתבת לעתי בה"א ולעתי בא"ל.
לדוגמה4 ,J1 :ב ,שורה " :2חסרה" – 'צער'; קטע "̇ :34כיימה" – 'אוהל '; 35 ,J1א,
סגרא" – 'ע'; 35 ,J1א ,שורה " :15באטייא" – 'בקבוק'.
שורה ̇ " :9
השימוש בו"ו וביו"ד לציו התנועות הקצרות  uו  ,iוכ השימוש המעורב של ה"א
ואל" לציו "תא מרבוטה" ,מזכירי במעט את מאפייני הכתיב הקדו כפי שתיארו
בלאו והופקינס 31,א על פי שאי המשכיות בי שתי שיטות הכתיבה .נראה כי
בטקסטי בערבית היהודית המאוחרת שלפנינו נמצא ,אלה לצד אלה ,מאפייני של
הכתיב הקלסי ע מאפייני של הכתיב החדש ,המזכירי את הכתיב הקדו.
הכינויי החבורי לגו שלישי" :הו" ו"הי" :בדר" כלל מופיעי הכינויי
החבורי לגו שלישי יחיד ע ו"ו או יו"ד בסופ ,בהתא לכללי הניקוד הסופי של
הערבית הקלסית .כתיבה זו זהה ללשו שב 'ספר פרקי אבות ע פירוש בלשו ערבי ',

"˜ˆ˙ "‡ÏÁÎÂ „ÈÊ

32

המיוחס לדוד ,נכדו של הרמב" ,כפי שתיאר יהושע בלאו .לדוגמה1 ,J1 :ב ,שורות
" :15–14למא פרג טראד מ כלאמהי סאר אילא מחל מקאמהי ונא אל מל< נומ
יסיר" – 'כאשר סיי טראד את דברו הל" אל מקו מושבו והמל" יש שינה קלה';
7 ,J1א ,שורה ̇ " :8
פווגדתהו מתפכר מתחסר" – 'מצאה אותו מהורהר ודואב'; ,J1
1ב ,שורה " :2פלמא פרג מ וצייתהי קאל להו ולדהו" – 'כאשר סיי את ציוויו אמר
לו ילדו '.
ציו' "התנווי'" :לעתי קרובות מצוי בטקסט "תנווי" .באופ כללי ,סימו
"התנווי" מופיע יותר בקטעי השירה מאשר בקטעי הפרוזה 33 .בכתב יד  J1מצוי
"התנווי" על פי רוב באמצעות נו" ,כפי שנית לראות בשתי הדוגמאות הראשונות
בפסקה הקודמת .ראה ג בקטע " :25לא תחמל המ ולא גמ".
לעתי רחוקות מופיע "התנווי" ב  J1באמצעות ו"ו ונו" ) ו( .ראה קטע " :17ל
יכו פינא מליכו"; קטע " :46קאל קאלו" .להבדיל מכתב יד  ,J1ב  J2מופיע סימו
ה"תנווי" לעתי רחוקות באמצעות נו" ולרוב באמצעות אל" ונו" ) א( או יו"ד
ונו" ) י( .ראה לדוגמה בקטע " :40צאר באהיתא מותחיירא"; קטע " :41פמא
עס יר אינהו עלא כול
זילתא! בי ברא לטיפא ראחימא"; קטע " :42עלייה כול אמרי 
ֵ
קד יר".
שייאי 
שינויו של משקל  fiʿ a̅lל  :fuʿ a̅lישנה נטייה להפו" את התנועה  iהקצרה במשקל
רוגאל"
 fiʿ a̅lל  uקצרה ,בייחוד בהגייה אחורית/נחצית 34.לדוגמה9 ,J1 :ב ,שורה ̇ " :4
– 'גברי '; 2 ,2Jא ,שורה " :6כובאר" – 'גדולי'; 33 ,J1א ,שורה " :9פוראק" –
'פרידה' .ג נטייה זו מצויה ב'ספר פרקי אבות' שהוזכר לעיל.
הכינויי הרומזי :בסיפור נעשה שימוש רב בכינויי הרמז הקצרי "די" ו "דא".
נראה כי אי הקפדה בשימוש בצורות אלה על ההבחנה בי שמות ממי נקבה לשמות
ודא אל ענאדי" – 'והאבד הזה '; ש" :מ דא
ממי זכר .לדוגמה ,קטע ֵ " :10
מכאפאת" – 'מ הפחדי האלה'; קטע " :51תר< די אל ̇גבאל" – 'עזב את
>⁺אל< ̇
ההרי האלה'; קטע " :53מ די אל טריק" – 'מ הדר" הזאת '; קטע " :59די אל
35
מכא" – 'המקו הזה'.
התחילית "נ" לגו מדבר בעתיד :נמצאה דוגמה אחת בלבד לשימוש בתחילית
נונצור" – 'אני רואה'.
"נ " לציו העתיד של גו ראשו יחיד 36.קטע ̇ " :49
התחילית "ב" לפני צורות פועל בעתיד :נמצאה דוגמה אחת לשימוש של
התחילית "ב " לפני פועל בעתיד לציו פעולה מתמשכת בהווה21 ,J1 37:ב ,שורה :16
"וקאלת יא אב עמי באחוס באני טאיירה" – 'אמרה" :ב דודי ,אני מרגישה שאני
מרחפת"'.
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 .6מסקנות
על המורכבות בקביעת הגרסות המקוריות ובקביעת זמ חיבור של סיפורי בעלי
מאפייני הדומי לסיפורנו ,אשר חוברו בימי הביניי ,נית ללמוד מ המורכבות
שבקביעת הנוסח המקורי של סיפורי 'אל לילה ולילה' 38.בבירור הנוסח הטוב ביותר
מבי כתבי היד ,אתייחס רק לכתבי היד באותיות ערביות ,מפני שכתבי היד בערבית
יהודית אינ שלמי ,וממילא כבר נאמר שה קרובי לנוסח  Aשל הסיפור .גרסות
 Bו  ,Dהקצרות יחסית ,מספקות את הגרסות הטובות ביותר .אדגיש כי עובדה זו אי
בה כדי להוכיח שה המקוריות ביותר ,ודווקא כתבי יד אלה ה המאוחרי ביותר
מבי כל כתבי היד של הסיפור .לאור האמור לעיל ,ומתו" השוואה שיטתית של בתי
השיר בכתבי היד השוני ,אני נוטה להניח כי ל'סיפור זיד וכחלא' חוברו לפחות שתי
39
גרסאות ,ומתוכ צמחו הנוסחי שלפנינו.
על פי התרשמותי מבחינת קטעי השירה )ראה לעיל ,סו סעי  (2ואוצר המילי,
מתקבלת על הדעת ההנחה כי הסיפור חובר לראשונה בצפו אפריקה ,א" עניי זה עוד
טעו בדיקה.
השפע של בתי השיר המשולבי בסיפור ,הכתיבה המחורזת ,אורכו של הסיפור,
מאפייני מסירתו בעל פה ושפתו השזורה מרכיבי עממיי – כל אלה מלמדי
שהסיפור הועתק למטרות של דקלו ,הצגה חיה או הקראה בפני קהל .מקריאת
הסיפור עולה הרוש שהצליל והמקצב ה המרכיבי החשובי ביותר שלו .מספר
המילי והמשפטי הבלתי מובני בסיפור עולה בקנה אחד ע טענה זו .אני נוטה
להאמי כי המעתיק או מספר הסיפור אולי לא הבי בעצמו כמה מ המשפטי ששזר
בחריזה כה יפה 40,ולנגד עיניו עמד בעיקר הרצו לבדר את צופיו .לפי הבנתי" ,קצת
זיד וכחלא" הוא אחד הסיפורי שהוקראו בכיכרות ,ברחובות ובבתי הקפה לפני קהל
41
מזדמ ,מאז ימי הביניי ואולי עד עצ היו הזה.
הסיפור הועתק לערבית יהודית בהשפעת המפגש הבי תרבותי והיחסי הקרובי
של המוסלמי והיהודי בימי הביניי 42.משיבושי ההעתקה ומ התקלות במסירת
הטקסט נית ללמוד כי הסיפור הועבר מ החברה המוסלמית אל החברה היהודית;
כתבי יד של 'סיפור זיד וכחלא' הועתקו מאותיות ערביות לערבית יהודית ,א כי
אולי ג בכיוו ההפו" )כלומר ,מערבית יהודית לערבית(.

 .7הקטעי מתו -כתבי היד בערביתיהודית
)א( הקטעי המוהדרי
רוב הקטעי המובאי להל לקוחי מכתב יד ,J1כתב היד הארו" בערבית יהודית
מאוס פירקובי'; כתב יד  J2צור במלואו )שני דפי( לקטעי אלה במקו
המתאי בעלילה )קטעי  .(44– 40מכיוו שכתב יד  J1חסר ואינו מכיל את תחילת
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העלילה ,הושלמו קטעי אחדי מתו" כתב יד  ,Aהקרוב ביותר לנוסח המופיע ב J1
וב  .J2הקטעי נבחרו על פי חשיבות ומרכזיות בעלילה.
להל רשימת הקטעי לפי הסדר; היקפ מגיע לכרבע מ הגרסה הארוכה של
הסיפור :קטעי  ;A – 7– 1קטעי  ;J1 – 19–9קטע  ;A – 21קטעי ;J1 – 37– 23
קטע  ;A – 39קטעי ;J2 – 44–40קטעי .J1 – 70–46
כדי לא לסרבל את מער" ההפניות לכתבי היד שבאותיות ערביות ,ומכיוו שרוב
הקטעי המקבילי הכתובי באותיות ערביות שוני מ הטקסט בערבית יהודית,
בייחוד בקטעי הפרוזה ,תובא מקבילה מכתבי היד הללו בהערות השוליי רק כאשר
היא מסייעת בידי הקורא להבנת משמעות הכתוב וצורתו .מעטי יחסית המקרי
שבה נית היה לפתור קשיי בהבנת הטקסט בעזרת המקבילות ,ולעתי קרובות ה
קשות לא פחות מ הטקסט בערבי ת יהודית.
התרגו צמוד לטקסט הערבי ככל האפשר ,ה בבחירת המילי ה בתחביר.
)ב( העיצורי ושיטת העתקת בקטעי הסיפור
לשני כתבי היד העיקריי J1 ,ו  ,J2שיטה דומה בכתיבת העיצורי .העיצורי ج ,خ,
ف נכתבי בדר" כלל באותיות העבריות המקבילות בתוספת נקודה מעליה"̇ :ג",
̇"כ""̇ ,פ" .יש הקפדה רבה יותר על כתיבת הנקודה מעל העיצור "פ" מאשר על
האותיות האחרות .בקטעי שלהל לא הובאה הנקודה מעל האות פ"א.
خ סופית לא נכתבה בדר" כלל ע נקודה מעל האות העברית ) ̇"""( ,א" ניקוד זה
נוס בהעתקה לש האחידות  .ك בסו מילה נכתבת ברוב המקרי באות העברית
המקבילה בתוספת דגש בתוכה ."<" :במקרי שבה הדגש הזה חסר ,הוא נוס
בהעתקה .במקרי שבה הדגש מופיע בטעות ,הוא הושמט בהעתקה.
העיצורי ظ ,ض אוחדו ושניה כתובי"̇ :צ" .במקרי שבה הניקוד הדיאקריטי
חסר ,הוא הושל בהעתקה .כאשר הניקוד הדיאקריטי מופיע בטעות ,הוא הושמט
בהעתקה .בכתב יד  J2האות غ נכתבת כמו ج ,ללא הבחנה"̇ :ג" .בקטעי שלהל
הועתקה אות זו ללא הנקודה שמעליה .העיצורי ث ,ذ אינ מובחני ב  J1וב ;J2
ה כתובי באותיות העבריות המקבילות ללא נקודה מעליה" :ת"" ,ד" ,וכ" ג
הועתקו.
הטקסט באותיות ערביות )כתב יד  (Aהועתק בדר" כלל בדיוק כפי שהוא מופיע
בכתב היד ,למעט מקרי מעטי" .תא מרבוטה" בסו מילה נכתבת במקצת הדפי
ללא ניקוד דיאקריטי ,והניקוד הזה הוכנס בהעתקה .לעתי חל בלבול בי د ל ر ,בי و
ל ر ובי  ל  ,וטעויות אלה תוקנו בהעתקה .במקרי מסוימי הוסי המעתיק או
גרע ניקוד דיאקריטי ,וא טעויות אלה תוקנו בהעתקה .האות ك שבסו מילה כתובה
בכתבי היד כמו שהיא כתובה בתחילת מילה ובאמצעה :آ; אות זו הועתקה בסו
מילה כנהוג :ك.
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)ג( סימני ההעתקה והתרגו
סימני המופיעי בהעתקה ובתרגו:
מספר עמוד.
] [
מילה בלתי ברורה או תרגו מסופק.
)?(
סיומה של דלת בבית שיר )מופיע בהערות השוליי(.
/
סיומו של בית שיר )מופיע בהערות השוליי(.
//
סימני בהעתקה:
השלמת אותיות או מילי מטושטשות ,דהויות ,אכולות,
> <
וכדומה.
השלמת אותיות או מילי הנחוצות לקריאה וחסרות בטעות
< >⁺
בכתב היד )א" לא מפאת קרע ,כת וכיוצא באלה(.
אותיות או מילי הכתובות מעל השורה או בגיליו )בשל מחסור
) (
במקו בשורה ,או כדי להחלי טקסט מחוק או
בלתי ברור(.
אותיות או מילי מיותרות.
} {
אות שהחלי Bהמעתיק באות אחרת ,על ידי כתיבת האות המתוקנת
)) ((
עליה .האות שהוסי המעתיק מופיעה מיד אחרי הסוגריי
הכפולי.
א
מחיקה בכתב היד.
אות אחת בלתי מזוהה .מספר הנקודות שווה למספר האותיות.
.
סימ קריאה בסו מילה מציי כי חל שיבוש לשוני כלשהו במילה
)!(
בכתב היד  ,א" השיבוש לא תוק כי ייתכ שהוא משק תופעה חיה
של השפה.
מילה התחומה בי שני סימני קריאה כתובה בצורה מוטעית בכתב
! !
היד ,או שאחת מאותיותיה שגויה ,כי המעתיק לא הבינ Cאו שחל
בה שיכול אותיות .המילה המתוקנת מופיעה מיד אחריה.
סימ קריאה אחרי אחת מאימות הקריאה מציי חריגה מ הכתיב
!
הערבי הקלסי .כתיב מלא זה לא תוק.
ספק לגבי קיומה של ההשלמה ,מפני שהד קרוע או דהוי מאוד.
> <?
קו עילי מסמ חרוז.
אא
א 
 
כתיבה מודגשת מציינת אותיות גדולות בכתב היד.
אאא
שומר ד.
/ /
הקטע לא הוהדר ותוכנו הובא בקיצור בסעי המקביל בתרגו.
←
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סימני בתרגו:
תוספת מבהירה או מפרשת.
) (
תמצות של קטע מ העלילה שלא הוהדר.
אאא
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ב .הקטעי המוהדרי
מקור
رّﺡِ مْ رب  cو? ﺕ cFذآوا
رّﺡْنِ ٱ َ
1] .1ب[ *ِْ4مِ ٱ َّ ِ9ٱ َ
>⁺و<ا  439ا 93!H* @6واﺡ @Bوا -6واآم وا  Nوارﺡ@ !
 Lو>ﺕ%م< و = N4اﺡد  Dا?@ اﻥ 9آن   @ %+ا -ان
وا?وان  eF* = 2ا  وك = اه ا ;%

و N 4ا dF
وا  4وك و %+آن ذوا  -6وf 4ان وا 94ا  2ا * IHن و6 %+ش
= ا % Fت 
ا6ام و @ ز 9+ا  445* ? 9و? hRم و* %Fذا 2
رز 9+ا  9ﺕ 45.3* = % *  Fﺝـ =! < >⁺و %+ق d5* 46ﺡ;
ا 4ن ا* .ا -ن )وآن( و 4 %+ا K !3Bاد و 4ا 6 !Hdﻥن
C dا  2ا  2* 2ا   47= %ا dد وا?ﻁن *ا 
اﺕ Jا  -Fوا  %
?ل و %+زال  .6ا ! %B.ا 3Tر! ا  48 3Bو %+ح
* ا*ه  ; Rا رح و %+زال  9.6ﺝ! lا @ وا  @Hوا ﺕر } ا {ح
و %+آن Tف  = !6ﻥا  Jا -ن وmوف ا ﺡد Aن و %+آن
ﺕ 2ا  ! c ? = %اﻥ و? !Hاﻥ >⁺ا < !R 49ﺡ; ا*!
ا  2ا ) * IHن(

 .2ل ا اوي راد ا*ه ذات م = * eFا? م ان Tج *
و 5ح * و 5ﺝ   9B eF* 6ا 3اري وا ود ن
واﺡ! ا Fر *ن وا ا وا %3ان 5ح *Cا  2وﺡ زوال ﺝ!l
ا M @A/ (n )Lج2] /أ[ M @Aج * = ﺡ  9ذا  2ا !م وه

תרגו
הקל ואל תקשה,
1] .1ב[ בש הש הרחו והחנו ,אלוהי ֵ
סיפרו ,ואלוהי הוא היודע טוב ביותר את נסתרו ,והעושה
אית ביותר והמחזק ביותר והמוקיר ביותר והנוהג בחסד
ביותר והמוחל ביותר ,על מה שהיה וחל מסיפורי העמי,
והעתי .היה מל" ,מ המלכי
שבזמ הקדו ,הדור שעבר ִ
ממשפחת גיבורי המלחמה 50וההליכות ,שהיה בעל כבוד
ושלטו ושמו המל" אלגצ 'בא )כלומר :הכעס( .הוא הגיע
לגיל מתקד ואלוהי )טר( זיכה אותו לא בבת)?( ולא
בב .אחר כ" העניק לו אלוהי יתעלה שני ילדי ,שני
בני יפי ,אשר הצטיינו בצחות לשו ,בני הדור .לבכור
קרא בש טראד ולצעיר קרא בש ענא .השיג המל"
באמצעות שני בני אלה את רצונו ואת שלוותו .ה גדלו
במעלות האצילות והפינוק ,נעדרה מה האומללות
הגדולה 51 ,ואביה שמח בה שמחה מרובה; נעלמה ממנו
כל דאגה ,עצבות וצער .הוא חרד לה מפני צרות החיי
ואסונות הזמ 52.שני הבני האלה לא היו נוסעי ולא היו
משני את מקו מגוריה אלא למאהלו 53של אביה,
המל" אלגצ'בא.
 .2אמר המספר :רצה אביה ,ביו מ הימי ,לצאת ע
שניה ולשמוח בה ולהראות לה כמה מממלכותיו,
במדבריות ובעמקי ,מקומות הנוודי ,הכפרי והערי.
הוא היה מלא אושר מכ" ,ושניה )ידעו( את חדלונ של

36
¯ÔÂÒÁ ÏÁ

.3

 %.و ل ه pCا?*!ت

 رب  ﺡ.ن  .ن
  !!6 54 !.آ @ *;F.
و  %+ = %ق)!( ا %3ور ) qا (c
= *  %Fآ @. .ا*!(?)3
* د وا Fوف ﺵع @
وآCا ا ?K @! ;6
و %+اﻥ :.* B @:واﺡم
وﺕ* .ﺝ lا ك *4ه@
و+ت ﺡcدي ﺝ! Fآ@
 %+ﺵع  ﺵق ا h3د و(*)R

 دا   ا 4  2ن
ورز .+ﺡ Kاد و.6ن
و%+وده@ ﺕdR Bن ا 3ن
ز .+ﺡ * hاﺡ-ان
ﺵ 55.و* %+ @Fز .ا ا?وKن
ا %ا و =4آ ر وا  %ان
و 3+ =!* !4ا *Fن
واﻥ ا ع ا   2ا 3LHن
واﺹ 3ع  6ا+ان
ذآي وﺹت * ;F.وان

הקשיי כול )כלומר :לא ידעו קושי מהו(2] .א[ אחר כ"
יצא את ממאהלו ,ביו ההוא ,כשהוא מדקל את בתי
השיר האלה:
 .3שיר' :הוי אלוהי חנו ועושה חסדי
זה אשר תמיד בעל המלכות ,הוי סולטא
עשית עמי חסד ,הוי נדיב,
וזיכית אותי בטראד ובענא
שני בני אשר עלו )ביופיי( על הירחי בשמי
וקומת כ)גובה( ענפי עצי המורינגה
56
אחרי שאני )על חסרונ( התגברתי)?(,
זיכית אותי באושר נטול עצב,
באמצעות הנדיבות והחסד התפשטה לה
גדולה ,ובאמצעות בינת קישטו את היישובי
וכ" הגבורה שלה מרחיקת
לכת ,וגופ יפה כמו עיניי יפות ותינוקות שנולדו,
נער" שלטוני בארגו ובסדר ,וכDבד,
זכיתי לש )טוב( בי שבטי הנוודי
רוחשי לי כבוד המו המלכי כול,
אני הגיבור ,המול" ,אלגצ 'בא
גברתי על המקנאי בי ,כול,
והפכתי לעליו בי שווי המעמד.
התפשט ,במזרח האר ובמערבה,
שמי ,וחייתי חיי רווחה וביטחו.
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وا 5H4ا  9ا ) = @!:Fا (T
رب ا 3Fد ا اﺡ %ا .ن
 .4ل ا اوي  غ ا  2ا *IHن = اﻥد هCا ا?*!ت ا ﺡ4ن
4ر *و?د pﺡ * tﺡ 9B %و*hد pو6د * ا?! اوKﻥ
R =! 4ﻥ!= ﺡ!= cور = ]2ب[  4دات  آام ا? ان و?u
ا .ر * p Iوا 3+ا ! *ظ  pﻥم ا  2ا 3LHن ﺕ 2ا !; .!3
ها! ﻥ @  ﻥ 9و  C Cاﺡ 9hاذا ري 57هﺕ Nوه ل  9ا@6
ا  ا  2ا 3LHن ان 6 = * %+ك ا   +ل  %F4ا ﺡ ل 
 l4ا  2ا * IHن = ا ﺕ NهCا ا ل وا * ن اق = 9.
وه 6ب ) 6-ن( و %+اﺡ Lاو?د pا?ﺕ 58 =!.ا ! 9وﺝ=!* c
 9 %واﺵر . * Fم ا Cي را pوه  %.و ل

 %  .5ﺡن ﺡ! .اذ اﺕ!. .
وﺡ   . f4و36 4ﺕ
و? 6د  +ة و? 6د  *
و %+ﺝﻥ هﺕ 3 Nﺕ
 آ LM ..ا Fج *ﺹاري)!(
و? ﺵ 5ا %4ا  3ﺕ-5ع  )cﺕ(

אבקש מחילה מאלוהי העצו על החטאי
ריבו הבריות ,היחיד ובעל החסדי'.
 .4אמר המספר :כאשר סיי המל" אלגצ'בא לדקל את
בתי השיר היפי האלה ,הל" ע ילדיו עד שהגיע לגבול
ממלכתו וארצו ,וחזר ע שניה למולדת כשה
בריאי ,שלמי ,שמחי ומאושרי2] .ב[ הוי אדוני,
הוי מכובדי ,לפתע הפנה היו עור ע אורו והגיע הליל
בחשכתו .יש המל" אלגצ'בא בלילה ההוא .בעוד הוא
יש את שנתו ומחלומותיו נהנה ,הנה הוא רואה קורא
והוא אומר לו' :דע ,המל" אלגצ 'בא ,שנותר ל" לחיות
מעט ,התכונ ללכת )לעול הבא('! כאשר שמע המל"
אלגצ'בא מ הקורא את הדברי האלה ואת ההודעה
הזאת ,התעורר משנתו כשהוא מפוחד ומבועת .כינס את
שני ילדיו והושיב לפניו ,והחל לספר לה את החלו
שראה ,ודקל:
 .5שיר' :הגיע זמני ,הנה בא אלי מותי,
מעמדי ירד וזלגה דמעתי
אי לי עוד 60כוח ואי לי עוד קיו,
בא אלי קורא שבישר את מותי
ולא הסתיר ]הקורא)?([ אותי; זעזע האבק את ראייתי)?(
ולא ראיתי את אריות הבר נבהלי מגבורתי
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ﻥ-

ﺡ!ﺕ وا -ن  %+اﻥL

و آﻥ ا? م ﺕي *%!Fه
! ﺡ  3ت ? دا9 F

59

وا 5H4ا ; ا  = @!:Fا T

و %+زارﻥ آس ا ت )Lﺕ(
4ر ﺹ3ح *+

!.

ر 9* .!Iﻥ @Fا   Lا  3
} Fا{ا  9ا Fش !M 5H

وا ت * = .5

 .6ل ا اوي  F4ا او?دK pاد و6ﻥن ه pCا?*!)ت( =/
ا*ه3] /أ[ = ا*ه ا  2ا * IHن  +ا   9وا %ﻥ اﻥ *H
= ا  =!.cهCا ا  Fآ 9واﻥ  = N Mا ت )و>⁺ا< ت( *ب
}?{ د = (%* ?) pا M%ل ا ! @A 9ان و .6 p%ن ا ﻥ  %ا .F
 ا ا ت وﺝ Fل
  .7ا ت اL = .

ا ت   lا xا
 2c5. 6ﺹ 
← .8

*!= ا  61F.وا 
م ا !; ﺕ

עברו חיי והזמ כבר אזל,
ביקרה אצלי כוס המוות ,את נוכחותי
הימי אינ מכילי את אלה הרחוקי,
נהיה בוקר והתקרבתי אל אבדוני
ברו" בוא" מוות ,שאי מנוס ממנו,
אנו שבעי רצו מג ֵזרתו הטובה על הברואי
אבקש מאלוהי העצו למחול על החטאי
אולי אלוהי ,כס המלכות ,ימחל על חטאי'.

 .6אמר המספר :וכאשר שמעו ילדיו ,טראד וענא ,את בתי
השיר האלה ]3א[ מאביה המל" אלגצ'בא ,אמרו לו:
'אבינו ,אתה הגעת לגיל" ואתה מפחד מ המוות) ,המוות
הוא( שער שאי מנוס מלהיכנס אליו' .אחר כ" שר בנE
ענא על עניי המוות והחל לדקל:
 .7שיר' :המוות כילה את מי שחל,
והמוות מכלה את מי שנשאר
המוות יאחד בקבר
בי זה החי חיי ארוכי ובי האומלל
את יו הדי תפגוש)?('.
עשה לעצמ" טובה,

 .8המל" חול פעמיי נוספות את אותו חלו ,ובו נאמר לו
שהוא עומד למות וכ שבנו הבכור יהרוג את בנו הצעיר.
הוא מכנס את ילדיו ומצווה עליה לנהוג ביושר זה כלפי
זה.
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 .9אמר המספר :וכאשר סיי את צוואתו אמר לו בנו' :אבי,
החיזיו הזה )הוא בחזקת( חלומות מבולבלי .שלא
י טרידו אות" הדברי האלה ושמע ממני את מבנה
)השירה( הזה ' ,והתחיל לדקל:

1] .9ב[ קאל אל ראוי פלמא פרג מ וצייתהי קאל להו ולדהו
יוהמ<
א פלא ֵ
א א̇צגאת אחל 
יא אבתי האדה אל מנ 
האדא אל כל 
א ואנשא יקול
א ואסמע מני האדא אל נ̇ צ 

ודא אל ענאדי
 .10שער פמא האדא ֵ
פהאדה כולהו טיב אל רוקאד>⁺י<
חלמ
וליס יכו פי א̇צגאת ֵ
צחיח ולא פיהי אעתקאדי
פלא תא̇כוד לקלב< אצל מ דא
>⁺אל< מ̇כאפאת ולא ̇צ אל פסאדי
פכי אקתול ֵענא ואעיש וחדי
פריד לא מעי ולא אסתנאדי
ולא קסות 62אקטע ימיני
א" מ שו אל ֵענאדי
פקתל אל ̇
ולא אנא ̇גאהל ̇וכסיס קומ
ולא אנא דהלא קד עד אל רשאדי
וקתל אל א̇" אע̇צ מא יכו
!ואפשא! ואפחש 63מא אתא ביי אל עבאדי
פעל
>ולא< אר̇צא בהי מ ֵ
גירי פכי יכו האדא מוראדי

 .10שיר' :מה זה)?( ו)מה( האבד הזה)?(,
כל זה הוא תנומה טובה,
דבר נכו ,ואי בו אמונה,
אי בחלו מבולבל
אל תיקח ללב" כלל את
החששות האלה ולא מחשבה על רוע,
אי" אהרוג את ענא ואחיה בגפי,
בודד) ,ל(לא עוזר ו)ל(לא תומ"
ואי )בי( אכזריות שאחתו" את יד ימיני,
שהרי רצח אח הוא השלילי )במעשי( המרדנות
אני אינני חסר רחמי) ,ואינני( מקבוצה בזויה,
ולא מבולבל שאינו הול" בדר" הישר.
רצח אח הוא )הפשע( החמור ביותר שיכול להיות,
והנתעב ביותר במה שקורה בי הבריות,
ולא תנוח דעתי א יהיה זה מעשה של
אחר ,אז אי" יכול להיות שזהו רצוני?'.

← .11

 .11האב מספר לבניו על חלומותיו ,שבה נאמר לו כי בנו
הבכור יהרוג את בנו הצעיר ,וכ שלו עצמו נותרו ימי
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2] .12ב[ קאל אל ראוי ו̇געל יע̇צהו ויז̇גורהו וי̇כברהו
̇
ות ג בר ובנא
באכבאר מ מ̇צא מ אל אומ ומ ט גא וב גא ̇
ועמר תו מאת ואתק בר תו אנשא יקול
 .13שער לא תאמ אל דהר א אל דהר ינקלבו
פכ קלוב ראת מ ̇גופהי אל עטבו
פיאכוד אל נאס רגמ מ קצורה
̇
באל קהר מנהו ולא יובקא להו ארבו
64
פאנצור לדונייאכו כ שאלת וכ ̇כפפת
̇
מ אל מלו< אלדי האדא להא אל רותבו
א אל איי אל חוכמו )מלו< ואבנא אל מלו<( ומ
כאנת להו תונצב אל ראייאת א רכבו
איי אלדי חכמו חכמו /פי3] /א[ פי אל ̇כלק מא עדלו
רהנו חק במא אכתסבו
ראחו וקד ֵ
איי אלדי עמרו מ ̇גהלהו ובנו
ומאתו ובנייאנהו מ בעדה ̇כרבו
אצחת מנאזלה מ בעדה דתר
̇
65
טלבו
מא
קט
מנהא
ינאלו
ול
66
סקאהו אל מות כאס לא מרד להו
ונחנו מ בעדהו נסקא במא שרבו

ספורי לחיות .הוא משביע אות לנהוג כבוד זה בזה.
 .12אמר המספר :החל )המל"( להטי לה ,לנזו בה
ולספר לה ידיעות על מי שחל מ העמי ,מי כפר ,חמד
בגובה לב ,בנה והקי ,ולאחר מכ מת ונקבר .אחר כ"
התחיל לדקל:
 .13שיר' :אל תבטח בגורל ,הרי הגורל מתהפ";
מה רבי הלבבות הרואי בתוכו את האבד
והוא ייקח את האנשי ,בעל כורח ,מארמונותיה,
בניגוד לרצונ ,ולא תושאר לה תכלית.
הבט על עולמכ – כמה )מלכי( העלה וכמה )מלכי(
הוריד ,
מ המלכי אשר זאת לה המעלה)?(,
המלכי ובני המלכי ,ומי
שהורמו לכבוד הדגלי כאשר רכבו
היכ ששלטו ]3א[ בברואי ,לא נהגו בהגינות;
ה חלפו )מ העול( ,ומושכנו )המלכי( ,באמת ,בעבור
מה שהשיגו
היכ שהקימו ובנו )המלכי( ,מרוב בורות,
מתו ,ובנייניה אחריה חרבו,
נמחו בתיה אחריה כליל,
ה לא זכו כלל למה שאותו ביקשו
ִהשק המוות כוס) ,שאת גזרתה( אי להשיב,
ואנחנו ,אחריה ,נושקה במה ששתו )ממנו('.
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.14

.15

א ואמתנע מ אל
 .14קאל אל ראוי תו א אל מל" תמר̇ איי 
גב י וצעדת
א וחצל אל אני וערק מנהו אל ̇ 
שראב ואל טע 
אל רוח לרב אל עאלמ י פגסלוהו ו̇גהזוהו ודפנוהו פבכא
טראד וא̇כיה עינא ו̇געל באל אשעאר ינעיה

.17

.16

 .15שער קד מאת מ כא באל מערו יפת̇כרא
ואגרא דמועי עלי אל ̇כדי תנחדרא
̇
אנוח ואבכי עלא מ כא סטותהו
ותנפטרא
ֵ
תקרע קלוב אל ֵעדא מנהא
כאנהו ל יכו פי אל מלו< מוחתרמ
מונתצר>⁺א<
̇
באל סעד ואל ̇גוד ביי אל נאס
ולא וראח ו̇כלאני בחצרתהי
אנעו!ה טול אל לייאלי דאימ חצרא
עלא נעמל נעמ כאנת בנא רגד
תגיירת ונאת למ קד סכ אל חפרא
מ בעד פורקתהי קל אל נציר לנא
וצאר צחו אל לייאלי בעדהו כדרא
א ינעי אביה אל א̇כר באבייאת
 .16קאל אל ראוי פ̇געל עינ 
א יקול האדהי אל אבייאת
ֵחס 
3] .17ב[ שער חאלי בחאל< וקלבי צאר מונפטרא
יא פרחת אעדאני פינא כמא נ̇צרו מות מ כא לא
68
יבקא להו אתרא
מא כא אחסננא ואל דאר ת̇גמענא

אמר המספר :לאחר מכ חלה המל" מספר ימי ונמנע
משתייה ומאכילה ,נשמעה אנחתו ,זיעה נגרה ממצחו
ועלתה רוחו אל בורא עול .רחצוהו ,הכינוהו לקבורה
וקברוהו .בכו טראד ואחיו ענא והתחיל )טראד( לספר על
פטירתו באמצעות בתי שיר:
שיר' :מת מי שהיה באמצעות החסד מתפאר
דמעותי ,על שתי הלחיי ה ניגרות
ַ
והזיל את
אני מקונ ובוכה על מי שהייתה גבורתו –
בגללה היו נקרעי לבבות האיבה ונבקעי
כמוהו לא היה במלכי מכובד,
במזל ובנדיבות; אשר ההמו מחכה לבואו
הפנה עור והל" ,וזנח אותי ע מועקה,
אתאבל עליו כל הלילות ,תמיד עצוב,
מה טוב ,היו לנו חיי נע ורווחה,
אשר השתנו ועברו מאז ששכ בבור.
אחרי פרידתו פחתה התמיכה בנו
והפכה צחות הלילות ,אחריו ,לקדרות'.
67
אמר המספר :והתחיל ענא לספר על פטירת אביו ג כ
בבתי שיר יפי ,ודקל את בתי השיר האלה:
שיר3] :ב[ 'מצבי שווה למצב" ולבי הפ" שבDר,
אויבי נגדנו ,כאשר ה מביטי במותו של
ַ
הוי שמחת
זה שלא היה משאיר לה זכר )לו היה נשאר בחיי(,
מי 71שהיטיב להתנהג אתנו ,והבית איחד אותנו;
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̇גאת אלייהי סהא אל מות מוסרעת
פציירת חאלנא מ בעדהי עברא
 .18קאל >⁺אל ראוי< תו אנהו נצבו ̇כיימת אל חוז עלי
א
א לא כנהו 73עלא אכל טע 
קבר אביה מודת 72איי 
א קאל
א וכאנת תל< עאדת אל קוו אל ֵל י 
ושורב מוד 
אכאבר ואזאלו מא כא

אלייה אל סאדאת ואל
ֵ
ואתת
כואטר וקאלו להו בעד אל תעזייא

ענדהו מ קב̇ אל ̇
את אתרכו
את ומ ̇כל מתלכו מא מ 
וסאד 

אנתו מלו<
את ואלתפתו אילא אר̇ צ כ ו ובלאד כו )(
ענכו אל סכר 
א מא תצלח
גנאד כ ו פא אל אחז 

ואחכמו ממלכת כ ו וא̇
א
חז 
א פתרכו מא כא להו מ אל א 
אלא לל נס ו 
א ורכבו אל ̇כיול
ואנתבהו לאצלא)ח( אל רעייא ואל בלד 
אד וטלבו /אל4] /א[ אל כש עלא אל ממאל< ואל
גיי 
אל 
̇
אר
אמצ 

אר פי אל בלאד ואל
כב 
א 
אד פשאעת להו אל ̇
בל 


עיישנא צאפיי מא ענדנא כדרא
חתא אתאנא חסא אל מות פרקנא
ממ נחב וחאלת דונהו חופרא
כאנהו ל יכו פינא מליכו להו
נאמוס יאוי אל ̇כאיי אל חדרא
69
קד כא עונ ודו̇כר פי אל מדיק
אידא ̇גד אל עדא מוציב 70אל ראי ואל̇כברא

חיינו חיי נוע ללא רבב
עד שפקדה אותנו חרב המוות והפרידה אותנו
מיקיר לבנו ,הפריד בינינו בור,
כמוהו אי בינינו מל" אשר יש לו
חזו ,הנות מקלט לפחד החשש,
הוא היה מסייע ,ואוצר בעת צרה.
כאשר היה מבתר את האויב היה גובר ברעיו מבריק
ובמומחיות
הגיעו אליו ִחצי המוות במהירות,
והפכו את מצבנו אחריו לקודר '.
 .18אמר המספר :לאחר מכ הציבו את סוכת האבלי על
קבר אביה למספר ימי ,אבל אכלו ושתו יי; זה היה
מנהגו של ההמו הבזוי 76.אמר )המספר( :ובאו אליה
המושלי והחשובי וסילקו מה את מועקת הלבבות,
ואמרו לה לאחר התנחומי' :את מלכי ושליטי,
מי שהשאיר אחריו )בני( כמותכ לא מת .היפרדו מ
הייסורי ופנו אל אדמתכ וארצותיכ והשתלטו על
ממלכתכ וחייליכ ,הרי העצב אינו ראוי אלא לנשי'.
עזבו )מאחוריה( את יגונ ופנו להיטיב ע הנתיני
והערי; רכבו על סוסי אבירי וביקשו ]4א[ לסייר
בממלכות ובארצות ,ופשטו הידיעות על אודותיה
בארצות ובערי .בטחו בה הלבבות וחרדו מפניה
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כואטר ואהאבהו אל ִבדו ואל חא̇ צר

ואטמאנו בהו אל ̇
קנ ואגתנא אל
פבעד מודא אשתאקו אילא אל צייד ואל 
חאשיתה מוסרע י ולמא טלבוהו
ֵ
להו ואל פור פרכבו פי
אקפר ואל

מ אל צייד קאצד י וסלכו אל בר אל
א ומראתע
קיע 

גבר וטלבו אל ודאה! ואל
מהמת)?( 74אל א 
הא פ̇צהרת להו
צייקו 

א ו̇צרבו חלקת אל צייד ו̇
גזל 

אל
הא וצאח טראד ועינ>⁺א< אל א ֵענא וי
גזאלה פטלבו 
עלייהא ואטלקו ̇כלפהא אל ̇כיל אל א ֵע נא ופרקו נחוהא אל

אס נא פכאנת כול מא קרבו אלייהא
ֵ
בעד י !ת וכל מא קצדו
וקפ י !ת ומא זאלו י̇ ֵגדו פי טלבהא טאמעי עלא

ענהא
ה ו ול תכו
קבצהא חתא אשרפו עלא מדינה גיר ממלכת 
̇
ה ו ובקורבהא מקב רה פי
גומאעת 

פי חוכ אחד מ ̇
טה רה וב̇גנבהא ̇כמס קב ור וענדהו שיי"
וצטהא ̇כיימה מו̇ 
עלייהי נ ור כביר אל ֵס יבכי וינחסר ודמועהו עלא ̇כדודהי
הי
הי מ מקאל 
הי ומא יבדי 
תתחדר פסאלוהו ע חאל 

א̇ 75וג>א<זת עלייהי נואייב אל
פאידה הוא עז עזיז קו ה 
אד ושטת עלייהי אל אעדא
מור 

א ו̇כאב מנהו ]4ב[ אל
חדת 

אד פדפנהו בתל" אל
אד פקתלו ̇כמסת אול 
ואל חוס 
מקב רה ות̇גרע פורקתהו ואל חס רה ו̇געל טול חייאתהו

אר ויקול
אר ויר̇כי אל דמוע אל גז 
ינעיהו באל אסמ 

הציִ ד
הנוודי ויושבי הקבע .לאחר זמ מה התגעגעו אל ַ
והרדיפה ,הבזיזה ,השעשוע והחופש; רכבו ע פמליית,
כשה חשי ,חיפשוהו – את הציד מבקשי; הלכו בדר"
המדבר ,השממה והצייה רבת האסונות ,וחיפשו את
העמקי והמישורי ומקומות המרעה )הדשני( של
הצבאי .הטילו את טבעת הציד והידקו אותה ונגלתה
לה צבייה ,ביקשו אותה וצעקו טראד וענא לעברה.
ִש חררו אחריה את רסני הסוסי ופיזרו סביבה את חודי
הרמחי .בכל פע שהתקרבו אליה ,התרחקה ,ובכל פע
שעקפו אותה ,עמדה; לא חדלו להיות נמרצי כדי
להשיגה ,להוטי לתפסה ,עד שהשקיפו על עיר שאינה
בממלכת ולא הייתה בשליטת אחד מחבורת .בקרבת
ולצדה
העיר היה בית קברות ,במרכזו סוכת אבלי גלויה ִ
חמישה קברי .על יד )היה( זק אשר עליו אור 77,רב
בשני ,והוא בוכה ודואב ודמעותיו זולגות על לחייו,
ושאלו אותו על מצבו ומה הוא מביע בדבריו .והנה הוא
שליט של שבט שנהיה דל ,ועברו עליו פורענויות הזמ,
כשלה לו ]4ב[ המטרה; עשקו אותו האויבי והקנאי,
הרגו )לו( חמישה ילדי ,והוא קבר אות בבית הקברות
הזה ,וגמע את פרידת ואת הצער .הוא התחיל )מאז מות
בניו( ,כל חייו ,לקונ עליה בדיבורי ולהוריד דמעות
שופעות ודקל:
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 .19שיר' :מה יש לקברי שה אינ עוני לקול קריאתי,
ה רואי את יגוני ובכיי המתמש"
הוי צערי ,בגד הזמ והשקני
הפרדה ,ודיכא אותי באמצעות הצרה
את כוס ֵ
וחט ממני ירחי 81,ואני
לפני המיתה מבקר אות לש תנחומי.
אכזב הגורל את מה שייחלתי לו,
אי תחבולה במה שגזר ריבוני,
נהייתי אחריה כואב ,מיואש
אינני יכול לנצח את מחלתי,
עשק )אותי( הקבר ,ועברו אהובינו )למקו אחר(,
אי לי אחריה מושיע )ולא( תרופה'.

 .20האחי טראד וענא מבחיני בבנותיו של הזק וה
מוצאות ח בעיניה .כשהזק ש לב לרמיזות מצד
הבני הוא רוגז ונפתח קרב בי הבני לזק ,ובמהל"
הקרב הורג טראד את הזק .הבנות מספידות את אביה
וטראד משיב בבתי שיר.
12] .21א[ אמר המספר :כאשר סיי האמיר טראד את בתי
השיר והדקלו ,התקדמו הוא ואחיו המל" ענא אל שתי
הבנות ,והרכיבו את שתיה ]12ב[ מאחורי שניה על גבי
סוסי ,יחד ע שניה ,עד אשר הגיעו אל שבט,
והקבילו את פני שתיה אדוני שבט ,מרחוק ,ונתנו

 .19שער מא לל מקאבר לא ת̇גיב ֵנדאי
אאי
ותרא אחזאני וטול בוכ ִ
יא חסרתי גדר אל זמא ואסקאני
כאס אל פוראק! 78וגא̇צני! ואגצני בבלאאי
וקד א̇כתט מני בדור וכונת אנא
קבל אל ממאת אעודוהו לעזאאי
קד ̇כייב אל מקדור מא אמלתהו
לא חילא פי מא ק̇צא מולאי
אצבחת בעדהו כאיב ̇כא ֵייב
לא אסתטיע נצר מ דאאי
80
שט אל מזאר וקד נאת 79אחבאבנא
מא לי מועי בעדהו ודואאי
← .20

Kاد = ﺕ 2ا?*!ت

12] .21أ[ >ل ا اوي<  غ ا?!
وا >⁺ا<ﻥﺵاد ﺕ%م ه وا 9!Mا .6 2ن ا  ﺕ 2ا?*=!.
وار}ا{ده ]12ب[ m 6 5 Mر ﺝاد * و4ر * ا 
ان وﺹ ا  ﺡ! !+hه 4دات  %!F* = +وهه
* *+  ;hا = ا  اﺡLوا ا ! هزﺝ!=  82وز .ه
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*ﺡ =cا  = 9. -ا  وا  ورآ3ا آ *  .هدج و%+
ﺡ * ﺝ! lا *Fن و6ا 6داﺕ@ = ا 5ح وا  cور
وا ﺝن واﺹhح ا?ور  @Aان ا  =!Bار NM h4ا I
ا Fب وا د %Fوا   %6ا .آح  6ﺕ 2ا?* =!.ا hح و%+
ﺹ  F.و !; ا Fس وا 5ح و %+د !6 hMا  =!Bﺝ%وه
درﺕ!= Mﺕ!=   3Aو!ن  رﺕL 3ب آ واﺡ = %ا =!B
)* = ( .ﺕ 2ا?*6 n!..* =!.ج اMب ﺹر <> 83د .

وه%م
ا?* اج وF+ %+ا ا cر وا  lKواروت 84ا h3د وﻥ!
ا?ﺕdل    ﺕ 2ا !;  = ل  آ آ= !Bن 
د <>⁺  Mﺵ ﺡ ارآ3ه ا  6 =!Bا !Tل ا !د
و * 3Kا  3ا?5+ر وا ; ا?*Rر وا  dوا ﺡﺝر )=( اﺝ
ا  %!dوا  y.وا.Rم ا ي وا 5ص 5ﺝا /وا*ا13] /أ[
وا*ا و %+ﺝFا %!dوا ﺝ! H3.  lﺹ! = p%ا ﺡش @A
رﺝFا * ا  اوﻁن 5ج)!(  ان و4ور واﻁن و %+زا
وا?ﺡ -ان >ل ا اوي< و= اJ6

 .6ﺝ! lا م وا Hم
 Bن = ا?ﺕ5ق ا Fﺝ ب ا ور)!( ا  Hب ان ﺕ 2ا?!ﺕ!=
ا? =!Mا !!=  %+ ...ﺡ = hا  =!Bا? =!Mا ! != 4وا 
!; واﺡ%* p%رة   nا  Jوا .وا+  85ب اوان ا  lIوFI
ا  .3ا !3Bة اﻥc xه آ hو %+و FIا Mا  .3ا !Hdة
ذآ  pcز  %و %+اﺝ%وا اه ﺕ*! ا  ان آ3ا و*H
اﺵ%ه دوا ز  %وآ hا  ا  F JBا  fTوا?T4اج 
)4دات(  آام  F+ا  =!* ;3ا?! ز  %ا*= 6ﻥ )ن( !@
ا زن و*!= ا* 96 ;.آ .* hا K 2اد ﺡ  آن اﺡ. %

לשתיה שריו קצר .כאשר התקרבו אל השבט הביאו
לשתיה שני אפריוני ,וקישטו אות )את הבנות(
בקישוטי היפי ביותר ,כולל עדיי ובגדי ,והרכיבו כל
בת באפריו .שמחו לקראת כל הנוודי ועוררו כמנהג
שמחה ,אושר ,חגיגה ומצב ענייני מוצלח .אחר כ" שלחו
שני הבני אל הקאצ'י את הנוודי והעדי וערכו
לשתיה את שבועת הנישואי ,לשתי הבנות היפות ,ערכו
לשתיה את מסיבת החתונה ו)את( החגיגה .באו שני
הבני אל שתיה ומצאו כי ה כמו שתי פניני מפוארות
אשר לא נוקבו וכמו שתי בהמות רכיבה שלא סודרו
)כלומר לא הוכשרו לרכיבה( .הכה כל אחד משני המלכי
)את בתוליה של( בת משתי הבנות האלה באמצעות
בליסטרה רעשנית ,אשר החריבה את חומות מדינתה
והרסה את הצריחי .חצו )הארבעה( את הגשרי
והמעברי ,העמקי)?( של העיר והדרכי)?( המקשרות.
נכנסו )הבנות( להריו בלילה הזה ,הוי זה האומר לדבר
'היה!' והוא נהיה .כאשר נכנסו שתיה לחודש אחד
בהריונ ,הרכיבו שני המלכי את שתיה על הסוסי
86
האבירי וסיירו ע שתיה במדבר – השממה ,הצייה
רבת העפר ,המקומות ע החצ והמקומות הסלעיי,
לש הציִ ד ,הלכידה ,החופש )וניצול( ההזדמנויות .טיילו
שניה ועלזו והתחילו לצוד כל מה שראוי לצוד מבי
חיות הבר .אחר כ" חזרו ע שתיה אל הארצות ,טיילו
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%ر 5رق ا? ;64 Mواﺡ%ة و %+آن  ذ  2ا  6ﺝوز ﻥ3ب
 3وز واﻥ%+ Nر ا آ وز ! lاﻥاع ا  6ﺝوز و !6ا ;.F

 وز
ﺕﺝوز آ +ل ! ا 6 6ﻥ 

← .22

הדאגה
,
בביטחו ובאושר ובשלווה .הפסיקה להעסיק
הטרדה והעצב .אמר המספר :מ המופלא ביותר שיכול
ששת
י
לקרות ,כלומר האירוע המרגש המוזר הוא,
נכנס
ו
האמירות ,שתי האחיות ,אחיות מבט ומלידה,
ֶ
ביחד
,
להריו משני המלכי ,שני האחי מבט ומלידה,
בלילה אחד ,באמצעות הכוח המבקע את גרעיני הדג
והדקל .כאשר הגיע זמ הלידה ,ילדה האחות הבכורה
בת ,וקראו לה כחלא ,וילדה האחות הצעירה ב ,וקראו ול
זיד .שקדו משפחות השניי על גידול של השניי עד
אשר גדלו ,הגיעו למיטב שנות העלומי ובגרו; שלחו את
78
זיד וכחלא אל בית הספר והשניי למדו כתיבה וחשבו.
הוי אדוני ,הוי מכובדי ,פרצה האהבה בי האמיר זיד
אב ענא ,חולה האהבה של הזמ ,לבי בת דודו כחלא
בת המל" טראד ,עד אשר לא היה יכול אחד משניה
להיפרד מהשני לשעה אחת .בשבט הזה הייתה זקנה ע
המספיק
(
זרבובית/מקטרת  88בולטת וא בגודל של כד )
לכל סוגי הרוע; זקנה ,שיש עליה קללה ,כפי שאמר עליה
המשורר ענטוז:

אהובתו
,
 .22הזקנה חושקת בזיד ומנסה להפריד בינו לבי
כחלא .היא מספרת לנג'לא ,אמה של כחלא ,על אהבת
של זיד וכחלא .פניה של נג'לא נופלי כשהיא שומעת על
בלבה' :אי די בכ" שענא הרג את
החדשה והיא אומרת ִ
אבי ,כעת בנו רוצה לחלל את בתי' .נג'לא מספרת לבעלה
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טראד על חרדתה .כשמגיעה כחלא הביתה מקדמי
אותה הוריה במכתב ואביה מאיי עליה במוות א
תתראה ע זיד .ביו המחרת הול" זיד לבית הספר,
ומשאינו רואה את כחלא ,נפג מצב רוחו והוא אינו
מצליח לקרוא ולכתוב ומתחיל לבכות ולשיר .מחנ"
הפעוטות מתרש מצחות לשונו ושואל מה אירע לו.
מתשובתו של זיד מבי המורה כי סיבת יגונו של זיד היא
אהבתו לבת דודו ,כחלא .המחנ" מורה להלקות את זיד
ופורצת קטטה בי השניי ,וזיד צועק ומכה את המחנ"
עד שזה מתעל .כשזיד חוזר לביתו מטפלת אמו בפצעיו.
זיד נשאר בביתו ואינו יכול לאכול ולישו מרוב אהבתו.
משמתעצמי געגועיה של כחלא אל זיד היא כותבת לו
מכתב ומשתפת את שפחתה ,כתו ,בסוד אהבתה .היא
מוסרת באמצעותה את מכתבה לאהובה .כתו מוצאת
את זיד עצוב ובוכה; כשהיא מוסרת לו את המכתב הוא
קורע חלק ממנו ומפריחו באוויר ואת החלק השני קובר
באדמה ,ולאחר מכ שר מרוב שמחה ומשיב לכחלא
מכתב .כשחוזרת כתו לכחלא ,משחררת אותה כחלא
מעבדותה ומסבירה כי קריעת המכתב בידי זיד משולה
ללבו השסוע מרוב אהבה ,ושירתו על הלילה המאחד את
ִ
הנאהבי הוא רמז לבקשתו שהיא תבוא לראותו הלילה.
כשמגיע הלילה מתחפשת כחלא לגבר ,וכשהיא מצוידת
בחרב ורכובה על סוס היא מגיעה אל זיד.

48
¯ÔÂÒÁ ÏÁ

7] .23ב[ אמר המספר :אמר לה )לכחלא( זיד' :מה את
מספרת ומה קרה ל" בלילה האפל הזה? לא הולי" אות"
אלינו אלא עניי חשוב' .השיבה לו' :באתי אלי" כי אני
חושקת ב" ,הא אתה בי חושק?' .אמר לה זיד' :האהבה
של הנאהב מחויבת' .אמרה לו' :אני רוצה שתבקש את
ידי מאבי בשמחה ,וא יסרב נבוא במגע ע חוד החרב,
ואי ל" מנוס )מלבקש את ידי(' .אמר לה זיד' :דעי שאני
עני ,ואי לי רכוש ולא ממו ולא נאקה ולא גמל ואבי"
מל" גדול ,הוא ידרוש ממני מוהר רב' ,והחל לדקל שיר:
8] .24ב[ אמר המספר :אחר כ" הנסיכה כחלא רכבה על סוסה
מיד)?( וחזרה ,ולא נודע )לאיש( ,מלבד לשפחה ,מה
עשתה .כאשר עלה הבוקר וזרחה השמש על הגבעות ועל
העמקי ,נפגש זיד ע אביו ענא והשתעשע אתו שעה
במש" היו ואמר ' :הוי אבי הבא אותי לידי אירוסי ע
כחלא' ,והשיב לו אביו' :אל תזכיר זאת לעול ,אתה עני
עלוב ,משבט ה ﺹ) 2 Fהאביוני( ,ואתה מבקש את בנות
המלכי?! ' .ודקל לו אביו שיר:
 .25אמר המספר :זיד אמר' :הוי אבי ,עזוב את הדברי
הללו ,א לא תבקש את ידה למעני ,אערו" את ההתקפה,
אשלו את החרב ,אצא ממרות" ,ושלו' .אמר לו אביו:
' אני יודע שהיא בת דוד" ולא תהיה ראוי אלא לה ,והיא

7] .23ב[ קאל אל ראוי א זייד קאל להא מא א̇כבאר כי ומא
אלדי ̇גא ב כי פי האדא אל לייל אל בה י מא סיירכי
פי<
גיית< ראגבה 

איליינא אלא אמר ע̇ צ י פקאלת להו ̇
89
פהל אנת פינא
וא ג בו
ראג בו פקאל להא זייד חוב מ יוחב ̇

אח וא אבא
תכטובני מ אבי באנשר 
פקאלת להו אריד< ̇
אח פקאל להא זייד
בר 
אח וליס ענ< 
אתצלנא בחד אל צפ 
אל ולא נאקה
אל וליס לי מל< ולא מ 
ח 
אעלמי אני פקיר אל 
ולא בע יר ואבוכי מל< כב יר ויוטלוב מני מהר כת יר ואנשד
יקול שער
8] .24ב[ קאל אל ראוי תו א אל אמירה כחלא רכבת
געת ול יעל גייר אל ̇גארייא פי
ור 
̇גוואדהא !ותא! תוא)?( ̇
אח וטלעת אל שמס עלא אל
מא פעלת פלמא אצבח אל צב 
אח א̇גתמע זייד בואלדהי עינא ואנשרח
רואבי ואל בט 
מעהו סאעא מ אל נהאר פקאל יא אבתאה א̇כטוב לי אל
כחלא פקאל להו ואלדהו לא תודכור דאל< אצל אנת פקיר
מל ו< ואנשד להו ואלדהו
חקיר זעלו<  90ותוטלוב בנאת אל 
יקול שער
8] .25ב[ קאל אל ראוי א זייד קאל יא אבתי דע ענ< האדה אל
א וא ל תו̇כטובהא לי ואלא אקמת אל גאר>א<
כל 

א פקאל להו
א וא̇כרו̇ג מ טאעת< ואל סל 
̇וגרדת אל חס 
ואלדהו אנא אער אנהא אבנת עמ< ולא תצלח אלא להא
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91
ולא תצלח היא אלא ל< פביינמא זייד ואבוה אתקד
א פקאמא להו
עלייהומא אבי כחלא ובדא להומא באל סל 
א פקאל עינא מא ̇גאב<
אגלאל וחייוה באל אכר 
̇
/אליינא9] /א[ אליינא אלא חא̇גה יא א̇כי וכאש כורבתי
אכטוב אבנ< לאבנתי פקאל יא א̇כי תעל
קאל אתיית< ̇
גמא ל
א ולא ̇ 
כי ל 
אננא לא נמל< לא מא ל ולא בוא ל ולא ̇ 
ת< ̇גזא< אללה ̇כייר יא
ולא נעל מא יר̇צי< פי מהר בנ 
מ
מ ולא ג 
ת< פקאל יא א̇כי לא תחמל ה 
אכי עלא מרוו 
̇
אל ואידא כונת פי ̇גד ואתייתני בח̇צרת
פאני אער אל ח 
92
אל ו̇כטבתהא עלא רוס
אל פורסא ואל ר̇ ג 
אד
אלאשה 

אד ואידא עקדת אל עקד בח̇צרת אל
אנא אבלג< אל מור 
ערב ואנא אקו ענ< במהרהא מ אל דהב ותפ>א<רקה

עלא דא ל< וזיד מ אל מחבה הא ל< פלמא אצבח אל צבאח
א ו̇כטב אל כחלא מ
ואצא כוכבוהו ולאח ̇גא זייד ועינ 
̇
א פפרח בדאל< אל ̇כא
אביהא ביי אל קבאייל ואל עורב 
א פזאד בהא אל
א פבלג נ̇גלא או כחלא אל כל 
ואל ע 
א וקאלת לא כא האדא אב דא ולו סוקית כאס אל
אל 

ר דא ומא א̇גווזהא אלא לאב א̇כי דיגא מל< אל ימ
וצאחב בלאד זביד ועד תו אנהא תנהדת וקאלת אנא ל
ראשד וכתבת
ֵ
בעבד להא יוסמא
ֵ
אזל פי ה וג ואדעת
כתאב וארסלתהו אילא אב א̇כיהא ̇ציג פארס שו̇גאע
]9ב[ יזיל ע אל מכרוב אל ̇צי יקול שער

לא תהיה ראויה אלא ל"' .בעוד זיד ואביו )בכ"( ,נכנס
אליה אבי כחלא והקדי אות בשלו ,עמדו לש
כבוד ,וברכוהו לשלו בכבוד .ואמר ענא' :לא הביא"
ייסורי' .אמר
ַ
]9א[ אלינו אלא דבר מה ,הוי אחי ומגלה
)טראד(' :באתי אלי" כדי לחת את בנ" ע בתי'; והשיב:
'הוי אחי ,אתה יודע ,אי לנו לא הו ולא פרוטה 93ולא
סוסי ולא גמלי ,ואיננו יודעי מה ישביע את רצונ"
במוהר בת"; גמל ל" אלוהי עושר על גבורת"' .ואמר:
'הוי אחי אל תשא דאגה ולא צער; אני מכיר את המצב,
א תבוא אלי מחר בנוכחות הפרשי והגברי ותערו"
לה אירוסי בפני ראשי העדי ,אני איידע אות" ב)מוהר(
הדרוש ,א תחתו על שטר ההתקשרות בנוכחות
הבדווי ,אני את )את דרישת( מוהר הזהב עליה' .נפרד
ממנו בכ"  ,בעוד זיד ,מרוב אהבה אובד )כלומר :נעשה
מבולבל( .כאשר ק בבוקר ,האיר כוכבו) 94של זיד( ונצנ,
הגיעו זיד וענא )לבית כחלא() ,ענא( ביקש את ידה של
העלית
כחלא מאביה בי השבטי והבדווי ,ושמחו בכ" ִ
וההמו .יידע )טראד( את אמה של כחלא ,נג 'לא ,בדבר,
התגבר בה הכאב ואמרה' :זה לא יהיה מכול וכול .אפילו
א ישקו אותי בכוס הכליה ,לא אחת אותה אלא לב
אחי צ'יג ,מל" תימ ומושל ערי זביד ועד' .אחר כ"
נאנחה ואמרה' :לא אחדל מ הצער והיגו ' .קראה לעבד
שלה ,ראשד ,וכתבה מכתב ושלחה אותו לב אחיה צ'יג,
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← .26

פרש אמי ]9ב[ המסיר מ המדוכד" את קיפוחו ,בעוד
)העבד( מדקל שיר.

 .26העבד של נג 'לא יוצא ע המכתב .בדרכו הוא פוגש פרש
והוא שואל אותו לא מועדות פניו .הוא מסביר שהוא
בדרכו לצ'יג ,הפרש מסיר את רעלתו ,ומתגלי פניה של
כחלא .כחלא ידעה שפעולת העבד הזה תזיק לזיד ועל כ
היא הורגת אותו וחוזרת לביתה .אמה מבחינה בסימני
הד ושולחת שוב פע מכתב לצ'יג ,והוא יוצא לדר"
כדי להילח בזיד .בינתיי ,זיד מנסה להשיג סוס אצל
טוח א" הסוסי של זה אינ כשירי דיי .בעודו ש,
מגיע אליו פרש רעול פני ומציע לו את סוסו .מתגלה כי
הפרש הוא כחלא ,ו היא מעודדת אותו ומחדירה בו רוח
קרב .זיד הורג עשרי פרשי הנמצאי במקו .חייליו
של אבו פשארה ,ב המקו ,נחלקי בי התומכי בזיד
לתומכי בצ'יג .תומכי זיד מביסי את יריביה
שהתכוונו להרוג את זיד .המל" צ'יג מגיע ומוצא כי
חייליו התפזרו משו שחששו לבוא במגע ע זיד .אבו
פשארה מדרב את צ'יג להרוג את זיד .זיד וצ 'יג
נלחמי זה בזה במאבק קשה ובסופו הורג זיד את צ'יג.
המלכה נג'לא ,אמא של כחלא ,שוקעת בצער עמוק
ומתכוונת לעזוב לאר אביה )המל" חארת'( .היא
מסבירה לבעלה שהיא מתכוונת לרשת ש את כתר ב
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אחיה ,צ'יג ,מפני שענא הרג את אביה )המל" חארת'(,
ובנו ,זיד ,הרג את ב אחיה .נג'לא עוזבת ע פמלייתה אל
אר תימ ,טראד מתגעגע אליה ונוסע אחריה ,א" היא
מתנה את חזרתה אליו בהריגת ענא אחיו .בשנתו ,חול
טראד כי אש שורפת את כותנתו ואת המרעה שלו ,הוא
שותה י של ד וקוטע את ידו בחרבו .טראד מתעורר
מפוחד מחלומו וקורא לשיח' זק כדי שיפתור לו את
חלומו .השיח' אומר שהאש היא סימ למלחמה ,שתיית
הד היא סימ לכ" שטראד יאכל את רכוש היתומי,
וקטיעת היד מסמנת שהוא יהרוג את אחיו .בזמ שטראד
בוכה בגלל הפתרו הזה ,נכנסת אליו נג 'לא ומשדלת אותו
להרוג את אחיו ענא .טראד שולח חבורה )של שכירי
חרב( והיא הורגת את ענא בערמה ,בעודו יש .טראד
מצטער על מעשיו .אחרי שקבר טראד את אחיו ,הוא
חול חלו ובו הוא רואה את אחיו לבוש בבגדי
ירוקי 95 ,והוא אומר לו' :אתה אחראי למותי ,היה
אחראי על בני זיד ודע כי חלומו של אבינו שתהרוג אותי,
נכו הוא' .באותו לילה חלמה אמו של זיד חלו וראתה
בו את ביתה נשר ואת חמורה נבתר לשניי .בעודה
חושבת על חלומה והנה היא רואה עורב המשמיע שלוש
צרחות ומני את כנפיו שלוש פעמי .הא קוראת לזיד
ומספרת לו על החלו ועל העורב .בינתיי סוסו של האב
נראה ללא רוכב עליו .זיד יוצא ע הסוס אל גיא אלקטא
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)=סוג של ציפור( .ש הוא מוצא את אביו מת .זיד לוקח
את גופתו .בדרכו הוא פוגש את טראד ע אנשיו ,וטראד
מחבק את זיד ואומר לו שלא להפר את ברית אביו ענא.
טראד ג מרגיע את זיד ואומר לו כי יש לו )לטראד(
מספיק ממו והוא יהיה לו לאב .הבדווי מספרי לזיד
שטראד הרג את אביו .השיח'י של השבט הולכי אל
טראד וגוערי בו על מעשיו ,ומבקשי ממנו להשיא את
בתו לזיד ,ובתמורה זיד יוותר על נקמת הד .טראד
משיב שעניי נישואי בתו הוא לשיקולה של אשתו ,נג 'לא,
ויש להתייע אתה .ה מאיימי עליו שא לא ייענה
לבקשת ,יקחו ממנו את הכתר ויסייעו בידי זיד נגדו.
לבסו מוסר טראד לזיד את דרישת המוהר עבור בתו.
טראד מספר לאשתו נג'לא על כ" ,והיא נמלכת בדעתה
להרוג ג את אמו של זיד .היא הולכת אליה ,מחכה
שאורחיה יסיימו את ביקור הניחומי שלה ומכה אותה
בפגיו .זיד מוצא את גופתה של אמו ,הוא שוקע בצער
וביגו ומחליט לעזוב את מקו מושבו .זקני השבט
מעודדי אותו ומאיצי בו להתגבר על יגונו וללכת אל
טראד ולבקש להתחת ע כחלא .זיד יוצא לדר" ,פוגש
בדר" פרש רעול פני ,ומתפתח קרב בי השניי ,ובסופו
מתגלה כי זוהי כחלא .היא אומרת לו שרצתה לנסות
אותו ולהתרש מגבורתו .היא מוסיפה שהיא מעוניינת
לעזור לו להשיג את המוהר .הוא חושש מכ" שהנוודי
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ה ו
14] .27ב[ קאל אל ראוי פלמא אקבלו עלא בלאד 
א יאמורהו
ה ו צאר כול מ סל עלא אל קמק 
ואחבאב 

א
בא יסל עלא זייד תו אנזלו זייד אחס מנזל באכר 
א פלמא בלג אל נאס מא
ואנעמו עלייהי גאיית אל אנע 
א ונוצרת זייד להו ̇געלו יהאדוה באל תוח
וקע לל קמק 
ואל הדאייא ואל ̇ 
צור 96פמ בעד וצל>⁺ת< לזייד או אל
אל וסו אל
אל כא סבב אל תפרוק ואל נכ 
כל כ 
קמקא ̇ ̇
אל פר̇גע מ ענדהו באל פרח ואל סר ור ומא יעל מא
אחו 

עלייהי מ אל מקד ור ול יזל סאייר חתא אילא ואדי ̇ ̇כצר
קא
קא וש̇גאר באת 
>⁺לה פי< ̇נצר פיהי אנהאר דאפ 

יגדפו אותו על שאינו מסוגל להשיג את המוהר לבדו
וכחלא חוזרת לביתה .לאחר מכ זיד מבחי באישה
מבוגרת ולצדה שתי בנות יפות ,וה כול קשורות בשער
לע .זיד שואל כיצד הגיעו כול למצב הזה ,והאישה,
שמה א אלקמקא ,מספרת לו שמשפחתה הייתה
בדרכה לקיי את מצוות העלייה לרגל .בדרכ תקפו
אות בני שבט בנו חדיפה היהודי ,בזזו אות ,אסרו
את בנה וקשרו אות אל הע הזה .א אלקמקא
מבקשת מזיד לסייע לה לשחרר את בנה ,אלקמקא,
ומספרת לו שחלמה כי הוא המושיע שלה .זיד משחרר
את אלקמקא מידי השבט היהודי הכופר ולוקח מה
שלל רב .כמו כ משחררי ,הוא ואנשי א אלקמקא,
אותה ואת בנותיה מ הע.
14] .27ב[ אמר המספר :וכאשר הגיעו )זיד וא אלקמקא(
לארצ ולקרוביה ,כל מי שביר" את אלקמקא ,ציווה
עליו שיבר" לשלו את זיד .אחר כ" הביאו את זיד
למקו טוב בכבוד והעניקו לו מלֹא חסדי .כאשר נודע
לאנשי מה שקרה לאלקמקא והעזרה שהגיש לו זיד,
החלו להעניק לו )לזיד( מתנות יקרות ער" ומתנות
מיוחדות .אחר כ" הביאה א אלקמקא לזיד עכס
שהיה סמל ההפרדה והאזהרה ורוע האירועי )כלומר:
סימ לכ" שמתרחש אירוע שלילי() .זיד( חזר מה
בשמחה ובאושר ולא ידע מה נגזר עליו .בעודו הול" והנה
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הופיע לפניו מראה ובו נהרות נשפכי ,עצי שופעי
וציפורי מדברות .בעודו בכ" ,והנה קרב אליו פרש ואתו
גמלי ,נאקות ,רכוש ,עבדי וגברי ,וערבב את הרכוש
ברכוש .אחר כ" התקד )הפרש( לקראת זיד ואמר:
'פרש ,התערבב רכוש ברכוש וא לא תעניק לי אתה )את
רכוש"( ,אני אעניק ל" את רכושי' .אמר )זיד(' :הכול
מתנה ממני אלי"' ,הודה לו )לזיד( ודקל שיר.
15] .28ב[ אמר המספר של הסיפור הנפלא הזה והעניי
המרגש המוזר ,שה המשיכו בכ" .ואול מה שהיה
ערבה ביותר
האמירה כחלא הוא שהיא ישנה שינה ֵ
מעניי ֶ
98
ולפתע ראתה בחלומה שלוש נשי לבושות בלבוש ירוק,
ריח )ריח( ניחוח ,מעלת נראית לעי ויופי מרהיב
והבחינה שיש עליה עלטה .כשהיא מפוחדת ,חרדה,
אמרה' :מה לי )ביניה( ,אני רואה את עצמי במצב שפל,
הא )נכו הוא ש(אי לי ע הבנות האלו גורל '? אמרו לה
הבנות המכובדות ,הבנות יראות השמי ]16א[ והצנועות:
'את כחלא?' אמרה' :כ' .אמרו לה' :א תתאסלמי
תינצלי מ האש והחרפה ויהיה ל" אתנו גורל בג עד
ותינצלי מ האש' ,והטיפו לה להצטר )לאסלא(.
אמרה' :מה הוא האסלא?' אמרו לה' :אמרי – אי אל
מלבד אללה' .ואמרה אותו )את העדות( ,בירכה אות
לשלו ,ואמרה לה' :מי את?' אמרו' :אנחנו הנביא'.

קא פביינמא הוא כדאל< איד אקבל עלייהי
ואטייאר נאת 
אל פ̇כלט אל מאל
וכסב ועביד ור̇ ג 
אל ונייאק ֵ
גמ 
פארס מעהו ̇ 
אל< תו תקד לזייד וקאל יא פארס קד
עלא אל >⁺מ 
אל פאנת תהבני ואלא אנא
אכתלט אל מאל עלא אל מ 
̇
אהב< פקאל הו והבת מני אליי< פשכרהו ואנשד יקול
ֵ
שער

15] .28ב[ קאל אל ראוי להאדא אל חדית אל ע̇ ג יב ואל אמר אל
מוטרב אל גר יב אנהו ל יזאלו סאיירי בדאל< ואמא
מא כא מ אמר אל אמירה כחלא פאנהא נאיימה פי אלד
מנא איד ראת פי מנאמהא תלת נסווא עלייהו חולל
צאה רה ומחאסנהו

כוצר רואייחהו עאט רה ואנווארהו ̇
̇ ̇
באה רה ונ̇צרת כא עלייהא ̇צולמא והיא ̇כאייפה מרעובה

פקאלת מא לי ארא נפסי פי חאלת דמימא אמא לי מע
האדל נסוא נציב פקול להא אל סתאת אל אשרא אהל
אל תוקא ואל /עפא16] /א[ עפא אנתי אל כחלא קאלת
אר ויציר
אר ואל ע 
נע פקאלו להא אסלמי תוסלמי מ אל נ 
אר ובשרוהא באל
לכי מע נא נציב פי אל ̇ ג נא ותנקדי מ אל נ 
אל קאלת ומא הוא אל אסלא קאלו להא קולי לא
אתצ 

אלאה אלא אללה פקאלתהו סלמת פקאלת להו מ
אנתו קולנא נוחנא 97אל נבי פאפאקת מרעובה והיא
תנשד תקול
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היא התעוררה מפוחדת כשהיא מדקלמת
 .29שיר' :באה אלי ההצלחה ,הברכה והאושר
סרו מעלי הצער ,היגו והעצב;
נתבשרתי בחיי והנאה
ולבי אחרי הצרה התמלא שמחה'.
ִ
 .30אמר המספר :כעס טראד וציווה על הבדווי להביא את
זיד ואת כחלא חיי או מתי .אמר המספר :ובעוד זיד
באוהלו ,הנה הגיעה הידיעה' :דוד" ק להרג" ' .קמו זיד
וכחלא ומי שלצדו מאר אלקמקא ורכבו על הסוסי
המסומני ,והחלה כחלא לדקל לו )לזיד(' :לא אפרד
ממ" לעול'.
 .31שיר' :לא תראה אותי נפרדת ממ" בשעת צערי,
בשו אופ לא איקרא כפוית טובה
בשו אופ לא אחזור מ הקרב ,בחיי,
בשו אופ לא אנוס עד שתראני מתה
בשו אופ לא אסתיר את אצילות נפש" ,ב דודי,
בשו אופ אי החיי אחרי" ארוכי
]16ב[ אני רוצה שישתווה יומי ליומ"
ושבשו אופ ִלבי לא ייטה אל אחר
תחזיק מעמד בקרב בעמידה איתנה,
לא אסתפק באחר במקומ" '.

 .29שער לקד ̇גאני אל תוופיק ואל סעד ואל פרח
וקד זאל עני אל ה ואל ג ואל תרח
ובושרת באל עיש ובאל הנא
וצדרי מ בעד אל מ̇ציק קד אנשרח
 .30קאל אל ראוי פאעטא))ד ̇(( 99טראד ואמר אל ערב א יאתו
בזייד וכח לא אסארא או קות לא קאל אל ראוי פביינמא
מצרבהי איד ̇גא אל ̇כבר א עמ< יריד קתל< פקא
זייד פי ̇
זייד ואל כחלא ומ מעהו מ בלאד אל קמקא ורכבו אל
̇כייול אל מוסומא ו̇געלת אל כחלא תנשד ותקול להו לא
אפארק< אבד
 .31שער לא תראני אפארק< ענד כרבי
לא ולא אסמי בנאכראת 100אל ̇גמילא
לא ולא אר̇גע ע אל קתאל בנפסי
לא ולא אוולי חתא תראני קתילא
לא ולא א̇כפי להמת< יא אב עמי
101
(
טוילא
)
טולא
עומר<
בעד
לא ולא עומר
]16ב[ ואריד א יומי ביומ< יסתוי
102
לא ולא קלבי >⁺אלא גיר"< >⁺י<מילא
פאצבר פי אל קתאל צבר ̇גמילא
ֵ
לסתו אר̇צא סוא< ענדי בדילא
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← .32

 .32זיד חול ג הוא חלו ,ובו הוא רואה את האמא עלי,
את פאטמה ואת ח'דיג'ה; השלוש אומרות לו שהגיעו כדי
לבשר לו כי לכחלא שלו .הוא חול שהוא בתו" ג יפה
ובג אפריוני מקושטי רבי .הוא מבקש אפריו אחד
עבור כחלא ,והוא מקבלו ,ומבקש עוד אחד ,ושוב מקבלו,
ומבקש עוד אחד .נאמר לו שכל האפריוני האלה ניתני
לכחלא בשל אמונתה באסלא .נאמר לו כי הג כולו
יינת לו א יתאסל .הוא שואל לפשר האסלא,
האמא עלי אומר לו שהאסלא הוא ה"שהאדה"
)העדות( .זיד מתאסל ומתעורר מחלומו .בבוקר הוא
מספר לכחלא על חלומו ,והיא מביעה את שביעות רצונה
מהתאסלמותו ומספרת לו שג היא התאסלמה .ה
ממשיכי בדרכ ופוגשי שני גברי ע הילה ,ולבסו
מתברר שזהו האמא עלי .ה מספרי לו על
התאסלמות בחלומ ,הוא מביע את שביעות רצונו
ומסביר לה על מצוות הצדקה והעלייה לרגל .זיד וכחלא
מגיעי אל שבט ומספרי על דת .ה מעבירי לדת
האסלא שבטי אחדי ונלחמי באלה המסרבי
לקבל עליה את האסלא .זיד וכחלא מתפללי וכשה
מסיימי ועולי על סוסיה נשבר העכס של כחלא.
כחלא פוקדת על אביה להתאסל ,הוא מתרגז ,והיא
לוקחת את החרב והורגת אותו .זיד וכחלא הולכי לעיר
מדינה ,וש נודע לה שהנביא נפטר באותו היו .באותה
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20] .33א[ קאל אל ראוי פאעלמוה בכחלא ובאביהא ובמא וקע
הא וא זייד יאתי אליי<
הא וכסר ח̇ ג ל 
לזייד מ א̇ ג ל 
הא פאמר אל ̇גא א
הא פהא אל כלב במחבת 
תצלחהו ל 
יבנו להו צאגה עלא טריק זייד ואקא פיהא ̇גמאעא מ אל
גע 
א וטראייק כו̇ 
א והוא זור ובוהת 
̇ ג 
א)?( 103כמא פעלת
א וכא אל ח̇גל מעא זייד
סחרת פרעו למוסי אב עמר 
פמר בהי עלייהו פסאלהו זייד מא יכו האדא אל מכא
פאכברו)הו( אנהא צאגא פתקד זייד אילא צברא אל
̇
כלכאל ול יעל מא ̇כובי
נצראני אל סחאר ואסלמהו אל ̇ ̇
להו פי אלגייב ואל קאייל יקול
 .34שער אצבר לכול מוציבה ות̇גלד
מרא גיר מו̇כלד
ואעל בא אל ְ
אמא תרא א )אל( מצאייב ̇גמעה
ותרא אל מנייא לל עבאד במרצד
ואידא בולית בנכבה פאצבור להא
ותווכל עלא אללה ותגרד
 .35קאל אל ראוי להאדא אל חדית אל ע̇ ג יב ואל אמר אל
יכר זייד
מוטרב אל גר יב א אל ]20ב[ נצראני צאר ֵ

עת היה במדינה מכש יהודי בש צברא ,אשר בכל פע
ששמע על נערה יפה ,היה חוט אותה.
20] .33א[ אמר המספר :וסיפרו לו )לצברא( על כחלא ועל
אביה ,ועל מה שקרה לזיד בגללה ועל שבירת העכס שלה;
)ואמרו' (:זיד יבוא אלי" כדי שתתק לה אותו )את
העכס(' .חשק הכלב )צברא( באהבתה וציווה על השדי
שיבנו לו שוק צורפי בדרכו של זיד ושיכ בו קבוצת
שדי ,והוא )השוק( שקר ,כזב ,דיבה ,ודרכי )?( ,כמו
שעשו המכשפי של פרעה למשה ב עמרא .העכס היה
ע זיד ,עבר )זיד( אתו )ע העכס( על פניה ושאל אות
זיד' :מה זה המקו הזה?' ואמרו לו שזהו שוק צורפי.
פנה זיד אל צברא הנוצרי המכש ונת לו את העכס ולא
ידע מה הוחבא לו בסתר ,ופלוני ידקל:
 .34שיר' :נְ שא בסבלנות כל צרה ו ֲעמEד יציב;
דע כי האד אינו חי לנצח
האינ" רואה שהפגעי רבי
וראה את הגורלות אורבי לבני האד
וא נתנסית באסו עמוד בניסיו
ובטח באלוהי והשתחרר מהבלי העול הזה'.
 .35אמר המספר של הסיפור המופלא הזה והעניי המרגש
הנפלא20] :ב[ שהנוצרי התחיל לכבד את זיד וקרא לו
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ובהת וקאל מ
ויסמיהי באסמהי וזייד יתע̇גב מ דא̖ל< ֵ
אכבר< באסמי מ אבו< עינא ועמ< טראד כאנו יאתוני פי
̇
חואייגהו פלמא ראיית< אנשרחת לרואיֵית< תו קאל
̇
אל נצראני האדא אצטנעתהו למל< אסמו אזדשיר
̇לגווזתהי או̇כת ֵכסרא בנת אל קמקא תו תרא̇צא הוא
וייאה עלא שוגלהי קאל פותק בהי זייד ואנצר מ ענדו
והוא ינשד ויקול שער
← .36

24] .37ב[ קאל אל ראוי להאדא אל חדית אל ע̇ ג יב ואל אמר אל

בשמו וזיד התפלא על כ" ונדה ואמר' :מי אמר ל" את
שמי'? )השיב הנוצרי(' :שמעתי )זאת( מאבי" ענא ומדוד"
טראד כשהיו באי אלי לענייניה; כאשר ראיתי אות"
שמחתי לראות"' .אחר כ" אמר הנוצרי' :את זה עשיתי
למל" בש אזדשיר ,לאשתו ,אחות כסרא ,בת
אלקמקא ' .הסכימו זה ע זה על עבודתו )של צברא(.
אמר )המספר( :סמ" עליו זיד והסתלק מאצלו ודקל
שיר.

 .36צברא ש את העכס לצווארו וכותב עליו ארבעה קמעות.
זיד חוזר לקחת את העכס וצברא מסרב לקבל ממנו את
שכר טרחתו .בעוד כחלא יושבת בביתה ,מופיעה שדה
גדולה ואומרת לה שהיא בת הזוג שלה מעול השדי,
ומודיעה לה כי צברא כתב קמעות על העכס שלה וכיש
אותו .כשזיד חוזר ,כחלא מסבירה לו כי העכס מכוש.
זיד מתעקש שהיא תענוד אותו ,כחלא עונדת אותו ,ולפתע
מתחילה לרח באוויר .השדי של צברא חוטפי אותה
וטסי אתה לארמונו של צברא .בינתיי בת הזוג של
כחלא מעול השדי נגלית אל זיד ,וזיד מבקש ממנה
להדריכו אל הארמו של צברא כדי לחל ממנו את
אהובתו .השדה אומרת לו כי עליו להגיע אל סעאד,
אחותו של צברא שהתאסלמה ,והיא תעזור לו .זיד מגיע
אל ארמונה של סעאד ומבקש ממנה עזרה.
24] .37ב[ אמר המספר של הסיפור המופלא והעניי המרגש
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מוטרב אל גר יב פלמא פרג מ כלאמהי קאלת להו יא ולדי
יא זייד לולא אני תובתו ואסלמתו לא כונת כלצת ̇כלצת ל<
אבנת עמ< ולא כ יא ולדי א ביינ< וביינהא /סבעי25] /א[
סבעי סנא לל מוסאפרי באל ̇גד וקד צנע אל מלעו
א ל< פאוול
א ל< מ נ̇צר אילייהא צאר ה 
מה 
קודאמ< מ אל 
אר ועלייהא עקארב סוד תו̇כא אל
אל מהאל< מהל< אל  נ 
̇גלוד יחרכו אל  נ 
אר במצאמע  104מ חדיד וצנע קודאמ<
סבע בחור בחריי רוצא דאייב ובחריי מ זייבק ובחריי
אג
אג מותלאט באל אמו ̇
מ נחאס ואל סאבע בחר מא ע̇ ג ̇
אל וכול
אל ואפאעי שבה אל נ̇כיל אל טו 
ועקארב כאל בג 
מהל< אצעב מ אל א̇כר אר̇גע יא זייד הוא ̇כייר ל< קאל
להא זייד ל אר̇גע ודעיני אמות פי חוב כחלא קאלת להו
ולא בוד ל< קאל נע קאלת להו יא זייד אנא מא אקדר
אפעל מע< גייר אני אנקוש עלא סיי שי מ אסמא אללה
תעא' פאידא וקעת עלא מהל< ווקפת עלייה א̇צרוב באל
סיי פאנהו יבטל ענ< קאל להא זייד אפעלי יא מולאתי יא
ברא לכי תו אנהו אעטאהא אל סיי פנקשת עלייהי אל
אסמא ואשאר>⁺א<ת בעד דאל< תנשד ותקול שער

← .38

הנפלא :כאשר סיי את דבריו אמרה לו )סעאד(' :הוי
ילדי ,הוי זיד  ,לולא חזרתי בתשובה והתאסלמתי לא
הייתי מצילה ל" את בת דודת" ,אבל ,ילדי ,בינ" לבינה
]25א[ )מרחק של( שבעי שנה לנוסעי במאמ ,ו ָי ַצר
המקולל לפני" סכנות אשר מי שמביט בה הופ" למת.
הסכנה הראשונה היא סכנה של אש ,אשר מסביבה
עקרבי שחורי עבי עור המלבי אש באמצעות
ָצר לפני" שבעה ימי :שני ימי )ה(
חרבות 105מברזל ,וי ַ
נהרות גדולי מעופרת מומסת ,שני ימי מכספית ,שני
ימי מנחושת והשביעי ,י של מי הומי ע גלי
גועשי ועקרבי כמו פרדי ונחשי כמו דקלי גבוהי,
וכל סכנה יותר קשה מ האחרת; חזור ,הוי זיד ,זה עדי
ל"' .אמר לה זיד' :לא אחזור ,הניחי לי למות מרוב אהבה
לכחלא ' .אמרה לו' :אי ל" מנוס מכ"'? אמר' :כ '! אמרה
לו' :הוי זיד ,אי ביכולתי לעשות אלא לחרות על חרב
משהו משמות האל יתעלה ,וכאשר תגיע לסכנה ,ותעצור
בה ,הכה בחרב והסכנה תתבטל' .אמר לה זיד' :עשי כ,
הוי בעלת בריתי ,ל" החסינות )לעשות כ(' .הוא נת לה
את החרב והיא חרתה עליה את השמות וסימני ,ואחר
כ" דקלמה שיר.

 .38סעאד מצווה על השד שלה ,קנאזע ,ללוות את זיד בדר"
הארוכה ומרובת התלאות והקסמי המצפה לו אל
ארמונו של צברא .היא ג מזהירה אותו מפני כמה מ
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117] .39أ[  .!* 106ا?! ز   %ا   nاذ را * = ا .س ا Cاب
2] .40א[  107בי ידיהי פי טריקיהי בחרי מ אל נוחאס אל
אב וקד ראא אל אמיר
אב פגאב מ אל אמיר זיד אל צו 
מו ד 
̇
זיד פי ̇דאלי< אל בחר מרכיב מ אל נוחאס תידהיש אל
אר
אר והיא סאיירה בי תיל< אל אמוא̇ג אל כוב 
אבצ 

פוקי אל אמיר זיד ע איל מסיר וקד צאר באהיתא
מותחיירא פי >או<מוריה ובעד סאעה זמאנייה יתפכר
ו>ב<?אענא נפסיהי יתחסר ובעד ̇דאלי< >̇כ<טר אל שער
בבאליהי פאנשד ו̇געל יקול האדיהי אל אבייאת
 .41שער אקול ודמע אל עי פי איל ̇כדיי ידפקו
וקלבי בנאר ואלחשא יתמזקו
כוצי לסבעתי אבחו ֵרי
מופכיר פי ̇ ̇
ֵ
ומא ̇גוזתו מנהא גיר ואחיד זייבקו

הכישופי .זיד מתחיל בדרכו ונתקל בסכנות מבעיתות
ובמראות שיש בה מ הכישו .בעזרת הוראותיו של
קנאזע להני את חרבו קדימה ,הוא מצליח לעבור בשלו
סכנות רבות מכישופיו של צברא :סכנה שבמהלכה דמות
כדמותה של כחלא מנסה להטעותו ולקרוא לו אליה,
סכנת האש ,סכנת הנחשי ,סכנת הציפורי וסכנת י
הכספית .בכל סכנה קול קורא לזיד לחזור על עקבותיו פ
ייהרג ,א" זיד ממשי" בנחישות הלאה.
117] .39א[ בעוד הנסי" זיד בדר" ,הנה ראה י מנחושת
מומסת
2] .40א[ לפניו בדרכו י מנחושת מומסת ונעדרה מ האמיר
זיד הבינה .ראה האמיר זיד בי הזה אונייה מנחושת
המדהימה את המבט ,והיא נוסעת בי הגלי הגדולי
האלה .נעמד האמיר זיד מההליכה ונהיה חיוור ומבולבל
בענייניו ,ואחרי שעה הרהר ,ובסבל נפשו הצטער .אחר כ"
עלה בדעתו שיר ודקל והתחיל לומר את בתי השיר
האלה:

 .41שיר' :אני אומר ודמעות על הלחיי ניגרות
לבי באש והקרביי נקרעות לגזרי
מהרהר על כניסתי לשבעה ימי
ולא עברתי אלא אחד מה ,מכספית
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מי יית וידעתי מה ישועתי ואי"
אמצא  114עד היבשה אונייה
ביקשתי ממ" ,הוי אלוהי ,בגדולת מוחמד
נביא הדר" הנכונה ,אשר בכפו החול מדבר)?(
היה לי לעוזר ,אדוני ,בשעת בדידותי
שהרי אני בי הזה כמעט טבעתי
לא חדלת להיות נאמ ,אדיב ,רחו
ואתה ,מכל יתר הברואי ,החנו ביותר
השתדלתי ,הוי אלוהי ,שישועת אהובנו
תקל עלי בכל דבר מעכב
ואנצל מי הנחושת )ואגיע( אל )י( מלבדו
ואתענג בזמ ואתכלכל
ואזכה בכחלא לפני מותי ונהיה ביחד
וצברא היהודי כמו חמור יגעה
אהרוג אותו באמצעות החרב ואזכה בגורל;
לבי ,למענו ,בשל אהבה פוע
א לא אראה אותה לפני מותי וניפגש
אקונ כמו שמקוננת היונה ע הסַ Dגר
הוי ריבו  ,עזור לי ושחרר את יגוני,
הודות לנביא דובר האמת והמהימ'.

 .42אמר המספר3] :א[ סיי האמיר זיד ב ענא ,חולה

פייא ליית שערי מא אל נ̇גאתי 108וכי לי
בא לי מנהו 109אילא ]2ב[ אל בר זורקו
סאלת< >יא< 110רב בי̇גאה אל מוצטפה
>נב<י אל הודא פי כפיהי איל רמלו ינטיקו
תכו לי מועינא סיידי ענד וחדתי
פאיני פי ̇די אל בחר קד כידתו אגרקו
פמא זילתא! בי ברא לטיפא ראחימא
ו>אי<נכא בי מי סאייר אל ̇כלק אשפקו
תשפעת>ו< יא רבי ̇בגאהי חביבנא
תיהוי עלייה  111כול אמרי מועווקו
ואכל מ בחר אל נוחאס >גייריהי<
̇
ואבקא הנייא פי אל זמא ואורזקו
גתימיע
ואחצא< 112בכחלא קבל מותי וני̇ ֵ
> ̇
וצברה >איל< יהודי כאל חימאר יֵנהאקו
113
ואקתולהו באל סיי ואוח̇צא ב>מנ<ייתי
פקלבי אילייהא באל מחבתי י̇כפקו
ואי ל אראהא קבל מותי ונילתיקי
אנוחו כמא נאח אל חמא אל מוטווקו
פיא רב סאעידני ופרי̇ג כורב)תי(
נבייֵ צאדיק ומוצדי!קו
בפצלי ִ
̇

א
 .42קאל אל ראוי /פלמא3] /א [115פרג אל אמיר זיד אב עינ 
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הי וב כא וא
הי נאח עלא נפס י 
צאמ י 

א מ נ̇
מותיי אל זמ 
ואשת כא תו ת̇צרע אילא אללה >ס<ובחאנהו ותעאלא

איל מלי< אל כב יר יהוֵי עלייה כול אמרי עס יר אינהו עלא
שייאי קד יר קאל איל ראוי פביינמא אל אמיר זיד איל
ֵ
כול
בטל אל הימא עלא תיל< אל חאלה ואידא הוא באל עו
קנאזיע אל ̇גיני יציח עלייהי ויקול להוא ואללה יא אמיר
זיד אינ< ל>ו< שיִית איסתרחת מ האדיה>י< אל אהואל
מהאלי< ורוחת אילא אהל< מ קר יב ותרכת ענ<
ֵ
ואל
האדא אל אמר אל צע יב פא>< הא̇דא אל חאל שרחוהו
̇
עלי< טו יל ופי כ>ו<ל >ה<ול מוהיל תו אי אלעו
קנאז>י<ע אל ̇גיני א̇גאב אל אמיר זיד עלא עורו̇ שעריהי
ויקול האדהי אל >⁺אבייאת שער<
← .43

אירגע ליאהל< אייוהא אל מגרורי
̇
1] .44ב[ שער
פלקד אתתכא נואייב ושורורו
איני נצחתוכא אי קבלת נציחתי
לא תלקי נפס< לל הלא< כסירו
שידתי
ֵ
ביינכא ובי אל כלב צברה
ושדאייֵדא ובוחורו
ִ
ומהאלי<
ועקארי)ב( שבה אל ̇גראד כ̇תירתי
ֵ
מ סחר צברא אל כלב ואל תדבירי

האהבה של הזמ ,את שירו ,קונ על עצמו ובכה ,נאנח
וסבל; אחר כ" התחנ בפני אלוהי ישתבח ויתעלה,
המל" הגדול ,שיקל עליו בכל דבר קשה) ,הרי( הוא על כל
דבר כל יכול .אמר המספר :ובעוד זיד ,הגיבור ,אמי הלב
ואציל הנפש ,במצב הזה ,והנה המושיע קנאזע ,השד,
צועק לעברו ואומר' :הוי הנסי" זיד ,הרי אתה ,לו רצית,
ניצלת מ המוראות והסכנות האלה והלכת אל משפחת"
בקרוב ,ועזבת מאחורי" את המצב הקשה הזה; אכ
ֵLאDרו גדול עלי" ובכל מורא יש מי שמפחד' .אחר כ"
המושיע קנאזע ,השד ,השיב לנסי" זיד באמצעות משקל
שירתו ואמר את בתי השיר האלה.

 .43זיד וקנאזע ממשיכי בדרכ עד שה מגיעי לי מפח,
והוא גועש ,וזיד נבהל ממנו מאוד .מתוכו קורא לעברו
קול המפציר בו לחזור למקו מושבו:
1] .44ב[ 'חזור לבית" ,הוי מרומה,
כבר פגעו ב" אסונות ורעות
אני מייע ל" ,א תסכי לעצתי הנאמנה,
לא תשלי" את נפש" לסכנה כשאתה רצו
בינ" ובי הכלב צברא קשיי
וסכנות וקשיי וימי
ועקרבי ,כמו ארבה ,רבי,
בגלל הכישו של צברא הכלב והמזימה
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ומהאליכ גיר איל עקאריב קבלהא
היהאת מינהא א תטיק ִתסירו
ואי ̇גוזתא מי תיל< אל מהאלי< תלתיקי
אבטאל מסחורי והיא כ̇תירי
וחי̇גארת אשכאצי פיהא קד בדת
ִ
אינצור בעיינ< >⁺נ<קשהא איל מסטורי
̇
מואעי̇צ
ֵ
לינקשי פי איל סוטורי
ֵ
̇נצור
איעתיב>י<ר ואסתופי איל מקדורי
ֵ
כו
ותישו פי קצר>י< אל שמרדיל עיברתא
וכיתאבתי פיהא איליכא סוטורי
← .45

לפני",
ָ
וסכנות ,מלבד העקרבי
שאי להעלות על הדעת ,שיהיה ביכולת" ללכת בה
וא תעבור את הסכנות האלה ,תפגוש
גיבורי מכושפי ,וה הרבה
ואבני אשר מופיעי בתוכ אנשי
הבט בעינ" על כתובת החקוקה ,הרשומה
ראה כתובת החקוקה בשורות בתור אזהרות,
למד לקח ומצא עד תו את הגורל
ותראה בארמו השמרדל אזהרה
וכתובות שיש בה עבור" DMרEת'.

 .45זיד מפחד מסכנת י הפח ,מזעיק את קנאזע ,וזה מסביר
כי צברא הוא שמתעתע בו ומפחידו .זיד מכה בחרבו
ימינה ושמאלה ,אחורה וקדימה ,והסכנה נעלמת .השניי
חולפי על י מברזל ,י החול ובו גלי כמו הרי
ואוניות ,וי המי המלוחי ,גדול יותר מ הנילוס ,וגליו
גועשי .מתו" הסכנות האלה קורא קול לזיד לחזור על
עקבותיו .זיד מזעיק את קנאזע ובעזרת חרבו נחל מ
הסכנה .זיד ממשי" לחצות את המדבריות והגיאיות עד
שהוא מגיע לגיא שבו סוגרות עליו מכל הכיווני חיות
כמו עקרבי וחיות כמו פרדי .בעזרת חרבו מצליח זיד
לסלק את הסכנה וממשי" בדרכו .לפתע הוא רואה איש
גדול מאב ועל ידו אנשי נוספי מאב .על צווארו של
האיש לוח מזהב אדו ובו כתוב' :אני המל" עג'יב אב

64
¯ÔÂÒÁ ÏÁ

חציב ,אחד ממלכי תימ ,כיש אותי המקולל צברא ,חט
את בתי ואחותי ואשתי וכלא אות בארמונו; אני באתי
ע צבאי לחלצ ,והוא הפ" את כולנו לפסלי אב' .זיד
בוכה א" ממשי" בדרכו .הוא מתקד ומגיע לגיא מלא
דובי ,כלבי ,חזירי ,אריות ,קופי ,נחשי ועקרבי.
זיד מתבלבל ,א" מתעשת ומכה בחרבו ימינה ושמאלה,
אחורה וקדימה והסכנה חולפת .זיד מתקד ולפתע נתקל
בגיא מלא פילי ענקיי .הוא מתמלא אימה ,מתבלבל
ובוכה .זיד מבקש מקנאזע לא לעזוב אותו עד שיתגבר על
פחדיו שמא יאכלו אותו הפילי .זיד מכה בחרבו ימינה
ושמאלה ,אחורה וקדימה והסכנה חולפת ממנו .זיד
מתקד בדרכו ומגיע לי האש ,וכמו בפעמי הקודמות,
בעזרת החרב האש נעלמת מדרכו .הוא ממשי" ורואה
מל" יושב ,חציו אב ,חציו בשר וד ,ואנשיו יושבי
מסביבו ,ג ה חצ ָי אב וחצ ָי בשר וד .זיד מתפלא
למראה הזה ומוצא על צווארו של המל" לוח מזהב ובו
כתוב' :דע ,המגיע למקו הזה ,שאני המל" היש אב
דא ,שהייתה לי בת דוד יפה ,שמע עליה המקולל צברא
היהודי ,כיש אותה וחט אותה לארמונו .אני יצאתי ע
צבאי אליה והפ" אותנו ,כפי שאתה רואה אותנו' .זיד
הבי את המשמעות של הכתוב ,ראה את מצב של
הגיבורי האלה והחל לבכות .לאחר מכ מצא זיד באותו
מקו לוח משיש ובו כתוב' :הוי המגיע למקו הזה ,שמע

"˜ˆ˙ "‡ÏÁÎÂ „ÈÊ

65

31] .46א[ קאל אל ראוי להאדא אל חדית אל ע̇ ג יב ואל אמר אל
גר יב א זייד בעד האדא אל כלא סאר יקטע
מ)ו(טרב אל 
אר אילא א אתא
אר ואל סהול ואל אוע 
אל ברארי ואל קפ 
את
את וזעק 
את ווקע 
אילא ואדי סמע פיהי חס סרח 
<ת ינדהי אל אנסא מנהא וסמע קאלו)!( יקול
א 
> 
צא ג ⁺
̇ו ̇
̇
ארגע ובהאדא אל אמר >⁺ל<א 116תטמע האדהי אר̇ אל
א פלמא סמע זייד
סרח 

א ומלכהו ש>⁺ב<יב אב ]31ב[
̇ ג 
א פלמא
א אלתפת אילייה ואשהר אל חס 
האדא אל כל 
ראו אל ̇גא אל סיי סכנו בעד עייאטהו ותרחו ענהו ימי
ושמאל פלא זאל 117סאייר אילא א אקבל עלא אל מל<
ואל סיי פי יד זייד מסלול פלמא ראא אל מל< אילא אל
אס אל אע̇צ אל מנקוש עלא סיי זייד ̇כר סא̇גד
אילייהי ואנשא זייד יקול
 .47שער סלא אל מוענא אל מ>ש<וק אל ̇כאיבו

לעצתי ,חזור מדרכ" א אתה רוצה להציל את חיי"' .זיד
המשי" בדרכו במדבריות ובגיאיות ,ובעודו רועה את
נאקתו ,הגיע למקו שבו צבא רב ועצו .זיד הבחי כי כל
הפרשי ה שדי הרכובי על שדי בצורת סוסי.
השדי שואלי אותו מי הוא ,זיד מזדהה ,ומספר שהוא
הול" בעקבות אהובתו ,כחלא .השדי מורי לו לחזור
על עקבותיו ,א" זיד משיב כי לא יחזור ג א ישל
בחייו .זיד מכה בחרבו ימינה ושמאלה ,אחורה וקדימה,
והשדי נעלמי מדרכו.
31] .46א[ אמר המספר של הסיפור המופלא הזה והעניי
המרגש הנפלא :אחרי הדברי האלה החל זיד לחצות את
המדבריות והשממות ,המישורי והמקומות ההרריי,
עד אשר הגיע לעמק ושמע בו קול צעקות ומכות וצווחות
וצרחות של מישהו מתבלבל 118בתוכו )בתו" העמק(,
ושמע דובר אומר' :חזור ,ובעניי הזה אל תחשוק! זאת
אר השדי ומלכ שביב אב ]31ב[ סרחא ' .כאשר שמע
זיד את הדברי האלה ,הסתובב אליו ושל את החרב.
כשראו השדי את החרב ,שתקו אחרי צעקותיה
ונסוגו 119ממנו ימינה ושמאלה .הוא המשי" ללכת עד
אשר עמד לפני המל" ,כשהחרב בידו שלופה .כאשר ראה
המל" את הש האדיר 120החרות על חרבו של זיד ,נפל
ארצה כשהוא משתחווה לו ,וזיד החל לדקל:
 .47שיר' :שלו הסובל  ,החושק ,המתאכזב
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וכחלא תבכי בדמע >ס<ביבו
32]125 .48א[ פא̇כד זייד וסאר בהי אילא א חטהו ביי ידי אל
את וצייאחת)!(
את ועייט 
זעק 

מל< אל קמקא פסמע זייד
את מוזעז>⁺ע<א וא̇צל עלייהי אל
את וצר̇ כ 
גפ 
!ור̇געאת! ור̇ 
ואדי חתא מא בקא זייד יער אל לייל מ אל נהאר וראא
ואכדהו אל
חגארא מ אל ̇גו תרמי פתע̇גב זייד מ דאל< ̇
̇

>ג< 121אל מלו< אב !סנא! סרחא שביבו
לתא̇ ⁺
סלא מ אל עאשק אל מוסתהא
̇פכוד שרח חאלי חדית ̇עג>יבו<
ואנא ענד עמי כאני גריבו
תרבית יתימ בלא אב לי
̇גמע שמלי בכחלא קריבו
וכונ)ת( אחסבהו באנו ר̇צי לי
קתל ואלדי ובעדו אל ואלדא
וקד זאד שווקי בכחלא ונחיבו
וקד אלזמוני במהר ̇גזיל וקאלו
אחצור באל אמואל ואסדד ת̇גיבו
̇
קצדתו אל אפאק̇ 122וגבתו אל נייאק
ואל אמואל תוסאק חק לא כדיבו
̇פגיית אל דייאר וכחלא מעי
וקולת א !עייני! עישי 123בכחלא יטיבו
קתלת אילא עמי וצרתו אילא מכת
̇וכלפת אל אמואל ̇כל אל כתיבו
פוודעתהא וצרתו לל מוצטפא

לעטרת המלכי ,אב סרחא שביב
שלו מ האוהב עד טירו
שמע את סיפור מצבי) ,הוא( סיפור מופלא
ואני אצל דודי כזר
גדלתי יתו ללא אב לי,
לאיחודי ע כחלא בקרוב
חשבתי שהוא ַיסכי
הרג את אבי ,אחר כ" את הא,
גברה אהבתי לכחלא ובכי מר )?(
חייבו אותי במוהר רב ואמרו:
'התייצב ע הרכוש ושל ,תביא אותו'
הלכתי לקצות האר והבאתי את הנאקות,
והרכוש יימסר ,זאת אמת ולא כזב
הגעתי למשכנותי ,וכחלא עמי,
וחשבתי כי חיי ע כחלא יהיו טובי.
הרגתי את דודי והלכתי למכה
השארתי את הרכוש מאחורי גבעת החול
124
עזבתי אותו )את הרכוש( והלכתי למוצטפא
וכחלא בוכה בדמעות ניגרות '.
32] .48א[ הוא )השד( לקח את זיד והל" אתו עד אשר ש
אותו לפני המל" אלקמקא .שמע זיד צעקות ,צרחות,
זעקות ,רעידות וצרחות מזעזעות .החשי" מעליו העמק
עד שזיד לא ידע להבחי בי הלילה ליו וראה אב
הנזרקת מ האוויר .נדה מכ" זיד ואחזו הדמיו .של
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וה פאשהר אל חסא ותקד אילא ענד אל מל< ̇וגעל
יקול
מונגי! ̇
 .49שער אייא ̇כאלק אל ריח יא ! ̇
מגאריהא
מוגרי̇ 126
א שית ת̇צללהא א שית תהדיהא

את החרב והתקד אל המל" והחל לדקל:

יא ̇כאלק אל ̇כלק כו עדתי ומוצטברי
עלא פצו ח̇גארא מ אל ̇גו ירמוהא
אצבחת לא נונ̇צור 128שמס
ולא קמר ולא סמא ולא אר̇צ אסיר פיהא
מ א̇גל כחלא עדמת אל צבר
ויא חזני פכ ברארי אצבחהא ואמסיהא
 .50קאל אל ראוי להאדא אל חדית אל ע̇ ג יב ואל אמר אל
מוטרב אל גר יב פנ̇צר אל מל< רייאח וקאל להו אר̇גע אילא
מולא<  129תו זעק זעקא עלא עפרית ענדהו יוקאל להו
עוגיל וקאל להו ̇כוד זייד וסיר בהי וחוטהו קודא אל מל<
̇
אל מווכל במהל< אל ̇גבאל פאחתמל אל עפרית זייד וטאר
בהי פי אל הווא וא̇כתרק בהי פי אל ̇גו אילא א אסמעהו
א< תו תוא̇צע
א< פי מ̇גארי קובב אל אפל 
תסביח אל אמל 
]32ב[ בהי מוסריע אילא א ו̇צעהו קודא אל מל< פלמא
את
את ו̇ ̇צ ג 
את וזעק 
תמתל זייד ביי ידי אל מל< סמע צר̇ כ 

127

 .49שיר' :הוי בורא הרוח ,המסובב את סיבוביה
א תרצה תוליכה בדר" תועה וא תרצה תוליכה
בדר" הנכונה
הוי בורא הבריות ,היה מוכ ומזומ למעני
מפני אבני אשר מ האוויר מושלכות
נעשיתי כזה שאינו רואה שמש,
ירח ,שמי ולא את האר אשר אני הול" בה
בגלל כחלא אני חסר סבלנות,
מה רב צערי ,בכמה מדבריות אבלה בוקר וערב'.
 .50אמר המספר של הסיפור המופלא הזה והעניי המרגש
הנפלא :הביט המל" רייאח ואמר לו' :חזור אל אדונ"'!
אחר כ" קרא לשד מ השדי שלו ,הקרוי עוג'יל ,ואמר
לו' :קח את זיד ,ל" אתו ושי אותו לפני המל" המופקד
על הסכנה של ההרי' .נשא השד את זיד ,טס אתו
באוויר והבקיע אתו את האטמוספרה עד אשר השמיע לו
את שבח מלאכי המוות 130במסלולי קימורי הרקיעי.
אחר כ" הנמי" טוס במהירות עד אשר ש אותו לפני
המל" .כאשר עמד זיד מול המל" ,שמע צרחות ,זעקות,
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את וכול דאל< כא סחר פנ̇צר זייד
גה 
את מ כול אל ̇ 
גפ 
ור 
̇
אב ותעלקו
קודא אל מל< ̇גבליי קד קאמא מ אל תור 
אב ודאר אל ̇גבל עלא זייד כמא ידור אל
באכנא אל סח 
̇כאת באל אצבע ואל סואר באל מעצ או אל סואד באל
אד פתע̇גב זייד מ דאל< ואשהר אל
א או אל ניל באל בל 
בי ̇

חסא ולווח בהי פגאב ענהו ותקד אילא אל מל< ואשאר
יקול
 .51שער לקד זאד סוקמי מע אנתחא)לי(
ודמעי מ אל ו̇גד סאלי
וכי אחתייאלי ומא חילתי
וקד עז צברי ומא לי אחתמאלי
פצברא אל נצראני תר< די 131אל ̇גבאל תסיר
ותמשי שבה אל ̇גבאלי
ולא א̇גד גייר< ̇יגיב לי סואלי

 .52קאל אל ראוי להאדא אל חדית אל ע̇ ג יב ואל אמר אל
גר יב פתטלע אל מל< אל מווכל באל ̇גבאל אילא
מוטרב אל 
פמצא אל מא!ל< אילא חאל
זייד וקאל אמ̇צי אילא מולא< ̇
סבילהי פזעק בעפרית ענדהו יוקאל להו נ̇גאב וקאל להו יא
האדא ̇כוד זייד וודיה אילא ענד /אל מל<33] /א[ אל מל<
>אל מו<ט יק אל >מווכ<ל במהל< אל זקאז יק פ̇כטפהו
וטאר בהי אילא א ו̇צעהו קודא אל מל< אל מוט יק אל

סאלת< יא ̇כאלקי עינני

צווחות וזעזועי מכל הצדדי; כל זה היה כישו .ראה
זיד לפני המל" שני הרי הנישאי מ האדמה ונוגעי
בקצות הענני; הסתובבו ההרי סביב זיד כמו
שמסתובבת הטבעת סביב האצבע והצמיד סביב פרק
היד ,או החוש" סביב האור ונהר הנילוס סביב האר.
התפלא זיד מכ" ושל את החרב והני אותה .נעל
מעיניו )המראה הזה( התקד אל המל" ודקל:
 .51שיר' :התארכה מחלתי ע התחזותי,
ודמעתי מרוב אהבה זולגת
132
ואי" רמאותי ומה היא תחבולתי;
התחזקה הבלגתי ואי לי כוח סבל
צברא הנוצרי הניח להרי האלה שילכו
133
ויבואו ,כמו הרי
ִַ Lקשתי ממ" בוראי – עזור לי!
איני מוצא מלבד" מי שיענה לבקשתי'.
 .52אמר המספר של הסיפור המופלא הזה והעניי המרגש
הנפלאNִ :יו המל" המופקד על ההרי את מבטו אל זיד
ואמר' :ל" אל אדונ"'! הל" המל" אל דרכו וצעק לשד
אשר אצלו ,הנקרא נג'אב ,ואמר )המל"( לו' :קח את זיד
והבא אותו אל ]33א[ המל" הכל יכול המופקד על סכנת
הציפורי' 134.חט )השד( אותו וטס אתו עד אשר ש
אותו לפני המל" הכל יכול המופקד על הסכנה של
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העופות .ראה זיד לפני המל" עופות מלוא האר 135.אחזו
הפחד ,של את חרבו ,הני אותה והסכנה חדלה .התקד
אל המל" והחל לדקל:

 .53שיר' :הלכתי לבדי ואי לי מלווה,
ולא ידיד ִאתי ולא חבר לי
האש כבר כילתה את ִלבי
אוני חלש ואיני יכול לשאת עוד
הפרדה
אני מבקש מזה אשר גזר על ֵ
שיסלק את העופות מ הדר" הזאת'.
 .54אמר המספר של הסיפור המופלא הזה והעניי המרגש
הנפלא :הביט המל" הכל יכול בזיד ובשד ואמר' :חברי,
חזור )?( אל אדונ"!' ,והמשי" בדרכו .צעק המל" לשד
הנקרא שדאד ואמר לו ' :הבא את זיד אל המל" המופקד
על י הכספית'! לקח אותו )השד( וטס אתו עד אשר ש
אותו לפני המל" .הביט זיד בי הכספית אשר כיסה את
האר לאורכה ולרוחבה והוא גועש .הני זיד את החרב
וחדלה )הסכנה( ,והחל לדקל:

מווכל במהל< אל זקאז יק פראא זייד אל זקאזיק קודא
אל מל< מלוו אל אר̇ פא̇כדהו אל וה פאשהר סייפהו
ולווח בהי פבטל כול אל מהל< ותקד אילא ענד אל מל<
̇וגעל יקול
 .53שער קד אמסית וחדי ולא לי רפיק
ולא אניס ענדי ולא לי צדיק
ואל נאר קד אחרקת מוה̇גתי
ואסאסי̇ 136צעי ואנא מא אטיק
סאלתו אלדי קד חכ באל פוראק
יזיח אל זקאזיק מ די אל טריק
 .54קאל אל ראוי להאדא אל חדית אל ע̇ ג יב ואל אמר אל
מוטרב אל גר יב פתטלע אל מל< אל מוטיק לזייד ולל
פמצא אילא חאל
עפרית וקאל יא סחאב אר̇גע למול>⁺א<< ̇
סבילהו וזעק אל מל< אילא עפרית יוקאל להו שדאד וקאל
להו ודי זייד אילא מל" ענד אל מל< אל מווכל עלא אל בחר
פאכדהו וטאר בהי אילא א חטהו קודא אל
אל זייבק ̇
פנצר זייד אילא בחר אל זייבק וקד סד אל א ̇ר באל
מל< ̇
אמואג פלווח
̇
טול ואל ע ̇ר והוא יתלאט באל !ארייאח!
זייד באל סיי פבטל ו̇געל יקול
 .55שער אנא אל ]33ב[ עאשק אל מוסתהא
ופואדי מ אל ו̇גד יחתרק אנא דמועי כפי̇ אל גמא

 .55שיר' :אני ]33ב[ המאהב האוהב אהבה עזה
דמעותי כשט העננה
ַ
ולבי מרוב אהבה נשר,
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ועיינייא כאל גית מותדפק
̇כלאני אל אילא)ה( במא קד ק̇צא ומ בולי בל הווא
ליס יוקלק

 .56קאל אל ראוי להאדא אל חדית אל ע̇ ג יב ואל אמר אל
מוטרב אל גר יב פלמא פרג זייד מ כלאמהי נ̇צר אילייהי
אל מל< ואל עפרית אלדי ̇גא מעהו וקאל להו אר̇גע אילא
מולא< ואלתפת אל מל< אילא עבדהי עפרית יוסמא
האמא וקאל יא האמא ודי זייד אילא ענד אל מל< אל
אחמר אל מווכל בקצר צברא אל נצראני וחוטהו קודאמהו
פאכתטפהו וטאר בהי חתא ו̇צעהו פי אל קצר פנ̇צר עלא אל
̇
קצר רייאש מ אל דהב אל אחמר ברייאחאת? ̇כדיר? אל
רייאש מ פוק אל קצר ואל ̇גא תודור }פוק אל קצר{ מ
אספל ומ פוק פתע̇גב זייד וא̇כדהו אל וה פאשהר אל
חסא ולווח בהי ותקד אילא אל מל< אל אחמר ו̇געל
יקול
 .57שער אנא פא̇צית דמועי כפי̇ אל גמא
138
ולי ̇גפ סהרא בטול אל זמא
וכי אחתייאלי ומא חילתי
מ א̇גל כחלא ̇גפאני אל מנא
139
וא כונת מא תעל מ הואנא
פאנא זייד אל עאשק אל !מוסתהאב! מוסתהא
 .58קאל אל ראוי /פתטלע34] /א[ פתטלע אל מל< אל אחמר

ועיני כגש נדבות זורמות בשפע
השאיר אותי האל ע מה שגזר ,מי שנתנסה באהבה
לא ידאג'.
 .56אמר המספר של הסיפור המופלא הזה והעניי המרגש
הנפלא :כאשר סיי זיד את דברו ,הביטו בו המל" והשד
אשר בא אתו ואמר לו )המל"(' :חזור אל אדונ"'!
הסתובב המל" אל עבדו ,השד ,הנקרא המ ,ואמר' :המ,
קח את זיד אל המל" האדו הממונה על הארמו של
צברא הנוצרי ושי אותו לפניו!' .חט אותו )השד( וטס
אתו עד אשר ש אותו בארמו .ראה )זיד( על הארמו
נוצות מזהב אדו בחלונות (?) 137 ,הנוצות? מעל הארמו
והשדי מסתובבי ,למטה ולמעלה .התפלא זיד ואחזו
הפחד .של את חרבו והני אותה והתקד אל המל"
האדו והתחיל לדקל:
 .57שיר' :אני ,זלגו דמעותי בשפע כשט העננה,
ויש לי עפע העומד על המשמר כל הזמ
ואי" הונאתי ומה הוא תכסיסי
בגלל כחלא נטש אותי החיזיו
א אתה אינ" יודע מי אני
אני זיד האוהב המאוהב'.
 .58אמר המספר34] :א[ הביט המל" האדו בזיד ובשד ואמר
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אילא זייד ואילא אל עפרית וקאל להו יא האמא אר̇גע
פרגע וזעק אילא >עפרית< ̇עצי אל ̇כלקא
אילא מולא< ̇
יוקאל להו שמהורש וקאל להו ודי האדא אילא מל< אל
הו פנ̇צר זייד אילא אל עפרית
מלו< ואווקפהו קודאמ 
הו וטאר בהי אילא
כתטפ 

פאכדהו מנהו אל ̇כו ואל פזע פא̇
̇
הו
א אווקפהו קודא אל מל< אל כביר פוו̇גד קודאמ 
הו וארכא ממלכתהי מלוו אל אר̇ פ̇כא
הו ונואב 
גאב 
ח 
̇
זייד וא̇כדהו אל וה למא >ראא< האדהי אל מצאייב
ואידא בקאייל יקול להו א̇צרב יא זייד באל סיי אלדי
פיהי אל אסמא פאנ̇כבל זייד ולא בקא >יער< לא מא
יקול ולא מא יפעל לעו̇צ מא ראא מ אל חואיי̇ג פאשהר
אל חסא ולווח בהי פל ראא שיא ממא כא יראהו
אר
אר ואל סהול ואל אוע 
וסאר יקטע אל ברארי ואל קפ 
אר פביינמא זייד סאייר ואידא
אלא אלייל ואטרא אל נה 
הוא קד נ̇צר אילא ̇גיש ע̇צי אע̇צ מ אל אוול והו מ
בני אד וקד סחרהו צברא אל נצראני אל מלעו וצארו
]34ב[ ח̇גארא מ אל צ>וא< ואידא במלכהו ̇גאלס
ובנאייבהו >⁺ו<וזירו וקודאמהו חו̇גאבוהו והוא פי
>⁺אל<קצר טובא! מ ̇פצא וטובא מ דהב ועלא אל טובא
מכתוב האדהי אל אבייאת
 .59שער אייא מ אתא די אל מכא תמהל קליל
קבל א תובקא פוק אל תוראב ̇גדילא
פאנא אל רייא מ מרכוס חק

לו' :המ ,חזור אל אדונ"'! חזר )המ( וזעק )המל"( לשד
עצו ממדי הנקרא שמהורש ,ואמר לו' :הבא את זיד
אל מל" המלכי והעמד אותו מולו '! הביט זיד בשד
ונכנס בו הפחד והחשש ממנו .חט אותו )השד( וטס אתו
עד אשר העמיד אותו לפני המל" הגדול .ומצא )זיד( לפניו
את שומרי הס שלו ואת סגניו וקציני ממלכתו אשר
ִמלא Dאת האר .חשש זיד והשתלטה עליו הדאגה כאשר
ראה את הצרות האלה ,והנה קורא אומר לו' :הכה ,זיד,
בחרב אשר עליה השמות'! עברה דעתו של זיד ולא ידע
מה לומר ולא מה לעשות בשל עצמת של הענייני
שראה .של את החרב והני אותה .לא ראה דבר ממה
שראה קוד והתחיל לחצות את המדבריות והשממות,
המישורי והמקומות ההרריי עד הלילה וסו היו.
בעוד זיד הול" והנה הוא רואה צבא גדול ,גדול מ
הראשו ,והוא של בני אד אשר כיש צברא ,הנוצרי
המקולל ,והפכו ]34ב[ לאבני צור .והנה מלכ יושב וסגנו,
והווזיר שלו ,ולפניו שומרי הס שלו ,והוא בארמו העשוי
לבני 140כס ולבני זהב ועל הלבני השרופות כתובי בתי
השיר האלה:
 .59שיר' :הוי מי שמגיע למקו הזה ,תתעכב מעט
לפני שתישאר חלל על פני האדמה
אני הדובר ממרקש 142באמת
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בניתי את הפירמידות בנייה יסודית
למדתי את כל העבודות באמת.
לא יוכל עליו )על צברא( גדוד
העניק לי האל ,במהל" החיי ,בת
אשר עט אותה האל ביופי שופע
הייתה ישנה ע עכס מזהב
והוא ,מ הסוס ִ
שלצדה 143נטה נטייה.
144
אחר כ" אמרה" :אני רוצה צור מנוסה
שיתק אותו לנו )ויעשה אותו( חזק 145וכבד".
הביאו אותי למכש ,מקולל ,מוצאו
מהנוצרי ועליו תועבה'.
 .60אמר המספר :כאשר ראה זיד את הדברי האלה נפרד מ
העול ואמר' :אי לי ישועה'! נואש מעצמו ונוכח לדעת
שהוא הול" אל הקבר ,והנה איש צועד ואומר' :הוי זיד,
הכה בחרב אשר עמ" '! מש" את החרב והני אותה והנה
הסכנות האלה חדלו מלהתקיי והתפזרו ימינה
ושמאלה .החל לחצות את המדבריות והשממות,
המישורי ]35א[ והמקומות ההרריי ולא חדל מכ"
ימי ולילות וימי עד אשר הגיע אל ג צברא הנוצרי.
אחזו הלילה כשהוא עיי .נכנס לג ויש ,השבח למי
שאינו יש ,באו אליו המל" וחייליו הממוני על הג
והארמו .ציווה עליה )צברא על החיילי( שיחטפו אותו

קד בנית אל אהרא בנא תקילא
תעלמת כול אל אעמאל חק
לייס יקדר עלייהי פצילא
ורזקני אל אילאה פי אל דהר בנת
קד כסאהא אל אילאה חוסנ ̇גמילא
כלכאל עס̇גד
כאנת !נאיומא! נאיימא! ̇ב ̇
והוא מ !כניבהא! ̇גניבהא  141לקד מאל מילא
תו קאלת אריד צאייג יכו כביר
פליצגהו לנא רזינ תקילא
פאתוני בסאחר ולעי מא̇כד
פי אל נצארא פעליה רדילא
אל ודע אל
 .60קאל אל ראוי פלמא ראא זייד האדהי אלאחו 
הי ואיק
ס 
אל מא בקא לי ̇כלא וקד אייס מ נפ 
דונייא וק 
בשכצ יתמשא ויקול יא זייד א̇צרב
הי ואידא ̇
ס 
בחולול רמ 
באל סיי אלדי מע< ̇פגדב אל סיי ולווח בהי ואידא תל<
אל מהאל< קד זאלת ותפרקת ימינ ושמאל וצאר יקטע
אר
אוע 

אר ואל סהול ואל /אועאר35] /א[
אל ברארי ואל קפ 
ולא זאל בדאל< איי)א(מ ולייאלי ולייאלי ואייא אילא
א וצל אילא בוסתא צברא אל נצראני וקד כא אדרכהו
א ונא
א פד̇כל אילא אל בוסת 
אל לייל והוא תעב 
סבחא>< מ לא ינא פאתאהו אל מל< ̇וגנודהו אל
מווכלי באל בוסתא ואל קצר פאמרהו א י̇כטפוה
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ויחוטוה קודאמהו פלמא אפאק זייד עלא נפסהי פאידא
הו ירידו יקטעוהו ויבתלעוהו פלמא תחקק זייד דאל<
אשהר אל חסא פזעק אל מל< עלא וזירהו שמהורש וקאל
טיר בזייד וחוטו עלא אל ס̇גרא  146אלדי פי וצט אל קצר פי
בקא זייד מוחכ עלא אל נצראני פא שא ינזל וא שא
יוקעוד פלמא סמע זייד האדא אל כלא פרח פרח ע̇צימ
וזאל ענהו אל ה ואל תעב ואל שדא ואל נ צב פנ̇צר זייד
וראא אל נצראני פי עז ע̇צי ̇גאלס עלא כורסי מ אל דהב
גווהר וביי ידייהי באטייא

אל אחמר מוכלל באל דור ואל ̇
מ אל זמורוד אל א̇ ̇כ צר פיהא אקדאח מ אל ̇גואהר ואל
סריר מ אנייאב אל פיל ועלא ימי אל נצראני מרתבה
עלייהא ̇כמסי בנת עדרא ואל סריר בבכר מ אל דהב ]35ב[
אל אחמר להו סוראדקאת מ אל חריר אל >אצפר< והו
מרבוטי פי סריר אל מלעו והוא ישרב אל שראב עלא אל
̇כמסי בנת עדרא ופי וצט אל קצר בחרא מ אל רו̇כא
איצ>א< }>תסעא<{
צנעהו מ ̇גמיע אל אלו>וא< וענדהו ̇
אר כאנהו
כוב 

תסעא וארבעי בנת מ בנאת אל מלו< אל
אר פנ̇צר זייד ימינ ושמאל פל ירא אל כחלא
אל אקמ 
ביינהו ואידא בצברא אל נצראני יקול לל ̇כודא אתוני
>בכחלא< אל >כנאנ<ייא פ>פ<י אל וקת ואל סאעא
אחצרוהא ביי ידייהי פראאהא זייד מ̇צרובא ̇צרב ע̇צימ
̇
חצרת
מולמ וקד סאל דמהא מ אל ̇צרב אל שדיד פלמא ̇
ביי ידייהי קאל להא אל מלעו אד̇כולי פי די ני לתצירי

וישימו אותו לפניו .כאשר התעורר זיד ,והנה ה רוצי
להתיזו ולבלוע אותו .כאשר נוכח זיד בכ" של את החרב.
קרא המל" לווזיר שלו שמהורש 148ואמר' :טוס ע זיד
ושי אותו על הע אשר בתו" הארמו '! היה זיד חזק מ
הנוצרי ,א רצה ירד וא רצה ישב .כאשר שמע זיד את
הדברי האלה שמח שמחה גדולה וחלפו ממנו הצער,
הטרדה ,הקושי והעמל 149.הביט זיד וראה את הנוצרי
בתפארת עצומה ,יושב על כסא מזהב אדו ,מעוטר
בפניני ובאבני ח ,ומולו כד מאב ברקת ירוקה ובו
כוסות מאבני ח וכיסא המלוכה עשוי שנהב ,ולימינו של
הנוצרי במה אשר עליה חמישי נערות בתולות .וכיסא
המלוכה )קשור( ע טבעות  150מזהב ]35ב[ אדו ולו
)לכיסא( אוהלי מלכותיי ממשי צהוב ,וה )האוהלי(
קשורי לכיסא המלכות של המקולל )צברא( והוא שותה
ברכה
יי מעל חמישי הבנות הבתולות .במרכז הארמו ֵ
משיש ,שאותו )את השיש( עשה מכל הצבעי .ולו
)לצברא( ג ארבעי ותשע בנות מבנות המלכי
המכובדי) ,יפות( כמו ירחי .הביט זיד ימינה ושמאלה
ולא ראה את כחלא ביניה ,והנה צברא הנוצרי אומר
למשרתי' :הביאו לי את כחלא משבט כנאנה!' 151.מיד
הציבו אותה לפניו .ראה אותה זיד מוכה מכה קשה
ומכאיבה ,וזלג דמה מ המכה החזקה .כאשר ניצבה לפניו
אמר לה המקולל' :הצטרפי לדתי 152,כדי שתהיי לי יקרה
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אב
ענדי אעז מ נור עיי ני ואלא תמותי תחת אל עד 
אב פא>ב<ת פקאל עלייהא בל ̇צרב ואל
ותפארקי אל אחב 
אב< אלדי מא עלייהי מ מז יד
אב פעאקבהא אל >⁺עד 
עק 

והיא לא תזדאד עלייהי אלא קסאוא ותשד יד פקאל יא
כחלא מא תר̇געי מ דינכי ותוד̇כולי פי  ד י ני ות̇כלי אב
עמכי ותרי ד י ני פקאלת יא מלעו )( אנא לאללה ואנא
אילייהי רא̇גע 
> ו< 147מציבת פי אל /נפס36] /א[ נפס ולא
מציבת >פי אל< ד י ומציבת פי אל מאל ולא מציבת פי
אל בנ י ולא עדאוא אלא עדאות אל ד י פלמא סמע אל
א צאר אל ̇צייא
מלעו מ אל אמירה כחלא האדא אל כל 
א >וקא< וזעק פי אל
א וסכר בגייר מוד 
צל 
פי ו̇גההי ̇ 
אב ו̇צרב כחלא בידהי פגאבת ע
א וטלב צות אל עד 
כוד 
̇ 
אב פלמא אפאקת מ
אב ו̇גרי דמהא מ דא̇כל אל תיי 
אל צו 
גשוותהא תאוהת וא נת ואילא דכר זייד ח נת ו̇געלת תקול
 .61שער אייא זייד יא אב אל ע ארתי לחאלתי
אמא אחד אשכו אילייהי שכייתי
153
אייא זייד מס אל צות מני מוא̇צע
וצארת אידא מא מסהא אל שוט אנתי
אייא זייד יא אב אל ע ע̇ ֵגל וגיתני
עלייא ענאקיד אל מנאייא תדלתי
שער
 .62קאל אל ראוי א למא פגרת מ שערהא א̇גאבהא צברא

מאישו עיני ,וא לא ,תמותי תחת עינויי ותיפרדי מ
האהובי' .סירבה .דיבר אתה באמצעות מכות וייסורי.
הוא גזר עליה )⁺עונשי( אשר אי גרוע מה ,והיא לא
הוסיפה )להתנהג( כלפיו אלא בקשיחות ובעוז .אמר:
'כחלא ,הלא תחזרי מדת" ותצטרפי לדתי ותעזבי את ב
דוד" ותחשקי בי'? אמרה' :מקולל ,אנחנו של האל ואנחנו
אליו חוזרי) ,עדי( פגע ]36א[ בנפש ולא פגע בדת,
ו)עדי( פגע ברכוש ולא פגע בבני .אי אויב אלא אויב
הדת' .כאשר שמע המקולל מ הנסיכה כחלא את הדברי
האלה הפ" האור שבפניו לחוש" והשתכר ללא יי .ק
וקרא למשרתי ,ביקש את שוט העינויי והכה את
כחלא בידו .היא הייתה נעדרת בינה )כלומר :חסרת
הכרה( וזלג דמה מתו" הבגדי .כאשר התעוררה
מהתעלפותה ,התייפחה ונאנחה ,אל זכר זיד התגעגעה,
והחלה לדקל:
 .61שיר' :הוי זיד ,ב הדוד ,אני רואה את מצבי,
האי מי שאפנה אליו את תלונתי
הוי זיד ,נגע בי השוט במקומות )בגופי(.
ובכל פע שנגע  154בה השוט ,נאנחה,
הוי זיד ,ב דוד ,מהר והצל אותי,
אשכולות הכליה תלויי עלי'.
 .62אמר המספר :כאשר סיימה את שיר Cהשיב לה צברא
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יקול

באומרו:

 .63שער תמנית כחלא מ בלאד בעידת
אתתני עלא רוג אנפהא !ותדלתי! במדלתי155
סכנת ̇גבאל שאמ̇כאת ואצבחת
156
דמא
דינהא
עלא
תתפלתי
ול
̇נצרתו דלאיילהא אידא מא ת̇צפרת
]36ב[ ענאקיד אענאב אידא מא תדלתי
ושבהתו !עייאנהא! עייניהא 157אידא מא תכחלת
מצאביח רוהבאנ מ אלדייר דלתי
̇פכלי כלאמ" לא תזידי ואקצרי
פזייד אב עמי< ידוהו קד ת̇כלתי
 .64קאל >⁺אל< ראוי א למא סמע זייד מ כחלא האדא אל
א וצאר אל !נהר! נור פי
א זאד בהי אל עשק ואלגר 
כל 

א פרמא רווחהו מ אעלא אל ש̇גרא וצאר ביי
צל 
̇וגההי ̇ 
ידי צברא אל נצראני פלמא ראא אל נצראני זייד צעב
עלייה וערפהו ונ̇צר אילייהי וקאל להו אילא הוו יא זי יד
קאל להו נע יא צאחב אל מכר ואל כ יד אנא ̇גיית אהלכ<
וארייח אל אר̇ מנ< קאל פלמא נ̇צרת כחלא אילא זייד
זאל ענהא המהא ונסיית מא כא בהא וענקתהו ו̇צמתהו
אילא צדרהא פמ פרחת זייד סקט אל סיי מ ידהי אילא
אל אר̇ פאשאר אל נצראני יקול

158

 .63שיר' :אני חפ בכחלא ,מאר רחוקה באה אלי
באה אלי על אפה )ועל חמתה( כשהיא מעליבה אותי
גרה בהרי גבוהי ,הפכה)?(
159
.
נמלטה
ולא
ד
(
?
את דתה לעניי של גאולת)
הבטתי בצמותיה 160כשקלעה )אות(,
]36ב[ )כמו( אשכולות ענבי כשה מתדלדלי ,
אני מדמה את עיניה ,בכל פע ששמה עליה כחל,
לפנסי נזירי אשר מ המנזר משתלשלי
בדיבור ְ"(
ֵ
הניחי את דבריי" ,אל תוסיפי וקצרי )
זיד ב דוד" ,ידו כבר ויתרה'.
 .64אמר המספר :כאשר שמע זיד מכחלא את הדברי
האלה ,התעצמה בו התשוקה והאהבה ,והאור בפניו הפ"
לחוש" .זרק עצמו מצמרת הע וניצב מול צברא הנוצרי.
כאשר ראה הנוצרי את זיד ,היה לו קשה .הוא הכירו,
הביט בו ואמר לו' :לכא ,זיד '! השיב לו' :בסדר ,הוי בעל
הנכלי והתחבולה ,באתי לכלות" ולתת לאר מנוחה
ממ"' .אמר )המספר( :כאשר הביטה כחלא בזיד עבר
ממנה חששה ושכחה את אשר עבר עליה ,חיבקה אותו
והכילה אותו בחזה .מרוב שמחתו של זיד נפלה החרב
מידו על האר .סימ הנוצרי כשהוא מדקל:
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 .65שיר' :השקוני חיי בכוס ,אשר שיסעה את הלב ,
והלכתי ,כמו חיה ,צמא בערבה
מרוב כישופי ,רמאותי ומרמתי
161
האר
חלק
על
,
אספתי את מלכי השדי) ,ה( ְִ Mבעי
השגתי את מלכי השדי במזרח ובמערב
ובארמו הממלכתי מלכתי על מאות עבדי'.

 .66צברא חוט את החרב ,כולא את זיד ואת קנאזע ע
כחלא ומצהיר כי הוא עומד להרג .פאטמהִ ,בתו של
הנביא ,המתגלה בחלו אל זיד וכחלא ,מרגיעה את
רוח .זיד קורא לעזרת עלי ומדקל שיר.
38] .67א[ אמר המספר :כאשר סיי זיד את שירו אמר לו
)צברא(' :הוי זידִ ,קראו בשמנו לאל ,אולי הוא מסתתר,
הרי אינו מאכזב את מי שקורא לו' .אמר )המספר(:
וקראו )זיד וכחלא( לאל בקריאות אמיתיות ובכוונות
טהורות ,ואמר )זיד( בסו קריאותיו' :הוי אלוהי עלי,
הצל אותי באמצעות עלי'! האמא היה עסוק באותה
העת בכיסוי היתומי ,והנה האמא עלי ,רצו האל עליו,
אומר' :הנני לפקודת"! הנה אני מגיע אלי"' .הוא נשאל:
'הוי אמא ,מדוע אתה אומר את המילי האלה'? השיב:
')?( מ )?( בימי)?( האלה?!' ואמר )זיד(' :הוי אלוהי עלי,

 .65שער סקאני זמני כאס פמזקת אלכבדא
ואמסיית מתל אל וחש האיימו פי אל בידא
ומ עו̇צ סחרי תו מכרי ו̇כדעתי
̇גמעתו מלו< אל ̇גא סבעי עלא מיידא
חוזתו מלו< אל ̇גא שרק ומגרב
ופי אל קצר !מל! אל מלכי מלכת מייאת עבדא
← .66

38] .67א[ קאל אל ראוי פלמא פרג זייד מ כלאמהי קאל להו
יא זייד אדעו בנא אילא אללה תעא' לעל א יסת̇ ג יב פאנהו
את
לא י̇ כ יב מ דעאה ק>א<ל פדעו אללה בדעואת צאלח 
את וקאל פי א̇כר דועא>⁺ת<הי יא רב עלי
כאלצ 

ונייאת ̇
א עלי פי דאל< אל וקת מושתגל
גיתני בעלי וכא אל אמ 
א ואידא באל אמא )עלי( ̇רצי אללה
בכסוות אל אית 
לב י י< הא אנא ואצל איל י י< פקיל להו יא
ענהו יקול לביי< 
א קאל א<)?( מ
א למא ת̇כאטב בהאדא אל כל 
אמ 

אכועא)?( פי דיק אל ליי 
א)?(  162וקאל יא רב עלי גיתני
בעלי
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 .68קאל אל ראוי להאדא אל חדית א עלי ̇געל א !יטלו! יטלע
אל נחל מ כול ̇גאנב ואנשא יקול

הצלת אותי באמצעות עלי'.
 .68אמר המספר של הסיפור הזה :עלי התחיל להוציא את
הדבורי  163מכל עבר והחל לדקל:

א אלא
 .70קאל אל ראוי א מא פרג עלי מ שערהי ואל נ̇ צ 
א פקאל
ואל נחל אקבל מ כול ̇גאנב ומכא כקטאע אל גמ 

לקצר צברא יסרעו צברא אל לעי אל מו̇כתפא
ואכל אל צב אלדי בחוב כחלא ש̇גפא
̇
תכייב יא כרי דועא אב ע אל מוצטפא
ולא ̇

בחק זיי אל עאבדי באל מרותי ואל צפא
יא רב ]38ב[ לל נחל תאתי ̇גנוד וכפא )?(

באל כעבא באל ביית אל חר באל רוכ בחק
זמז ואל מוזדלפא
בחק זמז ואל מקא יא רב בוקפת ערפא

צברא וקע פי אל תלפא
לא בוד מא אקתולהו ומנהו זייד אנצפא

 .69שער וחק זיי אל מוצטפה אל האשמי אל מוצטפא

 .69שיר' :בש האמת ,כבוד 164אלמצטפא 165ההאשמי,
אלמוצטפא,
צברא נמצא בכליה
אי לי מנוס אלא שאהרגו וייפרע ממנו עונשו על עושקו
את זיד.
166
אני נשבע בכעבה ,הבית הקדוש ,באלרוכ
167
ובמוזדלפה
באמיתת זמז 168,המקו הקדוש ,הוי אלוהי ,אני
169
נשבע בעמידה בערפה
170
באמיתות כבוד עובדי האל במרוה ובצפא
הוי אלוהי38] ,ב[ הדבורי אשר תביא כמו חיילי,
והיו מספיק)?(
אל ארמו צברא ימהרו ,צברא המקולל המתחבא
הצל את המאוהב אשר את כחלא אוהב בכל חו לבו;
אל תאכזב ,הוי אציל ,את קריאת ב דודו
של אלמוצטפא'.
 .70אמר המספר :עוד לא סיי עלי את שירו ודקלומו והנה
הדבורי הגיעו מכל עבר ומקו כמו מעגלי של ענני.
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א סירו אילא קצר אל לעי צברא פסאר אל
להו אל אמ 
!אומא! אימא וסאר אל נחל קודאמהו ו̇כלפהו וכא
צברא פי דאל< אל וקת ארסל ̇כל זייד יריד חתפהו
ויצלובהו מע אל כחלא עלא אל קצר ואידא באל נחל קד
̇דכל עלייהי מ כול פ̇ג עמ יק 171וקאסא אל עדאב ואל ד יק
וצאר הרבא מ אל נחל ימינ ושמאל ויצר̇" ויציח באל
ציאח ובאל רו̇גאל וקאצא אל עדאב אלוא ויסתגית פלא
יגיתהו אחד וכול מכא ד̇כל פיהי ̇ >⁺דכל< אל נחל עלייהי
ובקא אל מלעו מע אל נחל פי אשד עדאב וד̇כל פי סאייר
מנאפדהי ומנאעמהי? תו א אל אמא עלי ד̇כל אל קצר
בסייפהי ומד סאעדוה ואר)א(ד א ימסכהו מ מראק
א
אמ 
בטנהו וי̇צרב בהי אל אר̇ פקאל להו אל מלעו יא 
א אמהל עלייא חתא אכול
סימת אל כר 
אל גדר מא הוא ֵ
את >⁺ואתכל תלת כלמ 
תלת לוקמ 
את< 172פקאל להו אל
אמא כול >⁺ותכל< 173פצאר אל מלעו יתכל באל
א פל יטיעהו
כוד 
א ויעז /עלא39] /א[ עלא אל ̇ 
אקס 

א
לאגאבתהי אחד מ אל אעו 
א ולא יחתר< ̇
אחד מ אל ̇ ג 
פתקד אל אמא עלי ומד ידהו ו̇כטפהו ורפעהו ו̇צרב בהי
אל אר̇ פא̇כ)ת(ל̇ 174עצמהו בע̇צהו בבע̇ וע̇גל ברווחהו
אילא אל נאר ואח̇צר אל אמא עלי אל בנאת אלדי כאנו
פי אל קצר וסאלהו כי כא חאלכו מע צברא קאלו לו
יא אמא כא כול מא אראד יוטלוב ואחדא מננא יקיי̇
אללה להו שיטאנה עלא צפתהא ול בלג אמל מ ואחדא

אמר לה האמא' :לכו אל ארמו המקולל צברא '! הל"
האמא והלכו הדבורי לפניו ואחריו ,וצברא שלח
באותה שעה אחרי זיד כדי להמיתו ולצלוב אותו ע
כחלא על הארמו ,והנה הדבורי נכנסו אליו מכל עבר
ופינה .הוא סבל עינויי ומצוקה והחל לברוח מ
הדבורי ימינה ושמאלה וצעק וצרח צרחות )וקרא(
לאנשי ,סבל מכאובי רבי ,ושיווע לעזרה .לא עזר לו
איש ,לכל מקו נכנסו הדבורי אחריו .נותר המקולל
ע הדבורי בעינויי קשי) ,הדבורי( נכנסו דר" כל
היציאות והכניסות)?( 175.אחר כ" נכנס האמא עלי
לארמו ע חרבו והני את אמתו ורצה לתפוס אותו
)את צברא( מ הבט התחתונה 176ולהשלי" אותו על
האר .ואמר לו המקולל' :הוי אמא ,הבגידה אינה
סימ לכבוד  ,ת לי שהות עד שאוכל שלושה קמצוצי
ואומר שלוש מילי' .אמר לו האמא' :אכול ואמור!'.
החל המקולל לומר שבועות והזמי ]39א[ את
המשרתי .לא ציית לו איש מ השדי ,ולא נע איש מ
העוזרי כדי להשיב לו .התקד האמא עלי והושיט
את ידו וחט אותו והרי אותו ,השלי" אותו על האר
וערבב את עצמותיו האחת בשנייה ומיהר להשליכו אל
האש .הביא האמא עלי את הבנות אשר היו בארמו
ושאל אות' :אי" היה מצבכ ע צברא '? אמרו לו' :הוי
אמא ,בכל פע שביקש אחת מאתנו ,ייעד לו אלוהי
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אר בחמד אללה אל ואחד אל
מננא ונוחנא עדארא בוכ 
אר ותקד אל האמא )עלי( איל>א< זייד וכחלא
קה 

̇וכלצהו והנאהו באל סלאמה פתרא>⁺מוא< מועלא
אקדאמו וקבלוהא ואשכרו מ פ̇צלהי וא̇כד זייד כחלא
ואכד אל בנאת וסאר בהו אילא אל מלו< אלדי סחרהו
̇
אל מלעו אל נצראני צברא ור̇גע זייד הוא ובנת עמהו אל
אמירא כחלא אילא בלאדהו ונסייו מא קאסו מ אל
שדאייד ואל אהואל ואלתמו אל חביב באל מחבוב ועאשו
עיישא הנייא ותמו פי ארגאד עיש חתא אתאהו האד אל
את ]39ב[ מל< אל מות והאדא מא
גומאע 

את ומופרק אל ̇
לד 

אנתהא איליינא מ חדית זייד וכחלא עלא אל תמא ואל
כמאל ונעוד באללה מ אל זיאדה ואל נקצא ואל חמד
לאללה עלא כול חאל

שט כדמותה ולא מימש את תקוותו ע א אחת
מאתנו; אנחנו בתולות ,השבח לאל האחד המנצח'.
התקד האמא עלי אל זיד וכחלא והציל אות וביר"
אות בשלו .השתטחו לפני )גב( כפות רגליו ונישקו
אות והודו לכבודו .לקח זיד את כחלא ולקח את הבנות
והל" את אל המלכי אשר כיש המקולל הנוצרי,
צברא .חזר זיד הוא ובת דודו ,הנסיכה כחלא ,אל ארצ
ושכחו את מה שסבלו ,הקשיי והמוראות ,ונצמדו,
האהוב לאהובה ,וחיו חיי בהנאה והשלימו חיי נוע עד
אשר הגיע אליה מחריב ההנאות ומפריד ההתחברויות,
]39ב[ מל" המוות .זה מה שנמסר לנו על סיפור זיד
וכחלא במלואו ובשלמותו ,וישמרנו האל מ ההוספה
והקיצור ,והשבח לאל בכל מקרה.
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הערות:
∗ תחילתו של מאמר זה ב 'מרכז לחקר הספרות הערבית היהודית ותרבותה' אשר במכו ב צבי .תו" כדי
קטלוג הספרות העממית שבאוס פירקובי' ,מש" את תשומת לבי באופ מיוחד כתב היד העומד במרכזו
של מאמר זה .St. Petersburg, RNL Yevr.-Arab. II:0175 ,א החלטתי להציבו במרכזה של עבודת
הגמר לש קבלת תואר מוסמ" שהגשתי לאוניברסיטה העברית בירושלי בהנחייתו המסורה של מורי,
פרופ' סימו הופקינס  .אני מודה לו על תרומתו החשובה להבנת הטקסט ומאפייניו ,על עזרתו בההדרתו ,ועל
מעורבותו בהתלבטויותי בכל אחד ואחד משלבי העבודה עד לסיו כתיבתו של מאמר זה.
להל קיצורי ביבליוגרפיי המשמשי במאמר :בלאו  ,דקדוק = י' בלאו ,דקדוק הערבית היהודית של ימי
הביניי ,ירושלי תש" ;²בלאו ,מילו' = הנ"ל ,מילו לטקסטי ערביי יהודיי מימי הביניי ,ירושלי
E. W. = Lane ;R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leide–Paris 1927 = Dozy ;2006
 .Lane, Arabic English Lexicon, 1–8, Cambridge 1863–1877מרכאות כפולי מצייני כתיב
בערבית יהודית.
 1לחשיבותו של אוס פירקובי' בחקר הספרות הערבית היהודית ראה :ד' סקליר ,כתבי היד בערבית
יהודית באוספי פירקובי' :חיבורי יוס אלבציר ,קטלוג לדוגמה ,ירושלי תשנ"ז ,עמ'  .9– 7למקורותיו של
האוס ראה :ז ' אלקי ומ' ב ששו' ,אברה פירקובי ' וגניזות קהיר' ,פעמי) 90 ,תשס"ב( ,עמ' .95– 51
 2הסיפור הודפס פעמי רבות .לנוסח בפרוזה הדומה לזה הנמצא בכתבי היד ראה למשל :קצת יוס
הצדיק עליו השלו ,בגדאד  .1924לקוב הכולל גרסה של "קצת יוס" ראה למשל :כ" י תל אביב ,ביל גרוס
.352
 3א ' שנא )עור" ( ,אותו האיש ,תל אביב  , 1999עמ' .64– 62
M. C. Lyons, The Arabian Epic, 1–3, Cambridge 1995, 3, pp. 133–136; E. W. Lane, The 4
Manners & Customs of the Modern Egyptians, 1–2, London 1871, 2, pp. 103-116
R. Paret, Die legendäre Maghāzi Literatur, Tübingen 1930 5
J. Knappert, Islamic Legends, Leiden 1985, 2, pp. 437–440 6
 7פארט )לעיל  ,הערה  ,(5עמ' M. Hinds, ‘al-Magha̅zi̅’, Encyclopaedia of Islam, 5, Leiden ;162– 146
19862, pp. 1161–1164
 8פארט )לעיל  ,הערה  ,(5ש.
ָ 9ליEנס )לעיל ,הערה  ,(4עמ' M. Mahdi, The Thousand and One Nights, 1–3, Leiden 1984, 3, ;136
pp. 127–139
ָ 10ליEנס ,ש ,עמ' .136– 133
G. J. Van Gelder, ‘Poetry in The Arabian Nights’, The Arabian Nights Encyclopedia, eds. 11
U. Marzolph and R. Van Leeuwen, 1, Santa Barbara, CA 2004, pp. 13–17
 12עייJ. Blau, The Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic, Jerusalem :
 .1999³, pp. 3–4לשו זו תואמת את הגדרתו של  ;H :Mahdiا ' ) ; Bשפת הסיפור' ( ,כשהוא מדבר על
'סיפורי אל לילה ולילה' .ראה :מהדי )לעיל ,הערה  ,1 ,(9עמ' .74– 45
 13ראהCh. Pellat, ‘Malhun’, Encyclopaedia of Islam, 6, Leiden 1991, pp. 247–257 :
 14אני מודה מקרב לב לאלבט ארזי על עזרתו בפענוח משקלי השירה בקטעי השירה של הסיפור .כל האמור
לעיל מבוסס במידה רבה על הערותיו .כמו כ נתונה תודתי לאיגנסיו פרנדו  ,שלימד אותי פרקי במלאכת
גילויָ של משקלי השירה בערבית.
V. Lebedev, Arabskiye sochineniya v evreiskoi grafike, Leningrad 1987 15
 16כתב היד מונה  39דפי ,א" נראה שד  38אינו חלק מ הסיפור ,אלא משלי את כ"י RNL Yevr.-
Arab. II:1764
 17תודה למר אפרי ב פורת על זיהויו של כתב יד זה.
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E. G. Browne, Hand List of Muhammadan Manuscripts in the Library of the University of 18
 ;Cambridge, Cambridge1900, p. 151, no. 850פארט )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .139
W. Ahlwardt, Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 1–22, 19
 ;Berlin 1888–1899, 20, p. 59, no. 9084.1פארט ,ש.
 20אהלוורט ,ש ,רשומה  ;9084.2פארט ,ש.
 21בסו הסיפור הקוד ,בעמ' 185ב בכתב היד ,כתוב קולופו.
 22אהלוורט )לעיל ,הערה  ,19 ,(19עמ'  ,803רשומה  ,8947הפריט הרביעי .אני חבה תודה לפרנססקה בלינו
על שהסבה את תשומת לבי לקיומ של כתבי היד  Dו . E
G. Vajda, Index général des manuscrits arabes musulmans de la Bibliothèque Nationale de 23
Paris, Paris 1953, p. 572
א תרצה תמרי אותה וא תרצה תרגיע אותה'
' 24הוי מזרי הרוח ,זה שתמיד במסלוליה
א תרצה תקרב אותה וא תרצה תרגיע אותה'
' 25הוי זה המניח לרוח לזרו במסלוליה
מה ה הסיפור הזה והעקשנות הזאת?!
' 26הוי אבי ,אלא שPחת הקושי.
המגיעי אל הגבר בתנומה טובה'
כל אלה חלומות מבולבלי,
 27ראה להל ,הערה .48
 =  28חלו ).(Dozy, 1, p. 568
" = 29דיק אל לייא" .לחילו של "כ" ב "ק" ראה :כ"י .RNL Yevr.-Arab. II :1548
בכתב יד 105) Dב ,שורות  (11– 9מופיע קטע שבעזרתו נית אולי לעמוד על כוונת הכתוב  ;K  :ا*=
 = 6ﺕ  3ا! ا { =!.ل ا?م   ;Kا ﻥّ ا  ّ3ز  %ا .Bﻥ ا Cي  @4ه وا* . % q6 9ّ6 .ﻥ3 9س 
 d+ﺹ3ة ا !دي و %+ا  .AH4ه pCا  ;6cواﻥ ار  %ا qLا ! 9وا = 9cMهCا ا Fن.
 30ראה :בלאו ,דקדוק ,8§ ,עמ'  .23– 20השווה גH. Palva, ‘Linguistic Notes on a Dialectal 17th- :
;18th Century Egyptian Arabic Narrative’, Oriente Moderno, 19 (2001), pp. 83–97, esp. p. 84
J. Blau and S. Hopkins, ‘A Vocalized Judaeo-Arabic Letter from the Cairo Geniza’, Jerusalem
Studies in Arabic and Islam, 6 (1985), pp. 417–476 (=J. Blau, Studies in Middle Arabic and Its
)Judaeo-Arabic Variety, Jerusalem 1988, pp. 195–254, esp. §7.2, pp. 449-450
J. Blau and S. Hopkins, ‘On Early Judaeo-Arabic Orthography’, Zeitschrift für arabische 31
)Linguistik, 12 (1984), pp. 9–27, esp. pp. 23–24 (=Blau, Studies, ibid., pp. 381–400
 32בלאו ,דקדוק50§ ,ז ,עמ'  ;60בלאו )לעיל ,הערה  ,(12עמ' .240 ,27
 33על שרידתו של ה"תנווי" בערבית היהודית ועל דרכי הופעתו ראה :בלאו )לעיל  ,הערה  ,( 12עמ' .187– 167
 34ראהH. T. Davies, Seventeenth Century Egyptian Arabic :A Profile of the Colloquial :
Material in Yusūf Al-Širbīnī’s Hazz Al-Quhūf, Ann Arbor 1985 (an authorized facsimile), pp.
 . 122–125ראה ג ציטוטו של  Lebedevמסיפורנו ודוגמאות נוספות מסיפורי אחרי באוס
פירקובי'V. Lebedev, Pozdnii srednearabskii iazyk, Moskva 1977, p. 35:
 35על תפוצת של הצורות "די" ו "דא" בלהגי מצריי ראה :י' בלאו' ,השתקפות של להגי בטכסטי
ערביי יהודיי מימי הביניי' ,תרבי ,כז )תשי"ח( ,עמ'  ,92–83ובמיוחד עמ'  ;91ח' בלנק' ,ערבית יהודית
מצרית' ,ספונות ,יח )תשמ"ה(  ,עמ '  ,314– 299ובמיוחד עמ'  ; 304דיוויס )לעיל ,הערה  ,(34עמ'  .169– 161על
שימוש מאוב בצורה "די" ראה :ג' כא' ,בחינה של הערבית היהודית בתעודות הגניזה המאוחרות
והשוואתה ע הערבית היהודית הקלאסית' ,ספונות  ,כ )תשנ"א( ,עמ'  ,234– 223ובמיוחד עמ' .231– 230
 36על השימוש בתחילית הרבי לפועל בעתיד בגו מדבר ראהH. Blanc, ‘The nekteb-nektebu :
 .Imperfect in a Variety of Cairene Arabic’, Israel Oriental Studies, 4 (1974), pp. 206–226על
מקורה הצפו אפריקאי ועל תפוצתה מחו לצפו אפריקה ראה :בלאו )לעיל ,הערה  ,(35עמ' .87– 86
 37עיי :פאלווה )לעיל ,הערה  ,(30עמ'  ;89– 86דיוויס )לעיל ,הערה  ,( 34עמ' .265–203
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 38מהדי )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .41– 38
 39השווה למסקנותיו של מהדי לגבי נוסחי 'אל לילה ולילה' :ש ,2 ,עמ'  .25–19וראה גV. Lebedev, :
‘Neizvestraya rukops’ romana ob’Antare’, Kratkie sodoshcheniya instituta narodov azii, 86
(1965), pp. 178–184, esp. p. 180
 40השווה למסקנותיו של לבדב ,ש ,עמ'  ,184לגבי "קצת ענתר".
 41י' סד  ,לא אל ולא לילה ,תל אביב  ,2003עמ'  ;8ליי )לעיל ,הערה  , (4עמ' .116– 103
 42ר' דרורי ,ראשית המגעי של הספרות היהודית ע הספרות הערבית במאה העשירית ,תל אביב ,1988
עמ' .13
 43תוק לפי .B
 44אולי יש לתק כא – .3* :בבת.
 45ולא إ* .=ْ!َ.על השמטת הנו הסופית של הזוגי ,ראהS. Hopkins, Studies in the Grammar of Early :
Arabic, Oxford 1984, pp. 104–106
 . + = 46השווה למקרי שבה המעתיק כתב את הפועל בזוגי בעבר נכו ,למשל בקטע  :2ﺡ.
 47על הצמדת כינוי זיקה של ש בנקבה לש שאינו ממי נקבה ,כתופעה שיש לפרשה כתיקו יתר ,ראהJ. :
Blau, On Pseudo-Corrections in Some Semitic Languages, Jerusalem 1970, pp. 80–81
 48השווה חריזה של ل ע ر4 :رة ا?ﻥcن ,ا ت .25– 14 :ראה ג הערותי למילה זו ,לעיל ,סעי ) 4ג(.
 49לפי בלאו ,מילו ,עמ'  ّ!R :487إ B qنٍ – שינה את מקו מגוריו ועבר למקו אחר.
  50ا َ .He is always foremost at war = ;ُ%ראהJ. G. Hava, Al-Faraʾid - Arabic-English :
Dictionary, Beyrut 1986⁵, p. 593
 51על آُ u3כש תואר ביחיד ראהLane,7, p. 2587 :
 52ﺡA%ن = אסונות )ا *= :.ر B =* %مc ,ن ا Fب  ,ا -ء ] + ,[6– 1ا 5رس ا -ء ] ;F3K ,[ 3–1ﺵ% %ة
; و ; Bﺵ hBآ hو5* ;!.رس ) ,;d5ا هة ؟ , 2 ,1986– 198עמ ' .(797
 53ﺡِDozy, 1, p. 312 – ;u
 54גזרת הכפולי מתנהגת כא כמו גזרת לו"י .השווה :ו' פישר וא' יסטרו ,מדרי" לחקר הלהגי הערביי,
תרג ר' טלמו ,ירושלי תשס"א  ,עמ' .62– 61 ,39– 38
 55ולא .4ء .על חילופי של ش ו س השווה :בלאו ,דקדוק19§ ,ב  ,עמ' .37
 56אולי שיבוש של הפועל ﺕ*ّ 9או ש העצ أ *ّ; ).(Lane, 1, p. 10
 57על היחלשותה של ה"המזה" בי תנועות ראה :בלאו ,דקדוק11§ ,ב ,עמ' .30
 58על  ithnaynהחוברת לש ברבי ראה :בלאו )לעיל ,הערה  ,(12עמ' .88
 59השווה = 9  :دا4 – lرة ا ر ,ا ; ] [8؛ !  9دا4 – lوة ا Fرج ,ا ; ].[2
 60בלאו ,מילו  ,עמ ' .467
48 ,E 61ב ,שורה .@F. :1
4 ,A 62א ,שורה  :5و? اﻥ ' – !4+אני אינני אכזרי'.
 63תוק לפי 4 ,Aא  ,שורה .7
 64ראה לעיל  ,סעי )4ג(.
6 ,A 65א ,שורה .  4 :2ز @ = *%Fه@  / !Mو @  .ا = ا %ﻥ! ا Cي 3Kا' – //כל מושבותיה אחריה
נשארו /ולא חלפו מ העול אשר ביקשו )להשיג(.'//
 66השווה ? :د4 – 9 uرة ا رى ,ا ; ]4 ,[47رة ا  ,%6ا ; ].[11
 67בלאו ,מילו  ,עמ ' .6
 68ראה הערותי לגבי בית השיר הזה לעיל ,סעי  )4ג(.
 69על אבד הנחציות של האות ض כא ראה :בלאו ,דקדוק15§ ,א ,עמ' .36– 35
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6 ,A 70ב ,שורה  %+ :9آن آ .و-6ا  ا  /. n!Lﺝوا %Fاوة ﻥ' – J!dהיה כברכה ותנחומי במצוקה לנו/
)בשעה ש(באו האויבי היינו משיגי'.
 71בלאו ,דקדוק ,365– 364§ ,עמ' .238
 72על כתיב זה של "תא מרבוטה" ראה לעיל ,סעי .5
 73על הפרדת מילי ראה :בלאו ,דקדוק ,46§ ,עמ' .55–54
 74ייתכ שזה שיבוש של هَ !ْء או َْء ,שפירוש :מדבר ,ציה )ا %!*-ي  %ﺕ ,qLﺕج ا Fوس = ﺝاه
ا س!* ,20– 1 ,وت  ,17 ,1994עמ' .(770
7 ,A 75ב ,שורות  :13– 12ﻥ 9آن + - -6م ﻥ-ل وهن و %+ﺝرت  9!6ﻥا  Jا -ن.
 76הכוונה להמו שעדיי לא ידע את האסלא .ראה50 ,E :א ,שורות  :17– 16و %+آﻥ ه6 pCدة ا Fب 
ا ه!;.
 77ככל הנראה זהו קיצור של הצירו הנפו 9!6 :ﻥر ا !!= – ')מאיר( עליו אור האמונה האיתנה '.
 78ראה לעיל ,לקראת סו סעי .5
 79אולי יש לתק כא" :פאת".
51 , E 80א ,שורה  :2ﺵ ا -ن و %+ﺕ ا!Mن.
 81הכוונה לחמשת בניו ,שהיו יפי כמו ירחי .הדימוי לירח מלא נפו בתיאורי של דמויות יפות.
 82על د< ذ ו ذ < ز ראהJ. Blau, A Grammar of Christian Arabic, 1–3, Louvain 1966–1967, 1, :
§16, pp. 108–109
 83על س < ص השווה :בלאו  ,דקדוק18§ ,ב ,עמ '  ;37– 36בלאו ,ש ,19§ ,עמ' .113–111
 84אולי שיבוש של أود ; – עמקי ,דרכי.
4 85رة ا?ﻥFم ,ا ; ].[95
 86ראה לעיל ,הערה .74
Dozy, 1, p. 359 87
Lane, 8, p. 2752 88
 89ולא "בנא".
 90על ص < ز השווהF. Corriente, A Grammatical Sketch of the Spanish Arabic Dialect :
Bundle, Madrid 1977, §2.15.2, pp. 48–49
 91על השימוש בבניי "אתפעל" ראה :בלאו ,דקדוק ,85§ ,עמ' .79
 92על כתיב כזה של "המזה" ,באמצע מילה ,ראה :בלאו ,ש11§ ,ב ,dעמ' .30
 93יש להניח שזוהי כוונת הכתוב ? .ل و? *ل מילולית :לא רכוש ולא שת.
 94ככל הנראה במשמעות :מזלו.
 95לצבע הירוק משמעות סמלית אצל הערבי ואצל עמי אחרי :הוא מסמל מזל טוב ,פוריות ,צמיחה
ונערDת .באסלא הפכו לבושו הירוק של שליח האל וגלימתו הירוקה של עלי לסמלי דת .על פי המסורות,
שיבח הנביא מוחמד את הצבע הירוק ,שתי כנפיו של המלא" גבריאל היו ירוקות ,ולבושו של אברה בג
עד היה ירוק א הוא .באסלא נית לקדושי הש 'ציפור ירוקה' .על פי הקוסמולוגיה המוסלמית,
ההר המקי את היבשה נוצר מאב ברקת ירוקה ,וצבעה משתק בשמי .ראהA. Morabia, ‘Lawn’, :
 . Encyclopaedia of Islam, 5, Leiden 19862, pp. 689–707, esp. p. 176ראה ג הזכרתו של הצבע
הירוק בקטע  28להל.
 96כנראה = َُKف  .ייתכ שלפנינו המעתק  . d < ṭראה :קוריאנטה )לעיל ,הערה  ,(90עמ'  ,40הערה .40
 97השווה למשל :בלאו והופקינס )לעיל ,הערה  ,4.9§ ,(30עמ' .457
 98ראה לעיל ,הערה .95
 99ראה לעיל ,סעי ) 4ג(.
62 , A 100ב ,שורה  ? :10و? اﻥ = ﻥآ = – 'בשו אופ אני לא מ האנשי כפויי הטובה'.
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62 , A 101ב ,שורה  :13وادي Bن 6ي ' //h Kורצוני הוא שיהיו חיי ארוכי.'//
 102תוק לפי 62 ,Aב  ,שורה  :14وادي Bن   /2 3+و? . 3+ا !Rك !' //hרצוני הוא
שיהיה יו )מותי( לפני יו )מות"( /לבי בשו אופ לא ייטה לאחר מלבד".'//
 ,69 , A 103שורה  :8وآ ذ  4 2وزور و*ن و;؟ اh+م؟ واh+ب !6ن و* %Fادهن.
 104השווה ל 26 , J1ב ,שורה " :5מקאמע" מוטות.
 = lَّdُ 105חרב מחודדת בקצה .ראהF. Corriente and I. Ferrando, Diccionario avanzado :
árabe, 1, Barcelona 2005
 106השלמה מכתב יד  ;Aבהשלמה זו יש משו חזרה חלקית על הנאמר בתחילת הקטע הבא.
 107קטעי  ,44 ,42– 40לקוחי מתו" כתב יד .J2
117 , A 108ב ,שורה  :12ﺵ. Fة.
 109ש* :ن ا  – 'שאמצא'.
 110לפי 117 ,Aב ,שורה . :13
118 , A 111א ,שורה   2 4 :1ر* * >⁺ﻥ<ﺝ /% pﺕن ' !6ביקשתי ממ" הוי אלוהי שישועת מחמד/
תקל עלי'.
 112לפי 118 ,Aא ,שורה  :3واﺡ.L
 113לפי 118 ,Aא ,שורה .!.* :4
 114לפי .A
 115הקטע הזה אינו נמצא בכתבי היד בערבית ולכ אי לדעת בוודאות א עמ' 3א הוא המשכו של עמ'
2ב; לפי תוכ הדברי ,נראה שרצ זה של העמודי מתקבל על הדעת.
 116השווה ע30 , J1 :א ,שורה " :10אר̇ גע ובהאדי אל צפא לא תטמע"; 128 ,Aא ,שורה  %+ : 6ﻥ 2dان
ﺕﺝ lو ﻥ! %d+ك ? ﺕ.l
 117על השימוש הזה השווה :בלאו  ,דקדוק ,203§ ,עמ ' J. Blau, ‘Remarks on Some Syntactic ;140
Trends in Modern Standard Arabic’, Israel Oriental Studies, 3 (1973), pp. 172–231, §1.1,
esp. pp. 174–175
 118א נתייחס לפועל כאילו השורש שלו הוא "דה"י".
 119בלאו ,מילו  ,עמ ' .63
 120הכוונה לש האל.
 121לפי 137 ,Aב ,שורה  :1ج.
 122השווה לעמ' 24ב בכתב היד" :סאפרת אל עראק ואר̇ ֵכסרא ו̇גבת אמואל"; 137 ,Aב ,שורה  :6ﺡ
ا Fاق – 'הלכתי אל עראק '; 96 ,Aב ,שורה 4 :15ت ا Fاق.
 123לפי 137 ,Aב ,שורה .9
 124כינוי לנביא מוחמד.
 125כתב היד חסר; קנאזע הוא נושא המשפט המתחיל כא.
 126לפי 139 ,Aב ,שורה .10
 127ראה הערותי לגבי בית שיר זה לעיל ,סעי ) 4ג(.
 128ראה לעיל ,סו סעי .5
 129השווה לעמ' 27ב בכתב היד ,שורות " :11–10אר̇גע לאהל<" 'חזור למשפחת"'.
 130ראה ,F. Corriente, A Dictionary of Andalusi Arabic, Leiden 1997, p. 510 :וש מופיעה
צורת היחידmalik :
 131ראה לעיל ,סעי .5
 132כלומר :באיזו תחבולה ורמאות אוכל להשתמש כדי לשפר את מצבי.
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 133התרגו 'כמו הרי' אינו מתאי לתוכ .השווה לתרגו לפי ' :Aצברא היהודי הזיק לי ,ועשק אותי
באמצעות המעשי האלה'.
Dozy, 1, p. 596 134
 135כלומר :רבי.
111 ,A 136א ,שורה  :8و.3+
 137השווה27 ,B :א ,שורה :7روﺵ .;.וראה לעיל ,סעי ) 4ה(.
 138על חריזה של م ע ن ראהD. J. Stewart, ‘Rhymed prose’, Encyclopaedia of Qurʾān, 4, :
Leiden–Boston 2004, p. 478
" =139הו)א( אנא".
 140ייתכ שזהו ש קיבוצי .ראהK :ب = לבני שרופות ,מילה ממקור מצריLane, 5, p. 1888 ,
 141ראה לעיל ,סעי )4ג(.
 142ראה :קוריינטה )לעיל ,הערה  ,( 130עמ' .marrakesh = marrakuš : 499
) Lane, 2, p. 467 143א כי המילה מפורשת אצלו כש ברבי ,כלומר :סוסי(.
A. Barthèlemy, Dictionnaire arabe-français, Paris 1935, p. 700 144
Dozy, 1, p. 524 145
 146על "ש" < "ס" עיי :בלאו ,דקדוק18§ ,ג ,עמ' .37
 147اﻥ واﻥ ا ! 9راﺝFن – 4رة ا 3ة.[156] ;  ,
 148השווה25 ,B :א ,שורה  :8ﺵوش ا !ر; 89 ,Eא ,שורה  :7ﺵوش و!ن ا !رون.
 149השווה89 ,E :א ,שורות d :12– 10ر ا  2ز  %راآ Jا  q6 Fﺹ3ة وه ﺡآ@ * 9c5.ان ﺵء -.ل وان ﺵء
5 %Fح ا?! ز  %ﺡ ﺵ c %و %+زال ه 9و.9R
 = B* 150טבעות ע שבאמצע ישנו חור ,לתוכו מושחל חבל ,ובמרכז או בתוכ יש ציר .ראהLane, 1, :
p. 241
 151שבט כנאנה ,שמקורו בשבט אסד  .מקו מושבו היה מסביב למכה .אלחארת' אב עבד מנאת אב
כנאנה עמד במרכזו של האחאביש )אוס של מספר קבוצות קטנות ללא אב קדמו משות ( .אבו אלאסוד
אלדואלי משבט כנאנה ידוע בתור תומ" של עלי .ראהW. M. Watt, ‘Kināna’, Encyclopaedia of :
Islam, 5, Leiden 19862, p. 116; J. S. Trimingham, ‘Habash’, ibid., 3, Leiden–London 19712,
pp. 2–8, esp. pp. 7–8
 152د =  Mהתגייר .ראה :ש' בוטבול ,פירושו של יפת ב עלי הקראי למגילת רות ,עבודה לש קבלת
התואר מוסמ" של האוניברסיטה העברית בירושלי ,תשס"ב ,עמ'  .126בגרסה היהודית שלפנינו  ,שלפיה
צברא אינו יהודי אלא נוצרי ,חשבתי שנכו יותר לתרג 'להצטר לדתי' .השווה גDozy, 1, p. 426 :
89 , E 153ב ,שורה  :15وا.F4
 154חילו בי גו ראשו לגו שלישי!
 155לפי 147 ,Aב ,שורה  5ו 90 ,Eא  ,שורה . C* :3
156
המשפט אינו הגיוני .השווה147 ,A :ב ,שורה  %+ :6و <>⁺آ ا CFاب  / Lو =6د  ! ! .ﺕ=
@ ﺕ' //5פקדו אותה כל העינויי והיא התגברה /ועל דינה הגנה ולא נמלטה . '//ראה ג90 ,E :א,
שורה  4בסו :ﺕ' // %3המירה.'//
 157תוק לפי 147 ,Aב  ,שורה .!.!6 :8
 ,207 ,C 158שורה  :3ﺵ – שותקה.
 159לפי .A
L. A. Premare, Dictionnaire Arabe-Français, Paris 1994, 4, p. 324 160
c 161ن ا Fب )לעיל  ,הערה  ,6 ,( 52עמ'  .4305אפשרות אחרת" :סבעי עלא מידא" – 'שבעי במספר '.
" = 162די" אלאייא"? ,ראה לעיל ,סעי )4ה(.
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 163המוטיב של גיוס דבורי בידי האמא עלי ,ויכולת להביא לו ניצחו ,הוא מוטיב עממי חוזר:
דבורי מופיעות ג בסיפור  K ;d+وRا ,וש עלי פוגש את "בנו סלי" ומבקש מה להתאסל .ה
מסרבי ,ואז הוא עושה פלא :הוא מכש כוורת וקורא לדבורי שיֵצאו ממנה ,וכל הדבורי יוצאות
ויוצרות ענ מעל ראשו .ענ הדבורי הזה מוכיח שבידי עלי נתו כוחו של האסלא .הוא שולח את
הדבורי לעקו את "בנו סלי" ,ה אומרי את ה"שהאדה" ומתאסלמי .ראה :פארט )לעיל ,הערה
 , (5עמ' .228
 164ز = = מילולית :יופי .נית להקדי ש פרטי לש כבוד .ראהLane, 3, p. 1279; Dozy, 1, p. 620 :
 165כינוי למוחמד.
    166או בקיצור   – אב היסוד של הכעבה  ,הבסיס של האב השחורה.
 –   167מקו בי  ל  שבו שוהי עולי הרגל אחרי שיצאו מ  .זהו מקו עלייה לרגל
ומקו תפילה.
 168באר קדושה בקרבת הכעבה .חפירתה מיוחסת לישמעאל ולאמו הגר .ממימיה שותה עולה הרגל.
  /  169הר בקרבת מכה  .העולי לרגל עומדי בו ומתפללי ב    ,כלומר יו לפני 
.
 – ! !   170טקסי פולח המתקיימי בעלייה לרגל .אלה גבעות ,כיפות סלע ,בקרבת הכעבה וזמז,
ועולה הרגל ר ביניה שבע פעמי.
.[27]  ,#' & – $% # " 171
 172לפי 152 ,Aב ,שורה  :7ﺡ اآ ﺕhث ت واﺕhA @Bت آت.
 173לפי 152 ,Aב ,שורות  :9– 8آ اﻥ ﺡ ﺕ l3واﺕ @Bﺡ ﺕTس
כתל" ולא "א̇כתלט" ,השווה ע הנחתי ̇"צור" > َُKف ,בקטע ) 27וראה לעיל ,הערה , 96
א ̇
 174או " ̇
והפנייתי ש (.
 175מילולית :המקומות הנעימי ,מקומות השפע.
 :*+ ()  176החלק התחתו והרגיש של הבט של הגבר ) , (Lane, 3, p. 1132החלק שבי הטבור לשערות
הערווה )ا T-ي أ* ا  ,2– 1 , -.+ ,& ,6 =* % @4ا هة  ,1 ,1922עמ' .(101
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