מדרסה
לימוד ערבית מדוברת

حبيتك بالصيف

בّי ְתַ ּכ בִ(אל)צַّי ְף • אהבתיך בקיץ
ַח ַּ
פירוז
*שימו לב שדברים מסוימים בשיר הזה נראים ונשמעים קצת אחרת מאיך שלמדנו שהם אמורים להיראות ולהישמע .לא להיבהל,
זה פשוט הלהג הלבנוני של הזמרת הלבנונית הגדולה ַפי ְרּוז.

بأيام الربد وأيام الشيت

אלְּבַרְ ד ּוַאי ַّאם אֵ(ל)שִ ّתִ י
בַּאי ַّאם ֵ
ִ

בימות הקור ובימות הגשמים

والرصيف حبرية والشارع غريق

ב ַחי ְרַ ה ּו(אל)שַّארֵ ע עַ'רִ יק
ּו(אל) ַרّצִיף ְ

כשהמדרכה כאגם והרחוב טובע

جتي هاك البنت من بيهتا العتيق

בי ְתהַא (א)לְעַתִ יק
ּבנ ְת מִן ַ
אל ְ ִ
תִ גִ'י הַאּכ ֵ

הילדה הזו באה מביתה העתיק

ويقلها انطريين وتنطر ع الطريق

אנְטֻרִ ינ ִי ּותֻ נ ְט ֹר עַ(-אל)טַّרִ יק
ּוי ִקּולהַא ֻ

והוא אומר לה :חכי לי .והיא מחכה לו על הדרך

ويروح وينساها وتدبل بالشيت

ּוי ִרּוח ּויִנ ְשַ אהַא ּותִ דְ ּבַל בִא(ל)שִّתִ י

והוא הולך ושוכח אותה ,והיא נובלת בגשמים

حبيتك بالصيف حبيتك بالشيت

ּבי ְתַ ּכ בִ(אל)שִّתִ י
ּבי ְתַ ּכ בִ(אל)צַّי ְף ַח ַ
ַח ַ

אהבתיך בקיץ ,אהבתיך בחורף

نطرتك بالصيف نطرتك بالشيت

חַ'לְף אֵ(ל)צַّי ְף ּוחַ'לְף אֵ(ל)שִّתִ י

חכיתי לך בקיץ ,חכיתי לך בחורף

وعيونك الصيف وعيوين الشيت

ּועְיּונ ַּכ אֵ(ל)צַّי ְף ּועְיּונ ִי (אל)שִّתִ י

ועיניך הקיץ  ,ועיניי החורף

ملقانا يا حبييب

מלְקַ אנ ַא י ַא ַחּבִיּבִי
ַ

פגישתנו ,אהובי,

خلف الصيف وخلف الشيت

חַ'לַף אֵ(ל)צַّי ְף ּוחַ'לַף אֵ(ל)שִّתִ י

מאחורי הקיץ ומאחורי החורף

مرقت الغريبة عطيتين رسالة

בּה ַעטֵיתְ נ ִי רִ סַאלֵה
אלְעַ'רִ י ֵ
מַרְ קַ ת ֵ

חלפה זרה והביאה לי איגרת

كتهبا حبييب بالدمع احلزين

אלְ ַחזִין
בּי בִ(אל)דַّמְע ֵ
בּי ִ
ּבהַא ַח ִ
ַכּתַ ְ

כתב אותה אהובי בדמעות עצב

فتحت الرسالة حروفها ضايعني

פַתַ חְת אֵ(ל)רִّסַאלֵה חְרּו ְפהַא צַ'איְעִין

פתחתי את האיגרת ,אותיותיה אבודות

ومرقت أيام وغربتنا سنني

ּומַרְ קַ ת ַאיّאם ּועַ' ַרּّבַתְ נ ַא ְסנ ִין

ועברו הימים  -והשנים הפכו אותנו לזרים

وحروف الرسالة حمهيا الشيت

מ ַחיְהַא (אל)שִّתִ י
ּוחְרּוף אֵ(ל)רִّסַאלֵה ַ

ואותיות האיגרת  -מחקו אותן הגשמים

حبيتك بالصيف حبيتك بالشيت

ּבי ְתַ ּכ בִ(אל)שִّתִ י
ּבי ְתַ ּכ בִ(אל)צַّי ְף ַח ַ
ַח ַ

אהבתיך בקיץ ,אהבתיך בחורף

نطرتك بالصيف نطرتك بالشيت

חַ'לְף אֵ(ל)צַّי ְף ּוחַ'לְף אֵ(ל)שִّתִ י

חכיתי לך בקיץ ,חכיתי לך בחורף

وعيونك الصيف وعيوين الشيت

ּועְיּונ ַּכ אֵ(ל)צַّי ְף ּועְיּונ ִי (אל)שִّתִ י

ועיניך הקיץ  ,ועיניי החורף

ملقانا يا حبييب

מלְקַ אנ ַא י ַא ַחּבִיּבִי
ַ

פגישתנו ,אהובי,

خلف الصيف وخلف الشيت

חַ'לַף אֵ(ל)צַّי ְף ּוחַ'לַף אֵ(ל)שִّתִ י

מאחורי הקיץ ומאחורי החורף

קישור לשיר ביוטיובhttps://www.youtube.com/watch?v=dAjHxZ73EXY :

