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MA ZOT AHAVA מה זאת אהבה

QUESTIONSשאלות
 אוֹהֶ בֶ ת/ מה זאת אהבה ? אֶ ת ִמי אַ ָתּה הֲ כִ י אוֹהֵ ב
MI HaAhava HaRiSHona Shelkha �ִמי הָ אַ הֲ בָ ה הָ ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ְלּ
אֵ י� אוֹהֲ ִבים ְבּצָ ְרפָ ת אֵ י� אוֹהֲ ִבים בישראל
 מקום הָ אָ הוּב ﬠָ לַ י, סרט, ָמהו הַ סֵּ פֶ ר
Qui est la plus grande histoire ִמי האהבה הכי גדולה בתנך
d’amour biblique ?

Le dictionnaire de l'amour

 אַ הֲ בָ הAHAVA L’amour
 ִחבָּ הHIBA L’affection
שׁוּקה
ָ  ְתּTSHOUKA La passion le désir
 כְּ ִמיהָ הKMIHA L’envie , le désir ardent , le longueur
 אֲ הוּב אֲ הוּבָ הAHOUV AHOUVA bien aimé/e
 נֶאֱ הָ ב נֶאֱ הָ בNE-EH-AV aimé/e
 ְמאַ הֵ ב ְמאַ ֶהבֶ תMéahév Méhavet amant / amante
 ְל ִה ְתאַ הֵ בLéITAHéV tomber amoureux
 ְלחַ בֵּ בLéHabéV Liker
 ְלהַ ֲﬠ ִריץLéHaarits Admirer
 זוּגZOUG un couple
 חָ בֵ ר חֲ בֵ ָרהHAVER HAVERA Ami/e
יקה
ָ  נְ ִשׁNESHIKA Bisous
 חֲ בֵ רוֹתHAVEROUT Amitié
 חֲ תֻ נָּהHATOUNA Mariage
ירוֹסין
ִ  ִאI-ROUSIN Engagement
 נְ ָשׁ ָמהNESHAMA Une âme
מוֹתק
ֵ
MOTEK Ma / mon douce / doux ( honey)
 אהבה נכזבתAHAVA NIKHZEVET
 לבLEV
 נשבר לי הלבNISHBAR LI HALEV
 מת עליךMET ALEIKHA
 חולה עליךHOLé ALAYIKH
 קראשCRASH
 משוגע עלMESHOUGA AL

" ,מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" )שיר השירים
(' ז,'ח
Y

Encore une histoire d'amour
Avant la fermeture des lumières
Encore une histoire d'amour
Qui sort entre les lignes
Encore un petit murmure
Avant d'aller aux maisons
Souvenirs de la première rencontre
Quand les regards se croisent
Parfois tu pleures et parfois tu rires
Tu verses une larme, car il est temps
de partir
Tous les amours ont la fin de début
On sépare seulement par un coup
d'œil, sans dire un mot
Encore une histoire d'illusion
On ne savait pas si elle finirait
On recueille dans le cœur tout ce
qui était
ine fois mauvais et une fois mieux
Encore un petit baiser
Avant d'éteindre le feu
Ce genre de sentiment, bizarre
Que c'est la fin, mais nous nous
reverrons

Des torrents d'eau ne sauraient éteindre
l'amour, Shir Hashirim Cantique de
עוד סיפור אחד של אהבה שימי
תבורי
עוֹד ִספּוּר אֶ חָ ד ֶשׁל אַ הֲ בָ ה
ִל ְפנֵי ֶשׁסּוֹגְ ִרים אֶ ת הָ אוֹרוֹת
עוֹד ִספּוּר אֶ חָ ד ֶשׁל אַ הֲ בָ ה
ֶשׁיּוֹצֵ את ִמבֵּ ין הַ שּׁוּרוֹת
ישׁה אַ חַ ת ְקטַ נָּה
ָ עוֹד ְל ִח
הוֹלכִ ים אֶ ל הַ בָּ ִתּים
ְ ִל ְפנֵי ֶשׁ
ישׁה הָ ִראשׁוֹנָה
ָ ִזִ כְ רוֹנוֹת ִמן הַ ְפּג
כְּ ֶשׁ ִהצְ טַ ְלּבוּ הַ מַּ בָּ ִטים
 וּפַ ﬠַ ם אַ ְתּ צוֹחֶ ֶקת,פַּ ﬠַ ם אַ ְתּ בּוֹכָה
 כִּ י זֶה הַ זְּ מַ ן לָ לֶ כֶת,מַ זִּ ילָ ה ִדּ ְמﬠָ ה
ְלכָל הָ אֲ הָ בוֹת יֵשׁ סוֹף לַ הַ ְתחָ לָ ה
לוֹמר ִמלָּ ה
ַ  ְבּ ִלי,נִ ְפ ָר ִדים ַרק ְבּמַ בָּ ט
עוֹד ִספּוּר אֶ חָ ד ֶשׁל אַ ְשׁלָ יָה
ֶשׁלּ ֹא ָי ַד ְﬠנוּ ִאם ִהיא ִתּגָּמֵ ר
אוֹס ִפים ְבּלֵ ב אֶ ת כָּל מָ ה ֶשׁהָ יָה
ְ
יוֹתר
ֵ פַּ ﬠַ ם ַרע וּפַ ﬠַ ם טוֹב
יקה אַ חַ ת ְקטַ נָּה
ָ עוֹד נְ ִשׁ
ִל ְפנֵי ֶשׁ ְמּכ ִַבּים אֶ ת הָ אֵ שׁ
 ְמשֻׁ נָּה,ָשׁה כְּ ז ֹאת
ָ ִמין הַ ְרגּ
 אֲ בָ ל עוֹד נִ פָּ גֵשׁ,ֶשׁזֶּ ה הַ סּוֹף

מה זאת אהבה מתי כספי
מה זאת אהבה
גן עדן GAN EDEN PARADISE
גהנום GéHénom ENFER
מלאכים MALHAKHIM ANGES
נשיקה NESHIKA BAISER
נשימהNESHILMA RESPIRATION
כאב KéeV DOULEUR
עונג ONEG PLAISIR
לב LEV Coeur
 TNAI CONDITIONתנאי
Ahava Lélo Tnaï
L’Amour sans condition

גַּ ן ﬠֵ ֶדן ֵדּי ָק ַטן
יהנּוֹם.
וּגְ בוּלוֹ גֵּ ִ
ַמ ְלאָ כִ ים ﬠָ ִפים,
אַ � כָּנְ פֵ י הַ ֶשּׁלֶ ג חֲ רוּכוֹת,
ﬠֵ י ַניִם ﬠֲ יֵפוֹת ,אֲ דֻ מּוֹת.
יקה אַ חַ ת,
עוֹד נְ ִשׁ ָ
ימה.
ﬠַ ד אָ ְב ַדן נְ ִשׁ ָ
כְּ ֶשׁהַ לֵּ ב נִ ְשׁבָּ ר,
הַ כְּ אֵ ב ָמתוּק ָהעֹ נֶג הוּא ַמר

ָמה ז ֹאת אָ הֲ בָ ה?

ָמה ז ֹאת אָ הֲ בָ ה?
ָמה ִהיא ְמבַ ֶקּ ֶשׁת?
ילוֹתי וְל ֹא ַדּי.
ַ
אֶ ת י ַַמּי אֶ ת לֵ
ָמה ז ֹאת אָ הֲ בָ ה?
ָמה ז ֹאת אָ הֲ בָ ה?
עוֹר ִקי
ירה ְל ְ
ָמה ִהיא ַמ ְח ִדּ ָ
ֶשׁאוּכַל כָּ� ְלהַ ְמ ִשׁי� ְלל ֹא ְתּנַאי
ֶשׁאוּכַל כָּ� ְלהַ ְמ ִשׁי� ְלל ֹא ְתּנַאי
ֶשׁאוּכַל כָּ� ְלהַ ְמ ִשׁי� ְלל ֹא ְתּנַאי
ֶשׁאוּכַל כָּ� ְלהַ ְמ ִשׁי�...
כָּל ַחיֵּי.
ﬠַ ל גָּ ַשׁר ָמט ִלנְ פֹּ ל
וּמכָּאן.
אֵ שׁ ִמכָּאן ִ
ﬠַ נְ נֵי ﬠָ ָשׁן ִמ ְתפַּ ְתּ ִלים
ﬠַ ל ַמיִם ﬠֲ מֻ ִקּים
ֶשׁ ָמּיִם הֲ פוּכִ ים חֲ שׂוּכִ ים.
עוֹד ִה ְת ַמזְּ גוּת אַ חַ ת,
ﬠַ ד יַכּוּ לֵ ב בַּ לֵּ ב.
גּוּפי מֻ טָּ ל,
כָּאן ִ
ְמב ָֹר� לָ ﬠַ ד ,לָ ﬠַ ד ְמ ֻקלָּ ל

Traduction Phillipe Ben

