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ياسمي نمحمدان ن -نححلل

ياسمي نحمدان نولدت نف نبيوت نهي نمغنية ،نوكاتبة نأغان ،نوملحنة نمقيمة نحالييا نف نباريس ،نحصلت نعل نشهرتها نمن نفرقة نالصابون
يقتل ن ،Soapkillsنالفريق نكان نمميزم نلزمجه نلغنيات نعربية نتراثية نوشهيةر نمع نالوسيقى ناللكتونية ،نيعتب نالفريق نمن نأوائل نفرق
الوسيقى ناللكتونية نف نالشق نالوسط ،نتعتب نياسمي نحمدان نحتى ناليوم نمن نعلمات نموسيقى نالندرجراوند نف نالوطن نالعرب
 ن نويكيبيديا

Yasmin Hamdaan, nació en Beirut en 1976. Es una cantante, escritora de canciones y
compositora que reside actualmente en París. Alcanzó su fama por el grupo “El jabón mata”,
uno de los primeros grupos de música electrónica de Oriente Medio que destacó por la
adaptación a la música electrónica de canciones tradicionales famosas.
Yasmin Hamdaan está considerada hoy día como uno de los iconos de la música underground en
el mundo árabe.

أهواك ن..
وإن نممدر نيوم نإمن نغي نررؤُياك
أنساك ن..
وآش نممعنى نال مدرةر نديّ نرسمك
الشوق نيمحررك نالمحني نوإمن نالمقلب
الليل نيطول نوالمنهار نيمعدديّ نإبالمقلب
يا نهدشة نعا نقلبي
الرفرقة نتؤإلمني
أنا نما نعنديّ نمحدل ن..
أنا نما نعنديّ نمحدل ن..
ل نمقلبي نيإحدب نممدرةر
ل نمقلبي نيإحدن نممدرةر

أهواك ن= نأهوى+ك
وإإن نممرر نيوم
وإإن
ممرر نيوم
إمن نغي نررؤُياك
إمن نغي=إبدون=إبل
ررؤُياك ن= نررؤُيا+ك
أنساك ن= نأنس+ك
آش نممعنى...؟
آش؟
ممعنى
ال مدرةر نديّ=هذه نالدرةر
رسمك=رسمِ+ك
الشوق
يمحررك

المحني
إمن نالمقلب
الليل نيطول
الليل

Te quiero
aunque pase un día
aunque
pasó un día
sin verte
sin
tu visión
te olvido
?…¿Qué significa
?…¿Qué
significado
Esta vez
Tu dibujo
el haberte dibujado
El deseo
mueve
La nostalgia
desde el corazón
La noche se hace
larga
La noche

يطول
النهار نيمعدديّ
المنهار
يمعدديّ
إبالمقلب=إبـِ+المقلب
ياإهدشة نعا نمقلبي
مهدشة
عا ن)معل(ى نمقلبي
الرقرقة
تؤإلمني ن)تؤإلمِ+ن(ى
أنا نما نعنديّ
محدل
ل نمقلبي ن= نقلبي نل
ل نيإحدب نممدرةر
ل نيإحدن نمدرةر
 نيإحدب
 نيإحدن
ممدرةر

Es largo
El día pasa
)El día (no noche
pasa
al revés
¡Oh mi frágil
!corazón
fragilidad
sobre mi corazón
la separación
me duele
Yo no tengo
solución
Mi corazón no
No ama una sola vez
No anhela una sola
vez
ama
anhela
una vez

