
ييا نف نباريس، نحصلت نعل نشهرتها نمن نفرقة نالصابونياسمي نحمدان  نولدت نف نبيوت نهي نمغنية، نوكاتبة نأغان، نوملحنة نمقيمة نحال
، نالفريق نكان نمميزم نلزمجه نلغنيات نعربية نتراثية نوشهيةر نمع نالوسيقى ناللكتونية، نيعتب نالفريق نمن نأوائل نفرقSoapkillsيقتل ن

الوسيقى ناللكتونية نف نالشق نالوسط، نتعتب نياسمي نحمدان نحتى ناليوم نمن نعلمات نموسيقى نالندرجراوند نف نالوطن نالعرب
يكيبيديا ن نو

Es largoيطولTe quieroأهواك ن= نأهوى+ك

رر نيوم مم إإن ن دديaunque pase un díaّو مع El día pasaالنهار ني

إإن منهارaunqueو El día (no noche)ال

رر نيوم دديpasó un díaّمم مع pasaي

ررؤُياك مقلبsin verteإمن نغي ن إبـِ+ال مقلب= al revésإبال

إبل إبدون= مقلبيsinإمن نغي= دشة نعا ن إه Oh mi frágil¡يا
corazón!

ررؤُيا+ك دشةtu visiónررؤُياك ن= ن fragilidadمه

مقلبيte olvidoأنساك ن= نأنس+ك معل)ى ن sobre mi corazónعا ن(

ممعنى...؟ رقرقة?…Qué significa¿آش ن la separaciónال

إلمِ+ن)ى?…Qué¿آش؟ إلمني ن(تؤ me dueleتؤ

Yo no tengoأنا نما نعنديsignificadoّممعنى

درةر درةر نديّ=هذه نال مل دلEsta vezا soluciónمح

Tu dibujoرسمك=رسمِ+ك
el haberte dibujado

مقلبي ن= نقلبي نل Mi corazón noل ن

درةرEl deseoالشوق مم دب ن إح No ama una sola vezل ني

ررك مح درةرmueveي دن نم إح No anhela una solaل ني
vez

محني دبLa nostalgiaال إح ama  ني

مقلب دنdesde el corazónإمن نال إح anhela ني

La noche se haceالليل نيطول
larga

درةر una vezمم

La nocheالليل

أهواك ن..
ررؤُياك إمن نغي ن در نيوم ن مم وإن ن

أنساك ن..
درةر نديّ نرسمك مل ممعنى نا وآش ن

مقلب إمن نال محني نو ررك نال مح الشوق ني
مقلب إبال دديّ ن مع منهار ني الليل نيطول نوال

دشة نعا نقلبي يا نه
إلمني رفرقة نتؤ ال

دل ن.. مح أنا نما نعنديّ ن

دل ن.. مح أنا نما نعنديّ ن
درةر مم دب ن إح مقلبي ني ل ن
درةر مم دن ن إح مقلبي ني ل ن

محمدان ن- ن للياسمي ن حح

Yasmin Hamdaan, nació en Beirut  en . E1976 s 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.  

www.arabevivo.com
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