
 PROGRAMME DU RÉCITAL 

 PARTIE 1 
 ATELIER DE DALY KAMMOUN 

 ●  2 oeuvres de Musiques du monde (Technique) 
 ●  4 créations originales des ateliers (Tangos arabe) 

 ●  4 oeuvres inédites de  Nawbit Gharam  (Théâtre musical) 

 ************** 

 PARTIE 2 
 DALY KAMMOUN ENSEMBLE 

 Sélection de compositions et arrangements de 24 parfums 

 ************** 

 PARTIE 3 
 ATELIER + GUESTS 

 ●  Mardh El Hawa 
 ●  El Samra (option, bis) 



 Everyday, I have the blues  (Blues – Pinetop Sparks, États Unis, 1935) 
 Arrangement : Kirby Shaw 

 Everyday, I have the blues Everyday, I have the blues 

 When you see me Worryin' baby, Well, it's you I hate to lose 

 Well nobody loves me, Nobody seems to care Well nobody 
 loves me, Nobody seems to care 

 Talking about hard luck and trouble You know I’ve had my 
 share 

 Everyday, everyday, everyday I have the blues Everyday, 
 everyday, everyday I have the blues 

 You got me worryin' you know baby It's you I hate to lose 

 SPECIAL KIDS 

 Makotoudé  (Traditionnel – Mali) 
 Il raconte l'histoire d'un voyageur qui cherche le train qui le mènera à la ville de Sandowé 

 Makotoudé tou na na na —- Sandowé é sandowé é 

 Tchou tchou é é tchou tchou éta 

 Amina  (x2)  Amina tolé Élessiba  
 Éna Aho  Aminatou sé Pascalina 

 Souma oué Souma oué Amizongo, Gismène 
 Essissékélé Eouala zou 

 1 



 Eouala zou Eouala zou Pin Pin Aminatou! 

 Malaika (phonétique) - Lyambiko version 
 © Mohamed-Ali Kammoun/ateliers 

 Refrain solo 

 Malaika  nakeupenda Malaika X2 
 Néko woiwa mali né 
 Néko woi wa dada 

 Nashindwa na mali sina wé    Néko woiwa Maalaika X2 

 Verse 1 solo 

 Péssa  zasoumbouwa rowé yangoo X2 
 Yamanii pa niédji  Nikama waziyo 

 Nashindwa na mali sina wé    Néko woiwa Maalaika X2 

 Verse 2 solo 

 Kidégué  hakouwaza kidégué X2 
 Néko woowa mali né   Néko wowa dada 

 Nashindwa na mali sina wé   Néko wowa Malaika X2 

 Refrain (2 voices  ) 

 Malaika  nakeupenda malaika X2 
 Néko wowa mali né 
 Néko wowa dada 
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 Nashindwa na mali sina wé    Néko wowa Malaika X3 
 Néko wowa Malaika…Malaika 

  المسكینة  الورقة  أنا
  تلحین مصطفى اسكندراني - ألحان إضافیة وتوزیع لمحمد علي كمون

  أنا الورقة المسكینة
  اللي سقطت من العرف

  و صرت یابسة یابسة و حزینة
  راني ھایمة ما نعرفش

  الھواء رایحة  نتبع
  ما ندري ما نعرف
  في ارض هللا سایحة

  ربي بي یلطف
  كنت مھنیة القحة

  على األغصان نرفرف
  و الیوم صرت  طایحة
  اشكون علي یعطف

  لریاح تدي في
  من مكان لمكان
  ال من یسال علي

  حتا الصدیق ما بان

  علي طارت الدنیا
  بعد ما كنت جنان

  رجعوا یعفسوا علي
  ھذاي حال الزمان

 3 



  خیالي  في  زھرة  یا
  كمون  - ألحان إضافیة وتوزیع لمحمد علي  فرید األطرش  تلحین

  خیالي  في  زھرة  یا

  فؤادي  في  رعیتھا

  اللیالي  علیھا  جنت

  األیادي  وأذبلتــــــھا

  العیون  شغلتھا  و

  الجفون  ســحر  فمات

  مني  ضاع  شيء  كل  غرامي  یا

  روحي  و  قلبي  من  الحب  فنزعت

  لحني  و  اوتاري  العمر  ووھبت

  جــروحي  فداویت  وتغـــــنیت

  یّغني  الفـــّن  ربى  أناطــیرفي

  الغصــــون  للطیورللزھورفي
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  الزین  زین  قالتلي  الیوم
  كمون  - ألحان إضافیة وتوزیع لمحمد علي  الجویني  الھادي  تلحین

  الزین  زین  قالتلي  الیوم
  العین  في  نتالقو  اللیلة

  الظلمة  تھود  كي  نتالقو
  والنجمة  القمرة  تزھا  كي

  فما  روحي  یا  نتالقو
  االثنین  سھرة  ونعدو

  العین  في  العین

  تالقینا  زینة  لیلة  في
  اتكینا  العین  بجنب
  وازھینا  وغنینا  طربنا
  الحنین  صوتھا  حیرني

  العین  في  العین
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  ایدیك  ملك  دول  ومفتاحھ  قلبي
  كمون  - ألحان إضافیة وتوزیع لمحمد علي  فرید األطرش  تلحین

  ایدیك  ملك  دول  ومفتاحھ  قلبي
  علیك  بیسالني  وصباحھ  ومساه

  عیدي  یوم  فى  شمعي  حبك  كان
  وتنھیدي  الدمع  وطفاه

  ایدي  لمست  ایدیك  ما  یوم  من
  قیدي  نار  یا  قلت  وكانك
  حبیبي  یا  مشغول  ومادام

  حبیبي  یا  تقول  كنت  مش
  عنیك  رمش  من  جراحھ  القلب  ده

  علیك  بیسالني  وصباحھ  ومساه
  ایدیك  ملك  دول  ومفتاحھ  قلبي

  حبیبك  ابقى  ریت  یا  حبیبي  یا
  ونصیبك  بختك  من  واكون

  بك  راضي  برضھ  تقسى  مھما  انا  دا
  اسیبك  ما  قبل  الروح  وتسبني
  حبیبي  یا  ایھ  عمل  قلبي

  حبیبي  یا  علیھ  تقسى  لیھ
  الیك  شوقھ  من  افراحھ  وحشتھ
  علیك  بیسالني  صباحھ  ومساه
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  ایدي  ملك  دول  ومفتاحھ  قلبي
  جدید  یا  ھالل  یا

  كلمات سیرین الشكیلي / ألحان محمد علي كمون

  بضواك  ویضویني  بعالك  یعلیني  سعید  یا  مبارك  یا  جدید  یا  ھالل  یا
  تراك  اللي  لعیون  قد  محبة  ویزیدني

 (   یاما  یاي  یاي  أي  اه... ) 
  الذریة  بصالح  علیا  ینوب  ربي  المضویة  الساڤعة  الشتویة  اللیلة  في

  حذاك  مقامو  خلي  ولید  جاني  كان
  بضواك  وضویھ  بعالك  علیھ
  تراك  اللي  لعیون  قد  بمحبة  وودو

  مسمیة  اسمھا  على  قطبیة  نجمة  بنیة  جاتني  وكان
  بضواك  وضویھا  بعالك  علیھا

  تراك  اللي  لعیون  قد  بمحبة  ودھا  و
 (   ما  یا  اه... ) 

 x8   ھالل  یا
  سعید  یا  مبارك  یا  جدید  یا  ھالل  یا

  وعالّت  سماك  في  وضوات  النجمة
  ومشات  جابتھا  دعات  الي  یرحمھا

  علي  تھل  إلي  یا x7   ھالل  یا
 (   موسیقیة  الزمة ) 

  وعالّت  سماك  في  وضوات  النجمة  سعید  یا  مبارك  یا  جدید  یا  ھالل  یا
  ومشات  نجمة  جابت  دعات  الي  األم  یرحم

  نسات  ما  وعمرھا  وبكات  العین
  فات  الي  في  ھایم  ھایم  فتفات  طاح  والڤلیب

  وغنات  سماك  في  وعالت  النجمة
  وضوات  سماك  في  وعالت  النجمة
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 (   عالجي ) 
  وغنات  سماك  في  وعالت  نجمة
  وضوات  سماك  في  وعالت  نجمة

  ومشات  جابتھا  دعات  الي  یرحمھا
  علي  تھل  یاللي x5   ھالل  یا

  تضوي  سمایا  في  یالي  ھالل  یا
  تكوي  عیني  دموع  ڤلبي  لیل  في

  علیا  تھل  كي  یما  توحشت
  الصبحیة  في  براقة  الریام  بزین

  ھالل  یا
  ڤویا  لیا  الناس  محبة  یجعل

  ھدیة  أعز  لیك  یما  ویجعلني

  َّنسھا  و  حذاك  یما  كان  ھالل  یا
  نفسھا  رد  الیوم  معندي  ببوسة

  علیا  تغیب  ما  یالي  ھالل  یا
  ھالل  یا  لیا....  یغمز  شھر  راس  في  حتى

  ھدیة  أعز  لیك  یما  ویجعلني  ڤویا  لیا  الناس  محبة  یجعل

 (   عالجي ) 
  وغنات  سماك  في  وعالت  نجمة
  وضوات  سماك  في  وعالت  نجمة

  ومشات  جابتھا  دعات  الي  یرحمھا
  علي  تھل  یاللي x5   ھالل  یا
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  بیك  بال  یما  ماصغرني
  كلمات سیرین الشكیلي / ألحان محمد علي كمون

  بیك  بال  یما  صغرني  ما

  قدامي  الدنیا  أكبرھا  ما  و

  فعینیك  یما  ماسمحني

  أیامي  سعد  یا  تقلي  كي

  لیام  تزھى  نشوفك  كي

  ظالم  تعرفش  ما  عیني

  وأوھام  حقیقة  نخلطھا

  وأوھامي  قلبي  حقیقة  یا

  بیك  بال  یما  ماصغرني

  قدامي  الدنیا  أكبرھا  ما  و

  فعینیك  یما  ماسمحني

  أیامي  سعد  یا  تقلي  كي

  نرتاح  یما  نشوفك  كي

  صباح  من  لیلي  نفرز  ال

  نواح  من  ضحكي  یفرق  وال
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  منامي  من  صحوي  نفھم  وال

  دفاك  توحشت  یما  یا

  وماك  وزیتك  خبزك

  سماك  في  لخزامة  ریحة

  نراك  توحشت  یما  یا

  عیني  ممو  یا  وتقلي

  جبیني  على  بوسة  وترشملي

  تخبیني  یما  شونك  في

  قدامي  الجنة  تفرشلي  و

  نغني  نغني،
  كلمات سیرین الشكیلي / ألحان محمد علي كمون

  نغني  نحب  و  نغني  نغني،
  الناس  قلوب  في

  فني  مع  نجري

  الروح  نفس  یا
  مني  عروقي  یسقي
  بنینة  نوطة  یا

  جنینة  في  شجرة
  وتفوح  تورق

  تغني  وبصوتي
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  نغني  و  نغني

  اللیل  مسك  یا
  تسیل  دمعة  یا

  حروف  تكتبني
  خدك  وردة  على
  ونار  جنة  یا

  ونوار  شوك
  خوف  بال  دنیا

  تشدك  النسمة  كي
  نغني  نحب  و  نغني  نغني،

  فني  مع  نجري  الناس  قلوب  في
  نغني و نغني

  نغني  نحب  و  نغني  غني،
  الناس  قلوب  في

  فني  مع  نجري

  مني  عروقي  یسقي  الروح  نفس  یا
  وتفوح  تورق  جنینة  في  شجرة  بنینة  نوطة  یا

  تغني  وبصوتي  جروح  تداویلي
  نغني  نحب  و  نغني  و  نغني
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 EL SAMRA 

 HEY Gambara 
 Lilla Ya Samra 
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