
أغاني لمراداة في التراث
القطري ٢٠١٥





جميع االغاين الرتاثية الواردة يف هذا الكتيب من جمع وتدقيق الدكتورة كلثم علي الغامن. 

�صكر خا�ص لل�صاعرات اللواتي �صاهمن يف كتابة اأغاين ملراداة املعا�صرة: 

ال�صاعرة/ ظبية غامن املهندي )انك�صارات النخيل(.

ال�صاعرة/نون املعاين.

ال�صاعرة/ و�صحى علي املري.

ال�صاعرة/ موزة عبد الرحمن امل�صند )اآية حرف(.

ال�صاعرة / مي احلبابي



الشعبي  التراث  من  جزءًا  لمراداة  رقصة  تعد 

القطري. وهي عبارة عن احتفال نسائي يقام 

عيد   ( كاألعياد  االجتماعية  المناسبات  في 

الوطنية،  (، والمناسبات  الفطر وعيد األضحى 

واالحتفال بعودة سفن الغوص )القفال1 (. 

البراحة  في  االحتفال  هذا  يقام  ما  وغالبًا 

منزل  في  أو  فريج،  أو  منطقة  بكل  الخاصة 

أحد األعيان، حيث تمارس فيه النساء والفتيات 

واألطفال، رقصة لمراداةحتى غروب الشمس.

جماعي  غناء  يرافقها  جماعية  رق�صة  وملراداة 

وتت�صكل  مو�صيقية.  اأدوات  م�صاحبة  بدون 

بحركات  وتتميز  متقابلني،  �صفني  من  الرق�صة 

االأر�ص  الفتيات  ت�صرب  حيث  القدمني، 

بع�صهن،  باأيدي  مم�صكات  وهن  باأقدامهن 

وهن  منتظم.  ب�صكل  وي�صرة  مينة  ويتمايلن 

اإحدى  بقيام  الرق�صة  وتبداأ  االأغاين.  ين�صدن 

خلفها  يردد  ثم  بالغناء..  امل�صاركات  الن�صاء 

ال�صف االأول الغناء بنف�ص ال�صطر من االأغنية..  

ويرد عليه ال�صف الثاين بنف�ص ال�صطر )مرتني 

اأو ثلث مرات(، ثم يتقدم ال�صف االأول للأمام 

ين�صدن  وهن  املقابل  ال�صف  اإىل  ي�صل  حتى 

اإىل  يرتاجعن  ثم  عليهن،  يرد  االآخر  وال�صف 

بالتقدم.. وهكذا،  الثاين  ال�صف  ويبداأ  الوراء، 

امل�صافة،  ال�صفان يف ن�صف  النهاية يجتمع  ويف 

واخلتام بالردحة والغناء اجلماعي.

وترتدي الفتيات والن�صاء امل�صاركات يف رق�صة 

والدراريع  الن�صل  ثياب  االأعياد  اأيام  ملراداة 

الذهبية  باحللي  ويتزين  بالزري،  املطرزة 

ويكتحلن  واملرتع�صة،  واجلتوب  الهليل  مثل 

واالأطعمة،  القهوة  معهن  وياأخذن  ويتعطرن، 

ويذهنب اإىل الرباحة اأو املنزل الذي �صريادين 

مل�صاهدة  واالأطفال  الن�صاء  يجل�ص  فيه. 

ورموزه  الوطن  وميجدن  يرادين  وهن  الفتيات 

واالأنا�صيد  باالأغاين  واالأخوة  واالآباء  واالأهل 

االأنا�صيد  امل�صاركات  وتن�صد  اجلميلة، 

الثانية  �صن  من  الفتيات  وتقوم  واالأ�صعار، 

بغنائها.  ع�صر  ال�صاد�صة  حتى  ع�صر 

وقد ت�صارك يف رق�صة ملراداة الن�صاء ال�صابات 

اإىل  ت�صل  قد  وباأعداد  ال�صن.  يف  والكبريات 

اأو �صيدة. اأكرث من 30 فتاة 

اأغاين  من  جمموعة  على  الكتيب  هذا  يحتوي 

تتغنى  كانت  التي  القطري   الرتاث  من  ملراداة 

جمموعة  �صم  كما  املا�صي،  يف  فتياتنا  بها 

القدمية،  االأغاين  وزن  على  �صيغت  جديدة، 

وذلك  معا�صرات.  قطريات  �صاعرات  نظمتها 

واملحافظة  الرتاثي،  الفن  هذا  اإحياء  بهدف 

االأجيال اجلديدة على االهتمام  وت�صجيع  عليه، 

به والتفاعل معه، باعتباره منتجًا ثقافيًا وطني.



1.  القفال : عند اإنتهاء مو�صم الغو�ص تعود ال�صفن اإىل البلد  ب�صكل جماعي ، ويطلقون على ذلك اأ�صم القفال ، اأي اأقفل مو�صم الغو�ص وانتهى .

2.  امل�صدر  :  د.  كلثم علي الغامن،  الرتاث ال�صفاهي اخلا�ص باملراداة ) درا�صة ميدانية غري من�صورة( جمعت املادة خلل الفرتة من 1987م حتى 1990   

     من جمموعة من االأخباريات 

     )27 اخبارية ترتاوح اأعمارهن ما بني  55 – 85 �صنة  ممن عا�صرن ومار�صن رق�صة ملراداة يف قطر( من مناطق خمتلفة يف الدولة ) الدوحة - الريان  

     - اللقطة - الوكرة - اأم �صلل علي -  اخلور - الذخرية - مدينة ال�صمال(. مت الت�صرف يف بع�ص الكلمات مبا يتنا�صب واملرحلة العمرية للطالبات 

     اللتي �صي�صاركن يف فعالية ملرادادة.

المجموعة األولى



ال خال مشمٍع4  فيج
يا ذا البراحة .. ال خال مشمٍع فيج 

ويعزج ويحميج
يسلم أبو مشعل .. يعزج و يحميج

ويا قرة العين
حمد يالنشمي .. و يا قرة العين

مرقٍد ياخذ اثنين
في موق عيني .. مرقٍد ياخذ اثنين

ومسبَّح معا عين 
في وسط قلبي لك .. مسبَّح معا عين

ال خال مشمٍع فيج
يا ذا البراحة .. ال خال مشمٍع فيج

1. ال خال مشمعٍ فيج3



3.  اأغنية مراداة من الرتاث القطري.

4.  م�صمع  :  ي�صبه ال�صمعة التي ي�صطع نورها وت�صيء املكان.

سالمين سالمين .. على بنات قطر
سالمين سالمين 

هل الزين هل الزين .. والستر والحشمة 
هل الزين هل الزين

فريدين6  فريدين .. بالعز والنخوه 
فريدين فريدين

وفيين وفيين .. على العّهد دايم   
وفيين وفيين

سالمين سالمين .. على بنات قطر 
سالمين سالمين

2. سالمني عىل بنات قطر5



5.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.

6.  فريدين : جمع فريد ومعناها نادر، ال نظري له، ال مثيل له.

في هوى خلي صفى بالي
وافين مامنه اثنينه

يا عيوني وايتراوالي              
كل شخصن مرني زينه

مايجي ربع الذي نالي
عزته من مكسب ايدينه 

مايهاب اال من الوالي
شامٍخ و يفاخر بدينه

ياعسى فاله معه فالي
جنة الرحمن تاوينه

في هوى خلي صفى بالي
وافين مامنه اثنينه

3. يف هوى خيل7



7.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.

المجموعة الثانية



يدفوها9  على السيف
أم الحنايا .. يدفوها على السيف10

تيـــّر المياديف11  
كلها صبياٍن .. تيـــّر المياديف

ال تصلب عليهم
يا نوخذاهم .. ال تصلب12 عليهم

وغصٍب عليهم
ثرى البحر بارد .. وغصٍب عليهم

وقصص ايديهم 
ثرى احبال الغوص .. قصص ايديهم

يدفوها على السيف
أم الحنايا .. يدفوها على السيف

1. يدفوها عىل السيف8 



ونسل الكرامي .. يا شيخنا تميم
يا نسل الكرامي

رفيع المقامي .. له الوال نفديه
رفيع المقامي

حشا ماتسامي14 .. محبته بالقلب
حشا ماتسامي

وال هو يضامي15 .. منهو تحت حكمه
حشا مايضامي

خوال وعمامي .. هم ورّثوه العز
خوال وعمامي

ونسل الكرامي .. يا شيخنا تميم
يا نسل الكرامي

2. نسل الكرامي13 

8.  اأغنية مراداة من الرتاث القطري.

9.  اليداف : رفع �صفينة الغو�ص اإىل الياب�صة بعد نهاية مو�صم الغو�ص.

10.  ال�صيف : ال�صاطئ.

11.  تري املياديف : جتدف باملجاديف.

12.  ال ت�صلب : ال تق�صو عليهم و تطيل مدة العمل.



دارنا بالعز مبناها 
ونارنا ماتنطفي حّيه

جعل رب الكون يرعاها
 دوحة المجد النداويه
جل من صّور وسواها
 بين بلدان العرب صّيه

دارنا واللي تمناها
دونها األرواح مرمّيه

دوحة األمجاد محالها 
كّنها شمس الضحى حّيه

دارنا بالعز مبناها 
ونارنا ماتنطفي حّيه

3. الوطن16

13.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.

14.  ت�صامي :  ال تعر�ص للبيع او ال تقدر باملال.

15.  ي�صامي : ال يه�صم حقه او يظلم.



16.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.

المجموعة الثالثة



ِتميزت بالطيب ..
وافي ولد وافي .. ِتميزت بالطيب

قليل العذاريب ..
تميم يابن حمد.. قليل العذاريب

وراعي مواجيب..
مثل الذهب صافي .. وراعي مواجيب

تحل المصاعيب ..
الحان موعدها .. تحل المصاعيب

عسا عالم الغيب ..
يحفظك يالغالي .. عسا عالم الغيب

تميزت بالطيب ..
وافي ولد وافي .. تميزت بالطيب

1. متيزت بالطيب17



إلعبو يا جواري .. إلعبو ياجواري 
وانتهي يا قمر

العبيني يا حصة .. العبيني يا حصة 
يا أم اشغاٍب19 حمر

العبيني امالعب .. العبيني امالعب 
لين يغيب القمر

إلعبو ياجواري .. إلعبو ياجواري
وانتهي ياقمر

2. إلعبو يا جواري18

17.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.



مرحبا يازين القبالي
عنقها عنق الدمانية21

بنت منهو يبذل المالي
سفرته للضيف حمليه

ذاك أخوها حاش22 المثالي

ما خٍذ زوٍد على حيه 
وان دخل في الكون23 خيالي

اطمرت  به زينه  الهيه24

مرحبًا يا زين القبالي
عنقها عنق الدمانية

3. مرحباً يازين القبايل20

18.  اأغنية مراداة من الرتاث القطري.

19.  �صغاب : احللق الذي يلب�ص يف االأذن ويطلق عليه ا�صم �صغاب يف اللهجة القطرية.



20.  اأغنية مراداة من الرتاث القطري.

21.  الدمانية : الظبي الكبري احلجم.

22.  حا�ص ملثايل : ا�صتحوذ على اخل�صال الطيبة.

23.  الكون : ميدان املعركة.

24.  زينة الهيه : الفر�ص.

المجموعة الرابعة



مشرق ورايح
يا ذا القمر ياللي .. مشرق ورايح

مرقده في البرايح 
سلم على اللي .. مرقده في البرايح

على الغبن26 طايح 
متوسٍد بشته .. على الغبن طايح

َخنين الروايح 
سلم على جاسم .. خنين الروايح

مشرق ورايح
يا ذا القمر ياللي .. مشرق ورايح

1. مرشق ورايح25



عسى الرب يرعاك ..
ياأميرنا الوالد .. عسى الرب يرعاك

معك نتبع إخطاك ..
للعز والطاله28 .. معك نتبع إخطاك

وبالروح نفداك ..
عهًد علينا لك .. وبالروح نفداك

مانَنسى عطاياك ..
لشعبك ودارك .. مانَنسى عطاياك

عظيمه سواياك ..
محًد يسّويها .. عظيمه سواياك

عسى الرب يرعاك ..
ياأميرنا الوالد .. عسى الرب يرعاك

2. األمري الوالد27

25.  اأغنية مراداة من الرتاث القطري.

و ثوب لَينُق�َص من طوله،كذلك ت�صفيه الراي اأو اخلداع وال�صعف..
َ
26.  الغنب : َثنُي ال�صيء من َدلو اأ

        ويف رواية اخرى تن�صد)على الكنب طايح ولي�ص الغنب( والكنب تعني اي�صا االنقبا�ص واالنك�ص�صار فيقال اكباأن الرجل انك�صر واكباأن انقب�ص.

        وا�صتخدمت هنا ملعنى انه قد نام وهو ي�صعر بال�صعف واالنك�صار.



ذا وطنا منزله عالي
في قلوب اللي يحبونه
والعدو يبطي وال نالي

مرخصين الروح من دونه

سيسوا له مجدن ياللي30
فوق هام العز يبنونه

شيخنا ياطيب الفالي31 
عهدنا نفديه ونصونه

نرفع الكفين للوالي
بوحمد تسلم لنا عيونه

ذا وطنا منزله عالي
في قلوب اللي يحبونه

3. ذا وطنا منزله عايل29

27.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.

28.  الطاله : الرفعه.



29.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.

30.  يليل : يتلأالأ. اأي �صيد جمداأ يتلأالأ مثلما تتلأالأ النجوم يف ال�صماء.

31.  طيب الفال : الفاأل الطيب.اأي اأن النا�ص تعتربه فاأال طيباً عليهم.

المجموعة الخامسة



يعله باليود33 ينشيه
صالح صغير  .. يعله باليود ينشيه

وتبارج لنا فيه
عساه يسلم .. وتبارج لنا فيه

وتربين ذراريه34
يا ميمته .. عساج تربين ذراريه

يعله باليود ينشيه
صالح صغير .. يعله باليود ينشيه

1. يعله باليود ينشيه32



ميلسه عند بابه 
الشيخ بو مشعل .. ميلسه عند بابه

 
وما ينصخى36 به 

الشيخ أبو مشعل .. وما ينصخى به
كّلهم في يوابه

هلج يا قطر .. كّلهم في يوابه 

وما ينصخى به 
حمد نظير العين .. وما ينصخى به

كلهم في يوابه
هلج يا قطر .. كلهم  في يوابه 

ميلسه عند بابه 
الشيخ بو مشعل .. ميلسه عند بابه

2. ميلسه عند بابه35

32.  اأغنية مراداة من الرتاث القطري.

33.  اليود : اجلود. يدعون للولد باأن ين�صاأ كرميا يتحلى مبكارم االأخلق.

34.  ذراريه : ذريته.  يدعون للأم باإن يطول عمرها حتى ترى اأحفادها.  



علتي يانازح البيني
 يومه المجمول زعالني

غالًي لي ساكًن عيني 
 ومنزله  قلبي وشرياني

الحياه بشوفت الزيني
وقلبي بفرقاه حيراني

كن عوده في المزاييني
غصن موز وغصن ريحاني

ليت وصله دايم يجيني
 وال تمنيته تمناني

علتي يانازح البيني
يومه المجمول زعالني

3. يانازح البيني37

35.  اأغنية مراداة من الرتاث القطري.

36.  ما ين�صخى به : ال ي�صخى به، الأنه ثمني اأو غال على القلوب. 



37.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.

المجموعة السادسة



عسى الرب يبقيه
 تميمنا الغالي .. عسى الرب يبقيه

عين الله تباريه
بحله وترحاله .. عين الله تباريه

يعل من يعاديه 
مايلحق المنوه39 .. يعل من يعاديه

وبالروح نفديه 
أمير دولتنا .. بالروح نفديه

ونتبع مساعيه
قايد مسيرتنا .. ونتبع مساعيه

عسى الرب يبقيه
 تميمنا الغالي .. عسى الرب يبقيه

1. متيمنا الغايل38



كلكم يا الحييات41
قطر وطنكم .. كلكم يا الحييات

وما فيكم رديات42
عثر بخت .. من قال فيكم رديات

وما فيكم رديات
عثر بخت .. من قال فيكم رديات

كلكم يا الحييات 
قطر وطنكم .. كلكم يا الحييات

2. كلكم يالحييات40

38.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.

39.  ما يلحق املنوه : ال ي�صل اإىل مبتغاه.



هاضني ورٍق44 على غصنه
يوم جر الصوت طرباني

ويل من الحاه في فنه 
ضايٍق صدره وحيراني

ونٍة من فوقها ونه
علته من زود االشجاني

ال اهتنى وال ضحك سنه
ما لفاه النوم سهراني
مبتلي محدن درى عنه
هيضه ورٍق باالغصاني

هاضني ورٍق على غصنه
يوم جر الصوت طرباني

3. هاضني َورٍق43

40.  اأغنية مراداة من الرتاث القطري.

41.  احلييات : ال�صريفات. من �صفاتهن احلياء.

42.  رديات : كلم ردئ. 



43.  تاأليف �صاعرات قطريات معا�صرات.

44.  الورق : جمع ورقاء. والورقاء هي طائر يعي�ص يف البيئة الربية، ويطلق عليه » اأم �صامل « يف الرتاث القطري.






