
اأغاين ملرداة

 يف الرتاث القطري









تعد رق�سة ملراداة جزء من الرتاث ال�سعبي القطري. وهي احتفال ن�سائي يقام يف املنا�سبات 

الوطنية،  املنا�سبات  يف  اأي�سًا  وتقام  الأ�سحى(،  وعيد  الفطر  )عيد  كالأعياد  الجتماعية 

.
1

والحتفال بعودة �سفن الغو�ص )القفال(

وت�سارك يف الحتفال جميع الن�ساء والفتيات والأطفال، وكان لكل منطقة اأو فريج مكان ي�سمى 

الرباحة، اأو منزل لأحد الأعيان متار�ص فيه الن�ساء رق�سة ملراداة حتى غروب ال�سم�ص.

وت�ستعد الفتيات والن�ساء لرق�سة ملراداة يف اأيام الأعياد بلب�ص ثياب الن�سل والدارييع املطرزة 

ويتعطرن،  ويكتحلن  واملرتع�سة،  واجلتوب  الهاليل  مثل،  الذهبية  باحللي  والتزين  بالزري، 

ويحملن معهن القهوة والأطعمة ويذهنب اإىل  امللعب وهو املكان الذي يرادين فيه.

جتل�ص الن�ساء والأطفال مل�ساهدة الفتيات وهن يرادين وميجدن الوطن ورموزة والأهل والآباء 

والأخوة بالأغاين والأنا�سيد اجلميلة، وتن�سد الكبريات الأنا�سيد والأ�سعار، وتقوم الفتيات من 

�سن الثانية ع�سر حتى ال�ساد�سة ع�سرة بغنائها. وقد ت�سارك يف ملراداة الن�ساء ال�سابات اأي�سا 

وحتى الكبريات يف ال�سن. وقد ي�سل عدد امل�ساركات اإىل 30 فتاة و�سيدة اأو اأكرث.

وهي عبارة عن رق�سة جماعية يرافقها غناء جماعي بدون م�ساحبة اأدوات مو�سيقية. وتت�سكل 

الرق�سة من �سفني متقابلني، وتتميز بحركات القدمني حيث ت�سرب الفتيات الأر�ص باأقدامهن 

وهن مم�سكات باأيدي بع�سهن ويتمايلن مينة وي�سرة ب�سكل منتظم. وهن ين�سدن الأغاين، ويبداأ 

الغناء باإحدى الن�ساء..  ثم يرد خلفها ال�سف الأول الغناء بنف�ص ال�سطر من الأغنية .. ويرد 

عليه ال�سف الثاين بنف�ص ال�سطر )مرتني اأو ثالث مرات(، ثم  يتقدم ال�سف الأول  اإىل الأمام 

حتى ي�سل اإىل ال�سف املقابل وهن ين�سدن  وال�سف الآخر يرد عليهن، ثم يرتاجعن اإىل الوراء 

ويبداأ ال�سف الثاين بالتقدم  .. وهكذا. ويف النهاية يجتمع ال�سفان يف ن�سف امل�سافة، واخلتام 

بالردحة والغناء اجلماعي.

1 -  القفال : عند اإنتهاء مو�سم الغو�ص تعود ال�سفن اإىل البالد  ب�سكل جماعي ، ويطلقون على ذلك اأ�سم القفال ، اأي اأقفل مو�سم الغو�ص وانتهى .

امل�سدر: د.  كلثم علي الغامن،  الرتاث ال�سفاهي اخلا�ص باملراداة ) درا�سة ميدانية غري من�سورة( جمعت املادة خالل الفرتة من 1987م حتى 1990 من جمموعة من الأخباريات 

)24 اخبارية ترتاوح اأعمارهن ما بني  55 – 85 �سنة  ممن عا�سرن ومار�سن رق�سة ملراداة يف قطر( من مناطق خمتلفةمن الدولة )الدوحة – الريان - اللقطة – الوكرة – اأم 

�سالل علي – اخلور- الذخرية – مدينة ال�سمال(. مت الت�سرف يف بع�ص الكلمات مبا يتنا�سب واملرحلة العمرية للطالبات الالتي �سي�ساركن يف فعالية ملرادادة.





  املجموعة الأوىل





1 -  م�سمع : ي�سبه ال�سمعة  التي ي�سطع نورها وت�سئ املكان .

)1(

ل خال م�سمٍع1 فيج

يا ذا الرباحة .. ل خال م�سمٍع فيج 

ويعزج ويحميج

ي�سلم اأبو م�سعل .. يعزج و يحميج

ويا قرة العني

حمد يا الن�سمي .. يا قرة العني

مرقٍد ياخذ اثنني

يف موق عيني .. مرقٍد ياخذ اثنني

وم�سبَّح معا عني 

يف و�سط قلبي لك .. م�سبَّح معا عني

ل خال م�سمٍع فيج

يا ذا الرباحة .. ل خال م�سمٍع فيج



)2(

بالو�ساف  .. بالو�ساف

حنا بنات قطر  .. بالو�ساف

ول نخاف ..  ول نخاف

اأنزبن اخلايف  ..  ول نخاف

على �سا�ص .. على �سا�ص

حنا بنات قطر .. على �سا�ص

ولو تزعل النا�ص

حنا الذهب �سايف .. لو تزعل النا�ص

بالو�ساف .. بالو�ساف

حنا بنات قطر  .. بالو�ساف



)3( 

ميل�سه عند بابه 

ال�سيخ بو م�سعل .. ميل�سه عند بابه 

 به 
1

وما ين�سخى

ال�سيخ اأبو م�سعل ..وما ين�سخى به

كّلهم يف يوابه

هلج يا قطر .. كّلهم يف يوابه 

وما ين�سخى به 

حمد نظري العني .. و ما ين�سخى به

كلهم يف يوابه

هلج يا قطر .. كلهم  يف يوابه 

ميل�سه عند بابه 

ال�سيخ بو م�سعل .. ميل�سه عند بابه

1 - ما ين�سخى به: ل ي�سخى به، لأنه ثمني او غال.



)4( 

 على ال�سيف
1

يدفوها

2

اأم احلنايا .. يدفوها على ال�سيف

3

 تري املياديف

كلها �سبياٍن .. تري املياديف

ل ت�سلب عليهم

 عليهم
4

يا نوخذاهم ..  ل ت�سلب

وغ�سٍب عليهم

ثرى البحر بارد .. و غ�سٍب عليهم

وق�س�ص ايديهم 

ثرى احبال الغو�ص .. ق�س�ص ايديهم 

يدفوها على ال�سيف

اأم احلنايا .. يدفوها على ال�سيف

1 - اليداف: رفع �سفينة الغو�ص اإىل الياب�سة بعد نهاية مو�سم الغو�ص.

2 - ال�سيف: ال�ساطئ.

3 -  تري املياديف: جتدف باملجاديف.

4 - ل ت�سلب: تال ق�سو عليهم وتطيل مدة العمل.



)5(

 
1

كلكم يا احلييات

بنات الدوحة .. كلكم يا احلييات

 
2

وما فيكم رديات

عرث بخت .. من قال فيكم رديات

وما فيكم رديات

عرث بخت .. من قال فيكم رديات

كلكم يا احلييات 

بنات الدوحة ..  كلكم يا احلييات

1  - احلييات: ال�سريفات. من �سفاتهن احلياء .

2 - رديات: كالم ردئ .





  املجموعة الثانية





1 - الوكر: قطعة من اخل�سب املغطى باجللد وله طرف طويل مدبب من اخل�سب اأو احلديد  يغرز يف الأر�ص لكي يقف عليه ال�سقر اأو الطري.

2 - النهايل: الفر�ص والب�سط .

)1(

طري ال�سعد .. يالهاليل 

متيم .. يا طري ال�سعد .. يالهاليل

 عايل 
1

وعلى الوكر

ياطري �سنجاٍر .. على الوكر عايل 

 
2

وفر�سنا النهايل

لو ما نـحبك .. ما فر�سنا النهايل

طري ال�سعد .. يالهاليل 

متيم .. يا طري ال�سعد .. يالهاليل



)2(

م�سرق ورايح

يا ذا القمر ياللي .. م�سرق ورايح

مرقده يف الربايح 

�سلم على اللي .. مرقده يف الربايح

 طايح 
1

على الغنب

متو�سٍد ب�سته .. على الغنب طايح

َخنني الروايح 

�سلم على �سالح .. خنني الروايح

م�سرق ورايح

يا ذا القمر ياللي .. م�سرق ورايح

و ثوب لَيْنُق�َص من طوله ، كذلك ت�سفيه الراي اأو اخلداع وال�سعف..ويف رواية اخرى تن�سد )على الكنب طايح ولي�ص الغنب( 
َ
1 - الغنب : َثْنُي ال�سيء من َدْلو اأ

والكنب تعني اي�سا النقبا�ص والنك�سار فيقال اكباأن الرجل انك�سر واكباأن انقب�ص. وا�ستخدمت هنا ملعنى انه قد نام وهو ي�سعر بال�سعف والنك�سار لأنه مل 

يلبى طلبه اأو رد يف طلبها و مل يتمكن من حتقيق حلمه ورغبته بالزواج منها.



)3(

يوهرة يف �سحن �سني

ح�سه واختها

 يوهرة يف �سحن �سني

وكل ال�سالطني

 ت�سريج يا ح�سه .. و كل ال�سالطني

يوهرة يف �سحن �سني

ح�سه واختها

 يوهرة يف �سحن �سني



)4( 

  ين�سيه
1

يعله باليود

را�سد �سغري  .. يعله باليود ين�سيه

وتبارج لنا فيه

ع�ساه ي�سلم .. وتبارج لنا فيه

2

وتربني ذراريه

يا ميمته .. ع�ساج تربني ذراريه

يعله باليود ين�سيه

را�سد �سغري .. يعله باليود ين�سيه

1 - اليود: اجلود. يدعون للولد باأن ين�ساأ كرميا يتحلى مبكارم الأخالق.

2 - ذراريه : ذريته.  يدعون لالأم بان يطول عمرها وترى اأحفادها .







  املجموعة الثالثة





)1(

 نوخوه .. نوخوه

 بنه .. نوخوه
1

  ميل

 .. �سمرخوه
2

�سمرخوه

 من اللولو .. �سمرخوه

 .. عليه اقرب
3

عليه اقرب

 ميل بنه .. عليه اقرب

 تعال ا�سرب .. تعال ا�سرب

 يا عط�ساٍن .. تعال ا�سرب

نوخوه .. نوخوه

  ميل بنه .. نوخوه

1- ميل : اجلمل. كان  و�سيلة الركوب والتنقل اآنذاك.

2- �سمرخوه : علقوا عليه عقود الالألئ.

3- اقرب : جمع قربه. وهي قربة املاء م�سنوعة من جلد املاعز.



)2(

يا غزاٍل .. مرين رايح

جمفيٍّ عني .. وانا اخيله 

مدمي ال�ساقني .. متمايح

وان م�سى .. رنت خالخيله 

اي�ص يقول العذب .. يا �سالح

يوم  رديتو  �سالمي له 

مرحبا من خاطٍر �سامح 

هو ثمر قلبي .. ول ا�سخي به

مر َعَلي .. طوير املغني 

والذهب ري�سه .. وينحاته 

ييت اأ�سيده .. و�سرد عني

حابٍل له .. حتت مداته

يا غزاٍل .. مرين رايح

جمفي عني .. وانا اخيله 



1 - الدمانية: الظبي الكبري احلجم .

2 - حا�ص ملثايل : ا�ستحوذ على اخل�سال الطيبة.

3 - الكون: ميدان املعركة.

4 - زينة الهيه: الفر�ص

)3( 

مرحبًا يا زين القبايل

1

عنقها عنق الدمانية

بنت منهو يبذل املايل

�سفرته لل�سيف حمليه

 املثايل
2

ذاك اأخوها حا�ص

ماخٍذ زوٍد على حيه 

 خيايل
3

وان دخل يف الكون

 
4

اطمرت  به زينة الهيه

مرحبًا يا زين القبايل

عنقها عنق الدمانية
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