
          

                                                                                     

يا الله، يا كريم…
ككريم كمضَان   كر

Expresión para felicitar el Ramadán
بب!ّ   كر ¡Ay Señor!ّ          يا 

ككوَات كح el cuentacuentos ال
كهر apareció             كظ

كعهد) ببـِ+ كعهد ( ...en época deببـِ

ييد+نا)            كس ييدنا ( nuestro señorكس
بطاب كخ بابن ال كمر  Umar Ibn Al-Jattab عع

كيروي contaba, narraba              كان 
sobre (un tema)                      كعن

كت Antara,poeta del período preislámico  ة  كعنَ
كث                              másكأك

كرسوَل  كأحَاديث ال
للم كس كو به  كلي كع بل الله  كص

         

بتمِعي      باجِ بشد  un guía socialعمر
كلضَبوَط لدكَّ ا بب  بإذِا 

si quieres lo cierto/exacto/preciso
بئحِ    كنَصَا كعنَده ال tiene consejosف 

بصَةّ)  كق ببـِ+ال بصَةّ ( كق en el cuentoببال

كلرض           el amor a la tierraعحَبُ ا
ببُ الوَطن         el amor a la naciónعحَ

ببُ النَاس لـِ  el amor de la gente haciaعحَ
كبعضَها hacia ella misma              بلـِ

كملَ الخي             hacer el bienكع
كشغَلتا كثية hay muchas cosasف 

nosotros/as  نحنَا                   
 بحاجِةّ نحنَا لـِها

en necesidad nosotros/as de ellas

كتسَليةّ بلل no es para la diversiónموَ 
كقطَ solamente                   كف

كجِد كوَ no existe                ل ان
solamente                    كبسَ

كمصَ                     en Egiptoف 
su nombre es باسمه                   

ببلد الشام en el país de Esh-Shamببـِ
Término para designar la Siria histórica

بعراق                      en Iraqببـِال
بدة أسمِءا بع عهم  بعنَد

tienen numerosos nombres
بدة…    numerosos/as (sigue plural)بع

بله هوَ…              todo ello esعك
el cual cuenta, narraالل بـِ-يروي  

كقديةّ  كحكايا التاريخيةّ ال  ال
las historias históricas antiguas

كت         كعنَ كلمي  el príncipe Antarا
بداد كش بابن المي 

el hijo del príncipe Shaddad
بلَ مكان     عك en todo/cada lugar ببـِ

برجِ            el lugar popularالكان الدا
كث ش  lo más, en la mayoría de los casosكأك

كلقاهي           بلَ ا عك en todos los cafésبب
كيس بهر ب بلكِ الظا كل ا

el rey   Baybars I
كتيَ) كنَ بتنَتيَ (الثا بحكايتيَ ال كهذَول ال

esas dos historias

altos, largos                    بطوَال
es decir                         كيعنَي

عهم بمنَ بحَدة  uno de ellos           الوَا
بنصَف) عنصُ ( كسنَةّ و كأو  كسنَةّ  ععد  تق

te pasas un año o año y medio
علصُ) بلـِ+تخ علصُ ( para que acabesبلـِتخ

ببياالله !ّ!ّ... ياكريم!ّ... رمضَان كريم!ّ... يار
بطاب بيدنا عمر ابن الخ الحكوَات ظهر بعهد س

بلمكان يروي عن عنَت وكان يروي أكث عن أحَاديث الرسوَل  بل الله عليه وس ص

بدكَّ الضَبوَط الحكوَات مرشد اجِتمِعي إذِا ب
ببُ الوَطن، حَبُ النَاس لبعضَها، عملَ الخي...  ببُ الرض، حَ بصَةّ النَصَائحِ، حَ ف عنَده بالق

ف شغَلتا كثية بحاجِةّ نحنَا لها
 للتسَليةّموَ  للتسَليةّ فقطَ... ول انوَجِد بسَ
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بدة ف مصَ اسمه الراوي بصَخوَن... فعنَدهم ع ... ببلد الشام اسمه الحكوَات... بالعراق اسمه الق
أسمِءا لكن كلهم هوَ الحكوَات الل بيوي الحكايا التاريخيةّ القديةّ...

بداد!ّ!ّ!ّ المي عنَت... ابن المي ش
بلَ القاهي... عنَت واللكِ الظاهر بيس... بلَ مكان... الدارجِ أكث ش... بك الحكوَات يروي بك

بتنَتيَ طوَال، يعنَي الوَاحَدة منَهم تقعد سنَةّ أو سنَةّ ونصَف لتخلصُ  هذَول الحكايتيَ ال

كمضَانيةّ      كر كهن  Profesiones de Ramadánبم

ككوَات – سوَريا  كح El cuentacuentos - Siriaال

كجزَيرة –                       Al-Jaziiraال
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للقَّ كه hasta ahora                  لـِ
vestían              كانوَا يلبسَوَ 

كربَ  كع كلبسَ ال la ropa árabe       ال
كقمباز prenda tradicional masculina ال

بطوَ له شال بح y le ponían un chalي
por lo tanto                كفـِ…  

كث ش   en la mayoría de los casos كأك
عهم هيكِ     su ropa es así بلبسَ+

es decir                                               كيعنَي  
كقميصُ كطلوَن و كبنَ ببسَوَ  ما يل

no visten pantalón y camisa
كطربوَش بطَ  بح se pone un tarbush ي

كبيضَاءا      una taqiya blanca طاقيةّ 
كمضَان               كر en Ramadánببـِ+

بنه… كأ dado que                             ببا 
بكن تروح كأما ما ف 

no hay lugares para que vayas
كلهوَ     بلـِ+ال للهوَ= para la diversión  ل

ni nada                              ول ش    
بعبادة بد+ـِه) الصَلة وال بب ببده (
requiere el rezo y el servicio (a Dios)

كلقهى    van al cafeبـِ+يروحَوَ عا ا
ككوَات كح كمعوَ ال بـِ+يسَ
escuchan al cuentacuentos
بإقبال كبي بـِ+يصَي 
se da una gran aceptación

ننا a veces                                                كأحَيا
برو النَاس... كط بـِ+يضَ
la gente se ve obligada…

بجزَو     بنه يح a reservar                           أ
كوَقت             antes de tiempo    كقبلَ ال

عكر    yo recuerdo                         أنا بـِ+أذِ
بسَنَيَ       بمن ال un año de los años كسنَةّ 

estuve                                                   عكنَت
كلغَرب       كبعد ا después del ocaso  بمن 

بلمسَاكَّ   كفعَ ا كمد hasta el cañonazo del لـِ 
imsak (momento a partir del cual hay que ayunar
en Ramadán Es una tradición avisar del momento

de iftar y del imsak mediante un cañonazo al aire
la gente no es                              النَاس موَ 

كأوان    como antaño                            بمثلَ 

للقَّ ahora                                             كه
ككثي ناس  hay mucha gente            ف 

عفلكلوَر ككـِ+ بم تجي  كع
 que viene como folklore

¿qué          ?...شوَ...؟                  
ببسَ   viste (él)                       كعم بـِ-يل

cuenta (él)                         كعم يحك  
كنَمِ mientras que                                  كبي

بمِ بـِ-يكوَن ف cuando hay                كل
quien escuchaكسميعَ                  

كث كأك es mejor, de mas calidad بـِ-يجوَد 
Y aquí señores وهوَن يا سادة       

ككلم كدعنَا ال decimos adiós al realto  كأو

بطوَ له شال، فأكث ش  بلقَّ الحكوَات كانوَا يلبسَوَ هاي اللبسَ العربَ… وكانوَا يلبسَوَ القمباز ويح له
بطَ طاقيةّ بيضَاءا... بطَ طربوَش أو يح لبسَهم هيكِ، يعنَي ما يلبسَ بنَطلوَن وقميصُ ويح

بنه ما ف أماكن تروح للهوَ و ل ش… فبده الصَلة والعبادة وبيوح عا  القهى بـِـِيسَمعوَ برمضَان، با أ
بنه يحجزَو قبلَ الوَقت برو النَاس أ ننا بيضَط الحكوَات… فبيصَي إقبال أكث… يعنَي أحَيا

 لـِ مدفعَ المسَاكَّ من محلَ لـِ محلَأنا بأذِكر سنَةّ من السَنَيَ كنَت، من بعد الغَرب

: شوَ الحكوَات؟ شوَ بيلبسَ؟ شوَ عم يحك؟… النَاس موَ مثلَ أوان… يعنَي هلقَّ ف كثي ناس عم تجي كـِفلكلوَر
بميعَ، بيجوَد أكث...  بلا بيكوَن ف س وهوَن يا سادة، أودعنَا الكلمبينَمِ 
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