
 

 

 

 

 

 

 أرخت عمان جدائلها
 

  



 :الفكرة والهدف

أغنية على ذرى أردننا الخصيب هي من أهم األغاني التي تم تقديمها في سبعينات القرن الماضي، 

والتي تم تقديمها من خالل فرقة كبيرة تضم بعض آالت النفخ الخشبي والنحاسي باإلضافة إلى 

 الوتريات وآلة األورغ واآلالت العربية.

فكرة إعادة توزيعها بهدف تقديمها للشباب مع المحافظة الكاملة على العناصر الفنية لألغنية  جاءت

من حيث اللحن واإليقاع، مع توزيع جديد يناسب العصر، كما قام الموزع باستخدام آلة األورغ 

في الصولوهات وقام بتركيب أصوات مشابهة لألصوات األصلية بهدف المحافظة على عبق 

وجمالية هذه األصوات ، باإلضافة إلى تعريف الشباب إلى األصوات المستخدمة في ذاك التاريخ 

 العصر.

 العجم: عجم على درجة األغنيةمقام  -

 ، الرومبا.المقسومالوحدة ، السنباطي،  بين االيقاع: يتنوع اإليقاع ما -

 8:50مدة العمل :  -

  مازورة 412عدد موازير العمل :  -

شيللو، فيوال ، الكمان الثاني ، الكمان األول  :فرقةتكوين ال - ض ،ت صولو، باإل افة آالت ال

 كورال.ال إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلمات األغنية:

 تفينلها فوق الك  دائ  ج   أرخت عمان  

 وقبلها بين العينين فاهتز المجد  

 بارك يا مجد منازلها واالحبابا

 وازرع بالورد مداخلها باباً بابا

 داخلها باباً بابام   وازرع بالورد  

 

 عمان عمان

 عمان عمان

 اختالي بجمالك عمان  

 يهاً بداللكوازدادي ت  

 يالكي خ  ين  ع  ل   لمت  الريح .......س   اثنيهيا فرساً ال ت  

 عمان عمان

 الحد رشي  ق   هالقام محاً عربي  يا ر  

 واكبر واشتد هوشهام ر إيماناً ه  ز  

 األطفال ها فوق  وانشر يا مجد براءت  

 عمان عباءتها وزهت بالشالست لب  

 هت بالشالز  ها و  عباءت   ت عمان  س  ب  ل  

 

 عمان عمان

 عمان عمان

 رجالك ي بصمود  باه  الك وت  بج  اختالي ب   عمان  

 بآمالك يم وطولي النجم  وامتدي امتدي فوق الغ  

 بارك يا مجد منازلها واالحبابا وازرع بالورد مداخلها بابا بابا

 

 

 

 



 

 :لعملتقسيم ا

 50مازورة  – 1من مازورة مقدمة موسيقية: 

 :30مازورة  – 53: من مازورة المذهب

على إيقاع الرومبا، يليها  01مازورة  – 53يبدأ بالغناء الجماعي لمجموعة الكورال من مازورة 

 ، ويتم إعادة المذهي مرتين.غناء المغنية على إيقاع السنباطي يليه المقسوم

 :155مازورة  – 36: من مازورة األول الكوبليه

يليه  65مازورة  – 36يبدأ بصولو على آلة الناي من مازورة ، الدوكاهعلى درجة  صبا في مقام 

غناء بشكل أقرب إلى األداء الحر)الموال ( مع خلفية إيقاعية على إيقاع السنباطي، وذلك من 

، وينتهي الكوبليه 155مازورة  – 81، يليه غناء موزون من مازورة 85مازورة  – 61مازورة 

 أوصات هارمونية في مقام الصبا على درجو الدوكاه. 5بأداء الكورال 

 :154مازورة  – 151: من مازورة الكوبليه الثاني

، يليه غنء الكوبله الذي يعتمد على فكرة لحنية 151مازورة  – 151يبدأ بموسيقى من مازورة 

، يتم تكرارها مع التنويع 116مازورة  – 115من مازورة واحدة في مقام كرد على درجة الدوكاه 

 .154مازورة  – 118مرتين من مازوره 

 : إعادة جزء من المذهب. 126مازورة  – 155من مازورة 

 :111مازورة  – 126: من مازورة الثالثالكوبليه 

 يبدأ بموسيقى على النحو التالي:

 : صولو أكورديون في مقام كرد على درجة الدوكاه. 104مازورة  – 126من مازورة  .1

 : إعادة نفس لحن الصولو يؤديه مجموعة الوتريات. 103مازورة  – 104من مازورة  .4

 : صولو ناي في مقام بيات على درجة الدوكاة.135مازورة  – 106من مازورة  .5

 مجموعة الوتريات.: إعادة لنفس لحن الصولو يؤديه  132مازورة  – 131من مازورة  .2

 : صولو أكروديون في مقام بيات على درجة الدوكاه. 165مازورة  – 130من مازورة  .0



فكره لحنية تؤديها مجموعة الوتريات تسبق دخول :  162مازورة  – 161من مازورة  .3

 الغناء.

 في مقام بيات على درجة الدوكاه. 111مازورة  – 160يبدأ الغناء من مازورة 

 : إعادة جزء من المذهب. 412مازورة  – 455من مازورة 

 التوزيع الموسيقي :

 النسيج الهوموفوني : .1

استخدم المؤلف مصاحبة هارمونية من في مقام الصبا على درجة الدوكاه يؤديها مجموعة 

 الكورال.

على  ظةوللمحافستخدم الموزع الهارموني التقليدي وذلك بما يتالئم مع اللحن العربي التقليدي ا

 العربي.طابعه 

فة والسباعية ، والتآلفات بإضا والناقصة والزائدة استخدم الموزع التآلفات الكبيرة والصغيرة

 .عة والثالثة عشر وبإضافة السادسةالتاس

 ، وللكورال.اليب متنوعة : الكتابة الهارمونية للوترياتقام الموزع بأداء الهارموني بأس

 النسيج البوليفوني : .2

  األلحان البوليفونية لمرافقة الغناء، ولم يستخدم نسيًجا متعدد األصوات.استخدم الموزع بعض 


