
 

 

 

 

 

 

 قصيدة "ابتسم"

 

 عمل مشترك 

 

 الحان وغناء د. ايمن تيسير

 

 توزيع موسيقي: د. هيثم سكرية

  



 :الفكرة والهدف

ها رسالة موجهة  قصيدة"ابتسم" وهي  قصيدةجاءت فكرة  بين كلمات لمرضى تحمل 

سرطان سهأ ال صدقائهم و لذويهمو منف حولهوأ فو، ممن  لذين  يق توفي ا نا مك ن أحيا

عد يدي ب كل األ صبر  ‘أن  صايا ال يد و ير وترد عن التعب مات  جزت الكل سان وع الل

عل  ساة، ول سرية والموا حاوالت الت شكل وم ني ب عام واألرد شكل  بي ب عالم العر اإل

مخاص  لى  نواعخ من أ نوع  فاؤل ن أي  لى الت تدعوا إ تي  سائل ال مع الر مل   والتعا

في  المرضى ير بنوع من الحب الخاص وتقبل قضاء هللا وقدره، لما  ثر كب من أ لك  ذ

 .وصحيا   في تحسين نفسية المريض لمحاولة أن ينعكس ذلك عليه فسيولوجيا  

عل ال صيدل كل ق يدا ل قا جد طي أف تدعوهم لة تع ضى و مع المر مل  فاؤل والتعا لت

فاؤل قع بت بل الوا حدي وتق بروح الت قع  عالت الوا جل و مات هللا  له كل به  حم في كتا

ستكون ال كن  صيدالعزيز، ول لم ة مكمال ق يدة  نى أدوات جد شعر المغ منح ال لذلك ، ي

بل  من ق ستخدم  مرة فت كون وألول  سرعة، ت سهولة و فظ ب يل ويح حن جم صيدة بل ق

موجهةة لمرضةى السةرطان لتبعةةن األمةن وتبةن الشةةعور بالتفةاؤل ومواجهةة القةةدر 

سوم ضي بالمق سامه الرا جل  ،بابت بدنو األ شعور  خوف وال شبح ال عاد  ومسةاندة وإب

من الو ضى  نوا المر قد اث ماء  هذا وان العل مرض،  سالم لل ية واالست في الهاو قوع 

جاح  في ن قوى  شر األ هي المؤ سرطان  ضى ال سية لمر لة النف لى أن الحا كدوا ع وأ

 طرق العالجات الكيميائية واإلشعاعية والجراحية.

 

 مقام القصيدة: نهاوند على درجة الدوكاه -

 االيقاع: مصمودي كبير -

 5577مدة العمل :  -

 مازورة 725عدد موازير العمل :  -

، فيةةوال ، الكمةةان الثةةاني ، الكمةةان األول ،   Bbكالرينيةةت  :فرقةةةتكةةوين ال -

مز، اكورديون، ، بيانو،كونترباص، تشيللو  فوف  درا لة.رق ،د كورال  ، طب
 .ذكور وانان

 



 

 تحليل موجز للعمل :

 (11م – 1مقدمة : ) م

ثم اشتركت بقية االالت الوترية في المقدمه على البيانو ة ييبدأ العمل بمقدمة موسيق

 لتهيئة الجو العام الذي يصف حالة المريض والشعور الذي يحمله.

 (11م -11)م  

يبدأ غناء المذهب بوصف حالة المريض وهي الحيرة التي تراوده وتشبيه حالته في 

ا وذالك الطير المتنقل بين حالة الحزن والمواسين له وبين العالج والدواء، وبين هذ

حين عبر اللحن عن هذه الحيرة وتداخلت ، يتضرع هلل عز وجل طالبا منه الشفاء

 اصوات الكورال مع االالت والصوت المنفرد في صورة تعبر عن هذه الحيرة.

 (59م - 11)م

بعد نهاية غناء المذهب والتعبير عن حالة الحيرة واليأس تبدأ القصيدة بالتحول الى 

ويبدو هذا جليا من تغير االيقاع الى التانغو النشيط  وتحويل حالة بن روح التفاؤل 

المقام من مقام النهاوند الى مقام العجم ، في هذا الكوبلية كان اللحن دافعا قويا لشحن 

حالة المريض ودعوته الى التمسك باالرادة القوية من خالل االبتسامه وااليمان 

مؤمنا بانه بالعزيمة القوية يمكن  بالقضاء والقدر وما على االنسان اال ان يكون

 . التغلب على مرضه )فالحق اولى ان تعيش وتبتسم(

 نهاية العمل( – 59)م

يتبدل االيقاع بين المصمودي والتانجو والوحدة في حالة التعبير عن الدعوة الى 

التفاؤل والقبول في ما قسم لالنسان من نصيب، ايضا تبدل المقام في اكثر من جملة 

في حالة التفاؤل كان مقام العجم هو المقام المسيطر وفي حالة قبول االنسان لحنية ف

 لنصيبه كان مقام الحجاز هو المسيطر وهكذا..  



 التوزيع الموسيقي :

 النسيج الهوموفوني : .1

  مع الهارموني الحدين Classicاستخدم الموزع نسيجاً دمج فيه الهارموني التقليدي 

Modern  بما يتناسب مع المنحنى اللحني بحين يخدم اللحن بطابعه وهويته العربية

 Progressionدون المبالغة في استخدام التنافرات غير المبررة ، مع تصريفات 

 يؤكد أبعاد المقام العربي.

والسباعية ، والتآلفات  والناقصة والزائدة استخدم الموزع التآلفات الكبيرة والصغيرة

سعة والثالثة عشر وبإضافة السادسة ، باإلضافة الى تآلفات تراكم بإضافة التا

مع إضافة سابعته  diminished، كما استخدم التآلف الناقص  thSus 4 الرابعات 

 أحياناً ، واستخدام تراكم الثالثة الكبيرة والصغيرة معاً .

تخدام إلثراء الهارموني من خالل اس Alterationكما استخدم الموزع اإلستعارة 

 خارجة عن دليل المقام المستخدم. Accidentalsعالمات تحويل 

بإسلوبة الكالسيكي  Modulationكما استغل الموزع اسلوب التحول السلمي 

 كلمس لدرجات السلم المحتلفة.

اليب متنوعة : الكتابة الهارمونية للوتريات مع قام الموزع بأداء الهارموني بأس

في البيانو ، مع استخدام أسلوب المصاحبة اإليقاعية  Arpeggiosمصاحبة أربيجية 

Ostinato .في ايقاع التانجو 

 كما اسند بعض التآلفات لمجموعة الكورال.

 النسيج البوليفوني : .1

استخدم الموزع نسيجاً بوليفونياً من أربع أصوات وأسنده لمجموعة الكورال في 

 مقدمة األغنية مع التكرار بما يتناسب مع العمل .



 نسيجاً من ثالثة أصوات في بعض الردود لمجموعة الكورال.كما استخدم 

واستخدم العديد من الجمل اللحنية المصاحبة للحن األساسي كنوع من أنواع 

المصاحبة البوليفونية م خالل الكتابة الكنتربنطية لصوتين ، وثالثة ، وأربعة 

 أصوات ، وأسندها لمجموعة الوتريات.

 .ستخدام الحليات ذات الطابع العربي كما قام الموزع با

 


