
 

 

 

 

 

 

 "ال تسيء الطن بيقصيدة "

 

 عمل مشترك

 

 الحان وغناء د. ايمن تيسير

 

 توزيع موسيقي: د. هيثم سكرية

  



 :الفكرة والهدف

خالل قصيدة الفكرة تدور  من  شاعر  عن وطنه، وعبر ال سان  بة االن تدور حول غر

بة   لوطن بالحبي لى وطنه ووصف ا شتاق كلمات القصيدة عن حنين االنسان ا تي ي ال

شاعر  حين وضع ال طع االخير  في المق ويحن لها في غربته، وتمثلت اجمل الصور 

 شرطا لنبض قلبه بان يكون الوطن النبض الذي ينبض به.

 درجة الراست حجاز كاركرد علىمقام القصيدة: 

 وحدهااليقاع:  -

 7:62مدة العمل :  -

 مازورة  471عدد موازير العمل :  -

شيللو ، كونترباص،  تكوين الفرقة: - يوال ، ت ثاني ، ف مان ال مان األول ، الك الك
 بيانو، ، درامز، دفوف ، رق، طبلة. كورال ذكور واناث.

 

 تحليل موجز للعمل :

 (18م – 1مقدمة : ) م

 .لمجموعة الوتريات يبدأ العمل بمقدمة موسيقية 

 (63م – 19)م  

من درجة دون مرافقة االيقاع بمطلع القصيده " ال تسيء الظن بي " غناء اليبدأ 

االوكتاف ) الكردان ( ويتفاعل في اللحن في الجملة الثانية صعودا لدرجة المحير ثم 

 يهبط اللحن نزوال الى درجة االستقرار.

 (25م – 63)م

غناء المقطع الموزن " يا لون عيني ... " مكرر مرتين ضمن الجنس االول لمقام 

  حجازكاركرد.



 (36م – 26)م

"  وتحويلة مقامية عابرة على جنس العجم مقطع " آواه اضناني النوى عنكغناء 

على درجة الجهاركاه وتغير االيقاع الى الرومبا بعدها يعود االستقرار الى المقام 

 االصلي )حجازكاركرد(.

 (96م – 37)م

للقصيدة نسيجها اللحني على المقام االصلي الكوبلية االول المذهب وموسيقا بين 

استخدام بعض العالمات العارضه المروريه اس بجنس الطرزنوين، ايضا واالحس

 . كدرجة البوسليك )مي طبيعي ( والدوكاه ) ري طبيعي (

 ( 109م - 97م )

تاف الجزء االول من غناء  من درجة االوك كي..."  مرا ارا ية االول " ق جنس الكوبل

كردان سنباطي  كرد على درجة ال قاع ال ثل اي عات االخرى م عض االيقا ستخدما ب م

 والمصمودي ويقفل الجملة اللحنية بتحويل الى جنس حجازكار على درجة الراست.

 (113م - 110)م

جززاء علززى مقززام االول "والشززمس يززا شززمس القلززوب"  الجزززء الثززاني مززن الكوبليززة

 وايقاع المقسوم. الزنجران

 (167م – 118) م

مول اعادة للجزء الثاني من خالل الكورال  مع اختالف مقام القفلة لهذا الجزء حيث ت

 المقام الى اثر كرد على درجة الراست واستخدام ايقاع الوحده.

 اعادة الموسيقا ما بين المذهب والكوبلية االول

 



 

 (179م  – 162) م 

ية نهاوند على درجة الثاني " عذرا فقلبي لم يزل..."، مقام الكوبل غناء الكوبلية

الدوكاه على ايقاع سنباطي، هذا الكوبلية تعددت التغيرات المقامية وااليقاعية به 

 نذكر بعضا منها:

 نوا اثر على درجة الراست مع ايقاع المقسوم. 414حقل  -

 بيات على درجة الراست مع ايقاع الوحده. 417حقل  -

 كرد على درجة الكردان. 451 – 451من حقل  -

 بيات على درجة الكردان مع ايقاع الوحده. 457 – 451من حقل  -

 مع ايقاع الوحده. صبا على درجة الكردان  422 - 451من حقل  -

 اثر كرد مع استخدام كروماتيكي. 471 – 427من حقل  -

 التوزيع الموسيقي :

اعتمد التوزيع الموسيقي على الدمج بين الهوموفونية الكالسيكية والحديثة من 

استخدام التآلفات الثالثية بجميع أنواعها ، والتآلفات السباعية على خالل 

الدرجات المختلفة للمقام ، باإلضافة الى التآلفات المضاف لها بعض المسافات 

والحادية عشر والثالثة عشر ، باإلضافة الى استخدام هارموني حديثة  كالتاسعة

 . Cluster chordsكاستخدام التآلف العنقودي 

على خلق ألحان مختلفة تؤكد  Progressionsكما اعتمد تصريف التآلفات 

 طابع المقام العربي وتظهر هويته.

كما استخدم الموزع اساليب متنوعة في التحول المقامي كان أبرزها االستخدام 

 . Chromaticالكروماتيكي 



يات للوتر Juxta positionأسند الموزع كتابة التآلفات باألسلوب التراكمي 

التي تم تسجيلها باآلالت الحية في األستوديو ، ومن خالل البيانو الذي قلم 

 الموزع بأداءه .

دمج الموزع بين األسلوب الهوموفوني والبوليفوني من خالل أداء ألحان ميلودية 

 مرافقة للحن األساس مع كتابة هارمونية مرافقة تم اسنادها للوتريات.

سادسة الصغيرة لمقام حجازكاركرد بتآلف كبير بتآلف الدرجة الى العمل هانت

 7MbAبالسابعة الكبيرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال تسئ الظن بي

 شعر: توفيق الفارس

 

 يا لون عيني         ال تسئ الظن بي 

 يا دفء جنبيي     ويا صبح الوفا            

 عنك فهامت مهجتي  أواه أضناني النوى       



 شوقا اليك تنكرت لي

 حلمًا شهي الملتق  يبدو لعيني  يطل في ليل الجفا قمرا اراك

 والشمس يا شمس القلوب   رسول ما بيني وبينك  اشعلت في القلوب ماضيي

 

 متاسفًا عن نبضه في الحب  عذرًا فقلبي لم يزل متوقفًا

 يإن لم تكوني نبضه ف

 عنك وما فعل النوى بي  آه وآه من لوعتي من غربتي  

 


