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 رواد التلحين في النصـف الثـاني مـن    التاريخ الفني لبعضتناول الباحث   ي
وذلك للتعرف على أهم الجوانب واألحداث التي أثرت في بنـاء       قرن العشرين ،    ال

 .وقد رتبهم طبقاً لتواريخ ميالدهم شخصيتهم الموسيقية ، 

  حممـــد عبد الوهــــــاب
 م١٩٩١ – م١٨٩٧


هم من قال أنه    اريخ ميالد محمد عبد الوهاب ، فبعض       ت حول أختلف المؤرخون  -

م وعـام   ١٩٠٠وبعضهم يجعل تاريخ ميالده بـين عـام         م ،   ١٩١٠ولد عام   
م كما دلت الشهادات من     ١٨٩٧م ، واألرجح أن عبد الوهاب ولد عام         ١٩٠١

أقرب أقرانه وأصدقائه ، وكما دلت عليه بداية عمله في دور البطولـة عـام               
 .)١( مسرح سيد درويشم ب١٩٢١

 ء على لسـان    آراء أخرى حول تاريخ ميالد محمد عبد الوهاب ، إذ جا           هناك -
ته مع الصحفيين ومقدمي برامج اإلذاعة والتلفزيون أنـه         عبد الوهاب في لقاءا   
 مـن عـام     – من هذا الشـهر      ١٣ وبالتحديد في يوم     –ولد في شهر مارس     

لمكتبة الصوتية للمؤرخ الموسيقي عبد العزيز محمـود     م ، وفي سجل ا    ١٩١٠
 أن عبـد    ة المهدية م ، وجاء في حديث لمنير     ١٩٠٢ أنه من مواليد عام      عناني

 ٢٥م كـان عمـره      ١٩٢٧الوهاب حينما مثل أمامها دور مارك أنطوان عام         
 .  عاماً ، ويبدو أن عبد الوهاب لم يحسم هذه النقطة متعمداً 

محمد أبو عيسى من قريـة بنـي        فوالده الشيخ    عبد الوهاب في بيئة دينية     نشأ -
ح إلى القاهرة حاً ونز كان والده فال، محافظة الشرقية   )مركز أبو كبير  ( عياض

                                                
 ، سلسـلة قاعـدة   "المشروع القومي للحفاظ على تراث الموسيقى العربية   "    :إيزيس فتح اهللا وآخرون   ) ١(

محمد عبد الوهاب ، وزارة الثقافة ، المركـز الثقـافي القـومي ، دار               ) ١ (بيانات أعالم الموسيقى العربية ،    
   .١٧م ، ص ١٩٩٥القاهرة ، عام ، األوبرا 
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وعمل مؤذناً وقارئاً في جامع سيدي الشعراني بحي بـاب          ،   ثم ألتحق باألزهر  
   .)١(الشعرية 

، حيث كانت البدايـة عنـدما    وهو في سن السابعة  هوجودالقرآن الكريم   حفظ   -
وتـأثر  ،  القرآن بصوته العذب فشغف آذان الناس حتى ذاع صيته           كان يرتل 

  والشـيخ  علي محمـود    والشيخ محمد رفعت  أمثال الشيخ  لكريماء القرآن ا  رقب
 . منصور بدران

لذي كان له ا و عبد الوهابحسن شقيقه الشيخ على حفظ القرآن الكريمشجعه  -
  . ، فقد كان بالنسبة له الوالد واألخ والصديق تأثير كبير على حياته فيما بعد

ته الدفينة في عات بين رغب بل كانت مليئة بالصرا   ،   لم تكن حياته األولى سعيدة     -
ي كانت تريد إلحاقـه بـاألزهر       ت األسرة ال  ة، وبين رغب   حبه للغناء والطرب  

، ولكنه تمرد على رغبة األسرة وسار        الشريف مثل أخيه األكبر الشيخ حسن     
 .)٢( في طريق الغناء والموسيقى

 ويستهويه صوت الشيخ سالمة حجـازي وعبـد          يهيم بالغناء  عبد الوهاب كان   -
الفتـرة ، وكـان يسـتمع إلـى         ر مطربي تلـك     ـ وهما من أشه   ي حلمي الح

 .)٣(أسطواناتهما وأستطاع رغم حداثة سنه أن يحفظ بعض أغانيهما 


حارة مع أصحابه ،    غاني التي يسمعها ويرددها في ال     كان عبد الوهاب يحفظ األ     -

 أن صوته جميـل ،    :  فقال له  الحالق وهو يدندن  " عبده الحلو "وسمعه األسطى   

                                                
،  ، مكتبة األسرة ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب           "محمد عبد الوهاب ، حياته وفنه       "    :رتيبة الحفني ) ١(

  . ١٤ ، ١٣م ، ص ١٩٩٩القاهرة ، عام 

  . "ابـس السحـاء حين يالمـالغن..  ابـد عبد الوهـمحم"  : تين ن الإسالم أون) ٢(
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   .١٧ص 
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، وكان صاحب فرقـة     " فوزي الجزايرلي   " ووعده بتقديمه ألحد زبائنه وهو      
 . )١( (*) بحي سيدنا الحسين) الكلوب المصري(مسرحية تمثل على مسرح 

 ، وكان يغني خالل فترات  عبد الوهاب حياته الفنية بفرقة فوزي الجزايرلي     بدأ -
ات ـ بضعة مليم  مقابللتي حفظها   القصائد ا ،    بين فصول الروايات   االستراحة

محمـد  (شاطه سراً تحت اسـم مسـتعاراً هـو          ليلة ، وكان يمارس ن     في كل 
بالرغم من هذا تم اكتشاف أمره      .  لكي ال يعلم أحد من أفراد أسرته         )البغدادي

أكثر من مرة وقوبل بالعنف من ِقبل أخيه الشيخ حسن ، وزاده ذلك إصـراراً               
 . حافزاً على مواصلة مشواره الفني على المضي في طريقه ، وكانت

م تهيأت لعبد الوهاب الفرصة للعمل بفرقة عبد الرحمن رشدي          ١٩١٤في عام    -
المحامي وأكتسب خبرة ومرانا ومعرفة ، لكن الفرصة لم تدم طـويالً ، فقـد               
حدث في أحد الليالي أن سمعه أمير الشعراء أحمد شوقي وهو يغنـي أحـدى               

 )وياله ما عملي... وياله ما حيلتي (هي قصيدة   قصائد الشيخ سالمة حجازي و    
فطلب منعه من الغناء حمايةً له وإشفاقاً عليه ، مما كان له أسوأ األثـر علـى             

  .نفسية عبد الوهاب 

م أختاره سيد درويش للقيام بدور البطولة الغنائية في أوبريـت  ١٩٢١في عام   -
) دي بـاري  (ينو  التي كانت تقدمها فرقته الخاصة على مسرح كاز       ) شهرزاد(

 خبرته  وازدادتأمام مطربة الفرقة حياة صبري ، وتفتحت آفاق عبد الوهاب           
تيحت له الفرصة لكي ينهـل      وقدراته من خالل عمله في فرقة سيد درويش وأُ        

 .)٢(من فيض فنه 
 

                                                
ى أن الذي مهد له الطريق للعمل بفرقة فوزي الجزايرلي هو شقيق الترزي الذي كان                جاء في رواية أخر    (*)

عبد الوهاب يعمل لديه واسمه محمد يوسف وكان يعمل في الصباح ترزياً وفي المساء عضواً بكورال فرقـة                  
ى إلـى صـوته وسـع   الحالق الذي لفت نظر عبد الوهاب      وفي الحالتين يظل الفضل في هذا إلى        . الجزايرلي

  .لتقديمه إلى من يساعده 

  . ١٦ ، مرجع سابق ، ص "محمد عبد الوهاب ، حياته وفنه "    :رتيبة الحفني) ١(

 ، مرجع سـابق ،  "المشروع القومي للحفاظ على تراث الموسيقى العربية     "    :إيزيس فتح اهللا وآخرون   ) ٢(
   .١٨ ، ص ١٧ص 
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ى العربية  معهد الموسيق  (بدأ عبد الوهاب دراسته داخل نادي الموسيقي الشرقي        -

، ) موشـحات (محمود رحمـي     و  درويش الحريري  أساتذه ، وكان من     )حالياً
 ) .عود(ومحمد القصبجي 

، ) برجرين( العالمية في معهد     تلقى عبد الوهاب بعض الدروس في الموسيقى       -
 حلقة دراسية تركت في عبد الوهاب أثر التطلع إلى الموسيقى األوربية ،             وهي

 .نبوغه الخاص ولكنه أعتمد على عصاميته و

عين عبد الوهاب أثناء دراسته بالمعهـد مدرسـاً لألناشـيد بمـدارس وزارة               -
المعارف حيث كان يلقن التالميذ األناشيد الوطنية المشهورة في ذلـك الوقـت      

لصفر علي ، وكان من تالميذه      ) مصر أسلمي يا (لسيد درويش و  ) بالدي(مثل  
تـرك  ثـم   . عبد القدوس   وصالح جودت وإحسان    مصطفى أمين وعلي أمين     

 .)١(التدريس وأقتصر على الغناء والتلحين 

)٢(
 : مراحل ةقسم عبد الوهاب حياته الفنية إلى تسع

 مرحلة التقليد والمحاكاة : 
ـ  التقليدي في تلحين القوالب الغنائ     كان متأثراً فيها باألسلوب    - ـ ( مثـل    ةي د محم

  . ) سيد درويش،  سالمة حجازي،عثمان 
قامـات  عبد الوهاب علـى الم    فيها  دراسية تعرف   مرحلة  تعتبر هذه المرحلة     -

  .العربية وتعمق في دراستها 
أدى بصوته أعماالً من التراث فوقف على أسلوب تلحـين القوالـب الغنائيـة           -

 .المختلفة 


                                                
 ، مرجع سـابق ،  "ي للحفاظ على تراث الموسيقى العربية    المشروع القوم "    :إيزيس فتح اهللا وآخرون   ) ١(

   .١٩ص 

  . ٥١ص  : ٤٧ ، مرجع سابق ، من ص "محمد عبد الوهاب ، حياته وفنه "    :رتيبة الحفني) ٢(
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  م١٩٣١ – م١٩٢٨(مرحلة يا جارة الوادي (: 
 ، تلفتت ظبيـة الـوادي       ،يا جارة الوادي    (في هذه المرحلة لحن عبد الوهاب        -

 .وغيرها من الطقاطيق والقصائد )  ردت الروح،خايف أقول اللي في قلبي 
في أسـلوب متميـز     في الغناء    ة الصوتي إمكاناته باستعراضأهتم عبد الوهاب     -

اختياره لنصوص الكلمات ، وبذلك نقل   مبتعداً عن االبتذال ، وكان حريصاً في        
 .الغناء إلى الرصانة والوقار 

  خالل ألحـان    من ولوج الرومانسي المون ، وبلغ    الغنائي) المونولوج(لمع قالب    -
 . أوج ازدهاره أحمد راميكلمات د القصبجي ومحم

 معجباً بالمونولوج الـذي  كان ، و مالزماً للشاعر أحمد شوقي    عبد الوهاب  كان -
ا كان يكتبه أحمـد  على م ، فأبدع فيه معتمداًروقاً في الغناء العربي     لم يكن مط  

 ،بلبل حيران ( فظهرت له عدد من المونولوجات من أشهرها شوقي من أزجال
  .)  كلنا نحب القمر،اللي يحب الجمال 

 مرحلة الغناء الحر:  
 وفي هذا المونولوج لجأ عبد      ،" في الليل لما خلي   "سميت هذه المرحلة بمرحلة      -

اإللقـاء الغنـائي دون   ( "بالغنـاء الحـر  "الوهاب للون جديد في الغناء يعرف   
مع التركيز علـى تصـوير معـاني        ) المقدمةاستخدام اإليقاع المصاحب في     

  .كلمات أحمد شوقي في هذا المونولوج مضمون و
آالت هي ، و ية  آالت غربية ألول مرة في الموسيقى العرب      عبد الوهاب   أستخدم   -

سـتنيت  الكاآالت المثلـث و   إلى جانب   ،  الكونتراباص  و  )الشيللو(الفيولينسيل  
  .وتوظيفهما لخدمة اللحن واألداء العربي 

في هذه المرحلة أسدلت الستار على أغاني التراث مـن موشـحات وأدوار ،               -
وفتحت صفحة جديدة في فن التلحين الغناء ، وأصبح عبد الوهاب سيد الغنـاء         

 .وتأثر بأسلوبه كل معاصريه ومن جاء بعده 

 السينما  مرحلة: 
  عـام الـوردة البيضـاء  : (قسمها عبد الوهاب إلى مرحلتين ، مرحلة أولـى      -

ومرحلـة  ) م١٩٣٨  عـام   يحيا الحب  ، م١٩٣٥  عام  دموع الحب  ، م١٩٣٣
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 ، م١٩٤٢  عـام  نوع الحـب   مم ، م١٩٤٠  عام يوم سعيد ) : (السادسة(ثانية  
 ) .م١٩٤٦  عام لست مالكاً، م١٩٤٤  عامرصاصة في القلب

في مرحلة السينما ككل أنتقل عبد الوهاب باألغنية السينمائية إلى لـون جديـد       -
 .يعتمد على البساطة بحيث يستطيع أي مستمع عادي أداءها بسهولة 

 ،الرومبـا   (ت  أدخل ألول مرة اإليقاعات الراقصة في األغاني مثـل إيقاعـا           -
 .إلى جانب اقتباسه لبعض ألوان الغناء الغربي )  السامبا،التانجو 

واستعاض " التخت الشرقي"استغنى عبد الوهاب عن الفرقة الموسيقية الصغيرة      -
عنها بفرقة موسيقية كبيرة ، كان لهذه الفرقة خصائص جديـدة ًأعجـب بهـا             

 .المستمع العربي 

يةائغن الةدالقصي  مرحلة : 
تعتبر مرحلة القصيدة من أدق مراحل التلحين في حياة عبد الوهاب الفنيـة ،               -

 األحـرف والكلمـات     تلحـين  من   تقلندائه فأ وقد أستطاع أن يطور أسلوب أ     
عرض غنائي للشعر يشترك فيه المغني مع الملحن في         إلى  ) الطريقة التقليدية (

  .التعبير عن المضمون الشعري
في هذا المجال قمة الملحنين في هذا العصر ، وظهر في ألحانهم التردد             تنافس   -

بين المدرسة القديمة والحديثة ، لكن عبد الوهاب كان مصـراً علـى إتبـاع               
 .األسلوب الحديث في تلحينه للقصيدة 

 جبـل   ، الكرنـك    ، كليوبـاترا    ،الجندول  (من ألحانه في هذه المرحلة قصائد        -
 .مجنون ليلى من أوبريت مشهد و )خالد النهر ال،اد ـبوالتَ

 يةر التعبيةيغناأل"  مرحلة" :  
  ، وفي  أنتقل عبد الوهاب إلى مرحلة جديدة متطورة هي مرحلة الشعر الغنائي           -

هذه المرحلة حاول أن يعبر عن الكلمة ، فبعد أن أنتقل من تلحـين األحـرف                
، عاد من جديد ليلحن األحـرف       )  القصائد مرحلة(والكلمات إلى تلحين الجمل     

وقد برر عبد الوهاب عودته لهذا األسلوب في التلحين         . والكلمات مرة أخرى    
 . وقد جاءت هذه األعمال الغنائية في أسلوب أنيق . بأنها أغاني تعبيرية 
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في هـذه المرحلـة     ) التي وصفها عبد الوهاب باألغاني التعبيرية     (من ألحانه    -
، مونولـوج  م ١٩٦٢عـام   )ال تكذبي(، قصيدة  م  ١٩٦٠عام   )أيظن(قصيدة  

 .  م ١٩٧٤عام  )فاتت جنبنا(

  . الغنائيةحتى أخر أعمالهم ١٩٦٠امتدت هذه المرحلة منذ عام  -

 أم كلثوم " أغاني  مرحلة":  
  إقناعها بإدخال  لثوم إلى أسلوب جديد ، فقد أستطاع      نقل عبد الوهاب أداء أم ك      -

وقلـده   أغانيهـا ،      إلى ) األورج الكهربائي  ، الجيتار   ،األكورديون   ( مثل آالت
 النقـاد  وقد أطلـق  فيما بعد الذين لحنوا ألم كلثوم بما فيهم رياض السنباطي ،          

  .)مرحلة الشوامخ(على هذه المرحلة 

أصـبح  "أدخل التوزيع الموسيقي في بعض أغانيها مثل قصيدة نـزار قبـاني         -
 " .اندريا رايدر"، والتي قام بتوزيعها " يةعندي اآلن بندق

 ) . هذه ليلتي، أمل حياتي ،أنت عمري (من ألحانه ألم كلثوم في هذه المرحلة  -

 الموسيقى البحتة أو التعبيرية مرحلة:  
بدأت منذ منتصف الثالثينيات حينما أراد عبد الوهاب نشر الموسيقى البحتـة             -

وأن فقـط ،    الموسيقى العربية ال تعتمد إال على األعمال الغنائية         بعد أن كانت    
بشـارف  فرقـة الموسـيقية مـن       العات الموسيقية التي تقوم بأدائهـا       المقطو

وسماعيات وتحميالت وما إلى غير ذلك ، لم يكن الهدف منها سـوى إعـداد               
 ) .  سلْطَِنة المطرب(المطرب لألداء 

يقية المألوفة وأنطلق في تأليفه الموسـيقى  خرج عبد الوهاب من القوالب الموس   -
 ، عتـاب  ، إليهـا  ،حبي ( مقطوعة موسيقية منها    )٦١(وتحرر كثيراً ، فألف     

 ) . من الشرق،بنت البلد 

والتـي  ، الغنائيـة  في أعماله الطويلة  الموسيقية أضاف عبد الوهاب المقدمات  -
فرق الموسـيقى   كثيراً ما تؤدى كمقطوعات موسيقية مستقلة بذاتها في حفالت          

 .العربية 
تأثر به  . تعتبر مدرسة محمد عبد الوهاب أسلوباً جديداً في عالم اللحن والغناء             -

 .كل ملحنينا في العالم العربي وساروا على دربه 
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)١( 
فلحن )  كليوباترا، الكرنك ،الجندول (كسر الشكل التقليدي لتلحين القصيدة مثل    -

أجزاء كبيرة من القصيدة على شكل مسترسل وتمرد على الشـكل اإليقـاعي             
المستمر لها ، كما تخير من أبياتها ما هو مناسب لتأديـة الليـالي والمواويـل     

 .المحددة 
تمرد على األداء التقليدي للغناء فتخلص من الزركشة المبالغ فيها وأوقف ذلك             -

 . التي هي ضرورية للغناء العربي على أداء القفلة المصرية
، ديـالوج   ) بالش تبوسـني  (،  ) أنسى الدنيا (قدم األغنية القصيرة في السينما       -

 .مع استخدامه لإليقاعات الراقصة ) يادي النعيم(، ) حكيم عيون(
قدم األغنية الحديثة القابلة للمعالجة الهارمونية والتي عزفها اوركسترا بشـكل            -

 ) .واكأنا والعذاب وه(غربي 
 من التخت المكون من أربعة عازفين إلـى اوركسـترا           ةطور الفرقة الموسيقي   -

 .كبير 
علـي  وأحمد رامي وأحمد شوقي   بمستوى الكلمة من خالل عبد الوهاب ارتقى -

 .وغيره من كبار الشعراء ، محمود طه 
الكالم بهدف التعبير  ب يهتموفيها  ) ال تكذبي (التي تروي قصة     التعبيرية   ةالقصيد -

 . معانيه أوالً ، ثم تأتي جماليات الغناء في المقام الثاني نع
 ) .أنت عمري(أضاف المقدمات الموسيقية الطويلة منذ تلحينه ألم كلثوم  -

تعامل مع األغنية من حيث معناها مستعرضاً المشاعر واألحاسـيس ككـل ،              -
 .والمفهوم واإلحساس الذي تعبر عنه باإلضافة للتطريب 

 آالتآلالت الموسيقية الجديدة على التخـت العربـي مثـل           أدخل العديد من ا    -
الشيللو ، الكونتراباص ، الجيتار ، الماندولين ، البيانو ، األبوا ، األكورديون ،            

 ، إلى جانب آالت المثلـث        ، آالت النفخ النحاسية والخشبية     الجيتار الكهربائي 

                                                
   .٤٩ ، ٤٨ ، ص مرجع سابق ، "الياقوتة األولى في تاج الموسيقى العربية "  : نبيل عبد الهادي شوره) ١(
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الغنائية  أعماله   مندخل بعض اإليقاعات الغربية في العديد       كما أ . يت  انوالكاست
 . ، التانجو ، السامبا الرومبا مثل إيقاعات

)١( 
 . نيشان النيل من الملك فاروق ملك مصر م ١٩٣٧عام  -
 .م نقيب الموسيقيين ، ثم رئاسة مجلس جمعية المؤلفين والملحنين ١٩٥٤عام  -
 .يبي  اللاالستقاللم وسام ١٩٥٥عام  -

 .م وسام األرز من لبنان ١٩٥٧عام  -
 .م وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر ١٩٦٥عام  -

 . السوري من الدرجة األولى االستحقاقم وسام ١٩٧٠عام  -
 .م جائزة الدولة التقديرية في الفنون ١٩٧١عام  -

 .الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون م ١٩٧٥عام  -
 .قار العربي األول م لقب الموسي١٩٧٥عام  -

) السالم الجمهوري(نشيد بالدي  توزيععن م رتبة اللواء العسكرية   ١٩٧٨عام   -
 .وقيادة فرقة الموسيقات العسكرية 

 كـأول فنـان     EMIم األسطوانة البالتينية من مجموعة شركات       ١٩٧٨عام   -
 .عربي يحصل على هذه األسطوانة 

 .الملحنين في باريس م لقب فنان عالمي من جمعية المؤلفين و١٩٨٣عام  -
م عضوية مجلس الشورى بالتعيين ، واللجنة الموسيقية بـالمجلس          ١٩٨٣عام   -

األعلى لرعاية الفنون واآلداب ، ومجلس أمناء إتحـاد اإلذاعـة والتليفزيـون       
 .المصري 

 . بلندن Albert Hallم عصا القيادة الفضية في ١٩٨٨عام  -

 .م ١٩٩١عام  مايو ٤في توفي محمد عبد الوهاب 
 

                                                
   . "محمـد عبد الوهـاب النهـر الخالـد"  :  نعالم الفنو) ١(

153:id/php?art.index/com.alamelfonoun.www://http  
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 )١( جـدول رقـم
 (*) نماذج من أعمال محمـد عبد الوهـاب

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 أروح لمين بس ياربي

 فين جنة أحالمي
 آه من الزمان

 يا مفرقين الحبايب
 قالوا البياض أحلى

 جبل التوباد
  ـنوال  .. ه ــنانـتش  ه 

 داري
 مقادير من جفنيك

 )يا للي هجرت الروح(ِحن 
 بوعـود  عـروف يـا  اعمل م 
 ملفوف

 رجع الهوى تاني
 نشيد الحرية

 قولوا لشاكي الهوى
 الدنيا سيجارة وكأس

 تراعيني قيراط
 يا سكة السعادة

 عاشقين والنبي تحكوا لي يا
 النهر الخالد

 دعاء الشرق
 من قد إيه كنا هنا

 أنا أكرهك

 مصطفى عبد الرحمن
 مصطفى عبد الرحمن

 إبراهيم كامل رفعت
 حسين السيد

 و السعود اإلبياريأب
 أحمد شوقي

 أبو السعود اإلبياري
 

 أحمد شوقي
 محمد علي فتوح

 وليم باسيلي
 

 مصطفى عبد الرحمن
 كامل الشناوي

 بديع خيري
 حسين السيد
 حسين السيد

 مأمون الشناوي
 حسين السيد

 إسماعيل محمود حسن
 محمود حسن إسماعيل

 مأمون الشناوي
 حسين السيد

 ليلى مراد
 ابسعد عبد الوه

 عبد الغني السيد
 سعد عبد الوهاب وصباح

 سعاد مكاوي
 محمد عبد الوهاب

سعد عبد الوهاب وإسماعيل يس     
 وسعاد مكاوي

 محمد عبد الوهاب
 نعيمة عاكف

 محمد عبد المطلب
 

 هدى سلطان
 محمد عبد الوهاب

 نور الهدى
 محمد عبد الوهاب
 محمد عبد الوهاب

 نجاح سالم
 ليلى مراد

 محمد عبد الوهاب
 مد عبد الوهابمح

 محمد عبد الوهاب
 صباح

                                                
 سبعون عاماً من اإلبداع في التأليف الموسيقي والتلحـين          –محمد عبد الوهاب    "   :إدوارد حليم ميخائيل    (*) 

  .م ٢٠٠٢ ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، عام "والغناء 
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 )١( جـدول رقـم تابع
 نماذج من أعمال محمـد عبد الوهـاب تابع
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 رجع الهوى تاني
 أحبك وأضحي في حبك

 كل ده كان ليه
 بكره ح تندم

 نام يا حبيب قلبي
 علشانك يا قمر

 أنا لك على طول
 أنا والعذاب وهواك

 ا ليل سهرانأنا وحدي ي
 في القلب هنا

 كان أجمل يوم
 نشيد القسم

 علشان الشوك اللي في الورد
 قولوا لمصر تغني معايا

 كنت فين وأنا فين
 أهواك
 ظلموه

 الدنيا ريشه في هوا
 على فين وخداني عينيك

 حبيتك ياسمك أيه
 من سحر عيونك ياه

 قوللي عملك أيه
 بافكر في اللي ناسيني

 حمال اآلسيه
 بريئة.. بريئة 

 مصطفى عبد الرحمن
 صالح جودت

 مأمون الشناوي
 حسين السيد

 مصطفى عبد الرحمن
 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي

 عبد المنعم السباعي
 أحمد ملوخية

 محمد علي أحمد
 حسين السيد

 محمود عبد الحي
 حسين السيد

 أحمد شفيق كامل
 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد

 مأمون الشناوي
  كاملأحمد شفيق

 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي

 حسين السيد
 حسين السيد

 مأمون الشناوي
 محمد علي مهدي

 هدى سلطان
 شادية

 محمد عبد الوهاب
 عبد الغني السيد

 هدى سلطان
 عبد الحليم حافظ
 عبد الحليم حافظ

 محمد عبد الوهاب
 عبد الغني السيد

 شهر زاد
 محمد عبد الوهاب
 محمد عبد الوهاب

 لوهابمحمد عبد ا
 مجموعة الفنانين
 عبد الحليم حافظ
 عبد الحليم حافظ
 عبد الحليم حافظ
 سعد عبد الوهاب
 سعد عبد الوهاب

 صباح
 صباح

 محمد عبد الوهاب
 محمد عبد الوهاب

 فايزة أحمد
 فايزة أحمد
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 )١( جـدول رقـم تابع
 نماذج من أعمال محمـد عبد الوهـاب تابع
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 )األخ(بيبي يا خويا يا ح
 خي خي

 ست الحبايب
 

 )العوازل ياما قالوا(آه باحبه 
 ال مش أنا اللي أبكي

 فوق الشوك
 تهجرني بحكاية

 ساكن قصادي
 أيظن

 
 خاف اهللا

 الوطن األكبر
 ذكريات

 الجيل الصاعد 
 ال تكذبي

 أسأل دموع عينيه
 بين األهلي والزمالك

 هان الود
 

 قوللي حاجه
 دقت ساعة العمل

 القناديلضي 
 شكل تاني

 صوت الجماهير

 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد

 
 أنور عبد اهللا
 حسين السيد
 علي مهدي

 مأمون الشناوي
 حسين السيد
 نزار قباني

 
 حسين السيد

 أحمد شفيق كامل
 أحمد شفيق كامل

 حسين السيد
 كامل الشناوي
 صالح جودت
 حسين السيد
 أحمد رامي

 
 حسين السيد
 حسين السيد

 ألخوين رحبانيا
 حسين السيد
 حسين السيد

 فايزة أحمد
 محمد عبد الوهاب

فـايزة   -محمد عبد الوهـاب     
 أحمد

 نجاة الصغيرة
 محمد عبد الوهاب

 عبد الحليم حافظ
 فايزة أحمد

 نجاة الصغيرة
 نجـاة   -محمد عبـد الوهـاب      

 الصغيرة
 فايزة أحمد

 مجموعة الفنانين
 عبد الحليم حافظ
 مجموعة الفنانين

 الصغيرةنجاة 
 وردة الجزائرية 

 صباح
 فـايزة   -محمد عبد الوهـاب     

 أحمد
 عبد الحليم حافظ

 محمد عبد الوهاب
 عبد الحليم حافظ

 نجاة الصغيرة
 مجموعة الفنانين
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 )١( جـدول رقـم تابع
 نماذج من أعمال محمـد عبد الوهـاب تابع
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 على باب مصر
 أنت عمري

 بسبوسة
 لحبأنت ا

 أمل حياتي
 حبايب بالسالمة يا

 ساعة مابشوفك جانبي
 آه لو تعرف

 القريب منك بعيد
 ع اليادي

 حي على الفالح
 فكروني

 سكن الليل
 هذه ليلتي

 أصبح عندي اآلن بندقية
 يا خلي القلب

 إلي حبيبي
 دارت األيام

 أغداً ألقاك
 حبايبنا دوبنا يا

 ليلة حب
 لوال المالمة
 فاتت جنبنا

 وقدرت تهجر
 في يوم وليلة

 كامل الشناوي
 أحمد شفيق كامل

 حسين السيد
 أحمد رامي

 أحمد شفيق كامل
 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد

 األخوان رحباني
 عبد الوهاب محمد

 جبران خليل جبران
 جورج جرداق

 نزار قباني
 مرسي جميل عزيز

 نزار قباني
 مأمون الشناوي

 الهادي آدم
 سي جميل عزيزمر

 أحمد شفيق كامل
 مرسي جميل عزيز

 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد

 أم كلثوم
 أم كلثوم

 شادية
 أم كلثوم
 أم كلثوم

 عبد الحليم حافظ
 محمد عبد الوهاب

 نجاة الصغيرة
 نجاة الصغيرة
 نجاة الصغيرة

 محمد عبد الوهاب
 أم كلثوم

 فيروز
 أم كلثوم
 أم كلثوم

 عبد الحليم حافظ
 اة الصغيرةنج

 أم كلثوم
 أم كلثوم

 نجاة الصغيرة
 أم كلثوم

 وردة الجزائرية
 عبد الحليم حافظ

 فايزة أحمد
 وردة الجزائرية
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 )١( جـدول رقـم تابع
 نماذج من أعمال محمـد عبد الوهـاب تابع
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 مصر واهللا يا
 يا زعمنا يا حبيبنا يا سادات

 نشيد الفن
 مصريتنا

 ألرض الطيبةا
 أبعد عني عيونك 

 نشيد مصر
 

 لبنان الحب
 أنده عليك بالحب

 بعمري كله حبيتك
 الخمسون

 عاشت بالدنا
 أحنا الشعب
 من غير ليه

 منك يا هاجر دائي
 أسألك الرحيال

 في عينيك عنواني

 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد

 عبد الوهاب محمد
 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد

 
 ن السيدحسي

 محمد حمزة
 حسين السيد

 عبد المنعم الرفاعي
 عبد الوهاب محمد

 حسين السيد
 مرسي جميل عزيز

 أحمد شوقي
 نزار قباني

 فاروق جويدة

 فايدة كامل
 فايدة كامل

 مجموعة الفنانين
 محمد ثروت

 مجموعة الفنانين
 ياسمين الخيام

محمــود ياســين   :  إلقــاء
 وردة الجزائرية :  غناء

 لجزائريةوردة ا
 وردة الجزائرية
 وردة الجزائرية

 ياسمين الخيام
 محمد ثروت

 وردة الجزائرية
 محمد عبد الوهاب

 سمية قيصر
 نجاة الصغيرة

 سمية قيصر
 

 


