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 )١( بليــــغ محـــــــدي
 م١٩٩٣ – م١٩٣١


في حي شبرا بالقاهرة في     ) بليغ حمدي (ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين         -

 .م ١٩٣١أكتوبر عام  السابع من

كان والده محباً للموسيقى العربية والعالمية ، وكان يعمل أستاذاً للطبيعة فـي              -
، وحاصل على جائزة الدولـة   ) عة القاهرة جام(كلية العلوم بجامعة فؤاد األول      

وقد ألف العديد من الكتب العلمية منها ، ) الحسن بن الهيثم(في عدة أبحاث عن    
 " . ما وراء الطبيعة " ، " الطبيعة ألبن هيثم " 

أن يجمع بين رغبـة أبيـه ورغباتـه    قرر بعد انتهاء بليغ من دراسته الثانوية      -
 بمعهـد فـؤاد     ألتحـق في نفس الوقت    ، هرة   بكلية الحقوق جامعة القا    وألتحق

الحفني بتحويله إلـى    محمود  .  د  آنذاك ، ثم قام عميد المعهد    للموسيقى العربية   
لعدم الموافقة علـى    المعهد   بليغ ترك   العالي للموسيقى المسرحية ، لكن     المعهد

 .إعفائه من المواد الثقافية التي سبق دراسته لها 
الحقوق حيث قضى بها سـبع سـنوات دون أن        لم يكمل بليغ دراسته في كلية        -

فايـدة  "  الفنانـة  تهزميلفي الكلية على    بليغ  وقد تعرف   . يتعدى الفرقة الثالثة    
ـ  التي استمعت إلى بعضاً من ألحانه ، فغنت له    "كامل ليـه   " :ين همـا  أغنيت
والتي نالت الجائزة األولى في برنـامج مـا         كلمات محمد حالوة     "  ليه فايتني
، وأذيعـت    ت أمين عبـد المـؤمن     المك" ليه أل   " أغنية  و،  المستمعون  يطلبه  

 . األغنيتان في اإلذاعة دون أن يعرف ملحنهما
،  في اإلذاعة كمطرب وليس كملحـن     بليغ حمدي   في بداية حياته الفنية أعتمد       -

، قمر  ، يا لو قلبي خالي     :وقد سجل لإلذاعة بصوته كمطرب سبعة أعمال هي         
 ماأقدرش  ، الطير العاشق    ، زي اليومين دول     ،باكي األيام    يا ،ليل العاشقين   يا
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عبـد العظـيم    " التي لحنها له    " يا ليل العاشقين    " وقد نجحت أغنية     . أصدقك
     ." محمد 

 
أهتم بليغ حمدي بتعليم وتثقيف نفسه موسيقياً ، فدرس شتى العلوم الموسـيقية              -

 . الموسيقي التدوينكما تعلم 

الخلـيج العربـي    وموسيقى  أعطى اهتماماً بالغاً للموسيقى التركية والفارسية        -
 . الشام يقى بالدسكذلك مووربي العالمغرب موسيقى بالد و

 ومقاماتهم وأسـاليبهم فـي الغنـاء        مأهتم بدراسة آالت هذه البلدان وإيقاعاته      -
 .والتطريب والتأليف الموسيقي 

لـى الموسـيقى الشـعبية المصـرية ،         أعتمد في تكوين خبراته الموسيقية ع      -
 روالفولكلور المصري والسيما الفولكلور الصعيدي ، كما أهتم أيضاً بالفولكلو         

 .الشامي 
سيقي ، كمـا     بما فيها الهارموني والتوزيع المو     ةدرس علوم الموسيقى األوربي    -

 .ات الموسيقية الخاصة بأعماله كان يقوم بكتابة المدون

 
، عندما أسـتمع  م ١٩٥٧كان أول لقاء بين بليغ حمدي وعبد الحليم حافظ عام      -

كان بليغ قد لحنها لليلى مراد ثم تنازلت        (  "تخونوه"  بليغ   أغنيةعبد الحليم إلى    
ن ألحان  وطلب منه السماح له بإدخال هذه األغنية ضم       ) عنها لعبد الحليم حافظ   

القت نجاحاً كبيراً مما جعل عبد الحليم يستعين ببليغ         و،   )الوسادة الخالية (فيلم  
  ." خسارة "حن م حيث قدم له ل١٩٥٧عام ) فتى أحالمي(في فيلمه التالي 

توقف التعامل بينهما لعدة سنوات كان عبد الحليم قد وصل خاللها إلـى قمـة                -
النجاح مع ألحان كمال الطويل ومحمد الموجي ومنير مـراد ومحمـد عبـد              

  .الوهاب 
 يتصـل   بدأت أغاني عبد الحليم تتراجع في خريطة اإلذاعة ، فعاد من جديـد             -

ببليغ حمدي والذي كان قد حقق نجاحاً بالغاً في ألوان مختلفة مـن األغنيـات               
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المسـتوحاة مـن الفولكلـور    والسيما لون الشـعبيات    ،   ومع مطربين آخرين  
  .المصري

األغاني التـي تعتمـد    رت  خرج بليغ بأغاني عبد الحليم إلى اتجاه جديد ، فظه          -
 علـى حسـب وداد    ،أنا كل ما أقول التوبة       (على التراث الغنائي الشعبي مثل    

 وغيرها من األلحان التي استطاعت أن تجعل عبد الحليم يعـود           ) سواح  ، قلبي
زي الهـوى ،  (هذا إلى جانب األغاني الطويلـة مثـل      إلى الصعود من جديد     

 . ) عاش اللي قال ، لنهارعدى ا(واألغاني الوطنية مثل ) موعود

ظل التعاون بينهمـا  ، و) أمل مصر في الموسيقى  (أنه  عن بليغ   عبد الحليم   قال   -
 .م ١٩٧٧مستمراً حتى وفاة عبد الحليم حافظ عام 


  بليغ حمدي  الذي قدم " محمد فوزي   " إلى الفنان   األول  اللقاء  في   يرجع الفضل  -

كلمـات  مـن   م  ١٩٦٠عام  " حب أيه   " نت البداية بلحن أغنية      وكا  ، ألم كلثوم 
، ثم تعددت اللقاءات بعد ذلك في أكثر مـن عمـل    الشاعر عبد الوهاب محمد     

 .م ١٩٧٣عام " حكم علينا الهوى " حتى آخر أغنية وكانت 
والتي كانت قد عهدت أم كلثوم بكلماتهـا        " أنساك  " كان اللقاء الثاني في أغنية       -

الذي لحن األسطر األولى منها ثم توفى ، فعهدت بها إلـى بليـغ   لزكريا أحمد   
، فجاء لحن بليغ لهذه األغنية فـي شـكل          " حب أيه   " حمدي بعد نجاح أغنية     

الطقطوقة المتطورة ، وقد أختار لها نفس المقام الذي بدأ منه زكريا احمد وهو           
 . جماالً وثراء أضافت إلى األغنية مقامية عديدةانتقاالتوأستخدم مقام الراست 

أنتقل بليغ بأم كلثوم إلى أسلوب جديد في التلحين ، فأدخل اآلالت الغربية فـي              -
فـات  " أعمالها مثل آالت الساكسفون والجيتار واألكورديون في أغنياتها مثل          

، ممـا جعـل كبـار    " بعيد عنك " و " الحب كله " و " ألف ليله   " و  " الميعاد  
 .في أعمالهم ألم كلثوم الملحنين يتبعون نفس األسلوب 

أصبح في مستوى ملحنيها الكبار أمثال زكريـا أحمـد          بتلحين بليغ ألم كلثوم      -
دخل تراث الغناء العربي والموسـيقى  ورياض السنباطي ومحمد القصبجي ، و 

العربية ، حيث فتحت له مجال التلحين لجميـع األصـوات مـن المطـربين               
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نفس األسلوب الذي أتبعه مع صوت      والمطربات ، لكنه في تلحينه لهم لم يتبع         
  .أم كلثوم 

 

مهـر  (أوبريـت   :  العديد من األوبريتات للمسرح الغنائي نـذكر منهـا           لحن -
 .م ١٩٧٥عام ) تمر حنة(م ، أوبريت ١٩٦١عام ) العروسة

ضـع األلحـان    وكمـا   م ،   ١٩٧٩عـام   ) المتشـردة (وضع ألحان مسرحية     -
 .م ١٩٨٣عام ) ريا وسكينة(رحية مسوالموسيقى التصويرية ل

أنغـام  ( في البرنـامج اإلذاعـي    "سيد النقشبندي" وضع ألحاناً صوفية للشيخ    -
  .م١٩٧٢عام " عبد الفتاح مصطفى " من كلمات الشاعر ) الروح

وضع الموسيقى التصويرية واأللحان للعديد من المسلسالت التليفزيونية نـذكر      -
بوابـة  (م ، ومسلسل   ١٩٧٩عام  " وردة   " غناء) أوراق الورد (مسلسل  : منها  

 .م ١٩٩٢عام " شيرين وجدي " ، " علي الحجار " غناء ) الحلواني
فـيلم  : قام بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من األفالم السينمائية نذكر منها   -

فـيلم  م ،   ١٩٧٣عـام   ) أبناء الصمت (م ، فيلم    ١٩٦٩عام  ) شئ من الخوف  (
 .م ١٩٨٦عام ) بيت الكوامل(

)١(
تميزت ألحان بليغ حمدي لألغنية المصرية بالشكل القومي ، فقد تميـز عـن               -

 في شـكل مبتكـر يناسـب        ا من التراث وإعادة تقديمه    األلحانجيله باستلهام   
 وتناولهـا مـن      حيث أستوعب بليغ الشعبيات وتعامل معها      العصر وإيقاعه ،  

غـاب  (فقدم أغنيات مثـل     فين وذلك بعد دراستها ،      جانب ومنظور غير مألو   
قطر الندى ، قولوا لعـين        يا مراني اللون ، الحنة   س ا آه يا القمر يا ابن عمي ،      
ميتى أشوفك ،   (لشادية ،   ) للي أنت مسافر  ، خدني معاك يا   الشمس ما تحماشي    

                                                
دار عالء الدين ، القـاهرة ، عـام          ، " قراءات في تاريخ الموسيقى العربية       "  :نبيل عبد الهادي شوره   ) ١(

   .٣١٤ ، ٣١٣م ، ص ١٩٩٧
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هكذا أوجد  . لمحمد رشدي   ) ع الرمله ، مغرم صبابه ، عدوية ، طاير يا هوى          
 .نوعاً جديداً من األلحان تميز بها في ساحة التلحين 

، ولم   عنصراً جوهرياً من عناصر اللحن       باعتبارهأهتم بليغ بالجانب اإليقاعي      -
يكن اإليقاع بالنسبة له هو الميزان اإليقاعي التقليدي ولكنه كان يمثـل نـبض              

سـها بصـدق فـي    الموسيقى الخفي ، ودقات القلب الدافئة التي تعبر عـن نف   
جدد فيه ، كما أضاف بعض الضروب العربيـة مثـل           امتزاجها مع اللحن ، ف    

 .اإليقاعات السعودية 

 أدخل التوزيع اآللي في ألحانه ، وطور في أسلوب أداء المجموعة الصـوتية             -
بعد  فقد أعطى للمجموعة الصوتية المصاحبة للمطرب دوراً بارزاً        ) الكورال(

يتمثل ذلك في تبادل األداء بين شادية والكورال فـي          ، و ثانوياً  أن كان دورها    
 ."شئ من الخوف " فيلم 

وظف بعض اآلالت الجديدة على التخت العربي بطريقة متميـزة مثـل آالت              -
الساكسفون والجيتار واألورج ، كما أدخل الموسيقى االلكترونية فـي أغنيـة            

 .رغول لعبد الحليم حافظ ، كما أستخدم آالت المزمار واأل) موعود(
الالزمات الموسـيقية فـي ألحانـه       كذلك  والموسيقية الطويلة   أهتم بالمقدمات    -

 .الغنائية 
من هذه األصوات قام بتمصير األصوات العربية من خالل ألحانه المصرية ، و   -

حتى وديع  . لطيفة ، سميرة سعيد     ميادة الحناوي ،    وردة الجزائرية ، صباح ،      
الصافي مصعلى رمش عيونها( من ألحان بليغ ه عندما غنىُئنا ِغر(  . 

قدم بليغ حمدي من خالل ألحانه العديد من المواهب الصـوتية الجديـدة بعـد       -
توفير كل عناصر النجاح لها ، فقد وظف كل خبراته الفنية في وضـع كـل                
صوت جديد داخل أفضل إطار بعد دراسة دقيقة لمساحته الصوتية ومـواطن            

محمـد  : المختلفة ، ومن هذه األصوات نذكر  الجمال والضعف فيها والطبقات     
 .الحجار ، لطيفة ، سميرة سعيد رشدي ، عفاف راضي ، علي 

 .م ١٩٩٣ عام  سبتمبر١٢ توفي بليغ حمدي في
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 )١٠(م دول رقــج
 (*) ال بليـغ حمـديأعمنماذج من 

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 تخونوه
 خسارة 
 حب أيه

 الحب األوالني
 مجروح يا قلبي
 فاكرنا وال ناسينا
 يا حبيبي يا قلبي

 عمري ما أجري وراك
 عايزه أنساه

 خايف مرة أحب
 أنساك

 أنا وأنت ظلمنا الحب
 بحبك فوق ما تتصور
 يا نخلتين في العاللي

 كل ليلة وكل يوم
 سيرة الحب

 عدوية
 أبو عيون عسلية

 بعيد عنك
 أنا باستناك

 أنا كل ما أقول التوبة
 آه يا أسمراني اللون

 لوا لعين الشمسقو
 إنا فدائيون

 إسماعيل الحبروك
 مأمون الشناوي

 عبد الوهاب محمد
 إسماعيل الحبروك
 عبد الفتاح مصطفى

 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي

 عبد الوهاب محمد
 عبد الوهاب محمد
 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي

 عبد الوهاب محمد
 علي مهدي

 صالح جودت
 مأمون الشناوي

 زمرسي جميل عزي
 عبد الرحمن األبنودي
 عبد الرحمن األبنودي

 مأمون الشناوي
 مرسي جميل عزيز

 عبد الرحمن األبنودي
 عبد الرحمن األبنودي

 مجدي نجيب
 عبد الفتاح مصطفى

 عبد الحليم حافظ
 عبد الحليم حافظ

 أم كلثوم
 محرم فؤاد
 مها صبري
 ماهر العطار
 محرم فؤاد

 ماهر العطار
 صباح

 عبد الحليم حافظ
 كلثومأم 

 أم كلثوم
 وردة الجزائرية
 وردة الجزائرية

 أم كلثوم
 أم كلثوم

 محمد رشدي
 شادية

 أم كلثوم
 نجاة الصغيرة

 عبد الحليم حافظ
 شادية
 شادية

 أم كلثوم
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 )١٠(م دول رقــجع بتا
 ال بليـغ حمـديأعمنماذج من ع بتا
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 عدى النهار
 سواح

 )القدس(المسيح 
 ائيفد

 خدني معاك 
 الهوا هوايا

 ألف ليلة وليلة
 سكت الكالم 
 جانا الهوى
 فات الميعاد

 الطير المسافر
 أنا بامسي ع الحبه دول

 موعود
 زي الهوى
 هوا يا هوا

 رودوا السالم
 يا حبيبتي يا مصر

 عالي.. عالي 
 واهللا يا زمن
 دار يا دار

 قمورتي الحلوه
 على رمش عيونها

 طاير يا هوى
 ةع الرمل

 مغرم صبابة

 عبد الرحمن األبنودي
 محمد حمزة

 عبد الرحمن األبنودي
 محمد حمزة
 محمد حمزة

 عبد الرحمن األبنودي
 مرسي جميل عزيز

 محسن الخياط
 محمد حمزة

 مرسي جميل عزيز
 ةمحمد حمز

 عبد الوهاب محمد
 محمد حمزة
 محمد حمزة
 محمد حمزة
 سيد مرسي
 محمد حمزة
 محمد حمزة

 عبد الوهاب محمد
 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد
 محمد حمزة
 محمد حمزة
 محمد حمزة

 عبد الحليم حافظ
 عبد الحليم حافظ
 عبد الحليم حافظ
 عبد الحليم حافظ

 شادية
 عبد الحليم حافظ

 أم كلثوم
 عبد الحليم حافظ
 عبد الحليم حافظ

 أم كلثوم
 نجاة الصغيرة
 شريفة فاضل

 عبد الحليم حافظ
 عبد الحليم حافظ

 فاف راضيع
 عفاف راضي

 شادية
 شادية
 شادية

 وديع الصافي
 صباح

 وديع الصافي
 محمد رشدي
 محمد رشدي
 محمد رشدي
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 )١٠(م دول رقــجع بتا
 ال بليـغ حمـديأعمنماذج من ع بتا
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 عاشقة وغلبانة والنبي

 يانا يانا
 وحدي قاعدة في البيت

 مداح القمر
 كله في المواني

 الحب كله
 آه يا المكتوب

 أخر ليلة
 ليله م الليالي
 أنغام الروح

 حاول تفتكرني
 خالص مسافر

 اشتروني
 ١٤قمر 

 وأنا على الربابة باغني
 بسم اهللا

 )الوداع(خليك هنا 
 عاش اللي قال

 حكم علينا الهوى
 حكايتي مع الزمان

 زي العسل
 أي دمعة حزن ال

 تساهيل
 على حسب وداد قلبي

 في وسط الطريق

 محمد حمزة
 مرسي جميل عزيز

 محمد حمزة
 محمد حمزة

 عبد الرحيم منصور
 أحمد شفيق كامل

 محمد حمزة
 محمد حمزة
 محمد حمزة

 عبد الفتاح مصطفى
 محمد حمزة
 محمد حمزة
 سيد مرسي
 محمد حمزة

 عبد الرحمن األبنودي
 عبد الرحمن األبنودي

 محمد حمزة
 محمد حمزة

 عبد الوهاب محمد
 محمد حمزة

 مزةمحمد ح
 محمد حمزة

 عبد الرحيم منصور
 صالح أبو سالم

 محمد حمزة

 صباح
 صباح

 عفاف راضي
 عبد الحليم حافظ
 عفاف راضي

 أم كلثوم
 شريفة فاضل

 شادية
 نجاة الصغيرة
 سيد النقشبندي

 عبد الحليم حافظ
 شادية

 وردة الجزائرية
 عايدة الشاعر

 وردة الجزائرية
 المجموعة

 وردة الجزائرية
 فظعبد الحليم حا

 أم كلثوم
 وردة الجزائرية

 صباح
 عبد الحليم حافظ
 عفاف راضي

 عبد الحليم حافظ
 نجاة الصغيرة



 - ٩ -

 )١٠(م دول رقــجع بتا
 ال بليـغ حمـديأعمنماذج من ع بتا
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 يا أم الصابرين
 نسي

 عسل وسكر
 سالم على الناس الحلوين

 أدي حالك يا هوى 
 عةأنت اللي كسرت السا

 حبيبي يا متغرب
 علمناه الحب على أيدينا

حرمت الحب علي 
 أشكي لمين وأحكي لمين

 الحب اللي كان
 أنا بعشقك

 أدخلوها سالمين
 حبك جاننا يا اسمك إيه

 عبد الرحيم منصور
 محمد حمزة

 مرسي جميل عزيز
 عبد الرحيم منصور

 سيد مرسي
 صالح جاهين

 عبد الرحيم منصور
 عبد الوهاب محمد

 لوهاب محمدعبد ا
 عبد الرحيم منصور

 ابن النيل
 ابن النيل

  إبراهيم موسى/لواء 
 عبد الوهاب محمد

 شادية
 نجاة الصغيرة

 شهرزاد
 وردة الجزائرية 

 محرم فؤاد
 ماجدة الرومي

 فايزة أحمد
 سميرة سعيد
 عزيزة جالل
 محمد منير

 ميادة الحناوي
 ميادة الحناوي

 شادية
 شادية وعبد المنعم مدبولي

 

 


