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  )١( صـالح الشـرنـوبــــي
 م ١٩٥٧


 ديسـمبر   ٢٩في   صالح الدين أحمد الشرنوبي الشهير بصالح الشرنوبي       ولد -

 . مدينة اإلسكندريةبم ١٩٥٧عام 
التي و  بكلية الهندسة جامعة اإلسكندرية    ألتحقحل تعليمه المختلفة حتى     اأتم مر  -

 . ندس ميكانيكا مارس العمل كمهبعد تخرجه  وم ،١٩٧٩ها عام فيتخرج 

 

بالموسيقى  ، وأهتم منذ طفولته      اإلسكندريةفي مدينة   الموسيقية  تفتحت موهبته    -
 بالموسـيقى الشـعبية     )شأنه شأن السكندريين  (والموسيقيين وكان شديد الولع     

 . نكورديواألآلة خاصة والتها آسكندرية وال
وهو من الذين عاصـروا الشـيخ   " الميرغني شوكت " تعلم الموسيقى على يد     -

كان يقوم بجهد كبير في أحياء التراث من خالل قصور          الذي  سيد درويش ، و   
 .الثقافة باإلسكندرية 

عند التحاقه بكلية الهندسة أشترك في فريق الجامعة للموسيقى العربية ، وكان             -
وهو طبيب صيدلي ولكنه يهـتم   " شمس أبو العزم    " هذا الفريق بقيادة الدكتور     

 .بالموسيقى العربية ، وتعلم منه صالح المقامات العربية 

 لم يدرس صالح الشرنوبي الموسيقى في أكاديميات فنية متخصصة ، ولكنـه             -
ثقف نفسه بنفسه موسيقياً ، وتعلم العزف على آلة الكمان ثم تعلم العزف على              

 .آلة العود ، كما تعلم أيضاً كتابة النوتة الموسيقية 

 في قصور الثقافة والحفالت الخاصة باإلسكندرية خالل فترة         كان يلحن ويغني   -
 .عمله كمهندس ميكانيكا 
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حصل على أجازة من عمله األصلي ، ثم أنتقل إلى القاهرة     بداية التسعينات    في -
 .للموسيقى والتلحين تفرغ و

وأستلهمه في تلحين مقاطع لحنية فـي       ت ألحان صالح بالموال السكندري      تأثر -
وهذا اللـون شـهير   ،  (*) )الصهبا(أثر أيضاً بلون غنائي يسمى أعماله ، كما ت   

. في مدينة اإلسكندرية جداً

:  والمطربات نـذكر مـنهم  لمطربين ل  الفنية عمالالفنية بتلحين األ   هتبدايكانت   -

، ) بتحبني من قلبك  (نادية مصطفى   لو،   )ونحلم،  ليلة   ،   شمس(مدحت صالح   ل
التي و) القمر سهران لمين( ولعفاف راضي  ،)قلبي على طيري(لو محمد الحلو

  وكذلك بـدايات    ، فازت بالجائزة األولي في مهرجان البحر األبيض المتوسط       
وآخـرين مثـل هشـام     )بسألك(وإبراهيم عبد القادر ، ) غالي(فارس كال من   

 . عباس وعالء سالم وسوزان عطية
لوردة التي ) بتونس بيك( كان في أغنية لصالح الشرنوبي كانت البداية الحقيقية     -

أعادت تقديمها كمطربة ذات تاريخ عريق بشكل جديد وعصري حقق نجـاح            
 . في أوساط جمهورها وجمهور الشباب

بنجاح متوصل مع المطـربين المصـريين   الفني إنتاجه صالح الشرنوبي  تابع   -
 .والعرب 

في فن تلحـين  عاصرة م  من القالئل الذين نجحوا في تقديم مدرسة جديدة      يعتبر -
 ، وقد   مقامات المستخدمة وإيقاعات العصر   ألغنية العربية تجمع بين شرقية ال     ا

 أشاد كثيراً  سيد مكاوي   الملحن حتى أن  "مدرسة الشرنوبي   " ُأطلق عليها اسم    
 المطربة  كذلك اً ،  ناجح اًفي أكثر من موقف بهذه المدرسة التي اعتبرها تجديد        

ـ  أسلوبالفنية لها  صالح الشرنوبي لاعمأصباح حيث اعتبرت أن       اخاص به
 . نسبة إلي الشرنوبي)  مشرنبه (طلق تعبير هذه األغنية يوأصبح   ،ومتميز

 
                                                

 ، وهو موجـود بكثـرة فـي        ن يصاحبه اآلالت المختلفة وأهمها آلة األكورديو      ينوع من الغناء االرتجال    )*(
  .جلسات السمر وفي شوادر األفراح الشعبية باإلسكندرية 
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 )١٣(م دول رقــج 
 (*) صـالح الشـرنوبـيأعمال نماذج من 

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 اتصلت

 أجمل حب
 أخاف عليك
 أخر رسالة

 لحياتك أرجع
 أنا زي زمان

 ال أصدق
 مطمن آل جاي
 األسامي
 الشمس

 العالم ما أنتهاش
 سيدي يا اهللا

 اهللا يجازيك
 النصيب غالب

 أمر الهوى
 أنا عارفة

 أنا قد ماحبك
 أنا مخلصالك

  السببأنت
 أنت كده

 انتهينا
 آه يا ليل

 أه يا ويلي

 أحمد البرجامي
 فوزي إبراهيم

 وليد رزيقة
 أحمد شتا

 بطيشة عمر
 وليد رزيقة

 حسن عماد
 حسن محمد

 وليد رزيقة
 عمر بطيشة

 فوزي إبراهيم
 مصطفى محمد

 عمر بطيشة
 أحمد شتا

 عمر بطيشة
 عمر بطيشة

 عبد الوهاب محمد
 عمر بطيشة

 فوزي إبراهيم
 وليد رزيقة
 عمر بطيشة

 أحمد شتا
 أحمد شتا

 ميادة الحناوي
 إيهاب توفيق

 ذكرى
 ميادة الحناوي

 وردة الجزائرية
 ذكرى
  عمارهدى
  عمارهدى

 ذكرى
 ادة الحناويمي

 إيهاب توفيق
 صالح مدحت

 وردة الجزائرية
 إيهاب توفيق

 ميادة الحناوي
 وردة الجزائرية

 لطيفة
 ميادة الحناوي

 هاني شاكر
 ذكرى

 وردة الجزائرية
 لطيفة

 إيهاب توفيق

                                                
  .صالح الشرنوبيأعمال : موقع مغنى  (*)

  works=&kind43=asp?related.star_det_works/net.maghna.www://http 



 - ٤ -

 )١٣(م دول رقــجع تاب
 صـالح الشـرنوبـيأعمال نماذج من ع تاب

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 كأوصف ل

 منك بإشارة
 باقابلك
 إيه بأمارة

 بتحب ليه
 بتونس بيك

 بحب في غرامك
 بريئة
 عليك بغير

 بنخاف م العين
 بيني وبينكم

 تاني وتالت ورابع
 ي لتعاال

 تعبت من الكالم
 توبة

 جرب نار الغيرة
 حبك صالحني

 حبيبي كده
 مسافر وأنتحبيبي 

 حرمت أحبك
حقك علي 
 دوا عيني

 دور ح تلقاني
 راجعة
 الزمانرحلة 

 عمر بطيشة
 بطيشة عمر

 أحمد شتا
 السيد جمال

 عمر بطيشة
 عمر بطيشة

 عبد الوهاب محمد
 بدوي عوض
 بطيشة عمر

 عمر بطيشة
 عبد الوهاب محمد
 عبد الوهاب محمد

 مصطفى كامل
 فوزي إبراهيم

 مصطفى مرسي

 عمر بطيشة
 عمر بطيشة
 وليد رزيقة

 بطيشة عمر
 عمر بطيشة

 أحمد شتا
 أحمد شتا
 أحمد شتا

 شتا أحمد
 منصور الشادي

 وردة الجزائرية
  عمارهدى
 لطيفة
  عمارهدى

 هاني شاكر
 وردة الجزائرية

 لطيفة
 صالح مدحت
  عمارهدى

 وردة الجزائرية
 لطيفة
 لطيفة

 خالد عجاج
 هاني شاكر

 ميادة الحناوي

 وردة الجزائرية
 وردة الجزائرية
 جورج وسوف

  عمارهدى
 وردة الجزائرية

 خالد عجاج
 ناويميادة الح

 مدحت صالح
  عمارهدى
 لطيفة
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 )١٣(م دول رقــجع تاب
 صـالح الشـرنوبـيأعمال نماذج من ع تاب

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 روح يا هوى
 روحي فيك
 ساعة لقلبك

 سامحني
 سلم

 سمعتيني
 شفتها

 صوتك ناداني
 الرد عايزة

 علمني الهوى
 عيني على

 عينيها السود
 عجب عيونه

 فرق السنين
 أيامكفين 

 قاصد تسهرني
 قربني

 قلبي على طيري
 قلبي عليك
 قلبي ماله

 قلبي ولال قلبك
 كرهتك

 كل اللي تتمنيه
 كل اللي الموني

 لي حق فيك

 أحمد شتا
 أحمد شتا
 أحمد شتا

 بطيشة عمر
 أحمد شتا

 عمر بطيشة
 ناصر رشوان
 عمر بطيشة

 رزيقة وليد
 وليد رزيقة

 بطيشة عمر
 سامح العجمي

 الشادي منصور
 مر بطيشةع

 عمر بطيشة
 عمر بطيشة

 بدوي عوض
 ناصر رشوان

 وليد رزيقة
 أحمد شتا
 أحمد شتا

 منصور الشادي
 محمد مصطفى

 أحمد شتا
 محمد خليل

 هشام عباس
 بهاء سلطان
 هشام عباس

  عمارهدى
 إيهاب توفيق
 هشام عباس

 طارق مصطفى
 وردة الجزائرية

 الزغبي نوال
 ذكرى
  عمارهدى

 هشام عباس
 صالح مدحت

 ردة الجزائريةو
 وردة الجزائرية
 ميادة الحناوي

  عمارهدى
 محمد الحلو

 ميادة الحناوي
 هاني شاكر
 خالد عجاج

 لطيفة
 هاني شاكر

 ذكرى
 ميادة الحناوي
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 )١٣(م دول رقــجع تاب
 صـالح الشـرنوبـيأعمال نماذج من ع تاب

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 ما تسألينيش

 تستاهلش ما
 ما قدرناش

 لهومش في الطيب ما
 يهمنيش ما

 محتاجالك
 مصري

 مكتوب ربي
 مليت من الغربة
 من رادك ريده
 منك وال مني

 مواسم
 واضح

 وحياتي عندك
 ودع الماضي

 وعدي آه يا وعدي
 وال كان بأمري
 يا بياعين الهوى

 يا خسارة
 يا سيدي
  عينيزيا عزي
 يا غدار
 يا ليل

 يوم ورا يوم

 أحمد شتا
 بطيشة عمر

 عوض بدوي
 زي إبراهيمفو

 بطيشة عمر
 عمر بطيشة

 محمود األمين
 منصور الشادي

 عمر بطيشة
 عمر بطيشة

 أحمد شتا
 عمر بطيشة

 منصور الشادي
 وليد رزيقة
 عمر بطيشة
 وليد رزيقة
 أحمد شتا
 أحمد شتا

 عمر بطيشة
 عمر بطيشة
 وليد رزيقة

 عبد الوهاب محمد
 عمر بطيشة

 أحمد شتا

 هاني شاكر
 وردة الجزائرية

 توفيقإيهاب 
 إيهاب توفيق

  عمارهدى
 وردة الجزائرية

 هاني شاكر
 لطيفة

 وردة الجزائرية
 وردة الجزائرية

 إيهاب توفيق
 وردة الجزائرية

 لطيفة
 ذكرى
 لطيفة

 مدحت صالح
 هاني شاكر

 جورج وسوف
 وردة الجزائرية
 وردة الجزائرية

 ذكرى
 لطيفة

 وردة الجزائرية
 هشام عباس

 


