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  )١( حممــــــود الشـــــــــريـف
 م١٩٩٠ – م١٩١٢


م في حي ١٩١٢ أبريل سنة    ٢٠ولد محمود الشريف في مدينة اإلسكندرية في         -

 .باكوس بالرمل 
أحب الموسيقى منذ طفولته وأستمع إلى األلحان العسكرية التي كان يتغنى بها             -

  .شقيقه المجند في فرقة موسيقى البحرية في ذلك الوقت

حجازي وكامل الخلعي وسيد درويش     ل سالمة   امثأأستمع إلى ألحان أبناء بلده       -
وكان له رغبة ملحة في أن يكون امتداداً لسيد درويش ، حيث مـال أللحانـه                

 . وخاصة الجانب التعبيري منها والذي كان يهتم به سيد درويش نفسه 
ش لمعاونة أسرته بدأ بأعمال في صباه بعيدة عن الموسيقى طمعاً في كسب العي      -

ثم ضاق صدره بهذا فبدأ يمارس الغناء في فرقة أحمد المسيري وفرقة خميس             
 .باإلسكندرية 

 
غلبت عليه هوايته وحبه لفن الموسيقى والغناء ، فذهب إلى القـاهرة متفرغـاً     -

والذي كان يضم في ذاك الوقـت نخبـة         " بديعة مصابني   " للغناء في كازينو    
من المطربين أمثال إبراهيم حمودة وفريد األطرش ومحمد عبد المطلب          كبيرة  

وبعد ذلك بدأ في ممارسة التلحين لفرقة بديعة والتي كان يلحن لها فـي ذلـك                
 .شريف وغيرهم ن عزت الجاهلي وفريد غصن وأحمد الحي

فغنى لـه محمـد   ، تميزه في التجديد    يظهر  أحترف مهنة الغناء والتلحين وبدأ       -
كان هذا اللحن بمثابة مـيالداً      م ف ١٩٣٢عام  ) بتسأليني بحبك ليه  (لب  عبد المط 

ناجحاً للثنائي محمود الشريف ومحمد عبد المطلب ، وأصبحت هذه الطقطوقة           

                                                
الة ماجستير رس ، "دراسة تحليلية لمؤلفات محمود الشريف لألغنية المصرية "  :نانيس محمد عبد الغني   ) ١(

  .م ١٩٩٦القاهرة ، عام ، جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية ، ، غير منشورة 



 - ٢ -

محمـود شـكوكو   جماهيرياً ، كما لحن لالتي نالت نجاحاً    ات  ـمن أبدع الشعبي  
لحنه محمـود  وكان ذلك أول مونولوج انتقادي ي) يا بنت الجيران حموده فايت   (

 .الشريف 
المطـربين  كبيـرة مـن   األلحان الناجحة التي لحنها لمجموعة   ذلك توالت بعد  -

كارم محمود  ) ودع هواك ، وأنا مالي    (محمد عبد المطلب    : والمطربات أمثال   
وال يا وال ، البـيض      ( عبد الغني السيد     )عيني بترف ، على شط بحر الهوى      (

عبد الحلـيم حـافظ      )تالت سالمات (ديل  محمد قن  )األمارة ، ع الحلوة والمرة    
يد يا حبيبـي سـلم ، أطلـب    من بع( ليلى مراد )ياسيدي أمرك ، حلو وكداب (

 سعاد  )ن يا خولي الجنينة ، شي يا حماري       حبينا بعضنا ، يا حس    ( شادية   )عينيه
 ، قول يـا عـزول   ( فايزة أحمد    ) وال العين ، هاتوا الورق والقلم      القلب(محمد  

  .) ياليل كفاية حرام

لـيلحن  نال محمود الشريف نجاحاً ملحوظاً في التلحين فاسـتدعته اإلذاعـة             -
، وغنى فيه محمود الشريف بنفسه مع سـعاد         ) بالوما(برنامجاً غنائياً بعنوان    

 .مكاوي ، وقام بتوزيعه إبراهيم حجاج 
عذراء الربيـع ،    (، ومن إبداعاته في هذا المجال        تلحين البرامج الغنائية     أجاد -

 القت نجاحاً كبيراً هذه األعمال و،  )  ، ِقسم  اإلسكافيي األسمر ، معروف     الراع
 .وتركت عالمات مميزة في تاريخ الدراما الغنائية 

) اهللا أكبـر  (كان من أبرز هذه األلحان نشـيد        أجاد صياغة األلحان الوطنية و     -
 العدوان الثالثـي علـى       النفوس أثناء  فيالذي كان له أكبر األثر        ، للمجموعة

م ، وقد ُأخذ هذا النشيد كلحن وطني فـي كـل مـن ليبيـا       ١٩٥٦ر عام   مص
 لنجـاة   )وطني وصبايا وأحالمي   ( الوطني ديالوجكذلك ال والعراق والجزائر ،    

  .الصغيرة وعبد الرؤوف إسماعيل
 

كـذلك  و،   من نشأته في بيئـة موسـيقية         الفنيأستمد محمود الشريف تكوينه      -
 . سالمة حجازي وسيد درويش وغيرهم اناتأسطوإلى  استماعه
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عمال المتصلة بالمسرح    ودراستها ، وخاصة األ    ألعمال سيد درويش  استماعه   -
 ) .األوبريتات(الغنائي 

ـ   ليستفيد منهـا  ين  عاصرالملحنين الم ألعمال  استماعه   - محمـد   أعمـال ل  ، مث
 .محمد عبد الوهابأعمال و، رياض السنباطي أعمال  و ، القصبجي

 " .درويش الحريري " لوان التراث الكالسيكي على يد الشيخ أخذ كل أ -

" ببا عز الدين    "  ، ثم كازينو     "بديعة مصابني   " استفاد كثيراً بغنائه في كازينو       -
فريد غصن وأحمد شريف وعـزت      : وذلك من خالل احتكاكه بالفنانين أمثال       

 .الجاهلي وغيرهم 
الهـارموني  (ية الحديثـة    راسـة العلـوم الموسـيق     في أوائل الستينات قام بد     -

، بالقـاهرة   ) الكونسـيرفاتوار (في المعهد القومي للموسيقى     ) والكونترابوينت
 .بصحبة كمال الطويل وبليغ حمدي 


 .م ١٩٨٩جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام  -١
 .وسام االستحقاق السوري  -٢
 .وسام الكوكب األردني  -٣

نون األول ، وسام العلوم واالستحقاق سلمه له الرئيس جمال عبـد            وسام الف  -٤
 .الناصر 

 .شهادة الجدارة وسلمها له الرئيس أنور السادات  -٥
 .درع القوات المسلحة  -٦

 .درع من الكلية الحربية لنشيد الكلية  -٧

 .م ١٩٩٠ يوليو عام ٢٩توفى محمود الشريف في 
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 )٣(جـدول رقـم 
 (*)نماذج من أعمال محمـود الشريـف 

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 عيني بترف
 حبينا بعضنا

  مأذوندماهو بدري يا سي
 يا ميزان الحرارة

 غاب عني ليه 
 يا حسن يا خولي الجنينه

 التنويم
 الجرائد

 األسطى شبانه
 التليفون

 البيض األمارة
 ِعدوا علي الليالي

 جوه عينيك
 األوله قلبي

 يارب
 ليلة خطوبتي

 ماما
 المخدم

 آه يا ملبن
 هدي يا دنيا
 آه من الزمن
 كلمة بحبك

 يا واد يا سماره
 وله يا وله

 فتحي قورة
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 أبو السعود اإلبياري
 أبو السعود اإلبياري
 أبو السعود اإلبياري

 فتحي قورة
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 يوسف جوهر
 محمد على أحمد

 فتحي قورة
 مأمون الشناوي

 حسن عبد الوهاب
 فتحي قورة
 حسن توفيق
 حسن توفيق
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 حسن عبد الوهاب
 حسن عبد الوهاب
 مأمون الشناوي

 إسماعيل الحبروك
 أبو السعود اإلبياري

 كارم محمود 
 شادية

 إسماعيل يس
 شادية
 شادية

 شادية والمجموعة
 عزيز عثمان
 كارم محمود
 سعاد مكاوي

 شادية
 بد الغني السيدع

 عبد الغني السيد
 نور الهدى

 عباس البليدي
 نور الهدى
 نور الهدى
 نور الهدى

 عزيز عثمان
 محمود شكوكو

 شادية
 محمد عبد المطلب

 ليلى مراد
 فايده كامل

 عبد الغني السيد
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 )٣(تابع جـدول رقـم 
 تابع نماذج من أعمال محمـود الشريـف

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
  تعالىهللا يا

 الهوا مالوش دوا
 شي يا حماري

 المصنع
 الصيد

 الشرط نور
 الخطاط

 الجو صفا لنا
 فين روحتي يا صغيرة
 من بعيد يا حبيبي أسلم

 القلب ولال العين
 هاتوا الورق والقلم

 أنا بنت مين
 اهللا يسامحك يا بابا
 نالت مناها العين

 أنا ليه زعلته
 ودع هواك

 أية فكر الحلو
 عدودةليالي العمر م

 يا خديجة سالمتك
 دي ليله بيضا
 أطلب عينيه
 شبكت قلبي

 يا سيدي أمرك
 بياع الهوى

 مأمون الشناوي
 فتحي قورة

 مأمون الشناوي
 فتحي قورة

 حسن عبد الوهاب
 فتحي قورة
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 بيرم التونسي
 بيرم التونسي

 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي

 فتحي قورة
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 عبد العزيز سالم
 فتحي قورة

 محمد علي أحمد
 فتحي قورة
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 مأمون الشناوي
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 عبد المنعم السباعي

 ليلى مراد
 شادية
 شادية

 هدى سلطان
 شادية

 هدى سلطان
 محمود شكوكو
 كارم محمود
 ليلى مراد
 ليلى مراد
 سعاد محمد
 سعاد محمد
 برلنتي حسن

 شادية
 سلطانهدى 

 هدى سلطان
 محمد عبد المطلب
 عبد الغني السيد

 شادية
 محمود شكوكو

 محمد عبد المطلب
 ليلى مراد

 شادية
 عبد الحليم حافظ

 محمد عبد المطلب
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 )٣(تابع جـدول رقـم 
 تابع نماذج من أعمال محمـود الشريـف

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 ع الحلوه والمره

 حلو وكداب
 نور الوجود

 هبتك حياتيو
 بتحب مين

 سبحان العاطي الوهاب
 أحب واتحب هوا دا الحب

 الفقر جميل
 الفرح الليلة يا زنوبة

 اهللا أكبر فوق كيد المعتدي
 أنا لواحظ مين قدي

 )التأميم(جمال  أمم يا
 يا ليل طرق الهوا بابنا

 تالت سالمات
 لو أغمض عيني

 آه يا الموني
 شمس وقمرين

 أحب تاني يا قلبي ليه
 سبوا عليناحا

 على شط بحر الهوى
 أي واهللا

 يا أهل المحبة
 أزاي الصحة

 عطشان يا اسمراني
 األوله آه

 سيد مرسي
 مأمون الشناوي

 عبد المنعم كاسب
 أحمد منصور

 مصطفي عبد الرحمن
 فتحي قورة

 مأمون الشناوي
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 عبد اهللا شمس الدين
 فتحي قورة

 عبد اهللا شمس الدين
 شيحسين غبا

 مرسي جميل عزيز
 فتحي قورة
 فتحي قورة
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 محسن الخياط
 علي الشيرازي

 عبد الوهاب محمد
 زين العابدين عبد اهللا

 بخيت بيومي
 مرسي جميل عزيز

 بيرم التونسي

 عبد الغني السيد
 عبد الحليم حافظ
 شريفة فاضل

 صباح
 صباح

 هدى سلطان والمجموعة
 شادية

 إسماعيل يس
 نديلمحمد ق

 المجموعة
 شادية

 هدى سلطان والمجموعة
 صباح

 محمد قنديل
 شادية
 شادية
 صباح

 هدى سلطان
 مها صبري
 كارم محمود
 ياسمين الخيام

 محمد عبد المطلب
 محمد العزبي
 نجاة الصغيرة
 شفيق جالل

 


