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 أمحـــــد صــدقــــــي
 م١٩٨٧ – م١٩١٦


 .م بمدينة العياط بالجيزة ١٩١٦ أكتوبر من عام ٤ولد أحمد صدقي في  -
ثـم  ، م بمدرسة الفنون الزخرفية قسم نحـت        ١٩٣٢ألتحق أحمد صدقي عام      -

 .م بمعهد فؤاد للموسيقى العربية ١٩٣٣ألتحق في العام التالي 
وذلك بعد تخرجه عام    ، م  ١٩٣٧ى العربية عام    تخرج في معهد فؤاد للموسيق     -

وعين رساماً ومثـاالً فـي المتحـف        ، م في مدرسة الفنون الزخرفية      ١٩٣٥
وأستطاع خالل عمله أن يرسم أكثر من أربعين عمالً عن اآلثـار            ، المصري  

باإلضافة إلى نحت العديد من التماثيل واالشتراك بها في المعارض السـنوية            
المـرأة  " ي ذلك الوقت ، وقد فاز بجائزة مختار عن تمثالـه            التي كانت تقام ف   

وساعدته ظروف عمله مـع علمـاء اآلثـار أن تعلـم اللغـة              ، " المصرية  
 . )١(الهيروغليفية 

بدأت عالقة أحمد صدقي باإلذاعة مطرباً وملحناً لمختاراتها الغنائية وبرامجها           -
 في تلحين البرامج  التي كانت سبباً في شهرته ، حيث كان صاحب أكبر نصيب          

 . عاماً ٥٠والصور الغنائية باإلذاعة لمدة 
يجعـل   والتي مطلعهـا     الصباح النادي عرف أحمد صدقي كمطرب في أغنية        -

 . )٢( (*) "عبد الفتاح مصطفى" وهي من كلمات الشاعر صباحك ربنا فل ونادي

                                                
اهرة الق،  ، دار غريب ٢ ، ج "موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين      "  : زين نصار   ) ١(

   .٢٧ص ، م ٢٠٠٣عام 

ألم كلثوم )  ال يا حبيبي -شوف  طوف و-لسه فاكر ( شاعر غنائي من أعماله ) م ١٩٨٤ –م ١٩٢٤ ( (*)
  ) .الشيماء ( لمحمد فوزي ، وأغاني فيلم ) تمللي في قلبي ( 

،  العامة للكتاب الهيئة المصرية ، " سنة ١٥٠أعالم الموسيقى المصرية عبر "  :عبد الحميد توفيق زكي ) ٢(
   .١٧٤ص ، م ١٩٩٠عام ، القاهرة 
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هرياً من ألحانه لمدة نصف ساعة ش     " ركن الريف   " أسند إليه في اإلذاعة تقديم       -
ـ              د ـوكان يشارك في ذلك الركن بالغناء بجانب التلحين ، وهكذا أصـبح أحم

 .م ١٩٤١الرسم والنحت والتلحين والغناء منذ عام  صدقي يجمع بين
 . )١( عاماً ٧١م عن حوالي ١٩٨٧ يناير عام ١٤توفي أحمد صدقي في  -


من األفالم السـينمائية ، وكانـت        ساهم أحمد صدقي في وضع األلحان للعديد         -

يـا مسـافر    في أوائل الخمسينات بلحنين هما      " الغرام   شاطئ" بدايته في فيلم    
 .  )٢(" ليلى مراد "  لـ بحب أتنين سوا و وناسي هواك

قدم أحمد صدقي عشرات األلحان التي عكست موهبته وعبقريته ، ومن هـذه              -
المصرية في أعقاب اندالع ثورة     األلحان نذكر اللحن الذي تغنت به الجماهير        

ورددتـه الجمـاهير    "  محمد قنـديل   " الذي غناه    ع الدوار يوليو ، وهو لحن     
 .)٣( ةالعريضة بمختلف شرائحها االجتماعي

لحن أحمد صدقي للعديد من كبار المطربين والمطربات ، فلحن لكارم محمود             -
  الغـزال  رمـش  و   سماح ولمحمد قنديل    لوحدك ليه  و   صبح لي يا فل ع الفل     

 نقـاوة عينـي    كتبوا كتابك يا   ولنازك   سحر عينيك  و   قوليوحياتي  ولشادية  
 آه من الهوى   ولهدى سلطان    على كيفك  ولنجاح سالم    قلبي عرفت يا ولصباح  

 . )٤(  ، ولغيرهم من المطربين والمطرباتهللا النجاة من العين ياولشهرزاد 

قي لتلحين صورة غنائية     أحمد صد   "حافظ عبد الوهاب   " أختار اإلذاعي الكبير   -
ئياً لإلذاعة  وبعد نجاحها قام بتلحين عشرين برنامجاً غنا      ،   فرحة رمضان باسم  

 ، راوية ، قطر الندى ، عوف األصيل ، الشاطر حسن  :المصرية كان أبرزها 
 . )٥(  عنترة ، أم شناف

                                                
   .٢٨ مرجع سابق ص  ،"موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين "  :زين نصار ) ٥،١(

 ، ١٧٤مرجع سـابق ص      ، " سنة   ١٥٠أعالم الموسيقى المصرية عبر     "  :عبد الحميد توفيق زكي     ) ٤،٢(
١٧٥.   

القـاهرة ، عـام     ، دار عالء الدين     ، "قراءات في تاريخ الموسيقى العربية      "   :نبيل عبد الهادي شورة   ) ٣(
  . ٢٩٥ص ، م ١٩٩٧
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ليلة مـن ألـف   في أوائل الخمسينات لحن أحمد صدقي أول أوبريت مسرحي          -
والتوزيـع  " بيرم التونسـي  " من تأليف    ة القومية للتمثيل والموسيقى   فرق لل هليل

  .وبطولة كارم محمود وشهرزاد،  (*) " حسن الشجاعي محمد "الموسيقي لـ 

 وعرض في مهرجان الشـباب العـالمي        عين ليل يا  يام لحن   ١٩٥٧في عام    -
 .بموسكو في نفس العام 

 لفرقـة المسـرح     ويالبيرق النب م لحن أحمد صدقي أوبريت      ١٩٥٨في عام    -
أحمـد   "والتوزيع الموسيقي لــ     "  عبد الفتاح مصطفى   " من تأليف الشعبي ،   

 .حورية حسن  وكارم محمود، وبطولة  (**)"  عبيد
  . القاهرة في ألف عامم قدم سبعة ألحان في استعراض ١٩٦٩في عام  -

 للفرقـة   زبـاين جهـنم   م لحن أحمـد صـدقي اسـتعراض         ١٩٧٨في عام    -
 . )١(غنائية لمسرح البالون االستعراضية ال

 فيلماً سينمائياً نـذكر     ١٥٠ شارك أحمد صدقي في تلحين أغاني ما يقرب من           -
غاني األ) شاطئ الغرام ، حبيب الروح ، من القلب للقلب ، بنت األكابر           : (منها
) في الهوا سوا ، سماعة التليفون ، أمال ، الهـوا مـالوش دوا             (،  ليلى مراد   ل
ظلمـوني  (،  كارم محمود وشادية    لغاني  األ) علهش يازهر م(،  شادية  لغاني  األ

، شـهرزاد   لغـاني   األ) أمير االنتقام (،  شادية وبرلنتي حسن    لغاني  األ) الناس
 .)٢(نجاح سالم لغاني األ) على كيفك(، صباح لغاني األ) خدعني أبي(

                                                
 موسيقي من مواليد كفر الزيات ، كان عازفاً آللـة الترومبيـت ، كتـب                مؤلف) م  ١٩٦٣ –م  ١٩٠٣ ( (*)

م ،  ١٩٣٤اية إرسالها عـام     الموسيقى التصويرية للعديد من األفالم ، عمل قائداً لفرقة اإلذاعة المصرية في بد            
  .م ١٩٦٣م إلى عام ١٩٥٣عين مستشاراً فنياً لإلذاعة المصرية من عام 

 ، شـغل منصـب       موسيقي من مواليد مدينـة طنطـا       مؤلفقائد اوركسترا و  ) م  ١٩٨٠ –م  ١٩١٨ ( )*(*
كسترا القـاهرة   ر وكان المصري الوحيد الذي عمل قائداً ألو        العربي ،  اإلذاعةالمستشار الفني وقائد اوركسترا     

 أشترك في تأسيس اوركسترا الكونسيرفاتوار ، كان رئيساً لقسم الكمـان       اله لوزارة الثقافة ،   السيمفوني بعد انتق  
  .في كلية التربية الموسيقية بالزمالك 

   .١٧٥مرجع سابق ص  ، " سنة ١٥٠أعالم الموسيقى المصرية عبر "  : عبد الحميد توفيق زكي ) ١(

 . ٢٩ ، مرجع سابق ص ٢ ج"موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين "   : زين نصار) ٢(
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  .(*) " سيد إسماعيل "من أشهر تالميذه المطرب والملحن  -


 :  تميز أسلوب أحمد صدقي في التلحين بمجموعة من الخصائص نذكر منها

 .أجاد صياغة ألحان البرامج الغنائية  -

أهتم بالتحويل النغمي باألسلوب التقليدي وإشباع الجملة الموسيقية بالجو العـام       -
 .لطابع المقام 

مسـافر   يا أغنية أستخدم بعض المقامات غير المطروقة مثل مقام أثر كرد في   -
  .يجعل صباحك ربنا فل ونادي ، ومقام زنجران في أغنية وناسي هواك

 كما أجاد توظيف حـروف  وف ومطابقتها لإليقاعات اللحنية الحر جأهتم بمخار  -
 .)١(االهتمام بتصوير مضمون الكلمة في نفس الوقت وخدمة التطريب  المد في

يها العديد مـن األلحـان      وصاغ عل  ، أبتكر أحمد صدقي ستة ضروب إيقاعية      -
، كما أستخدم هذه الضروب في ألحانه المسـرحية         وبخاصة في قالب الموشح     
 عين ليل يا  يا ، ليلة من ألف ليله    ، زباين جهنم  :واألوبريتات مثل أوبريتات    

 ، المكمل ، السماح ، الشريف ، األشرف :على أسماء أبنائه    تها  قام بتسمي قد  و
 :  ب هيوهذه الضرو،  )٢( األحمدي

" دور هندي "  يتفق هذا الضرب مع ضرب :) األشرف (الضرب األول -١
  .في الكروش الثامن ، يليه سكتة كروش " تَك " مضافاً إليه 

 
" دور هنـدي  "  يتفق هذا الضرب مع ضـرب       :) الشريف (الضرب الثاني  -٢

 .في الكروش الثامن ، يليه سكتة كروش " دم " مضافاً إليه 

 
                                                

 ملحن ومطرب أسمه السيد مصطفى إسماعيل ، من مواليد العشرينات بمحافظة الشرقية ، له العديد مـن                  (*)
  ) . يا قلبي أرتاح وريحني – األرض أرضنا –حبيت بلدي ( األعمال منها 

   .٢٩٦مرجع سابق ص  ، "قراءات في تاريخ الموسيقى العربية "  :ي شورة نبيل عبد الهاد) ١(

  " خالل القرن العشرين في مصـر  في الموسيقى العربيةالمتداولةضروب ال"  :عاطف عبد الحميد أحمد      )٢(
   .٢٠٥ص ، م ١٩٩٨القاهرة ، عام ، جامعة حلوان ، كلية التربية الموسيقية  ، الخامسالمؤتمر العلمي 



 - ٥ -

 .هكذا  " فعولن –فاعالتن  " التفعيلتين يتكون من :) السماح ( الثالثالضرب -٣

 
" سماعي ثقيـل    "  يتفق هذا الضرب مع ضرب       :) المكمل (الضرب الرابع  -٤

 .مع تكرار الثالث كروشات األولى 

 
 فكرة هذا الضرب هي تكوين ضغوط مختلفة        :) األحمدي (الضرب الخامس  -٥

 .توضع حسب ذوق المؤلف 

 
 .)١( فكرته تكوين ضغوط مختلفة حسب ذوق المؤلف :الضرب السادس -٦

 
 

 سـيد درويـش   و محمد عثمـان    عصرياً ألساليب  امتداداًيعتبر أحمد صدقي     -
، حيث جمعت ألحانه بين األصالة والمعاصرة ونالحظ ذلك في           زكريا أحمد و

 .)٢("  ليلى مراد " الذي قامت بأدائه يا مسافر وناسي هواكلحن 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

، المؤتمر العلمي الرابـع      ، "ابتكار ضروب حديثة في الموسيقى العربية       " :  عاطف عبد الحميد أحمد     ) ١(
   .٢٢٥ص ، م ١٩٩٦القاهرة ، عام ، جامعة حلوان ، كلية التربية الموسيقية 

   .٢٩٦مرجع سابق ص  ، "قراءات في تاريخ الموسيقى العربية "   :نبيل عبد الهادي شورة ) ٢(
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 )٤( جـدول رقـم
 (*) نماذج من أعمال أحمـد صدقـي

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
  وناسي هواكريا مساف

 بحب أتنين سوا
 فل ع الفل صبح لي يا

 الفرحة فرحتنا
 وحياتي قوللي

  الناسايا أيه
 الرقص جميل

 
 البحارة
 زماني.. زماني 
  النجاة من العينيا هللا
 ييا ساه
 هليله
 حلفانه
 وابور بحر يا
  القلب قوللي ةيا مني

 لوحدك ليه
 إيه في القلب ناداني

 سحر عينيك
صعبان على 

 المركب
 أنا أسفه
 بكيني
 فيمينك ل

 صالح جودت
 صالح جودت

 أبو السعود اإلبياري
 أبو السعود اإلبياري

 فتحي قورة
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 
 عبد الفتاح مصطفى
 عبد الفتاح مصطفى
 فىعبد الفتاح مصط

 عبد الفتاح مصطفى
 مرسي جميل عزيز
 عبد الفتاح مصطفى

 صالح جودت
 بيرم التونسي
 صالح جودت

 عبد الفتاح مصطفى
 عبد الفتاح مصطفى
 عبد الفتاح مصطفى

 صالح جودت
 صالح جودت
 صالح جودت
 فتحي قورة

 ليلى مراد
 ليلى مراد

 كارم محمود 
 كارم محمود وشادية

 شادية
 شادية وبرلنتي حسن

ــادية  ــن ش ــي حس وبرلنت
 شكوكو ومحمود
 شهر زاد
 شهر زاد
 شهر زاد
 شهر زاد

 حسيبه رشدي
 حسيبه رشدي

 محمد عبد المطلب
 كارم محمود
 كارم محمود

 شادية
 شادية
 شادية
 شادية
 شادية
 شادية
 صباح

                                                
  .مرجع سابق  ، ٢ ، ج "موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين " :ين نصار ز (*)
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 )٤( جـدول رقـم تابع
 نماذج من أعمال أحمـد صدقـي  تابع
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 يعرفت يا قلب
 ت منامشف

 ركلمني يا قم
 سهرانه ليه

 طمني
 قولولي.. قولولي 

 من القلب للقلب
 )الطفل(عينيك عينيه 

 مرة في يوم من ذات األيام
 على كيفك
 فين أنت.. أنت فين 

 قسمتي ونصيبي
 لمين راح أغني

 الحظ
 أشكي لمين همي

 إيه النعيم
  من الجنةهيا ليل
 أهالًً.. أهالً 

 حياتي أنت
 ع الدوار
 سيكلالموتو

 أنا ساعي بريد
 نليه يا زما

 من فرحة قلبي
 آه من الهوى

 فتحي قورة
 حسين السيد
 حسين السيد
 فتحي قورة

 صالح جودت
 صالح جودت

 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي
 عبد العزيز سالم

 فتحي قورة
 صالح جودت

 عبد العزيز سالم
 أبو السعود اإلبياري

 فتحي قورة
 عبد العزيز سالم
 عبد العزيز سالم
 عبد العزيز سالم
 حسين طنطاوي

 حسين السيد
 فتحي قورة

 جليل البنداري
 عبد الفتاح مصطفى
 عبد العزيز سالم

 صباح
 ليلى مراد والمجموعة

 ليلى مراد
 ليلى مراد
 ليلى مراد
 ليلى مراد
 ليلى مراد
 نجاح سالم
 نجاح سالم
 نجاح سالم
 هدى سلطان

 شادية
 شادية

 اديةش
 شادية
 شادية
 شادية
 شادية
 شادية

 محمد قنديل
 ليلى مراد
 الطفلة هيام
 نور الهدى
 نور الهدى
 هدى سلطان
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 )٤( جـدول رقـم تابع
 نماذج من أعمال أحمـد صدقـي  تابع
 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 الكاس
 ال تفكر وال تشغل بالك

 نجول يا معي
 الموشح

 أنا ذنبي أية
  العينأنتي اللي عليكي

 يا بنايين
 ألف حمد هللا على السالمة

 حياتي في الهوى
 يا صحرا المهندس جاي

 ال ال يا قلبي ال
 لال السالمة يا

 رمش الغزال
 يا ليل دق الهوى بابي
 الشمس بانت من بعيد
 أنا ليه في قلبي حكاية

 سماح
 هنا مقص

 خايف على قلبي
 أن شاء اهللا ما أعدمك

 حذر فَزر
 اللي هويته

 ر يا حمامطاي
 للي ماشي حلو يا

 ما على العاشق مالمة

 عبد العزيز سالم
 محمد علي أحمد

 عبد الفتاح مصطفى
 عبد الفتاح مصطفى

 فتحي قورة
 فتحي قورة

 عبد الفتاح مصطفى
 عبد الفتاح مصطفى

 حسين السيد
 بيرم التونسي
 محمد إسماعيل
 عبد الفتاح شلبي

 عبد الفتاح مصطفى
 فتحي قورة
 فتحي قورة

 مد علي أحمدمح
 محمد حالوة

 عبد الفتاح مصطفى
 إبراهيم محمد نجا

 فتحي قورة
 محمد علي أحمد
 فتحي عبد الفضيل
 عبد الفتاح مصطفى
 محمد علي أحمد
 عبد السالم أمين

 هدى سلطان
 نجاح سالم
 محمد قنديل

 نعيمة عاكف 
 سعاد مكاوي

 سعاد مكاوي وعزيز عثمان
 محمد قنديل
 كارم محمود

 لبمحمد عبد المط
 سيد إسماعيل
 مها صبري
 شهرزاد

 محمد قنديل
 شادية
 شادية

 شهرزاد
 محمد قنديل
 ثالثي النغم
 فايزة أحمد
 محمد قنديل
 سعاد محمد

 شريفة فاضل
 نجاة الصغيرة
 فايزة أحمد

 إيمان الطوخي
 


