
 - ١ -

  ريــاض السنبـاطــــي
 م١٩٨١ –م ١٩٠٦


م فـي مدينـة     ١٩٠٦ نوفمبر عام    ٣٠في  محمد السنباطي   ولد محمد رياض     -

كان ، و الدقهلية  دمياط ، عندما كانت فارسكور تتبع مديرية        فارسكور بمحافظة   
 .محمد السنباطي مغنياً وملحناًوالده 

 .ائلته إلى مدينة المنصورة  فقد نزح منها هو وعلم يلبث طويالً في فارسكور -

تفتحت أذناه على غناء والده ، فقد كان يستمع إليه وهو يغنـي أدوار الشـيخ                 -
ومحمود الخضري ومحمد عثمان وعبـده      ) محمد المسلوب (محمد عبد الرحيم    

الحامولي ، كما كان يستمع إليه مع أفراد التخت والمغنيين عندما كان يتـولى              
 .لحنها تحفيظهم بعض الطقاطيق التي 

ليحفظ القرآن الكريم   مرسي الموافي بالمنصورة     ألحقه والده بكُتَّاب الشيخ على     -
 فكان يتخلف عن الذهاب إلى الكُتَّاب ويتـردد         ،ولكنه لم يكن مقبالً على العلم       

على محل لصناعة اآلالت الموسيقية ويستمع إلى صاحبه وهو يغنـي علـى             
وسيقى والغناء فكان يستمع إلـى      ، وكان يفد على المحل بعض هواة الم       عوده  

 .عزفهم وغنائهم 
نـاح الحمـام    (اكتشف السنباطي الكبير موهبة ابنه وهو يغني لحناً من ألحانه            -

فأعجب به وأخذ يلقنه بعض الموشحات واألدوار ، ثم    ) والقمري على الغصون  
عهد به إلى أحد مدرسي الموسيقى بالمنصورة يدعى محمـد شـعبان ليعلمـه     

 .)١(على آلة العود أصول العزف 


 يد الوشاحين ى وعل لتعليمه الموسيقي على يد والده   تلقى رياض المبادئ األولى    -

فحفظ التراث وتعلم النغم واإليقاع ، ثم غادر المنصورة إلـى           ، في المنصورة   
                                                

، ) ١(، سلسلة بريزم للموسيقى     "التاريخ الفني للموسيقار رياض السنباطي       ":  يس فتح اهللا وآخرون     إيز) ١(
  . ١٠ ، ٩، ص م ٢٠٠١وزارة الثقافة ، القاهرة ، عام 
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نادي الموسيقي الشرقي ، الذي عرف فيمـا بعـد    بلاللتحاقتقدم  القاهرة حيث   
 آللة العود   اًمدرساختير ليكون    ثم   موسيقىلدراسة ال   ، الموسيقى العربية معهد  ب

 .)١(  في العزف عليها حتى أصبح له أسلوب مميز عرف بهنظراً لمهارته
 يا مشرق البسمات   (سمعه مدير شركة أوديون في أول لحن له لقصيدة مطلعها          -

ـ   ،  وهي من تأليف الشاعر على محمود طه        ) أضئ ظالم حياتي   دير فعهـد م
شركة أوديون إلى الملحن الناشئ بتلحين بعض األغاني الخفيفة لشركته وكانت         

وكانـت ألحانـه     ، فظهرت عبقريته ومواهبه   في عالم التلحين     هي بدايته    ههذ
 .وأعماله األولى على مستوى ذو قيمة فنية لفتت إليه األنظار 

ولعبـد الغنـي    )ينيحب توأنتأنا أحبك (لحن بعدها ألحمد عبد القادر طقطوقة        -
  كما لحن عدداً كبيراً من األغاني الشـعبية        ، )ييا ناري من جفاك   (السيد أغنية   

 التي كتبها الدكتور    ) والكل عبيدي  أيديالدنيا في   (رددها الشعب ومن أشهرها     
 .)٢( سعيد عبده وغنتها أحالممحمد 

 م بدأ رياض السنباطي باإلذاعة المصرية عازفاً منفـرداً        ١٩٣٥في أوائل عام     -
على العود ثم مغنياً وملحناً ، وخصته اإلذاعة بتلحين الكثير مـن مختاراتهـا              

 .الغنائية لكبار مطربيها ومطرباتها 
تفوق رياض السنباطي في تلحين القصيدة وذلك بفضل استيعابه وفهمه الدقيق            -

 للقصائد  ه تلحين اعتمد في أسلوب  فجاءت صياغتها رصينة محكمة ، و     للمعاني  
 ، وقد وصل بفضل تجديداته      وسيقية المتطورة التي تزيدها ثراء    على الجمل الم  

 . وابتكاراته في تلحين القصائد إلى ذروة شامخة
ألَّف رياض السنباطي عدداً كبيراً من المعزوفات الموسيقية التي كان يسـتهل             -

بها وصالته وهي تربو على الثالثين ، وال توجد لها تسـجيالت أو مـدونات               
 .)٣( مقطوعتين أو ثالث موسيقية اللهم إال

                                                
،  ١١، ص    مرجع سـابق  ،  "التاريخ الفني للموسيقار رياض السنباطي       " :إيزيس فتح اهللا وآخرون     ) ٣،١(

  . ١٢ص 

  . "رياض السنباطي"  :وسيقيين مشاهير الم) ٢(
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أم كلثـوم   :  جاءه يوماً صديق فقال      كان لقاء رياض السنباطي بأم كلثوم حين       -
ولم يكد الملحن الناشئ يسمع هذا الخبر       . سمعتك في اإلذاعة وهي تود رؤيتك       

كوكـب  " لقد كانت أم كلثوم في ذلك العهد تدعى         . حتى غمره شعور بالزهو     
ح أنه سيلحن للكوكب المرموق أم كلثوم لكنه ولم يصدق الشاب الطمو   " الشرق  

 وسمعت أم   ) تهجريني هلما أنت ناوي  ( لها   بالفعل لحن لها وكانت باكورة ألحانه     
النوم (بعد ذلك أغنية    ثم لحن لها    ،  كلثوم اللحن وحفظته وسجلته على اسطوانة       

 ، التي القت نجاحاً كبيراً وازداد حماس الملحن الشـاب           )يداعب عيون حبيبي  
 .)١( نقطة تحول في حياة أم كلثوم والسنباطي معاً لحنهذا الان وك

 عامفي الثالثينات بدأت ألحان رياض السنباطي تغزو األفالم السينمائية ، ففي             -
أول أفالم أم كلثـوم ، ووضـع فيـه ريـاض            " وداد  " م عِرض فيلم    ١٩٣٦

بحر زاد يا   حيوا الربيع عيد الزهور ، ال     (السنباطي لحنين أداء المجموعة هما      
رقصـة  (مقطوعة موسيقية أطلق عليها فيما بعـد        ، كما تضمن الفيلم     ) فرحنا
وكان كثيراً ما يقدمها في وصالته الغنائية باإلذاعة ، وفـي نفـس             ) شانغهاي

وغناها في الفـيلم عبـده      ) على بلد المحبوب  (الطقطوقة المشهورة   الفيلم لحن   
 .تها على أسطوانة السروجي ، ثم سجلتها فيما بعد أم كلثوم بصو

م قـدم فيـه ريـاض       ١٩٣٧عام  " نشيد األمل   " وفي الفيلم الثاني ألم كلثوم       -
) أفرح يا قلبـي   (وطقطوقة  ) نشيد الجامعة (السنباطي العديد من األلحان ، فقدم       

، وقـام عزيـز صـادق بـالتوزيع         ) قضيت حياتي حيري عليك   (ومونولوج  
 أم كلثـوم ألحانـاً موزعـة        الموسيقي لألغاني فكانت هذه هي أول مرة تغني       

 .)٢(موسيقياً 

 أمجد ما لحنه م  قدم رياض السنباطي١٩٤٢م ألم كلثوم عا  " عايدة  " وفي فيلم    -
 شـعراً   أوبرا عايدة الـذي صـاغه     ماسي في    المشهد الح  وغنته أم كلثوم وهو   

 أحمد رامي ، وهذا المشهد اشتركت فيه أم كلثوم          صديق عمر أم كلثوم الشاعر    
عايدة أسيرة وجارية ابنة فرعون وابنة ملك الحبشـة ، وفتحيـة            بقيامها بدور   

                                                
  . ، مرجع سابق   "رياض السنباطي"  :مشاهير الموسيقيين ) ١(

  . ١٢، ص  مرجع سابق، "التاريخ الفني للموسيقار رياض السنباطي  ":  إيزيس فتح اهللا وآخرون ) ٢(
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أحمد قامت بدور ابنة ملك مصر ، وإبراهيم حمودة بدور القائـد المصـري ،     
 سليم بدور رئيس الكهنة ، وقد       وأنطوانبدور ملك الحبشة ،     وعبد الغني السيد    

 .)١(  الموسيقي لهذا المشهد إبراهيم حجاجعقام بالتوزي
ض السنباطي كعازف آللة العود وملحن ومبدع ، تميـز صـوته            لمع نجم ريا   -

أمـام  ) حبيب قلبـي  (بنبرة خاصة جميلة رقيقة اإلحساس جعلته يغني في فيلم          
، وبجانب  ) على عودي (م ، كما غنى أيضاً مونولوج       ١٩٥٢هدى سلطان عام    

من أشـعار بيـرم      )محمد علي (غنائه في السينما غنى أيضاً لإلذاعة أوبريت        
، وبعض األغاني الدينيـة  ) أشواق(وقصيدة ) لقاء(ي ، كما غنى قصيدة    التونس
 .)٢() إله الكون ، ربي سبحانك دوماً(مثل 

 امتازت ألحان السنباطي بالحبكة وقوة البناء ، فحافظ على المالمح األساسـية            -
لتراثنا الموسيقي التقليدي مزوداً إياه برصيد جمالي بما أدخله من تجديد فـي             

 . اللحنية التي برزت من خالل اإلطار الموسيقي العربي التقليدي االنتقاالت

جمع رياض السنباطي في عزفه على آلة العود بين أصالة المدرسة التقليديـة              -
وقوة التعبير ، وبهذا    وطابعها الخاص وبين المدرسة الحديثة من حيث المهارة         

: لوهـاب  أصبح من الرواد األوائل في العزف ، وقد قال عنه محمـد عبـد ا           
السنباطي كملحن يعكس روحنا الشرقية في ألحانه ، فهو رصـين الجملـة ،              (

وفيه دائماً الروح الدينية والرومانتيكيـة      على احترام ما يقدمه ،      يجبر المستمع   
الحالمة ، وهما صفتان شرقيتان أصليتان في موسيقانا ، وهو كمطرب له نبرة             

 ) .جميلة تطرب أكثر من كثيرين من مطربينا
) سلوا قلبي (كانت أول القصائد التي لحنها رياض السنباطي ألم كلثوم قصيدة            -

 .شعر أحمد شوقي في األربعينيات 

                                                
، الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، " سنة ١٥٠أعالم الموسيقى المصرية عبر "  :عبد الحميد توفيق زكي  ) ١(

   .٩٦ ، ٩٥ص ، م ١٩٩٠عام ، القاهرة 

 ، ") األدليبيـوم (أسلوب رياض السنباطي في استخدام األداء الحر     "    :محسب محمد   محمود عبد الفتاح   )٢(
  . ٢٩ ص، م ١٩٩٨القاهرة ، عام ، جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية ، ، ة رسالة ماجستير غير منشور
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نهج البردة ، إلى عرفـات      (أهتم رياض السنباطي بتلحين القصائد الدينية مثل         -
فوضع خاللها إيقاعات الطرق الصوفية ، التي امتزجت        ) اهللا ، الثالثية المقدسة   

ت اللحنية لتخرج من صوت أم كلثوم وتستولى على قلـب وعقـل        مع التركيبا 
 .المستمع العربي بما فيها من أصالة وقوة في التعبير 

قـالوا أحـب القـس       ( قصيدة لحن السنباطي مجموعة كبيرة من القصائد منها       -
ود إليـك ،    أنا لن أع   ،   رباعيات الخيام  ( وقصائد  ،  "سالمة"  في فيلم    )سالمة

  . أخر أفالم أم كلثوم  "فاطمة" في فيلم ) أصون كرامتي( وقصيدة )ثورة الشك

ألم كلثوم متأثراً بأسـلوب     ) غلبت أصالح في روحي   (لحن السنباطي مونولوج     -
افرح يا قلبـي ، أروح  (زكريا أحمد ، كما لحن لها العديد من الطقاطيق ومنها      

 ) .لمين ، يا ظالمني
لى التخت التقليدي متأثراً بمحمد عبد      استخدم السنباطي آالت موسيقية جديدة ع      -

وآلة األورج ) أراك عصي الدمع(الوهاب ، حيث استخدم آلة البيانو في قصيدة 
 .)١( )أقبل الليل(في قصيدة 

  .م ١٩٨١ سبتمبر عام ٩توفي رياض السنباطي في القاهرة في  -

)٢(
 . رئيس لجمعية المؤلفين والملحنين في مصر انتُخب: م ١٩٦٢عام  -

ـ       منح: م  ١٩٦٦عام   -  مـن الـرئيس     ى وسام العلوم والفنون من الدرجة األول
 .جمال عبد الناصر الراحل 

 .نال لقب الدكتوراه الفخرية في الفنون من أكاديمية الفنون : م ١٩٧٧عام  -
الم ، وهو   فاز بجائزة منظمة اليونسكو ألحسن موسيقي في الع       : م  ١٩٧٧عام   -

 من خمسة على مستوى العالم فازوا بهـذه الجـائزة ،            اًواحد
 .الوحيد في العالم العربي الذي فاز بها يعتبر و

 . جائزة الدولة التقديريةحصل على : م ١٩٨٠عام  -
                                                

  . ٢٧١،  ٢٧٠ ص مرجع سابق ، ، "قراءات في تاريخ الموسيقى العربية " : نبيل عبد الهادي شوره  )١(

 ، ") األدليبيـوم (أسلوب رياض السنباطي في استخدام األداء الحر     "    :محسب محمد   محمود عبد الفتاح   )٢(
  . ٣٠ ، ٢٩ص ،  مرجع سابق
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 )٢( جـدول رقـم
 (*)نماذج من أعمال ريـاض السنباطـي 

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 جطَّعني حتت 

  بنات اليوم ياحبكماب
 مال الهوى
 الهودج

 أسألني أنا 
 أنت هنا وأنا هنا

 حقك علي ماتزعلش
 قولوا له يا ناس الظلم حرام

 يا حبيب الروح
 سهران لوحدي

 مصر تتحدث عن نفسها
 يا ظالمني
 أنا وحدي
 إيه يا دنيا

 فتح الهوى الشباك
 أشمعنى يا ناس
 بتبكي ليه يا نغم

 على عودي أنام وأصحى
 عندي سؤال

 
 جددت حبك ليه

 مصر التي في خاطري
 اهللا أكبر
 انسي روحي أنا ح

 حسن توفيق
 حسن توفيق

 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي
 مأمون الشناوي
 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد
 حسين السيد

 حمد راميأ
 حافظ إبراهيم

  راميأحمد
 صالح جودت
 صالح جودت
 مأمون الشناوي
 حسين السيد
 حسين السيد

 ين السيدحس
 حسين السيد

 
  راميأحمد
  راميأحمد

 صالح جودت
 حسين السيد

 سعد عبد الوهاب وصباح 
 سعد عبد الوهاب
 نور الهدى
 هدى سلطان
 نور الهدى
 ليلى مراد
 ليلى مراد
 ليلى مراد
 ليلى مراد
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 سعاد محمد
 سعاد محمد 
 سعاد محمد

 رياض السنباطي
 رياض السنباطي

 ياض السنباطير
 وهـدى   رياض السـنباطي  

 سلطان
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 شادية

 ليلى مراد

                                                
 .مرجع سابق  ، "التاريخ الفني للموسيقار رياض السنباطي  ":  إيزيس فتح اهللا وآخرون  (*)
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 )٢( جـدول رقـم تابع
  تابع نماذج من أعمال ريـاض السنباطـي

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
 أنا وأنت عصفورين

 الحلم
 يا رايحين للنبي الغالي
 يا طول عذابك يا ليلى
 تباركت يارب من خالق

 يإن كنت ناس
 يا بنات المعهد

 تالت شهور ويومين اتنين
 أغار من نسمة الجنوب

الناعمـات  حي و وربأبي و 
 الغيدا

 لحن الوفاء
 أخاف عليك وأخاف منك

عرفت الهوى منذ عرفـت     
 هواك

 على عيني بكت عيني
 يا صحبة الراح

 فاتوني التقي وعدي
 قلبي مخاصمني

 يا بلدي يا واد أنت يا بلدي
 الفجر الجديد
  مقبرة للغزاةأنا النيل

 صوت السالم هو اللي ساد
 قصة حبي
 اهللا معك

 حسين السيد
 حسين السيد

 أبو السعود اإلبياري
 مأمون الشناوي
 شريفة فتحي
 أحمدمحمد علي 
 فتحي قورة
 فتحي قورة
  راميأحمد
  شوقيأحمد

 
 محمد علي أحمد
 مأمون الشناوي
 طاهر أبو فاشا

 
 طاهر أبو فاشا
 طاهر أبو فاشا
 صالح جودت

 مرسي جميل عزيز
 حسن توفيق
 محمد الماحي

 محمود حسن إسماعيل
 بيرم التونسيمحمود 
  راميأحمد

 صالح جاهين

 ليلى مراد
 ليلى مراد
 ليلى مراد
 ليلى مراد
 نور الهدى
 هدى سلطان
 صباح
 شادية
 أم كلثوم
 أم كلثوم

 
 عبد الحليم حافظ وشادية

 صباح
 أم كلثوم

 
 أم كلثوم
 أم كلثوم

 ظعبد الحليم حاف
 محمد مرعي
 محمد مرعي
 أم كلثوم
 نجاح سالم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
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 )٢( جـدول رقـم تابع
 تابع نماذج من أعمال ريـاض السنباطـي

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل

 قصة األمس
  لمينأروح

 بطل السالم
 بعد الصبر ما طال
 بغداد يا قلعة األسود

 منصورة يا ثورة أحرار
 دليلي احتار
 شمس األصيل
 عودت عيني
 هجرتك

 مشي المجـد فـي يومـه      
 المرتقب
 قصة السد

 ثوار وألخر مدي ثوار
 حيرت قلبي
 ثورة الشك

 تائب تجري دموعي ندماً
 اسيبك للزمن ح

 الزعيم و الثورة
 لسه فاكر

 إلى عرفات اهللا
 أقولك إيه عن الشوق

 ربي الفيحاء
 ليلي ونهاري

 

  فتحيأحمد
 عبد المنعم السباعي

 بيرم التونسي محمود
 بيرم التونسيمحمود 

 إسماعيلمحمود حسن 
 عبد الفتاح مصطفي

 أحمد رامي
 محمود بيرم التونسي

 أحمد رامي
  راميأحمد

 طاهر أبو فاشا
 

 هباظأعزيز 
 صالح جاهين
 أحمد رامي
  الفيصلاألمير عبد اهللا

 عبد الفتاح مصطفي
 عبد الوهاب محمد
 عبد الفتاح مصطفي
 عبد الفتاح مصطفي

 مد شوقيأح
 عبد الفتاح مصطفي
 محمود حسن إسماعيل
 عبد الفتاح مصطفي

 

 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم

 
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 ثومأم كل
 أم كلثوم



 - ٩ -

 )٢( جـدول رقـم تابع
 تابع نماذج من أعمال ريـاض السنباطـي

 المـؤدي المـؤلف أسـم العمـل
ــر  ــا الكبي ــا حبن  األول ي

 واألخير
 الصباح الجديد

 حولنا مجري النيل
 األطالل

أرض  ( شدا لـك المجـد    
 )الجدود 

 حديث الروح
 حبيب الشعب

 ضميرروح وبيمان وإقوم ب
 شوفطوف و
ذا يوم لمن يفتـدي     أجل إن   
 مصر

 اقبل الليل
 زعيمنا حبيبنا قائدنا
 من اجل عينيك

 القلب يعشق كل جميل
 الثالثية المقدسة

 مين في الجمال قدك

 عبد الفتاح مصطفي
 

 محمود حسن إسماعيل
 عبد الوهاب محمد
 إبراهيم ناجي
 احمد العدواني

 
 محمد إقبال
 صالح جودت

 عبد الوهاب محمد
 عبد الفتاح مصطفي

 راهيم ناجياب
 
  راميأحمد

 نزار قباني
  الفيصلاألمير عبد اهللا
 بيرم التونسي
 صالح جودت
 سعد عبد الرحيم

 أم كلثوم
 

 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم

 
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم

 
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم
 أم كلثوم

 أحمد السنباطي
 

 


