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 أسموب سيد مكاوي في التعبير عن كممات فؤاد حداد من خالل البرنامج اإلذاعي
 نور الخيال وصنع األجيال في تاريخ القاهرة" من 

 
 أماني عبد الشهيد سعيد إبراهيم

 سعيد عبد الفضيل أحمدد.        ا.د ايهاب حامد عبد العظيم
 

 : المستخمص
التعرف عمى أسموب سيد مكاوي في التعبير عن كممات فؤاد حداد من خالل البرنامج  ىدف البحث الى   

اإلذاعي "من نور الخيال وصنع األجيال في تاريخ القاىرة " واإلستفادة من أعمال سيد مكاوي وفؤاد حداد 
ى البرنامج التى تقدم في البرنامج اإلذاعي في تدريس الموسيقى العربية و تدوين بعض األغانى الواردة ف

المستخدمة كعينة البحث، وتوصمت الباحثة إلى أن ألحان سيد مكاوي تميزت بالبساطة والعمق في آن واحد 
كتشاف  فتعد ألحانو من النوع السيل الممتنع وتعرف بصمتو أثناء سماع ألحانو ، ومن خالل تحميل الباحثة وا 

اوى أسموب الموال ال يتيح المجال لإلرتجال أسموب سيد مكاوى في التعبير، كذلك وجدت أن إختار سيد مك
واإلستعراض التطريبي ، واوصى البحث باىمية اإلستفادة من ىذه الدراسة في تدريس ) مقرر تذوق الموسيقى 

 . مقرر التأليف الغنائي العربي (  -العربية 
 سيد مكاوى ـــــ  فؤاد حداد ــــــ برنامج اذاعى. :الكممات المفتاحية
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 مقدمة
ألجيال " برنامج من نور الخيال وصنع ا إعتمد 

الموسيقي عمى عناصر الفني في تاريخ القاىرة " 
متكاممة ساىمت في إنجاحو بتقديمو بالشكل 
الالئق ، ويعتبر ىذا برنامج  محطة من أىم 
المحطات التى أذاعت العديد من دواوين الشعر 
كاممة لمشاعر  فؤاد حداد ، يصف فييا القاىرة 

، ا مر بيا من أحداث عبر التاريخ العظيمة وم
رنامج العام حيث تم تقديمو من خالل إذاعة الب

م( من ٩988ه ، ٩4٤9خالل شير رمضان عام)
إخراج فتح اهلل الصفتى ، وىذا البرنامج لو المقدمة 
الغنائية الشييرة )أول كالمي سالم( وقام بغنائو 

وقدم من  ،مكاوي في شكل الشاعر الراوى  سيد
خالل الثالثين حمقة العديد من األصوات الجديدة 

لتي شاركتو في الغناء والمواىب الشابة آنذاك ، وا
مثل ليمى جمال وزينب يونس ووجنات فريد وعبد 
الحميد الشريف ، ومن أشير أغاني سيد مكاوي 
والتي قدمت من خالل ىذا البرنامج أغنية ) 
األرض بتتكمم عربي (،ويعتبر ىذا العمل عمل 
ممحمي ممئ بالتراكيب المحنية الشيقة والمعقدة 

 مًا لكافة الممحنينتبر مرجعًا ىاوالمركبة ، ويع
الجدد ، لإلستفادة منو في كيفية النقالت الغنائية 

ات وكان يجب أن يعتبر مرجعًا موسيقيًا ىامًا بمكتب
 .المعاىد والكميات الموسيقية

 مشكمة البحث :
بالرغم من الدور الفعال الذي قام بو كاًل من    

سيد مكاوى كممحن وفؤاد حداد كشاعر فى إثراء 

ربية فى أعمال ليا بصمة واضحة األلحان الع
والتى تتضح من خالل برنامج " من نور الخيال 
وصنع األجيال في تاريخ القاىرة " فى جميع 
المناسبات الوطنية الدينية مثل أغنية " تحيا مصر 
، وال في قمبي إال فمسطين" إال أن األبحاث العممية 
 غير كافية فى التعرف عمى أسموب سيد مكاوى

فى ىذا البرنامج  ر عن كممات فؤاد حدادفي التعبي
اإلذاعي لذا ستقوم الباحثة بدراسة تحميمية ألعمال 

البرنامج   سيد مكاوي التى كان يقدميا فى ذلك
اإلذاعي والتى ىى من كممات فؤاد حداد لمتعرف 

 لعمى أسموب سيد مكاوي في ىذه األعما
 واإلستفادة منو فى تدريس الموسيقى العربية .

 البحث:أهداف 
التعرف عمى أسموب سيد مكاوي في  -1

التعبير عن كممات فؤاد حداد من خالل 
البرنامج اإلذاعي "من نور الخيال وصنع 

 األجيال في تاريخ القاىرة " .
اإلستفادة من أعمال سيد مكاوي وفؤاد  -2

ذاعي في حداد التى تقدم في البرنامج اإل
 .تدريس الموسيقى العربية

اردة فى البرنامج تدوين بعض األغانى الو  -3
 المستخدمة كعينة البحث .

 : أهمية البحث
تكمن أىمية ىذا البحث في إفادة الدارسين 
والباحثين من خالل إلقاء الضوء عمى أىمية 
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اإلستفادة من برنامج "من نور الخيال وصنع 
بعض  األجيال في تاريخ القاىرة " في تدريس

مقرارات الموسيقى العربية " تذوق الموسيقى 
الموسيقى  التأليف الغنائي العربي " –لعربية ا

العربية من خالل التعرف عمى أسموب سيد مكاوي 
في التعبير عن كممات فؤاد حداد عن طريق ) 
الغناء والتمحين (، كذلك محاولة إثراء مكتبة 
الموسيقى العربية ببعض المدونات الموسيقية الغير 

من خالل تدوين األعمال المختارة  الموجودة
  .لمبحث

 أسئمة البحث:
"باآلداء  ما أسموب سيد مكاوي في التعبير -٩

عن كممات فؤاد حداد من خالل  والمحن"
البرنامج اإلذاعي "من نور الخيال وصنع 

 األجيال في تاريخ القاىرة " ؟
ما مدى اإلستفادة من أسموب سيد مكاوي  -2

في البرنامج التعبير عن كممات فؤاد حداد 
اإلذاعي "من نور الخيال وصنع األجيال 

بعض  في تاريخ القاىرة " في تدريس
" تذوق  الموسيقى العربيةمقرارت 

التأليف الغنائي  –الموسيقى العربية 
  العربي " ؟

 ما ىى األغانى التى سيتم تدوينيا ؟ -3
 

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

إستمزمت طبيعة ىذا البحث إستخدام المنيج      
 Content Analysis).الوصفي ) تحميل محتوى ( 

Research Mothed) 
ىو وصف وتفسير الظاىرة المراد دراستيا ، من   

خالل الرصد التكراري لظيور المادة المدروسة 
سواء كانت كممة أو شخصية أو مفردة أو وحدة 

 ص ،م 2٤٤٤اب ، )عمى ماىر خطقياس أو زمن . 
٩6 ) 

 عينة البحث:
ة لحن وأداء من بعض أعمال سيد مختار عينة   

مكاوي وفؤاد حداد في البرنامج اإلذاعي "من نور 
الخيال وصنع األجيال في تاريخ القاىرة" وىى 

 – الكنز – تمتمية سنين –)النور ميتحاوطش 
كان  – يا سامعين – يا ىل ترى –شفتك يا سقا 

 ياما كان (
 ادوات البحث:

  مواقع  –الرسائل العممية  –الكتب
 . االنترنت الموثقة 

 مدّونات موسيقية.  
  وسائل سمعية. 

 محددات البحث:
: شير رمضان عام محدد زمنى - أ

م( )بداية تقديم ٩988ه ، ٩4٤9)
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البرنامج اإلذاعي "من نور الخيال وصنع 
األجيال في تاريخ القاىرة " ،إذاعة 

 البرنامج العام ( .
 جميورية مصر العربية .حدد مكاني : م - ب

  مصطمحات البحث :
 :  التعبير
الطريقة المثمى لألداء الجيد حسب ما كتبو     

المؤلف وأراد أن تكون عميو المقطوعة ، ولو أن 
الناشر يغير ذلك في بعض األحيان لكن مع 

عبد الخالق وآخرون )عطيات  .اإلحتفاظ بالجوىر
 (82 م ،ص٩984، 
 الغناء : لتعبير فىا

ىو التفاعل بين ما يوجد في الموسيقى ذاتيا    
وبين ما يضيفو المؤدي إلييا ، فإذا أضاف إلييا 
كثيرًا دون أن يكون مدربًا فيو معرض لكم ىائل 
من األخطاء غير المقصودة ، وىذا بطبيعة الحال 
ألنو يجيل الصحيح من ىذه اإلضافات ، ولكن 

وظف من يحصل عمى التدريب يمكن أن ي
في المكان  معموماتو في أن يضع كل منيا

 .)عنايات وصفي ،المناسب دون إصراف 

 (.23 م ، ص٩982
 الموال: 

ىو لون من فنون الغناء الشعبي ويعتبر الفن 
الوحيد بين الشعوب الذي يترك أثرا بعيدًا في 

أعماق السامعين وذلك بترافة نظمو وعذب نغماتو 
 (42 )مبادئ التحميل الغنائي ، ص .
 

 -دراسات سابقة مرتبطة بموضوع البحث :
تستعرض الباحثة في ما يمي  بعض       

الدراسات السابقة التي اطمعت عمييا وترتبط 
بموضوع البحث الراىن وتتصل بفكره ،  وذلك بعد 
اإللمام  بالنواحي التي تناوليا من سبقوىا من 

 الباحثين في
مجال التخصص وموضوع البحث، وقامت  

ثة باستعراض ىذه الدراسات موضحًة أىداف الباح
ومنيج وعينة ونتائج كل دراسة ، وقد تم عرض 
ىذه الدراسات حسب التسمسل الزمني من األقدم 

 إلى األحدث :
  بعنوان ولىالدراسة األ : 

"فن القوما والمسحراتي من خالل ألحان 
 سيد مكاوي "

 هدفت تمك الدراسة إلى : 
 التعرف عمى فن القوما . -
 التعرف عمى شخصية المسحراتى . -
التعرف عمى القالب الفني لمصورة   -

الغنائية لممسحراتي من خالل ألحان سيد 
 مكاوى .

 ومن أهم نتائج هذه الدراسة :
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حصر األعمال الغنائية والموسيقية لسيد  -
 مكاوي .

التعرف عمى الخصائص المميزة ألسموب  -
 سيد مكاوى فى التمحين . 

تحميل الموسيقى العربية إفادة الدارس فى  -
 من خالل تحميل أعمال سيد مكاوي .

ت  ت تمك الدراسة ) المنيج الوصفي ( .عبوا 
 ومن أهم نتائج هذه الدراسة:

تميزت ألحانو بالبساطة والعمق فى آن واحد فتجد 
ألحانو من السيل الممتنع وتعرف بصمتو أثناء 

 سماع ألحانو.
البحث  تتفق تمك الدراسة مع تعميق الباحثة :

ي والسيرة الذاتية الحالى فى إستخدام المنيج الوصف
تمك الدراسة مع البحث الحالى  وتتفق لسيد مكاوي

فى التعرف عمى السيرة الذاتية لسيد مكاوي وأىم 
أعمالو الفنية التي قدميا طوال فترة حياتو ، كذلك 
التعرف عمى أسموبو فى صياغة األلحان الغنائية 

نيا فى تحميل الموسيقى العربية لإلستفادة م
معيا فى عينة البحث الحالى البرنامج  وتختمف

صنع األجيال في اإلذاعي " من نور الخيال و 
 .تاريخ القاىرة "

 بعنوانثالثةالدراسة ال : 
"دراســة مقارنــة بــين أســموب كــل مــن إمــام 
عيســـى وســـيد مكـــاوى فـــي صـــيا ة بعـــ  
ألحــان األ نيــة المصـــرية واإلســتفادة منهـــا 

ي تـــــدريس بعـــــ  مقـــــررات الموســـــيقى فـــــ
 العربية"

 هدفت هذه الدراسة إلى :
 السيرة الذاتية لسيد مكاوي . -
   لقاء سيد مكاوى بكبار الشعراء . -
 أىم أعمال سيد مكاوى . -

 ومن أهم نتائج هذه الدراسة :
تناولتتتتت ىتتتتذه الدراستتتتة الستتتتيرة الذاتيتتتتة لستتتتيد مكتتتتاوي 

 وأسموب أداءه في األغنية المصرية .
تبعت  ىذه الدراسة )المنيج الوصفي( وا 

تناولت ىذه الدراستة الستيرة الذاتيتة  تعميق الباحثة :
ن بيا الباحثة في البحث لسيد مكاوي وسوف تستعي

ىتتذه الدراستتة متتع البحتتث التتراىن فتتي  وتتفــقالتتراىن 
عنيتتتتا فتتتتى  وتختمــــفمكتتتتاوى الستتتتيرة الذاتيتتتتة لستتتتيد 

اسموب سيد مكاوى فى البرنامج االذاعى " من نور 
 الخيال وصنع األجيال في تاريخ القاىرة.

 اإلطار النظري:
رتباطها بالموسيقى  دور اإلذاعة المصرية وا 

م ٩935مارس عام  29بدأ أول برنامج نشر فى 
فى )مجمة الراديو( نالحظ طغيان مادة الموسيقى 
الشرقية عمى غيرىا من المواد المذاعة ،ففى خالل 

دقيقة ىى مدة اإلرسال فى الصباح من  75
دقيقة حتى الثانية عشرة لم تبث  45 العاشرة و

اإلذاعة سوى الموسيقى . وفى فترة إرسال الظييرة 
من الثانية إلى عشرين دقيقة وخمس دقائق نشرة 
تجارية ، ثم في فترة اإلرسال الثالثة المسائية من 
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الخامسة حتى الحادية عشرة قرآن كريم لمدة 
صف ساعة ، وعشرون دقيقة حديث طبي ن

لمحكيمة منيرة محمد عمى ، ثم باقي ساعات 
اإلرسال والتى تصل إلى نحو ثالث ساعات 
ونصف عبارة عن موسيقى لمشاىير الموسيقين 
والعازفين ، ومعيد الموسيقى العربية الممكي ، 
وأدوار مثل " ياما انت واحشني" من تمحين 

وقصيدة فيا  المرحوم عثمان ، وحبيت جميل
 .ي وغير ذلك من األعمال الموسيقيةميجتى ذوب

 السيرة الذاتية لسيد مكاوي وفؤاد حداد
 السيرة الذاتية لسيد مكاوي :

ولد سيد مكاوى في أسرة شعبية بسيطة بحي 
عابدين بمدينة القاىرة فى الثامن من مايو عام 

موسيقى ويقتني ،  من أب يعشق سماع الم٩922
األغنية المصرية فى النصف الثاني )اإلسطوانات .

 .(49؛م٩995من القرن العشرين ،
كانت مصادره لتعمم الفن األصيل تتمخص فى 
سماع اإلسطوانات وسماع كبار الفنانين فى ذلك 
الوقت ومن ىؤالء : الشيخ إبراىيم سكر ، الشيخ 
عمي محمود ، الشيخ إبراىيم الفران ، الشيخ محرز 

ستمع إلى الك ثير من المطربين سميمان . وا 
والمطربات منيم : محمد عربي ، سيد درويش 
طنطاوي ، زينب المنصورية ، سيد مصطفى 
محمد صادق . )زين 

 .(٩64،٩65،م2٤٤3نصار،
 

 السيرة الذاتية لفؤاد حداد
( ، أول شاعر ٩985-٩928فؤاد سميم حداد )

مصري يطبع ديوان بالعامية ويقال أنو مؤسس 
ن يعرف نفسو قائاًل " شعر العامية فى مصر وكا

أنا والد الشعراء فؤاد حداد " اطمق عميو كذلك فنان 
الشعب ، وأعتقل عدة مرات . قال عنو وائل عبد 
الفتاح فى وصف شامل " ىو المسيحي الذي كتب 
أحمى أبيات فى مديح القرآن الكريم . والبرجوازى 
الذي إختار أن يتزوج الفقراء ويصادقيم ويكتب 

ف المغرم بأرغوان ، والمفتون عنيم . والمثق
بالفصحى ويختار لغة الشعب طريقة فى إختراع 
الجسور مع ثقافة شعبية عاشت سنوات فى أسر 

 اإلستيالك السريع " .
 : اإلطار التطبيقي

قامت الباحثة بتحميل عينات البحث مقاميًا ومعرفة 
في التعبير باألداء والمحن  سيد مكاوى أسموب أداء
من اإلذاعي برنامج ال في وفؤاد حداد عن كممات 

 .نور الخيال وصنع األجيال في تاريخ القاىرة 
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      عينة البحث
 الكنز

 ألحان وأداء : سيد مكاوى كممات : فؤاد حداد
 وفي البستانتحت السما الواحدة  - يا سامعين أبناء بمد واحدة
 عمى الغيطان لمسنبمة المضفور - من الكافورة تنقل العصفورة
 فرط الحنان قال يا كريم - تكسر عيدان المية فوق النافورة
 يا حامد إستفتح بقمب سميم - جت في الودان كل الذنوب مغفورة
 معنى المعاني ونزىة األنظار - النور مقسم أحسن التقسيم

 طمع الرغيف والشمس واألزىار - إبراىيم والشرق جاور فرن عم
 نادى المنادي ع الرطب والخضار - أصل المعايش أصميا بالنيار
 يا كل دي الجنة ودار النعيم - بحس أزين من أسامي الحريم
 في دولة المماليك يشموا النسيم - أىل الحرف الحمالين والتجار
 وبيسألوا الكنز فينمع الخيال  - وفي ألف ليمة يطمعوا ألف رحمة
 قولة حتوحشني وقولة حتحمى - ما بيعرفوش الكنز بين اإليدين
 والكدب أخضر في الزمان القديم - تودع الشطار بغمزة عين
 وعشان نقول أمثال ونضربيا - كل التاريخ مكتوب بحبر أليم
 يا حسرة العجبة في إيد اليتيم - البد من مقتول يجربيا

 الناس بتاكل بعض مش واكل - القايلالمصري ىو الشاعر 
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 البطاقة التعريفية : 
 الكنز اسم العمل
 عمل وطنى الموضوع

  نائي اليفتنوع الـ
 موال القالب

ات واألجناس المقام
 المستخدمة

جنس  التام عمى درجة الراست+مقام النكريز عمى درجة الحسيني مع الركوز 
جنس النهاوند  عجم عمى درجة الراست مع الركوز التام عمى درجة الراست+

طبع مقام النهاوند عمى  عمى درجة الراست مع الركوز المؤقت عمى درجة النوا+
 النوا مع الركوز المؤقت عمى درجة الكرد+

 موايز +أدليب  نائي ٩ عدد الموازير
 ن درجة اليكاة صعودًا إلى درجة سنبمةم المساحة الصوتية
 قرار + وسطى + جوابات المنطقة الصوتية

 تركيب البنائي لمعمل الفني : ال
 4(9م ) –  (٩)أناكروز من : "مقدمة موسيقية"  

 :أدليب  نائي منقسم إلى أجزاء 
 تحت السما الواحدة وفي البستان - يا سامعين أبناء بمد واحدة الجزء االول:

 عمى الغيطان لمسنبمة المضفور - الكافورة تنقل العصفورةمن  
 فرط الحنان قال يا كريم - تكسر عيدان المية فوق النافورة 
 

 يا حامد إستفتح بقمب سميم - جت في الودان كل الذنوب مغفورة الجزء الثاني:
 معنى المعاني ونزىة األنظار - النور مقسم أحسن التقسيم 
 

 طمع الرغيف والشمس واألزىار - والشرق جاور فرن عم إبراىيم الجزء الثالث:
 

 نادى المنادي ع الرطب والخضار - أصل المعايش أصميا بالنيار الجزء الرابع:
 يا كل دي الجنة ودار النعيم - بحس أزين من أسامي الحريم 
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 النسيمفي دولة المماليك يشموا  - أىل الحرف الحمالين والتجار الجزء الخامس:

 مع الخيال وبيسألوا الكنز فين - وفي ألف ليمة يطمعوا ألف رحمة 
 

 قولة حتوحشني وقولة حتحمى - ما بيعرفوش الكنز بين اإليدين الجزء السادس:
 والكدب أخضر في الزمان القديم - تودع الشطار بغمزة عين 
 وعشان نقول أمثال ونضربيا - كل التاريخ مكتوب بحبر أليم 
 يا حسرة العجبة في إيد اليتيم - البد من مقتول يجربيا 
 

 الناس بتاكل بعض مش واكل - المصري ىو الشاعر القايل الجزء السابع:
 

 التحميل المقامي لمعمل الفني : 
 4 (٩م ) –  (1)أناكروز من : "مقدمة موسيقية" 

 درجة الراست .إستعراض لمقام النكريز عمى درجة الراست مع الركوز التام عمى 
 تحت السما الواحدة وفي البستان - يا سامعين أبناء بمد واحدة الجزء االول:

 عمى الغيطان لمسنبمة المضفور - من الكافورة تنقل العصفورة 
 فرط الحنان قال يا كريم - تكسر عيدان المية فوق النافورة 

 التام عمى درجة الراست .الجزء األول تصوير لجنس عجم عمى درجة الراست مع الركوز 
 يا حامد إستفتح بقمب سميم - جت في الودان كل الذنوب مغفورة الجزء الثاني:

 معنى المعاني ونزىة األنظار - النور مقسم أحسن التقسيم 
 الجزء الثاني إستعراض لجنس النياوند عمى درجة الراست مع الركوز المؤقت عمى درجة النوا .

 طمع الرغيف والشمس واألزىار - جاور فرن عم إبراىيم والشرق الجزء الثالث:
 لمقام النكريز عمى الراست مع الركوز التام عمى درجة الراست .إستعراض الجزء الثالث 
 نادى المنادي ع الرطب والخضار - أصل المعايش أصميا بالنيار الجزء الرابع:

 النعيميا كل دي الجنة ودار  - بحس أزين من أسامي الحريم 
 إستعراض لمقام النكريز عمى درجة الراست مع الركوز المؤقت عمى درجة النوا . الجزء الرابع
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 في دولة المماليك يشموا النسيم - أىل الحرف الحمالين والتجار الجزء الخامس:
 مع الخيال وبيسألوا الكنز فين - وفي ألف ليمة يطمعوا ألف رحمة 

 إستعراض لجنس النياوند عمى النوا مع الركوز المؤقت عمى درجة الحسيني . خامسالجزء ال
 قولة حتوحشني وقولة حتحمى - ما بيعرفوش الكنز بين اإليدين الجزء السادس:

 والكدب أخضر في الزمان القديم - تودع الشطار بغمزة عين 
 وعشان نقول أمثال ونضربيا - كل التاريخ مكتوب بحبر أليم 
 يا حسرة العجبة في إيد اليتيم - من مقتول يجربيا البد 

إستعراض لطبع مقام النياوند عمى الكرد مع الركوز المؤقت عمى درجة الكرد مع لمس درجة  السادسالجزء 
 الحصار .

 الناس بتاكل بعض مش واكل - المصري ىو الشاعر القايل الجزء السابع:
 مقام النكريز عمى الراست مع الركوز المؤقت عمى درجة البوسميك.السابع الرجوع إلى المقام األساسي الجزء 

 التعبير بالتحميل عن الكممة بالمحن واألداء :
 الجزء األول :

 
 

حروف  حروف المد المقطع الغنائي
 التفخيم

الالم 
 الشمسية

الالم 
 القمرية

حروف 
 ُ َنة

أسموب 
 المنادة

التقطيع 
 العروضي

يا سامعين أبناء بمد 
السما واحدة تحت 

 الواحدة وفي البستان

يا ، سامعين 
،أبناء ،واحدة 
 ، السما ، ،

يا  --- الواحدة السما، ---
 سامعين

يا سامعين 
أبناء بمد 
 واحد

        تحت السما الواحدة

من الكافورة تنقل 
العصفورة عمى 
الغيطان لمسنبمة 

 المضفورة

الغيطان ،  الغيطان
 المضفورة

الكافورة،  ---
العصفورة 

الغيطان ، 
 ،المضفورة

من  --- ---
الكافورة 
تنقل 
 العصفورة
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 الجزء الثاني :
حروف  حروف المد المقطع الغنائي

 التفخيم
الالم 
 الشمسية

الالم 
 القمرية

حروف 
 ُ َنة

أسموب 
 المنادة

التقطيع 
 العروضي

جت في الودان كل 
 الذنوب مغفورة

يا حامد إستفتح 
 بقمب سميم

الودان ، 
مغفورة ، 

 سميم

 --- يا حامد --- الودان الذنوب مغفورة

النور مقسم أحسن 
 التقسيم

معنى المعاني ونزىة 
 األنظار

النور ، 
المعاني ، 
 األنظار

مقسم ، 
التقسيم ، 
 األنظار

النور ، 
 التقسيم

المعاني 
 ،

 األنظار

النور مقسم  --- ---
أحسن 
 التقاسيم

 الجزء الثالث :
حروف  حروف المد المقطع الغنائي

 التفخيم
الالم 
 الشمسية

الالم 
 القمرية

حروف 
 ُ َنة

أسموب 
 المنادة

التقطيع 
 العروضي

والشرق جاور فرن 
 عم إبراىيم

طمع الرغيف 
 والشمس واألزىار

جاور 
،إبراىيم ، 
الرغيف ، 
 األزىار

الشرق ، 
 طمع

الشرق 
،الرغيف ، 
 الشمس

والشرق  --- --- األزىار
جاور فرن 

عم 
 أبراىيم
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 الرابع :الجزء 
حروف  حروف المد المقطع الغنائي

 التفخيم
الالم 
 الشمسية

الالم 
 القمرية

حروف 
 ُ َنة

أسموب 
 المنادة

 التقطيع العروضي

أصل المعايش 
 أصميا بالنيار

نادى المنادي ع 
 الرطب والخضار

المعايش ، 
أصميا ، 

بالنيار ، نادى 
 ، المنادى

أصل ، 
أصميا 
 ،

الرطب 
 ،

 الخضار

النيار ، 
 الرطب

المعايش 
 ،

المنادى 
 ،

 والخضار

نادى المنادي ع  --- ---
 الرطب والخضار

بحس أزين من 
 أسامي الحريم

يا كل دي الجنة 
 ودار النعيم

أسامي ، 
الحريم ، يا ، 
 دار ، النعيم

الحريم ،  النعيم ---
 الجنة

بحس أزين من  يا كل ---
 أسامي الحريم

 الجزء الخامس:
حروف  المدحروف  المقطع الغنائي

 التفخيم
الالم 
 الشمسية

الالم 
 القمرية

حروف 
 ُ َنة

أسموب 
 المنادة

 التقطيع العروضي

أىل الحرف 
 الحمالين والتجار
في دولة المماليك 

 يشموا النسيم
 

الحمالين ، 
التجار ، 
يشموا ، 
 النسيم

التجار ،  ---
 النسيم

الحرف ، 
الحمالين ، 
 المماليك

أىل الحرف  --- يشموا
 والحمالين والتجار

وفي ألف ليمة 
يطمعوا ألف رحمة 
مع الخيال وبيسألوا 

 الكنز فين

أسامي ، 
الحريم ، يا ، 
 دار ، النعيم

الحريم ،  النعيم ---
 الجنة

وفي ألف ليمة  --- ---
 يطمعوا ألف رحمة
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 الجزء السادس :
حروف  حروف المد المقطع الغنائي

 التفخيم
الالم 
 الشمسية

الالم 
 القمرية

حروف 
 ُ َنة

أسموب 
 المنادة

التقطيع 
 العروضي

ما بيعرفوش 
 الكنز بين اإليدين
قولة حتوحشني 
 وقولة حتحمى

بين ، 
اإليدين ، 
حتوحشني ، 
قولة ، 
 حتحمى

الكنز ،  --- قولة
 اإليدين

 --- --- حتوحشني

تودع الشطار 
بغمزة عين              

والكدب أخضر 
 في الزمان القديم

 

الشطار ، 
الزمان ، 
 القديم

الشطار 
، غمزة 
 ،

أخضر 
 ، القديم

الشطار 
 ، الزمان

الكدب ، 
 القديم

--- --- --- 

كل التاريخ 
 مكتوب بحبر أليم
وعشان نقول 
 أمثال ونضربيا

التاريخ ، 
 أليم ، عشان

نقول ، 
 نضربيا

وعشان نقول  --- --- --- التاريخ
 أمثال ونضربيا

البد من مقتول 
 يجربيا
العجبة يا حسرة 

 في إيد اليتيم

البد ، مقتول 
 ، يا ، اليتيم

العجبة ،  --- مقتول
 اليتيم

يا  
 حسرة

البد من مقتول 
 يجربيا
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 الجزء السابع : 
حروف  المقطع الغنائي

 المد
حروف 
 التفخيم

الالم 
 الشمسية

الالم 
 القمرية

حروف 
 ُ َنة

أسموب 
 المنادة

التقطيع 
 العروضي

المصري ىو 
 الشاعر القايل

الناس بتاكل بعض 
تاكل بعض تاكل 

 بعض

الشاعر 
، القايل 

، 

المصري 
، القايل، 
 بعض

المصري  الناس
 ، القايل

الناس بتاكل  --- ---
بعض تاكل 
بعض تاكل 

 بعض

مش  مش واكل
 واكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

 مش واكل --- --- --- --- --- واكل
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 التعبير بالتحميل عن الكممة بالمحن واألداء :
التعبير عن الكممة إستخدم الشيخ سيد مكاوى 

لمتعبير عن الحرية وعدم مقدرة  باألداء والمحن
اإلستعمار والنكسة عمى كبت صوت الشعب الذي 

يا سامعين مات )بكم عبر عنو الشاعر فؤاد حداد 
الشعب وقدرتو إتحاد ( كناية عن  أبناء بمد واحدة

عمى أخذ قراراتو  حيث إستخدم الشيخ سيد مكاوي 
التصاعد  بأصوات متسمسمة متصاعدة و بقفزات 

ونحو األسفل كما في صوتية معبرة نحو األعمى ،
) الفجر قال يا كريم( كأنو يتطمع لبداية يوم جديد 

االمتدادات الصوتية واالسترسال  اً ستخدمم داعياً 
، ثم بدأ يتحدث عن ىذه الدعوة (  كريمفي ) يا 

بتسمسل لحني صاعد في كممة ) الودان (  وكأنو 
ينبو الشخص الحامد بأسموب مناداه ليقول ) يا 
حامد إستفتح بقمب سميم ( ويحكي لو عن عظمة 
الخالق في تقسيم أنوار السماء ثم قفمة مؤقت 

صاعد في كممة ) األنظار ( ثم بتسمسل لحنى 
يرجع مرة أخرى ليتحدث عن ما عمى األرض 
ويختم بنياية ) األزىار ( ثم يتحدث عن اليوم في 
الصباح عن المنادي الذي قصد بو بائع الخضار 
الذي يقسم تقسيم عروضي في ندائو عمى 
الخضروات التي بحوذتو ) نادى المنادى ع لرطب 

الحريم (   والخضار بحس أزين من أسامي
ى أصوات لحنية صاعدة المرة الثانية  فويكررىا 

ثم تتغير الحالة فيتحدث ( نادى)وىابطة في كممة 
عن طمع اىل الحرف والحمالين والتجار الذين 
يتخيمون وجود الكنز يعبر عنو في تكرار المحن 

)في دولة المماليك يشموا النسيم ( ، )مع الخيال 
ا يبدأ بأصوات وبيسألوا الكنز فين (  عندى

متسمسمة متصاعدة ) مبيعرفوش الكنز بين اإليدين 
قولة ىتوحشني وقولة ىتحمى ( ، ثم عبر عن 
مدى ألمو وتأثره بألم الكذب والتاريخ بتكرار المحن 
في حالة شجن وحزن ) والكدب أخضر في الزمان 
القديم ، كل التاريخ مكتوب بحبر أليم ( ثم أصوات 

) يا حسرة العجبة في  متسمسمة ىابطة في جممة
إيد اليتيم ( دليل عمى الحسرة وتنكيس الرأس  ، ثم 
يتحدث عن المصري بنبر ىادئ ) المصري ىو 
الشاعر القايل ( ثم نبر قوي مع تكرار كممة ) 
الناس بتاكل بعض ( في أصوات متسمسمة ىابطة 
ثم التكرار مرتين لكممة ) مش واكل ( في المرة 

تامة ىابطة ثم تكرار  األولى في مسافة خامسة
الكممة مع المد والياية لتأكيد كممتو ) مش واكل ( 
إلتزم الشيخ سيد مكاوى بالتقطيع العروضي مع 
اإليقاعات. تميز أسموب الشيخ سيد مكاوي 
باإللتزام بالتقطيع العروضي واإللتزام بمخارج 

 الحروف واإللتزام بتنظيم النفس .
 الحالىيوصى البحث .التوصيات والمقترحات

 بما يمى.
  العمل عمى جمع اعمال برنامج " من نور

الخيال وصنع األجيال في تاريخ القاىرة " 
بشكل خاص وكل األعمال الفنية في 
مدونات وشرائط كاست لخاصة بأعمال 
الشيخ سيد مكاوى بشكل عام ووضعيا في 
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مكتبات الكميات والمعاىد الموسيقية 
الشباب المتخصصة لتكون في متناول كل 

الدارسين والمتخصصين والمحافظة عمييا 
 من اإلندثار .

  محاولة تدوين أكبر قدر ممكن من أعمال
الشيخ سيد مكاوي وتوزيعيا عمى المكتبات 
حتى يتثنى لمدارسين والميتمين من 

 اإلطالع عمييا . 
  حث أجيزة اإلعالم عمى إعادة إذاعة

برنامج " من نور الخيال وصنع األجيال 
 خ القاىرة .في تاري

  حث الدوائر العممية ولجيات األكاديمية
عمى إدراج سيد مكاوى في مناىج تاريخ 
الموسيقى العربية بشكل أكبر من ذلك 
وفؤاد حداد في كميات اآلداب والجيات 

 الميتمة بالشعر .
  حث الدارسين والممحنين الشباب عمى

اإلستفادة من أسموب تعبير سيد مكاوى 
ثمة ألعمال سيد في تقديم أعمال مما

 . مكاوى
   وضع المزيد من األعمال الفنية الخاصة

بسيد مكاوى في التعبير عن كممات فؤاد 

حداد بالمسابقات الخاصة بالمدارس 
 والجامعات .
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مراجعال  
القاموس الموسيقي ، م(. ٩992) أحمد بيومى-

وازرة الثقافة ، المركز الثقافى الموسيقي ،  
 دار األوبرا المصرية .

م( . "اإلستفادة 2٤٩6باسم عاطف عبد الحميد )-
من البرنامج اإلذاعي "غواص في بحر 
النغم" لعمار الشريعي في تدريس مادة 

تحميل الموسيقى العربية" ، رسالة 
ماجستير غير منشورة ، كمية التربية 
 الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة .

م( . "أوراق 2٤٤6حازم محمد ، إيياب حامد )-
لعربية ، آدم أونالين ية في الموسيقى ابحث

 ، القاىرة 
م( . صحبة العشاق ، رواد ٩969خيري شمبي )-

الكممة والنغم ، الييئة المصرية العامة 
 لمكتاب .

م( . " أثر 2٤٤5ريم كمال عبد الفتاح درويش )-
مدرسة زكريا أحمد في التمحين عمى 

بعض أعمال ممحنى النصف الثاني من 
"  ، رسالة ماجستير غير القرن العشرين 

منشور ، كمية التربية الموسيقية ، جامعة 
 حموان .

م( . "فن القوما 2٤٤6عفت أحمد حسن عالم )-
والمسحراتي من خالل ألحان سيد مكاوى " 

، بحث منشور ، مجمة عموم وفنون 
الموسيقى ، كمية التربية الموسيقية ، 

 الجزء الثاني . ٩4جامعة حموان ، مجمد 

م( ." فن ٩984ن )عبد الخالق وآخرو  عطيات-
تربية الصوت وعمم التجويد " ، مكتبة 

 األنجمو المصرية ، القاىرة .
م( . " كاتشيني ٩982عنايات وصفي )-

والموسيقى الجديدة " ، بحث منشور ، 
مجمة دراسات وبحوث ، كمية التربية 
 الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة 

م( . " دراسة 2٤٩6سعيد عبد الفضيل أحمد )-
مقارنة بين أسموب كل من إمام عيسى 
وسيد مكاوى في صياغة بعض ألحان 
األغنية المصرية واإلستفادة منيا في 

تدريس بعض مقررات الموسيقى العربية ، 
رسالة دكتوراه غير منشور ، كمية التربية 
 النوعية ، جامعة جنوب الوادى ، قنا .

لغناء العربي م( . موسوعة ا٩999محمد قابيل )-
في القرن العشرين ، الييئة العامة لمكتاب 

 ، القاىرة 
م( .أساسيات 2٤٤8منى عبد العزيز أمين )-

تمحين الغناء العربي في القرن العشرين ، 
رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية 

 الموسيقية ، جامعة حموان ، القاىرة .
حميل م( . المقدمة في تذوق وت٩995نبيل شورة )-

الموسيقى العربية ، مصر لمخدمات 
 العممية ، القاىرة .

م( . "دراسة تحميمة 2٤٤7وائل وجيو طمعت )-
لبعض ألحان سيد مكاوى واإلستفادة منيا 

في تحميل الموسيقى العربية " ، رسالة 
 ماجستير غير منشور ، كمية التربية

النوعية قسم التربية الموسيقية ، جامعة 
عين شمس .
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