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وزارة الثقافة تفصل في نزاع بین شاعرین شعبیین حول ملكیة قصیدة غناھا
احمد فتحي مؤخرا

 

 
السبت 23 فبرایر 2019 04:52 مساًء

(عدن الغد) خاص :

فصلت إدارة المصنفات الفنیة والملكیة الفكریة
بوزارة الثقافة في النزاع المحتدم حول الملكیة

الفكریة لقصیدة شعریة شعبیة شھیرة بین أسرة
الشاعر الشبواني محمد عوض باكر والشاعر

صالح عباد األحمدي من محافظة البیضاء

وقررت الوزارة منح حق الملكیة الفكریة
لقصیدة "ابشرك یاسالم الحال سالم" للشاعر
الشعبي محمد عوض باكر من أبناء منطقة
خورة بمدیریة مرخة السفلى محافظة شبوة
بشھادة تسجیل حملت الرقم 1 للعام 2019.

واخذ النزاع على ملكیة القصیدة حیزا كبیرا
على منصات التواصل االجتماعي.

 

وفي ھذا الصدد قال االخ محمد سالم األحمدي
مدیر عام مكتب الثقافة بمحافظة شبوة:.

ھناك شاعر یدعى صالح األحمدي من رداع
بمحافظة البیضاء ادعى انھ ھو قائل قصیدة
ابشرك یاسالم الحال سالم التي قالھا الشاعر

محمد عوض بن باكر قبل أكثر من خمسین عام
وذلك عند تعرض منزلھ لحریق ھائل قضاء

على المنزل ومافیھ وأراد طمأنة ابنھ سالم
المتواجد خارج البالد بعد الحادث.

حیث وجد الفنان الكبیر احمد فتحي القصیدة
منشورة على النت فاعجب بھا وقرر تلحینھا

وغنائھا فنشر إعالنا یبحث خاللھ عن صاحبھا.

وھنا تواصل معھ الشاعر صالح األحمدي
مدعیا ملكیتھ للقصیدة مقدما لھ تنازال رسمیا معمدا من جھات رسمیة.



2/27/2019 | طباعةوزارة الثقافة تفصل في نزاع بین شاعرین شعبیین حول ملكیة قصیدة غناھا احمد فتحي مؤخرا عدن الغد 

http://adengad.net/printpost/369104/ 2/4

ففوجئنا بالقصیدة مغناه بصوت الفنان أحمد فتحي ومذیلھ باسم الشاعر األحمدي.

واضاف: فؤجئنا بذلك على الرغم اننا تواصلنا مع الفنان أحمد فتحي قبل ذلك وحذرناه ان القصیدة مسروقة وھي لشاعر شبواني ولكنھ لم یعر
تحذیرنا اي اھتمام.

 

وقال مواصال: وھنا كان لزاما علینا كقیادة لمكتب الثقافة بالمحافظة التحرك ودحض ادعاء األحمدي وإستعادة حق شبوة وشاعرھا الكبیر.

 

والحمد � كان التوفیق حلیفنا فبعد جولة مارثونیة من البحث و الفحص والتدقیق وتقدیم كل مالدینا من ادلة وبراھین لالدارة العامة للمصنفات
والملكیة الفكریة بوزارة الثقافة قالت الوزارة كلمة الفصل واصدرت شھادة تسجیل رقم (1) لسنة 2019م لقصیدة (ابشرك یاسالم الحال سالم)

باسم شاعر شبوة محمد بن باكر وبھذا اصبحت القصیدة موثقة ومسجلة لدى وزارة الثقافة بالجمھوریة الیمنیة وستكون ساحة القضاء المصري
ھي ساحة معركتنا القادمة الستعادة الحقوق الشبوانیة..

واختتم مدیر مكتب الثقافة بشبوة تصریحھ بالقول:

نعتزم اللجؤ للقضاء المصري ومقاضاة كل من یتجاھل الحقوق األدبیة والفكریة لشاعر القصیدة الحقیقي وسنطالب بتثبیت الحقوق األدبیة
والمادیة للشاعر وتعویض ورثة الشاعر محمد عوض باكر عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بھم والناتج عن سرقة قصیدة جدھم وفقا

للقانون ولوائح المصنفات الفنیة وحمایة الحقوق والملكیة الفكریة

 

وقام عدد من الفنانین آخرھم الموسیقار احمد فتحي بتلحین القصیدة وغنائھا.

 

 

 

و القصیدة المتنازع علیھا "نصھا" :

 

رك یاســـالم الحال سـالم أبشِّ

بفضل ربــي والنوایـا السلیمة

العــمر فسحة واللیالي غـنایم

والعافیة یاســالم اكبر غنیمــة

والنصر حــلم الـكل والكل حالم

والیاس في كـل المواقف ھزیمة

اھـــل المكارم یزرعون المكارم

واھل الشتایم یحصدون الشتیمة

والعدل مایــأتي على ید ظالم
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وكل ظالم لــھ نھایـة وخیمة

والغنــى دایم وال فقــر دایم

والعــز عنوان الحیاة الكریمة

والمعرفة سلطان والعقل حاكم

والصبر میزان العقول الحكیمة

والناس یا ابن الناس جاھل وعالم

ھـــذا یھد اسمھ وھــذا یقیمھ

في نـــاس یتفھَّم وھو غیر فاھم

وناس فاھم.. بس مثل البھیمة

تلقــاه في الدنیا علیھا یزاحم

والیمیِّز صـاحبھ من غــریمھ

وناس في وجھك یقیم الوالیم

وفي غیـــابك ینتفك بالنمیمة

وناس في الظاھر ُمصلِّي وصایم

والباطنة ماغیر ربــي علیمھ

وناس لو حامت علیھ الحوایم

تھ والعزیمة بأســھ شدید وھّمِ

یصون وجھھ من سواد اللوایم

ط في صـــداقة حمیمة وال یفّرِ

وھكذا یابــوك حــال األوادم

اآلدمي ماھو بجسمھ ودیمــة

في ناس دایم في حیاتھ مساھم

وناس یاســالم حیاتھ جــریمة

شتان مابین الجبــل والتھایم

وفرق بین المثمرة والعقیمة

یارب لحیة تنحلق بالدراھم

ورب لحیة ما تقدر بقیمة



2/27/2019 | طباعةوزارة الثقافة تفصل في نزاع بین شاعرین شعبیین حول ملكیة قصیدة غناھا احمد فتحي مؤخرا عدن الغد 

http://adengad.net/printpost/369104/ 4/4

 

*من / احمد بوصالح

 

/http://adengad.net/news/369104
{year} © جمیع الحقوق محفوظة عدن الغد


