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عن املركز الوطن������ي للوثائق، صدر مؤخراً 
كت������اب »ش������ذرات غنائي������ة م������ن الذاكرة 
الش������فوية اليمني������ة«. وه������و كت������اٌب مت 
اإلعداد له منذ سنوات طويلة، وبُذلت 
في������ه جهوٌد حثيث������ة ومتأنية جلمع ما 
توارثته الذاكرة الشفهية اليمنية من 
أغان وأهازيج ش������عبية، في ش������كل 
أبيات شعرية مستقلة مت ترتيبها 
املناطق  أبجدي������اً، من مختل������ف 
اليمنية والشرائح االجتماعية. 
وقد أعد الكتاب، الذي جاء في 

159 صفحة من القطع املتوسط، كلُّ 
من األديب محمد قاس������م املتوكل، واألستاذ القدير 
عل������ي أبو الرجال الذي عرفناهوما يزال، ش������غوفاً، 
بتوثيق التاريخ والتراث اليمني خالل سنوات كثيرة 
من العمل، وأخيراً عب������ر ما يقوم به املركز الوطني 
للوثائق الذي يترأسه. كما شارك في إعداد الكتاب 

وترتي������ب األبيات األديب عبد احلميد محمد 
املهدي. 

في ه������ذا الكت������اب نق������رأ ما 
س������معناه، وما لم نس������معه، من 
والعاش������قني،  الرع������اة  أغان������ي 
والنس������اء اللوات������ي زرع������ن األمل 
ف������ي وجه الظالم، اللواتي رس������من 
آالمه������ن وأحالمه������ن في ش������اعرية 
، وعاشقات أطلقن  بديعة. أمهاٌت ُكنَّ
صرخاته������ن من وراء النوافذ. لم يذبل 
توقهن للحرية رغم عطش االنتظار ملن 
سافروا بحثاً عن لقمة العيش. ولم يسكت 

خفقان قلوبهن رغم وحشة احلياة.

أب���ه أبه)1( خ���ّزن)2( ولف قاتك
والع���ز والناموس ف���ي بناتك 

� � �   

عندما تلب�س الذاكرة ثيابها...!

عر�ض:  همدان دماج

»تستيقظ احلقيقُة في الطبيعة عاريًة.
في الكتاب، تلبس ثيابها«. 
أدونيس



174

ات
بع
متا

ال����ع����امي)3( واط������رح  أزورك  أش���ت���ي 
واّقّبَلْك ف���ي الثغر وانت نامي 

� � �   
حنيني وزاد  ق���ل���ب���ي  ي�����ا  ح���ن���ي���ت 

ال عد نفع)4( عهدي وال مييني 

� � �   
ش����بَّ ال��ن��ف��ي��ر وم����ا دري�����ت م���ا قال

احل���ب فتن���ة والف���راق َقّتال.
أغان تناقلتها الشفاه في القرى واملدن عبر سنوات، 
وحفظتها ذاكرة شعب عريق لم تهزمه ظروف الزمن 
وال قس������وة احلياة. أغان كتبت بحساس������ية مرهفة 
متتزج فيها العاطفة بالطرفة، وميتزج فيها اخلاص 
بالعام، مؤرخة للزمان واألحداث التاريخية واألمكنة 
واملفردات احمللية التي استمتعنا باسترجاع بعضها 
من الذاكرة، والتعرف عل������ى بعضها اآلخر، خاصة 
وقد امتألت الهوامش بش������رح معانيه������ا وخلفياتها 

التاريخية.
ي���ا رادي�����و ل��ن��دن ي���ا ع��ال��ي الصوت

قل للحبيب يرجع قد شايجي)5( موت

� � �   
ال������ب������ازي������ة)6( ق�����د ب���ط���ل���وا ه���واه���ا 

م���ا ب���ش ح���ا وال��������وزوزي ق��ف��اه��ا)7( 

� � �   
ن)8( ب���ن���در ع�����دن ي����ا ري���ت���ن���ي م����ع����دِّ

ن  ري��ت��ن��ي ج��ن��ب احل��ب��ي��ب مخزِّ ي���ا 

� � �   
امل����خ����ادر  وال����ث����ال����ث����ة  وإب  ج���ب���ل���ة 

اخل���واط���ر ���ي  ت���س���لِّ ال���س���ف���ال  وذي 

� � �   
ق���د ق��ل��ت ل���ك م����اش����ي)9( وق��ل��ت إاّل

ِق����ّا)10(. الزبيب  ب��ن  يخلطوش  م��ا 

هي أغان وأهازيج لذاكرة ش������فوية؛ لكنها حلس������ن 

احل������ظ لم تعد كذلك بع������د أن تضمنها هذا الكتاب 
البديع، ولم نعد نخشى عليها من الضياع في أمواج 
الزمن الذي يسير بوتيرة ال جتاريها قوارب الذاكرة. 
ها هي إذاً أغاني آبائنا وأمهاتنا محفوظة لنقرأها 

وتقرأها األجيال القادمة. 
ب��ال��ل��ه ع��ل��ي��ك ي���ا ط��ي��ر ي���ا رم����ادي 

ُص���������فَّ اجل�����ن�����اح وردن����������ي ب�����ادي 

� � �   
الطريقن  م��ف��رق  ش��اس��اي��رك)11( ال 

الوريدين  م��ن  ي��ق��رح  ق�����رح)12(  وم���ن 
ش��ام��وت ع��ط��ش وامل����اء ق��ب��ال عيني 

وبيني.  ب��ي��ن��ه��م  أح����ك����م  رب  ي����ا   
وأخيراً، وكما يعكسه عنوان الكتاب، ما تزال هناك 
أغاٍن ش������عبية أخ������رى تتناقلها الش������فاه وتنتظر من 
يخلصها من مصيره������ا املجهول، آملني أن تتضافر 
جه������ود جميع املهتمني بهذا الل������ون الفني لتدوينها، 
علها جتد مكانها في إصدار جديد من هذا الكتاب 

املهم واملمتع في آن واحد.  

هوامش
)1(  أبي أبي.

)2( خزن: أمضغ القات.
)3( العالمي: العالمات.

)4( ال عد نفع: لم ينفع.
)5( قد شايجي: سوف يأتي.

)6( البازية: األم احلاضنة.
)7( الوزوزي قفاها: صغيرها ال يفارقها.

)8( معّدن: مسافر باجتاه عدن.
)9( ماشي: ال.

)10( قال: فول مجفف.
)11( شاسايرك: سأسير معك.

)12( قرح: انفجر غيظاً.


