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زيد مطيع دماج

عراب الرواية اليمنية

ريا اأحمد

قامة

�سريته الذاتية:

كّتاب  اأ�صهر  من  دماج  مطيع  زيد  يعترب 

كونه  جانب  اإىل  اليمن،  يف  والرواية  الق�صة 

�صخ�صية اجتماعية و�صيا�صية بارزة. من مواليد 

اإب عام ١٩٤٣، وهو جنل  »النقيلني« حمافظة 

بن  مطيع  ال�صيخ  املعروف  الثوري  املنا�صل 

عبداهلل دماج.

ورواية  ق�ص�صية،  جمموعات  خم�س  له 

عدد  اإىل  ُترجمت  التي  »الرهينة«  هي  �صهرية 

اأهم  �صمن  اختيارها  العامليةومت  اللغات  من 

وكتاب  الع�رصين،  القرن  عربية يف  رواية  مائة 

اإىل جانب  �رصدي بعنوان »االنبهار والده�صة«، 

عدد كبري من املقاالت ال�صيا�صية واالجتماعية، 

وق�ص�س وروايات حتت الطبع.

�س معظم اأعماله االإبداعية يف املدار�س 
ّ
ُتدَر

واجلامعات. تويف يف ٢٠ مار�س ٢٠٠٠م بعد 

باأعمال  والعربية  اليمنية  ال�صاحة  اأثرى  اأن 

اإبداعية اأو�صلته اإىل العاملية.

 

عن الرهينة التي حررت الإبداع اليمني:

رواية  والنقاد  الكتاب  من  الكثري  تناول 

عما  دقيقة  بتفا�صيل  تتحدث  التي  »الرهينة« 

كان جمهواًل داخل ق�صور االإمام، وف�صح الكثري 

من االحداث، وال �صيما ما يدور يف اأروقة حرمي 

وميكنه  �صبيًا  يزال  ما  الرهينة  كون  الق�رص 

التنقل بحرية يف اروقة الق�رص.

عندما نتحدث عن هذه الرواية وما و�صلت 

باأن  التذكري  من  بد  فال  عاملية  �صهرة  من  اإليه 

تلك ال�صهرة كانت يف وقت كان اليمن غائبًا، اأو 

�صبه غائب، عن امل�صهد الثقايف واالأدبي عربيًا 

وال  انرتنت  �صبكة  حينذاك  يكن  مل  اإذ  وعامليًا، 

تاأ�صرية  اأعطت  التي  اجتماعي  توا�صل  مواقع 

كانت  اليوم.  حا�صل  هو  كما  كاتب  الأي  مرور 

الرواية وحدها، مبو�صوعها ولغتها ال�صل�صة، من 

قفز بالرواية وكاتبها من املحلية اإىل العاملية.

 اأ�سداء عربية عن الرهينة:

�س عامليًا
ّ
»الرهينة« رواية مينية ُتكر

مايا احلاج - �صحيفة احلياة

العالية  باأبراجها  الفخمة  الق�صور  ُت�صّكل 

الكثرية و�صالملها املخفية وجارياتها  وغرفها 

�صاحرة  )تيمة(  مو�صوعة  وخّدامها،  ا�صها 
ّ
وحر

واإن  ومكان.  زمان  كّل  يف  اإليها،  النا�س  ت�صّد 

االجنذاب  هذا  اأ�صباب  يف  البحث  حاولنا 

حتى  اأو  ال�صينمائية  اأو  االأدبية  االأعمال  نحو 

هذا  مثل  يف  اأحداثها  تدور  التي  التلفزيونية 

الف�صاء، لوجدنا اأّن ال�صبب اجلوهري يرتبط اأواًل 

القائم بذاته على تابوات  العامل  اقتفاء هذا  يف 

عرب  اجلن�س،  اإىل  ال�صلطة  من  كّلها،  املجتمع 

»األف  تكون  وقد  واملتخّيل.  املعي�س  بني  املزج 

على  للداللة  االأ�صهر  النموذج  هي  وليلة«  ليلة 

ال�صحر الذي تكتنزه عوامل الق�صور، ويف قدرتها 

عندما ولد زيد مطيع دماج عام ١٩٤٣ لم يخطر ببال أحد بأن هذا الوليد سيكون ذات يوم من أشهر الروائيين على مستوى العالم، ولم 

تدرك اليمن بأن هذا الوليد هو من سيحلق باألدب المحلي عالميًا.

وعندما توفي في مارس عام ٢٠٠٠ أدركت اليمن بأن ذلك الطائر قد غادر، ولكن إبداعاته خالدة حيث ما تزال أشهر أعماله األدبية، أال 

وهي رواية »الرهينة«، تترجم إلى لغات عالمية، وما تزال طبعات الرواية في تزايد.

زيد مطيع دماج
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جمعها  خالل  من  القارئ  ذهن  ا�صتحواذ  على 

بني املعقول والالمعقول يف �صياق درامي ُمرّبر.

العربي  املوروث  غنى  اأّن  يف  �صّك  ال 

العربي  االأدب  على  انعك�س  الق�صور  بحكايات 

العربية  املكتبة  فزخرت  اأنواعه،  خمتلف  يف 

املثري  »املكان«  هذا  من  تتّخذ  كثرية  بروايات 

رواية  بينها،  لها. ومن  ب�صحره وغمو�صه ماّدة 

متكّنت من اأن تكون اإحدى اأف�صل هذه الروايات، 

اأ�صبحت مبثابة �صهادة توثيقية لواقع  ومن ثّم 

اأ�رصاره  على  امُلقفل  العامل  ذاك  يف  احلياة 

وتناق�صاته.

اأحدثت رواية »الرهينة« للكاتب اليمني زيد 

ُمطيع دّماج عند �صدورها يف عام 1984 عن 

دار االآداب البريوتية �صجة يف الو�صط الثقـايف 

فـــي  مــوؤ�ص�صة  روايـــة  بــاعتــبـــارها  العــربي، 

من  خرجت  ما  �رصعان  اأّنها  اإاّل  اليمني.  االأدب 

اإطارها اليمني املحّلي، لتغدو رواية حُمتفى بها 

عامليًا. فرُتجمت »الرهينة« منذ �صدورها حتى 

اليوم اإىل الكثري من لغات العامل، مثل الفرن�صية 

واالأملانية  والرو�صية  واالإ�صبانية  واالإنكليزية 

�صدرت  وقد  واليابانية...  والهندية  وال�رصبية 

اأخرياً ترجمة فرن�صية جديدة لرواية دّماج، عن 

دار »زويه« ال�صوي�رصية.

اأجنزتها ندى غ�صن  التي  الرتجمة  وجاءت 

مرحلة  يف  الواجهة  اإىل  »الرهينة«  ُتعيد  لكي 

ثالث  منذ  العربي  العامل  يعي�صها  م�صريية 

ُن�رصت  حديثًا،  ترجمتها  اإطار  ويف  �صنوات. 

اأّيام يف جريدة »لوموند« مقالة احتفائية  قبل 

معتربًة  الفرن�صية،  اإىل  الرواية  ترجمة  باإعادة 

وفيها  ومباركة«.  جميلة  »فكرة  هذه  اخلطوة 

اليمن  منح  دّماج  مطيع  زيد  اأّن  الكاتبة  ذكرت 

�صعرية  بلغة  »التعي�صة« دمًا ولونًا،  االأربعينات 

من  هي  »الرهينة«  جداً.  خا�صة  متمردة 

الفوا�صل  تتخّطى  اأن  التي جنحت يف  الروايات 

نف�صه،  دّماج  ر�صمها  التي  والزمانية  املكانية 

يف  اجلمهوري  احلكم  قيام  قبل  ُكتبت  اأّنها  مع 

االإمامية يف  الق�صور  لتك�صف عن حياة  اليمن، 

اأربعينات القرن املا�صي يف اليمن.

العربي،  الربيع  جمازاً  ُي�صّمى  زمن  ففي 

واال�صتبداد  والفو�صى  الطغاة  عن  الكالم  عاد 

واحلرّية واالأمل ليحتّل امل�صهد العربي، وتلك هي 

الرواية،  بطل  هو  الرهينة  الرواية.  مو�صوعات 

هذا  فالق�رص،  ُمعتقله.  هو  اليمني  والق�رص 

الذي  الداخل  املكان املعزول عن املجتمع، هو 

ول اأ�صواره العمالقة دون و�صول ال�رصخات  حَتُ

اإليه.  اخلارج  من  االآتية  امُلهدِّدة  واالأ�صوات 

هذه  الرواية  اأجواء  ان�صجام  كان  اإن  ندري  وال 

اأعاد  الراهن هو ما  العربي واليمني  الواقع  مع 

اإىل  ترجمتها  اإعادة  عرب  اإليها،  العامل  انتباه 

الفرن�صية.

مطيع  زيد  ياأخذ  البديعة،  الرواية  هذه  يف 

دّماج )1943-2000( قارئه يف رحلة متزج 

بني اخلرافة واحلقيقة اإىل ق�صور اأحد احلّكام يف 

لوجه  لي�صعه وجهًا  اليمن،  االإمامية يف  ع�رص 

يك�صف  واالأ�رصار.  الغمو�س  يلّفه  عامل  اأمام 

العفوية واخلافتة حقيقة  الراوي بنربته  �صوت 

ما يجري خلف جدران ق�رص احلاكم ونّوابه.

الثانية ع�رصة من   يف 
ّ
»الرهينة« هو �صبي

عمره، اعُتقل يف منزله بطريقة تع�صفية، عقابًا 

امل�صتــبد.  احلــــاكم  لنظام  امُلعار�صة  الأ�رصته 

وكما جرت العادة، ُنقل الفتى اإىل قلعة الرهائن 

اآبائهم  ا�صت�صالم  حني  اإىل  الفتية  ُيحتجز  حيث 

ور�صوخهم لنظام احلاكم اجلائر. لكّن بع�صهم 

اإىل  نقلهم  يتّم  اإذ  غريهم،  من  حظًا  اأكرث  هم 

اأو اأحد نّوابه للعمل كـ  ق�رص من ق�صور احلاكم 

»دويدار«، وهذا ما جرى مع الراوي نف�صه. وما 

كان انتقاله اإىل ذاك الق�رص اإاّل �صدمة اأخرى يف 

حياة ال�صبي الذي يقف على عتبة بلوغ احللم. 

يتقا�صم »الرهينة« غرفته مع »الدويدار« امُلكّلف 

تدريبه، وهناك تن�صاأ عالقته الوطيدة مع نافذة 

حف�صة،  ال�رصيفة  جناح  على  املطّلة  الغرفة 

عمل  هو  الدويدار  اأّن  واملعلوم  احلاكم.  اأخت 

يقوم به فتية �صغار يتقربون من حرمي الق�رص، 

يخدمونهم، من غري اأن ُي�صّموا خّدامًا، فهم اأعلى 

�صاأنًا من اخلدم واأقّل �صانًا من امُلرافقني.

يف  احلياة  �صدمة   
ّ
الريفي الفتى  يعي�س 

ذاك  من  مهربًا  يجد  وال  ال�صجن،  الق�رص/  ذاك 

املنفى الكبري اإاّل من خالل اأحاديثه مع �صديق 



58

تتحّول  النافذة  تلك  ال�صغرية.  والنافذة  غرفته، 

اإىل حّيز مهم يف حياة الراوي/ البطل. اإّنها تقع 

الق�رص  بني  واخلارج،  الداخل  بني  الو�صط  يف 

هذه  خالل  ومن  واالآخر.  الذات  بني  واملجتمع، 

ال�رصيفة  جتاه  الرهينة  م�صاعر  تتوّلد  النافذة 

اجلميلة، فرُياقبها وهي جتل�س بجانب نافذتها، 

من  ال�صّفاف  وترتدي  املمّوج  �صعرها  تفرد 

النافذة،  ُي�صبه  ما  النافذة،  اإىل  »قمت  املالب�س: 

�صوئها.  من  وب�صي�صًا  النجوم  اأتاأّمل  لكي 

الرخو  ب�صوتها  اأمامي،  مازالت  �صورتها 

واملبحوح الذي مالأ م�صامعي...«. ولكن �رصعان 

ما يتحّول هذا االإعجاب اإىل رغبة جاحمة ت�صطر 

د، وبني 
ّ
 والتمر

ّ
الراوي اليافع بني م�صاعر احلب

حبكته  يف  الكاتب  اعتمد  وقد  واحلرية.  الرغبة 

فيها  ا�صتخدم  التي  امل�صاعر«  »حبكة  الروائية 

�س رومنطيقية فتى ريفي يعي�س 
ّ
لغة �صعرية ُتكر

تغرّياً يف م�صاعره، من غري اأن تتبّدل فل�صفته اأو 

البطل  �صورة  بذلك  د 
ّ
لُيج�ص االأ�صا�صية،  اأفكاره 

احلقيقي الذي ال يخ�صع.

كانت  قرن،  ربع  من  اأكرث  مدار  على 

الو�صط  �صغلت  التي  الروايات  من  »الرهينة« 

قيل  وقد  والعاملي،  والعربي  اليمني  الثقايف 

اإ�صافة  ال�صعب جداً  الكثري حتى بات من  فيها 

�صهولته  يف  القّوي  العمل  هذا  �صاأن  يف  املزيد 

دالالته.  يف  والغني  كثافته  يف  والعميق 

�صاحرة  -رواية  ومازالت  كانت   - فالرهينة 

يف مزجها بني الواقعي والغرائبي، حتى اأ�صبح 

من  قريبًا  الن�ّس  يكّونه  الذي  املتخّيل  العامل 

العامل الواقعي امَلعي�س. ال بل يكاد يكونه.

 

زيد مطيع دماج: عن ذلك اليمن الرهينة

اآدم احل�سامي - العربي اجلديد

د رواية “الرهينة”، للكاتب اليمني 
ّ
 قد جُت�ص

نهايتها  وحتديداً  دماج،  مطيع  زيد  الراحل 

ما  اإذا  لليمنيني  الكربى  املع�صلة  املفتوحة، 

االأبعاد  توؤثث  التي  الرموز  تفكيك  من  انطلقنا 

وال�صيا�صية  واالجتماعية  واملكانية  الزمانية 

توارت  التي  الرموز  هي  الرواية.  هذه  يف 

خلفها حمنة بلد قرر االنتقال من املا�صي اإىل 

امل�صتقبل، كذلك القرار الذي اتخذته الرهينة يف 

امل�صهد االأخري وبداأت بتنفيذه فعاًل يف ال�صفحة 

االأخرية.

وكثف  امل�صهد  هذا  دماج  ر�صم  كيف  لكن، 

الرمزية التاريخية فيه؟ ر�صمه يف مقربة قريبة 

النهار.  من  االأخرية  ال�صاعات  يف  الق�رص،  من 

من  اخلروج  حاولت  لرهينة  متوا�صعة  جنازة 

ال�صلطة  مع  التعاطي  طريق  عن  الدوين  واقعها 

التي ت�صببت بارتهانها.

اأو واحد  والرهينة هي االبن االأ�صغر ل�صيخ 

طفاًل  ياأخذه  االإمام،  دولة  مناطق  اأعيان  من 

د والده، ثم يرّده اإىل اأبيه، عند 
ّ
لي�صمن عدم متر

بلوغه، لياأخذ بداًل منه طفاًل اآخر. يعي�س هوؤالء 

خدٌم  منهم  وُيوؤخذ  القلعة  �صجن  يف  االأطفال 

لق�رص عامل االإمام. هذه الطريقة ل�صمان والء 

روؤو�س املناطق، ابتدعها االحتالل العثماين يف 

اليمن وا�صتمر عليها االأئمة بعد جالء العثمانيني 

بداية القرن الع�رصين.

بطل  من  اأقدم  رهينة  النع�س  يف  وامل�صجى 

وكان  ال�صل،  مر�س  مب�صاعفات  تويف  الرواية، 

الق�رص  ن�صاء  من  مهجوراً  االأخرية  اأيامه  يف 

دماج مع كوكبة من املثقفني اثناء االحتفء به
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كان  الهجر  هذا  فرا�صه.  خليالت  كّن  اللواتي 

منّبهًا قويًا للرهينة االأحدث التي اأدركت الوهم 

الذي ت�صوقه املمار�صة اجلن�صية باأال فارق بني 

وبني  الق�رص(  يف  يعمل  الذي  )ال�صبي  الدويدار 

الفاعلة  هي  كانت  لو  حتى  املت�صلطة،  الطبقة 

على �رصير الغرام.

تبديده  امل�صتحيل  بالفارق  الوعي  هذا 

مب�صاعر  حتى  اأو  جن�صية  ممار�صة  مبح�س 

الدويدار  لهروب  الكبري  الدافع  كان  عاطفية، 

عقب دفن �صديقه الراحل الذي حّذره من املاآل 

ال�صلطة  مع  التعاطي  جدوى  توّهم  اإن  ذاته 

املهيمنة مهما كانت املربرات املغرية.

عند خلّو املقربة من امل�صّيعني، يجد الفتى 

الرهينة نف�صه وحيداً اإال من حف�صة )اأخت عامل 

االإمام وع�صيقته(، التي متّثل اآخر قالع مقاومة 

املا�صي الذي ال يريد له الهروب اإىل امل�صتقبل. 

وحتت اإ�رصاره على عدم الرجوع، تعر�س عليه 

من  اأّيًا  ياأخذ  اأن  يرف�س  لكنه  معها،  الهروب 

متعلقات املا�صي حتى لو كان جمياًل.

البدايات  اإىل  الرف�س  هذا  يرمز  وقد 

بقايا  مع  مهادنة  الأي  الراف�صة  ال�صبتمربية 

تبقى  الرواية  نهاية  اأن  على  االإمامي.  احلكم 

تلك  من  الرهينة  ب�صالمة  جتزم  وال  مفتوحة 

العالئق التي حاولت اللحاق بركب امل�صتقبل.

بدقة  االأخري  امل�صهد  زيد مطيع دماج  ر�صم 

الرواية،  رموز  توظيف  يف  وا�صحة  وق�صدية 

وبتوتر مربك ال بد اأن ي�صعر به القارئ، ما ي�صي 

مب�صوؤولية تاريخية ووطنية وفنية اأي�صًا، انطلق 

منها الروائي اليمني. نقول م�صوؤولية تاريخية؛ 

الأن اليمن الذي قرر الفرار من الق�رص )املا�صي(، 

امل�صتقبل،  اإىل  القدمي(،  )اليمن  حف�صة  ومن 

اجلديد  اليمن  وربيع  اجلمهورية  جنة  يجد  مل 

اخلال�س، بل تلّقفته، كما يقول الراوي، »ظلمات 

اجلبال املطلة على الوادي املوح�س املنحدر اإىل 

امل�صتقبل املجهول، واأنا اأتوقع �صوتها اأو حجراً 

مقذوفًا منها �صيقع على ظهري«.

جتنح  مل  الأنها  وطنية  م�صوؤولية  اإنها 

واملحبطة  املفرطة  الثورية  التب�صريية  اإىل 

الفنية  امل�صوؤولية  اأما  بالواقع.  ت�صطدم  حني 

الأحداث  املنطقي  االت�صاق  اإزاء  فن�صت�صعرها 

اإىل  توقه  فبني  الرواية.  �صخو�س  وماآالت 

اخلروج من اأ�رص حف�صة، وبني ع�صقه لها، كانت 

يف  رهينة  ق�صة  من  جعلت  التي  املحنة  هي 

ق�رص االأئمة حمنة وجودية ليمن منت�صف القرن 

الع�رصين.

الراوي عن  ال�صطور االأخرية ال يعرّب  وحتى 

بل  فح�صب،  منها  املقذوفة  االأحجار  من  خوفه 

قلبي«.  اإىل  املحبب  املبحوح  �صوتها  و»من 

و�صوتها  االأحجار  خطر  بني  جمع  هكذا، 

املحبب اإىل نف�صه، واالأحجار هنا رمز لالأدوات 

هو  �صوتها  بينما  لالإمامة،  ال�صلطوية  املادية 

الوعي  يف  املتجذرة  االإمامي  املا�صي  ثقافة 

اليمني بجمالياتها وقبحها. على اأن خوفه من 

الرجوع  مربرات  اإحدى  الأنها  اأكرب  جماليتها 

روائيًا، والرجعية وطنيًا.

ن�صتخل�س من ذلك خطابًا ثوريًا راديكاليًا، 

الو�صطى  احللول  امللكي  االإرث  اإزاء  يرت�صي  ال 

بعد  اجلديد  مينه  ين�صد  الذي  اليمني  لالإن�صان 

القدمي  اليمن  اإزاء  متقدمة  قناعة  اإىل  و�صل  اأن 

االلتحاق  اإىل  توقه  كان  فمهما  )حف�صة(. 
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بامل�صتقبل، اإال اأن دافعه كان الطموح ال�صلطوي 

فقط، اأو كما اأ�صارت اإىل ذلك الرهينة حني قالت 

ُي�صاف  حتبني«.  وال  تطمحني  »اأنت  حلف�صة: 

�صبحًا  ال�صاللية  الطبقية  العقدة  بقاء  ذلك  اإىل 

للطرفني مهما حاوال التخّل�س منها.

يف الذكرى اخلام�صة ع�رصة لوفاة زيد مطيع 

دماج، ن�صتعيده ون�صتعيد جل الق�صايا الوطنية 

واالجتماعية التي اأثارها متنه ال�رصدي، بدافع 

التي  والتخّلف  الت�صّلط  ُبنى  من  كثري  بقاء 

الق�ص�صية  اأعماله  يف  وهدمها  تعريتها  حاول 

طووا  اأنهم  ال�صبتمربيون  ظن  واإذا  والروائية. 

»الرهينة«، يحاول  رواية  االأخرية من  ال�صفحة 

اإىل  اإعادتنا  امللتب�س  املا�صويون يف حا�رصنا 

اإذ ال حف�صة  اأكرث قبحًا..  االرتهان ب�صورة  بدء 

هناك، يف الكهوف!

الرهينة: ورقة قدمية عن مين قدمي

موقع قود ريدز: ورقة قدمية عن مين قدمي، 

وهي  دماج  مطيع  زيد  يعر�صها  خفية  حياة 

انعزال  من  اليمن  يف  كان  ما  على  وحدها  تدّل 

وا�صتبداد وتخلف، ي�رصدها يف اإطار روائي متميز 

�صماه »الرهينة«. 

اليمنية  الرواية  لتنقل  الرهينة  »جاءت 

وقد  الوا�صعة،  العاملية  اإىل  ال�صيقة  املحلية  من 

يف  كتبت  رواية  مائة  اأف�صل  �صمن  اعتربت 

القرن الع�رصين وطبع منها حوايل ثالثة ماليني 

ن�صخة وترجمت اإىل خم�س لغات هي االإجنليزية 

وال�صينية،  واليابانية  واالأملانية  والفرن�صية 

الأوجاع  واقعيًا  تعبرياً  الرهينة  روايته  وتعترب 

اجلربوت  فرتات  اأحلك  من  فرتة  يف  اليمنيني 

االإمامي والت�صلط امللكي البائد.

ا�صتطاع زيد دماج التعبري وب�صدق عن هموم 

ومعاناة �صعب باأكمله من خالل »رهينته« التي 

والدار�صني  للباحثني  ومرجعًا  م�صدراً  �صتظل 

الق�صة االإجتماعية واملاأ�صاة، وبني  جمعت بني 

ا�صتعرا�س غري مبا�رص للتاريخ اليمني«.

النبهار وده�سة ال�سبي زيد:

يف عام ٢٠٠٠ �صدر عن دار ريا�س الري�س 

كتاب زيد مطيع دماج ال�رصدي ال�صيق املعنون 

بـ »االنبهار والده�صة«، وهو الكتاب الذي حتدث 

مدينة  يف  واندها�صه  طفولته  عن  الراحل  فيه 

»تعز« وانبهاره بقاهرة املعز حيث ُق�ِصم الكتاب 

اإىل: »كتاب تعز« و»كتاب القاهرة«.

يف مقدمة الكتاب كتب الدكتور عبد العزيز 

النوع  اأن هذا  املقالح: »واإذا ما ا�صطلحنا على 

الذاتية،  ال�صرية  اأو  اأ�صبه باملذكرات  الكتابة  من 

ا�صتطاع بها  التي  الكيفية  اأن ندرك  فاإننا ال بد 

لنا  تعر�س  ذاتية  مذكرات  من  يحولها  اأن  زيد 

عامة،  مذكرات  اإىل  املبكرة  حياته  من  مرحلة 

التي  التطورات  �صرية  اإىل  �صخ�صية  �صرية  ومن 

القرية  مغادرته  من  ابتداء  بالبالد،  حلقت 

للقلب  املوؤذية  املناظر  عند  ووقوفًا  تعز،  اإىل 

اإىل  االأوىل  عودته  يف  ر�صدها  كما  وال�صمري 

البالد بعد اأن اأم�صى �صنوات يف م�رص طالبًا يف 

الفارق  وراأى  والثانوية،  االإعدادية  املرحلتني 

و�صعوب  ع�رصها  تعي�س  �صعوب  بني  العظيم 

اأ�صدل  بائدة  ع�صور  يف  تعي�س  اأن  على  مكرهة 

عليها الزمان �صتائر الن�صيان«.

�سرية التط�رات يف النبهار والده�سة

رّيا اأحمد

اأي�صتطيع القا�س اأو الكاتب اأن يكون ر�صامًا 

اأن يكون كاتبًا،  الت�صكيلي  الفنان  كما ي�صتطيع 

اإن �صورة واحدة تبدوؤها اأنامل الفنان تعرّب عن 

ق�صة اأو رمبا رواية.

لت�رصح  العنان ملخيلتنا،  ترك  اإال  علينا  ما 

لن  رمبا  �صامتة،  لوحة  لنا  تخلقها  اأجواء  يف 

يجيب عن هذا ال�صوؤال �صوى قلم القا�س اليمني 

الكبري  كاتبنا  فقام  دماج،  مطيع  زيد  الراحل 

تر�صم  مبدعة  ري�صة  ليكون  يده  على  يتمحور 

بدقة متناهية جمتمعًا كان، وتر�صم واقعًا نحن 

بحاجة ملعرفته اأكرث: 

على  ر�صم  التي  »الرهينة«  رائعته  فبعد 

حمطات  اأهم  من  زمنية  حقبة  �صفحاتها 

حتى  يتكرر  مل  روائي  باأ�صلوب  اليمني  التاريخ 

حيث  والده�صة«،  »االنبهار  بـ  لنا  ياأتي  االآن، 
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يتخذ قلمه �صاكلة الري�صة الرقيقة تارة ور�صاقة 

الذي جاء ب�صورة  اأخرى، يف كتابه  تارة  القلم 

مذكرات تتنازعها االأماكن وتتناقلها ال�صنوات..

ف�صلني  اإىل  الكتاب  جتزئة  الكاتب  تعمد 

لنا مدى  القاهرة« ليبني  »كتاب تعز« و»كتاب 

ب�صخ�صية  الت�صقت  التي  والده�صة  االنبهار  

»ال�صبي. زيد« الذي وفد من الريف ليده�س مبا 

الرائعة  مل يُجل بخاطره، فتبهره تعز مبعاملها 

واأحيائها اجلميلة..وتده�صه القاهرة بنب�س حي 

مل يجده يف مع�صوقته تعز التي »مل ُيخلق مثلها 

يف البالد«.

عاناه  الذي  الظلم  مدى  للقارئ  وليو�صح 

الده�صة  تكون  االنبهار  وبعد  احلبيب«..  »ميننا 

من  هناك  ال�صائدة  احلياة   من  »القاهرة«  من 

والتقدم  املبهرة  واالأماكن   املتداولة  االأفكار 

العلمي الذي اأخافه يف البداية.

ولنبداأ بكتاب تعز : )مل تع�س يف ذاكرتي اأي 

مدينة كمدينة تعز، هذه املدينة الرائعة مباآثرها 

البالد«،  يف  مثلها  يخلق  »مل  التي  العظيمة 

عامرة مبدار�صها وم�صاجدها وقبابها واأوليائها 

و�صالطني  مللوك  مركزاً  كانت  ال�صاحلني، 

تخمد  مل  التاريخ.   
ّ
مر على  عظماء  وم�صلحني 

�صعلتها وتنطفئ اإال بعد اأن ت�صّلمها االإمام يحيى 

وبنوه من االأتراك يف بداية القرن الع�رصين.

تعج اأ�صواقها بالنا�س واملزارعني القادمني 

جعلها  »�صرب«،  من  والهابطني.  القرى  من 

اأباح  اأن  بعد  ململكته  عا�صمة  اأحمد  االإمام 

راب�صة  ثورة ١٩٤٨،  ف�صل  للنهب عقب  �صنعاء 

تلك  �صمة  والفقر،  واملر�س  الوباء  قبة  حتت 

الريف  من  قادمًا  �صبيًا  كنت  والأنني  املرحلة. 

دخل ف�صاء اأو�صع واأكرب من قريته كان ال بد اأن 

اأده�س بانبهار االأ�صياء مل تخطر على بايل..«.

كتاب تعز الذي يقع يف ٤٨. �صفحة، رحلة 

فنا الكاتب من خاللها اإىل معامل واأحداث مل 
ّ
يعر

ُتذكر من قبل، واإن ُذكرت فلي�س بروعة ما قدمه 

زيد مطيع دماج.

القاهرة«،  »كتاب  الثاين  الف�صل  اأما 

اأثناء  القارئ  �صفاه  تغادر  تكاد  ال  فاالبت�صامة 

الكاتب عن مفارقات  له.. حيث يتحدث  قراءته 

اليمنيني..  من  زمالئه  مع  له  حدثت  ظريفة 

»من  انتقال  القاهرة  اإىل  اليمن  من  فاالنتقال 

باحلركة  ينب�س  زمن  اإىل  ميت  جامد  زمن 

عامل  اإىل  الرتابة  ت�صكو  اأر�س  ومن  واحلياة، 

يفي�س باحليوية والنماء«.

ال�صاب زيد  والده�صة ال تغادران  فاالنبهار 

النا�رص..  عبد  م�رص  يف  للدرا�صة  ذهب  الذي 

فهناك عامل بعيد كل البعد عن االأر�س التي كان 

بها، والذي و�صفه بكلمات ب�صيطة، ولكنها جّد 

اأي  على  يفر�س  ومده�س  عجيب  )عامل  معربة: 

اإن�صان اأن يدقق النظر يف كل �صيء يراه �صغرياً 

كان اأم كبرياً، وبالذات على يافع مثلي قدم من 

من  باأعجوبة  وجنا  وكهوفها  التخلف  اأدغال 

املوت واالأمرا�س و اجلهل!(.

الكتاب جاء مميزاً من الغالف اإىل الغالف، 

اأن يحقق الكتاب رواجًا كبرياً،  ولي�س م�صتغربًا 

ويحقق ن�صبة قراء مرتفعة، فتلك اللوحات التي 

من  جعل  وتلوينها  ر�صمها  يف  كاتبنا  اأبدع 

الكتاب اأكرث جاذبية واأبهى روعة.. م�صافًا اإىل 

ذلك االأ�صلوب الفريد الذي انتهجه الكاتب والذي 

�صاعد يف انت�صار الكتاب على امل�صتوى العربي.

زيد مطيع دماج الإن�سان والأب: 

اأعمااًل  اأورثنا  دماج  مطيع  زيد  اأن  نرى 

اأورثنا  اأنه  يرى  هو  كان  بينما  خالدة،  اأدبية 

مبدعًا من طراز جديد، حيث نهج االأديب ال�صاب 

همدان دماج نهج والده لي�صبح ا�صمًا المعًا يف 

�صماء االإبداع املحلي والعربي.

يتحدث همدان دماج، القا�س والروائي عن 

والده لي�صيء لنا جانبًا من حياة زيد االإن�صان 

واالأب، يقول:

يف  والدي  عن  ذكرياتي  اأوىل  »ترتبط 

وكنت  لها،  حمافظًا  يعمل  كان  التي  املحويت 

زيد  كتب  تقريبًا.  العمر  من  الثالثة  يف  حينها 

مطيع دماج عن تلك الفرتة رواية كاملة بعنوان 

»حمافظ يف االإرياف« غري اأنها لالأ�صف �صاعت 

�صمن عدد من الكتابات املفقودة. 

به  وعيي  يكن  مل  اأخرى،  ول�صنوات  حينها، 

كاأديب قد ت�صكل، وكل ما كنت اأعرفه كطفل اأن 

مبكانة  ويحظى  حمبوبًا  �صخ�صًا  كان  والدي 

عالية واحرتام كبري عند االآخرين. هذا ما كنت 

البيت  يف  �صواء  يل  اجلميع  معاملة  من  األتم�صه 

ي�صعرين  االأمر  هذا  كان  ما  وبقدر  خارجه.  اأم 

ُيلقي على  ب�صعادة وزهو طفويل، بقدر ما كان 

لكنني  متامًا؛  اأفهمها  اأكن  مل  م�صوؤولية  كاهلي 

مثاليًا  اأبًا  والدي  كان  دائمًا.  بها  اأ�صعر  كنت 

مبعنى الكلمة، اأدركت هذا االأمر منذ ذلك احلني، 

اآخرين،  اآباًء  وعرفت  كربت  كلما  اأكرث  وتيقنت 

اإىل  عطوفًا  كان  اأي�صًا.  اأبًا  اأ�صبحُت  وعندما 

درجة كبرية، لي�س فقط معنا، ولكن مع كل من 

عرفه، بل ومع كل املوجودات تقريبًا من حيوان 

واأ�صجار، اإىل درجة بدت وكاأنه ُمبالغ بها. 

والدي  يكتبه  ما  نقراأ  اأخوتي  مع  كنت 

كّنا  اأننا  خا�صة  واحلر�س،  االفتخار  من  بنوع 

املدر�صة  يف  اأ�صاتذتنا  قبل  من  ُن�صاأل  ما  دائمًا 

التامة  احلرية  منا  لكل  كان  لكن  اأعماله.  عن 

مل  الدرا�صة  يف  النجاح  وبا�صتثناء  يريد،  فيما 

اأ�صتطيع  ال  لهذا  اآخر.  �صيء  باأي  مطالبني  نكن 

الولوج  على  حثني  من  هو  والدي  اإن  اأقول  اأن 

الثقايف  اجلو  اأن  �صك  ال  لكن  الكتابة؛  عامل  اإىل 

واالأدبي الذي كان يحيط بي هو من اأعطاين هذا 

اأتذكر  االهتمام، على االأقل يف املراحل االأوىل. 

يف اأحد االأيام اأنني جتراأت و�صاألته ملاذا ال يعود 

اأو  وزيراً  وي�صبح  املبا�رص  ال�صيا�صي  العمل  اإىل 

حمافظًا كما كان، اأو على االأقل �صفرياً مثل من 

هم اأقل منه بكثري... �صادف اأنني �صاألته وكان 

تكرب  عندما  مبت�صمًا:  يل  قال  يكتب.  حينها 

كان  التي  الورقة  اإىل  )واأ�صار  هذا  اأن  �صتعرف 

اأما املنا�صب  يكتب عليها( هو املجد احلقيقي، 
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كانت  موؤقتة.  وظائف  تكون  اأن  اإال  ينبغي  فال 

كلماته موؤثرة، لكنني مل اأكن مقتنعًا بها متامًا 

يف ذلك الوقت.  

باهتمامه  اأحظى  بداأت  الحقة  �صنوات  يف 

ن�رص  بداأت  اإن  فما  االأدبي،  مبيويل  املبا�رص 

اهتمامًا  وجدت  حتى  االأوىل  حماوالتي 

وت�صجيعًا كاماًل منه، فكان عادة ما يقراأ على 

اأ�صدقائه من�صوراتي االأدبية يف املقيل االأدبي، 

وخا�صة الدكتور عبد العزيز املقالح الذي كان 

واالأدباء  الكّتاب  اأغلبية  مثل  يل  مهمًا  م�صجعًا 

يف  ن�رصها  على  ي�رصف  كان  كما  اليمن،  يف 

اأواًل باأول، وهكذا بداأ تعاوننا االأدبي  ال�صحف 

عليه  اأعر�س  كنت  عندما  خا�صة  يتوقف  ومل 

املالحظات  من  واأ�صتفيد  الق�ص�صي  نتاجي 

وما  كبرية.  تبدو  اأال  يحاول  كان  التي  املهمة 

االأوىل  جمموعتي  احت�صن  كيف  اأتذكر  زلت 

�رصير  على  وهو  وافتخار  ب�صعادة  »الذبابة« 

مظهراً  وفاته،  من  قليلة  اأ�صهر  قبل  املر�س 

اهتمامه بها اأكرث من كتابه ال�رصدي »االنبهار 

نف�س  يف  �صدر  اأن  �صادف  الذي  والده�صة« 

اأف�صل  اأكتب  الوقت. كان عادة ما يقول »اإنني 

دائمًا  وكنُت  منه،  واأف�صل  بل  الكثريين،  من 

بت�صجيعه  وامتناين  خجلي  وراء  اأتوارى  ما 

كقــارئ  اأعرف  الذي  واأنا  به، خا�صة  املبــالغ 

اأهم  اأحد  مع  اأحتدث  كنت  اأنني  وككاتــب 

اأيـة  بدون  املعـا�رص  العربـي  ال�رصد  عباقرة 

مبـالغة اأو حتيز«.

من اأعمال زيد مطيع دماج الق�س�سية:

العقـــرب

عدت اإىل منزيل بعد املقيل - ح�صب العادة، 

متاأخراً بع�س الوقت.. لكي اأ�صل اإىل البيت وقد 

هداأت حدة اأطفايل امل�صاغبني، الذين يقتحمون 

و�صفو  مزاجي،  يعكروا  لكي  با�صتمرار  غرفتي 

اأفكاري التي كنت قد اختزنتها يف املقيل الأبثها 

على الورق.. 

بادرتني طفلتي الكربى قائلة:

- بابا..

- قلت لك األف مرة.. اأبي..اأبي..!

هزت راأ�صها بعدم مباالة:

- بابي..!!

- يا لطيف..! لن اأجيبك..!

الرديء  بخطها  ورقة  وو�صعت  تنهزم..  مل 

اأمام وجهي.. »ات�صل من احلديدة �صخ�س ي�صاأل 

عن الظاهري«..

فيها..  النظر  اأمعنت  الورقة..  منها  اأخذت 

نعم  قراأته..  الأتاأكد..  اال�صم  قراءة  منها  طلبت 

الظاهري..!

�صاألتها ماذا يراد منه..؟.. اأجابت باأن عليه 

�رصعة ال�صفر اإىل احلديدة، الأن والدته اأو زوجته 

كما  خطرية  حالة  يف  لديه  مهمًا  �صخ�صًا  اأو 

 اأن اأتاأكد من الزوجة..
ّ
فهمت.. كان علي

اأ�صكت بقية االأطفال بحدة.. احتجت والدتهم 

االت�صال  ذلك  عن  اأ�صاألها  واأنا  اعتذرت  لذلك.. 

التلفوين، فاأجابت:

- كنت م�صغولة..

مبن  الدائم  اهتمامها  لعدم  غ�صبي  اأظهرت 

يت�صل بي..

مقولتها  ورددت  كالعادة،  »�صفتيها«  لوت 

الدائمة:

- ع�صى من �صيت�صل بك..؟!

التي  ال�صاخرة  العبارة  هي  تلك  كانت 

تلوكها دائمًا..

مكاين  اإىل  عدت  بل  اهتمامًا.  اأعرها  مل 

عن  االأطفال  اإبعاد  حاولت  اأن  بعد  اخلا�س 

ذلك  اإحلاحًا،  اأكرثهم  كان  باأذيتهم..  متابعتي 

والذي  يديه،  على  يزحف  زال  ما  الذي  ال�صغري 

تعّود عندما يراين اأن يعرّب عن �صوقه اإيّل ببكائه، 

دقائق..  ب�صع  معي  يق�صي  لكي  نحوي  وحتفز 

كان �صادقًا فعاًل يف م�صاعره.. التي رمبا كانت 

لكي  اإخوته،  عودت  كما  عليها  عودته  قد  اأمه 

من  دائمًا  حترمها  التي  كتاباتي  عن  ت�صغلني 

اأخبارها  اجللو�س معي ومن مالطفتها و�صماع 

بع�صهم  حققه  وما  وفالنة،  فالن،  عن  الطويلة 

اأحدهم بع�س احللي  من مكا�صب مادية ك�رصاء 

الثمينة لزوجته.. اإىل اآخر االأ�صطوانة..!

حماوالته،  بعبث  ال�صغري  طفلي  اأقنعت 

يعرّب  وتركته  يدي،  بني  باأخذه  يل  رجائه  عن 

ال�صارخ،  ببكائه  ال�صاذ  ملوقفي  �صخطه  عن 

ورف�صه لتناول ر�صاعته التي كانت خري و�صيلة 

الإ�صكاته دائمًا..

حممد الظاهري.. زميل يف درب ما اأطوله.. 

لكن اأقول احلق، مل اأكن مهتمًا يف تلك اللحظات 

النا�س  واأقرب  اأعّز  اأو  لعائلته،  يحدث  قد  مبا 

التي  الكيفية  اإليه..! كان اهتمامي من�صبًا على 

مت بها معرفة رقم تلفوين..

 ،
ّ
وكيف خطر لهم باأن الظاهري يرتدد علي

اأو هو على �صلة بي.. مع العلم اأنه ال يبقى اإال يف 

الق�صوى، عندما يكون خمتفيًا  ال�رصورة  حالة 

اإثر هروبه من �صجن اأو مالحقته العتقاله..

هالتني الظنون واالأوهام.. وزادها اإزعاجًا 

من  جزء  ق�صاء  يريدون  زمالء  بع�س  و�صول 

ليلتهم معي ال�صتجرار الهموم!!

امللتهب  ال�صاب  ذلك  الظاهري..  حممد 

حيوية ون�صاطًا.. والذي عركته االأيام باأحداثها.. 

مل تزده املالحقات الدائمة اإال �صالبة وا�صتمراراً 

يف طريقه الذي نهجه..

والرباءة..  بالوداعة  توحي  العامة  مالحمه 

عندما  بال�صذاجة!  يعرفه  ال  ملن  توحي  ورمبا 

يعرفه  ال  من  عليه  يحكم  مقيل  اأي  يدخل 

الذين  ال�صاحل  اأبناء  من  عادي..  �صخ�س  اأنه 

بع�صهم  يف  فاأوقدت  ال�صم�س،  حرارة  �صهرتهم 

الن�صالية  الوطنية  املواقف  يف  و�صالبة  قوة 

العنيدة..

عندما  ولكن  اأي�صًا..  ومن�صت  دائمًا..  با�صم 

فت�صبح  االبت�صامة  تلك  وتت�صع  تزداد  ي�صت�صار 

�صحكة قوية مدوية يعتربها الذين ال يعرفونه 

�صاذة، ويف غري حملها..!!
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اإىل كتلة  ال�صاذج  الوديع  كيف يتحول ذلك 

من التفجر!؟

الالمع  الربونزي  الوجه  ذلك  يتحول  كيف 

اإىل وجه ا�صطبغ باللون االأحمر القامت..!!

كل  على  الكالم  يف  منطقه  يطغى  كيف 

اجتماع..  اأي  يف  املوقف  �صيد  وي�صبح  كالم؟.. 

وين�صحب بعد ذلك دون اأن ي�صعر به اأحد..

* * *

اأنه معتقل.. وكاأنه  اإذا اختفى.. يعرف الكل 

ال عمل الأجهزة االأمن �صوى مراقبته واعتقاله.. 

ميار�صوا  لكي  طارئة  اأمزجة  جتتاحهم  وعندما 

نوعًا من ال�صادية يف تعذيب �صخ�س.. ياأخذونه 

من اأي مكان يكون موجوداً فيه..

ويخرج بعد ذلك ليحّدث االآخرين ب�صخريته 

مغامرة  وكاأنها  غيابه..  فرتة  عن  املعهودة 

ي�صيفها  جديدة  معلومات  لتعطيه  بها  قام 

م�صتقباًل  �صتفيده  التي  ال�صابقة  معلوماته  اإىل 

لتقدمي ر�صالته العلمية حول »الطرق امل�صتعملة 

عرب  املعار�صة  من  املعلومات  ا�صتخراج  يف 

التاريخ«!!

قال اأحدهم اإنه راأى »الظاهري« منذ فرتة.. 

واآخر قال اإنه راآه يف نف�س اليوم.. واقرتح ثالث 

اأن  ميكن  الذين  االأ�صدقاء  ببع�س  نت�صل  اأن 

يكون موجوداً لديهم.. هو بال مقر معروف حتى 

لدى االإدارة التي يعمل فيها..

يف  فغرقنا  جدوى..  دون  االت�صال  حاولنا 

همومنا..

* * *

الباب..  على  طرقات  لوقع  �صمعي  اأرهفت 

اأحد  الطارق  يكون  اأن  باخلوف  �صعور  غمرين 

حلظات  يت�صيدون  ممن  الثقالء،  املند�صني 

االن�صجام والراحة التي اأخلو بها مع اأ�صدقائي 

يف مثل هذه ال�صاعة..

نه�صت بينما وجم االأ�صدقاء بكاآبة..

فتحت الباب..

كان هو اأمامي.. الظاهري بعينه..!

احلار  لعناقي  وا�صح  با�صتغراب  انده�س 

�صفتيه  تعلو  الب�صمة  ماألوف..  غري  عناق  له، 

كالعادة.. اعترب لقائي هذا الزائد عن حّده ناجتًا 

عن �صفاء ال�صهرة..!!

حرارة  من  تخّل�س  اأن  بعد  و�صّلم  دخل 

اال�صتقبال..!

االت�صال  بذلك  اأفاجئه  اأن  اأحاول  مل 

التلفوين..

ابت�صم للجميع حمييًا وهو يقول:

-     ما في�س فايده؟!

واأخذ مكانًا ا�صتقر فيه وقال وهو يبت�صم:

- و�صلتني مذكرة غا�صبة.. ر�صمية طبعًا!!

ماألوف  فهذا  كالعادة  اخلرب  تقبلنا 

ومعروف!!

قال بعد ذلك وب�صحكته املعتادة:

- و�صادروا جميع الن�صخ..!

عادي..  احلدث  وكاأن  روؤو�صهم  اجلميع  هّز 

فتابع كالمه ب�صخرية:

م�رصحًا  املن�صورة  املواد  كانت  لقد   -

بن�رصها..!!

فاأ�صهب..  ال�صبب.  لنعرف  اإليه  تطلعنا 

من  اأكرث  واأثار  اإال  جمل�صًا  دخل  ما  كالعادة.. 

ق�صية، وطرق اأكرث من مو�صوع يفرزه م�صتقباًل..

* * *

كان منطلقًا مع الزمالء يف حواره املعتاد.. 

احلوار املركز حول ق�صاياه الهامة..

كيف  وم�صغواًل..  متاأملًا  كنت  اأ�صارك..  مل 

ن�صوة  يف  وهو  التلفوين..  االت�صال  بذلك  اأخربه 

احلوار املمتع..؟!

* * *

الرديء  بخطها  ابنتي  كتبتها  التي  الورقة 

واأ�صغط  اأقّلبها بني يدي فرتة،  اأمامي  زالت  ما 

عليها باأ�صابعي مرة اأخرى.. الحظ ذلك.. اأوقفت 

احلا�رصون  فتوقع  واملناق�صة..  احلوار  �صري 

�صيئًا.. مل اأ�صتطع اإخباره بذلك االت�صال التلفوين.. 

مل اأدر اأكان اإ�صفاقًا به اأم اإ�صفاقًا بي؟!!...

* * *

كان م�صتمراً يف حواره املهم.. ومل ياأكل تلك 

الليلة رغم اإحلاحي عليه ملعرفتي باأنه الوحيد 

خملفات  من  يتبقى  ما  كل  على  يق�صي  الذي 

املائدة يف اأي ليلة جنل�س فيها..

بل  فجاأة..  يرتكنا  فلم  بالع�صاء..  ان�صغلنا 

االأكل  انتهينا من  اأننا قد  تاأكد من  انتظر حتى 

فقال م�صتاأذنًا:

لفرتة..  ورمبا  �صاأغادركم..  اأعزائي..       -

اأرجو نقل اعتذاري لالأخوة الذين ارتبطت معهم 

مبواعيد..

اأخذ همومه معه، وتركنا لهمومنا..!

�صنعاء: 20/ 5/ 1980م

لتاأتي  عام  كل  من  مار�س  ياأتي  اأخرياً، 

دماج  مطيع  زيد  االأديب  رحيل  ذكرى  معه 

الذي مهما قلنا وكتبنا عنه فلن نفيه حقه يف 

التقدير، فح�صبنا اأنه حّلق باالأدب اليــمني عربيًا 

وعامليًا.

زالت  ما  الرديء  بخطها  ابنتي  كتبتها  التي  الورقة 
بأصابعي  عليها  وأضغط  فترة،  يدي  بين  أقّلبها  أمامي 
مرة أخرى.. الحظ ذلك.. أوقفت سير الحوار والمناقشة.. 
االتصال  بذلك  إخباره  لم أستطع  الحاضرون شيئًا..  فتوقع 

التلفوني.. لم أدر أكان إشفاقًا به أم إشفاقًا بي؟!!...


