همدان دماج :لهذه األسباب تكون "الرهٌنة" أهم الرواٌات
كان والدي ٌؤمن أن مهمته األساسٌة هً الكتابة
هنان نوع من التجهٌل المتعمد ضد الرموز الثمافٌة فً الٌمن

صنعاء  -دمحم الشلفً
صحيفة النداء 52 ،مايو 5202

استدعى خبر فً أوساط ثمافٌة خاصة ٌمول إن مترجمة لبنانٌة "ندى غصن" تستعد لترجمة رواٌة
"الرهٌنة" ،إعادة التفكٌر فً سبب ٌجعل الرواٌة تأخذ كل هذا االهتمام ،فالرواٌة التً كتبها الروائً
زٌد مطٌع دماج وصدرت عام  ،9984عن دار اآلداب فً بٌروت ،ط 9988 - 2عن دار الشؤون
الثمافٌة –بغداد ،ط 9997 - 3عن دار رٌاض الرٌس –بٌروت ،ط- 9999 - 4مهرجان المراءة
للجمٌع –الماهرة ،ترجمت إلى الفرنسٌة عام  ،9999عن دار  ،EDIFRAوترجمت إلى اإلنجلٌزٌة عام
 ،9994عن دار  ،INTERLINK BOOKوترجمت إلى األلمانٌة عام  ،9999وترجمت إلى الروسٌة
والٌابانٌة واإلسبانٌة ( ،)2003 - 9988وترجمت إلى الهندٌة عام  ،2006وترجمت إلى الصربٌة
عام  ،2007واختٌرت ضمن مشروع الٌونسكو "كتاب فً جرٌدة" عام  ،9998وفً أوائل 2000
اختٌرت من لبل اتحاد الكتاب المصرٌٌن واحدة من أفضل  900رواٌة عربٌة فً المرن الـ .20وهً
اآلن فً طرٌمها للترجمة إلى الفرنسٌة مرة أخرى.
ٌعرف الوسط الثمافً العربً الرواٌة فً الٌمن من خالل "الرهٌنة" ،هذه أسباب سٌالٌة تجعل من
"الرهٌنة" أهم رواٌة فً الٌمن ،وأهم أعمال زٌد مطٌع دماج فً الولت ذاته رغم صدور أعمال
أخرى له" :طاهش الحوبان" –مجموعة لصصٌة صدرت عام " ،9973العمرب" –مجموعة
لصصٌة صدرت عام " ،9982الجسر" –مجموعة لصصٌة صدرت عام " ،9986أحزان البنت
مٌاسة" –مجموعة لصصٌة صدرت عام " ،9990االنبهار والدهشة" –كتاب سردي من الذاكرة
صدر عام " ،2000المدفع األصفر" –مجموعة لصصٌة صدرت عام  .2009ولم تكن "الرهٌنة"
عمله الروائً األكثر شهرة سوى العمل األول لمشروع ثالثٌة (الرهٌنة ،المدرسة األحمدٌة (ابن
الدستوري) ،والهروب الكبٌر) ،لكن العمل الثانً كان ٌنوي أن ٌؤرخ روائٌا لفترة تالٌة ،حٌث تدور
أحداث الرواٌة خالل فترة الخمسٌنٌات من المرن المنصرم ،وتحدٌدا فترة ما بعد ثورة  9948ولبٌل
ثورة  .9963الرواٌة التً لم تنشر حتى اآلن تحتوي على  5فصول ،وال ٌزال الفصل األخٌر منها
مفمودا .كما أننا ال نعرف مصٌر الجزء الثالث.
هنان أسباب أخرى فً شهرة الرهٌنة لٌس لها عاللة بكل ما لٌل أو نشر ،فطالما اشتهرت رواٌات
حتى دون أن ٌوافك كتابها على ذلن ،فً رواٌته األكثر شهرة "لندٌل أم هاشم" ٌمول الروائً
المصري ٌحٌى حمً "إن اسمً ال ٌذكر إال وٌذكر معه "لندٌل أم هاشم" كأنً لم أكتب غٌرها ،وكنت
أضٌك بذلن ،ولكن كثٌرٌن حدثونً عنها واعترفوا بتأثٌرها فً نفوسهم ،منهم أدٌب ٌمنً لال لمد
أحسست أنن تصفنً حٌن أعود من الماهرة إلى الٌمن .وحٌن أحاول البحث عن سبب لوة تأثٌر
"لندٌل أم هاشم" ال أجد ما ألوله سوى أنها خرجت من للبً كالرصاصة ،وربما لهذا السبب استمرت
فً للوب المراء بنفس الطرٌمة.

لن نستطٌع أن نعرف شٌئا ٌشبه ما كتبه ٌحٌى حمً عن رواٌته ،فزٌد مطٌع دماج الذي فارق الحٌاة
عام  ،2000لم ٌكتب عن أعماله بما فٌها رواٌته "الرهٌنة" ،لكن ابنه الدكتور همدان زٌد مطٌع دماج
ٌمكن أن ٌجٌب على أسئلة كهذهٌ .عمل همدان رئٌسا لتحرٌر مجلة "غٌمان" الثمافٌة التً تصدر عن
المركز الٌمنً للدراسات االستراتٌجٌة ،وهو باحث زائر فً معهد أبحاث الكومبٌوتر ،جامعة لندن
ساوث بانن البرٌطانٌة.

* هل كان والدك يتوقع هذا النجاح؟
 أحدث صدور الرواية عاـ  4891جناحاً كبرياً يف اليمن ،لقد كاف مبثابة جناح للروايةاليمنية طاؿ انتظاره ،واستمراراً لنجاح كاتبها الذي كاف قد أصدر رلموعتني قصصيتني
"طاىش احلوابف" و"العقرب" .والزلت أتذكر صدى ذلك النجاح رغم صغر سين يف ذلك
الوقت ،وعدـ إدراكي للمشهد الثقايف يف اليمن .لقد كاف اجلميع يتحدثوف عن الرواية بدءاً
من مدرس اللغة العربية وانتهاءً ابألقارب وأصدقاء الوالد .ال أتذكر أنين قرأهتا يف ذلك احلني،
لكنين كنت أعيش يف بيئة أتثرت كثرياً بنجاح الرواية .مل أكن أعرؼ يف ذلك الوقت –رمبا

مثل كثريين -أف ذلك النجاح ما ىو إال بداية لشهرة عربية ،مث عادلية ،ستحرزىا الرواية
خالؿ السنوات القادمة ،وحىت اآلف.
مل يكن ىذا النجاح "مدىشاً" ابلنسبة لوالدي ،لكنو ابلتأكيد كاف سعيداً بو .فعندما كتب
"الرىينة" ،كاف يدرؾ ما ستمثلو روايتو من نقلة نوعية يف مسريتو األدبية كروائي ،خاصة وأف
أعمالو القصصية آنذاؾ كانت قد أحرزت لو شهرة واسعة يف اليمن ويف الوطن العريب،
واضعة امسو جبانب أمساء أدابء كبار يف اليمن ،وخاصة صديقو األديب اليمين الكبري ادلرحوـ
دمحم عبدالويل.
وادلعروؼ عن زيد مطيع دماج قلة حديثو عن أعمالو األدبية ،وعدـ انشغالو ابلدراسات
النقدية اليت تناولت أعمالو ،رمبا انعكاساً لشخصيتو ادلتواضعة اليت عُرؼ هبا بني من عرفوه،
واليت كانت زلط اىتماـ الكثري من األدابء الذين كتبوا عنو وعن أعمالو .أتذكر أنين يف فًتة

الحقة سألتو عن ذلك ،فكاف رده أنو يؤمن أبف مهمتو األساسية ىي الكتابة ،تنتهي إبجناز

العمل وتبدأ بكتابة عمل آخر .فكاف يرفض الدخوؿ يف اجلداالت األدبية والفكرية اليت
أحدثتها أعمالو ،مكتفياً مبتابعتها بشكل عابر ،وتوثيقها قدر اإلمكاف.
* وهل جناح العمل يثري دهشتك أيضا؟
 ابلنسبة يل ،ليس ىناؾ ما جيعلين أندىش من جناح وشهرة رواية كػ"الرىينة" ،فثقافيتالسردية ادلتواضعة كافية لتتيح يل استنتاج مربرات شهرة الرواية اليت كلما أعدت قراءهتا
أكتشف يف خبااي نصها ادلمتع شيئاً جديداً يضاعف من إعجايب الشديد هبا .غري أنين أتفهم
أيضاً ما ذىب إليو بعض النقاد من أف شهرة "الرىينة" قد أثرت سلباً على شهرة زيد مطيع
دماج كقاص كتب أعماالً قصصية قد ال تقل إبداعاً عن الرواية ،وعادة ما حيدث مثل ىذا
لدى األدابء الذين يكتبوف أكثر من جنس أديب ،ويبدعوف هبا كلها .فعلى سبيل ادلثاؿ،
طغت شهرة أديب اليمن الكبري الدكتور عبدالعزيز ادلقاحل الشعرية على شهرتو كناقد أديب،
رغم ما ألعمالو النقدية من مكانة مرموقة يف عامل النقد.
* ماذا تتذكر عن األايم اليت كان يكتب فيها والدك الرواية ،والظروف اليت كتبت فيها؟
 كما أشرت سابقاً ،كنت ما أزاؿ يف الػ 41من عمري عندما كتب والدي "الرىينة" ،ذلذاال أتذكر تفاصيل كتابتها ،لكنين أتذكر طقوسو الكتابية يف ذلك الوقت ،وادلتمثلة يف إغالؽ
ابب مكتبتو يف ادلنزؿ منذ السابعة والنصف مساءً ،منعزالً للكتابة ،وأتذكر أننا مل نكن ندخل

عليو إال للضرورة .غري أنو حكى يل يف فًتة الحقة أنو تفرغ لكتابة "الرىينة" خالؿ شهر
رمضاف من ذلك العاـ ،فلم يكتب أي شيء آخر (مقاالت أو مشاريع قصص) سوى
الرواية .وأستطيع القوؿ إف ذلك العاـ كاف خالؿ الفًتة اليت قرر فيها زيد مطيع دماج التفرغ
لألدب بعد مشوار غري قصري من النشاط السياسي وادلناصب احلكومية اليت تقلدىا (منها
زلافظاً للمحويت) ،مقتنعاً مبنصب صغري يف وزارة اخلارجية (مدير عاـ) ،رافضاً تعيينات
دبلوماسية يف اخلارج.

* هل كنت تعرب له عن رأي شخصي يف أعماله مبا فيها الرواية؟
 نعم ،من احلني واآلخر ،فقد كنا نتحدث كثرياً يف جل ادلواضيع ،ومنها أعمالو القصصيةوالرواية ،خاصة يف الفًتات ادلتأخرة من حياتو ومن سنوات مرضو الطويلة .وكاف كالعادة
مستمعاً جيداً ،خاصة عندما يطلب رأيي يف أعمالة اجلديدة ،لكنو اندراً ما كاف يقوـ بتغيري
شيء قد كتبو واقتنع بو.
* البعض يتحدث عن أهنا قصة حقيقية ،إىل أي مدى ذلك صحيح؟
 ظل االعتقاد السائد ،ولفًتة طويلة ،أف "الرىينة" كانت انعكاسا لتجربة ذاتية عاشتفاصيلها الكاتب ،وأحسب أف ذلك مرجعو قوة اإلقناع اليت امتلكتها الرواية على لساف
بطلها الرىينة ،غري أف احلقيقة أف الوالد مل يكن يف يوـ من األايـ رىينة .وقد اضطر يف أكثر
من مقابلة صحفية لتوضيح ذلك .مبيناً أنو كاف صغرياً جداً ،وكيف أف العديد من أبناء
عمومتو (منهم ابن عمو األستاذ أمحد قاسم دماج) أُخذوا رىائن بعد أف أمر اإلماـ جنوده
وسواريو ابحتالؿ منازؿ أسرتو زلاولة للضغط على والده ادلناضل الشيخ مطيع دماج الذي
أعلن مترده الرمسي على سياسة اإلماـ وىرب إىل عدف وكتب مقاالتو الالذعة ضد الظلم
والتخلف .غري أف حياة الرىائن ادلأساوية مل تكن خافية على من عاشوا تلك احلقبة ادلخيفة
من اتريخ اليمن ،وكاف وعي ادلؤلف هبا جزءاً من معاشرتو لتفاصيل تلك احلقبة ،خاصة وأف
العديد ممن أُخذوا رىائن ماتوا يف السجوف ،ذلذا كاف ىناؾ اختالط (أعتقد أنو منطقي) بني
اخلياؿ والواقع ،وأستطيع القوؿ إنو كاف خياالً واقعياً -إف صح الوصف.
* ككاتب وكقارئ ،برأيك ملاذا جنحت "الرهينة" الرواية أكثر من األعمال األخرى؟
 ىناؾ رواايت عظيمة ُكتبت لتنجح ،وأعتقد أف "الرىينة" واحدة من ىذه الرواايت ،تقرأىامرات ومرات وتستمتع دائماً بقراءهتا ،فكل مجلة أو فقرة من الرواية حتمل حدثً شيقاً يشدؾ

أكثر وأكثر دلتابعة قراءهتا على الرغم من معرفتك بتفاصيل األحداث ،وقد يكوف ىذا أحد
أسباب جناح الرواية.
* هل أخذ زيد مطيع دماج حقه كأديب وأخذت أعماله حقها؟
 ال يستطيع أي انقد أو قارئ أف حيكم يف ما إذا كاف زيد مطيع دماج قد أخذ حقو منالشهرة واالىتماـ ..فاألديب اليمين عموماً مل أيخذ حقو مثل نظرائو يف بقية الدوؿ ،خاصة
وأف ىناؾ نوعاً من التجهيل ادلتعمد الذي ميارس يف حق األجياؿ اجلديدة لتغييب الرموز
الثقافية والثورية والفكرية ومآثرىم .وىذا ما يالحظ مثالً يف مناىج التدريس ادلتخلفة ،سواء
يف ادلدارس أو اجلامعات ،فأدابء اليمن مجيعاً مظلوموف ويعانوف من التهميش ادلستمر.

