
 ثورة بغلة
 

 ..آم تهزني طربًا موسيقى الفرقة العسكرية الباقية منذ زمان طويل
ة ألف     دة           أشكال عجيب راء المتجع والظهور  . راد من البشر ذوي الوجوه الحم

 ..!المنحنية قد أآل الدهر وشرب من أجسامهم المهترئة الهرمة
ا نفوس    ات م ي أوق زع ف ذي أف دي ال اس التقلي ك اللب و ذل ا زال لباسهم ه م

 ..رجال ونساء وأطفال
راء  رابيش حم ا"ط راء " بعثاآله كرية غب ترات عس ة، وس السوداء المتدلي

ر           تتأ لق منها أزرار نحاسية باهتة وسراويل بعضها قصير وبعضها طويل غي
 ..!!، وتفقد اإلنسجام والتوافق من فرد إلى آخر"مكوية"

 ..!!آلها متآآلة قد توارثها معظمهم أبا عن جد
ل    م وتك ي أدواجه ى تنته ة حت ية قديم يقية نحاس ي آالت موس ون ف ينفخ

 ..!!أيديهم
ة        "باصول"نه  بعضهم ينفخ على نفير صخم يسمو      ى آل ، ومنهم من ينفخ عل

 .رقيقة النغم".. قرنيطة"شبه الناي ويطلقون عليها 
ول و م، فيقرعون الطب ا معظمه ة"أم ة " الحران ية بحرآ والصاجات النحاس

 ..!صارخة وقوية وبعصبية
اهرة         ة الق ة في قلع ة آرهين ك  .. ألول مرة أحضر حفًال منذ تسلمتني المدين تل

ل صخري صغير          .. انالقلعة الشامخة األرآ   ة جب ل قم ان    .. التي تحت ع بأم يقب
ل    فح جب ي س بر"ف ر" ص ا،      .. الكبي ز بقبابه ة تع ى مدين ه عل ل بقلعت ويط

 ..الذي تكون القلعة جزءًا منه.. ومآذنها البيضاء، وبسورها الحجري القديم
ا   نا حياتن ة عش ي القلع جناء  .. ف ا آس ين أزقته ول ب ة .. نتج ود حديدي .. وبقي

 ..عالم الخارجي بوابة منيعة، وعساآر غالظ الوجوه والقلوبوتمنعنا عن ال
 ..!!نحن سجناء بقيود حديدية والنادر منا ال قيود له

ل  وده باألم ه الخالص من قي أي ل ادي يرت ا أن السجين الع ا نحن .. وربم أم
د      .. آرهائن في حوزة اإلمام فال أمل لنا       ا أن    .. ولو وجد فهو أمل بعي ألن علين

 ..!!ليحل محلنا.. ديدًا يخلصنا ويشب عن الطوقننتظر مولودا ج
 .!أما أن يكون الرهينة وحيد أبويه فسجنه مؤبد

ة                 ى المدين ى السور لكي نطل عل ا من عل دلى بأرجلن ًا دون أن نت ال يمر بوم
ب    د والقري ل البعي ة نتأم هول واألودي ال والس ة  .. والجب وت المدين ل بي نتأم

 ..أنهم نوع من النملوالمآذن والقباب والبشر في أزقتها آ



دة التي تعمل                     ر السيارة الوحي ال صوت يصل إلى مسامعنا سوى صوت نفي
ى                 ة إل اب من المدين آحافلة ويعلو صوت بوقها األجش وهي تنقل بعض الرآ

 ..مقر األمام عبر عقبة مرصوفة بالحجارة السوداء" العرضي"
ك ال         ".. عيد النصر "إنه احتفال بيوم     ا نتلقى وصف تل ا    هكذا آن مناسبة بأنه

 ..عيد النصر، وال نعرف أي نصر هذا وعلى من تم االنتصار
تتوسطه منصة مدرجة      .. علق قوس النصر الوحيد على مدخل ميدان ترابي       

ارة ن الحج ا  .. م ه وعثاآله ام بعمت ول اإلم ول مه طها آغ ًا وس ع دائم يقب
قد وضع يداه على حافة آرسي مصنوع         .. منتفخ الكرش واألوداج  ..المتميزة

ار ائع التج ناديق بض اب ص ن أخش ر أو .. م رش قيص ه ع ه آأن كًا ب ممس
 .!آسرى

اهرة  ة الق ن قلع ا م رع بن ائن.. ه ل الره ل .. معق هم الكه نا ورئيس ع حراس م
ا   .. غليظ القلب واللسان    اة آغيرن ا نصف عراة     .. حف افرين في    .. ومعظمن متن

 ..وأيضًا في مالبسنا.. أمزجتنا ولهجاتنا وطباعنا
ذي صنع أيضًا من أخشاب صناديق                  دلفنا من تحت      د ال قوس النصر الوحي
ار ة  .. بضائع التج ارزة المتعطش يوفها الب ة بس ة المتوآلي الم الدول ه أع تكلل
 .لمزيد من الدماء

وم   "بروفة"آان معلمنا وهو سجين متفقه قد أجرى علينا عدة تجارب            ل ي قب
ر" د النص ة  ".. عي فوفًا منتظم ي ص ف نمش م"آي س ي م.. ي س ي ى إل.." ي

 ..اليمين أنظر
دين       د             .. لم ننجح في أن نكون مجي ا صادف هوى في نفسه فهو ال يري وربم

وم ذلك الي اح ل ا..! أي نج ان مخصص لن ي مك ا ف وس .. وقفن ى ق ا إل وتطلعن
ا       .. النصر حيث تعالت أصوات صبية     ة علين ًا غريب بيضاء من    .. يلبسون ثياب

ذي   لكنهم حفاة أيضًا ما عدا الصف      .. قميص وسروال قصير   نهم وال األيمن م
 :سيمر من أمام المنصة آانوا يمرون من تحت القوس وهم ينشدون

 راية المولى اإلمام    هذه الراية العلية
 

ب   أنهم أجان ا وآ وا بجانبن دة  .. وقف رات الحاق ا النظ رف أن  .. تبادلن ت أع آن
ال              وم احتف ل ي ك    .. هنالك أضغان بينهم وبين زمالئي الرهائن في آ عرفت ذل

 خالل ما جرى من حوار ومناقشة حامية في القلعة يذآيها ولألسف            أيضًا من 
ي أول .. السجين األستاذ وا ف ات لكي يكون ائن الصمود والثب ى الره أن عل ب

رض ة .. الع الب المدرس ل ط ذي    .. قب ف ال تخدام العن ك الس و أدى ذل ى ل حت



ي          م منشئهم القبل ًا بحك يهم مدرسهم السجين        .. يجيده الرهائن طبع ه ف ويذآي
 .متفقه بحقد واضح على األوضاع وعلى اإلمامال

 ..تبادلنا جميعًا نظرات الحقد والكراهية
د                  دوم حشود من الجن ة لق ام "وفجأة تخلينا عن تلك النظرات المتبادل " النظ

 :بزواملهم الصاخبة" عرائفهم"بضباطهم و" البراني"و
 ..سادتي أنتم نجوم األرض دائم

 ..بسعادتكم نزلنا للتهايم
 .. واإلمامنرضي اهللا

 
 والطبشية" النظام"وطغى بعد ذلك زامل 

 ..منا سالم اهللا عليك يا سيدي
 !يا اللي لطمت ابليس واستغفر وتاب
 .قد عذبه موالي واخلص موقفه
 ! تخشى عليه النار في يوم الحساب

 
عر   ا ش ي"وآأنم ل  " البران وة زام ام"بق وي   " النظ ل ق وتهم بزام ال ص فع

 :وصاخب
 ..عيا وادي الحوبان توس

 ..جيش سيدي والمدافعل
 

اآنهم     ي أم رائفهم ف ع ع ي م امي، والبران يش النظ ات الج تقرت مجموع اس
ال، والعرض العسكري دء االحتف ل ب دة قب وارهم بعض .. المع وشوهدت بج

ال ا البغ ة تجره دافع قديم ا ضباط .. م ة وقف بجانبه دة رشاشات ميداني وع
 "..الطبشية"وجنود 

ن  ر م ن البش اهير م دت جم كان  وتواف ن س اورة، وم اطق المج ف المن  مختل
 ..المدينة الذي تصادف يوم، عيد النصر، يوم سوق المدينة األسبوعي

راء   وههم الحم ب بوج ض األجان ة بع ة الحجري ى المنص ًا عل د أيض تواج
ة    اليمن في              .. النظيفة ومالبسهم األنيق راء ب نهم بعض الخب نهم سفراء وم م

 ..مجاالت أخرى



ي أ ي ف ل ل ا خي رب وضعوا آم ي المنصة آي يشاهدوا عن ق ارزة ف اآن ب م
ال أدري على   .. عيد انتصاره .. الناصر بيوم عيد النصر   .. احتفال موالنا اإلمام  
 ؟.والشورى.. والدستور.. ؟ هل على حرآة األحرار..من تم ذلك النصر

اء            .. أم على هتلر وموسوليني    وم ذآرى انتصار دول الحلف الذي يصادف الي
 على دول المحور؟

ام غصبًا                   .. لميدان صغير ا دم ترابي أخذه اإلم رة ق ه ملعب آ ال يزيد عن آون
ذرة            تج ال ال  .. من مواطنين آانوا يزرعونه ضمن حقولهم المدرجة التي تن وب

 ..مقابل باعتباره أرضًا من وقف الغسانيين، بني رسول
ه فصائل من              .. الناس محتشدة حول هذا المربع     د وقفت في بعض جوانب وق

ال    " األحمدية"ام، والبراني، وطلبة المدرسة    الجند النظ  ائن وبضع بغ والره
يتها    ة بطبش ات خفيف م رشاش دافعها، وأطق مس   .. بم رارة الش عتنا ح لس

ى              در عل ا ال نق فامتزجت بحبات العرق المتربة على وجوهنا لتترك أثرا مؤلم
الهرش المستمر اده ب ي المنصة .. أخم ارزة ف ة الب ي المقدم ى األجانب ف حت

وا راء       أخرج اقهم الحم ب أعن وههم وجوان وا وج اء ليجفف اديلهم البيض  من
 . أيضًا

ه               آان الوقوف في مثل هذا اليوم بالنسبة لنا شيئًا ال يؤذينا ألنه يوم نكسر في
ذمر     .. حاجز االعتقال الممل في قلعة تحتل رأس جبل صخري         وقد استغربنا ت

وم الكئيب              ذا الي م    و.. األجانب في المنصة وضيقهم من طول ه د نتفق معه ق
ه بحسب           ع بأن في الشعور بملل االنتظار لوصول موآب اإلمام تهامس الجمي
دان                 ى المي ذة قصره المطل عل ا زال ينظر بالمنظار المقرب من ناف العادة م

اس و      رى الن دان              ..الترابي لي ى مي ه يتحين الفرصة المناسبة للوصول إل بأن
 .آأنه نيرون روما.. الحفل

عناق نحو قوس النصر الوحيد حيث شعر الجميع بأن         بعد لحظات اشرأبت األ   
 ..اإلمام في طريقه للحضور

ة قوس النصر            .. وتهادى موآبه التقليدي رويدًا رويداً     وظهر من تحت بواب
ة من          ه ثل ة "الوحيد تحف ب ز         " العكف حرسه الخاص بلباسهم األزرق الممي

ادقهم  رام"وبن ي آ نع".. زاآ ة الص ام .. األلماني ى مس ادى إل ل وتته عنا زام
 .عكفته التوشيحي الموسيقي اللفظ

 ..عجل بالفرج.. آريم يا رحمن
 ..دليتنا لكل صائب
 ..وانصر إمام الحق



 ..الرايات.. ذي تعال له
 .ذآره نشر فوق السحايب

 
ا   و رأسه يحرآه ة تعل ة المتدلي ة الملون ا الحريري ة المزرآشة بعثاآله المظل

 .بدوران مستمر عبد أسود يلبس زي العكفة
ام             و ة اإلم ل عكف ر واضح من قب .. على أنغام الزامل التوشيحي الصاخب الغي

واده األسود  ى صهوة ج زل من عل د"ن ام المنصة" الرع ام عرشه .. أم أم
والذي يخاله عرشًا ليستقر فيه   .. المصنوع من خشب صناديق بضائع التجار     

اس سوى هز رأسه                       ى الن ا عل رد فيه ة ي دون أن يكلف نفسه أي عناء بتحي
 ..مثقل بالعمامةال

 ..وآان البعض يفسر ذلك بأنه يلعن الجميع ويحتقرهم
 ..انهالت قصائد الشعر مدحًا لإلمام
 يا بن األئمة والملوك الصيد   عيد الجلوس على السرير وهكذا 

 باهللا در أبوة وجدود   يحيى أبوك وجدك المنصور 
 

اتذة       ا األس ع مادته الب وض اتذة، وط ية ألس ب حماس ا خط ت ..وتلته  وألقي
د الحرف الواح ًا.. ب ب أيض ائن خطي ان للره ًا آ ة .. وطبع ا للمدرس آم

 ..واآلخرين
م                    ه وبجواره مدرس ينبهه لألخطاء وبشكل واضح ل آان الطالب يلقي آلمت

 ..ينطل على من يقبعون في األماآن البارزة في المنصة
ة وصارخة  اء جهوري عراء والخطب ت أصوات الش يلة إليصال .. آان ال وس ف

 ..الم للجماهير في ميدان االحتفال الترابي سوى ذلكالك
ة     عرية والنثري ب الش ك الخط ت تل كري،   .. انته رض العس دأ دور الع وب

 ..والطالبي الذي آنا في شوق إليه
ى   ة تحرك عل زف مارشات عسكرية قديم يقية بع ة الموس ال الفرق دأ رج وب

دامي أ                وآلي ال م المت ون حول العل ود يلتف ا نحن    إثرها بعض ضباط وجن درآن
ل، أن                   ه السجين، ورئيس الحرس الكه ا الفقي ا علمن ا، آم أن علين الرهائن ب
ة                    ل أن يسبقنا طلب ام قب ام اإلم العرض أم نتقدم مباشرة أثناء ذلك لكي نقوم ب

 .المدرسة األحمدية
وع           د ومطب ًا       .. لم يكن هنالك مقدم للحفل، وال برنامج مع ا زال متربع ام م اإلم

 ..شب صناديق بضائع التجار المستوردةعلى عرشه المصنوع من خ



ذ    .. وآادت أن تحدث الفتنة بين الرهائن وطلبة المدرسة األحمدية         ذي يحب وال
ة   ع طلب الطبع يخض رور وب ه الس ي نفس ث ف ا تبع دث، ألنه ام أن تح اإلم
هم      ي مالبس ح ف افرهم الواض ل تن رض بك ائن الع دم الره ة ويتق المدرس

 .وطباعهم
ام دات الجيش النظ دمت وح ةتق ة المعروف ها القبلي ًا.. ي بمالبس اة طبع .. حف

م                 م تاله يتقدمهم ضباط بلباس عسكري أغبر في لون تراب ساحة العرض ث
رتهم       رائفهم وخب ي بع ة       .. وو  .. الجيش البران .. وجاء عرض األسلحة الثقيل

ية  ال الحبش ا البغ ة تجره دافع قديم وبعض الرشاشات المتوسطة .. بضع م
 ..يجرها الطبشية الكهول

ة بصخب  ة المتآآل ى عزف الفرق دافع  .. عل د الم ر أح ة تج ه بغل اضطربت ل
 .وزمجرت بصهيل مرعب.. القديمة

كت      ي تس ا لك ى عنانه د إل ية أن تمت راد الطبش ن أف د م ن ي ر م ت أآث وحاول
 ..وتخمد نفورها

 .وآان ذلك قد زاد في رعبها فتمادت.. ولكن دون جدوى
 ..وتمادي بغلة في مخاوفها يحدث آارثة

ام زمالؤه    .. حيث رفست طبشيًا آهًال في رأسه فخر صريعاً       .. د أحدثتها وق وق
 .بحمية لقتلها بالرصاص لكنهم تهيبوا موقف اإلمام

 :وصاح اإلمام وقد وقف بكرشه الذي يتوسطه خنجره الذهبي
 ..عليكم بها -

رور           ديم المج دفعها الق ة وم ى البغل بهم عل ف رت ن مختل د م ت الجن فتكالب
ا ا .. خلفه تم  لكنه ا وحش آاسر ي اء آأنه ادًا بصالبة هوج ورًا وعن زادت نف
 ..حصاره

دث أضرارًا    ث أح ا حي ًا خلفه ديم مربوط دفع الق ون الم ا آ ن هيجانه وزاد م
 ..جسامًا بالجند

 .وانطلقت بين الحشود والمدفع يترنح خلفها بوحشية مرعبة
ذين              لم يبق سوى اإلمام في منصته مع حرسه وحاشيته وبعض األجانب ال

 .يلتقطون صورًا رائعة آذآرى لن تتكرر
اهرة                    ة الق ا زالت صورة رئيس حرس قلع دان، وم وجدت نفسي خارج المي

أخمدت أنفاسه إلى   .. فقد أصيب برآلة مبارآة من حوافر البغلة      .. أمام وجهي 
 ..األبد



ه،      ه وإثل ه وعمق ين آآام ان، وب و وادي الحوب ودني نح دمي تق عرت بق وش
 مخلفًا ورائي آارثة ال استطيع شرحا ألفراد أسرتي         أجري منطلقًا وبال توقف   

 .الذين سأنعم في البقاء بينهم مدى الحياة
 م 3/7/1980: الخميس

 


