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ار        ) سوق الملح(احتشد الناس في     وده الجزار وهو محت ل يق ور جمي حول ث
ران التي                 .. إلى أين يذهب به    ة الثي ه خصائص ال توجد في بقي فقد اآتشف ب
 :آانت اًألصوات تتعالى.. عرفها في حياته

 ..ال حول وال قوة إال باهللا -
 ..!نستغفر اهللا العظيم ونعوذ به من آل شر ومكروه -
وم     و ا الق تغفار يلوآه تغاثة واس وذ واس ا تع رة دارت آله ث آثي أحادي

 ..!المحتشدون حول الثور والجزار
و    نهم يعل س بي دأ الهم ت     .. وب حاب الحواني ى أص ع حت يعم الجمي ر ل وانتش

وقد احتار الجزار نفسه    .. وتأججت العواطف .. الصغيرة الضيقة عرفوا الثور   
 ..كب بههذا الثور الذي ُن.. في أمر هذا الثور

د  اًال تع ه بنظره أرط ين ووزن ر تثم ه خي د أن ثمن اهظ بع غ ب د اشتراه بمبل لق
ك         د ذل ور سمين   .. بالمئات وحسب أرباحه من بع ة   .. الث وع القام نعم  .. مرب م

أما سنامته العالية .. حتى ذيله الطويل سيكون لحمًا ويوزن بالرطل      .. األجزاء
رًا          المنحنية على جانب من جسمه آظل الجبل فتدل ع         ًا آثي ز لحم ه مكتن ى أن ل

 ..ورقبته آانت عريضة السطح
أن                 ان يعرف مسبقًا ب دان آ داني (وعندما اشتراه الجزار من قبيلي هم ) الهم

ر     .. يريد التخلص من الثور برغم مزاياه العديدة       وهي  .. ألن لونه أسود ال غي
ذ  عقدة عند قبيلة همدان من األبقار السوداء، ظلت تتحكم فيهم أبًا عن جد    من

ة     راد القبيل ن أف ات األشخاص م دين رؤوس مئ ن شرف ال ر ب ن المطه طح
وقد جنحت همدان للخضوع ولم يبق من آثار لتمردها         .. بثيران سوداء اللون  

وإذا .. فهم ال يشترونها  .. سوى آرهها لهذا اللون على جلود األبقار السوداء       
دة                  ة ومفي ا آانت قوي ا مهم م يتخلصون منه ارهم فه م في     ظهرت بين أبق  له

هم  ادهم ودرس رثهم وحص رث   .. ح ي الح ال ف الحمير والجم وا ب ل استعاض ب
 ..!والحصد والدرس عن الثيران، وما أآثرها في أرضهم السوداء أيضًا

ة                       رح مسرور منبسط غاي وره وهو ف دم القصب والعلف لث آان الجزار قد ق
ح        ه        .. اإلنبساط والفرح والسرور لما سيحققه من رب ا سوف يحصل علي ولم

 ..ولكن الثور امتنع عن تناول القصب والشرف.. من ربح مضمون
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 وآان يعود وإذا بالقصب والعلف في مكانه لم يمسه   ..حاول معه عدة مرات
دة       ة واح ى قش ه حت ل من م يأآ ور ول ه    . . الث ارت مع زار واحت ار الج واحت

) مقشامة(جرب مرة أخرى حيث اشترى من       .. أمه وزوجته وأوالده  .. أسرته
اورة  ا    مج ت له م يلتف ور فل دمها للث ح وق عير والقم ن الش ًا أخضر م .. زرع

ا          ه آتمه ة عصبية لكن زه (وحاول   .. وانتابت الجزار حال ره من    ) 2)(تغري آغي
ل    ه                    .. األبقار فلم يقب د غسلت ب اء آانت ق ة م ور بقي دمت زوجة الجزار للث ق

ي   ات المتبق وط بالفت ة مخل ي الفخاري ك   .. األوان ديم ذل ي تق ا ف حسب عادته
درورةل ا ال تعداده    .. بقرته دى اس د أب ان ق ور وإن آ رب الث م يش ك ل ع ذل وم

 ..!لمجرد الشم بتٌأفف
اده    ى عن ور عل رى والث ة أخ ا ليل رت وتلته وم م ة وي زار ..! ليل س الج وجل

ره       ) 3)(الحوي (بجواره في     ارًا في أم د       .. الطلق محت درآم ق زن بنظره ويق ي
 !!نقص وزنه

 يلحظها من قبل في أي ثور أو آبش أو          الحظ خيط دموع تنهمر من عينيه لم      
ل ن   .. عج ون م اء المك ه العش ه فأخرجت ل تبطأته زوجت دمتين(واس ع ) آ م

 )..!سحاوق(وقليل من ) برعي) (مدرة(
وارة(فتحت  د  ) الق ة أو شهية فق دون رغب اءه ب اول عش دأ يتن المزرآشة فب

وم  أفقده هذا الثور الذي آان يظن منه الخير الوفير آل رغبة في األآل             ..  والن
دة عشاء الجزار               ور رآسة نحو مائ دأ يتشمم     .. وفجأة حرك الث دم (وب ).. الك

 ..وما هي إال ثانية حتى آان قد التهم إحداها
ائه       اب عش ى حس و عل دث ول ذي ح ور ال ذا التط زار له رح الج ت .. ف وأقبل

أن      ) حيسي (مع فنجان     ) القشر (قهوة من     ) بجمنة(زوجته   ة ب ا بلهف فأمره
دم ( مزيدًا من أرغفة     تسرع في إعطائه   ذا الطلب        ).. الك استغربت الزوجة له

ن        ة م ذاء البارح ة غ ى بقي ه حت ريعًا وأعطت ر س ذت األم ا نف ح، ولكنه المل
 ..إثر األخرى) الكدمة(وبدأ الثور يلتهم ).. الكدم(

ه      ى درجة أن ة إل دأ يغمس    وغمرت الجزار سعادة بالغ ة (ب في وعاء   ) الكدم
ي( ور بش  ) البرع ا الث ةفيلتهمه ي    .. هية ولهف ة ف ا غمس ا زاد عليه وإذا م
 ..!زاد إقبال الثور أآثر فأآثر) السحاوق(
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توقف الجزار وهو يحاول جمع شتات ذهنه فقد طرأت عليه فكرة مخيفة بأن             
دهاش   .. ارتاع لذلك الخيال  !.. ما يحدث هو مطابق لما آان يتخيله       وبرغم االن

ليوم الثالث حيث أعطى الثور     الذي وقع منه فقد آرر العملية مرة أخرى في ا         
ى بشمها أو النظر                  القضب والعلف فلم يتناول منها أي شيء بل لم يتكرم حت

 ..إليها
 ..!أآلها الثور بلهفة) آدمة(فأعطاه 

 ..!!إذا فهي الحقيقة.. زاد ذلك من روعه 
اه                  ا حك دوا دهشتهم لم م القصة فأب ونصحه  .. اجتمع جيرانه به وقد حكى له

 .عدم االستعجال في ذبح هذا الثورالبعض بالتروي و
وف          ة والخ اس بالرهب ه إحس ه انتاب ه وأطفال وار زوجت ى ج ع إل ا هج ولم

 ..!زاد منه إصرار زوجته وإيمانها بما قاله بعض الجيران.. والقلق
اس        دة (حول   .. آانت الخرافة مستحكمة في أذهان الن ون      ) الب ا يقول وهي آم

واني مم            ى أي شكل حي ة        .. سوخ أمرأة تحول الرجل إل ك الحال ى تل ويظل عل
ة أو اإلشاعة التي            .. مدى الحياة  وال يعرف أي إنسان مدى صحة هذه الحكاي

ردده من أحاديث عن                  ا ي ام بم ذيها اإلم ة يغ اس حقيق ة الن أصبحت في مخيل
ك    ن تل بالد م ر ال الت لتطهي ه بحم دات(قيام اس  ) الب ن الن ن رددت ألس ولك

ي أآثر مناطق مملكته المهتزة التي ال       ف) البدات(انتصارات اإلمام يحيى على     
ا          ذلك     ..!! يعرف أرضها وال البشر العائشين عليه اس ب م .. وانشغل الن .. آله

بالد            .. في المدينة أو الريف    م ال ردات التي تع لينسوا قالقل االنتفاضات والتم
 ..في أآثر من منطقة

ذي ال يأ ور ال ران الجزار يهمسون بقضية الث دأ جي ل إال ب دم(آ ه ).. الك وبأن
 ..!اليمن التي يحاربها اإلمام يحيى) بدات(من ) بدة(مسخ بواسطة ..! إنسان

ات صارخة        .. وانتشر الهمس  ى دعاي وا        .. ثم تحول إل اس والتف ا الن تجمع له
ه        .. حولها في آل مكان    آسوق  .. من سوق الملح وجميع األسواق المحيطة ب

دادة   .. البز ام   .. وسوق المح ى  ..  وسوق الصاغة والحرفيين      وسوق الطع حت
 . بسوقهم المشهورة) قاع اليهود(

اء        اس الفقه دي لب ة وترت وآان لإلمام يحيى عيونه التي تطوف أرجاء المدين
ة        .. بعمائمهم البيضاء وثيابهم المرسلة    ان في المدين ل مك ون آ انوا يجوب .. آ

ل       ام بط            .. في األسواق وفي المقاي ة التي يشك اإلم ل النخب ى مقاي ا  حت موحه
 ..المعارض لحكمه



ه               رجين علي وقد نجح هؤالء في توجيه مسيرة الثور وصاحبه الجزار والمتف
وتم إقناع الجميع بأخذ الثور إلى مكان مقابلة اإلمام في      .. ممن عرفوا القصة  

 ..مقامه الشريف لينظر في ذلك األمر الخطير
ح و            ام حوانيت سوق المل ر من أم األسواق  آان الثور مع صاحبه الجزار يم

ة             ه دمع .. األخرى منكس الرأس ينظر شزرًا إلى صاحب حانوت عجوز وبعين
 ..فيقوم صاحب الحانوت العجوز بإطعامه قطعة من سكر أو حفنة من زبيب

وم صاحب الحانوت                       ه يق ين وتوقف أمام ى حانوت مع ور إل وإذا ما نظر الث
 ..بتقديم مزيد من الحلوى والزبيب والخبز

و سوق جديد أمام قصر اإلمام يحيى تكثر فيه حوانيت    وه) باب السباح (وفي  
ز       ) الرواني(بيع   ه والخب والبقالوة وجميع أصناف الحلويات األخرى والفواآ

ه من أصحاب الحوانيت                  .. بجميع أنواعه  دم ل ا يق اول م آان يلذ للثور أن يتن
ى   ) يحيى(آان اإلمام   ..!وآلهم استغاثة وتعوذ باهللا من شر ما خلق        متربعًا عل

ار           آ ذي تبقى من آث رك (رسيه المتآآل ال بالد آ    ) الت ره من المنشآت      في ال غي
ه (وهو في    ه         ) مواجهت ه يقضي مشاآلهم مع أن وهمهم بأن اس ي ادة للن المعت

ع         ذور بجمي ل الن ور ويتقب ى الظه ه المنحن ى آتبت ض األوراق عل ل بع يحي
ان أو عجول              أنواعها من القبائل البسطاء آسمن وبيض ودجاج وبعض خرف

 ..!ضًاأي
ل            اء نساء ورجال القبائ د من أبن ى بعض الموالي ة عل ه اإللهي وزع برآات وي

 .المحيطة بصنعاء مقابل ما يقدم له من قروص فضية آأنها قرص القمر
ور السمين         ) يحيى(آان اإلمام    ك الث حيث أدخل    .. مستعدًا ومهيأ الستقبال ذل

 .إلى مقامه مع جمهرة من الناس وبعض من خاصيته العسس
 :ض قائمًا ثم صاح بصوته المسجوح الصادر عن وجهه القبيح المحروقنه
 .ال حول وال قوة إال باهللا -

ه              ونهض آتبته المحدودبو الظهور وانكمش الجزار في وقفته وقد طغت علي
 . هموم جمة لم يتوقعها أو يتصور أنها سوف تحدث له

 ..واقترب أحد الفقهاء وهمس في أذن اإلمام يحيى بالحكاية
 :وتلعلع صوته آخطيب مصقع قائًال.. انتفض الغول آديك روميف
ة            ) البدات( لقد قضينا على معظم      - في البالد ولم يبق سوى واحدة في منطق
ا            ).. المحويت( سيتم القضاء عليها فورًا إن شاء اهللا وبإرادته بالرغم من أنه

 ..تتحصن بمنطقة وعرة



ور السم تفحص الث ره ي م جلس ونظ رًا ث م آثي د .. ينوتكل م نهض من جدي ث
ط        ومين فق دة ي اس ولم ام الن يطة أم ة بس ي مهل دًا ف ه وع ى نفس ذ عل وأخ

ى  ت(للقضاء عل دة المحوي ى حوش   ).. ب ور إل ال الث ر بإدخ د أم وجلس وق
 !!..وأقفل على الثور األبواب.. مجاور حتى يعيد له آدميته

* * * 
 :هم قائًالتجمع الناس في اليوم الثالث حسب وعد اإلمام الذي خطب في

ى          - د اهللا القضاء عل دة المحويت  (لقد تم بحم ا     ) ب د خلصنا ضحيتها مم وق
 ..آان فيه

 :وتمهل قليًال ثم استمر قائًال
ة في جذورها         - ة وشريفة وعريق ن ألسرة طيب ه اب العلم    .. إن ا ب مشهود له

 ..وقد يكون بينكم اآلن موجودًا.. والتقى
 ..!!وهلل الناس حتى عسسه العارفون

ام   ) البورعي(يام استدعى اإلمام الجزار وبعد أ  الذي يقوم دائمًا بالذباحة لإلم
م أخذ           .. وقد استدعاه سراً  ..! في المناسبات وما أقلها    ور ث ذبح الث ام ب حيث ق

ه                  ل مهمت ادة مقاب ا تكون للجزار بحسب الع د  ..! جلده ورأسه وبعض م وعن
زار(عودة  و ي) البرعي الج ور وه د الث ي جل ن ف ه تمع ى منزل ه إل صب علي

ه .. الملح ويفرآه بكفيه آالعادة  ة      ..!.. فعرف ه في المهن ور زميل د ث ه جل .. ! إن
 ..!وبما أنه جاره أيضًا فقد أخبره بذلك

ه          ن زميل ًا م ره مغرض ذي اعتب أ ال ذا النب ور له احب الث زار ص دم الج وص
ر ك  ..اآلخ دوث ذل م يصدق ح ه   .. ول عفته زوجت ل أس ل طوي د تأم ه بع ولكن

 !لى اإلمام حتى لمجرد االستفسار فقطبنصحه بالذهاب إ
ا ووصل  ًا أخذ نفسه باآلمه ة قضاها أرق ة طويل د ليل الي وبع وم الت وفي الي

ى  ام يحي ام اإلم ام   .. مق نهم باإلفح روف ع زارين المع لوب الج ره وبأس وأخب
 .واللباقة الجلفة عن قضية ذبح الثور بأن ذلك سيكون سرًا مردومًا في بير

ا      ابر            وصارح نفسه بأسلوب ب ن األآ ور اب أن الث ر ب أن ذآ ن األسرة    .. رع ب اب
 ..!العساآر) آاوش(العالمة المتفقهة قد ذبح في 

نهض              ة الجزارين ف ة ولقان ى يعرف حذلق م هوى بصفعة      .. آان اإلمام يحي ث
 ..مدوية على خد الجزار انتفض لصداها آل من آان في مجلس اإلمام
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