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 بائع خراف في تونس يحمل خروفا استعدادا لذبحه 

 كشف لي الحقيقة 
وأصابني في مقتل! 

 ذهبت الى مكان فســـيح في أطراف البلدة 
حيث احلظائر التي حتوي وتضم مئات اخلراف، 
ورغم ان العيد على األبواب اال ان اخلراف كثر 
واملترددين على املكان قلة، انها األزمة املالية 
التي ضربت كل ركن في أرضنا العربية بعد 

ان دمرت بلدانا عمالقة كثيرة.
  الحظت أول مـــا الحظت ان اخلراف تبدو 
الى حد كبير ســـعيدة لقلـــة األرجل الغريبة 
عنها.. هم يعرفون فقط من ميلكهم ويعدهم 
للبيع، لذلك تلحظ نفورا شديدا بني البائعني 
وخرافهم.. وشـــعورا عجيبا يسيطر عليهم 
بعدم األمان ممن يحرص على شربهم وأكلهم 
وتسمينهم، ألنهم يدركون ان ذلك ليس لوجه 
اهللا، إمنا ليزداد وزنهم ويباعوا بسعر أكبر 
يدخل بالطبع جيـــب البائع.وان كان هذا هو 
إحساس اخلروف ناحية مالكه، فالنظرة أكثر 
قسوة وإيالما للمشتري، فهم يعرفون مصيرهم 
إذا ما دفع هذا املشتري مبلغا ليأخذه الى حيث 
مصيره األخير، وعموما.. ال البائع وال املشتري 
يتعاطف اخلروف مع أي منهما.. االثنان «زفت».. 

األول يبيع والثاني يذبح!
  اقتربت من حظيرة بها أكثر من مائة خروف.. 
وعلـــي ان اختار خروفا واحـــدا ألجري معه 
حواري.. ليس لى أي مواصفات محددة لهذا 
االختيار.. املهم ان املح فيه  – اقصد اخلروف 

– استعدادا للكالم والبوح.
  وقعت عيني على أحد اخلراف منزو بعيدا 
عن أقرانه.. ال يأكل وال يشرب مثلهم، وكأنه 
يشعر بأنه أقربهم للبيع وللذبح، لذلك وجدته 
شاردا لم يشـــعر حتى باقترابي منه الى ان 
وضعت يدي على رأسه، فانتفض كأنني أيقظته 
من حلم كان غائبا فيه ومعه.. نظر الى نظرة 
ريبة وشك، وتلفت حولي فلم يجد مالكه البائع 
فأدرك انني لم آت لشرائه، لكنه لم يدع للفكرة 
ان تســـعده ولو للحظة، فرمبـــا فقط أعاينه 
وأتفحصه قبل ان أدس يدي في جيبي واخرج 

ثمنه واسحبه معي الى حيث اذهب.
  أدركت على الفور ما جال بفكر اخلروف، 
فابتسمت له ابتســـامة تدخل الطمأنينة الى 

قلبه وقلت له:
  ال يذهب خيالك بعيدا، فلم آت ألشتريك وال 
ــعرك بدرجة كبيرة مما  أملك ثمنك، فقد غال س
جعل الكثيرون يحجمون عن الشراء... ثم وأنا 

ابتسم: ابسط ياعم.. حظك من السما.
  ارتاح اخلروف لبدايتي املطمئنة معه والتفت 

الى متسائال: 
  وانت عايز إيه مني مادمت لن تشـــتريني 

و«مفلس».. ال متلك ثمني؟
  قلت: أريد ان اجري معك حوارا.

  بدهشة يســـأل: معايا أنا.. خالص البني 
ادمني خلصوا ومش القي غير اخلروف عشان 

تكلمه؟
ــكالم: رمبا أنت  ــه كي أحفزه على ال   قلت ل
ــم من بني  ــر ممن أعرفه ــدي أفضل بكثي عن

جنسي.
  رد شـــاكرا: اهللا يكرم أصلك.. ده بس من 

ذوقك.. املهم.. ماذا تريد مني بالضبط؟
ــت دون اخلراف كلها تركن    قلت له: ملاذا ان
ــغلك  ــيئا ما يش ــاردا كأن ش وحدك بعيدا.. ش

ويؤرقك؟
  رد بدهشة: سؤالك عجيب.. العيد بعد يومني، 
والناس بتضحي، وفي أى حلظة يشـــتريني 
واحد مثلك ويذبحني.. اليس هذا األمر كفيال 

مبا تراني عليه من شرود وقلق؟
ــمع عن غالء أسعاركم    قلت له: لكنك لم تس
هذا العيد وعن األزمة املالية في العالم كله التي 
جعلت جيوب الناس خاوية.. وفي بلدان كثيرة 
يعجزون عن شراء رغيف اخلبز، فهل يعقل ان 

يشتروا خرافا؟
  قال اخلروف وهـــو يحاول ان يفهم: ازمة 
مالية والناس مفلسة ومش القية تاكل.. عشان 

كده محدش السنة دي جاء ليشتري؟
ــت: بالضبط.. انظر حولك.. عدد البائعني    قل
ــن على املكان  ــاف عدد املترددي أضعاف أضع
ــذا العيد وتظل  ــراء، فال تقلق رمبا مير ه للش
حيا.. فرحان بشبابك وال يجرؤ على االقتراب 

منك احد.
  سألني: وإيه سبب األزمة املالية التي تتحدث 

عنها وجعلت أسعارنا ترتفع والطلب علينا 
يقل؟

ــن تفهمها.. فال  ــت: دي حدوته كبيرة ل   قل
توجع رأسك بها.

  رد غاضبا: ليه..انت فاكرني حمار؟
  فقلت له مدافعا: وماله احلمار؟!

  قال: اســـأل نفســـك.. الم تصفوا الذين ال 
يفهمون بأنهم حمير.. مع ان – ولو انك تزعل 

– احلمار بيفهم عنكم! 
  قلت وقد أغاظني: وبعدين يا عم اخلروف.. 

احنا ح نغلط في بعض وال ايه؟
  رد: شـــفت بقى غضبت ازاى.. مع انك من 

شوية بتدافع عن احلمار!
ــيدي انت واحلمار فوق راسي..    قلت: يا س

بس ده مش موضوعنا.
  قال: ماشي يا عم االنسان.. هات من اآلخر 

وقول عايز ايه.
ــارف حكاية  ــألك.. انت ع ــز اس ــت: عاي   قل

«األضحية» من االصل؟
  رد: طبعا سمعتها ابا عن جد.. سيدنا ابراهيم 
گ امره رب العاملني ان يذبح ابنه اسماعيل 
گ، فلما امتثل لالمر ونوى ذبحه انزل اهللا 
كبشا من السماء ليذبحه ابراهيم گ كفدية 

البنه البار املطيع.
  قلت: ما شاء اهللا عليك.. ده انت فاهم وواع 

ومثقف كمان!
  رد: امال ايه.. انا خروف صحيح.. بس كلي 

مفهومية ودماغي توزن بلد!
ــة اجلليلة  ــاذا وانت تعي القص ــألته: ومل   س
ــح؟! لو منك  ــى الذب ــا العميق تخش ومفهومه
ابقى فرحان واكل واشرب و«ابقى منور» امام 
ــرائي دون غيري واشرف  الزبون ألغريه بش

بهذا الذبح تلبية لنداء رب العاملني.
  نظـــر الى نظرة اســـتنكار وكأن كالمي ال 
يعجبه: طبعـــا.. اللي ايده في امليه غير اللي 
ايده في النار.. وعلى رأى املثل بتاعكم: اللي 

عالشط عوام.
  قلت له: واضح ان كالمي مش عاجبك.

  قال: ال يا عم.. عاجبني وفوق راسي كمان.. 

لكن عندي اقتراحا لـــك: ايه رأيك لو نتبادل 
االماكـــن وتصبح انت اخلـــروف وانا انت .. 
وعايز اشوفك بقى حتعمل ايه وانت مسحوب 
- المؤاخذة - من قفاك والســـكاكني بتتسن 

عشان تقطع رقبتك؟
ــا انت..  ــت: مينفعش يبقى ان ــت وقل   ضحك

وانت انا.
  قال: ليه.. كبيرة عليك تبقى خروف؟

  قلت: ال.. أرأف بك انت ان تكون انسانا.. انت 
كده احسن مني الف مرة..

  والحظ اخلـــروف بعضا مـــن املرارة في 
كالمي فقـــال وكأنه ادرك عمق ما قصدته من 
معنى: صحيـــح.. انتم كبني ادمني رخصتوا 

ليه كده؟
  قلت له: واملعلومة دي عرفتها ازاي؟

  اجاب: مش عارف.. بس زمان كان الواحد 
منكم ميشي ورأسه في السما.. يقول يا ارض 
اتهدي ما عليك قدي.. دلوقتي ماشيني عينكم 
في االرض.. مكسورين.. شايلني هموم الدنيا 
فـــوق دماغكم.. محدش من اللـــي بالي بالك 

بيسأل فيكم.
ــك.. انت كمان  ــي بالي بال ــت ممازحا: الل   قل

بتخاف وبتتكلم بالرمز.
  قـــال وكأنه يزيح تهمة عن نفســـه: ال يا 
حبيبي.. انا خايف عليك انت.. اجر رجلك في 
الكالم وتقول ما الحتمد عقباه.. انا في االول 
واآلخر خروف.. مش فارقة معايا.. يشتريني 
وزير او خفير.. االثنني في اآلخر حيذبحوني.. 
يعني كده كده.. ميت، قل لي حاخاف من ايه 

وعلى ايه.. اهللا يكون في عونكم انتم.
  قلت له: شكلك كده عايز تقلبها سياسة.

  قال: ما هو جنابك من اول ما فكرت تعمل 
معايا موضوع صحافي وانت ناوي عالسياسة.. 
باهللا عليك فيه حـــد يعمل حوار مع خروف 
اال اذا كان عايز اخلروف يقول اللي هو كبني 
ادم مش قادر يقوله.. عشـــان لو حد حاسبك 
تقوله ده رأي اخلروف.. بس ياحلو ساعتها 
مـــش حانفعك النهم حيقولولك هو اخلروف 

بيتكلم يا حمار؟

ــك لتاني مرة تغلط  ــتاء: الحظ ان   قلت له مس
وانا ساكت.

  قال: انت زعالن من كلمة حمار.. ده محدش 
اعطى للحمار قيمة اال انتم.. متهيألي فيه كاتب 
كبير ألف كتبا عن احلمار عشـــان في اآلخر 

يقول يا ريتنا كلنا حمير.
  قلت: واهللا عندك حق.

  نظر الي وكأنه يعتذر: بس انت كده شكلك 
زعالن.

  قلت: حد يزعل من خروف؟
  قال ضاحكا: ماشي.. هعديهالك املرة دي.

  قلت: صدقني.. ماقصدش اهانتك.
  فرد بحدة: وانت تقدر؟

ــد: وبعدين ياعم  ــدأ صبري ينف   قلت وقد ب
اخلروف.. انت حتقلبها خناقة؟

  قال: ال خناقة وال يحزنون.. انا بس عايزك 
تعرف احلقيقة.

  سألته: اي حقيقة؟
  قال: انا كخروف افضل منك.. شوف سعري 
النهارده كام عشان واحد يشتريني ويذبحني.. 
وشوف انت – ربنا يديك طولة العمر – لو مت 
في حادث مثال.. الدولـــة حتقدرك بكام.. ثم 
مضى يقول وانا مطرق الرأس كأنه اصابني 
في مقتـــل: التضحية بي لهـــا معنى عظيم.. 
عظيم جدا.. ورمبا – مع اني لم اجرب ولم تتح 
لي الفرصة ألســـأل من سبقوني – اقول رمبا 
يخفف اهللا علي حلظة الذبح فال اشعر بها او 
رمبا اسعدتني.. لكن التضحية بالبني آدمني 
عندكم لها معنى آخر.. اسمح لي اجترأ واقولها 
لك.. معنى قذر ال يرضى به خالقي وخالقك.. 
انتم تضحون بالفقير ليعيش الغني.. سمعت 
كثيـــرا ان هناك قضايا تورط فيها ناس كبار 
وشـــالها مرغما واحد مسكني مقابل قليل من 
املـــال ليس في جيبه حلظتها واحد على الف 

من هذا املبلغ.
  ثم مضى يقول وكأنه يعطيني محاضرة: 
فكرتني بجملة شهيرة اسمعها كثيرا في االفالم 
املصرية: احنا ضحينا باملولود عشـــان االم 
تعيـــش.. مع ان املنطق يقول انه ان كان البد 

من التضحية، فلنضحي باالم وليس باملولود.. 
فاملولود هو املستقبل.. فكيف نضحي باملستقبل 
من اجل حاضر اعمى البصر والبصيرة.. منطق 
غبي.. بس انتم تستاهلوا اللي بيحصل لكم 

واكتر منه.
  وكأن احلوار صار من طرف واحد.. اخلروف 
يتكلم وانا مطرق الرأس «خزيان» مما يقوله 
فبقيـــت مدة غير قليلة ال اتكلم حتى بادرني 
هو وكأنه يعيدني الـــى حضرته: انت رحت 
فني يا استاذ.. واضح ان كالمي في الصميم.. 

ووجعك.
ــا على هذا  ــك اخبارن ــه: كيف وصلت   قلت ل

النحو من الوضوح؟
  قال: املســـألة بســـيطة.. لي عني بشوف 

بيها.
ــذا اخلضوع  ــايفنا بكل ه ــت ش ــت: وان   قل

واخلنوع لالمر الواقع؟
  رد: انتم صعبانني عليا.. واحد مثلي مرغم 
ال ميلك من امره شـــيئا.. اللي يدفع يشتري 
ويذبح.. و«حالل».. لكن انتم ميزكم اهللا بعقل 
وفكر لألسف لم يفدكم او حتاولون االستفادة 

منه بشيء.
ــري بالفعل: انت عايز  ــت له وقد نفد صب   قل

ايه بالضبط؟
  قال وهو يضحك: السؤال ده تسأله لنفسك، 

واذا عرفت جتاوب عليه يبقى فيه امل.
  سألته: امل في ايه؟

  ... وفي هذه اللحظـــة رأى اخلروف احد 
املشترين يقترب منه وسأل البائع عن سعره، 
فصمت عن الكالم لثوان حتى يعرف مصيره.. 
ثم والبائع يجره ليسلمه لصاحبه اجلديد نظر 
الي مودعا ومبتسما كأنه ذاهب الى اخلالص 
من دنيا ال يســـعده العيش فيها وال تشرفه 

احلياة والتعايش مع من عليها.
  نظرة او جعتني وجعلتني اندم ان فكرت 
في هذا احلوار، فقد كشف لي اخلروف احلقيقة 
التي اعرفها يقينا، لكنني ومثلي ماليني نغمض 
اعيننا عنها حتى نوهم انفســـنا بأنها ليست 

على هذا النحو من الذل واملهانة. 

 أحمد عفيفي 
  مجرد حوار تخيلـي بالقطع، فـال أنا خروف 

استطيع ان أتفاهم بلغة اخلراف، وال 
اخلروف بني ادم يسـتطيع ان 

يفهمني ولو باإلشارة. 
  إذن.. فالعالقـة بيننـا 
مقطوعـة النعـدام لغـة 
احلـوار، لكـن لنتخيل ان 

اخلروف ينطق بغير «املاء..
ماء.. ماء» الشهير بها ويستطيع 

ان يحاورني وأحاوره، فما شكل هذا 
احلوار، وماذا ميكن ان يحوي من أفكار.

  لهذه اللحظة وأنا أكتب، صدقوني ال أعرف الى 

أي مدى سيأخذني هذا احلوار، تركت نفسي ليأتي 
تلقائيا غير محدد مسـبقا، رمبا حفزني اخلروف 
للدخول في مناطـق محظورة، لكن 
عزاءه الوحيد - ان حدث ذلك 
- انـه خروف، لن يحاسـبه 
احد، لكـن ما عذري أنا اذا 
جرني اخلروف الى منطقة 
ملغمة غير عابئ مبا ميكن 
ان يحدث لي أو رمبا يكون 
ذلك قصدا منـه، فأذبح معه 

ليلة العيد.
  دعنا من كل ذلك، ولنذهب الى ما ذهب 

اليه خيالي وأجري وأجر اخلروف على اهللا.

 خروف مثقف

 فرحة العيد
الفطر   إذا كان عيد 
هو عيد املالبس اجلديدة 
وفرحة األطفال والكبار، 
فإن عيد األضحى هو 
عيد األضاحي واللحوم، 
والعيدان مباركان من 
الرحمن الرحيم، حيث 
تعم الفرحة أرجاء الدنيا 
البلدان اإلسالمية،  في 
اجلميع ينتظر األعياد 
ليخـــرج ولو أليام من 
همومه الكثيرة متعشما 
في رب العزة واجلالل 
أيامه كلها  ان يجعـــل 
أعياد، تلف الســـعادة 
وتغلف قلوب املاليني.

  وقد استعدت بلدان 
العالم اإلسالمي لعيد 
األضحى ببيع اخلراف 
واملاشـــية في بهجة ال 
نراها على هذا النحو إال 
صبيحة يوم العيد وما 
يسبقها من أيام مبشرة 

بكل اخلير والبركات.   تزيني العجول واالبقار في باكستان 


