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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تضع الملحقية الثقافية في أستراليا أمام القارئ في المملكة العربية السعودية والقارئ العربي، أينما ُوِجَد، باكورة أعمالها 
في مجال الترجمة كتاب “اإلبل في أستراليا” لمؤلفته الكاتبة األسترالية جنين براين.

ق، تاريخ إدخال اإلبل إلى أستراليا والتأثير الذي أحدثه هذا األمر في استكشاف وسط  يتناول الكتاب، بأسلوٍب سهل ومشوِّ
أستراليا وتغيير واقع الحياة فيه، والدور الذي لعبته الجمال ورعاتها المسلمون الذين جاؤوا بها في بناء القارة األسترالية 
خالل الفترة من منتصف العقد السادس من القرن التاسع عشر وحتى نهايات العقد الثالث من القرن العشرين، وذلك عندما 
تّم التخلي عن اإلبل لصالح وسائل النقل الحديثة. وال يتوقف الكتاب عند حديث التاريخ بل يتوسع ليأخذنا في رحلة يصف 
من خاللها خصائص الجمل وأنواعه المختلفة وطرق تربيته والعناية به والفرص التي يفتحها استخدامه اليوم في مجاالت 
يستعرض  كما  الخارج.  إلى  بتصديره  المرتبطة  االقتصادية  والفرص  الحرفية  والصناعات  والغذاء  والزراعة  السياحة 
الكتاب المشكالت المرتبطة بتزايد أعداد اإلبل في أستراليا. وهنا نجد قصة بناء دولة كان لإلبل دوٌر فاعٌل في بعض أوائل 

فصولها، ومحاولة مستمرة لالستفادة من المزايا المتعددة التي تحملها في االقتصاد والحياة. 

تخاطب الملحقية في اختيارها هذا، حباً لإلبل واهتماماً بها يكمن في نفس القارئ العربي وإن كان بدرجات متفاوتة. وقد 
كانت اإلبل والزالت تحتل حيزاً هاماً من تراث األمة، فهي جزٌء من نمط حياة رسَم مالمحه األسالف واليزال يحتفي به 
عون بها الصحراء وطرقها وتزرع  األحفاد. رافقت اإلبل أصحابها عبر التاريخ في شراكة وصراع من أجل البقاء يطوِّ
في نفوسهم نبات إكرامها واالعتزاز بها. وقد كانت اإلبل رمزاً للعزة والمنعة، وهي اليوم دليل أصالة والتزام بالتراث، 

وثروة وطنية تستدعي االهتمام بها والحفاظ عليها وتنميتها واالبداع في استخدامها. 

وتأمل الملحقية من خالل هذا الكتاب والكتب التي سوف يتم ترجمتها بإذن هللا تحقيق هدفين؛ أولهما  التشجيع على القراءة 
من األنواع الُمحببة والقريبة من النفس. فإذا تحقق الهدف األول أدى الى تحقيق الهدف الثاني، متمثالً في دفع لحركة 
الترجمة من خالل نشر الكتاب المترجم وذلك في إطار الصورة الكبيرة التي تشير الى ضعف في حركة الترجمة في 
س لبداية تريد لها أن تكون نافذة لقراءة المجتمع األسترالي، بما  عالمنا العربي. وتهدف الملحقية من هذه المبادرة أن تؤسِّ
يعنيه ذلك من سبر لمسالك تفكيره واستكشاف الهتماماته وتجاربه. ويأتي ذلك من إدراك الملحقية ألهمية الترجمة كعامل 
حيوي يعمل على نقل المعارف والعلوم ويساعد في تطوير البحث العلمي، وكعامل يكسر حواجز اللغة ويرفع من مستوى 
التذوق اللغوي والثراء الفكري لدى القارئ والمترجم على حد سواء، وذلك  من خالل التعرف على تجارب الشعوب 

وثقافاتها وطرق تعاملها مع تحديات الواقع.

والملحقية في هذا الجهد تضيف إلى سعيها المتواصل في ميدان الثقافة والتعليم سعياً جديداً، وتقدم في ميدان حركتها عمالً 
تجسد فيه وفي استمراره جزءاً من رؤيتها الواسعة لشكل التفاعل والتواصل مع محيطها األسترالي، وتحقيقاً لواحد من 
أبعاد رسالتها في نقل تجارب ومعارف محيطها بجوانبها العلمية )األكاديمية والمهنية( واالجتماعية والثقافية إلى طالبيها 

والمهتمين بها في الوطن. 

وهللا ولي التوفيق.

عبدالعزيز بن عبدهللا بن طالب
الملحق الثقافي في أستراليا
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الفهم،  على  عصّية  بطيئة،  خرقاء،  األطوار،  غريبة  اإلبل 
وغير  منها  االقتراب  يصعب  كريهة،  رائحة  ذات  غبية، 
بأّناتها المخيفة في وقت وضع األحمال  ودودة، مزعجة جداً 
من  عجلة  على  شخص  كل  وتزعج  منفرة،  وعموماً  عليها. 
أمره. ودائماً ما تبدو سروج أمتعتها من سقط المتاع، وكثيراً 
ما تتبعثر باستمرار، وتبدو عملية السفر بالجمل في مجملها 

عملية عتيقة ومثيرة لالستياء.
لكن، عندما تبدأ درجات الحرارة في اإلرتفاع متجاوزًة 
100 درجة فهرنهايت يوماً بعد يوم، وعندما يختفي العلف 
ويكون ما يمكن العثور هو الُعليق الجاف فقط، وفي نهاية 

األمر، عندما يصبح الماء وإمكانية العثور عليه أماًل صعب 
المنال، يكون حينها الجمل مفيداً.

غير  ومن  شكوى  غير  من  باركاً،  الجمُل  ذا  هو  ها 
اكتراث، برٌج من القوة والراحة، مقتاتاً من شحم سنامه وقادراً 

على قطع مائتي ميل أخرى.
سي. تي. ماديجان، مستكشف صحراء سمبسمون، 1939م.

بخالف الحيوانات األخرى التي ُجلبت إلى أستراليا، ساعدت اإلبل 
المناطق  تخطيط  في  المجتهدين  األفغان  من  الُجدد  المستوطنين 
شبه القاحلة والصحارى الحارة الجافة، كحيوانات قاطرة وحاملة 

لألثقال.
كان  لكن  اإلبل،  مسارات  مَحت  الصحراء  رياح  تكون  وقد 
وقع أخفافها هو دم الحياة ألولئك الرّواد الذين عاشوا وعملوا في 
والمياه  الغذائية  المؤن  اإلبل  وحملت  المعزولة.  النائية  المناطق 
ومواد تشييد المساكن واآلليات وأسهمت في نشر التعليم ومد جسور 
بالحمالت  القيام  في  التحمل  على  قدرتها  ساعدت  كما  التواصل. 
وإجراء أعمال المسح، وتشييد الطرق والسكك الحديدية، وتطوير 
المناجم وتصدير الصوف والقمح. واستخدمت اإلبل أيضاً كمطايا 

ه وفي خدمة البريد والزيارات الطبية والسباقات. للتنزُّ
تاريخ  في  األهمية  من  قدٌر  ورعاتها  اإلبل  من  لكل  كان  لقد 
والخيول.  البقر  لرعاة  كانت  التي  األهمية  ذات  النائية،  المناطق 

وأينما سار الجمل، يتبعه اآلخرون.
كان تأليف هذا الكتاب مغامرًة رائعة. اقترح الفكرَة عليَّ أحُد 
الناشرين قبل أكثر من ست سنواٍت خلت. وبدأُت في البحث في 
المكتبات، وعلى االنترنت وفي المتاحف، إلى أن وجدتُّ مظروفاً 
الكتاُب  يَر  لم  بالمعلومات.  مليئاً  وملفاً  الفوتوغرافية  الصور  من 
2003م.  عام  في  أخرى  مرة  الفكرة  لي  تجّددت  ولكن  النوَر، 
الحقاً،  والكتابة  البحث  من  ساعة   1500 أو  أشهر،  عشرة  وبعد 
بالبريد  ورسائل  معلومات  على  تحتوي  ملف   36 عندي  توفر 
وقصاصات  لمقابالت  ومخطوطات  صور  وأفكار  اإللكتروني 
على  تحتوي  بالستيكية  ملفات  وأربعة  أفالم  ومالحظات  صحف 

300 صورة تقريباً.

وشاهدُت  نائية،  مناطق  إلى  سافرُت  بحثي،  من  وكجزٍء 
خطت  حيث  سبرينغز،  أليس  في  الرحالت  ِهجن  كأس  مباريات 
اإلبل بخطى واسعة، واستطالت أعناقها، وهي تركض َعْدوا حول 
مضمار السباق. وقمت بإجراء مقابالت مع أصحاب مزارع لإلبل 
وعاملين في مجال السياحة، وكذلك مع أصحاب أعمال تجارية، 
حليب  وتذوقُت  جمل  ظهر  وامتطيُت  اإلبل.  ري  مصدِّ فيهم  بمن 

النوق. 
وبقدر ما أردُت أن يكتشف أطفال أستراليا وكبارها أن اإلبل 
مخلوقات رائعة، أردُتهم أيضاً أن يفهموا الدور المهم الذي لعبته 
اإلبل في حياة المستكِشفين والرّواد والمستوطنين – ودورهم أيضاً 
إعطاء  باإلمكان  ليس  حقيقًة،  بالبالد.  الداخلية  المناطق  تنمية  في 
اإلبل قيمتها الحقيقية، ما لم تختبر بنفسك تلك االمتدادات الشاسعة 
الحارة من مناطق أستراليا النائية وترى اتساع البالد، أو تتمشى 

عبر بيوت اآلباء واألجداد أو البلدات المعزولة التي أضحت اآلن 
أثراً بعد عين. 

إسهاماتهم  على  األفغان  اإلبل  لرعاة  والتقدير  بالشكر  أتقدم 
د،  جسَّ الذي  للجمل  بالفضل  وأقرُّ  األستراليين.  حياة  في  الفّعالة 
د المناطق النائية األسترالية؛ التي هي بمثابة األثر  بالنسبة لي، تفرُّ

الرائع الوحيد المتبقي.
المقفرة،  النائية  المناطق  في  تكثر  األسترالية  اإلبل  زالت  ال 

ولكن ما الذي يخفيه لها المستقبل؟
جنين براين

مقــدمة
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أصول الجمل
تخيَّل جمالً بحجم أرنب كبير، فقبل حوالى 40 مليون سنة خلت، 
عاش حيواٌن صغير رقيق العظام له عنق قصير وليس له سنام في 
الحقيقي األول من عائلة  العضو  الشمالية. وكان ذلك هو  أمريكا 

اإلبل وَسلف جمل اليوم.
إلى  السنين  آالف  عبر  المخلوقات  هذه  تطورت  ثّم،  ومن 
حيوانات تشبه الغزال والزرافة، وتكّيفت مع المناطق الجافة. ومع 
بصورة  الشمالية  أمريكا  في  العشب  مساحات  انتشار  أّدى  ذلك، 
الحيوانات.  لهذه  الطبيعية  المراعي  الحدِّ من مساحات  إلى  كبيرة 
ونتيجة لذلك، فالحيوانات األصغر والحيوانات العشبية الكبيرة جداً 

من هذا النوع هي التي بقت على قيد الحياة.
البحر  مستوى  انخفض  سنة،  ماليين  ثالثة  حوالي  وقبل 
ُيسمى  وسيبيريا،  أالسكا  بين  البحر  سطح  على  جسر  وانكشف 
االمتداد  هذا  على  حجماً  األكبر  اإلبل  فهاجرت  بيرينغ،  مضيق 
وامتدت  آسيا.  داخل  إلى  وانتقلت  الجافة  األرض  من  المؤقت 
هجرتها الحقاً إلى أوروبا الشرقية والشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
اتجهت اإلبل األصغر حجماً جنوباً إلى داخل أمريكا الجنوبية. 
في  منها شيٌء  يوجد  ال  اإلبل، حيث  نوع  الهجرات  تلك  وأنقذت 

أمريكا الشمالية اآلن.

الحيوانات األكبر حجماً،  اإلبل، من هذه  ر نوعان من  وتطوَّ
وهما النوعان اللذان نشاهدهما اليوم: الجمل أحادي السنام والجمل 
ذو السنامين. وليست ثمة معلومات مؤكدة حول حقبة تطور السنام، 
الحيوانات  أو ترويض  استئناس  تّم  أن  بعد  أنه نشأ  المحتمل  فمن 

بواسطة البشر.
الجبلية  الصحراء  مناطق  في  استقرت  التي  اإلبل  وواجهت 
في وسط آسيا تغيُّرات مناخية قاسية: فصول شتاء قارسة وشديدة 
البرودة تنخفض فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت 
الصفر، وفصول صيف حارة ترتفع فيها درجة الحرارة لتصل إلى 

55 درجة مئوية.

الجمل ذو السنامين
الُبخت “الباكتريانية” أو اإلبل الجبلية هي إبل ذات سنامين. وهي 
إبل قوية وشديدة القدرة على االحتمال وذات سيقان قصيرة وأقدام 
قوية تساعدها على االنتقال في المنحدرات الصخرية وعلى الثلوج 
المعطف  يشبه  السميك  الطويل  الشتوي  الزلِقة والصقيع. ووبرها 

الخشن الكبير.
السنامين  ذات  البكتريانية  اإلبل  سافرت  خلت،  قرون  وقبل 
وأصحابها جيئة وذهاباً عبر رقعة موحشة وكئيبة وخطيرة من آسيا 
الوسطى. وربط هذا الطريق بين الصين وآسيا الوسطى وفارس 
إلى  نسبة  الحرير”،  “طريق  ُيسمى  وكان  وأوروبا،  آسيا  وغرب 
المالبس الحريرية الصينية التي كانت تحملها اإلبل. وكانت اإلبل 
تحمل أيضاً البضائع الفاخرة النادرة، مثل الخزف الصيني والذهب 
والحيوانات النادرة. وكان األوروبيون في الغرب مستعدين للدفع 

بسخاء مقابل هذه البضائع الثمينة. 

الجمل في مخيلتك 

البقاء  وبالتالي  آسيا،  إلى  أمريكا  من  الهجرة  من  اإلبل  بيرينغ  مضيق  مكَّن 
على قيد الحياة.

جمل ذو سنامين “باكترياني” وِعجل. كلمة  “باكترياني” جاءت نسبة إلى مكان 
ُيسمى باكتريا )Baktria( في أفغانستان.
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حالياً، معظم اإلبل البكتريانية ذات السنامين مستأنسة وتعيش 
وكازاخستان  وأفغانستان  وباكستان  والهند  والصين  منغوليا  في 
وأوزباكستان. ويعيش عدد ضئيل من اإلبل البرية ذات السنامين 
دة  الُمهدَّ الحيوانات  قائمة  في  مسجلة  وهي  غوبي  صحراء  في 

باالنقراض.

الجمل أحادي السنام
ُيسمى الجمل أحادي السنام بالجمل العربي، ولكن ُيطلق عليه اليوم 
بصورة أكثر شيوعاً الجمل أحادي السنام، وهي كلمة مأخوذة من 
الكلمة اإلغريقية )dromos( التي تعني الطريق أو الَعْدو السريع. 
لقد هاجر هذا النوع من اإلبل إلى داخل المناطق القاحلة في الشرق 
الكبرى.  الصحراء  خصوصاً  وأفريقيا،  الهند  وشمال  األوسط 
يندر  الحارة، حيث  الصحراء  السنام حياة  أحادي  الجمل  ويتحمل 
وجود الغطاء النباتي والمياه. ونظراً إلى طبيعة موطنه، ُيسمى هذا 

الجمل أيضاً بجمل السهول. 
ويمكن أن يتزاوج الجمل ذو السنامين والجمل العربي أحادي 
السنام - حيث أنهما من نفس العائلة الحيوانية. ولكن ال ينتج عن 
منطقة  تصير  ذلك،  عن  وبدالً  أسنمة،  بثالثة  جمٌل  التزاوج  هذا 
كبير  الجمل  يبدو  وعموماً،  كبير.  واحد  سنام  عن  عبارة  الظهر 
والية  من  اإلبل  رعاة  أحد  إفادة  حسب  وذلك  والوزن،  الحجم 

كوينزالند. ويوجد القليل من هذه السالالت الهجينة في أستراليا.
هناك اعتقاد بأن اإلبل كانت هي أقدم الحيوانات التي استأنسها 
الركاب  تحمل  فهي  الكبيرة،  األثقال  لحمل  وتستخدم  البشر، 
والبضائع. كما يمكن أيضاً استخدامها لجرِّ المركبات ذات العجالت 
أو لسحب المحاريث أو نواعير المياه. ويتنقل البدو قاطنو الصحراء 
بصورة مستمرة بحثاً عن الطعام أو المياه لهم أو لحيواناتهم، لذلك 
ُهم يعطون إبلهم حق قدرها ألنها تمدهم باللحم والحليب والروث 

للوقود والجلود والوبر لصنع البُسط والبطانيات والمالبس.
في  خصوصاً  بانتظام،  اإلبل  معارض  أو  مهرجانات  ُتقام 
هي  اإلبل  تعتبر  حيث  الصحراوية  وشبه  الصحراوية  المناطق 
حيوانات العمل األساسية. إن المعارض مناسبات رائعة حيث يأتي 
في  وللمشاركة  اإلبل  في  لالتجار  وصوب  حدب  كل  من  الناس 
المفتوحة  السهول  فيه  تعجُّ  اإلثارة  من  مشهد  وهناك  االحتفاالت. 
جانب  إلى  يخيِّمون  الذين  اإلبل  مالكي  من  بالمئات  والمغبرة 
حيواناتهم. وتنتصب الخيام، مليئة بأصناف المبيعات: خطام أنف 
الجمل، األجراس، العقاالت ومواكب اإلبل، السباقات، األكروبات 

ومنافسات جّز وبر اإلبل.

في الوقت الراهن، يعيش أربعة أعضاء من عائلة اإلبل في أمريكا الجنوبية: 
والفيكونا  الجواناكو  تعيش  بينما  واأللباكا،  وأسفل(  )أعلى  المستأنسة  الالما 

في البرّية.
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ترتبط حيوانات الالما بصورة وثيقة باإلبل. وقد تمت 
عملية تهجين بين جمل والما في دبي بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة في عام 1997م. وتمت تسمية الحيوان 
الناتج عن عملية التهجين هذه باسم الراما. 



قبل أكثر من مائة عام خلت، تمَّ استيراد مجموعات كبيرة من اإلبل 
وحيدة السنام بحراً من الهند وباكستان للعمل في المناطق القاحلة 
في أستراليا. واليوم، تشكل أنسالها أعداداً كبيرة من اإلبل البرّية 

الموجودة هنا.

اإلبل أحادية السنام في أستراليا
قد يبدو الجمل حيواناً طويالً وأخرقاً، مشرئب الرأس، مع تعبير 
متقن  صحراوي  تصميم  أفضل  ذلك  لكن  وجهه،  على  متشامخ 

يمكنك العثور عليه.
يبلغ  كبوابة،  الرائحة، طويل  كريه  قوي،  إنه حيوان ضخم، 
ال  حيث  إلى  الوصول  ويمكنه  كيلوغرام.   450 وزنه  متوسط 
األحمال  ِحمل  ويمكنه  الوصول.  والسيارات  الشاحنات  تستطيع 
الثقيلة، وأن يظل على قيد الحياة في المناطق الجافة شحيحة المياه 

التي َتْنَفق فيها حيوانات أخرى.
ويعيش في أستراليا اليوم عدد من اإلبل البرّية يتراوح ما بين 
500,000 إلى 700,000 رأس. هذه اإلبل وحيدة السنام، وهي من 
نسل اإلبل التي تّم استيرادها من الهند وباكستان في القرن التاسع 
الَملي  وغابات شجر  األوكالبتوس  غابات  َمواطنها  وتضم  عشر. 
والجنبة  السالتبش  نباتات  ومناطق  الصحراوي،  والخلنج  والسنط 
أو الشجيرة الزرقاء التي تتاخم البحيرات المالحة اليابسة. وتوجد 

معظم القطعان في والية غرب أستراليا وفي وسط القارة.

تسير اإلبل أحادية السنام في السهول الصخرية الحارقة التي 
األشجار  عديمة  المستوية  والمساحات  الصخرية  الشظايا  تغطيها 
الجمال  هذه  تواجه  مسيرتها،  وأثناء  المنحدرة.  الرملية  والكثبان 
لياليها  القاسية وأيام الصحراء الحارة وبرودة  الترابية  العواصف 
التي تنفذ إلى العظم. وفي طبيعٍة مثل هذه، فالبحث عن الماء رحلة 

ال تعرف النهاية أبداً. 

قدرة على البقاء
حياة  مع  الملحوظة  فاته  تكيُّ بسبب  البقاء  على  الجمل  يحافظ 
الصحراء. ولكي يظل على قيد الحياة، يجب أن يحافظ الجمل على 
برودته وأن يحفظ الماء بكل الطرق الممكنة. ويمثل كل جزء من 

أجزاء الجمل معجزة صغيرة في حد ذاته.

الجسم
الساقان

طوله  يبلغ  الشكل  حبلي  وذيل  قوية  طويلة  سيقان  أربعة  للجمل 
مما  الجمل،  سيقان  حول  الهواء  ويتحرك  سنتمتر.   50 حوالى 
القوية،  العليا  سيقانه  وبعضالت  ببرودته.  االحتفاظ  على  يساعده 
يمكن للجمل السير طول اليوم بحثاً عن الكأل، بوزنه الذي يصل 

إلى 450 كيلوغرام أو أكثر – وهذا وزن الجمل متوسط الحجم.

الجمل الذكي 

تفضل اإلبل أن تقتات على النباتات المالحة كثيرة الُعصارة، وأوراق األشجار والشجيرات الصغيرة وكذلك األعشاب، بدالً عن الحشائش.
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وتبدو الرقع الجلدية الجرداء على مفاصل ساق الجمل وصدره 
كما لو أن الوبر قد تم كشطه. لكن هذه المناطق المتكلسة طبيعية 
وهي موجودة أيضاً عند صغار اإلبل التي لم يتجاوز عمرها عدة 
يبرك  عندما  الضرر  من  والعضالت  الجلد  بحماية  وتقوم  أشهر. 

الجمل أو يستلقي على أرض حارة أو قاسية.

األرجل
تتكون الرجل من طرفي ُخف، تربط بينهما حشية سميكة مقاومة 
للحرارة مبطنة تتمّدد عندما يضع الجمل رجله باألسفل. وهي تقوم 
بنفس مهمة الحذاء الثلجي العريض، لكي تمنع الجمل من الغوص 
والخيول  األبقار  مثل  ومثله  الخفيفة.  الرمال  في  أو  التربة  في 
الجمل  لدى  األخرى،  الظلف(  )ذوات  الحافر  ذوات  والحيوانات 
أظفار  مقام  تقوم  أنها  حيث  عليها،  يمشي  ال  لكنه  حوافر  أيضاً 
تقريباً  فإنها  الجمل،  األصابع في طرف كل رجل. وعندما يسير 
ال تحدث أي صوت. كما ال تنغرس أرجل الجمل في سطح التربة 

وال يتسبب في تعريتها.
تكون  حيث  الوحل  في  االنزالق  عند  متوترة  اإلبل  وتغدو 
أرجلها غير مستقرة. ويمكن ألي عثرة أو سقطة ثقيلة أن تتسبب 
في كسر ساق الجمل أو كسر وركه أو عظم صدره. وربما تتسبب 

السقطات العنيفة في وفاة الجمل. 
في  كيلومتراً   40  –  32 حوالي  عادة  العامل  الجمل  ويقطع 
اليوم، بسرعة 3 – 5 كيلومترات تقريباً في الساعة. وتفضل اإلبل 
المشي، خاصة في اليوم الحار، لكن يمكن أن تعدو أو تسرع في 

مشيها عندما تكون هناك حاجة لذلك.
الحال  الجمل، كما هو  لدى  المشي طبيعي جداً  في  اإلسراع 
تتحرك  عندما  متوسطة  سرعة  ذات  حركة  وهي  الزرافة،  لدى 
ساقان على جانب واحد إلى األمام، ومن ثّم الساقان على الجانب 
جانب.  إلى  جانب  من  ومتحولة  مائلة  بذلك حركة  وتنشأ  اآلخر. 
البحر”،  الناس إن ذلك يجعلهم يشعرون “بدوار  ويقول كثير من 
بينما يحب ذلك أناس آخرون حيث يشعرون أنهم يجلسون على ما 

يشبه الكرسي الهّزاز – يترنح في كال الجانبين.

العنق والرأس
يشرب  أو  يأكل  لكي  المنحني  الطويل  عنقه  خفض  للجمل  يمكن 
بدون أن يبُرك، أو يمّده إلى ارتفاع يصل إلى 3.5 أمتار – وهذا 

ما يساعده على قضم األوراق.
والرمال  الشمس  لفحات حرارة  وللجمل عينان محميتان من 
من  العينين  وقاية  أيضاً  وتتم  وكثيفين.  عميقين  بحاجبين  الحارة 
الُمجّعدة. وإذا  الطويلة  الحصباء بمجموعة مزدوجة من األهداب 
العينين،  أهداب  خالل  من  الرمال  أو  الغبار  من  حبيبات  دخلت 
ويمكن  لينظفه.  البؤبؤ  على  رقيق  إضافي  داخلي  غطاء  يرمش 
للجمل أن يغلق غطاء العين هذا ويمكنه على الرغم من ذلك أن 
بحاسة  اإلبل  وتتمع  الرملية.  العواصف  هيجان  أثناء  حتى  يرى 
بصر حاد جداً، ليالً ونهاراً. ولدى الجمل غدد خاصة تقوم بتزويد 

العينين بالماء للمحافظة على رطوبتهما.

هيكل الجمل.

المستديرتين،  وأذنيه  المائلين  ومنخريه  الطويلة  وأهدابه  المغطيتين  بعينيه 
لبيئته  للغاية  أريحية، وهو مناسب  بكل  يبتسم  أن  السنام  أحادي  للجمل  يمكن 

الصحراوية.

للجمل فٌم كبير و 34 سنا قوية وحادة.
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وللجمل أذنان صغيرتان يغطيهما الوبر، لذلك ال يمكن للرمل 
أن ينفذ إليهما بسهولة. ويتمتع الجمل أيضاً بحاسة سمع جيدة، لكنه 

مثل الحمار، قد يختار إّما أن ينصاع لألوامر أو ال ينصاع.
منخريه  يغلق  أن  للجمل  يمكن  الرماَل،  الرياُح  تثير  وعندما 
الضيقين، ولكنه يترك فتحات صغيرة يتنفس من خاللها. وعندما 

تخمد العاصفة، يقوم بفتحهما مرة أخرى.

السنام
وَيعتقد  ظهره.  على  الذي  السنام  بسبب  الُكتل  كثير  الجمل  يبدو 
بعض الناس أن السنام هو أحد مصادر تزويد الجمل بالماء، لكنه 
في حقيقة األمر هو مخزن الجمل. إنها كتلة من الشحوم خالية من 
العظام يستخدمها الجمل كمصدر للطاقة عندما يكون هناك القليل 
من األكل. وعندما يتم استهالك مخزون الطعام، تتقلص الكتلة وقد 
تسقط على أحد جانبي ظهره. وبمجرد أن يأكل الجمل مرة أخرى، 

يرتفع السنام.

الوبـَر
على خالف األلوان المبقعة للزرافة، لإلبل لون واحد في كل وبرها 
الناعم. معظم اإلبل العربية رملية اللون أو ذات لون بني فاتح أو 

“لون جملي”، مشابه لبيئة المناطق النائية.
القارس.  البرد  ليالي  خالل  دافئة  لحفظها  شتوي  وبر  لإلبل 
الجمل  يبدو  الربيع،  فصل  في  يتساقط،  أو  الوبر  ُيطرح  وعندما 
قذراً ذا بقع من الوبر المتكتل. وتوجد كتل وبر الجمل عالقة على 
الشجيرات الصغيرة أو األسوار التي يحتك بها الجمل. وفي فصل 
الخريف، وقبل أن ينبت له وبُره الجديد، يبدو الجمل أملَس وناعما.

المحافظة على البرودة وتخزين الماء
منتصباً،  رؤوسنا  شعر  يقف  “قشعريرة”،  حالة  لنا  تحدث  عندما 
وهكذا يمكن أن يقف شعر اإلبل أيضاً، لكن مع اختالف األسباب. 
ويسمح الشعر المنتصب للهواء بالمرور، وبالتالي تتبخر الرطوبة 

من الجلد. هذا التبخر يساعد الجمل على المحافظة على البرودة.
على  اإلنسان،  ذلك  في  بما  الحيوانات،  كافة  التبخر  ويساعد 
المحافظة على البرودة عند التعرق. ولكي تحافظ المخلوقات على 
فإنها  لذلك،  الرطوبة.  تلك  تعويض  عليها  يجب  الجيدة،  صحتها 
لذلك، يعرق الجمل بصورة  تحتاج إلى أن تشرب كثيراً. وخالفاً 
قليلة جداً، ويمكن أن ترتفع درجة حرارة جسمه أعلى من المعدل 
الطبيعي بـ 3 درجات مئوية من غير الحاجة إلى العرق. ونتيجة 
ويقوم  بالمعاناة.  الجمل  يشعر  أن  بدون  الماء  تخزين  يتم  لذلك، 
الحقاً باإلفراج عن الحرارة المخزونة في الليل عندما يكون الجو 

أشدَّ برودة.
الموسم، فخالل  الجمل على  التي يشربها  الماء  وتعتمد كمية 
من  يحتاجه  الذي  الماء  من  الكثير  على  الجمل  يحصل  الشتاء، 
كل يوم  لتراً   40 – بالعصارة، ولكنه يشرب 30  المليئة  النباتات 
إذا توفر له ذلك وكان في حاجة إليه. وفي الظروف العادية، يمكن 

للجمل أن يستمر أليام بل ألسابيع دون أن يشرب.

إنها ليست مشكلة جلدية، بل هي المرحلة النهاية تقريباً من تخلص هذا الجمل 
أحادي السنام من بعض الوبر. 

قد تبرك اإلبل متالصقة لكي تحافظ على البرودة، وذلك ألن درجة حرارة 
دمها أقلَّ من درجة حرارة الهواء الحار.

تتراوح ألوان اإلبل من الرملي، والبني الفاتح، واألحمر إلى اللون الضارب 
إلى السواد، مثل هذا الجمل الظاهر في الصورة. اإلبل ذات اللون األبيض 

أو األمهق نادرة.
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وعندما يحدث هذا، يجب على جسم الجمل أن يستخدم الماء 
دم  ويثَخن  حيويته.  على  يحافظ  لكي  وأنسجته  دمه  في  الموجود 
شريطة  وذلك  بالجمل،  اإلضرار  دون  طبيعية  بصورة  الجمل 
المطاف مرة أخرى. وال يستطيع  نهاية  الماء في  الجمل  أن يجد 

اإلنسان أو أي حيوان آخر العيش بمثل هذا الدم اللزج.
وفي حالة الظمأ الشديد، يمكن لإلبل أن تشرب حوالي 100 
لتر أو 400 قنينة ماء في دقيقة أو دقيقتين. وبعد عشر دقائق من 
ذلك، يمكن أن تكون بطونها خاوية، ألن الماء ُيختزن فوراً في الدم 
واألنسجة، معوضاً بذلك كل ما تّم فقده. وقد تنَفق اإلبل البرّية إذا 
لم تجد ما يكفي من الغطاء النباتي كثير الُعصارة، خالل الجفاف 

الشديد أو المستمر.
ل، لذلك يكون  وُيخرج الجمل القليل جداً من الماء عندما يتبوَّ
بوله مركزاً، ويكون البعر الذي يخرجه الجمل خالياً من السوائل 
لدرجة أنه يمكن استخدامه كوقود على الفور. وَيعتمد  وجافاً جداً 

سكان الصحراء على هذا البعر كوقود للطهي والتدفئة.
عندما نقوم بعملية الزفير عند التنفس، فإننا نفقد الماء في شكل 
خر الجمل هذا الكم من الماء ألن نفس األغشية  بخار، في حين يدَّ
الموجودة في منطقة األنف التي تبرد الهواء الدافيء الداخل تعمل 
أيضاً على تجميع الرطوبة عندما يقوم الجمل بعملية الزفير. وبعد 
ذلك، تقوم األوعية الدموية الدقيقة في األغشية بإرجاعه إلى الدم. 

ومن ثّم، يعود أي ماء يسيل من أنف الجمل إلى فمه.

التحكم في الحرارة
في األيام الحارة جداً، تستخدم اإلبل القليل من الطاقة، وترتاح أكثر 
األصغر  األجزاء  تعريض  يتم  لذلك  الشمس،  وتواجه  تقتات  مما 
من سطح جسم الجمل للشمس. وقد تبرك اإلبل متقاربة ألن درجة 

حرارة دمها أقل من درجة حرارة الجو الحار.
ويعمل السنام كعازل جيد، خاصًة عندما تكون الشمس في كبد 
ن من شحوم، فإن حركة الحرارة  السماء. وألن السنام كبير ومكوَّ
تكون محدودة. و يعتبر  شكله الذي يتخذ شكل الرابية ميزًة إيجابية 
ومفيدة للجمل. وإذا تّم توزيع محتوى مخزون شحوم الجمل على 
كغطاء  فسيعمل  األخرى،  الحيوانات  في  الحال  هو  كما  جسمه، 

سميك يتسبب في رفع درجة حرارة الجمل.

التغذية
النائية،  المناطق  في  لإلبل  مريحة  مقاهي  توجد  ال  لألسف، 
أثبتت  وقد  طعامها.  على  للحصول  بكٍد  العمل  عليها  يجب  لذلك 
 70 إلى  تصل  مسافات  في  تتجول  اإلبل  أن  الجوية  المسوحات 

كيلومتر في اليوم.
وشفته  القويين  وفّكيه  المتينة  أسنانه  مستخدماً  الجمل،  ويقوم 
فمه.  نحو  والنباتات  والسيقان  األوراق  بجذب  المفلوقة،  الُعليا 
وبسبب شفاهها الصلبة السميكة وصالبة سقف أفواهها، ال تواجه 
اإلبل أي مشكلة من الَحَسك أو النباتات الشائكة. وبينما نمضغ نحن 
في حركة من األعلى إلى األسفل، يمضغ الجمل بالجوانب، ومن 

ثم يبتلع الطعام شبه ممضوغ. ويذهب هذا الطعام إلى أحد األقسام 
الطعام وإعادة  باجترار  الجمل الحقاً  الجمل. ويقوم  ببطن  الثالثة 
مضغه، مما يمّكنه من الحصول على القيمة القصوى من الغذاء. 
اإلبل  مثل  الطعام،  من  تجتره  ما  تمضغ  التي  الحيوانات  وُتسمى 

والغزالن والمواشي، بالحيوانات الُمجترة.
وبما  طازجاً.  وتفضله  الكأل  من  متنوعة  أصنافاً  اإلبل  تأكل 
أن اإلبل حيوانات عشبية، فإنها تأكل فقط القليل من صنف ُمعيَّن 
من النبات قبل أن تنتقل إلى نباٍت آخر. وفي أستراليا، تأكل اإلبل 
الفواكه واألوراق وسيقان الكثير من األشجار والشجيرات، بما في 
ذلك المولغا والسبينفيكس ونبات السالتبش ونبات المخملية، وكذلك 
العسل من زهور الغريفيلية، والفواكه الحمراء من نبات الغريفيلية 
ورق  ذو  نبات  وهو  اإلليكس،  باسم  أيضاً  ُيعرف  )الذي  البهشية 
صقيل شائك األطراف(. وتقتات هذه اإلبل أيضاً على الحشائش، 
خصوصاً بعد المطر عندما تكون الحشائش مشبعة بالرطوبة، هذا 

على الرغم من أن الحشائش هي الكأل األقل تفضيالً لدى اإلبل.
تأكل  أو  المالحة  البحيرات  حول  اإلبل  تطوف  ما  وكثيراً 
غذائها  في  الملح  إلى  تحتاج  اإلبل  ألّن  وذلك  المالحة،  النباتات 
لوقايتها من بعض األمراض مثل المشاكل الجلدية والَعَرج. ولذلك، 

يتم إعطاء اإلبل المستأنسة لعقات من الملح. 
للغطاء  ضرراً  اإلبل  تسبِّب  األوقات  بعض  في  لألسف، 
شجرة  أو  الكوانغدونغ  لشجرة  تحدثه  الذي  الضرر  مثل  النباتي، 
إيواء  ُتعدُّ غذاء وأماكن  التي  النباتات  تأكل  فهي  المحلية،  الخوخ 
للحيوانات المحلية. كما تأكل اإلبل النباتات التي تكون سامة لها. 
في  اإلبل  رعاة  أحد  كتب  االستكشافية،  الحمالت  إحدى  وخالل 

مفكرته ما يلي:
في  تنمو  التي  م  السُّ أوراق  شجيرات  أراقب  أن  َعَليَّ  يتعيَّن 
اإلبل.  برعي  مشغوالً  كنت  لذلك  الصغيرة،  المياه  أخاديد 

ويتسبَّب ملء البطن من هذه النباتات في نهاية حياة الجمل.

كريات من روث اإلبل.
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يأكل الجمل الجائع جداً الفحم الحجري والعظام واألحذية والحبال 
واللحم والخيام أيضاً.

عن  وبدالً  البرّية.  الجمال  مثل  كثيراً  العاملة  الجمال  ل  تتجوَّ وال 
م باليد، مثل التِّبن  ذلك، تقتات بكميات كبيرة على الطعام الذي ُيقدَّ
وكذلك  الُمعالجة  العلف  وُكريات  الحبيبات  أو  الجافة  الحبوب  أو 
الغذاء بصورة  تغيير  ويتم  الحجازي.  كالبرسيم  الُعشب،  لها  ُيقَدم 

تدريجية حتى ُيسمح للجمل بالتكيُّف وال يمرض.

طبيعة الجمل
اإلبل  الكثير من رعاة  َيعتقد  َنِزقة؟  أم  لطيفة  اإلبل مخلوقات  هل 
ب  أن الجمل إذا تّم التعامل معه بصورة حازمة وعادلة، ولم ُيدرَّ
بالتخويف، فسوف يصبح هادئاً وودوداً وربما حنوناً، لكن ليس في 
أنه  إذ  في بعض األوقات،  الجميل عنيداً  كل األوقات. وقد يكون 
ر بصوٍت عاٍل إذا أحسَّ أنه ُعومل بصورة سيئة أو  يرغي ويتذمَّ

إذا توقع أن يحمل حمالً ثقيالً للغاية.  
قد  ولكن  الناس.  تجاه  فمه  محتويات  نفث  الجمل  د  يتعمَّ وال 
بطنه  من  الُمجتر  النباتي  الطعام  من  كبيرة  كمية  فمه  في  تكون 
لمضغها، في لحظة إيذائه أو مضايقته. وعندها، قد يرغي ويتسبب 
ذلك في اندفاع مزيج كريه الرائحة إلى الخارج في خط مستقيم. 
الجمل  ويترك  التحذيري  الرغاء  س  المتمرِّ اإلبل  راعي  ويعرف 

يسترخي حتى يبلع الطعام الُمجتر.

تكميمها  ويجب  للعض،  القوي  فّكها  اإلبل  بعض  وتستخدم 
في بعض الحاالت. وتأتي معظم المشاكل من اإلبل البرّية أو من 

الِجمال الذكور في موسم التزاوج.
وتمارس اإلبل في بعض األوقات “رقصة السعادة” وتقوم فيها 
بتحريك سيقانها بقّوة. لكنها أحياناً، تقوم بدون سبب واضح بالرفس 
في أي اتجاه. وتحدث هذه المشكلة عندما يكون هناك شخٌص ما 

على مقربة منها.

التكـاثر
بالجمل،  اإلبل  ذكر  وُيسمى  عاماً،   50 اإلبل  عمر  متوسط  يبلغ 

وتسمى أنثى اإلبل الناقة، ويسمى صغيرهما الُحَوار.
بين  الفترة  في  عموماً  والنوق  الِجمال  تتزاوج  أستراليا،  في 
أبريل وسبتمبر، لكن يعتمد التزاوج أيضاً على الموسم، وعلى كمية 

األمطار والكأل الموجود في المنطقة. 
من  مجموعة  مع  أو  منفرداً  القوي  الجمل  يعيش  البرية،  في 
مستعداً  الجمل  يكون  عندما  الهياج،  موسم  خالل  لكن  الِجمال. 
للتزاوج، إما أن يسيطر على قطيع يتكون من نوق وجمال أضعف 

ن قطيعاً جديداً. منه، أو يقسم المجموعة ويكوِّ

ُيبيِّن هذا المظهر العدواني لهذين الجملين الُمزَبدين استعدادهما للتزاوج.
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يحرك  التزاوج،  قبل  ولكن  الخلف،  إلى  الِجمال  كل  ل  تتبوَّ
تكون  أن  بذلك  بالبول على مؤخرته. ويأمل  المنقوع  ذنبه  الجمل 

رائحته مغرية، وتجتذب له قرينة.
وقلقة،  عدوانية  الِجمال  كافة  تصبح  الهياج،  موسم  وخالل 
رأسه  الجمل  ويخفض  السيطرة.  عن  خارجة  تكون  ما  وكثيراً 
التزاوج مع  له أراد  ويمد عنقه لمطاردة جمل آخر يكون منافساً 
في  ويقفان  يتقاتالن  فسوف  المنافس،  الجمل  يبتعد  لم  وإذا  ناقته. 
وضع عدائي، مع إمالة سيقانهما الخلفية مثل عظمة ترقوة كبيرة. 
وينفث كٌل منهما كيساً غريباً من جوانب فمه ويحدثان جلبة هادرة 
مَقْرِقَرة ال معنى لها، يمكن أن تسمع من على بعد أميال في جميع 
الجملين،  من  واحد  كل  فم  في  أبيض  َزَبٌد  ويتكون  االتجاهات. 
وتسيل منهما مادة سوداء كريهة الرائحة من غدد بجوار األذنين. 
المتينة، عضَّ  القوَيْين وأسنانه  فكيه  ويحاول كل جمل، مستخدماً 

رأس الجمل اآلخر أو تركيعه. 
ويغادر الجمل المهزوم المنطقة، بينما يتزاوج الجمل المنتصر 
أو  القطيع  مع  المتزاوج  الجمل  يبقى  ربما  ذلك،  وبعد  الناقة.  مع 
يغادر أيضاً. وقد تحاول الِجمال األصغر أو األضعف في القطيع 

التزاوج مع النوق الحقاً في الموسم.
وتحمل الناقة بجنين واحد لحوالى 13 شهر قبل أن تنعزل لكي 
تلده. وعند وقت الوالدة، تبرك وترقد على جنبها. ويطلق الُحَوار 
صوتاً رقيقاً “بااااع” مثل الحمل. وعلى الرغم من ضعفه، يكون 
في العادة قادراً على الوقوف في نهاية اليوم. ويولد الُحَوار بوبر 
أمه  الرضاعة من  االعتماد على  في  ناعم وبدون سنام، ويستمر 
لعام كامل أو أكثر. وخالل هذا الوقت، تقوم الناقة بحماية ُحَوارها 
بعناية. وتقوم العقبان وتدية الذيل الضخمة وكالب الدينغو بافتراس 
معاً  وُحَوارها  الناقة  وتبقى  منفرداً.  يتجول  أو  ُحَوار ضعيف  أي 

لعدة سنوات، ما لم يتم فصلهما بالقّوة.

أْحِوَرة تأخذ قسطاً من الراحة.

بعض المساعدة الرقيقة مطلوبة. ناقة أثناء الوالدة.

والدة الُحَوار.
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الحشد واإلمساك 
أين تجد الجمل؟ ربما في حديقة حيوان أو منتزه سفاري. وستجده 
بالتأكيد في مزرعة لإلبل أو في مركز لتربية الماشية. وعموماً، 
توجد معظم قطعان إبل المراعي الُحرة في المناطق الجافة القاحلة 
في والية غرب أستراليا، والمقاطعة الشمالية، وغرب كوينزالند 

والمناطق الشمالية من والية جنوب أستراليا.
ومن المحتمل أن توجد اإلبل بالقرب من البحيرات المالحة، 
الطينية، وفي  األحواض  النمو، وحول  نباتات حديثة  توجد  حيث 

مناطق الغابات الخفيفة، وعلى أعالي التالل أو المراعي.

هل تريد اإلمساك بجمل؟
مع وجود اآلالف من اإلبل البرّية في أستراليا، يجب أن ال يكون 
اإلمساك بأحدها أمراً صعباً، أليس كذلك؟ ولكن وفقاً ألحد رعاة 
من  بكثير  أصعب  “إنه  شاق.  عمٌل  بالجمل  اإلمساك  فإن  اإلبل، 
تجميع قطيع، فاإلبل حيوانات ذكية”. ويستطرد قائالً: “بعد ثالثين 
ما  الخارج،  إلى  وإرسالها  بها  واإلمساك  اإلبل  مطاردة  من  عام 
زالت تتحدانا”. كيف تعثر عليها؟ يوضح أحد رعاة اإلبل كيف يقوم 

بتجميعها باستخدام طائرة عمودية:

نحلق بالمروحية ومعنا خريطة بحث للعثور على اإلبل. وفي 
بإعداد  نقوم  أسوار،  توجد  ال  حيث  الصحراوية،  المناطق 
خريطة قياسية، مثل دائرة تكبر بشكل مّطرد. وفي المناطق 
رة، تحصل على خرائط الممتلكات وتعمل على وضع  المسوَّ
كل شيء في مكانه ومن ثم تقوم باعداد خريطة بحث تناسب 
تلك المنطقة المعينة. ومن المهم أن يكون لدى قائد المروحية 
الكثير من المعرفة بالحيوانات، في بعض األحيان، إذا قمُت 
باستخدام طيارين لم يقوموا بحشد إبل من قبل، فإنني أخبرهم 

كيف  أو  اإلبل  يدفعون  متى  مثالً  به،  القيام  عليهم  يجب  بما 
يغيرون اتجاهها. وفي بعض األحيان، قد نحتاج إلى االحتفاظ 
أنا  أكون  ما  وكثيراً  معاً.  جمعها  أو  منفصلة  بالمجموعات 
بة جيداً  المستطلع. أنا أحب الطيران، ولكنه يتطلب عيناً ُمدرِّ

على تحديد مواقع اإلبل في المناطق النائية التي نبحث فيها.

بعض  المروحية  باستخدام  اإلبل  ترويض  عملية  تستغرق 
الوقت. وبمجرد أن نحدد مكان حشد لإلبل، نستخدم المروحية 
ثم  ومن  نريده  ما  تفهم  حتى  مرات  عدة  تستدير  جعلها  في 
نسوقها في االتجاه العام حيث نريد لها أن تذهب. وفي بعض 
المروحية منخفضة جداً وكل ذلك مثير جداً  األوقات، تكون 
نسوق  ذلك،  وبعد  الخطورة.  بالغ  األحيان  في بعض  ويكون 
أو  الكثبان  في  مخبأً  يكون  الذي  الشَرك،  اتجاه  في  اإلبل 
بأنها  أو تحس  نجعلها ترى  أن ال  الخدعة هنا هي  األدغال. 

أدخلت إلى حظائر منقولة حتى تدخل فيها جميعاً. 

اإلمساك بالجمل 

تشير المنطقة ذات اللون البني الباهت في هذه الخريطة إلى أماكن توزيع اإلبل 
أحادية السنام  في أستراليا في عام 1995م. 

منظر جوي يظهر إبالً محشودة بواسطة شاحنة.

تقوم المروحية بحشد اإلبل في حظائر حفظ منقولة. وتساعد “أجنحة” الخيش، 
الموجودة في الخلفية، على قيادة اإلبل إلى داخل الحظيرة.
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السهل  من  سيكون  ولذلك  مرهقة  اإلبل  تكون  المرحلة،  هذه  في 
التعامل معها. الحظائر المنقولة عبارة عن ألواح من الفوالذ مركبة 
معاً بطريقة بسيطة. وأجنحة الخيش، التي يبلغ طولها حوالي 100 

متر، موضوعة لتوجيه اإلبل إلى داخل الحظائر. 

بعد ذلك، يجب أن تهدأ اإلبل قلياًل، ونقوم بتهدئتها عن طريق 
تركها في حظائر صغيرة حتى تعتاد على الناس والضوضاء 
إلى  الجلوس  النارية،  الدراجات  السيارات،  أصوات  )مثل 
جانب الحظائر والتحدث إليها( والكثير من النشاط البصري 
الضوضاء  من  الكثير  هناك  تكون  حيث  جانبها،  إلى  )نخيِّم 

العامة ونيران المخيمات(.

ويتم حشد اإلبل أيضاً عن طريق الدراجات النارية أو المركبات 
ذات الدفع الرباعي أو الخيول. وهي تشعر بضغط أقل عند حشدها 
البرية،  باإلبل  لإلمساك  الحظائر أيضاً  بالخيول. وُتستخدم شراك 
وذلك بوضعها حول نقاط المياه، من ثّم يتم اإلمساك باإلبل عندما 

تأتي لكي تشرب. 

إلى  وتسليمها  شاحنات  في  بتحميلها  نقوم  اإلبل،  حشد  بعد 
من يطلبها. واإلبل ليست حريصة على المشي على َمدرجة 
المواشي الفوالذية لكي تصعد إلى الشاحنات، لذلك نقوم بقدر 
الرمال  في  للشاحنة  الخلفية  اإلطارات  لدفن  بالحفر  اإلمكان 
شديدة  وليست  الرمل  من  غالباً  تكون  َمدرجة  بناء  ثم  ومن 

االنحدار. 

الصوت األجوف للمسارات المنحدرة غالباً ما يجعل اإلبل تجفل، 
عبور  على  ُمدّربة  اإلبل  أصبحت  سبرينغز  أليس  في  اآلن  لكن 
وتساعد  بالطعام.  التحفيز  نظام  طريق  عن  المنحدرة  المسارات 
هذه الطريقة المجربة على تسريع تحميل اإلبل على الشاحنات أو 
القطارات أو السفن أو الطائرات من أجل التصدير. لقد قّل الطلب 
بالمحرضات  اإلبل  حثِّ  إلى  الحاجة  قلَّت  كما  اإلبل،  رعاة  على 

الكهربائية.
 

يتم نقل اإلبل المختارة للتصدير على متن طائرات.

إبل في قفص شحن يتم تحميلها على سطح سفينة.

تحتاج اإلبل إلى مساحة لكي تجلس عند نقلها بالقطار. وبسبب طولها، يمكن 
ترحيلها فقط في مقطورات ذات سطح واحد.

يمكن تحميل الجمل مباشرة على الشاحنة بدون استخدام سلم منحدر، وذلك بعد 
الحفر لغرز إطارات الشاحنة في الرمال.
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تدريب الجمل
بثني ساقيه  الجمل  ب األوامر. ويقوم  الُمدرِّ “ِهـش”، هكذا ُيصدر 
اإلبل  تدريب  يبُرك. ويجب  ذلك  وبعد  وانقباضية،  بطريقة عنيفة 
ة أو  رَّ على اإلذعان للتعليمات وتقبُّل السرج والراكب، وربما الصُّ
الحمولة. إنها حيوانات كبيرة ومن الصعب السيطرة عليها بدون 
تدريب. وبمجرد تدريبها، فإنها ُتستخدم للركوب ورحالت السفاري 
أليفة، أو يتم إرسالها إلى حدائق الحيوان في  والسباق كحيوانات 

الواليات أو إلى الخارج.
ي بعد اإلمساك به، لكن يبدأ تدريب  ويمكن تدريب الجمل البرِّ
الجمل الُمستأنس الصغير عندما يكون عمره ثالث سنوات. وعندما 
فيه  بما  قوية  عظامه  تكون  العمر،  من  الخامسة  أو  الرابعة  يبلغ 

ة. الكفاية لحمل راكب أو حمل ُصرَّ
واإلبل  إخافتها.  السهل  من  ولكن  فضولية،  مخلوقات  اإلبل 
البرّية غير مستخدمة بتاتاً بواسطة اإلنسان. وخالل التدريب، يجب 

أن يعرف الجمل في كل األوقات َمن الذي يتولى زمام القيادة. 
يقم  ولم  وصبوراً  حازماً  وكان  بلطف  ب  الُمدرِّ تحدث  إذا  لذلك، 
بحركات مفاجئة ولم يضرب الجمل أو يجلده، فسوف يكسب ثقة 

الجمل.
ب مع الجمل لفترات قصيرة فقط لكي يسترعي  ويعمل الُمدرِّ
تركيزه، بحيث يكون في حظيرة أو منطقة مخّصصة لذلك وبعيدة 
ب جمال من آسيا الوسطى إنه من  عن اإلبل األخرى. ويقول ُمدرِّ
الضروري أن تأخذ اإلبل قسطاً من الراحة خالل التدريب، و”إال 
سوف تشعر بعدم االرتياح. وعندما يطفح بها الكيل، فإنها تبرك 

فقط وال تفعل أي شيء.”
بين  ي أو الستئناسه، يقوم أحد الُمدرِّ ولكسر الحاجز مع جمٍل برِّ
ب يضع كيساً على طرف عصا ثم  بلمسه أوالً بكيس. أي أن الُمدرِّ
د على لمسه، مع  يمرره على جسد الجمل. ويبدأ الجمل في التعوُّ
ب بتحريك  ب. وبعد ذلك يقوم الُمدرِّ حفظ مسافة آمنة بينه والُمدرِّ
يديه بطريقة دائرية أمام وجه الجمل، كما لو كان يريد أن ينومه 
ب لمسه.  مغناطيسياً. وإذا كان الجمل هادئاً، فسوف يحاول الُمدرِّ
ب بربطه في حظيرة أو إلى  وإذا  بدأ الجمل في الرفس، يقوم الُمدرِّ

شجرة ويستمر في التحريك على الجلد إلى أن يهدأ الجمل.

طرق التدريب
وجود  من  الرغم  على  ب آلخر،  ُمدرِّ من  التدريب  تختلف طرق 
بعض أوجه الشبه بين هذه الطُرق. وفيما يلي مثاالن لتعليم الجمل 

كيف يبرك:

ِهـش!

مع وضع كال ساقيه األماميتين إلى األسفل، ثمَّ بعد ذلك خفض ساقيه الخلفيتين.

“ِهـش” يبدأ الجمل في النزول، عن طريق القيام أوالً بثني ساقه األمامية.

لتثبيت السرج بإحكام، يتم تمرير حزام السرج تحت بطن الجمل ثم ربطه.
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الرجل  حول  واربطه  الجمل  كتف  على  بحبل  اقذف   :1 الطريقة 
إلى األرض  األمامية  قائمته  تسقط  الحبل، حتى  اسحب  األمامية. 
وينزل الجمل ليكون في وضع الُبُروك. قل له ِهش، وبذلك يتعلم 

الجمل الربط بين األمرين.
الطريقة 2: اسحب عنق الجمل إلى األسفل بحبل المقود. وقم بالشدِّ 
على مقدمة أرجل الجمل. استمر في السحب والشد حتى ينخفض 

الجمل. قم بإرخاء الحبل وقل للجمل ِهش، أو ابرك.
يجب أن تتناسق كلتا طريقتي إصدار التعليمات ونبرة الصوت 
ب، وبذلك يعرف الجمل ما هو متوقع منه.  التي يستخدمها الُمدرِّ
أحد مالكي اإلبل من المقاطعة الشمالية يصدر تعليمات للجمل بقوله 
ِهـش، إذا أراد منه البروك، وانهض، إذا أراد منه القيام، وهاي-
ئي-يا، إذا أراد منه اإلسراع، وليبرا إذا أراد منه تخفيض السرعة.
من  الزمام  أو  الرسن  سحب  طريق  عن  الراكب،  ويستطيع 
خطام األنف، أن يخبر الجمل باالتجاه الذي يريده. وخالل المراحل 
بي اإلبل بربط الجمل “خلف الُحوار، ويأخذه  المبكرة، يقوم أحد ُمدرِّ
يمكنني  ولذلك  يكفي،  بما  طويل  رسن  مع  بالخارج  الحقول  إلى 
ب بأخذ  توجيه الجمل يميناً ويساراً”. وفي مرحلة الحقة، يقوم الُمدرِّ

الجمل للخارج لوحده.
ويمكن أن تكون عملية تطويع الجمل لتقبُّل وضع سرج على 
ب بتنفيذها تدريجياً. وبخالف  ظهره مهمة صعبة، ما لم يقم الُمدرِّ
ب. وقد  ذلك، ستكون العملية مخيفة للجمل وصعبة حتى على الُمدرِّ
أو خاصرتيه،  الجمل  كتفي  الدلك على  أو  بالتربيت  ب  الُمدرِّ يبدأ 
وبعدها يقوم بنشر بطانية على ظهر الجمل، ومن ثّم يقوم بإضافة 
كيس من الحجارة أو الحقائب الرملية، وبذلك يحس الجمل بوزن 

أثقل. وبمجرد أن يشعر الجمل باالرتياح، يتم وضع السرج.

يديه وواضعاً  بالرسن في  ُممِسكاً  الجمل،  للركوب على  يتهيأ  فولرتون  نويل 
كاب. قدميه في الرِّ

يتم فحص السرج من أجل التأكد من الراحة والوضعية.

تطاير الغبار عند َعْدو جمل في سباق على كثيب رملي.
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في العام 29 قبل الميالد، استخدم الرومان اإلبل في 
سباقات العربات التي تجرها اإلبل



تختلف معدات اإلبل لحٍد ما عن المعدات المستخدمة مع حيوانات 
أليفة أخرى. الجمل له سنام، لذلك يكون  شكل سرجه غير عادي. 
وألّن الجمل حيوان مجتر، فال يمكن وضع شيء في فمه لكي ُيقاد 
به مثل لجام الحصان. وبدالً عن ذلك، لديه خطام أنف. ويمكن أن 
إلى  لذلك يحتاج  الكأل،  أثناء بحثه عن  الليل  الجمل خالل  يتجول 

قيود أو سالسل.

السروج
اإلبل من أقدم الحيوانات التي استأنسها اإلنسان. وقد صنَع اإلنسان 
السروج حتى تتمكن هذه المخلوقات القوية من حمل الراكب عليها 

أو نقل األحمال الثقيلة.
لقد صنع رعاة اإلبل األفغان سروج األمتعة باستخدام المواد 
ما تكون من الخشب وأغصان األشجار والخيش.  المتاحة، غالباً 
وكان اإلطار عبارة عن قطعتين متصالبتين من الخشب مع حزمة 
من األغصان المستقيمة مربوطة بحبال على كال الجانبين. وكانت 
السروج ُتصنع من الخيش أو من جلود الشِّياه، ويتم حشوها بأنواع 

مختلفة من القش، وأحياناً قوارير البيرة.

لجميع اإلبل بمختلف  الواحد مناسباً  ويجب أن يكون اإلطار 
أحجامها وأشكالها، لذلك يجب أن يكون الخشب قوياً ومرناً. وفي 
إلى  تتراوح من 300  أثقاالً  العمل تحمل  إبل  الزمان، كانت  قديم 
600 كيلوغرام. وكان نقل األحمال الثقيلة أو غير المتعادلة، على 
سرج يحتك بظهر الجمل أو يسبب له كدمات بشكل مستمر، أمراً 
طرح  الجمل  يحاول  وقد  أيضاً.  راعيه  وعلى  الجمل  على  قاسياً 
الحمولة عن ظهره أو يرفض االستمرار في سيره أو ُيصاب بأذى 
جسيم يعوقه عن العمل. وال يمكن ألي راعي إبل أن يجازف بفقد 
جمله أو عمله؛ وكان األمر يستغرق ست أو سبع سنوات قبل أن 
يصبح الجمل الفتي جاهزاً لبدء العمل. وخالل الرحالت الطويلة، 
كانت حشوات القش على السرج تتحرك أو تقع على األرض وكان 

يلزم إعادة وضعها لكي تحافظ على ثباتها وليونتها.
وإطاراتها  جلدي،  بمقعد  مزّودة  فهي  الحديثة  السروج  أما 
دائرية الشكل ومصنوعة من الفوالذ. وكثيراً ما تتم قولبتها حسب 
الجمل،  على  السرج  وضع  يتم  أن  وقبل  للجمل.  المحدد  الشكل 
البطانيات  من  الكثير  وضع  ولكن  ظهره،  على  بطانية  ُتوضع 
غير  جعله  أو  الوبر  “حرق”  إلى  وسيؤدي  بالحر  الجمل  سُيشعر 

مرتب أو ُيفقده لونه.  

خطامات األنف
ترتدي اإلبل المستأنسة خطامات األنف. والخطام عبارة عن مشبك 
أحد  في  تركيبه  ويتم  الخلف.  في  مع قرص  بالستيكي  أو  خشبي 
منخري الجمل، وباإلضافة إلى حبل أو حزام خفيف، يتم استخدامه 
التعليمات. ويجب أن  في توجيه الجمل وترويضه لالنصياع إلى 
يتم استخدامه  إذا كان  لالنثناء بسهولة، خاصة  قإبالً  الحبل  يكون 
الجمل  انتفض  للربط مع جمل آخر في خط أو “مجموعة”. وإذا 
ينفك  فسوف  الخوف،  أو  الغضب  بسبب  فجأة،  المقدمة  في  الذي 

الحبل الذي يربط بين الجملين ولن يقطع منخر الجمل التابع.
إلدخال خطام األنف، كان رعاة اإلبل األوائل يمسكون بالجمل 
وهو مستلق على األرض على أحد جانبيه، لكن بوابات اإلمساك 
ثقب  عمل  يتم  حيث  بساطة،  أكثر  العملية  جعلت  اآلن  الخاصة 
الخطام بسفُّود أو ِمثقاب في منطقة بالمنخر قليلة األوردة – لذلك 
يكون النزيف الذي يحدث فيها بسيطاً أو منعدماً – يكون في بعض 
األحيان مثل ثقب األذن الرتداء القرط. وتتم معالجة الثقب بمطهِّر 

وطارد للحشرات، ويتم إدخال الخطام عندما يبرأ جرح الثقب. 
في  متوفرة  تزال  ال  القديمة  الخشبية  األنف  خطامات  كانت 

السبعينات في مستودع أودناداتا العام في والية جنوب أستراليا.

معدات الجمل 

كاب – جميعها جزء من المعدات  خطام األنف، الرسن، البطانية، السرج والرِّ
ة لغرض حمل البضائع. الالزمة لركوب الجمل. حقيبة السرج ُمعدَّ
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القـيود
المخيمات  أثناء  فضفاض،  بقيٍد  اإلبل  أرجل  تكبيل  أو  تقييد  يتم 
الليلية، وإال ستستمر اإلبل في رعيها ويمكن أن تبتعد قاطعة عدة 
كيلومترات عند حلول الصباح. وفي بعض األحيان، هلك بعض 
المستكِشفين أو رواد المناطق النائية األوائل بسبب اختفاء إبلهم في 
في الصحراء  الرجال حتفهم الحقاً  أولئك  الليالي. ولقي  تلك  مثل 

بسبب اإلجهاد أو الجوع أو الحرارة أو العطش.
سلسلة  مع  الخام  الجلد  من  مصنوعة  القديمة  القيود  وكانت 
القيود أو تؤذي الجمل بأية طريقة.  معدنية. ويجب أن ال تخدش 
وإذا ُربط الجمل إلى شجرة بدالً عن تقييده، يجب ربط الحبل حول 
الجمل  يدور  قد  الليل،  وخالل  عنقه.  حول  وليس  أرجله،  إحدى 
حول الشجرة، ليأكل من أوراقها، إلى أن يقُصر الحبل. وبمجرد 
لكي  تماماً  ُينزل نفسه  البروك، يجب عليه أن  الجمل في  يبدأ  أن 
يكون قادراً على النهوض مرة أخرى. وإذا كان الحبل قصيراً، قد 

يخنق الجمل نفسه.

األجـراس
األجراس المعلقة حول أعناق اإلبل مّكنت رعاة اإلبل األوائل من 
يستطيعون  كانوا  األفغان  إّن  ويقال  اإلبل،  تواجد  أماكن  اكتشاف 
األجراس،  تصدرها  التي  النغمة  حتى عن طريق  المسافة  تحديد 

مشيرين إليها بأنها “جرس ميل واحد” أو”جرس ميلين”.
عادًة، تتبع اإلبل الجمل القائد، وهو الجمل الذي يكون أكثرها 
قدرة على اسكتشاف مكان الكأل. لذلك كثيراً ما يضع رعاة اإلبل  
جرساً حول عنقه، ُمدركين أن باقي القطيع سيبقى على مقربة منه.

سلسلة وقيود من الجلد الخام.

مالك الجمل وهو يدفع خطام األنف من خالل ثقب تم عمله في منخر الجمل.

مؤلفة الكتاب وهي جالسة على جمل ومتأهبة للركوب. 

سرج الجمل األفغاني القديم.
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تاريخ اإلبل في أستراليا
هذه  بواسطة  شيء  كل  عمل  عنيد  بريطاني  كل  يريد  “لماذا 

المخلوقات العجيبة؟”
“تكلفة استيرادها باهظة جداً”

عن  بدالً  اإلبل  استخدموا  إذا  أرواحهم  المستكِشفون  يفقد  “قد 
الخيول. ولكن، كيف تمكنوا من عبور الفيضانات التي كانت تغمر 

المناطق الداخلية للبالد؟”
لإلبل  المبكر  االستيراد  رت  أخَّ التي  هي  هذه  مثل  أحوال 
ورعاتها إلى والية جنوب أستراليا وإلى المناطق الداخلية األخرى 
بالبالد. ومع ذلك، ففي عام 1866م، شهدت بلدة بيلتانا بنفس الوالية 

بداية جلب كبرى سالالت اإلبل وأكثرها شهرة إلى أستراليا. 

لماذا ُجـلِبت اإلبل إلى أستراليا في الماضي؟
المعروف أّن أكثر من نصف األراضي األسترالية قاحلة أو شبه 
العمالقة  الرملية  الكثبان  أو  الحجرية  السهول  وصحارى  قاحلة، 
من  األولى  األيام  في  ولكن  اجتيازها.  الصعب  ومن  منتجة  غير 

يحدو  األمل  كان  الساحلية،  المناطق  في  األوروبي  االستيطان 
الرّواد في أن تحتوي المناطق الداخلية الشاسعة للبالد على أنهار 
الوارد  وغابات وجبال سامقة وأودية غنية. وربما كان من غير 

تصور أنها أراٍض قاحلة، لكن هل كان ذلك أحد االحتماالت؟ 
المكتوم؟  المركز  سرِّ  إفشاء  باالمكان  كان  كيف  وبالتالي، 
الهند واستقروا في أستراليا،  الذين خدموا في  السابقون،  فالجنود 
ُهم الذين اقترحوا استخدام اإلبل كوسيلة للنقل. وفي البداية، سِخَر 
والثيران  الخيول  يعتمدون على  دائماً  كانوا  ذلك ألنهم  الناس من 
المألوفة لديهم، لكن في عام 1839م نشرت إحدى ُصحف سيدني 
مع  رائع  نحٍو  على  تأقلمت  “قد  حيوانات  اإلبل  أن  مفاده  تقريراً 

المناخ والتربة في نيوساوث ويلز”. 

اإلبل األسترالية األولى
إلى  وناقة،  جملين  أستراليا،  إلى  إبل  ثالثة  وصلت  عام،  وبعد 
الناس  من  كبير  عدٌد  واحتشد  كلكتا.  السفينة  متن  على  تازمانيا 
لمشاهدة هذه المخلوقات الغريبة. وقام مالكها، السيد/ جيه. آردلي، 
بعرضها هناك قبل ترحيلها للعرض في ملبورن. وتّم نقلها الحقاً 

طـريق العـودة آنذاك 

هنا، جمل يتم نقله بحبال رفع، على رصيف في بورت أوغستا في والية جنوب أستراليا.

22



على  أستراليا  في  لإلبل  رحلة  أول  تلك  وكانت   – سيدني  إلى 
ببيع  ويلز  نيوساوث  حكومة  قامت  ُحَوار،  والدة  وبعد  اإلطالق. 
في  وُعرضت  إسترليني  جنيه   225 بمبلغ  جميعها  الثالثة  اإلبل 

ميدان سيدني العام.
جون  والمستكشف  المواشي  تربية  مزرعة  مالك  اقتنى 
جنوب  والية  في  كلير  مدينة  مواطني  أحد  وهو  هوروكس، 
أستراليا، الجمل الثالث، وقد كان هذا الجمل هو الناجي الوحيد من 
مجموعة ُشِحنت من جزر الكناري. استخدمه هاروكس في السفر 
شماالً بحثاً عن األراضي الصالحة. ولألسف، قام الجمل َعَرَضاً 
بإلقاء هاروكس من على ظهره عندما كان يحمل مسدساً محشوا 
هوروكس،  لتصيب  المسدس  من  رصاصة  وانطلقت  بالطلقات، 
وقبل  بجراحه.  متأثراً  الحادثة  من  أسابيع  ثالثة  بعد  توفي  الذي 
قد  مما  الجمل  يخشى على  كان  الجمل ألنه  بإعدام  أوصى  وفاته 

يخبئه له المستقبل.
إلى  أخرى  جمال  ثالثة  وصلت  تقريباً،  1860م  عام  وفي 
بعرضها  كوبين  جورج  العروض  ومنظم  الممثل  وقام  ملبورن. 
واستخدامها في االستعراضات، لكن ال ُيعرف شيء عن مصير 

تلك الجمال.
من  َدسَتَتْين  من  أكثر  وصلت  1860م،  عام  من  يونيو  وفي 
السفينة  متن  على  ملبورن  إلى  رعاتها،  من  ثالثة  مع  اإلبل، 
في  ويلز  وويليام  بيرك  روبرت  المستكِشفين  لمساعدة  جينسورا 

حملة استكشافية عبر القارة.
وقام مواطنان من والية جنوب أستراليا، هما صمويل ستوكي 
عام 1866م الستيراد  في  تجاري  بتأسيس عمل  إيلدر،  وتوماس 
أعداد كبيرة من اإلبل إلى أستراليا. ولم يكن للمستوطنات األولى 
في المناطق الداخلية للبالد أقسام إدارية مترابطة بطريقة منظمة 
وسهلة الربط. بل كانت المستوطنات منتشرة مثل الجزر الصغيرة 
والسهول  الحمراء  الرملية  التالل  من  محيطات  في  المبعثرة 
الصخرية المليئة بنباتات السالتبش. وبطريقة أو أخرى، كان يجب 

أن تصل السلع إلى الناس، في حين كان يجب نقل الصوف والقمح 
والمعادن إلى الموانئ أو إلى اقرب نقطة من نقاط السكك الحديدية.  
قام ستوكي بزيارة الهند في عام 1892م لتقدير قيمة الجمل 
وإمكانية استخدامه في أستراليا. وكان مالك مزارع تربية المواشي 
إيلدر، حريصاً على تربية إبل في مزارعه. وقد  الثري، توماس 
التي  أعجبه الوصف الرائع الذي قدمه جون ماك  كينالي لإلبل 

استخدمها خالل بحثه عن المستكِشَفين التاِئَهْين، بيرك وويلز.

ُسـفن الصحراء
كانت  األعمال،  مناقشة  وستوكي  إيلدر  فيه  بدأ  الذي  الوقت  في 
المناطق الداخلية للبالد تعاني من جفاف شديد لفترات طويلة. ولم 
تكن المواشي تنَفق فحسب، بل لم يكن هناك ماء وال غطاء نباتي 

لتقتات عليه خيول أو ثيران النقل على طول الطريق.

 مجموعة من الجمال تجرُّ عربة محملة بخشب الصندل في والية غربقطار إبل يتهاَدى عبر السهول حامالً ِحَزم الصوف والحطب.
.أستراليا

جمل في بيلتانا، مكان أقدم سالالت اإلبل في أستراليا.
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لقد كان وقتاً عصيباً. هل كان باستطاعة اإلبل أن تثبت نفسها 
إلى  المهمة  البضائع  وتنقل  أستراليا  في  الصحراء”  “ُسفن  بأنها 

المناطق الداخلية للبالد؟ 
رأس  دافيء صادف  يوم  وفي  للعمل،  وإيلدر  ستوكي  تحفز 
من   31 و  جمل   120 من  أكثر  وصل  1866م،  الميالدية  السنة 
التي  بالكوول،  الباخرة  متن  على  والهند،  كراتشي  من  رعاتها 

رست في ميناء أوغستا في والية جنوب أستراليا.
نفقت عدة جمال أثناء الرحلة وكانت هناك عدة نوق حوامل، 
غير أن الجمال اختيرت إما لجر العربات أو لنقل األحمال الثقيلة، 
أو للركوب. وتجمعت مجموعة كبيرة  من الناس المتحمسين على 
رصيف الميناء لمشاهدة اإلبل أثناء نزولها من الباخرة. وتّم وصف 
التي كانت تصدر في والية  أدفرتايزر  ذا  اإلبل في صحيفة  هذه 

جنوب أستراليا كما يلي:

قام السيد/ ستوكي بربط سيقان اإلبل ووضعها في حبال الرفع، 
كما لو أنها حزمة من البضائع وليست كائنات حية، وبعد ذلك 
تّم إنزالها في القوارب. وكان هنالك حوالى سبعة أو ستة جمال 
في كل قارب وقد تّم سحبها إلى الشاطئ بواسطة حبل شّد. 
وبمجرد أن خرجت الجمال من العبَّارات، انهمك أولئك الذين 

لم  يحسوا بخدر البحر في سيقانهم في االستمتاع والمرح.

إحدى  أمبراتانا،  إلى  ونقلها  البضائع  مع  اإلبل  وضع  فوراً  تّم 
المحطات الشمالية التابعة إليلدر. وكان ستوكي سعيداً وهو يرى 
وضع اإلبل يتحسن، على الرغم من الجفاف الضارب في األرياف. 

وشكلت تلك الجمال فيما بعد جزءاً من ساللة اإلبل في بيالتانا.
عام  في  اإلبل  لنقل  شركة  وستوكي  إيلدر  يؤسس  أن  وقبل 
1869م، كان إيلدر قد قام سلفاً بتدريب اإلبل على العمل بدون ماء 
لفترات طويلة. وبعدها، بدأت مجموعات من اإلبل بنقل البضائع 
بين ميناء أوغستا في والية جنوب أستراليا والمستوطنات البعيدة، 

وكانت كثيراً ما تعود وهي محملة بالصوف والنحاس.
التلغراف  خط  تشييد  أعمال  في  تستخدم  بيالتانا  إبل  وكانت 
البري، كما استخدمها عدد من المستكشفين. وفي عام 1875م، قام 
المستكشف إيرنست غايلز باستخدام اإلبل في حملته االستكشافية 
من والية جنوب أستراليا إلى بيرث في والية غرب أستراليا. وفي 
 8 في  كيلومتراً(   352( ميالً  اإلبل 220  قطعت  المناطق،  إحدى 
أيام قبل أن يعثر غايلز على الماء لها. وبعد رحلة استغرقت 12 
يوماً إضافية، أعطى كل جمل من جماله سطالً من الماء. وتسبب 
هذا العمل البطولي الملحوظ في إشهار مزايا اإلبل وقدرتها على 

التحمل.

اإلبل جزء من مشهد مخيم المستوطن األول. وفي الخلفية، يتدلى وعاء لحفظ الماء ووعاء لتخزين اللحم أسفل المأوى المصنوع من العيدان والذي يظلل طاولة 
مغطاة بغطاء أبيض اللون.
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وعلى الرغم من إنشاء حظائر أخرى لإلبل، خاصة في والية 
عالية  سمعة  ذات  بيالتانا  إبل  كانت  وكوينزالند،  أستراليا  غرب 
وكانت تصدر إلى كافة الواليات، باستثناء فكتوريا وتازمانيا، كما 

كانت تصدر إلى الجزيرة العربية.
إيلدر ومجموعة من  بين  نزاعات  وفي عام 1870م، حدثت 
رعاة اإلبل األفغان الذين كان يستخدمهم، وغادر الكثيرون منهم 
بيالتانا وقام بعضهم، مثل فائز وتاج محمد، بإنشاء أعمال لإلبل 
خاصة بهم. وفي عام 1884م، قام محمد وشركاه بتجهيز شحنة 
لنقل  الرعاة  من   56 و  اإلبل  من  رأس   293 من  تتكون  ضخمة 

البضائع إلى حقول الذهب في والية غرب أستراليا.
كمية  استيراد  تم  و1907م،  1860م  عامي  بين  الفترة  وفي 
من  رأس   12,000 إلى   10,000 بين  عددها  يتراوح  اإلبل  من 
اإلبل  من  كبير  لعدد  حاجة  هناك  كانت  حيث  وباكستان،  الهند 
األكثر  األثقال، وهي  لنقل  تستخدم  تلك  معظم  وكانت  الرخيصة. 
قوة وتحمالً. ولكن كان هناك القليل منها من إبل الركوب الخفيف، 
المشابهة لإلبل األصيلة، والتي كان حسب االعتقاد أنها تستورد من 
السودان. وفي أواخر القرن التاسع عشر، دخلت إجراءات الحجر 
الصحي األساسي حيز التنفيذ، مما كان يستدعي إبقاء اإلبل معزولة 

لفترة ثالثين يوم في ميناء الدخول.

أستراليا  جنوب  بوالية  ماري  في  هومز وصديقه  آالن  اإلبل.  مع  الترْعُرع 
في األربعينات. وينحدر جمل آالن األليف من ساللة اإلبل التي كان عددها 

6000 رأس وعملت في تلك المنطقة لسنواٍت طويلة.
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نساء ورجال، وُهم بكامل مالبسهم وقبعاتهم المزركشة، في نزهة برية. وكانت 
النساء في الغالب يركبن على السروج الجانبية. 

كانت العائالت في المناطق النائية تركب الجمال من مكان إلى آخر. هذه العائلة 
متحركة من منطقة “كاالنا” في غرب ماري في حوالى عام 1910م.

البيئة  مع  جيدة  بصورة  وباكستان  الهند  من  السنام  أحادية  الجمال  تأقلمت 
األسترالية. 



إبل  رعاة  واألوروبيين  األصليين  السكان  من  الكثير  أصبح 
سين، تحت إشراف رعاة اإلبل األفغان. وقد تركزت أعمالهم  متمرِّ
على  األفغان  هيمن  بينما  المحلية،  المناطق  في  رئيسية  بصورة 
عبر  البضائع  نقل  في  أو  النقل  عربات  جّر  في  اإلبل  استخدام 
مسافات طويلة. وكانت مجموعات كبيرة من اإلبل تتكون من 70 
رأس من اإلبل مع أربعة من رعاة اإلبل األفغان. وكان الهدف من 
الحمولة،  نقل ضعفي  هو  لجرِّ عربة  اإلبل  من  مجموعة  تسخير 
يتم  وكان  اليوم.  آخر  في  الشاقة  والتفريغ  التحميل  عملية  بدون 
كاب  الرُّ لتنقل  أو كانت تستخدم  بعربات خفيفة،  أيضاً  اإلبل  ربط 
السروج  على  يركبّن  ما  كثيراً  النساء  وكانت  العامة.  لألغراض 

الجانبية التي كانت ُتعد أكثر مالءمة للمرأة.
بوالية  هيدالند  ميناء  عبر  لإلبل  استيراد  عملية  آخر  وتمت 
غرب أستراليا في عام 1907م. ووصلت المركبات إلى المناطق 
أو  العشرينات  حوالى  في  األولى،  العالمية  الحرب  بعد  النائية 
الثالثينات من القرن العشرين. ووافت الحاجة إلى النقل باإلبل نهاية 
مفاجئة ومحزنة، على الرغم من استخدام اإلبل في أعمال المساحة 
واالستكشافات الذي استمر خالل ثالثينات القرن العشرين. وكانت 

اإلبل ُتستخدم أيضاً في العمل الشَرطي لفترة طويلة من خمسينيات 
القرن العشرين.

قام الكثير من األفغان بتسريح إبلهم في البرية بدالً عن رؤيتها 
لعدم وجود أعمال إلبلهم، ولعدم قدرتهم  ُتعدم، وذلك نظراً  وهي 
اإلبل  هذه  وأخذت  الباهظة.  الحكومية  التسجيل  رسوم  دفع  على 
للقطعان  الوحيد  الموطن  أستراليا  جعل  ما  التكاثر،  في  الُمحّررة 
البرية من اإلبل أحادية السنام في العالم. وتطوف مئات اآلالف من 
هذه المخلوقات العمالقة في المناطق الداخلية للبالد. هذه اإلبل قوية 
وصحيحة الجسم، لكن اسُتنِفد الغرض األصلي منها. وهي تعتبر 

اليوم عناصر جذب سياحي وحيوانات تصدير ذات قيمة. 

إبل تتأهب إلنقاذ سيارة غارزة في الرمال عن طريق سحبها من الرمل، في 
عشرينات القرن العشرين.

وهو مجموعة إبل حكومية. وميكي  ويلسون،  ميفيز  المنطقة  وممرضة  كايت،  آركي  اإلبل  مالك 
اص أثر من السكان األصليين مع عربة تجرها اإلبل محملة باألخشاب  قصَّ

في ماري.
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من العمل إلى النزهة؛ حالياً تشكل اإلبل جزءاً من صناعة السياحة في المناطق 
النائية.

خالل الحملة االستكشافية في القطب الجنوبي في عام 
1911م، قام المستشكف األسترالي الشهير، السير 

دوغالس ماوسون، باستخدام حقيبة نوم مبطنة بوبر اإلبل.



رعـاة اإلبل األفـغان
تخيَّل أنك تمشي على رمال الصحراء شديدة الحرارة التي ُتصلي 
األفغان األشداء  اإلبل  لقد كان رعاة  داخل حذائك.  قدميك  أظافر 
المستقلون، وهم ينتعلون أحذيتهم الطويلة بدون جوارب، يمشون 
بجمالهم، وهم يغالبون اإلجهاد، لعدة أشهر من غير توقف، على 
طول طرق ومسارات المواشي التي تمتد عبر مساحة تغطي ثالثة 

أرباع قارة أستراليا.
الذين  الرجال،  أولئك  صنع  من  الطرق  كانت  الغالب،  وفي 
كانوا يتخيَّرون لحيواناتهم أفضل المسارات وأماكن تواجد الِبَرك 
التمر،  نوى  زرعوا  التوقف،  أماكن  وفي  المائية.  والمستجمعات 
التي أصبحت أشجار نخيل وفرت فيما بعد مصدر راحة وغذاء 

مألوفاً.
المناطق  للحياة في  أساسياً  وإبلهم عنصراً  األفغان  وقد شّكل 
ومهام  واالستكشافات  اإلنقاذ  عمليات  في  عملوا  حيث  النائية، 
المتابعة الشَرطية ومد خطوط السكك الحديدية وخطوط التلغراف 
مضخات  وانشاء  السدود  وحرث  البريد  ونقل  الحظائر  وإنشاء 
تربية  محطات  إلى  اإلمدادات  وتوصيل  المياه  ومستودعات 

المواشي النائية ونقل الصوف منها.
وصلوا  الذين  المدهشون،  الرجال  هؤالء  كان  من  ولكن 
الرحلة مع  الرجال  أولئك  لقد قضى معظم  بعيدة؟  من دول  بحراً 
إلى أرض جديدة وُهم  المعتمة، وجاؤوا  البواخر  إبلهم في عنابر 
يرتدون السراويل الواسعة والقمصان الفضفاضة وأحزمة الخصر 

العريضة والعمائم.
يا ترى كيف كانت نظرة األستراليين البيض األنجلوساكسونيين 
لهم في القرن التاسع عشر. لقد كان رعاة اإلبل رجاالً ُغرباء، ُسمر 
البشرة تنبعث منهم رائحة اإلبل والزيوت الشرقية الفواحة، وكانوا 
القليل،  إاّل  اللغة اإلنجليزية  البشتو وال يعرفون من  لغة  يتحدثون 
أو ال يعرفونها البتة. وكان معظمهم مسلمين ملتزمين، وقد جلبوا 
التي  البلد  تلك  أستراليا،  إلى  اإلسالمية  وحضارتهم  دينهم  معهم 

كانت ال تعترف في ذلك الوقت بتاريخ سكانها األصليين. 
في  لإلبل  كرعاٍة  للعمل  عروٌض  األفغان  ألولئك  مت  قُدِّ لقد 
المناطق النائية من أستراليا، لمدة تصل إلى أربع سنوات. ولم يكن 
مسموحاً لهم باستقدام زوجاتهم أو عائالتهم. وقيل إّن عدداً منهم قد 
يصل إلى 4000 عاشوا في أستراليا خالل ِحقبة ذروة النقل باإلبل، 
وهي الِحقبة الممتدة من ستينات القرن التاسع عشر إلى عشرينات 

القرن العشرين.

رعـاة اإلبل

أتى بعض الرجال، مثل بجاه درويش وشارلي سعد الدين وفضل الدين 
وفيض ُماّلداد، من مناطق في شمال الهند وباكستان وأفغانستان للعمل 

كرعاة إبل في أستراليا. وقد كان أجر كل واحد منهم 2 جنيه إسترليني في 
اليوم.

رجل أفغاني ُيصلي بالقرب من أليس سبرينغز في المقاطعة الشمالية، في عام 
1934م. وقد كان معظم رعاة اإلبل يحتفظون بسجادة خاصة يصلون عليها، 

ولكن يمكن استبدالها بمالءة أو منشفة نظيفة.
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من  معظمهم  يكن  ولم  باألفغان،  ْون  ُيسمَّ الرجال  هؤالء  كان 
وكان  الوسطى.  آسيا  في  الواقعة  بأفغانستان  المسماة  المنطقة 
حالياً  يسمى  ما  للهند،  الغربية  الشمالية  التخوم  من  معظمهم 
بينما  إيران؛  نواحي  في  بلوشستان  من  آخرون  وأتى  بباكستان. 
أتى آخرون من الجزيرة العربية ومصر وتركيا. وعلى الرغم من 
ذلك، كان رعاة اإلبل ذوو البشرة السمراء في تلك األيام ُيسمون 

باألفغان.
“ِهش..  اإلبل  رعاة  صيحات  ترّددت  عاماً،   70 من  ألكثر 
ِهش.. ِهشتا..” وكانت اإلبل تئنُّ بشكل صاخب وهي تهمُّ بأن تبُرك 
في انتظار وضع الحمولة عليها. ويستطيع الجمل الضخم أن يحمل 
600 كيلوغراماً، بينما يستطيع الجمل متوسط الحجم حمل 240 
كيلوغرام. وكانت تلك اإلبل تسير لثماٍن ساعات في اليوم، وحتى 
شهرين في الرحلة الواحدة. وكان الرجال خبراء في تحميل اإلبل 
بسرعة وموازنة األحمال عليها بصورة متعادلة. وبما أن العملية 
كانت شاقة ومستهلكة للوقت، لم يكن األفغان يتوقفون لتناول وجبة 
من  الحمولة  إنزال  يعني  كان  التوقف  ذلك  ألن  النهار،  منتصف 
كان  ذلك،  من  الرغم  وعلى  التوقف.  بعد  تحميلها  وإعادة  اإلبل 
الرجال يتوقفون خالل اليوم ألداء الصالة ومن ثّم استئناف السير 

حتى وقت التخييم في المساء. 
الراحة  من  قسطاً  لتنال  اإلبل  ُتترك  الحمولة،  إنزال  وبعد 
وتعاود مضغ طعامها الُمجتر. وبعد ذلك، يقوم رعاة اإلبل بربط 
ل أثناء  سيقانها بقيود خاصة أو بسالسل فضفاضة لمنعها من التجوُّ
عات أو يأوون إلى جانب  الليل. وكان الرجال يحتمون تحت مشمَّ
السالسل الرملية أو الصخرية. وكانوا يتغنون ويأكلون ويصلحون 
ون الحشايا المصنوعة من الجلد الخام ألرجل اإلبل  السروج أو ُيِعدُّ

عندما يكون الطريق كثير الصخور.
نقل  إلى  البضائع، كان رعاة اإلبل يحتاجون  نقل  إلى جانب 
مؤنهم الخاصة ومعداتهم األساسية معهم. وكان الرعاة يستخدمون 
الماء في أوعية خشبية أو معدنية، وكان ذلك  الِجمال لحمل  أحد 
الجمل ُيسمي “جمل الماء”. ولجلب الماء من اآلبار العميقة، كان 
الرعاة ُينِزلون دلواً مصنوعاً من الصفيح داخل البئر إلخراج الماء 

منه لسقي إبلهم. وتكون اآلبار في بعض األحيان جافة أو مطمورة 
بالرمال، لكن في المستوطنات الدائمة مثل بيلتانا، اُستخدمت اإلبل 
الء ورفعها من البئر بواسطة سيقانها أو عن  القوية في إنزال الدِّ

طريق بكرة يجرها أحد الجمال.

المطبخ.  ولوازم  الطعام  بحمل  يقوم  المطبخ”  “جمل  وكان 
اللحم  يأكلون  األفغان  كان  المسلمين،  لدى  المتبع  للتقليد  ووفقاً 
الحالل فقط – وهو لحم الحيوانات المذبوحة بواسطة مسلم على 
ُماّل  بواسطة  مذبوحاً  الحيوان  كان  لو  حبذا  اإلسالمية،  الطريقة 
المقدسة  المدينة  البهيمة نحو مكة،  بتوجيه  الذابح  أو شيخ. ويقوم 
للمسلمين التي تقع في المملكة العربية السعودية، ويذكر اسم هللا 
عليها قبل ذبحها. وكانوا يأخذون معهم في رحالتهم أغناماً حّية من 

أجل توفير اللحم الطازج لهم. 
وكان كل أفغاني يحتفظ بمالبس احتياطية وأغراض شخصية 
ظهر  على  المحمولة  األمتعة  سرج  في  للصالة  وسجادة  صغيرة 
الجمل. وكان األفغان الذين أتوا إلى أستراليا ألول مرة منضبطين 
في صلواتهم اليومية التي كانوا يؤدونها على السجادات متوجهين 
للتعليمات في القرآن، وهو الكتاب المقدس لدى  نحو مكة. ووفقاً 
المسلمين، يجب على كل مسلم أداء خمس صلوات في اليوم . ومن 

أطفال على جمل في منطقة ماري بوالية جنوب أستراليا، في تجمُّع حضري 
األفغاني  المسجد  الصورة  خلفية  في  ويظهر  العشرين.  القرن  سبعينات  في 

العتيق.

الصفيح  من  في كوب  الخيش  من  حقيبة  من  الماء  أفغاني يصبُّ  إبل  راعي 
ترحيباً بالزائر.
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المعتقد أن الكثير من رعاة اإلبل قد شعروا بأن الصالة ثالث مرات 
الطويلة،  رحالتهم  وفي  أستراليا.  في  ُهم  طالما  مقبولة  اليوم  في 
الصالة،  قبل  للوضوء  كاٍف  األوقات غير  في بعض  الماء  يكون 

م. لذلك كانوا يلجؤون إلى التيمُّ
مة على المسلمين. لذلك،  إّن ُشرب الكحول من األشياء المحرَّ
الكحول  لتسليم أي حمولة من  اإلبل  الوثوق في رعاة  يمكن  كان 
القوية بدون أن يمسوا منها قطرة واحدة، ولكنهم كانوا يرفضون 
أكل أو حمل لحوم الخنزير، بمختلف مسّمياتها مثل الُبْرك أو لحم 
التقليد  وحسب  الُمملح.  أو  الُمقّدد  الخنزير  لحم  أو  الخنزير  فخذ 
العادة،  وهذه  نجساً.  حيواناً  الخنزير  ُيعدُّ  المسلمين،  لدى  المتبع 
كعاداٍت أخرى، جعلت األفغان معزولين عن الكثيرين من غيرهم 
في المجتمع، وتسبَّب ذلك في مشاكل ونزاعات بخصوص الطعام 
تندر على  الرحالت والحمالت االستكشافية، وأصبح موضع  في 
األفغان وعائالتهم. وتقول إحدى سليالت أولئك الرجال إّن طفولتها 
على  اعتادوا  “الناس  ألَن  األحيان،  من  كثير  في  سعيدة  تكن  لم 

السخرية مّنا، وكانوا يضعون الخنازير على أبوابنا.”
نشر  يتم  مسجده،  أو  منزله  عن  بعيداً  األفغان  أحد  توفى  إذا 
عمامته الطويلة البيضاء وتستخدم ككفن له. ويتم توجيه شاهد قبره 

نحو مكة، سواء تم دفنه في مقبرة أم ال.
كان األفغان يستقرون في األماكن التي يجدون فيها أعماالً، 
وفي الغالب بالقرب من المناجم ومحطات خطوط السكك الحديدية. 
ولكنهم عاشوا منفصلين عن باقي المجتمع، غالباً في منازل مؤقتة 
أو  األصليين  السكان  من  زوجاتهم  مع  المشمعات  أو  الحديد  من 
األوروبيات. وكانت هذه المجموعات من المنازل ومساجد األدغال 
تسمى ببلدات األفغان. وفي نهاية المطاف، انتشرت بلدات األفغان 
جنوب  والية  في  أوغستا  بورت  من  البالد،  أنحاء  في  متناثرة 
ميناء  ومن  الشمالية،  المقاطعة  في  سبرينغز  أليس  إلى  أستراليا 
وفي  ويلز،  نيوساوث  أرجاء  كافة  وفي  كالغورلي،  إلى  هيدالند 
أقصى الشمال في تاونسفيل بكوينزالند. وكان مسجد مدينة أدليد 
هو أول مسجد تّم إنشاؤه في مدينة. واُنشئت الحقاً مساجٌد أخرى 

في بيرث وبروكن هيل وسيدني وأليس سبرينغز.
لقد كان لألفغان احتفاالتهم الخاصة، فبعد فترة الصيام الديني 
في رمضان، كان األفغان يحتفلون متحلقين حول نار مخيم، وكان 
الجو يمتلئ بروائح لحم الغنم المطهو مع الكاري، وخبز الشاباتي 
ما  أفضل  يرتدون  الرجال  وكان  والمكسرات.  والتمر  والحلوى 
والسترات  الواسعة  والسراويل  الفضفاضة  القمصان  من  لديهم 
زة ويغنون ويرقصون ويدخنون األرجيلة من أنبوب تدخين  الُمطرَّ

مائي طويل القاعدة.  
وكان األفغان كثيراً ما يتعّرضون لإلجحاف واإلساءة، وكانوا 
ويقدمون خدمة سريعة  الشاقة،  األعمال  أداء  قادرين على  ُعماالً 
وموثوقة. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك اشتباكات مع متعهدي 
األفغان  يتهمون  والخيول  البقر  رعاة  كان  حيث  اآلخرين،  النقل 
بتخفيض األسعار وتدمير أعمالهم، على الرغم من أّن حيواناتهم 
لم تكن قادرة على اجتياز أو تحمل نفس الطرق مثل اإلبل. وخالل 
جيسي فولرتون، سليلة أحد رعاة اإلبل األفغان.فترات تدني فرص العمل، كان يتم توجيه اللوم إلى األفغان أيضاً 

محطة  من  قادمة  الصوف،  من  حمولة  بإنزال  يقومون  أفغان  عمال 
ناباميري بكوينزالند، في محطة فارينا للسكك الحديدية في والية جنوب 

أستراليا في عام 1928م.

السكاَن، حيث قطن األوروبيون  الحديدية في تقسيم  أسهم خطُّ ماري للسكك 
على جانب من خط السكة الحديدية بينما قطن رعاة اإلبل األفغان وعائالتهم 

على الجانب اآلخر منه. وكان لكل راعي إبل حظيرة إبل مجاورة لمنزله. 
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وُيتهمون بالهيمنة على أعمال المواطنين البيض، على الرغم من 
اإلبل كانت مهنة موحشة وشاقة، ولم تكن جاذبة  أن مهنة رعاة 
للكثير من الرجال البيض، أولم يستطيعوا القيام بها. وكان أغلب 
األستراليين القاطنين في المناطق الساحلية يعرفون القليل فقط عن 

هذه المهنة.
إلى  انتهت عقود عمل األفغان، رجع عدٌد كبير منهم  عندما 
أوطانهم. أّما الذين بقوا في أستراليا، فقد وجدوا أعماالً أخرى أو 
النقل باإلبل.  للعمل في مجال  بتأسيس شركات خاصة بهم  قاموا 
من  أكثر  الوديع  لعبد  كان  التاسع عشر،  القرن  تسعينات  وخالل 
محمد  غول  اشترى  بينما  األفغان،  من  راعياً   60 و  جمل   400
وأوالده محطة مولغاريا في والية جنوب أستراليا في عام 1924م 

وحولوها إلى مركٍز لإلبل.
أو  متنقلين  مبيعات  مندوبي  اآلخرين  األفغان  بعض  وأصبح 
بكافة  بالمشمع  مغطاة  صناديق  يملؤون  وكانوا  متجولين،  باعة 
األصناف، مثل أقالم الحبر وعبوات ورق اللعب والحلوى المغلية 
الرخيصة  والمجوهرات  واألقطان  والمالبس  واألحذية  والكتب 
اإلبل  التي تجرها  العربات  أو  اإلبل  والبسكويت ويحملونها على 
النائية.  المحطات  إلى  السنوية  نصف  رحالتهم  في  بها  وينطلقوا 
وكان وصول الباعة المتجولين بمثابة حلول أعياد الميالد بالنسبة 
بعض  وفي  المعزولة.  المناطق  في  القاطنة  والعائالت  لألطفال 
يتم وضع  لم تكن زياراتهم موضع ترحيب، حيث كان  األحيان، 

الفتات مكتوب عليها “ال للباعة المتجولين” أو “ال لألفغان”.
ل وصول السيارات والسكك الحديدية خالل  ولألسف، فقد عجَّ
بنهاية اإلبل ونشاط رعاتها  العشرين  القرن  عشرينات وثالثينات 
من  اآلالف  مئات  تسريح  وتّم  واإلخالص،  بالجدِّ  تميَّزوا  الذين 
اإلبل. وبينما كان أحد كبار السن من األفغان ينظر إلى إبله وهي 
تتوارى عن ناظريه عبر سالسل التالل، قاَل لها بهدوء: “وداعاً 

يا إبلي”.
ازدادت أعداد الِجمال البرية حتى ُوِصفت بأنها وباء. وبموجب 
قانون إعدام اإلبل الذي صدر في عام 1925م، كان لمالكي مزارع 
تربية المواشي والمسؤولين الحكوميين الحق في إطالق النار على 

أي إبل تتواجد في مزارعهم أو في أي أرض عامة.

لقد كان وقتاً عصيباً على رعاة اإلبل األفغان وعائالتهم الذين 
بقوا في أستراليا، حيث كانت اإلبل هي حياتهم. ولم يستطع الكثير 
من األفغان التكيُّف مع األعمال الجديدة، وسعى بعضهم للحصول 
آخرون  أصبح  حين  في  الجديدة  الحديدية  السكك  في  عمل  على 
عماالً في المزارع ورعاة خيل ومالكي عقارات صغيرة وعماالً 

عموميين.
لقد تَم االعتراف على نطاق واسع بفضل رجل واحد فقط من 

اباً ومعالجاً وزعيماً  رعاة اإلبل. إنه محمد علوم الذي أصبح عشَّ
باقي  عاش  وقد  والتقدير؛  باالحترام  وُيحظى  للمسلمين  روحياً 
حياته في أدليد. ولم يتم إعطاء محمد الجنسية األسترالية ألنه كان 
ُيصنَّف بأنه ليس من البيض. وعندما تغيَّر القانون، لم يتقدم بطلب 

للحصول على الجنسية األسترالية. 
ر  هناك العديد من األشياء المهمة في الوقت الراهن التي تذكِّ
باإلسهامات العظيمة التي قدمها رعاة اإلبل األفغان في المناطق 
النائية بأستراليا، حيث ال تزال توجد شواهد حجرية أو َمعالِم بناها 
طريق  وهو  بيردسفيل،  مسار  َسلك  في  للمساعدة  الرجال  أولئك 
أستراليا  جنوب  والية  في  ماري  بين  يربط  كان  قديم  مواشي 
مساجد  وعّدة  النخيل  أشجار  وهناك  كوينزالند.  في  وبيردسفيل 
وقطار األفغان، حيث تّم في عام 2002م إعادة تمثيل وصول قطار 
اإلبل األخير. وتّم االحتفال بوصول رحلة قطار اإلبل األخير إلى 
أليس سبرينغز في منتزه قريب من مباني المجلس، والذي اُعيدت 

تسميته بمنتزه نيشان– ئي– أفغان، أي “تخليداً لذكرى األفغان”.

بالمقاطعة  سبرينغز  أليس  في  جدارية  من  جزء 
الشمالية.

أدوات كان يستخدمها راعي اإلبل صالح محمد في شاهد لقبر راعي إبل شهير في وسط أستراليا.
صناعة السروج.
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خلّفت اإلبل ورعاتها األفغان طرقاً ومسارات في كافة أنحاء القارة 
األسترالية خالل السنوات السبعين األولى من خدمتهم. وقد كانت 
تلك هي الطرق التي اتبعها الحقاً المستوطنون ومالكو مزارع تربية 
المواشي وُعمال المناجم واجتازوها حيثما شاؤوا، فاتحين المناطق 
الداخلية للبالد. ما الذي كان يبحث عنه المستكِشفون األستراليون 
األوائل؟ باإلضافة إلى مسحهم لطرق النقل بين المستوطنات، فُهم 

كانوا أيضاً يبحثون عن: 
• أراٍض صالحة لتربية ورعي المواشي

• إمدادات مياه يمكن االعتماد عليها
• المعادن.

يَره  لم  لبلٍد  النطاق  واسعة  خريطة  رحالتهم  رسمت  وقد 
األوروبيون من قبل.

ولم يتم القيام بالحمالت االستكشافية بمحاوالت منفردة. واختار 
المستكِشفون رجاالً وحيواناٍت اعتبروها مناسبة لهذه المهمة.

جون  هو  المستكشفين  من  اإلبل  استخدم  َمن  أول  وكان 
جنوب  والية  في  المواشي  لتربية  مزرعة  مالك  هوروكس، 
جبال  سلسلة  خالل  مساراً  اكتشف  1846م،  عام  وفي  أستراليا. 

َي الحقاً بممر هوروكس. فليندرز، ُسمِّ
وكانت حملة بيرك وويلز االستكشافية هي أول حملة ُتستخدم 
1860م،  عام  وفي  النقل.  ألغراض  كبيرة  بأعداٍد  اإلبل  فيها 
للحملة  إسترليني  جنيه  2000م  قدرها  جائزة  الحكومة  عرضت 
إلى  الجنوب  من  األسترالية  القارة  لعبور  األولى  االستكشافية 
من  رأس  و26  خيوالً،  معهما  وويلز  بيرك  واصطحب  الشمال. 
سين ُهم: دوست محمد، بيلوخ،  اإلبل وأربعة رعاة إبل أفغان متمرِّ

حسن )إحسان( خان وسامال. 

وهناك الكثير من الترتيبات كان يجب القيام بها، فعندما اقترح 
إلنعاش  الُمسِكر  م  الرَّ وشراب  الفلفل  استخدام  األوروبيين  أحد 
التحضيرات  وتضمنت  بالسخرية،  الفكرة  قوبلت  المنهكة،  اإلبل 
لتسريب  مقاومة  وأغطية  قارب،  إلى  تحويلها  تّم  عربة  األخرى 
الجو  في  اإلبل  على  الستخدامها  الفالنيلة  بقماش  ومبطنة  المياه 
الرطب، و”بسكويت الحملة االستكشافية” )اللحم المفروم المجفف 
من  وطقمين  الرجال،  منه  يقتات  لكي  القمح(  دقيق  مع  المطهو 
بالحديد لكي ترتديها اإلبل  الثنية مبطنة  الجلدية مزدوجة  األحذية 

في األراضي الحجرية.
بمأساة؛  االستكشافية  الحملة  وانتهت  مناسبة  األحذية  تكن  لم 
الشمالي،  كاربنتاريا  خليج  إلى  بيرك  وصول  من  الرغم  فعلى 
كان جون كينغ هو الناجي الوحيد من فريق المستكِشفين. ونجت 
أربعة جمال فقط من الجمال الستة التي استخدمت لتنفيذ االنطالقة 
األخيرة إلى الساحل الشمالي. أّما اإلبل المتبقية، فجزٌء منها شردت 
أو منهكة  الخطى  بعد أن صارت متعثرة  وأخرى ُعقرت وأُكلِت 

وغير قادرة العمل.
تلك  في  اإلبل  قدرات  إظهار  في  الحملة  أخفقت  لألسف، 
األحوال القاسية، فقام جون ماك كينالي باستخدام الخيول واإلبل 
عمله  في  أخرى  )ومرة  وويلز  بيرك  عن  البحث  فرق  أحد  في 
البطولي الريادي عبر القارة في عام 1861م(، وأشاد باإلبل قائالً 
إنها كانت “من غير أدنى شك، كانت اإلبل هي أفضل الحيوانات 

لهذا النوع من العمل”.
من  الكثير  هنالك  كان  القارة،  اجتياز  من  الرغم  وعلى 
األراضي التي لم يتم استكشافها. ولم يكن معروفاً سوى القليل عن 
وسط أستراليا أو عن المنطقة الواقعة إلى الغرب من خط التلغراف 

ي؛ نحو المناطق المأهولة من والية غرب أستراليا.  البرِّ

المستكِشـفـون 

كان  وقد  المالحة.  البحيرات  حول  النباتي  الغطاء  على  التجوال  اإلبل  تحبُّ 
الذين  اليباب ضربة قاسية للمستكِشفين األوائل  البحيرات في هذا  منظر تلك 

كان بحثهم الدؤوب عن الماء شديداً في كثيٍر من األحيان. 
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المناطق  عبر  وإبلهم  المستكِشفون  سلكها  التي  الطرق  الخريطة  هذه  تبين 
الداخلية للبالد.

روبيرن

جيرالدتون

بيرث

أليس سبرينغز

بيلتانا

مضيق فاولر

مفتاح الخريطة
بيرك وويلز 1860م

مكينالي 1862م
واربيرتون 1872م – 1873م

غوس 1973م

غايلز 1975م
غايلز 1875م )الرحلة الثانية(

غايلز 1976م

أدليد
ملبورن

مينيندي



وكان المستكِشفون حريصين على اكتشاف المزيد، حيث قام 
كٌل من الكولونيل بيتر إيغرتون واربيرتون، إرنست غايلز، ويليام 
كريستي غوس، البرت كالفيرت، جون لويس، جون روس، ويليام 
هنري تيتكينز، ديفيد ليندساي وتشارلز وينيك بحمالت استكشافية 
لون اإلبل المستولدة في بيلتانا.  استخدموا فيها اإلبل. وكانوا يفضِّ
رون مهاراتهم الملحوظة  وكان المستكِشفون يحترمون األفغان ويقدِّ
مهاراتهم  وأيضاً  التحمل،  على  وقدرتهم  األحراش  في  التنقل  في 
في التعامل مع اإلبل. وقد قام العديد من المستكِشفين بتسمية معالم 
وتلة  كمران  بئر  ذلك  في  بما  اإلبل،  رعاة  أسماء  على  جغرافية 
العام بصورة  والثناء  بالتقدير  ُحظي  الذي  العمل  أن  عاّلنه. غير 

الدور  عن  القليل  ذكر  وتّم  المستكِشفين،  عمل  هو  كان  رئيسية 
الحيوي الذي قام به األفغان، أو أحياناً لم ُيذكر البتة.

وبمرور األيام، كان المستكِشفون وفرقهم يكابدون عبر بالد 
ضين لمصاعب جّمة. وفي عام 1883م،  قاحلة وغير مألوفة متعرِّ
يلي  وما  كوينزالند.  تخوم  حول  المنطقة  وينيك  جاس  استكشف 

مقتطفات من مذكراته:

السبت 25 أغسطس – المخيَّم رقم 7
تمكنت اإلبل من قطع مسافة ستة أميال تقريباً أثناء الليل، بحثاً عن 
الماء حسب اعتقادي، ولذلك لم نتمكن من البدء مبكراً. وانقضت 

اآلن حوالي أحد عشر يوماً منذ أن حصلت على شراب جيد. 
االثنين 27 

هذه المنطقة سيئة جداً وغير مناسبة لحركة اإلبل؛ وأثارت الرياح 
الرمال، وتكونت إثر ذلك أعداٌد ال ُتحصى من الروابي أو التالل. 
على  تحصل  أن  على  قادرة  غير  وهي  باستمرار،  اإلبل  تتعثر 
لسقطة  تتعرض  إنها  الّزلِق،  السبينيفيكس  نبات  على  قدم  موِطئ 

عنيفة بين الفينة واألخرى.
الثالثاء 28 – المخيَّم رقم 10

رفض أحد إبلنا النهوض من مبَرِكه هذا الصباح: أعطيناه قليالً من 
الماء من براميلنا وقسطاً من الراحة قبل أن نتحرك.

الجمعة 31
يجب عليَّ البقاء هنا غداً ... إلعطاء اإلبل فرصة لالستجمام ... 
فهي قد عبرت 205 ميالً في المنطقة ذات التالل الرملية األكثر 
يوماً،  عشر  ستة  كانت  الحقيقة  في  أستراليا؛  في  واألسوأ  كثافًة 
وقطعت 278 ميالً، بدون شراب حيث أنها  لم تقرب الماء والوَحل 

اآلسن في بئر وورمان.
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لقد ماَرس رعاة اإلبل األفغان أعمال ترقيع الجلد عن 
طريق خياطة رقعات من جلد الماعز على ظهور جمالهم 

المتقرحة.

المحارب، إنه الجمل الذي كان يملكه الري ويلز، عضو حملة كالفيرت االستكشافية في عامي 1896م – 1897م، والذي عبر صحراء الرمل الكبرى في 
والية غرب أستراليا. لقد عانى أفراد الحملة وفريق البحث شدائد مهولة في تلك الصحراء الحارة الجافة.



األربعاء 5 سبتمبر
للغاية؛ واستطاعت  الذي كان موحالً  عبرنا ... نهر موليغان ... 
في  وحفراً  مساراٍت  مخلفة  عْبَره،  تغالب  أن  األنفس  بشق  اإلبل 

البحيرة، والتي ستكون ظاهرة للعيان لسنواٍت قادمة.
لفترة طويلة من القرن التاسع عشر، كان قاطنو المناطق الداخلية 
ألستراليا ال يزالون قلة قليلة فقط من األوروبيين. وبدون األفغان 
مهمة  لكانت  باألرض،  األصليين  السكان  معرفة  وبدون  وإبلهم 
إلنشاء  إليهم جميعاً  ماّسة  هناك حاجة  وكانت  أكثر مشقة.  فتحها 
أستراليا،  أنحاء  في  الحديدية  السكة  وخط  ي  البرِّ التلغراف  خط 
ياجات الصاّدة لمرور األرانب وكالب الدينغو وطريق  وكذلك السِّ

كاننينغ ستوك. 

ي  خط التلغراف البرِّ
لقد كانت الطاقة الكهربائية واالتصاالت التلغرافية حديث العالم في 
مطلع القرن التاسع عشر. وكانت أستراليا قارة معزولة عن باقي 
العالم. وكانت السفن من إنجلترا تقوم بنقل األخبار واإلرساليات 
يتلقون  المتلهفون  المزارعون  وكان  شهورالحقة.  في  البريدية 

معلومات عديمة الفائدة عن أسعار الصوف والقمح.
بكإبل  وربطه  أستراليا  عبر  تلغراف  مّد خط  يمكن  كان  هل 
مطمور تحت األرض ُمشيَّد سلفاً في جاوة بإندونيسيا؟ كان شارلس 
تود، المدير العام للبريد ومدير التلغراف، واثقاً من إمكانية تحقق 
التي  العمالقة”  الكهربائية  “السلسلة  بمثابة  الخط  ذلك  وكان  ذلك. 

ربطت أستراليا بباقي العالم.
مسارات  عبر  البري  الخط  طريق  يمتد  أن  تود  وقرر 
المستكِشف جون ماكدوال ستيوارت. وقد كان ستيوارت موفقاً في 
محاولته الثالثة لعبور القارة األسترالية من الجنوب إلى الشمال في 
عام 1862م. وعرف تود أن ستيوارت قد حصل على المساعدة 
في رحلته الطويلة المرهقة من السكان األصليين الذين أرشدوه إلى 

أماكن الِبَرك والمستجمعات المائية وينابيع المرتفعات. 
عام  في  الشمال  إلى  الجنوب  من  التلغراف  خط  تشييد  وبدأ 
1870م، وتّم تقسيمه إلى إحدى عشرة مرحلة. وفي كل مرحلة، 
نقلها على  أو  الخشبية  المسارات وقطع األعمدة  يتم تخطيط  كان 
األماكن  في  وضعها  يتم  ثّم  ومن  اإلبل،  تجرها  التي  العربات 

المخصصة لها. وما يلي مقتطفات من تعليمات مراقبي العمال:

يمكن أن تكون األعمدة من أشجار الصمغ أو الصنوبر الجاف 
المستقيمة، أو من شتالت اللحاء الليفي أو من أي خشب آخر 
مقاوم لهجوم حشرة األَرضة. ويجب تخصيص عشرين عمود 
لكل ميل واحد. ويجب اتخاذ بالغ الحيطة أثناء تركيب األعمدة 

لكي يتم صفها في خط مستقيم.

قامت اإلبل بحمل أثقال ضخمة من األسالك والماء والمؤن، كما 
تقوية  محطات  أكواخ  لبناء  الثقيلة  األحجار  بحمل  كذلك  قامت 
الكيلومترات  مئات  عبر  الطريق  شق  وتّم  التلغرافي.  اإلرسال 
الذباب  وجود  األمر  من صعوبة  زاد  ومما  مجهولة.  أراٍض  من 
وشدة الحرارة وندرة الماء واعتداءات السكان األصليين واالنتظار 
لفترات طويلة لوصول األعمدة الحديدية لكي تحل محل األعمدة 
أّدى  الشمالية،  المناطق  وفي  األَرضة.  أكلتها  التي  الخشبية 
الحرارة  بسبب  الجلدي  الطفح  وإصابات  المدارية  الغابات  وجود 
والبعوض إلى تفاقم المعاناة. “اشتكى عمال الفؤوس وغيرهم من 
أن مالبسهم الداخلية الصوفية الرطبة أصبحت ملوثة ببيض الذباب 
ر بعض الرجال االنسحاب، وأصيب  والذي سيفقس قريباً ...”. قرَّ

غيرهم بالمرض وتوفي ستة رجال خالل عمليات التشييد.
كان  فقد  ي،  البرِّ التلغراف  خط  اكتمل  1872م،  عام  وفي 
عمالً بطولياً باهراً لما فيه من المهارة وقّوة التحمل. وتمَّ استخدام 
36,000 عمود على امتداد أكثر من 3,200 كيلومتر، من بورت 
المقاطعة  في  داروين  إلى  أستراليا  جنوب  والية  في  أوغستا 

الشمالية. وباستخدام شيفرة مورس، قام تود بإرسال أول رسالة:

على الطريق 

ي. لقد استغرق األمر عاَمْين لكي يتم مد هذا الخط السلكي  خط التلغراف البرِّ
على األعمدة عبر الصحراء والسالسل الجبلية والغابات المدارية. 
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في هذا اليوم، وبعد مرور عامين، اكتمل خط لالتصاالت يمتد 
كان  التي  المجهولة  األرض  أستراليا،  وسط  من  ميل  أللفي 

ُيعتقد إلى سنوات قليلة خلت أنها ُمجّرد صحراء.

خط السكة الحديدية عبر أستراليا 
كان  عّما  بكثير  أسهل  اليوم  آخر  إلى  مكان  التنقل من  لقد أصبح 
يكن  لم  وقبل عام 1917م،  التي خلت.  السنوات  مئات  قبل  عليه 
الغرب طولها 1,000  إلى  الشرق  يغطي رقعة من  هناك طريق 
ميل )1,600 كيلومتر( تمتد بين بورت أوغستا في جنوب أستراليا 
أستراليا.  غرب  والية  في  الذهب  تعدين  مدينة  وكالغورلي، 
واستغرقت الرحلة ثمانية أيام بالسفينة. لقد كانت هناك حاجة ماسة 

إلى خط سكة حديدية. 
الواليتين مخططات  في عام 1908، رسم مساحون من كال 
لتحديد أفضل طريق ونقطة التقاء على التخوم. وقام ريتشارد جيه. 
لمرور  الصاّد  ياج  السِّ وبناء  بمسح  مسبقاً  قام  الذي  وهو  آنكتيل، 
ن من أربعة رجال على ظهور اإلبل  األرانب، بقيادة فريقه المكوَّ

متوجهاً بهم نحو الشرق.
لقد كانت رحلة قاسية ومملّة، وكان الرجال يقطعون كل يوم 
48 كيلومتراً راجلين أو راكبين عبر منطقة قاحلة، وكانوا يقتاتون 
على اللحم المعلب وحصص ماء متقشفة. ولم يَرْوا أي أشخاص 
آخرين طيلة فترة الرحلة التي استغرقت ثالثة أشهر كاملة. وبعد 
الوصول  من  تمكنوا  كيلومتراً،   720 مسافة  بصعوبة  قطعوا  أن 
إلى التخوم، ليكتشفوا لسوء الحظ أن فريق والية جنوب أستراليا 

لم يصل بعد.  
قام أولئك الرجال ببناء َمْعلم من الحجر الجيري، وتحققوا من 
اتجاهات خطوط العرض والطول، واتجهوا جنوباً إلى مدينة يولكا 
د  الساحلية. وفي المحطة الصغيرة لتقوية اإلرسال التلغرافي، تأكَّ
الرجال من اتجاهاتهم، ووجهوا إبلهم وبدأوا في العودة إلى والية 

غرب أستراليا على طول الطريق الذي رسموه.
قبل اكتمال خط السكك الحديدية في عام 1917م، كانت اإلبل 
إنشائه،  اليومي على طول الطريق. وخالل فترة  المشهد  ر  تتصدَّ
كانت اإلبل ورعاتها األفغان يجلبون التبن إلطعام الخيول، والمؤن 

والمياه للرجال، والمعدات وفلنكات خط السكة الحديدية.

ياجات الصاّدة لألرانب  السِّ
لم تكن هنالك أرانب في أستراليا في ذلك الوقت. لكن كان توماس 
أوستن صياداً برياً حاذقاً. وفي عام 1859م، جلب 24 أرنباً برياً 
من إنجلترا وأطلقها في مزرعته بالقرب من جيلونغ في فكتوريا 
تمكَّن من اصطياد  القنص. وفي عام 1867م،  بلذة  يستمتع  حتى 
14,362 أرنب من مزرعته فقط. وكان من الواضح أن األرانب 

قد تأقلمت بشكل جيد مع أستراليا وتوالدت بغزارة.
فكتوريا ونيوساوث  إلى أن غزت األرانب  وتفاقمت األعداد 
متجهة  النائية  أستراليا  مناطق  عبر  وانتشرت  وكوينزالند،  ويلز 
نحو والية غرب أستراليا. وخالل فترة بسيطة، كانت مئات اآلالف 
رمادية  أمواج  تعلوها  المياه  من  “كتلة  مثل  تتحرك  األرانب  من 

ي بالقرب من ماري في والية جنوب أستراليا،  إنشاء خط التلغراف البرِّ
في حوالي عام 1871م.

محطة تقوية اإلرسال التلغرافي في تينانت كريك، وقد شمل نطاق التقوية 
ي. المنطقة الممتدة على طول باقي خط التلغراف البرِّ

نقل الماء خالل إنشاء خط السكك الحديدية في أنحاء أستراليا، في حوالي 
.1910
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األشجار.  لحاء  والتهمت  والمراعي  المحاصيل  ودّمرت  اللون”، 
كما قامت أعداد مهولة من األرانب بغزو مدن البالد وطرقاتها. 
ياجات لحماية مزارعهم.  وحاول المزارعون بال جدوى وضع السِّ
وقد كانت تلك المشكلة على درجة من الخطورة وكان ال بد من منع 

انتشار المزيد من األرانب في والية غرب أستراليا.
في عام 1910م، قام الفريد كاننينغ بإجراء مسوحات لمسار 
سياج حكومي صاّد لألرانب. وبعد ذلك، قام ريتشارد جيه. آنكتيل 
بعمل  اإلبل،  من   350 و  والبغال  الخيول  مستخدمين  ورجاله، 
ياجات الثالثة  ياج األول من السِّ دؤوب لمّدة سبع سنوات إلكمال السِّ
ياج األول لمسافة 1620 كيلومتر من  الصاّدة لألرانب. وامتد السِّ
بالقرب من إيسبرانس في والية غرب أستراليا  الجنوبي  الساحل 
لصّد  أطول سياج  ذلك هو  وكان  الغربي.  الشمال  في  واالل  إلى 

األرانب في القارة.
وكان  ياج،  للسِّ صيانة  إجراء  يجب  كان  الحين،  ذلك  ومنذ 
مراقبو السياج، الذين كان يصحبهم في كثير من األحيان رجٌل من 
السكان األصليين، يقومون بالطواف على كل قسم باستخدام ثالثة 
إبل نقل وأدوات ومياه ومؤن تكفيهم لمدة شهر. وكانوا يتحققون 
ياج، ويقصون  من الثعابين التي كانت غالباً ما تلتف تحت قاعدة السِّ
األعشاب، ويصلحون ثقوب الشبك. وتّم تعليم اإلبل الكبيرة الهادئة، 
ياج  التي تم تدريبها مسبقاً بواسطة األفغان، أن تمشي بعيداً عن السِّ

ألن السلك الشائك كان يتسبب في قطع سروج األمتعة.
ياجات األخرى، ولكن ثبت عدم جدواها  وتّم بناء الكثير من السِّ
في معظم األحوال. وكانت الدببة األسترالية أو األرانب أو حيوان 
الكنغر تقوم باتالفها، أو كانت تنطمر تحت الرمال المتحركة. لقد 
ياجات عملية صعبة وفي بعض  كانت صيانة رقع واسعة من السِّ
الرغم  وعلى  ما.  قسٍم  اكتمال  قبل  تتسلل  األرانب  كانت  األحيان 
يكون  عندما  لكن  ياجات،  السِّ عند  تتوقف  كانت  األرانب  أن  من 
مما  البعض  بعضها  فوق  منها  مجموعات  تتكّدس  كبيراً  عددها 
ُيمكِّن مجموعات أخرى منها من القفز ببساطة مستخدمة األرانب 

سة كُسلَّم. المتكدِّ

ياجات الصاّدة لكالب الدينغو  السِّ
كانت كالب الدينغو تمثل تهديداً دائماً للمواشي، حيث كانت تفتك 
الثانية، كان يمكن ألي  العالمية  بأعداد كبيرة منها. وقبل الحرب 
قناص أو صائد أن يفوز بمقإبل مالي إذا قتل أحد كالب الدينغو بعد 

أن يقدم فروة رأسه كدليل.
من  أكثر  بشراسة  األغنام  بمهاجمة  الدينغو  كالب  وتقوم 
أحادي  سياج  بناء  تّم  1948م  عام  في  لذلك  لألبقار،  مهاجمتها 
الخط لصّد الكالب من أجل حماية األغنام. وكان يمتد من الخليج 
األسترالي العظيم في والية جنوب أستراليا إلى جيمبور في جنوب 
عبر  كيلومتر   5400 في  يمتد  الذي  ياج،  والسِّ كوينزالند.  شرق 
العالم. ويمثل  في  ياج األطول  السِّ خمس صحارى وواليتين، هو 
ياج المتجه إلى الجنوب منطقة رعي أغنام  “الجزء الداخلي” من السِّ
خالية من كالب الدينغو بصورة رئيسية. ويمثل “الجزء الخارجي” 

ياج منطقة رعي األبقار. الشمالي من السِّ

ياجات الثالثة الصاّدة لألرانب. وقد كان مراقبو السياج، الذين كانوا أحياناً  السِّ
يصطحبون أسرهم ، يتمركزون في كل 40 كيلومتر. وكان بعضهم يستخدم 
ياجات لكن معظمهم كانوا يستخدمون اإلبل  السِّ أثناء تفقد  الدراجات الهوائية 

في أعمال الدوريات.

ياج الصاّد للكالب مهم جداً، حيث أن كل قسم كان يتم تفقده كل 48 ساعة.  السِّ
ويقع هذا القسم شمال شرق كوبر بيدي في والية جنوب أستراليا.
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في األيام األولى، كان مراقبو السياج يستخدمون اإلبل لتفقد 
ياج. أما اآلن، فالجمال البرية تتسّبب في بعض األحيان  أقسام السِّ

ياج. في مشاكل حيث تطأ على السِّ

طريق كانينغ ستوك 
في نهاية القرن التاسع عشر، كانت تجارة المواشي مزدهرة في 
منطقة كيمبرلي في شمال والية غرب أستراليا، لكن لم يكن هناك 
ن الرعاة من نقل المواشي إلى أي ميناء في بيرث  أي طريق ُيمكِّ

أو إلى أي سوق في كالغورلي.
طوله  طريق  بمسح  كاننينغ  ألفريد  قام  1906م،  عام  وفي 
في والية غرب  المناطق جفافاً  أكثر  كيلومتر عبر بعض   1440
كيمبرلي  في  كريك  هولز  من  الممتدة  المنطقة  وهي  أستراليا، 
في  الحديدية  السكة  لخط  محطة  آخر  وهي  ويلونا،  إلى  رينجز 
مع  رجالً،  من 26  مكوناً  فريقاً  ألفريد  وقاد  ميرتشيسون.  منطقة 
800 شاة لذبحها  عربتين و 62 من اإلبل. كما أخذوا معهم أيضاً 
من أجل توفير اللحم الطازج على طول الطريق. وقام رعاة اإلبل 
ذلك  في  بما  الضرورية،  والمؤن  المعدات  كافة  بتحميل  األفغان 
باألخشاب. وخالل  المبطنة  اآلبار  وبناء  المسارات  تخطيط  مواد 
التشييد، تّم حفر 52 بئراً موزعة على مراحل  سنتين من أعمال 
لتكون المرحلة بين كل بئر وأخرى مقدار ما تقطعه الماشية في 

اليوم سيراً على األقدام.
إكتشف رعاة المواشي أّن الطريق غير مناسب، وفي بعض 
متراً،   15 ارتفاعها  يمر عبر تالل رملية  الطريق  كان  األحيان، 
مما يجعل اجتيازه مستحيالً على المركبات ذات العجالت. لذلك، 
كان ال بد من استخدام اإلبل لنقل مؤن رعاة المواشي. وفيما بعد، 

ك بخاري أصلي لقطار األفغان القديم في كورن، بوالية جنوب أستراليا، في حوالي عشرينات القرن العشرين. ُمحرِّ

بسبب قراد الماشية، حظرت الحكومة جلب المواشي إلى األسواق الجنوبية. 
ن من البقاء أثناء  وفتح طريق كاننينغ ستوك باب التجارة، ألن القراد لم يتمكَّ

عبور الصحراء.
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وفي عام 2003م، صرعت القطارات على خط السكة الحديدية من الشرق إلى الغرب الكثير من اإلبل التي أنهكها الجفاف. 
ولم تهطل أي أمطار على سهل نوالربور لمّدة عامين وقتها، وكانت اإلبل الظمأى تلعق الندى العالق بالقضبان.
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لُسقيا قطيع من  ُيعتمد عليها  للغاية وال  اكتشفوا أن اآلبار ضحلة 
المواشي.

واعتبر ذلك الخط الحديدي في النهاية غير مناسب لالستخدام، 
وفي مطلع خمسينات القرن العشرين أصبح غير قإبل لإلصالح.

اإلبل وقطار األفغان
صافرته  ويطلق  ويشخر  ويزمجر  “يُهسُّ  البخاري  القطار  كان 

ودخانه مثل كائن بشري مهول”.
نحو  يئزُّ متجهاً  القديم  األفغان  1899م، كان قطار  العام  في 
الشمال على طول خط السكة الحديدية الضيق بين بورت أوغستا 
السابق،  وفي  أستراليا.  جنوب  بوالية  أودناداتا  في  محطة  وآخر 
كانت هيرغوت سبرينغز )سميت الحقا بماري( في والية جنوب 
السكة  خط  يكن  ولم  الحديدية،  السكة  خط  نهاية  هي  أستراليا 
إال  الشمالية  المقاطعة  في  أليس سبرينغز  إلى  قد وصل  الحديدية 

في عام 1929م.
سافر القطار عبر مناطق مقفرة ومناطق فيضانات، مما تسبب 
له في عدد من األعطال المستمرة. وعندما كان يسير ببطء، كان 
الركاب يخرجون منه ويتمشون ألن الجو بالخارج كان أبرد من 

القضبان  التواء  في  الشديدة  الحرارة  تسّببت  القطار.  داخل  الجو 

الغازية  الجنادب  أسراب  وتسببت  الرملية.  االنجرافات  وطمرتها 
في انزالق العربات عن القضبان، وتسببت المجروفات في عزل 
الركاب أليام. وقام سائقو المحركات اللطفاء بصب ماء يغلي في 
أوعية أو غاليات الشاي الخاصة بالمسافرين لكي يقوموا بإعداد 
الشاي. وكان يمكن للركاب أن يسبحوا في بركة ماء في كاوارد 
القطار  تزويد  إعادة  أثناء  أستراليا،  جنوب  والية  في  سبرينغز 

بالماء.
بدأ تشييد خط السكة الحديدية في عام 1878م لخدمة المناجم 
األغنام  مزارع  ولخدمة  للبالد  الداخلية  المناطق  في  الواقعة 
نقل  اإلبل في  باستخدام  الخط على مراحل،  مّد  تّم  واألبقار. وقد 
كَدَح  لقد  وإمداداتها.  الحديدية  السكك  معدات  من  الثقيلة  األحمال 
فريق العمل في ظروف قاسية، وكثيراً ما كانوا يعلقون الفوانيس 

حول أعناق اإلبل ألن العواصف الهوائية كانت شديدة للغاية.
وفي عام 1980م، تّم إكمال خط جديد حتى أليس سبرينغز، 
لكنه مرَّ عبر تاركوال، بطول 150 كيلومتراً غرب الطريق القديم.

مالكا مزرعة إبل، نيك وميشيل سميل، مع سليل األفغان إيريك سلطان، في أليس سبرينغز بالمقاطعة الشمالية، يشاركون في االحتفال بوصول قطار “األفغان” في 
عام 2004م، الذي يعمل اآلن على طريق السكك الحديدية من الشمال إلى الجنوب، ذلك الخط الحديدي األطول في العالم. 
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بعد مرور أربعة وعشرين عاماً من ذلك، تّم تمديد الخط إلى 
داروين. في األول من فبراير عام 2004م، غادر قطار األفغان 
إلى  متجهاً  كيلومتر  في رحلة طولها 2979  أدليد  للركاب  األول 
كان  الذي  “األفغان”،  قطار  د  ُيجسِّ و  الشمالية.  المقاطعة  عاصمة 
والراكب،  للجمل  رمزاً  السريع،  األفغان  بقطار  يوم  ذات  ُيسمى 

تقديراً لرعاة اإلبل األفغان.

الصوف والكثير غيره
لم يكن هناك مكان يعتبر بعيداً للغاية أو معزوالً تماماً بالنسبة لإلبل 
المناطق  في  الُمدن  إلى  اإلمدادات  ينقلون  إنهم  األفغان.  ورعاتها 
وإرساليات  ومستوطنات  التعدين  ومعسكرات  للبالد  الداخلية 

السكان األصليين وإلى محطات األغنام واألبقار النائية.
وكان ال بد أوالً من نقل البضائع بالسكك الحديدية أو العربات 
إلى نهاية خط السكة الحديدية، وبعدها يتم تصنيفها وتحميلها في 

ذلك التقاطع. لذلك، قال راعي اإلبل صالح محمد:

لم يكن مخيَّم اإلبل بعيداً من خط السكة الحديدية في كل األوقات. 
واعتاد الوكيل جلب هذه األغراض على عربة يجرها حصان 
في كل يوم؛ بحيث ينقلها جميعها بالعربة ثم يلقيها هناك لكي 
دقيق،  تحتوي على  وكانت  في حموالت.  بربطها  نحن  نقوم 
ُسكر وشاي ومواد لتشييد السياجات وأسالك شائكة – والكثير 
ألواح  السلكية.  الِشباك  من  ومجموعة  العادية  األسالك  من 
محطة،  مقر  في  تتوقعه  ما  كل  القضبان،  األنابيب،  الحديد، 
ذلك ما كنا نقوم بنقله، كل شيء ... كان يجب علينا فرزها في 
حموالت متساوية الحجم على كل جمل. وكانت أكثر المواد 

سوءاً هي األسالك الشائكة. 

كان مالكو مزارع تربية المواشي يستخدمون األسالك لعمل 
سياجات لمساحات ضخمة من محطات أغنامهم في محاولة لمنع 

اإلبل في العمل 

ل بِحَزم من الصوف متعادلة على الجانبين تِزن حوالي 600  جمل قوي محمَّ
كيلوغرام.

سة بكمية كبيرة من  كيلنرز ليمتد، ناقلون من أودناداتا.. إبل تجرُّ عربة مكدَّ
أثاث عائلة وأغراضها.

إرسالية  في  وزوجته،  ليبلر  األلماني  المبشِّر  تخص  بضائع  تنقل  إبل 
هيرمانسبيرغ بالقرب من أليس سبرينغز في عام 1913م.
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تؤذيها. وفي رحالت  أو  باألغنام  تفتك  كانت  التي  الدينغو  كالب 
قائالً  مختلفة. علَّق صالح محمد  تنقل أحماالً  العودة، كانت اإلبل 
إنه من بين كافة البضائع التي كانوا يقومون بتحميلها ليعودوا بها 

في وسط أستراليا،

اعتدناعليها.  التي  الرئيسة  الثقيلة  الحمولة  هو  الصوف  كان 
وكانت ِحَزم الصوف الكبيرة جيدة وثقيلة، لكنها كانت حماًل 

جيداً، وكانت ثابتة وال تتحرك.

عند تعبئة حمٍل عادي، كان يقف رجالن من األفغان على جانبي 
ويربطان  الحبال  ويشدان  جانب،  على  منهما  واحد  كل  الجمل، 
الصوف  من  كبيرة  ِحْزمة  “احتاجت  قال صالح محمد:  البضائع. 

إلى أربعة مّنا لكي يرفعوها مباشرة إلى األعلى”.
كان أحد أنواع النقل التي يكره رعاة اإلبل القيام بها هو نقل 
الصوف المليء بالشعر )الجزء المتسخ من األغنام ... المؤخرات 
وكل الصوف المليء بحبيبات الرمل(، ألن حبيبات الرمل الزائدة 
يكرهون  كانوا  كما  العادي؛  الصوف  من  أثقل  الصوف  تجعل 
نوعاً آخر وهو نقل الِحَزم المستديرة ألنه كان من الصعب عليهم 

في تحميلها. المعبأ  القمح  تنقل  اإلبل  كانت  جّر،  حيوانات  باعتبارها 

منزل “غلين ماجي” التاريخي في وسط أستراليا اعتمد على اإلبل  في توفير 
إمدادات المياه إليه من بئر رايان. وقد تّم بناء المنزل في عام 1914م وُهِجر 

في عام 1935م، عندما تّم نقل مكتب التلغراف إلى مكاٍن آخر.

بئر رايان، كان أحد اآلبار التي بناها نيد رايان في أواخر عام 1880م. يوضح 
الرسم )أدناه( كيف كان يتم استخدام اإلبل في رفع الماء.

ينقل عربة  أستراليا  ياري في والية غرب  إيدوجينا،  دانس من  فريق جيه. 
لة بقمح معبأ في جواالت. محمَّ
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عجلة اإلدارة العجلة الوسيطة

رأس البئر

صهريج تخزين الماء

حوض سقاية المواشي 

الدلو

مستوى الماء

العجالت الرأسية

كان لآلبار رافعة يدوية ودلو لذلك كان بإمكان 
المسافر المنفرد أن يسحب الماء بمفرده من البئر.

ب سحب دلو سعته 70 لتر من الماء إلى السطح، وذلك بالسير بعيداً عن البئر. ومن ثّم  كان يمكن للجمل الُمدرَّ
يرجع الجمل خطوة إلى الوراء حتى يتمكن الشخص الواقف عند رأس البئر من إفراغ الدلو في حوض خشبي، 
حيث كان ُيفَرغ تلقائياً في صهريج تخزين الماء. وبعد ذلك، يستدير الجمل راجعاً نحو البئر ليسحب الحبل مرة 

أخرى. وكان هذا الفعل يحقق كالً من رفع دلو ثاٍن ممتليء بالماء وإنزال الدلو األول الفارغ إلعادة ملئه. 



أو  المركبات  ظهر  على  كاألبراج،  عالياً  تخزينه  ويتم  جواالت، 
بالجفاف  المتأثرة  المناطق  النقل منخفضة االرتفاع. وفي  عربات 
حول بيرك في نيوساوث ويلز، كانت اإلبل تقوم بسحب عربات 
النقل لشركة كوب آند كو. الناجحة، عندما ال تستطيع الخيول القيام 
بذلك. وكانت تنقل صناديق االقتراع إلى المناطق النائية في أوقات 
االنتخابات وكانت تساعد بعد أي عاصفة هوائية في إزاحة الرمل 

بعيداً عن المنازل النائية.
ماذا كان يمكن أن يحدث بدون وجود اإلبل؟

اإلبل والتعدين
األيام  في  لها  تتسابق  الرجال  قلوب  تجعل  المعادن  كلمة  كانت 
األولى من حقبة االستيطان األوروبي في أستراليا. وقد تّم إرسال 
نين  والمعدِّ والمنقِّبين  والجيولوجيين  والمساحين  المستكِشفين 
والمغامرين واآلالف غيرهم للخروج إلى المناطق الداخلية الحارة 

الجافة بحثاً عن الذهب والمعادن واألحجار الثمينة.  
وكان النقل مشكلة خطيرة إلى أن اكتشف الناس أن الحيوان 
األفضل للحمالت االستكشافية هو الجمل الذي يمكنه المجازفة في 
المناطق التي ال يستطيع الحصان أو الثور الذهاب إليها أو البقاء 

فيها على قيد الحياة.

وأنشئت مناجم كثيرة في أنحاء أستراليا، حيث كان باالمكان 
مشاهدة أرتال من “سفن الصحراء” هذه مخطومة األنوف سوياً، 
تسير متهادية من نهايات خطوط السكة الحديدية أو موانئ الشحن، 
وهي تحمل شحنات من إمدادات الطعام والماء واألخشاب وآالت 
التعدين. وكانت هذه اإلبل تعود بحمولة العودة التي كانت تحتوي 
على المعادن الخام معبأة في جواالت. وبمرور الوقت، قام مالكو 
ورعاة اإلبل األفغان ببناء المستوطنات وما حول مخيَّمات التعدين.
مجموعات  كانت  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  حوالي  في 
الحديدية  السكة  لخط  النهائية  المحطة  من  تسير  اإلبل  من  كبيرة 
في أودناداتا بوالية جنوب أستراليا إلى منجم الذهب في آرلتونغا 
بشمال أستراليا. وقد استغرق رعاة اإلبل األفغان وإبلهم 21 يوماً 
لقطع مساحة 600 كيلومتر، وغالباً كان ذلك في درجات حرارة 

يومية تصل لحوالي 40 درجة مئوية.
جمع  في  تستخدم  اإلبل  كانت  أستراليا،  جنوب  والية  وفي 
خام  نقل  في  بانتظام  تعمل  وكانت  والولفراميت،  الَميكة  معادن 

النحاس من المناجم في سلسلة جبال فليندرز.

هل سينجح هؤالء المنقِّبون، في والية غرب أستراليا، في عام 1895م، في تحقيق الثراء فجأة؟

40



في كوينزالند، قامت 500 من اإلبل بحمل خام المعادن من 
منجم نحاس كبير في كلونكوري، وكابدت اإلبل لكي تتواكب مع 
الظروف المدارية في الموسم الرطب، لكن ألن مدينة التعدين لم 
تكن مرتبطة برابط للسكة الحديدية لسنوات طويلة، كانت الجمال 
مهمة للمناجم. وحملت اإلبل أيضاً الخام وفحم الكوك من المناجم 

في أقصى الغرب وشمال كوينزالند. 
وحوالي  ويلز،  نيوساوث  في  التعدين  مستوطنات  جميع  في 
بروكن هيل، كان مشهد اإلبل ورعاتها مشهداً يومياً. وكانت اإلبل 
تستخدم أيضاً في مناطق وجود الذهب في مناطق مورتشيسون، 

بيلبارا وكمبرلي في والية غرب أستراليا.

الذهب
عام 1892م، هرعت  في  مدوية  “الذهب”  انطلقت صيحة  عندما 

موجة عاتية من الناس نحو الغرب.

وتم اكتشاف الذهب في منطقة الصحراء الحمراء التي يسميها 
السكان األصليون غولغاردي )التي ربما تعني “الثقب الصخري 
كولغاردي.  الحقا  تسميتها  تمت  والتي  المولغا”(،  بأشجار  الغني 
بيرث  من  الشرق  إلى  كيلومتر   600 بعد  على  كولغاردي  وتقع 
إلى منطقة  النقل  تتوفر وسائل  لم  لكن  أستراليا،  في والية غرب 
الرجال  الثروة، سافر  تحقيق  أجل  اجتهادهم من  المناجم. وخالل 
راجلين.  أو  الخيل  عربات  راكبين  أو  الخيول  ممتِطين صهوات 
فُتات  لطرح  ومناخل  وأطباقاً  وجواريف  معاوالً  يحملون  وكانوا 
من  الظاهر  الذهب  فرز  في  والمساعدة  له  قيمة  ال  الذي  المعدن 
للغاية.  نفيساً  الشطف  في  لالستخدام  الالزم  الماء  وكان  النفايات. 
أشبه  فكان  الماء،  أّما  الطعام؛  على  الحصول  الصعب  من  وكان 
باهظاً وصَل إلى خمسة شلنات للجالون  بالمستحيل ويكلف مبلغاً 

)حوالي 6 دوالرات للتر الواحد(، هذا إن ُوِجد. 

وصول البريد في أليس سبرينغز.
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آخر عربة لشركة كوب آند كو. تجرها مجموعة من الجمال بدالً عن الخيول، 
في حوالي عام 1920م.

جمال تجر محاريث خالل إنشاء خط السكة الحديدية لميناء أوغستا-كالغورلي، 1912م – 1917م.



ساللة  من  الغرب  إلى  تصل  اإلبل  من  مجموعة  أول  كانت 
شحنها  تّم  وقد  أستراليا.  جنوب  بوالية  بيلتانا  في  إيلدر  توماس 
ونقلها إلى موانئ ألباني وفريمانتل، وأُخذ البعض منها أيضاً إلى 
إيسبرانس، التي لم يكن بها رصيف شحن، لذلك اُخذت اإلبل إلى 
أرتال  تمكنت  لذلك  واسعة  كولغاردي  شوارع  وكانت  الشاطئ. 

اإلبل من االستدارة فيها بسهولة.
اب  قام فائز وتاج محمد، وهما من مالكي اإلبل األفغان، بنقل ركَّ
ومؤن عبر صحارى الرمل المنبسطة إلى مستوطنات المناجم أو 
إلى المناطق المحيطة بحثاً عن مستودعات الذهب. واستمر نقص 
واستخدمت  الالهبة،  الحارة  الصيف  أشهر  خالل  خاصة  المياه، 
اإلبل في نقل أنابيب الحفر الثقيلة للمساعدة في حفر اآلبار الجوفية. 
وعندما تّم بناء السدود، قامت الجمال بجر المحاريث والمجارف، 
حتى أنها نقلت 390,000 جوال من األسمنت لبناء سد موندارينغ.
وفي عام 1893م، ُعثر على الذهب في كالغورلي القريبة، لكن 
كان هناك نقص حاد في الماء، وكان المستوطنون يطلبون الماء 
الذي هو أكثر قيمة من الذهب. وتوفى اآلالف من مرض التايفويد 
المرتبط بالماء، أو من شرب الماء الملوث. وكانت ظروف العيش 
نين وعائالتهم صعبة للغاية وبدائية. ولكي يأخذ أحدهم حماماً  للمعدِّ
في حوض من الصفيح، كان يجب عليه أو عليها سحب الماء الذي 
تم نقله من الخزانات الجوفية بواسطة الجمل أو الذي يتم جلبه من 

مكثِّف الماء المالح.

من  الكثير  في  اإلبل  على  نون  والمعدِّ العائالت  واعتمدت 
الحاجات. وقد استخدم ساعي البريد والطبيب والسياسي والشرطي 
منقِّبا  أن  حتى  تنقالتهم،  في  اإلبل  األسنان  وطبيب  والقسيس 
تعقبه  أثناء  الذهب  من  معدنياً  عرقاً  1894م،  عام  في  اكتشف، 
إلبل شردت، وكان ذلك على بعد 65 كيلومتر إلى الشمال الغربي 
نين. وسماه “ثروة  من كولغاردي، أي مسيرة يومين بالنسبة للمعدِّ

األمم”، وثبت أنه أغنى المناجم في ذلك الوقت.
كانت اإلبل في حركة دائمة. ويقول أحد مالكي اإلبل إنه في 
معدات  نقل  في  تستخدم  اإلبل  “كانت  منجم،  أغلق  إذا  األيام  تلك 
لكي  اإلبل  تستخدم  أخرى،  أغراض  بيعها ألي  تّم  وإذا  التعدين، 

تنقلها إلى هناك”.
بجنوب  فاولرز  خليج  في  الكائنة  المائية  الثقوب  وبسبب 
العودة  رحلة  في  المدينة  في  وإبلهم  اإلبل  رعاة  توقف  أستراليا، 
من حقول الذهب في والية غرب أستراليا، عبر سهل نوالربور 
القارة. وقام أفراد الشرطة ومسؤولو اإلبل في  القاحل إلى شرق 
المدينة بتطبيق حجر صحي على الجمال أوالً، ثم قاموا بعالج تلك 
المتأثرة بالجرب، وهو مرض جلدي، عن طريق مسحها بحمض 
لها  السماح  قبل  الكتان،  وزيت  ستوكهولم  قطران  أو  الكربوليك 

باالستمرار.
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أعداٌد كبيرة من الجمال تسحب معاول أرضية لبناء سدود إلمدادات المياه المطلوبة بشدة في كولغاردي، في حوالي عام 1894م.



أرتال من إبل الحمل شكلت مسارات مستوية لراكبي الدراجات الهوائية. أرجلها العريضة نظفت األحجار السائبة وضغطت الحصباء والرمل في التربة. لكن هنا، 
في ميناء أوغستا بوالية جنوب أستراليا في عام 1902م، نجد مجموعة من اإلبل تساعد في بناء طريق بواسطة نقل مدحلة موزونة.
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ظهر الجمل المقوس مناسب جداً لنقل األحمال الثقيلة، مثل ِحَزم الصوف في 
الصور أعاله.

يخنة لحم اإلبل
3 جمال متوسطة الحجم

طن ملح وطن فلفل
500 بوشل بطاطس 

500 بوشل جزر
3000 غصن بقدونس

أرنبان

الطريقة: قم بتقطيع لحم اإلبل إلى قطع صغيرة بحجم 
اللقمة )يجب أن يستغرق هذا األمر شهرين(.

قم بتقطيع الخضروات في شكل مكعبات )شهران آخران(.
ضع اللحم في مقالة وقم بتغطيته بعدد 1000 جالون من 

المَرق البني.
قم بالغلي ببطء لفترة 4 أسابيع.

قم بجرف الملح والفلفل.
عندما يكون اللحم طرياً، اِضف الخضروات.

قم بالجرف ببطء لفترة 4 أسابيع أخرى.
م اليخنة ُمزَينة بالبقدونس. ُتقدَّ

ستكفي 3800 شخص. وإذا كان من المتوقع وجود أكثر 
من ذلك العدد، اضف أرنبين.

وصفة ظريفة لتحضير الطعام للمناطق النائية.



بحيرة كاالبونا
حة كبيرة جافة، تقع في منطقة  اليوم، بحيرة كاالبونا عبارة عن مالَّ
بعيدة مقفرة من الكثبان الرملية وأحراش األشنان في أقصى الجزء 

الشمالي من والية جنوب أستراليا.
ماٍء  على  تحتوي  كانت  بالملح  المغطاة  البحيرة  هذه  إن  بل 
العمالقة  والمخلوقات  فيها  تسبح  األسماك  كانت  يوم.  ذات  عذب 

تأتي إلى حافة شاطئها المعشوشب لتجد الماء والكأل.
في  طويل  جفاف  تسبب  خلت،  سنة   50,000 حوالي  منذ 
تجفيف البحيرة، وتعثرت مجموعة كبيرة من الحيوانات في الوحل 
ونفقت. ُحِفظت أجسادها وتحولت إلى أحافير. كانت هذه األحافير 

هي التي جلبت اإلبل ورعاتها األفغان.
كان هناك سعٌي حثيث وراء األحافير، وكانت تلك األحافير 
ذات  الحيوانات  أكبر   ،)Diprotodon( الدايبروتودون  لحيوان 
تقريباً.و  الحالي  البحر  العالم،  وهو في حجم فرس  الجراب في 
تسميته  تمت  لذلك  النباتات،  أو  لألعشاب  آكالً  الحيوان  هذا  كان 
ْيه األماميتين الكبيرتين )Di= اثنان،  في اللغة اإلغريقية بسبب سنَّ

proto= أمامي، don= أسنان(. 
وفي عام 1892م، كان مالك بحيرة كاالبونا والعقار المجاور 
المحلي  الساكن  المحليين. أظهر  السكان  لمواطن من  فيالً  يصف 
تحمساً، واعتقد أنه كان قد شاهد العظام الكبيرة لفيٍل في حوض 

البحيرة السبخة.
عام  وفي  بسرعة.  المهم  االكتشاف  هذا  أخبار  انتشرت 
الجيولوجي  بإرسال  أستراليا  جنوب  والية  متحف  قام  1893م، 
هنري هيرست ومجموعة صغيرة، فيها رعاة إبل أفغان وإبلهم، 
إلى تلك المنطقة. واكتشف هيرست أحافير أخرى أيضاً، بما في 

ذلك تلك الخاصة بطائر عمالق وحيوان الَومبت العمالق. كما عثر 
أيضاً على أحافير دايبروتودون صغير، بالقرب من جراب أمه.

حملة  برعاية  إيلدر  توماس  قام  السنة،  ذات  في  الحقاً 
جنوب  والية  متحف  مدير  قيادة  تحت  كانت  أخرى،  استشكافية 
أستراليا الدكتور ستيرلينغ ، ومساعده السيد/ زيتز. لقد خيَّموا على 

بعد حوالي 9 كيلومترات من منزل كاالبونا.
وبسبب ندرة الطعام بالقرب من موقع مخيَّم ستيرلينغ، اضطر 
األفغان وإبلهم التي جاءت معهم إلى أن يخيِّموا على مسافة تبعد 
عن ذلك بحوالي 5 كيلومترات. وفي كل يوم، كانوا يذهبون إلى 
المنزل للحصول على األخبار والبريد والماء واللحم. وكان اللحم 
غالباً ما يتعفن خالل اليوم. وعندما تقل إمدادات الماء بالمنزل إلى 
درجة منذرة بالخطر، يأخذ األفغان اإلبل إلى البئر، ويقومون في 
طريقهم أيضاً بجمع حطب الوقود. وكانت الرحلة تستغرق يومين 

ذهاباً وإيابا. 
بالتنقيب،  يقومون  ورجاله  ستيرلينغ  كان  األثناء،  هذه  في 
شهراً بعد شهر. وقد عملوا في ظروف قاسية تفاقمت بسبب شدة 
سوء  بسبب  المعدة  بمرض  واإلصابات  الذباب  وكثرة  الحرارة 

المياه، وأمراض العيون وآفة األرانب.

هيكل عظمي لحيوان دايبروتودون معروض في عام 1976م بمتحف والية 
جنوب أستراليا في أدليد.

األحافير 

هذه الصورة باألقمار الصناعية تظهر بحيرة كاالبونا ومنطقة الريف القاحلة 
المحيطة بها.
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وكان الكثير من مئات عظام الحفريات المكتشفة هشاً وسهل 
التفتيت. وكان بعضها اآلخر رطباً وليناً كالعجين. وكانت األحافير 
األصلب واألقوى تعبأ بعناية في حاويات خشبية ويتم تحميلها على 
العديد  تتعثر  أن  يحدث  وكان  أدليد.  إلى  تنقل  لكي  اإلبل  ظهور 
من اإلبل في رقعة من البحيرة مشبعة بالرطوبة والماء حتى قبل 
تحدث خالل  أو  األحافير،  في  التكسرات  تحدث  عندئٍذ  انطالقها. 
الرحلة التي طولها 320 كيلومتر إلى محطة السكك الحديدية في 
سلسلة جبال فليندرز، حيث كان يتم تفريغ الصناديق لكي يتم نقلها 

بعد ذلك جنوباً بواسطة السكة الحديدية.

حقل األحافير كان يتوفر به القليل من األخشاب الصالحة كحطب للوقود. وكان كل ما يتم العثور عليه يكدس بطريقة خاصة لكي يتم نقله باإلبل.

القيام بشكل جاد بالبحث عن أحافير حيوان جرابي عمالق.

 حدث أن تاهت المغاِمرة روبين ديفيدسون وإبلها في
اص الماهر جوني لونغ  وسط أستراليا. واستطاع القصَّ
 تحديد مكانها عن طريق فحص بعر اإلبل. كيف عرف
 الفرق بين بعر إبل روبين وبعر اإلبل البرية؟ الجمال

.البرية ال تأكل الحبوب المحمصة
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األمر  دايبروتودون،  أحافير حيوان  من  كافية  أحافير  سلَِمْت 
كامل  عظمي  هيكل  في  معاً  يركبها  أن  زيتز  للسيد/  أتاح  الذي 
عام  في  الشكل  عرض  تّم  وعندما  أحفورياً.  شكالً  منها  ويعمل 
1908م، تمكن العالم أن يشاهد ألول مرة الحيوان الجرابي القديم، 

المنقرض اآلن.

قوات الشرطة على ظهور اإلبل
فكِّر في عمل الشرطة اليوم وربما فكرت في المطاردات بالعربات 
السريعة أو االتصال بالسلكي الطوارئ. وقد يبدو مشهد شرطي 
وحيد على ظهر جمل أمراً مضحكاً بالمقارنة مع ذلك، لكن حتى 
خمسينات القرن العشرين كان ذلك هو موفِّر القانون الوحيد آلالف 

الكيلومترات المربعة من المناطق األسترالية النائية.
النائية وظيفة  المناطق  في  المتمركزين  الشرطة  لرجال  كان 
معزولة، يعيشون في بيئة صحراوية قاسية، فقط مع جمل للنقل – 

حيوان نتن الرائحة “كان يجتذب كل ذبابة ضمن مائة ميل” 
ذاتها  تكون حازمة ومعتمدة على  أن  إلى  الحاجة  إلى جانب 
وقوية، كان يجب على الشرطة أن تكون عادلة ألنها كانت تتعامل 

مع كثير من الناس المختلفين:
المواشي،  رعاة  واألفغان؛  األصليين  السكان  األوروبيين، 

مالكي مزارع األغنام واألبقار، وعمال السكك الحديدية.
كان رجل الشرطة المتمركز في مركز شرطة فينك في المنطقة 
وهي  مربع،  كيلومتر   220,000 تغطي  بدوريات  يقوم  الشمالية 
المنطقة اإلدارية  العالم. وكانت  أكبر منطقة دوريات شرطية في 
الغربي لصحراء سيمبسون.  الطرف  قريبة من  فينك  القصية في 
منزل  من  الرملية  التالل  من  األول  الخط  ترى  أن  يمكنك  “كان 
والية  حدود  إلى  كوينزالند  حدود  من  الرقعة  وامتدت  الشرطة.” 
غرب أستراليا، ومن نواحي أليس سبرينغز إلى حدود والية جنوب 

أستراليا – بما في ذلك بعض المراكز في والية جنوب أستراليا.
بمنزل  ملتصقاً  المجلفن  بالحديد  المحاط  الشرطة  مركز  كان 
الشرطة. كان يوجد في الِفَناء مستودع لحفظ عتاد الجمل وإمدادات 
وزنزانة  المؤن،  لحفظ  مخزن  تابوت،  ذلك  في  بما  الشرطة، 

صغيرة.
كان لمنزل الشرطة الحديدي شرفة مطوقة بحاجب الحشرات 
في  وبارداً  الصيف  في  حاراً  كان  وقد  إليه،  الذباب  دخول  لمنع 
اللحم  حفظ  يتم  وكان  تبريد.  أو  كهرباء  هناك  تكن  ولم  الشتاء. 
خزانة  وتسمى  مبلَّل  بخيش  مغطاة  مؤقتة  خزانة  في  والحليب 
كولغاردي. وبمجرد أن تتبخر الرطوبة، كانت المواد الغذائية التي 

ل الزبدة إلى زيت. بداخله تبرد. وغالباً ما تتحوَّ

في الدوريات 

اص التابع للشرطة، رايلي – من السكان األصليين - وزوجته إيلسي في  القصَّ
ماري بوالية جنوب أستراليا.

الشرطي رون براون في ِبركة أدولكا المائية. عمق الِبركة طول عصا. على 
الرغم من أن هذه الثقوب المائية غير المخططة وغير المنتظمة تجف بسرعة 

في الطقس الحار، كان رجال الشرطة يعتمدون عليها.
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َر  َط طريق دوريات اإلبل بالحبر األحمر وقدَّ ل. خطَّ الشرطي رون براون )“براوني فينك”( نصب هذا الجزء من خريطته لوسط أستراليا على خيش للتحمُّ
مسافات سفره باستخدام عود ثقاب.

1950م.  عام  حوالي  في  أستراليا،  جنوب  بوالية  ماري  شرطة  مركز  في 
يمكن رؤية الزنزانات في الخلفية.
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هذه العالمة، المعروضة بفندق المناطق النائية في ويليام كريك بوالية جنوب 
أستراليا، تخلد الذكرى المئوية الثانية لحملة الشرطة البرية باإلبل. 



أدليد، في  إلى شمال  كيلومتر  الواقعة على بعد 700  ماري، 
والية جنوب أستراليا، وكانت ذات يوم نهاية خط سكة حديدية مهمة 
لون البضائع ويفرغونها.  ومدينة نشطة حيث كان رعاة اإلبل يحمِّ
وكانت المواشي تساق إليها من جنوب شرق كوينزالند، عبر طريق 
بيردسفيل، والحقاً، وصل الركاب على قطار األفغان القديم. وكان 
تغطي  منطقة  في  بدوريات  يقوم  هناك  المتمركز  الشرطة  رجل 
طول  وعلى  بيردسفيل  إلى  ماري  من  مربع،  كيلومتر   64,000
كوبرز كريك إلى إينامينكا. وعلَّق أحد رجال الشرطة المتمركزين 
الترابية  العواصف  إن  قائالً  العشرين  القرن  أربعينات  في  هناك 
هنالك كانت شديدة للغاية وأنه “حينما يستيقظ األطفال في الصباح، 

كان يمكنك أن ترى أثار أجسادهم مرسومة على  فُُرشهم”.
كان كل رجل شرطة يتعامل مع تشكيلة من المواقف، الكبيرة 
والصغيرة. كان يفحص طرق المواشي، يفض النزاعات الحدودية، 
عن  ويبحث  المخمورين،  يعتقل  المواشي،  سارقي  بتوقيف  يقوم 
اص من  التائهين في المناطق النائية. كان غالبا ما يكون لديه قصَّ

ب على اقتفاء األثر. السكان األصليين ُمدرَّ
ذات مرة، حينما فُِقَد عامل بالسكة الحديدية في منطقة بحيرة 
رجل  انطلق  أستراليا،  جنوب  من  الشمالي  بالجزء  المقفرة  إير 
اص  القصَّ اقتفى  الليل،  في  عنه.  بحثا  األثر  اص  وقصَّ الشرطة 
العالمات فقط باستخدام ضوء مصباح إعصاري. وجدا الرجل حياً 

ُيرزق في صباح اليوم التالي.

تضمنت المهام األخرى لضابط الشرطة ما يلي: 
• حماية السكان األصليين

• تسجيل المواليد والوفيات والزيجات
• تسجيل المركبات واألسلحة النارية والكالب

• تفتيش التراخيص
• التخلص من فروات رؤوس كالب الدينغو

• العمل كوكيل للخدمة الطبية الطائرة
•  تسليم المؤن مثل عسل الدبس والدقيق والشاي ومواد 
اللبس والبطانيات لكبار السن والمرضى من السكان 

األصليين.

اص األثر يخرجان بعيداً  كثيراً ما كان ضابط الشرطة وقصَّ
وكانت  الزمان.  ذلك  في  ألشهر  أو  ألسابيع  دوريات  أعمال  في 
والملح  والسكر  والشاي  الدقيق  مثل  باإلمدادات،  تحمل  الجمال 
واللحم البقري والفواكه المجففة. وكان يتم ربط برميلين من الماء 
سعة الواحد منهما ستة عشر جالون )مجموع كليهما 145 لتر أو 
الرجالن  كان  آخر،  بعد  ويوماً  الجمل.  جانبي  على  جالون(   32
تغطي  دوريات  في  ويطوفان  النائية،  المناطق  يجوبان  الراكبان 
أو  الجافة  الصخرية  الجداول  أحواض  من  الكيلومترات  مئات 
الرملية  الكثبان  أو  السبينيفيكس  بنبات  المغطاة  المنبسطة  السهول 
عن  بعيدة  مهمة  في  خارجاً  الشرطي  يكون  وعندما  المتحركة. 

المركز، تتولى زوجته تصريف مهام عمله األخرى. 
وكانت الخرائط أساسية بالنسبة للدوريات. وقد عرف السكان 
حساب  حيث  من  بالضرورة  ليس  لكن  جيداً،  البالد  األصليون 
أو امرأة  المسافات باألرقام، فإذا سأل أحد ضباط الشرطة رجالً 
ستكون  وآخر،  مكان  بين  المسافة  هي  ما  األصليين  السكان  من 
اإلجابة بالقول “إذا تحركنا اآلن، سسوف نسافر طول اليوم حتى 
غروب شمس هذا اليوم وننزل لنخيِّم، وسوف نسافر يوم غد طول 
اليوم أيضاً من شروق الشمس حتى الغروب؛ وبعد ذلك في اليوم 
السماء  كبد  في  الشمس  تكون  عندما  النهار  منتصف  في  الثالث 

تماماً، سوف نصل إلى ذلك المكان”.
إلى  بارزة  رسومات  بإضافة  الشرطة  رجال  قام  لذلك 
خرائطهم. واكتشف أحد رجال الشرطة موقع عدة ِبرك مائية عن 
وقام  األصليين.  السكان  أحد  به  قام  بالنقاط  رسم  دراسة  طريق 
ثقاب،  عود  باستخدام  خريطته  على  المسافة  بقياس  آخر  شرطي 

راً الطول بما يساوي 60 ميالً )96 كيلومتراً(. مقدِّ
الشرطة  تعد  لم  الحديثة،  والمعدات  المركبات  مع  وحالياً، 
النائية.  المناطق  للقيام بدوريات  الجمل  إلى االعتماد على  بحاجة 
ويعتبر الكثيرون من رجال الشرطة السابقين تلك األيام بأنها هي 

األفضل في مسيرتهم المهنية.

مجموعة من اإلبل، جاهزة لالنطالق في دورية من مركز شرطة فينك. مركز الشرطة وملحقاته في فينك بالمقاطعة الشمالية، في حوالي عام 1938م 
أو 1939م.
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جنود على ظهور اإلبل
الشيء  هو  وذلك  أرزق،  حٌي  أنني  غير  أقوله،  لديَّ شيء  “ليس 
المهم في هذه المناطق.” هذا ما كتبه الجندي دونالد كاميرون، أحد 
الهّجانة الذين عملوا في فلسطين خالل الحرب العالمية األولى. لقد 
كتب هذه الكلمات إلى والَدْيه في أستراليا في عام 1917م. وعندما 
كان في العشرين من عمره، تطوع دونالد في فيلق هّجانة الجيش 
األسترالي والنيوزيلندي )األنزاك(. وكان واحداً من مئات األفراد 
في سالح المشاة والخيالة األسترالي الذين تعلموا ركوب اإلبل أثناء 
ع رجال آخرون من الجيش النيوزيلندي والجيش  القتال. كما تطوَّ
اإلنجليزي والجيش الهندي وكونوا فيلق رعاة اإلبل اإلمبراطوري. 
اَنة، كتب إلى أهله قائالً:  كليف آرثر، شاب آخر من لواء الَهجَّ

وكانت  اإلبل،  مع  التعامل  في  األولى  بتجربتنا  قمنا  باألمس 
القراد  بإزالة  األوامر  وأُْعِطَيْت  بالقراد  مغطاة  اإلبل  معظم 

منها. اقتربُت من أحدها فّعضني.

الصحارى  بدوريات  للقيام  اختياره  تم  قد  الهّجانة  لواء  كان 
التركي  والجيش  الحلفاء  بين  قتال  فترة  أي  خالل  المدى  بعيدة 
وعرب السيروسي في عام 1916م – وهو القتال الذي امتد عبر 
الصحراء الغربية في فلسطين وسيناء. وتّم اختيار اإلبل ألنها كانت 
كانت  كما  الصحراء،  في  أيام  لسبعة  بدون شرب  السير  تستطيع 

تستطيع نقل األحمال الثقيلة.
فيلق  في  للرجال  يعني  الصحراء  في  بدورية  القيام  كان  وقد 

هّجانة الجيش األسترالي والنيوزيلندي )األنزاك( أنه يجب عليهم 
من  دعم  بدون  أيام  لسبعة  شيء ضروري  كل  معهم  يأخذوا  أن 
في  بما  للمعركة،  يلزم  ما  كل  تحمل  اإلبل  وكانت  الجيش.  باقي 
ذلك البنادق والِحراب والبوصالت والذخيرة واألطعمة والبطانيات 
ان. وفي أغلب  َهجَّ لكل  لتر(  جالونات )23  وبرميل ماء سعته 5 
األحيان، كانت الوجبات من اللحم البقري المطبوخ المملح والمعلب 
والشاي الساخن مع بسكويت جاف يتم جرشه لكي ُيصنع منه نوع 

من العصيدة.
الهّجانة   كان  الحارة،  الصحراء  في  بالبرودة  يحتفظوا  ولكي 
ويقصون  يرتدونها  التي  الطويلة  الكاكي  قمصان  أكمام  يقصون 
سيقان بنطلوناتهم. وكانت ليالي الصحراء ذات برد قارس وكان 
الرجال يستخدمون بطانياتهم للتدفئة، وغالباً ما ينامون بالقرب من 

إبلهم بحثاً عن للدفء.
أثناء  طويلة  مسافات  يسافرون  كانوا  األحيان،  بعض  وفي 

الليل، حتى أن دونالد كاميرون كتب قائالً:

اَنة بتحركات ليلية. إنها أشياء تجعلك  كثيراً ما يقوم لواء الَهجَّ
تلعن الحرب. تخيل أنك راكباً طول الوقت تحت جنح الظالم 
الحالك من حوالي الساعة السابعة ليالً إلى ما قبيل فجر اليوم 
التالي تقريباً، وأنك مستمر في عملك كالمعتاد في اليوم التالي، 
إلى  تصل  أن  إلى  راحة،  من  اختالسه  يمكنك  ما  مختلساً 
وجهتك، في ذلك الوقت تكون منهكاً جداً فتسقط كحجر عندما 

تنزل عن سرج جملك.

في الحروب 

49

الكتيبة الرابعة، من فيلق الجيش األسترالي والنيوزيلندي )األنزاك( التابع للواء الهّجانة اإلمبراطوري، قيد التحرك في العباسية بمصر خالل الحرب العالمية األولى 
في عام 1915م.



بعض  أمسك  األتراك،  ضد  معركة  في  الهّجانة  دخل  عندما 
الخط األمامي.  إلى  الباقون  انطلق أو زحف  بينما  باإلبل  الرجال 
أسراب  ومن  للبصر  المبهر  الشمس  وهج  من  الهّجانة  وعانى 
األوقات  بعض  في  تصل  كانت  التي  الُمضِنية  والحرارة  الذباب 
إلى 52 درجة مئوية. وتعّرضوا للقصف من الطائرات األلمانية، 
من  عليهم  النيران  إطالق  وتّم  المدفعية  بواسطة  قصفهم  تّم  كما 
من  ُجرحوا  الذين  الهّجانة   أما  التركية.  اآللية  والمدافع  البنادق 
ميدان المعركة فكان يتم نقلهم إلى المستشفى بعد وضعهم في سرير 
إسعاف، وهو عبارة عن نقالة في شكل سلّة مربوطة إلى جانب 

جمل. وكثيراً ما كان االهتزاز أثناء النقل ُيفاِقُم من ألمهم. 
حارب  فيلق هّجانة الجيش األسترالي والنيوزيلندي )األنزاك(  
العالمية األولى بين عامي  الحرب  المعارك خالل  الكثير من  في 
ان.  أماكن مثل مجدبة ورفح وغزة وَعمَّ 1916م و 1918م، في 
وقام  إلبلهم.  الرجال  من  الكثير  احترام  ازداد  الوقت،  وبمرور 
اَن كليف آرثر  بعضهم بإعطائها أسماء مثل هوراس. وكتب الَهجَّ
قائالً: “ال يمكن أن أقول إنني أحبها أكثر من الحصان القديم، على 

الرغم من أنها ال تكلف نصف الرعاية.” 

وكان من المخطط أن يتم إرسال إبل قوية استولدت في والية 
جنوب أستراليا إلى الشرق األوسط لتنضم إلى فيلق هّجانة الجيش 
األسترالي والنيوزيلندي )األنزاك(. ولكن تم تسريح لواء الهّجانة 
كتيبتي  في  الهّجانة  أفراد  تشكيل  إعادة  وتمت  1918م  عام  في 
اَلة الرابعة عشرة والخامسة عشرة للفترة المتبقية من الحرب.   الَخيَّ
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اَنة. شاهد لقبر أحد أفراد الَهجَّ
في عام 1921م، تمت إماطة اللثام عن نصب تذكاري من البرونز يصور أحد 

أفراد الهّجانة ممتطياً ظهر جمله في فكتوريا غاردينز، لندن.

جزء من خطاب دونالد كاميرون إلى أهله.



اإلبل في حياة الناس 
• في عام 1915م، عندما كانت غالديس لينش في السادسة من 
العمر، ذهبت هي وعائلتها في سيارة موديل تي-فورد “على طريق 
الرملية  الكثبان  تقوم بسحبنا من  بيردسفيل، مع بعض اإلبل لكي 
واقتسمت  الماء”.  عبر  لسحبنا  الخيول  وبعض  الطين،  وأحواض 
العائلة ما لديها من فطيرة جوني كيك مع رعاة اإلبل األفغان، وتّم 
اإلمساك بعظاة غوانا وثعبان بواسطة نساء من السكان األصليين.

ويل  ديب  في  طفولته  من  جزءاً  جوهانسن  كورت  قضى   •
بالمقاطعة الشمالية، حيث كان والده يجلب الماء للماشية التي كانت 

ُتقاد إلى نهاية خط السكة الحديدية في أودناداتا.

وزارة  وكانت  المراسلة،  مدرسة  اُفتتحت  1922م،  عام  في 
بإرسال  شهر  كل  مرة  تقوم  أستراليا  جنوب  بوالية  التربية 
مجموعات أعمالنا المدرسية بالبريد على ظهور اإلبل. وأذكر 
البوسوم وجلود  ِحَزم من صوف  أو خمس  أربع  أنني رأيت 
األرانب كانت ُمرسلة على ظهور اإلبل، وكيف كان الحديد 
الممّوج المستخدم في األسقف يجلب على ظهور اإلبل. وكان 
أقصى ما يصله الطول الذي يمكن أن يحمله الجمل 10 أقدام 
]3 أمتار[ لكن غالباً ما كانت ألواح الحديد بطول 8 أقدام فقط 
أ في صناديق. الصندوق المحمول على أحد  ]2,4 متر[، ُتَعبَّ
جانبي الجمل كان يجب موازنته على الجانب اآلخر بصندوق 

مليء بجواالت السكر والدقيق وأغراض الِبَقالة األخرى.

بيرتلز  فرانسيس  قضى  العشرين،  القرن  عشرينات  في   •
بعض الوقت مع عائلة جوهانسن. وكان  “يمسح أماكن لكي تهبط 
طائرته عليها إلعادة التزود بالوقود لرحلته القادمة وينتظر لكي يتم 

تسليمه بعض البترول بواسطة اإلبل”. 
• من عام 1886م إلى عام 1913م، كان يتم التعدين الكتشاف 
الذهب قي آرلتونغا بالمقاطعة الشمالية. وانتقل إلى المنطقة أكثر 
ن مع عائالتهم، وهي أكبر مجموعة من األوروبيين  من مائة ُمعدِّ
تقيم في وسط أستراليا في ذلك الوقت. ويتذكر وولتر سميث ذلك 

قائالً: 

ستور  كو.  آند  واليس  محالت  من  اإلبل  قافلة  وصول  كان 
في أودناداتا بمثابة حدث أسبوعي. وكان يتم حمل النبيذ في 
براميل، وتحمل البيرة في  الصناديق، وكان يتم تسليم المؤن 
باإلضافة  النائية  المناطق  التعدين في  إلى مخيَّمات  األساسية 
وزيت  كوندي  وبلورات  المراهم  مثل  الطبية  اإلمدادات  إلى 
التربنتين سريع التفاعل، والذي يستخدم كدهان شائع للخدوش 

والبثور.

• تتذكر السيدة/ ئي. مورتون قائلًة:
كانت فرق اإلبل تحضر اإلمدادات سنوياً من نهاية خط السكة 
الحديدية  إلى بيردسفيل. وكانت الطلبية المعتادة هي: 1 طن 
دقيق، ربع طن ملح، 12 صندوق عسل، نصف طن سكر، 
واألصناف  والمخلالت  الصلصات  مع  مربى  صندوق   12
نسيان نصف طن  – مع عدم  يكون مطلوباً  األخرى حسبما 
من حدوات الحصان والمسامير وسالسل التقييد. ُحملت طاولة 
البلياردو الخاصة بنا بصورة آمنة على جمل لمسافة تصل إلى 
ما يقارب 200 ميل ]320 كيلومتر[. وكان لدى أطفالنا ألعاب 
ومثَّلت  منها.  الكثير  عن  ُيغني  واالبتكار  الخيال  لكن  قليلة، 
جوانب  على  والمتدلية  بالحبال  المربوطة  الفارغة  القوارير 
اإلبل مشهد مجموعة الجمال الموسوقة باألحمال، المصحوبة 

بأوامر “ِهشدا” )ابرك( و “وا- وا” )انهض(.

عن  المسؤول  فليبسون،  ئي.  إن.  علَّق  1895م،  عام  في   •
اإلبل، قائالً: “ليس هناك سبب يمنع المرأة من ركوب الجمل، إذا 

كانت مغرمة بهذا النوع من التجارب، وتحب امتطاء العوالي”.

قصص واقعية

والية  من  بالجمال  وعائلتها  وينغ  دولسي  سافرت  1900م،  عام  حوالي  في 
جنوب أستراليا، عبر سهل نوالربور، للعيش في والية غرب أستراليا.

اص أثر من السكان األصليين، ركب دنكان  في عام 1922م، تحت قيادة قصَّ
ستوت ذو األحد عشر ربيعاً، لمسافة 1200 كيلومتر من أليس سبرينغز إلى 

بورت أوغستا. ومن هناك استَقلَّ القطار إلى مدرسة داخلية في أدليد.
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على  يربو  ما  استيراد  تم  و1907م،  1840م  عامي  بين   •
10,000 جمل إلى أستراليا من شمال أفريقيا وآسيا.

في  البرية  اإلبل  من  عدد  هناك  كان  2004م،  عام  في   •
أستراليا يتراوح بين 500,000 إلى 700,000.

• ال تتعّرض اإلبل األسترالية لهجمات من حيوانات مفترسة 
أخرى أو تخضع ألي ضوابط أخرى تحد من زيادة أعدادها.

• إنها تزدهر على حساب الكساء النباتي األسترالي.
• بطانات أرجلها الناعمة تسبب ضرراً بيئياً أقلَّ من الضرر 

الذي تسببه الحوافر الصلبة لألغنام والحمير البرية. 

كريس،  اإلبل،  وتاجر  سام،  البرية،  الحياة  عالم  يناقش  ربما 
موضوع ما إذا كانت اإلبل نعمة أم نقمة كما يلي:

سام:  اإلبل البرية تغزو القارة. يمكن أن تتضاعف أعدادها كل 
ثماِن سنوات. ويجب القيام بشيٍء ما.

ازدهرت اإلبل دائماً في أستراليا. كريس: 
وتقتحم  ياجات  السِّ وتدمر  المياه  إمدادات  تفسد  سام:  إنها 
المزارع في المناطق النائية والمنتزهات العامة. وتتواجد 

على طرق المناطق النائية. السائقون في خطر.
ننشيء  لكننا  المناطق،  تلك  في  اآلن  عدداً  أكثر  كريس:  اإلبل 

صناعة قوية هنا وبالخارج.
انتقائي  قتل  كبرى.  انتقائي  قتل  بعمليات  نقوم  أن  سام:  يجب 
بين. ويجب أن  بعمليات جوية تتم بواسطة أشخاص ُمدرَّ

نقلل األعداد الكبيرة.
كريس:  ال نريد أن نرى قتالً انتقائياً عشوائياً. ويجب أن يتم سماع 

آراء المشتغلين في صناعة اإلبل.

سام:  أعداد اإلبل في ازدياد وفي مناطق قصية جداً في الغالب، 
حيث ال يمكن لمركبة أن تدخل إليها. ويجب علينا القيام 

بقتل انتقائي بعمليات جوية.
بتلك  يقتل  جمل  لكل  دوالر   40 تكلف  العملية  كريس:  حالياً، 
ونوفر  المواشي،  تصدير  صناعة  ر  نطوِّ إننا  الطريقة. 
منتجات  إلى  باالضافة  والسباق،  التكاثر  ألغراض  إبالً 
اإلبل  قتل  يجب  ال  أنه  أعمالنا  وتعني  واللحوم.  األلبان 
بتلك األعداد الضخمة. إننا نريد لكل شخص أن يستفيد.

سام:  نعم، لكن تّم فقط اإلمساك بالقليل جداً وتصديره. وتزداد 
أعداد اإلبل بطريقة أسرع من إزالتها. وإنه ألمٌر رائع 
إذا كان يمكن لألعمال أن تجني أمواالً في الوقت الذي 
تنخفض فيه أعداد اإلبل، لكن يجب علينا السيطرة على 

زيادة األعداد بصورة أفضل.
كريس:  عليه، دعونا نعمل إليجاد طرق لزيادة الطلب على اإلبل 

ولحومها.
القتل  برنامج  في  النظر  إعادة  يمكننا  ربما  إذن  سام:  حسناً، 

االنتقائي. ولكن يجب علينا بدء العمل من اآلن.

نقمة أم نعمة؟ 

الزيادة المطردة في أعداد اإلبل في أستراليا هي مصدر الكثير من المناقشات واتخاذ القرارات. وها هي، مروحية تتعقب قطيعاً من اإلبل البرية في المناطق النائية 
)على اليسار(، بينما تقوم أخرى )على اليمين( بحشدها للتصدير.
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في عام 2003م، تم نقل ستة من اإلبل وحيدة السنام إلى 
سيئول في كوريا لكي تشارك في أوبرا عايدة لفيردي. 
وقبل مغادرتها، عزفت لها صاحبتها الموسيقى، وكانت 
ت أذنابها في ذلك الوقت.   متأكدة من أن اإلبل قد هزَّ



بمثابة شاحنات  النائية  للمناطق  اإلبل  كانت  عاماً،   70 ألكثر من 
برّية، انتشرت طرقها المتشابكة عبر أراٍض شاسعة وجافة. وما 
كان يمكن للناس وال للصناعات في تلك األماكن أن تعيش بدون 
أتت  العشرين،  القرن  اإلبل. وبعد ذلك، في عشرينات وثالثينات 
إلى  حاجة  هناك  تعد  ولم  الصحارى  إلى  والشاحنات  السيارات 

اإلبل، فتمَّ تسريح الكثير منها في الَبرّية. 

القطعان البرّية
شكلت اإلبل قطعاناً واستمرت في التكاثر بدون قيود. وبما أّن اإلبل 
التي  فهي  لهجمات من حيوانات مفترسة،  تتعّرض  األسترالية ال 
أعدادها  وازدادت  األسترالية،  واألشجار  الشجيرات  على  تتغذى 

بشكل مقلق حتى بلغت مئات اآلالف.
وانطلقت صيحات الكثيرين: تتحول اإلبل إلى حيوانات برّية 
متوحشة، تطأ سياجات المواشي وتتسبب في هروب األبقار وتنشر 
قتلها  أو  إعدامها  يجب  لذلك  بالبيئة،  وتضرُّ  الضاّرة  الحشائش 

انتقائيا.
وكان يجب أن يتم عمل شيٍء ما، لكن ما هو هذا الشيء؟ كان 
إطالق النار عليها مكلفاً. أراد السياح تجربة ركوب اإلبل وركوب 
العربات التي تجرها اإلبل، لكن مزارع السياح احتاجت فقط إلى 
حفنة من اإلبل، وكل واحد منها عاش حياة طويلة. هل كان هناك 

حٌل آخر؟
وألن أستراليا بها أكبر عدد من اإلبل الخالية من األمراض 
في العالم، كان االقتراح األقوى الصادر من أولئك المعنيين برعي 
اإلبل هو تصدير اإلبل الجيدة إلى بلدان أخرى. وفي البلدان التي 
كان فيها تكاثر اإلبل واستهالك اللحوم أمراً تقليدياً، ستكون اإلبل 
الصحيحة موضع ترحيب. وكان يمكن استخدام إبل أستراليا في 
تحسين مخزون هذه البلدان من اإلبل أو تستخدم لتوفير اللحم أو في 
بعض الحاالت تستخدم لصنع منتجات األلبان. وكان تصدير اإلبل 
في أعداد اإلبل األسترالية في نفس الوقت  الحية سيعني تخفيضاً 

الذي سيوفر فيه بيع اإلبل بعض الدخل.
في البداية، رفضت بعض شركات الشحن نقل اإلبل. وقامت 
شركات أخرى بفرض رسوم باهظة. اآلن، تقوم أستراليا بتصدير 
ومنتجاتها.  واأللبان  والسباق  واللحوم  التكاثر  ألغراض  اإلبل 
في  تنقل جواً  أو  الواحدة،  المرة  المئات منها في  يتم شحن  وكان 
طائرات الجامبو النفاثة إلى أماكن مثل جنوب شرق آسيا والصين 
وهونج كونج وكندا وأوروبا والواليات المتحدة األميركية والشرق 

األوسط.

لكن هل يتم بيع منتجات اإلبل داخل أستراليا؟

لحم اإلبل
كان يتم الحصول على لحوم اإلبل أوالً من الجمال التي يتم ذبحها 
في مسلخ في أليس سبرينغز بالمقاطعة الشمالية في عام 1988م. 
لحم اإلبل غني بالبروتين والحديد اللذين يساعدان في بناء الجسم 
ويعتقد أن قوامه وسط بين اللحم البقري ولحم الضأن. وألن دهن 
ٌب جداً. وتحتوي شريحة  الجمل مركز في سنامه، فإن اللحم مشذَّ
تحتوي  بينما  الدهون،  من  جرام   12 على  النحيلة  البقري  اللحم 

شريحة لحم الجمل النحيلة على 1,8 غرام.
يتم اآلن نقل اإلبل بالشاحنات إلى مسلخ في ستراتالبين بوالية 
إلى محالت  يباع  لكي  اللحم  معالجة  تتم  وهناك  أستراليا.  جنوب 
أستراليا.  أنحاء  في  السياحية  والمواقع  والمطاعم  السوبرماركت 
ويمكن طهي لحم الجمل بكافة الطرق ما عدا الشواء ألنه يحتوي 
على كمية دهون قليلة للغاية، لذلك يصبح اللحم قاسياً. ويكون لحم 

ناً في شكل سجق وبيرغر. اإلبل  رائع المذاق إذا كان مدخَّ
ما  العناية  درجات  أقصى  رعاتها  يبذل  لإلبل،  حشد  أي  في 
لحم  جعل  في  أي ضغط  ويتسبب  هدوئها.  على  للمحافظة  أمكن 
الِجمال  ويجعل مذاقه غير مستحباً. وال يمكن ذبح  اً  الجمل مسودَّ

زة تفسد اللحم. أثناء فترة هياجها، إذ أن رائحة جسمها الُمَركَّ

منتجات اإلبل 

مؤسسة  موافقة  على  حاصل  وهو  مختلفة.  بطرق  الجمل  لحم  طهي  يمكن 
القلب الوطنية.
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تعبر الكثير من اإلبل أراضي السكان األصليين جيئًة وذهاباً، 
أعمال  بإنشاء  األصليين  السكان  مجتمعات  من  العديد  قامت  وقد 
لإلمساك باإلبل وحبسها في الحظائر وبيعها للتصدير وألغراض 

الذبح لتوفير اللحم والمنتجات األخرى.

حليب اإلبل
في يوٍم ما قد تشرب عصير سموثي أو ميلك شيك من حليب النوق، 
أو يمكنك أيضاً أن تلعق أيسكريم من حليب النوق. ولقرون طويلة، 
لم يكن حليب النوق مجرد شراب أساسي للبدو القاطنين بالصحراء 

فحسب، لكن يقال أيضاً أن له خواص روحانية.
ويقول البعض إنه يشبه مذاق حليب البقر، لكن بطعم مختلف 
يظل عالقاً بالفم بعد شربه. ويعلِّق آخرون على حالوته. إنه أبيض، 
الداء  لمرضى  مفيدة  صحية  خصائص  ولديه  بالكالسيوم  غني 
السكري والربو واألشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الالكتوز 

وأولئك الذين يعانون من مشاكل جلدية.
ويستغرق حلب الناقة الكثير من الوقت، وغالباً ما تقوم اإلبل 
بالرفس بدون سابق إنذار لذلك يجب على من يقوم بحلب الناقة أن 
يكون متيقِّظاً. وللناقة ضرع بأربع حلمات، مثله مثل ضرع البقرة، 
تسمح  إذ  العملية  اآللي  الحلب  آالت  ع  ُتَسرِّ حجماً.و  أصغر  لكنه 

بحلب المزيد من النوق في نفس الوقت.
وتوجد توقعات لنمو صناعة منتجات ألبان النوق في أستراليا، 
حيث يقوم بعض مالك اإلبل بدراسة األمر. ويعمل آخرون على 
الحليب  تصدير  يتم  أن  ويمكن  أعمالهم.  من  كجزء  ذلك  تحقيق 

وكذلك استخدامه كعنصر جذب سياحي.

جلود اإلبل
تنتج اإلبل جلوداً ذات جودة، ويبلغ طول الجلد خمسة أضعاف جلد 
البقرة، وهو مرن، ويمكن أن يتم دبغه مثل جلد أي حيوان آخر 
من فصيلة البقر أو أشباه الثيران. وتستخدم دباغة الجلود التقليدية 
مواد الدباغة من األشجار واألعشاب، لكن تستخدم الطرق الحديثة 
“الكروم” أو الدباغة الكيميائية. ويتم شق الجلد إلى نصفين وبذلك 
يكون القسم الذي فيه السنام مسطحاً. وتمكِّن هذه الطريقة من القيام 

بالدباغة بأجهزة متوفرة تجارياً. 
الذي  الجمل  جلد  خام  من  اإلبل  جلود  تأتي  أستراليا،  وفي 
أو بدونه، وتستند وصفات  الفراء  للحم. ويمكن دبغه مع  يستخدم 
الدباغة المستخدمة على الغرض المزمع استخدام الجلد له. مثالً، 
إذا كان الجلد الذي تم اختياره لألحذية طويلة الساق ناعما للغاية، 

فلن يحافظ على شكله. 
وتستخدم جلود اإلبل لألغراض العملية وفي صناعة األزياء 
وأحذية  الرياضية  والبضائع  والسترات  والقبعات  العصرية، 
من  أصناف  أيضاً  هناك  ولكن  والمحافظ.  الساق  طويلة  الركوب 
عادي،  غير  جلد  إنه  والمالبس.  األحذية  مثل  العصرية  األزياء 
البرّية  ل اإلبل  بخدوش بسبب تجوُّ ُمعلَّماً  ما يكون  مرقط، وغالباً 
في الصحراء. ومع تطور أسواق خارجية جديدة، من المحتمل أن 
يتم ارتداء األزياء واألحزمة المصنوعة من جلود اإلبل األسترالية 

على منصات عروض األزياء التي تنظمها بيوتات األزياء الراقية 
في أوروبا. 

وَبـر اإلبل
اآلسيوي  الجمل  يواجه  الشتاء،  ففي  للتدفئة،  وبرا  اإلبل  تستنبت 
“الباكترياني” أو ذو السنامين ظروف طقس شديد البرودة لدرجة 
له كتلة  تنمو  لذلك  بالصين،  المنغولية  التجمد في صحراء غوبي 
سميكة من الوبر للحفاظ على دفئه. وُيستخدم الوبر الناعم القوي 
المغزول في شكل خيوط، وهو يشبه الكشمير، لصنع الكثير من 

البضائع، بما في ذلك الحبال واألبسطة والمالبس والبطانيات.
بأستراليا  الصحراوية  المناطق  في  الشتاء  مواسم  وتتمّيز 
العربي  الجمل  الغالب جافة. ويستنبت  في  لكنها  القارس،  ببردها 
أو أحادي السنام وبراً شتوياً كثيفاً، ولكنه ليس بغزارة وبر الجمل 
وبر  السنام  أحادي  للجمل  يكون  وعادة،  “الباكترياني”.  اآلسيوي 
الكتفين  في  سنتمتر،   12  -  4 لحوالي  يصل  بطول  سماكة،  أشّد 
وعلى السنام والعنق، لكنه ينفض عنه وبَره الشتوي الكثيف عندما 
يشعر بالحر، ويقوم الجمل بطرح وبره حسب الموسم. وفي بعض 
ياجات واألشجار والشجيرات  األحيان، يقوم بحك جسمه على السِّ
لكي يساعده ذلك على التخلص من وبره. ويزن متوسط القبضة 
كيلوغرامان.  الناقة  وبر  ومن  كيلوغرامات،   3 الجمل  وبر  من 
إنها كمية قليلة مقارنة مع اإلبل اآلسيوية “الباكتريانية”، إذ يطرح 
الجمل ما يصل وزنه إلى 12 - 15 كيلوغرام من الوبر، وتطرح 
الناقة ما يصل وزنه إلى 6 - 8 كيلوغرامات. ويواجه موردو الوبر 
مهمة مستهلكة للوقت وهي فرز الوبر الطويل من الوبر الذي ينمو 

في المناطق الثالثة الرئيسة بالجمل.

جميلة، قوية، مفيدة، وأنيقة. هذه بعض المنتجات المصنوعة من 
جلود اإلبل.
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وفي الوقت الراهن، فإن عدد الذين يقومون بتجميع وبر اإلبل 
السنام ليس كافياً إلنشاء صناعة كبيرة في أستراليا، ومع  وحيدة 
بتصنيع  تقوم  وهي  أصغر،  بحجم  أعمال  مؤسسات  توجد  ذلك 
المحالت  إلى  لبيعها  الرأس،  أغطية  أو  القبعات  مثل  ملبوسات، 

التجارية أو للسياح.
وفي عالم األزياء، ُيسمى وبر الجمل “ليف الرفاهية” ويستخدم 
لصنع البدالت والمعاطف الراقية والمالبس المحبوكة ذات الجودة. 
وال يزال الوبر األبيض من الجمال ذات اللون األمهق أشد ندرة. 
وقد ُولِد العديد منها في أستراليا ويعتقد أن قيمة وبرها تكلف حوالي 

1000 دوالر للكيلوغرام الواحد.
يتم استخدام وبر اإلبل البرّية أيضاً في صنع فراشي الرسامين.

مستحضرات التجميل
زيت  من  مصنوعة  بصابونة  االستحمام  في  قبل  من  فكرت  هل 
التجميل  ومستحضرات  والكريمات  الصابون  صنع  يمكن  اإلبل؟ 
من زيت اإلبل. ويتم الحصول على الزيت عن طريق تذويب أو 
غلي الشحم الصافي الموجود في سنام الجمل. محتالً المرتبة الثانية 
الحيوانات  دهون  أنقى  هو  اإلبل  دهن  ويعتبر  الحوت،  دهن  بعد 
كافة، وهو ال يحتوي على أي أوعية دموية ُتذهب لون المنتجات 

أو تفسدها.

حلمة ضرع الناقة مشابهة لحلمة ضرع البقرة، لكنها أصغر حجماً.

يكون وبر الجمل في الغالب مخلوطاً مع ألياف أخرى، مثل شعر األغنام أو 
اإلبل  وبر  من  المصنوعة  المالبس  تترك  الجميلة،  ألوانها  وبسبب  الحرير. 
يتم صبغها بلون رمادي أو بني غامق  الطبيعي، أو  الجمل  بلون  الغالب  في 

بدرجة أكبر. 

قبعة مصنوعة من جلد الجمل.
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في عام 1891م، تّم نقل البيانو النفيس الخاص بالمولودة 
حديثاً أميليا جيلين من والية جنوب أستراليا إلى موطنها 

الجديد في أليس سبرينغز – على ظهر جمل. 

ُيعتقد أن اإلبل تتمتع بذاكرة جيدة، وال تنسى المعاملة 
السيئة معها.



مشكلة عويصة؟
الحشائش الضارة مشكلة دائمة للمزارعين. وتحب اإلبل حشائشاً 
ضاّرة من نوع خاص، تنمو في مناطق ريفية معينة من كوينزالند. 
ويوجد نوعان من الحشائش الضارة الُمْدِغلة التي تسبب مشكلة، 
مالية  مبالغ  الحكومة  أنفقت  الشائك.  السنط  و  باركينسونيا  وهما 
ضخمة ال ستئصالهما عن طريق الحرث أو القطع، أو باستخدام 

مبيدات الحشائش أو الحشرات كمبيدات حيوية.
هل يمكن أن تقوم اإلبل بالمساعدة في حل مشكلة عويصة؟ 
ولكن  حاّد.  شوك  أو  الشائك حسك  والسنط  باركينسونيا  من  لكل 
بالمقإبل، فإن سقف فم الجمل صلب لدرجة استثنائية، ويعتقد أحد 
الشوكة أطول وأصلب  كانت  كلما  أنه  اإلبل من كوينزالند  رعاة 

وأكثر حدة، كلما أحبها الجمل أكثر.
لذلك، في أواخر تسعينات القرن العشرين، قام أصحاب مزارع 
اإلبل في وسط آسيا ببيع آالف الجمال البرية إلى أصحاب مزارع 
الذين قاموا بوضعها في مزارعهم  المواشي في كوينزالند  تربية 
عاٍل  الطعام بصوت  تمضغ  أن  لإلبل  يمكن  كان  وهناك  الريفية. 

وبمنتهى االستمتاع. هذا أفرز نتائج جيدة.
كما وجد مالكو مزارع تربية المواشي أن تربية كل من األبقار 
أي  يقوم  ميزة جيدة. ال  في مزارعهم  المشترك(  )الرعي  واإلبل 
اإلبل  وتأكل  اآلخر،  الحيوان  طعام  مصدر  بأكل  الحيوانات  من 
باألحرى   – واألشجار  الشجيرات  جانب  إلى  الضارة،  الحشائش 
تعمل كوحدات تخلص من النفايات، عالوة على جعل اإلبل قوية 
التي  الطبيعية  لألعشاب  متوفر  كمرعى  أيضاً  تعمل  وصحيحة، 

تحبها األبقار.
المعتدل  والمناخ  البعيدة  الغنية  الخضراء  المراعي  وفي 
أخرى  جمال  ثالثة  تقوم  ويلز،  ساوث  نيو  في  سابفير  لشاطيء 
وتقوم  الضارة.  الحشائش  لمكافحة  للبيئة  صديقة  خدمات  بتوفير 
بتغيير  باستمرار  زوت”  و”زوت  توت”  و”توت  لورانس  اإلبل 
مظهر المزرعة، فهي تأكل ما تجده في طريقها عبر حقول نبات 

لعنة باترسون )سالفيشن جين( األرجوانية، وتتجول بين شجيرات 
الوردية  الُحَوارة  وأنواع  األسكتلندي،  الشوك  وشجيرات  العلَّْيق، 
)الورود البرية( والعوسج األفريقي الشائك مدبب الرؤوس. ويعتقد 
أصحاب اإلبل بأنها توفر حالً معقوالً طويل األمد لمشكلة الحشائش 
الضارة. السموم مكلفة للغاية، كما أنها مضرة للتربة. وكان هناك 

الكثير من االهتمام بالمشروع من ِقَبل مزارعين آخرين.
وفي وسط أستراليا، من المعتقد أن أعشاب البافل )السنكروس 
القرن  من  األول  العقد  في  اسُتجلَِبت  بذور  من  نمت  قد  الهدبي( 
تلك  استخدام  تّم  وقد  األفغان.  اإلبل  رعاة  بواسطة  عشر  التاسع 
األعشاب لحشو سروج جمالهم. وبمرور الوقت، تساقطت البذور، 
رت في األرض بدرجة كافية للنبات القوي مكنَّته من أن يتخذ  وتجذَّ

لنفسه موطناً في تلك األرض.
وتختلف  بحرية.  األعشاب  تنتشر  الرطبة،  المواسم  خالل 
الرغم  وعلى  نقمة.  أم  نعمة  يعتبر  ذلك  كان  إذا  ما  اآلن  اآلراء 
لتغذية األبقار، ونباتاً مفيداً  من أنها ال زالت ُتعتبر علفاً مزروعاً 
الجافة  حالتها  في  تكون  فإنها  العاتية،  الترابية  الرياح  لمكافحة 
مصدراً لخطر اندالع الحرائق العنيفة، وتحترق بدرجة أشد حرارة 

من العشب الطبيعي.
ربما أن اإلبل آكلة األعشاب الضارة ذات السنام تلعب دوراً 

في عملية استئصال هذه الحشائش الضارة التي ُتعدُّ مشكلة.

بستانيون جيِّدون 

أربع إبل تمضغ العوسج األفريقي بصوت عاٍل وهي سعيدة.إبل وأبقار ترعى معاً في مزرعة.
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إبل تأكل شجر المسكيت الشوكي والسنط الشائك. عشب البافل )يمين( نتج عن 
بذور تساقطت من سروج رعاة اإلبل.



هل حدث أن ركبت على ظهر جمل 
لقد أصبحت فُرص الركوب على اإلبل متاحًة منذ سنوات طويلة 
في المعارض أو المهرجانات أو خالل النزهات. وفي هذه األيام، 
تعرض أكثر من 50 مزرعة إبل في أستراليا الكثير من تجارب 
الجمال األخرى، التي تتراوح من الركوب في الساحات والرحالت 
القصيرة إلى رحالت سفاري تمتد أليام أو أسابيع أو أشهر. وهذه 
هي عمليات ركوب خاصة لمشاهدة مناظر الغروب أو الشروق 
الُمبهرة، أو الركوب الفخم لتناول وجبة العشاء في المناطق النائية. 
كما يمكن أيضاً ربط الجمال بعربة والسير بها عبر طرق األدغال، 

مثل مسارات المحطات أو بمحاذاة طريق قطار األفغان القديم.
ويتم تصميم بعض رحالت السفاري األخرى باإلبل إلعطاء 
المشاركين إحساساً بالجو الذي كان يعيشه المستكشف الحقيقي في 
والطهي،  الشرب  والماء  الطعام  إمدادات  إبلهم  وتحمل  أستراليا. 
لكن ليس هناك ماء للغسيل. وقبل االنطالق، يتم تعليم المشاركين 
كيفية اإلمساك بالجمل، وتقييده، ونزع األشواك من فرائه، وتحميل 
األغراض عليه، وركوبه. ثم يقوم رعاة إبل مهرة، مبتعِدين عن 
بتوجيه  فقط،  وبوصلة  خريطة  ومستخِدِمين  المشهورة  الطرق 
الخارجين في رحلة باإلبل عبر تشكيلة من الطرق الريفية وعلى 
عن  الكثير  السفاري  رحلة  أعضاء  ويتعلم  الرواد.  طرق  طول 

بيئة الصحراء، وغالباً ما يصادفون آثاراً لحياة السكان األصليين 
القدماء أو لتاريخ االستيطان األوروبي. 

كان رعاة اإلبل األفغان وإبلهم جزءاً أساسياً من الحياة المبكرة 
للمناطق النائية. وفي هذه األيام، حيث أن الناس يعلمون الكثير عن 
والتعلم بخصوص  ما يصبحون محبين لالستطالع  فكثيراً  اإلبل، 
االهتمام  ذلك  ألهَم  لقد  أستراليا.  ورواد  ومستكشفي  األفغان  حياة 
أو  اجتياز  وقائع  تمثيل  إلعادة  والمجموعات  األفراد  من  الكثير 
أحداث خاصة للمناطق النائية: رحالت الصحراء الطويلة المرهقة 

في الماضي.
حملة 1858م  مسار  تتبُّع  أعاد زوجان  عام 1977م،  في   •
االستكشافية التي كان يقودها المستكِشف جون ماكدوال ستيوارت، 
وسافرا عبر الكثبان الرملية وشجيرات السالتبش في أقصى الجزء 
وصفها  التي  المناطق  وهي  أستراليا،  جنوب  والية  من  الشمالي 
ستيوارت بأنها من أكثر المناطق الُموِحَشة التي رآها على اإلطالق.
• في عام 1987م، سافرت مجموعة من أفراد الشرطة من 
داروين إلى أدليد لالحتفال بالذكرى المئوية الثانية لحملة الشرطة 

البرية باإلبل.

كعناصر جذب للسياح

سياح يقضون وقتهم في االستمتاع بالركوب على ظهور اإلبل عند غروب الشمس بشاطئ كابل بيتش في بروم، والية غرب أستراليا.
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• خالل مئوية االتحاد في عام 2001م، سلكت إحدى رحالت 
اإلبل الطريق األصلي الذي سلكه المستكِشفان بيرك وويلز. وغادر 
فكتوريا،  بوالية  ملبورن  من  واحد  وإبلهم وحصان  أربعة رجال 

وتوجهوا نحو خليج كاربنتاريا في شمال القارة.
• في عام 2002م، وُيطلق عليه عام المناطق النائية، ، قام 
قطار اإلبل األخير، برحلة طويلة لمسافة 540 كيلومتر. وسافرت 
القديم  الحديدية  السكة  خط  نهاية  من  رعاتها  مع  اإلبل  عشرات 
في  التلغراف  محطة  إلى  أستراليا  جنوب  والية  في  أودناداتا  في 
الشمالية. وسلكت طريق قطار األفغان  بالمقاطعة  أليس سبرينغز 
وكانت  األصليين.  اإلبل  رعاة  سليلي  بعض  قيادة  تحت  القديم،  
في  يحدث  كان  كما  والبريد  الطعام”  تحمل “صناديق حفظ  اإلبل 
أيضاً  احتفلت  كما  األفغان،  بتكريم  الرحلة  وقامت  الغابرة.  األيام 
بالدور الذي لعبه رعاة اإلبل األوروبيون والسكان األصليون في 

فتح المناطق الداخلية للبالد.
على  خاصة  طويلة  برحالت  قاموا  ممن  آخرون  وهناك 
ظهور اإلبل ألَّفُوا كتباً حول تجاربهم أو نشروا كتاباتهم في مواقع 

إلكترونية على اإلنترنت.

جمل يأخذ قسطاً من الراحة التي يستحقها، بين عمليات الركوب في مزرعة 
للسياح بوسط أستراليا.

ظالل إبل في جولة سفاري.

بالركوب فتاتان تجهزان نفسيهما للركوب في مزرعة إبل بوسط أستراليا. يستمتعون  أطفال  ُهم،  الهجن مشهورة في كل مكان. وها  سباقات 
على الجمال في شاطيء برايتون بيتش بوالية جنوب أستراليا.

58

يمكن استخدام اإلبل المشاركة في مسابقات َجَمال اإلبل 
في جمع تبرعات للجمعيات الخيرية. ويمكن أن يتم الحكم 

على اإلبل حسب حجم أسنمتها وطول أهداب عيونها.



تعكس اإلبل المغاَمرة والتاريخ في المناطق النائية األسترالية. 
للبيع وشعارات تظهر  إبل  للهجن ومنتجات  اليوم، هناك سباقات 
فيها اإلبل مصممة على قوارير للخمور، وفي لوائح للطعام وعلى 

قطار األفغان العابر للقارة.

اْسِرج الجمل
إنه وقت سباق الهجن. في العادة، تمشي اإلبل أو تخبَّ في سيرها، 
 –  30 بسرعة  تنطلق  أن  يمكن  فإنها  للركض  ُتدفع  عندما  لكنها 
50 كيلومتر في الساعة. وفي الدول الصحراوية األخرى، أصبح 
بدأ  أستراليا،  وفي  طويل.  زمان  منذ  معتاداً  تقليداً  الهجن  سباق 
العشرين كنشاط ترفيهي  القرن  الِعقد األول من  الهجن في  سباق 
في النزهات أو المعارض. اآلن، هناك أكثر من خمسة عشر سباق 
للِهجن من السباقات التي تنظم بصورة راتبة في عموم البالد – في 

المناطق النائية والمناطق الساحلية، وفُرسان اإلبل من الجنسين.
من  رجلين  بين  تحٍد  برز  عندما  جدياً  الهجن  سباق  بدأ  لقد 
المقاطعة الشمالية حول جمَلْيهما أيهما أسرع. وهكذا، كانت بداية 
كأس الهجن العالمي. وتّم تنظيم السباق األول في عام 1971م على 
الحوض الجاف لنهر تود في أليس سبرينغز بالمقاطعة الشمالية. 
كما تّم التبرع بالجائزة المالية للجمعيات الخيرية، وال يزال ذلك 
األمر سارياً، حيث يستمر تنظيم السباق كل مرة في مكان مختلف، 

كفعالية سياحية سنوية مشهورة.
بين  والُمدرِّ للفرسان  المحموم  بالهياج  المتفرجون  ويستمتع 
كوا اإلبل قبل االنطالق. ثم تثور،  والمسؤولين وهم يحاولون أن ُيبرِّ
عند إعالن إشارة االنطالق، عاصفة من الغبار وَتحدث بلبلة حيث 
ُتقلع بعض اإلبل بسرعتها القصوى بينما ترفض أخرى التزحزح 
بعض  في  المعاكس.  االتجاه  في  لتعدَو  تستدير  أخرى  تزال  وال 
أقدامها مع  السباق وهي منتصبة على  اإلبل  تبدأ  السباقات اآلن، 

وجود حاجز انطالق.

وفي هذه األيام، هناك أيضاً جانب احترافي في سباق الهجن، 
طريقة  بالمجال  المعنيون  ويناقش  كبيرة.  مالية  جائزة  رصد  مع 
تنظيم السباقات وأماكان إقامتها. وتجتذب المناطق الساحلية حشوداً 
السباق  وأرض  قصيرة  السباق  مسافات  تكون  حين  في  غفيرة 
عشبية، ولكن يمكن لإلبل التي تعُدو في المناطق البعيدة - مثلما 
يحدث في سباق رمال الصحراء في بوليا بكوينزالند – أن تتسابق 
فإن  النائية،  المناطق  وضع  السباقات  تلك  وتعكس  الرمال.  على 

مسافات السباق أطول وفق النمط العربي.
ذات  العربية  والبلدان  األوسط  الشرق  في  ُتركب  التي  اإلبل 
على  القرون  عبر  تدريبها  تم  وقد  أصغر،  وأسنمة  أطول  سيقان 
العْدو لمسافات تصل إلى 10 كيلومترات. وسجلت اإلبل الممتازة 

الُمدّربة سرعة تفوق 72 كيلومتر في الساعة. 
وكانت أغلبية اإلبل التي استوردت إلى أستراليا أصالً ِجمال 
الجمل قوٌي  اليوم. هذا  الجمل األسترالي  أنتجت  التي  عمل وهي 
األقصر.  المسافات  سباقات  في  أفضل  أداؤه  ويكون  البنية  وجيد 
في سباقات المسافات  ونتيجة لذلك، فإن اإلبل التي شاركت أوالً 
الطويلة بالخارج لم ُتبِل بالءاً حسناً، على الرغم من أنها كانت ال 

تزال مفضلة كإبل للتكاثر.
إبل  مع  إبل ضخمة  فحول  بالخارج  األثرياء  الشيوخ  ويملك 
مليون   10 إلى  يصل  بما  منها  الواحد  قيمة  تقدر  فخمة  استيالد 
دوالر أميركي. إنهم يشترون اإلبل األسترالية ألغراض “الرياضة 

ونقل المؤن”. 

سباق الِهجـن

إبل تتسابق على كأس الهجن الشعبي، الذي ينظم سنوياً في أليس سبرينغز في 
المقاطعة الشمالية.
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 هل تستطيع اإلبل السباحة؟ 
من الواضح أنها تستطيع.

إنها مضطربة، مشتتة وغير ممكن التنبؤ بها. إنها بداية أحد سباقات الهجن. 
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المكان الذي يتم فيه ذبح الحيوانات الالحمة. المسلخ 
شجرة أو شجيرة توجد بصفة خاصة في أستراليا الُسنط 

يعيش أو يقضي وقته في الجو ي  الجوِّ
 ذهب الطمي  الذهب الذي يوجد في التربة أو الوحل أو الرمل

في مجاري المياه

الحمل الذي يحمل في رحلة الرجوع حمولة العودة 
جمل ذو سنامين اآلسيوي “الباكترياني” 

أداة طعن؛ تركب على بندقية الحربة 
وعاء معدني ذو غطاء يستخدم لغلي الماء غالية 

أي كيس قإبل للنفخ الكيس 
شجيرة محلّية ذات محتوى ملحي عاٍل. الجنبة أو الشجيرة الزرقاء 

ياجات والمواشي. عامل الحدود الراكب  عامل تابع لمحطة يعتني بحماية السِّ
الشخص الذي يسوق مجموعة من الثيران  راعي الثيران 

كومة من الحجارة توضع كعالمة بارزة شاهد حجري 
ً انَ  جندي شارك في الحرب العالمية األولى راكبا  الَهجَّ

على جمل
شعر ناعم أملس من أغنام كشمير الهندية الكشمير 

 التبن  قصب ُيقطع إلى قطع صغيرة كعلف أو طعام
للحيوانات

خبز هندي مسطح ومستدير يصنع بدون خميرة خبز الشاباتي 
منتج ينتج بعد تسخين الفحم الحجري في حجيرة مغلقة فحم الكوك 

جهاز لتحويل الغاز أو البخار إلى سائل المكثِّف 
معدن للبناء، يشكل في أخاديد الحديد الممّوج 

إنتاج نوع جديد باستخدام ساللتين أو نوعين مختلفين الهجين 
يقتل الحيوانات لكي يتحكم في أعدادها القتل االنتقائي 

شال أو شريط يلبس كحزام حزام الخصر 

الكلب األسترالي الوحشي  الدينغو 
الذي يعيش مع الناس؛ حيوان أليف الحيوان المستأنس 

الحيوان المستخدم لجرِّ حمولة حيوان الجر 
جمل له سنام واحد أحادي السنام 

ُعرضة للزوال أو االنقراض مهدد باالنقراض 
أي شجرة تتبع للفصيلة اآلسية األوكالبتوس 

إخراج الرطوبة التبخر 
يحدث ثقباً عن طريق الحفر، إلخراج مادة ينقب 

إرسال البضائع إلى خارج البالد، للتجارة عادًة التصدير 

وحشي، أو موجود طليقاً في الطبيعة ي  البرِّ
 الخاصرة  ميمنة الحيوان أو ميسرته مما يلي الجانب الذي

بين ضلوع الحيوان ووركيه
نسيج ناعم، دافيء الفالنيلة 

حديد مطلي بطبقة من الزنك، يمنع الصدأ الحديد المجلفن  
عالم يتعامل مع صخور األرض الجيولوجي 

منطقة منبسطة قوامها من الصخور أو الجالمد السهول الصخرية 
سحلية أسترالية كبيرة عظاة غوانا 

مالك لمزرعة ريفية لتربية األغنام واألبقار مالك مزرعة األغنام واألبقار 

ً المكان الذي يعيش فيه الحيوان أو النبات طبيعيا الموطن 
حبل أو شريط لقيادة الجمل أو تثبيته الرسن 

شخص يسافر من مكان إلى آخر لبيع بضائعه البائع المتجول 
مستحضر كيميائي يستخدم لقتل النبتات أو منع نموها مبيد األعشاب 

نسيج قوي مصنوع من الجوت الخيش 
يربط الساقين معاً لمنع الحركة يقيد 

جلب البضائع إلى داخل البالد االستيراد 
مادة غير ناقلة للكهرباء أو الحرارة أو الصوت العازل 

جوني كيك  فطيرة من الدقيق غير المخمر صغيرة مسطحة، 
تطهى في جمر نار مخيَّم أو في فرن مخيَّم

 الكاكي  قماش أخضر غامق مع هدب مائل لالصفرار أو
اللون البني

 خطوط العرض  المسافة الزاويَّة شمال أو جنوب خط االستواء لنقطة
على سطح األرض

 خطوط الطول  المسافة الزاويَّة شرق أو غرب على سطح األرض، 
بقياس على خط االستواء

 الَملي  شجر من فصيلة األوكالبتوس ذات جذوع متفرعة من 
درنة خشبية تحت األرض

 الجرب  مرض جلدي يسبب فقدان الشعر ويحدث بثورا
متقشِّرة

لوح أو نسيج رقيق قإبل للتحرك الغشاء 
معدن شبيه باللؤلؤ ينفلق بسهولة  الَميكة 

ينتقل من مكان أو من بلد إلى آخر ليعيش فيه يهاجر 
 المسجد  مكان العبادة الذي يؤدي فيه المسلمون صلواتهم

ويتعبدون فيه
يسقط أو يحتُّ الريش أو الجلد يطرح 

الناس الذين يترحلون من مكان إلى آخر البدو 

األرض البعيدة، التي تكاد تكون بالكاد مأهولة المناطق النائية  

مالك مزرعة لرعي الماشية مالك مزرعة تربية المواشي 
نبات ريَّان أو كثير العصارة المخملية 

عدد كبير من الحشرات أو القوارض اآلفة 
حيوان يفترس غيره ليأكله المفترس 
شخص يبحث عن المعادن المنقِّب 

أقصى نقطة ُمدَّ خط السكة الحديدية إليها نهاية خط السكة الحديدية 
جلد أو إهاب حيوان غير معاَلج الجلد الخام 

يقطع حول جزء من الشجرة إلماتتها يزيل لحاء الشجر 
شراب كحولي من منتج قصب السكر م  الرَّ

شجيرة مقاومة للجفاف السالتبش 
نبات كثير العصارة  نبات أحراش األشنان  

نها الرياح أي تل أو سلسلة من التالل الرملية تكوِّ الكثيب الرملي 
أعشاب ُمْشِوَكة األوراق، ذات كتلة عشبية كثيفة السبينفيكس 

يغطي منطقة بالنقط أو البقع ُيرقِّط 
كثير العصارة  مليء بالعصارة 

 يمسح  يقرر بشأن شكل سطح األرض وحدودها وموقعها 
ومداها، عن القياس

ع  غطاء واٍق من التِّيل أو أي مادة أخرى ُيجعل مقاوماً   الُمشمَّ
للماء عن تغطيته بالقار أو الطالء أو الشمع
أي صندوق يستخدم للمحافظة على األطعمة صندوق حفظ الطعام 

 العمامة  نوع من أغطية الرأس يرتديه بصفة أساسية الرجال 
المسلمون؛ قطعة طويلة من القماش تلفَّ حول الرأس

حفرة عميقة، محفورة في مصدر إمداد المياه الجوفية الثقب المائي )الِبركة( 
معدن ذو بلورات ثقيلة داكنة اللون الولفراميت  )التنجستين( 
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إنني ممتنة للغاية لثالثة من رجال اإلبل الرائعين: بيتر سيديل، 
نويل  أستراليا؛  في وسط  اإلبل  التنفيذي التحاد صناعة  المدير 
فولرتون، مالك اإلبل/راعيها المشهور والخبير ومؤسس سباق 
اتحاد  رئيس  ماكهيو،  وبادي  سبرينغز؛  أليس  في  الهجن  كأس 
اإلبل  لمزرعة  اإلداري  المدير  كوينزالند،  في  اإلبل  صناعة 
بوليا.  في  للهجن  الصحراء  رمال  سباقات  ومؤسس  األسترالية 
وقد بذل هؤالء الرجال وقتهم وخبرتهم بسخاء نفس في المساعدة 

بالمعلومات والصور الفوتغرافية ومراجعة المخطوطة.

شكر خاص أيضاً موجه إلى مارغريت وماكس هاملتون، وإلى 
اآلخرين الذين ساعدوا في المشروع: وهم ميشيل فولرتون، أالن 
أليس  منتزه صحراء  النبات،  علم  )أمين  نايتنغيل  هومز، جون 
سبرينغز(، نويل ماكاي )مزرعة كولغاردي لإلبل(، نيفيل بليدج 
مولر  وكيم  جاكسون  بات  األحافير(،  أمين  الفخري،  )الباحث 
)المكتبة  ديونمان  تينا  الشمالية(،  بالمقاطعة  األرشيف  )خدمة 
العامة في ميناء أوغستا(، جيل إيفانز )خدمة األرشيف بمتحف 
والية جنوب أستراليا(، المتحف البحري بوالية جنوب أستراليا، 
ماغي راجليس، مايكل تشارتريس، تابيتا زارينس، غريس ريد، 
ديفيد وايتلو، جيف سينتي، جون هير، أليسون بيرد، رون بلوم، 
ميل ديفيز، بوب كيسينغ، عائلة دونكان ستوت، أودري روبسون، 
غرانت.  وجون  باوتشر  سيد  كينغ،  دولسي  هتشينز،  اليزابيث 

صادق اعتذاري وامتناني لكل من سهوُت عن ذكر اسمه. 
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