
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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تّم تصوير حياة رعاة اإلبل األفغان والسكان األصليين 
 ،)Serenades( والمبشرين اللوثريين في فلم السرينادة

وهو فلم عن المناطق النائية اُطلق في عام 2001م.


