
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

39

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؟
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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.

42

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.


