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 Literary-Cultural ــ فرھنگیادبی 
  

  تيمورشاه  تيموری  

  زيزن کشھرــ المان  
   ٢٠١۴ مارچ ٢١   
   

                                                                                            

                                                                                                                        

 شترجنگی نوروز و
  

حضرت  صحن مسجد مزار در روز نوروز که در ،خشريف، مرکز و�يت بل مزار شھر در

تفريحات ديگر شترجنگی نيز  ضمن بزکشی و ت شاديان دردر دش ،با� ميشود )جھنده(علی جنده

، اين خود شتر بارۀ ميخواھم در ،که شترجنگی را توضيح نمايم قبل ازين. صورت ميگيرد

  .                                                                           چند سطری بنويسم ،کينه توز کش وحيوان زحمت

انتقال را  پرزحمت نقل و رآمده و وظيفۀ مشکل وخدمت انسان ده دور ب اليان بسيارس که از اشتر

 .زار ميباشدخار ایبيابانھ ھای ريگی وپرورش اصليش دشت باش و محل بود و ،دوش دارده ب

  :چنانچه گفته شده

  .»بار ميبرد ميخورد و بيچاره خار      برای آنک است از نيستی شتر حاجی تو« 

وجود شتر  تمام اعضای»  بلندی اشتربچه ماند در«شعار فولکلوريک زير عنوان ا يکی از در

ھمچنان عPمه اقبال �ھوری . نظر مجسم ميسازد يکايک توصيف گرديده که اشتر زيبائی را در

  :د منظومه ای خطاب به شتر ميگوي در

  »!!!ترک گام زن منزل ما دور نيستتيز«

وصف شتر  اول تا آخر در اما ظاھراً از ،ده اندبۀ سياسی دامنظومۀ عPمه اقبال را جنگرچه اين 

نظر ما عبور  شتر از وقتی قطار ده ساله بوديم، وقتی کودکانی به سنين ھشت و ما .سروده شده

ی آنرا الی امعن که  »شتر شتر باغ دی   �له �له چراغ دی« : ميخوانديم  ميدويديم و ،ميکرد

  .اکنون ھم نميفھم

جملۀ حيوانات  نگاه بيالوژی ھمينقدر ميدانم که از پھن درازگزدن ازحيوان پاي بارۀ اين در

 چربی ذخيره مينمايد که در مواد ،پشت خود دارد که در کوھانی يا کوپان و است و در پستاندار
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زرگی برای کپسول ب درون بطن خود در ميگيرد وزمان گرسنگی طرف استفاده اش قرار 

رنگ ه ا دارای رنگھای سرخ تيره مايل به سياھی، سرخ روشن و بشترھ. ذخيره کردن آب دارد

دشتھا و واحه ھای  محل پرورش اصلی شتر. شتر دوکوھانه نيز وجود دارد سفيد نيز ميباشند و

 روی ريگ سھل تر از است حرکت شان بر ھموار چون کف پای آن پھن و و ستصحرائی 

ساختمان فيزيکی حيوانات  ست که رنگ جلد وقوانين طبيعت ا اين يکی از ديگر حيوانات است و

 پاھای پھن بر بناًء حرکت اشتر با .مرور زمان مطابقت مينمايده ب ،با محيطی که زيست دارند

 شتر در از. او لقب سفينة الصحرا را کسب کرده است تر است وروی ريگ متحرک بيابان سھل

 ن که حرکت سريع دارد درنوع آ از يک ،  وممالک عربی استفاده اعظمی ميشود شرق و

 در ھای بی آب ودشت ، شير و حتی ادرار آن درگوشت از.  ه ميشودگرفت کاراری مانند اسپ سو

ه مدت چند شبانه روز به آب برسد ب وقتی دھن شتر بعد از .صورت ضرورت استفاده ميشود

 استفاده از. مايدچندين ليتر ديگر برای روز مبادا ذخيره مين د وخورطور يکدم چندين ليتر آب مي

 و شتر چربی کمتر که شير نظرداشت اين در اما درين اواخر با ،قديم رائج بود از شتر شير

شتر  سيسات بزرگ توليد شيروسيعتر شده و تأ آن گسترده تر و استفاده از ،دارد غذائيت بيشتر

خواھد  ريان قرارمشت مغازه ھای اروپا جھت استفادۀ شتر در شير نزديکی در آيندۀيافته که  ءبنا

ھا اين حيوانات سرکس در يا باغھای وحش با آسودگی بسر ميبرند و غرب اشتران در در .گرفت

عربستان شتردوانی به شکل مسابقه رواج دارد که  در.  را به اجرای نمايش وادار ميسازندآرام 

خريده  ااين اطفال توسط شيوخ ي .ساله صورت ميگيرد ١٢الی  ١٠توسط کودکان صغير به سن 

. را می آموزند که به آنھا دواندن شتر ،مربيان مخصوص دارند يا اختطاف ميگردند و ميشوند و

حد معين تجاوز  شان ازرژيم غذائی خاص دارند که وزن. ندداری ميشواينھا طور محبوس نگھ

           .                       ھا از استفاده جنسی با اين اطفال نيز بی مبل نيستند، بعضينکند

ن آ اوقات گذشته زيادتر برای باربری از در .دارد ھمه جا وجود مملکت عزيز ما شتر در در

اما  .آن استفاده ميشود اکنون کمتر از ،موتوری و با به ميا ن آمدن وسائط نقليۀ استفاده ميشد

آن  در سمت شمال مملکت بيشتر از و  ستمانند سائر حيوانات ھنوز پابرجای ا ت شتراھميّ 

 يا زارع دارای چھار الی ھشت و دار وسمت شمال ھر زمين در .استفاده ميشود داری ونگھ

چرخ دادن   ماله کردن خرمن، دوران دادن و ،لبه کردن زمينق اشتران در از .بيشتر اشتر ھستند

ترخانه ھای وسيع  سرپوشيده ش برای اشتران. گرفته ميشود غيره نيز کار د برای آبياری واَرھ

که  خاری انبار از ،شترخانه ھااين  در  ،ايام زمستان که ايام استراحت اشتران است در. رنددا

يا پنبه دانه به آنھا داده  گاه ھم کنجاره و .ميخورند و نوشخوار ميکنند ،شان جمع آوری شدهبراي

که دلو ميباشد  يعنی برج جدی و ؛ايام زمستان و چلۀ سرما شتران  بيشتر دراما عزت . ميشود
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مستی شتر نسبت به  .مست ميشوند ،حرکت کاروانی سرقطار ميباشند که در نر آنانی شترھای

 .يابدو تغيير مي شتر بکلی عوض ميشوددرين ايام . و طو�نيتر است حيوان ديگر سرشارتر ھر

ه يا ب نامش شناخته ميشود وه بای ب حده تعيين ميکنند و شتر ھريبايھا برای شتر مست پرستار عل

مست پا�ن گلدوزی و آئينه  شترانبرای . شھرت بای را بلند ميبرد نام و اشتر ،ارت ديگرعب

ھمين ه برعPوه ب .بندندپوزش مي ھای مختلف دره رنگفسار گلدوزی بميدارند و ا مھياکاری 

يک گوشۀ پا�ن ه را ب ديگر آن سر بندند وھمين نوع دوختھا چيزی در دنب شتر مي از قماش و

 را از مست ھردو پای عقبی خود شتر، زيرا که حرکت دنب شتر را کنترول ميکند ،دبسته ميکنن

با دم خود ضربات شديد به اشکم خود ميزند که امکان  و به اصطPح چاک نگه ميدارد ھم دور و

بای را مردم بشناسد پرستاران  برای اينکه شتران مست ھر.  معيوب شدندش موجود است

بعضی شھرھا روز بازار  که در روز ھائی آورند و خود می ی بامحPت عموم اشتران را در

در يک محل  و. خود می آورند پرستاران اشتران مست را با ،ازدحام زياد ميباشد گفته ميشود و

. زمين ميخ ميکنند ھای قوی دربا گلميخ بندند وزنجير ضخيم مي را با پای پيش آنھا مزدحم دو

 و با دمب پھن و چاک ايستاده ميشود ھم دور و اھای عقب را ازپ شتر گردن را بلند می افرازد و

پای خود ضربه  بين دو خPی مرتب در مسلسل و ،پا�ن اتصال دارد سنگين که نوک آخر آن در

دھن شتر  صدای غرش از رنگ سرخ باه ب عين زمان چيزی بشکل روده مانند و در ميزند و

درين حالت که اين اشتران  .دھن آن باد ميشود از نوع قف سفيد يک می برآيد و پوقانه ميشود و

 ،منظره ای را تشکيل ميدھند گردن برافراشته اند با ترقوي ديگران بزرگتر وه جسماً نيز نسبت ب

.                                                            ديدن آن سير نميشود ديده از که يک مستی واقعی را متجلی ميسازد و

   :جنگ اشتران 

جمعيت  ،جوار مرقد حضرت علی برافراشته شد که جنده در وقتی ،چنانچه گفته شد در نوروز

آنجا سپورت تفريحی   در روان ميشود و ،باد مPيم دارد جانب دشت شاديان که ھوای خوش وه ب

شتر به  جوره حتی چھار جوره، سه جوره و بزکشی  دو بعد از عنعنوی بزکشی اجرا ميشود و

به جنگ شان  پھلوان جوره شدند و جنگی مانند دو که دو اشتر ازين بعد. جنگ انداخته ميشوند

 رشته ھای محکم که مخصوص اين کار شتران را بان مربيان دھ. شد موافقت طرفين حاصل

 ،را مقابل ھم قرار ميدھند گاه ھردو شتر آن .پشت شتر ميبردارند �ن را ازاپ بندند واست مي

 از شتر کم ميشود و ،است مستی شتر که از زمستان شروع شده چون درين ايام که شروع بھار

مقابل ھم می ه و آرام ب. اشتران بزودی جنگ نميکنند بعضی از .اوج مستی فروکش ميکند

خمچۀ تر به  حظ ميبرند با ،بشمول خودشان ،حيوان جنگ انداختن ھر اما انسانھا که از ،ايستند

 .جان ھمديگر می افتنده آنگاه اشتران ب .اشتران را عصبی ميسازند روی شتر ميزنند و و سر
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اشخاص  سياست ھم استفاده ميشود و چال عصبی ساختن در يا فکر ميشود که ازين ترفند و

 مطلوب خودافتند و  ھم میجان ه که خواھی نخواھی ب ،مغرض طرفين را چنان عصبی ميسازند

  .              را برآورده ميسازند

 شان بھم ميچسپد وگردن به گردن ميشوند و شانه ھاي پھلوان مصاف ميدھند، شتران مانند دو

گردن خود  را با پای قدامی ديگر نھا دوآ بعضاً يکی از. اولين زور آزمائی را تجربه ميکنند

 کار ميبرد وه را ب مثل پھلوانان ورزيده کدام چالی ديگر يا فشار می آورد و محکم ميگيرد و

 ھمه وزن و پيکری باکوھ که شتر ،مرتبه ديده ميشود چنانچه يک .را ميخواباند حريف خود

 خود ،او غالب آمده طرف مقابلش که بر زمين ميخورد و ھيب برصدای مَ  با ،ی که دارديسنگين

شتر  مغلوب به ستوه می . خود فشار ميدھد بزير سينۀتمام وزن  اورا با اندازد و را با�يش می

که توانست از زير فشار حريف غالب خود  ھمين .جو ميکندو  طريق فرار جست راه و آيد و

فرار شتر  گريز و.  پا به فرار ميگذارد آن تنگنا ميکشد و را از بی درنگ خود ،رھائی يابد

به   را تعقيب ميکنند و با اسپان تيز گام او هاو چنان بسرعت ميدود ک .ستمغلوب بسيار تماشائی 

حترمی برای حفظ حيثيت شتر شعری سروده که درينجا تکرار شاعر م. مشکل باز ميگردانند

  :ميکنم

  که ای آھنين پيکر خوش خصال     الاشتر سؤ رد روزی زــيکی ک

  رانــــگ به بار تحمل   که داری     آن وانند ازـــــکشتی دشت خ ترا

  وادی پرخطر  رـــه ھب کشندت      کمر و  کوه را وـت به صحبرند

  جای کنجاره خار خوردت دھنده ب     بی مھار  ات لحظه  يک نمانند 

  آدمی؟ شکوه داری تو از دل ه ب     چنين خصلت مردمی و باــــــبگ

  توان کنند بيشتر از ارم ــــــکه ب     آن از ،ايتـــــــــبگفتا ندارم شک

  خوردم دھند جای کنجاره خاره ب     دمار  ارمــــــــگروز از  ندبرآر

  دنبال خره ارم بـــــــکه بندد مھ     آن بی ھنر وه دارم ازـــولی شک

  زاران جفاــــــمن ھ ست برآن از

  قفا من در ر پيش باشد وــــکه خ

است که او  جلو يک خرسوار ست که دره شکلی درين منظومه که حرکت کاروانی شترھا ب

بکلی ، ديگر کشيده ميشود درعقب آن پنج الی ده شتر را بدست دارد و اولين شتر قطار مھار

آن چه ميباشد؟ سبب واقعی اما علت  .ھميشه شتر بدنبال خر روان است صحيح ترسيم گرديده و

 از بوی شتر نفرت و جلو کاروان شتر حرکت کند تا در ،ست که اسپ اشتر را خوش نداردآن اين

 شب سرد زمستانی را در ،سفرھای دور زمستانی مجبور ميشوند که ساربانان در حالی در. دارد
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 آنجا در در کوچکی بکنند و حفره ای ،پھلوی اشتر چوک شده منزل نرسيده دره گاه بيک توقف

ست که خاصيت ديگر شتر اين. امان باشند سردی در شتر از حرارت وجود کنارشتر بخوابند تا با

با آن شخص شديداً دشمن  شتر کينه ميگيرد و ،را باچيزی بزند ايام مستی کسی او درھرگاه 

  :را که سالھا قبل شنيده ام بيان ميدارم  واقعۀ دشمنی شتر من درينجا دو. ميشود

: ست مينويسداو کتاب تاج التواريخ که زندگی شخصی خود ن خان دراامير عبدالرحم: اول 

 حرکت بوديم، در سواره جانب کابل در يک تعداد اشخاص پياده وو�يت قطغن با  که از زمانی

ديگران بفاصله  و. کناره دور خوردم راه من بغرض رفع حاجت به يک گوشه و يک قسمت از

عف متوجه شدم که شتری غضب آلود عف  دفعتاً  ءھمين اثنا در .ماندند ای کمی دورتر منتظر

 ،که چنين چيزی را انتظار نداشتم حالی من در .دمن داره حمله ب قصد کنان جانب من می آيد و

که آنھم ھرگاه به  .فرار بود فکرم رسيد گريختن وه که ب تنھا چاره ای ھراسان شدم و خوفناک و

بناًء به يک  .را برساند خود آزار تعقيب و يک سمت مستقيم فرار ميکردم، شتر ميتوانست مرا

که   تمام سرعتی با کان افتاده بود متوسل شدم ويک قسمت اين م بلند که در کنده سنگ بزرگ و

 پيش و در من  .بزرگ سنگ  شروع کردم بود به دويدن در دورادور اين کتلۀتوانم  در

متوجه  و. من حمله کنده عقب ب لحظه امکان اين ميرفت که شتر از ھر شتردرعقبم ميدويديم و

 در .يفتمچنگ شتر ب در ھم ورا ازدست بد درين دوش دورانی ممکن است توان خود شدم که

که  دم را يک پارچه سنگ سخت به بزرگی يک خربوزه جلب کرشدم که توجھ ديگر صدد چارۀ

مقابل شتر ديوانۀ خشمگين  در و برداشتم دوره بعدی بسرعت آن سنگ را در. پيش پايم افتاده بود

 شه اش ضربه وارد�ا قوت با آن سنگ در چنان با ،تا ميخواست بمن حمله کند ايستاده شدم و

 را رسانيدم و به جمعيت ھمراھان خود. ارتعاش کنان به يک بغل افتاد خورد و کردم که دور

مجازات  ،دتر مراقب احوال من ميبودنفاصلۀ کوتاھ بايد از ول حفاظتم بودند وکه مسؤ را آنانی

  .      کردم

 اشترانی قطار با ن بودند وخان آباد مسکن گزي حوالی شھر شترکار بودند که دربرادر  دو: دوم 

 را با داشتند محموله ھائی روزھا قصد يکی از در. امرار حيات ميکردندداشتند  اختيار که در

نظری  شترھا با شد که يکی از برادر بزرگ متوجه. شتر از خان اباد به بغPن حمل نمايند قطار

 بر داشت فھميد که شتر بناچون تجربه  او. ستاز ديگر روزھا  بيند که غيرمي به برادر کوچک

ش درين سفر ھمراھي از بدين جھت برادر کوچک را. برادرش کينه برداشته است کدام علتی با

 جايگاھت باشی و است در بھتر ،تو کينه گرفته ميکنم که اين شتر با گفت فکر ممانعت کرد و

 و. به بغPن رسيدندو شبانگاه  .جانب بغPن حرکت کرد و اشتران به سفر پرداخت خودش تنھا با

 اشترھا براه کرد و را سر ھمه کارھا کارھای خود بلد بود اين اشترکار سابقه دار که در طوری
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خوب بسته  د،ی را که نسبت به برادرش مظنون بومخصوصاً اشتر .شان خواباندجاھاي را در

ظنون اولين کاری که کرد جانب اشتر م ،استخواب برخ صبح که از فردا. خواب رفته ب کرد و

 چشمان شتر پاره شده و که با آن بسته شده بود ھائیريسمان و عوض شده شتافت ديد که جای شتر

اسپ  .برادرش آورده بزودی فھميد که اين شتر کدام بPئی را بسر. حالتش عادی نيست سرخ و

ديد  ،که نزديک شد ھمين .دوباره بطرف مسکن خود جانب خان آباد شتافت شد و را سوار خود

که آن  را یاشتر شبانه آمده بود و غژدي. زاری بلند است صدای گريه و و مردم جمع ھستند ھمه

و . حدی فشرد، که جان دادخود  به  زير سينۀ را در او کنده و جا ن خواب بود ازآ جوان در

 .نشستند گسو غم و تمام قريه ازين واقعه در. جای خود نشسته است در واپس به بغPن رفته و

که من امروز بعد مرور  جائی تا  ،يافت جا انتشار ھره خبر اين واقعه ب جانی را کشتند و شترآن 

 .سالھا به صفت يک نمونه از کينه توزی اشتر درينجا ياد آوری نمودم

                                                                                                                                                                                                                                                   

    

      


