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  مقدمه

برخي افراد اعتقادي به اين  كه ؛ چرابر ضرورت رعايت حقوق و رفاه حيوانات تأكيد شده استو به اشكال گوناگون بارها 
حس و  فهمد تنها انسان است كه مياز نگاه آنان . دانند ندارند و حيوانات را فاقد هرگونه درك و احساس ميمهم موضوع 

برخي نيز از روي ناآگاهي و بي ! و متأسفانه گاه بدتر از آن! كنند كه با اشيا ؛ بنابراين با حيوانات همانگونه رفتار ميكند مي
ظر فيزيولوژي تفاوتي ميان انسان و حيوان در حالي كه از ن، رفتاري شايسته و بايسته با ديگر موجودات زنده ندارند؛ توجهي
تالش براي حفظ زندگي درك شرايط،  .ترند حساسگاه حيوانات از انسان س خطر، و احساو از نظر درك موقعيت  نيست

 ترس از مرگ،  احساس مسئوليت در خانواده و گروه،خود و ديگران، مهر به فرزند و خطر كردن براي مراقبت از او، نگراني، 
اند و  از نزديك شاهد آن بوده...ان، روستاييان، مستند سازان، و دامپزشكان، دامدارمواردي هستند كه مراقبين حيوانات، ... و

 ؛اند كه اين كار بسيار ارزشمندي است اغلب با بيان خاطره يا ساخت مستنند ما را در مشاهدات و تجربيات خود شريك كرده
در و برخورد با حيوانات مربوط به در وضع قوانين كند  كمك مي شود و ميبا دنياي اين موجودات  ماسبب آشنايي چون 



افزوده مشكالتشان بر تا و در عمل نيز به آن بپردازيم باشيم در نظر داشته درستي  بهمان، حقوق و رفاه آنان را  اخالق فردي
  . نشود ها آننب ما متوجه ااز جرنج و درد و اضطراب و ناراحتي و  نشود

  "گردد به سوي ما صدا باز مي                  اين جهان كوه است و فعل ما ندا "

  .فرصتي است براي بيشتر و بهتر انديشيدن به اين مهمخوانيد،  اي كه مي خاطره

---------------------------------------  

برنامه كشتارگاه ثابت بود . بود و من در يك شهر كوچك به عنوان بازرس كشتارگاه مشغول به كار بودم 1376تابستان سال 
گرفتند و قبل از كشتار قرار مي ي مورد معاينهها صبح دام 6تا  5از ساعت  -ها و روزهاي تعطيلبجز جمعه -روزهيعني همه
بعد از آن به سمت اداره به راه . رسيدصبح به پايان مي 8كالً كار بازرسي و زدن مهر تا  .شدكشتار شروع مي 6از ساعت 

ن به اين كارگران كشتارگاه و همچنين قصابا ي همه. دادمكارم را ادامه مي ،عنوان مسئول دامپزشكي بخشافتادم و به مي
  .كردندحالت عادت كرده بودند و ساعات حضور دام در محوطه تا زمان كشتار را دقيقاً مراعات مي

كارگران كشتارگاه كمي زودتر آمده . روزه گرگ و ميش بود، وارد كشتارگاه شدميك روز صبح كه هوا طبق معمول همه
تعدادي گاو و گوسفند و بز . شدن براي شروع كار بودند و آماده بودند و در حال شستن دست و صورت و پوشيدن لباس كار

  .قبل از كشتار بسته شده بودند ي در مكان خاص خودشان جهت معاينه

هاي معاينه شده كنند كارگران نيز اقدام به كشتار دام ،منتظر بودم تا در ساعت شش صبح كارم را شروع كنم و به دنبال آن
حجت يكي از قصاباني . ها را در محل مخصوص بست به همراه يك گاو و يك گوساله وارد محوطه شد و آن "حجت"كه 

قبل از كشتار رو به من  ي او كه مردي چاق و قد كوتاه بود، در حين معاينه. فروختبود كه فقط گوشت گاو و گوساله مي
  .خودم بزرگشون كردم: بعد ادامه داد .جايي نخريدمشوناين گوساله مال همين گاوه؛ اينا مال خودمه و از  :كرد و گفت

. قبل از كشتار انجام و تمام شد، ابتدا گوسفندان و بزها به سمت داخل كشتارگاه هدايت شدند ي اوليه ي كه معاينه بعد از اين
عتي گذشته بود سا نيم. كشيدند، طبق معمول دردناك بودآدمي فرياد مي ي صداي بزهايي كه در حين ذبح شدن همانند بچه

ابتدا گاو ماده وارد شد كه به محض استشمام بوي خون . اش به داخل كشتارگاه هدايت شدندكه گاو حجت به همراه گوساله
اش را پشت سرش پنهان كرده بود؛ گاو ماده گوساله. اش را هم با خود بردراه رفته را برگشت و گوساله ،و احساس خطر

  .كشيدو دستش را با خشم بر روي زمين ميبود گه داشته هايش را بلند و تيز نگوش

كارگران از هر طرف به گاو نزديك شده بودند تا به هر نحوي كه شده دست و پايش را ببندند ولي در همان لحظه ناگهان 
گاو صحبت بين حجت كه صاحب . برمخرم و با خودم ميمن گاو ماده رو مي: وارد شد و گفت "حاج ارشد"يك نفر به اسم 

  .و گوساله بود با حاج ارشد به خوبي به سرانجام رسيد و حاج ارشد گاو را از حجت خريد

. آورده شده بود، توسط حجت به داخل كشتارگاه هدايت شد كشتارقبلي براي  ي گوساله كه خريدار نداشت و طبق برنامه
ترين مقاومتي و در حالي كه تا آخرين لحظه به عقب كگاه خود را از دست داده بود، بدون كوچگوساله كه تنها پناه و تكيه

  .كرد به داخل كشتارگاه برده شدبرگشته و مادرش را نگاه مي



بعد از . كارگرها در حال بستن دست و پاي گوساله بودند كه با استشمام بوي خون، گوساله فريادي بلند و از ته دل كشيد
ور شد؛ دو تا از كارگرهاي داخل كشتارگاه را به سمت داخل كشتارگاه حملهآميز به اين فرياد، گاو ماده با حركتي جنون

گوساله را پشت خودش  ؛بيرون از كشتارگاه آورد و زير يك درخت ايستادبه اش را برداشت پرتاب كرد و گوساله اي  گوشه
  .خودش جلوي او ايستاد و قرار داد

طناب به درخت بستند و مجدداً گوساله را به سمت داخل كشتارگاه كمي كه گذشت، كارگران با تالش فراوان گاو را با 
  .شدزده باعث ورود مادرش به كشتارگاه و نجات او از مرگ ميوحشت ي باز همان اتفاق تكرار شد و گوساله ؛هدايت كردند

 .نيسان را هم بستكمي بعد حاج ارشد نيساني را خبر كرد و گاو مادر را به هر زحمتي بود پشت نيسان سوار كرد و در 
بلند گوساله،  ي و گوساله را به سمت داخل كشتارگاه هدايت كردند كه با صداي ناله ندكارگران هم از فرصت استفاده كرد

گاو ماده خود را از باالي نيسان به روي زمين پرت كرد و دست چپش آسيب جدي ديد ولي با اين حال افتان و خيزان 
سختي به يكي از كارگران كه جلوي در ايستاده بود زد و داخل كشتارگاه  ي اند؛ با سر ضربهخودش را به داخل كشتارگاه رس

  .اش را به بيرون آوردشد و گوساله

اين گاو : هاي عجيب و فداكارانه گاو ماده بوديم كه حاج ارشد رو به حجت كرد و گفتهمه مبهوت حركت ؛دقايقي گذشت
گوساله رو ازت  ،جاي گاو مادهه شكسته، به اين خاطر اگه موافقي من ب احتماالًكه دست چپش  هم خيلي وحشيه و هم اين

  .برمخرم و با خودم ميمي

نه صدايي، نه  اصالً. كردگاو ماده هيچ حركتي نمي. لحظاتي بعد حاجي ارشد گوساله را سوار نيسان كرد و به راه افتاد
راحت  انگار خيالش كامالً. كرداش را نظاره ميبود و رفتن گوساله اي؛ فقط در كمال آرامش پشت به كشتارگاه ايستاده حمله

  .شده بود

نزديك شدم و دستي به سر گاو ماده كشيدم و گفتم . چند نفر از كارگران با احتياط در حال نزديك شدن به گاو ماده بودند
  ."موريت خودت رو به بهترين شكلي انجام داديأم. اي هستيالعادهمادر فوق"

كارگرها دست . قدري آرام شده بود كه پشت سر من به داخل كشتارگاه آمد و انگار كه خودش را آماده مردن كرده بود بهگاو 
ها مرا به شگفتي وا داشته  اين ي ههم. اده با سر بر روي زمين افتادگاو م ،ها و پاي گاو را محكم بستند و بعد با كشيدن آن

. ثير قرار داده بودأاش مرا سخت تحت تهمان گاو ده دقيقه پيش است؟ فداكاري مادرانه گفتم اين واقعاًپيش خودم مي. بود
بيني زمان كشتار تمام شده و من بايد در اين ساعت در بخش طور كه ميين به اين خاطر حجت را خواستم و به او گفتم هم

  .حضور داشته باشم

  ...زي ديگر بيايد، بنابراين گاو ماده را برداشت و با خود برد حجت لحن حرف زدنم را فهميد و صالح را در آن ديد كه رو

  شبكه دامپزشكي شهرستان فومن، شناسي دامپزشكيكارشناس ارشد باكتري، زادگان شهرام مهدي
  حكيم مهر: منبع

 دكتر فاطمه تهراني: متن مقدمه


