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 اینگاه فاخته

 نگهداری حیوانات خانگی ی درنگاشت تجربه

 سید علیرضا هاشمی

iو همچنین در احادیث iدر فرهنگ مردم i و  آفت جنو  از بالیا دور شدنشده است که برای  روایت

  بپردازید.حیوانات از جمله پرندگان در خانه برخی از آن به نگهداری  ماندنمصون 

تقریباً  هاو حتی پدر و مادر هابزرگپدربزرگ و مادر یعنی ،نسل گذشته را آموزه دینی و سنت فرهنگیاین 

دار آن های حیاط؛ به طوری که در خانهدادندانجام مینیز تهران  در شهربه فراخور  پیشسال  چهل سی، تا

و ها به نگهداری مرغ و خروس و یا کبوتر و یا پرندگانی در قفس برای شگون آنها خانوادهزمان معموالً 

 پرداختند.میایی حوادث ماوراز  مصونیت

معموالً پدر کردیم. حیوانات را نگهداری میاز این در منزل برخی  های آن زمانسنت سلوکما هم به 

i)رسمی(جوجه یا مرغ  دو سه ،رفت در بازگشتهنگامی که به اصفهان و روستایشان می i i آورد که می

تمیز تکرار و خستگی با شدند و یا زمانی که بزرگ می تا ،حیاطمعموالً در حیاط خانه و در باغچه کوچک 

حیوانات بیچاره به  ،دادند و با عصیان مادرمی ت، ادامه حیااندازند تبه عصبانیرا فضوالتشان مادر  نمودن

 .گرفتمیالخی آنها را بر عهده وظیفه س قصاب و ندشدمیسپرده دست محمدآقا قصاب 

نفس آنها  فضوالتتمیز کردن و  سرو صدا پایاناز چند صباحی با خالی شدن خانه از حضور حیوانات 

شاید به همان  اما ،یافتکثیفی روزمره حیاط پایان می در موردمادر اعتراض و شکایت کشیدیم و راحتی می

با دو سه جوجه یا به اصفهان و رفتن به روستایشان  سفربا پدر دوباره  ،حیوانات خانگیشگون داشتن علت 

 شد. تکرار میاز نو و ماجرای پیشین  از نو گشت و دوباره روزمرغ از سفر باز می

تربازی که کفداشت. پدر با جه و مرغ در خانه، اما حکایت دیگری به جای نگهداری جو جایگزینی کبوتر

 فردیفترباز نشین تهران رواج داشت، میانه خوبی نداشت و معموالً کدر محالت متوسط و پایینمعموالً 
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د؛ از این رو کفتربازی صورت خوشی زدید میها را همسایهحیاط  ،خودخانه بام که از پشت شدشناخته می

  .شدسفیدان محل از آنها به نکویی یاد نمیو نزد معمرین و ریشنداشت 

به همان باوری که  ؛شد، اما نه در پشت بام بلکه در حیاط خانه پای کبوتر نیز به خانه ما باز دست بر قضا

بار پدر تصمیم به آوردن کبوتر دانم چطور این نمی .در ذهن پدر در خصوص شگون نگهداری حیوانات بود

گهداری کبوتر خواست با تجربه نپدر میمادر عامل بود، شاید هم مکرر ؛ شاید عصیان و غرغر گرفت

  .رهایی یابد هاو مرغ جوجهتمیز کردن فضوالت  در موردو از غرولند دیر یا زود او  ظرفیت مادر را بسنجد

که نگهداری آن در خانه شگون  کبوتری )رنگسفید به رنگ در هر حال روزی پدر با دوکبوتر نر و ماده، 

شده  ته قیچیهای هر دو کبوتر برای جلوگیری از پرواز و گم شدن تا . بالوارد خانه شد (اشتبیشتری د

پدر یک جعبه چوبی میوه نیز به همراه کبوتران  باقی مانده بود. چهار شاهبال بود فقط در دو سر هر بال سه

 النه آنها را داشت. آورده بود که حکم 

پدر بهترین مکان مستقر بود و قدیمی ما در حیاط  خانةبهداشتی)آشپزخانه، حمام و توالت(  های سرویس

، و بینه حمام بود صندلیکن حمام که حکم رخت داخل سکویبرای استقرار جعبه چوبی النه کبوتران را 

در از سردی هوا و یا در فصل سرما ها از دسترس گربهکبوتران  ،رختکن شبها با بستن درِتشخیص داد تا 

 .امان باشند

-میآوری متمایل جوجه گذاری وکبوتران را به تخم ،نرمگرم و وجود النه مناسبِ آب و دانه و  وضعیت

وجود نر و ماده که در جنس کبوتران  بودورزی زیبایی عشقگذاری معاشقه و تخمو شروع این  ساخت

 دودر حیاط بودیم و ها بچههمگی که ها مثل جمعههر بار قضیه را نخوانده بود و اما پدر اینجای  ،دارد

 وادامه معاشقة  فرضبا  -ما  شدن کنجکاو جلوگیری ازبرای رفتند، پدر برای معاشقه به طرف هم می کبوتر

  کرد.النه هدایت میبه هر بهانه آنها را به  -کبوتران  آمیزش

فرایند آن انی از در سنین نوجوشد، هرچند می تابوی جنسی برای ما از همین حیوانات خانگی شکسته

کبوتران همین برای  آوریو جوجه بقا ةکه الزمرسیدیم به این درک میاما با مشاهده آن  اطالعی نداشتیم

 ها است.معاشقه و آمیزش
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، شودبیان و طرح مسایل جنسی تابو محسوب می اعتقادیاز نظر مذهبی و در جوامع سنتی همانطور که 

نوعی مشاهده در روستاها میان نوجوانان و جوانان بخصوص  اهلی و غیر اهلی مشاهده آمیزش حیوانات

عنصر  ؛است یسانسور عناصر و ابزارهای به دور ازعریان و  ،چون طبیعت وتابوهای ممنوع جنسی است 

از این  روستاییان است.برای  اموراین  شکنیتابوو  اتحیوان جنسی کنش برای دیدن مکانطبیعت مهمترین 

مشاهده علت به اما  ،بودو دانش روستاییان به برخی مسایل محدود  آگاهیدر گذشته که  رغم آنعلیرو 

همساالن خود در  نسبت بهنیز ، شکسته شدن تابوهای جنسی نزد آنها مستقیم آمیزش حیوانات در روستا

 .بود ترزودشهرهای بزرگ 

در اصفهان به جای داد هنگام بازگشت از روستای اجدادی خود که پدر ترجیح می عللیشاید یکی از 

ال جوجه در هر حگذاری آن بود اما فایده اصلی مرغ تخم همین موضوع بود. ؛، جوجه و مرغ بیاوردخروس

ها، تابوهای جنسی را نیز عیان نداشتند ولی وجود یک خروس میان مرغ جنسی های تابوییکنشو مرغ 

iخروس در این زمینه شهره عام و خاص است که بخصوص آن کردمی v. 

و گذاری نیز همیشه در النه نبودند از این رو فرایند تخمکبوتران پدر همیشه در خانه نبود و در هر حال 

با این حال آنچه برای ما جالب بود  ماند.گرفت و مراحل آن از دید ما پنهان نمیصورت میآوری جوجه

با آن جوجه کبوتر  دوتولد ها و سپس خوابیدن روی تخم براینر و ماده تالش و همکاری هر دو کبوتر 

پدر و  به وسیلهها و سپس تغذیه جوجهکوچک  تخم دواز جثه کوچک و پر از کُرک و در عین حال زشت 

 بود.مادرشان 

و  ایمشاهدهآموزش غیر  علتفرایند تبدیل تخم به جوجه را در کتاب علوم مدرسه خوانده بودیم، ولی به 

از این رو کنجکاوی در این خصوص و  .عینی با این فرایند وجود نداشتآشنایی  ،تئوری در مدارسصرفاً 

روی  نوزده روزةحدوداً گذاری کبوتران و خوابیدن شد که با تخمدر خانه موجب میدسترسی به کبوتران 

های کبوتران برویم و با برداشتن آنها و تاباندن برای ارضای حس کنجکاوی خود به سراغ تخمآن، ما نیز 

 گیری جوجه را در درون تخم کبوتر شاهد باشیم.روند شکل ،آن پوستة بهنور چراغ قوه 

قیافه زشتشان با ریختن کردند و ها به سرعت رشد میکبوتر نر و ماده، جوجهبه هر حال با تالش و مهربانی 

ها به رفته جوجهها رفتهبا رشد پرها و بالو  شددوچندان می اصلیی سوزنی آمدن پرها بیرونها و کُرک
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آمیزشان حسرت پرواز را های اندک و شیطنتشدند و پروازداشتنی تبدیل میو دوستکبوتران جوان و زیبا 

 کرد.، دو چندان میداشتندشده های چیده پدر و مادرشان که بالبرای 

-دست به کار می ،کشیدکه دو ماهی طول می آنها افتادنو به دانه  کبوترهاپدر به مجرد به پرواز افتادن بچه 

روی سرو صدا کنند و یا  کردنبا پرواز شد موجب می های آنهابچه کبوترها و شیطنت استقاللچرا که  ؛شد

از  از این رو پدر شد،میکوچه حضورشان در خانه دیده  در نتیجه از که بام بنشیننددیوار و یا لبة پشت

به . بردمیاز خانه بیرون گرفت و آنها را می لذا ؛آمدبام خانه خوشش نمیحضور آنها روی دیوار و پشت

 .فروختدار میمغازههمان به برد که کبوتر نر و ماده را خریداری کرده بود و نظرم به همان جایی می

روزی کبوتر نر و ماده ساکت و محزون  چند، النه کبوترانساکت شدن خالی شدن جای بچه کبوترها و با  

و  شدها شروع میآمدند و دوباره معاشقهاز حالت حیرانی بیرون می مدت زمانیگذشت اما پس از  شدندمی

 .گردیدگذاری کبوتر ماده میفضای النه آماده تخم

 ،و عادی شدن این فرایند برای ما کبوتران به وسیله آوریو جوجه ریاگذبا گذشت چندین دوره تخم

گذاری کبوتر ماده و قبل از نشستن روی آن، هنگام تخم مان گل کرد و به فکر افتادیم که این بارکنجکاوی

حاصل کار تعویض کنیم و  ،دار که قابلیت جوجه شدن داشته باشندهای کبوتر را با دو تخم مرغ نطفهتخم

 را ببینیم.

رسید با پدر و مادر که در میان گذاشتیم مخالفتی نکردند و به نظر میموضوع را . زکاری بود بس هیجان انگی

گذاری مجدد کبوتر ماده برای تخم بود. تحریک شدن کنجکاوی خودشان مخالفت نکردن آنهاعلت 

دیدن اولین تخم در النه کبوتر دست به کار شدیم. از آنجا که فاصله تخم روزشماری کردیم و به مجرد 

و از  برویم vاصفهانک محلةگذاری به در روز اولین تخمبینی کردیم که گذاری تنها یک روز بود از قبل پیش

های مرغکردیم که تخمباید دقت میالبته دار بخریم. دو تخم مرغ کوچک و نطفه ی آنجاهایکی از خانه

بزرگتر باشد خیلی ها از تخم کبوتر ماده مرغتخم هاندازیم اگر دزکوچک انتخاب کنیم چرا که حدس می

 کبوتران متوجه شوند و از نشستن روی آن خودداری کنند.احتماالً 

گیرمان آمد کبوتر ماده تخماما کمی بزرگتر از  دارنطفه viمرغ رسمیِخریدمان به خوبی انجام شد و دو تخم

گذاری وجودمان در ربود و فردا با تخم ازخواب شب را  ،و به خانه آوردیم. هیجان انجام عمل جایگزین
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به هم قول دادیم تا کنجکاو موضوع بودند اما همه خانواده  بی تردیددست به کار شدیم.  دوم کبوتر ماده

 پرهیز کنیم. ها و اقوامایرسیدن به نتیجه از افشای آن نزد دوستان و هم محله

م و به حیاط نزد کبوتر نر فرستادیم یها بلند کردخمروی ت ازدر النه گرفتیم و کبوتر ماده را با احتیاط فراوان 

. آنگاه از ها را به سرعت عوض کردیمتخم ،جلوشان گذاشتیم و چون مشغول خوردن شدندو دانه و آب 

ن ما کبوتر ماده کن حمام خارج شدیم و در را باز گذاشتیم تا کبوتر ماده به النه باز گردد. با بیرون آمدرخت

ها قرار گرفت. به وضوح مشخص بود که و روی تخم دانه خوردن برداشت و به النه برگشتهم دست از 

خود سعی در پنهان و بدن ای لحظهجایی ه ب با جاها از تخم کبوتر بزرگتر هستند و کبوتر ماده مرغتخم

 .مدتی آرام گرفتباالخره پس از  ات داشتدر زیر پرهای خود  هامرغتخمکردن گرم

کمی دچار عذاب  شب موضوع را که با پدر در میان گذاشتیماما  ،توانستیم پنهان کنیممان را نمیخوشحالی

به با توسل  واز این رو هردو بنای مخالفت گذاشتند  .خود را نیز به مادر منتقل کرد احساسو  وجدان شد

 حال. با این کردندادامه موضوع این عمل سعی در انصراف ما از آلود بودن گناهشبهه  بیان و امر اعتقادی

مسئولیت کردند و گناه از بار گناه آن سلب با اصرار ما  و نبودماندن پنهان قابل کنجکاوی خودشان نیز 

 احتمالی آن را به گردنمان انداختند.

اما خود را به  ،شد فراموشمنتقل شده بود پدر و مادر سوی از که  گناهشبهه احساس  این بعد روزهای طی

با ترساندن پرنده صاحب النه خود را  تخمو که در کتابها نوشته شده بود  دیدیمای میفاختهپرندة آن سان 

و سپس النه را ترک  گذاشتدر النه پرنده رانده شده میآن از باالی درخت، های بیرون انداختن تخم و

viدکرمی i.  از روی غریزه  اوضاع و با مراجعت به النهیافتن آنگاه پرندة بیچارة صاحب النه با آرامش

انتظار چشمنشیند و های خود هم هست، میآن خود نیست و بزرگتر از تخم هایی که ازروی تخم مادری،

 ها سر از تخم در آورند.شود که جوجهی میفرا رسیدن روز

یا بیست و یک روز زمان  از تخم و کبوتر جوجهبیرون آمدن نوزده روز مطابق اما دورة انتظار آغاز شد، 

هر روز با نگاه اما  دانستیم.هیچ نمی ؛بیشتر روزهایخاص با این مورد مرغ و یا بیرون آمدن جوجه از تخم

نشستیم و پیرامون احتماالت آن نتیجه میبا کنجکاوی به انتظار کردیم و انداز میای النه کبوتر را برفاخته

در یک فرصت  ده روزپس از سپری شدن گل کرد و دوباره دادیم. باالخره شیطنت و کنجکاویمان نظر می
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و  چراغ قوه به دست سراغ النه کبوتر رفتیم ،برای خوردن آب و دانه النه را ترک کرد ماده که کبوترمناسب 

 داخل تخم مرغ شدیم. ةجوگیری جشاهد رشد جنین و شکلبا کمال تعجب 

به انتظار  در نتیجههمراه با تعجب سراپای وجودمان را گرفت اما هنوز زود بود که قضاوت کنیم خوشحالی 

فرصت را  مرغتخمدو  ها رویکبوتربار دیگر در دهه دوم نشستن  نشستیم. با این حال یکپایان ماجرا 

ها مرغتخم روی ازرا جای خود خواستند یمکبوتر ماده و نر  کهغنیمت شمردیم و در فرصتی مناسب 

ها را برانداز کردیم. بلی، دیگر شکی نبود که جوجه در تخم مرغ مرغعوض کنند با چراغ قوه هر دو تخم

 .شکل گرفته است

گوش به ؛ چند روزی با جدید دوچندان شدیک پدیده پایان این انتظار و آغاز لحظه شماری برای  جااز این 

 هم زد شایددر چشمان کبوتران نیز موج میاین انتظار نه تنها در ما که  سپری شد.و انتظار  حیرتو زنگی 

ز سپری شده بود، نگران شده بودند. به هر حال آنها تجربه از نوزده رو روی تخم نشستن که زماناز این

 فهمیدند.های خود از تخم را میداشتند و از نظر غریزی نیز زمان بیرون آمدن جوجهگذاری تخم

 کردیم تا با جاگذشتیم توقفی میحمام که می مقابلاز  و ای شده بودما فاخته نگاه همة بیست و دومروز در 

و یا دقایقی از حیاط النه کبوتر را زیر نظر  را ببینیم شزیر پرهایتخم مرغ  ،جایی هر کدام از کبوترانه ب

حتی نگاه کردن به یکی از  مکرر و هایحرکتبا باالخره انتظار به سررسید و کبوتر ماده  که تا این داشتیم؛

نوک  ود وبسوراخ شدن تخم مرغ کرد. بخش کوچکی از تخم مرغ سوراخ شده ها ما را نیز متوجه تخم

که بیش از چند دقیقه شد و در عرض های تخم مرغ به خوبی دیده می. ترکجوجه از آن بیرون آمده بود

با شکسته شدن تخم و خروج . مداز تخم بیرون آ تولدی خاص روی داد و جوجهنمود، حد طوالنی می

 محافظت گرمای بیشتری به جوجه دهد. ضمن تا دادکبوتر پرهای خود را بیشتر پف  ،جوجه

مان با کنجکاوی و تعجب به ثمر نشسته بود. وظیفه این اتفاق باور نکردنی بود و انتظار بیست و دو روزه

حال متوجه شدیم که تخم مرغ دوم هم سوراخ شده خارج کردن پوسته تخم مرغ با کبوتر نر بود و در عین 

 و نوک جوجه دوم نمایان شده است.

 ماجرا از این هنگام شکل دیگری به خود گرفت، جوجه اول که دقایقی قبل از تخم خارج شده بود با

رک زرد رنگ بدنش شفاف و پف کرده از زیر بدن کبوتر گرمای تن کبوتر، بدن مرطوبش خشک شد و با کُ

نمایان گردید و درعین حال صدای جیک جیکش به هوا رفت. هیکل جوجه هیچ شباهتی به جثه جوجه 



7 
 

راه رفتن  نکه جوجه از همان ابتدا شروع به جیک جیک وآکبوتر نداشت و حداقل سه برابر آن بود. ضمن 

وابسته به پدر و  و ناتوان لختای تواند از ابتدا راه برود و همچون جثهکه جوجه کبوتر نمیکرد در حالی

 مادرش است.

ها که با خوردن راه رفتن جوجه در النه و همزمان صدای جیک جیک آن هر دو کبوتر را حیران کرد، کبوتر

viمواد غذایی از طریق نوک به نوک غذا و نرم کردن آن با شیرة معده آماده انتقال i i  به حفره دهانی جوجه

العمل جوجه گاهی نوک زدن به چشم اما عکس ،آمدندبودند با صدای زوزه مانندی به نزدیک جوجه می

 بود. هاسیاه کبوتر

جوجه دوم هم به همین شکل از تخم بیرون آمد و پس از خشک شدن و سرپا ایستادن و سر دادن صدای 

 سکویدر ادامة ، به همراه جوجه اول در النه به راه افتادند و حتی از النه بیرون آمدند و جیکجیک مداوم 

 بینه حمام به جست و خیز پرداختند.

دار را ای مضحک و خندهاما در عین حال صحنه ،ه ما و دو کبوتر کامالً عیان بودحیرت و تعجب در نگا

ها بدون اما جوجه ها برای تغذیة آنها بودندبه دنبال جوجه شاهد بودیم. دو کبوتر با غریزه پدری و مادری

 زدند. کردند و حتی گاهی به چشم کبوترها )به خیال شباهت به دانه( نوک میجست و خیز میبه آنها توجه 

ترس و نگرانی بر ما مستولی شد.  ،ها از پلة رختکن حمام به پایینبا افتادن یکی از جوجهدر اندک زمانی 

کرد. جوجه را گرفتیم و تصمیمی را از ما سلب می نیز برایمان سخت بود و قدرت اتخاذ هر عیتوضدرک 

 به همراه جوجه دیگر دوباره به النه برگرداندیم و هر چهار پرنده را به حال خود گذاشتیم.

این که  جویی برای ادامه این وضعیت بود.ها و چارهشب موضوع بحث خانوادگی تولد جوجههنگام تا 

خودمان  به وسیلهها ها نیست در نتیجه باید به نوعی تغذیه جوجهدهی از سوی کبوترها به جوجهامکان غذا

جعبه میوه دیگری  از این رو تصمیم گرفتیم. باشدآورد، به خانه می ها را از روستامثل زمانی که پدر جوجه

 ه در جعبه جدید قرار دهیم.ها را جداگانجوجه ،تا در صورت ادامه وضعیت کنیمتهیه 

های پای پنجهو هنگام صبح با باز کردن در فلزی ورودی رختکن حمام، فردای آن روز اتفاق بدی افتاد 

در گیر کرد و به وضعیت بدی روی سکوی رختکن به پایین افتاده بودند، زیر  که از النةها یکی از جوجه

-خونپایش از  پنجهبه هوا رفت و به حالت ضعف افتاد و دو سه از درد جیک جیک جوجه صدای و  افتاد
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ضد عفونی کردن آن  آمد و تنها به زدن مایع مرکورکرم وبا این حال کاری از دستمان بر نمی لود شد.آ

 پرداختیم.

ها با زندگی انگلی در کنار کبوترها بیگانه بودند، چرا که اما جوجه ای ما پایان یافته بودانتظار و نگاه فاخته

از ابتدا استقالل نسبی برای تغذیه داشتند. کبوترها نیز دو سه روز بعد خسته شدند، هر چند جوجة زخمی 

زندگی به دلیل عمیق بودن زخم دوام نیاورد، اما جوجه دوم هنگام نزدیک شدن کبوترها برای  شب دومدر 

 زدن به سیاهی چشم کبوتران رفتن و یا نوک همچون در هاییواکنشی، صورت غریزنوک به تغذیة نوک به 

 د. کرمی

وضعیت در مورد بیان امر اعتقادی گناه از سوی پدر و مادر طرح و ادامه این وضع ممکن نبود و دوباره با 

میوه  ای که قبالً از جعبهجداگانهالنه  و درکنیم که جوجه را از النه کبوترها جدا د از ما خواست پیش آمده

 تهیه شده بود،  قرار دهیم.

ها پایان یافت. کبوترها همچنان ناباورانه به با اجرای این خواسته عمالً همزیستی غیر معقول جوجه و کبوتر

آوردند و به انتظار استقبال در میکردند و صدای آشنای غذا دهی به جوجه را از گلوی خود جوجه نگاه می

 برایو در دنیای خود  بردبه سر میاما جوجه بیگانه از این صدای غریزی  ماندندو اشتیاق آمدن جوجه می

 کرد.سیر میآوری دانه جمع

کبوترها دست از جوجه شستند و دوباره از این رو . بیشتر شد بین جوجه و کبوتران زمان که گذشت فاصله

تر شد. در این بین ی به پوست انداخت و رشدش نمایانها آغاز شد. جوجه نیز رفته رفته آبمعاشقه

مرغی از یک تخم و در کار حیات و طبیعت دخالت کرده بودیمهر چند کنجکاوی ما نیز نتیجه داده بود. 

 از اما ،حاصل کار را با چشمان خود دیده بودیمبودیم و  همراه کردهای دیگر گونه را با گرمای بدن گونه

ها و آزاری هم به جوجه خصوص آنکهب ؛حیوانات در این زمینه آگاهی نداشتیم قوانین انجمن حمایت از

آزار و اذیت حیوانات حس  در موردباالی سرمان  ها نرسانده بودیم چون سایة امر اعتقادی گناه راکبوتر

ای را در یک نگاه فاختهانتظار و کردیم. با این حال این شیطنت و کنجکاوی کودکانه شکل گرفت و می

 گذاری کبوتر با جایگزینی آن با تخم مرغ تجربه کردیم.دوره تخم
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