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 النخلـة
 في وجدان الشاعر

سلطان بن خليفة الحبتور

الإ�ضالمي  العربي  الرتاث  لي�ض يف  رئي�ضًا  هامًا  م��ض�عًا  فالنخلة متثل   

وحده، بل يف الرتاث الديني والعقدي لكثري من املجتمعات، فقد تب�اأت 

واآ���ض���ر،  بابل  يف  كما  القدمية  احل�����ض��ارات  يف  مرم�قًا  مكانًا  النخلة 

من  العديد  ومعتقدات  طق��ض  يف  ودينيًا  اجتماعيًا  رم��زًا  واأ�ضبحت 

والعطاء،  والنماء  للخ�ضب  رم��زًا  فكانت  املا�ضية  التقليدية  الديانات 

النا�ض،  حل�له  يط�ف  مقد�ضًا  كائنًا  اجلاهلية  ف��رتة  يف  تعترب  وكانت 

ويقدم�ن له القرابني. ويف الرتاث الإ�ضالمي ورد ذكرها يف بع�ض ال�ض�ر 

القراآنية والأحاديث النب�ية ال�ضريفة، ويف العادات والتقاليد واملعامالت، 

كما حظيت مبكانة �ضامية يف الديانات ال�ضماوية الأخرى، فعن الر�ض�ل 

اأحدكم  وبيد  ال�ضاعة  قامت  )اإن  ق��ال:  و�ضلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 

ف�ضيلة، فا�ضتطاع األَّ تق�م حتى يغر�ضها فله بذلك اأجر(، وقال �ضلى اهلل 

عليه واآله و�ضلم: )اأكرم�ا عمتكم النخلة(، وف�ضاًل عن كل ذلك قد احتلت 

حيث  بخا�ضة  العربي  الأدب  ويف  بعامة  ال�ضامية  الآداب  يف  كبريًا  حيزًا 

اهتم بها كتاب و�ضعراء وع�ضاق الأدب ف�ضيحة وعامية، ور�ضمية و�ضعبية، 

وجعل�ها مادة طيبة وحمببة لإبداعاتهم الأدبية. ومل يقت�ضر هذا الدور 

جمعية اصدقاء النخلة
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متيز ال�ضاعر �ضلطان بن خليفة احلبت�ر بعالقته وحبه واهتمامه الكبريين 

بهذه ال�ضجرة املباركة من خالل احلياة العامة التي عا�ضها يف كنف الآباء 

والأجداد كما كان للت�ضجيع اخلا�ض من ال�الد املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل اأبلغ الأثر حيث اأر�ضى يف نف�ضه 

عالقة حميمة مع هذه الأر�ض الطيبة ومن ثم مع نخيلها البا�ضق وال�ضامخ 

�ضم�خ اأبنائها على مر التاريخ

للنخلة اهتماما كبريا يف الإمارات على امل�ضت�يني الر�ضمي وال�ضعبي، وه� 

ن�ع من ال�فاء الذي متيز به ابن الإمارات لهذه ال�ضجرة الكرمية، رفيقة 

الإن�ضان على هذه الأر�ض يف اأيام ال�ضدة، فكان حري به اأن يرد لها الكرم، 

يف اأيام الرخاء لذا جند متيز ال�ضاعر �ضلطان بن خليفة احلبت�ر بعالقته 

وحبه واهتمامه الكبريين بهذه ال�ضجرة املباركة من خالل احلياة العامة 

التي عا�ضها يف كنف الآباء والأجداد كما كان للت�ضجيع اخلا�ض من ال�الد 

املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل اأبلغ 

الأثر حيث اأر�ضى يف نف�ضه عالقة حميمة مع هذه الأر�ض الطيبة ومن ثم 

مع نخيلها البا�ضق وال�ضامخ �ضم�خ اأبنائها على مر التاريخ.
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جمال  ف�ضمل  تخطاه  بل  الأدب��ي  الإب���داع  على 

الإبداع الفني الت�ضكيلي الذي جعل النخلة من 

يف  امل�ضتخدمة  وال��زخ��ارف  )امل�تيفات(  اأه��م 

الفن�ن العربية والإ�ضالمية.

بع�ض  يف  للنخلة  الق�ض�ى  الأهمية  تلك  تاأتي 

التقليدية  املجتمعات  وبع�ض  العربية،  الأقطار 

يف البيئة الريفية على وجه التحديد، لقدرتها 

الفائقة على اإمداد تلك املجتمعات باملتطلبات 

الأ�ضا�ضية وال�ضرورية للحياة. وهي ت�ضبه اجلمل 

يف ذلك، وت�فر للمجتمعات الريفية ما يقدمه 

اجلمل للمجتمعات البدوية ال�ضحراوية. وهي 

ت�ضبه اجلمل يف قدرتها على ال�ضم�د يف البيئة 

اجلافة. ومتكنت النخلة من اإمداد العديد من 

بالغذاء والدواء وامل�ضكن  التقليدية  املجتمعات 

والأواين، والأدوات واملعدات، وو�ضائل احلركة 

ي�ّضرت  كما  احل�ضاري،  والت�ا�ضل  والنتقال 

لهم امل�ارد وال��ضائل التي مّكنتهم من مزاولة 

املهن واحلرف التي ك�ضب�ا منها رزقهم وق�ت 

اأ�ضا�ضًا لنم�  اأبنائهم، ولكل ذلك كانت النخلة 

تلك  ل�ضكان  ووف���رت  الب�ضرية،  امل�ضت�طنات 

كما  الكرمية،  احل��ي��اة  اأ�ضاليب  امل�ضت�طنات 

اأ�ضهمت يف ازدهار حياتهم الجتماعية.

اأه��م��ي��ة ال��ن��خ��ل��ة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى تلبية  ت��ب��دو 

رواية عن  لالإن�ضان يف  ال�ضرورية  الحتياجات 

ل�ضان  على  النخلة  عن  العالء  بن  عمرو  اأب��ي 

عمان  وجهة   – مكة  يف  التقاه  ُعماين  ورج��ل 

اإىل �ضلطنة ُعمان ودولة الإمارات  كانت ت�ضري 

العربية املتحدة حاليًا – فقال اأب� عمرو:

)لقيت اأعرابيًا مبكة فقلت له ممن اأنت؟ قال 

قلت:  نهدي،  ق��ال:  اأيهم؟  ومن  قلت:  اأ�ضدي، 

من اأي البالد؟ قال: من عمان. قلت: فاأنى لك 

هذه الف�ضاحة؟ قال: اإنا �ضكنا قطرًا ل ن�ضمع 

فيه ناجحة التيار، قلت: �ضف يل اأر�ضك. قال: 

وف�ضاء �ضح�ضح، وجبل �ضردح،  اأفيح،  �ضيف 

النخل،  ق��ال:  مالك؟  فما  قلت:  اأ�ضبح،  ورم��ل 

النخل  اإن  ق��ال:  الإب���ل؟  اأن��ت م��ن  ف��اأي��ن  قلت: 

بناء،  وجذعها  �ضياء،  �ضعفها  غ��ذاء،  حملها 

وكربها �ضالء، وخ��ضها وعاء، وقروها اإناء(.

اأما دولة الإمارات العربية املتحدة فقد ا�ضتملت 

اللقى الأثرية يف بع�ض مناطق الدولة على بقايا 

اأ�ضجار النخيل والقاف وال�ضمر يرجع تاريخها 

الأهمية  اأن  اإل  امل��ي��الد،  قبل  الثالثة  لالألفية 

بعد  ظهرت  املنطقة  تلك  يف  للنخيل  الق�ض�ى 

قبل  الأول  الأل��ف  وبداية  الثاين  الأل��ف  نهاية 

معلمًا  النخيل  �ضكل  الفرتة  تلك  فمنذ  امليالد، 

وذلك  الإم���ارات،  اأه��ل  وت��راث  هامًا يف حياة 

التقليدية  والتقنيات  الأ�ضاليب  عرف�ا  اأن  بعد 

التي  بالأفالج  املعروف  الري  بنظام  املت�ضلة 

مكنتهم من ا�ضتخراج املياه من ج�ف الأر�ض 

وج��ريان��ه��ا يف ق��ن���ات حت��ت ال�����ض��ط��ح وف���ق��ه 

ب�ض�رة ي�ضرت لهم الت��ضع يف النخيل، فتمكن�ا 

التي  والف�اكه  اخل�ضروات  بع�ض  زراع��ة  من 

يتعذر عليها اأن تنبت وتثمر يف هجري ال�ضم�ض. 

زراعية،  ريفية  بيئة  هناك  اأ�ضحبت  وبذلك 

واأحدثت النخلة تغريات اجتماعية واقت�ضادية 

مل تعهدها تلك املنطقة من قبل. ومن املناطق 

وات�ضاعًا يف  – كثافة  تزال  ول   - �ضهدت  التي 

اخليمة  وراأ����ض  العني  مناطق  النخيل  زراع��ة 

ال�ضارقة،  ب��اإم��ارة  الذيد  ومنطقة  والفجرية، 

ويغرها من املدن وال�ضه�ل وال�احات.

بيئة  يف  ال��ن��خ��ي��ل  ل���ض��ت��خ��دام��ات  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 

الإمارات، فكثرية جدًا بدءًا من ال�ضعف وجريد 

و  )العر�ض(  لبناء  اأ�ضا�ضًا  ُيعد  ال��ذي  ال�ضعف 

الكبرية  الن�ضبة  متثل  كانت  التي  )اخل��ي��ام( 

م��ن ب��ي���ت الأه����ايل يف امل���دن وال��ق��رى( ، كما 

ل�ضناعة  ي�ضتخدم  ك��ان  الياب�ض  اخل������ض  اأن 

اجلريد  وم��ن  التم�ر.   – اأكيا�ض   – خ�ضائف 

ت�ضنع ال�ضا�ضة وهي ق�ارب ال�ضيد ال�ضغرية ، 

�ضباك  القراقري  ت�ضنع  الأخ�ضر  اجلريد  ومن 

�ضيد الأ�ضماك(، اأما اخل�ا�ض الأخ�ضر فت�ضنع 

وال�ضراريد  واملخاريف،  املفرو�ضة  احل�ضر  منه 

البيت  اأثاث  وكل   ، واملهاف  واملجاب  واملكان�ض، 

كاأعمدة  النخيل  ج��ذوع  وت�ضتخدم   ، واأدوات����ه 

)للعري�ض( وجمعها )عر�ض( واخليام ومل�ضاندة 

مرتفعة  واأع��م��دة  )الع�انات(  املعمرة  النخيل 

)للي�ازر( التي تنزف املياه من الآبار ب�ا�ضطة 

�ضنع  يف  النخيل  ليف  من  وي�ضتفاد   ، ال��ث��ريان 

والأب��ق��ار  وامل�ا�ضي   ، وال��رك��اب  للب��ض  احلبال 

النخيل  ك��رب  م��ن  وي�ضتفاد   ، لل�ضفن  وك��ذل��ك 

ل�ضتخدامها كعالمات )ب�يات( ل�ضباك ال�ضيد 

والألياخ وت�ضاف مع اجلريد ل�ضناعة ال�ضا�ضة، 

والباقي وق�د اأ�ضا�ضي للطبخ.

مل يقت�ضر اهتمام اأهل الإمارات بالنخلة على 

املا�ضي دون احلا�ضر، اأو على املجتمع الريفي 

التقليدي دون املجتمع احلديث واملعا�ضر، فقد 

جعل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل �ضاحب ال�ضم� 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رئي�ض الدولة 

والزراعي منذ  البيئي  اأ�ضا�ضًا مل�ضروعه  النخلة 

اأن كان حاكمًا للمنطقة ال�ضرقية، ومنذ اأن بداأ 

اإر�ضاء الدعائم احل�ضارية لدولة الإمارات  يف 

قاد  حيث  العني  مدينة  من  منطلقًا  احلديثة 

نطاق  على  لها  م�ضه�دًا  زراعية،وبيئية  نه�ضة 

اأن��ظ��ار  النفطية  ال���روة  ت�ضرف  ومل  دويل. 

بالزراعة،  الهتمام  عن  ال�ضيا�ضية  القيادة 

فما يزال اأهل الإمارات قادة و�ضعبًا يفاخرون 

بكرة نخيلهم وج�دة مت�رهم. 

واإنتاج  النخيل  زراعة  يف  الهائل  الت��ضع  وبعد 

اإن�ضاء م�ضانع تعليب التم�ر بغر�ض  التم�ر ثم 

باأحجام  عب�ات  يف  العام  اأي��ام  طيلة  ت�فريها 

املحلي  لال�ضتهالك  ت�ضلح  ومنا�ضبة  خمتلفة 

لإكثار  املختربات  اإن�ضاء  مت  كما  والت�ضدير، 

ب�ض�رة  بها  والعناية  اأمرا�ضها  وعالج  النخيل 

علمية.


