
بع�س  تو�جه  �لرحالة،  كتابات  يف  �لعر�ق  نخيل  عن  �لكتابة 

�ل�شعوبات، لأن �ل�شمة �لظاهرة و�لعامة، �أنه ل يوجد رحالة ز�ر 

�لعر�ق، �إل وكتب عن نخيله؛ ولهذ� فاإن در��شة �لنخيل يف كتابات 

�لرحالة حتتاج �إىل �إفر�د لكل رحالة بحث خا�س به، ولكن يف 

هذ� �لبحث، �شن�شعى للوقوف على �لنقاط �لعامة �لرئي�شية �لتي 

وعلى  �إخــالل،  دون  موجز،  باخت�شار  هــوؤلء،  كتابات  وردت يف 

هذ� �شوف نتناول �ملو�شوع من خالل �لعنا�شر �لتالية: �لنخيل 

يف �لرت�ث �لعر�قي، مقيا�س للملكية، م�شدر للغذ�ء و�ل�شيافة، 

ثم نعرج بالذكر على �لنخيل ك�شناعة وحرفة ��شتهر بها �شكان 

�لنخيل  �أق�شام  و��شتخد�مات  بالنخيل،  �لغنية  �ملنطقة  هذه 

كمو�د خام للبناء، و�شيلة للتدفئة و�لإنارة و�إعد�د �لطعام، �أد�ة 

للقتال، م�شدر لال�شتظالل، �شلعة جتارية، و�أخرًي� دو�ء، وذلك 

من خالل �ملنهج �لتحليلي �ملقارن، لنحلل ما ورد يف ثنايا كتابات 

�لرحالة، ونقارن بينها قدر �مل�شتطاع.

جاء  ذلك  ولكن  �لعر�ق،  خارج  �ملناطق  بع�س  �إىل  تطرقت  لقد 

�بتغاء هدفني: �لأول تطبيًقا للمنهج �ملقارن، عن طريق �ملقارنة 

نظًر�  �لعر�ق،  عن  ورد  �لرحالة مبا  كتابات  عنها يف  ورد  ما  بني 

وع�شائر  �لعربية  �جلزيرة  �شبه  قبائل  بني  �لكبري  للت�شابه 

�لعر�ق ، �أو ل�شد ثغرة يف كتابات �لرحالة �لذين ز�رو� �لعر�ق، 

و�شكتو� عن بع�س �لنقاط ومل يتطرقو� �إليها. �أما �لهدف �لثاين 

فجاء نتيجة وجود تر�بط بني �لكويت و�لعر�ق، و�متالك �شيوخ 

تبادل  لقيام  �إ�شافة  �لعر�ق،  جنوب  يف  نخيل  مــز�رع  �لكويت 

جتاري بني �لبلدين يف منتجات وطلع �لنخيل، ي�شاف �إىل ذلك 

�لتما�س �جلغر�يف، و�لتبعية �لإد�رية بني �لعر�ق و�لكويت، ولو 

كانت تبعية �شكلية ��شميه يف ظل �لدولة �لعثمانية.
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وقبل درا�شتنا للنخيل يف كتابات الرحالة يجدر 

كتابات  اأهمية  عــن  �شريعة  نبذة  اإعــطــاء  بنا 

عامة،  الــتــاريــخ  كتابة  يف  ودورهــــا  الــرحــالــة، 

خا�شة،  والقــتــ�ــشــادي  الجتماعي  والــتــاريــخ 

�شهد  وقد  املب�شرة،  اجلغرافيا  عني  فالرحلة 

الأوربيني  الرحالة  من  العديد  قــدوم  التاريخ 

اأخرى  مناطق  اإىل  به  مــروا  اأو  ال�شرق،  �شوب 

برح  فما  وغريها،  الهند،  مثل  اأ�شيا  قــارة  يف 

اآلًفــا  القرون  مــدى  على  اإليه  يجتذب  ال�شرق 

والتجار،  احلجاج،  من  الغربيني،  الرحالة  من 

والأدباء،  واملب�شرين،  واجلغرافيني،  وال�شياح، 

وال�شعراء، والر�شامني، واملبعوثني ال�شيا�شيني، 

حياته  وع�شقوا  بال�شرق  هاموا  واجلوا�شي�س، 

الرومان�شية املفعمة ب�شاعرية القرون الو�شطى، 

املليئة  �ــشــحــرائــه  وعـــذريـــة  ــخ،  ــاري ــت ال وعــبــق 

بالأ�شرار، واملغرية باأ�شد املغامرات اإثارة. 

ملجتمع  »احلـــلـــم«  مبــثــابــة  الــ�ــشــرق  كـــان  فــقــد 

ال�شفوة الأوروبية، يف القرن التا�شع ع�شر، كان 

اأحياًنا  للحرية  اأو  اأحياًنا،  للخيال  احلنني  هو 

موطن  فقط  لي�س  للبع�س  يعني  كــان  اأخـــرى، 

ا.  اأي�شً اجليا�شة  العواطف  موطن  بل  الأ�شرار، 

لأجــل  لل�شعي  دافــًعــا  والرحتـــال  ال�شفر  فكان 

امل�شت�شرقة  و�شفتها  التي  بال�شورة  املعرفة، 

»اأذهب  قالت:  حينما  �شيمل  ماري  اآنا  الأملانية 

له.  هياأين  واجــًبــا،  اأوؤدي  حتى  بعيد،  بلد  اإىل 

وحق،  جيد  هو  ما  اأدرك  اأن  يل،  �شتي�شر  بركته 

النجاح  الرحلة  خالل  �شرُييني  ملكوته.  لأخدم 

وهــنــاك،  هنا  جــيــًدا  و�شي�شاعدين  املـــاأمـــول، 

والوقت  واحلياة،  واجل�شد  ال�شحة  و�شيهبني 

والريح والطق�س، وكل ما اأمتنى«.

اأر�ــس  لأي  اأوائــــل  مكت�شفني  هــنــاك  اأن  وكــمــا 

ال�شرق  عن  ك�شفوا  رواد  هناك  كــان  جديدة، 

الوقت  يف  وال�شخي  الغام�س،  املتوهج،  الفنان، 

مبعنى  اأو  الرواد  هوؤلء  رحالت  اأثمرت  نف�شه، 

اأدبية  ا  ن�شو�شً ال�شرق،  اإىل  مغامراتهم  اآخــر 

داخلهم  واأنبتت  القراء،  خميلة  األهبت  رائعة، 

اأر�ــس  على  اجلــديــد  روؤيـــة  يف  تــقــاوم  ل  رغــبــة 

من  بكثري  باح  قد  يكن  مل  الذي  ال�شرق،  ذلك 

مكنوناته، واألفت مكتبة كبرية �شمن اإطار اأدبي 

�شار  الذي  الرحالت«  »اأدب  هو  فريد،  و�شفي 

رافًدا مهًما للتاريخ الجتماعي والقت�شادي بل 

وال�شيا�شي العربي.

واإذا كان هوؤلء الرحالة رواد اأهليهم، فقد قيل 

ذلك،  على  وقيا�ًشا  اأهله،  يكذب  ل  الرائد  اإن 

تعد كتابات اأولئك الرحالة م�شدًرا على جانب 

كبري من الأهمية، خا�شة اأنها ت�شف لنا املكان، 

املنطقة،  على  وافــدة  اأجنبية  بعيون  والزمان، 

فالرحالة، على حد قول املوؤرخ اجلليل الدكتور 

التاريخية  اللحظة  �شورة  »يقدم  حجر،  جمال 

راآها  معا�شرة  حلظة  باعتبارها  عا�شها  التي 

باأم عينيه«، كما اأنها تبعد عن اجلانب الر�شمي 

 Chronicles احلوليات  كتب  يف  جنده  الــذي 

يف  عملوا  ممــن  الــبــالط  مــوؤرخــو  كتبها  الــتــي 

ق�شور الأباطرة وامللوك والأمراء.

املباركة،  الطيبة  ال�شجرة  تلك  النخلة  اأمــا 

الـــعـــريـــقـــة، 

ــتــة اجلــــذور،  ــاب ث

ذات الأ�شل الثابت، والفرع 

كل  عــلــى  ــوجــة  ــت امل ــمــاء،  ــش ــ� ال يف 

الأ�شجار، رمز الإباء العربي، والأ�شالة 

خلدت  والتي  الأجــيــال،  اأ�شطورة  العربية، 

التي  لل�شعوب،  القدمي  والأدب  الأ�شاطري،  يف 

القراآن  وذكرها  العربية،  املنطقة  ا�شتوطنت 

لثمانية  تعود  اآية،  ع�شرين  من  اأكر  يف  الكرمي 

ع�شرة �شورة، تبني اأهميتها، وثمرها، وتعزز من 

والزرع،  الأ�شجار  باقي  عن  ومنزلتها  قيمتها، 

واأكرمها الر�شول حممد »�شلى اهلل عليه و�شلم« 

باأحاديث حت�س على تبجيلها وحمبتها.

منذ  القدماء  العراقيني  نقو�س  يف  وجدت  فقد 

عهود �شحيقة، تعود اإىل اأوائل الألف الرابع قبل 

نقو�س  يف  لها  ر�شومات  على  عرث  حيث  امليالد، 

وعبد  الرخام.  من  م�شنوع  اإنــاء  على  الوركاء 

�شكان بالد الرافدين الإلهة اإنانا )ع�شتار: اإلهة 

اخل�شب والنماء( رامزين لها ب�شجرة النخلة 

اأكتافها  على  تن�شر  امــراأة  هيئة  على  املقد�شة 

�شعف النخيل كالأجنحة املفتوحة على جانبيها، 

ال�شومريني  عند  التمر  نخلة  كذلك  واتخذت 

حول  الب�شاتني  لها  فاأن�شئوا  مقد�شة،  مكانة 

-1978( �شو�شن  املــلــك  خا�شة  مــعــابــدهــم، 

�شاي�س  امل�شت�شرق  ترجم  ولقد  ق.م(.   1970
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عن  امل�شمارية  الن�شو�س  بع�س   A. H. Sayce

النخلة فجاءت كما يلي: “اإن ال�شجرة املقد�شة 

جذورها  وتتعمق  ال�شماء،  �شعفها  يناطح  التي 

يعتمد  التي  ال�شجرة  لهي  البعيدة  الأغــوار  يف 

�شجرة  بحق  كانت  فقد  رزقه،  يف  العامل  عليها 

احلياة”. 

ومما و�شلنا من الأدب ال�شومري القدمي، تلك 

ال�شومرية  اللغة  يف  ت�شمى  كما  )اأو  املناظرة 

تقول  اإذ  الأثل،  و�شجرة  النخلة  بني  اأدمندوكا( 

وا�شتعلت  املــدن  فبنى  الإن�شان  »عمل  الق�شة 

النخيل،  �شجرة  فنمت  باخل�شرة،  الغابات 

بيته  يف  الإن�شان  فغر�س  الأثــل،  �شجرة  ومنــت 

ذات يوم �شجرة اأثل، و�شجرة نخيل، فلما كربتا 

اأقيمت الوليمة يف ظل �شجرة الأثل، فازدهرت 

هذه ال�شجرة ونابزت الأخرى، فقالت النخلة: يا 

�شجرة الأثل اأنت من الأ�شجار التي ل نفع فيها، 

فما فائدة اأغ�شانك؟ اإنها خ�شب ل يثمر، وها 

اخلري  يّف  لأن  علّي؛  الثناء  يجزل  الب�شتاين  هو 

فقالت  ال�شواء.  على  والكبري  لل�شغري  والنفع 

وعدي  البيت  اأثاث  يف  تاأملي  الأثل:  �شجرة  لها 

فالإن�شان  ل�شنعه،  مني  اأخذت  التي  الأخ�شاب 

من  وي�شرب  من�شدتي،  على  الطعام  يتناول 

الكوؤو�س امل�شنوعة من خ�شبي. فقالت النخلة: 

لنحتكم لالإله، فهو الذي قّدر م�شائر النبات، 

وجعل الأ�شجار متالأ وجه الأر�س.

الأثل  �شجرة  اإن  النخلة:  وقالت  لالإله،  فذهبتا 

فقال  الأفــ�ــشــل.  اأنــهــا  وتــدعــي  مــنــي،  تنتق�س 

حبتك  التي  ال�شجرة  واأنت  ذلك  قال  من  الإله: 

الآلهة ودعتك، اأنت املليئة باخلري فمن �شعفك 

ومن  ناأكل،  التمر  ثمرك  ومن  ال�شالل،  ت�شنع 

ثالثمائة  من  اأكر  ولك  البيت،  ن�شنع  جذعك 

الأثــل  �شجرة  يا  اأدعـــوك  اإنني  اأخـــرى،  فائدة 

هي  تتقدمك  واأن  النخلة،  اأمــام  تتوا�شعي  اأن 

باملنزلة والفائدة«.

وثمارها  املقد�شة  النخلة  نقو�س  �شوهدت  وقد 

يف هياكل بابل، وجعلوا لها اإلًها هو )ج�شماروا 

Jishimmaru)، “ومما يدل على اأهمية النخل 

يف العراق منذ القدم، اأن �شريعة حمورابي قد 

لزراعة  اأحكامها  من  مــواد  جملة  خ�ش�شت 

املواد  وهي  به”،  اخلا�شة  واملعامالت  النخل 

يقطع  مــن  تــغــرم  الــتــي  واخلــمــ�ــشــون  التا�شعة 

واخلام�شة  وال�شتون،  الرابعة  واملــادة  النخلة، 

وال�شتون يف تلقيح النخيل. كما قد�س الآ�شوريون 

اأربع �شعارات دينية اأهمها النخلة.

لدى  كــان  الإ�ــشــالم،  قبل  العرب،  جزيرة  ويف 

النخلة  اأي  “بعل”،  يدعى  يعبد  �شنم  العرب 

التي تعي�س يف الرباري وال�شحاري دون احلاجة 

اإىل مياه للري، وعبد اأهل جنران نخلة عظيمة، 

الن�شائية،  بالزينة  وزينوها  املالب�س،  ك�شوها 

اإثمارها  يوم  هو  �شنة  كل  يف  عيًدا  لها  وجعلوا 

يف الربيع، “فاإذا كان ذلك العيد، علقوا عليها 

كل ثوب ح�شن وجدوه، وحلي الن�شاء، فخرجوا 

اإليها يوًما، وعكفوا عليها يوًما”. وعبدت قبيلة 

الدهر،  من  حيًنا  التمر  من  متثاًل  حنيفة  بني 

وحينما حل اجلفاف والقحط بديارها، جعلت 

منه طعاًما.

ويف وادي النيل قد�س امل�شريون القدماء نخلة 

النقو�س  بو�شوح  ذلــك  على  تــدل  كما  التمر، 

بها  وزينوا  ومقابرهم،  معابدهم  يف  املوجودة 

عرث  وقــد  الق�شور،  ومداخل  املعابد،  ردهــات 

يف مقربة ترجع اإىل ع�شر ما قبل التاريخ على 

�شعف  من  م�شنوع  ح�شري  يف  ملفوفة  مومياء 

معتقداتهم  يف  النخيل  لب�شاتني  وكان  النخيل، 

اإله ا�شمه »خيم«، وله عيد يحتفلون به كل عام، 

القدمية  الهريوغليفية  اللغة  يف  التمر  وعرف 

با�شم »برن اأو برنات« مبعنى حالوة. كما اتخذ 

�شموها  نخلة  �شكل  على  اإلهة  ال�شام  بالد  اأهل 

النقو�س  م�شابهة  اإلهة  اإىل  واأ�شارت  »اأ�شمريا«، 

املعينية باليمن. 

حممد  اهلل  ر�ــشــول  اأن  فــخــرًا  النخلة  ويكفي 

»�شلى اهلل عليه و�شلم« �شبهها بامل�شلم، اإذ �شاأل 

�شحابته الكرام بقوله: »اإن من ال�شجر �شجرة 

ل ي�شقط ورقها، واإنها مثل املوؤمن فحدثوين ما 

هي؟« فوقع النا�س يف �شجر البوادي، وقال عبد 

اهلل بن عمر بن اخلطاب: فاأردت اأن اأقول هي 

النخلة يا ر�شول اهلل، ثم التفت فاإذا اأنا عا�شر 



47 الشجرة المباركة - مارس  2013   

ع�شرة اأنا اأحدهم، ف�شكُت، ثم قالوا: حدثنا ما 

هي يا ر�شول اهلل، فقال: »النخلة«، وقد ورد يف 

الأثر عنه اأنه قال: »لي�س من ال�شجر اأكرم على 

اهلل من �شجرة ولدت حتتها مرمي ابنة عمران«.

»اليهودية،  الــثــالث  ال�شماوية  الــديــانــات  ويف 

من  غــريهــا  ويف  والإ�ــشــالمــيــة«،  وامل�شيحية، 

ــذه الــ�ــشــجــرة  ــه ــــــرى، جنـــد ل الـــعـــبـــادات الأخ

الطقو�س  يف  اخلــا�ــشــة  ومكانتها  قد�شيتها 

يف  جــاء  مــا  خــالل  مــن  وال�شعائرية،  الدينية 

ا�شم  اليهود  ا�شتعمل  فقد  ومعتقداتهم،  كتبهم 

على  وتطلق  بالعربية   Tamar )تــامــار  التمر 

وللتيمن  بناتهم،  حل�شان  مًعا(  والتمر  النخيل 

واعــتــدال  اجلــمــال،  عــن  كناية  بخ�شوبتهن، 

التي  املــيــالد،  �شجرة  متثل  والنخلة  الــقــوام. 

ميالد  ذكــرى  ع�شية  بيت  كل  يف  تو�شع  كانت 

امل�شيح “عليه ال�شالم”، وكانت تزين بال�شموع 

ال�شماوية  الأجــرام  اإىل  ترمز  التي  والأ�شواء، 

عميًقا  ارتباًطا  النخيل  ارتبط  كما  املــنــرية. 

الر�شوم  يف  وا�شتخدم  الإ�شالمية  باحل�شارة 

�شفحات  وعلى  والبيوت  بامل�شاجد  الزخرفية 

التاأكيد  املقدمة  هذه  من  نهدف  املخطوطات. 

رمــًزا  الــقــدم  منذ  عــدت  قــد  النخلة  اأن  على 

مقد�ًشا عند خمتلف احل�شارات، وخا�شة بالد 

فيها  الإن�شان  بعقيدة  ات�شلت  فقد  الرافدين، 

ات�شال وثيًقا. ونكتفي بهذا يف جمال احلديث 

عن النخلة يف الرتاث الإ�شالمي لوجود الكثري 

املو�شوع  هــذا  تــنــاولــت  الــتــي  الــدرا�ــشــات  مــن 

باملزيد من التعمق والتو�شيح.

يف  املثمرة  الأ�شجار  واأهــم  اأ�شهر  النخلة  وتعد 

دون  طبيعية  ب�شورة  بكرة،  فيه  تنمو  العراق، 

غابات  كانت  البقاع  بع�س  ويف  اأحـــد،  عناية 

النخيل تغطي م�شاحات وا�شعة، ومتتد اإىل عدة 

دول  مقدمة  يف  العراق  ياأتي  هذا  وعلى  اأميال، 

من  اإنتاجه  كميات  ويف  نخيله،  عدد  يف  العامل 

نخيله  قدر   ،1985 لعام  اإح�شاء  ففي  التمور، 

اأعــداد  من   %  30 بن�شبة  نخلة،  مليون   32 بـ 

التمور  من  �شادراته  وبلغت  العامل،  يف  النخيل 

اأكر  وهناك  طن،  األف   65 حوايل   1973 عام 

من 2000 �شنف عاملي للتمر، يخت�س العراق 

وحدها  الب�شرة  تنفرد  �شنف،   600 بـ  منها 

بوجود اأكر من 350 نوًعا منها.

بــاأر�ــس  الــعــراق  ت�شمية  اأن  الباحثون  ويــوؤكــد 

ال�شواد جاءت “ملا فيه من نخل يتجلى للناظر 

النخيل  كان  فقد  �شواد”.  من  جمموعة  كاأنه 

وكان  و�شوارعها،  املــدن  �شواحي  يف  منت�شًرا 

وكان  الكبرية،  البيوت  �شاحات  يف  ا  اأي�شً يزرع 

�شعف  من  مبنية  اأكـــواخ  يف  ي�شكنون  الفقراء 

النخيل  غابات  الرحالة  ر�شد  ولقد  النخيل، 

فرنى  الكربى،  العراق  بحوا�شر  حتيط  التي 

تنكو اأنيهولتTinco M. Anijeholt ، ي�شري اإىل 

اأن بغداد تقع “و�شط غابة من النخيل”.

العراق  و�شط  قــرى  مــن  قرية  تكون  تكاد  ول 

فت�شري  النخيل،  زراعـــة  مــن  خالية  وجــنــوبــه 

طريقها  يف  اأنها   ،Lady Drowe درور  الليدي 

من الكوفة اإىل النجف مرت باحللة التي “بها 

بالكفل  مــرت  ثم  النخيل”،  ويكتنفها  مــزارع 

التي يوجد بها مرقد حزقيال النبي، “وللمرقد 

بني  تتعاىل  بي�شاء  ال�شكل  خمروطية  قبة  هذا 

فيها  يتكاثف  “منطقة  والتاجية  النخيل”. 

النخيل”، و”اأبو �شخر على مفرتق قناة تتفرع 

على  النخيل  ب�شاتني  تتوا�شل  ــفــرات،  ال مــن 

حافتها حتى اجلعارة”. “والكوفة ميناء نهري 

تقع على نهر الفرات، وتكتنفها خمائل النخيل 

جانبي  وعلى  املت�شوعة”،  والب�شاتني  العامرة 

وهي  با�شقات  “النخل  كربالء  احللة  طريق 

تطيف ببيوت القرويني”، وعلى مقربة من قبة 

دجله والعا�شمه بغداد مزارعه عراقيه عام 1930م
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“ت�شمى قبة ال�شت زبيدة... جامع تناثرت حوله 
قبور، وت�شامقت فيه اأ�شجار النخيل”.

ميهاي  انتباه  لفتت  التي  الظاهرة  نف�س  وهي 

ب�شاتني  وجـــود  فــالحــظ  احلــــداد،  اهلل  ف�شل 

خم�شة  “نحو  ممــتــدة  بــبــغــداد،  حتيط  نخيل 

ويف  جميال”.  “منظًرا  ذات  كيلومرتات” 

ب�شاتني  توجد  بغداد  م�شارف  على  الــرمــادي 

الأرا�شي  و�شط  اخل�شراء  “كاجُلزر  النخيل 

املحروثة”.

 J. R. Wellsted اإل اأن جيم�س رميوند ول�شيتد

داخل  النخيل  منو  وهو  اآخر،  اأمر  انتباهه  لفت 

مزينة  “امل�شاكن...  اأن  فــذكــر  بــغــداد  بــيــوت 

زرع  فقد  النافورات”.  اإحــدى  اأو  قليل  بنخيل 

العراقي اأ�شجار النخيل يف �شاحات البيوت، اأو 

داخل الغرف فتخرتق جذوعها ال�شقوف لتظلل 

ال�شطوح.

حتى  نخيلها  ــدد  ع ــدر  ق الــتــي  الــبــ�ــشــرة،  ويف 

الع�شرين  الــقــرن  مــن  ال�شبعينيات  منت�شف 

باركلي  �شاهد  نخلة،  مليون   13 مــن  بــاأكــر 

 22 يف  زارها  الذي   ،B. Raunkiaer رونكيري  

نخيل  مــزارع  الب�شر  مد  “على   ،1912 يناير 

كثيفة على جانبي النهر”.

ويجعل �شعد اأحمد الربيعة يف رحلته من الزبري 

للحج اإىل بيت اهلل احلرام، من نخيل الب�شرة 

من  ي�شاهده  ما  بني  مقارًنا  لالأمثال،  م�شرًبا 

فيها  “وراأينا  فيقول  الب�شرة،  ونخيل  نخيل، 

بنخل  ــزري  ي مــا  النخل  مــن  ق�شيعة(  )قــريــة 

جــودة  الــبــ�ــشــرة(  قــرى  )مــن  اخل�شيب  اأبـــي 

خالد  اأن  العراقي  الرتاث  يف  وجند  ون�شارة”. 

يقول  حيث  الب�شرة  بنخيل  يفاخر  �شفوان  بن 

»فاأما  مــروان  بن  امللك  عبد  الأمــوي  للخليفة 

فهي  النخل،  فمن  )الب�شرة(  عندنا  الرطب 

)ال�شام(،  منابته  يف  عندكم  كالزيتون  مباركة 

يف  هــذا  اأغ�شانه،  يف  كــذاك  اأفــنــانــه  يف  هــذا 

زمــانــه كـــذاك يف اأبــانــه، مــن الــرا�ــشــخــات يف 

الوحل، املطعمات يف املحل، امللقحات بالفحل، 

يخرجن اأ�شفاًطا واأو�شاًطا، كاأمنا ملئت رباًطا، 

ثم ينفلقن عن ق�شبان الف�شة، منظومة باللوؤلوؤ 

منظومة  الذهب  ق�شبان  تتبدل  ثم  الأبي�س، 

اأحمًرا  ياقوًتا  ت�شري  ثم  الأخ�شر،  بالزبرجد 

�شحاء،  من  �شنه  يف  ع�شال  ت�شري  ثم  واأ�شفًرا، 

ودونها  املــذاب،  حولها  اأنــاء،  ول  بقربة  لي�شت 

عن  مــرفــوعــة  الــذبــاب،  يقربها  ل  احلــــراب، 

الرجال،  كي�شة  يف  ذهًبا  ت�شري  ثم  الـــرتاب، 

ي�شتعان به على العيال«. ويقول عنه ابن الفقيه 

الهمذاين يف كتابه خمت�شر كتاب البلدان »اإن 

لأهل الب�شرة من النخيل واأنواع التمور ما عدم 

مثله يف جميع كور النخل«.

امل�شاحات  »الإنــ�ــشــان  يــرى  فال  الزبري  يف  اأمــا 

اإذ  املــنــازل،  �شطوح  اأعــلــى  مــن  اإل  اخلــ�ــشــراء 

اأ�شجار  يرى  اأن  هناك  من  ال�شخ�س  ي�شتطيع 

النخيل قائمة على �شواطئ �شط العرب«.

اإىل  الإ�شارة   G.G. Lorimer لورمير يفت  ومل 

اإىل  فاأ�شار  العراق،  مزروعات  �شمن  النخيل 

اأن “هنالك اأنواع عديدة من التمر، رمبا كانت 

مزارع النخيل املمتدة على �شفتي �شط العرب 

�شمال الب�شرة وجنوبها من اأروع مزارع النخيل 

ميال  م�شافة 30  اإىل  املزارع  ومتتد  العامل،  يف 

على جانبي املجرى القدمي لنهر الفرات �شمال 

ب�شبب  تتناق�س  ولكنها  وجنوبها،  احللة  مدينة 

حتويل نهر الفرات اإىل �شط الهندية، وهنالك 

منطقة كبرية من مزارع النخيل يف �شفاثة اإىل 

مــزارع  توجد  كما  كربالء،  مدينة  من  الغرب 

والكوفة  وكربالء  بغداد  مدن  حول  جيدة  نخيل 

واأماكن اأخرى”.

 ،Adrien Dupre دوبريه الفرن�شي  لحظ  وقد 

عليه  اأطــلــق  يثمر  ل  النخيل  مــن  نـــوع  وجـــود 

“نخالت عقيمة”. وهو الأمر الذي لفت انتباه 
بني  ال�شاحلية  املنطقة  يف  رونــكــيــري  بــاركــلــي 

نخيل  عليه   اأطلق  ولكنه  والكويت،  القطيف 

ال�شاحلية  املنطقة  يف  “يندر  فيقول  بـــري، 

النباتات،  وجـــود  القطيف  اإىل  الــكــويــت  مــن 

بع�س  يف  يــوجــد  اأنـــه  ولــو  ــاب،  ــش الأعــ� خا�شة 

اأ�شجار  مــن  جمــمــوعــات  املنخف�شة  املــنــاطــق 

هوبري   �شارل  كذلك  ولحظه  الربي”.  النخيل 

اإىل  فاأ�شار  كاف  قرية  حول   Charles Huber
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بري  نخيل  و�شجر  الآبار  بع�س  هنا  “يوجد  اأنه 

ل يثمر”. 

فرنى  للنظر،  ملفًتا  اأمــًرا  النخيل  غياب  وكان 

باركلي رونكيري، عندما زار العيينة بلدة حممد 

بن عبد الوهاب ي�شري اإىل اأنها: “مل تعد بلًدا، 

ومل تعد توجد فيها اأ�شجار النخيل”.

�لنخيل يف �لرت�ث �لعر�قي

ميتد عمر النخلة يف العراق، كما �شبق الذكر، 

لعمق تاريخه، فقد كان معروًفا ببالد الرافدين 

متاثيل  يف  النخلة  وظــهــرت  الــطــوفــان،  قــبــل 

التاريخ  فجر  قبل  جداريه  ور�شوم  ومنحوتات 

العراقيني  اهتمام  مــدى  ُيظهر  ممــا  املـــدون، 

لفائدتها  املــبــاركــة،  ال�شجرة  بهذه  الــقــدمــاء 

النخيل  اأن  درور  الليدي  وتذكر  القت�شادية، 

ال�شرق  ليايل  بقايا  اإل  لي�س  الب�شرة  مدينة  يف 

لقد  املدينة،  �شحر  اأ�شرية  “�شاأبقى  ال�شاحرة، 

وهي  البهيم،  الليل  يف  النخل  با�شقات  �شهدت 

املاء  �شفحات  على  ظاللها  فتعك�س  تت�شامق 

ولعل  ال�شاحرة”،  ال�شرق  ليايل  واإنها  البلورية، 

العبا�شي  اخلليفة  فخر  مع  يتوافق  القول  هذا 

يقول:  حيث  الب�شرة،  بنخيل  الر�شيد  هــارون 

“نظرنا فاإذا كل ذهب وف�شة على وجه الأر�س 
ل تبلغان ثمن نخل الب�شرة”.

على  جميل  فــوؤاد  لنا  ينقلها  قدمية  روايــة  ويف 

بالد  يف  درور  الليدي  لرحلة  ترجمته  هام�س 

قبل  ما  اإىل  روايتها  تعود  “حكاية  الرافدين، 

العراقيني  اأحـــد  �شئل  فلقد  امل�شيح،  مــيــالد 

القدامى: ما هي اأثمار بالدكم، فاأجاب التمر، 

ا�شتغرب  وملا  ا.  اأي�شً التمر  فاأجاب:  ماذا؟،  ثم 

اإننا  العراقي:  قال  اجلــواب،  هذا  من  ال�شائل 

ن�شتفيد من النخل فوائد عديدة، فاإننا ن�شتظل 

وتعلف  ثمرته،  ونــاأكــل  ال�شم�س،  وهــج  مــن  بــه 

ب�شعفه،  اأفراحنا  عن  ونعلن  بنواته،  موا�شينا 

ونتخذ من ع�شارته ع�شاًل وخمًرا، ون�شنع من 

وغريها  واحل�شران  الأواين  وخو�شه  جريده 

من الأثاث، ون�شنع من جذعه خ�شًبا ل�شقوفنا، 

واأعمدة لبيوتنا، ووقوًدا لطبخنا”.

كل  يف  النخيل  وجــود  اإىل  درور  الليدي  وت�شري 

مكان بالب�شرة، حيث ترى اأنها املكان املنا�شب 

ذلك  معللة  احلـــار،  واجلــو  املـــاء،  بها  لتوافر 

بوجود قنوات املاء بكرة، “وهي التي تهيئ ما 

اإن  العربي:  املثل  ويقول  واإيناعه،  زرعه  يالئم 

اأقدام النخلة يجب اأن تكون يف املاء وراأ�شها يف 

النار”.

مــدام  الفرن�شية  ذكـــرت  النخل  فــائــدة  وعــن 

بدل  الطبيب  “اأن   :M. dyoulafwa ديولفوا  

باأن  القول  اخت�شر  للنخل...  فائدة  يذكر  اأن 

لها  يدين  التي  هي  وحدها  والنخلة  النخلة، 

امل�شلمني  ول�شيما  حياتهم...  يف  ال�شرقيون 

بالدهم،  يف  مفخرة  وجــودهــا  يــعــدون  الــذيــن 

العن�شر  يكون  ثمرها  اإن  اإذ  ذلك  يف  غرو  ول 

املـــوؤرخ  يــقــول  و�ــشــرابــهــم.  طعامهم  يف  الأهـــم 

جمة،  فــوائــد  للنخل  اإن  القزويني:  املــعــروف 

واإنها رمز اخلري والربكة ل تنمو اإل يف الأقطار 

عليه  اهلل  )�شلى  النبي  عن  ويوؤثر  الإ�شالمية. 

فاإنها  النخل  عماتكم  اأكرموا  اأن  قوله:  و�شلم( 

هنا  والت�شبيه  اآدم”،  طينة  ف�شلة  من  خلقت 

من  الإن�شان  ت�شبه  اإنها  حيث  ومادًيا،  معنوًيا 

حيث: ا�شتقامة قدها، وطولها، وامتياز فحالها 

قطعت  ولو  باللقاح،  واخت�شا�شها  اإناثها،  عن 

راأ�شها هلكت، وجمارها مبنزلة املخ يف الإن�شان 

اإذا اأ�شابته اآفة هلكت، ومغ�شاة بالليف ال�شبيه 

ب�شعر اجل�شم يف الإن�شان. 

وعن اأهمية النخلة للبدوي، اأورد كا�شد الزيدي 

“اأ�شجار  اأن  الفرن�شيني  الــرحــالــة  عــن  نقاًل 

النخيل هي يف احلقيقة موجودة ب�شكل طبيعي 

و�شفها:  ب�شاأن  العربي  يبالغ  قــد  ــروف  ظ يف 

الأقدام يف املاء والراأ�س يف النار. اإنها الفاكهة 

املقد�شة للنبي حممد “�شلى اهلل عليه و�شلم” 

التي قال فيها: “قد�شوا النخلة لأنها عمتكم”. 

من  الإن�شان  خلق  اهلل  فاإن  عربية  لرواية  وتبًعا 
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املعطاءة،  الــزراعــيــة  باأر�شهم  ارتبطوا  فقد 

وا�شتفادت  زرعــهــم،  ثمار  وح�شدوا  فــزرعــوا 

احلوا�شر من اإنتاجهم الزراعي الوفري، فرنى 

اإىل  العرب  يق�شم   John Taylor تايلر   جون 

منهم:  فيذكر  وجودهم،  لأماكن  طبًقا  طبقات 

الذين  والــعــرب  )الــبــدو(،  ال�شحراء  عــرب 

الكبرية  الأنهر  �شفاف  على  الأر�ــس  يزرعون 

املدن  يف  يعي�شون  الذين  والعرب  )الفالحني(، 

على  ي�شكنون  الذين  العرب  “اأما  )احل�شر(، 

فاإنهم  والفرات”،  دجلة  النهرين:  �شفاف 

املوا�شي،  وتربية  النخيل  زراعــة  “يف  يعملون 

ال�شعري،  بزراعة  ويهتمون  الأر�ــس،  ويفلحون 

متناثرة  الفرات،  �شفاف  على  قراهم  وتنت�شر 

بني غابات النخيل، ومتتد الأرا�شي التي يعتنون 

ل  ال�شاطئ،  من  ميل  نحو  مدى  على  بزراعتها 

اأكر، تليها ال�شحراء اجلرداء”.

عن  احلــداد  اهلل  ف�شل  ميهاي  حتدث  وعندما 

“املدينة  هذه  اأن  اإىل  اأ�شار  الــزور  دير  مدينة 

تتاجر...  الفرات...  نهر  �شفاف  على  الواقعة 

على  يح�شلون  الــبــدو  لأن  والــقــمــح،  بالتمور 

حاجة خيولهم من الأعالف هنا، وتنمو �شجرة 

ب�شكل  املــبــاركــة،  ال�شحراء  �شجرة  النخيل، 

�شتة  اأو  خم�شة  النخلة  مــن  وتــتــدىل  طبيعي. 

 30 - منها 25  الــواحــد  الــعــذق  وزن  اأعـــذاق، 

كيلو غراًما، والتمر هو الغذاء اليومي للعربي، 

هي  اإن  عناية  اإىل  النخلة  حتتاج  ل  ذلك  وفوق 

اأ�شد  تقاوم  فهي  الأر�ــس،  يف  جذورها  غــرزت 

حــرارة  حترقها  وعبًثا،  فتًكا،  ال�شموم  ــاح  ري

كل  الثمار  �شاحبها  تعطي  ذلك  ومع  ال�شم�س، 

عام، والعناية تاأتي بعد الغر�س مبا�شرة، ويجب 

اأن  النادر  من  ولي�س  الوقت،  ذلــك  يف  �شقيها 

يجلب لها الطلع من اأماكن بعيدة حتى ل تبقى 

ال�شجرة دون ثمر، واإذا ما عا�شت النخلة عمًرا 

العي�س  ميكنها  اأعوام،  ع�شرة  الأقل  على  معيًنا 

دون اأية عناية”.

اهتماماته  كانت  فقد   ،S. B. Mile مايلز  اأما 

النخل  ذكــر  “اأن  مثاًل،  لحــظ  فقد  متعددة، 

يكفي  واحـــًدا  واأن  طــول،  قدًما   130 ينمو  قد 

هو  ا  اأي�شً والتمر  نخيل،  ب�شجرة  يحيط  طني 

مع  الغالب  يف  ت�شكل  التي  املف�شلة  الفاكهة 

اخلبز الغذاء الرئي�س للعرب”.

وعندما زار األويز موزيل  Alois Musil الأمري 

ابنه  زواج  موعد  عن  و�شاأله  ال�شعالن  ــوري  ن

اأن  اأ�شتطيع  ول  اأفهم  ل  “اإين  اأجــابــه  �شعود، 

عــازًبــا،  يظل  اأن  لفتى  ميكن  كيف  اأ�شتوعب 

تتزاوج،  والطيور  اللقاح  تن�شد  النخيل  ف�شجرة 

ا، وهذا حال اأبناء اآدم”. واحليوانات اأي�شً

حرفة زر�عة �لنخيل 

النخيل ينتمي اإىل الف�شيلة النخلية، وهي من 

على  تتفوق  لأنها  ال�شتوائية،  النباتات  ــواع  اأن

الأ�شجار الأخرى من خالل قدرتها على حتمل 

ارتفاع  حيث  من  القا�شية،  البيئية  الــظــروف 

املاحلة  والرتبة  احلــرارة،  درجــات  وانخفا�س 

توؤثر  خم�شة  رئي�شية  عوامل  وهناك  واجلفاف، 

احلرارة  درجة  هي:  النخيل،  اأ�شجار  منو  على 

املياه،  وكمية  والرياح،  والأمــطــار،  والرطوبة، 

والرتبة، وعن تاأثري العوامل اجلوية يف النخيل 

 Philippe de الكرملي   فيليب  الأب  يــذكــر 

كان  النخيل  اإن  يل  “قيل  قد  اأنــه   la Trinite

يغطي النهر اإىل قبل ع�شرين �شنة، لكن ال�شتاء 

فلم  قتلها  اأعــوام  ب�شعة  تكرر  الذي  القار�س، 

يعد لها وجود”.

نظًرا  النخيل  لزراعة  ت�شلح  ل  مناطق  وهناك 

“ت�شغل  درورر  الليدي  فتذكر  تربتها،  لظروف 

الــعــراق(  جــنــوب  )يف  الأهـــــوار،  اأو  البطائح 

يكاد  ول  الأر�ــس،  من  وا�شعة  �شا�شعة  م�شاحة 

النخل ينمو فيها اأبًدا،... وينبت الق�شب فيها 

بكرة”. بينما كان لباركلي رونكيري راأي اآخر، 

فيذكر اأنه ورفاقه قد مروا “على واحة القرنة 

الغنية بنخيلها الفاخر”.

الــزراعــيــة،  مبهنهم  الــعــراقــيــون  ا�شتهر  وقــد 

واإنتاجهم  عامة،  الوفري  الــزراعــي  واإنتاجهم 

ب�شكل  �شاهموا  فقد  خا�شة،  التمور  من  املميز 

كانت  التي  الزراعية  املهن  يف  وفاعل  ملحوظ 

فامتهنوا  لــهــم،  الأول  الـــرزق  م�شدر  ت�شكل 

العراق،  به  ا�شتهر  الذي  النخيل،  �شجر  زراعة 
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بع�س  وتنال  نخلة،  من 700  يقارب  ما  لتلقيح 

وطلع  الفحولة،  حيث  من  �شمعة  النخيل  ذكور 

هذا النوع ي�شاوي ب�شع دولرات، وتثمر النخلة 

عاًما،  ع�شر  ثمانية  تبلغ  عندما  طبيعي  ب�شكل 

وعندئذ ميكن اأن ي�شل اإنتاجها من التمر اإىل 

300 رطل يف ال�شنة”. 

كتب  اأحــد  “يف  قــراأ  قد  اأنــه  اإىل  نيبور  واأ�ــشــار 

�شاءوا  اإذا  الب�شرة  يف  العرب  اأن  الــرحــالت 

غر�س نخلة جديدة فاإنهم يعمدون اإىل تكدي�س 

ب�شكل  وي�شعونها  التمر،  نوى  من  كبرية  كمية 

على  الأخــرى  فوق  الواحدة  اأهــرام،  جمموعة 

هذا  كــل  يبذلون  ل  فاإنهم  الآن  ــا  اأم ـــس،  الأر�

اجلهد، اإذ على العك�س من ذلك تغر�س النخلة 

من نواة واحدة، بل اإن احلاجة مل تدع حتى اإىل 

زرع النواة لتوفر الف�شائل بدرجة كافية”.

النخيل مقيا�س للملكية

الأول  املعنى  هو  النخيل،  ب�شاتني  امتالك  كان 

الفالح  ثــروة  �شارت  حتى  الــعــراق،  يف  للراء 

فرنى  اأر�ــشــه،  يف  النخيل  اأ�شجار  بعدد  تقدر 

يذكر   M. Von Oppenheim اأوبنهامي ماك�س 

النخيل:  “واحات  متلك  احلويطات  قبيلة  اأن 

اأكــرب  ومــن  والــ�ــشــرمــة،  واخلــريــبــة،  العينونة، 

يبدو  طقيقة،  اأبــو  ال�شيوخ  عائلة  هنا  املالكني 

بني  لأمهم،  اأجدادهم  من  الوراثة  طريق  عن 

والعناية  الأمالك  هذه  ا�شتثمار  ويتوىل  عقبة، 

بها فالحون ح�شب الطريقة املاألوفة”. 

ويرى ميهاي ف�شل اهلل احلداد اأن “نخلة التمر 

فامتالك  للعربي،  املحرج  الهدوء  لهذا  �شمانة 

يكفي  تــاأجــريهــمــا  وكــذلــك  نخلتني  اأو  نخلة 

متاأمال  احلكيم  بهدوء  اإليها  ينظر  لإعالته، 

يت�شلق  يعيله،  من  اإىل  ينظر  كمن  عمل  دون 

جذعها الر�شيق برباعة ال�شنجاب اإذا ما دعت 

احلاجة”.

حياة  يف  النخل  قيمة  على  دلــيــل  اأبــلــغ  ولــعــل 

تدفعها  كانت  التي  الإتــاوات  قيمة  اأن  البدوي، 

لديهم  “مبا  تقدر  كانت  القبائل  ل�شيوخ  القرى 

البدو،  اإىل  به  املوكل  والغنم  التمر  نخيل  من 

و...، تبلغ القيمة اأربعة قرو�س عن كل �شجرة، 

بينما تعفى منها الأ�شجار التي يقل عمرها عن 

�شبع �شنوات”.

 John Jacob هي�س  جــاكــوب  جوهن  وي�شري 

العمل  مــن  ــوع  ن “هو  ال�شبيل  اأن  اإىل   Hess

التمر،  مــن  بكمية  للفقراء  الــتــربع  اخلـــريي: 

اأ�شجار  مــن  كــثــرًيا  ميلك  رجــل  ميــوت  عندما 

كانت  واإذا  �شجرات،  ثالث  تخ�ش�س  النخيل 

�شنة  كل  للفقراء،  واحــدة،  �شجرة  قلية  ملكيته 

كي�س  يف  حم�شولها  يو�شع  رم�شان،  �شهر  يف 

التمر اأمام اخليمة. وعند احل�شر يف �شلة اأمام 

اجلامع، لكي ياأكل منه املحتاجون”.

الكويت  �شيخ  ال�شباح  مــبــارك  ال�شيخ  وكــان 

)جنوب  الفاو  يف  كبرية  نخل  مزرعة  “ميلك 
قوية  اأ�شباب  لديه  كانت  فقد  ولهذا  العراق(، 

وهو  العرب”.  �شط  اإىل  نفوذه  منطقة  ليمد 

 Dickson,  ديك�شون ذكره  الذي  نف�شه  ال�شيء 

التمور  “ب�شاتني  اأن  اإىل  اأ�شار  عندما   H. R. P

عائلة  اأي  الكويت،  يف  ال�شيوخ  لعائلة  التابعة 

العرب،  �شط  يف  الأمــالك  هذه  تقع  ال�شباح، 

وتدار منذ �شنني عديدة من قبل حاكم الكويت 

نف�شه، ويقوم بكل ما يلزم بتوزيع ما تدر به على 

بهادر  حميد  نــواب  اإليه  واأ�شار  امل�شتحقني”. 

الكاظميه املقد�شه عام 1920م الحتالل الربيطاين 1917م..
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الذي  وحاكمها  الكويت  عن  حديثه  معر�س  يف 

على  النخيل  ب�شاتني  من  كبرًيا  عدًدا  “ميتلك 
�شفتي �شط العرب”. 

وقد امتلك كذلك �شيخ املحمرة ب�شاتني نخيل يف 

الب�شرة، فيذكر ماك�س اأوبنهامي اأن “خزعل... 

كان  لأنه  العثمانيني،  مع  جيدة  عالقات  يقيم 

ل�شط  اليمنى  ال�شفة  على  نخيل  ب�شاتني  ميلك 

العرب واأرا�شي يف الب�شرة...، وال�شيخ مبارك 

ا كانت له اأمالك على ال�شط”.  اأي�شً

وقد قدم لنا �شارل هوبري �شعر النخلة يف بريدة 

عندما اأ�شار اإىل اأن ال�شيخ نا�شر �شيخها يرغب 

بواحة  موجود  به،  خا�س  نخيل  ب�شتان  بيع  يف 

ملكيات  “ت�شم  التي  لــربيــدة  التابعة  اخلــب 

ت�شم  اأروعها  من  نا�شر  ال�شيخ  ملكية  رائعة. 

اأنها  اأي  �شنة،  �شتني  عمرها  يبلغ  نخلة   700

يف عز حيويتها. وهو ميلكها منذ ثالثني عاًما، 

املياه،  لتناق�س  نظًرا  بيعها  على  عازم  ولكنه 

وقد عر�س عليه هاو حالًيا خم�شة اآلف ريال اأي 

حوايل 20000 فرنك، مما يجعل �شعر النخلة 

الواحدة اأكر من �شبعة ريالت بقليل. يف حائل 

يبلغ �شعر النخلة اإجمال ع�شرة ريالت. ي�شتفيد 

ال�شيخ نا�شر من هذه امللكية دخال �شنوًيا يبلغ 

2000 فرنك تقريًبا، ويجعله هذا املبلغ رجال 

ثرًيا يف الق�شيم”.

وعندما ذهب للعال كذلك مل يفته اأن يذكر لنا 

اأن اأ�شعار النخيل بها ترتاوح “ما بني 8 ريالت 

و20 ريال وفق الو�شع، واإذ تعطي النخلة دخال 

�شنوًيا متو�شًطا بقيمة 4 ريالت، فاإننا جند هنا 

اأنا�ًشا اأثرياء. ف�شيخ ال�شوق ال�شمالية عمار بن 

عبد الغني بن بدير ميلك 400 نخلة”. 

وفعل ال�شيء نف�شه عندما ذهب اإىل واحة خيرب 

فذكر اأن “قيمة النخلة يف خيرب ل تتجاوز ريال 

اأو ريال ون�شف الريال، وهذا الأمر يعطي فكرة 

عن تدين نوعية الإنتاج، نتذكر اأن هذه القيمة 

والعال  تيماء  ويف  ريـــالت،   10 حائل  يف  تبلغ 

ت�شل حتى اإىل حدود 20 ريال”. 

بع�س  مع  تناق�س  عندما  اأنــه  ديك�شون  ويذكر 

والــ�ــشــراعــات  اخلــالفــات  عــن  الــبــدو  م�شايخ 

والغزوات الع�شائرية، ورغب يف توقفهم عنها، 

منعتنا  “اإذا  قالوا:  هذا  على  تعليًقا  البدو  فاإن 

من القيام بالإغارات لك�شب عي�شنا، ول زراعة، 

فكيف  نخيل،  اأ�شجار  عندنا  ول  لنا،  جتارة  ول 

لنا اإذن اأن نعي�س؟”. 

رحلة  �شاحب  لنا  فــقــدم  التمر  اأ�ــشــعــار  اأمـــا 

الب�شرة  يف  لل�شعر  منوذج  حدود،  �شياحتنامة 

مو�شًحا اأن كل كارة متر يف الب�شرة تعادل األف 

التمر  من  كــارة  كل  “وقيمة  ا�شطنبول،  اأوقية 

معدل  واأن  �شامًيا،  اإىل 130  �شامًيا  ت�شاوي 30 

ذلك من القيمة يبلغ 50 �شامًيا تقريًبا، وبهذا 

اأن  باعتبار  قر�س   400 املعدلة  الــكــارة  تكون 

ال�شامي 8 قرو�س، وهذا هو ال�شعر العام للتمر، 

ويحتمل الزيادة والنق�شان”.

�لنخيل غذ�ء و�شيافة

كن كالنخيل �شاخًما عن �حلقار�ت 

يرمى باحلجر فريمي �أطيب �لثمر�ت

)�شاعر عربي(.

قد يظن البع�س اأن التمر فقط، هو الذي ميكن 

اأن ي�شتخدم كغذاء اآدمي، ولكن من ف�شل اهلل 

يف  للغذاء  كم�شدر  النخلة؛  عطاء  عظم  اأنــه 

قد  مثال،  النخل  فجمار  منها،  عديدة  اأجــزاء 

الأكــالت،  بع�س  يف  ي�شتعمل  اأو  مبا�شرة  يوؤكل 

كبرًيا  دوًرا  غذائية  كقيمة  لعب  التمر  لكن 

اعتمد  حيث  الــقــدم،  منذ  الإنــ�ــشــان  حياة  يف 

يقل  ل  والتمر  ال�شحراء،  بدو  من  كثري  عليه 

احلبوب  من  غريه  عن  العراقيني  عند  اأهمية 

والأ�شماك،  اللحوم  ي�شارع  اإنه  بل  والبقوليات، 

يوؤكل  ــدرة،  ــق وال الن�شاط  اجل�شم  مينح  فهو 

م�شحوًقا،  اأو  وجمفًفا  نا�شج،  وغــري  نا�شًجا 

النخيل  اأهمية  �شرتابو  ذكر  ولقد  اأخ�شًرا،  اأو 

للعراق القدمي بقوله “جتهزهم النخلة بجميع 

حاجاتهم عدا احلبوب”. ولهذا احتل التمر مع 

التغذية  يف  اأ�شا�شية  مكانة  واملاعز  الإبل  حليب 

عند البدو، حيث ي�شري اأوبنهامي اإىل اأن التمور 

التي  النخيل  مناطق  يف  اأ�شا�شًيا  “غذاء  متثل 

ت�شمل �شمال بالد ما بني النهرين و�شوريا”.
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ونرى باركلي رونكيري يذكر يف اأكر من مو�شع 

والقهوة،  والتمر  اللن  على  م�شايفته  متت  اأنه 

التي  املــ�ــشــاحلــات  جمال�س  يف  يــقــدم  اإنـــه  بــل 

اخلبز  وطعموا  اللن  “اجلميع  خاللها  يتناول 

تبادلوا  ذلك  بعد  ثم  القهوة،  و�شربوا  والتمر 

القبالت على الوجوه والروؤو�س مما اأكد على اأن 

حادثة الليلة ال�شابقة قد ن�شيت متاًما”. بل اإن 

ال�شحراء  يف  �شهوًرا  يتعاي�س  ظل  هوبري  �شارل 

على التمور وحدها.

وثمار النخيل هي الفاكهة الطازجة التي حتتل 

ال�شتوائية  الفواكه  قائمة  يف  مرموًقا  مركًزا 

يف  القمة  حتتل  اأنــهــا  كما  ال�شتوائية،  و�شبه 

التمور  قيمة  وعــن  املجففة،  الــفــواكــه  قائمة 

الغذائية تذكر الليدي درور اأن “معدل ال�شعرة 

 1275 منه  الــبــارون  يبعثها  الــتــي  احلــراريــة 

غذائية،  مــادة  لأيــة  ن�شبة  اأعلى  وهــي  �شعره، 

ويحتوي التمر على جميع العنا�شر التي يتاألف 

واأمالح  و�شحم  زلل  من  املغذي  الطعام  منها 

�شهل  مــركــب  يف  وال�شكر  الــهــيــدروكــربــونــات 

اله�شم والتمثيل، ومادته ال�شكرية قابلة للتبلور 

لي�شنع ال�شكر منها، كما تو�شلت الأبحاث اإىل 

اإمكانية ا�شتخراج م�شحوق )الداتامني(، الذي 

ي�شبه م�شحوق الكاكاو منه”.

ال�شائعة  املــعــروفــة  الــغــذائــيــة  املــ�ــشــادر  ومــن 

التمور  منتجات  كاأهم  القدم  منذ  ال�شتعمال 

“الدب�س”، اأو ع�شل البلح، الذي كان يقوم مقام 
�شناعة  يف  ي�شتخدم  كــان  كما  حالًيا،  ال�شكر 

اأنواع كثرية من احللويات، واملاأكولت ال�شعبية، 

والــطــحــني،  ال�شمن  مــع  الــتــمــر  بخلط  وذلـــك 

ليعطي نوًعا من احللوى لذيذة الطعم، وميكن 

التمور  مــن  طبيعية  ب�شورة  عليه  احل�شول 

التامة الن�شج بتهيئة الظروف املالئمة لذلك، 

فرنى نيبور ي�شري اإىل اأن جميع اأ�شناف التمور 

العراقية “ت�شتخدم ل�شنع الدب�س الذي يتناوله 

الطعم  احللو  النوع  ولكن  اخلبز،  مع  الأعــراب 

اأن�شبها  هو  باحلالوة  وامل�شمى  التمور  هذه  من 

ل�شنعه”، وع�شل البلح ذو منزلة غذائية رفيعة 

لعلو مكانته وطهارة م�شدره.

اعتماد  اإىل  يذهب  �شتاين  لوثر  الأملــاين  اإن  بل 

البدوي اعتماًدا كامال على الدب�س يف طعامه، 

ب�شيط  العتيادي  البدوي  طعام  “اإن  فيقول: 

يف  فهو  ــًدا،  زهــي طعاًما  يكون  ويــكــاد  للغاية، 

الغالب يقتات كل يوم وجبتني: يف ال�شباح ب�شع 

حبات من التمر ي�شرب معها �شيًئا من احلليب، 

واأحياًنا يتناول رغيًفا من اخلبز يغم�شه ب�شيء 

من الدب�س، وهو نوع من ع�شري التمر اأو ع�شري 

امل�شم�س املكثفني”.

للحيوانات،  كعلف  النوى  العراقيون  وا�شتخدم 

ال�شلبة،  التمر  “نواة  اأن  نيبور  كار�شن  فذكر 

لعلف  حتــفــظ  بـــل  ـــرمـــى،  ت ل  الأخـــــــرى  هـــي 

احليوانات... والفوائد املتعددة ملختلف اأجزاء 

النخلة معلومة منذ مدة طويلة”.

جيم�س  اإن  بل  ذلــك،  على  ــر  الأم يقت�شر  ومل 

النخيل  �شعف  اأن  اإىل  ي�شري  ول�شتيد  رميوند 

حديثه  فعند  واخليول،  لالإبل  كغذاء  ي�شتخدم 

عن بغداد ي�شري اإىل اأن “هناك جمموعات من 

البع�س  وكــان  ناحية،  كل  يف  ُتــرى  كانت  الإبــل 
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منها بارًكا وهو حممل بالأثقال، ويجاأر حماول 

النهو�س، يف حني اقرتب البع�س من هذه الإبل 

بينما  منفرد،  قطيع  يف  �شغار  فتيان  يقودها 

فوق  ت�شري  اخلــيــل  مــن  ف�شائل  هــنــاك  كــانــت 

ال�شهول يف جميع الأرجاء، وهي ت�شتمع بق�شم 

�شعف النخيل”.

املــاأثــورات  جملة  الأح�شاء”،  منطقة  يف  فية 

ال�شعبية، العدد 43، )يوليو 1996(.

�مل�شادر و�ملر�جع باللغة �لعربية 

ال�شعبي  الــرتاث  ن�شر:  الرحيم  عبد  �  اأحمد 
الرتاث  مركز  )الدوحة:  الرحالت،  اأدب  يف 

اخلليج  لــــدول  ــاون  ــع ــت ال ملجل�س  الــ�ــشــعــبــي 

العربية، 1995(.

الغربيون  الــرحــالــة  حــجــر:  حمــمــود  �  جــمــال 
احلديث،  الع�شر  يف  الإ�شالمي  امل�شرق  يف 

اجلامعية،  املــعــرفــة  دار  ــكــنــدريــة:  )الإ�ــش

.)2008

من  احلــاج  رحلة  الربيعة:  اأحمد  بن  �  �شعد 
الــدار  ــريوت:  )ب احلــرام،  البلد  اإىل  الزبري 

العربية للمو�شوعات، 2011(.

قبل  العرب  ومعتقدات  اأديــان  دغيم:  �  �شميح 
اللبناين،  الفكر  دار  ـــريوت:  )ب ــالم،  ــش الإ�

.)1995

�  عاطف حممد اإبراهيم؛ حممد نظيف حجاج 
رعايتها  زراعــتــهــا،  الــتــمــر...  نخلة  خليف: 

)الإ�شكندرية:  العربي،  الوطن  يف  واإنتاجها 

من�شاأة املعارف، 1993(.

النخيل  مو�شوعة  الفتاح:  عبد  اأحمد  �  �شحاتة 
للن�شر  الطالئع  دار  )الــقــاهــرة:  والــتــمــور، 

والتوزيع، 2000(.

العراق،  تاريخ  يف  النخل  الــعــزاوي:  �  عبا�س 
)بغداد: مطبعة اأ�شعد، 1962(.

ما�شيها  التمر  نخلة  البكر:  اجلــبــار  �  عبد 
ـــــدار الــعــربــيــة  ــــــريوت: ال وحــا�ــشــرهــا، )ب

للمو�شوعات، 2002(.

العرب  تــاريــخ  نـــوار:  �شليمان  العزيز  �  عبد 

)القاهرة:  العراق،  الأول:  اجلزء  احلديث 

اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية، 1976(.

يف  والــتــمــور  النخيل  الــدبــاغ:  الــوهــاب  �  عبد 
العراق، )بغداد: مطبعة �شفيق، 1969(. 

�  عماد حممد ذياب احلفيظ: النخيل والتمور 
دار  )عمان:  والإ�شالمي،  العربي  الرتاث  يف 

الياقوت للن�شر والتوزيع، 2002(.

�  عو�س البادي: الرحالة الأوروبيون يف �شمال 
ووادي  اجلــوف  )منطقة  العربية  اجلزيرة 

الدار  )بــريوت:   ،1922-1845 ال�شرحان( 

العربية للمو�شوعات، 2002(.

ــزء  ــي، اجل ــوراب ــم ــون: �ــشــريــعــة ح ــن �  نــائــل ح
الثاين، )دم�شق: دار املجد للطباعة والن�شر، 

.)2005

ودواء،  غـــذاء  الــتــمــر  ــــرتك:  ال فــتــاح  �  نــهــاد 
)القاهرة: �شم�س للن�شر والتوزيع، 2008(.

مذكرات  يف  بــغــداد  الــزيــدي:  كا�شد  �  وليد 
املناهج  دار  )عــمــان:  الفرن�شيني  الرحالة 

للن�شر والتوزيع، 2009(.

اجلــزء  الــبــلــدان،  معجم  احلــمــوي:  �  يــاقــوت 
اخلام�س، )بريوت: دار �شادر، 1977(.

�  يحيى �شامي: ال�شرك اجلاهلي واآلهة العرب 
الــعــربــي،  الــفــكــر  دار  ــــريوت:  )ب املــعــبــودة، 

.)1993

كتب معربة

�  الأب فيليب الكرملي: الرحلة ال�شرقية لالأب 
بطر�س  ترجمة   ،)1629( الكرملي  فيليب 

)لندن:  العراق،  يف  اأوروبيون  رحالة  حداد، 

دار الوراق للن�شر املحدود، 2007(.

والفرات،  دجلة  �شفاف  على  درور:  �  الليدي 
الوراق  �شركة  )لندن:  جميل،  فــوؤاد  ترجمة 

للن�شر املحدودة، 2008(.

�  األويز موزيل: يف ال�شحراء العربية، رحالت 
ومغامرات يف �شمال جزيرة العرب 1908-

ظبي:  )اأبو  املالح،  الإله  عبد  ترجمة   ،1915

هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث، 2010(.

حياتي  والــغــرب:  ال�شرق  �شيمل:  مــاري  �  اآنــا 
ال�شالم  عبد  ترجمة  �شرقية،   – الــغــرب 

للثقافة،  الأعلى  املجل�س  )القاهرة:  حيدر، 

.)2004

العربية  ــرة  اجلــزي عــرب  رونــكــيــري:  �  بــاركــلــي 
حممد  من�شور  ترجمة  جــمــل،  ظهر  على 

العبيكان،  مكتبة  )الــريــا�ــس:  اخلــريــجــي، 

.)1999

بغداد،  و�شف  بكنكهام،  رحلة  �  بكنكهام: 
باأقالم  بغداد  حــالوي،  علي  حممد  ترجمة 

رحالة، )لندن: دار الوراق للن�شر املحدودة، 

.)2007

�  تايلر: رحلة تايلر اإىل العراق، ترجمة بطر�س 
)لندن:  العراق،  يف  اأوروبيون  رحالة  حداد، 

دار الوراق للن�شر املحدود، 2007(.

العراق،  يف  هولندي  رحلة  اأنيهولت:  �  تنكو 
يف  اأوروبــيــون  رحــالــة  ب�شري،  مــري  ترجمة 

املحدود،  للن�شر  الوراق  دار  )لندن:  العراق، 

.)2007

الفرن�شي  رحلة  تافرنييه:  بابتي�شت  �  جــان 
تافرنييه اإىل العراق يف القرن ال�شابع ع�شر، 

فرن�شي�س،  وب�شري  عــواد،  كوركي�س  ترجمة 

ــــدار الــعــربــيــة لــلــمــو�ــشــوعــات،  )بـــــريوت: ال

.)2006

�شنة  الــعــراق  اإىل  رحلتي  بكنغهام:  �  جم�س 
اجلزء  التكريتي،  طه  �شليم  ترجمة   ،1816

الثاين )بغداد: مطبعة اأ�شعد، 1969(.

اجلزيرة  و�شط  بدو  هي�س:  جاكوب  �  جوهن 
واأغـــــان(،  حــكــايــات  تــقــالــيــد-  )عادات– 

ترجمة حممود كبيبو، تقدمي حممد �شلطان 

العتيبي )بغداد: دار الوراق للن�شر املحدودة، 

.)2010

بغداد  اإىل  فريزر  رحلة  فريزر:  بيلي  �  جيم�س 
�شنة 1834، ترجمة جعفر اخلياط )بريوت: 

الدار العربية للمو�شوعات، 2006(.

بغداد  اإىل  رحلتي  ول�شتيد:  رميوند  �  جيم�س 
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يف عهد الوايل داود با�شا، ترجمة �شليم طه 

التكريتي، )بغداد: مطبعة ثويني، 1984(.

-1897 العراق  اإىل  دوبريه  رحلة  �  دوبريه: 
1809، ترجمة الأب بطر�س حداد، )بغداد: 

�شركة بيت الوراق للن�شر املحدودة، 2011(.

دار  )بـــريوت:  ال�شحراء،  عــرب  �  ديك�شون: 
الفكر املعا�شر، 1996(.

اجلزيرة  يف  الغربيون  الرحالة  بدول:  �  روبن 
ن�شيف،  اأدم  اهلل  عبد  ترجمة  الــعــربــيــة، 

)الريا�س: املرتجم، 1989(.

العربية  اجلــزيــرة  يف  رحلة  هــوبــري:  �  �ــشــارل 
اإلي�شار  ترجمة   ،1882-1878 الو�شطى 

والــتــوزيــع،  للن�شر  كتب  ـــريوت:  )ب �ــشــعــادة، 

.)2003

رحلته  يف  نيبور  م�شاهدات  نيبور:  �  كار�شن 
ترجمة  �شنة 1765،  احللة  اإىل  الب�شرة  من 

املعرفة،  دار  )بغداد:  العمري،  هادي  �شعاد 

.)1955

يف  العراق  اإىل  نيبور  رحلة  نيبور:  �  كار�شن 
ح�شني  حممود  ترجمة  ع�شر،  الثامن  القرن 

الأمني )بغداد: �شركة دار اجلمهورية للن�شر 

والطبع، 1965(.

ال�شمايل،  جند  جــوارمــاين:  كالوديو  �  كارلو 
الق�شيم،  يف  ُعنيزة  اإىل  القد�س  من  رحلة 

اأبو  هيئة  ظبي:  )اأبــو  اإيب�س،  اأحمد  ترجمة 

ظبي للثقافة والرتاث، 2009(.

كا�شباروا  الإيطايل  رحلة  بالبي:  �  كا�شبارو 
 – عنه   – ـــزور  ال ــر  دي  – حلب  اإىل  بالبي 

الفلوجة – بغداد �شنة 1597، ترجمة بطر�س 

للمو�شوعات،  العربية  الدار  )بريوت:  حداد 

.)2008

�شمر  قبيلة  �شيخ  اإىل  رحلة  �شتاين:  �  لوثر 
م�شعان الفي�شل اجلربا �شنة 1962، ترجمة 

الدار  )بــريوت:  املوؤ�ش�شة  يف  الرتجمة  ق�شم 

العربية للمو�شوعات، 2011(.

الق�شم  ــج،  ــي اخلــل ــل  ــي دل ج.:  ج.  �  لـــورميـــر 
ديوان  )الدوحة:  الثالث،  اجلزء  اجلغرايف، 

اأمري دولة قطر، 2002(.

�  ليدي اآن بلنت: رحلة اإىل جند مهد الع�شائر 
دار  )دم�شق:  اإيب�س،  اأحمد  ترجمة  العربية، 

املدى للثقافة والن�شر، 2005(.

�  مــاكــ�ــس فــرايــهــري فـــون اأوبــنــهــامي: الــبــدو، 
الأردن   – �شيناء   – فل�شطني  الثاين:  اجلزء 

)لندن:  كبيبو  حممود  ترجمة  احلــجــاز،   -

�شركة دار الوراق للن�شر املحدودة، 2007(.

�  ماك�س فرايهري فون اأوبنهامي: البدو، اجلزء 
“عرب�شتان”،  اإيـــران  خوز�شتان-  الــرابــع: 

دار  �شركة  )لــنــدن:  كبيبو  حممود  ترجمة 

الوراق للن�شر املحدودة، 2007(.

وبالد  �شمر  ديار  اإىل  رحلة  اأوبنهامي:  �  ماك�س 
حممود  وتدقيق  مراجعة  اجلــزيــرة،  �شمال 

كبيبو، )بغداد: دار الوراق للن�شر، 2007(.

املتو�شط  البحر  من  اأوبنهامي:  فون  �  ماك�س 
حممود  ترجمة  و�شوريا،  لبنان  اخلليج:  اإىل 

املحدودة،  للن�شر  الــوراق  دار  )لندن:  كبيبو 

.)2008

مــدام ديــولفــوا من  ــولفــوا: رحلة  �  مــدام دي
1881م/  ــداد  ــغ وب الــبــ�ــشــرة  اإىل  املــحــمــرة 

)بريوت:  الب�شري،  علي  ترجمة  1299هـ، 

الدار العربية للمو�شوعات، 2007(.

بالد  اإىل  رحلتي  احلــداد:  اهلل  ف�شل  �  ميهاي 
الرافدين وعراق العرب، ترجمة ثائر �شالح 

)بريوت: كتب للن�شر والتوزيع، 2004(.

اإىل  رحلة  بــهــادر:  جونك  يــار  حميد  �  نــواب 
بغداد  الــديــن،  �شعد  كاظم  ترجمة  بــغــداد، 

للن�شر  ــوراق  ال دار  )لندن:  رحالة،  باأقالم 

املحدودة، 2007(.

اأهــوار  عــرب  اإىل  رحلة  في�شجر:  �  ويلفريد 
العراق، )بريوت: الدار العربية للمو�شوعات، 

.)2006

مقالت يف دوريات

بالدي”،  علم  هي  “النخلة  ل�شو:  �  اأدمـــون 
)�شباط   14-13 العدد  ميزوبوتاميا،  جملة 

.)2008

�  ب�شام طالب: “النخلة �شجرة العرب املباركة 

و�شيدة ال�شجر”، جملة الدوحة، العدد 117، 

)�شبتمرب 1985(.

�  جريدة ال�شيا�شة )الكويت(، ال�شنة 7، العدد 

1491، 9 اأغ�شط�س 1973.

يف  النخيل  “خو�س  ح�شن:  حممود  �  �شليمان 

ال�شعبية،  املاأثورات  جملة  العربي”،  الرتاث 

العدد 44، )اأكتوبر 1996(.

من 13  الب�شرة  “نخيل  العزيز:  عبد  �  طالب 

مليونني”،  من  اأقــل  اإىل   1977 عــام  مليوًنا 

)�شباط   16 ــعــدد  ال مــيــزوبــوتــامــيــا،  جمــلــة 

.)2009

النخلة  “ت�شوير  النعيم:  اهلل  عبد  �  م�شاري 

يف النقو�س الزخرفية يف منطقة الأح�شاء”، 

)يوليو  العدد 43،  ال�شعبية،  املاأثورات  جملة 

.)1996

والبيئة...  “النخيل  احلمداين:  جرب  �  حممد 

ميزوبوتاميا،  جملة  الدائم”،  العراق  نفط 

العدد 11، )ني�شان 2007(.

ال�شجرة  تلك  “النخلة  مهنا:  نا�شر  �  ي�شرى 

العدد  القطرية،  ال�شرق  جريدة  املباركة”، 
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