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غـــذاء.. اإيـــواء.. ودواء..

 تقـــديـــم 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ما اح�ضن هذا املو�ضوع الذي اختاره الأ�ضتاذ خمي�س بن جمعه املويتي لكتابه هذا وهل �ضيء اف�ضل 

من اأمنا وعمتنا النخلة للعرب وبالأخ�س اأهل اجلزيرة العربية.

اإن النخلة منها غذاوؤنا وفرا�ضنا وبيتنا وطعام حيواناتنا ووقود طعامنا ل يوجد جزء منها اإل وقد 

ا�ضتفدنا منه.

اإن الأ�ضتاذ خمي�س بن جمعه املويتي قد نذر نف�ضه ليدون بقلمه الوطني كل �ضيء ارتبط به الإن�ضان 

الُعماين على هذا الوطن الغايل  وكتابه هذا عن النخلة يتوج به كتبه التي تناول فيها كل �ضيء عن 

ُعمان وفنونها وحرفها ومقتنيات �ضعبها بحرية كانت اأو زراعية اأو حيوانية وطرق ا�ضاليب حياتهم.

اإنه ابو الفنون ال�ضعبية  فهو قائد يف الرزحة  وله باع  اأنه نقول عنه:  اإن الأ�ضتاذ خمي�س يحق لنا 

طويل يف التغرود  وامليدان  وامل�ضبع وغريها من الفنون ال�ضعبية الُعمانية وقد الف كتبا يف هذه الفنون،

 وكما  اأنه يعترب مرجعا يف هذه الفنون اإن من يكون نهجه وهدفه تدوين تراث هذا الوطن األ يحق 

له اأن يتبنى وتوفر له كافة ال�ضبل املادية واملعنوية لتحقيق ما ي�ضبو اإليه من ح�ضر وجمع فنون وتراث 

وعادات وتقاليد وقيم هذا ال�ضعب الُعماين من م�ضندم وحتى ظفار:

الكوادر  من  واأمثاله  خمي�س  الأ�ضتاذ  من  ن�ضتفيد  اأن  علينا  فاإذاً  تتكرر،  لن  والقدرات  املواهب  اإن 

الُعمانية التي منحها اهلل موهبة التق�ضي والبحث والتنقيب عن ما يجب اأن يدون به املا�ضي واحلا�ضر 

للم�ضتقبل ليظل ال�ضعب الُعماين مت�ضال مبا�ضيه ووا�ضال به حا�ضره وم�ضتقبله.

اأرى مركزا يجمع هوؤلء املوهوبني واأن تتاح لهم كافة ال�ضبل من مراجع واأدوات بحث  اأن  كما اود 

وتنقيب واأن تطبع كتبهم.

اإن ُعمان بها مواهب كثرية وكبرية تنتظر من يرعاها لتقدم ع�ضارة فكرها عن هذا الوطن العظيم، 

واملفكرين  الفكر  اأب  نعي�س يف عهد  ونحن  كتبها  لها  املواهب من يطبع  ت�ضتجدي هذه  اأن  علينا  فعار 

ح�ضرة مولنا  جاللة ال�ضلطان قابو�س بن �ضعيد  -يحفظه اهلل – ويدمي عليه نعمة ال�ضحة والعافية 

والعمر املديد.

 قحطان بن نا�سر بن خلفان البو�سعيدي

 بو�سر- �ساد
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النخلـة والإن�سـان على مـر الزمـان

 املقــدمـــة 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ول  تعد  ل  بنعم  عباده  على  واأنعم  قّدر،  ولأرزاقها  املخلوقات  وخلق  و�ضور،  اأبدع  الذي  هلل  احلمد 

حت�ضر، وال�ضالة وال�ضالم على �ضيدنا حممد �ضاحب اجلبني الأزهر، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، وعلى اآله 

واملتتبع لأف�ضالها وما  البا�ضقة،  النخلة  �ضموخ  اإىل  فاملتطلع  وبعد؛  الأنور،  تبع طريقه  و�ضحبه ومن 

جتود به يدرك ما للنخلة من اأهمية بالغة يف قلوب املزارعني، وقد اعتنى الُعمانيون منذ القدم عناية 

فائقة مبختلف اأ�ضناف النخيل، فجيده لطعامهم ورديئه لأنعامهم، ومن ميعن النظر يرى جلًيا تنوع 

وتباين الأ�ضناف املزروعة يف خمتلف حمافظات ووليات ال�ضلطنة وذلك ح�ضب طبيعة اجلو والرتبة 

التي تزرع فيها، فما يجود على ال�ضاحل قد ل يجود على اجلبل.

تعليم  على  كثرًيا  حر�ضوا  وقد  بها،  واعتنوا  اأهميتها  واأدركوا  الُعمانيني،  قلب  النخلة  حب  متلك 

النا�ضئة الطرق املثلى للعناية بالنخلة، لكن الواقع يوؤكد وجود فجوة كبرية بني هذا الإرث ومتلقيه بل 

واملعاي�ضني له، لذا جاء هذا الكتاب والذي اأتطلع من خالله ردم هذه الفجوة وتقريب الإرث للمتلقني 

العون  اأ�ضال  واهلل  املو�ضوع  بهذا  املتعلقة  اجلوانب  كل  لطرق  جاهًدا  و�ضعيت  والباحثني،  واملتابعني 

والتوفيق وال�ضداد.

 خمي�س بن جمعه بن خمي�س املويتي

والية بركاء منطقة ابو النخيل
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 الف�سل الأول 
�ضجرة  )اأنها  اللغة  فطاحل  من  وغريهما  والأ�ضمعي  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  عند  والنخلة 

التمر وجمعها نخل ونخيل ونخالت(، وقيل اإن الإ�ضم ماأخوذ من نخل املنخل واأنتخل ال�ضئ اأي اأختاره، 

راٌت  متمَ وجمعها  ٌة،  رمَ ْ متمَ منها  الواحدة  جن�ٍس،  ا�ضم  هو  التمَْمُر:  ا�ضم  اأن  اللغة  يف  ال�ضحاح  �ضاحب  وذكر 

احلقيقة.  يف  يجمع  ل  اجلن�س  لأنَّ  الأنواُع،  به  ويراد  بال�ضم.  راٌن  ومُتْ مُتوٌر  التمَْمِر  وجمع  بالتحريك. 

ْرُتُهْم فاأنا  مَ ٍر ولنٍب. وقد يكون من قولك: متمَ ْ والتاِمٌر: الذي عنده التمَْمُر، يقال رجٌل تاِمٌر ولِبٌن، اأي ذو متمَ

ه. واملُْتِمُر: الكثرُي التمَْمِر. يقال:  : الذي يحبُّ اُر: الذي يبيعه. والتمَْمريُّ . والتمَمَّ ْمُتُهْم التمَْمرمَ تاِمٌر، اأي اأْطعمَ

راً. وتمَْتمرُي اللحِم والتمَْمِر: جتفيفهما. والنخيل اأو  ْ ُد متمَ وَّ ُثمَ عنده التمَْمُر. واملمَْتموُر: املُزمَ رمَ الرجُل، اإذا كمَ مْتمَ
مَ
اأ

النخل هو �ضجر التمر واحدته نخلة، والتمور هي ِحمل النخلة. ونخلة التمر من جن�س النخليات.

املوؤرخني  اآراء  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  الإن�ضان،  عرفها  التي  املزروعات  اأقدم  من  النخلة  وتعد 

اختلفت يف مكان ن�ضاأتها؛ فالعامل الإيطايل اأدوراردو بكاري يقول: اأن موطن النخلة هو اخلليج العربي، 

وقد بنى دليله هذا على اأن هناك جن�س من النخل ل ينتع�س منوه اإل يف املناطق �ضبه ال�ضتوائية، حيث 

املناخية  ال�ضفات  وهذه  كبري،  حد  اإىل  امللوحة  ويقاوم  الرطوبة  وفرة  جذوره  وتتطلب  الأمطار  تندر 

تتوفر يف املناطق التي تقع غرب الهند وجنوب اإيران، خ�ضو�ضاً �ضواحل اخلليج العربي.

واأقدم ما عرف عن النخل كان يف بابل التي ميتد عمرها اإىل حوايل اأربعة اآلف �ضنة قبل امليالد، 

ول ي�ضتبعد اأن يكون النخل معروفاً قبل هذا التاريخ. ومما يثبت قدم النخل يف جنوب العراق واخلليج 

العربي، وجود النقو�س التي يرجع تاريخها اإىل العهد ال�ضومري والتي تدل على وجود النخيل يف تلك 

املنطقة، وقد اأدرك الإن�ضان منذ القدم النخلة ذكر واأنثى، ف�ضموا الذكر فحاًل والأنثى نخاًل.

تنتمي اأ�ضجار النخيل اإىل عائلة النخيليات وهي عائلة ت�ضمل كافة اأنواع النخيل املعروفة يف العامل، 

والذي ي�ضل تعداد اأجنا�ضها اإىل اأكث من 202، ونحو 2600 نوع، وهي من عائلة النباتات املزهرة، املرتبطة 

بعائلة النباتات اأحادية الفلقة.

اأنواع هذه العائلة والتي تعترب الأكث ا�ضتغالل على  اأو التمر من اأهم  وتعترب �ضجرة نخيل البلح 

ال�ضعيد الب�ضري، من بني اأنواع النخيل عرب الع�ضور منذ األف ال�ضنني فقد كانت وما تزال ال�ضديق 

الويف والكرمي لالإن�ضان حيث تعطيه اأطيب الثمار ذات القيمة الغذائية العالية.

لقد اخت�س اهلل النخيل بف�ضائل عظيمة فهى م�ضدر اخلري والربكة، واأ�ضارت الآيات القراآنية علو 

منزلتها بني بقية الأ�ضجار.

ْخَلِة ُت�َساِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجِنّيًا} �ضورة مرمي 25. ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّ قال تعاىل: {َوُهزِّ

َتِلفًا  ْرَع ُمْ ْخَل َوالزَّ اٍت َمْعُرو�َساٍت َوَغْيَ َمْعُرو�َساٍت َوالنَّ ويقول �ضبحانه وتعاىل: {َوُهَو الَِّذي اأَْن�َساأَ َجنَّ

اأُُكُلُه} �ضورة الأنعام 142.

ْنَواٍن  ْنَواٌن َوَغْيُ �سِ اٌت ِمْن اأَْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل �سِ وقال جل �ضاأنه: {َوِف االأَْر�ِس ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّ
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َها َعَلى َبْع�ٍس ِف االأُُكِل اإِنَّ ِف َذِلَك الآياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن} �ضورة الرعد 4. ُل َبْع�سَ اٍء َواِحٍد َوُنَف�سِّ ُي�ْسَقى ِبَ

يٌم} �ضورة ال�ضعراء 148.  وقال تعاىل: {َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْلُعَها َه�سِ

ه�ضيم: اأي لطيف لني.

يٌد} �ضورة ق 10. ْخَل َبا�ِسَقاٍت َلَها َطْلٌع َن�سِ وقال تعاىل: {َوالنَّ

ومعنى با�ضقات: اأي طوال، ولها طلع ن�ضيد: اأي مرتاكب بع�ضه فوق بع�س.

ِخُذوَن ِمْنُه �َسَكرًا َوِرْزقًا َح�َسنًا اإِنَّ ِف َذِلَك الآَيًة ِلَقْوٍم  ِخيِل َواالأَْعَناِب َتتَّ وقال تعاىل: {َوِمْن َثَمَراِت النَّ

َيْعِقُلوَن} �ضورة النحل 67.

اأف�ضل الأطعمة التي  للتمر يف حياة امل�ضلمني مكانة خا�ضة، فهو غذاء ودواء، حيث كان التمر من 

و�ضفها ون�ضح بها الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم وبنّي كثرياً من فوائده يف موا�ضع كثرية من الأحاديث 

ال�ضريفة:

ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َيا َعاِئ�َسُة، َبْيٌت 
َّ

المَ رمَ�ُضوُل اهلل المَْت: قمَ ةمَ ر�ضي اهلل عنها قمَ اِئ�ضمَ ْن اأم املوؤمنني عمَ عمَ

ْو ثمَالمَثاً. رواه 
مَ
تمَنْيِ اأ رَّ ا ممَ المَهمَ َر ِفيِه ِجَياٌع اأَْهُلُه، اأَْو َجاَع اأَْهُلُه«. قمَ َر ِفيِه ِجَياٌع اأَْهُلُه، َيا َعاِئ�َسُة َبْيٌت اَل َتْ اَل َتْ

م�ضلم.

اَر  ُقوا النَّ ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم يمَُقوُل »اتَّ
َّ

ِمْعُت رمَ�ُضولمَ اهلل المَ �ضمَ اِتٍ - ر�ضى اهلل عنه - قمَ ِدىَّ ْبنمَ حمَ ْن عمَ وعمَ

َرٍة«. �ضحيح البخاري.  َوَلْو ِب�ِسقِّ َتْ

: »اإِنَّ ِف َعْجَوِة اْلَعاِلَيِة �ِسَفاًء اأَْو  المَ ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم قمَ
َّ

نَّ رمَ�ُضولمَ اهلل
مَ
ةمَ ر�ضي اهلل عنها اأ اِئ�ضمَ ْن عمَ وعمَ

َل اْلُبْكَرِة«. رواه م�ضلم. اإِنََّها ُتْرَياٌق اأَوَّ

َراٍت  َح ُكلَّ َيْوٍم �َسْبَع َتَ بَّ ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »َمْن َت�سَ
َّ

المَ رمَ�ُضوُل اهلل : قمَ المَ ِبيِه قمَ
مَ
ْن اأ ْعٍد عمَ اِمُر ْبُن �ضمَ عن عمَ

ُه ِف َذِلَك اْلَيْوِم �ُسمٌّ َواَل �ِسْحٌر«. �ضحيح البخاري وم�ضلم.  رُّ َعْجَوًة َلْ َي�سُ

ومن الأحاديث التي تثبت اأن التمر غذاء متكامل ميكن العتماد عليه ملدة طويلة، ما رواه الإمام 

ُثمَّ  اْلِهاَلِل  اإَِل  َلَنْنُظُر  ا  ُكنَّ اإِْن  ةمَ:  ِلُعْرومَ المَْت  قمَ ا  نَّهمَ
مَ
اأ ةمَ - ر�ضى اهلل عنها -  اِئ�ضمَ ْن عمَ البخاري يف �ضحيحه عمَ

 �سلى اهلل عليه و�سلم َناٌر. َفُقْلُت َيا َخاَلُة 
َّ

اْلِهاَلِل، َثاَلَثَة اأَِهلٍَّة ِف �َسْهَرْيِن، َوَما اأُوِقَدْت ِف اأَْبَياِت َر�ُسوِل اهلل

ْمُر َوامْلَاُء.  َما َكاَن ُيِعي�ُسُكْم َقاَلِت االأَ�ْسَوَداِن التَّ

وقال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )اإن قامت ال�ساعة وف يد اأحدكم ف�سيلة فاإن ا�ستطاع اأن ال 

يقوم حتى يغر�سها فليغر�سها(

عن �ضلمة بنت قي�س قالت: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: اأطعموا ن�سائكم ف نفا�سهن التمر 

فاإنه من كان طعامها ف نفا�سها التمر خرج ولدها حليما فاإنه كان طعام مرمي حني ولدت، ولو علم اهلل 

طعاما خيا من التمر الأطعمها اإّياه. 

روي عن الر�ضول �ضلوات اهلل عليه و�ضالمه اأنه قال: اإن التمر يذهب الّداء وال داء فيه. 
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قال ال�ساعر اأحمد �سوقي:
اح��ت��ج��ب  ال�����ض��م��اء  يف  ����ض���ج���راً  و�����ض���������ق ال���ع���ن�����������ان مب����������راأى ع��ج��ب اأرى 

����ض�������ذبم��������������اآذن ق���ام�������ت ه��ن��������������������ا وه��ن��������اك  م������ن  درج  ظ����واه������������������������ره����ا 

اأم��������ري احل�����ق�����ول ع�����رو������س ال���ع���زباأه�����ذا ه���و ال��ن�����خ��ل م��ل�����ك ال��ري�����ا���س 

وامل������غ�������������رتب؟ط��ع��������ام ال��ف��ق�����ري وح��ل�����������وى ال��غ��ن��ي  امل���������ض��������������اف����ر  وزاد 

ال������رتبف���ي���ا ن��خ��ل��ة ال���رم���ل���ة مل����ا ت��ب��خ��������������������ل��ي  ن����خ��������������الت  ق���������ض����رت  ول 

قال امروؤ القي�س:
اأث�����ي�����ث ك���ق���ن���و ال���ن���خ���ل���ة امل��ت��ع��ث��ك��لوف�������رع ي����زي����ن امل�����ن اأ������ض�����ود ف��اح��م

ال��ع��ل��ى اإىل  م�����ض��ت�����ض��زرات  ت�����ض��ل امل�������دارى يف م��ث��ن��ى وم��ر���ض��لغ����دائ����ره 

قال ال�ساعر خليفة التلي�سي:
رط�����ًب�����ا ج����ن����ًي����ا ح�������ض���ي���ًف���ا �����ض����ام����ًراوق���ف ع��ل��ي��ه��ا احل���ب ���ض��اق��ط نخلها

قال ال�ساعر:
مرتفًعا الأح��ق��اد  ع��ن  كالنخيل  الثمرك��ن  اأطيب  يرمى ب�ضخر فيعطي 

اأبيات يف و�سف النخيل لل�ساعر الأديب 
عبداهلل بن �سليمان النبهاين النزوي املتوفى �سنة 1352 للهجرة. 

ن����غ����ال����ه و  ب�����ط�����ا������ض�����ه  ه������ذي اأوائ������ل������ه و ق���ن���ط���رة الأ�����ض����مم������زن������اج������ه 

اأوًل ي�������اأت�������ي  امل�����ن�����ح�����ي  و ي��ل��ي��ه ذي������اك ال���ن���ع���ي���م ف���ق���د ن��ع��موك�������ذل�������ك 

ك��ق��الئ��د ال���ي���اق���وت ب���ل اأغ���ل���ى قيمو ت�����رى اخل���ن���ي���زي ب��ي��ن��ه��ا م��ت��ه��دل

ل��ك��ن��ه��ا ل�����ه اخل�����ال������س ق����ري����ن����ه  الأممو  يف  ع��ل��ي��ه  ي��ف�����ض��ل��ه��ا  ب��ع�����س 

م���ن ك���ل ���ض��ني ق���د ي���ع���اب و ك���ل ذمي��ا حبذا رط��ب اخل��ال���س فقد خال

عذراء تخطر يف الو�ضائف و اخلدمو ه���ي ال��ع��ق��ي��ل��ة يف ال��ن��خ��ي��ل ك��اأن��ه��ا

ف��ه��و ال���ك���رمي ف���ال ي���ع���اب و ل ي��ذمو امل��ب�����ض��ل��ي ف��ل�����ض��ت اأن�������ض���ى ذك����ره

ي��ه��م��ي و مي��ط��ر م���ن ف�����ض��ائ��ل��ه دمييف ك����ل ع�����ام ل ي������زال ع���ل���ى ال�����ورى

ف���غ���دا ي���دو����س ال��ب��ح��ر اإع���ج���اب���ا اأتك�����م م����رك����ب غ�������ض���ت ب�����ه اأرج�����������اوؤه

اإذا ب��ن��ا خ��ط��ب ده��مو ال��ف��ر���س ���ض��ل��ط��ان ال��ن��خ��ي��ل ف��اإن��ه ي��ه��ب اجل���زي���ل 

ب��ي��ن��ا ق�������ول  ال��������ربين  يف  اأق����������ول  ك��م اأ���ض��ب��ل��ت نعما و اأغ��ن��ت م��ن ع��دم و 

ن�س احلديث بذا و ي�ضفي من �ضقمخ����ري ال���ت���م���ور م����ع ال����ربي����ة مت��ره��ا

م��ن ح�����ض��ن رون��ق��ه و ي��ج��ل��و ك��ل هم اأم�������ا ال����ه����اليل ال�������ذي ه����و م�����ض��رق

ق��د طعم ي���������رت���������اح اآك���������ل���������ه ب�������ل�������ذة ط���ع���م���ه ه��و  ي���روح مبتهجا مب��ا  و 
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م����ت����م����ي����زاً ب����ن����ع����وم����ة حت����ل����و ب��ف��م و ك���ذل���ك ال����زب����د ال���ل���ذي���ذ ط��ع��ام��ه

اب��ت�����ض��مو ق���ري���ن���ه ال���ن���غ���ل ال����ه����اليل م��ث��ل��ه اإذا  ي���ف���وق  ب���رون���ق���ه  ل���ك���ن 

ب���دا رط���ب اخل�����ض��اب ل��ن��ا فقد اإذا  عمو  اخل��ري  ك��ان  و  مرابعنا  خ�ضبت 

بينعها ال����زم����ان  اأوق�������ات  ت��ط��ي��ب  و ال��ن��ا���س م���ن ك���ل اجل���ه���ات ل���ه ت���وؤمو 

ال��ن��خ��ي��ل قليلها م���ن  ذك����رت  ل��ق��د  م���ا ك����ان م���ع���روف���اً و م�����ض��ه��وراً علم و 

ترى؟ فمن  النجوم  اأمثال  قلم.فالنخل  اأو  يوماً  بفيه  النجوم  يح�ضي 

وقال ال�ساعر حمود بن علي بن خمي�س الرواحي من ولية ازكي �سيماء 
وان�����ظ�����ر جت�����د او�����ض����اف����ه����ا ب��ب��ي��اينخ����ذيف ح��دي��ث��ك ع���ن ن��خ��ي��ل ُع��م��ان

وك����������ذاك م�����ا حت����وي����ه م�����ن ال�������وانا������ض�����م�����اوؤه�����ا ان�����واع�����ه�����ا وم���ك���ان���ه���ا

ا���ض��ه��ل اأو  اح����م����ر  اأو  ا����ض���ف���ر  �����ض����ب����ح����ان رب��������ي امل������ب������دع ال�����دي�����ان م����ن 

ف����ي����ه ال�������غ�������ذاء ال�����ك�����ام�����ل امل�����ت�����دان ف���ي���ه���ا �����ض����ف����اء ل���ل���ع���ل���ي���ل وث���م���ره���ا

اأن جت��د امل����اك����ل  ك����ل  ع����ن  مت�����ر ال���ن���خ���ي���ل وق�������ر ب����الأح���������ض����ان ي��ك��ف��ي��ك 

ال�����ق�����ران ك������م اي��������ة ذك����������رت ب����ه����ا م������ن رب���ن���ا ت���ك���رمي���ه���ا ق������د ج�������اء يف 

ب��الإح�����ض��انوال����ن����خ����ل ب���ا����ض���ق���ة ع���ل���ى اف���ن���ان���ه���ا ال��ري��ا���س متي�س  و���ض��ط 

اأقوال بع�س ال�سعراء 
وقال ال�سري الرفاء:

فالـنـخـل من با�سـق فـيـه وبا�ســقة ي�ساحك الـطـلـع ف قـنـوانه الّرطبا 

اأ�سحت �سماريخه ف النحر مطلعة اإّمـا ثـرّيـا واإمـا مـعـ�سـمـا خـ�سـبا 

اإن للنخلة مميزات اخت�ضها اهلل بها فهي ال�ضجرة الوحيدة التي ل يت�ضاقط ورقها، ول يرمى �ضيء 

منها فثمرها طعام وجذعها للبناء، و�ضعفها للحمل، وليفها للحبل، واأطرافها للنار، فكّل جزء يف النخلة 

له فائدة عظيمة، ثمارها، ليفها، �ضاقها، �ضعفها، جريدها، وخو�ضها، وثمرها غنّي بكّل مقومات الغذاء 

الالزمة لالإن�ضان، من ماء ومعادن واأمالح وفيتامينات و�ضكريات وغريها. 

النخلة �ضبيهة بالإن�ضان فقد جاء يف جملة العربي – العدد 268 ربيع الثاين 1401 ه� – مار�س 1981 

�س 74: )ويقول كمال الدين القاهري �ضاحب كتاب النبات واحليوان: اإن النخلة ت�ضبه الإن�ضان كالآتي: 

فهي ذات جذع منت�ضب.  *

ومنها الذكر والأنثى.  *

واإنها ل تثمر اإل اإذا لقحت.  *

واإذا قطع راأ�ضها ماتت.  *

واإذا تعر�س قلبها ل�ضدمة قوية هلكت.  *

واإذا قطع �ضعفها ل ت�ضتطيع تعوي�ضه من حمله كما ل ي�ضتطيع الإن�ضان تعوي�س مفا�ضله.  *
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والنخلة مغ�ضاه بالليف ال�ضبيه ب�ضعر اجل�ضم يف الإن�ضان. 

فهل ل تكون هذه ال�ضفات �ضبيهة ب�ضفات الب�ضر(. 

مراحل منو طلع النخلة �سبعة
الطلع  -1

العنكزيز   -2

اخلالل  -3

الب�ضر  -4

القارون او القريين  -5

الرطب  -6

التمر.  -7

العوامل املوؤثرة على منو وزراعة النخيل ثالثة وهي: 
اأواًل املاء: فاملاء له دور مهم يف جناح اأي م�ضروع زراعي، فاإن مل يكن املاء عذًبا فذلك يوؤدي اإىل  *

ذبول النباتات ويف بع�س الأنواع اإىل موتها، والنخلة تتميز بقدرة جيدة من التعاي�س مع املاء غري 

العذب ولكن حم�ضولها ل يكون وافًرا يف هذه احلالة.

ثانًيا الـتـربـة: الرتبة الطينية هي املكان الأن�ضب لزراعة النخيل، فالرتبة الرملية ل حتافظ  *

على املاء، والرتبة احلجرية متنع اأو حتد من منو النخيل.

ثالًثا املناخ: حتتاج النخلة اإىل ن�ضبة جيدة من درجات احلرارة لت�ضاعدها على ن�ضج ثمرها، ول  *

ميكن زراعة النخلة يف الأجواء �ضديدة الربودة ول �ضديدة الرطوبة.

بع�س الفوائد ال�ضحية والطبية للتمور: للتمر العديد من املنافع وال�ضتخدامات الطبية نوجزها 

فيما يلي: 

الق�ضاء على الإم�ضاك  -1

معاجلة البوا�ضري  -2

معاجلة التهاب القولون  -3

الوقاية من مر�س ال�ضرطان  -4

عالج ارتفاع �ضغط الدم  -5

يعالج قلة اإدرار البول  -6

يعالج الت�ضمم الغذائي  -7

يعالج مر�س البالجرا  -8

يعالج ح�ضا�ضية اجللد  -9

مينع نزيف اجللد  -10

يي�ضر عملية الولدة  -11

ي�ضتخدم يف عالج الدوار   -12

ي�ضتخدم يف عالج البطن  -13

اهتم العرب بالنخلة واألفوا العديد من الكتب حولها وبلغ عددها اأكث من ع�ضرين م�ضدرا” من 

حات  لأبي  )النخل(  وكتاب  هجرية  الأ�ضمعي/216  امللك  عبد  �ضعيد  لأبي  والكروم(  )النخل  اأ�ضهرها 

�ضهيل ال�ضج�ضتاين/255 هجرية.

البوتا�ضيوم،  الدهون،  الربوتني،  الكاربوهيدرات،  الطاقة،  من  يتكون  للتمر  الغذائي  املكون  اأما 

املغن�ضيوم، ال�ضوديوم، احلديد والعديد من الفيتامينات، كما اإنه خال من الكولي�ضرتول.



8

النخلـة والإن�سـان على مـر الزمـان

افريقيا  و�ضمال  وجنوب  وا�ضرتاليا  امريكا  مثل  العامل  من  خمتلفة  مناطق  يف  النخيل  وينت�ضر 

واخلليج العربي لكن يعترب النخيل العراقي هو املميز يف ثماره وجودته العالية.

وكما جاء يف كتاب “الأدوية والقراآن الكرمي” للدكتور “حممد ها�ضم” فاإن الرطب يحوي اأنواعا 

ذلك من  كان  املخا�س،  املراأة يف  اأكلته  فاإذا  والربوتني،  واملعادن  واجللوكوز  الفركتوز  مثل  ال�ضكر،  من 

اأح�ضن الأغذية لها، ذلك اأن عملية الولدة عملية �ضاقة، وت�ضتهلك كمية كبرية من الطاقة، والرطب 

يعطي املراأة يف حالة املخا�س هذه الطاقة الكبرية ب�ضورة ب�ضيطة جاهزة لالمت�ضا�س، ول حتتاج اإىل 

وقت له�ضمها 

والرطب هو الغذاء الرئي�ضي الذي يتناوله �ضكان ال�ضحراء، وله الف�ضل يف منحهم القوة والر�ضاقة 

واملناعة من الأمرا�س؛ لأنه غذاء متكامل مبعنى الكلمة، بل اإن ما ب��ه من قيمة غذائية ل تقل بحال من 

الأحوال عن اللحوم، فاإن به كل ما يف اللحوم من مميزات ولي�س فيه �ضيء من اأ�ضرارها 

اأن الرطب  اإ�ضابة مبر�س ال�ضرطان، كما  اأقل النا�س  اأكل الرطب  اأن املكثين من  وقد ثبت علميا 

به مواد م�ضهلة فتنظف الأمعاء، وذلك مما ي�ضاعد على الولدة، لأن الأمعاء الغليظة وامل�ضتقيم املمتلئ 

بالنفايات يعيق حركة الرحم وانقبا�ضه. والرطب غني جدا بعن�ضري الكال�ضيوم واحلديد حيث به كمية 

كافية منهما لتكوين لنب الر�ضاعة، واأي�ضا لتعوي�س الأم عما ينق�س يف ج�ضمها من هذين العن�ضرين 

ب�ضبب الولدة والر�ضاعة على ال�ضواء 

وعن التمر وهو اأهم ثمار النخيل قال تعاىل: )ومن ثمرات النخيل واالأعناب تتخذون منه �سكرا 

ورزقا ح�سنا اإن ف ذلك الآية لقوم يعقلون( )النحل 67(.

والتمر هو اأجود الطعام على الإطالق لل�ضائم وللنا�س ب�ضفة عامة لغناه بكل ما يحتاجه اجل�ضم 

فاإنه  بالتمر  م�ن مواد غذائية وفيتامينات ومعادن، وقد قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: “عليكم 

ل  اإفطاره  عند  ترا  وجد  يذهب بالداء ولي�س فيه داء” وكان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم “اإذا 

ج�ضم  اإليه  يحتاج  ما  اأول  هما  واملاء  ال�ضك�ر  اأن  علميا  والثابت  عليه”،  يفطر  حتى  اآخر  ل�سيء  يدعه 

ال�ضائم، لأن نق�س ال�ضكر يف اجل�ضم ي�ضب�ب ال�ضعف العام وا�ضطراب الأع�ضاب، ونق�س املاء يف اجل�ضم 

ي�ضبب قلة مقاومته و�ضعفه، وال�ضكريات املوجودة يف التمر �ضريعة المت�ضا�س ل حتتاج اإىل عمليات 

والن�ضاط يف  بالطاقة  التي متد اجل�ضم  الأغذية  اأف�ضل  كيميائية معقدة، فهو  اإىل عمليات  ه�ضم ول 

اأ�ضرع وقت 

والتمر غني بالفو�ضفور الذي يدخل يف تركيب العظام والأ�ضنان، وهو الغذاء املف�ضل خلاليا الدماغ 

واخلاليا التنا�ضلية، ولذلك فهو هام جدا لكل من يعمل يف جمال الفكر واأعمال الذهن، كما اأنه حيوي 

وموؤثر ملن اأ�ضيب بالإنهاك اجلن�ضي 

“اأ” بن�ضبة عالية؛ لذا جند التمر يحفظ رطوبة العني وبريقها  كما يحتوي التمر على فيتامني 

ويقوي الأع�ضاب الب�ضرية ومينع جفاف امللتحمة والع�ضى الليلي، ومينع جفاف اجللد وي�ضف�ي على 

تقوية  ي�ضاعد على  2” يجعل�ه  1” و”ب  “ب  فيتامني  اأي�ضا على  التمر  واحتواء  وقوة،  ر�ضاقة  اجل�ضم 

الأع�ضاب وتليني الأوعية الدموية، كما اأن الألياف ال�ضيلولوزي�ة التي يحتويها التمر ت�ضاعد على تن�ضيط 
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حركة الأمعاء ومرونتها بحيث ينجو من اعتاد على اأكل التمر باإذن اهلل من حالت الإم�ضاك املزمن. 

ي�ضفي  التم�ر  نوفل” اأن  الرزاق  “عبد  الأ�ضتاذ  يقول  كما  احلديثة  العلمية  الدرا�ضات  اأثبتت  وقد 

ال�ضكينة والهدوء على النفو�س امل�ضطربة والقلقة، وكذلك يعادل من ن�ضاط الغدة الدرقية حني تزداد 

اإفرازاتها؛ فيوؤدي ذلك اإىل اعتدال املزاج الع�ضبي، ومن هنا ين�ضح الأطباء باإعطاء اأي طفل ثائر ع�ضبي 

املزاج ب�ضع مترات �ضباح كل يوم لت�ضفي ال�ضكينة والهدوء على نف�ضه ولتحد من ت�ضرفاته الع�ضبية 

وا�ضطراباته 

والتمر يفيد يف حالة ا�ضطراب املجاري البولية ويدر البول، وي�ضاعد اجلهاز اله�ضم�ي وينبه حركته 

ويقلل من حالت الإم�ضاك، كما اأنه يقطع ال�ضعال املزمن واأوجاع ال�ضدر وي�ضتاأ�ضل البلغم وخ�ضو�ضا 

اإذا كان على الريق 

كما اأنه ي�ضبب تعادل حمو�ضة الدم ملا يحتويه من اأمالح معدنية قلوية، واملعروف اأن حمو�ضة الدم 

هي ال�ضبب يف عدد غري قليل من الأمرا�س الوراثية كح�ضيات الكلى واملرارة والنقر�س وارتفاع �ضغط 

الدم وغريها 

اأكل التمر والعجوة على الريق يقتل الديدان، وقد قال النبي  اأن  وقد جاء يف كتب الطب القدمي 

�ضلى اهلل عليه و�ضل�م عن العجوة فيما رواه الرتمذي والإمام اأحمد: »العجوة من اجلنة وفيها �ضفاء 

من ال�ضم.« 

اأنثويا، مما دفع  اأن لنوى التمر تاأثريا هرمونيا  وقد ك�ضف النقاب اأخريا عن حقيقة علمية توؤكد 

الكبري يف  اإىل �ضحقه وتقدميه كاأعالف للما�ضية والأغنام والطيور، وبالفعل لوحظ الزدياد  العلماء 

�ضاأنه منع حالت  الأخرى من  الأعالف  اإىل  التمر  اإ�ضافة م�ضحوق نوى  اأن  وزن هذه احليوانات، كما 

املغ�س والإ�ضهال التي ت�ضببها هذه الأعالف.
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والنخيل كبقية النباتات يزرع باأربعة طرق: 

الطريقة الأوىل الزراعة بالبذور )النواة(: 
اأن  منها  عديدة  �ضلبيات  لها  الطريقة  وهذه 

اأي  )ن�ضًوا(  تكون  بل  الأم  كالنخلة  تثمر  ل  النواة 

ول  النخيل  ذكر  )فحاًل(  تكون  اأو  خمتلفة  نخلة 

تاأخر  كذلك  ال�ضلبيات  ومن  معترًبا،  فحاًل  يكون 

ح�ضاد ثمارها، وحتتاج اإىل رعاية اأكرب.

يتم زراعة بني 5 – 10 حبات من النوى يف جلبة 

)منقا�س( مكان قريب من املاء يكون يف حدود مرت 

ت�ضقى  بحيث  املياه  �ضواقي  جوانب  على  اأو  مرت  يف 

ذلك  بعد  قلياًل  تنمو  حتى  بها  ويعتنى  با�ضتمرار، 

اآخر،  مكان  يف  البع�س  بع�ضها  عن  تفريقها  يتم 

وتنتظر حتى تثمر فاإن كان ثمرها جيًدا تنقل اإىل 

املكان الدائم، اأما اإن كانت فحاًل فيتخل�س منها.

الطريقة الثانية الزراعة بالف�سيلة: 
وهذه الطريقة تكون م�ضمونة من حيث اأن الف�ضيلة ال�ضغرية تكون كالنخلة الأم، وكذلك ل حتتاج 

فرتة طويلة لتثمر، وهي الطريقة املف�ضلة للمزارعني.
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طريقة ف�سل الف�سيلة )النخلة ال�سغرية( عن النخلة الأم 

اأول القيام بتهذيب الف�ضيلة )قطع اأطرافها( 

)جريد  الزور  قطع  ثم  جيد  ربط  ربطها  ثم 

كاماًل  الزور  قطع  اأو  الرباط  اأعلى  من  النخل( 

ويقال: زّمها اأي مبعنى اربطها اأو جمها، ويكون 

اأ�ضفل  من  يحفر  ذلك  بعد  كاجلبرية،  الرباط 

جذورها  تظهر  حتى  خلعها  يريد  التي  الف�ضيلة 

بينها  حديدي(  )ق�ضيب  بالهيب  ي�ضرب  ثم 

وبني اأمها �ضرب متوا�ضل يف نف�س املو�ضع وعدم 

تخرج  ل  لكي  الف�ضيلة  نحو  بالهيب  ال�ضغط 

الف�ضيلة  يف  �ضيوثر  وذلك  بها  التي  الع�ضاره 

ويجب عدم خلع اأكث من ف�ضيلة اإىل ثالث من 

كل نخلة خالل املو�ضم حفاًظا على حياة الأم.
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طريقة غر�س النخلة )الف�سيلة(
زراعة  مكان  اختيار  ومنها  لها  ينتبه  اأن  املثمر  املح�ضول  ملريد  بد  ل  اأ�ضول  لها  النخيل  زراعة  اإن 

هذه النخلة فال يزرعها يف مكان حجري ول يزرعها يف مكان رملي ول يزرعها بعيًدا عن م�ضدر املياه، 

فالأر�س الرملية ت�ضتد حرارتها يف وقت ال�ضيف واحلجرية ت�ضتد برودتها يف وقت ال�ضتاء ومن ا�ضطر 

فعليه اإ�ضافة �ضيء من الطني اإىل الأر�س لكي ل تفقد املاء وحتتفظ بالرطوبة يف وقت ال�ضيف وارتفاع 

احلرارة، وكذلك يتجنب زراعة النخيل يف الأماكن املرتفعه لعدم و�ضول املاء )ال�ضقي( اإليها، ويحظر 

زراعة النخيل على حواف الأودية، كما يقال: مال الوادي للوادي.

يقوم املزارع بزراعة الف�ضائل باأخذ مقايي�س متعارف عليها؛ فبني الف�ضيلة والأخرى من 14 اإىل 16 

النخلة قوية، ويقال  الأوفر وتكون  الثمار واحل�ضاد  �ضيجني  النخلة والأخرى  باعد بني  ذراعاً، وكلما 

يف الأمثال الُعمانية: )باعد وجد وقارب ولد( اأي باعد واح�ضد الثمر وقارب تتداخل النخل ول تثمر 

حم�ضوًل جيًدا، وكلمة )لد( من اللدد وهي اخل�ضومة ومزاحمة النخيل بع�ضها لبع�س، ويقال على 

ل�ضان النخلة: ابعدين عن اختي اعطيك ثمري وثمر اختي 

بعد اأن ياأخذ املزارع القيا�ضات وامل�ضافات ال�ضحيحة يقوم بعمل حفره مربعة من مرت يف مرت وبعمق 

مرت ون�ضف وتعرف ب��احلفرة او )الرابة( ثم ياتي ب�ضماد بقر اأو غنم ويخلطة بالرتاب الذي اخرجه 

من احلفرة ثم يردم احلفرة بذلك اخلليط بحيث يبقى مرت، بعد ذلك يردم بقية احلفرة بالرتاب فقط 

دون ال�ضماد، واأثناء عمل الرابة ل بد من اأن يتاكد من ت�ضاوي )العا�ضد( �ضفوف النخيل فاإن مل يكن 

العا�ضد مقابل بع�ضه البع�س ُعد ذلك عيًبا ويتهم املزارع بعدم اخلربة الفنية يف جمال الزراعة. 

تعرف  الرابة  منت�ضف  يف  دائرية  حفرة  بعمل  املزارع  يقوم 

ب������)الدواة( ثم يقوم بغر�س الف�ضيلة فيها ب�ضكل م�ضتقيم، ويهيل 

الرتاب حولها بطريقه حمكمة لكي ل متيل الف�ضيلة ول تدخل 

اإىل جذورها، وهذه الطريقة تكون الرتبة حتت  اأ�ضعة ال�ضم�س 

ا اأنها  جذور الف�ضيلة �ضهلة لينة فال تعيق منو اجلذور خ�ضو�ضً

حديثة النمو.

ع�ضرين  ملدة  يوم  كل  بال�ضقي  الف�ضيلة  بتعهد  املزارع  يقوم 

الف�ضيلة  قلب  اإىل  املاء  و�ضول  من  وليحذر  خفيًفا  �ضقًيا  يوًما 

من  حلمايتها  القما�س  اأو  الليف  من  ب�ضيء  تغطيتها  ويحاول 

اأ�ضعة ال�ضم�س.

الأر�س  يف  مبا�ضرة  تف�ضل  اأن  اأما  بطريقتني  الف�ضل  ويكون 

اأما  حجمها،  واملكتمل  الكبرية  الف�ضيلة  وخا�ضة  امل�ضتدمية 

الف�ضايل ال�ضغرية تغر�س يف )منقا�س( اأي م�ضتل موؤقت ويعمل لها جلبة ويزرع اأكرت من ع�ضرة ف�ضائل 

يف كل جلبة ل�ضهولة ال�ضقي واملتابعه وبعد مرور �ضنة )حول( يتم نقل كل ف�ضيلة اىل الأر�س امل�ضتدمية 

وم�ضتقيمة  قوية  تظهر  اأف�ضل  الأر�س  يف  لها  عمقت  كلما  النخلة  عن  املعروف  ومن  حياتها  ل�ضمان 

ومت�ضدية للرياح.
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الطريقة الثالثة الزراعة بالركاب: 

والركاب هو النخلة ال�ضغرية تكون يف النخلة الأم من الأعلى، وهذه الطريقة غري م�ضمونة ب�ضبب 

عدم وجود جذور بالنخلة ال�ضغرية وكانوا يعتنون بالنخلة املبكرة او التي تاتي متاأخرة وتكون ذات جودة 

من حيث الطعم والثمر.

ومع عدم �ضمان جناح هذه الطريقة اإل اأن املزارع يلجاأ اإليها خ�ضو�ضا يف حال وجدت لديه نخلة من 

النوع اجليد ثمراً ومو�ضماً فاإنه يقوم بقطع الكرب املوجود يف اأ�ضفل هذا الركاب ثم يقوم بو�ضع كمية 

من الرتبة اجليدة يف اأ�ضفل هذا الركاب ثم يقوم بلف هذا اجلزء بخلق اأو »جونية« �ضوال، ثم يتعهد هذا 

املو�ضع بر�ضه باملاء ب�ضكل دوري وم�ضتمر بغية خروج اجلذور من هذا املو�ضع، وهذه الطريقة قريبة كم 

طريقة الرتقيد الهوائي التي ت�ضتخدم يف تق�ضيم الفواكه كالليمون واملاجنو مثاًل.

بعد اأن تخرج اجلذور ي�ضتمر يف ر�س اأ�ضفل الركاب باملاء حتى يتاأكد من قدرته على النف�ضال عن 

اأمه، بعد ذلك يقوم بعملية الف�ضل والتي حتتاج منه اإىل ا�ضتخدام »الهيب« وهي اأداة حديدية معروفة 

ولكن يحر�س كل احلر�س اأن ل ي�ضغط بهذا الهيب ناحية الركاب لأنه بذلك قد يخرج ع�ضارته ب�ضبب 

�ضعفه بل ي�ضتمر بالقطع بطريقة اأفقية اإىل اأن ينف�ضل متاماً عن اأمه، يقوم املزارع بغر�س هذا الركاب 

ويتعامل معه كف�ضيلة م�ضتقلة، كما مر �ضرحه يف الطريقة الثانية �ضابقاً.
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الطريقة الرابعة الزراعة الن�سيجية:

املرحلة الوىل 
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املرحلة الثانية 

املرحلة الثالثة يف الر�س امل�ستدمية 
وهذه الطريقة تكون م�ضمونة من حيث اأن الف�ضيلة ال�ضغرية تكون كالنخلة الأم ولكن حتتاج اإىل 

خمتربات وبيئات خا�ضة وهي غري متاحة للمزارع العادي.

الزراعة الن�ضيجية ذات فوائد كبرية واأهمية اإقت�ضادية بالغة من حيث الإنتاج الهائل للف�ضائل ول 

حتتاج اإىل حيز كبري فبيئة املخترب كافية لذلك وعند املقارنة بالطرق العادية الأخرى نحتاج اإىل اأرا�ضي 

زراعية كبرية وبيوت بال�ضتيكية وا�ضعة )مدفاأة ،اأومكيفة( ومكلفة جداً.

الإنتاج والتكاثر  اإنتظار موا�ضم وف�ضول  ال�ضنة دون  اأ�ضهر  الن�ضيجي يكون على مدار  الإنتاج  ا  اأي�ضً

العادي، ول يتاأثر بالظروف اجلوية اخلارجية من العوامل املناخية غري امل�ضاعدة، وهذه الطريقة متنح 

ال�ضرعة الفائقة يف الإنتاج اإذ ميكن احل�ضول على مئات الألوف من الف�ضائل الن�ضيجية يف فرتة زمنية 

ق�ضرية.

ومقاومة  ا  خ�ضو�ضً النباتية  الأمرا�س  من  خالية  �ضليمة  الن�ضيجية  الزراعة  ف�ضائل  تكون  كذلك 

لالأمرا�س الفريو�ضية الفتاكة وذات اإنتاجية مرتفعة ونوعية ممتازة مع اإمكانية بيعها وت�ضديرها اإىل 

كافة دول العامل.

ت�ضر  �ضلبة(  اأو  اأو�ضائلة  )غازية  نفايات  اأي  املخربي  العمل  عن  ينتج  ل  كذلك  مميزاتها  ومن 

بالإن�ضان اأو بالبيئة اأو بكافة اأ�ضكال احلياة، وهي مقاومة لالأمرا�س واحل�ضرات التي ت�ضيبها ويف قمة 

هذه احل�ضرات ” �ضو�ضة النخيل احلمراء ”.

والثوة  الزراعة  وزارة  خمتربات  يف  ذلك  وت  الزراعة  من  النوع  بهذا  ُعمان  �ضلطنة  اهتمت  لقد 

الن�ضيجية وبداأت  الزراعة  اإمتام عملية  ا�ضتطاعت املختربات  ال�ضمكية مبنطقة جماح يف ولية بهالء، 

يف توزيع النخيل املكاثرة للمزارعني يف عامي 98/97 حيث بلغ عدد الف�ضائل املوزعة قرابة ربع مليون 

ف�ضيلة من خمتلف الأ�ضناف املحلية وامل�ضتوردة حتى عام 2010م.
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طريقة الت�سميد
بع�س  اأو  احليوانات  روث  هو  وال�ضماد  لها،  الغذاء  م�ضدر  فهو  للنباتات،  جًدا  مهم  اأمر  الت�ضميد 

اإليها املاء وت�ضتمر هكذا ملدة  خملفات النخيل وبع�س الأ�ضجار تقطع وتو�ضع يف حفرة عميقة ي�ضاف 

�ضهرين اأو اأكث حتى جتف منها املياه ثم ت�ضتعمل ك�ضماد طبيعي.

قبل عملية الت�ضميد يقوم املزارع )بهيا�ضة( حراثة الأر�س من اأجل خلط الرتبة بع�ضها يف بع�س 

قدمًيابا�ضتخدام  الهيا�ضة  كانت  وقد  احل�ضاي�س،  بذور  على  والق�ضاء  للتهوية  الأر�س  م�ضام  وفتح 

وبعد حراثة  النخلة،  احلراثة حول  وتكون  فتوجد معدات خمتلفة  الآن  اأما  مثاًل،  كالثور  احليوانات 

الأر�س وتهويتها وتهيئتها تاتي عملية الت�ضميد، ولل�ضماد اأنواع كثرية، منها الكيماوي ومنها الع�ضوي 

وتتم  املاعز،  روث  النخلة بخالف  بارد ول يحرق  لأنه  الأبقار  روث  ويف�ضل بطبيعة احلال  الطبيعي، 

عملية ال�ضماد بطريقتني:

الطريقة االأول: يقوم املزارع بعمل حفرة م�ضتديرة يف جهة واحدة من النخلة مبقدار ن�ضف  *

)الدحية( الدائرة التي يف و�ضطها النخلة وتعرف )باخلبيل(، يحاول املزارع اأن تكون احلفرة يف 

احلفرة  تلك  يف  ال�ضماد  ي�ضع  ثم  باجلذور،  الإ�ضرار  ليتجنب  النخلة  لدحية  الأخرية  الأطراف 

ويغطيه ببع�س الأ�ضجار اجلافة كالهرم )نوع من ال�ضجريات( اأو خو�س النخيل لكي يتحلل مع 

ال�ضماد، وبعد ذلك يهيل عليه الرتاب ويقوم بال�ضقي ويف العام املقبل يقوم بعمل نف�س الطريقة يف 

اجلهة الثانية من النخلة وهذه العملية �ضايعة اأكث يف املناطق التي بها اأرا�س وا�ضعة كالباطنة.

الطريقة الثانية: يقوم املزارع بتطييب الأر�س )تقليبها واإزالة احل�ضائ�س( ثم يرمي ال�ضماد على  *

عر�س اجللبة اأي حول النخلة بالكامل ثم ي�ضقي النخلة وهذه الطريقة م�ضتخدمة يف الأرا�ضي 

التي ت�ضقى بالأفالج. 

يف الأيام احلالية توجد طرق كثرية للت�ضميد، مع توفر الأ�ضمدة امل�ضنعة كالكيماوية والورقية وهي 

من�ضطة للمزروعات وتتم اإما بالر�س مبا�ضرة اأو بو�ضعها يف اخلزان الذي يغذي النخلة. 

تدرج اأ�سماء النخلة:
الف�ضيلة اأوالودية اأوال�ضرمة.  -1

القاعدة.  -2

البك�ضة )اجلبارة(.  -3

الرقلة اأو العوانة.  -4

البا�ضقة اأو الغ�ضن )غ�ضون(.  -5
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�سراطة النخلة )اإزالة الكرب امليت(
ال�ضراطة اأو التطييب هي تقليم الكرب وتنظيف اجلذع من الليف وتكون طريقة قطع الكرب مت�ضاوية 

ل�ضهولة طلوع النخلة )ت�ضلق(فيما بعد �ضواء للتنبيت )التلقيح( اأو احلدار اأو اخلراف اأو اجلداد والهدف 

املهم من ال�ضراطة هو تهوية جذع النخلة وجعله يتعر�س لأ�ضعة ال�ضم�س واإذا مل ت�ضرط النخلة �ضتكون 

ماأوى لتكاثر احل�ضرات مثل ح�ضرة اجلاز ويرقاته تعرف )حفار �ضاق النخيل(. 

بداية مو�سم الطلع والتنبيت
يبداء اإثمار )طلع( النخيل املبكرة من تاريخ 17 دي�ضمرب 

من كل عام اأي من بداية الع�ضرين من املائة الثانية وتعرف 

التو�ضع  يف  وي�ضتمر  ال�ضهيلية  احل�ضبة  من  وهي  بالنباتية 

ا�ضمه  كتاب  )يف  �ضرحتها  احل�ضبه  )هذه  املائة  نهاية  حتى 

رقم  حتت  مطبوع  وهو  الدرور  موا�ضم  يف  املاثور  احل�ضاب 

متابعة  املزارع  اأ�ضحاب  فعلى  مار�س،   17 يف   )2012/154

اإىل  ال�ضنة وحتتاج  اإل مرة واحدة يف  نخيلهم فهي ل تثمر 

مراقبة وعناية، ول بد من ال�ضعود اإىل النخلة للتاأكد وقد 

التنبيت،  و�ضرورة  الإثمار  وقت  ح�ضب  ال�ضعود  هذا  يتكرر 

وال�ضابط يف ذلك متى يفث )يتفتح( الطلع.

جتهيز النبات )حبوب اللقاح(النبات
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التنبيت اأو تلقيح النخلة

بع�س اأ�ضناف النخيل اذا تاأخر املزارع يف تنبيتها )تلقيحها( ل حت�ضد ويقال: )عاد نخيلك خم�ضرة( 

واأما اإذا مل تكتفي بالنبات )التلقيح( يقال: )خللت ول تعمد( خ�ضو�ضاً الأ�ضناف املبكرة )اأول املو�ضم(، 

حتتاج  املو�ضم(  )اآخر  املتاأخرة  وكذلك  بال�ضاير  تعرف  والتي  املو�ضم(  )و�ضط  املتو�ضطة  الأ�ضناف  اأما 

اإزالة  اأثناء عملية التنبيت )التلقيح(، ويف هذه املرحلة ل بد من  اأو مرتني  اإليها املزارع مرة  اأن يطلع 

العراجني القدمية من النخلة، كما يقوم البع�س باإزالة الأ�ضواك )ي�ضميه البع�س ال�ضال اأو ال�ضاله(، 

فيما ميتنع اآخرون عن اإزالة الأ�ضواك )ال�ضال( لأنهم يرون اأنه ي�ضر بالنخلة، يف بع�س النخيل قد جتد 

الطلع يفث يف الليف ول يكون يف مكانه املعتاد حتت الزور، ويقال: )كا�ضنها املو�ضم( وحتى لو نبتت 

)لقحت( مل ي�ضتفد منها لأنها ل حت�ضد. 

)احلدار( اإنزال العذوق وفردها 
احل�ضبة  من  الثالثة  املائة  من  مار�س   17 من  تبداأ  والتي  الع�ضر  �ضربة  بعد  التحدير  عملية  تبدا 

ال�ضهيلية وتعرف مبائة القي�س ومن تاريخ 27 مار�س، ويكون التحدير بو�ضع كل عذق على الزورة التي 

حتته ب�ضكل دائري اأوًل باأول ح�ضب الأ�ضناف.

اإذا تاأخر املزارع يف عملية التحدير ومل يقم بها مبا�ضرة عند بداية اخلالل )التمر يف بدايته( فاإن 

ال�ضماريخ تت�ضابك يف بع�ضها البع�س، وحتى قمة النخلة تتاأثر، وت�ضبح عملية التحدير �ضعبة وحتتاج 

اإىل جهد م�ضاعف، ناهيك عن �ضقوط الكثري من الثمر ب�ضبب هذا الت�ضابك.

يف حال اأهمل املزارع النخلة ومل يحدرها اأو تاأخر كثرياً قبل اأن يحدرها، فاإن النخلة تتاأثر وقد متيل 

القمة كاملة اأو ينزل الزور لالأ�ضفل على �ضبيل املثال.

يف حال اأن النخلة اأثمرت عدد كثري من العذوق فمن الأف�ضل اأن يقوم املزارع بخف )اإنقا�س( الثمار 

عن النخلة من اأجل اأن تكون الثمار جيدة وليختار العذوق التي بها ثمار قليلة اأثناء اخلف اأو التي تكون 

خملله ب�ضبب نق�س كمية النبات )اللقاح(.
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احلدار

الزور اجلاف وجتميعه  املزارع بقطع  يقوم  التحدير  اأثناء عملية 

التي  الدعون  ل�ضناعة  منه  ي�ضتفاد  الزور  وهذا  خم�ض�س  مكان  يف 

املح�ضرة  ل�ضناعة  الزور  ي�ضتعمل  اأو  جنيه،  بعد  التمر  عليها  يجفف 

عليه  النخيل  ثمار  لو�ضع  وكفرا�س  املزرعة  يف  املوجود  امل�ضكن  وهي 

اأو عند التجفيف  اأي الثمار التي تت�ضاقط من النخيل  اأثناء اللقاط 

بعد اجلني.

احلدار بالو�سول )امل�سايري(
اأو  )الأربطة(  الو�ضل  م�ضتخدم  التحدير  بعملية  املزارع  يقوم 

عذوق  لف  هو  بالو�ضل  واحلدار  عليها،  متعارف  هو  كما  امل�ضايري 

النخلة على اجلذع بطريقة دائرية مت�ضاوية وهنا تظهر اخلربة يف 

عملية التقوي�س بني املزارع املتمر�س واملبتديء خا�ضة اإذا كان بيداراً 

وت�ضاحب  العذوق هو عمل معاب  اأجرياً، فاحلدار غري مت�ضاوي  اأي 

)اخل�ضا�س(  الفا�ضدة  الثمار  من  النخيل  عذق  تنظيف  العملية  هذه 

والتي تكون عالقة بني الثمار حتى تكون الثمار خالية من ال�ضوائب 

اأثناء اخلراف )جني الثمار( واجلداد )قطع عذوق التمر(.

خف العذوق واإنقا�س عددها
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احلدار بالو�سول )امل�سيار(

بداية تبا�سري الرطب
يف  تاأتي  التي  اأي  بالقدم  وتعرف  عام  كل  من  مايو  �ضهر  من  ع�ضر  الثاين  يف  الرطب  تبا�ضري  تبداأ 

بداية املو�ضم حيث يتناقل املزارعون الأخبار عن بيان )بداية الرطب( الب�ضر وي�ضتمر يف تو�ضع القي�س، 

ويقال: اإذا بان جنم الغفر املزارع باخلري ظفر، وجنم الغفر )ال�ضرطني( يطلع يف الثاين ع�ضر من �ضهر 

مايو، اأما اإذا طلع جنم البطني )الزبان( تكون اأخبار القي�س )ن�ضج الرطب( يف كل مكان، وجنم الزبان 

يطلع يف اخلام�س والع�ضرين من �ضهر مايو، وكذلك يقال: )اإذا �ضفت الرطب بيدين الغني والفقري 

فنجم الثيا منري(، وجنم الثيا يقابله )الإكليل( ويطلع يف ال�ضابع من �ضهر يونيو من كل عام.

تبا�سي القي�س
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عملية التب�سيل 
حتى  متار�س  تزال  ول  الزمان  قدمي  من  الأجداد  مار�ضها  متوارثة  حرفة  التب�ضيل  عملية  تعترب 

عندما  النخيل  اأ�ضناف  بع�س  طبخ  هو  والتب�ضيل  القدم،  يف  �ضاربة  عريقة  حرفة  وهي  احلايل  وقتنا 

يكون فاغوراً يوؤخذ للم�ضطاح للتجفيف، وبعد اأن يجف ي�ضمى ب�ضر، وله �ضوق كبري وقبول لدى النا�س، 

وت�ضدر اإىل دول كثرية.

تعد نخلتي اأبو نارجنة واملدلوكي ذاتا جودة عالية واإنتاج وافر يفوق نخلة املب�ضلي ولكن زراعتهما 

املناخ من حيث  فيها  يوؤثر  ول  منت�ضرة  فهي  املب�ضلي  نخلة  املحافظات بخالف  اأغلب  يف  منت�ضرة  غري 

طبيعة اجلو والأر�س، تعترب نخلة »املب�ضلي« وا�ضعة النت�ضار وجتود يف اأغلب املحافظات والوليات لذلك 

اهتم بها الآباء والأجداد كثري وذلك جلودة ثمرها وحلو مذاقها املتميزين بني اأ�ضناف النخيل املختلفة.

اأيام ومقابل ذلك طلوع جنم  التب�ضيل يف مو�ضم معروف وهو بعد طلوع الثيا بع�ضر  تبداأ عملية 

التويبة )�ضائق الثيا( اأي يف 16 يونيو من كل عام وذلك ل�ضدة احلرارة وتعترب نخلة »املب�ضلي« النخلة 

الرئي�ضية التي تتم بها عملية التب�ضيل فبمجرد اأن يبداأ هذا املو�ضم وتبداأ نخلة »املب�ضلي« يف ن�ضج الب�ضر 

يقوم الأهايل بعملية اجلداد لتلك الثمار.

طريقة اجلداد باملوراد

التنقية  عملية  تبداأ  الثمار(  )قطع  اجلداد  وبعد  والكبار،  ال�ضغار  بني  بالتعاون  العملية  هذه  تتم 

)الفرز( من ال�ضوائب وغريها، ويتم نقله على ظهور الدواب �ضابقاً بال�ضيارات حالياً اإىل مكان التب�ضيل.
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طريقة نقل الب�سر اإل موقع ال�سحال

يجمع الب�ضر يف مكان التب�ضيل ليطبخ يف »الرتكبة« )�ضورة الرتكبة( والرتكبة هي مكان م�ضنوع 

كبرية  )قدور(  مراجل  يف  الب�ضر  ويو�ضع  اأ�ضلفه،  من  والنار  اإعاله  يف  القدر  يكون  بحيث  الطني  من 

وي�ضاف اإليه املاء لأجل طبخه وغليانه.

طريقة �سحل الب�سر وجتهيزه للطبخ
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جتهيز الرتكبة

طريقة الغراف من املرجل
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ي�ضتمر الب�ضر يف الرتكبة حتى يقرتب من الن�ضج ويعرف باإ�ضم »الفاغور« فيوؤخذ بعدها اإىل امل�ضطاح 

اأتربة  بها  ال�ضوائب ولي�س  امل�ضتوية اخلالية من  الأماكن  اأو  �ضفوح اجلبال  �ضواء يف  التجفيف(  )مكان 

لكي ل تعلق بالب�ضر ويفقد جودته، كذلك ي�ضرتط يف مكان التجفيف اأن ل يكون مظلاًل حتى يتعر�س 

حلرارة ال�ضم�س اأثناء التجفيف، وي�ضتمر يف امل�ضطاح حتى يجف متاما ويعرف بالتيبي�س، وهذه الفرتة 

فرتة التجفيف ت�ضتمر بني �ضبعة اإىل ت�ضعة اأيام حتت اأ�ضعة ال�ضم�س وارتفاع درجات احلرارة ))�ضورة 

الب�ضر املجفف((.

امل�سطاح مكان جتفيف الب�سر

بعد ذلك تاأتي عملية التعبئة، ويتم ذلك بو�ضع الفاغور يف اأواين م�ضنوعة من �ضعف النخيل تعرف 

باخل�ضف اأو يف جواين م�ضنوعة من ال�ضوتلي )نوع من اخليوط( ويخزن يف مكان �ضهل الو�ضول اإليه 

ويكون حمافظاً على درجات احلرارة بعيداً عن الرطوبة وكذلك عن المطار حيث اأن المطار والرطوبة 

توؤثران على لونه وطعمه و�ضيخ�ضر املزارع املردود القت�ضادي يف هذا املو�ضم.

اأو يتم  اإليه  الأ�ضواق املحلية حلاجة بع�س الأهايل  الب�ضر جتارة مربحة فهو يباع يف  تعترب جتارة 

ت�ضديره و�ضحنه خلارج ُعمان كالهند وغريها من الدول التي ت�ضرتي الب�ضر )الفاغور( فهو ي�ضتخدم 

يف �ضناعات عديدة كاحللويات والب�ضكويت.
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جتميع الب�سر

يتم التعامل مع التمر بعد اجلداد )اجلني( بطرق خمتلفة ح�ضب احلاجة يف ال�ضتعمال وت�ضرتك 

جميعها يف ت�ضطيح )جتفيف( التمر على الدعون، بحيث تفر�س الدعون يف مكان خم�ض�س من املزرعة 

وبعد  بالتمر،  تعلق  اأن  والغبار  الأتربة  خ�ضية  الرياح  عن  مناأى  ويف  متوفرة  ال�ضم�س  اأ�ضعة  فيه  تكون 

�ضغرية  كالثمار  ت�ضلح  ل  التي  الأ�ضياء  من  التمر  بتنقية  املزارع  يقوم  اجلداد  من  اأيام  خم�س  حوايل 

احلجم وال�ضراد واحل�ضف وغريها فهذه جتمع وترتك يف مكان اآخر وهو خم�ض�س للحيوانات ويعرف 

بالنفيعة و�ضياأتي تف�ضيله لحقاً.

بعد )النقا( فرز وت�ضفية التمر يتم تعبئته ح�ضب الرغبة كل �ضنف على حده، وقد تكون التعبئة 

نثاً اأي يو�ضع التمر يف اجلراب بال�ضغط عليه وهذا لال�ضتعمال ال�ضريع. اأما املعبوك هو كناز التمر يف 

اجلراب اأي و�ضع كمية قليلة من التمر ثم ال�ضغط عليها باليد اأو بالقدم ثم ت�ضاف كمية اأخرى وهكذا 

حتى ميتلئ اجلراب، وهذه الطريقة لالدخار لفرتات طويلة.

اأما البع�س في�ضيف مع  توجد عدة طرق للكناز فالبع�س يكنز اجلراب من البداية حتى النهاية، 

الكناز بالرجل ال�ضغط بع�ضا غليظة يف اأطراف اجلراب وتعرف بعملية الدرن والتخ�ضيم للجراب وهذه 

الطريقة ل�ضمان عدم دخول التهوية اإليه ويف�ضد وهذه هي الطريقة الثانية.

له بع�س  التمور وي�ضاف  والق�ضرة من  النواة  باإزالة  املف�ضخ وتتم  للكناز هي  الثالثة  الطريقة  اأما 

املك�ضرات وهذه الكمية تكون قليلة وللهدايا اخلا�ضة غالباً

والطريقة الرابعة هي املدب�س حيث يقوم املزارع باختيار اأجود اأنواع التمر اجلاف كتمر نخلة الفر�س 

بحوايل  ياأتي  ثم  اخلر�س  ثلثي  التمر  ي�ضكل  بحيث  الفخار  من  خر�س  يف  وي�ضعه  )باملقولد(  املعروف 

ليرتين من املاء فيقوم بت�ضخينه لدرجة الغليان، ثم يقوم ب�ضبه يف اخلر�س، ويغطي اخلر�س بقطعة 

من اجللد تغطية حمكمة.

ثم يقوم املزارع بتطّيني )جت�ضي�س( الغطاء بالطني حتى ل يتنف�س ويرتكه هكذا ملدة �ضهرين اأو 

�ضهر ون�ضف، وبعد هذه الفرتة يكون جاهزاً لالإ�ضتعمال وهذه الوجبة مفيدة جداً خا�ضة يف اأيام الربد 

القار�س وهذه الطريقة ت�ضتخدم لتمر الفر�س خا�ضة لأن بقية التمور ل تنجح معها لنها تتحم�س 

وتف�ضد.
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�ضهلة  تغلف بطريقة جميلة  التمر  للكبار وهي كمية من  ال�ضيعنة وهي هدايا  الطريقة اخلام�ضة 

احلمل ل تتجاوز ثالثة كيلوغرام، وهي م�ضنوعة من �ضعف النخيل.

التمر يو�ضع يف وعاء م�ضنوع  ال�ضاد�ضة احلرز وهي هدايا لالأطفال، و�ضميت كذلك لأن  الطريقة 

من �ضعف »خو�س النخيل على �ضكل احلرز الذي يعلق يف �ضدور الأطفال، والت�ضمية ماأخوذة من احلرز 

الذي تلب�ضه الن�ضاء قدمًيا وهو م�ضنوع من الف�ضة. 

غري  التمور  من  البقايا  جميع  تخلط  بحيث  للحيوانات  طعاماً  يقدم  ما  وهو  النفيعة  )�ضح(  متر 

اجليدة لال�ضتعمال الآدمي بع�ضها يف بع�س وتكد�س كاله�ضبة ال�ضغرية )تعرف بالفلة(، بعد ذلك يقوم 

اله�ضبة  الدو�س على هذه  اأو بدون مقابل ليتم  اإما مبقابل  ال�ضباب  امل�ضاعدة من بع�س  املزارع بطلب 

التمرية بالأرجل، فاإن كان جافاً ي�ضاف اإليه القليل من املاء وي�ضتمر الدو�س حتى يتما�ضك التمر جميعاً 

وذلك حلمايته من دخول الهواء وتاأثره باحل�ضرات وهذا التاأثر يعرف بالف�ضا�س.

هذا التمر يتم بيعه بالوزن والوزن املتعارف عليه يف البيع هو البهار ووزنه )200من اأي 800كغم( 

حيث اأن كل من ي�ضاوي )4كغم(، هنا ل بد للمزارع اأن يوزع هذا البهار يف اأوعية م�ضنوعة من ال�ضعف 

»اخلو�س« النخيل تعرف باجلراب اأو الفرا�ضلة وكل جراب ي�ضع ما بني 32-40 كغم هذا التوزيع ي�ضهل 

احلمل على ظهور الدواب، وي�ضهل كذلك عملية التخزين والنقل من امل�ضطاح اإىل اجلنز)املخزن، ( وهي 

خدمة للم�ضرتين الذين يطلبون كميات ب�ضيطة من التمر. ومما ا�ضتهر بني املزارعني اأن البهار يتم 

توزيعه بطريقتني الأوىل ت�ضمى وزن الثمانية حيث يتم توزيع البهار فيها اإىل )25 جراب(، والطريقة 

الثانية ت�ضمى وزن الع�ضرة حيث يتم توزيع البهار فيها اإىل )20 جراب(.

حفظ التمر ف اجلربان
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بعد النتهاء من عملية توزيع التمر وو�ضعه يف اجلربان تاأتي عملية الن�ضد يقوم املزارع بتنظيف 

اجلنز )املخزن( ويتاأكد من نظافة جماري الع�ضل )الدب�س( والتي تعرف بالبنود وكذلك اخلابية احلفرة( 

التي يتجمع فيها الدب�س ثم يفر�س عليها دعن بدون اخلو�س ثم يقوم ب�ضف الجرب ح�ضب ال�ضتعمال 

ل�ضهولة ال�ضتعمال وميكن ان ين�ضد يف املخزن اكث من مزارع لال�ضتفادة من الدب�س واملحافظة على 

التمر وي�ضع لكل واحد عالمة متيز متره من متر الآخر وبعد النتهاء من عملية الن�ضد يغطي جميع 

املنافذ للمخزن عن التهوية او دخول القوار�س خوفا ان ت�ضقط بالدب�س.

طريقة التعامل مع الدب�س 
بها  خفيفة  تكون  جرية  اأول  الباطنة  �ضاحل  دب�س 

رطوبة ويتم ا�ضتعمالها يف وقتها ول ت�ضلح لالدخار لفرتة 

طويلة. اأما اجلرية الثانية تكون �ضاحلة لالدخار لفرتة 

طويلة وغالب دب�س الباطنة من متور نخلة ام ال�ضلي اأو 

نخلة ال�ضهل

اأول جرية  اأما باقي املحافظات يكون بها الدب�س من 

غليظ و�ضالح لالدخار وخا�ضة دب�س متور الفر�س.

اأما حاليا الدب�س امل�ضنع كثري باأنواع خمتلفة ويف كل 

حمل متوفر 

�سناعة اخلل 
ي�ضتطيع املزارع من التمر اأن ي�ضنع خاًل لي�ضتعمله يف اأيام العيد، وطريقة �ضناعة اخلل تكون باأخذ 

�ضي من متر النخيل وخا�ضة متر نخلة اأم ال�ضال اأو النغال ويو�ضع يف جرة من الفخار)خر�س( وي�ضاف 

اإليه املاء وقليل من امللح ويغطى بغطاء غري حمكم لكي ي�ضمح بدخول الهواء وخروجه من اجلرة ومن 

�ضرط اجلرة ان تكون تر�ضح املاء ويرتك بني ع�ضرة اأيام اإىل خم�ضة ع�ضرة ليلة وقبل العيد بليلة ي�ضاف 

اإليه املاء ويعرف بتع�ضية اخلر�س، ثم يرتك يوم واحد بعد التع�ضية ثم يهر�س بع�ضه يف بع�س ثم يرتك 

لفرتة قليلة لكي تركن ال�ضوايب ثم ياتي بقما�س خفيف وي�ضفى به املاء اأي يع�ضر ويرمى باحلثلة وان 

كان غليظ ي�ضاف له املاء وتقدر الكمية ح�ضب احلاجة 

ي�ضتعمل اخلل ايام العياد يو�ضع فيه العظام والكرو�س و�ضي من اللحم ثم يطبخ ويجعل اداما واذا 

اريد ا�ضتعماله و�ضع على النار ورمبا و�ضع على النار كل يوم اذا تاأخر ا�ضتعماله لئال يف�ضد 

اكل اجلمار اأو احليب من النخلة )اجلذب( ويوجد يف القمة النامية للنخلة اأي القلب 

الدب�س
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�سنن واعراف مع اهل النخيل 
الت�ضوير ح�ضب ما هو متعارف عليه 

اذا كان اجلميع ي�ضور مزرعته و�ضي متعارف عليه لو دخلت احليوانات وعبثت بزرعه لي�س له غرامة 

اأما اذا كان اجلميع متعارف بانه ما حد ي�ضور على ا�ضحاب املا�ضية ان ي�ضونوا حيواناتهم واذا تلفت 

�ضي من الثمار عليهم غرامة ماتلفته ويثمن من قبل نا�س متخ�ض�ضني يف القرية 

اعراف البيدار 
ان كان على البيدار ال�ضقي والنبات واحلدار واجلداد له عذقان من كل نخلة 

اما ان كان عليه النبات واحلدار واجلداد خالل املو�ضم له عذق واحد من كل نخلة 

اعراف اللقاط
الب�ضر وتعرف باخلالل ي�ضمح بها حتى تب�ضر النخيل  التي ت�ضقط قبل وقت  الثمار  اعراف لقاط 

املبكرة وبعد الطنا مينع اللقاط 

اعراف الطنا تكون على ثالث مراحل: 

اأوال: طناء النخيل املبكرة *

ثانيا: طنا النخيل التي يف و�ضط املو�ضم  *

ثالثا: طناء النخيل التي ترطب اخر املو�ضم  *

ويف بع�س املحافظات على فرتتني:
ويكون الطناء بطريقتني:

االول: بامل�ضاومة بني �ضاحب املال وامل�ضتطني *

الوقاف  * اموال  بالدلل وخا�ضة  يعرف  �ضخ�س معروف يف كل ولية  تكون عن طريق  الثانية: 

وامل�ضاجد 
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ال�سجلة:
الُعماين  املثل  ويقول  لها  اإ�ضناد  يكون  لكي  ال�ضجال  لها  يعمل  بالرياح ومتيل  النحلة  تتاأثر  عندما 

)اإ�ضجلها ول تغر�ضها( لكي ت�ضتمر يف العطاء.

 

طريقة �سجل النخيل )ال�سجلة(

الدكانة
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اأ�ضماء اأ�ضناف النخيل يف �ضلطنة ُعمان وهذه الأ�ضماء متعارف عليها بني املواطنني، ولهذه الأ�ضناف 

ثالثة مواقيت اأو موا�ضم وهي اأول املو�ضم ومنت�ضف املو�ضم واآخر املو�ضم 

اأوًل: اأ�سماء اأ�سناف النخيل التي تكون يف اأول املو�سم وبدايته

  

ق�س بطا�س لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -1

خمري �ضواد لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -2

ق�س منومة اأو دمو�س لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -3

ق�س �ضيدي او مزناج لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -4

�ضالين لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -5

ق�س فرح لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -6

ق�س قاروت لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -7

ق�س قدمي لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -8

ق�س قطيطي لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -9

ق�س قنطرة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -10

ق�س قدمي لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -11

ق�س لزاد لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -12

ق�س مويلكي لون الثمار ذهبية ي�ضتعمل رطب اول املو�ضم  -13

مزناج لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -14

�ضحي لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -15
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ق�س ميناويي لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -16

نغال لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -17

نغل هاليل لون ثمره اأبي�س يف�ضل اأكله رطًبا ومترا فهو لذيذا.  -18

ق�س الوايل لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -19

ق�س الوزراء لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -20

ق�س عافية لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا فتمره يكون للبهائم.  -21
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ثانًيا: اأ�سماء اأ�سناف النخيل التي تاتي يف منت�سف املو�سم

  

ق�س خذيفة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -1

ق�س حجر لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -2

اأبو دعن لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -3

اأبو ال�ضعري لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -4

اأبو برين اأو برين لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -5

ق�س اأبو �ضيف لون ثمره بني حممر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -6

اأ�ضابع العرو�س لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -7

اأبو �ضحون لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -8

ق�س اأبو قطرة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -9

ق�س اأبو كيبال لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -10

ق�س نارجيلي لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -11

اأبو نارجنة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -12

ق�س اأبو هبي�ضة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -13

ق�س اأحمر لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -14

ق�س الغرب لون ثمره ا�ضقر م�ضهل يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -15

اأم ال�ضال لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -16

ق�س اأولد داد لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -17
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ق�س بانه لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -18

ق�س بان لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -19

ق�س بخيتة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -20

ق�س بدعة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -21

ق�س برحي لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -22

بر�ضي لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -23

برين لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -24

ق�س ب�ضمن لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -25

ق�س بفراق لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -26

ق�س بقل البحرين لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -27

ق�س بقل امليا�س لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -28

ق�س بقل الوطي�س لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -29

ق�س بقالوة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -30

ق�س بقلة النارجنة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -31

ق�س بكرية لون لون ثمره برونزي يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -32

ق�س اأبو ا�ضماعيل لون ثمره خ�ضري يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -33

ق�س بلعق لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -34

ق�س بنت �ضعيد لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -35

ق�س بنت عدي لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -36

ق�س بهالين لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -37

ق�س بو را�ضد لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -38

ق�س بو توازيه لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -39

ق�س تر�س لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرا فهو ذا طعام لذيذ.  -40

ق�س تون�س لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -41
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ق�س ثميد لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -42

ق�س جبه لون ثمره خ�ضري يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -43

ق�س جربي لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -44

ق�س جربيه لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -45

ق�س جربين لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -46

ق�س اجلبل لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -47

ق�س جماء لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -48

ق�س جهلي لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -49

ق�س جواري لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -50

ق�س احلاجر لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -51

ق�س جيلك لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -52

ق�س حب�س لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -53

ق�س حرملي اأو حرملية لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ   -54

ق�س حريز لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -55

ق�س حالو لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -56

ق�س حالوي لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -57

ق�س حملو�س لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -58

ق�س حليمة لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -59

ق�س حمد لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -60

ق�س حمدي لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -61

ق�س حنظل لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -62

ق�س نغل حنظل لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -63

ق�س حياتي لون ثمره خ�ضري يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -64

ق�س حب لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -65
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ن�ضو اخلرماء لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -66

ق�س خ�ضكار لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -67

ق�س خ�ضكار لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -68

ن�ضو اخل�ضبة لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -69

خال�س بحريني لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -70

خال�س جربين لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -71

خال�س ُعمان لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -72

خال�س م�ضتورد لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -73

خال�س لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -74

ق�س خلف لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -75

خنيزي عربي لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -76

خنيزي حالوي لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -77

نغل خنيزي لون ثمره اأحمر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -78

ق�س خور�ضيد لون ثمره اأ�ضفر يف�ضل اأكله رطًبا ومتًرافهو ذا طعام لذيذ.  -79
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ا�سناف فحول النخيل 
اأن  اإما  اجلميع يدرك بان ذكور )الفحول( تنبت من نواة )فلحة( النخيل وعندما تغر�س بالأر�س 

حيث  من  جودة  ذا  كان  اذا  املزارعني  بني  وينت�ضر  معينا  ا�ضما  ياأخذ  الفحل  وهذا  فحل  اأو  ن�ضو  تظهر 

التلقيح وتتحمل ثمرته بعد الق�س فرتة طويلة ل يت�ضاقط حبها من ال�ضماريخ بع�س الفحول جيدة 

من حيث الريحة ولكنها ل تتحمل بعد يوم جتد احلبوب التي بها تت�ضاقط ويقال خاطة ومن خالل 

التجارب امل�ضتمرة اخذ كل فحل اإ�ضم وا�ضبح متعارف عليه على �ضبيل املثال 

ابو �سبعة
ابو �ضفرجلة، ابو �ضالح، البقاقري، اجلعفرية، احلا�ضد، احلبلة، ال�ضافية، العقرب، العري�س، الكنود، 

الل�ضة، املر، الن�ضيب، الهوب، البهالين، جناديل، خزيني، خوري، دويرة �ضعتا، �ضوقم، طباقة، عا�ضمي، 

عزبتي، عقيبة، غرابي، غريف، فر�س، متجحدل، م�ضتهيلي

مقي�سة نغايلي

      

�سور نبات من فحول متلفة



42

النخلـة والإن�سـان على مـر الزمـان

الغيظ وهو طلع الفحل اإذا قطع قبل ن�سجه ويكون النبات غي ال�سالح للتلقيح ويقال مفي�س

�ساحلًا لالأكل

النخلة والنفع العام
متتاز النخلة عن بقية النباتات بنفعها العام فهي غذاء وبناء وم�ضائد وح�ضائر وغريها كثري، حيث 

ويدخر  منها  ياأكل  فهو  معا�ضه  �ضوؤون  �ضتى  الربانية يف  النعمة  لالإ�ضتفادة من هذه  �ضعى  الُعماين  اأن 

ويطعم حيواناته، كذلك ي�ضنع منها منزله الذي ي�ضكنه وح�ضرية بهائمه، وامل�ضائد التي ي�ضطاد بها 

بع�س الطيور و�ضغار الأ�ضماك، واحلبال التي يربط بها، وبع�س األعاب اأطفاله. 
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ال�ستفادة من �سعف النخيل )اجلريد(
من اأهم منتجات النخلة الكرمية وفوائدها، وقد اعتمد الإن�ضان الُعماين على النخلة اعتماداً كبرياً، 

بها  وله  بها  ي�ضافر  التي  وحباله  به  يوقد  الذي  ووقوده  وقاربه  واأوانيه  واأثاثه  ومنزله  ماأكله  فمنها 

اعتمادات �ضتى، نحاول اأن نذكر �ضيئاً ي�ضرياً منها فيما يلي: 

اأوًل الدعون من »زور« )جريد( النخيل: 
يعترب الدعن من اأ�ضا�ضيات بناء املنزل الُعماين، وكذلك ي�ضتخدم فرا�س للتمراأثناء التجفيف، ولبنة 

اأ�ضا�ضية يف اأثاث منزله. وتختلف ا�ضتخدامات الدعن من ولية لأخرى حيث اأن هناك طريقتني لعمل 

الدعن:

1- »زفانة« )حت�سري( الدعون مع اخلو�س )ال�سعف(.
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2- »زفانة« )حت�سري( الدعون بال�سك بدون اخلو�س )ال�سعف(.
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كيفية جتهيز الدعن باخلو�س: 
»احل�ضافة«  با�ضم  العملية  هذه  وت�ضمى  النخلة  من  اجلاف  )اجلريد(  »الزور«  بقطع  املزارع  يقوم 

با�ضم  املوقع  هذا  ويعرف  الزراعة،  من  خاٍل  مكان  يف  )اجلريد(  »الزور«  بجمع  يقوم  ثم  »التطيب«  اأو 

»امل�ضحل«، وبعد عملية التجميع يقوم ب�ضحل )اإزالة( ال�ضوك وقطع الأطراف الأمامية من الزورة والتي 

تعرف با�ضم »القدف«، وت�ضمى هذه العملية »التقديف« والبع�س ي�ضميها »التكوي�س«.

وبعد النتهاء من اإزالة ال�ضوك يقوم باأخذ »الزور« )اجلريد( اجلاهز اإىل مو�ضع التنقيع باملاء ويعرف 

با�ضم »املخلة« والبع�س ي�ضميه »التخري�س«، وي�ضتغرق من يوم اإىل يومني، ثم يقوم بعملية »الزفانة«، 

امل�ضنوعة من ليف  الزفانة احلبال  تعاك�ضية، وت�ضتخدم يف  الزور وربطه باحلبال بطريقة  وهي �ضف 

النخيل اأو ليف نخلة النارجيل )جوز الهند(.

طريقة الزفانة: 
)طبقتني(،  »ر�ضفني«  على  مزفن  كل  حبل  يثني  ثم  »املزافن«  كل  مقايي�س  واأخذ  احلبال  اإح�ضار 

لالأمام  اخللف  من  احلبل  بلف  ويبداأ  مفتوحة،  وهي  يده  اأ�ضابع  على  طرف  كل  بلف  ويقوم 

»الزفانة«  عملية  اأثناء  احلبل  �ضحب  ل�ضهولة  وذلك  الأخري  راأ�ضه  من  احلبل  بطرف  اللفة  ويربط 

 )التجهيز(، ويقال يف و�ضف هذه العملية »الدعن يكرب واحلبل يق�ضر«. وت�ضمى هذه العملية بعملية 

»تبويع املزافن«، وقبل اأن ي�ضرع احلريف يف العمل ينتقي »زورة« )جريدة( قوية ويحدد اأماكن بداية كل 

»مزفن« ح�ضب طول »الزور«، وتعرف هذه الطريقة با�ضم »الن�ضبة«.

يتم عمل الدعن من اأربعة اأو خم�ضة اأو �ضتة »مزافن« وذلك ح�ضب طول »الزور« )اجلريد( وقوته. 

في�ضرتك يف عملية جتهيز دعن اأبو خم�ضة على �ضبيل املثال �ضتة اأفراد، حيث مي�ضك كل فرد »مزفن«، 

اأما ال�ضاد�س يقوم باإح�ضار »الزور« من »املخلة« )احلو�س(. ولكل مزفن من هذه املزافن ت�ضمية خا�ضة، 

حيث يعرف املزفن الأول واملزفن الأخري مبزافن الروؤو�س )الأطراف(، اأي طرف من اليمني وطرف من 

الي�ضار، ويلي الروؤو�س )الأطراف( »الأكتاف« وي�ضميها البع�س با�ضم »الأبواب«.

اأما ال�ضخ�س اخلام�س فيكون يف و�ضط »الدعن«، وي�ضمى »املزفن الأو�ضط«، وهذا املزفن يتوىل القيام 

ويعترب  البع�س،  بع�ضه  يف  »اخلو�س«  تداخل  حيث  من  املواقع  اأدق  من  اأنه  حيث  خربة،  ذو  �ضانع  به 

»الندرة«،  با�ضم  وتعرف  »الدعن«  مقايي�س  يف  انفتاح  يحدث  تقدم  اإذا  اأنه  حيث  اخلم�ضة  املزافن  قائد 

اأو »ندر« فان ذلك  اإذا تاأخر فت�ضيق م�ضاحة الدعن وتعرف با�ضم »الدخلة«. و�ضواء »دخل« الدعن  اأما 

�ضيكون عائقاً يف ا�ضتخدام ذلك الدعن لعملية البناء، و يعترب ب�ضكل عام عيباً من عيوب الزفانة. اأما 

الزورة  مقدمة  لأن  تعاك�ضية  بطريقة  بواحدة  واحدة  الزور  تبادل  فهي  )الأطراف(  »الروؤو�س«  مهمة 

�ضلبة ونهايتها �ضعيفة، وهذه الطريقة ت�ضمن متانة »الدعن«، اأما مهمة »الأكتاف« فتتمثل يف م�ضك 

اأما  »الن�ضبة«  الدعن  بداية  وت�ضمى  م�ضتقيمة.  و�ضعية  كله يف  »الزور«  وي�ضري  النقالب،  »الزورة« عن 

نهايته فت�ضمى »القتلة« اأو »القفلة«.

الزائد  الطرف  وتتم بق�س  الدعن،  اأطراف  تقليم  تاأتي عملية  »الزفانة«  النتهاء من عملية  وبعد 

عن مقا�س الدعن، وبهذا تنتهي عملية »زفانة« الدعون باخلو�س )ال�ضعف(. ويقا�س حجم الدعن بعدد 
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»الزور« امل�ضتخدم يف جتهيزه، حيث اأنه يرتاوح بني 130 – 150 »زورة« )جريدة(، وبطبيعة احلال يعّر�س 

»الدعن« الذي ت جتهيزه حلرارة ال�ضم�س من اأجل اأن يجف، واإذا مل يعّر�س لل�ضم�س فاإنه يكون �ضهل 

الك�ضر ومفتقداً للمتانة. 

كيفية جتهيز الدعن بدون اخلو�س:
وهي »زفانة« الدعن بدون »اخلو�س« )ال�ضعف(، و ل تختلف يف بدايتها عن الطريقة الأوىل من حيث 

ق�س الزور وجتميعه و«تقديفه« )ق�س مقدمة »الزورة«(، وبالإ�ضافة اإىل ذلك ي�ضحل احلريف )يزيل( 

جميع اخلو�س )ال�ضعف( من »الزور«، ثم يقوم بتجميع »الزور« على �ضكل حزمة يقال لها »توقرية«، ثم 

ياخذه اإىل احلو�س وينقعه يف املاء، و ت�ضمى هذه العملية با�ضم »املخلة«، وت�ضتمر ملدة يومني.

تبداأ بعد ذلك عملية »الزفانة«، وقبل اأن ي�ضرع يف العمل ينتقاء »زورة« )جريدة( قوية ويحدد اأماكن 

بحبال  العمل  ويكون  »الن�ضبة«،  با�ضم  الطريقة  هذه  وتعرف  »الزور«،  طول  ح�ضب  »مزفن«  كل  بداية 

جمهزة �ضلفاً وهي حبال ليف مقلود، تكون يف مقدمتها �ضوكة نخيل تعمل عمل الإبرة وتكون معقودة 

من موؤخرتها من اأجل تثبيت الدعن. و يجهز هذا الدعن باأربعة اأو خم�ضة اأو �ضتة مزافن وذلك ح�ضب 

حديدة  وهي  الزور(  ل�ضق  )اآلة  »مغل«  واحد  كل  وعند  اأ�ضخا�س  اأربعة  ياأتي  مثاًل  وقوته.  الزور  طول 

مدببة من مقدمتها كالرمح ويف موؤخرتها حطبة ذات مقب�ضني، حيث يقوم بثقب الزورة )اجلريدة( 

باملغل ثم تدويره واإدخال احلبل يف الثقب ثم ي�ضحب املغل وهكذا دواليك، ويتم تثبيت الزور بطريقة 

ا�ضتقامة  امل�ضوؤولني عن عملية  اللذان يعمالن يف »الأطراف« )الروؤو�س(  ال�ضخ�ضان  تعاك�ضية، ويعترب 

�ضري العمل وحفظ املقايي�س.

نف�س احلبال التي ت�ضتخدم يف عمل الدعون باخلو�س، ويتمثل الختالف بني الطريقتني يف الزفانة 

يف خمالفة احلبل على الزور )اجلريد( يف الطريقة الأوىل وبتمرير احلبل يف و�ضط الزورة )اجلريدة( 

كاخلياطة بال�ضبط يف الطريقة الثانية. وبعد جتهيز »الدعن« يتم تعري�ضه هنا اأي�ضاً حلرارة ال�ضم�س 

من اأجل اأن يجف، وحتى يكت�ضب متانة وقوة ومقاومة للك�ضر.

ا�ستخدامات الدعون:
للدعون ا�ضتخدامات عديدة منها بناء بع�س اأنواع املنازل كاخليمة والعري�س، ويف اإعداد »امل�ضطاح« 

واأ�ضوار املنازل.
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تعمل اخليمة على ثالثة اأنواع:
1- خيمة »الكرجني«. 

2- خيمة ن�سف كرجني، والبع�س ي�سميها »غ�سيبية« اأو »خيمة ق�سايب«.

3. »خيمة كب« اأو »دعون ن�سف«.
وتتفاوت اأحجام هذه اخليام ح�ضب اأحوال املعي�ضة والأو�ضاع املالية ل�ضاحبها.

اأما العري�س يعمل على ثالثة اأنواع هي:
»عري�س« بالدعون فقط.  -1
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»عري�س« بالدعون وال�ضرباك )النق�س(.  -2

»عري�س« بال�ضرباك واحل�ضر )فتحات منقو�ضة(.  -3

ومن ا�ضتخدامات الدعون كذلك »املنامة«، والبع�س ي�ضميها »ال�ضجم«، وت�ضوير املنازل. وت�ضتخدم 

الدعون فرا�س لتجفيف التمور

كيفية عمل خيمة الكرجني؟
تعترب خيمة الكرجني من اأكرب اأنواع اخليام املعمولة من �ضعف النخيل، تعمل خيمة الكرجني من 

الآدوات التاليه: 

1. عدد اأربع ركائز م�ضنوعة من جذوع النخيل.

2. عدد اأربع معاري�س )»املدود«(: وهي اأعمدة م�ضتطيلة تعمل من جذوع النخيل كذلك. 

3. عدد 14 دعناً.

4. عدد 2 »وقافيات« من جذع النخيل وتكون اأطول من الركائز.

5. عدد »معرا�س« واحد يعرف با�ضم »اخليايل« ويكون اأمن من »املعاري�س« ال�ضابقة.

6. عدد 8 »�ضميم«، و«ال�ضمة« نوع من اأنواع الب�ضاط يعمل من ال�ضعف.

7. »م�ضلة«: وهي اأداة كالإبرة.

8. »جمز«: لقطع احلبال والأطراف الزائدة من الدعون. 

9. م�ضحاة: وهي اأداة حديدية يحفر بها لتثبيت الركائز يف الأر�س.

حبال من اأجل التثبيت.  .10

بعد  النخيل  جذوع  من  تكون  اخليمة  جتهيز  يف  امل�ضتخدمة  والأعمدة  الركائز  جميع  مالحظة: 

اع«. ت�ضويتها، من قبل »اجلًذّ

طريقة التجهيز:
قبل كل �ضيء نقوم بتحديد حجم اخليمة وو�ضع املقايي�س املنا�ضبة، ثم نبداأ بعملية احلفر بامل�ضحاة 

وتثبيتها يف  اأفقي  ب�ضكل  »املدود«  برفع  نقوم  ثم  »الرواجل«،  با�ضم  تعرف  التي  الأربع،  الركائز  لتثبيت 

الركائز باحلبال.

بعد ذلك ياأتي دور الدعون ويكون تركيبها ب�ضكل ثنائي ومتقابل بحيث يكون داخل اخليمة وخارجها 

مت�ضابه، ويكون اخلو�س )ال�ضعف( خمفياً بني الدعنني.
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امليمنة  فمثاًل  معيناً،  اأ�ضماً  الأربع  اجلهات  من  جهة  كل  وحتمل  جهات،  اأربع  من  اخليمة  تتكون 

واملي�ضرة ت�ضمى )»ال�ضواكل«(، ومقدمة اخليمة ت�ضمى »ال�ضدر« وموؤخرتها ت�ضمى »التفر«، ولكل جهة 

البع�س،  بع�ضها  يف  »اخليد«  با�ضتخدام  الدعون  وتربط  ذكرنا،  كما  متقابل  ب�ضكل  الدعون  من  اثنني 

و«اخليد« يتكون من »زورتني« م�ضحولتني بدون خو�س، حيث يكون »اخليد« يف اجلهة اخلارجية من 

اخليمة ويثبت بحبل لكي حت�ضر الدعون بني »اخليد« و«املعرا�س« لعدم احلركة اأثناء الريح، واحلبل ل 

يكون متوا�ضاًل بل بني كل عقدة واأخرى مرٌت تقريباً.

بعد اإمتام عملية بناء »ال�ضا�س« )الأ�ضا�س(، نقوم بعمل حفرة يف منت�ضف اخليمة من الأمام واخللف 

من اخلارج لتثبيت »الوقافيات« ب�ضكل عمودي، وتكون اأطول من الركائز املثبتة لل�ضا�س.

بعد ذلك يقوم بتثبيت عمود م�ضتطيل ب�ضكل اأفقي، ويثبته يف الوقافيات باحلبال بح�ضب املقايي�س 

املطلوبة يف الرتفاع.

ومن  »امل�ضخل«،  الزور  ت�ضنع من  الرباقع  وهذه  والأمام:  اخللف  الرباقع من  تركيب  تاتي عملية 

اجل اإعداد زور الربقع ي�ضطر العامل اإىل فك عدد اثنني من الدعون وجتريدهما من اخلو�س و�ضق 

الزخرفة، بحيث  انتاج  اأجل  »الت�ضخيل« من  اأو  ب�«ال�ضغ«  ويعرف حملياً  �ضقني  اإىل  )�ضعفة(  »زورة«  كل 

الداخل، ويكون الربقع من »غاطني« )طبقتني(،  اإىل  امل�ضتوي  اإىل اخلارج والوجه  الزورة  يكون بطن 

ويتم تركيبه بالتداخل ليمنح اخليمة زخرفة جميلة املنظر، ويحتاج هذا الأمر اإىل خربة حيث اأن اأعلى 

اخليمة يكون على �ضكل مثلث، وكلما ازداد الرتفاع قلت امل�ضاحة.

تاأتي الآن عملية »الدمة«، ويتم هذا برفع الدعون الأربعة املخ�ض�ضة لذلك، ويكون بنف�س طريقة 

ا�ضافة  تتم  هنا  ولكن  الو�ضط  يف  اخلو�س  ويكون  متقابلني،  دعنني  كل  يكون  بحيث  »ال�ضا�س«  تركيب 

»ال�ضميم« بني الدعنني حلماية اخليمة من ت�ضرب املطر. وتكون »دمة« اخليمة ب�ضكل ان�ضيابي ومائل، 

ويجب اأن يكون الذي يبني اخليمة ذو خربة حيث اأن راأ�س اخليمة العلوي يكون كاملثلث، وهو ما يعني اأن 

عليه تثبيته ب�ضكل حازم وقوي لكي ل تزعزعه الرياح ول يت�ضرب منه املطر.

الباب، وهوه كذلك  ب�«الدمة« عن طريق »اخليد«، ثم يقوم برتكيب  »ال�ضا�س«  يقوم بتثبيت  اأخرياً 

يعمل من الزور منزوع اخلو�س.

ب.  عملية خيمة ن�سف كرجني:
تكون بنف�س املوا�ضفات ال�ضابق ذكرها، غري اأن الختالف الوحيد يكمن يف عدم وجود الربقع بحيث 

تكون الدعون متوا�ضلة، ويقل ارتفاعها وم�ضاحتها عن خيمة الكرجني.

جـ. عمل خيمة الكب او الداعو�س:
حتتاج اإىل ركائز اثنني وعمود )»معرا�س«( واحد يف الو�ضط، ويتم بناوؤها باأربعة دعون، وعلوها يف 

حدود مرتين، ولي�س لها »تفر« ول »�ضدر«، وت�ضتخدم هذه اخليمة غالبامَ حلفظ املواد كالتمر والليمون 

والقا�ضع كاملخزن. 
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د. العري�س )العر�سان(: 
العري�س له ا�ضتخدامات خا�ضة تختلف عن ا�ضتخدامات اخليمة، حيث اأنه ي�ضتخدم باعتباره جمل�ضاً 

اأو مكاناً للقيلولة.

كيفية عمل عري�س الدعون:
بناء العري�س يحتاج اإىل عدة اأدوات منها: 

1. عدد اأربع ركائز)»الرواجل«(

2. عدد خم�ضة اأعمدة م�ضتطيلة )»معاري�س« اأو »مدود«(

3. عدد خم�ضة دعون.

4. جمز وم�ضحاة.

5. حبال وم�ضلة.

طريقة التجهيز:
قبل ال�ضروع يف البناء نقوم باأخذ املقايي�س، ثم نقوم باحلفر وتثبيت الركائز الأربع، وعليها تثبيت 

الأعمدة )»املعاري�س«( الأربعة، اأما العمود )»املعرا�س«( اخلام�س فيكون يف و�ضط العري�س لكي يحافظ 

العري�س من  يكون  ما  وغالباً  »املعاري�س«،  على  »ال�ضجم«  با�ضم  ويعرف  العري�س،  �ضقف  ا�ضتقامة  على 

»غاط« )طبقة( واحدة، وذلك من اأجل التهوية. وتثبت الدعون يف الأعمدة املعاري�س ب�«اخليد«، وجميع 

احلبال امل�ضتخدمة يف عملية البناء ت�ضنع من ليف النخيل اأو ليف النارجيل.

العري�س بالدعون وال�ضرباك )العيون ال�ضدا�ضية(: وهذا العري�س غالباً ما ي�ضتخدم باعتباره جمل�ضاً. 

و�ضناعته تتم بنف�س طريقة العري�س بالدعون، والفرق الوحيد الذي مييزه هو انه يطرز ب�«ال�ضرباك« 

الداخل  العري�س من  »ال�ضرباك« )النق�س( يف  »امل�ضحول« )املجرد( من اخلو�س، ويكون هذا  الزور  اأي 

وعلى هيئة اأ�ضكال نقو�س �ضدا�ضية.

اأما العري�س الذي يعمل بال�ضرباك واحل�ضر )الفتحات املنقو�ضة( فيكون على هيئة طابق علوي يف 

البيت من الأعلى وباخل�ضو�س اأيام القيظ. ويعمل له ح�ضر دائري من ثالث جهات ويكون متداخاًل يف 

بع�ضه البع�س ليمنع ال�ضم�س من الدخول، اأما اجلهة التي بها التهوية فيعمل بها »ال�ضرباك« )النقو�س(. 

ويكون ات�ضاع فتحات ال�ضرباك ح�ضب طلب �ضاحب العري�س، فالبع�س يرغب اأن يكون ال�ضرباك ذا فتحات 

وا�ضعة فيما يختار البع�س الآخر الفتحات ال�ضيقة، وهنا يتميز ال�ضانع القدير وتظهر مهاراته الفنية. 

بع�ضها  مع  من�ضجمة  الألوان  تكون  حتى  الأ�ضفر،  الليف  من  تكون  ال�ضرباك  بها  عمل  التي  واحلبال 

الركائز  الناظر  يرى  ل  بحيث  باحل�ضر  )»الرواجل«(  والركائز  »املعاري�س«  تبطني  يتم  كما  البع�س. 

و«املعاري�س«، ويكون العري�س كاماًل بلون واحد وهو ما يدل على دقة ال�ضنع.
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عملية عمل املنامة )»ال�سجم«(
»معاري�س«  بعلو مرتين، وخم�ضة  تكون  للمنامة  ركائز )»رواجل«( خم�ض�ضة  ت�ضع  الباين  يهيئ   -1

)مدود( وتكون اأكث �ضمكاً من املعاري�س التي تبنى بها اخليام والعر�ضان لأنها ت�ضتخدم للجلو�س 

عليها.

�سورة منامة

يحفر الباين يف الأر�س لتثبيت الركائز ح�ضب املقايي�س.  -2

يقوم بربط »املعاري�س« باحلبال ثم ي�ضع اأعلى »املعاري�س« الدعون بطريق التباطن بحيث يكون   -3

خو�س الدعن على بطن الآخر.

احل�ضرات  من  البيت  اأهل  حلماية  وذلك  »اخليد«  با�ضتخدام  املعاري�س  يف  الدعون  الباين  يثبت   -4

ال�ضارة كالعقارب وغريها.

اأو لوحدها بح�ضب الرغبة، وغالباً ما  اأو يف العري�س  اأن يتم بناء »املنامة« يف بطن اخليمة  وميكن 

تعمل يف مو�ضم القيظ.

الألعاب التقليدية لالأطفال:
ترتبط  التي  ال�ضناعات  من  ن�ضيب  لالأطفال  كان 

بالنخلة فتجد اأن الآباء ي�ضنعون لأبنائهم الكثري من 

ل�ضقل  تدريبه  تارة  تكون  والتي  التقليدية  الألعاب 

املهارة وتارة اأخرى للت�ضلية والرتويح عن النف�س.



52

النخلـة والإن�سـان على مـر الزمـان

لعبة الناقة
مثل  النخيل  من  األعاب  لهم  فيعملون  ال�ضغر  منذ  العمل  حب  على  اأولدهم  يعودون  الأوائل  كان 

الناقة وكانت هي الو�ضيلة التي يتنقلون عليها وكذلك يحملون عليها متاعهم فمنذ ال�ضغر ينمو معهم 

حب هذا احليوان وكذلك كيفية التعامل معه وكل طفل يناف�س اأقرانه من حيث ت�ضكيل الناقة اأو من 

حيث الزينة واحلمل الذي ي�ضعه على ظهرها. 

لعبة ال�سيوف اخل�سبية
كذلك ي�ضنعون لهم ال�ضيوف من جريد النخيل وتقام بينهم املبارزة وامل�ضايقة منذ ال�ضغر فيمتلك 

الأولد املهارة والرباعة وح�ضن الت�ضرف بال�ضيف فهي مبثابة مدر�ضة ودرو�س يتلقونها من قبل كبار 

ال�ضن ح�ضب ال�ضورة 

لعبة التدريج
هذه اللعبة تلعب بعد نزول الأمطار حيث تكون الأر�س �ضلبة واللعبة عبارة عن احتفالية تتم بعد 

نزول املطر فرتى الأولد متجمعني وقلوبهم متلوؤها الفرحة بنزول املطر ويتناف�ضون يف رمي ع�ضيهم 

امل�ضنوعة من زور النخلة يف حدود مرت، والفائز منهم من ت�ضل ع�ضاه اأبعد من اأقرانه.

لعبة ال�سولة
القدف وهو  الكرابية م�ضتخدمني  ي�ضميها  والبع�س  ال�ضولة  الكبار فيلعبون  بالأولد  وهي خا�ضة 

مقدمة اجلريد )الزورة( وخ�ضبة �ضغرية بطول �ضرب تقريًبا وتلعب كذلك بعد نزول املطر وهى لعبة 

ذات حركة ون�ضاط.

لعبة املروحة
ي�ضميها  والبع�س  النخيل  خو�س  من  ت�ضنع  لعبة  وهي 

منجور بحيث يلف اخلو�س ب�ضكل دائري وتثبت على عمود 

الأطفال  الرياح ويتناف�س  امل�ضي حتركه  �ضغري ومن خالل 

فيمن يحرك مروحته اأكث ح�ضب ال�ضورة 
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لعبة املقرقاعة
وت�ضنع من عذوق النخيل لالأطفال ليلعبوا بها وتلهيهم عند قيام اأمهاتهم بجمع اللقاط اأو الأعمال 

املنزلية وجتد الطفل يقرقع وهو فرحان بذاك ال�ضوت الذي يخرج من تلك املقرقاعة اثناء حتريكها 

ح�ضب ال�ضورة 

     

�سورة لعبة املقرقاعة

اأهل البحر وال�ستفادة من النخلة
التي  الأخرى  الأ�ضياء  بع�س  وي�ضنع  عليه  ي�ضيد  الذي  قاربه  في�ضنع  النخلة  الُعماين من  ا�ضتفاد 

تنفعه يف البحر.

»ال�سا�سة« )قارب ال�سيد التقليدي(
تعترب »ال�ضا�ضة« اأحد اأنواع القوارب الُعمانية التقليدية، وكانت يف ال�ضابق حتل حمل القارب ال�ضغري 

املعروف ب�«الهوري«، وتعمل من زور النخيل اجلاف، ويختلف عدد الزور بح�ضب حجم ال�ضا�ضة. 

قارب ال�سا�سة
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اأجزاء »ال�سا�سة«:
1. »القاعة«: القاعدة اأو الأ�ضا�س. 

2. »الدفف« اأو »ال�ضواكل«: اجلوانب من اليمني والي�ضار.  

3. الغطاء: مي�ضك الكرب املح�ضو يف بطن ال�ضا�ضة. 

4. البطن: مكان جلو�س ال�ضياد و�ضباكه.  

5. ال�ضدر: مقدمة ال�ضا�ضة.

6. »التفر«: هو موؤخرة ال�ضا�ضة.

7. »ال�ضميكة« اأو »ال�ضمايك«: هي الأوتاد التي مت�ضك ال�ضا�ضة. 

8. »الغ�س«: الوتد الذي يثبت فيه املجداف اأثناء التجديف.

9. املجداف: خ�ضبة م�ضتطيلة يحرك به ال�ضا�ضة يف البحر.

»ال�ضف«: قطعة خ�ضبية تثبت يف موؤخرة املجداف لتدفع ال�ضا�ضة اأثناء التجديف.  .10

»الكرب«: هي القطع الأمامية من ال�ضعف، ويح�ضى بها بطن ال�ضا�ضة من اجل اأن تطفو.   .11

»الكنة«: هي احلبل الواقي بني الغ�س واملجداف.  .12

طريقة عمل ال�سا�سة:
و  البكا�س«  »زور  ي�ضمى  الذي  والطويل  القوي  النوع  ويختار  )اجلريد(،  »الزور«  املتخ�ض�س  يجهز 

يتخل�س من »اخلو�س« )ال�ضعف(، ثم يقوم بربط الزور ببع�ضه البع�س من املقدمة والو�ضط واملوؤخرة 

وذلك من اأجل املحافظة على ا�ضتقامته وحتى ل ينثني اأثناء تنقيعه باملاء بني 15 يوماً اإىل �ضهر، وبعد 

ذلك يدفن على �ضاطئ البحر يف املنطقة »الر�ضة« )الرطبة( ليمت�س ماء البحر.

بعد ذلك يقوم بعملية »�ضحل« )اإزالة( الزور بال�ضكني وب�«تدرميه« )بحيث يكون مدبباً( من املقدمة، 

وطريقة  القاعة  هو  ال�ضا�ضة  من  جزء  واأول  وطوًل.  عر�ضاً  ال�ضا�ضة  حجم  مقايي�س  بتحديد  يقوم  ثم 

اعدادها تكون عن طريق �ضك الزور ببع�ضه البع�س ب�«ال�ضكنة« )»املغل«( – وهي حديدة خا�ضة بثقب 

الثقوب. وت�ضل  – وكل زورة تثقب حوايل خم�ضة ثقوب، ويقوم بتمرير احلبل من خالل هذه  الزور 

م�ضاحة القاعة اإىل حوايل ثالثني زورة. 

ب�«ال�ضميكة«  وتعرف  القرم  اأو  ال�ضدر  اأ�ضجار  من  خ�ضبية  اأغ�ضان  بو�ضع  يقوم  القاعة  اإمتام  وبعد 

ال�ضفلية حتت القاعة مبا�ضرة، ثم ميالأ القاعة باأكملها ب�«كرب« النخيل ب�ضكل منظم، ثم يقوم بتغطية 

الكرب بالزور ب�ضكل اأفقي، وعليه تو�ضع اأغ�ضان من اأ�ضجار ال�ضدر اأو القرم وتعرف ب�«ال�ضميكة« العلوية. 

لكي ل  قوياً  �ضداً  العلوية، وت�ضد احلبال  بال�ضميكة  ال�ضفلية  ال�ضميكة  وبا�ضتخدام احلبال يقوم بربط 
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يتحرك »الكرب«.

قبل اأن ي�ضرع املخت�س يف عمل اجلوانب )»الدفف« اأو »ال�ضواكل«( والتي تكون مت�ضلة بالقاعة من 

اجلانبني يقوم بغرز عدد ع�ضرة اأغ�ضان من ال�ضدر اأو القرم تعرف با�ضم »الغ�س«، وتكون ب�ضكل عمودي، 

بحيث تو�ضع خم�ضة اأغ�ضان يف كل جانب. ويكون للحبال دور رئي�ضي يف الإحاطة بهذه الأغ�ضان وتثبيتها 

باجلوانب. 

ويبحر ال�ضياد يف هذه ال�ضا�ضة م�ضتخدماً املجاديف، وتتم �ضناعة املجداف )»الغادوف«( من خ�ضب 

ال�ضدر، وتكون طولية يثبت يف نهايتها خ�ضبة اأخرى مربعة ال�ضكل، ويطلق على �ضناعة ال�ضا�ضة »الو�ضارة«. 

ا�ستخدام الكرب كعوامات
ي�ضتخدم الكرب كعوامة تعرف بالكاوي او الكيبال ح�ضب ت�ضمياته يف بع�س املحافظات وهو عالمة 

ت�ضري عن وجود �ضبك )الليخ( بالبحر اأو حلفظ مكان القف�س الذي ينزل اإىل عمق البحر لكي يتجنبه 

اأ�ضحاب القوارب وعدم قطع ال�ضباك اأو تعلق فيها.

كذلك ت�ضتخدم الكرب واحلبال املعمولة من الليف كعوامات ل�ضباك ال�ضيد »الليخ« جلعل ال�ضباك 

م�ضتقيمة تثبتها من الأ�ضفل احلجارة »امل�ضو«ومن الأعلى الكربة 

�سناعة املحلق

�سناعة املحلق
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ي�ضنع املحلق من جريد النخيل »الزور« يف البداية يزفن الدعن الذي بدون خو�س ثم يقوم ال�ضخ�س 

املخت�س يف عمل املحلق بثنيه لكي يكون �ضكله قريب من �ضكل الدلو امل�ضتطيل وتلف حوافه من الأعلى 

باحلبال ح�ضب ال�ضور 

املحلق

وي�ضتخدم حلفظ ال�ضردين احلي لي�ضتخدم كطعم اثناء ال�ضيد بال�ضنارة 

�سناعة اجلرجور 
ي�ضنع اجلرجور من زور النخيل وذلك لن�ضبه لل�ضيد يف البحر ويكون �ضبه كروي وله فتحه من 

الداخل تكون م�ضتطيلة خلداع الأ�ضماك وعدم معرفة طريق اخلروج من امل�ضيدة بعد الدخول 

اجلرجور
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املباخر:
ي�ضتخدم يف عمل املباخر »الزور« )اجلريد( الأخ�ضر املعروف ب�«الفواخي« ل�ضهولته اأثناء »الت�ضخيل« 

)التق�ضيم(، وي�ضتمر لفرتة طويلة.

تعمل املباخر من الأدوات التالية:
عدد اأربع »زورات« )اجلريد( جافة يف حدود مرت.  .1

جمموعة من »الزور« الأخ�ضر.  .2

�ضكني.  .3

حبل �ضرد رفيع: وهو حبل م�ضنوع من ال�ضعف.  .4

طريقة التجهيز:
اول يثبت الزور اجلاف ويربطه باحلبل بحيث تنفتح القوائم من الأ�ضفل وتلتقي اأطرافها من الأعلى. 

»الت�ضخيل«  وبهذا  ال�ضيء،  بع�س  �ضغرية  اأحجام  لعدة  الأخ�ضر  الزور  )تق�ضيم(  ب�«ت�ضخيل«  يقوم  ثم 

)التق�ضيم( تعمل النقو�س والأ�ضكال الهند�ضية املتعددة. وتختلف هذه الأ�ضكال والنقو�س ح�ضب خربة 

ال�ضانع من منطقة اإىل اأخرى، ولكن الأ�ضا�س يف �ضنع املباخر ل يتغري، والهدف منها هو و�ضع املالب�س 

عليها بعد التجفيف لكي يتم تبخريها بالروائح الطيبة كالعود وغريه.

�سناعة املكان�س )»املجامع« اأو »املباح�س« اأو »املخمات«(:
يقوم �ضانع املكان�س باأخذ الزور الأخ�ضر من ف�ضائل النخيل دون »القلب« )القمة(، وبعد الق�س يقوم 

باإزالة ال�ضوك من الطرف الذي يكون يف قب�ضة اليد، ثم ي�ضرب اأطراف اخلو�س باآلة حادة كاملجز وذلك 

لإزالة ال�ضوك من اأطراف اخلو�س. بعد ذلك ي�ضق الزورة اإىل ق�ضمني ثم يقوم بت�ضخيل اخلو�س بالزورة، 

ثم ي�ضف كل ثالث اأو اأربع زورات يف بع�ضها البع�س، ويربط اخلو�س بطريقة م�ضتطيلة كل ربطة على 

حدة، ثم ياأتي بزورة جافة ح�ضب مقا�س املكن�ضة، ويعمل لها »خدين« )�ضقني( يف طرفها الأعلى والأ�ضفل 

وذلك لتثبيت احلبال بها اأثناء الربط. بعد اإح�ضار الزورة ياأتي بالزور املربط وي�ضفه على جنبي الزورة 

التي بها خد ويلفها باحلبال من ثالثة موا�ضع هي الطرف الأعلى والأو�ضط والأ�ضفل، وبهذه الطريقة 

تكون املكن�ضة جاهزة للعمل.
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�سناعة املكان�س من خو�س النخيل

�سناعة م�سائد الطيور
ي�ضنع من خملفات النخيل الكثري من املنتجات ومن بينها م�ضائد الطيور وهى و�ضيلة اأمنة و�ضهلة 

ا عندما  ال�ضتعمال فبع�س العراف وال�ضنن القبلية متنع ا�ضتخدام البندقية يف �ضيد الطيور خ�ضو�ضً

تكون هذه الطيور قريبة من الحياء ال�ضكنية اأو يف املزارع وهى ماأهولة بالنا�س واحلركة م�ضتمرة فيها 

لذلك ل بد من ا�ضتخدام امل�ضائد الآمنة ويف كل مو�ضم م�ضيدة خمتلفة ح�ضب الطري املتوفر. 

ي�ضتعمل ال�ضانع زور النخيل ل�ضنع م�ضائد الطيور، وهي �ضهلة ال�ضنع وباأحجام خمتلفة.

م�سيدة طيور من�سوبةم�سيدة طيور غي من�سوبة
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طريقة التجهيز:
كل ما نحتاجه لعمل امل�ضيدة هو جمموعة من الزور مع احلبال و�ضكني �ضغرية. اأوًل يقوم ال�ضانع 

ب�ضق كل زورة اإىل اأربع اأو خم�س قطع، ثم يقطع هذه القطع ح�ضب املقا�س املحدد حلجم امل�ضيدة. وبعد 

التقطيع يتم تركيب الزور بطريقة تعاك�ضية وتثبيتها باحلبال ب�ضكل قريب من طريقة »زفانة الدعن«، 

ثم يثنيه من اجلانبني فيح�ضل على جهتني من امل�ضيدة مقدمة وموؤخرة. وامليمنة واملي�ضرة جتهزان 

بطريقة و�ضل املوؤخرة باملقدمة بالزور و�ضده باحلبال، وهكذا ينتج �ضكل قريب من ال�ضندوق مفتوح من 

الأ�ضفل، وهكذا تعترب امل�ضيدة جاهزة لال�ضتعمال.

املزفارة 
ت�ضتخدم املزفارة ل�ضيد احلمام وال�ضفارد والعفدان وال�ضعلب وذلك بنث حبوب الرب اأو التمر حتت 

امل�ضيدة وهى ح�ضب ال�ضورة 

الفخ
امل�ضقاعية  ي�ضميه  والبع�س  الفخ  ي�ضتخدم 

قمربة  واأبو  والعلعال  واخلايط  ف�ضي�س  اأم  ل�ضيد 

الريقات  بع�س  بو�ضع  وذلك  والعقعق  والكادع 

الزجن  طرف  يف  تربط  باللماع  تعرف  املتحركة 

تتحرك  الطعم  تناول  الطري  يحاول  وعندما 

امل�ضيدة وحتجزه داخلها.

الكالوب
ي�ضتخدم الكالوب من الزور ويتم و�ضعه قرب م�ضادر املياه كاحلي�ضان والتي تعرف باجليل واجلابية 

تاأتي  ثم  املاء  من  قريب  الكالوب  بو�ضع  وذلك  غيبور  اأبو  اأو  ب�ضرة  اأبو  الوراد  طائر  ي�ضاد  وبالكالوب 

الطيور فتحط عليه في�ضطادها.

الفخ الكبري
ي�ضتخدم الفخ الكبري ل�ضيد طاير الكروان وهذا الفخ ين�ضب بالليل على �ضوء القمر

وت�ضمن الأعراف عدم تعر�س �ضخ�س ل�ضيد غريه ول اأن ين�ضب م�ضيدته بجواره مبا�ضرة واإن مر 

مبكان فيه م�ضيده مير بهدوء لكي ل يرعب الطيور ويبعدها عن امل�ضيدة.

فخ طيور



60

النخلـة والإن�سـان على مـر الزمـان

ا�ستخدامات �سعف النخيل اخلو�س
)�ضعف(  »خو�س«  ا�ضتخدامات  اإىل  الآن  وناأتي  النخيل  بزور  تخت�س  ال�ضابقة  ال�ضتخدامات  كل 

النخيل.

ويق�ضم اخلو�س )ال�ضعف( اإىل ثالثة اأنواع:

النوع الأول: خو�س القمة اأو القلب  .1

النوع الثاين: خو�س »الفواخي«  .2

النوع الثالث: خو�س »هياف« )ياب�س( ويقاله »دمري«.  .3

وكل نوع من هذه الأنواع له ا�ضتعمالته اخلا�ضة، و�ضنحاول �ضرحها وب�ضكل خمت�ضر.

اأول: خو�س )�سعف( القلب اأو القمة
ي�ضنع منه اأغلب اخلو�ضيات مثل: 

ال�ضماط اأو العزاف: ي�ضتخدم كال�ضفرة التي تو�ضع حتت الطعام.  -1

ال�ضت: ي�ضتخدم لتغطية املاأكولت.  -2

»القفران«: مبختلف اأنواعها واأحجامها وت�ضتخدم لنقل الأ�ضياء.  -3

»املخرافة«: ت�ضتخدم جلني الرطب )البلح(.  -4

»املن�ضف«: ي�ضتخدم لتنقية احلبوب من الغبار وبقية ال�ضوائب.  -5

»الكفيلة«: ت�ضتخدم كواقي للراأ�س اأثناء حمل الأ�ضياء الثقيلة.  -6

»املع�ضفة« اأو »املجمعة«: ت�ضتخدم لتنظيف املنازل.  -7
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»امل�ضبة« اأو »امللهبة«: ت�ضتخدم كمروحة يدوية.  -8

كفتا امليزان: ي�ضتخدم يف املحالت التجارية وغريها.  -9

اأثناء  اأو  ال�ضفر  يف  التمر  لنقل  ي�ضتخدم  »املح�ضني«:   -10

العمل.

طريقة الت�سنيع:
اأوًل يقوم املخت�س بق�س خو�س )�ضعف( القلب من النخلة ثم يقوم 

ب�ضحل )اإزالة( اخلو�س والبع�س ي�ضمي هذه العملية »تق�ضيل اخلو�س«. 

العملية  هذه  وت�ضمى  خو�ضتني،  اإىل  اخلو�ضة  بفلق  يقوم  ذلك  بعد 

»الت�ضخري«، ويق�ضم احلريف كل فلقة من اخلو�س اإىل ثالث فلقات اأو 

فلقتني بح�ضب عر�س اخلو�ضة. بعد عملية »الت�ضخري« يقوم بتجفيف 

اخلو�س، ويتم جتفيفه حتت الظل ول يعر�س اخلو�س لل�ضم�س مبا�ضرة 

ول تزيد مدة جتفيفه عن �ضاعتني اأو ثالث �ضاعات فقط حتى ل يتغري 

بعمل  يبداأ  ثم  املاء  يف  يخلل  التجفيف  وبعد  الأحمر.  اللون  اإىل  لونه 

»ال�ضفة« ويقال لها »الن�ضبة«، و«ت�ضف« من ت�ضع خو�ضات، ويكون بكل يد اأربع خو�ضات والتا�ضعة تدور، 

ويتم مزايدتها باخلو�س من جانب واحد اأي جانب اليد اليمنى وي�ضمى ب�«التع�ضية«، واخلو�س الزايد 

يبقى يف اجلانب الأي�ضر من »ال�ضفة«، وت�ضمى هذه »ال�ضفة« »ال�ضفة العظيمية«.

بعد النتهاء من »ال�ضفة« يقوم باإزالة الزوائد، وتعرف هذه العملية بعملية »تق�ضيل ال�ضفة«، اأما اإذا 

اأراد اأن يخيط »ال�ضفة« بال�ضرد فيقوم اأوًل بتنقيع ال�ضرد يف املاء ثم يّندي ال�ضفه باملاء. وتكون طريقة 

اأراد  باأن تكون كل عني مقابل عني، وهنا يتحكم يف كمية املخيط والت�ضكيالت الناجتة، فاإذا  اخلياطة 

مثاًل اأن يعمل قفرياً فانه ي�ضتمر يف اخلياطة حتى ي�ضل اإىل احلجم املطلوب. بعد اإكماله يقوم بعملية 

»زميه« اأي اإ�ضافة خو�س مع ال�ضرد اأثناء اخلياطة، وذلك لكي تكون حوافه من الأعلى قوية من اأجل 

اأثناء ا�ضتعماله يف نقل الأ�ضياء الثقيلة. و«الع�ضام« )يد  تثبيت »الع�ضام« )يد القفري( وحتى ل يتاأثر 

القفري( يعمل من الليف الأ�ضفر اأي ليف القمة، وال�ضرد ي�ضنع من خو�س القمة من ف�ضايل النخيل، 

اأو »�ضرادة«،  وتكون طريقة عمله نف�س الطريقة الأوىل، ويختلف من حيث العمل هنا فيقال »قالدة« 

وال�ضرد »الر�ضني« يكون اأجود من ال�ضرد »الن�ضل«.

ثانيًا: خو�س )�سعف( الفواخي
هذا النوع من اخلو�س يوؤخذ من اأ�ضفل القمة، وي�ضنع منه التايل:

»الثوج«: ي�ضتخدم يف نقل الأغرا�س.  -1

»املرحلة«: ت�ضتخدم حلمل ميا�ضني العنب اأو الرطب.  -2

»ال�ضمة«: ت�ضنع من اخلو�س وت�ضتخدم للجلو�س عليها.  -3

»�ضمة اخلباط«: تكون دائرية وت�ضتخدم يف عملية جني ثمار ال�ضمر اأو اأوراقه.  -4
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طريقة الت�سنيع:
اأوًل يقوم املخت�س بق�س خو�س )�ضعف( »الفواخي«، ثم يقوم ب�ضحل اخلو�س والبع�س ي�ضمي هذه 

العملية »تق�ضيل« اخلو�س. بعد ذلك يقوم بفلق اخلو�ضة اإىل خو�ضتني وت�ضمى هذه العملية »الت�ضخري«. 

بعد عملية »الت�ضخري« يقوم بتجفيف اخلو�س، ويتم جتفيفه حتت الظل ول يعر�س اخلو�س لل�ضم�س 

مبا�ضرة ول تزيد مدة جتفيفه عن �ضاعتني اأو ثالث �ضاعات فقط حتى ل يتغري لونه اإىل اللون الأحمر. 

وبعد التجفيف يخلل باملاء، ثم يبداأ احلريف بعمل »ال�ضفة«، ويقال لها »الن�ضبة«، ب�ضت خو�ضات من كل 

جانب والثالثة ع�ضر تدور، والبع�س ي�ضنعها من خم�س خو�ضات من كل جانب واحلادية ع�ضرة تدور 

وت�ضمى هذه ال�ضفة »املزايدية«، لأنها تزايد )تع�ضى( من كل جهة خو�ضة. واغلب ال�ضناع ي�ضتخدمون 

ذات الثالثة ع�ضر خو�ضة وذلك ل�ضهولتها، وتخاط هذه ال�ضفة بال�ضرد و«تزمى« باحلبل امل�ضنوع من 

الليف.

ثالثًا اخلو�س »الهياف« )الياب�س( »الدمري«:
وي�ضنع من هذا اخلو�س اأدوات خمتلفة ي�ضكلها بطريقة فنية منها:

»اجلراب« )الظرف(: ي�ضتخدم حلفظ التمور.   -1

»ال�ضيلك«: ي�ضتخدم كذلك حلفظ التمور، وهو اأ�ضغر من اجلراب.  -2

»ال�ضميدة«: ت�ضتخدم حلفظ التمور املخ�ض�س للهدايا.  -3

»خ�ضف ال�ضوى«: ت�ضتخدم حلفظ حلم ال�ضواء قبل رميه يف الفرن.  -4

»التغليفة«: ت�ضتخدم حلفظ احللوى.  -5

طريقة التجهيز
يقوم باأخذ الزور اجلاف من النخلة، ويتم جتهيزه بنف�س العملية ال�ضابقة، وتكون ن�ضبة هذه ال�ضفة 

من اأربع ع�ضرة اأو �ضت ع�ضرة خو�ضة وت�ضمى »ريفية«، وتتم مزايدة ال�ضفة باخلو�س من كل جانب. وهذه 

ال�ضفه ل يكون بها اأطراف بافية من اجلانب الآخر. ويتحكم يف احلجم املطلوب ح�ضبما يراه منا�ضباً.

اأما »ال�ضرد« الذي تخاط به جميع الأنواع ال�ضابقة فال تتغري طريقة �ضنعه، فهو يعمل من خو�س 

ف�ضيلة النخيل، ويقلد باليدين ويلف ببع�ضه البع�س بال�ضبابة والإبهام.

و�ضول اأو م�ضايري: ت�ضتخدم اأثناء »حتدير« النخلة- اإي تقوي�س العراجني - ويتم بها ربط العذق يف 

زورة النخلة حتى ي�ضهل قطف الرطب وعملية »اجلداد«.

وت�ضنع هذه الو�ضول اأو امل�ضايري من الليف اأو من عراجني النخيل اأو اخلو�س وحتل حمل احلبال.

الأدوات التي ي�ستخدمها لعمل »ال�سفة«:
»املجز«: ي�ضتخدم لقطع الزور من النخلة.  .1

2.  »زيلة« )دلو( لو�ضع املاء فيها لتخري�س )تخليل( اخلو�س.
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اخلو�س املراد ت�ضنيعه �ضواء كان من القلب اأو من الفواخي اأو الهياف الياب�س.  .3

ال�ضكني: ت�ضتخدم لإزالة ال�ضوائب الزائدة يف ال�ضفة. وبعد التقطيع ت�ضمى هذه العملية بعملية   .4

»الق�ضالة«.

»ال�ضرد« الذي ي�ضك به ال�ضفة.   .5

الليف الذي يعمل منه »الع�ضام« لعمل مقاب�س من الطرف الأعلى لالأدوات التي �ضنعها، ما عدا   .6

الظروف و«خ�ضفة ال�ضوى« و«ال�ضيلك« و«التغليفة«.

ال�ضرد بني  املوؤخرة وذلك لتمرير  اأداة كالإبرة مدببة من املقدمة وبها فتحة من  »امل�ضلة«، وهي   .7

اأعني »ال�ضفة«، وت�ضمى هذه العملية اخلياطة اأو »ال�ضك«.

ا�ستعمالت عراجني )عذوق( النخيل:
يعمل من عراجني )عذوق( النخيل عدة اأ�ضياء لقوة العرجون ونذكر منها:

»حدرة اجلداد«: ت�ضتخدم اأثناء ح�ضاد النخيل.    .1

»من�ضف اخلبز«: يحفظ فيه اخلبز حتى ل يجف.  .2

»من�ضف اخلياطة«: حلفظ اأدوات الن�ضاء اأثناء العمل، وي�ضمى »جبة«.   .3

من�ضف لن�ضف احلبوب.  .4

طريقة العمل:
بعد اأن قام بقطع عذوق النخلة )يف عملية ت�ضمى »اجلداد«( وقطف التمر من العراجني )»الع�ضق«( 

اأنواع  اأجود  وهي  واخلنيزي  واخل�ضاب  النغال  نخلة  عراجني  وخا�ضة  العراجني،  هذه  بتجميع  نقوم 

اأعاله. بعد التجميع حتفظ يف مكان بعيد عن  النخيل التي ت�ضلح عراجينها ل�ضنع الأ�ضياء املذكورة 

ت�ضمى  عملية  يف  يومني  ملدة  املاء  يف  ويخللها  حاجته  ح�ضب  العراجني  من  ياأخذ  ذلك  وبعد  ال�ضم�س، 

يبداأ  ذلك  وبعد  �ضناعته.  يريد  الذي  والطول  ال�ضمك  ح�ضب  بت�ضخريها  يقوم  ثم  ومن  »التخري�س«، 

ب�ضفها )عملية التداخل( وتعرف ب�ضفة »الغويل«، وهذه ال�ضفة ت�ضنع منها القاعة والدواير فقط. اأما 

بالن�ضبة للغطاء في�ضف بطريقة تختلف عن »الغويل«، وت�ضمى بطريقة »العريجي«، وبعد النتهاء من 

�ضف الغطاء ياأتي بع�ضقة دائرية ويلف عليها اأطراف املن�ضف مع تدوير العراجني الباقية عليها، وهو ما 

ي�ضمى بزمي املن�ضف من الأعلى، ثم ياأتي بعرجونة اأخرى ويزمي عليها حواف الغطاء، ويحاول اأن ي�ضع 

ح�ضاباته من اأجل تغطية املن�ضف اخلا�س بحفظ اخلبز وكذلك من�ضف اأدوات الن�ضاء )»اجلبة«(.

يف  تعي�س  التي  ال�ضغرية  )الأ�ضماك  »ال�ضد«  ل�ضيد  »جرجور«  كذلك  النخيل  عراجني  من  ويعمل 

الأفالج(، وت�ضمى »عنكدية«.
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الأدوات امل�ضتخدمة يف عمل »العنكدية« هي:

حطبة »املتقاة«: هي اأداة خ�ضبية كاملطرقة ي�ضرب بها العراجني )العذوق(.   .1

ح�ضاة م�ضطحة وم�ضتوية.   .2

�ضكني.   .3

حبال ليف.   .4

طريقة عمل »العنكدية«:
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ن�ضتخدم يف �ضنع »العنكدية« العرجون مع ال�ضماريخ اأي )»الع�ضقة« و«الع�ضو«( ثم يبللها باملاء وبعد 

ذلك يقوم ب�ضربها �ضرباً خفيفاً على احل�ضاة ب�«املتقاة« )امل�ضرب( يف علمية ت�ضمى بالدق اأو »الرت�ضيخ«. 

بعد ذلك يقوم بعملية مداخلة الأطراف حتى ت�ضكل دائرة م�ضتطيلة مغلقة لها فتحة �ضغرية من الأمام 

ومهياأة بطريقة �ضهلة لدخول لالأ�ضماك و�ضعوبة خروجها.

اإذا اأراد ال�ضياد ا�ضتخدام هذا »اجلرجور« فاإنه يغط�ضه يف »الغيل« )مياه الوادي( وي�ضع فيه بع�س 

الطعام جلذب ال�ضيد من ال�ضميكات املعروفة حملياً با�ضم »ال�ضد«. 

�سناعات الليف
هنالك نوعان من الليف:

النوع االأول: هو الذي يوؤخذ بعد »�ضراطة« )تهذيب( النخلة. *

اأجود  * »خ�ضي«، وهو  ليف  وي�ضمى  �ضقوطها  بعد  النخلة،  يوؤخذ من قلب  الذي  هو  الثاين:  النوع 

واأغلى من الليف العادي ب�ضبب متانته، ولونه اأحمر م�ضفر.

طريقة التجهيز:
الأمام  املطلوب جمرد ع�ضى قوية وعري�ضة من  اأدوات كثرية لت�ضنيعه، فكل  اإىل  الليف ل يحتاج 

وقليل من املاء.

اخلطوات
هذه  وتعرف  الغر�س،  لهذا  قوية خم�ض�ضة  بع�ضى  الليف  ي�ضرب  ثم  ومن  باملاء  الليف  ير�س  اأوًل 

اأو »ميول«، وبعد ذلك يبداأ  العملية بعلمية »تع�ضيف الليف«، ثم يقوم ب�«مت�ضيج« الليف وعمل »ميال« 

بعملية القلد براحة اليد، والبع�س ي�ضميها »فحا�ضة« الليف.

الأ�سياء التي يتم عملها من الليف: 
املرابط: هي حبال تربط بها احليوانات وي�ضميها البع�س »املرا�ضغ«.  -1

»اخلطام«: هو حبل تقاد به احليوانات كاجلمال واحلمري.  -2

»املرار« للرفاع: هو حبل ت�ضد به الأدوات التي يتم نقلها على ظهور احليوانات امل�ضتخدمة لل�ضفر.  -3

»الكر« اأو »الر�ضا«: هو حبل جلذب املاء من الآبار.  -4

»ع�ضام« للقفران )يد القفري( مبختلف اأنواعها.  -5

»اآذان« )مقاب�س( لل�ضميم.  -6

حبال لزفانة الدعون.  -7
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احلبال التي ت�ضتخدم يف بناء بيوت ال�ضعف.  -8

»و�ضول« لتحدير )تقوي�س( عراجني النخيل.  -9

حبل الطلوع والبع�س ي�ضميه »ال�ضوع« اأو »احلابول«.  -10

»كفة« احلابول وي�ضميها البع�س »غر�ضة«.   -11

ا�ستخدامات خو�س �سجرة »الغ�سف«:
و«الغ�ضف« هي �ضجرة ك�ضجرة النخيل من حيث اخلو�س وتنبت يف �ضعاب الوديان، وتوجد بكثة 

يف الو�ضطى والظاهرة. ويقوم ال�ضانع بقطع اخلو�س )ال�ضعف( من القمة اأو »الفواخي«. و ل تختلف 

خو�س  بدفن  هنا  يقوم  احلريف  ان  غري  النخلة،  )�ضعف(  خو�س  جتهيز  طريقة  عن  التجهيز  طريقة 

»الغ�ضف« يف الأر�س املبللة باملاء وتعرف ب�«الر�س« بعد »الت�ضخري«، وت�ضنع منه نف�س ال�ضناعات التي 

ت�ضنع من خو�س النخيل، اأما اأهل البادية في�ضتخدمون خو�س »الغ�ضف« بطرق خمتلفة، ويدخل يف 

�ضناعات عديدة مثل �ضناعة املنتجات التالية: 

1. »املربد«: �ضحن يو�ضع فيه النب بعد قليه لكي يربد. 

2. »الكرمة«: اإناء ي�ضتخدم جلمع احلليب. 

3. »الفاتية«: وعاء حتفظ فيه اأدوات القهوة كالفناجني. 

4. »امليذق«: اإناء يو�ضع فيه املاء. 

5. »الدرج«: حلفظ مالب�س الن�ضاء بدل املندو�س. 

6. »الأدراج«: باأحجام خمتلفة حلفظ اأدوات الرجال. 

طريقة عمل »الكرمة« و«الفاتية« )»املّلة«(: 
هذه  واأغلب  املخرز.  مو�ضع  تدخل  التي  اخلو�ضة  وهي  والميا�س  املخرز،  وهو  »املن«،  ي�ضتخدم 

الأر�س  بت�ضخريه ودفنه يف  »الغ�ضف« وتقوم  الن�ضاء، حيث حت�ضر احلرفية خو�س  بها  الأعمال تقوم 

املبلولة خوفاً من اجلفاف حيث انه اإذا جف يكون �ضهل الك�ضر. بعد ذلك تاأخذ كمية من خو�س »الغ�ضف« 

بقدر حاجة عملها اليومي، وبعد ذلك تقوم ال�ضانعة بتق�ضيم اخلو�ضة اإىل اأربع اأق�ضام اأو اأكث بحيث 

يكون �ضمك كل ق�ضم كاخليط، فت�ضف يف يدها من ثمان اإىل ع�ضر خو�ضات ثم تلفها حول القاعدة املعدة 

من اجللد، وتثبت القاعدة باخلو�س امللفوف بوا�ضطة »املن« و«الميا�س« )املخرز واخلو�ضة الرفيعة(، 

وت�ضتمر يف العمل دائرياً، وميكن اأن جتعله على �ضكل م�ضتطيل اأو مربع بح�ضب الرغبة، وت�ضنع بنف�س 

الطريقة جميع الأ�ضياء املذكورة.

يجعل  ول  واحلليب،  املاء  حلمل  املنتجات  هذه  بع�س  ي�ضتخدم  انه  ال�ضانع  مهارة  على  يدل  ومما 

اإي م�ضام للكرمة. واأثناء العمل يكون اخلو�س مبلاًل باملاء لت�ضهل عملية التداخل وتغطية الفراغات 
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وامل�ضامات التي تكون يف الكرمة، وميكن اأن ت�ضيق ال�ضانعة »امليذق« اأو »الفاتية« حتى تكون على �ضكل 

»الغ�ضف«  خو�س  من  جميلة  اأ�ضياء  ت�ضكيل  يتم  بحيث  احلرفة  هذه  تطوير  حاليا  ت  وقد  »جحلة«. 

كاملزهريات والقوارير باأحجام خمتلفة وت�ضكيل الكوؤو�س واملحفظات واملقامل وال�ضالل باأحجام خمتلفة. 

»اجلّذاع« اأو »اجلّذاعة«
كيفية اِل�ستفادة من جذوع النخيل امليتة اأو »العوانة« )النخلة الطويلة جدًا(: 

»اخل�ضني«  با�ضتخدام  بقطعها  اجلذاع  يقوم  جداً(  )كبرية  »عوانة«  اأ�ضبحت  اأو  النخلة  ماتت  اإذا 

»ربعة«  وكل  النخلة،  »تربيع«  عملية  العملية  هذه  وت�ضمى  اأق�ضام،  اأربعة  اإىل  اجلذع  ي�ضق  ثم  )الفا�س( 

ت�ضمى »�ضدف«. وي�ضتخدم احلريف يف هذه العملية األأدوات التالية:

»البخ�س«: هو اأداة حديدية مثل »الهيب« مدببة من الأمام.  -1

»الهدروق«: هو م�ضمار خ�ضبي.  -2

»املتقاة«: هي امل�ضرب )كاملطرقة( وت�ضنع من اخل�ضب.  -3

وم«: اأداة حديدية لتقطيع اخل�ضب وتهذيبه. دُّ »القمَ  -4

وم«. دُّ ثم يقوم بتمثيل هذه »ال�ضدوف« )الأجزاء( بح�ضب الغر�س املطلوب م�ضتخدما »القمَ

املنتجات التي نعملها من جّذوع النخيل:
�ضقوف  تثبيت  يف  ي�ضتخدم  »املعرا�س«:  اأو  »املد«   -1

املنازل.

اأعمدة  باعتبارها  ت�ضتخدم  »الرواجل«:  اأو  »الركايز«   -2

للمنازل ال�ضعفية ولتثبيت الأ�ضوار.

»القرون«: هي اأعمدة تثبت »املنجور« يف اأعلى البئر.  -3

»املرادم« )الدرج اأو الدرجة(: ت�ضتخدم للو�ضول اإىل   -4

الأماكن العالية.

»اجلالة«: ت�ضتخدم لرد »�ضوار« الفلج.  -5

»املطعم«: الإناء الذي يقدم فيه العلف للموا�ضي.  -6

طريقة جتهيز املطعم )املعلف( وهو بقطع جذع النخلة 

اإىل ما يقارب املرت والن�ضف ثم ي�ضقه اإىل �ضقني ويحفره 

يكون  وعندما  كالإناء،  جموفا  يكون  حتى  خا�ضة  باأداة 

من  له  حفاظاً  وذلك  خفيفاً  حرقاً  بالنار  يحرقة  جاهزا 

احل�ضرات الناخرة للخ�ضب.
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�سيعنة

حم�سني

ميزان

طريقة احلراثة التقليدية )هيا�سة(املرجنوحة

غطا دلة القهوة

حرز
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»�ضدف املهبة«: ي�ضتخدم لإ�ضعال النار اأثناء �ضناعة »ال�ضاروج«.  -7

»املوقعة«: ت�ضتخدم ل�ضحق البذور والبهارات وغريها.  -8

املفردات 
النخل: قطعة الأر�س املزروعة نخيل والبع�س ي�ضميها بالد *

املح�ضرة: عري�س بداخل النخيل ي�ضكن فيه النا�س لالبتعاد عن حرارة ال�ضيف *

ال�ضافح: الرمل املحاذي للنخل ويكون مرتفع قليال *

الفلج: املاء اجلاري يف ال�ضواقي *

اجلابية: حفرة يف و�ضط ال�ضاقية ميكث املاء بها لفرتة طويلة *

اليتاق: املكان الذي ي�ضب فيه املاء ل�ضقي النخل *

العوانة: النخلة الكبرية يف ال�ضن والطويلة *

امل�ضطاح:ار�س قرب النخل ي�ضطح فيه الب�ضر اأو التمور )ال�ضح( *

املعونة: امل�ضاعدة من التعاون. *

الطالع: الرتاب امل�ضتخرج من الأر�س املزروعة ويكون جماور للنخل *

ال�ضكة: الطريق بني جدارين اأو بني �ضيئني *

يعرف  * والذي  القت  وكذلك  النخيل  من  عدد  فيها  يزرعون  ال�ضكل  م�ضتطيلة  قطعة  اجللبْه: 

بالرب�ضيم.

احلارة: البيوت التي تبعد عن النخيل *

العابية: هي اأر�س يزرع فيها اأي �ضئ من املزروعات النخيل وغريها *

املحرقة: املكان الذي حترق فيه املخلفات *

الدوحة: هي املكان الذي يزرع به ال�ضجر املقلوع من الأر�س ويرفع الرتاب حولها *

اجلنز اأواملخزن: املكان الذي يحفظ فيه التمر *
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ال�ضمة: تعمل من خو�س النخيل ت�ضتخدم كفرا�س وهي ب�ضكل دائري *

املعرا�س: جذع النخلة ي�ضتخدم لبناء اأ�ضقف املنازل والعر�ضان *

ال�ضرد: حبل ي�ضنع من ليف النخلة اأو من اخلو�س *

اخل�ضفة: فرا�س البيت *

الع�ضو:لتنظيف البيت وهو عذق النخلة بعد اأن ييب�س *

امللهبة: املروحة للتربيد *

املنز اأو )املركب(:مكان لنوم الطفل )الهدة( *

الدعون من »زور« )جريد( النخيل: من اأ�ضا�ضيات بناء املنزل الُعماين، الت�ضطيح اي جتفيف التمر *

امل�ضطاح املكان الذي يجفف فيه *

الزفانة )حت�ضري( الدعون مع اخلو�س )ال�ضعف(. *

زفانة بال�ضك اي بدون اخلو�س )ال�ضعف(. *

حل�ضافة هو قطع »الزور« )اجلريد( اجلاف من النخلة  *

التطيب تنظيف النخلة *

امل�ضحل املكان الذي يجمع فيه »الزور« )اجلريد( *

ال�ضحل اإزالة ال�ضوك  *

التقديف اأوالتكوي�س قطع الأطراف الأمامية من الزورة  *

املخلة اأوالتخري�س احلو�س يخر�س فيه الزور  *

املزفن احلبل اأثناء عملية »الزفانة«  *

التبويع اأخذ املقايي�س *

الن�ضبة بداية كل »مزفن )جريدة( قوية  *

»الندرة تو�ضعه يف مقايي�س »الدعن  *

الدخلة هي ت�ضيق م�ضاحة الدعن  *

القتلة اأو القفلة هي النهاية  *

الوقر حزمة من اجلريد *

املغل« اآلة ل�ضق الزور وهي حديدة مدببة من مقدمتها كالرمح  *

الكرجني خيمة  *

خيمة ن�ضف كرجني، غ�ضيبية *

خيمة ق�ضايب«. *
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خيمة كب« اأو »دعون ن�ضف«. *

»عري�س« بالدعون فقط. *

ال�ضرباك النق�س هي العيون ال�ضدا�ضية *

ال�ضرباك واحل�ضر فتحات منقو�ضة(. *

»املنامة«، اأوال�ضجم«،  *

الكرجني من اأكرب اأنواع اخليام امل�ضنوعة من �ضعف النخيل،  *

املعرا�س اأو املدود«(: وهي اأعمدة م�ضتطيلة ت�ضنع من جذوع النخيل كذلك.  *

الوقافيات هي الركائز. *

اخليايل اأمن من »املعرا�س *

امل�ضلة«: وهي اأداة كالإبرة. *

املجز هو الدا�س لقطع احلبال والأطراف الزائدة  *

ال�ضواكل اجلوانب  *

ال�ضدر مقدمة اخليمة *

التفر موؤخرة اخليمة  *

اخليد يثبت الدعون باملعرا�س عن احلركة اأثناء الريح،  *

ال�ضغ الت�ضخيل« من اأجل عمل الزخرفة *

الفواخي الزور« )اجلريد( الأخ�ضر  *

الت�ضخيل التق�ضيم *

ال�ضفة العظيمية *

ال�ضرد  *

الر�ضني هو اجليد  *

الن�ضل قليل اجلودة *

القلب هي القمة *

الدمري اأو الهياف اخلو�س الياب�س *

املجمعة اأو املبح�ضة اأو املخمة هي املكن�ضة وت�ضتخدم لتنظيف املنازل. *

ال�ضماط اأو العزاف: ي�ضتخدم كال�ضفرة التي تو�ضع حتت الطعام. *

ال�ضت: ي�ضتخدم لتغطية املاأكولت. *

»املخرافة«: ت�ضتخدم جلني الرطب )البلح(. *
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»املن�ضف«: ي�ضتخدم لتنقية احلبوب من الغبار وبقية ال�ضوائب. *

»الكفيلة«: ت�ضتخدم كواقي للراأ�س اأثناء حمل الأ�ضياء الثقيلة. *

»امل�ضبة« اأو »امللهبة«: ت�ضتخدم كمروحة يدوية. *

كفتا امليزان: ي�ضتخدم يف املحالت التجارية وغريها. *

املح�ضني«: ي�ضتخدم لنقل التمر يف ال�ضفر اأو اأثناء العمل. *

الزمية تقوية احلواف من الأعلى  *

الع�ضام« )يد القفري( وحتى ل يتاأثر اأثناء ا�ضتعمال *

القالدة �ضرادة، هي عملية ال�ضرد  *

»الثوج«: ي�ضتخدم يف نقل الأغرا�س. *

»املرحلة«: ت�ضتخدم حلمل ميا�ضني العنب اأو الرطب. *

»ال�ضمة«: ت�ضتخدم للجلو�س عليها. *

»�ضمة اخلباط«: تكون دائرية وت�ضتخدم يف عملية جني ثمار ال�ضمر اأو اأوراقه. *

اجلراب« )الظرف(: ي�ضتخدم حلفظ التمور.  *

ال�ضيلك«: ي�ضتخدم كذلك حلفظ التمور، وهو اأ�ضغر من اجلراب. *

ال�ضميدة«: ت�ضتخدم حلفظ التمور املخ�ض�س للهدايا. *

»خ�ضف ال�ضوى«: ت�ضتخدم حلفظ حلم ال�ضواء  *

»التغليفة«: ت�ضتخدم حلفظ احللوى. *

التحدير اإي تقوي�س العراجني  *

اجلداد قطع عذوق النخلة  *

الق�ضالة ال�ضوائب الزائدة يف ال�ضفة. *

»ال�ضرد« الذي ي�ضك به ال�ضفة.  *

»حدرة اجلداد«: ت�ضتخدم اأثناء ح�ضاد النخيل.   *

»من�ضف اخلبز«: يحفظ فيه اخلبز حتى ل يجف. *

»من�ضف اخلياطة«: حلفظ اأدوات الن�ضاء اأثناء العمل، وي�ضمى »جبة«.  *

من�ضف لن�ضف احلبوب. لت�ضفية من ال�ضوايب *

العنكدية ل�ضيد )الأ�ضماك التي تعي�س يف الأفالج »ال�ضد« *

حطبة »املتقاة«: هي اأداة خ�ضبية كاملطرقة ي�ضرب بها العراجني )العذوق(.  *

ح�ضاة م�ضطحة وم�ضتوية.  *
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الع�ضو هي ال�ضماريخ اأي )»الع�ضقة«  *

الرت�ضيخ هو امل�ضرب باملتقاة  *

ال�ضراطة هو تهذيب النخلة. *

اخل�ضي هو الليف الذي يوؤخذ من قلب النخلة  *

تع�ضيف هو �ضرب الليف بالع�ضى  *

التم�ضيج هو تعديل الليف  *

مليال اأو امليول هي تهئة الليف للقلد او احل�ضافة«. *

املر�ضاغ هواحلبل تربط بها احليوانات وي�ضميها البع�س  *

»اخلطام«: هو حبل تقاد به احليوانات  *

املرار هو حبل ت�ضد به الأدوات التي يتم نقلها على ظهور احليوانات  *

حبل  * هو  »الر�ضا«:  اأو  »الكر« 

جلذب املاء من الآبار.

)تقوي�س(  * لتحدير  »و�ضول« 

عراجني النخيل.

هوحبل  * »احلابول  اأو  ال�ضوع« 

الطلوع 

الكفة احلابول او الغر�ضة«. *

العوانة هي النخلة الطويلة  *

 العوانة وهي النخلة الكبية ويظهر ف اخللف القرائن

)وهما نخلتان متقارنتان نبتا معا وعمرهما وطولهما واحد(
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القراين الثالث

اخل�ضني هو الفاأ�س الذي ي�ضق به جذع النخلة

الرتبيع هو �ضق النخلة، 

ال�ضدف 

البخ�س”: هو اأداة حديدية مثل “الهيب” مدببة من الأمام.

الهدروق”: هو م�ضمار خ�ضبي.

املتقاة”: هي امل�ضرب )كاملطرقة( وت�ضنع من اخل�ضب.

وتهذيبه. اخل�ضب  لتقطيع  حديدية  اأداة  وم”:  دُّ “القمَ
وم”. دُّ ثم يقوم بتمثيل هذه “ال�ضدوف” )الأجزاء( بح�ضب الغر�س املطلوب م�ضتخدما “القمَ
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 الف�سل الثاين 
وجميع الأ�ضعار والأمثال باللهجة العامية البحتة ومن الأ�ضعار املتوارثة العالقة يف اأذهان البع�س.

الأمثال ال�سعبية التي قيلت يف النخلة واملوا�سم التي ت�ساحبها
اأهل الزراعة يقولون عن جنم الثيا تغيب على غدير وتطلع على قفري.  -1

ويقال اذا �ضفت الرطب يف بيت الغني والفقري فاعلم بان جنم الثيا منري   -2

اإذا طلع �ضهيل �ضم نف�ضك يا قليل احليل اأي احتمي من الربد.  -3

وكذلك يقال دخل ال�ضح )التمر( ودخل عنده.  -4

ويقال للربد قي اأوله التقه اأي بداية الربد م�ضر واأحتمي الب�س لبا�س ثقيل ويف اأخره اأ�ضتقه اأي   -5

غري �ضار.

ويقال من تنف�س ثيابك والبع�س يقول غبابك من النبات من هني ياتيك الليل بات.  -6

ويقال حدر وهدر اأي يرجع الربد بعد دفوة النبات  -7

ويقال بعد وجد وقرب ولد   -8

ا�ضجلها ول تف�ضلها   -9

نزلها اليوم وح�ضدها دوم  -10

ويقال اعور يف ماله ول ع�ضره من عماله   -11

ويقال اذا مرت البهيمة على الكرمية تبقى حول �ضقيمة   -12

ويقال عالج احلال ح�ضاد املال اأي بعد احل�ضاد التعب من�ضاي  -13

الأمثال التي تقال يف اخلو�س والدعون:
واخلو�س دمري.  ي�ضف قفري     .1

انظر للغ�ضون.  لن بغيت الدعون    .2

بدون قيا�س. ظل البكا�س     .3

واجلذاع ح�ضالن. اجلذع نخران     .4

او على جاري.  ازرعها على ذاري    .5

ما حتت حتت جو�ضها. العوانة حتت بعيد    .6

مايت�ضابقوا عليها. بو تثمر ع�ضقه     .7

ما يغب�ضولها. ام ع�ضقه      .8
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اأما الأ�سعار التي يرددها ويرتمن بها احلريف اأثناء عمله فمن بينها الأبيات التالية:
يخ��دم على اأولده اجل�����داد ط�اح موراده اجل���داد....    -1

يا مزهية الب�ضتان  النخلة يالكرمية     -2

يل طاعم اجلوعان قي�س و�ضتاء مثمورك     -3

و�ضيدت يل عر�ضان منك �ضنعت دعوين     -4

و�ضكلتها قفران  منك �ضنعت ال�ضفه     -5

وكفي غدى ربحان  منك �ضنعت حبايل     -6

يا عطية الرحمان خريك علّيه دامي      -7

وتعاي�ضيني زمان اهلل ي�ضونك حايل     -8

اأما اأثناء الزفانة تردد املجموعة:
يا نخلتي املعمورة يا نخلتي املعمورة     -1

�ضوفك يفرج همي يا �ضارب الوديان      -2

نزفن بكا�س غ�ضون زور ال�ضرم منزفنه     -3

لو غالية ومتهون العوانه بنجذعها     -4

اأما عند قالدة الليف فيقول ال�ساعر:
واك�ضب مقاتن حل عيايل اقلد حبل ليف بالتوليف     -1

وحفظ العمل دوم يعيايل زين العمل زين بالتوليف    -2

واميل واجلده على الراحه ليف اخل�ضي والبكا�س غ�ضون    -3

وعندي العمل ب�س عالراحه ومع بندقي يوم بدغ�ضون    -4

وا�ضلي فوادي مع ال�ضالت اغني يا روحي واق�ضل خو�س    -5

و�ضرتت نف�ضي عن الطلبات �ضناعة يدي وال�ضرد مر�ضو�س   -6

بنع�ضيك���م ع�ض�����ر لقطوا لقطوا الب�ض�������ر....    -7

قال������و ل����ي غ�ب��ر قو�ضت من الزاج���رة...     -8

ّ����در والوج�ه مت������ك� اجل���وع فم�ضمامري...     -9

عطون��ا غوازين��اأ يا �ضيف نلق�ط ب�ض��رك يا �ضي����ف...     -10

والبي���دار مت�ضق���ي. الهنجري متدك��ي     -11

والطاين متهن����ي. امل�ضتطني متمني     -12

وذيك اخليام كبار  يوم ال�ضتاء �ضتين�ا     -13

هني العري�س اإيدار.  حيه يوم املقي�ضة     -14



77

غـــذاء.. اإيـــواء.. ودواء..



78

النخلـة والإن�سـان على مـر الزمـان

هذا ف�ضل خا�س بال�ضعار والق�ضائد التي �ضاركت فيها احتفالت وزارة الزراعة والثوة احليوانية 

ح�ضب املنا�ضبات وامل�ضاريع وهناك ق�ضائد كثرية مفقودة خا�ضة بافتتاح �ضدود املياه اجلوفية مثل �ضد 

وادي تنوف و�ضد وادي الفرع بالر�ضتاق و�ضد الفليج و�ضد الطو
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احل�سرات التي ت�سيب النخيل

اليقة

ح�سرة اجلا�ساحل�سرة اأثناء اإ�سابة النخلة

حفار �ساق النخيل )عقار(

حفار �ساق النخيل )كعل(

حفار عذوق النخيل

ح�سرة املتق

�سو�سة النخيل
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كتبت هذه الق�سيدة مبنا�سبة افتتاح مركز بحوث الزراعة الن�سيجية بجماح التابعة لولية بهالء 
ال���ن�������ض���د اأم  وي��������ا  ال����ع����ا�����ض����د  ف���ي���ك ال�������ض���ع���ر م�����ن خ�����اط�����ري ب��اف�����ض��ل��هي�����ازي�����ن�����ة 

م��اث��ل��هح�����ب�����ك مت�����ك�����ن م�������ن ف�������������وادي و����ض���ت���م���د ����ض���ي  ول  م���ت���خ���ال���ط  ال��������دم  ويف 

وامل����ه����د ال����ط����ف����ول����ه  م  ق���ل���ب���ي  ف  وك����������ل ي����������وم ي�����ت�����ج�����دد ب������اع������ال م����ن����زل����هراب���������ي 

ن���ق���ب���ل���هال�����������روح ت���ف���ق���د ول����ي���������س ح����ب����ك ي��ن��ف��ق��د ب�����دي�����ل�����ك  ول  خم�����ل�����د  ن  ������ض�����ي 

ان�����زل�����هم���ن���ك ط���ع���ام���ي واحل����ط����ب ح������ال ال���وق���د ر��������ض�������اي وم�������ن�������زيل يل  وم������ن������ك 

وع������ن ك�����ل م�����ا ي���ن���ت���ج ب�����درج�����ه م��ف�����ض��ل��هم����ا ����ض���ي غ������ذا ك����ام����ل �����ض����رات����ه وم��ع��ت��م��د

وب�����ال�����ب�����ذر ا�����ض����ن����اف����ن ك�����ث�����رية م�����ض��ك��ل��هوك�����ن�����ا ن����ك����اث����ر ب����ال����ف���������ض����ائ����ل ل������ن وج����د

ك���ام���ل���ه وال��������ي��������وم ك������اث������رن������ا ب����ط����ي����ق����ات����ن ج�����دد ف���������ض����ائ����ل  ن����ن����ت����ج  م الن���������ض����ج����ة 

وا������ض�����ن�����اف خم������ت������ارة ول�������ذي�������ذة م���اك���ل���ه م�������ض���م���ون���ة اجل����������ودة وك������ث������ريات ال����ع����دد

ب��ن��د ك������ل  يف  وارده  وجت�����������ارب  وه�������ذي ال���ن���ت���ائ���ج م�����ن ب����ح����وث م��ط��ول��هب�����ح�����وث 

ول���������ول ال����ع����ل����م ه�������ذا ال����ع����م����ل ب���اجن���ه���ل���ه وب����ال����ع����ل����م ح���ق���ق���ن���ا ام����ل����ن����ا وال���ق�������ض���د

وج��ت��ه��د ب��ي��ك��ون ل��ل��ع��ل��ي��ا ج���ه���وده وا���ض��ل��هوي��������ل��������ي ع�������م�������ل ب������ال������ع������ل������م واخ������ل�������������س

راع����������ي ال�����ك�����رام�����ه والم�������������ور ال����ع����ادل����هوال���ف�������ض���ل راج��������ع ح������ال رائ��������د ه��ال��ب��ل��د

وم�����ن ف����ك����ره ال�����واع�����ي ال���ع���ل���م ن�����ض��ت��ن��ه��ل��هخ����ال ال�����ض��ع��ب م����رت����اح وا����ض���ب���ح يف ���ض��ع��د

ن���ه�������ض���ة ع���ظ���ي���م���ة وب������امل������ك������ارم ح���اف���ل���هف����ا�����ض����ت ن����ه����ور اخل�������ري وان�����������زاح ال���ن���ك���د

وع��������������داد م�������ا ال���������ق���������اري ك�����ت�����اب�����ه رت����ل����هواخل����ت����م ����ض���ل���وا ع����د م����ا ال�������ض���اج���د ���ض��ج��د

ق�سيدة مبنا�سبة احتفال وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية بيوم ال�سجرة بعنوان عطر الطبيعة
م�������ض���اع���رهوح������ي ال���ط���ب���ي���ع���ه �����ض����اغ ل���ل���خ���اط���ر ���ض��ع��ر ت���ه���ي���م  واح������ات������ه  و�����ض����ط  ويف 

وال���������ض����ع����ر ب����احل����ك����م����ة جن�����وم�����ه زاه��������رهوم����ن ف��ي�����س اف���ك���ار ال��ف��ك��ر ج��ب��ت ال����درر

وا�������ض������ح ع�����ب�����ارات�����ه و��������ض�������ادق م�������ض���دره����ض���م���ن ال������ق������وايف ن����ب����ث ل���ل�������ض���ام���ع خ��رب

ال���ن���ظ���ر اأمي����������د  م����ع����ي  ودي  وي������ت������اب������ع امل�����ع�����ن�����ى ب�����ن�����ظ�����ره م���ب�������ض���رهامل����ج����ت����م����ع 

ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال�����ض��ج��ره ب��ج��ه��ودن واف���رهي�����ب�����ذل ج������ه������وده وب�����ال�����ت�����ع�����اون ي�����ض��ت��م��ر

دائ��������رهواج��������ب ن�����راع�����ي ق�����دره�����ا ط�������ول ال���ع���م���ر وخ�����������ارج  م�������ض���ق���ط  يف  ك��������ان  اأن 

وي����ل����ي ق���ط���ع ����ض���ج���ره اأب����ف����واي����د ن���ذك���رهخ���ل���ي ����ض���ع���ارك غ���ر����س م����ن ���ض��ت��ل��ه وب����ذر

ع���ام���رهال������ك������ون ب����ال���������ض����ج����ره ج����م����ال����ه ك������م ب��ه��ر ����ض���ج���اره  اإذا  ج���م���ال���ه  وي�������ض���ح���ر 

وم��������ن م���ث���ل���ك���م ي����ل����ي ع����ط����اه����ا ي����ق����درهم�����ن وي������ن م�����ا ت����وج����د ل���ه���ا ي����وج����د ق���در

ب��ال��ث��م��ر حت���ن���ت  اأو  خ���������ض����راء  ك������ان  ت����ري����ح ال���ن���ف�������س ����ض���اع���ه ت����ك����ون اأم����زه����رهاأن 

واجل������������و ن���������ض����م����ات����ه ت����ع����ي����د ال�������ذاك�������رهي����ا م����ا ح�����الت ال����ك����ون ب���ال���ل���ون اخل�����ض��ر

ال�����ض��ج��ره ت��ع��ط��ره��ا ب���ع���ط���ورن ال��ف��اخ��رهك�������ان ال���ط���ب���ي���ع���ه ح����ال����ه����ا ي�����وج�����د ع��ط��ر

ال�������ض���ج���ر دون  م�������ن  ب�����ت�����ك�����ون  وامل����ج����ت����م����ع ت����ب����ق����ى ح����ي����ات����ه خم���ط�����������رهم����ت����ع����ب����ه 

م���ع���ت���ك���ر دامي  ال�������ك�������ون  ج�������و  واب�������������ال زراع���������������������������ه ب����ي����ئ����ت����ه م�����ت�����اأث�����رهب�����ي�����ك�����ون 

وم��������ن دون������ه������ا ت����ب����ق����ى ح�����ي�����اة خ����ا�����ض����رهال�����ض��ج��ره ل��ه��ا الآف�����ض��ال ي�����ض��ح��اب الفكر
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كتبت هذه الق�سيدة عن املاء و�سعوبة الو�سول اإليه �سابقًا و�سهولة توفره حاليًا والتذكري باملحافظة عليه 
املاء �سريان احلياه

ال����رج����ال ف���ع���ل  ع�����ن  دوم  ي���ن���ب���ي  وي������رتج������م ال�������واق�������ع وك��������ل ح��������دن ي������راهال���ف���ع���ل 

امل�����ي�����اهي����ام����ا ذك����رن����ا ال����وق����ت واأي������ام������ن ع�����ض��ال ن�����ق�����ل  ك���������ان احل�����������ال يف  وك������ي������ف 

ع��ن��اهن��ق��ط��ع ����ض���ه���وب ال���ب���ع���د ون�������ض���د ال���رح���ال ن��ن�����ض��ى  م����ا  م����ر  يل  ال����زم����ن  وذاك 

ف�����ال�����ه�����اي�����ره مي���������ض����ي واق��������دام��������ه ح���ف���اهح�����دن ح���م���ل ق���رب���ه وح�����د ����ض���ل اجل���ح���ال

حم���ال يف  ح���ي���ات���ه  امل��������اء  ن���ب���ع  دون  وم�������ن اأج���������ل ت����ب����ع امل���������اء لق�������ا م�����ا ل���ق���اهم�����ن 

ال����ل����ي����ال ذي���������ك  ت������غ������ريت  اأ����ض���رق ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ب�ضناهواحل�������م�������د هلل  ون����ور ال��ف��ج��ر 

خ���دم���ه ع���ل���ى ال����راح����ه ل���ك���ل م���ن���زل ب��ن��اهب���ع���د ال���ت���ع���ب اأ����ض���ب���ح ل���ك���ل ح�����دن ي�����ض��ال

وم������ن م�������ض���در الب��������ار ك����ل ظ����ام����ي رواهك����ان����ت ع����ي����ون ام����ف����ج����ره �����ض����م اجل����ب����ال

ن�����ض��ق��ي ع���ل���ى ال�����راح�����ه وزاي��������د م�����ض��ت��واهوال�����ي�����وم م�����اي ال���ب���ح���ر ا����ض���ب���ح ك����ال����زلل

وجم����ه����ود اه�����ل اخل�����ري م���ت���وا����ض���ل ع��ط��اهو�����ض����اي����ل ح���دي���ث���ه جت���ع���ل���ه ����ض���ه���ل امل���ن���ال

ه������ذي ال����ب����داي����ل ع����ام����ره م���ن���ه���ا احل���ي���اهوب����ني الأم���������س وال����ي����وم ل ي���وج���د ج���دال

ون���دع���ي ال�����ويل ي��ح��ف��ظ ل��ن��ا ه����ذي امل��ي��اهن���رف���ع���ل���ه���م ك�����ل ال�������ض���ك���ر ����ض���م���ن امل����ق����ال

كتبت هذه الق�سيدة حلث ال�سباب يف املحافظة على مهنة ال�سيد بالطرق احلديثة وعدم املجازفه يف 
البحر بعنوان )وكل يو�س(

ال����ب����ح����ر خ���������ريات وارزاق��������������ن ك���ث���ريه وم�������ن ي����ري����د اخل�������ري مي����خ����ر يف ع���ب���اب���هيف 

وال����ب����ح����ر ي�����ع�����رف ق����وان����ي����ن����ه وح�������ض���اب���هب����ال����ع����زم مي�������ض���ي وحت����ك����ي����م ال���ب�������ض���ريه

يل ����ض���ع���و ل��ل��ع��ي�����س م���ال���ب���ح���ر اك��ت�����ض��اب��هي�����اخ�����ذ اع����ل����وم����ه م������ن ع����ق����ول����ن ك���ب���ريه

وح��������ال م���ه���ن ال�������ض���ي���د ب���ي���ج���ه���ز زه���اب���هحم����م����ل����ه ك������م ������ض�����ار وحم����������دد م�������ض���ريه

وي����ح����ف����ظ ال������دمي������ان م���ي���ك�������ض���ر خ�����ض��اب��ه ي�������ض���اح���ب ال�������ض���ن���ي���ار م��ي��ك�����س اجل����زي����ره

ل���������وظ���������الم ال������ل������ي������ل ع������ت������م م�����اي�����ه�����اب�����هاي�������ام�������ن ال������ت������ي������ار وامل��������ج��������ري ع�����دي�����ره

ه����دي����ره زّود  ل�����ن  امل��������وج  ع����زم����ه  ي���ت���خ���اي���ل���ه ب���ال�������ض���وت ������ض�����روات ال���رب���اب���هي����زي����د 

ي�����رتك ال����ه����ريات وك�����ل ي���و����س اب��ح�����ض��اب��هاي���ن���اغ���م���ه اب����ي����ام����ال يف ل���ي���ل وظ���ه���ريه

غ����زي����ره ف����ب����ح����ورن  ال����ت����ي����ار  خ�������ذه  م����ا ي���ف���ي���د ال���������ض����وت ل����و ن�������ادى ���ض��ح��اب��ه ويل 

وم����ن مت���ر����س ج����اب م���ن ب���ح���ره ح�����ض��اب��ه ال�����ب�����ح�����ر ي�����ح�����ت�����اج ل�������ه خ���������ربه ت�����دي�����ره

ب���اب���هي���������ض����األ ال����رح����م����ان م�����ن ج���������ودات خ���ريه دق  م�����ن  يل  ال����ع����ب����د  ي���خ���ي���ب  وم�������ا 

ول����ي����ت����غ����ن����م م��������ول ع������ن رب�����ع�����ه وق�����راب�����هوم��������ن ب�����غ�����اء ي������رت������اح ي����ت����خ����رّي م�������ض���ريه
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كتبت هذه الق�سيدة للحث على تربية املا�سية واملحافظة عليها بعنوان املا�سية
اي������ت������م������ك������ن ل�����������ني ي������رج������ع������ل������ه ن������ب������اهم�������ن ي�����خ�����اي�����ل ب���������رق ل����ي���������ض����د ال������رح������ال

ع������ن ع�����ل�����وم ال�����������دار وخ���������ض����وب����ت امل����ي����اهي����ن���������ض����د ال������رك������ب������ان وخ�������ي�������ار ال������رج������ال

ع������ن ����ض���ن���ي���ع ال�����������دار و������ض�����ل�����وب احل����ي����اهال������ع������رف ح����ت����م ع����ل����ى ال�������واح�������د ي�������ض���ال

ب����ال���������ض����نن واحل������������وز ام������ث������ال ال���ق�������ض���اهال�����������ب�����������داوه �������ض������ريه������ا ن�����ه�����ج�����ن ع��������دال

وم�������������ن ي��������ق��������در ق�����������درول�����������ه م����ل����ت����ق����اهج�������اره�������م م�����ه�����ل�����ول ���������ض��������روات ال�����ه�����الل

وامل��������وا���������ض��������ي ������ض�����وف�����ه�����ا ي��������ا م��������ا ح�����الهوك��������ل واح����������د راح������ت������ه ������ض�����وف احل������الل

وال����ف���������ض����ل ي������زت������اد م������ن خ��������رين ج���ن���اهال���������غ���������ذا م�����ن�����ه�����ا و�������ض������ي������ل������ة ل����ن����ت����ق����ال

وال�����ن�����ب�����ي امل�����خ�����ت�����ار اأف�����������ض�����ل م������ن رع������اهع����اي���������ض����وه����ا ن�����ا������س ا������ض�����ح�����اب ال����ف����ع����ال

واحل������ق������ي������ق������ة م������ال������ن������ا ������ض�����ي�����ا �������ض������واه ث����������روة الأوط���������������ان م������ن اأو��������ض�������ع جم����ال

م������ال امل���������������ال  زاد  وك������������م  ف�������اله اق������ت�������������ض������اد  يف  واأت����������ك����������اث����������ر  اهلل  ن������ع������م������ة 

وم���������ن ي����رب����ي����ه����ا ج�����ن�����ى ط����ي����ب����ة ع����ط����اهخ������ريه������ا م�������ا ي���ن���ح�������ض���ي ف�����ع�����د امل�����ق�����ال

كتبت هذه الق�سيدة اثناء الندوة التي اأقيمت عن امللوحة واأ�سرارها بعنوان امللوحة 
اجل�����م�����ي�����ع زرع  ه����������������ددت  واحل�������ق�������ي�������ق�������ه زاده�������������������ا ��������ض�������ح امل�������ي�������اهامل��������ل��������وح��������ه 

و����������س وراه��������������ا غ�������ري ت�����ه�����دي�����د احل�����ي�����اهامل������ي������اه ال�����ل�����ي ه��������در ����ض���ب���ح���ت ت�����ض��ي��ع 

ال���و����ض���ي���ع  ه�����ال�����ك�����ون  وي���������ن واح��������ات��������ه ع�����ل�����ى اأرح��������������ب م�������داهف������ك������روا يف ح��������ال 

امل�������ل�������وح�������ه ح�����ط�����م�����ت زه���������������وة ع�����ط�����اهوي�������ن زه���������ره وي����ن����ه����ا ف���������ض����ول ال���رب���ي���ع

���ض��م��ي��ع م������ن  ل������ه  وم��������ا  دوت  غ�������ريك�������م م��������ا ح��������د ي�����ح�����ق�����ق م����ب����ت����غ����اه�����ض����رخ����ت����ه 

����ض���ري���ع ال�������������ض������ايف  ك�����ن�����زن�����ا  ت����خ����ل����و  اع�����م�����ل�����وا م������ن اأج����������ل رف�����ع�����ت م�������ض���ت���واهل 

����ض���ن���ي���ع اأج��������م��������ل  ه��������و  دوم  وم�������ن ي�����ق�����وم اأب������ج������د جم������ه������وده ر�����ض����اه ال����������ت����������اأزر 

ك�����ن�����ه يف زه�����������وة ����ض���ب���اه راح������ت������ه ل������ن ������ض�����اف ه����ال����ك����ون ال���ب���دي���ع م�������ن ج�����م�����ال�����ه 

وت����ن����ف����ح الأط�������ي�������اب م������ن ن�������ض���م���ة ه������واهم�����ن�����ظ�����رن مي������ت������از ب��������ال��������ذوق ال����رف����ي����ع

وزاهت���������ض����ع����ده م�������ن ك���������ان ل�������ه ق�����ل�����نب ول����ي����ع ������ض�����دة  م������ن  احل����������ال  وي���������ض����رتي����ح 

���ض��ن��ي��ع ي�������ض���ت���ك���ي ج�����رح�����ه  دواهب���ل�������ض���م���ه يل  ال�������������ض������ايف  ج������وه������ا  وال����ط����ب����ي����ع����ه 

واحل���������ض����ن ي���ظ���ه���ر ول�������و اخل���������ايف خ���ف���اهع������ن ح�������ض���ن���ه���ا ال�����ك�����ل ب������اأخ������ب������اره ي���ذي���ع
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كتبت هذه الق�سيدة اأثناء ندوة الت�سحر والرعي اجلاير واحلث على املحافظة على امل�ستطيل الخ�سر  
بعنوان الت�سحر 

ج������م������ال������ه غ�������اي�������ة اآم�����������������ال ال�����������ض�����ع�����ادهح����������الة ال��������ك��������ون ب���������ال���������وان ال���ط���ب���ي���ع���ة

����ض���ن���ي���ع���ه يف  جت������������دد  ان������������ك  ام��������ت��������دادهج�����م�����ي�����ل  ع  حت������اف������ظ  وم��������الأج��������م��������ل 

����ض���ري���ع���ه ذي  ���������ض��������ارت  ك�����ي�����ف  ت���������ض����ح����ر ب��������اده��������ا اخل�������������ض������ره اإب������������ادهت����ف����ك����ر 

ق���ط���ي���ع���ه ي�������رع�������ى  واح���������������دن  ك��������ل  ن������ك������ادهاإذا  ج��������اي��������ر  يل  ال���������رع���������ي  ت���������������راه 

����ض���ن���ي���ع���ه رده  ل��������الأر���������س  وغ������������ري ال������������������زرع م������ي������وق������ف ���������ض��������دادهال����ت���������ض����ح����ر 

ن����ل����ب���������ض����ه����ا م���������ن اخل���������������ض�������ره ق���������الدهن������ب������ى ك���������ل امل���������������ض�������اح�������ات ال����و�����ض����ي����ع����ه

زه������������وره ت������نب ق����ب����ل م����و�����ض����م ح���������ض����ادهي��������ك��������ون اجل�������������و ي�����ت�����م�����اي�����������س رب�����ي�����ع�����ه

ج��������ه��������ودن م��������ا ت���������ض����اح����ب����ه����ا ح�����������ض�����ادهع������ل������ى م��������د ال������ن������ظ������ر ت�����ب�����ق�����ى م���ن���ي���ع���ه

ي��������نب ال�����ط�����ي�����ب ل��������ن ن���������ض����ن���������س ب����������رادهث�����م�����ر واح���������������ات وا���������ض��������ج��������ارن رف����ي����ع����ه

ب����������ه اخل�������������������ريات وي���������ت���������زاي���������د زي�������������اده�������ض������ق������اه������ا ن�������ه�������ر ي��������ت��������زاي��������د دف�����ي�����ع�����ه

ي��������������ربد ح���������رت���������ه ح�������������ض������ن ال�������ق�������ي�������ادهول������������و ح���������ر ال���������وق���������ت زاي���������������د ول����ي����ع����ه

ال����و�����ض����ي����ع����ه ن�����ر������ض�����ى  ول  وم������������ن ي��������ع��������زي ن��������ك��������ون ل���������ه ������ض�����ن�����ادهت����ك����ات����ف����ن����ا 

كتبت هذه الق�سيدة اأثناء ندوة الزراعة واحلث على التم�سك بالأر�س وعدم تركها للغري مقابل املال 
الزهيد بعنوان الزراعة

الأر�����س ج���اين للح�ضايدالأر�������������س ت���ع���ط���ي���ه ك������ل واح���������د ع���ط���اه���ا وم���ن ح���رث ف 

واك���ت�������ض���ب م����ن خ����ريه����ا ����ض���ت���ى ال���ف���واي���دع���ي�������ض���ة الأن�����������ض�����ان م�����ن اأر�������ض������ه ب���ن���اه���ا

م������ا ت���������رده م������ن غ���ر����ض���ه���ا ب���������دون ع���اي���دان������ظ������روا ف������الأر�������س ي�����ا جم���م���ل وف���اه���ا

ال���ع���واي���د م������ن ع����ط����اه����ا اجل��������د غ�����اي�����ات�����ه ل���ق���اه���ا م���ن���ظ���ور  ك������ان  اأو  ب����احل����دي����ث 

وال����ط����م����وح اأف������ع������ال م�����ا ق������ول ون�������ض���اي���د ال���������ض����واع����د ف�����ج�����رت م�����ن ف���ي�������س م���اه���ا

ال�������ض���داي���دال����������زراع����������ه ل��������الأب��������د ي����ب����ق����ى �����ض����داه����ا ي�������وم  خ�����ريه�����ا م���ل���م���و����س يف 

وك��������ل دول����������ه ت���ن���ت���ظ���ر م������الر�������س زاي������داق�����ت�����������ض�����اد ال�������ك�������ون م�������ن م���������دة ي�����داه�����ا

اجل�������راي�������دع������ل������ى م���������ر ال���������وق���������ت ي�����ل�����ق�����ى غ����ن����اه����ا ك��������ل  يف  ت������ل������ق������اه  واخل�������������رب 

رق������اه������ا دامي  اب����������ثوت����������ه  وم�������ن ث�����م�����ار اجل�����ه�����د م���ت���و����ض���ح ق���الي���دوامل����������ع����������ايل 

راح������ت������ه واأي��������زي��������ل ع������ن ق����ل����ب����ه ن���ك���اي���دي������زي������د ال�����ط�����ي�����ب ط����ي����ب����ه م�������ن غ����اله����ا

ه�������داه�������ا وال�������������ه�������������ادي  هلل  ان����ب����ت����ت م�����ا ن���غ���ر����ض���ه وال����ف���������ض����ل ����ض���اي���دال�������������ض������ك������ر 
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كتبت هذه الق�سيدة يف املحافظة على الرثوة املائية بعنوان حياة الكون
ع����ام����رهل������ل������م������اي ا������������ض�����������رار حت���������ري ك���������ل ف���ك���ر دامي  ال������ك������ون  ح�����ي�����اة  وب�������امل�������اء 

وامل�����ج�����ت�����م�����ع ت����ب����ق����ى ح�����ي�����ات�����ه خم����ط����رهول������ن ن�������ض���ب ت�����ض��ب��ح ه�����ض��ي��م��ن م��ن��دث��ر

ان����ظ����ر ف���ح���ال���ك وك������ل واح��������ه خم�����ض��رهي�����اب�����ن ال����ب���������ض����ر ف������امل������اي ف����ك����ر واع����ت����رب

وامل����������������اي �������ض������ري������ان احل��������ي��������اة ووف�����������رهوح���������ذر ال���������ض��������راف و ل������و دون���������ك ن��ه��ر

وال���������ض����ب����ب ن�������زف ال����ط����ري����ق����ه اجل�����اي�����ره�����ض����وف امل����ل����وح����ه ك���ي���ف ������ض�����ارت ت��ن��ت�����ض��ر

م���ا����ض���ي م����ق����ارن ب����ني م���ا����ض���ي وح���ا����ض���رهل������ون ن���ظ���رن���ا وق���ت���ن���ا وم����ا�����ض����ي ال��ع�����ض��ر

م�����اط�����رهك���������ان ال�������ن�������زف ق�����ل�����ه وودي���������������ان ات�����ه�����در دامي  ب����ال����غ����ي����ث  وال�����������ض�����ح�����ب 

وي�����ل�����ق�����ى ن�������زاع�������ه ك�������ل ح����������دن ي�����ه�����درهوع����ن����د ال������ظ������روره ي����اخ����ذو م���ن���ه اب��ي�����ض��ر

م���������ض����درهل�����و ك������ان ك�����ل واح�������د ع���ل���ى را��������س ال��ن��ه��ر م��������������وارد  ي����ف����ك����ر يف  واج�����������ب 

ال�����ذاك�����رهث�����������روه ع����ظ����ي����م����ه م����ت����ع����و�����س ي�������ا ب�������ض���ر ن���ع���ي���د  واج���������ب  ح���ف���ظ���ه���ا  ويف 

ي���������وم امل������ح������ل ي�����ل�����ي ادخ��������رت��������ه خم�����ريهل ت�������ض���رف���و ي����ه����ل ال����ف����ك����ر ن����زف����و ب���ق���در

وغ�������ريك ي����ع����اين م����ن ج���ف���اف���ه حم�����ض��رهت����ب����ق����ى ح����ي����ات����ك ب����ال���������ض����ع����اده ت�����ض��ت��م��ر

ا واحات الأودية واله�ساب بعنوان املناظر كتبت هذه الق�سيدة للمحافظة على املناظر اجلميلة وخ�سو�سً
راح��������������هامل��������������ن��������������اظ��������������ر ك������������ي������������ف حم���������اله���������ا ت�������ك���������������ض�������ب�������ك  ب����������ل����������دن����������ا  يف 

اجل������������م������������ال ال���������ك���������ام���������ل او���������ض��������اح��������هق������������ل م������������ن ب�������احل���������������ض�������ن اأع��������ط��������اه��������ا

ت�������ل�������ق�������اه�������ا دوم  زاه��������������ي��������������ه وت��������������زي��������������د ن���������������ض�������راح�������هال���������ط���������ب���������ي���������ع���������ه 

وم�������������ن ���������ض��������ذاه��������ا ع���������ط���������ور ف�������واح�������هاأر��������������������س ي�����������ض�����ف�����ي ن�����������ض�����م�����ة ه�������واه�������ا

ان�������������ض������اه������ا ات�����������������ض��������وف  ب������غ������ي������ت  وزوره�������������������������ا وب�������ت�������ح���������������س ب�������ال�������راح�������هان 

ت���������������ض�������ع�������ده م������������ن ق���������������ام ب�����������ض�����ي�����اح�����هث������������وب اأخ���������������ض�������ر خ������ال������ق������ي ك���������ض����اه����ا

اف����������راح����������هق��������ل��������ت ج��������ن��������ه وط��������������������اب ������ض�����ك�����ن�����اه�����ا ط����������اب����������ت  رب������������اه������������ا  ويف 

ل�����������و ��������ض�������ك�������ون�������ه ت����������ك����������ون م�������ن�������زاح�������هك��������������ل ع�������������������ام اي���������������������ض����������د ج������������دواه������������ا

راي������������������ت������������������ه ب������������ال������������ع������������ز ن��������ط��������اح��������هوم��������������ن ي�������ح�������اف�������ظ ��������ض�������ري م������ب������داه������ا

وو����������ض���������اح���������هوح����������ي����������ب����������ه م���������������ن ق�������������������ال ح�������ي�������اه�������ا امل������������ج������������د  دي�����������������������ار  يف 

وامل������������������ك������������������ارم ���������ض��������ح��������ب ن�������������ض������اح������هام�����������ض�����ي�����������ض�����ن ب������ال������ط������ي������ب م����ب����ن����اه����ا

ل�������ي�������ل�������ه�������ا ����������������ض���������������روات م�����������ض�����ب�����اح�����هم����������ي����������ت����������غ����������رّي ������������ض�����������ري جم�����������راه�����������ا

م�������������ض������ع������اه������ا دوم  وامل������������������ع������������������ادي حت���������ط���������م ارم�����������اح�����������هول���������ل���������م���������ع���������ايل 

ب��������ج��������راح��������هم�������ي�������ت�������ع�������ك�������ر ط��������ي��������ب��������ة ا��������ض�������ف�������اه�������ا ون  يل  ت���������������ض�������ع�������ف�������ه 



85

غـــذاء.. اإيـــواء.. ودواء..

كتبت هذه الق�سيد حلث املجتمع على املحافظة على اأدوات ال�سالمة للحد من ا�ستخدام الأ�سياء امللوثة 
للبيئة بعنوان اأدوات ال�سالمة

ال�������ض���ل�����������ام���������������ة اأدوات  دوم  ت������������راه دائ������������م ع����ل����ي����ه����ا ت������ك������ون ح����اج����هم�������ه�����������م���������������ة 

اه���ت���م���ام���ه ي�����ب�����دي  ب����ه����ا  وه���������ذا الأم�����������ر م������ا ي���ح�������ض���ب���ه ����ض���م���اج���هون���������ض����ك����ره يل 

وت���������ايل الأم�����������ر م������ا ي���ف���ي���د اح���ت���ج���اج���هح�������������ذاري م�������ن ج�����ه�����ل ي���������ض����م����ع ك����الم����ه

ومي���������ض����ي م������ن ح����م����ل ب�����ي�����ده �����ض����راج����هوك��������������ل ��������ض�������ي ي�������ع�������رب ع�����������ن ن�����ظ�����ام�����ه

�����ض����رى ال����ل����ي دا��������س اأط���������راف ال���زج���اج���ه وم����������ن ي����ه����م����ل وي�����ت�����ب�����اه�����ى اأمب�����ق�����ام�����ه

ي����������ن����������ادي م����������ن ي��������ق��������دم ل����������ه ع�����الج�����هع����ل����ى ن���ف�������ض���ه ج����ن����ى وظ��������ل اف����ن����دام����ه

ك���������������وارث ك�����ي�����ف م�����ن�����ه�����ا األن�������ف�������راج�������هت����خ����ي����ل اأم������������ر ي���������ض����ت����دع����ي ال�����ت�����زام�����ه

ال������ت������واج������ه ت�����������ض�����ل�����ح ب�������ال�������وق�������اي�������ه ع���������ن �����ض����ه����ام����ه ي������������وم  يف  دوم  ت������ف������ي������دك 

رج�������������اح ال������ع������ق������ل م��������ا م����ع����ه����م����ه����واج����هع���ل���ي���ه���ا ات���������ض����ري ا������ض�����ح�����اب ال����ك����رام����ه

وي�������ق�������دم ل�����ل�����ح�����دث ح���������ض����ن اب����ت����ه����اج����ه�����ض����ع����ي����ب الم�������������ر ي����ت���������ض����ن����م �����ض����ن����ام����ه

ال�����ه�����واج�����هي�������ق�������در ح�����������ال م��������ن ي�������ب�������دي �����ض����الم����ه ا�������ض������ح������اب  دوم  وي�������ح�������ذر 

ي���ع���رف ال���و����ض���ع م����ن ����ض���ف���وه وع��ج��اج��هح�����ك�����ي�����م ال���������������راي م������اع������ن������ده ع���������ض����ام����ه

كتبت هذه الق�سيدة مبنا�سبة توزيع اأول دفعه من ف�سايل النخيل بالزراعة الن�سيجية بعنوان �سموخ 
النخل

م���ن���زل���ه ل������ل������غ������ال������ي������ه ع�������������ربت اب����������ي����������ات امل�����ث�����ل ق����ل����ب����ي  �����ض����ط  ويف  ل����ه����ا  ح����ب����ي 

ال���ع���ق���ل ا�����ض����ح����اب  ع����ن����د  ع������زي������زه  وم�����ن ه����و ال������ذي ي���ق���در ف�����ض��ل��ه��ا ي��ج��ه��ل��هدامي 

م�����ت�����م�����ي�����زه حت�����م�����ل ع�����ن�����ا������ض�����ر ك����ام����ل����ه ان���ت���اج���ه���ا ع���ن���د ال�����ع�����رب م�������ض���رب م��ث��ل

م���اك���ل���هه����ي����ه����ات �����ض����ي م����ن����ت����ج حم����ل����ه����ا ب���اي���ح���ل ل�������ذي�������ذة  دامي  ومت���������ر  رط���������ب 

م��ف�����ض��ل��هه���ي�������س ال�������ذي م���ن���ه���ا م���ي���وج���د ل�����ه ع��م��ل ال����ب����ق����ي����ه  وع  م����ن����اف����ع  ك����ل����ه����ا 

ال���ن���خ���ل���ة ع���ظ���ي���م���ة وب����امل����ن����اف����ع م���ذه���ل���ه ال����غ���������ض����ل م����ن����ه����ا ال�����ك�����ل دول����������ة ي��ن��ت��ق��ل

ان����ظ����ر ح�������ض���ن���ه���ا وع����ي����د ف���ي���ه���ا امل��خ��ي��ل��ه�����ض����وف امل�����������زارع ي����ل����ي حم����ف����وف����ه ب��ن��خ��ل

ال��ن��خ��ل وق�����در للف�ضل ���ض��م��وخ  م���ن  واح����ات����ه����ا اخل���������ض����راء اجل�����م�����ال ت��ك��م��ل��هخ���ذ 

ت��������راه��������ا ال�������ل�������ي�������ايل دمي�����������ن م����ت����ب����دل����هاو������ض�����ي ب����ح����ذر ع�����ن ت���ه���م���ل���وه���ا ي�����ا اه���ل

وي�����ل�����ي غ���ر����ض���ه���ا م������ا ي�����خ�����اف امل���ع�������ض���ل���هال���ن���خ���ل���ة اوك�������دت لج�����دادن�����ا ي�����وم امل��ح��ل
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���ض��ام��ل��ه���ض��وف��وا ال��ع��ل��م اىل وي���ن ب��ه ال��ع��امل و�ضل ن���ظ���رت���ه  دامي  ال���ع���ل���م  وراع���������ي 

وب��ال��ع��ل ال����درا�����ض����ة  دون  زرع  م����ن  ان���������������واع خم�����ل�����وط�����ه وك������ث������ري م�������ض���ك���ل���هوك�����ل 

ات��ب��دل��هح�����ان ال����وق����ت ذا ال����ي����وم ن����ب����دل ب���ال���ب���دل ج��م��ي��ل  ب�����ض��ن��ف��ن  ردي  ���ض��ن��ف��ن 

ال������زراع������ة ال��ن�����ض��ي��ج��ي��ة وح����ل����ت م�����ض��ك��ل��هيل ك�����ان غ�����ايل م ال���ف�������ض���ل ا����ض���ب���ح ���ض��ه��ل

واب����������ذل ج�����ه�����ودك ل�����ك م����ن����اق����ع ك���ام���ل���ه خ�����ذ ل�����ك ن���خ���ي���ل جم�����رب�����ه ح����م����ل و����ض���ل

ب����ت����ك����ون ل������ك ف�����رح�����ه وب����������ريق ت��ن�����ض��ل��ه ي���وم���ن ي����ن����ادي ال����ط����اين وك���ل���ن م�����ض��ت��غ��ل

ن���ه���ج احل���������ض����اره �����ض����اد ����ض���رح���ه وع���دل���ه يف ظ�����ل ب�������اين امل����ج����د ق����اب����و�����س ال���ب���ط���ل

ومت���������ري ������ض�����رح�����ه م�������ن ه�����ل�����ه ي���ن���ام���ل���هت�������راه ال����وط����ن داخ�������ل ه���ل���ع وا�����ض����ع ام���ل

كتبت هذه الق�سيدة اثنا الندوة التي اأقامتها دائرة البحوث الزراعية عن �سو�سة النخيل واإهمال بع�س 
املزارعني ملزارعهم ونخلهم بعنوان �سو�سة النخيل

خ�����ل�����ي�����ك ف�������اط�������ن وامل����������ث����������ال ات�������ذك�������رها�����ض����م����ع م���ن���اط���ي���ق امل����ه����ن����د�����س ي���اف���ط���ني

ل����ت����ق����ول ����ض���و����ض���ه واجل�����������ذع م������ا ت���ن���ع���رهخ����ذ ه���ال���ت���ج���ارب م����ن ع���ق���ول ال���دار����ض���ني

اح������������ذر ت������������ورد ه�����ال�����ن�����خ�����ل وت�����������ض�����دره اف��������ة خ�����ط�����ريه مت���ن�������ض���ر ي���ل���ح���ا����ض���ري���ن

ه������ذي ار��������س ج�������ردى وه�������ذي خم�����ض��رهق�������ول امل����ح����ا�����ض����ر وامل�����ث�����ل ح����رف����ه ي���زي���ن

و����ض���وف ال��ط��ب��ي��ع��ه ك��ي��ف ت�����ض��ب��ح ���ض��اح��ره ل ح����ظ ج���م���ال ال����ك����ون م����ا ب����ني ال��ث��ن��ني

وال���������ك���������ون واح���������ات���������ه ي������ق������ني ت����ع����ط����ره خ�����الب�����ة امل����ن����ظ����ر وت������ري������ح ال����ن����اظ����ري����ن

م���ق���دري���ن م�����ك�����ون  ل�������ض���ج���رة  ك�������ان  م������ق������دره وان  ت�������ك�������ون  ان  اول  ال�����ن�����خ�����ل�����ه 

واف���������ض����ال����ه����ا م������ا ح������د ف����ظ����ن����ي ي���ن���ك���ره ال��ن��خ��ل��ه ال���ت���ي ك���ان���ت ل��ن��ا ف���وق���ن حمني

م�����ن ج����ذع����ه����ا ل�����ني ال������ط������روف امل���ث���م���ره ال����ن����خ����ل����ة ك�����رمي�����ه ك����ل����ه����ا زب��������نن ف���زب���ن

وك�������ل ج����ي����ل ي���ات���ي���ن���ا ب���ف�������ض���ل���ه���ا ن���خ���ربه وت�������ض���ت���اه���ل ال���ن���ك���رمي ك����ل ����ض���اع���ه وح���ني

حم���اف���ظ���ني ي�����ك�����ون�����وا  دامي  ����ض���ع���اره���م غ���ر����س ال���ن���خ���ل م����ن م�����ض��دره ون����ح����ث����ه����م 

وي�����ل�����ي ع������ن ال�������ه�������ادي ل������زوم������ن ن����ذك����ره اك����������رم����������وا ع�����م�����ات�����ك�����م ق������������ال الم���������ني

ول�����ن م���ات���ت اب���ك���وه���ا ب��ج��م��وع��ن م���غ���زره ل������ن م�����ال�����ت ادك������وه������ا مب����وك����اب����ن م��ك��ني

وي�����ل�����ي ح����ف����ظ ورث���������ه م���ط���ي���ب خ����اط����ره م������ن م����ه����ن����ة الج��������������داد ك����ل����ن����ا وارث��������ني

ومن���������ض����ي ع����ل����ى ن����ه����ج اجل����������دود اخل�����ريهه����ي����ا ب����ن����ا ������ض�����وب ال����ن����خ����ل م��ت�����ض��اب��ق��ني

وا����ض���ع���ني ت�����ران�����ا  ال������ق������ادم  ج���ي���ل���ن���ا  ي�������ض���ون���وا الم�����ان�����ه وال�����وط�����ن ب��ن��ع��م��رهويف 
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كتبة هذه الق�سيدة للحث على املحافظة على املفردات املحلية من الندثار بعنوان الهنجري
و�����������ض����������اغ امل����������ع����������اين ب����������ني ل������ط������را�������سوح��������������ي ال�������ف�������ك�������ر ل������������ذاك������������ره اي������ن������ري

م�������ا ه�������و ح�����دي�����ث�����ن و�������ض������ط ق����رط����ا�����سه��������م��������ه ه��������م��������م �����������ض����������ايف ال������ت������ع������اب������ري

وع���������ن ح�����ا������ض�����ره ل�������ه ن���������ور م����ق����ب����ا�����س.ع���������ن م���������ا م�����������ض�����ى ���������ض��������ور ت���������ض����وي����ر

غ����ري وق�������ت�������ن�������ا  وذا  م�������������ض������ى  مل������������ق������������ارن������������ه حت�������������ت�������������اج ك���������ري���������ا����������سوق�������������ن 

حت�����������������ض��������د ول����������ل����������ج����������ن����������ور دوا��������������������سع������ي������د ال������ن������ظ������ر م���������ن ق������ب������ل م���ت�������ض���ري

ن������ط������ف������ل ون��������غ��������ر���������س وم�������������ر ه�����ي�����ا������سك����������ن����������ا خ��������ل��������ي��������ه ���������ض��������غ��������ري وك�������ب�������ري

ال�����ب�����ري ع  وم����������ن����������زاف  وم�������������ع ن������ه������م������ة امل��������ن��������ج��������ور ن������وم������ا�������سوب���������ال���������زاج���������ره 

غ�������اب���������������س وراي���������������������ح وح��������������د رم�������ا��������سب����������ني اجل��������ل��������ب وامل�������������������اي ل����������ه خ�����ري�����ر

حل���������ض����ا�����سوم�����������ن ق������ب������ل م���������ا ت�����������ض�����م�����ع ت����ب����ا�����ض����ري رد  امل������ح�������������ض������ره  ع������ري�������������س 

ال�����را������سوي���������ام���������ا ح�����م�����ل�����ن�����ا ال���������������ض�������وع وق�����ف�����ري ع  وال���������ض����م���������س  ال������ه������اي������ره  ف 

ع�������������������وان ب������������ني غ�����������������ض��������ون وب�������ك�������ا��������سن������ل������ق������ط ون�����������خ�����������رف وم��������������ر حت������دي������ر

امل�������������ض������ط������اح وال�����ت�����ب�����������ض�����ي�����ل ي��������ا ن����ا�����سوب���������������ني. ال������ن������خ������ل ت�����������ض�����م�����ع ت����ك����اب����ري

ل����ف����ا�����سوال��������ه��������ن��������ج��������ري ي���������ع���������زي امل������ن������اع������ري م��������ن  ا���������ض��������رع  ي�����دي�����ن�����ه�����م  يل 

������������ض�����������الت وامل����������������������������������وراد ل�������������ه ب�������ا��������سك��������ل��������ه��������ا امل������������������������������زارع ت���������ه���������د ه�������دي�������ر

م��������ن ه�����م�����ت�����ه م��������ا ������ض�����اح�����ب�����ه ان�����ع�����ا������س����������������ض���������������روات ح�����������������رن ف�������امل���������������ض�������اوي�������ر

ت���ث���ري ال������������ذاك������������ره  يل  وك������������م  ل�������ق�������را��������س.وه���������������ذا  ودق  اب����������ح����������ذر  ت������ن������ب������ي 

م�����������ع ال�������ن���������������ض�������م�������ات ك��������ي��������ف اأمت��������ي��������لاأن���������������ظ���������������ر �������������ض������������اخم������������ات ن�����خ�����ي�����������ل

ت�����ف�����ع�����ي�����������ل ع���������م���������ل  ك��������������ل  يف  وم��������ن��������ه��������ا ه���������������ات خ�����و������ض�����ي�����������������������������������������اتل���������ه���������ا 

وب���������ع���������م���������ل خ������������و�������������س ب�����������اأن�����������واع�����������هت��������ف�����������������ض��������ل ب�����������������ض��������ن��������ع ��������ض�������ن�������اع�������ة

ون������ع������م������ل������ه������ا ب����ف����ن����ي���������������������������������������������������������������������اتت��������������راه��������������ا ح���������ال���������ن�������������������ا ب�������������ض������اع�������������ة

واأل����������������������������وان ت������ل�������������ت األ�����������������������������������������������������وانم���������ن���������ه���������ا ����������ض���������م���������ة وال�������������ق�������������ف�������������ران

ن�����ت�����ائ�����ج�����ه�����������ا ل�������ه�������ا ب���������ض����م��������������������������������������������اتن�������ع�������اي���������������ض�������ه�������ا م�������������ع الأزم�������������������������������������������ان

ح�����اف�����ظ�����ه�����������������������������������������ا اهلل  لأج������������������ل ي������ب������ق�������������ى ت�����وا������ض�����ل�����ه�����������������������������������اي��������ح��������ف��������ظ 

ن����������ك����������رر ��������ض�������ك�������رن���������������ا ودع�����������������������������������واتولأج�������������ي�������������ال�������������ه ي�����ل�����ق�����ن�����ه�����������������������������������������������������������ا
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ون���������������������������ض�������������رد ��������������ض�������������رد ل������ل������ك������ف��������������������ةن��������غ�����������������ض��������ل خ�������������و��������������س ل������ل�������������ض������ف�������������ة

ق��������ب��������ل م������������ا ت��������������اأخ��������������ذه ال������������ودي������������انوب��������������������ج��������������������راب ال�����������ت�����������م�����������ر ظ������ف�������������ة

ت��������وك��������ل��������ن�����������������ا ع����������ل����������ى امل�������ول�������������������������������ىت����������وك����������ل����������ن����������ا ع������������ل������������ى امل���������ول�����������������������������ى

م������ن�������������ض������فاأ������������ض�����������ف�����������ه واأع������������م������������ل������������ه م������ف������ر�������س يل  ك����������������م  و��������������ض�������������ان�������������ع 

وت�������غ�������ان�������ي�������ن���������������ا ع�������������ن ال��������ع��������رب�����������������انك������ب�������������ض������ن�������������ا وق����������������ت ع����ي���������ض������������������������ت����ن����ا

واأ�������������������ض������������������ف م����������������ن خ������و�������ض����������������������������������هاأح���������������������ظ���������������������ف ن��������������خ��������������ل ع���������������م���������������ي

غ�������������ر��������������ض�������������وب ب�������ع�������ق�������و��������ض���������������������������������������هع���������������������ي���������������������ن����������ي ع������������ب������������ن������������ت ع�������م�������ي

حم���������رو����������ض�����������������������������هت������������ط������������ف������������ي ل��������������ه��������������ب ه�������م�������������������������������ي ال�������������ع���������������������������ني  ع 

و�����������ض����������ف����������ي����������ف م��������ر���������ض��������و���������ض��������������������������هخ������������������و�������������������س ال���������������ن���������������خ���������������ل ق��������م��������ي

ه���������������م�����������������������ي ال��������������ت��������������ع��������������ب  و�������������ض������������ع������������ار م������ب������خ������و�������ض������������������������������������������������هزاد 

خ��������������و���������������س ال������������ن������������خ������������ل خ��������و���������ض��������همل�������������������������ي م��������������ع�����������������������������ي مل�����������������������������������������������������������ي

ب�������ع�����������������������������������������������و��������ض�������هي�������������خ�������������ف�������������ف ��������������ض�������������غ�������������ط دم����������������ي زاه�����������������������������ي  يل 

ح���������������و��������ض���������������هم��������������������ر ال�������������������������ض������������ح������������ي مي���������������������������������������ي ال�����������ق�����������ل�����������ب  وزاد 

زاه��������ي�����������������ة م������ن������ه�������������ا ال�����دع�����������������������������������������وني���������ا م��������اح��������ال ���������ض��������وف ال�������غ���������������ض�������ون...

ي�����ن�����ت�����ج�����������������������������������������������ون... يل  م���������ا ��������ض�������يء اأب��������������د ح�������ال�������ه م���ث���ي�����������������������لوال��������ت��������م��������ر 

م�����������ن ي��������اأك��������ل�����������������ه ي����������������������زداد ب�����������������������ا������س����������ض���������وف م�������ث�������م�������ور ال������ب������ك��������������������ا�������س...

ن����خ����ي����������������������������������لوت��������������������رد ل������������ه ك������������ل احل����������������وا�����������������س... ع��������ا���������ض��������د  زرع  يل 
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ط������ع������ام������ن�������������ا وح���������ت���������ى امل�����ك�����������������������������������������انم��������ن��������ه��������ا ك���������������ل �������������ض������������يء ك������������������������ان...

ي�����غ�����������ن�����ي�����������������ك اأك���������ل�������������������ه ل�����������و ق����ل����ي���������ل وال������ت������م������ر غ�����ال�����������ي الأث�����م�����������������������������������������ان...

ج���������������������������رابم����������ن ه�������������اليل وم�������������ن خ���������������ض���������������اب... ول  اأف����������خ����������ر�����������س  ك��������������ان 

م��������ي��������ك��������ون ل�����������ك ع��������ن��������ه ب����دي����������������������������������لف���������امل���������اي���������دة خ�������ل�������ه زه��������������������������������������������اب....

خ������ا�������سق�������������������ول اخل���ن���ي�������������������زي واخل�������������������ال����س... ب���������اجل���������ر  ال���������ف���������ر����������س  وّل 

ت�����������ض�����وف ال����ع���������ض���������ل م�����ن�����������ه ي�������ض���������������ي���لع��م��ل��������������ه م���دب�����������������������س ل���ل���خ�������������������������������وا����س...

ع���������ط���������ن���������ي ج���������������������������راب اإن����������غ��������������������������������الخ���������������������������ايل ي��������������������ا ن��������������ع��������������م اخل��������������������ال

م���������������ن اجل�������������ن�������������ز ب�����ن�����������ض�����ي�����ل�����������������������������������هب�����������اج�����������ي�����������ب ل����������������ه اجل�������م�����������������������������������������������ال

ح���ن�������������������ظ���������������������������������������ل خ����������������������������������ر�����س  م�����������ع�����������ب�����������وك وم�������ع�����������������������������������������������������������������������دلول 

ب����������ال����������رح����������م����������ن ب�����دع�����ي�����ل�����������������������������������������������هم��������������������ن ج���������������������������اد م�������ت�������ج�������م���������������������������������������ل

ب�����������ض�����������ت�����������������������������������اني����������ح����������ف����������ظ ن���������خ���������ي�������������������ل ُع������������م������������ان ك�������������ل  ف  ت�������ب�������ق�������ى 

ت�����������������ض��������اق��������ي��������ه�����������������ا ف���������������������الج وغ��������ي��������لاأ������������ض�����������ن�����������اف�����������ه�����������ا واأل�������������������������������������������������������وان

ال��������ف��������اغ�����������������������������������ورن�����������ح�����������������������ض�����������د رط���������������������������ب ومت���������������������ور م  ن��������������������وع  وك��������������������م 

اأن����������ح����������م����������ل����������ه ف������امل�������������ض������ي������������������������������������������������لاأن���������������������������������ض����������������دره ل������ب������ح������������������������������������������������ور
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 املراجع واللقاءات 
النخلة لل�ضيخ �ضامل بن حمد بن �ضليمان احلارثي الطبعة الوىل 1411ه/1990م  -1

النخيل يف �ضلطنة ُعمان تاليف واعداد املهند�س/حممود عبد النبي مكي واملهند�س/حممد حافظ   -2

عثمان الطبعة الثانية 1418ه 1997 م، النا�ضر �ضوؤون البالط ال�ضلطاين

عبداهلل بن علي بن �ضليمان ال�ضحي من ولية دبا  *

احمد بن �ضعيد بن را�ضد ال�ضحي من ولية دبا *

عبد الرحمن بن حممد ال�ضحي من ولية دبا  *

ال�ضيخ نا�ضر بن را�ضد بن �ضعّيد البداعي ولية ال�ضويق *

علي بن �ضالح بن علي النُعماين املعروف براعي الغية ولية ال�ضويق *

زايد بن خمي�س بن زايد البلو�ضي ولية ال�ضويق *

ن�ضيب بن هديب بن ن�ضيب املالكي من ولية بركاء *

�ضليمان بن �ضامل بن �ضليمان الفوري من ولية بركاء *

حمد بن نا�ضر اجلابري ولية نخل  *

�ضعيد بن علي بن ثني الناعبي ولية وادي املعاول  *

ال�ضيخ حمد بن خالد بن �ضيف العبديل ولية منح *

حامد بن حممود بن حممد ال�ضواقي ولية منح *

را�ضد بن خمي�س بن هوي�ضل ال�ضبحي ولية احلمراء  *

�ضيف بن حامد بن حممود ال�ضواقي ولية منح *

ال�ضيخ حمود بن حميد بن عبداهلل ولية امل�ضيبي نيابة �ضمد ال�ضان بلدة الرو�ضة  *

�ضعيد بن خاطر بن ين �ضعيد ال�ضلتي ولية �ضور  *

جمعه بن خلفان بن حمد امل�ضكري ولية �ضور *

�ضليم بن خمي�س بن �ضليم الها�ضمي ولية الكامل والوايف  *

�ضغيل بن خليف بن خلفان الرا�ضدي ولية الكامل والوايف  *

م�ضلم بن �ضيف بن جمعه العامري ولية القابل  *
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�ضليم بن مبارك بن �ضليم احلارثي ولية القابل  *

احمد بن خلفان بن خ�ضيف الغماري ولية قريات  *

خمي�س بن مبارك بن علي البطا�ضي ولية قريات *

�ضامل بن حمد بن را�ضد ال�ضكيلي ولية بهالء  *

�ضامل بن عبداهلل بن نا�ضر ال�ضلماين ولية الر�ضتاق  *

�ضامل بن �ضعّيد بن حمد املعمري ولية الر�ضتاق *

حمود بن علي بن خمي�س )القو�س( الرواحي من ولية ازكي *

�ضويد بن مرهون ال�ضوطي ولية دماء والطاعيني *

ال�سور من:
من ت�ضويري

و بعد�ضة احمد بن خلفان بن �ضعيد الغ�ضيني

و بعد�ضة ماهر بن �ضليم بن مبارك احلارثي 

و بعد�ضة �ضامل بن مبارك احلارثي

ومن ال�ضبكة العنكبوتية

ومن وزارة الزراعة والثوة ال�ضمكية
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 ال�سرية الذاتية 
ال�سم: خمي�س بن جمعه بن خمي�س املويـتي

الوالية: بركاء – اأبـو النخيـل

من مواليد 1956

هاتف رقم: 99367221 اأو 97755559

املوؤهل الدرا�سي الثانوية العامة 

متقاعد من ديوان �سوؤون البالط ال�سلطاين 

�ضاعر ومعد ومقدم برامج اإذاعيه وتلفزيونية وباحث يف املوروث الُعماين. *

�ضارك يف مهرجانات عديدة وكتب ن�ضو�ضها ال�ضعرية. *

�ضارك يف منا�ضط ثقافية اقامتها املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جوب الباطنة *

�ضارك يف دعم الن�ضاط ال�ضحي مبحافظة جنوب الباطنة والربامج ال�ضحية التي تقيمها املديرية  *

العامة لل�ضحة 

�ضارك يف عدد من امللتقيات ال�ضعرية والثقافية على م�ضتوى ال�ضلطنة  *

القليمية مبحافظة جنوب  * للبلديات  العامة  املديرية  تقيمها  �ضارك يف عدة مهرجانات �ضيفية 

الباطنة 

�ضارك يف عدة مهرجان و�ضباقات للهجن والفرو�ضية على م�ضتوى ال�ضلطنة *

�ضارك يف فعاليات عديدة لوزارة الزراعة والثوة ال�ضمكية ك�ضهر الزراعة وافتتاح م�ضاريع خدمية  *

�ضارك يف م�ضابقة املنتدى الأدبي لعدة مرات وحاز على مراكز متقدمة. *

�ضارك يف م�ضابقة مهرجان ال�ضعر الُعماين الأول. *

ع�ضو يف جلنة حتكيم م�ضابقة املنتدى الأدبي ال�ضنوية لعامي 2007 و2008و2013 *

�ضارك يف كتابة �ضل�ضلة الفنون ال�ضعبية الُعمانية. *

قام مبراجعة كتب �ضعرية عديدة لوزارة الرتاث والثقافة. *

ع�ضو يف جلنة املو�ضوعة الُعمانية للخيل �ضئون البالط ال�ضلطاين.عام 2006 *

ع�ضو يف جلنة املو�ضوعة الُعمانية لالإبل �ضئون البالط ال�ضلطاين.عام 2009 *

رئي�س جلنة التحكيم ملهرجان الفنون ال�ضعبية الأول وزارة الرتاث والثقافة  *

ع�ضوا يف جلنة التحكيم ملهرجان الفنون ال�ضعبية الثاين وزارة الرتاث والثقافة *

�ضارك بورقة يف ندوة ال�ضعر ال�ضعبي الُعماين الهوية والتطلعات عن ال�ضعر والتوثيق  *

ت تكرميه �ضمن املبدعني يف املجال الثقايف بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الدورة  *

اخلام�ضة يف 16 اكتوبر 2014م بدولة الكويت 
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�سارك يف اإعداد وتقدمي برامج تلفزيونية واإذاعية: 

الربامج التلفزيونية:-
برنامج رم�ضه.  �1

برنامج جمال�س ال�ضعراء.  �2

برنامج توائم البلدان.  �3

برنامج من موروثاتنا الُعمانية.  �4

برنامج اأ�ضالة 2003.  �5

برنامج بالدي  �6

القفار  7

لربامج الإذاعية:-
برنامج الرزحة.  �1

�ضبلة اأبوخالد  �2

تراثيات ُعمانية  �3

املتمثل يقول  �4

جمال�س ال�ضعراء  �5

مفردات تراثية  �6

الكتب التي الفتها:-
مقا�ضب يف فن الرزحة.  �1

2. ترنيمة الأطالل.

3. حياة الهجن عرب الزمن. 

4. اإي�ضاح الطريقة للفنون العريقة اجلزء الأول.

حتفة الر�ضاد ملقتني اجلياد.  �5

6. كتاب عن احلرف ال�تقليدية وال�ضناعات الُعمانية.

7�  احلياة البحرية.

احل�ضاب املاأثوريف موا�ضم الدرور  �8
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كتاب اإي�ضاح الطريقة للفنون العريقة اجلزءالثاين عن فن الطرايق )امل�ضبع(  �9

كتاب اإي�ضاح الطريقة للفنون العريقة اجلزء الثالث عن التغرود  �10

نغمات الفنون بال�ضهر املوزون )�ضعر �ضعبي(  .11

كتب حتت الطبع:-
1. كتاب عن الأهازيج والأمثال احلرفية.

كتاب اإي�ضاح الطريقة للفنون العريقة اجلزء الرابع عن امليدان  �2

كتاب عن جولتي يف وليات ال�ضلطنة �ضياحة يف الوطن  �3

4. كتاب عن املفردات الُعمانية 

5. م�ضاجالت وحماورات �ضعرية
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غـــذاء.. اإيـــواء.. ودواء..
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النخلـة والإن�سـان على مـر الزمـان

رقم الإيداع املحلي: 2018/276

رقم الإيداع الدويل: 9-862-1-99969-978




