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لفت نظري و�أنا �أت�صفح املوقع الإلكرتوين ملتحف العلوم والتقنيات وجود
تقارير و�صور جميلة عن النخيل والتمور �ضمن فرع من املتاحف الكندية
ي�سمى متحف الغذاء .وعندما �أدركت �أنهم كتبوا ذلك لأنا�س مل ي�شاهدوا
نخلة يف حياتهم فهم ي�صفونها ب�إ�سهاب فيقولون عنها �إنها �شجرة طويلة
لي�س لها �أغ�صان و�إمنا لها تاج من ال�سعف و�أن طول ال�سعفة الواحدة
قد يتجاوز الأربعة �أمتار � . . . .إلخ ،و�إنّ التمور خمتلفة اللون وال�شكل
و أ� ّنها على �أ�صناف وم�سميات عدة � . . . .إلخ .رغم ذلك ر�أيت �أن �أكتب

عن املو�ضوع و�إنّ ما �ستقر أ� �ضمن هذه املقالة وما �ست�شاهد من �صور هو
ب�أكمله قد ورد يف موقعهم الإلكرتوين وحذفت فقط ما هو بديهي لنا
كعرب �أو م�سلمني من ال�شرق الأو�سط معتادين على النخيل ونعرف �أنواع
و�صفات الكثري من التمور .رغم ما حذفت �ستجد عزيزي القارئ �أن
الكثري مما ورد هنا هو بديهي� ،أو على الأقل معروف لديك لكني �أوردته
لأن غاية املقالة هذه هي عر�ض ما جاء عن النخلة والتمر يف تقارير
املتحف الكندي للغذاء.
الغاية من متحف الغذاء الكندي
كانت الغاية من ت�أ�سي�س املتحف هي ربط النا�س على خمتلف �أعمارهم
باملوا�ضيع الأ�سا�سية املهمة عن غذائهم ،فبوا�سطة جمموعاته الغذائية
وبراجمه التثقيفية ومطبوعاته وموقعه الإلكرتوين جعل النا�س تفهم
ما ت�أكل وكيف ي�أكلونه وم��ن أ�ي��ن أ�ت��ى ذل��ك الغذاء وكيف ظهر وتطور
وما ت�أثريه على العامل وما م�ستقبله .ويهدف املتحف كذلك �إىل �إحتواء
م�شكلة بدانة الأطفال من خالل تنوير الطلبة الأطفال وعوائلهم عن
العادات اجليدة يف ا ألك��ل التي تقربهم من الغذاء ال�صحي وتبعدهم
عن الأغذية غري املفيدة والتي ت�سبب ال�سمنة .ومتحف الغذاء انبثق من
متحف البطاطة الذي هو م�ؤ�س�سة غري ربحية يحوي على �أكرب جمموعة
من الغذاء بني متاحف العامل الغذائية وبراجمه ت�شمل تعريف الطلبة
ومدر�سيهم من خالل زيارتهم يف مدار�سهم على �أغذية ال�شعوب املختلفة
وعلى �أهم االحتفاالت واملعار�ض �ضمن هذا املجال .وهذا املتحف هو جزء
من املتحف الكندي للعلوم والتكنولوجيا.
يقع املتحف الكندي للعلوم والتكنولوجيا يف مدينة �أوتاوا وقد ت�أ�س�س عام
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 1967وكانت �أه��م أ�ه��داف��ه �أن ي�ساعد عامة
النا�س على فهم التاريخ العلمي والتكنولوجي
لكندا وت�أثري العلوم والتكنولوجيا على املجتمع
الكندي .وه��ذا املتحف م��ع املتحف الكندي
الزراعي واملتحف الكندي للطريان والف�ضاء
ي��دار م��ن قبل امل�ؤ�س�سة الكندية للمتاحف
العلمية والتقنية .وتتنوع فعاليات هذه املتاحف
بني جمموعاتها الدائمية والوقتية ومعار�ضها
اجل��وال��ة ومنا�سباتها اخل��ا��ص��ة وب��راجم�ه��ا
املتنوعة للمدار�س كافة ودورات�ه��ا التدريبية
وم�ؤمتراتها وحما�ضراتها .ومن �أهم فعاليات
متحف الغذاء ّ
معر�ض ًا الكوكب اجلائع والطعام
لأجل ال�صحة التي جعلت عامة النا�س تراجع
نوعية وكمية ما ت�أكل من الطعام وتتفهم ما
نعني مب�صطلحات مثل التغذية واجل�ف��اف
والفقر والعوملة.
وت�ضم جمموعات املتاحف هذه حوايل مليون
�صورة فوتوغرافية و� 60ألف وثيقة و�أكرث من
� 40ألف من امل�صنوعات اليدوية ،ومكتباتها
تفتح للعامة وللمتخ�ص�صني .وي�ضم املتحف
الزراعي الكندي مزرعة حديثة تعمل بطاقة
كاملة وي�ه��دف �إىل التنوير كيف �أن إ�ج��راء
البحوث وتطوير علوم الزراعة وتربية املا�شية
قد حولت وما زالت حتول حياة الكنديني �إىل
حال �أف�ضل.
النخلة يف ت��ق��اري��ر املتحف الكندي
للغذاء
رمب��ا تكون النخلة أ�ق��دم ما ع��رف العامل من
نبات منتج للطعام .ف�سكان م��ا يعرف الآن
ب�إ�سم العراق عرفوا هذه ال�شجرة و�أكلوا مترها
ّثم ب��د�أوا بزراعتها لأج��ل احل�صول على متر
�أوفر .فيعود تاريخ نوى نخيل التمر الربي (�أي
الذي ينموا لوحده من غري �أن يزرعه الإن�سان)
�إىل حوايل � 50ألف عام حيث مت العثور على
هذا النوى يف كهف �شانيدار يف �شمال العراق
�ضمن خملفات �أنا�س تنقلوا من مكان ملكان
يجمعون طعام ًا ويذبحون حيوانات �صغرية
لأج��ل قوتهم اليومي ،وك��ان التمر غذاءهم
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الرئي�س .وكانت جميع �أجزاء ومكونات النخلة
مفيدة ج��د ًا ملعي�شتهم حيث وف��رت �سعفات
النخيل لهم ال�سقف والظل فحمتهم من حرارة
ال�شم�س ومن عوا�صف الرتاب.
وزرع ال�سومريون ،الذين هم من �ساللة �سكنة
الكهوف ،النخيل منذ � 5آالف �سنة قبل امليالد،
وك��ان��ت حماوالتهم ه��ذه م��ن أ�ق��دم حم��اوالت
الإن�سان للح�صول على م�صدر غ��ذاء يكون
مالئم ًا وموثوق ًا به ويختلف عن ما ينمو بري ًا
من طعام .والنخيل منحت وم��ا زال��ت متنح
�سكان ال�صحراء غذاءهم من التمر ومتنحم
مواد البناء وعلف احليوان واحلبال والكثري من
الأدوات التي يحتاجونها ،فالواحات ت�ش ّكل بيئة
منا�سبة جد ًا لنمو النخيل حيث اجلو اجلاف
واحل��ار واملياه العميقة التي ت�صلها اجل��ذور
الطويلة للنخل فمعروف �أن التمر ال يحتاج
ل�سقي دائم فاجلذور الطويلة ميكن �أن ت�صل
�إىل املياه اجلوفية بالقرب من الواحات كي
تنال كفايتها من املياه .والتمور غنية بكميات
وف�يرة من احلديد والبوتا�سيوم وفيتامينات
النيا�سن � niacinإ�ضاف ًة طبع ًا لكميات كبرية
م��ن ال�ك��رب��وه�يرات وال�سكر .مب��ا �أنّ النخيل
على نوعني ،ذك��ر و أ�ن�ث��ى ،ف ��إنّ ما يلقح منها
طبيعي ًا بوا�سطة الرياح يف الرباري ومن دون
ّ
تدخل الإن�سان تكون قليلة الثمار ،ولهذا تع ّلم
الأقدمون �إ�ضافة حبوب اللقاح الذكرية �إىل
الأنثوية لت�أكيد انتقال احلبوب الذكرية لتلقيح
ا ألن�ث��وي��ة .وعندما جنح ال�سومريون بزراعة
النخيل و�أ�صبحت م�صدرهم الرئي�س للأكل
ومواد البناء واحلبال والأدوات ،ميكننا القول
�إنّ ذلك كان بدء ن�شوء ما ن�سميه باحل�ضارة،
فال�سومريون هم �أول من �أوجد طرق للكتابة
حيث ب ��د�أوا بتتبع وت�سجيل التجهيزات من
احلبوب و�سن القوانني التي تنظم حياتهم
املدن ّية والتجارية .وه��ذا يجعلنا ال ن�ستغرب
اتخاذ ر�سم النخلة كرمز لل�سالم والعدالة
والتجهيزات يف الن�صب املقد�سة لل�سومريني،
وك��ذل��ك للبابليني وا آل��ش��وري�ين ال��ذي��ن ج��اءوا
بعدهم .وامل���ص��ري��ون ال�ق��دم��اء أ�ي���ض� ًا بجلوا

وقد�سوا النخلة .وبعد ذلك بقرون عديدة �أولت
أ�ه��م و أ�ك�بر ث�لاث �أدي��ان عرفها العامل ،وهي
اليهودية وامل�سيحية والإ�سالمية ،اهتمامات
خا�صة بالنخلة .ففي التقاليد اليهودية تبنى
م�ضالت مهرجان احل�صاد امل�سمى «�سكوت
“ soukkotمن �سعف النخيل ،كما �أنّ النخلة
هي واح��دة من خم�سة م��زروع��ات تعر�ض يف
ه��ذا امل�ه��رج��ان .وامل�سيحيون وع�ل��ى م�ستوى
العامل يحملون �سعف النخيل عند احيائهم
لذكرى م��رور امل�سيح يف مدينة القد�س يوم
“�أحد النخلة” .وقد ورد ذكر النخلة  26مرة
يف القر�آن الكرمي ،ونبينا حممد قال لأ�صحابه
“�أع ّْزوا عمتكم النخلة” وكان التمر طعامه
ّ
املف�ضل وكانت جذوع النخيل و�سعفها هي مواد
بناء بيته .وكلنا يعرف �أن الإفطار يف رم�ضان
يبتدىء ب�ت�م�يرات .وت�ق��ول �إح ��دى الق�ص�ص
الإ�سالمية القدمية �إن اهلل خلق النخلة يف جنة
عدن كي يقتات �آدم عليها.
والعراق مع ال�سعودية وم�صر واجلزائر و�إيران
تنتج �أك�ثر من  % 80من متر ال�ع��امل .ومنذ
عام  1900بد�أت كاليفورنيا يف �أمريكا بزراعة
�أ�شجار النخيل جلني حم�صول التمر و�آخر من

بد�أ بزراعة النخيل لدينا �أ�سرتاليا .ولأهمية
النخيل والتمر يف البالد العربية والإ�سالمية
املنتجة للتمر ف�إنها كثري ًا ما �أبرزتها وعر�ضتها
على طوابعها وو�صوالتها ونقودها الورقية
وامل�ع��دن�ي��ة ،وال�سعودية و�ضعت يف �شعارها
الوطني النخلة فوق �سيفني متقاطعني.
بالرغم من عدم وج��ود العديد من الأماكن
على الأر�ض حيث ميكن للنخيل �أن ُيرع وينمو
فيها ب�شكل جيد ف�إنه وجد له �أماكن جديدة
بعيد ًا عن ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
فنجد الآن ب�ساتني النخيل يف جنوب كاليفورنيا
واجلنوب الغربي من �أريزونا ونيفادا يف �أمريكا
ال�شمالية ويف �أجزاء من املك�سيك ويف جنوب
البريو و�شمال ت�شيلي من �أمريكا اجلنوبية.
ومن �أماكن منوه الأخرى نذكر منطقة ينابيع
�ألي�س يف �أ�سرتاليا وبع�ض املناطق يف غرب
ال�صني ويف غرب الهند وجنوب الباك�ستان.
وك��ان ال ��رواد م��ن جت��ار التمور ق��د جلبوا يف
بدايات القرن الع�شرين نخي ًال من اجلزائر
وزرعوها يف كاليفورنيا ،وجنحت الزراعة وما
زالت ناجحة هناك ويف �أماكن �أخرى ذات جو
حار وجاف مثل ثريمل وكوجيلال و�إنديو التي
هي موطن مهرجان التمور الوطني National
. Date Festival
ويقال �إنّ ماركو بولو حمل معه يف القرن الثالث
ع�شر نوى التمر من الهند �إىل �إيطاليا �إال �أنّ
زراعتها هناك مل تنجح .ودخلت كلمة «متر»
�إىل اللغة الإجنليزية تقريب ًا يف نف�س الوقت،
وك��ان التمر ج ��زء ًا م��ن امل��ائ��دة الأوروب��ي��ة يف
القرن الرابع ع�شر يف القرون الو�سطى .وجلب
املغاربة امل�سلمون التمر والنخل �إىل �إ�سبانيا
من �شمال �أفريقيا وما زال النخيل يزرع وينمو
هناك وخ�صو�ص ًا يف منطقة عليكانت Alicante
حيث ت�أتي مبردود اقت�صادي ممتاز للمنطقة.
وب��دوره��م نقل الإ�سبان ن��وى التمر معهم �إىل
م�ستعمراتهم يف �أمريكا اجلنوبية ،وكانت �أوىل
حماوالتهم عام 1513م يف كوبا .وكان الرهبان
الذين �أ�س�سوا �إر�ساليتهم يف كاليفورنيا يف �أواخر

كانت الغاية من تأسيس
المتحف هي ربط الناس
على مختلف أعمارهم
بالمواضيع األساسية
المهمة عن غذائهم،
فبواسطة مجموعاته
الغذائية وبرامجه
التثقيفية ومطبوعاته
وموقعه اإللكتروني جعل
الناس تفهم ما تأكل
وكيف يأكولونه ومن أين
أتى ذلك الغذاء وكيف
ظهر وتطور وما تأثيره على
العالم وما مستقبله.

القرن الثامن ع�شر يزرعون النخيل يف املناطق
التي ميرون فيها ،لكن القليل منها �أثمر ب�شكل
جيد وغالبيتها �أنتجت القليل من التمر �أو مل
تنتج على االطالق.

ُيكاثر النخيل حالي ًا يف العديد من البلدان
ال�ع��رب�ي��ة ،لكن أ�ح���س��ن م�ث��ال للنمو بطريقة
ع�ضوية ت�أتينا من ُعمان .حيث مكنتنا زراعة
النخيل من ما ي�سمى “الزراعة املق�سمة لثالث
 three-tiered agricultureحيث ت�ش ّكل
النخلة الطويلة الظل للحم�ضيات التي هي
�أق�صر و�أعر�ض وه��ذه بدورها تظلل �شتالت
البطاطا احللوة وال�سكوات�ش والعد�س و�شتالت
أ�خ��رى وجميعها تت�شارك نف�س مياه ال�سقي.
والنخيل الذي يزرع بهذه الطريقة ينتظم يف
�صفوف على حواف ممرات ال�سقي يف ب�ساتني
الإنتاج التجاري.
ما زال التمر ُيجنى يف كثري من الأماكن بطرق
يدوية حيث يقوم العامل بقطع عذوق النخلة
ّثم يخ�ضها �أو يهزها بقوة ليجمعها يف �سطول
�أو �صناديق .و�أحيان ًا ويف بع�ض مناطق الإنتاج
والتعليب التجاري للتمور ت�ستعمل مكائن ت�سمى
“قاطفات الكرز  “ cherry pickersمبعية
هزازات ميكانيكية لأجل تهيئة التمور للبيع �أو
التعليب .ويف وقت بيع التمور يتم بيع �أطنان
منها بالطريقة القدمية يف الأ�سواق واملحالت
ومن قبل الباعة املتجولني .وعاد ًة تباع التمور
يف أ�م��اك��ن من��وه��ا ،لكن زراع �ه��ا ا ألم�يرك��ان
يبيعونها يف جميع مناطق �أمريكا و�أحيان ًا
ي�صدرونهاخارجها.
و�أكل التمر متع ٌة حقيقية �سواء �أكلته وهو طازج
�أو جمفف �أو كح�شو يف كعك �أو معجنات �أو �أكلت
كيك التمر الذي ي�صنعه املغاربة ،و�سواء كان
التمر من ال�شرق الأو�سط �أو �شمال �أفريقيا،
�سيبقى �أكل التمر طازج ًا ومقطوف ًا مبا�شر ًة
من النخلة هو الألذ على الإطالق.
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