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الكتابة عن نخيل العراق يف كتابات الرحالة ،تواجه بع�ض
ال�صعوبات ،لأن ال�سمة الظاهرة والعامة� ،أنه ال يوجد رحالة زار
العراق� ،إال وكتب عن نخيله؛ ولهذا ف�إن درا�سة النخيل يف كتابات
الرحالة حتتاج �إىل �إفراد لكل رحالة بحث خا�ص به ،ولكن يف
هذا البحث� ،سن�سعى للوقوف على النقاط العامة الرئي�سية التي
وردت يف كتابات ه���ؤالء ،باخت�صار موجز ،دون �إخ�لال ،وعلى
هذا �سوف نتناول املو�ضوع من خالل العنا�صر التالية :النخيل
يف الرتاث العراقي ،مقيا�س للملكية ،م�صدر للغذاء وال�ضيافة،
ثم نعرج بالذكر على النخيل ك�صناعة وحرفة ا�شتهر بها �سكان
هذه املنطقة الغنية بالنخيل ،وا�ستخدامات �أق�سام النخيل
كمواد خام للبناء ،و�سيلة للتدفئة والإنارة و�إعداد الطعام� ،أداة
ريا دواء ،وذلك
للقتال ،م�صدر لال�ستظالل� ،سلعة جتارية ،و�أخ ً
من خالل املنهج التحليلي املقارن ،لنحلل ما ورد يف ثنايا كتابات
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الرحالة ،ونقارن بينها قدر امل�ستطاع.
لقد تطرقت �إىل بع�ض املناطق خارج العراق ،ولكن ذلك جاء
ابتغاء هدفني :الأول تطبي ًقا للمنهج املقارن ،عن طريق املقارنة
نظرا
بني ما ورد عنها يف كتابات الرحالة مبا ورد عن العراقً ،
للت�شابه الكبري بني قبائل �شبه اجلزيرة العربية وع�شائر
العراق � ،أو ل�سد ثغرة يف كتابات الرحالة الذين زاروا العراق،
و�سكتوا عن بع�ض النقاط ومل يتطرقوا �إليها� .أما الهدف الثاين
فجاء نتيجة وجود ترابط بني الكويت والعراق ،وامتالك �شيوخ
الكويت م��زارع نخيل يف جنوب العراق� ،إ�ضافة لقيام تبادل
جتاري بني البلدين يف منتجات وطلع النخيل ،ي�ضاف �إىل ذلك
التما�س اجلغرايف ،والتبعية الإدارية بني العراق والكويت ،ولو
كانت تبعية �شكلية ا�سميه يف ظل الدولة العثمانية.

وقبل درا�ستنا للنخيل يف كتابات الرحالة يجدر
بنا �إع��ط��اء نبذة �سريعة ع��ن �أهمية كتابات
ال��رح��ال��ة ،ودوره����ا يف كتابة ال��ت��اري��خ عامة،
وال��ت��اري��خ االجتماعي واالق��ت�����ص��ادي خا�صة،
فالرحلة عني اجلغرافيا املب�صرة ،وقد �شهد
التاريخ ق��دوم العديد من الرحالة الأوربيني
�صوب ال�شرق� ،أو م��روا به �إىل مناطق �أخرى
يف ق��ارة �أ�سيا مثل الهند ،وغريها ،فما برح
ال�شرق يجتذب �إليه على م��دى القرون �آال ًف��ا
من الرحالة الغربيني ،من احلجاج ،والتجار،
وال�سياح ،واجلغرافيني ،واملب�شرين ،والأدباء،
وال�شعراء ،والر�سامني ،واملبعوثني ال�سيا�سيني،
واجلوا�سي�س ،هاموا بال�شرق وع�شقوا حياته
الرومان�سية املفعمة ب�شاعرية القرون الو�سطى،
وع��ب��ق ال��ت��اري��خ ،وع���ذري���ة ���ص��ح��رائ��ه املليئة
بالأ�سرار ،واملغرية ب�أ�شد املغامرات �إثارة.
ف��ق��د ك���ان ال�����ش��رق مب��ث��اب��ة «احل���ل���م» ملجتمع
ال�صفوة الأوروبية ،يف القرن التا�سع ع�شر ،كان
هو احلنني للخيال �أحيا ًنا� ،أو للحرية �أحيا ًنا
�أخ���رى ،ك��ان يعني للبع�ض لي�س فقط موطن
الأ�سرار ،بل موطن العواطف اجليا�شة � ً
أي�ضا.
فكان ال�سفر واالرحت���ال داف�� ًع��ا لل�سعي لأج��ل
املعرفة ،بال�صورة التي و�صفتها امل�ست�شرقة
الأملانية �آنا ماري �شيمل حينما قالت�« :أذهب
�إىل بلد بعيد ،حتى �أ�ؤدي واج�� ًب��ا ،هي�أين له.
بركته �ستي�سر يل� ،أن �أدرك ما هو جيد وحق،
لأخدم ملكوته� .سيرُ يني خالل الرحلة النجاح
امل����أم���ول ،و�سي�ساعدين ج��ي��دً ا هنا وه��ن��اك،
و�سيهبني ال�صحة واجل�سد واحلياة ،والوقت
والريح والطق�س ،وكل ما �أمتنى».
وك��م��ا �أن ه��ن��اك مكت�شفني �أوائ����ل لأي �أر���ض
جديدة ،ك��ان هناك رواد ك�شفوا عن ال�شرق
الفنان ،املتوهج ،الغام�ض ،وال�سخي يف الوقت
نف�سه� ،أثمرت رحالت ه�ؤالء الرواد �أو مبعنى
ن�صو�صا �أدبية
�آخ��ر مغامراتهم �إىل ال�شرق،
ً
رائعة� ،ألهبت خميلة القراء ،و�أنبتت داخلهم
رغ��ب��ة ال ت��ق��اوم يف ر�ؤي���ة اجل��دي��د على �أر���ض
ذلك ال�شرق ،الذي مل يكن قد باح بكثري من

مكنوناته ،و�ألفت مكتبة كبرية �ضمن �إطار �أدبي
و�صفي فريد ،هو «�أدب الرحالت» الذي �صار
رافدً ا مه ًما للتاريخ االجتماعي واالقت�صادي بل
وال�سيا�سي العربي.
و�إذا كان ه�ؤالء الرحالة رواد �أهليهم ،فقد قيل
وقيا�سا على ذلك،
�إن الرائد ال يكذب �أهله،
ً
تعد كتابات �أولئك الرحالة م�صد ًرا على جانب
كبري من الأهمية ،خا�صة �أنها ت�صف لنا املكان،
والزمان ،بعيون �أجنبية واف��دة على املنطقة،
فالرحالة ،على حد قول امل�ؤرخ اجلليل الدكتور
جمال حجر« ،يقدم �صورة اللحظة التاريخية
التي عا�شها باعتبارها حلظة معا�صرة ر�آها
ب�أم عينيه» ،كما �أنها تبعد عن اجلانب الر�سمي
ال��ذي جنده يف كتب احلوليات Chronicles
ال��ت��ي كتبها م���ؤرخ��و ال��ب�لاط مم��ن عملوا يف
ق�صور الأباطرة وامللوك والأمراء.
�أم��ا النخلة تلك ال�شجرة الطيبة املباركة،

ال���ع���ري���ق���ة،
ث��اب��ت��ة اجل����ذور،
ذات الأ�صل الثابت ،والفرع
يف ال�����س��م��اء ،امل��ت��وج��ة ع��ل��ى كل
الأ�شجار ،رمز الإباء العربي ،والأ�صالة
العربية� ،أ�سطورة الأج��ي��ال ،والتي خلدت
يف الأ�ساطري ،والأدب القدمي لل�شعوب ،التي
ا�ستوطنت املنطقة العربية ،وذكرها القر�آن
الكرمي يف �أكرث من ع�شرين �آية ،تعود لثمانية
ع�شرة �سورة ،تبني �أهميتها ،وثمرها ،وتعزز من
قيمتها ،ومنزلتها عن باقي الأ�شجار والزرع،
و�أكرمها الر�سول حممد «�صلى اهلل عليه و�سلم»
ب�أحاديث حت�ض على تبجيلها وحمبتها.
فقد وجدت يف نقو�ش العراقيني القدماء منذ
عهود �سحيقة ،تعود �إىل �أوائل الألف الرابع قبل
امليالد ،حيث عرث على ر�سومات لها يف نقو�ش
الوركاء على �إن��اء م�صنوع من الرخام .وعبد
�سكان بالد الرافدين الإلهة �إنانا (ع�شتار� :إلهة
اخل�صب والنماء) رامزين لها ب�شجرة النخلة
املقد�سة على هيئة ام��ر�أة تن�شر على �أكتافها
�سعف النخيل كالأجنحة املفتوحة على جانبيها،
واتخذت كذلك نخلة التمر عند ال�سومريني
مكانة مقد�سة ،ف�أن�شئوا لها الب�ساتني حول
م��ع��اب��ده��م ،خا�صة امل��ل��ك �شو�سن (-1978
 1970ق.م) .ولقد ترجم امل�ست�شرق �ساي�س
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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 A. H. Sayceبع�ض الن�صو�ص امل�سمارية عن
النخلة فجاءت كما يلي�“ :إن ال�شجرة املقد�سة
التي يناطح �سعفها ال�سماء ،وتتعمق جذورها
يف الأغ��وار البعيدة لهي ال�شجرة التي يعتمد
عليها العامل يف رزقه ،فقد كانت بحق �شجرة
احلياة”.
ومما و�صلنا من الأدب ال�سومري القدمي ،تلك
املناظرة (�أو كما ت�سمى يف اللغة ال�سومرية
�أدمندوكا) بني النخلة و�شجرة الأثل� ،إذ تقول
الق�صة «عمل الإن�سان فبنى امل��دن وا�شتعلت
الغابات باخل�ضرة ،فنمت �شجرة النخيل،
ومن��ت �شجرة الأث��ل ،فغر�س الإن�سان يف بيته
ذات يوم �شجرة �أثل ،و�شجرة نخيل ،فلما كربتا
�أقيمت الوليمة يف ظل �شجرة الأثل ،فازدهرت
هذه ال�شجرة ونابزت الأخرى ،فقالت النخلة :يا
�شجرة الأثل �أنت من الأ�شجار التي ال نفع فيها،
فما فائدة �أغ�صانك؟ �إنها خ�شب ال يثمر ،وها
علي؛ لأن ّيف اخلري
هو الب�ستاين يجزل الثناء ّ
والنفع لل�صغري والكبري على ال�سواء .فقالت
لها �شجرة الأثل :ت�أملي يف �أثاث البيت وعدي
الأخ�شاب التي �أخذت مني ل�صنعه ،فالإن�سان
يتناول الطعام على من�ضدتي ،وي�شرب من
الك�ؤو�س امل�صنوعة من خ�شبي .فقالت النخلة:
لنحتكم للإله ،فهو الذي قدّر م�صائر النبات،
وجعل الأ�شجار متلأ وجه الأر�ض.
فذهبتا للإله ،وقالت النخلة� :إن �شجرة الأثل
تنتق�ص م��ن��ي ،وت��دع��ي �أن��ه��ا الأف�����ض��ل .فقال
الإله :من قال ذلك و�أنت ال�شجرة التي حبتك
الآلهة ودعتك� ،أنت املليئة باخلري فمن �سعفك
ت�صنع ال�سالل ،ومن ثمرك التمر ن�أكل ،ومن
جذعك ن�صنع البيت ،ولك �أكرث من ثالثمائة
فائدة �أخ���رى� ،إنني �أدع���وك يا �شجرة الأث��ل
�أن تتوا�ضعي �أم��ام النخلة ،و�أن تتقدمك هي
باملنزلة والفائدة».
وقد �شوهدت نقو�ش النخلة املقد�سة وثمارها
يف هياكل بابل ،وجعلوا لها �إل ًها هو (ج�شماروا
“ ،)Jishimmaruومما يدل على �أهمية النخل
يف العراق منذ القدم� ،أن �شريعة حمورابي قد
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خ�ص�صت جملة م��واد من �أحكامها لزراعة
النخل واملعامالت اخلا�صة به” ،وهي املواد
التا�سعة واخل��م�����س��ون ال��ت��ي ت��غ��رم م��ن يقطع
النخلة ،وامل��ادة الرابعة وال�ستون ،واخلام�سة
وال�ستون يف تلقيح النخيل .كما قد�س الآ�شوريون
�أربع �شعارات دينية �أهمها النخلة.
ويف جزيرة العرب ،قبل الإ���س�لام ،ك��ان لدى
العرب �صنم يعبد يدعى “بعل”� ،أي النخلة
التي تعي�ش يف الرباري وال�صحاري دون احلاجة
�إىل مياه للري ،وعبد �أهل جنران نخلة عظيمة،
ك�سوها املالب�س ،وزينوها بالزينة الن�سائية،
وجعلوا لها عيدً ا يف كل �سنة هو يوم �إثمارها
يف الربيع“ ،ف�إذا كان ذلك العيد ،علقوا عليها
كل ثوب ح�سن وجدوه ،وحلي الن�ساء ،فخرجوا
يوما” .وعبدت قبيلة
يوما ،وعكفوا عليها ً
�إليها ً
بني حنيفة متثا ًال من التمر حي ًنا من الدهر،
وحينما حل اجلفاف والقحط بديارها ،جعلت
طعاما.
منه ً
ويف وادي النيل قد�س امل�صريون القدماء نخلة
التمر ،كما ت��دل على ذل��ك بو�ضوح النقو�ش
املوجودة يف معابدهم ومقابرهم ،وزينوا بها
رده��ات املعابد ،ومداخل الق�صور ،وق��د عرث
يف مقربة ترجع �إىل ع�صر ما قبل التاريخ على
مومياء ملفوفة يف ح�صري م�صنوع من �سعف
النخيل ،وكان لب�ساتني النخيل يف معتقداتهم
�إله ا�سمه «خيم» ،وله عيد يحتفلون به كل عام،
وعرف التمر يف اللغة الهريوغليفية القدمية
با�سم «برن �أو برنات» مبعنى حالوة .كما اتخذ
�أهل بالد ال�شام �إلهة على �شكل نخلة �سموها
«�أ�شمريا» ،و�أ�شارت �إىل �إلهة م�شابهة النقو�ش
املعينية باليمن.
ويكفي النخلة ف��خ��ر ًا �أن ر���س��ول اهلل حممد
«�صلى اهلل عليه و�سلم» �شبهها بامل�سلم� ،إذ �س�أل
�صحابته الكرام بقوله�« :إن من ال�شجر �شجرة
ال ي�سقط ورقها ،و�إنها مثل امل�ؤمن فحدثوين ما
هي؟» فوقع النا�س يف �شجر البوادي ،وقال عبد
اهلل بن عمر بن اخلطاب :ف�أردت �أن �أقول هي
النخلة يا ر�سول اهلل ،ثم التفت ف�إذا �أنا عا�شر

مزارعه عراقيه عام 1930م
ع�شرة �أنا �أحدهم ،ف�سكتُ  ،ثم قالوا :حدثنا ما
هي يا ر�سول اهلل ،فقال« :النخلة» ،وقد ورد يف
الأثر عنه �أنه قال« :لي�س من ال�شجر �أكرم على
اهلل من �شجرة ولدت حتتها مرمي ابنة عمران».
ويف ال��دي��ان��ات ال�سماوية ال��ث�لاث «اليهودية،
وامل�سيحية ،والإ���س�لام��ي��ة» ،ويف غ�يره��ا من
ال���ع���ب���ادات الأخ������رى ،جن���د ل��ه��ذه ال�����ش��ج��رة
قد�سيتها ومكانتها اخل��ا���ص��ة يف الطقو�س
الدينية وال�شعائرية ،م��ن خ�لال م��ا ج��اء يف
كتبهم ومعتقداتهم ،فقد ا�ستعمل اليهود ا�سم
التمر (ت��ام��ار  Tamarبالعربية وتطلق على
النخيل والتمر م ًعا) حل�سان بناتهم ،وللتيمن
بخ�صوبتهن ،كناية ع��ن اجل��م��ال ،واع��ت��دال
ال��ق��وام .والنخلة متثل �شجرة امل��ي�لاد ،التي
كانت تو�ضع يف كل بيت ع�شية ذك��رى ميالد
امل�سيح “عليه ال�سالم” ،وكانت تزين بال�شموع
والأ�ضواء ،التي ترمز �إىل الأج��رام ال�سماوية
ً
ارتباطا عمي ًقا
امل��ن�يرة .كما ارتبط النخيل
باحل�ضارة الإ�سالمية وا�ستخدم يف الر�سوم
الزخرفية بامل�ساجد والبيوت وعلى �صفحات
املخطوطات .نهدف من هذه املقدمة الت�أكيد
على �أن النخلة ق��د ع��دت منذ ال��ق��دم رم��زًا

دجله والعا�صمه بغداد
مقد�سا عند خمتلف احل�ضارات ،وخا�صة بالد
ً
الرافدين ،فقد ات�صلت بعقيدة الإن�سان فيها
ات�صاال وثي ًقا .ونكتفي بهذا يف جمال احلديث
عن النخلة يف الرتاث الإ�سالمي لوجود الكثري
م��ن ال��درا���س��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ه��ذا املو�ضوع
باملزيد من التعمق والتو�ضيح.
وتعد النخلة �أ�شهر و�أه��م الأ�شجار املثمرة يف
العراق ،تنمو فيه بكرثة ،ب�صورة طبيعية دون
عناية �أح���د ،ويف بع�ض البقاع كانت غابات
النخيل تغطي م�ساحات وا�سعة ،ومتتد �إىل عدة
�أميال ،وعلى هذا ي�أتي العراق يف مقدمة دول
العامل يف عدد نخيله ،ويف كميات �إنتاجه من
التمور ،ففي �إح�صاء لعام  ،1985قدر نخيله
بـ  32مليون نخلة ،بن�سبة  % 30من �أع��داد
النخيل يف العامل ،وبلغت �صادراته من التمور
عام  1973حوايل � 65ألف طن ،وهناك �أكرث
من � 2000صنف عاملي للتمر ،يخت�ص العراق
منها بـ � 600صنف ،تنفرد الب�صرة وحدها
نوعا منها.
بوجود �أكرث من ً 350
وي���ؤك��د الباحثون �أن ت�سمية ال��ع��راق ب���أر���ض
ال�سواد جاءت “ملا فيه من نخل يتجلى للناظر
ك�أنه جمموعة من �سواد” .فقد كان النخيل

منت�ش ًرا يف �ضواحي امل��دن و�شوارعها ،وكان
يزرع � ً
أي�ضا يف �ساحات البيوت الكبرية ،وكان
الفقراء ي�سكنون يف �أك���واخ مبنية من �سعف
النخيل ،ولقد ر�صد الرحالة غابات النخيل
التي حتيط بحوا�ضر العراق الكربى ،فرنى
تنكو �أنيهولت ، Tinco M. Anijeholtي�شري �إىل
�أن بغداد تقع “و�سط غابة من النخيل”.
وال تكاد تكون قرية م��ن ق��رى و�سط العراق
وج��ن��وب��ه خالية م��ن زراع���ة النخيل ،فت�شري
الليدي درور � ،Lady Droweأنها يف طريقها
من الكوفة �إىل النجف مرت باحللة التي “بها
م��زارع ويكتنفها النخيل” ،ثم م��رت بالكفل
التي يوجد بها مرقد حزقيال النبي“ ،وللمرقد
هذا قبة خمروطية ال�شكل بي�ضاء تتعاىل بني
النخيل” .والتاجية “منطقة يتكاثف فيها
النخيل” ،و”�أبو �صخر على مفرتق قناة تتفرع
م��ن ال��ف��رات ،تتوا�صل ب�ساتني النخيل على
حافتها حتى اجلعارة”“ .والكوفة ميناء نهري
تقع على نهر الفرات ،وتكتنفها خمائل النخيل
العامرة والب�ساتني املت�ضوعة” ،وعلى جانبي
طريق احللة كربالء “النخل با�سقات وهي
تطيف ببيوت القرويني” ،وعلى مقربة من قبة
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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“ت�سمى قبة ال�ست زبيدة ...جامع تناثرت حوله
قبور ،وت�سامقت فيه �أ�شجار النخيل”.
وهي نف�س الظاهرة التي لفتت انتباه ميهاي
ف�ضل اهلل احل����داد ،ف�لاح��ظ وج���ود ب�ساتني
نخيل حتيط ب��ب��غ��داد ،مم��ت��دة “نحو خم�سة
كيلومرتات” ذات “منظ ًرا جميال” .ويف
ال��رم��ادي على م�شارف بغداد توجد ب�ساتني
النخيل “كا ُ
جلزر اخل�ضراء و�سط الأرا�ضي
املحروثة”.
�إال �أن جيم�س رميوند ول�سيتد J. R. Wellsted
لفت انتباهه �أمر �آخر ،وهو منو النخيل داخل
ب��ي��وت ب��غ��داد ف��ذك��ر �أن “امل�ساكن ...مزينة
بنخيل قليل �أو �إح��دى النافورات” .فقد زرع
العراقي �أ�شجار النخيل يف �ساحات البيوت� ،أو
داخل الغرف فتخرتق جذوعها ال�سقوف لتظلل
ال�سطوح.
ويف ال��ب�����ص��رة ،ال��ت��ي ق��در ع��دد نخيلها حتى
منت�صف ال�سبعينيات م��ن ال��ق��رن الع�شرين
ب���أك�ثر م��ن  13مليون نخلة� ،شاهد باركلي
رونكيري  ،B. Raunkiaerالذي زارها يف 22
يناير “ ،1912على مد الب�صر م��زارع نخيل
كثيفة على جانبي النهر”.
ويجعل �سعد �أحمد الربيعة يف رحلته من الزبري
للحج �إىل بيت اهلل احلرام ،من نخيل الب�صرة
م�ضر ًبا للأمثال ،مقار ًنا بني ما ي�شاهده من
نخيل ،ونخيل الب�صرة ،فيقول “ور�أينا فيها
(ق��ري��ة ق�صيعة) م��ن النخل م��ا ي��زري بنخل
�أب���ي اخل�صيب (م��ن ق��رى ال��ب�����ص��رة) ج��ودة
ون�ضارة” .وجند يف الرتاث العراقي �أن خالد
بن �صفوان يفاخر بنخيل الب�صرة حيث يقول
للخليفة الأم��وي عبد امللك بن م��روان «ف�أما
الرطب عندنا (الب�صرة) فمن النخل ،فهي
مباركة كالزيتون عندكم يف منابته (ال�شام)،
ه��ذا يف �أف��ن��ان��ه ك��ذاك يف �أغ�صانه ،ه��ذا يف
زم��ان��ه ك���ذاك يف �أب��ان��ه ،م��ن ال��را���س��خ��ات يف
الوحل ،املطعمات يف املحل ،امللقحات بالفحل،
أو�ساطا ،ك�أمنا ملئت ً
أ�سفاطا و� ً
يخرجن � ً
رباطا،
ثم ينفلقن عن ق�ضبان الف�ضة ،منظومة بالل�ؤل�ؤ
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الأبي�ض ،ثم تتبدل ق�ضبان الذهب منظومة
بالزبرجد الأخ�ضر ،ثم ت�صري ياقوتًا �أحم ًرا
و�أ�صف ًرا ،ثم ت�صري ع�سال يف �شنه من �سحاء،
لي�ست بقربة وال �أن��اء ،حولها امل��ذاب ،ودونها
احل����راب ،ال يقربها ال��ذب��اب ،م��رف��وع��ة عن
ال�ت�راب ،ثم ت�صري ذه ًبا يف كي�سة الرجال،
ي�ستعان به على العيال» .ويقول عنه ابن الفقيه
الهمذاين يف كتابه خمت�صر كتاب البلدان «�إن
لأهل الب�صرة من النخيل و�أنواع التمور ما عدم
مثله يف جميع كور النخل».
�أم��ا يف الزبري فال ي��رى «الإن�����س��ان امل�ساحات
اخل�����ض��راء �إال م��ن �أع��ل��ى �سطوح امل��ن��ازل� ،إذ
ي�ستطيع ال�شخ�ص من هناك �أن يرى �أ�شجار
النخيل قائمة على �شواطئ �شط العرب».
ومل يفت لورمير  G.G. Lorimerالإ�شارة �إىل
النخيل �ضمن مزروعات العراق ،ف�أ�شار �إىل
�أن “هنالك �أنواع عديدة من التمر ،رمبا كانت
مزارع النخيل املمتدة على �ضفتي �شط العرب
�شمال الب�صرة وجنوبها من �أروع مزارع النخيل
يف العامل ،ومتتد املزارع �إىل م�سافة  30ميال
على جانبي املجرى القدمي لنهر الفرات �شمال
مدينة احللة وجنوبها ،ولكنها تتناق�ص ب�سبب
حتويل نهر الفرات �إىل �شط الهندية ،وهنالك
منطقة كبرية من مزارع النخيل يف �شفاثة �إىل
الغرب من مدينة كربالء ،كما توجد م��زارع
نخيل جيدة حول مدن بغداد وكربالء والكوفة
و�أماكن �أخرى”.
وقد الحظ الفرن�سي دوبريه ،Adrien Dupre
وج���ود ن���وع م��ن النخيل ال يثمر �أط��ل��ق عليه
“نخالت عقيمة” .وهو الأمر الذي لفت انتباه
ب��ارك��ل��ي رون��ك��ي�ير يف املنطقة ال�ساحلية بني
القطيف والكويت ،ولكنه �أطلق عليه نخيل
ب���ري ،فيقول “يندر يف املنطقة ال�ساحلية
م��ن ال��ك��وي��ت �إىل القطيف وج���ود النباتات،
خا�صة الأع�����ش��اب ،ول��و �أن���ه ي��وج��د يف بع�ض
امل��ن��اط��ق املنخف�ضة جم��م��وع��ات م��ن �أ�شجار
النخيل الربي” .والحظه كذلك �شارل هوبري
 Charles Huberحول قرية كاف ف�أ�شار �إىل

�أنه “يوجد هنا بع�ض الآبار و�شجر نخيل بري
ال يثمر”.
وكان غياب النخيل �أم�� ًرا ملفتًا للنظر ،فرنى
باركلي رونكيري ،عندما زار العيينة بلدة حممد
بن عبد الوهاب ي�شري �إىل �أنها“ :مل تعد بلدً ا،
ومل تعد توجد فيها �أ�شجار النخيل”.
النخيل يف الرتاث العراقي
ميتد عمر النخلة يف العراق ،كما �سبق الذكر،
لعمق تاريخه ،فقد كان معرو ًفا ببالد الرافدين
ق��ب��ل ال��ط��وف��ان ،وظ��ه��رت النخلة يف متاثيل
ومنحوتات ور�سوم جداريه قبل فجر التاريخ
امل���دون ،مم��ا ُيظهر م��دى اهتمام العراقيني
ال��ق��دم��اء بهذه ال�شجرة امل��ب��ارك��ة ،لفائدتها
االقت�صادية ،وتذكر الليدي درور �أن النخيل
يف مدينة الب�صرة لي�س �إال بقايا ليايل ال�شرق
ال�ساحرة�“ ،س�أبقى �أ�سرية �سحر املدينة ،لقد
�شهدت با�سقات النخل يف الليل البهيم ،وهي
تت�سامق فتعك�س ظاللها على �صفحات املاء
البلورية ،و�إنها ليايل ال�شرق ال�ساحرة” ،ولعل
هذا القول يتوافق مع فخر اخلليفة العبا�سي
ه��ارون الر�شيد بنخيل الب�صرة ،حيث يقول:
“نظرنا ف�إذا كل ذهب وف�ضة على وجه الأر�ض
ال تبلغان ثمن نخل الب�صرة”.

ويف رواي��ة قدمية ينقلها لنا ف���ؤاد جميل على
هام�ش ترجمته لرحلة الليدي درور يف بالد
الرافدين“ ،حكاية تعود روايتها �إىل ما قبل
م��ي�لاد امل�سيح ،فلقد �سئل �أح���د العراقيني
القدامى :ما هي �أثمار بالدكم ،ف�أجاب التمر،
ثم ماذا؟ ،ف�أجاب :التمر � ً
أي�ضا .وملا ا�ستغرب
ال�سائل من هذا اجل��واب ،قال العراقي� :إننا
ن�ستفيد من النخل فوائد عديدة ،ف�إننا ن�ستظل
ب��ه م��ن وه��ج ال�شم�س ،ون���أك��ل ثمرته ،وتعلف
موا�شينا بنواته ،ونعلن عن �أفراحنا ب�سعفه،
ونتخذ من ع�صارته ع�س ًال وخم ًرا ،ون�صنع من
جريده وخو�صه الأواين واحل�صران وغريها
من الأثاث ،ون�صنع من جذعه خ�ش ًبا ل�سقوفنا،
و�أعمدة لبيوتنا ،ووقودًا لطبخنا”.
وت�شري الليدي درور �إىل وج��ود النخيل يف كل
مكان بالب�صرة ،حيث ترى �أنها املكان املنا�سب
لتوافر بها امل���اء ،واجل��و احل���ار ،معللة ذلك
بوجود قنوات املاء بكرثة“ ،وهي التي تهيئ ما
يالئم زرعه و�إيناعه ،ويقول املثل العربي� :إن
�أقدام النخلة يجب �أن تكون يف املاء ور�أ�سها يف
النار”.
وع��ن ف��ائ��دة النخل ذك���رت الفرن�سية م��دام
ديوالفوا �“ :M. dyoulafwaأن الطبيب بدل
�أن يذكر فائدة للنخل ...اخت�صر القول ب�أن

النخلة ،والنخلة وحدها هي التي يدين لها
ال�شرقيون يف حياتهم ...وال�سيما امل�سلمني
ال��ذي��ن ي��ع��دون وج��وده��ا مفخرة يف بالدهم،
وال غرو يف ذلك �إذ �إن ثمرها يكون العن�صر
الأه���م يف طعامهم و���ش��راب��ه��م .ي��ق��ول امل����ؤرخ
امل��ع��روف القزويني� :إن للنخل ف��وائ��د جمة،
و�إنها رمز اخلري والربكة ال تنمو �إال يف الأقطار
الإ�سالمية .وي�ؤثر عن النبي (�صلى اهلل عليه
و�سلم) قوله� :أن �أكرموا عماتكم النخل ف�إنها
خلقت من ف�ضلة طينة �آدم” ،والت�شبيه هنا
معنو ًيا وماد ًيا ،حيث �إنها ت�شبه الإن�سان من
حيث :ا�ستقامة قدها ،وطولها ،وامتياز فحالها
عن �إناثها ،واخت�صا�صها باللقاح ،ولو قطعت
ر�أ�سها هلكت ،وجمارها مبنزلة املخ يف الإن�سان
�إذا �أ�صابته �آفة هلكت ،ومغ�شاة بالليف ال�شبيه
ب�شعر اجل�سم يف الإن�سان.
وعن �أهمية النخلة للبدوي� ،أورد كا�صد الزيدي
نق ًال ع��ن ال��رح��ال��ة الفرن�سيني �أن “�أ�شجار
النخيل هي يف احلقيقة موجودة ب�شكل طبيعي
يف ظ��روف ق��د يبالغ العربي ب�ش�أن و�صفها:
الأقدام يف املاء والر�أ�س يف النار� .إنها الفاكهة
املقد�سة للنبي حممد “�صلى اهلل عليه و�سلم”
التي قال فيها“ :قد�سوا النخلة لأنها عمتكم”.
وتب ًعا لرواية عربية ف�إن اهلل خلق الإن�سان من
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طني يحيط ب�شجرة نخيل ،والتمر � ً
أي�ضا هو
الفاكهة املف�ضلة التي ت�شكل يف الغالب مع
اخلبز الغذاء الرئي�س للعرب”.
وعندما زار �ألويز موزيل  Alois Musilالأمري
ن��وري ال�شعالن و�س�أله عن موعد زواج ابنه
�سعود� ،أج��اب��ه “�إين ال �أفهم وال �أ�ستطيع �أن
�أ�ستوعب كيف ميكن لفتى �أن يظل ع��از ًب��ا،
ف�شجرة النخيل تن�شد اللقاح والطيور تتزاوج،
واحليوانات � ً
أي�ضا ،وهذا حال �أبناء �آدم”.
حرفة زراعة النخيل
النخيل ينتمي �إىل الف�صيلة النخلية ،وهي من
�أن��واع النباتات اال�ستوائية ،لأنها تتفوق على
الأ�شجار الأخرى من خالل قدرتها على حتمل
ال��ظ��روف البيئية القا�سية ،من حيث ارتفاع
وانخفا�ض درج��ات احل��رارة ،والرتبة املاحلة
واجلفاف ،وهناك عوامل رئي�سية خم�سة ت�ؤثر
على منو �أ�شجار النخيل ،هي :درجة احلرارة
والرطوبة ،والأم��ط��ار ،والرياح ،وكمية املياه،
والرتبة ،وعن ت�أثري العوامل اجلوية يف النخيل
ي��ذك��ر الأب فيليب الكرملي Philippe de
� la Triniteأن��ه قد “قيل يل �إن النخيل كان
يغطي النهر �إىل قبل ع�شرين �سنة ،لكن ال�شتاء
القار�ص ،الذي تكرر ب�ضعة �أع��وام قتلها فلم
يعد لها وجود”.
وهناك مناطق ال ت�صلح لزراعة النخيل نظ ًرا
لظروف تربتها ،فتذكر الليدي درورر “ت�شغل
البطائح �أو الأه�����وار( ،يف ج��ن��وب ال��ع��راق)
م�ساحة �شا�سعة وا�سعة من الأر���ض ،وال يكاد
النخل ينمو فيها �أبدً ا ...،وينبت الق�صب فيها
بكرثة” .بينما كان لباركلي رونكيري ر�أي �آخر،
فيذكر �أنه ورفاقه قد مروا “على واحة القرنة
الغنية بنخيلها الفاخر”.
وق��د ا�شتهر ال��ع��راق��ي��ون مبهنهم ال��زراع��ي��ة،
و�إنتاجهم ال��زراع��ي الوفري عامة ،و�إنتاجهم
املميز من التمور خا�صة ،فقد �ساهموا ب�شكل
ملحوظ وفاعل يف املهن الزراعية التي كانت
ت�شكل م�صدر ال���رزق الأول ل��ه��م ،فامتهنوا
زراعة �شجر النخيل ،الذي ا�شتهر به العراق،
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فقد ارتبطوا ب�أر�ضهم ال��زراع��ي��ة املعطاءة،
ف��زرع��وا وح�صدوا ثمار زرع��ه��م ،وا�ستفادت
احلوا�ضر من �إنتاجهم الزراعي الوفري ،فرنى
جون تايلر  John Taylorيق�سم العرب �إىل
طبقات طب ًقا لأماكن وجودهم ،فيذكر منهم:
ع��رب ال�صحراء (ال��ب��دو) ،وال��ع��رب الذين
يزرعون الأر���ض على �ضفاف الأنهر الكبرية
(الفالحني) ،والعرب الذين يعي�شون يف املدن
(احل�ضر)�“ ،أما العرب الذين ي�سكنون على
�ضفاف النهرين :دجلة والفرات” ،ف�إنهم
يعملون “يف زراع��ة النخيل وتربية املوا�شي،
ويفلحون الأر���ض ،ويهتمون بزراعة ال�شعري،
وتنت�شر قراهم على �ضفاف الفرات ،متناثرة
بني غابات النخيل ،ومتتد الأرا�ضي التي يعتنون
بزراعتها على مدى نحو ميل من ال�شاطئ ،ال
�أكرث ،تليها ال�صحراء اجلرداء”.
وعندما حتدث ميهاي ف�ضل اهلل احل��داد عن
مدينة دير ال��زور �أ�شار �إىل �أن هذه “املدينة
الواقعة على �ضفاف نهر الفرات ...تتاجر...
بالتمور وال��ق��م��ح ،لأن ال��ب��دو يح�صلون على
حاجة خيولهم من الأعالف هنا ،وتنمو �شجرة
النخيل� ،شجرة ال�صحراء امل��ب��ارك��ة ،ب�شكل
طبيعي .وت��ت��دىل م��ن النخلة خم�سة �أو �ستة
�أع���ذاق ،وزن ال��ع��ذق ال��واح��د منها 30 - 25
غراما ،والتمر هو الغذاء اليومي للعربي،
كيلو ً
وفوق ذلك ال حتتاج النخلة �إىل عناية �إن هي
غ��رزت جذورها يف الأر���ض ،فهي تقاوم �أ�شد
ري��اح ال�سموم فت ًكا ،وعب ًثا ،حترقها ح��رارة
ال�شم�س ،ومع ذلك تعطي �صاحبها الثمار كل
عام ،والعناية ت�أتي بعد الغر�س مبا�شرة ،ويجب
�سقيها يف ذل��ك الوقت ،ولي�س من النادر �أن
يجلب لها الطلع من �أماكن بعيدة حتى ال تبقى
ال�شجرة دون ثمر ،و�إذا ما عا�شت النخلة عم ًرا
معي ًنا على الأقل ع�شرة �أعوام ،ميكنها العي�ش
دون �أية عناية”.
�أما مايلز  ،S. B. Mileفقد كانت اهتماماته
متعددة ،فقد الح��ظ مثلاً �“ ،أن ذك��ر النخل
قدما ط��وال ،و�أن واح���دً ا يكفي
قد ينمو ً 130

االحتالل الربيطاين 1917م..
لتلقيح ما يقارب من  700نخلة ،وتنال بع�ض
ذكور النخيل �سمعة من حيث الفحولة ،وطلع
هذا النوع ي�ساوي ب�ضع دوالرات ،وتثمر النخلة
عاما،
ب�شكل طبيعي عندما تبلغ ثمانية ع�شر ً
وعندئذ ميكن �أن ي�صل �إنتاجها من التمر �إىل
 300رطل يف ال�سنة”.
و�أ���ش��ار نيبور �إىل �أن��ه قد ق��ر�أ “يف �أح��د كتب
ال��رح�لات �أن العرب يف الب�صرة �إذا �شاءوا
غر�س نخلة جديدة ف�إنهم يعمدون �إىل تكدي�س
كمية كبرية من نوى التمر ،وي�ضعونها ب�شكل
جمموعة �أه��رام ،الواحدة فوق الأخ��رى على
الأر����ض� ،أم��ا الآن ف�إنهم ال يبذلون ك��ل هذا
اجلهد� ،إذ على العك�س من ذلك تغر�س النخلة
من نواة واحدة ،بل �إن احلاجة مل تدع حتى �إىل
زرع النواة لتوفر الف�سائل بدرجة كافية”.
النخيل مقيا�س للملكية
كان امتالك ب�ساتني النخيل ،هو املعنى الأول
للرثاء يف ال��ع��راق ،حتى �صارت ث��روة الفالح
تقدر بعدد �أ�شجار النخيل يف �أر���ض��ه ،فرنى
ماك�س �أوبنهامي  M. Von Oppenheimيذكر

الكاظميه املقد�سه عام 1920م
�أن قبيلة احلويطات متلك “واحات النخيل:
العينونة ،واخل��ري��ب��ة ،وال�����ش��رم��ة ،وم��ن �أك�بر
املالكني هنا عائلة ال�شيوخ �أب��و طقيقة ،يبدو
عن طريق الوراثة من �أجدادهم لأمهم ،بني
عقبة ،ويتوىل ا�ستثمار هذه الأمالك والعناية
بها فالحون ح�سب الطريقة امل�ألوفة”.
ويرى ميهاي ف�ضل اهلل احلداد �أن “نخلة التمر
�ضمانة لهذا الهدوء املحرج للعربي ،فامتالك
نخلة �أو نخلتني وك��ذل��ك ت���أج�يره��م��ا يكفي
لإعالته ،ينظر �إليها بهدوء احلكيم مت�أمال
دون عمل كمن ينظر �إىل من يعيله ،يت�سلق
جذعها الر�شيق برباعة ال�سنجاب �إذا ما دعت
احلاجة”.
ول��ع��ل �أب��ل��غ دل��ي��ل على قيمة النخل يف حياة
البدوي� ،أن قيمة الإت��اوات التي كانت تدفعها
القرى ل�شيوخ القبائل كانت تقدر “مبا لديهم
من نخيل التمر والغنم املوكل به �إىل البدو،
و ،...تبلغ القيمة �أربعة قرو�ش عن كل �شجرة،
بينما تعفى منها الأ�شجار التي يقل عمرها عن
�سبع �سنوات”.

وي�شري جوهن ج��اك��وب هي�س
� Hessإىل �أن ال�سبيل “هو ن��وع م��ن العمل
اخل�ي�ري :ال��ت�برع للفقراء بكمية م��ن التمر،
�يرا م��ن �أ�شجار
عندما مي��وت رج��ل ميلك ك��ث ً
النخيل تخ�ص�ص ثالث �شجرات ،و�إذا كانت
ملكيته قلية �شجرة واح��دة ،للفقراء ،كل �سنة
يف �شهر رم�ضان ،يو�ضع حم�صولها يف كي�س
التمر �أمام اخليمة .وعند احل�ضر يف �سلة �أمام
اجلامع ،لكي ي�أكل منه املحتاجون”.
وك��ان ال�شيخ م��ب��ارك ال�صباح �شيخ الكويت
“ميلك مزرعة نخل كبرية يف الفاو (جنوب
العراق) ،ولهذا فقد كانت لديه �أ�سباب قوية
ليمد منطقة نفوذه �إىل �شط العرب” .وهو
ال�شيء نف�سه الذي ذكره ديك�سون Dickson,
 H. R. Pعندما �أ�شار �إىل �أن “ب�ساتني التمور
التابعة لعائلة ال�شيوخ يف الكويت� ،أي عائلة
ال�صباح ،تقع هذه الأم�لاك يف �شط العرب،
وتدار منذ �سنني عديدة من قبل حاكم الكويت
نف�سه ،ويقوم بكل ما يلزم بتوزيع ما تدر به على
امل�ستحقني” .و�أ�شار �إليه ن��واب حميد بهادر
John Jacob
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يف معر�ض حديثه عن الكويت وحاكمها الذي
“ميتلك عددًا كب ًريا من ب�ساتني النخيل على
�ضفتي �شط العرب”.
وقد امتلك كذلك �شيخ املحمرة ب�ساتني نخيل يف
الب�صرة ،فيذكر ماك�س �أوبنهامي �أن “خزعل...
يقيم عالقات جيدة مع العثمانيني ،لأنه كان
ميلك ب�ساتني نخيل على ال�ضفة اليمنى ل�شط
العرب و�أرا�ضي يف الب�صرة ،...وال�شيخ مبارك
� ً
أي�ضا كانت له �أمالك على ال�شط”.
وقد قدم لنا �شارل هوبري �سعر النخلة يف بريدة
عندما �أ�شار �إىل �أن ال�شيخ نا�صر �شيخها يرغب
يف بيع ب�ستان نخيل خا�ص به ،موجود بواحة
اخل��ب التابعة ل�بري��دة التي “ت�ضم ملكيات
رائعة .ملكية ال�شيخ نا�صر من �أروعها ت�ضم
 700نخلة يبلغ عمرها �ستني �سنة� ،أي �أنها
عاما،
يف عز حيويتها .وهو ميلكها منذ ثالثني ً
ولكنه عازم على بيعها نظ ًرا لتناق�ص املياه،
وقد عر�ض عليه هاو حال ًيا خم�سة �آالف ريال �أي
حوايل  20000فرنك ،مما يجعل �سعر النخلة
الواحدة �أكرث من �سبعة رياالت بقليل .يف حائل
يبلغ �سعر النخلة �إجماال ع�شرة رياالت .ي�ستفيد
ال�شيخ نا�صر من هذه امللكية دخال �سنو ًيا يبلغ
 2000فرنك تقري ًبا ،ويجعله هذا املبلغ رجال
ثر ًيا يف الق�صيم”.
وعندما ذهب للعال كذلك مل يفته �أن يذكر لنا
�أن �أ�سعار النخيل بها ترتاوح “ما بني  8رياالت
و 20رياال وفق الو�ضع ،و�إذ تعطي النخلة دخال
ً
متو�سطا بقيمة  4رياالت ،ف�إننا جند هنا
�سنو ًيا
أنا�سا �أثرياء .ف�شيخ ال�سوق ال�شمالية عمار بن
� ً
عبد الغني بن بدير ميلك  400نخلة”.
وفعل ال�شيء نف�سه عندما ذهب �إىل واحة خيرب
فذكر �أن “قيمة النخلة يف خيرب ال تتجاوز رياال
�أو رياال ون�صف الريال ،وهذا الأمر يعطي فكرة
عن تدين نوعية الإنتاج ،نتذكر �أن هذه القيمة
تبلغ يف حائل  10ري���االت ،ويف تيماء والعال
ت�صل حتى �إىل حدود  20رياال”.
ويذكر ديك�سون �أن��ه عندما تناق�ش مع بع�ض
م�شايخ ال��ب��دو ع��ن اخل�لاف��ات وال�����ص��راع��ات
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والغزوات الع�شائرية ،ورغب يف توقفهم عنها،
ف�إن البدو تعلي ًقا على هذا قالوا�“ :إذا منعتنا
من القيام بالإغارات لك�سب عي�شنا ،وال زراعة،
وال جتارة لنا ،وال عندنا �أ�شجار نخيل ،فكيف
لنا �إذن �أن نعي�ش؟”.
�أم���ا �أ���س��ع��ار التمر ف��ق��دم لنا �صاحب رحلة
�سياحتنامة حدود ،منوذج لل�سعر يف الب�صرة
مو�ضحا �أن كل كارة متر يف الب�صرة تعادل �ألف
ً
�أوقية ا�سطنبول“ ،وقيمة كل ك��ارة من التمر
ت�ساوي � 30شام ًيا �إىل � 130شام ًيا ،و�أن معدل
ذلك من القيمة يبلغ � 50شام ًيا تقري ًبا ،وبهذا
تكون ال��ك��ارة املعدلة  400قر�ش باعتبار �أن
ال�شامي  8قرو�ش ،وهذا هو ال�سعر العام للتمر،
ويحتمل الزيادة والنق�صان”.
النخيل غذاء و�ضيافة
ً
كن كالنخيل
�شاخما عن احلقارات
يرمى باحلجر فريمي �أطيب الثمرات
(�شاعر عربي).
قد يظن البع�ض �أن التمر فقط ،هو الذي ميكن
�أن ي�ستخدم كغذاء �آدمي ،ولكن من ف�ضل اهلل
�أن��ه عظم عطاء النخلة؛ كم�صدر للغذاء يف
�أج��زاء عديدة منها ،فجمار النخل مثال ،قد
ي�ؤكل مبا�شرة �أو ي�ستعمل يف بع�ض الأك�لات،
لكن التمر لعب كقيمة غذائية دو ًرا كب ًريا
يف حياة الإن�����س��ان منذ ال��ق��دم ،حيث اعتمد
عليه كثري من بدو ال�صحراء ،والتمر ال يقل
�أهمية عند العراقيني عن غريه من احلبوب
والبقوليات ،بل �إنه ي�ضارع اللحوم والأ�سماك،
فهو مينح اجل�سم الن�شاط وال��ق��درة ،ي�ؤكل
نا�ضجا وغ�ير نا�ضج ،وجمف ًفا �أو م�سحو ًقا،
ً
�أو �أخ�ض ًرا ،ولقد ذكر �سرتابو �أهمية النخيل
للعراق القدمي بقوله “جتهزهم النخلة بجميع
حاجاتهم عدا احلبوب” .ولهذا احتل التمر مع
حليب الإبل واملاعز مكانة �أ�سا�سية يف التغذية
عند البدو ،حيث ي�شري �أوبنهامي �إىل �أن التمور
متثل “غذاء �أ�سا�س ًيا يف مناطق النخيل التي
ت�شمل �شمال بالد ما بني النهرين و�سوريا”.

ونرى باركلي رونكيري يذكر يف �أكرث من مو�ضع
�أنه متت م�ضايفته على اللنب والتمر والقهوة،
ب��ل �إن���ه ي��ق��دم يف جمال�س امل�����ص��احل��ات التي
يتناول خاللها “اجلميع اللنب وطعموا اخلبز
والتمر و�شربوا القهوة ،ثم بعد ذلك تبادلوا
القبالت على الوجوه والر�ؤو�س مما �أكد على �أن
متاما” .بل �إن
حادثة الليلة ال�سابقة قد ن�سيت ً
�شارل هوبري ظل يتعاي�ش �شهو ًرا يف ال�صحراء
على التمور وحدها.
وثمار النخيل هي الفاكهة الطازجة التي حتتل
مركزًا مرمو ًقا يف قائمة الفواكه اال�ستوائية
و�شبه اال�ستوائية ،كما �أن��ه��ا حتتل القمة يف
قائمة ال��ف��واك��ه املجففة ،وع��ن قيمة التمور
الغذائية تذكر الليدي درور �أن “معدل ال�سعرة
احل��راري��ة ال��ت��ي يبعثها ال��ب��ارون منه 1275
�سعره ،وه��ي �أعلى ن�سبة لأي��ة م��ادة غذائية،
ويحتوي التمر على جميع العنا�صر التي يت�ألف
منها الطعام املغذي من زالل و�شحم و�أمالح
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات وال�سكر يف م��رك��ب �سهل

اله�ضم والتمثيل ،ومادته ال�سكرية قابلة للتبلور
لي�صنع ال�سكر منها ،كما تو�صلت الأبحاث �إىل
�إمكانية ا�ستخراج م�سحوق (الداتامني) ،الذي
ي�شبه م�سحوق الكاكاو منه”.
وم��ن امل�����ص��ادر ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ع��روف��ة ال�شائعة
اال�ستعمال منذ القدم ك�أهم منتجات التمور
“الدب�س”� ،أو ع�سل البلح ،الذي كان يقوم مقام
ال�سكر حال ًيا ،كما ك��ان ي�ستخدم يف �صناعة
�أنواع كثرية من احللويات ،وامل�أكوالت ال�شعبية،
وذل���ك بخلط ال��ت��م��ر م��ع ال�سمن وال��ط��ح�ين،
نوعا من احللوى لذيذة الطعم ،وميكن
ليعطي ً
احل�صول عليه ب�صورة طبيعية م��ن التمور
التامة الن�ضج بتهيئة الظروف املالئمة لذلك،
فرنى نيبور ي�شري �إىل �أن جميع �أ�صناف التمور
العراقية “ت�ستخدم ل�صنع الدب�س الذي يتناوله
الأع��راب مع اخلبز ،ولكن النوع احللو الطعم
من هذه التمور وامل�سمى باحلالوة هو �أن�سبها
ل�صنعه” ،وع�سل البلح ذو منزلة غذائية رفيعة
لعلو مكانته وطهارة م�صدره.

بل �إن الأمل��اين لوثر �شتاين يذهب �إىل اعتماد
البدوي اعتمادًا كامال على الدب�س يف طعامه،
فيقول�“ :إن طعام البدوي االعتيادي ب�سيط
طعاما زه��ي��دً ا ،فهو يف
للغاية ،وي��ك��اد يكون ً
الغالب يقتات كل يوم وجبتني :يف ال�صباح ب�ضع
حبات من التمر ي�شرب معها �شي ًئا من احلليب،
و�أحيا ًنا يتناول رغي ًفا من اخلبز يغم�سه ب�شيء
من الدب�س ،وهو نوع من ع�صري التمر �أو ع�صري
امل�شم�ش املكثفني”.
وا�ستخدم العراقيون النوى كعلف للحيوانات،
فذكر كار�سنت نيبور �أن “نواة التمر ال�صلبة،
ه���ي الأخ�������رى ال ت���رم���ى ،ب���ل حت��ف��ظ لعلف
احليوانات ...والفوائد املتعددة ملختلف �أجزاء
النخلة معلومة منذ مدة طويلة”.
ومل يقت�صر الأم��ر على ذل��ك ،بل �إن جيم�س
رميوند ول�ستيد ي�شري �إىل �أن �سعف النخيل
ي�ستخدم كغذاء للإبل واخليول ،فعند حديثه
عن بغداد ي�شري �إىل �أن “هناك جمموعات من
الإب��ل كانت ُت��رى يف كل ناحية ،وك��ان البع�ض
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منها بار ًكا وهو حممل بالأثقال ،ويج�أر حماوال
النهو�ض ،يف حني اقرتب البع�ض من هذه الإبل
يقودها فتيان �صغار يف قطيع منفرد ،بينما
ك��ان��ت ه��ن��اك ف�صائل م��ن اخل��ي��ل ت�سري فوق
ال�سهول يف جميع الأرجاء ،وهي ت�ستمع بق�ضم
�سعف النخيل”.
فية يف منطقة الأح�ساء” ،جملة امل���أث��ورات
ال�شعبية ،العدد ( ،43يوليو .)1996
امل�صادر واملراجع باللغة العربية
�أحمد عبد الرحيم ن�صر :ال�تراث ال�شعبي
يف �أدب الرحالت( ،الدوحة :مركز الرتاث
ال�����ش��ع��ب��ي ملجل�س ال��ت��ع��اون ل����دول اخلليج
العربية.)1995 ،
ج��م��ال حم��م��ود ح��ج��ر :ال��رح��ال��ة الغربيون
يف امل�شرق الإ�سالمي يف الع�صر احلديث،
(الإ���س��ك��ن��دري��ة :دار امل��ع��رف��ة اجلامعية،
.)2008
�سعد بن �أحمد الربيعة :رحلة احل��اج من
الزبري �إىل البلد احل��رام( ،ب�يروت :ال��دار
العربية للمو�سوعات.)2011 ،
�سميح دغيم� :أدي��ان ومعتقدات العرب قبل
الإ���س�لام( ،ب�ي�روت :دار الفكر اللبناين،
.)1995
عاطف حممد �إبراهيم؛ حممد نظيف حجاج
خليف :نخلة ال��ت��م��ر ...زراع��ت��ه��ا ،رعايتها
و�إنتاجها يف الوطن العربي( ،الإ�سكندرية:
من�ش�أة املعارف.)1993 ،
�شحاتة �أحمد عبد الفتاح :مو�سوعة النخيل
وال��ت��م��ور( ،ال��ق��اه��رة :دار الطالئع للن�شر
والتوزيع.)2000 ،
عبا�س ال��ع��زاوي :النخل يف تاريخ العراق،
(بغداد :مطبعة �أ�سعد.)1962 ،
عبد اجل��ب��ار البكر :نخلة التمر ما�ضيها
وح��ا���ض��ره��ا( ،ب���ي��روت :ال�����دار ال��ع��رب��ي��ة
للمو�سوعات.)2002 ،
عبد العزيز �سليمان ن���وار :ت��اري��خ العرب
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احلديث اجلزء الأول :العراق( ،القاهرة:
اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية.)1976 ،
عبد ال��وه��اب ال��دب��اغ :النخيل وال��ت��م��ور يف
العراق( ،بغداد :مطبعة �شفيق.)1969 ،
عماد حممد ذياب احلفيظ :النخيل والتمور
يف الرتاث العربي والإ�سالمي( ،عمان :دار
الياقوت للن�شر والتوزيع.)2002 ،
عو�ض البادي :الرحالة الأوروبيون يف �شمال
اجلزيرة العربية (منطقة اجل��وف ووادي
ال�سرحان) ( ،1922-1845ب�يروت :الدار
العربية للمو�سوعات.)2002 ،
ن��ائ��ل ح��ن��ون��� :ش��ري��ع��ة ح��م��وراب��ي ،اجل��زء
الثاين( ،دم�شق :دار املجد للطباعة والن�شر،
.)2005
ن��ه��اد ف��ت��اح ال��ت�رك :ال��ت��م��ر غ���ذاء ودواء،
(القاهرة� :شم�س للن�شر والتوزيع.)2008 ،
وليد كا�صد ال��زي��دي :ب��غ��داد يف مذكرات
الرحالة الفرن�سيني (ع��م��ان :دار املناهج
للن�شر والتوزيع.)2009 ،
ي��اق��وت احل��م��وي :معجم ال��ب��ل��دان ،اجل��زء
اخلام�س( ،بريوت :دار �صادر.)1977 ،
يحيى �شامي :ال�شرك اجلاهلي و�آلهة العرب
امل��ع��ب��ودة( ،ب��ي�روت :دار ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي،
.)1993
كتب معربة
الأب فيليب الكرملي :الرحلة ال�شرقية للأب
فيليب الكرملي ( ،)1629ترجمة بطر�س
حداد ،رحالة �أوروبيون يف العراق( ،لندن:
دار الوراق للن�شر املحدود.)2007 ،
الليدي درور :على �ضفاف دجلة والفرات،
ترجمة ف���ؤاد جميل( ،لندن� :شركة الوراق
للن�شر املحدودة.)2008 ،
�ألويز موزيل :يف ال�صحراء العربية ،رحالت
ومغامرات يف �شمال جزيرة العرب -1908
 ،1915ترجمة عبد الإله املالح�( ،أبو ظبي:
هيئة �أبو ظبي للثقافة والرتاث.)2010 ،

�آن��ا م��اري �شيمل :ال�شرق وال��غ��رب :حياتي
ال��غ��رب – �شرقية ،ترجمة عبد ال�سالم
حيدر( ،القاهرة :املجل�س الأعلى للثقافة،
.)2004
ب��ارك��ل��ي رون��ك��ي�ير :ع�بر اجل��زي��رة العربية
على ظهر ج��م��ل ،ترجمة من�صور حممد
اخل��ري��ج��ي( ،ال��ري��ا���ض :مكتبة العبيكان،
.)1999
بكنكهام :رحلة بكنكهام ،و�صف بغداد،
ترجمة حممد علي ح�لاوي ،بغداد ب�أقالم
رحالة( ،لندن :دار الوراق للن�شر املحدودة،
.)2007
تايلر :رحلة تايلر �إىل العراق ،ترجمة بطر�س
حداد ،رحالة �أوروبيون يف العراق( ،لندن:
دار الوراق للن�شر املحدود.)2007 ،
تنكو �أنيهولت :رحلة هولندي يف العراق،
ترجمة م�ير ب�صري ،رح��ال��ة �أوروب��ي��ون يف
العراق( ،لندن :دار الوراق للن�شر املحدود،
.)2007
ج��ان بابتي�ست تافرنييه :رحلة الفرن�سي
تافرنييه �إىل العراق يف القرن ال�سابع ع�شر،
ترجمة كوركي�س ع��واد ،وب�شري فرن�سي�س،
(ب��ي��روت :ال����دار ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م��و���س��وع��ات،
.)2006
جم�س بكنغهام :رحلتي �إىل ال��ع��راق �سنة
 ،1816ترجمة �سليم طه التكريتي ،اجلزء
الثاين (بغداد :مطبعة �أ�سعد.)1969 ،
جوهن جاكوب هي�س :بدو و�سط اجلزيرة
(عادات– ت��ق��ال��ي��د -ح��ك��اي��ات و�أغ�����ان)،
ترجمة حممود كبيبو ،تقدمي حممد �سلطان
العتيبي (بغداد :دار الوراق للن�شر املحدودة،
.)2010
جيم�س بيلي فريزر :رحلة فريزر �إىل بغداد
�سنة  ،1834ترجمة جعفر اخلياط (بريوت:
الدار العربية للمو�سوعات.)2006 ،
جيم�س رميوند ول�ستيد :رحلتي �إىل بغداد

يف عهد الوايل داود با�شا ،ترجمة �سليم طه
التكريتي( ،بغداد :مطبعة ثويني.)1984 ،
دوبريه :رحلة دوبريه �إىل العراق -1897
 ،1809ترجمة الأب بطر�س حداد( ،بغداد:
�شركة بيت الوراق للن�شر املحدودة.)2011 ،
ديك�سون :ع��رب ال�صحراء( ،ب�ي�روت :دار
الفكر املعا�صر.)1996 ،
روبن بدول :الرحالة الغربيون يف اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة ،ترجمة عبد اهلل �أدم ن�صيف،
(الريا�ض :املرتجم.)1989 ،
���ش��ارل ه��وب�ير :رحلة يف اجل��زي��رة العربية
الو�سطى  ،1882-1878ترجمة �إلي�سار
���س��ع��ادة( ،ب�ي�روت :كتب للن�شر وال��ت��وزي��ع،
.)2003
كار�سنت نيبور :م�شاهدات نيبور يف رحلته
من الب�صرة �إىل احللة �سنة  ،1765ترجمة
�سعاد هادي العمري( ،بغداد :دار املعرفة،
.)1955
كار�سنت نيبور :رحلة نيبور �إىل العراق يف
القرن الثامن ع�شر ،ترجمة حممود ح�سني
الأمني (بغداد� :شركة دار اجلمهورية للن�شر
والطبع.)1965 ،
كارلو كالوديو ج��وارم��اين :جند ال�شمايل،
رحلة من القد�س �إىل ُعنيزة يف الق�صيم،
ترجمة �أحمد �إيب�ش�( ،أب��و ظبي :هيئة �أبو
ظبي للثقافة والرتاث.)2009 ،
كا�سبارو بالبي :رحلة الإيطايل كا�سباروا
بالبي �إىل حلب – دي��ر ال���زور – عنه –
الفلوجة – بغداد �سنة  ،1597ترجمة بطر�س
حداد (بريوت :الدار العربية للمو�سوعات،
.)2008
لوثر �شتاين :رحلة �إىل �شيخ قبيلة �شمر
م�شعان الفي�صل اجلربا �سنة  ،1962ترجمة
ق�سم الرتجمة يف امل�ؤ�س�سة (ب�يروت :الدار
العربية للمو�سوعات.)2011 ،
ل���ورمي���ر ج .ج :.دل��ي��ل اخل��ل��ي��ج ،الق�سم
اجلغرايف ،اجلزء الثالث( ،الدوحة :ديوان

�أمري دولة قطر.)2002 ،
ليدي �آن بلنت :رحلة �إىل جند مهد الع�شائر
العربية ،ترجمة �أحمد �إيب�ش( ،دم�شق :دار
املدى للثقافة والن�شر.)2005 ،
م��اك�����س ف��راي��ه�ير ف���ون �أوب��ن��ه��امي :ال��ب��دو،
اجلزء الثاين :فل�سطني – �سيناء – الأردن
 احل��ج��از ،ترجمة حممود كبيبو (لندن:�شركة دار الوراق للن�شر املحدودة.)2007 ،
ماك�س فرايهري فون �أوبنهامي :البدو ،اجلزء
ال��راب��ع :خوز�ستان� -إي���ران “عرب�ستان”،
ترجمة حممود كبيبو (ل��ن��دن� :شركة دار
الوراق للن�شر املحدودة.)2007 ،
ماك�س �أوبنهامي :رحلة �إىل ديار �شمر وبالد
�شمال اجل��زي��رة ،مراجعة وتدقيق حممود
كبيبو( ،بغداد :دار الوراق للن�شر.)2007 ،
ماك�س فون �أوبنهامي :من البحر املتو�سط
�إىل اخلليج :لبنان و�سوريا ،ترجمة حممود
كبيبو (لندن :دار ال��وراق للن�شر املحدودة،
.)2008
م��دام دي��والف��وا :رحلة م��دام دي��والف��وا من
امل��ح��م��رة �إىل ال��ب�����ص��رة وب��غ��داد 1881م/
1299هـ ،ترجمة علي الب�صري( ،بريوت:
الدار العربية للمو�سوعات.)2007 ،
ميهاي ف�ضل اهلل احل��داد :رحلتي �إىل بالد
الرافدين وعراق العرب ،ترجمة ثائر �صالح
(بريوت :كتب للن�شر والتوزيع.)2004 ،
ن��واب حميد ي��ار جونك ب��ه��ادر :رحلة �إىل
ب��غ��داد ،ترجمة كاظم �سعد ال��دي��ن ،بغداد
ب�أقالم رحالة( ،لندن :دار ال��وراق للن�شر
املحدودة.)2007 ،
ويلفريد في�سجر :رحلة �إىل ع��رب �أه��وار
العراق( ،بريوت :الدار العربية للمو�سوعات،
.)2006
مقاالت يف دوريات
�أدم���ون ال�سو“ :النخلة هي علم بالدي”،
جملة ميزوبوتاميا ،العدد �( 14-13شباط

.)2008
ب�سام طالب“ :النخلة �شجرة العرب املباركة
و�سيدة ال�شجر” ،جملة الدوحة ،العدد ،117
(�سبتمرب .)1985
جريدة ال�سيا�سة (الكويت) ،ال�سنة  ،7العدد
� 9 ،1491أغ�سط�س .1973
�سليمان حممود ح�سن“ :خو�ص النخيل يف
الرتاث العربي” ،جملة امل�أثورات ال�شعبية،
العدد �( ،44أكتوبر .)1996
طالب عبد العزيز“ :نخيل الب�صرة من 13

مليو ًنا ع��ام � 1977إىل �أق��ل من مليونني”،
جم��ل��ة م��ي��زوب��وت��ام��ي��ا ،ال��ع��دد �( 16شباط
.)2009
م�شاري عبد اهلل النعيم“ :ت�صوير النخلة
يف النقو�ش الزخرفية يف منطقة الأح�ساء”،
جملة امل�أثورات ال�شعبية ،العدد ( ،43يوليو
.)1996
حممد جرب احلمداين“ :النخيل والبيئة...
نفط العراق الدائم” ،جملة ميزوبوتاميا،
العدد ( ،11ني�سان .)2007
ي�سرى نا�صر مهنا“ :النخلة تلك ال�شجرة
املباركة” ،جريدة ال�شرق القطرية ،العدد
 ،8226اجلمعة  18حم��رم 1432هـ/
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