نخـيــل العــــراق
في كتابات الرحالة ()2-2
شربنا من ماء دجلة خير ماء

وزرنا أشرف الشجر النخيال

(أبو العالء المعري)
علي عفيفي علي غازي
afifyhistory@hotmail.com ê

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 للقتال،
ريا دواء ،وذلك من خالل
م�صدر لال�ستظالل� ،سلعة جتارية ،و�أخ ً
املنهج التحليلي املقارن ،لنحلل ما ورد يف ثنايا كتابات الرحالة،
ونقارن بينها قدر امل�ستطاع.
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م�صنوعات من النخيل
تفي�ض النخلة بخريها الوفري ،فكل �شيء فيها مفيدً ا ،ابتدا ًء من جذعها
وثمارها ،وانتها ًء ب�سعفها ،وق��د اعتاد النا�س منذ القدم يف املناطق
ال�صحراوية الغنية بالنخيل �أن يعتمدوا على النخلة يف كل الأمور التي
مت�س حياتهم ومعي�شتهم ،وعلى هذا قامت عليها العديد من ال�صناعات
التقليدية ،التي لها عالقة مب�شتقات النخيل ،في�ستخدم �سعفها يف �صنع
الكرا�سي والأقفا�ص والأ�سرة ،واملكان�س واحل�صران والأطباق ،واملراوح
اليدوية ،ومن ليفها ت�صنع احلبال ،فقد كانت مبثابة م�صدر اقت�صادي
هام للمجتمع العراقي ،وي�ستخدم البدو خ�شب النخيل يف �صنع طبول،
فتذكر �آن بلنت “ Lady Anne Bluntح�ضرنا ً
عر�ضا ترفيه ًيا من
نوعا من
الرق�ص والغناء� ،شارك به دوا���س ف�ضال عن اجلنود ،ف ��أدوا ً
الرق�ص بال�سيوف ،يقوم فيه �أحدهم بال�ضرب على طبل م�صنوع من
خ�شب النخيل وجلد اخليول”.

ل�ق��د ا��س�ت�خ��دم �أه ��ل ال �ع��راق معطيات ه��ذه
ال�شجرة ال�سخية لتلبية خمتلف احتياجات
معي�شتهم ،لأن النخلة كانت ال�شجرة الوحيدة،
التي ا�ستفاد منها الإن�سان على م��دى مئات
ال�سنني ،من كامل �أجزائها بد ًءا من اجلذوع
�إىل الألياف ،حتى ال�سعف واجلريد �إىل جانب
الثمار ،فري�صد لنا جون جاكوب هي�س املر�سى،
ب�أنه “حبل البئر امل�صنوع من �ألياف النخيل،
ال ي�صلح ل�سحب املاء لأنه يجرح اليد” .وميتاز
ل�ي��ف النخيل ب��اح�ت��وائ��ه ع�ل��ى خ�ي��وط طويلة
ي�سهل ف�صلها وعزلها لإنتاج �أن��واع جيدة من
احلبال .وي�شري �إىل �أن من �ضمن حمتويات
خيمة البدوي ،وبيت ال�شعر ،اخل�صفة ،وهي
“ح�صري من �أوراق النخيل ،ت�شرتى حمل ًيا”،
حيث ت�ستخدم ك�أكيا�س حتفظ فيها التمور.
وقد �أفاد العرب جمي ًعا من النخيل �أميا فائدة،
ف��ا��س�ت�خ��دم��وه يف خمتلف م��راف��ق حياتهم،
وتعددت اال�ستخدامات لت�شمل كافة �أج��زاء
النخلة ،فري�صد ت�شارلز داوت ��ي Charles
 m. Doughtyيف مدينة العال بنجد ح�صري
م�صنوع من �سعف النخيل ت�صنعه الن�ساء،
ف�أ�شار �إىل �أن «�أر�ضية جمل�س املقهى مغطاة
بح�صري من �سعف النخيل ت�ضفره الن�ساء».
ومن ال�سعف واخلو�ص �صنع العراقي �أكيا�س
تو�ضع فيها ال�ت�م��ور ،وال���س�لال والأق �ف��ا���ص،
و�أ��ش��ارت الليدي درور �إىل �أن مدينة كربالء
تنت�شر بها من �سعف النخيل «�صناعة ال�سالل
امللونة ،حتاك يف املدينة ،وي�شرتيها كثري من
زوراها».
والحظت الفرن�سية مدام ديوالفوا قيام �صناعة
الأق �ف��ا���ص يف امل�ح�م��رة م��ن �سعف النخيل،
فعندما و�صلت مينائها لفت انتباهها وجود
«�أق�ف��ا���ص جميلة �صنعت م��ن �أل �ي��اف النخل
ت�ستعمل خلزن الأ�سماك التي ت�صطاد ،والتي
تفي�ض عن البيع ،فتو�ضع هناك لعر�ضها يف
ال�سوق يف الوقت املنا�سب».
ويف ق�صر ال�شيخ م �ب��ارك ال���ص�ب��اح� ،شيخ
الكويت� ،شاهد باركلي رونكيري يف �أيدي العبيد

املكلفني ب�إعداد وو�ضع الطعام «�سفرات مدورة
�صنعت من �سعف النخيل يفر�شونها وي�ضعون
الطعام فوقها».
وت�صنع م��ن وري �ق��ات النخيل وخ��و��ص��ه بعد
ترتيبها يف حزم م�سطحة �أكيا�س للتعبئة ،فقد
�شاهد باركلي رونكيري �أخراج حتملها احلمري
يف الكويت م�صنوعة من �سعف النخيل «على
م�سافة قريبة (من ال�سوق الكبري يف الكويت)
يقع �سوق الفحم ال��ذي يبيع الفحم امل�ستورد
غال ًبا من �إيرانّْ ،
ويغ�ض ذلك ال�سوق باحلمري،
أخراجا م�صنوعة من
التي حتمل على ظهورها � ً
�سعف النخيل ،ملئت بالفحم»« .وعندما ينقلون
قف�صا
امر�أة من مكان �إىل �آخر فهم ي�ستعملون ً
من �سعف النخيل يغطونه بقما�ش وي�ضعونه
على �أحد جانبي �شداد البعري .واحلمل اجلميل
ه��ذا – و�أح�ي��ا ًن��ا يكون �سمي ًنا – ي��وازن على
الناحية الثانية من ال�شداد بكمية من املتاع».
وي�شري رونكيري �إىل ا�ستخدام �سعف النخيل

ك � �� � �س � �م� ��اد،
فيذكر �أن��ه «يحرق
الق�ش و�سعف النخيل اجلاف
ثم يدفن رمادها بالأر�ض لتغذية
الرتبة».
ومن ال�صناعات البدوية البدائية ،من �سعف
النخيل «احل�صائر التي تفر�ش للطعام ،وقد
ي�صبغونها ب��أل��وان حمراء �أو زرق��اء بنماذج
ب��دائ�ي��ة� .أم��ا ح�صائر الفر�ش فت�صنع دون
�ألوان .هناك بع�ض الأ�شياء الأخرى ين�سجونها
م ��ن ��س�ع��ف ال �ن �خ �ي��ل �أي� �� ً��ض ��ا ،م �ث��ل امل� ��راوح
امل�ستخدمة يف �إ�شعال النار واملق�شات ،ومراوح
ذات �أي ��د ق���ص�يرة ي�ستخدمونها يف �إب �ع��اد
الذباب عن الأ�شخا�ص املهمني» .ويتم ذلك عن
طريق تفكيك قواعد اجلريد و�سحقها لإنتاج
كتلة ليفية ت�ستعمل كمق�شات يدوية .وميكن
ا�ستخدام قواعد الأوراق بطول يزيد قليال على
القطعة الرقيقة التي ت�صلح لعمل يد املق�شة.
و�صنع �أه��ل العراق � ً
أي�ضا من اجلريد �أ�سرة
ل �ل �ن��وم ،وب�ع����ض امل �ق��اع��د ل�ل�ج�ل��و���س ،وم�ه��ود
الأطفال ،فقد الحظ ول�ستيد وجود ح�صر من
�سعف النخيل بداخل بيوت بغداد «والفر�ش
الوحيد ال��ذي ينام عليه القوم هي احل�صر
املحاكة من �سعف النخيل ،والتي يلقى فوقها
غطاء خفيف م�صنوع من القطن».
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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وعند و�صف وليم جيفورد باجلريف
 Palgraveلطريقة �إع��داد القهوة يف البادية
ي�شري �إىل ا�ستخدامهم مل�صفاة م�صنوعة من
�أل�ي��اف النخيل فيذكر �أن��ه بعد االنتهاء من
طحن وغلي القهوة ،قبل �أن تقدم للحا�ضرين
ي�صفى “ال�سائل ع�بر �أل �ي��اف م ��أخ��وذة من
ال�ل�ح��اء ال��داخ�ل��ي للنخيل ،وم��و��ض��وع��ة لهذا
الغر�ض يف فم الإناء”.
وت �ع��د ��ص�ن��اع��ة ال���س�ف��ن اخل���ش�ب�ي��ة م��ن �أه��م
ال���ص�ن��اع��ات ،ال�ت��ي ن��ال��ت ً
يرا من
ق�سطا ك �ب� ً
االهتمام وال�شهرة يف العراق ،ولفتت �أنظار
الرحالة ب�شدة ،و�أ�شار ميهاي ف�ضل اهلل احلداد
�إىل ا�ستخدام العراقيني ل�ق��وارب من �سعف
النخيل للتنقل بني �ضفتي النهر يف بغداد،
ف�ق��ال «ه�ن��اك وا�سطة نقل مبتكرة ،ق��وارب
غريبة ال�شكل ،مكورة ت�صنع من �سعف النخيل،
وتطلى بالقار املجلوب من هيت ،ي�شبه �شكلها
ن�صف بطيخة ،ومن مل يعتد عليها ال ي�ستطيع
حتريكها ال �إىل الأمام وال �إىل اخللف».
و�أ�شار كذلك كا�سبارو بالبي Gasparo Balbi
لوجود مثل هذه ال�سفن يف هيت فقال «�إن �سكان
تلك النواحي ي�شيدون بيوتهم من �أغ�صان
الأ� �ش �ج��ار ،ث��م يطلونها بطبقة �سميكة من
القري حتى ميكن القول ب�أنهم يقيمون جدرا ًنا
مقرية ،وبهذه الطريقة نف�سها ي�صنعون ال�سفن
م��ن �سعف النخيل ،ث��م ي�ضعون كمية كبرية
من القري فت�ؤدي الغاية املتوخاة كما لو كانت
م�صنوعة من �ألواح اخل�شب كما نفعل نحن».
و�أملح لوجود بطانة لل�سفن الكربى� ،أعدت من
�سعف النخيل ،لأج��ل �أن جتعل ال�سفينة �أكرث
ا�ستعدادًا للحوادث ،فقال «�إنها باحلقيقة �أقوى
و�أكرث ا�ستعدادًا للحوادث ،التي قد ت�صادفها
يف البحر ،ومن �أجل �إعدادها لهذه احلاالت،
ف�إن ال�سفن مبطنة من الداخل ب�سعف النخيل،
وهذه البطانة لي�ست مت�صلة مبا�شرة بج�سم
ال�سفينة �أو قعرها ،بل تف�صلها فوا�صل ،لذا
فعند ت�سرب املاء قليال �إىل الباطن يبقى يف
قعرها حتت هذه البطانة».
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وق ��د الح �ظ��ت م���دام دي ��والف ��وا وج���ود �سفن
�شراعية لنقل احل�ب��وب والب�ضائع يف بغداد
م�صنوعة من ج��ذوع النخيل ،فقالت�« :أرى
يف و�سط النهر زوارق �أخرى ب�أ�شكال و�أحجام
خمتلفة ،وه��ي يف حركة دائ �ب��ة ،وثمة �سفن
�شراعية ،حتمل احلبوب والب�ضائع الأخ��رى،
وت�صنع مثل هذه ال�سفن – يف العادة – من
جذوع النخل ،وتطلى بطبقة كثيفة من القار
من الداخل واخلارج».
وعن تكلفة �صناعة هذه ال�سفن و�صيانتها تذكر
�أن «مثل هذه الو�سائط للنقل ال يكلف �صنعها
مبل ًغا كب ًريا من امل��ال ،كما �أن �إ�صالحها �إذا
ما �أ�صابها عطب �سهل مي�سور ،وه��و �أن يتم
طليها م��رة �أخ��رى بالقار .و�أرى م��ن مكاين
هنا عدة �أ�شخا�ص منهمكني يف �صنع وا�سطة
كهذه الو�سائط النقلية .كما �أرى ق�س ًما منها
على و�شك االنتهاء ،تعالت ر�ؤو�سها �إىل �أعلى،
وف��وق �سطحها يذيب العمال القار بوا�سطة
النار ،ويطلون به جذوع النخل ،التي �صنعت
متاما يف تبليط
منها ال�سفينة ،كما نفعل نحن ً
�شوارع باري�س .وت�ستخدم هذه ال�سفن عادة يف
ال�سفرات الطويلة بني بغداد والب�صرة».
وك��ذل��ك الحظت ا�ستخدام القفة م��ن �سعف
وجذوع النخل للتنقل بني جانبي بغداد :الكرخ
والر�صافة «�أم��ا م��ا ي�ستخدم ب�ين العا�صمة
و�ضواحيها والقرى القريبة فبو�سيلة �أخ��رى
ت�سمى «القفة» وه��ذه تكون على �شكل دائري
مقعر ،وت�صنع عادة من �سعف وجذع النخل،
وذل��ك بعد �أن تطلى بطبقة كثيفة من القار،
والقفة يديرها �شخ�صان ،وي�سريانها بوا�سطة
جماديف طويلة ،يحركانها ت��ارة هنا و�أخ��رى
هناك ،لذلك هي �أقل الو�سائط الأخرى �سرعة،
ولكنها �آمنها و�أكرثها اطمئنا ًنا من التعر�ض
لأخطار الغرق ،و�إن �شحنت بب�ضائع ثقيلة ،ومل
يف�صل حافتها عن م�ستوى املاء �إال خم�سة ع�شر
�سنتيمرتًا فقط .م��ع ذل��ك ال تخرتقها قطرة
واحدة من مياه النهر .والقفة هذه تكاد تخت�ص
بحمل �أنواع الفواكه املختلفة مثل الرقي والبطيخ

و�سائل النقل النهري يف بغداد عام 1914م
يف ف�صل ال�صيف �إىل بغداد».
ويف احلقيقة ميكن ال�ق��ول �إن��ه ال يخلو جزء
من �أج��زاء النخلة؛ �إال ول��ه ا�ستخدام ما يف
جمال احلرف اليدوية ،وال�صناعات ال�صغرى
الب�سيطة ،التي ت�ساهم بقدر يف رفع امل�ستوى
املعي�شي حلياة املُ ��زارع؛ باعتبارها م�صد ًرا
مهما م��ن م�صادر ال��دخ��ل ،وق��د الح��ظ وليد
ال��زي��دي �إ�� �ش ��ارة ال��رح��ال��ة الفرن�سيني �إىل
العديد من امل�صنوعات من �أخ�شاب النخيل
فقال «وت�صنع كذلك الأ�سارير والكرا�سي من
�أخ�شاب �سعف النخيل ،يف حني ت�ستخدم �أوراق
ال�سعف ذاته يف �صناعة ال�سالل واحل�صران،
ف�ضال عن ذلك ،ت�صنع من �سعف النخل قفات
مدورة ،وهي نوع من القوارب املغطاة بالزفت،
ت�ستخدم هذه القوارب ال�صغرية ب�شكل عام يف
عبور الأنهر»« .ويجب القول � ً
أي�ضا �أن النخلة
تعود على العرب بخدمات عديدة ،ففيما عدا
كونها تعطي فاكهة ،ف�إن �سعفها ي�ستخدم يف
�صنع الأ�سارير اخل�شبية والكرا�سي والأقفا�ص
و�أنواع �أخرى من الأثاث».
وع�ن��د و��ص��ف داوت ��ي مل�سكن �شيخ ال�ع�لا قال
«ت �ت��دىل م��ن ح��وائ��ط ال �غ��رف �أدوات ي��دوي��ة
�صغرية ت��در���س بها احلنطة ،م�صنوعة من
�سعف النخيل ،ومزينة ب��أرب�ط��ة م��ن قما�ش

احدى �شوارع بغداد
قرمزي اللون ،و�أ��ص��داف بحرية �صغرية،...
وكانت تتدىل من احليطان كذلك ح�صائر من
�سعف النخيل «�سفر» تفر�ش على الأر�ض ،يف كل
القرى العربية ،لتو�ضع عليها �صواين الطعام».
بل �إن الرحالة يوليو�س �أوبتنغ قد �صنع مروحة
من �سعف النخيل «لطرد الذباب الكثري».
بينما �أ�شار ماك�س �أوبنهامي �إىل وجود نواعري
من خ�شب النخيل ت�ستخدم لرفع املياه ،ولكنها
غري جيدة ال�صنع ،وقليلة العمر ،لرداءة هذا
النوع من اخل�شب ،وعدم قدرته على التحمل
فذكر �أن الناعورة ت�شبه «�آلة الرفع عندنا ،وهي
عجلة كبرية موجودة يف املاء ،وتدور بقوة الدفع
املائي .على العجلة تثبت �أوعية فخارية متتلئ
باملاء ،ثم تفرغ ما فيها يف قناة تنقل املاء �إىل
الياب�سة .ومن �أجل تقوية �ضغط املاء اجلاري
يف النهر يبنى عادة يف النهر �سد حجري .بدت
نواعري دير ال��زور غري متينة ،وقابلة للك�سر،
لأن خ�شب احلور ،وخ�شب النخيل املوجود هنا
غري منا�سب لهذه الغاية».
ه ��ذا وي���س�ت�خ��دم ��س��ائ��ل ال�ن�خ�ي��ل يف �إع���داد
م �� �ش��روب��ات م�ت�خ�م��رة ،ويف ب�ع����ض الأح �ي��ان
ي�ستخدم ج��زء م��ن ال�سائل املتخمر كبادئ
للإ�سراع يف عملية التخمر لل�سائل اجلديد،
و�إىل ه��ذا اال�ستخدام �أ��ش��ارت الليدي درور

فذكرت �أن «ثمر النخيل ميكن �أن ت�ستقطر
منه �أن��واع امل�شروبات الكحولية ،وللحكومة
(ت�شري �إىل معمل ك��ان م��وج��ودًا �إب ��ان عهد
االح�ت�لال الربيطاين للعراق) معمل تقطري
جتريبي يف الب�صرة ينتج �أن��واع امل�شروبات
الرتكيبية الرخي�صة ،كالوي�سكي ،واجل��ن،
والروم ،والعرق ،وكوميل ،وما �إىل ذلك ،وكلها
م��ن التمر بعد تكييفه ،كما ت�صنع احلبال
من �ألياف النخل وتن�سج ،ومن خو�صه ت�صنع
املكان�س وال�سالل واحل�صران .وي�ستعمل خ�شبه
يف �صنع كثري من الأ�شياء ،وللت�سقيف ،ولعمل
الأ�سرة واملقاعد والأقفا�ص ،وي�ستفاد منه يف
اجل�سور ،وهو مادة للوقود � ً
أي�ضا ،وعلى الرغم
من هذا كله ،هناك من يقول �إنه طعام �سرعان
ما ميله الإن�سان».
وم ��ع ظ �ه��ور ع���ص��ر ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ت �ق��دم
ال�صناعي ا�ستخدم جذع النخلة يف كثري من
الأغرا�ض ،ف�إىل جانب ا�ستخدامه يف �صناعة
�أ�صناف جديدة من الأث��اث ،ا�ستخدم � ً
أي�ضا
يف �صناعة امل�شغوالت اخل�شبية ،ويف �أغرا�ض
الزينة والديكور ،ولعب الأطفال.
واخل�لا��ص��ة� ،إذا ك��ان لثمار النخيل �أهميه
غذائية كبريه ،ف�إن ملنتجاتها الأخ��رى �أهمية
�أك�بر يف حياة الإن�سان ،فمن �أليافها ت�صنع
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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احل �ب��ال ،كما ا�ستخدمت اجل��ذوع يف �إقامة
اجل�سور والقناطر ،وكقنوات للري وجماري
للمياه ،وا�ستخدم ال�سعف يف تغطية الأ�سقف
وال�ق�م��ري��ات ،ويف عمل احل���ص��ران ،وم��راوح
التهوية اليدوية ،و�أدوات التنظيف واملكان�س،
كما ا�ستعمل جريد ال�سعف يف �صنع الأث��اث
املنزيل كالكرا�سي والأ� �س��رة واملكتبات ،ويف
�صنع الأقفا�ص.
النخيل مادة للبناء
ت�ع��ددت ا�ستخدامات النخلة ل��دى العراقي
ل�ت���ش�م��ل ك��اف��ة �أج� � ��زاء ال �ن �خ �ل��ة ،ف��اجل��ذوع
ا��س�ت�خ��دم��ت يف �أم� ��ور ك �ث�يرة م �ن �ه��ا� :سقف
البيوت ،و�صناعة الأعمدة احلاملة لل�سقوف،
وال �ع��وار���ض لإ��س�ن��اد �سقوف الأك � ��واخ ،وهي
البيوت القدمية التي عا�ش فيها الفالحني ،كما
ا�ستخدمت �أعمدة للخيام ،وا�ستخدمت جذوع
و�سعف النخيل يف ت�سقيف الدور املبنية باللنب
وامل�ساجد يف ال��ري��ف ال�ع��راق��ي ،حيث كانت
�سقوف �أ�سواق بغداد مغطاة ب�سعف النخيل،
الأمر الذي لفت انتباه الرحالة جم�س بكنغهام
 J. S. Buckinghamف�أ�شار �إىل �أن �أ�سواق
ب�غ��داد “عديدة ومعظمها ط��وي��ل وم�ستقيم
ن�سب ًيا و�أح�سنها معقود بالطابوق ،ولكن عددًا
كب ًريا منها مغطى ب�ألواح متتد فوقها لت�سند
ال�سقوف امل�صنوعة من �سعف النخيل وجذوعه
اجلافة”.
ويف ال�ك��وي��ت �شاهد ب��ارك�ل��ي رون�ك�ي�ير موكب
ال�شيخ مبارك ال�صباح ي�سري “عرب �أطول �شارع
يف ال�سوق املغطى ب�سعف النخيل التي تت�سلل
من خاللها بع�ض �أ�شعة ال�شم�س”.
وظ��اه��رة امل �م��رات امل�سقوفة ب�سعف النخيل
ه��ذه ر�صدها كذلك وليم جيفورد باجلريف
يف �سوق النا�صرية بالهفوف ،حيث �أ�شار �إىل
�أن��ه به “ممر بني الدكاكني م�سقوف بعقود.
فهو له �إذن �شكل �أ�سطواين طويل لكن مدخليه
مفتوحان”.
وق��د الح��ظ جيم�س بيلي ف��ري��زر J. Baillie
 Fraserوج��ود بيوت يف بغداد مظللة ب�سعف
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النخيل ،وهي �أجنحة خا�صة “معدة للجلو�س
ممتدة �أحيا ًنا عرب ال�شارع لتت�صل بالبيوت من
مبهجا على
تنوعا
اجلانبني ،فت�ضفي بذلك ً
ً
ط��راز البناء ،وخا�صة حينما ت�شاهد ،وهي
ن�صف مظلمة ب�سعف النخيل ،الذي يعلوها من
�ساحة الدار يف الداخل ،وقد كان هناك يف اجلو
العام املتكون من التنوع البارز ،وطراز البناء،
واملالب�س الغريبة ،واختالط اخل�ضرة ،وخا�صة
�سعف النخيل ،ما يعيد �إىل ال��ذه��ن ،حينما
ينظر �إليه من و�سط ال�شوارع الأكرث ا�ستقامة
ذكرى م�شو�شة عن بالد �أخرى �أكرث ا�شتها ًرا
يف العامل ،بالد عليها م�سحة ما ،دي ًرا يف جزر
الهند ال�شرقية والغربية �أو ما �أ�شبه ،بالد تولد
يف النف�س مقدا ًرا من البهجة واالن�شراح يزيد
على كل حال ،على املنظر احلقيقي”.
ومل ي�شاهد ج��ان باتي�ست تافريينيه Jean
 Baptist Tavernierيف رحلته ملدة ثالثة �أيام
على جانبي نهر الفرات �شمايل بغداد «�شي ًئا
غري �أك��واخ حقرية من �سعف النخل ،ي�سكنها
بع�ض الفقراء الذين يديرون ن��اع��و ًرا ل�سقي
الأرا�ضي املجاورة».
ويف �سوق الكويت� ،شاهد باركلي رونكيري قلوع
«م�صنوعة م��ن �سعف النخيل� ،أو القما�ش
حتملها �أعمدة ب�سيطة من الع�صي بحيث تكون
يف جمموعها � ً
أكواخا �صغرية يجل�س يف ظاللها
التجار ،وي�ضعون �أمامهم ب�ضائعهم» .ور�أى
كذلك �أك��واخ بنيت من �سعف النخيل “قامت
�أي��ً��ض��ا على م�سافات خمتلفة ب�ين ال ��زوارق
والأخ�شاب �أك��واخ �صغرية من �سعف النخيل
ت�صلنا م��ن داخلها ال��دق��ات املنتظمة ،التي
ت�صدرها �أجران هر�س القهوة”.
وك��ان ج��ذع النخلة ميثل اجل��ان��ب الأك�ب�ر يف
�سد ح��اج��ات مواطني املناطق ال�صحراوية
والريفية ،خا�صة �أنه ينت�شر فيها بكرثة ،حيث
ا�ستخدمت �شرائحه يف �صناعة �أبواب ومنافذ
م�ساكنهم وعوار�ض �أ�سقفها ،كما ا�ستخدموه
كفوا�صل ب�ين احل �ج��رات ،وق��د جت��وف فلقة
اجل��ذع وت�ستخدم كميزاب ل�سطوح املنازل،

ويف مدينة العال �شاهد ت�شارلز داوت��ي �أبواب
وع��وار���ض م��ن �أل ��واح النخيل ا�ستخدمت يف
البناء ،حيث لفت انتباهه �أن “عوار�ض ال�سقف
من الأثل وفلوق النخيل ،والأبواب من �ألواح من
النخيل منجورة بف�أ�س جنارة رديئة”.
مما هو معروف �أن��ه يتم منو ما بني 15 - 12
ورقة جديدة �سنو ًيا من �شجرة النخيل حتت
ظروف النمو الطبيعية ،مما ي�ستتبع �إزالة عدد
م�ساو من الأوراق القدمية �سنو ًيا؛ كجزء من
عملية تربية و�صيانة �أ�شجار النخيل ،ومتثل
الأوراق ،م�صد ًرا للعديد من اال�ستعماالت،
ومن الأعمال التي مار�سها زارع النخيل من
الأوراق� ،أ�سوار ملزارع النخيل ،فقد ا�ستخدمت
�أغ�صان النخيل (اجل��ري��د) يف بناء �أ�سياج
حول امل��زارع ،وذلك بتثبيتها ر�أ�س ًيا يف الرتبة
مع ربطها م ًعا بطبقتني �أو ثالث من الألياف
امل�صنوعة من اخلو�ص ،فرنى �آن بلنت تذكر
�أن �أهل �سكاكا قاموا بتقطيع “الأر�ض املربعة
ال�شكل امل��زروع��ة بال�شعري م�سيجة ب�أ�سيجة
م�صنوعة م��ن �أغ���ص��ان النخيل امل�ج��دول��ة،
وال�شوارع والأزقة �أنيقة ب�شكل دقيق”.
وك��ذل��ك الح ��ظ ج�م����س ب�ك�ن�غ�ه��ام �أن ج��ذوع
النخيل ت�ستخدم يف البناء بالب�صرة “وملا
كانت الأخ�شاب ن��ادرة و�أ�سعارها عالية تب ًعا

لذلك ،ف��إن ج��ذوع النخيل هي النوع الوحيد
من الأخ�شاب امل�ستعملة يف البناء ،وهي ب�سبب
طبيعة �أليافها ال ميكن نحتها ب�أ�شكال منتظمة
طب ًقا للتفنن يف �أعمال النجارة ،ولهذا تبدو
الأبنية ،ب�سبب انعدام احلجر والأخ�شاب فيها،
واهنة كئيبة املنظر”.
والحظت مدام ديوالفوا �أن “النخيل – زيادة
على �أثمارها تلك – لها فوائد جمة �أخ��رى
�إذ ي�ستفاد من جذوعها يف �إقامة الأبنية ومن
�أوراقها يف �صناعة احل�صران واحلبال املحكمة
والزنابيل”.
النخيل و�سيلة للتدفئة والإ���ض��اءة
و�إعداد الطعام
ت���س�ت�خ��دم ج� ��ذوع و� �س �ع��ف ال�ن�خ�ي��ل كحطب
لأغ��را���ض التدفئة والإن� ��ارة ،ووق��ود �أ�سا�سي
للطبخ وال�شواء ،وخا�صة يف التنانري الطينية
التي ي�شتهر بها الريف العراقي ،ف�أ�شار �شارل
هوبري �إىل �أنه �أقام “خمي ًما قرب جذع نخلة
رمبا جرفتها �أمطار غزيرة ذات يوم �إىل هنا،
وقد ا�ستخدمناه لطهو ع�شائنا .ويف �صبيحة
اليوم التايل غادرنا هذا املخيم اجلميل حيث
كان جذع النخلة اجلاف ال يزال يحرتق”.
وذكر يوليو�س �أوبتنغ �أنه ورفاقه قد ا�ستخدموا

�سعف النخيل للإ�ضاءة ليال فقال “بعد غروب
ال�شم�س ،ح�ضر من ال�سهل جماعة تتكون من
� 35ضي ًفا ،جل�سوا يف دائرة واحدة ،يف الفناء.
وق��دم لهم ث�لاث �صحائف كبرية من التمر،
بينما �أ�ضاء �أح��د العبيد املكان ب�سعفة نخيل
موقدة جيدً ا من �أجل الأن�س .كان ميكن للمرء
�أن يراقب الأوج��ه واللحى بو�ضوح تام” .ويف
مو�ضع �آخ��ر يذكر �أن��ه قد “تلألأت النريان،
ال�ت��ي مت �إ�شعالها م��ن �سعف النخيل ،وك��ان
�ضو�ؤها �ساح ًرا مع القمر ،كذلك كان ال�ضوء
انطباعا ح ًيا وجمال ًيا و�سط
وانعكا�سه يعطي
ً
تلك املجموعة املظلمة” .والحظ وليد الزيدي
ا�ستخدام ال��رح��ال��ة الفرن�سيون “لأخ�شاب
ال�سعف للتدفئة � ً
أي�ضا”.
النخيل �أداة للقتال
نظ ًرا للأهمية االقت�صادية والغذائية للنخيل،
كما مر الذكر ،فقد ك��ان ي�ستخدم كنوع من
العقاب ميار�س �ضد املهزوم بتقطيع ما ميلكه
من نخيل ،وق��د �أ��ش��ارت �إىل ذل��ك الليدي �آن
بلنت يف رحلتها فذكرت �أن ابن ر�شيد بعدما
انت�صر على �أه��ل اجل��وف ق��ام بقطع نخيلها
كعقاب لتمردها “ومبنا�سبة واح��دة من هذه
التمردات قطع متعب عددًا كب ًريا من �أ�شجار
النخيل ،وترك املدينة يف حالة ن�صف خراب،
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ل��ذا فهم ملزمون باالنتظار واحل�صول على
�أعلى فائدة من الو�ضع القائم”.
وهو نف�س ال�شيء الذي �أ�شار �إليه يوليو�س �أوبتنغ
حينما حتدث عن واحة اجلوف قائال “ا�ستغل
طالل الر�شيد �أمري حائل منازعات العائالت
والقبائل بها ،وبعد �أن �ضرب على �أوتار الرفق يف
البداية ،قام ب�إر�سال عمه عبيد امللقب بالذئب
يف عام ( 1855ويف رواي��ة �أخ��رى عام )1835
ومعه مدافع �إىل هناك فق�صف الأ�سوار واملنازل،
�شخ�صا ممن كانوا متمردين
وقطع ر�ؤو�س 85
ً
�أو حتى فقط ممن ي�شتبه بهم ،واقتلع �أ�شجار
النخيل ،وقد �أر�سى على هذا النحو بالرغم من
نوعا من الهدوء والنظام .ومنذ
ذلك العنف ً
ذلك الوقت تبعت اجلوف منطقة �شمر”.
وقد الحظ �ألويز موزيل �أثناء اقامته باجلوف
ووادي ال�سرحان ق�ي��ام القبائل املت�صارعة
بتقطيع نخيل بع�ضها البع�ض ،لأج��ل �إحل��اق
ال�ضرر بالأعداء ،فذكر �أنه �أثناء وجوده باجلوف
“كان القتال م�ستم ًرا ،وكل جانب يحاول �أن
يلحق ال�ضرر بالآخر بتدمري �أ�سوار الب�ساتني
وتقطيع النخيل”.
النخيل م�صدر لال�ستظالل
نخيل التمر ال ميثل فقط م�صد ًرا للغذاء ذي
طاقة عالية ميكن تخزينه ونقله مل�سافات طويلة
عرب ال�صحراء ،بل و� ً
أي�ضا يعترب م�صد ًرا للظل
واحل�م��اي��ة م��ن ري��اح ال���ص�ح��راء ،وم��ن �أجمل
امل�ن��اظ��ر ال�ت��ي ميكن �أن ي��راه��ا وي�ستمتع بها
الإن�سان ،هو منظر �شجرة النخيل� ،إذا نظر
�إليها من الأ�سفل �إىل الأعلى ،حيث تظهر وك�أنها
مظله تغطي اجلال�س حتتها ،وحتميه من حرارة
ال�شم�س ،وعوامل البيئة الأخرى.
وق��د �أ� �ش��ار ��ش��ارل ه��وب�ير �إىل �أن النخيل يف
كاف يعمل على تخفي�ض درجة احلرارة قائال:
�صباحا حرارة ع�شرة منها
“ق�ست يف الرابعة
ً
(الينابيع) ،وجدت �أن معدل الأحوا�ض املعر�ضة
لل�شم�س يبلغ  50,24درجة ،ومعدل تلك املحمية
حتت النخيل يبلغ  10,21درج��ة .ومن ثم ف�إن
معدل حرارة املنطقة مرتفع جدًا .وقد �أكد يل
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ارتفاعا يف
عبد اهلل �أن احل��رارة بالفعل �أك�ثر
ً
كاف يف ال�صيف منها يف اجلوف ،و�أنه ناد ًرا ما
متطر يف ال�شتاء ،وامل�ؤ�شر الآخر لهذه احلرارة
متاما يف كاف”.
يكمن يف وجود النخيل املزدهر ً
وقد ذكر ف��وردر �أن البدو “يف ف�صل ال�صيف
حيث ترتفع درجة احلرارة يبحثون عن ظل حتت
�شجرة نخل� ،أو جمموعة من �أ�شجار النخيل ،ويف
ال�شتاء والربد تراهم ي�سعون للدفء حتت �أ�شعة
ال�شم�س يف الرمال”“ .و�أخ ًريا ففي القرى ب�شكل
خا�ص تعد ظالل �أ�شجار النخيل ملج ًئا للعرب
الذين يلجئون �إليها لنيل ق�سط من الراحة بعيدًا
عن �أ�شعة ال�شم�س املحرقة”.
النخيل �سلعة جتارية
تعد الب�صرة التي تطل على اخلليج العربي،
واملنفذ الوحيد للعراق ،من �أهم مواين ت�صدير
التمر يف ال �ع��راق ،ب��ل �إن � �ص��ادرات الب�صرة
الأ�سا�سية هي التمور ،الغذاء الرئي�سي الذي
كان ير�سل �إىل جميع �أنحاء اخلليج ،والهند،
يذكر نيبور  Carsten Niburدور النخيل يف
التجارة ،في�شري �إىل �أن “�أو�سع املناطق التي
متتاز بخ�صب طبيعي ،تقع يف �أنحاء الب�صرة
وبغداد ،ت�شتهر بزراعة النخيل ،...وكثري من
منتوجات ه��ذه املناطق ت�صدر �إىل اخل��ارج،
كما �أن جتارتها اخلارجية مزدهرة لوقوعها
بني الهند و�إيران وتركية”.
وي�شري باركلي رونكيري �إىل �أنك يف الكويت “جتد
يف هذا ال�سوق كل �أنواع الب�ضائع :فاكهة معلبة،
ومت��ر يحاول الباعة دون جن��اح ط��رد الذباب
عنه” ولكنه ي�أتيها من جنوب العراق فالكويت
“بلد ال�صحراء والبحر دون �أي حدائق �أو
م�ساحات خ�ضراء ،وت�أتيها الذرة واخل�ضروات
والتمر من الفاو و�أماكن �أخرى� ،إذ ال يرى فيها
�أي �أر�ض خ�ضراء مزروعة ،ال توجد � ً
أي�ضا بها
�شجرة واحدة �إذا ا�ستثنينا بع�ض �أ�شجار الأثل.
وما عدا ال�شباب الذين يعملون يف البحر والبدو
الذين يغ�شونها ،وال��ذي��ن ال يعرفون الزراعة
ف ��إن الكويت لي�ست �أك�ثر من مكان طيني بني
ال�صحراء والبحر”.

القفه و�سيله نقل بني �ضفاف نهر دجله 1914م
ثم نراه يف مو�ضع �آخر عندما قام بزيارة للزلفي
التي ي�صفها ب�أنها “�ضاحية �صغرية” ملدينة
الكويت ،لأجل معاينة رجل م�سن مري�ض ،يذكر
�أنها “غابة خ�ضراء من �أ�شجار النخيل .يف
و�سط تلك الغابة من النخيل تقوم بيوت الزلفي
وقالعها”“ ،ودخلنا القرية من باب منخف�ض
يف �أحد الأبراج املقامة حولها ،ووجدنا �أنف�سنا يف
البداية و�سط ف�سحة ،بها بع�ض �أ�شجار النخيل،
وبع�ض البيوت القدمية اخلربة” ،و”توجد
معظم ب�ساتني النخيل بالزلفي ،يف جهتيها
الغربية واجلنوبية وحتيطها جدران من الطني
ترتفع �إىل ثالثة �أمتار ،يعلوها �سياج من �سعف
النخيل للحماية”.
ويف مدينة الب�صرة الحظت مدام ديوالفوا �أن
“التمر من حما�صيل هذه املدينة املهمة الأخرى
ي�صدر منها �سنو ًيا �ألوف الأطنان �إىل اخلارج
� ً
أي�ضا ،وهذه الثمرة الغريبة حتوي �شي ًئا كث ًريا من
املادة ال�سكرية ،كما حتوي مقادير من الكحول
التي لها �شهرة عاملية ،لذا تكون لها �أ�سواق رائجة
خارج البالد ،فت�صدر يف �سالل و�أقفا�ص ت�صنع
من اجلريد و�سعف النخيل اللني ،التي حتملها
ال�سفن ال�شراعية والبخارية”.
كما الحظت الليدي درور �أن مناخ الب�صرة

بغداد العثمانية عام 1920م
متاما ل��زراع��ة النخيل لأن “الب�صرة
مالئم ً
معروفة ب�شدة حرارة ال�شم�س ،وحتى يف ال�شتاء،
ل��ذا ينمو فيها النخل وجت��ود مب��ادة الت�صدير
الأوىل :التمور� .إن النخيل يجود بكثري من لوازم
احلياة ،فهو غذاء بالدرجة الأوىل”.
النخيل دواء
�أثبتت ال��درا��س��ات الطبية احلديثة �أن طلع
عالجا للعديد من الأم��را���ض ،ويفيد
النخيل ً
يف احل�ف��اظ على �سالمة اجل�ه��از الع�صبي،
وي�ساعد على الوقاية من توتر الأع�صاب ،ومينع
ان�سداد ال�شهية ،ويحافظ على �سالمة الل�سان
وال�شفتني ،وهو منظف للكبد ،وي�ستخدم �ضد
ال�سعال والتهاب الق�صاب الهوائية ،وط��ارد
للبلغم ،كما �أنه مفيد يف زيادة حيوية الدماغ،
وتقوية اجلهاز اله�ضمي ،وقد قدم �سكان وادي
الرافدين الكثري من الو�صفات الطبية التي
يدخل يف تركيبها التمر� ،أو �أح��د م�شتقات
النخيل يف عالج القروح والتقيحات ،وع�سر
البول و�آالم املعدة ،وغريها من العلل .ويفيد
ب�شكل خا�ص احلوامل من الن�ساء� ،إذ يحتوي
على م��ادة مقب�ضة تقوي ع�ضالت الرحم يف
الأ�شهر الأخرية من احلمل فت�ساعد الأم على
مواجهة ال��والدة ،وتقلل النزف احلا�صل بعد

الوالدة ،وقد اكت�شف البدوي كل هذه الفوائد
قبل �أن يتو�صل �إليها الطب احلديث ،فا�ستفاد
من التمر يف عالج معظم �أمرا�ضه و�أ�سقامه.
“كما �أن بع�ض الأدوي��ة التي ت�صلح ملعاجلة
الروماتزم و�أمرا�ض العيون ،قد اكت�شفت يف
التمرة ،وفيها ن�سبة مهمة من الزيت ،جتعلها
��ص��احل��ة ل�صناعة ال �� �ص��اب��ون ،ك�م��ا ت�صلح
لتح�ضري زي��ت ال�ط�ع��ام ،وتبني �أن بالإمكان
ا�ستعمال النوى مادة �أولية للحرير ال�صناعي”.
و�أنتج البدوي من النخيل �أدوية و�أدوات جتميل،
ومع �أن جوارماين  Carlo Guarmantينتمي
برا على
�إىل الع�صر الفكتوري ،فقد ك��ان جم� ً
انتقاد عادات العرب وتقاليدهم ،فاتهم الرجال
باالنغما�س يف اللهو وامل �ل��ذات ،واتهم الن�ساء
ب�أنهن للمتعة والرتف ،ولكن ذلك مل مينعه من
االعرتاف ب�أن جمال ال�سيدات العربيات ي�ضاهي
جمال �أح�سن ال�سيدات يف كانوفا  ،Kanovaو�أن
�شعرهن �أ�سود وطويل والم��ع ،ويدهن مبرهم
عطري مركب من م�سحوق حلاء �ساق �شجرة
النخل ،والدهن ال�صايف امل�ستخل�ص من ذيل
ال�ض�أن ،فذكر �أن “�شعورهن طويلة جدًا� ،سوداء
ملاعة بف�ضل مرهم عدمي الرائحة يقمن برتكيبه
من الذرور الناعم جدًا املتخذ من حلاء النخيل،
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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ومن الدهن امل�صفى من �إلية اخل��روف ،رمبا
كان لهذا امل�ستح�ضر التجميلي الب�سيط والنقي،
�إمكانية ر�سم الب�سمة على �شفاه احلزينات من
جميالت الغرب”.
وباخت�صار ،كانت النخلة ،وما زال��ت� ،إحدى
مقومات احلياة للعراقي خا�صة ،والإن�سان
يف منطقة اخلليج العربي واجلزيرة العربية
عامة ،ودخلت ب�أجزائها يف خمتلف تفا�صيل
حياته ،و�أ�ضحت معل ًما من معاملها ،فا�ستخدم
جميع �أجزائها يف �أغرا�ض متعددة .ح ًقا� ...إن
النخلة هبة من املوىل – عز وجل – للب�شرية
بعطائها ال��زاخ��ر ،لذلك ا�ستحقت �أن تكون
�أ�سطورة الأجيال.
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 ،
جمال حممود حجر :الرحالة الغربيون يف
امل���ش��رق الإ� �س�لام��ي يف الع�صر احل��دي��ث،
(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 :الدار
العربية للمو�سوعات.)2011 ،
�سميح دغيم� :أديان ومعتقدات العرب قبل
الإ� �س�لام( ،ب�ي�روت :دار الفكر اللبناين،
.)1995
عاطف حممد �إبراهيم؛ حممد نظيف حجاج
خليف :نخلة التمر ...زراعتها ،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 ،
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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
احلديث اجلزء الأول :العراق( ،القاهرة:
اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية.)1976 ،
عبد ال��وه��اب ال��دب��اغ :النخيل والتمور 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 ،
نائل حنون� :شريعة حمورابي ،اجلزء الثاين،
(دم �� �ش��ق :دار امل �ج��د 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 ،
-1897 1

 ،1809ترجمة الأب بطر�س حداد( ،بغداد:
�شركة بيت الوراق للن�شر املحدودة.)2011 ،
ديك�سون :ع��رب ال�صحراء( ،ب�يروت :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 جوارماين :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 –
ال�ف�ل��وج��ة – ب �غ��داد �سنة  ،1597ترجمة
ب�ط��ر���س ح ��داد (ب�ي��روت :ال� ��دار 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 ،
ماك�س فرايهري فون �أوبنهامي :البدو ،اجلزء
ال �ث��اين :فل�سطني – �سيناء – الأردن -
احل �ج��از ،ترجمة حم�م��ود كبيبو (ل�ن��دن:
�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 اجلزيرة ،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 الوراق للن�شر املحدودة،
.)2008
م��دام دي��والف��وا :رحلة م��دام دي��والف��وا من
امل�ح�م��رة �إىل الب�صرة وب �غ��داد 1881م/
1299هـ ،ترجمة علي الب�صري( ،بريوت:
الدار العربية للمو�سوعات.)2007 ،
ميهاي ف�ضل اهلل احلداد :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
بغداد ،ترجمة كاظم �سعد الدين ،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 عام � 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 1432هـ24 /
دي�سمرب 2010م.
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