
لفت نظري واأنا اأت�سفح املوقع االإلكرتوين ملتحف العلوم والتقنيات وجود 

تقارير و�سور جميلة عن النخيل والتمور �سمن فرع من املتاحف الكندية 

ي�سمى متحف الغذاء. وعندما اأدركت اأنهم كتبوا ذلك الأنا�ض مل ي�ساهدوا 

نخلة يف حياتهم فهم ي�سفونها باإ�سهاب فيقولون عنها اإنها �سجرة طويلة 

الواحدة  ال�سعفة  طول  واأن  ال�سعف  من  تاج  لها  واإمنا  اأغ�سان  لها  لي�ض 

وال�سكل  اللون  التمور خمتلفة  واإّن  اإلخ,   .  .  .  . اأمتار  االأربعة  يتجاوز  قد 

واأّنها على اأ�سناف وم�سميات عدة . . . . اإلخ. رغم ذلك راأيت اأن اأكتب 

عن املو�سوع واإّن ما �ستقراأ �سمن هذه املقالة وما �ست�ساهد من �سور هو 

لنا  بديهي  هو  ما  فقط  وحذفت  االإلكرتوين  موقعهم  يف  ورد  قد  باأكمله 

كعرب اأو م�سلمني من ال�سرق االأو�سط معتادين على النخيل ونعرف اأنواع 

اأن  القارئ  عزيزي  �ستجد  حذفت  ما  رغم  التمور.  من  الكثري  و�سفات 

الكثري مما ورد هنا هو بديهي, اأو على االأقل معروف لديك لكني اأوردته 

تقارير  يف  والتمر  النخلة  عن  جاء  ما  عر�ض  هي  هذه  املقالة  غاية  الأن 

املتحف الكندي للغذاء.

الغاية من متحف الغذاء الكندي

كانت الغاية من تاأ�سي�ض املتحف هي ربط النا�ض على خمتلف اأعمارهم 

الغذائية  فبوا�سطة جمموعاته  املهمة عن غذائهم,  االأ�سا�سية  باملوا�سيع 

تفهم  النا�ض  جعل  االإلكرتوين  وموقعه  ومطبوعاته  التثقيفية  وبراجمه 

وتطور  ظهر  وكيف  الغذاء  ذل��ك  اأت��ى  اأي��ن  وم��ن  ياأكلونه  وكيف  تاأكل  ما 

اإحتواء  اإىل  العامل وما م�ستقبله. ويهدف املتحف كذلك  تاأثريه على  وما 

عن  وعوائلهم  االأطفال  الطلبة  تنوير  خالل  من  االأطفال  بدانة  م�سكلة 

وتبعدهم  ال�سحي  الغذاء  من  تقربهم  التي  االأك��ل  يف  اجليدة  العادات 

عن االأغذية غري املفيدة والتي ت�سبب ال�سمنة. ومتحف الغذاء انبثق من 

متحف البطاطة الذي هو موؤ�س�سة غري ربحية يحوي على اأكرب جمموعة 

الطلبة  تعريف  ت�سمل  وبراجمه  الغذائية  العامل  متاحف  بني  الغذاء  من 

ومدر�سيهم من خالل زيارتهم يف مدار�سهم على اأغذية ال�سعوب املختلفة 

وعلى اأهم االحتفاالت واملعار�ض �سمن هذا املجال. وهذا املتحف هو جزء 

من املتحف الكندي للعلوم والتكنولوجيا.

يقع املتحف الكندي للعلوم والتكنولوجيا يف مدينة اأوتاوا وقد تاأ�س�ض عام 
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 النخل والتمر 
 في متحف الغذاء 
والعلوم في كنـدا

د. ليلى صالح محمود العلي
laylaalali44@hotmail.com
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عامة  ي�ساعد  اأن  اأه��داف��ه  اأه��م  وكانت   1967

والتكنولوجي  العلمي  التاريخ  فهم  على  النا�ض 

لكندا وتاأثري العلوم والتكنولوجيا على املجتمع 

الكندي  املتحف  م��ع  املتحف  وه��ذا  الكندي. 

والف�ساء  للطريان  الكندي  واملتحف  الزراعي 

للمتاحف  الكندية  املوؤ�س�سة  قبل  م��ن  ي���دار 

العلمية والتقنية. وتتنوع فعاليات هذه املتاحف 

ومعار�سها  والوقتية  الدائمية  جمموعاتها  بني 

وب��راجم��ه��ا  اخل��ا���س��ة  ومنا�سباتها  اجل��وال��ة 

التدريبية  ودورات��ه��ا  كافة  للمدار�ض  املتنوعة 

فعاليات  اأهم  ومن  وحما�سراتها.  وموؤمتراتها 

ًا الكوكب اجلائع والطعام  متحف الغذاء معر�سّ

النا�ض تراجع  الأجل ال�سحة التي جعلت عامة 

ما  وتتفهم  الطعام  من  تاأكل  ما  وكمية  نوعية 

واجل��ف��اف  التغذية  مثل  مب�سطلحات  نعني 

والفقر والعوملة.

مليون  حوايل  هذه  املتاحف  جمموعات  وت�سم 

من  واأكرث  وثيقة  األف  و60  فوتوغرافية  �سورة 

ومكتباتها  اليدوية,  امل�سنوعات  من  األف   40

املتحف  وي�سم  وللمتخ�س�سني.  للعامة  تفتح 

بطاقة  تعمل  حديثة  مزرعة  الكندي  الزراعي 

اإج��راء  اأن  كيف  التنوير  اإىل  وي��ه��دف  كاملة 

البحوث وتطوير علوم الزراعة وتربية املا�سية 

اإىل  الكنديني  قد حولت وما زالت حتول حياة 

حال اأف�سل.

الكندي  املتحف  ت��ق��اري��ر  يف  النخلة 

للغذاء

من  العامل  ع��رف  ما  اأق��دم  النخلة  تكون  رمب��ا 

االآن  يعرف  م��ا  ف�سكان  للطعام.  منتج  نبات 

باإ�سم العراق عرفوا هذه ال�سجرة واأكلوا مترها 

متر  على  احل�سول  الأج��ل  بزراعتها  ب��داأوا  ثّم 

اأوفر. فيعود تاريخ نوى نخيل التمر الربي )اأي 

الذي ينموا لوحده من غري اأن يزرعه االإن�سان( 

العثور على  األف عام حيث مت   50 اإىل حوايل 

هذا النوى يف كهف �سانيدار يف �سمال العراق 

ملكان  مكان  من  تنقلوا  اأنا�ض  خملفات  �سمن 

�سغرية  حيوانات  ويذبحون  طعامًا  يجمعون 

غذاءهم  التمر  وك��ان  اليومي,  قوتهم  الأج��ل 

وقد�سوا النخلة. وبعد ذلك بقرون عديدة اأولت 

العامل, وهي  اأدي��ان عرفها  ث��الث  واأك��رب  اأه��م 

اهتمامات  واالإ�سالمية,  وامل�سيحية  اليهودية 

تبنى  اليهودية  التقاليد  ففي  بالنخلة.  خا�سة 

»�سكوت  امل�سمى  احل�ساد  مهرجان  م�سالت 

اأّن النخلة  “من �سعف النخيل, كما   soukkot

يف  تعر�ض  م��زروع��ات  خم�سة  من  واح��دة  هي 

م�ستوى  وع��ل��ى  وامل�سيحيون  امل��ه��رج��ان.  ه��ذا 

احيائهم  عند  النخيل  �سعف  يحملون  العامل 

يوم  القد�ض  مدينة  يف  امل�سيح  م��رور  لذكرى 

26 مرة  “اأحد النخلة”. وقد ورد ذكر النخلة 
يف القراآن الكرمي, ونبينا حممد قال الأ�سحابه 

طعامه  التمر  وكان  النخلة”  عمتكم  وا  “اأعّزْ
ل وكانت جذوع النخيل و�سعفها هي مواد  املف�سّ

بناء بيته. وكلنا يعرف اأن االإفطار يف رم�سان 

الق�س�ض  اإح���دى  وت��ق��ول  ب��ت��م��ريات.  يبتدىء 

االإ�سالمية القدمية اإن اهلل خلق النخلة يف جنة 

عدن كي يقتات اآدم عليها.

والعراق مع ال�سعودية وم�سر واجلزائر واإيران 

ومنذ  ال��ع��امل.  80 % من متر  من  اأك��رث  تنتج 

عام 1900 بداأت كاليفورنيا يف اأمريكا بزراعة 

اأ�سجار النخيل جلني حم�سول التمر واآخر من 

الرئي�ض. وكانت جميع اأجزاء ومكونات النخلة 

�سعفات  وف��رت  حيث  ملعي�ستهم  ج��دًا  مفيدة 

النخيل لهم ال�سقف والظل فحمتهم من حرارة 

ال�سم�ض ومن عوا�سف الرتاب.

وزرع ال�سومريون, الذين هم من �ساللة �سكنة 

الكهوف, النخيل منذ 5 اآالف �سنة قبل امليالد, 

اأق���دم حم��اوالت  وك��ان��ت حماوالتهم ه��ذه م��ن 

يكون  غ��ذاء  م�سدر  على  للح�سول  االإن�سان 

بريًا  ينمو  ما  عن  ويختلف  به  وموثوقًا  مالئمًا 

متنح  زال��ت  وم��ا  منحت  والنخيل  طعام.  من 

ومتنحم  التمر  من  غذاءهم  ال�سحراء  �سكان 

مواد البناء وعلف احليوان واحلبال والكثري من 

االأدوات التي يحتاجونها, فالواحات ت�سّكل بيئة 

اجلاف  اجلو  حيث  النخيل  لنمو  جدًا  منا�سبة 

اجل��ذور  ت�سلها  التي  العميقة  واملياه  واحل��ار 

يحتاج  ال  التمر  اأن  فمعروف  للنخل  الطويلة 

ت�سل  اأن  ميكن  الطويلة  فاجلذور  دائم  ل�سقي 

كي  الواحات  من  بالقرب  اجلوفية  املياه  اإىل 

بكميات  والتمور غنية  املياه.  تنال كفايتها من 

وفيتامينات  والبوتا�سيوم  احلديد  من  وف��رية 

كبرية  لكميات  طبعًا  اإ�سافًة   niacin النيا�سن 

النخيل  اأّن  مب��ا  وال�سكر.  ال��ك��رب��وه��ريات  م��ن 

منها  يلقح  ما  ف��اإّن  واأن��ث��ى,  ذك��ر  نوعني,  على 

دون  ومن  الرباري  يف  الرياح  بوا�سطة  طبيعيًا 

تعّلم  ولهذا  الثمار,  قليلة  تكون  االإن�سان  تدّخل 

اإىل  الذكرية  اللقاح  حبوب  اإ�سافة  االأقدمون 

االأنثوية لتاأكيد انتقال احلبوب الذكرية لتلقيح 

بزراعة  ال�سومريون  جنح  وعندما  االأن��ث��وي��ة. 

لالأكل  الرئي�ض  م�سدرهم  واأ�سبحت  النخيل 

ومواد البناء واحلبال واالأدوات, ميكننا القول 

اإّن ذلك كان بدء ن�سوء ما ن�سميه باحل�سارة, 

للكتابة  طرق  اأوجد  من  اأول  هم  فال�سومريون 

من  التجهيزات  وت�سجيل  بتتبع  ب���داأوا  حيث 

حياتهم  تنظم  التي  القوانني  و�سن  احلبوب 

ن�ستغرب  ال  يجعلنا  وه��ذا  والتجارية.  املدنّية 

والعدالة  لل�سالم  كرمز  النخلة  ر�سم  اتخاذ 

لل�سومريني,  املقد�سة  الن�سب  يف  والتجهيزات 

ج��اءوا  ال��ذي��ن  واالآ���س��وري��ني  للبابليني  وك��ذل��ك 

بجلوا  اأي�����س��ًا  ال��ق��دم��اء  وامل�����س��ري��ون  بعدهم. 
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والأهمية  اأ�سرتاليا.  لدينا  النخيل  بزراعة  بداأ 

واالإ�سالمية  العربية  البالد  يف  والتمر  النخيل 

املنتجة للتمر فاإنها كثريًا ما اأبرزتها وعر�ستها 

الورقية  ونقودها  وو�سوالتها  طوابعها  على 

�سعارها  يف  و�سعت  وال�سعودية  وامل��ع��دن��ي��ة, 

الوطني النخلة فوق �سيفني متقاطعني. 

االأماكن  من  العديد  وج��ود  عدم  من  بالرغم 

على االأر�ض حيث ميكن للنخيل اأن ُيرع وينمو 

جديدة  اأماكن  له  وجد  فاإنه  جيد  ب�سكل  فيها 

اأفريقيا,  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  عن  بعيدًا 

فنجد االآن ب�ساتني النخيل يف جنوب كاليفورنيا 

واجلنوب الغربي من اأريزونا ونيفادا يف اأمريكا 

املك�سيك ويف جنوب  اأجزاء من  ويف  ال�سمالية 

اجلنوبية.  اأمريكا  من  ت�سيلي  و�سمال  البريو 

اأماكن منوه االأخرى نذكر منطقة ينابيع  ومن 

غرب  يف  املناطق  وبع�ض  اأ�سرتاليا  يف  األي�ض 

الباك�ستان.  وجنوب  الهند  غرب  ويف  ال�سني 

ق��د جلبوا يف  التمور  م��ن جت��ار  ال���رواد  وك��ان 

اجلزائر  من  نخياًل  الع�سرين  القرن  بدايات 

وزرعوها يف كاليفورنيا, وجنحت الزراعة وما 

زالت ناجحة هناك ويف اأماكن اأخرى ذات جو 

التي  واإنديو  وكوجيلال  حار وجاف مثل ثريمل 

 National هي موطن مهرجان التمور الوطني

. Date Festival

ويقال اإّن ماركو بولو حمل معه يف القرن الثالث 

اأّن  اإال  اإيطاليا  اإىل  الهند  من  التمر  نوى  ع�سر 

»متر«  كلمة  ودخلت  تنجح.  مل  هناك  زراعتها 

الوقت,  نف�ض  يف  تقريبًا  االإجنليزية  اللغة  اإىل 

وك���ان التمر ج���زءًا م��ن امل��ائ��دة االأوروب���ي���ة يف 

القرن الرابع  ع�سر يف القرون الو�سطى. وجلب 

اإ�سبانيا  اإىل  والنخل  التمر  امل�سلمون  املغاربة 

من �سمال اأفريقيا وما زال النخيل يزرع وينمو 

 Alicante هناك وخ�سو�سًا يف منطقة عليكانت

حيث تاأتي مبردود اقت�سادي ممتاز للمنطقة. 

اإىل  معهم  التمر  ن��وى  االإ�سبان  نقل  وب��دوره��م 

م�ستعمراتهم يف اأمريكا اجلنوبية, وكانت اأوىل 

حماوالتهم عام 1513م يف كوبا. وكان الرهبان 

الذين اأ�س�سوا اإر�ساليتهم يف كاليفورنيا يف اأواخر 

القرن الثامن ع�سر يزرعون النخيل يف املناطق 

التي ميرون فيها, لكن القليل منها اأثمر ب�سكل 

مل  اأو  التمر  من  القليل  اأنتجت  وغالبيتها  جيد 

تنتج على االطالق. 

البلدان  من  العديد  يف  حاليًا  النخيل  ُيكاثر 

بطريقة  للنمو  م��ث��ال  اأح�����س��ن  لكن  ال��ع��رب��ي��ة, 

زراعة  مكنتنا  ُعمان. حيث  من  تاأتينا  ع�سوية 

النخيل من ما ي�سمى “الزراعة املق�سمة لثالث 

ت�سّكل  حيث   three-tiered agriculture

هي  التي  للحم�سيات  الظل  الطويلة  النخلة 

�ستالت  تظلل  بدورها  وه��ذه  واأعر�ض  اأق�سر 

البطاطا احللوة وال�سكوات�ض والعد�ض و�ستالت 

ال�سقي.  مياه  نف�ض  تت�سارك  وجميعها  اأخ��رى 

يف  ينتظم  الطريقة  بهذه  يزرع  الذي  والنخيل 

�سفوف على حواف ممرات ال�سقي يف ب�ساتني 

االإنتاج التجاري. 

ما زال التمر ُيجنى يف كثري من االأماكن بطرق 

النخلة  عذوق  بقطع  العامل  يقوم  حيث  يدوية 

ثّم يخ�سها اأو يهزها بقوة ليجمعها يف �سطول 

اأو �سناديق. واأحيانًا ويف بع�ض مناطق االإنتاج 

والتعليب التجاري للتمور ت�ستعمل مكائن ت�سمى 

مبعية   “  cherry pickers الكرز  “قاطفات 
هزازات ميكانيكية الأجل تهيئة التمور للبيع اأو 

اأطنان  بيع  يتم  التمور  بيع  وقت  ويف  التعليب. 

منها بالطريقة القدمية يف االأ�سواق واملحالت 

ومن قبل الباعة املتجولني. وعادًة تباع التمور 

اأم��اك��ن من��وه��ا, لكن زراع��ه��ا االأم��ريك��ان  يف 

واأحيانًا  اأمريكا  مناطق  جميع  يف  يبيعونها 

ي�سدرونهاخارجها.

واأكل التمر متعٌة حقيقية �سواء اأكلته وهو طازج 

اأو جمفف اأو كح�سو يف كعك اأو معجنات اأو اأكلت 

املغاربة, و�سواء كان  الذي ي�سنعه  التمر  كيك 

اأفريقيا,  �سمال  اأو  االأو�سط  ال�سرق  من  التمر 

مبا�سرًة  ومقطوفًا  طازجًا  التمر  اأكل  �سيبقى 

من النخلة هو االألذ على االإطالق.

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.
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