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بع�ش  تو�جه  �لرحالة،  كتابات  يف  �لعر�ق  نخيل  عن  �لكتابة 

�ل�شعوبات، الأن �ل�شمة �لظاهرة و�لعامة، �أنه ال يوجد رحالة ز�ر 

�لعر�ق، �إال وكتب عن نخيله؛ ولهذ� فاإن در��شة �لنخيل يف كتابات 

�لرحالة حتتاج �إىل �إفر�د لكل رحالة بحث خا�ش به، ولكن يف 

هذ� �لبحث، �شن�شعى للوقوف على �لنقاط �لعامة �لرئي�شية �لتي 

وعلى  �إخــالل،  دون  موجز،  باخت�شار  هــوؤالء،  كتابات  يف  وردت 

�لنخيل  �لتالية:  �لعنا�شر  �ملو�شوع من خالل  نتناول  �شوف  هذ� 

و�ل�شيافة،  للغذ�ء  م�شدر  للملكية،  مقيا�ش  �لعر�قي،  �لرت�ث  يف 

ثم نعرج بالذكر على �لنخيل ك�شناعة وحرفة ��شتهر بها �شكان 

هذه �ملنطقة �لغنية بالنخيل، و��شتخد�مات �أق�شام �لنخيل كمو�د 

خام للبناء، و�شيلة للتدفئة و�الإنارة و�إعد�د �لطعام، �أد�ة للقتال، 

م�شدر لال�شتظالل، �شلعة جتارية، و�أخرًي� دو�ء، وذلك من خالل 

�ملنهج �لتحليلي �ملقارن، لنحلل ما ورد يف ثنايا كتابات �لرحالة، 

ونقارن بينها قدر �مل�شتطاع.

م�شنوعات من �لنخيل

تفي�ض النخلة بخريها ال�فري، فكل �ضيء فيها مفيًدا، ابتداًء من جذعها 

املناطق  يف  القدم  منذ  النا�ض  اعتاد  وق��د  ب�ضعفها،  وانتهاًء  وثمارها، 

التي  الأم�ر  كل  النخلة يف  على  يعتمدوا  اأن  بالنخيل  الغنية  ال�ضحراوية 

مت�ض حياتهم ومعي�ضتهم، وعلى هذا قامت عليها العديد من ال�ضناعات 

التقليدية، التي لها عالقة مب�ضتقات النخيل، في�ضتخدم �ضعفها يف �ضنع 

واملراوح  والأطباق،  واملكان�ض واحل�ضران  والأ�ضرة،  والأقفا�ض  الكرا�ضي 

اليدوية، ومن ليفها ت�ضنع احلبال، فقد كانت مبثابة م�ضدر اقت�ضادي 

طب�ل،  �ضنع  يف  النخيل  خ�ضب  البدو  وي�ضتخدم  العراقي،  للمجتمع  هام 

من  ترفيهًيا  ا  عر�ضً “ح�ضرنا   Lady Anne Blunt بلنت   اآن  فتذكر 

من  ن�ًعا  ف��اأدوا  اجلن�د،  عن  ف�ضال  دوا���ض  به  �ضارك  والغناء،  الرق�ض 

من  م�ضن�ع  طبل  على  بال�ضرب  اأحدهم  فيه  يق�م  بال�ضي�ف،  الرق�ض 

خ�ضب النخيل وجلد اخلي�ل”.



ه��ذه  ال��ع��راق معطيات  اأه���ل  ا���ض��ت��خ��دم  ل��ق��د 

احتياجات  خمتلف  لتلبية  ال�ضخية  ال�ضجرة 

معي�ضتهم، لأن النخلة كانت ال�ضجرة ال�حيدة، 

مئات  م��دى  على  الإن�ضان  منها  ا�ضتفاد  التي 

اجلذوع  من  بدًءا  اأجزائها  كامل  من  ال�ضنني، 

اإىل الألياف، حتى ال�ضعف واجلريد اإىل جانب 

الثمار، فري�ضد لنا ج�ن جاك�ب هي�ض املر�ضى، 

النخيل،  األياف  البئر امل�ضن�ع من  “حبل  باأنه 

ل ي�ضلح ل�ضحب املاء لأنه يجرح اليد”. وميتاز 

ط�يلة  خ��ي���ط  ع��ل��ى  ب��اح��ت���ائ��ه  النخيل  ل��ي��ف 

من  جيدة  اأن���اع  لإنتاج  وعزلها  ف�ضلها  ي�ضهل 

حمت�يات  �ضمن  من  اأن  اإىل  وي�ضري  احلبال. 

وهي  اخل�ضفة،  ال�ضعر،  وبيت  البدوي،  خيمة 

ت�ضرتى حملًيا”،  النخيل،  اأوراق  “ح�ضري من 
حيث ت�ضتخدم كاأكيا�ض حتفظ فيها التم�ر.

وقد اأفاد العرب جميًعا من النخيل اأميا فائدة، 

حياتهم،  م��راف��ق  خمتلف  يف  ف��ا���ض��ت��خ��دم���ه 

اأج��زاء  كافة  لت�ضمل  ال�ضتخدامات  وتعددت 

 Charles داوت���ي  ت�ضارلز  فري�ضد  النخلة، 

ح�ضري  بنجد  العال  مدينة  يف   m. Doughty

الن�ضاء،  ت�ضنعه  النخيل  �ضعف  من  م�ضن�ع 

مغطاة  املقهى  جمل�ض  »اأر�ضية  اأن  اإىل  فاأ�ضار 

بح�ضري من �ضعف النخيل ت�ضفره الن�ضاء«.

اأكيا�ض  العراقي  �ضنع  واخل��ض  ال�ضعف  ومن 

والأق��ف��ا���ض،  وال�����ض��الل  ال��ت��م���ر،  فيها  ت��ضع 

كربالء  مدينة  اأن  اإىل  درور  الليدي  واأ���ض��ارت 

تنت�ضر بها من �ضعف النخيل »�ضناعة ال�ضالل 

من  كثري  وي�ضرتيها  املدينة،  يف  حتاك  املل�نة، 

زوراها«.

ولحظت الفرن�ضية مدام دي�لف�ا قيام �ضناعة 

النخيل،  �ضعف  م��ن  امل��ح��م��رة  يف  الأق��ف��ا���ض 

وج�د  انتباهها  لفت  مينائها  و�ضلت  فعندما 

النخل  األ��ي��اف  م��ن  �ضنعت  جميلة  »اأق��ف��ا���ض 

والتي  ت�ضطاد،  التي  الأ�ضماك  ت�ضتعمل خلزن 

يف  لعر�ضها  هناك  فت��ضع  البيع،  عن  تفي�ض 

ال�ض�ق يف ال�قت املنا�ضب«.

�ضيخ  ال�����ض��ب��اح،  م��ب��ارك  ال�ضيخ  ق�ضر  ويف 

الك�يت، �ضاهد باركلي رونكيري يف اأيدي العبيد 

املكلفني باإعداد وو�ضع الطعام »�ضفرات مدورة 

وي�ضع�ن  يفر�ض�نها  النخيل  �ضعف  من  �ضنعت 

الطعام ف�قها«.

بعد  وخ������ض��ه  النخيل  وري��ق��ات  م��ن  وت�ضنع 

ترتيبها يف حزم م�ضطحة اأكيا�ض للتعبئة، فقد 

اأخراج حتملها احلمري  �ضاهد باركلي رونكيري 

»على  النخيل  �ضعف  من  م�ضن�عة  الك�يت  يف 

م�ضافة قريبة )من ال�ض�ق الكبري يف الك�يت( 

امل�ضت�رد  الفحم  يبيع  ال��ذي  الفحم  �ض�ق  يقع 

غالًبا من اإيران، ويغ�ّضْ ذلك ال�ض�ق باحلمري، 

التي حتمل على ظه�رها اأخراًجا م�ضن�عة من 

�ضعف النخيل، ملئت بالفحم«. »وعندما ينقل�ن 

ا  امراأة من مكان اإىل اآخر فهم ي�ضتعمل�ن قف�ضً

وي�ضع�نه  بقما�ض  يغط�نه  النخيل  �ضعف  من 

على اأحد جانبي �ضداد البعري. واحلمل اجلميل 

– ي���ازن على  �ضميًنا  يك�ن  – واأح��ي��اًن��ا  ه��ذا 

الناحية الثانية من ال�ضداد بكمية من املتاع«.

النخيل  �ضعف  ا�ضتخدام  اإىل  رونكيري  وي�ضري 

ك���������ض����م����اد، 

»يحرق  اأن��ه  فيذكر 

الق�ض و�ضعف النخيل اجلاف 

لتغذية  بالأر�ض  رمادها  يدفن  ثم 

الرتبة«.

�ضعف  من  البدائية،  البدوية  ال�ضناعات  ومن 

وقد  للطعام،  تفر�ض  التي  »احل�ضائر  النخيل 

بنماذج  زرق��اء  اأو  حمراء  ب��األ���ان  ي�ضبغ�نها 

دون  فت�ضنع  الفر�ض  ح�ضائر  اأم���ا  ب��دائ��ي��ة. 

األ�ان. هناك بع�ض الأ�ضياء الأخرى ين�ضج�نها 

���ا، م��ث��ل امل����راوح  م���ن ���ض��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل اأي�������ضً

امل�ضتخدمة يف اإ�ضعال النار واملق�ضات، ومراوح 

اإب��ع��اد  يف  ي�ضتخدم�نها  ق�����ض��رية  اأي���د  ذات 

الذباب عن الأ�ضخا�ض املهمني«. ويتم ذلك عن 

لإنتاج  و�ضحقها  اجلريد  ق�اعد  تفكيك  طريق 

وميكن  يدوية.  كمق�ضات  ت�ضتعمل  ليفية  كتلة 

ا�ضتخدام ق�اعد الأوراق بط�ل يزيد قليال على 

القطعة الرقيقة التي ت�ضلح لعمل يد املق�ضة. 

اأ�ضرة  اجلريد  من  ا  اأي�ضً العراق  اأه��ل  و�ضنع 

ل��ل��ن���م، وب��ع�����ض امل��ق��اع��د ل��ل��ج��ل������ض، وم��ه���د 

الأطفال، فقد لحظ ول�ضتيد وج�د ح�ضر من 

»والفر�ض  بغداد  بي�ت  بداخل  النخيل  �ضعف 

احل�ضر  هي  الق�م  عليه  ينام  ال��ذي  ال�حيد 

ف�قها  يلقى  والتي  النخيل،  �ضعف  من  املحاكة 

غطاء خفيف م�ضن�ع من القطن«. 
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 W. G. باجلريف  جيف�رد  وليم  و�ضف  وعند 

البادية  يف  القه�ة  اإع��داد  لطريقة   Palgrave

من  م�ضن�عة  مل�ضفاة  ا�ضتخدامهم  اإىل  ي�ضري 

من  النتهاء  بعد  اأن��ه  فيذكر  النخيل  األ��ي��اف 

اأن تقدم للحا�ضرين  طحن وغلي القه�ة، قبل 

من  م��اأخ���ذة  األ��ي��اف  ع��رب  “ال�ضائل  ي�ضفى 

لهذا  وم������ض���ع��ة  للنخيل،  ال��داخ��ل��ي  ال��ل��ح��اء 

الغر�ض يف فم الإناء”.

وت��ع��د ���ض��ن��اع��ة ال�����ض��ف��ن اخل�����ض��ب��ي��ة م��ن اأه��م 

من  ك��ب��رًيا  ق�ضًطا  ن��ال��ت  ال��ت��ي  ال�����ض��ن��اع��ات، 

اأنظار  ولفتت  العراق،  يف  وال�ضهرة  الهتمام 

الرحالة ب�ضدة، واأ�ضار ميهاي ف�ضل اهلل احلداد 

�ضعف  من  ل��ق���ارب  العراقيني  ا�ضتخدام  اإىل 

بغداد،  يف  النهر  �ضفتي  بني  للتنقل  النخيل 

ق���ارب  مبتكرة،  نقل  وا�ضطة  »ه��ن��اك  ف��ق��ال 

غريبة ال�ضكل، مك�رة ت�ضنع من �ضعف النخيل، 

وتطلى بالقار املجل�ب من هيت، ي�ضبه �ضكلها 

ن�ضف بطيخة، ومن مل يعتد عليها ل ي�ضتطيع 

حتريكها ل اإىل الأمام ول اإىل اخللف«.

 Gasparo Balbi  واأ�ضار كذلك كا�ضبارو بالبي

ل�ج�د مثل هذه ال�ضفن يف هيت فقال »اإن �ضكان 

اأغ�ضان  من  بي�تهم  ي�ضيدون  الن�احي  تلك 

من  �ضميكة  بطبقة  يطل�نها  ث��م  الأ���ض��ج��ار، 

القري حتى ميكن الق�ل باأنهم يقيم�ن جدراًنا 

مقرية، وبهذه الطريقة نف�ضها ي�ضنع�ن ال�ضفن 

كبرية  كمية  ي�ضع�ن  ث��م  النخيل،  �ضعف  م��ن 

كانت  ل�  كما  املت�خاة  الغاية  فت�ؤدي  القري  من 

م�ضن�عة من األ�اح اخل�ضب كما نفعل نحن«.

واأملح ل�ج�د بطانة لل�ضفن الكربى، اأعدت من 

اأكر  ال�ضفينة  جتعل  اأن  لأج��ل  النخيل،  �ضعف 

ا�ضتعداًدا للح�ادث، فقال »اإنها باحلقيقة اأق�ى 

ت�ضادفها  قد  التي  للح�ادث،  ا�ضتعداًدا  واأكر 

لهذه احلالت،  اإعدادها  اأجل  ومن  البحر،  يف 

فاإن ال�ضفن مبطنة من الداخل ب�ضعف النخيل، 

بج�ضم  مبا�ضرة  مت�ضلة  لي�ضت  البطانة  وهذه 

لذا  ف�ا�ضل،  تف�ضلها  بل  قعرها،  اأو  ال�ضفينة 

يف  يبقى  الباطن  اإىل  قليال  املاء  ت�ضرب  فعند 

قعرها حتت هذه البطانة«. 

وق���د لح��ظ��ت م����دام دي����لف����ا وج�����د �ضفن 

بغداد  يف  والب�ضائع  احل��ب���ب  لنقل  �ضراعية 

»اأرى  فقالت:  النخيل،  ج��ذوع  من  م�ضن�عة 

يف و�ضط النهر زوارق اأخرى باأ�ضكال واأحجام 

�ضفن  وثمة  دائ��ب��ة،  حركة  يف  وه��ي  خمتلفة، 

الأخ��رى،  والب�ضائع  احلب�ب  حتمل  �ضراعية، 

– من  العادة  – يف  ال�ضفن  هذه  مثل  وت�ضنع 

القار  من  كثيفة  بطبقة  وتطلى  النخل،  جذوع 

من الداخل واخلارج«.

وعن تكلفة �ضناعة هذه ال�ضفن و�ضيانتها تذكر 

للنقل ل يكلف �ضنعها  ال��ضائط  اأن »مثل هذه 

اإذا  اإ�ضالحها  اأن  كما  امل��ال،  من  كبرًيا  مبلًغا 

يتم  اأن  وه���  مي�ض�ر،  �ضهل  عطب  اأ�ضابها  ما 

مكاين  م��ن  واأرى  بالقار.  اأخ���رى  م��رة  طليها 

وا�ضطة  �ضنع  يف  منهمكني  اأ�ضخا�ض  عدة  هنا 

منها  ق�ضًما  اأرى  كما  النقلية.  ال��ضائط  كهذه 

على و�ضك النتهاء، تعالت روؤو�ضها اإىل اأعلى، 

ب�ا�ضطة  القار  العمال  يذيب  �ضطحها  وف���ق 

�ضنعت  التي  النخل،  جذوع  به  ويطل�ن  النار، 

منها ال�ضفينة، كما نفعل نحن متاًما يف تبليط 

�ض�ارع باري�ض. وت�ضتخدم هذه ال�ضفن عادة يف 

ال�ضفرات الط�يلة بني بغداد والب�ضرة«.

�ضعف  م��ن  القفة  ا�ضتخدام  لحظت  وك��ذل��ك 

وجذوع النخل للتنقل بني جانبي بغداد: الكرخ 

العا�ضمة  ب��ني  ي�ضتخدم  م��ا  »اأم���ا  والر�ضافة 

اأخ��رى  فب��ضيلة  القريبة  والقرى  و�ض�احيها 

دائري  �ضكل  على  تك�ن  وه��ذه  »القفة«  ت�ضمى 

النخل،  وجذع  �ضعف  من  عادة  وت�ضنع  مقعر، 

القار،  من  كثيفة  بطبقة  تطلى  اأن  بعد  وذل��ك 

ب�ا�ضطة  وي�ضريانها  �ضخ�ضان،  يديرها  والقفة 

واأخ��رى  هنا  ت��ارة  يحركانها  ط�يلة،  جماديف 

هناك، لذلك هي اأقل ال��ضائط الأخرى �ضرعة، 

التعر�ض  من  اطمئناًنا  واأكرها  اآمنها  ولكنها 

لأخطار الغرق، واإن �ضحنت بب�ضائع ثقيلة، ومل 

يف�ضل حافتها عن م�ضت�ى املاء اإل خم�ضة ع�ضر 

قطرة  تخرتقها  ل  ذل��ك  م��ع  فقط.  �ضنتيمرًتا 

واحدة من مياه النهر. والقفة هذه تكاد تخت�ض 

بحمل اأن�اع الف�اكه املختلفة مثل الرقي والبطيخ 
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يف ف�ضل ال�ضيف اإىل بغداد«.

جزء  يخل�  ل  اإن��ه  ال��ق���ل  ميكن  احلقيقة  ويف 

يف  ما  ا�ضتخدام  ول��ه  اإل  النخلة؛  اأج���زاء  من 

جمال احلرف اليدوية، وال�ضناعات ال�ضغرى 

امل�ضت�ى  رفع  يف  بقدر  ت�ضاهم  التي  الب�ضيطة، 

م�ضدًرا  باعتبارها  املُ���زارع؛  حلياة  املعي�ضي 

وليد  لح��ظ  وق��د  ال��دخ��ل،  م�ضادر  م��ن  مهما 

اإىل  الفرن�ضيني  ال��رح��ال��ة  اإ����ض���ارة  ال���زي���دي 

النخيل  اأخ�ضاب  من  امل�ضن�عات  من  العديد 

والكرا�ضي من  الأ�ضارير  »وت�ضنع كذلك  فقال 

اأخ�ضاب �ضعف النخيل، يف حني ت�ضتخدم اأوراق 

واحل�ضران،  ال�ضالل  �ضناعة  ذاته يف  ال�ضعف 

ف�ضال عن ذلك، ت�ضنع من �ضعف النخل قفات 

مدورة، وهي ن�ع من الق�ارب املغطاة بالزفت، 

ت�ضتخدم هذه الق�ارب ال�ضغرية ب�ضكل عام يف 

النخلة  اأن  ا  اأي�ضً الق�ل  »ويجب  الأنهر«.  عب�ر 

تع�د على العرب بخدمات عديدة، ففيما عدا 

يف  ي�ضتخدم  �ضعفها  فاإن  فاكهة،  تعطي  ك�نها 

�ضنع الأ�ضارير اخل�ضبية والكرا�ضي والأقفا�ض 

واأن�اع اأخرى من الأثاث«.

قال  ال��ع��ال  �ضيخ  مل�ضكن  داوت���ي  و���ض��ف  وع��ن��د 

ي��دوي��ة  اأدوات  ال��غ��رف  ح���ائ��ط  م��ن  »ت��ت��دىل 

من  م�ضن�عة  احلنطة،  بها  ت��در���ض  �ضغرية 

قما�ض  م��ن  ب��اأرب��ط��ة  ومزينة  النخيل،  �ضعف 

�ضغرية...،  بحرية  واأ���ض��داف  الل�ن،  قرمزي 

وكانت تتدىل من احليطان كذلك ح�ضائر من 

�ضعف النخيل »�ضفر« تفر�ض على الأر�ض، يف كل 

القرى العربية، لت��ضع عليها �ض�اين الطعام«. 

بل اإن الرحالة ي�لي��ض اأوبتنغ قد �ضنع مروحة 

من �ضعف النخيل »لطرد الذباب الكثري«.

ن�اعري  وج�د  اإىل  اأوبنهامي  ماك�ض  اأ�ضار  بينما 

من خ�ضب النخيل ت�ضتخدم لرفع املياه، ولكنها 

العمر، لرداءة هذا  وقليلة  ال�ضنع،  غري جيدة 

التحمل  على  قدرته  وعدم  اخل�ضب،  من  الن�ع 

فذكر اأن الناع�رة ت�ضبه »اآلة الرفع عندنا، وهي 

عجلة كبرية م�ج�دة يف املاء، وتدور بق�ة الدفع 

املائي. على العجلة تثبت اأوعية فخارية متتلئ 

باملاء، ثم تفرغ ما فيها يف قناة تنقل املاء اإىل 

املاء اجلاري  تق�ية �ضغط  اأجل  ومن  الياب�ضة. 

يف النهر يبنى عادة يف النهر �ضد حجري. بدت 

للك�ضر،  وقابلة  متينة،  غري  ال��زور  دير  ن�اعري 

لأن خ�ضب احل�ر، وخ�ضب النخيل امل�ج�د هنا 

غري منا�ضب لهذه الغاية«.

ه���ذا وي�����ض��ت��خ��دم ���ض��ائ��ل ال��ن��خ��ي��ل يف اإع����داد 

م�����ض��روب��ات م��ت��خ��م��رة، ويف ب��ع�����ض الأح��ي��ان 

كبادئ  املتخمر  ال�ضائل  م��ن  ج��زء  ي�ضتخدم 

اجلديد،  لل�ضائل  التخمر  عملية  يف  لالإ�ضراع 

درور  الليدي  اأ���ض��ارت  ال�ضتخدام  ه��ذا  واإىل 

ت�ضتقطر  اأن  ميكن  النخيل  »ثمر  اأن  فذكرت 

وللحك�مة  الكح�لية،  امل�ضروبات  اأن����اع  منه 

عهد  اإب���ان  م���ج���ًدا  ك��ان  معمل  اإىل  )ت�ضري 

تقطري  معمل  للعراق(  الربيطاين  الح��ت��الل 

امل�ضروبات  اأن����اع  ينتج  الب�ضرة  يف  جتريبي 

واجل��ن،  كال�ي�ضكي،  الرخي�ضة،  الرتكيبية 

والروم، والعرق، وك�ميل، وما اإىل ذلك، وكلها 

احلبال  ت�ضنع  كما  تكييفه،  بعد  التمر  م��ن 

ت�ضنع  ومن خ��ضه  وتن�ضج،  النخل  األياف  من 

املكان�ض وال�ضالل واحل�ضران. وي�ضتعمل خ�ضبه 

ولعمل  وللت�ضقيف،  الأ�ضياء،  يف �ضنع كثري من 

يف  منه  وي�ضتفاد  والأقفا�ض،  واملقاعد  الأ�ضرة 

ا، وعلى الرغم  اجل�ض�ر، وه� مادة لل�ق�د اأي�ضً

من هذا كله، هناك من يق�ل اإنه طعام �ضرعان 

ما ميله الإن�ضان«.

وم���ع ظ��ه���ر ع�����ض��ر ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا وال��ت��ق��دم 

من  كثري  يف  النخلة  جذع  ا�ضتخدم  ال�ضناعي 

ا�ضتخدامه يف �ضناعة  فاإىل جانب  الأغرا�ض، 

ا  اأي�ضً ا�ضتخدم  الأث��اث،  من  جديدة  اأ�ضناف 

اأغرا�ض  ويف  اخل�ضبية،  امل�ضغ�لت  �ضناعة  يف 

الزينة والديك�ر، ولعب الأطفال.

اأهميه  النخيل  لثمار  ك��ان  اإذا  واخل��ال���ض��ة، 

اأهمية  الأخ��رى  ملنتجاتها  فاإن  كبريه،  غذائية 

ت�ضنع  األيافها  فمن  الإن�ضان،  حياة  يف  اأك��رب 

احدى �ض�ارع بغداد و�ضائل النقل النهري يف بغداد عام 1914م
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اإقامة  يف  اجل���ذوع  ا�ضتخدمت  كما  احل��ب��ال، 

وجماري  للري  وكقن�ات  والقناطر،  اجل�ض�ر 

الأ�ضقف  تغطية  يف  ال�ضعف  وا�ضتخدم  للمياه، 

وم��راوح  وال��ق��م��ري��ات، ويف عمل احل�����ض��ران، 

واملكان�ض،  التنظيف  واأدوات  اليدوية،  الته�ية 

الأث��اث  �ضنع  يف  ال�ضعف  جريد  ا�ضتعمل  كما 

ويف  واملكتبات،  والأ���ض��رة  كالكرا�ضي  املنزيل 

�ضنع الأقفا�ض.

�لنخيل مادة للبناء

العراقي  ل��دى  النخلة  ا�ضتخدامات  ت��ع��ددت 

ل��ت�����ض��م��ل ك��اف��ة اأج������زاء ال��ن��خ��ل��ة، ف��اجل��ذوع 

م��ن��ه��ا: �ضقف  ك��ث��رية  اأم������ر  ا���ض��ت��خ��دم��ت يف 

لل�ضق�ف،  احلاملة  الأعمدة  و�ضناعة  البي�ت، 

وهي  الأك������اخ،  �ضق�ف  لإ���ض��ن��اد  وال��ع���ار���ض 

البي�ت القدمية التي عا�ض فيها الفالحني، كما 

ا�ضتخدمت اأعمدة للخيام، وا�ضتخدمت جذوع 

و�ضعف النخيل يف ت�ضقيف الدور املبنية باللنب 

كانت  حيث  ال��ع��راق��ي،  ال��ري��ف  يف  وامل�ضاجد 

النخيل،  ب�ضعف  مغطاة  بغداد  اأ�ض�اق  �ضق�ف 

الأمر الذي لفت انتباه الرحالة جم�ض بكنغهام 

اأ�ض�اق  اأن  اإىل  فاأ�ضار   J. S. Buckingham

وم�ضتقيم  ط���ي��ل  ومعظمها  “عديدة  ب��غ��داد 

ولكن عدًدا  بالطاب�ق،  واأح�ضنها معق�د  ن�ضبًيا 

لت�ضند  ف�قها  متتد  باأل�اح  مغطى  منها  كبرًيا 

ال�ضق�ف امل�ضن�عة من �ضعف النخيل وجذوعه 

اجلافة”.

م�كب  رون��ك��ي��ري  ب��ارك��ل��ي  �ضاهد  ال��ك���ي��ت  ويف 

ال�ضيخ مبارك ال�ضباح ي�ضري “عرب اأط�ل �ضارع 

تت�ضلل  التي  النخيل  ب�ضعف  املغطى  ال�ض�ق  يف 

من خاللها بع�ض اأ�ضعة ال�ضم�ض”.

النخيل  ب�ضعف  امل�ضق�فة  امل��م��رات  وظ��اه��رة 

باجلريف  جيف�رد  وليم  كذلك  ر�ضدها  ه��ذه 

اإىل  اأ�ضار  حيث  بالهف�ف،  النا�ضرية  �ض�ق  يف 

بعق�د.  م�ضق�ف  الدكاكني  بني  “ممر  به  اأن��ه 

فه� له اإذن �ضكل اأ�ضط�اين ط�يل لكن مدخليه 

مفت�حان”.

 J. Baillie ف��ري��زر  بيلي  جيم�ض  لح��ظ  وق��د 

ب�ضعف  مظللة  بغداد  يف  بي�ت  وج���د   Fraser

للجل��ض  “معدة  خا�ضة  اأجنحة  وهي  النخيل، 

ممتدة اأحياًنا عرب ال�ضارع لتت�ضل بالبي�ت من 

على  مبهًجا  تن�ًعا  بذلك  فت�ضفي  اجلانبني، 

وهي  ت�ضاهد،  حينما  وخا�ضة  البناء،  ط��راز 

ن�ضف مظلمة ب�ضعف النخيل، الذي يعل�ها من 

�ضاحة الدار يف الداخل، وقد كان هناك يف اجل� 

العام املتك�ن من التن�ع البارز، وطراز البناء، 

واملالب�ض الغريبة، واختالط اخل�ضرة، وخا�ضة 

حينما  ال��ذه��ن،  اإىل  يعيد  ما  النخيل،  �ضعف 

ا�ضتقامة  الأكر  ال�ض�ارع  و�ضط  اإليه من  ينظر 

ا�ضتهاًرا  اأكر  اأخرى  بالد  عن  م�ض��ضة  ذكرى 

يف العامل، بالد عليها م�ضحة ما، ديًرا يف جزر 

الهند ال�ضرقية والغربية اأو ما اأ�ضبه، بالد ت�لد 

يف النف�ض مقداًرا من البهجة والن�ضراح يزيد 

على كل حال، على املنظر احلقيقي”.

 Jean تافريينيه  باتي�ضت  ج��ان  ي�ضاهد  ومل 

Baptist Tavernier يف رحلته ملدة ثالثة اأيام 

»�ضيًئا  بغداد  �ضمايل  الفرات  نهر  جانبي  على 

ي�ضكنها  النخل،  �ضعف  من  حقرية  اأك���اخ  غري 

ل�ضقي  ن��اع���ًرا  يديرون  الذين  الفقراء  بع�ض 

الأرا�ضي املجاورة«. 

ويف �ض�ق الك�يت، �ضاهد باركلي رونكيري قل�ع 

القما�ض  اأو  النخيل،  �ضعف  م��ن  »م�ضن�عة 

حتملها اأعمدة ب�ضيطة من الع�ضي بحيث تك�ن 

يف جمم�عها اأك�اًخا �ضغرية يجل�ض يف ظاللها 

وراأى  ب�ضائعهم«.  اأمامهم  وي�ضع�ن  التجار، 

“قامت  النخيل  �ضعف  بنيت من  اأك���اخ  كذلك 

ال���زوارق  ب��ني  خمتلفة  م�ضافات  على  ��ا  اأي�����ضً

النخيل  �ضعف  من  �ضغرية  اأك���اخ  والأخ�ضاب 

التي  املنتظمة،  ال��دق��ات  داخلها  م��ن  ت�ضلنا 

ت�ضدرها اأجران هر�ض القه�ة”.

الأك���رب يف  اجل��ان��ب  النخلة ميثل  ج��ذع  وك���ان 

ال�ضحراوية  املناطق  م�اطني  ح��اج��ات  �ضد 

والريفية، خا�ضة اأنه ينت�ضر فيها بكرة، حيث 

اأب�اب ومنافذ  ا�ضتخدمت �ضرائحه يف �ضناعة 

ا�ضتخدم�ه  كما  اأ�ضقفها،  وع�ار�ض  م�ضاكنهم 

فلقة  جت���ف  وق��د  احل��ج��رات،  ب��ني  كف�ا�ضل 

املنازل،  ل�ضط�ح  كميزاب  وت�ضتخدم  اجل��ذع 
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اأب�اب  داوت��ي  ت�ضارلز  �ضاهد  العال  مدينة  ويف 

يف  ا�ضتخدمت  النخيل  األ����اح  م��ن  وع���ار���ض 

البناء، حيث لفت انتباهه اأن “ع�ار�ض ال�ضقف 

من الأثل وفل�ق النخيل، والأب�اب من األ�اح من 

النخيل منج�رة بفاأ�ض جنارة رديئة”.

 15 -  12 بني  ما  يتم من�  اأن��ه  مما ه� معروف 

حتت  النخيل  �ضجرة  من  �ضن�ًيا  جديدة  ورقة 

ظروف النم� الطبيعية، مما ي�ضتتبع اإزالة عدد 

من  كجزء  �ضن�ًيا؛  القدمية  الأوراق  من  م�ضاو 

ومتثل  النخيل،  اأ�ضجار  و�ضيانة  تربية  عملية 

ال�ضتعمالت،  من  للعديد  م�ضدًرا  الأوراق، 

من  النخيل  زارع  مار�ضها  التي  الأعمال  ومن 

الأوراق، اأ�ض�ار ملزارع النخيل، فقد ا�ضتخدمت 

اأ�ضياج  بناء  يف  )اجل��ري��د(  النخيل  اأغ�ضان 

الرتبة  راأ�ضًيا يف  بتثبيتها  وذلك  امل��زارع،  ح�ل 

الألياف  من  ثالث  اأو  بطبقتني  مًعا  ربطها  مع 

تذكر  بلنت  اآن  فرنى  اخل��ض،  من  امل�ضن�عة 

“الأر�ض املربعة  اأهل �ضكاكا قام�ا بتقطيع  اأن 

باأ�ضيجة  م�ضيجة  بال�ضعري  امل��زروع��ة  ال�ضكل 

امل��ج��دول��ة،  النخيل  اأغ�����ض��ان  م��ن  م�ضن�عة 

وال�ض�ارع والأزقة اأنيقة ب�ضكل دقيق”.

وك��ذل��ك لح���ظ ج��م�����ض ب��ك��ن��غ��ه��ام اأن ج��ذوع 

“وملا  بالب�ضرة  البناء  يف  ت�ضتخدم  النخيل 

تبًعا  عالية  واأ�ضعارها  ن��ادرة  الأخ�ضاب  كانت 

ال�حيد  الن�ع  هي  النخيل  ج��ذوع  ف��اإن  لذلك، 

من الأخ�ضاب امل�ضتعملة يف البناء، وهي ب�ضبب 

طبيعة األيافها ل ميكن نحتها باأ�ضكال منتظمة 

تبدو  ولهذا  النجارة،  اأعمال  يف  للتفنن  طبًقا 

الأبنية، ب�ضبب انعدام احلجر والأخ�ضاب فيها، 

واهنة كئيبة املنظر”.

ولحظت مدام دي�لف�ا اأن “النخيل – زيادة 

اأخ��رى  جمة  ف�ائد  لها   – تلك  اأثمارها  على 

اإقامة الأبنية ومن  اإذ ي�ضتفاد من جذوعها يف 

اأوراقها يف �ضناعة احل�ضران واحلبال املحكمة 

والزنابيل”.

ــاءة  ــش و�الإ� للتدفئة  و�شيلة  �لنخيل 

و�إعد�د �لطعام

ت�����ض��ت��خ��دم ج����ذوع و���ض��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل كحطب 

اأ�ضا�ضي  ووق����د  والإن����ارة،  التدفئة  لأغ��را���ض 

الطينية  التنانري  يف  وخا�ضة  وال�ض�اء،  للطبخ 

التي ي�ضتهر بها الريف العراقي، فاأ�ضار �ضارل 

نخلة  “خميًما قرب جذع  اأقام  اأنه  اإىل  ه�بري 

رمبا جرفتها اأمطار غزيرة ذات ي�م اإىل هنا، 

�ضبيحة  ويف  ع�ضائنا.  لطه�  ا�ضتخدمناه  وقد 

الي�م التايل غادرنا هذا املخيم اجلميل حيث 

كان جذع النخلة اجلاف ل يزال يحرتق”. 

وذكر ي�لي��ض اأوبتنغ اأنه ورفاقه قد ا�ضتخدم�ا 

�ضعف النخيل لالإ�ضاءة ليال فقال “بعد غروب 

تتك�ن من  ال�ضهل جماعة  من  ال�ضم�ض، ح�ضر 

35 �ضيًفا، جل�ض�ا يف دائرة واحدة، يف الفناء. 

التمر،  من  كبرية  �ضحائف  ث��الث  لهم  وق��دم 

نخيل  ب�ضعفة  املكان  العبيد  اأح��د  اأ�ضاء  بينما 

م�قدة جيًدا من اأجل الأن�ض. كان ميكن للمرء 

ويف  تام”.  ب��ض�ح  واللحى  الأوج��ه  يراقب  اأن 

النريان،  “تالألأت  قد  اأن��ه  يذكر  اآخ��ر  م��ضع 

وك��ان  النخيل،  �ضعف  م��ن  اإ�ضعالها  مت  ال��ت��ي 

ال�ض�ء  كان  كذلك  القمر،  مع  �ضاحًرا  �ض�وؤها 

و�ضط  وجمالًيا  حًيا  انطباًعا  يعطي  وانعكا�ضه 

تلك املجم�عة املظلمة”. ولحظ وليد الزيدي 

“لأخ�ضاب  الفرن�ضي�ن  ال��رح��ال��ة  ا�ضتخدام 

ا”. ال�ضعف للتدفئة اأي�ضً

�لنخيل �أد�ة للقتال

للنخيل،  والغذائية  نظًرا لالأهمية القت�ضادية 

من  كن�ع  ي�ضتخدم  ك��ان  فقد  الذكر،  مر  كما 

العقاب ميار�ض �ضد املهزوم بتقطيع ما ميلكه 

اآن  الليدي  ذل��ك  اإىل  اأ���ض��ارت  وق��د  نخيل،  من 

بعدما  ر�ضيد  ابن  اأن  فذكرت  رحلتها  يف  بلنت 

نخيلها  بقطع  ق��ام  اجل���ف  اأه��ل  على  انت�ضر 

هذه  من  واح��دة  “ومبنا�ضبة  لتمردها  كعقاب 

اأ�ضجار  كبرًيا من  متعب عدًدا  التمردات قطع 

النخيل، وترك املدينة يف حالة ن�ضف خراب، 
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ارتفاًعا يف  اأك��ر  بالفعل  اأن احل��رارة  عبد اهلل 

كاف يف ال�ضيف منها يف اجل�ف، واأنه نادًرا ما 

متطر يف ال�ضتاء، وامل�ؤ�ضر الآخر لهذه احلرارة 

يكمن يف وج�د النخيل املزدهر متاًما يف كاف”. 

ال�ضيف  ف�ضل  “يف  البدو  اأن  ف���ردر  ذكر  وقد 

حيث ترتفع درجة احلرارة يبحث�ن عن ظل حتت 

�ضجرة نخل، اأو جمم�عة من اأ�ضجار النخيل، ويف 

ال�ضتاء والربد تراهم ي�ضع�ن للدفء حتت اأ�ضعة 

ال�ضم�ض يف الرمال”. “واأخرًيا ففي القرى ب�ضكل 

اأ�ضجار النخيل ملجًئا للعرب  خا�ض تعد ظالل 

الذين يلجئ�ن اإليها لنيل ق�ضط من الراحة بعيًدا 

عن اأ�ضعة ال�ضم�ض املحرقة”.

�لنخيل �شلعة جتارية

العربي،  اخلليج  على  تطل  التي  الب�ضرة  تعد 

واملنفذ ال�حيد للعراق، من اأهم م�اين ت�ضدير 

الب�ضرة  ���ض��ادرات  اإن  ب��ل  ال��ع��راق،  يف  التمر 

الذي  الرئي�ضي  الغذاء  التم�ر،  هي  الأ�ضا�ضية 

والهند،  اخلليج،  اأنحاء  جميع  اإىل  ير�ضل  كان 

يف  النخيل  دور   Carsten Nibur نيب�ر  يذكر 

التي  املناطق  “اأو�ضع  اأن  اإىل  في�ضري  التجارة، 

اأنحاء الب�ضرة  متتاز بخ�ضب طبيعي، تقع يف 

من  وكثري  النخيل...،  بزراعة  ت�ضتهر  وبغداد، 

اخل��ارج،  اإىل  ت�ضدر  املناطق  ه��ذه  منت�جات 

ل�ق�عها  مزدهرة  اخلارجية  جتارتها  اأن  كما 

بني الهند واإيران وتركية”.

وي�ضري باركلي رونكيري اإىل اأنك يف الك�يت “جتد 

يف هذا ال�ض�ق كل اأن�اع الب�ضائع: فاكهة معلبة، 

الذباب  ط��رد  جن��اح  دون  الباعة  يحاول  ومت��ر 

عنه” ولكنه ياأتيها من جن�ب العراق فالك�يت 

اأو  حدائق  اأي  دون  والبحر  ال�ضحراء  “بلد 
الذرة واخل�ضروات  وتاأتيها  م�ضاحات خ�ضراء، 

والتمر من الفاو واأماكن اأخرى، اإذ ل يرى فيها 

بها  ا  اأي�ضً ت�جد  ل  اأر�ض خ�ضراء مزروعة،  اأي 

�ضجرة واحدة اإذا ا�ضتثنينا بع�ض اأ�ضجار الأثل. 

وما عدا ال�ضباب الذين يعمل�ن يف البحر والبدو 

الزراعة  يعرف�ن  ل  وال��ذي��ن  يغ�ض�نها،  الذين 

بني  مكان طيني  من  اأك��ر  لي�ضت  الك�يت  ف��اإن 

ال�ضحراء والبحر”.

على  واحل�ض�ل  بالنتظار  ملزم�ن  فهم  ل��ذا 

اأعلى فائدة من ال��ضع القائم”.

وه� نف�ض ال�ضيء الذي اأ�ضار اإليه ي�لي��ض اأوبتنغ 

حينما حتدث عن واحة اجل�ف قائال “ا�ضتغل 

العائالت  منازعات  حائل  اأمري  الر�ضيد  طالل 

والقبائل بها، وبعد اأن �ضرب على اأوتار الرفق يف 

البداية، قام باإر�ضال عمه عبيد امللقب بالذئب 

 )1835 اأخ��رى عام  1855 )ويف رواي��ة  يف عام 

ومعه مدافع اإىل هناك فق�ضف الأ�ض�ار واملنازل، 

ا ممن كان�ا متمردين  وقطع روؤو�ض 85 �ضخ�ضً

اأ�ضجار  واقتلع  بهم،  ي�ضتبه  اأو حتى فقط ممن 

النخيل، وقد اأر�ضى على هذا النح� بالرغم من 

ومنذ  والنظام.  الهدوء  من  ن�ًعا  العنف  ذلك 

ذلك ال�قت تبعت اجل�ف منطقة �ضمر”.

باجل�ف  اقامته  اأثناء  م�زيل  األ�يز  لحظ  وقد 

املت�ضارعة  القبائل  ق��ي��ام  ال�ضرحان  ووادي 

اإحل��اق  لأج��ل  البع�ض،  بع�ضها  نخيل  بتقطيع 

ال�ضرر بالأعداء، فذكر اأنه اأثناء وج�ده باجل�ف 

اأن  يحاول  جانب  وكل  م�ضتمًرا،  القتال  “كان 
الب�ضاتني  اأ�ض�ار  بتدمري  بالآخر  ال�ضرر  يلحق 

وتقطيع النخيل”. 

�لنخيل م�شدر لال�شتظالل

ذي  للغذاء  م�ضدًرا  فقط  ميثل  ل  التمر  نخيل 

طاقة عالية ميكن تخزينه ونقله مل�ضافات ط�يلة 

ا يعترب م�ضدًرا للظل  عرب ال�ضحراء، بل واأي�ضً

واحل��م��اي��ة م��ن ري���اح ال�����ض��ح��راء، وم��ن اأجمل 

بها  وي�ضتمتع  ي��راه��ا  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل��ن��اظ��ر 

نظر  اإذا  النخيل،  �ضجرة  منظر  ه�  الإن�ضان، 

اإليها من الأ�ضفل اإىل الأعلى، حيث تظهر وكاأنها 

مظله تغطي اجلال�ض حتتها، وحتميه من حرارة 

ال�ضم�ض، وع�امل البيئة الأخرى. 

النخيل يف  اأن  اإىل  ه���ب��ري  ���ض��ارل  اأ���ض��ار  وق��د   

كاف يعمل على تخفي�ض درجة احلرارة قائال: 

ع�ضرة منها  حرارة  �ضباًحا  الرابعة  يف  “ق�ضت 
)الينابيع(، وجدت اأن معدل الأح�ا�ض املعر�ضة 

لل�ضم�ض يبلغ 50،24 درجة، ومعدل تلك املحمية 

فاإن  ثم  10،21 درج��ة. ومن  يبلغ  النخيل  حتت 

معدل حرارة املنطقة مرتفع جًدا. وقد اأكد يل 
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ثم نراه يف م��ضع اآخر عندما قام بزيارة للزلفي 

ملدينة  �ضغرية”  “�ضاحية  باأنها  ي�ضفها  التي 

الك�يت، لأجل معاينة رجل م�ضن مري�ض، يذكر 

يف  النخيل.  اأ�ضجار  من  خ�ضراء  “غابة  اأنها 

و�ضط تلك الغابة من النخيل تق�م بي�ت الزلفي 

“ودخلنا القرية من باب منخف�ض  وقالعها”، 

يف اأحد الأبراج املقامة ح�لها، ووجدنا اأنف�ضنا يف 

البداية و�ضط ف�ضحة، بها بع�ض اأ�ضجار النخيل، 

و”ت�جد  اخلربة”،  القدمية  البي�ت  وبع�ض 

جهتيها  يف  بالزلفي،  النخيل  ب�ضاتني  معظم 

الغربية واجلن�بية وحتيطها جدران من الطني 

ترتفع اإىل ثالثة اأمتار، يعل�ها �ضياج من �ضعف 

النخيل للحماية”.

اأن  دي�لف�ا  مدام  الب�ضرة لحظت  مدينة  ويف 

“التمر من حما�ضيل هذه املدينة املهمة الأخرى 
اإىل اخلارج  الأطنان  األ�ف  �ضن�ًيا  ي�ضدر منها 

ا، وهذه الثمرة الغريبة حت�ي �ضيًئا كثرًيا من  اأي�ضً

املادة ال�ضكرية، كما حت�ي مقادير من الكح�ل 

التي لها �ضهرة عاملية، لذا تك�ن لها اأ�ض�اق رائجة 

خارج البالد، فت�ضدر يف �ضالل واأقفا�ض ت�ضنع 

من اجلريد و�ضعف النخيل اللني، التي حتملها 

ال�ضفن ال�ضراعية والبخارية”. 

الب�ضرة  مناخ  اأن  درور  الليدي  لحظت  كما 

“الب�ضرة  لأن  النخيل  ل��زراع��ة  متاًما  مالئم 

معروفة ب�ضدة حرارة ال�ضم�ض، وحتى يف ال�ضتاء، 

الت�ضدير  مب��ادة  وجت���د  النخل  فيها  ينم�  ل��ذا 

الأوىل: التم�ر. اإن النخيل يج�د بكثري من ل�ازم 

احلياة، فه� غذاء بالدرجة الأوىل”.

�لنخيل دو�ء

طلع  اأن  احلديثة  الطبية  ال��درا���ض��ات  اأثبتت 

ويفيد  الأم��را���ض،  من  للعديد  عالًجا  النخيل 

الع�ضبي،  اجل��ه��از  �ضالمة  على  احل��ف��اظ  يف 

وي�ضاعد على ال�قاية من ت�تر الأع�ضاب، ومينع 

الل�ضان  ان�ضداد ال�ضهية، ويحافظ على �ضالمة 

�ضد  وي�ضتخدم  للكبد،  منظف  وه�  وال�ضفتني، 

وط��ارد  اله�ائية،  الق�ضاب  والتهاب  ال�ضعال 

للبلغم، كما اأنه مفيد يف زيادة حي�ية الدماغ، 

وتق�ية اجلهاز اله�ضمي، وقد قدم �ضكان وادي 

التي  الطبية  ال��ضفات  من  الكثري  الرافدين 

م�ضتقات  اأح��د  اأو  التمر،  تركيبها  يف  يدخل 

وع�ضر  والتقيحات،  القروح  عالج  يف  النخيل 

ويفيد  العلل.  من  وغريها  املعدة،  واآلم  الب�ل 

يحت�ي  اإذ  الن�ضاء،  من  احل�امل  خا�ض  ب�ضكل 

يف  الرحم  ع�ضالت  تق�ي  مقب�ضة  م��ادة  على 

الأ�ضهر الأخرية من احلمل فت�ضاعد الأم على 

بعد  احلا�ضل  النزف  وتقلل  ال���لدة،  م�اجهة 

الف�ائد  كل هذه  البدوي  اكت�ضف  وقد  ال�لدة، 

قبل اأن يت��ضل اإليها الطب احلديث، فا�ضتفاد 

من التمر يف عالج معظم اأمرا�ضه واأ�ضقامه. 

ملعاجلة  ت�ضلح  التي  الأدوي��ة  بع�ض  اأن  “كما 
يف  اكت�ضفت  قد  العي�ن،  واأمرا�ض  الروماتزم 

الزيت، جتعلها  ن�ضبة مهمة من  التمرة، وفيها 

ت�ضلح  ك��م��ا  ال�����ض��اب���ن،  ل�ضناعة  ���ض��احل��ة 

بالإمكان  اأن  وتبني  ال��ط��ع��ام،  زي��ت  لتح�ضري 

ا�ضتعمال الن�ى مادة اأولية للحرير ال�ضناعي”.

واأنتج البدوي من النخيل اأدوية واأدوات جتميل، 

ينتمي   Carlo Guarmant ج�ارماين  اأن  ومع 

على  جم��رًبا  ك��ان  فقد  الفكت�ري،  الع�ضر  اإىل 

انتقاد عادات العرب وتقاليدهم، فاتهم الرجال 

الن�ضاء  واتهم  وامل��ل��ذات،  الله�  يف  بالنغما�ض 

باأنهن للمتعة والرتف، ولكن ذلك مل مينعه من 

العرتاف باأن جمال ال�ضيدات العربيات ي�ضاهي 

جمال اأح�ضن ال�ضيدات يف كان�فا Kanova، واأن 

مبرهم  ويدهن  ولم��ع،  وط�يل  اأ�ض�د  �ضعرهن 

�ضجرة  �ضاق  حلاء  م�ضح�ق  من  مركب  عطري 

ذيل  من  امل�ضتخل�ض  ال�ضايف  والدهن  النخل، 

ال�ضاأن، فذكر اأن “�ضع�رهن ط�يلة جًدا، �ض�داء 

ملاعة بف�ضل مرهم عدمي الرائحة يقمن برتكيبه 

من الذرور الناعم جًدا املتخذ من حلاء النخيل، 

بغداد العثمانية  عام 1920م القفه و�ضيله نقل بني �ضفاف نهر دجله 1914م
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رمبا  اخل��روف،  اإلية  من  امل�ضفى  الدهن  ومن 

كان لهذا امل�ضتح�ضر التجميلي الب�ضيط والنقي، 

اإمكانية ر�ضم الب�ضمة على �ضفاه احلزينات من 

جميالت الغرب”.

اإحدى  زال��ت،  وما  النخلة،  كانت  وباخت�ضار، 

والإن�ضان  خا�ضة،  للعراقي  احلياة  مق�مات 

العربية  واجلزيرة  العربي  اخلليج  منطقة  يف 

تفا�ضيل  خمتلف  يف  باأجزائها  ودخلت  عامة، 

حياته، واأ�ضحت معلًما من معاملها، فا�ضتخدم 

جميع اأجزائها يف اأغرا�ض متعددة. حًقا... اإن 

النخلة هبة من امل�ىل – عز وجل – للب�ضرية 

تك�ن  اأن  ا�ضتحقت  لذلك  ال��زاخ��ر،  بعطائها 

اأ�ضط�رة الأجيال.

�مل�شادر و�ملر�جع باللغة �لعربية 

ال�ضعبي  ال��رتاث  ن�ضر:  الرحيم  عبد  �  اأحمد 
يف اأدب الرحالت، )الدوحة: مركز الرتاث 

اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�ض  ال�����ض��ع��ب��ي 

العربية، 1995(.

يف  الغربي�ن  الرحالة  حجر:  حمم�د  �  جمال 
احل��دي��ث،  الع�ضر  يف  الإ���ض��الم��ي  امل�����ض��رق 

اجلامعية،  امل��ع��رف��ة  دار  )الإ���ض��ك��ن��دري��ة: 

.)2008

من  احل��اج  رحلة  الربيعة:  اأحمد  بن  �  �ضعد 
الدار  )ب��ريوت:  احل��رام،  البلد  اإىل  الزبري 

العربية للم��ض�عات، 2011(.

قبل  العرب  ومعتقدات  اأديان  دغيم:  �  �ضميح 
اللبناين،  الفكر  دار  )ب���ريوت:  الإ���ض��الم، 

.)1995

�  عاطف حممد اإبراهيم؛ حممد نظيف حجاج 
رعايتها  زراعتها،  التمر...  نخلة  خليف: 

)الإ�ضكندرية:  العربي،  ال�طن  يف  واإنتاجها 

من�ضاأة املعارف، 1993(.

�  �ضحاتة اأحمد عبد الفتاح: م��ض�عة النخيل 
للن�ضر  الطالئع  دار  )ال��ق��اه��رة:  وال��ت��م���ر، 

والت�زيع، 2000(.

العراق،  تاريخ  يف  النخل  ال��ع��زاوي:  �  عبا�ض 
)بغداد: مطبعة اأ�ضعد، 1962(.

�  األ�يز م�زيل: يف ال�ضحراء العربية، رحالت 
ومغامرات يف �ضمال جزيرة العرب 1908-

1915، ترجمة عبد الإله املالح، )اأب� ظبي: 

هيئة اأب� ظبي للثقافة والرتاث، 2010(.

حياتي  وال��غ��رب:  ال�ضرق  �ضيمل:  م��اري  �  اآن��ا 
ال�ضالم  عبد  ترجمة  �ضرقية،   – ال��غ��رب 

للثقافة،  الأعلى  املجل�ض  )القاهرة:  حيدر، 

.)2004

العربية  رون��ك��ي��ري: ع��رب اجل��زي��رة  �  ب��ارك��ل��ي 
حممد  من�ض�ر  ترجمة  ج��م��ل،  ظهر  على 

العبيكان،  مكتبة  )ال��ري��ا���ض:  اخل��ري��ج��ي، 

.)1999

بغداد،  و�ضف  بكنكهام،  رحلة  �  بكنكهام: 
باأقالم  بغداد  ح��الوي،  علي  حممد  ترجمة 

رحالة، )لندن: دار ال�راق للن�ضر املحدودة، 

.)2007

�  تايلر: رحلة تايلر اإىل العراق، ترجمة بطر�ض 
)لندن:  العراق،  اأوروبي�ن يف  رحالة  حداد، 

دار ال�راق للن�ضر املحدود، 2007(.

العراق،  يف  ه�لندي  رحلة  اأنيه�لت:  �  تنك� 
يف  اأوروب��ي���ن  رح��ال��ة  ب�ضري،  م��ري  ترجمة 

العراق، )لندن: دار ال�راق للن�ضر املحدود، 

.)2007

الفرن�ضي  رحلة  تافرنييه:  بابتي�ضت  �  ج��ان 
تافرنييه اإىل العراق يف القرن ال�ضابع ع�ضر، 

فرن�ضي�ض،  وب�ضري  ع���اد،  ك�ركي�ض  ترجمة 

)ب�����ريوت: ال����دار ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م������ض���ع��ات، 

.)2006

�ضنة  ال��ع��راق  اإىل  رحلتي  بكنغهام:  �  جم�ض 
اجلزء  التكريتي،  طه  �ضليم  ترجمة   ،1816

الثاين )بغداد: مطبعة اأ�ضعد، 1969(.

اجلزيرة  و�ضط  بدو  هي�ض:  جاك�ب  �  ج�هن 
واأغ����ان(،  ح��ك��اي��ات  ت��ق��ال��ي��د-  )عادات– 

ترجمة حمم�د كبيب�، تقدمي حممد �ضلطان 

العتيبي )بغداد: دار ال�راق للن�ضر املحدودة، 

.)2010

ما�ضيها  التمر  نخلة  البكر:  اجل��ب��ار  �  عبد 
وح��ا���ض��ره��ا، )ب������ريوت: ال�����دار ال��ع��رب��ي��ة 

للم��ض�عات، 2002(.

العرب  ت��اري��خ  ن����ار:  �ضليمان  العزيز  �  عبد 
)القاهرة:  العراق،  الأول:  اجلزء  احلديث 

اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية، 1976(.

يف  والتم�ر  النخيل  ال��دب��اغ:  ال���ه��اب  �  عبد 
العراق، )بغداد: مطبعة �ضفيق، 1969(. 

�  عماد حممد ذياب احلفيظ: النخيل والتم�ر 
يف الرتاث العربي والإ�ضالمي، )عمان: دار 

الياق�ت للن�ضر والت�زيع، 2002(.

�  ع��ض البادي: الرحالة الأوروبي�ن يف �ضمال 
ووادي  اجل���ف  )منطقة  العربية  اجلزيرة 

الدار  )ب��ريوت:   ،1922-1845 ال�ضرحان( 

العربية للم��ض�عات، 2002(.

�  نائل حن�ن: �ضريعة حم�رابي، اجلزء الثاين، 
والن�ضر،  للطباعة  امل��ج��د  دار  )دم�����ض��ق: 

.)2005

ال��ت��م��ر غ���ذاء ودواء،  ال����رتك:  �  ن��ه��اد ف��ت��اح 
)القاهرة: �ضم�ض للن�ضر والت�زيع، 2008(.

مذكرات  يف  ب��غ��داد  ال��زي��دي:  كا�ضد  �  وليد 
املناهج  دار  )ع��م��ان:  الفرن�ضيني  الرحالة 

للن�ضر والت�زيع، 2009(.

�  ي��اق���ت احل��م���ي: معجم ال��ب��ل��دان، اجل��زء 
اخلام�ض، )بريوت: دار �ضادر، 1977(.

�  يحيى �ضامي: ال�ضرك اجلاهلي واآلهة العرب 
امل��ع��ب���دة، )ب����ريوت: دار ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي، 

.)1993

كتب معربة

�  الأب فيليب الكرملي: الرحلة ال�ضرقية لالأب 
بطر�ض  ترجمة   ،)1629( الكرملي  فيليب 

)لندن:  العراق،  اأوروبي�ن يف  رحالة  حداد، 

دار ال�راق للن�ضر املحدود، 2007(.

والفرات،  دجلة  �ضفاف  على  درور:  �  الليدي 
ال�راق  �ضركة  )لندن:  جميل،  ف���ؤاد  ترجمة 

للن�ضر املحدودة، 2008(.
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�  جيم�ض بيلي فريزر: رحلة فريزر اإىل بغداد 
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