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أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه اهلل" "عام 2019 " في دولة اإلمارات "عامًا للتسامح" بهدف ترسيخ 
التشريعات  من  مجموعة  خالل  من  مستدامًا  مؤسسيًا  عماًل  باعتبارها  التسامح  قيمة  وتأكيد  للتسامح  عالمية  عاصمة  اإلمارات  دولة 
والسياسات الهادفة إلى تعميق القيم والحوار وتقبل اآلخر واالنفتاح على الثقافات المختلفة خصوصًا لدى األجيال الجديدة بما تنعكس 
آثاره اإليجابية على المجتمع بصورة عامة. كما يعكس عام التسامح النهج الذي تبنته دولة اإلمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له 
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، في أن تكون جسر تواصل وتالقي بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة 
أثر التسامح، وتوسيع نطاق وفرص  إبراز  وقائمة على االحترام ونبذ التطرف وتقبل اآلخر. كما أن رسالتنا إلى العالم في هذا العام هي 
التواصل والحوار. ضمن رؤية واضحة لتكريس الجهود من أجل بناء مجتمع متسامح، يؤمن بأهمية التواصل اإلنساني. تهدف إلى ترسيخ 

قيمة التواصل والتعايش في المجتمع. وتقديم النموذج اإلماراتي في التسامح للعالم لتصبح جزءاً من الفضائل المجتمعية.
شكلت دولة اإلمارات منذ تأسيسها نموذجًا يُحتذى في التسامح، فهو بالنسبة لنا تجسيد لقيم شعب اإلمارات في السالم واإلنسانية 
عمل  إطار  ووضع  المؤسسات  ضمن  التسامح  قيم  ومأسسة  إدراج  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وعملت  واالحترام.  والتعايش 
مؤسسي مستدام في الدولة. من خالل سبعة محاور هي تركز على االنفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تشارك 
فيه فئات المجتمع كافة، باإلضافة إلى التعليم والثقافة، وفي مكان العمل، ووسائل االعالم، مع وضع السياسات وإصدار التشريعات 
منها  والتي  العام  مستهدفات  أهم  كأحد  والحضارات  الثقافات  على  واالنفتاح  التسامح  قيم  استدامة  تضمن  التي  التنفيذية  واللوائح 

قانون تعدد الثقافات، وقانون مكافحة التمييز والكراهية.
إن اختيار شجرة "الغاف" كرمز لعام التسامح بسبب أهميتها الكبيرة كشجرة محلية، ترتبط بالتراث الشعبي والبيئي باإلمارات. ألنها رمز 
الستقرار الصحراء وشاهدة على العادات القديمة. فقد أعطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان شجرة "الغاف" أهمية كبيرة 
تحت أشجار  االجتماعية  المجتمع حياتهم  أفراد  غالبية  الدولة. مارس  أنحاء  الغاف في جميع  تحظر قطع شجرة  وأصدر قوانين وأنظمة 

الغاف لمناقشة مسائل حياتهم، ونقطة محورية للتجمع والتعايش.
نحن في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والتزامًا بنهج القيادة فإننا نقدر عاليًا الدور الكبير الذي لعبته شجرة الغاف عبر 
السامية.  القيم  الغاف ليست مجرد شجرة عادية، بل هي منظومة من  بين الشعوب والحضارات. فشجرة  للتعايش  رمزاً  التاريخ بصفتها 
وهناك عالقة أزلية حميمة بين اإلنسان وشجرة الغاف َقلَّ أن نجدها في أي شجرة أخرى، فشجرة الغاف لها رمزية خاصة في الحياة الدينية، 
والثقافية، واالقتصادية، واالجتماعية، للشعوب. ساهمت في تعزيز الهوية الوطنية واالجتماعية لعدد من الشعوب والحضارات في كثير 

من دول العالم وتكريس السالم االجتماعي بين األمم.

شجرة الغاف رمز التعايش بين الشعوب



التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 
العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على  الزراعي  واالبتكار 
وإنتاج  النخيل  وزراعة  الزراعي  االبتكار  مجال  في  المتخصصية 
اإلخوة  العالم فإننا ندعو  المعنية حول  التمور في كافة األوساط 
الشجرة  ومحبي  والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين 
المباركة المساهمة باللغتين العربية واالنكليزية في الشؤون ذات 
وقاية،  )زراعة،  حيث  من  التمر  نخيل  وشجرة  الزراعي  باالبتكار  الصلة 
إرشادات  المحصول،  جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية، 
المواد  تكون  أن  على   ).  .  . تسويق  غذائية،  صناعات  تراثية،  صناعات 

مطابقة لمعايير النشر الواردة بالمجلة .
شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة

للتواصل ترسل المواد العلمية باسم مدير التحرير 
عبر البريد االلكتروني التالي:

magazine@kiaai.ae

دعوة للباحثين والكتاب
والمهتمين بزراعة النخيل



شجرة نخيل التمر هي من أقدم األشجار التي عرفها اإلنسان على وجه األرض، حيث أكدت الكشوف األثرية أن عمر هذه الشجرة يربو 
على أربعة آالف عام، وأن بالد الرافدين وشبه الجزيرة العربية هما الموطن األصلي، حيث ينمو فيها أفضل أنواعها. فاحتلت النخلة 
مكانة خاصة ومميزة عند اإلنسان العربي، وأضحت جزءاً من موروثه الثقافي واالجتماعي، وبمرور الزمن تغلغلت النخلة في حياة 
الناس لدرجة كبيرة، لذا نجدها في تفاصيل حياتهم فهي في طعامهم وشرابهم ومسكنهم وعملهم والمهن التي يقومون 
وترحاله،  حله  في  مكوناتها  بكل  اإلنسان  رافقت  فالنخلة  اليومية.  حياتهم  مفردات  من  وغيرها  المنزلية  أدواتهم  في  حتى  بها 

استضافت اإلنسان وأعطته السكينة والهدوء، إنها بحق رمزٌ للحياة والعطاء.
ويعود سبب تشبيه النخلة باإلنسان لكثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، وأن ثمرها يؤكل رطبًا وتمراً، وهو غذاء ودواء، وقوت 
وحلوى، وشراب وفاكهة. وجذوعها تستخدم للبناء. ومن ليفها الحبال وغيرها، ثم نواها علف لإلبل، كما تدخل في األدوية واألكحال. 
والنساء في الماضي استغلت السعف في صناعة السالل والصناديق وأدوات الزينة مثل الجفير، الذي تلفه المرأة بصورة دائرية 
الكبيرة  األشياء  تصنيع  الرجال في  دور  ويأتي  األطعمة وغيرها.  النخيل وحفظ  األتربة واألسمدة وثمار  لنقل  مجوفة، ويستخدم 
أو التي تحتاج إلى جهد أكبر مثل العريش، وهو بيت أو غرفة تتكون من أربعة جذوع مرتكزة على األرض ويغطى الجزء العلوي 
العريش بمجموعة من جريد  الليف. كما صنعوا  المصنوعة من  بالحبال  السعف  ربط مجموعة من  يتم  بالسعف، حيث  والجوانب 
سعف النخيل الجاف يتم ربطها على شكل صفوف متراصة. ويستخدم لبناء سقف المنزل. وغيرها من األمور التي ال يمكن حصرها. 
فكلما نظر أجدادنا للنخلة شعروا بحب عميق نحوها يتجدد مع األيام. وهذا الحب يتجدد فينا لما تمثله الشجرة المباركة من رمزية 

عالية في العطاء الالمحدود على مختلف األصعدة.
من هنا تأتي أهمية النخلة ودورها الكبير في حياة أهل اإلمارات والخليج العربي. وال يمكن القول إن النخلة فقدت مكانتها حاليًا 
المنتجات  بين  الريادة  موقع  أخذت  بل  عنها.  بدياًل  الصناعية  المنتجات  حلت  أن  بعد  الحياتية.  لألدوات  كمنتج  دورها  فقدت  ولكنها 
الزراعية بصفتها أحد أهم عناصر األمن الغذائي بالعالم بحسب توصيف معالي الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة 
الحارة  المناطق  في  عيشهم  وسبل  البشر  حياة  دعم  في  طويل  تاريخ  التمر  لنخيل  بأن  )الفاو(  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية 
الريفية، ويساهم بشكل كبير في االقتصاد الوطني  والقاحلة. كما أنه مصدر أساسي للدخل واألمن الغذائي في المجتمعات 
لبلدان منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا. وينطبق هذا فعليًا وباألخص على المنطقة العربية التي تقدم 77 % من إنتاج التمر 

في العالم، وكذلك 69% من الصادرات العالمية للتمر.

كلمتنا
النخلة رمٌز للحياة والعطاء الالمحدود

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي - املشرف العام
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معايير النشر بالمجلة
1- أن يكون المقال أو البحث جديد، ومخصص لمجلة الشجرة 

المباركة.
الكتابــة وفــق منهــج علمــي موثــق  االلتــزام بمعاييــر   -2
بالمصــادر. وال يقــل عــدد كلمــات المقــال عــن 3000 - 2000  

ــة. كلم
حد   )jpg( بصيغة  مقال  لكل  مناسبة  أصلية  صور  ترفق   -3

Digital-High resolution 1000 لكل صورة KB أدنى
4- المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت، ألصحابها 

سواء نشرت أم لم تنشر.
مع  شخصية  صورة  العلمية  المادة  مع  الكاتب  يرسل   -5
الهاتف  ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا  الذاتية  سيرته 

والبريد االلكتروني وصندوق البريد.
6- المقاالت المنشورة بالمجلة تعبر بالضرورة عن آراء الكاتب 

وال تلزم إدارة الجائزة.
7- ترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع العتبارات فنية.

واالبتكار  النخلة  محبي  لجميع  مفتوحة  المجلة  صفحات   -8
الزراعي بالعالم لتوطين المعرفة وبناء مجتمع مستدام.

أي  في  المنشورة  المقاالت  بصور  التصرف  حق  للجائزة   -9
عدد الحق.

مراسالت المجلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية باسم مدير التحرير عبر 

البريد اإللكتروني:
magazine@kiaai.ae / kiaaimedia@gmail.com



أوجه الشبه

بين النخلة واإلنسان

اإلمـــارات ترســـل بـــذور النخيـــل إلـــى 

ــة ــاء الدوليـ ــة الفضـ محطـ
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في أول تجربة علمية بحثية من نوعها بالعالم

اإلمارات ترسل بذور النخيل 
إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة اإلمارات للفضاء عن إرسال بذور من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية خالل األيام القليلة 
تجربة  في  مستقباًل،  المريخ  كوكب  في  زراعتها  إمكانية  وبحث  الفضاء  ببيئة  تأثرها  مدى  لدراسة  المقبلة، 
في  والزراعة  األغذية  كلية  مع  بالتعاون  تنظيمها  يجري  العالم  في  نوعها  من  األولى  هي  بحثية  علمية 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة وشركة »نانو راكس«. وسيكون اإلطالق من قاعدة »كيب كنافيرال« بوالية 
فلوريدا في الواليات المتحدة األميركية، وذلك على متن صاروخ »فالكون 9« الذي سيحمل مركبة »دراغون« 

التابع لشركة »سبيس أكس«، في المهمة رقم 18 لتزويد محطة الفضاء الدولية بالمؤن. 

المشـــروع يهـــدف الـــى 

بحـــث امكانيـــة زراعـــة 

علـــى  النخيـــل  اشـــجار 

كوكـــب المريـــخ

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي8

المجلد الحادي عشر - العدد 02
ذو الحجة 1440 هجري - أغسطس 2019 ميالدي

مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور
تصدر عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

رخصة رقم 1/107006/29505
المجلس الوطني لالعالم - ابوظبي 

الرقم الدولي للتصنيف
ISBN-978-9948-15-335-112
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كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة متوفرة على الموقع 
االلكتروني لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

www.kiaa i .ae  

اقرأ في هذا العدد

أعلنت وكالة اإلمارات للفضاء عن إرسال بذور من شجرة النخيل 
إلى محطة الفضاء الدولية خالل األيام القليلة املقبلة، لدراسة 
كوكب  يف  زراعتها  إمكانية  وبحث  الفضاء  ببيئة  تأثرها  مدى 
املريخ مستقباًل، يف جتربة علمية بحثية هي األولى من نوعها 
يف العالم يجري تنظيمها بالتعاون مع كلية األغذية والزراعة يف 

جامعة اإلمارات العربية املتحدة وشركة »نانو راكس«.



احتفـــاالت  تحيـــي  الـــكارو  مواكـــب 

»أزجـــار أن تينـــي« فـــي ســـيوة
النخلة والمرأة..

رمز الحياة والعطاء

الســـودانيون وشـــجرة النخيـــل 

عالقـــة أزليـــة حميميـــة

التشابه والمشترك

بين اإلنسان ونخلة التمر

101

السودانيون وشجرة النخيل
عالقة أزلية حميمية

تشكل شجرة النخيل إرثًا ثقافيًا وحضاريًا عند السودانيين بجذورها الضاربة في القدم منذ آالف السنين، فهي 
3000 ألف سنة في شمال البالد الذي يمثل إمتداداً  من أقدم األشجار البستانية التي أُدخلت السودان منذ 
طبيعيًا لمناطق زراعة النخيل الممتدة من الشمال األفريقي وحتى جنوب قارة آسيا، وارتبطت النخلة بالعديد 
من العادات والتقاليد التي تُمارس في مختلف انحاء السودان؛ حيث تمثل ريعًا مستدام يرتبط بإنسان المنطقة 
لتعزيزها للقيم االقتصادية واالجتماعية ولدورها في المجتمعات الريفية وتتويجها رمزاً للجود والكرم وللمحبة 
والسالم والطمأنينة بأثر رجعي ومستقبلي في أفئدة الشعوب ولتتفرد بالتالي بعالقة أزلية وحميمية مع  

السودانيين على مدى األزمان. 

أمل عبد الحميد علي أحمد
amelgimish@gmail.com

صحفية وباحثة بوكالة السودان لألنباء

البلـــح  الســـودان  فـــي 

والقــمـــــح وســــعـــــف 

النخيـــل هدايـــا الســـام 

والتســـامح

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي100

النخلة في اإلرث السوداني

التتويج  بعادات  النخيل  شجرة  ارتبطت 
البحوث  أثبتت  القدمية، حيث  باملمالك 
النخيل  أغصان  استخدام  األيكولوجية 
يف عهد امللكة شنكر خيتو التي حكمت 
قبل   145 إلى   165 يف  مروي  مملكة 
وهي  لها  أثر  على  ُعثر  وقد  امليالد، 
اآللهة  رمز  العقرب  ميثل  تاجا  ترتدي 
ايزيس، حيث جلست على العرش الذي 
اتخذ شكل أسد وهي حتمل لواء بيمينها 

خلفها  ومن  بيسارها،  النخيل  وغصن 
إيزيس  اآللهة  أمام  العرش  ولي  جلس 
بيديها املجنحتني كرمز لتوفير احلماية 
الذي  النخيل  غصن  ويرمز  لألميرة)1(، 

حتمله امللكة بيسارها للحياة.
يف  مميزاً  دوراً  النخيل  شجرة  وتلعب 
املختلفة  دورات احلياة  عادات وطقوس 
الوفاة،  وحتى  امليالد  منذ  للسودانني 
الُعرس  مراسم  يف  استخداماتها  فنجد 
واألكالت  واملوت،  واخلتان  والنُفاس 
الشعبية، كما ترتبط باستخدام أساليب 

بالطب  يعرف  ما  أو  الشعبي  العالج 
البديل وبالكثير من العادات االجتماعية 
واالقتصادية التي حترص عليها األسر، 
فمن عادات املرأة النوبية يف تلك املناطق 
والذي  اجلديد  للمولود  األربعني  طقس 
يحرص سكان أغلب املناطق النيلية على 
ممارسته فإذا وضعت املرأة مولودها ال 
أربعني  تكمل  أن  قبل  البيت  من  تخرج 
يبدأ  األربعني  اليوم  عشية  ويف  يوماً، 
نهر  إلى  أمه  وحتمله  باملولود  االحتفال 
النيل لتقوم بغسله هناك وفقاً للطقوس 

عدسة: محمد الهاجري
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التشابه والمشترك
بين اإلنسان ونخلة التمر

نخلة التمر  رمز الحياة، بل شجرة الحياة Tree of life، وأّول القاطنين على األرض استضافت اإلنسـان بل هي 
رفيقة دربه، منحته مفردات للحياة وعلمته الصبر والعطاء، تميزت حياتها بالسكينة والهدوء والصبر والعطاء 
تنمو  المنثور،  المتهدل  الباسق وشعرها  الممشوق وطولها  األخاذة وقوامها  بجاذبيتها  الالمحدود، تسحرك 
إليها اطمئنان، والبعد عنها مكابدة،  النظر  وتكبر بصمت دون ضجيج، ال تموت إال بعد عمر مديد من العطاء، 
خضرة أوراقها تمنح الصـفاء والنقاء، والوفاء والهناء، وثمارها تمنح الغذاء والدواء والشفاء، أسرارها كالبحر 
إال  بعد  يُكَشف  لم  بعيدة  معاِنيها  األلوان،  روعة  تدركوا  أن  لكم  ألوانها  من  والمعرفة،  الحكمـة  بوابل  زاخرة 
اليسير منها، هي صديقة الغيث، وعاشقة للشمس، تغزل وتغنى بها وبثمارها شعراء العرب قديمًا وحديثًا 
ونادراً ما تجد شاعراً  لم يذكر النخلة في إحدى قصائده على مر الزمان من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث، 
أنتم تعرفون هذه الشجرة كثيراً فهي تعيش معكم وتعيشون معها، هي صابرة مقاومة معطاءة حتى 

في أقسى الظروف.

أ. د. عبد الباسط عودة ابراهيم
abdulbasit1956@gmail.com

خبير بستنة النخيل
املديرية العامة ملشروع زراعة املليون نخلة

سلطنة عمان

أول  مــن  الحـيـــاة فهـي  بــدأت  بهــا   

مخلوقـــات الكــون، خلقــت مـع أبـو 

السـام(  )عليـه  آدم  سـيدنا  البشـر 

األميـن )ص(  الرسـول  قـال عنهـا  لـذا 

)أكرموا عمتكـم النخلة فإنها خلقت 

آدم( منـه  الـذي خلـق  الطيـن  مـن 
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في أول تجربة علمية بحثية من نوعها بالعالم

اإلمارات ترسل بذور النخيل 
إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة اإلمارات للفضاء عن إرسال بذور من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية خالل األيام القليلة 
تجربة  في  مستقباًل،  المريخ  كوكب  في  زراعتها  إمكانية  وبحث  الفضاء  ببيئة  تأثرها  مدى  لدراسة  المقبلة، 
في  والزراعة  األغذية  كلية  مع  بالتعاون  تنظيمها  يجري  العالم  في  نوعها  من  األولى  هي  بحثية  علمية 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة وشركة »نانو راكس«. وسيكون اإلطالق من قاعدة »كيب كنافيرال« بوالية 
فلوريدا في الواليات المتحدة األميركية، وذلك على متن صاروخ »فالكون 9« الذي سيحمل مركبة »دراغون« 

التابع لشركة »سبيس أكس«، في المهمة رقم 18 لتزويد محطة الفضاء الدولية بالمؤن. 

المشـــروع يهـــدف الـــى 

بحـــث امكانيـــة زراعـــة 

علـــى  النخيـــل  اشـــجار 

كوكـــب المريـــخ

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي08
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وجــرى إيصــال نــوى النخيــل إلــى منصــة 
اإلطــاق مــن قبــل »بريــد اإلمــارات«، 
اإلطــاق  عمليــة  جتــري  حــن  يف 
يف  راكــس«  »نانــو  شــركة  قبــل  مــن 
التــي  آكــس«  »ســبيس  اتفاقيــة  إطــار 
وقعتهــا مــع وكالــة الفضــاء األميركيــة 
»ناســا«، كمــا ستشــرف الشــركة علــى 
عمليــات الســامة وتســجيل البيانــات 
واإلطــاق والتشــغيل للتجربــة، والتــي 
ستشــمل إمكانيــة تأقلــم هــذه النبتــة مــع 
ظــروف انعــدام اجلاذبيــة يف الفضــاء. 
إرســالها  التــي ســيتم  النبتــة  وســتعود 
ــاء مــن إجــراء  ــد االنته ــى احملطــة عن إل
لزراعتهــا  وذلــك  عليهــا،  التجــارب 
البحــث  بهــدف  األرض  علــى  مجــدداً 
العلميــة  التجــارب  وإجــراء  والتحليــل 
وتدويــن الفروقــات التــي أثــرت عليهــا 
ــا يف الفضــاء. ــي قضته ــرة الت بعــد الفت
وتأتــي التجربــة ضمــن مشــروع »جتربــة 
يســعى  الــذي  الفضــاء«  يف  النخلــة 
شــجر  زراعــة  إمكانيــة  إلــى  للوصــول 
املريــخ،  كوكــب  ســطح  علــى  النخيــل 
مــن خــال إرســال بــذور هــذه الشــجرة 
الفضــاء  محطــة  إلــى  أولــى  كمرحلــة 
عليهــا،  االختبــارات  إلجــراء  الدوليــة 
يف  لزراعتهــا  املريــخ  كوكــب  إلــى  ثــم 
مراحــل مســتقبلية. ومت اختيــار شــجرة 
ــدى شــعب  ــل ملكانتهــا ورمزيتهــا ل النخي
اإلمــارات عامــة وللمغفــور لــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل 
ثــراه« خاصــة، حيــث اهتــم بهــا، وحــرص 
علــى تطويــر زراعتهــا حتــى أصبحــت 
اإلمــارات مــن بــن أعلــى الــدول مــن 

ــوع مــن األشــجار. ــث عــدد هــذا الن حي
ــر  ــد الهاشــمي، مدي ــور خال وقــال الدكت
وكالــة  يف  الفضائيــة  املهمــات  إدارة 
القطــاع  »وصــل  للفضــاء:  اإلمــارات 
الفضائــي الوطنــي إلــى مراحــل متقدمــة 
أعقــد  إطــاق  علــى  قــادراً  جتعلــه 
هــذا  يف  وأصعبهــا  البحثيــة  املشــاريع 
الــدور  املشــروع  هــذا  ويؤكــد  املجــال، 
الفاعــل الــذي تلعبــه دولــة اإلمــارات يف 
وتطورهــا  الفضائيــة  األبحــاث  مجــال 
بالفائــدة  يعــود  مبــا  املجــال  هــذا  يف 
علــى البشــرية. ويأتــي هــذا املشــروع 
االســتراتيجية  املســتهدفات  ضمــن 
والراميــة  للفضــاء  اإلمــارات  لوكالــة 
العلمــي يف  البحــث  إلــى دعــم عمليــة 
مجــال الفضــاء بالدولــة، كمــا يعــزز مــن 
ــاء الشــراكات  ــد بن ــى صعي جهودهــا عل

والعامليــة«.  احملليــة 
بــدوره، قــال عبــداهلل محمــد األشــرم، 
بريــد  ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
اإلمــارات بالوكالــة: »يثبــت هــذا املشــروع 
املكانــة التــي وصلــت إليهــا دولــة اإلمارات 
ونحــن  الفضائيــة،  األبحــاث  قطــاع  يف 
فخــورون بالتعــاون مــع وكالــة اإلمــارات 
العلميــة  التجربــة  هــذه  يف  للفضــاء 
الطموحــة، خاصــة ملــا ترمــز إليــه أشــجار 
بثقافتنــا  الوثيــق  وارتباطهــا  النخيــل 
وتراثنــا، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــذا 
املشــروع ينســجم مــع التزامنــا املتواصــل 
إلــى  الراميــة  الوطنيــة  اجلهــود  بدعــم 
تعزيــز ثقافــة االبتــكار وحتقيــق التميــز 
هــذه  نتائــج  إلــى  ونتطلــع  والريــادة، 

وجناحهــا«. التجربــة 

الزعابــي  راشــد  قــال  جانبــه،  مــن 
وصاحــب  املشــروع  علــى  املُشــرف 
مــع  املشــروع  هــذا  »ينســجم  الفكــرة: 
أطلقتهــا  أخــرى  ومبــادرات  مشــاريع 
ــا  ــارات يف هــذا اإلطــار، منه ــة اإلم دول
مشــروع »املريــخ 2117« ومشــروع مدينــة 
املريــخ العلميــة الــذي تعمــل الدولــة مــن 
خالــه علــى محــاكاة ظــروف العيــش 
علــى ســطح املريــخ، مــن بينهــا تأمــن 
الغــذاء وامليــاه واســتدامة هــذه املــوارد«.
املصــدر: جريــدة االحتــاد: أبوظبــي 21 

يوليــو 2019

وصل القطاع الفضائي 

الوطني إلى مراحل 

متقدمة تجعله قادرًا 

على إطالق أعقد 

المشاريع البحثية 

وأصعبها في هذا 

المجال، ويؤكد هذا 

المشروع الدور الفاعل 

الذي تلعبه دولة 

اإلمارات في مجال 

األبحاث الفضائية 

وتطورها في هذا 

المجال بما يعود 

بالفائدة على البشرية
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يف  مشـاركتها  خـال  للفضـاء  اإلمـارات  وكالـة  اسـتعرضت 
فعاليـات النسـخة السادسـة مـن مهرجان ليـوا عجمان للرطب 
كوكـب  سـطح  علـى  النخيـل  زراعـة  إمكانيـة   ،2019 والعسـل 
املريـخ مـن خـال إرسـال بـذور هـذه الشـجرة كمرحلـة أولـى 
إلـى محطـة الفضـاء الدوليـة، إلجـراء االختبـارات عليهـا، ثـم 
إلى كوكب املريخ لزراعتها يف مراحل مسـتقبلية. وشـهد جناح 
الـزوار واملهتمـن  مـن  كبيـراً  اقبـاالً  للفضـاء  وكالـة اإلمـارات 
مبجـال الزراعـة والفضـاء مـن مختلـف إمـارات الدولـة ودول 

اخلليـج علـى مـدار ايـام املهرجـان.
واكـد راشـد الزعابـي املُشـرف علـى مشـروع وصاحـب فكـرة 
“جتربـة النخلـة يف الفضـاء” يف تصريـح لوكالـة أنبـاء اإلمارات 

امكانيـة  لتجربـة  النخيـل  شـجرة  اختيـار  جـرى  أنـه  /وام/ 
اإلمـارات  لـدى شـعب  ورمزيتهـا  ملكانتهـا  املريـخ  زراعتهـا يف 
عامـة وللمغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان خاصة، 
إذ اهتـم بهـا، وحـرص علـى تطويـر زراعتهـا حتـى أصبحـت 
مـن  النـوع  لهـذا  امتـاًكا  الـدول  أعلـى  بـن  مـن  اإلمـارات 

األشـجار.

وأوضح الزعابي إن اختيار كوكب املريخ لتجربة امكانية زرعة 
النخيـل علـى سـطحه نظـرا الن بيئـة هـذا لكوكب مشـابهة إلى 
حـد مـا للبيئـة التـي تزرع وتنمو بها شـجرة النخيل ومن املمكن 

ان تتأقلم شـجرة النخيل مع بيئة ذلك الكوكب.
للفضـاء  اإلمـارات  وكالـة  اسـتراتيجية  أن  علـى  الزعابـي  وأكـد 
تهـدف إلـى دعـم عمليـة البحث العلمي يف مجال الفضاء بالدولة، 
وتعزيز جهود الدولة على صعيد بناء الشـراكات احمللية والعاملية 
لتحقيـق األمـن الغذائـي علـى األرض.. ويف الفضاء أيضاً. أعلنت 
وكالـة اإلمـارات للفضـاء إرسـال بـذور مـن شـجرة النخيـل إلـى 

محطـة الفضـاء الدوليـة خـال األيـام القليلـة املقبلـة.
وكانـت وكالـة اإلمـارات للفضـاء قـد أعلنـت يف يوليـو املاضـي 
الفضـاء  إلـى محطـة  النخيـل  مـن شـجرة  بـذور  إرسـال  عـن 
الدوليـة لدراسـة مـدى تأثرهـا ببيئـة الفضـاء، وبحـث إمكانيـة 
زراعتهـا يف كوكـب املريـخ مسـتقبًا، يف جتربـة علميـة بحثيـة 
هـي األولـى مـن نوعهـا يف العالـم، يتـم تنظيمهـا بالتعـاون مـع 
كليـة األغذيـة والزراعـة يف جامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 

وشـركة “نانـو راكـس”.

إضــــــــــاءة

 خالل مهرجان »ليوا عجمان للرطب« 2019

»اإلمارات للفضاء« تستعرض إمكانية زراعة 
النخيل في المريخ



أوجه الشبه
بين النخلة واإلنسان

إن المتأمل في حياة النخيل يجدها كحياة اإلنسان، وطبائعها كطبائعه، وهما سواء في العطاء والمعاملة 
بين سائر  اآليات والعجائب ما يبهرك، ولذلك اشتد شبهها  آيات اهلل تجد فيها من  ومقدار األجل، فهي إحدى 
األشجار باإلنسان خصوصًا بالمؤمن كما ورد عن النبي )صلى اهلل عليه وسلم( وذلك كما جاء في حديث إبن 
عمر قال رسول اهلل: »إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وأنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس 
في شجرة البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اهلل: قال هي 

النخلة«. أخرجه البخاري ومسلم.

أ.د. رمزي عبد الرحيم أبو عيانة
ramzy200@hotmail.com

مدير الشئون الفنية والدراسات ومدير اإلنتاج
إدارة القطاع الزراعي بإدارة أوقاف صالح الراجحي - اململكة العربية السعودية

قلـــب النخلـــة )الجمـــارة( 

قلــــــوب  أطيــــــب  مـــن 

األشــــــــجــــار وأحـالهـــــا 

ـــت  ـــة خص ـــذه الخاصي وه

بهـــا دون ســـائر الشـــجر... 

كذلـــك قلـــب المؤمـــن 

ــوب ــب القلـ ــن أطيـ مـ
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النخلـة  بـن  الشـبه  أوجـه  يلـي  وفيمـا 
واإلنسـان:

تتســـاقط  فـــا  لباســـها:  دوام  أواًل: 
أوراقهـــا عنهـــا صيفـــاً وشـــتاًء، حيـــث أنهـــا 
مـــن األشـــجار مســـتدمية اخلضـــرة... 
لبـــاس  عنـــه  يـــزول  ال  املؤمـــن  كذلـــك 
ربـــه  يلقـــى  حتـــى  وزينتهـــا  التقـــوى 

وتعالـــى. ســـبحانه 

أنهـا  العجائـب  مـن  التلقيـح:  ثانيـًا: 
ليسـت كاألشـجار يف مسـألة التلقيـح بـل 
يأخـذ  أن  التوبيـر  مـن  والبـد  توبـر  أنهـا 
حبـوب  أو  الذكريـة  الشـماريخ  املـزارع 
ويضعـه يف  )الفحـل(  الذكـر  مـن  اللقـاح 
الشـماريخ األُنثويـة للنخلـة... واألعجـب 
أن رائحة طلع فحل النخيل تشـبه رائحة 

الرجـل. مـاء 

ثالثــًا: الصبــر علــى الريــاح واجلهــد: 
مــن العجيــب أن بعــض النخــات متيــل 
مــن  رأســها  يقتــرب  حتــى  الريــح  مــع 
فينتصــب  جذعهــا  يعــود  ثــم  األرض 
قائمــاً، ثــم تنحنــي إلــى اجلهــة املقابلــة 
مــرة ثانيــة وتســتمر يف متايلهــا وتأودهــا 
مــرات ومــرات، ال يضرهــا ذلــك شــيئاً 
واجلديــر  الريــاح،  جتاذبتهــا  مهمــا 
وتصبــر  العطــش  تتحمــل  أنهــا  بالذكــر 
عليــه وليــس مــن الشــجر مــا يفعــل هــذا 
إال النخلــة... ويف هــذا شــبه باإلنســان 
يف بقائــه وتوازنــه وقدرتــه علــى اإلنحنــاء 
أو اإلعتــدال مــع صغــر املســاحة التــي 
تطأهــا قدمــاه وصبــره علــى البــاء ال 

األعاصيــر. أو  الريــاح  تزعزعــه 
عدسة: محمد الهاجري
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أصلهـا  النخلـة  أصلهـا:  ثبـات  رابعـًا: 
ثابت يف األرض ومسـتقرة فيها، وليسـت 
التـي اجتثـت مـن فـوق  مبنزلـة الشـجرة 
األرض مالها من قرار... كذلك اإلنسـان 

ميتـاز بصفـة الثبـات واالعتـدال.

متتـاز  ثمارهـا:  أهميـة  خامسـًا: 
ثمارهـا باحلـاوة وكثـرة املنافـع والفوائد 
سـواء علـى أنواعهـا املختلفـة أو صورهـا 
منصـف،  )بسـر،  املتنوعـة  وأشـكالها 
رطـب، جـاف( أو املعجنـات التـي تدخـل 
فيـه كاحللويـات أو الصناعـات التي تقوم 
وال  اإلنسـان  كذلـك  كاخلـل...  عليهـا 
سـيما املؤمـن طيـب الـكام طيـب العمـل 

ولغيـره. لنفسـه  املنفعـة  فيـه 

علـى  احلصـول  سـهولة  سادسـًا: 
تنـاول  بسـهولة  النخلـة  متتـاز  ثمارهـا: 
فـإن  بيسـر  عليـه  واحلصـول  ثمارهـا 
كانـت قصيـرة ال يحتـاج مجهـود للصعـود 
عليهـا، وإن كانـت طويلـة فالصعـود عليها 
سـهل مقارنـة بصعـود األشـجار األخـرى، 
فتراهـا باسـقة ذات درج يسـهل الصعـود 
سـهل  خيـره  املؤمـن  كذلـك  ألعاهـا... 
منـه  يتسـهل  أو  تناولـه  أراد  ملـن  قريـب 

وإبداعاتـه. وخلقـه  كعلمـه 

وازديـاد  العمـر  إطالـة  سـابعًا: 
مائـة  إلـى  تعمـر  النخلـة  العطـاء: 
وعشـرين عامـاً... كبعـض املعمريـن مـن 
البشـر وهـي كاإلنسـان يف سـن احلصـاد 
التـي تتـراوح يف اآلجـال مـا بـن السـتن 
والثمانـن فإنهـا متـى بلغـت هـذا العمـر 

طـال  كلمـا  أي  الفائـدة،  قليلـة  تعتبـر 
خيرهـا،  ازداد  معـن  حـد  إلـى  عمرهـا 
إذا زاد  املؤمـن  وجـاد ثمرهـا... وكذلـك 

عملـه. وحسـن  خيـره  ازداد  عمـره 

وسرعة  قلبها  حالوة  شدة  ثامنًا: 
من  )اجلمارة(  النخلة  قلب  إن  تأثره: 
وهذه  وأحاها  األشجار  قلوب  أطيب 
اخلاصية خصت بها دون سائر الشجر... 
كذلك قلب املؤمن من أطيب القلوب وأيضاً 
فيه  طعنت  إذا  النخلة  قلب  تأثر  سرعة 
ماتت... كاإلنسان إذا طعن يف قلبه مات.

النخلـة  إن  العطـاء:  دائمـة  تاسـعًا: 
تعطلـت  إن  بـل  كليـاً،  نفعهـا  يتعطـل  ال 
منهـا منفعـة ففيهـا منافـع أُخـرى، حتـى 
للنـاس  لـكان  سـنة  ثمارهـا  تعطلـت  لـو 
مـن سـعفها، وخوصهـا، وليفهـا، وكربهـا، 
سـيما  وال  اإلنسـان  وهكـذا  منافـع... 
مـن خصـال  عـن شـيء  يخلـو  ال  املؤمـن 
مـن  جانـب  منـه  جـذب  إن  قـط،  اخليـر 
يـزال  فـا  جانـب،  منـه  أخصـب  اخليـر 

مأمونـاً. وشـره  مأمـوالً  خيـره 

عاشـرًا: قطع الـرأس: إذا قطعت رأس 
النخلـة )القمـة الناميـة( ماتـت..  كذلـك 
اإلنسـان إذا ُقطـع رأسـه مـات يف احلـال.

إن  األجيال:  توارث  عشر:  احلادي 
نفس  ترث  )اخللفة(  النخيل  فسائل 
الصفات التمرية واخلضرية من أُمهاتها... 
كذلك األطفال يرثون معظم صفات آبائهم.
الليـف  الثانـي عشـر: ليـف النخيـل: 

الـذي يغطـي جـذع النخيـل.. يشـبه إلـى 
حـد كبيـر شـعر اجلسـم يف اإلنسـان.

بقطـع  التأثيـر  عشـر:  الثالـث 
النخيـل  )سـعف(  جريـد  األطـراف: 
مبثابـة األطـراف يف اإلنسـان وكما يتأذى 
ويتألـم اإلنسـان بقطـع شـيء مـن أطرافه 
السـليمة...  الصحيحـة  أصبعـه  أو 
كذلـك النخـل يتأثـر سـلباً بقطـع اجلريـد 
إلنتـاج  لـه  مصنعـاً  يعـد  الـذي  األخضـر 
الكلوروفيـل  بواسـطة  الغذائيـة  املـواد 
حيـث قيـل إن السـعف األخضـر هو رأس 
الثمـار يجـب  تنضـج  ولكـي  النخلـة  مـال 
أن يتوفـر لـكل عـذق مـن 8-10 سـعفات 

خضـراء.

الرابع عشـر: املناعـة ضد األمراض: 
األمـراض  املناعـة ضـد  النخلـة  تكتسـب 
كاإلنسـان،  بهـا...  االهتمـام  حالـة  يف 
مصابـه  أو  مريضـة  جارتهـا  كانـت  فـإن 
فيمكـن أن تصـاب وإن أُصيبـت فا تكون 
إصابتهـا قويـة وسـرعان مـا تعود حلالتها 

بعـد العـاج.

اإلحسـان  تقابـل  عشـر:  اخلامـس 
غريـب  إحسـاس  للنخلـة  باإلحسـان: 
مييزهـا عـن بقيـة الشـجر، فهـي ترفـض 
اجلـور يف التعامـل معهـا وتتأثـر بسـببه، 
باإلحسـان  اإلحسـان  تقابـل  أنهـا  كمـا 
وإن  مبثلـه،  جـاءت  إكرامـاً  نالـت  فـإن 
السـلبي  األثـر  ظهـر  ذلـك  غيـر  لقيـت 
كبيـر  حـد  إلـى  ينطبـق  وهـذا  عليهـا... 

اإلنسـان. علـى 
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الطبـاع:  يف  احلـدة  عشـر:  السـادس 
السـل  أو  الشـوك  بوجـود  النخلـة  متتـاز 
علـى قواعـد أوراقهـا إليـذاء مـن يحـاول 
قطـف ثمارهـا... وهـذا مـن صفة املسـلم 
يف حدتـه علـى أعـداء اهلل وأهـل الفجـور 
فيكـون عليهـم يف الشـدة والغلظـة مبنزلة 
مبنزلـة  واملتقـن  وللمؤمنـن  الشـوك 
الرطـب حـاوة ولينا )أشـداء على الكفار 

رحمـاء بينهـم(.

لقـد  السـابع عشـر: تعـدد أسـمائها: 
تعـددت أسـماء النخيـل، ومـن التسـميات 
التـي تعـارف عليهـا أهـل املدينـة املنـورة 

باململكـة العربيـة السـعودية اآلتـي:
علـى  هلل  الشـكر  رمـز  وهـي  املسـبحة: 

أنعامـه.
وديـة: هـي التـي بلغـت مـن العمـر ثـاث 

سـنوات.
إجهـال: وهـي التـي بلغـت من العمر سـت 

سـنوات وبـدأت يف اإلنتاج.
مـن  الكثيـر  التـي حملـت  وهـي  محملـة: 

الثمـار.
مخفة: وهي التي يكون إنتاجها خفيف.

حية: وهي التي لم تثمر يف عامها.
ال  التـي  الضعيفـة  النخلـة  وهـي  صـارة: 

تثمـر.
فقـد: بفتـح الفـاء وإسـكان القـاف وهـي 

النخلـة امليتـة أو القنـو الـذي مـات.
العارم: النخلة التي حتتاج لقاح.

احلرقـاوي: النخلـة التـي تكتفـي بالقليـل 
مـن اللقاح.

كذلـك جنـد أن اإلنسـان تتعـدد أسـماؤه 
خـال مراحـل منـوه:

1- اجلنن وهو يف بطن أمه. 
2- الوليد عندما يولد. 

3- الصريخ وعمره سبعة أيام. 
4- الرضيع حن يرضع. 

5- الفطيم حن يقطع عن الرضاعة. 
6- الدرج إذا أخذ يحبو. 

7- اخلماس إذا بلغ طوله خمسة أشبار. 
8- النشء إذا بلغ عشرة أعوام. 

9- اليافع إذا بلغ. 
10- الفتى إذا طلع له شوارب. 

11- املجتمع إذا طلعت له حلية. 

12- الشاب ما دام عمره بن الثاثن. 

13- البالغ عندما يصل األربعن.

وحتـى  األربعـن  مـن  الشـيخ   -14

لسـتن.  ا
15- الهرم إذا جتاوز السبعن.

الثامـن عشـر: تعـدد أسـماء أجـزاء 
العـرب: املختلفـة عنـد  النخلـة 

اخلـوص: وهـو وريقـات النخلـة جـاء يف 
املقـل  وريقـات  اخلـوص  العـرب  لسـان 
والنخـل والنارجيـل )جـوز الهند( ومفردة 
مـن  مأخـوذة  التـاج  وتخويـص  خوصـة، 
مـن  صفائـح  لـه  يجعـل  النخلـة  خـوص 

قـدر عـرض اخلـوص. علـى  ذهـب 
هـي  العسـيب  والسـعف:  العسـيب 
أغصـان النخـل، العسـيب جريـدة النخلـة 
وهـي مسـتقيمة دقيقـة يكشـط خوصهـا 
وعسـوب،  وعسـب  أعسـبة،  واجلمـع 

السـعف. مـن  والعسـيب 
اجلريـد: هـي أغصـان النخيـل بعـد نـزع 
اجلمـع  عنهـا،  اخلـوص 
جرايد وجرائد.
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الكرب: هو اجلزء األسـفل من العسـيب، 
الغـاظ  السـعف  أصـول  والكـرب 
مثـل  فتصيـر  تيبسـت  التـي  العرائـض 
)أصـول  النخـل  كـرب  ومفـردة  الكتـف 

. لسـعف( ا
لبلـوب: هـو سـعف النخـل الطـري الـذي 
يخـرج مـن قلـب النخلة يكـون منوه ألعلى 
ويكـون  اخلارجـي  العسـيب  ويحميـه 

قلبهـا. النخلـة  ولـب  ملتحـم،  خوصـة 
تبقـى  التـي  الكـرب  أصـول  الكرنافـة: 
علـى اجلـذع ومـا يقطـع منه السـعف فهو 
الكـرب املفـرد كرنافـة واجلمـع كرانيـف، 
امللتصـق  الغليـظ  السـعف  أصـل  وهـي 
مـن  جذعهـا  جـرد  أي  النخلـة  بجـذع 

كرانيفـه.
الليـف )اخللـب(: هـو الـذي يغطـي اجلزء 
العلـوي مـن النخلـة ويكـون أسـفل الكـرب 
ليفـة،  منـه  القطعـة  فـاحت،  بنـي  ولونـه 
وليفـت الفسـيلة أي غلظـت وكثـر ليفهـا، 
وأجـود الليـف ليـف النارجيـل وهـو جـوز 
وهـي  فيـه  ملفوفـة  اللـوزة  تكـون  الهنـد 

بائتنـة مـن قشـرها.
اجلمـار: وهـو قلـب النخلـة الـذي يكـون 
يف جوفهـا وأسـفل اللبلـوب ولونـه أبيـض 
جـاء يف أدب الكاتـب وهـو قلـب النخلـة 
العـرب  لسـان  ويف  بالكسـر،  وقلبهـا 
ومفـردة  النخـل  شـحم  معـروف  اجلمـار 
التـي  النخلـة شـحمتها  وجمـارة  جمـارة، 
ثـم  القمـة  النخلـة، تقطـع  يف قمـة رأس 
بيضـاء  جوفهـا  يف  جمـارة  عـن  تكشـط 
كأنهـا قطعـة سـنام ضخمة تؤكل بالعسـل 

جمـار. اجلمـع 
البسـر  عليـه  ينمـو  مـا  وهـو  الشـمراخ: 

أو  الشـمروخ  أو  بالشـمراخ  ويعـرف 
. ل لعثـكا ا

الشـماريخ  جمـع  وهـي  )العـذق(:  القنـو 
التـي يتصـل بهـا البسـر والرطـب والتمـر 
وجمـع قنـو قنـوان، وأقنـان أما جمع عذق 

)عـذوق وعـذاق(.
مـن  يخـرج  الـذي  واألصـل  العرجـون: 
نهايتـه  يف  العـذق  ويحمـل  النخلـة  قلـب 
هـي  وقيـل  عامـة،  العـذق  والعرجـون 
العـذق إذا يبـس واعـوج، وقيـل هـي أصـل 
العـذق الـذي يعـوج وتقطع منه الشـماريخ 

يابسـاً.  النخـل  علـى  فيبقـى 
كذلـك جنـد تعـدد أسـماء أعضـاء جسـم 

اإلنسـان:
الفـم،  الهضمـي:  اجلهـاز  أعضـاء   -1
البلعـوم، املـريء، املعـدة، األمعـاء الدقيقة 
الغـدد  املسـتقيم،  والقولـون،  والغليظـة، 
اللعابيـة، الغـدد املعديـة، الكبـد، املـرارة، 

املسـراق. الصفراويـة،  القنـوات 
الغـدة  الصمـاء:  الغـدد  جهـاز  أعضـاء   -2
جـارات  الدرقيـة،  الصنوبريـة،  النخاميـة، 
الدرقيـة، البنكريـاس، اخلصيتان، املبيض.
اجللـد،  اللحـايف:  اجلهـاز  أعضـاء   -3

األظافـر. الشـعر، 
الدمـاغ،  العصبـي:  اجلهـاز  أعضـاء   -4
األنـف،  األعصـاب،  الشـوكي،  احلبـل 

األذن. اللسـان،  العينـان،  اجللـد، 
الوعائـي:  القلبـي  اجلهـاز  أعضـاء   -5

الدمويـة. األوعيـة  القلـب، 
الليمـف،  اللمفـي:  اجلهـاز  أعضـاء   -6

اللمفيـة. األوعيـة  اللمفيـة،  العقـد 
الغـدد  التناسـلي:  اجلهـاز  أعضـاء   -7
الرحـم،  فالـوب،  قنـاة  الثدييـة، 

األسـهر،  املهبـل، اخلصيتـان،  املبيضـان، 
القضيـب. البروسـتاتا،  احلويصلتـان، 
الفـم،  التنفسـي:  اجلهـاز  أعضـاء   -8
القصبـة  احلنجـرة،  البلعـوم،  األنـف، 
الرئتـان،  الهوائيـة،  الشـعب  الهوائيـة، 

احلاجـز. احلجـاب 
الكليتـان،  البولـي:  اجلهـاز  أعضـاء   -9

اإلحليـل. البوليـة،  املثانـة  احلالبـان، 
-10 أعضـاء اجلهـاز املناعـي: اللوزتـان، 
األنفيـة،  الزائـدة  الزعتريـة،  الغـدة 

ل. لطحـا ا
10- أعضـاء اجلهـاز العضلـي: العضات 

الهيكليـة، العضـات امللسـاء، العضـات 
القلبية.

الخاتمة

يُعلمنـا النخيـل لتشـابه طبائعـه مع طبائع 
والكـرم  اإلحسـان  منـه  فيُتعلـم  البشـر، 
والعطـاء، كذلـك الوفـاء حياً وميتاً وميكن 
النخيل بقصـة  عـن  حديثنـا  ننهـي  أن 
عليـه  اهلل  صلـى  للنبـي  اجلـذع  حنـن 
وسـلم حيـث روى البخـاري َعـِن ابْـِن ُعَمـَر 
ى  َصلَـّ النَِّبـيُّ  )َكاَن  َعنُْهَمـا،   ُ اهللَّ َرِضـَي 
ـا  َم يَْخُطـبُ ِإلَـى ِجـْذٍع، َفلَمَّ اهللُ َعلَيْـهِ َوَسـلَّ
ُع،  َفَحـنَّ اجِلـذْ  ، ِإلَيْـهِ َل  ـوَّ امِلنْبَـَر حَتَ اتََّخـذَ 
َفَأتَـاهُ، َفَمَسـَح يََدهُ َعلَيْـِه(، وروى البخاري 
 ُ ِ َرِضـَي اهللَّ أيضـا عـن َجاِبـر بْـن َعبْـِد اهللَّ
ُد َمْسـُقوًفا َعلَى  َعنُْهَما، قال: )َكاَن املَْسـجِ
ى اهللُ  ُجـُذوٍع ِمـْن نَْخـٍل، َفـَكاَن النَِّبـيُّ َصلَـّ
ِإلَـى ِجـْذٍع  يَُقـوُم  ِإَذا َخَطـَب  َوَسـلََّم  َعلَيْـِه 
ـا ُصِنـَع لَـُه امِلنْبَـُر، َوَكاَن َعلَيْـِه،  ِمنَْهـا، َفلَمَّ
َكَصـْوِت  َصْوًتـا  اجِلـْذِع  ِلَذِلـَك  َفَسـِمْعنَا 
الِعَشـاِر، َحتَّـى َجـاَء النَِّبـيُّ َصلَّى اهللُ َعلَيِْه 
َوَسـلََّم ، َفَوَضـَع يَـَدهُ َعلَيَْهـا، َفَسـَكنَْت(. 
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التشابه والمشترك
بين اإلنسان ونخلة التمر

نخلة التمر  رمز الحياة، بل شجرة الحياة Tree of life، وأّول القاطنين على األرض استضافت اإلنسـان بل هي 
رفيقة دربه، منحته مفردات للحياة وعلمته الصبر والعطاء، تميزت حياتها بالسكينة والهدوء والصبر والعطاء 
تنمو  المنثور،  المتهدل  الباسق وشعرها  الممشوق وطولها  األخاذة وقوامها  بجاذبيتها  الالمحدود، تسحرك 
إليها اطمئنان، والبعد عنها مكابدة،  النظر  وتكبر بصمت دون ضجيج، ال تموت إال بعد عمر مديد من العطاء، 
خضرة أوراقها تمنح الصـفاء والنقاء، والوفاء والهناء، وثمارها تمنح الغذاء والدواء والشفاء، أسرارها كالبحر 
إال  بعد  يُكَشف  لم  بعيدة  معاِنيها  األلوان،  روعة  تدركوا  أن  لكم  ألوانها  من  والمعرفة،  الحكمـة  بوابل  زاخرة 
اليسير منها، هي صديقة الغيث، وعاشقة للشمس، تغزل وتغنى بها وبثمارها شعراء العرب قديمًا وحديثًا 
ونادراً ما تجد شاعراً  لم يذكر النخلة في إحدى قصائده على مر الزمان من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث، 
أنتم تعرفون هذه الشجرة كثيراً فهي تعيش معكم وتعيشون معها، هي صابرة مقاومة معطاءة حتى 

في أقسى الظروف.

أ. د. عبد الباسط عودة ابراهيم
abdulbasit1956@gmail.com

خبير بستنة النخيل
املديرية العامة ملشروع زراعة املليون نخلة

سلطنة عمان

أول  مــن  الحـيـــاة فهـي  بــدأت  بهــا   

مخلوقـــات الكــون، خلقــت مـع أبـو 

السـام(  )عليـه  آدم  سـيدنا  البشـر 

األميـن )ص(  الرسـول  قـال عنهـا  لـذا 

)أكرموا عمتكـم النخلة فإنها خلقت 

آدم( منـه  الـذي خلـق  الطيـن  مـن 
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أول  مـن  فهـي  احليـاة  بـدأت  بهـا 
مخلوقـات الكـون، خلقـت مـع أبـو البشـر 
قـال  لـذا  السـام(  )عليـه  آدم  سـيدنا 
)أكرمـوا  )ص(  األمـن  الرسـول  عنهـا 
عمتكـم النخلـة فإنهـا خلقـت مـن الطـن 
هـذا  ووفـق  آدم(،  منـه  خلـق  الـذي 
أن  الروايـات  تشـير  الشـريف  احلديـث 
اهلل أمـر املائكـة فوضعـوا التراب الذي 
ونخلـوه،  املنخـل  يف  )ع(  آدم  منـه  خلـق 
فمـا كان لُبابـاً صافيـاً أخـذ لطينـة آدم 
ومـا بقـي يف املنخـل مـن تـراب خلـق اهلل 
منـه النخلـة وبـه سـميت ألنهـا خلقت من 
وعنهـا  العجـوة،  وهـي  آدم  بَـَدِن  تـراب 
قـال اإلمـام جعفـر بـن محمـد الصـادق 
)نعمـة العمـة لكـم النخلـة وعمرها كعمر 
ويؤكـد  كتلقيحـه(  وتلقيحهـا  اإلنسـان 
ذلـك قـول محيـي الديـن بـن عربـي يف 
خلـق  ملـا  تعالـى  اهلل  أن  )أعلـم  النخلـة 
آدم عليـه السـام، الـذي هـو أول جسـم 
لوجـود  أصـًا  وجعلـه  تكـون،  إنسـاني 
األجسـام اإلنسـانية، فضلـت مـن خميرة 
طينتـه فضلـة، خلـق منهـا النخلـة، فهـي 
لنـا  وهـي  السـام،  عليـه  آلدم  أخـت 
وشـبهها  عمـة،  الشـرع  وسـماها  عّمـة، 
باملؤمن، ولها أسـرار عجيبة دون أسـرار 
النبـات(، وكان آدم عليـه السـام يأنـس 
األرض  إلـى  هبـط  وملـا  اجلنـة  يف  بهـا 
اهلل  مـن  وطلـب  مبفارقتهـا  اسـتوحش 
النخلـة  لـه  ينـزل  أن  وتعالـى  سـبحانه 
فأنزلهـا وغرسـها يف األرض، وملـا قربـت 
وفاتـه أوصـى إلـى ولـده أن يضع معه يف 
قبـره جريـدة منهـا فصـارت سـّنة يعمـل 
)ع(  نبـي  اهلل عيسـى  زمـان  بهـا حتـى 

ولفتـرة مـن الزمـن اختفـت هـذه العـادة 
حتـى أحياهـا النبـي محمـد بـن عبـداهلل 
)ص(، وقـال إن اجلريـدة ترفـع عـذاب 
روى  وقـد  خضـراء،  دامـت  مـا  القبـر 
قـال  أنـه  )ص(  النبـي  عـن  اجلمهـور 
لألنصـار }خضـروا صاحبكـم فمـا أقـل 
ومـا  وقالـوا  القيامـة،  يـوم  املخضريـن 
التخضيـر ؟ قـال )ص( جريـدة خضـراء 
أصـل  إلـى  اليديـن  أصـل  مـن  توضـع 
الترقـوة{، وعبـر عـن مـا تقـدم يف كلمات 
شـعرية جميلـة الشـاعر الُعمانـي الشـيخ 

املنـذري: بـن سـعيد  علـي 
من جنة اخللد منشأها ومخرجها

رزقا لنـا يا أخي ال ينهك الوغب
فاالسـم من سـبب مشـتق من قدر

من عالم علمـه من قبل ما يجب
باكــورة النخــل خـود يف غضـارتها

غنجــاء لفـاء مــربان بهــا عجــب
نخــالة خلقــت مــن طينـة مــزجت

يف صورة خرجت منها لها نسب

وقال الشاعر العماني خميس بن سليم:
كأن سـائر نبـت االرض مـن عجم

والنخل ما بينها من جنسه العرب
ملدحها شاهد من فضلها وله نور

كمـا انفجـرت من برقهـا الســحب
وكيــف يخفى وكتـب اهلل شــاهدة

هزي اليـك بجـذع يسـقط الرطب

النخلة أكرم الشجر

كما وصفها الرسول األمن )ص(:
علـى  أكـرم  الشـجر شـجرة  مـن  )ليـس   
اهلل مـن شـجرة ولـدت حتتهـا مـرمي ابنـة 

عمـران(.
 وقال يف ذلك الشاعر سيف املري

هــامت بحـب النخـــلة الشــعراء
فجرت على سنن الهوى االهواء

اعلمــت من خبر املســـيح وأمــه
ملـــــا اتـاهــــا املـــــولــد الوضـــــاء

وتساقط الرطب املبارك عندما
هــزت بجـــذع النخـــلة العـــذراء
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ودميومـة  الوجـود  سـر  حتمـل  والنخلـة 
البقـاء، وحتمـل سـر اخللـود وتبقـى بعـد 
الكـرمي  الرسـول  أوصـى  حيـث  الفنـاء 
)ص( بزراعـة فسـائلها حتـى وإن قامـت 
يـد  ويف  السـاعة  قامـت  )إن  السـاعة: 
أحدكـم فسـيلة فـإن اسـتطاع أن ال يقـوم 

فليغرسـها(.     يغرسـها  حتـى 
ومـن أقـوال العـرب املأثـورة: )الراسـيات 
يف الوحـل، واملطعمـات يف احملـل، وحتفـة 
الكبيـر، وصمتـة الصغيـر، وزاد املسـافر، 
مثلـت  طابخـاً(،  يعنـي  فـا  ونضيـج 
لتوطـن  األساسـي  العامـل  التمـر  نخلـة 
التأقلـم  يف  حياتهـم  واسـتدامة  السـكان 
بـل  والصحراويـة،  الظـروف اجلافـة  مـع 
أن انتشـار اجلنـس البشـري يف املناطـق 
اجلافة والقاحلة من العالم كان سـيصبح 
متثـل  ال  فهـي  وجودهـا  لـوال  محـدوداً 

الـذي  الطاقـة  عالـي  الغـذاء  مصـدر 
إلـى مسـافات  ميكـن تخزينـه ونقلـه 
طويلـة عبـر الصحـراء فقـط، ال بـل 

مصـدر الظـل واحلمايـة مـن ريـاح 
وعامـل  أيضـاً،  الصحـراء 

التوازن البيئي واالقتصادي 
لسـكان  واالجتماعـي 

الصحـارى.

التشابه والمشترك بين النخلة وبين 

البشر  

املتأمـل يف حيـاة اإلنسـان وحيـاة النخلـة 
للتشـابه بـن االثنـن  يجـد أوجـه كبيـرة 
والثبـات  والقـوة  والعطـاء  السـلوك  يف 
عـن  وورد  الشـدائد  علـى  والصبـر 
احلديـث الشـريف عـن ابـن عمـر رضـي 
اهلل عنهما قال: )بينما نحن عند رسـول 
إذ  جلـوس  وسـلم  عليـه  اهلل  صلـى  اهلل 
أتـي بجمـار نخلـة. فقـال النبي صلى اهلل 
عليه وسـلم: إن من الشـجر شـجرة مثلها 
ورقهـا،  يسـقط  ال  املسـلم،  الرجـل  مثـل 
أخبرونـي مـا هـي؟ فوقع الناس يف شـجر 
النخلـة  أنهـا  نفسـي:  فوقـع يف  البـوادي 
فـأردت أن أقـول: هـي النخلـة، ثم نظرت 
فسـكّت،  سـّنا  القـوم  أصغـر  أنـا  فـإذا 

اهلل  رسـول  فقـال 
النخلـة،  هـي  وسـلم:  عليـه  اهلل  صلـى 
ألن  فقـال:  )رض(  لعمـر  ذلـك  فذكـرت 
تكـون قلتهـا أحـب إلـّي مـن كـذا وكـذا(. 
قـال )ص( )مثـل املؤمـن كمثـل النخلـة مـا 

أخـذَت منهـا مـن شـيء نفـع(.
 النخلـة تثمـر طـوال السـنة متـراً، واملؤمـن 
أينمـا حـّل نفـع، كالغيـث والنخلـة أغصانهـا 
وجذوعهـا وجريدهـا يفيـد البـاَد والعبـاد، 
واملؤمـن كلـه خيـر كامـه ومالـه وحركتـه. 
بأطيـب  وتـرد  باحلجـر  ترَمـى  والنخلـة 
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اإلسـاءةَ  يدفـع  املؤمـن  وهكـذا  الثمـر، 
باإلحسـان. النخلة أصلها ثابت ال يتزعزع، 
شـبهة  وال  شـهوة  تغّيـره  ال  ثابـت  واملؤمـن 
وال غيرهـا، فهـو ثابـت علـى دينـه وتقـواه. 
النخلة فرعها يف السـماء، واملؤمن ال يأخذ 

السـماء. إال مـن خالـق  زاده وغـذاءه 
يف  بالنخلة  املسلم  تشبيه  يف  احلكمة 
كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيب ثمرها، 
حن  من  فإنه  الدوام،  على  ووجودها 
حتى  منه  يؤكل  يزال  ال  ثمرها  يطلع 
ييبس، ويدخر على أشكال مختلفة ليؤكل 
وورقها،  ومن خشبها،  العام،  مدار  على 
وحباالً،  عصياً،  يستعمل  وأغصانها 
نواها  حتى  ذلك،  وغير  وأواني  وفرشاً، 

لإلبل، بل صنع منه اآلن  ينتفع به علفاً 
ما يستفيد منه بنو آدم، وهي جميلة يف 
نباتها، وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع 
كلها، وخير وجمال، كما أن املؤمن خير 
ونفعه  وأخاقه،  كثرة طاعاته،  من  كله، 

لآلخرين فتبارك اهلل أحسن اخلالقن.
- وذهـَب ابـُن اجلوزّيـة يف تفسـير هـذا 
احلديث )أنَّ سبب تشبيِه الّنخلِة بالّرجل 
ِظلّهـا،  ودواُم  خيِْرهـا،  كثـرةُ  هـَو  املسـلِم 
وطيـُب ثمِرهـا، وُوجـوُدهُ على الّدواِم. وأنَّ 
ثمَرهـا يُـؤكُل رْطباً وياِبسـاً، وبلَحاً وياِنعاً، 
وهو غذاءٌ ودواءٌ، وُقوٌت وَحلْوى، وشـراٌب 
واآلالِت  للبنـاِء  وُجذوُعهـا  وفاِكهـٌة. 
واألوانـي، ويُّتخـُذ مـن ُخوِصهـا احُلصـُر 

واملكاِتـُل واألوانـي واملـراوح وغيـِر ذلـك. 
ومـن ليِفهـا احلبـاُل واحلَشـايا وغيِرهـا، 
ثـمَّ آخـُر شـيء نواها علْـٌف لإلبل، ويدخُل 
يف األدويـة واألكحـاِل بـل صنـع منـه اآلن 
مـا يسـتفيد منـه بنـو آدم، وهـي جميلة يف 
نباتهـا، وحسـن هيئـة ثمرهـا، فهـي منافع 
كلهـا، وخيـر وجمـال فـا شـيَء أْشـبَه بهـا 
ُجـل املؤمـِن، كمـا أن املؤمـن خيـر  مـن الرَّ
كلـه، مـن كثـرة طاعاتـه، وأخاقـه، ونفعـه 
لآلخريـن فتبـارك اهلل أحسـن اخلالقـن.
تشـبه  النخلـة  أن  وحشـية  ابـن  وذكـر   -
قوامهـا  اسـتقامة  حيـث  مـن  اإلنسـان 
إناثهـا،  عـن  فحولهـا  وامتيـاز  وطولهـا 
ولـو قطـع رأسـها هلكـت، ولطلعهـا رائحة 
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واجلمـار  كاملشـيمة،  غـاف  ولهـا  املنـي 
الـذي يف رأسـها لـو أصابتـه آفـة هلكـت 
النخلـة فهـو مبنزلـة املـخ لإلنسـان، ولـو 
قطـع سـعفها منهـا ال يرجـع بـدالً لـه فهـو 
كأعضـاء اإلنسـان، أمـا الرطـب فهو أنفع 

للنفسـاء. شـيء 
- ورد يف رسـائل إخـوان الصفـا وخـان 

الوفـا البصريـن  
يلـي  ممـا  النباتيـة  املرتبـة  أول  )النخـل 
احليوانيـة فهـو نبـات حيوانـي إذا قطعـت 
مـن  وهـذا  ومـات  جـف  النخيـل  رؤوس 

النبـات(. مـن شـأن  شـأن احليـوان ال 
ونزهـة  البسـتان  زهـر  صاحـب  ذكـر   -
قرطبـة(،  بلديـة  )مخطوطـة  األذهـان 
مـا  البصـال  ابـن  الِفاحـّي  بَلَِدّيـه  عـن 
يتعلّـق مُبشـابهة النخلـة البـن آدم. حيـث 
يقـول احلـاج الغرناطـي:  لقـد أطنـب ابـن 
البصـال يف كتابـه، يف ذكـر النخـل، حتـى 
ذكـر أنهـا تشـبه ابـن آدم يف صفات منها:  
1- أن النخلـة تنبـُت مـن ظهـر النـواة، كما 

ينبـت ابـن آدم مـن ظهـر أبيه .
كمـا  النخـل،  ذكـور  مـن  أنهـا حتمـل   -2

الرجـال. مـن  النسـاء  حتمـل 
الليـف  بذلـك  ويعنـي  وفـرة،  لهـا  أن   -3
ال  الـذي  النخـل  ُجّمـار  علـى  امللتـف 

  . رقـه يفا
4- أنـه يخـرج منهـا الدم، إال أنه يف قليل 

منها، وال يكون إال إذا انكسرت.   
5- أّن لها عروقاً كثيرة، كما البن آدم. 

كمـا  العـن،  وتأخذهـا  تُصـرع  أنهـا   -6
آدم. ابـن  تأخـذ 

7- أن َطلْعهـا يبـرز يف حفاظـة، كمـا يبرز 
اجلنن يف املشـيمة.

8- أن رائحة َطلْع فحلها كرائحة املَِنّي.
9- وأنـه إن ُقطـع أعاهـا فسـدت، كابـن 

آدم.   
- ابـن اجلـوزي أوضـح أوجـه احلكمـة يف 

متثيـل اإلميـان بالنخلـة كمـا يلي:
األول: النخلـة شـديدة الثبـوت، واصلهـا 
متعمقـة يف  االرض وجذورهـا  ثابـت يف 
قلـب  يف  اإلميـان  ثبـات  فشـبه  التربـة، 
بهـا  شـبهه  حيـث  النخلـة  بثبـات  املؤمـن 
راسـخاً،  إميانـاً  يحملـه  الـذي  فاإلميـان 
األرض. يف  النخلـة  كثبـات  ثابتـاً  قويـاً، 

ارتفـاع  االرتفـاع فشـبه  الثانـي: شـديدة 
وهـو  فروعهـا  بارتفـاع  املؤمـن  عمـل 
مرتفـع يف السـماء كارتفـاع النخلـة، ويف 
ذلـك إشـارة إلـى أنـه يجـب علـى املؤمـن 
أن يعتـز بإميانـه، ويفخـر بـه، ويرتفع كما 

السـماء. النخلـة يف فضـاء  ترتفـع 

الطبيعيـة  الظـروف  حتمـل  الثالـث: 
احلـرارة  درجـة  ارتفـاع  مثـل  القاسـية 
وامللوحـة  اجلفـاف  وحتمـل  وانخفاضهـا 
االنسـان  اشـبه  وبهـذا  الريـاح  ومقاومـة 
احليـاة  لظـروف  وحتملـه  صبـره  يف 

. تهـا تقلبا و
الرابـع: ثمـار النخلـة تأتـي يف كل حـن، 
فشبه ما يكسب املؤمن من بركة اإلميان 
وثوابـه يف كل وقـت بثمرتهـا املجتنـاه يف 
كل حـن علـى اختاف صنوفها، فاملؤمن 
كلمـا قـال: ال إلـه إال اهلل، صعـدت إلـى 

السـماء، ثـم جـاءه خيرهـا ومنفعتهـا.
اخلامس: أكثر الشـجر شـبها باإلنسـان، 
تتشـعب  رأسـها  يقطـع  شـجرة  كل  فـإن 
إذا  النخلـة،  إال  جوانبهـا  مـن  غصونهـا 
واإلنسـان  وماتـت،  يبسـت  رأسـها  قطـع 

إذا قطـع رأسـه مـات.

أكثر الشجر شبها باإلنسان، فإن كل شجرة 

يقطع رأسها تتشعب غصونها من جوانبها

إال النخلة، إذا قطع رأسها يبست وماتت
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السـادس: النخلـة ال تؤبـر نفسـها أي البد 
طلعتهـا  يف  الذكـري  اللقـاح  وضـع  مـن 
التلقيـح  بعمليـة  يتـم  مـا  وهـذا  االنثويـة 
الـذي يكـون بتدخـل االنسـان إمـا يدويـا 
أو آليـاً وهـي ال حتمـل حتـى تلقـح، وان 
رائحـة غبـار الطلـع الذكـر للنخلـة تشـبه 

االنسـان.  منـي 
تشـبه  فسـائلها  االجيـال،  تـوارث  السـابع: 
الوراثيـة  صفاتهـا  وحتمـل  االم  النخلـة 
وكذلك أبناء اإلنسـان فهم يحملون صفاته 

آخـر. بعـد  ويتناقلونهـا جيـل  الوراثيـة 
اإلميـان  متثيـل  يف  احلكمـة  ووجـه 
بالشـجر علـى اإلطـاق: أن الشـجرة ال 
عـرق  أشـياء:  بثاثـة  إال  شـجرة  تسـمى 
راسـخ، وأصـل ثابت، وفـرع نابت، وكذلك 
اإلميـان ال يتـم إال بثاثـة أشـياء: تصديق 
بالقلـب، وقـول باللسـان، وعمـل باألبـدان 

واألركان.

املباركـة  الشـجرة  النخلـة،  فـإن  وهكـذا 
يف  معنـا  مـر  كمـا  املبـارك  املؤمـن  مثـل 
ثباتـه ورسـوخه، ويف عطائـه وشـموخه، 
تؤتـي أكلهـا كل حن، وبأصنـاف مختلفة، 
وأشـكال متغايـرة، وطعـوم متفاوتـة، وكذا 
ليلـه  كثيـرة،  وآثـاره  كبيـر،  نفعـه  املؤمـن 
ونهـاره طاعـة هلل وعبـاده، تسـعد بوجوده 
املخلوقـات علـى اختافهـا ملـا لـه مـن أثـر 
هـذه  غـادر  إذا  تفقـده  إنهـا  بـل  طيـب، 
مثـال  إنـه  عليـه،  وتبكـي  الدنيـا  احليـاة 

أعلـم. واهلل  لطيـف.  وتشـبيه  جميـل، 
- أشـار كمـال الديـن القاهـري يف كتابـه 
)حياة اإلنسـان واحليوان( إلى أن النخلة 
تشـبه اإلنسـان، فهي ذات جذع منتصب، 
وفيهـا الذكـر واألنثـى، وأنهـا ال تثمـر إال 
ماتـت،  رأسـها  قطـع  وإذا  لقحـت،  إذا 
وإذا تعـرض قلبهـا لصدمـة قويـة هلكـت، 
تعويضـه  تسـتطيع  وإذا قطـع سـعفها ال 

يسـتطيع  ال  كمـا  القطـع  موضـع  مـن 
والنخلـة  مفاصلـه.  تعويـض  اإلنسـان 
اجلسـم  بشـعر  الشـبيه  بالليـف  مغشـاة 
يف اإلنسـان فهـل ال تكـون هـذه الصفـات 

البشـر. بصفـات  شـبيهة 
النخلـة   )1992( العبـري  الشـيخ  ذكـر   -
حياتهـا  مسـار  يف  االنسـان  شـبيهة 
وتدرجها يف الطفولة والشـبيبة واملشـيب 

الشجرة المباركة مثل 

المؤمن المبارك في 

ثباته ورسوخه، وفي 

عطائه وشموخه، 

تؤتي أكلها كل حين، 

وبأصناف مختلفة

عدسة: حسن اللطيف
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مـا  اول  والقـوة، فهـي  والهـرم والضعـف 
تنشـأ يف حضانـة امهـا تتغـذى منهـا كمـا 
يتغـذى الوليـد منـه الـى ان تفصـل عنهـا 
ومعاملـة  واهتمـام  رعايـة  حتتـاج  وهنـا 
هرمـت  وإذا  جيـده،  تغذيـة  مـع  بلطـف 
تضعـف، وتنحنـي مثـل ما ينحنـي العجوز 

تسـتند عليهـا. عـكازه  الـى  وحتتـاج 

جزيرة جربة في تونس   

النخلـة هـي األم وهـي األب وهـي أصـل 
ولديهـم  االنتمـاء  يرجـع  وإليهـا  السـالة 
هـي  اجلزيـرة  ابنـة  ان  تقـول  اسـطورة  
بهـا  حتمـل  أن  قبـل  أّمهـا  ماتـت  فتـاة 
خجـل  ،الـذي  أبيهـا  رجـل  يف  فنشـأت 
نخلـة  حتـت  جنـان،  يف  فرماهـا  منهـا 
وعطـف  الطـاووس،  التقطهـا  وهنـاك 
اكتشـفها  كبـرت  وعندمـا  ورّباهـا  عليهـا 
بـن السـلطان واسـمه محمـد عنـد النخلة 
جمالهـا  يف  الشـمس  تنافـس  مخلوقـة 
وإاّل  اشـرقي  للشـمس  تقـول  وبهائهـا 
شـعر  يكسـوها  مكانـك  أشـرق  سـوف 
مخملـّي كالليـل حتـى قدميهـا  و عندمـا 
يقتـرب منهـا محمـد بـن السـلطان تخاف 
و تخجـل و تهـرب الـى النخلـة   تركبهـا 
لتعلـو بهـا حّتـى حـدود السـماء لتحميهـا 
منـه، يكفـي ان تقـول لهـا:  يـا نخلـة بابـا 
وأمـي ارقـي بـي حلـّد مـا توصلـي جوايب 
تقـول  تنـزل  أن  تريـد  وعندمـا  السـماء 
لوجـه  توصلـي  حتـى  بـي  اهبطـي  لهـا: 
الشـعبي  املخيـال  يطـّوع  وهنـا  الوطـاء 
واملـرأة  النخلـة  رغباتـه  حسـب  النخلـة 
ولعبـة اإلغـواء األزليـة بـن املـرأة والرجل 
والـوالدة  والنخلـة  املـرأة  بـن  أّنـه  ويبـدو 
حكايـة قدميـة وعاقـة حميمـة .النخلـة 

تشـبه اإلنسـان عمومـاW، وكأنهمـا خلقـا 
معـا أو مـن جـذع واحـد وإن بـن النخلـة 

هـي: شـبه  وجـوه  سـبعة  واالنسـان 
1- اجلذع   املنتصب.

2- الذكر واألنثى.
3- ال تثمر إال إذا لًُقحت.
4- إذا قطع رأسها ماتت.

قوّيـة  لصدمـة  قلبهـا  تعـرض  إذا   -5
. هلكـت

6- إذا قطع سـعفها ال تسـتطيع تعويضه 
مـن محلّه.

7- النخلـة مغّشـاة باللّيـف الشـبيه بشـعر 
اجلسـم يف اإلنسـان.

- وصفهـا الّطيْـب َصاِلـح يف كتاب موسـم 
الهجرة الي الشـمال

صـوت الريـح وهـي متـر بالنخـل وغيـره 
وهـي متـر بحقـول القمـح

 وسـمعت هديـل الُقمـري ونظـرت خـال 
فنـاء  يف  القائمـة  النخلـة  الـي  النافـذة 
دارنـا فعلمـت أن احليـاة ال تـزال بخيـر 
انظـر إلـى جذعهـا القـوي املعتـدل وإلـى 

األرض  يف  الضاربـة  عروقهـا 
فـوق  املنهـدل  االخضـر  اجلريـد  وإلـى 

بالطمأنينـة فأحـس  هامتهـا 
 أحـس أننـي لسـت ريشـه يف مهـب الريـح 

ولكننـي مثـل تلـك النخلة                       
مخلوق له أصل له جذور له هدف.

المراجع

1- ابراهيم، عبد الباسـط عودة، )2008(، 
نخلة التمر شـجرة احلياة / املركز العربي 
واألراضـي  اجلافـة  املناطـق  لدراسـات 

القاحلـة )أكسـاد( )380( صفحـة.
عـودة،  الباسـط  عبـد  ابراهيـم،   -2

وتـراث  تاريـخ  التمـر،  نخلـة   )2014(
وغـذاء ودواء / مركـز عيسـى الثقـايف/

صفحـة.  )329( البحريـن 
عـودة،  الباسـط  عبـد  ابراهيـم،   -3
يف  العـرب  وكتـب  مؤلفـات   .)2018(
الزراعـة والنخيـل. املجلـة الثقافيـة   /
مركـز السـلطان قابـوس العالـي للثقافـة 
والعلـوم السـنة/10 العـدد.  29: 112 – 

.127

اللطيـف.  عبـد  نـزار  احلديثـي،   -4
)1997(. النخلـة يف التـراث. وقائـع نـدوة 
 – العراقـي  العلمـي  املجمـع   – النخيـل 
بغداد – العراق – 22 – 1997/12/23.
ذيـاب.  محمـد  عمـاد  احلفيـظ،   -5
وجزيـرة  العربـي  اخلليـج  بيئـة   .)2011(
العـرب. دار صفـاء للطباعـة والنشـر –

صفحـة.  )312( عمـان. 
 .)1993( فاضـل،  السـباعي،   -6
مشـروع   – العربـي  التـراث  يف  النخيـل 
دراسـة مقارنـة ملخصـات نـدوة النخيـل 
الثالثـة. اململكـة العربيـة السـعودية 17 – 

.1993/1/20

7- الشـيخ حسـن، عـادل محمـد علـي. 
العصـور  تاريـخ  يف  الزراعـة   .)1999(
العلمـي  التـراث  إحيـاء  مركـز  القدميـة. 

بغـداد. جامعـة   – العربـي 
8- الطيب صالح )1978( موسم الهجرة 
الـي الشـمال /روايـة. دار العـودة بيروت.

)172( صفحة.
بـن هـال.  سـالم  بـن  بـدر  العبـري،   -9
معرفـة  يف  اإلخـوان  ارشـاد   .)1992(
النهضـة.  مطبعـة  بعمـان.  الزراعـة 

صفحـة.   ).128(



اإلمارات ضمن أهم الدول المصدرة للتمور

النخلة.. أسطورة الحكايات 
ورمز الكرم اإلماراتي

»اللي ما يزرع الدبّاس ما ياخذ بنات الناس«.. مثل شعبي معروف بين أهالي منطقة الظفرة )إمارة أبوظبي( 
يدل على أهمية شجرة النخيل بالنسبة لسكان دولة اإلمارات. والدباس هو صنف من الرطب بدأ ينتشر من واحة 
ليوا إلى بقية أنحاء الدولة، ويمتاز بالثمار الصفراء متوسطة الحجم، وهو ذو محتوى سكري منخفض ولذيذ 

الطعم ومناسب للحمية، ويعتبر من األصناف المرغوبة لألسواق الخارجية. 

دولة اإلمــارات من أهم 

10 دول منتجــة للتمــور 

علــى مســتوى العالــم
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وكالة أنباء اإلمارات )وام(عمر السعيدي



27



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي28

ويحتفـل املـزارع اإلماراتـي بقـدوم موسـم 
الرطـب مـن خـال تبـادل أطبـاق الرطـب 
بـن األقـارب واألصدقـاء، ويتكـرر مشـهد 
يكونـان  اللذيـن  والدلـة  القهـوة  فنجـان 
التـي تقـدم  مازمـن مـع أطبـاق الرطـب 
للضيوف، حيث يعتبر موسـم القيظ الذي 
الوحيـد  املوسـم  هـو  أشـهر  ألربعـة  ميتـد 

الـذي ال يغيـب فيـه صحـن الرطـب. 
تعتبـر التمـور والرطـب رمـزاً للكرم وخير 
ويفـوق فضلهـا  اإلمـارات،  لتـراث  ممثـل 
علـى الكثيـر مـن أنـواع الفواكـه األخـرى، 
ملـا للرطـب مـع القهـوة العربيـة مـن داللـة 
ومـا  بالضيـف،  احلفـاوة  علـى  خاصـة 
الترحـاب واالحتـرام  يحملـه مـن معانـي 

والتقديـر.
مسـتوى  علـى  التمـور  أصنـاف  وتتعـدد 
 250 إلـى  تصـل  اإلمـارات، حيـث  دولـة 
تسـمى  معروفـاً   135 منهـا  صنفـاً، 
اخلرايـف والبقيـة أصنـاف يطلـق عليهـا 
الصنـف  يسـمى  مـا  وغالبـاً  السـاير، 

تبعـاً للـون الثمـرة كمـا يف حالـة أصنـاف 
واحلمـري،  بيـض،  ودقلـة  األشـهل، 
هنـاك  أن  إال  وخضـراوي،  واخلضـري، 
عوامـل أخـرى تدخل يف تسـمية الصنف، 
اخلارجـي  والشـكل  الثمـرة  لـون  منهـا 
وجودهـا،  أماكـن  أو  النضـج،  وموعـد 
يكتشـف  الـذي  الشـخص  يكـون  قـد  أو 
الصنـف.. ولـكل صنـف مـن هـذه التمـور 
طعـم ومـذاق، وقـد تسـمى التمـور علـى 
طعمها، فاألصناف ذات احلاوة الزائدة 
تسـمى بأسـماء تـدل علـى ذلـك كمـا يف 
وتصنـف  وغيرهـا،  واحللـوة،  السـكري، 
الثمـرة،  نضـج  موعـد  بحسـب  التمـور 

واملتأخـر.  واملتوسـط  املبكـر  فمنهـا 
القصيلـي  علـي  مبـارك  وأوضـح 
يف  الرطـب،  مزاينـة  مديـر  املنصـوري، 
مهرجـان ليـوا للرطـب 2019، أن رطـب 
اإلمـارات يتسـم بأنـواع وأصنـاف كثيـرة، 
منهـا املبكـرة بالنضـج مثـل النغـال والغـر 
اخلشـكار،  ويتبعهـا  باملتقدمـة،  وتعـرف 

ثـم اليـردي، وهنـاك أصنـاف تنضـج يف 
أجـود  علـى  وحتتـوي  املوسـم  منتصـف 
وبومعـان  اخلنيـزي  ومنهـا  األصنـاف، 
والسـكري  والشيشـي  واخلـاص 
والصقعـي والزاملـي وأم الدهـن، وهنـاك 
أي  باملتأخـرة،  تسـمى  أخـرى  أنـواع 
الصيـف  فصـل  نهايـة  يف  تنضـج  التـي 
ومـن أهمهـا الفـرض والبرحـي والشـهل 
كافـة  يف  زراعتهـا  وتنتشـر  والهالـي 
إمـارات الدولـة، وتشـتهر منطقـة الظفرة 
بصنـف الدبـاس ويعتبـر أكثرها انتشـاراً.
مـن  بكثيـر  فتشـتهر  العـن  منطقـة  أمـا 
وبومعـان«  »الفـرض  منهـا  األصنـاف 
يف  جتـود  التـي  األنـواع  مـن  وغيرهمـا 
يتسـم  حيـث  احلـارة،  اجلافـة  األجـواء 
الفـرض بشـكله األسـطواني املنتظـم ولـه 
قشـرة حمـراء مشـوبة بلـون أصفـر داكن، 
واملعـادن  بالفيتامينـات  غنـي  أنـه  كمـا 
والفوسـفور  واحلديـد  والكالسـيوم 
وغيرهـا مـن العناصـر الغذائيـة املهمـة، 
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وهـذا النوع منخفض السـكريات، خاصة 
السكروز، وال يحتوي على الدهون وخاٍل 
مـن الكوليسـترول، إضافـة كميـة صغيـرة 
اليوميـة ستسـاعد يف  الوجبـة  إلـى  منـه 
إنقـاص الـوزن وقـد قيـل يف املثـل العامـي 

»الفـرض مسـامير الركـب«.
األصنـاف  مـن  بومعـان  صنـف  ويعـد 
كبديـل  تناولهـا  يتـم  أن  ميكـن  التـي 
محتـواه  بسـبب  اخلفيفـة،  للوجبـات 
اجللوكـوز  مثـل  الطبيعـي،  السـكر  مـن 
أن  وميكـن  والفركتـوز،  والسـكروز 
الناجتـة عـن  املعـدة  يخفـف اضطرابـات 
أسـباب مختلفـة، بينمـا تشـتهر اإلمـارات 
األخـرى بأنـواع مـن أصنـاف أخـرى منهـا 
اللولـو واحلامتـي وجـش ربيـع اخلنيـزي، 
وتتميـز متـور اللولـو بخصائصها الفاخرة 
الفريـدة، كمـا تتميـز باللـون البنـي الداكن 
هـذا  علـى  والطلـب  املسـتدير،  وشـكلها 
تأتـي  ألنهـا  نظـراً  للغايـة،  مرتفـع  النـوع 
ويرجـع  احلصـاد،  مواسـم  منتصـف  يف 
اتـزان  إلـى  أيضـاً  ذلـك  يف  السـبب 
محتـواه مـن السـكر بشـكل كبيـر، ويقـّدم 
هـذا التمـر طازجـاً للحفـاظ علـى إنـزمي 
البروتيناز املوجود فيه والذي يسـاعد يف 
احلفـاظ علـى اللياقـة البدنيـة، كمـا أنـه 
من األصناف املرغوبة لألسـواق العاملية.
وتعـد النخلـة املباركـة مـن أقدم األشـجار 
التـي عرفها اإلنسـان منـذ آالف األعوام، 
السـماوية، واسـتحقت  الكتـب  ومجدتهـا 
مكانتهـا الشـامخة التـي جـاء ذكرهـا يف 
القـرآن  يف  وذكـرت  واإلجنيـل،  التـوراة 

الكـرمي يف ثاثـة وعشـرين موضعـاً. 
وتزايـدت أعـداد شـجرة النخيـل يف عهـد 

املغفـور لـه الشـيخ زايـد 
نهيـان  آل  بـن سـلطان 
ثـراه«،  اهلل  »طيـب 
حتـى أصبحـت دولـة 
بـن  مـن  اإلمـارات 
أكبـر منتجي التمور 
أن  بعـد  العالـم  يف 
مـن  حصتهـا  بلغـت 
التمـور  صـادرات 

العامليـة، العام املاضي 
وفقـاً   ،5% مـن  أكثـر 

بأرقـام  املختصـة  مـاب،  تريـد  لبيانـات 
التجـارة العامليـة، مبينـة أن حجـم اإلنتـاج 
ألـف   345 علـى  يزيـد  التصديـر  وإعـادة 

التمـور. مـن  سـنوياً  طـن 
وتعـد دولـة اإلمـارات مـن أهـم 10 دول 
منتجـة للتمـور علـى مسـتوى العالـم وتقع 
للتمـور، إذ  الـدول املصـدرة  ضمـن أهـم 
حجـم  مـن   %  30 نحـو  علـى  تسـتحوذ 

العامليـة. اخلارجيـة  التجـارة 



النخلة في حياتنا اليومية

وتوصل  بالسودان،  النوير  قبيلة  مجتمع  في  والدينية  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  بريتشارد  إيفانز  درس 
إلى أن البقرة تدخل في جميع تفاعالت حياتهم اليومية وطقوسهم الدينية واالجتماعية واالقتصادية، فقال 
كلمته المشهورة في اإلنثربولوجيا: "فتش عن البقر". ويقصد بذلك أن للبقر ثقافة وتمثالت ذهنية مترسخة 
النوير؛  التي يفك بها أي غموض في فهم مجتمع  أن تكون هي الشفرة  المجتمع بحيث يمكن  في عمق 
وهي عبارة رمزية تؤكد على أن المجتمعات التقليدية عمومًا لديها مقدسات رمزية تمنحها معاني جليلة. 
لإلنسان  اليومية  الحياة  لفهم  مناسبًا  مدخاًل  ليكون  النخل  وأرشح  مؤقتًا  الوصف  هذا  أستعير  أن  وأستطيع 
العادي في المجتمع العربي عمومًا، والخليجي والسعودي خاصة، ويتأكد هذا عند دراسة المجتمع في 

المرحلة التقليدية أو عصر ما قبل النفط.

د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشقير
alshuqir@hotmail.com

علم اجتماع املعرفة - الرياض
اململكة العربية السعودية

يقـدر عـدد النخيـل فـي 

المملكـة قبـل أكثـر من 

نصـف قرن بحوالي 870 

ألـف نخلة

النخلـــة أهـــم عوامـــل 

الجـــذب الســـياحي في 

المجتمــــع التقليــــــدي 

منذ مئــــات الســـنين
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األخيـرة  السـنوات  يف  النخلـة  حظيـت 
باهتمام عاملي متزايد من خالل تأسيس 
وإقامـة  متخصصـة  أبحـاث  مراكـز 
معـارض دوليـة سـنوية لتطويـر أنواعهـا، 
وحتسـن أسـاليب ريها، وتسـويق متورها 
جميـع  يف  التحويليـة  منتجاتهـا  وتنـوع 
بلـدان العالـم تقريبـاً، واقتربـت أهميتهـا 
وشـعبيتها كثيـراً مـن أهميـة اخلبـز، ممـا 
يجعلهـا مناسـبة ألن تكـون رمـزا للسـالم 
لغـة  بوصفهـا  اخلبـز،  مثـل  العاملـي، 

الشـعوب. بـن  تواصـل 
النخيـل  بكثـرة  العـرب  جزيـرة  توصـف 
حـامت  أبـو  وصفهـا  وقـد  القـدم،  منـذ 
السجسـتاني يف "كتـاب النخلـة": "وإمنـا 

يف  للعـرب  وعـز  جـل  اهلل  قـّدره  النخـل 
جزيـرة العـرب... ثم إلـى البحرين، هجر 
والقطيـف وبـالد اليمامة نخل كثير جداً، 
لبنـي منيـر  كثيـر  نخـل  وحوالـي بالدهـا 
وبنـي قشـير ولباهلـة ولبنـي ضبة وبلعنبر 
وحواليهـا  الرمـال  تلـك  سـعد يف  ولبنـي 
نخيـل كثيـر يف مواضـع كثيـرة")1(، ويبـدو 
أنـه يقصـد مبـا حوالـي اليمامـة منطقـة 
عاليـة جنـد بوصفهـا منازل منير وقشـير 
وباهلـة، وتشـمل اآلن محافظـات كبيـرة 
واألفـالج  والقويعيـة  الدوادمـي  مثـل: 
ووادي الدواسـر. كمـا يبـدو أنـه يقصـد 
أيضـاً منطقـة الوشـم وسـدير بوصفهمـا 
مـن منـازل ضبـة وبني سـعد وبني العنبر، 

أمـا الرمـال فيبـدو أنهـا رملـة األطهـار، 
غـرب  الطغيبيـس،  نفـود  اآلن  وتسـمى 

الريـاض. مدينـة 
يقـدر عـدد النخيـل يف اململكـة قبـل أكثـر 
مـن نصـف قـرن بحوالـي 870 ألف نخلة، 
وفـق مسـح شـمل جميـع مناطـق اململكـة 
ووصـل  1382-1385هــ)2(،  عامـي  بـن 
إلـى   2018 1438هــ/  عـام  يف  عددهـا 
جميـع  يف  نخلـة  مليـون   28 مـن  أكثـر 
مناطـق اململكـة)3(، ويبـدو أن مـن أسـباب 
هـذا االرتفـاع الكبيـر يعـود للثـراء املـادي 
مسـتوى  ولتحسـن  الوسـطى،  للطبقـة 
الـري والزراعـة النظيفـة، ووفـرة األيـدي 
العاملـة الرخيصـة بعـد أن كان املواطـن 

عدسة: محمد الهاجري
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هـو الـذي يقـوم بجميـع مراحـل الزراعـة، 
بوصفهـا مهنـة أساسـية متوارثـة. إضافة 
الصناعـات  وتطـور  الدولـة،  دعـم  إلـى 
التحويليـة، وانفتـاح اململكة على األسـواق 
العامليـة، وظهـور مصانـع تقـدم خدمـات 
والـري  والتخزيـن  النقـل  يف  مسـاندة 
والتغليـف، وبالتالـي فقـد كانـت الزراعـة 
سـابقاً تعـد وظيفـة أساسـية يف املجتمـع، 
ورمـزا  اقتصاديـة  صناعـة  صـارت  ثـم 
اجتماعيا بعد سـيادة الوظائف والتعليم.
اجلزيـرة  مجتمـع  حيـاة  النخلـة  صاغـت 
العربيـة اقتصاديـاً واجتماعيـاً وحضاريـاً 
بحيـث  اليوميـة  حياتـه  يف  وشـاركته 
يسـتطيع الباحـث أن يكتـب سـيرة النخلـة 
كمـا تكتـب سـيرة حيـاة الرجـال العظمـاء 
وميكـن  املجتمـع،  حيـاة  يصنعـون  الذيـن 
مـادي"،  "شـيء  أنهـا  علـى  النخلـة  فهـم 
"منتـج  وأنهـا  اجتماعـي"،  "حـدث  وأنهـا 

اقتصـادي".

النخلة بوصفها شيًئا مادًيا

تـدرس النخلـة علـى أنهـا "شـيء مـادي" 
منتجاتهـا  وسـعر  سـعرها  حيـث:  مـن 
وصناعاتهـا التحويليـة، وأنواعها، وأماكن 
وأحجامهـا  التمـور،  وأشـكال  زراعتهـا، 
وألوانهـا، ودخـول التمـر وبقيـة مشـتقات 
النخلـة يف التصنيـع والتسـويق والعمـارة 
بوصفهـا  النخلـة  فـإن  ثـم  ومـن  والفـن. 
شـيًئا مادًيـا ومنتًجـا أساسـًيا، تدخـل يف 
تفاصيل حياة اإلنسـان اليومية، ويصعب 
االسـتغناء عنهـا، وبالتالـي ال ميكـن تخيل 
حيـاة املجتمـع التقليدي دون فهم النخلة.
العمـارة  يف  النخلـة  اسـتخدمت  فقـد 
ودخلـت  مثاليـاً،  اسـتخداماً  التقليديـة 

وأثاثـه  البيـت  عمـارة  أساسـيات  يف 
ودكاكينـه  والسـوق  ومكوناتـه  واملسـجد 
جميـع  باسـتخدام  وذلـك  املـزارع،  وآبـار 
جذوعهـا  مـن  صنعـوا  إذ  أجزائهـا، 
ولألبـواب  الغـرف،  ألطـوال  عـوارض 
املعـدة  وللسـواني  الداخليـة واخلارجيـة، 
السـتخراج امليـاه مـن اآلبـار، أمـا األبـواب 
فتصنـع عـادة مـن خشـب األثـل، وبعـض 
النخـل،  جـذوع  مـن  يصنعونهـا  القـرى 
اليابـس  )العسـيب(  النخـل  جريـد  أمـا 
فيسـتخدم يف األسـقف بعد تشـذيبها من 
السـعف، ثـم ينثـر فوقـه خـوص السـعف 
بنـاء  قبـل  احملتملـة  الفجـوات  إلغـالق 
ثانويـة  منتجـات  ويوجـد  فوقـه،  السـطح 

للنخيـل)4(. كثيـرة 
ويراعـى دائمـاً يف عمـارة املنـازل الطينية 
بنـاء مخـزن صغيـر يسـمى اجلصـة، وهـو 
التمـر  حلفـظ  خاصـة  مواصفـات  ذو 
موسـمه  غيـر  يف  اسـتخدامه  لغـرض 
والسـتخراج دبـس التمـر بعـد ضغطـه يف 
اجلصـة، وذلـك ألن املجتمـع كان يعتمـد 
قبـل النفـط علـى مواسـم األمطـار، فـإذا 
أصيبـت املنطقـة بجفـاف يف أي موسـم، 
فإنهـم يتعرضـون للهـالك، ومـن ثـم كانت 
فكـرة تخزيـن الطعـام ومـن أهمـه التمـور 

والقمـح حـاًل جذريـاً.
املوسـم  يف  النخلـة  حيـاة  دورة  متـر 
الزراعـي الواحـد إلى عمليـات اجتماعية 
تسـعة  إلـى  تصـل  وزراعيـة  واقتصاديـة 
يسـتعينون  النخيـل  مـالك  إن  إذ  أشـهر، 
للزراعـة  عاملـة  بأيـدي  العـام  طـوال 
وللخـراف وللتسـويق، ويسـتعينون بأيـدي 
عاملة متخصصة يف حفر اآلبار، كما أن 

كثيًرا من منتجاتهم اخلشبية تعد موسماً 
لتجـار األخشـاب، الذيـن يسـتعينون هـم 
أيضـاً بأيـدي عاملة لتشـذيبها وتصنيعها 
النـاس  احتياجـات  مـع  يتناسـب  مبـا 
والفالحـن  العاملـن  وجميـع  اليوميـة، 
األيـدي  مـن  هـم  واملسـوقن  والتجـار 
فـإن  وبالتالـي  آنـذاك،  احملليـة  العاملـة 
النخلـة متثـل أحـد أهم أدوات االسـتقرار 
االجتماعـي واالقتصـادي وتوفيـر األمـن 
الغذائـي، وذلـك ألن التمور تكون صاحلة 
مجتمـع  يف  الطويـل،  والتخزيـن  لـألكل 

متكـررة. بيئيـة  ألزمـات  يتعـرض 

النخلة بوصفها حدثًا اجتماعيًا

أمـا النخلـة "كحـدث اجتماعـي" فتـدرس 
بوصفهـا رمـزاً اجتماعيـاً منظمـاً للحيـاة 
اليوميـة من خـالل وجاهتها االجتماعية، 
ولتمـر  أكلـه،  وأوقـات  التمـر  وقدسـية 
كثيـرة مسـتدعاة  معانـي قدسـية  النخـل 
أهميـة  علـى  تؤكـد  نبويـة  نصـوص  مـن 
التمـر كغـذاء مبـارك وصحـي. وغالبـاً ما 
جتتمع األسـرة يومياً، ويلتقي األصدقاء، 
وتقـام املناسـبات الكبيـرة، وتبـدأ بالتمـر 
ال  ولذلـك  العربيـة،  القهـوة  شـرب  مـع 
مـن  العربـي  املجتمـع  يف  منـزل  يخلـو 
مجلـس مخصـص لتنـاول القهـوة مـع متر 

الضيـوف. واسـتقبال  النخـل 
وقـد مثلـت النخلـة أهـم عوامـل اجلـذب 
منـذ  التقليـدي  املجتمـع  يف  السـياحي 
مئـات السـنن، فقـد اشـتهر يف املجتمـع 
ظاهـرة املقيـاظ، ويقصد بـه االنتقال من 
املـدن إلـى القـرى ذات النخيل يف مواسـم 
اشـتداد احلـر )ويسـمى القيـظ( والـذي 
بالهـواء  واالسـتمتاع  التمـر،  فيـه  ينضـج 
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العليـل بـن النخيل مسـاء مصحوبـاً بأكل 
ويف  طازجـاً،  اخلـراف  وقـت  يف  التمـر 
املؤرخـن:  قـول  يكثـر  احملليـة  التواريـخ 
فـالن  األميـر  قـاظ  السـنة  هـذه  ويف 
ومعـه حاشـيته يف قريـة كـذا...، بـل كان 
أشـراف احلجاز يقيظون يف عالية جند، 
ولبعضهـم مـزارع نخيـل فيها، وهذا يؤكد 
علـى  وقدرتهـا  احملليـة  بيئتنـا  جماليـات 

املتميـزة)5(. املوسـمية  سـياحتها  إيجـاد 
عشـرات  اململكـة،  مناطـق  يف  وينتشـر 
كثيـر  نضـج  وميتـد  التمـور،  مـن  األنـواع 
بحيـث  زمنيـاً،  متقـارب  بشـكل  منهـا 
االسـتمتاع  النخيـل  أصحـاب  يسـتطيع 
شـهر  مـن  النخيـل  أنـواع  بعـض  بنضـوج 
تقريبـاً  أسـبوعن  كل  ثـم  أغسـطس، 
ينضـج نـوع جديـد، ويسـتمر إلـى أربعـة 
أشـهر، وأول أنـواع متـور النخيـل نضجـاً 
غالبـا السـلج واخلـالص، وآخرها نضجاً 
الهالليـة. وبالتالـي تكـون فرصـة التقـاء 
التـي  املـزارع  يف  واألصدقـاء  األقـارب 
تكـون يف أطـراف املـدن متكـررة ألطـول 

وقـت.
مـن  النخـل  وصاحـب  املـزارع  ميـل  وال 
أكثرهـا،  أو  التـردد علـى جميـع نخالتـه 
وذلـك ألن النخـل متـر بعملية حمل ولقاح 
أشـهر  تسـعة  ملـدة  مترهـا  نضـج  حتـى 
تقريبـاً، وبالتالـي فهـي تتعرض للتحوالت 
باسـتمرار. ومن ثم تنشـأ عالقة حميمية 
بـن النخلـة وصاحبهـا، ال يدركهـا إال مـن 
عليهـا  وأشـرف  النخيـل  زراعـة  جـرب 

بنفسـه.
متعـارف  أكل  وآداب  مراسـم  وللتمـور 
التمـر  الشـخص  يـأكل  أن  مثـل  عليهـا، 

لـه  يحـق  وال  متـرة،  متـرة  أي  فـرادى، 
التمـرة  حجـم  كان  مهمـا  اثنتـن  أخـذ 
التمـرة  حتديـد  لـه  يحـق  كمـا  صغيـراً، 
موقعهـا  كان  مهمـا  يأكلهـا  سـوف  التـي 
يلـزم  الـذي  األكل  بعكـس  الصحـن،  يف 
أن يـأكل الشـخص ممـا يليـه، ويف املثـل 
والعيـش قـص"،  "التمـر خـص،  الشـعبي 
ومـن املعيـب علـى الشـخص كثـرة تقليـب 
التـي  لتحديـد  الصحـن  يف  التمـور 
سـيأكلها، وإمنا عليه أن يحددها بالنظر 
قبـل أن ميـد يـده عليها. ومن العادات أن 
يـوزع التمـر يف صحـون صغيـرة متعـددة 
لشـخصن،  صحـن  كل  يتسـع  بحيـث 
وذلـك لراحـة الضيـوف وعـدم إحراجهـم 

احلركـة. بكثـرة 

النخلة بوصفها منتجًا اقتصاديًا

يف بلـدان اخلليـج أكثـر مـن ثالثمئة نوع 
بلدانهـا  يف  تعـرف  النخيـل  متـور  مـن 
تتجـاوز  وقـد  مختلفـة،  مبسـميات 
سـتمئة نـوع مـع متـور العـراق وليبيـا)6(، 
ويبـدو أن كثيـراً منهـا نبـوت، وهي متور 
لهـا  وليـس  النـواة،  مـن  تنبـت  نخيـل 
تصنيـف، فتسـمى نبـت أو تعطـى اسـما 

جديـدا.
كان النخـل الطويـل يرمـز ملعاني الشـرف 
وقـد  االقتصـادي،  والثـراء  االجتماعـي 
النخـل  مـدح  الكـرمي  القـرآن  يف  ورد 
وترسـخ  باسـقات"،  "والنخـل  الطـوال 
هـذا املفهـوم يف ذاكـرة العـرب علـى مـر 
التاريـخ، يقـول الشـاعر العراقـي محمـد 



مهدي اجلواهري:
على النخل ذي الشعفات الطوال

على سّيد الشجر املقتنى
ويقول محمود درويش:

اجلميالت هن الطويالت
خاالت نخل السماء
النـاس  وصـار  املفهـوم  هـذا  حتـول  ثـم 
طولـه  يزيـد  ال  الـذي  النخـل  يفضلـون 
عـن متـر، وذلـك ألسـباب اقتصادية فيما 
يبـدو، نظـراً لصعوبـة خـراف متـر النخـل 
العـدد  مـن  متطلباتـه  وكثـرة  الطويـل 
منهـا،  السـقوط  وملخاطـر  املهـارة،  ومـن 
ولضيـاع وقـت طويـل يف خرافهـا، ووقـت 
وقـد  عذوقـه ضيـق،  مـن  التمـر  خـراف 
يفسـد التمـر أو يتحـول إلـى رطـب أكثـر 
مـن احلاجـة إذا كان عـدد النخـل كثيـراً، 

منـه. يقلـل االسـتفادة  ممـا 
أنـواع  بكثـرة  يتفاخـرون  النـاس  وكان 
ثالثـن  إلـى  تصـل  وقـد  التمـور،  نخيـل 
نوعـاً وأكثـر يف املـزارع الكبيـرة، ثـم صـار 
األنـواع  أهـم  علـى  يقتصـر  منهـم  كثيـر 
الطلـب  يتزايـد  والتـي  شـعبياً،  املرغوبـة 

التمـور. سـوق  يف  عليهـا 
كان التمر يقدم للضيوف ويؤكل 

علـى ثالث حـاالت هي: 
طازجـاً  متـراً  إمـا 
اخلـراف،  وقـت  يف 
وبقيـة فائـض التمر 
يتـم  موسـمه  يف 
بإحـدى  تخزينـه 

طريقتـن، همـا: إما مكنوزاً، وإما مبرداً. 
تصنيـع  إعـادة  أسـاليب  تطـورت  وقـد 

احلـال. أنـواع  ضمـن  لتدخـل  التمـور 

أخيرًا

وبهـذا يتبـن لنا أن النخلة صديقة للبيئة 
اليوميـة  حياتـه  يف  لإلنسـان  وشـريك 
وهويـة وطـن، وهـي جديـرة بتكرميها ورد 
االعتبـار لهـا، مـن خـالل تأسـيس متحف 
وفنونهـا  وحاضرهـا  بتاريخهـا  خـاص 
االجتماعـي  ودورهـا  عنهـا  كتـب  ومـا 
اخليـار  ألنهـا  الـويف؛  واالقتصـادي 
االسـتراتيجي الذي ال ينضب لالسـتثمار 
والتصنيـع والسـياحة، أو تخصيـص يـوم 
وتكثيـف  موسـمياً،  بهـا  يحتفـى  محلـي 
الدراسـات التـي تطـور منتجاتهـا وتعالـج 
ريهـا،  وسـائل  وحتسـن  مشـكالتها، 
املنـازل  يف  زراعتهـا  أسـاليب  وتبسـط 

الصغيـرة.
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عدسة: سليم الهاجري



شجرة النخيل رمز وطني 
وتراث حي باإلمارات

عرفت دولة اإلمارات وشعبها هذه الشجرة المباركة منذ آالف السنين وتاريخها قديم قدم الحضارات األولى. 
وشجرة النخيل بالنسبة ألهل اإلمارات مثل الجمال في الصحراء.. وكل شجرة قائمة بذاتها تكافح للبقاء ويجلها 

السكان ويحترمونها.

وكالة أنباء اإلمارات )وام(شيخة الغاوي

لشـــجــــرة  كـــــــان  إن 

النخيــل قيمــة غذائيــة 

فــإن قيمتهــا الروحية 

أعظــم وأعمــق
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وطنية  ثروة  النخيل«  »شجرة  ومتثل 
مهمة يف الدولة ولها نظرة خاصة ليس 
الرتباطها  ولكن  فقط  للغذاء  كمصدر 
اإلماراتي  باإلنسان  والثقايف  النفسي 
لذلك اعتمدت كشعار لكثير من الدوائر 
أو  متنزه  أي  يخلو  يكاد  وال  والهيئات 
حديقة أو شارع أو منزل من وجود هذه 
الشجرة املباركة وما مييزها أنها تتكيف 
وتتحمل  احمللية  الصحراوية  البيئة  مع 
واجلفاف  العالية  احلرارة  درجات 
وملوحة املياه فضاًل عن قلتها ومن هذا 
النخيل  زراعة  أهمية  جاءت  املنطلق 

بالشوارع واملتنزهات.
فإذا كانت النخلة قد وجدت قبل آالف 
تشكل  فهي  اإلمارات  دولة  يف  السنني 
ومتطوراً  حياً  وتراثاً  وطنياً  رمزاً  حالياً 
الدولة  وتتباهى  اإلمارات  أهل  فيباهي 
التمور  بأعداد أشجار النخيل وأصناف 
مؤسساتها  وتفاخر  الدولة  يف  املتوفرة 
يف  وعاملياً  إقليمياً  املرموقة  بجهودها 
األنسجة  بزراعة  النخيل  إكثار  مجال 

وتنمية إنتاج وتصنيع التمور.
علي  املواطن  يقول  الصدد  هذا  ويف 
زراعة  رواد  أحد  املنصوري  محمد 
النخيل يف الدولة.. شجرة النخيل كانت 
الفقر  أيام  يف  اإلماراتيني  درب  رفيق 
والعوز وحتى ظهور النفط واحتاد الدولة 
إلنتاج  كبير  زراعي  توسع  من  تبعه  وما 
محاصيل جديدة لم يعهدها اإلماراتيون 
الوقت  لم مينع يف  أن ذلك  إال  من قبل 
االهتمام  على  احلرص  من  احلاضر 
للبيئة  املالئمة  الزراعية  بالعناصر 
الصحراوية اجلافة وعلى رأسها أشجار 

عدسة: سلطان الزايدي
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النخيل حيث بدأ مؤخرا توجه جاد من 
قبل اجلهات املعنية واملزارعني لالهتمام 
تصنيع  وأساليب  النخيل  زراعة  بتطوير 
منتجاتها وتشجيع البحوث العلمية التي 
التي  الشجرة  بهذه  العناية  يف  تساعد 
طبيعياً  ومتنـزهاً  اقتصادياً  مورداً  تعتبر 
وكافة مكونات  ثمرتها  وبإمكانية حتويل 

الشجرة إلى صناعات جديدة.
من  متثله  ما  بكل  »النخلة  ويضيف 
من  حتمله  ما  وكل  جمالية  عناصر 
لكيفية  األفضل  الرمز  تعد  وبركة  خير 
تسخير املفردات البيئية خلدمة أغراض 
الشجرة  هذه  شكلت  حيث  املجتمع.. 
مهماً  اقتصادياً  محوراً  ولعقود  املباركة 
خاصة  اإلمارات  أهل  عليه  اعتمد 
انطلقت  فمنها  الزراعية  املناطق  سكان 
التقليدية  واملهن  اليدوية  معظم احلرف 
وتطورت  سارت  وبصناعاتها  القدمية 
القيادة  باهتمام  ويشيد  احلياة«.  عجلة 
ودعمها  املباركة  الشجرة  بهذه  الرشيدة 
ومؤسسات  هيئات  من خالل تخصيص 
املعارض  من  العديد  وإقامة  لدعمها 
واملهرجانات املخصصة ألشجار النخيل 

ومنتجاتها.
دعم  أمام  أنه  إلى  املنصوري  ويشير 
اإلماراتيون  أعاد  الشجرة  لهذه  الدولة 
األجداد  كان  الذي  االهتمام  مؤخراً 
كانت  التي  النخيل  لشجرة  يولونه 
موردهم الوحيد قبل عقود.. ولعل أبرز 
مظاهر هذا االهتمام ما حظيت به من 
أن  مؤكداً  جيل....  بعد  جياًل  األهالي 
والتزال  كانت  والتمور  النخيل  أشجار 
مر  على  وحضارياً  وثقافياً  وطنياً  رمزاً 

التاريخ تغنى بها الشعراء واألدباء وبحث 
عن مكنوناتها الباحثون وتوارث زراعتها 

األبناء عن األجداد واآلباء.
يف  أيضاً  ظهرت  اخلصوصية  وهذه 
ممثلة  الرشيدة  للقيادة  الثاقبة  الرؤية 
يف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل عبر 
إنشاء جائزة خليفة لنخيل التمر ودورها 
املباركة  الشجرة  هذه  على  احلفاظ  يف 
صاحب  وجهود  وحمايتها  وإكثارها 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
تغفل  لم  والتي  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم 
الشجرة  هذه  الستثمار  االيجابية  اآلثار 
جعل  مما  والزمان  املكان  مع  وقصتها 
على  وينبه  االعتبار  بعني  يضع  سموه 
بضرورة  القرار  وأصحاب  املسؤولني 
هيئة  على  دبي  النخلة يف  تصميم جزر 
رمز  النخلة  ألن  النخيل  شجرة  شكل 
من  اإلمارات  تخيل  ميكن  وال  أساسي 
يف  خصوصيتها.  عن  يعبر  نخيل  دون 
حيت يقام لهذا الغرض مهرجان سنوي 
ويف  للرطب«  ليوا  »مهرجان  بعنوان 
شعاره تصميم لسعف النخيل ومهرجان 
الذي  والتمر  للنخيل  الدولي  اإلمارات 
التمور  أنواع  أفضل  مظلته  يجمع حتت 
من  واملؤسسات  الشركات  تقدمها  التي 
به  جادت  ما  لعرض  واملنطقة  اإلمارات 

املزارع من متور.
اإلمارات  »مؤسسة  خاضت  وقد 
جتربة  األخيرة  اآلونة  يف  لالتصاالت« 
العالم  مستوى  على  نوعها  من  فريدة 
النخيل  أشجار  من  عدداً  نشرت  إذ 

هوائية  كأبراج  الشوارع  يف  الصناعي 
ما  التقليدية  األنواع  عن  بدالً  لإلرسال 
أعطى بعداً جمالياً وبيئياً ال مثيل له يف 

العالم.
وحول هذه الفكرة يقول محمود يوسف 
اإلعالمية  العالقات  أول  مدير  علي  آل 
األبراج  إقامة  فكرة  »بدأت  باتصاالت 
الهوائية لإلرسال يف الشوارع والطرقات 
من   2005 عام  نخيل  على شكل شجرة 
للبيئة  منطلق جمالية شكلها وصداقتها 
ولتؤكد »اتصاالت« أنها شريك مجتمعي 
وسبل  البيئية  بالقضايا  يهتم  فاعل 

احلفاظ على املناخ«.
ويضيف »تهدف اتصاالت من وراء هذه 
الوطني  التأكيد على دورها  إلى  الفكرة 
خالل  من  االجتماعية  ومسؤولياتها 
إلى  تسعى  التي  العامة  إستراتيجيتها 
خدماتها  تطوير  يف  واالبتكار  التميز 
شبكتها  أبراج  حتديث  ومنها  وأجهزتها 
ما  جمال  مع  لتتالءم  »الهوائيات« 
حولها من منشآت ومرافق حيوية حيث 
على  األبراج  من  العديد  بتركيب  قامت 
للشكل  تكون مشابهة  نخلة بحيث  شكل 
تعتبر  التي  اخلضراء  للنخلة  الطبيعي 
اإلمارات  دولة  به  تشتهر  وطنياً  رمزاً 
وستكون هذه األبراج جزءاً مكماًل ألرقى 

املشاريع املستقبلية يف دولة اإلمارات.
وعن دخول هذه األبراج اخلدمة ومدى 
تواجدها اآلن.. يقول آل علي »بدأ أول 
الواقعة  املنطقة  بالعمل يف  األبراج  هذه 
شهر  خالل  دبي  يف  العرب  برج  مقابل 
استخدمت  كما   2005 عام  أغسطس 
هذه األبراج يف مشروع توسعة الكورنيش 
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شكلها  جلمالية  وذلك  بأبوظبي 
ومالئمتها للمنطقة احمليطة بها فيما مت 
استخدام هذه األبراج يف مشروع جزيرة 

النخلة جميرا بدبي.
هذه  يف  »اتصاالت«  بسبق  يتعلق  وفيما 
التجربة على املستوى العاملي واإلقليمي 
تقوم  مؤسسة  أول  اتصاالت  إن  يضيف 
أشجار  أبراج هوائية على شكل  بنصب 
النخيل يف حني مت تنصيب أبراج مشابهة 
وأشجار  »التنوب  أشجار  شكل  على 
يف  كاليفورنيا«  نخيل  وأشجار  السرو 
جنوب أفريقيا وأوروبا والواليات املتحدة 
العربية املتحدة هي  لكن دولة اإلمارات 
يف  األبراج  هذه  فكرة  تنفذ  دولة  أول 

منطقة الشرق األوسط.
وتركيبها..  كيفية شرائها وشحنها  وعن 
يوضح أن »اتصاالت« قامت بشراء أبراج 
والواليات  أفريقيا  جنوب  يف  مصنعة 

املتحدة والصني وتايلند ومصر.. 
ويتم شحن هذه األبراج عن طريق البحر 
يف حاويات يصل ارتفاعها إلى 40 قدماً 
وهي مفتوحة من األعلى.. وقد تعاقدت 
هذه  لتنصيب  شركة  مع  »اتصاالت« 
 120 بوزن  رافعات  باستخدام  األبراج 
طناً ويتم جتميع النخلة بشكل أفقي على 
األرض عبر جتميع اجلزء العلوي الذي 
األرض  على  والتمر  النخلة  يضم سعف 
ومن ثم رفعه وتثبيته على جذع الشجرة. 
تطبيق  يف  »اتصاالت«  مبادرات  وحول 
قامت  يقول«  أخرى..  دول  يف  التجربة 
هوائياً  برجاً   61 بتنصيب  اتصاالت 
يف  النخيل  أشجار  شكل  على  لإلرسال 
إلى  ارتفاعها  متوسط  يصل  اإلمارات 
»اتصاالت  من  كل  قامت  كما  متراً   30

بتنصيب  مصر«  »اتصاالت  و  موبايلي« 
أبراج مشابهة.

النخلة بكل ما تمثله 

من عناصر جمالية 

وكل ما تحمله من 

خير وبركة تعد الرمز 

األفضل لكيفية

تسخير المفردات 

البيئية لخدمة

أغراض المجتمع

عدسة: هاني السليماني



أهل اإلمارات..
عالقة حميمة مع الرطب

كعادتها تعيش اإلمارات خالل بداية فصل الصيف فرحة التباشير بقدوم موسم الرطب الذي يحتل مكانة خاصة 
بالماضي  المهمة  الغذائية  المادة  هذه  ترتبط  حيث  عام،  بشكل  العربية  والجزيرة  اإلمارات  أبناء  نفوس  في 
البعيد لذلك تحظى باهتمام غير عادي في أول ظهور لها والذي يبدأ في العادة في مطلع شهر يونيو من 
كل عام مع تفاوت بسيط بين دول مجلس التعاون حيث تتقدم ُعمان بالتباشير وتتأخر السعودية تبعًا لتفاوت 

درجات الحرارة واألصناف المزروعة في كل منها.

األولـــى  الرطـــب  حبـــة 

النـــاس  ألعــــــز  تقـــدم 

وأقربهـــم إلـــى نفـــس 

المـــزارع كداللـــة علـــى 

ــة  ــة المرموقـــ المكانــــ

ـــخص ـــا الش ـــي يحتله الت
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مدير حترير مجلة الشجرة املباركة
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وللرطـب طقـوس خاصـة ميارسـها أهـل 
منهـم  املزارعـن  خصوصـاً  اإلمـارات 
حيـث تبـدأ بترقـب عذوق النخـل احململة 
باخليـرات ليقطفـوا منهـا أول حبـة رطب 
أينعـت معلنـن يف املنطقـة أو البلـدة التي 
هـم فيهـا بـأن موسـم الرطـب قـد دخـل. 
وأهميتـه،  اخلبـر  هـذا  جلمـال  ونظـراً 
يتسـابق املزارعون بروح أخوية وحميمية 
إلعالن هذا النـبأ املفرح على املأل الذي 

مزرعتـه  أن  املـزارع  خاللـه  مـن  يؤكـد 
هـي السـباقة يف إعـالن البشـرى، وحلبـة 
الرطـب األولـى وضـع خـاص حيـث تقـدم 
ألعـز النـاس وأقربهـم إلـى نفـس املـزارع 
كداللـة علـى املكانة املرموقة التي يحتلها 
الشـخص الـذي تقـدم لـه، سـواء كان مـن 

داخـل األسـرة أو مـن الضيـوف.
فاملـزارع اإلماراتـي يعتبـر قـدوم تباشـير 
الرطـب كقـدوم املولـود اجلديـد فالرطـب 

لـه مكانـة خاصة يف ذاكرة أبناء اإلمارات 
يعتبـرون  الذيـن  املـزارع  أهـل  السـيما 
بـأن النخلـة هـي إحـدى أقـدم األشـجار 
باملنطقـة التـي يرجع إليهـا الفضل األكبر 
يف اسـتمرار حيـاة أبنـاء اجلزيـرة العربية 

قاطبـة، فهـي مصـدر رزقهـم األول.
الكبيـرة  التحـوالت  مـن  الرغـم  فعلـى 
اإلمـارات  مجتمـع  علـى  طـرأت  التـي 
الناظـم  هـي  ظلـت  الوفـاء  سـمة  أن  إال 
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األساسـي بـن املـزارع ونخلتـه، فالنخلـة 
معـروف عنهـا الوفـاء الدائـم ألصحابهـا 
حيـث تغـدق عليهـم يف بدايـة كل موسـم 
فهـذه  الرطـب  مـن  الثمـار  أنـواع  بأجـود 
العـذوق التـي تشـكلت بألوانهـا اجلميلـة 
مجـرد  ليسـت  الرائعـة  وأحجامهـا 
طعـام بـل هـي إعـالن عـن قـدوم موسـم 
الفرحـة... وهـذه الفرحـة ال يشـعر بهـا 
معهـا  يرتبطـون  الذيـن  املزارعـون  إال 

جـل  مينحونهـا  والذيـن  وثيقـة  بعالقـة 
اهتمامهـم ورعايتهـم لذلـك ال نسـتغرب 
هـذه األجـواء املفرحـة التـي تظهـر علـى 
محيـا املزارعـن وهم يرون نخيلهم تزهو 

بهـذه الثمـار الغاليـة.

المتقدم والمتأخر

فلـو نظرنا إلى موسـم الرطـب باإلمارات 
فسـوف نـرى أنواعاً وأصنافـاً كثيرة منها 

مـا يتسـم باملبكـرة بالنضـج مثـل النغـال 
وتعرف بـ )القدم( ويتبعه )اخلشـكار( ثم 
)اليـردي( ثـم )خصـاب أبيـض وخصـاب 
بــ  تسـمى  أخـرى  أنـواع  وهنـاك  أحمـر( 
)اآلخـر( أي التـي تتأخـر يف النضـج ومن 
والفـرض  واخلنيـزي  بكـر  )عـن  أهمهـا 
والبرحـي واخلـالص( والـذي يعتبـر مـن 

أجـود أنـواع الرطـب. 
ويسـتذكر بعـض كبـار السـن عـن عالقتـه 

المزارع اإلماراتي

يعتبر قدوم تباشير 

الرطب كقدوم 

المولود الجديد

القهوة والدلة 

مالزمين ألطباق 

الرطب التي تقدم 

للضيوف

الرطب رمز للكرم 

العربي األصيل ورمز 

للتسامح والتعايش

بين الناس
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زمـان  أيـام  رطـب  أن  بالقـول  بالرطـب 
كان أفضـل كان لـه رائحـة طيبـة تشـعر 
بهـا عنـد دخولـك املجلـس، بينمـا رطـب 
هـذه األيـام فـال رائحـة وال طعـم للرطـب 
اللهـم شـكل فقـط. والسـبب ببسـاطة هو 
مـع  املتبعـة  والـري  التسـميد  يف طريقـة 
النخلـة، يف املاضـي كان املـزارع يسـتعمل 
فيسـتعمل  األن  أمـا  الطبيعـي  السـماد 

وهكـذا. الكيمـاوي  السـماد 
وحـول السـبب يف تفـاوت نضـج الرطـب 
بـن ُعــمان واإلمـارات والسـعودية مثـاًل 
فيعـود إلـى االختـالف يف ارتفـاع درجـات 
احلـرارة مـع اختـالف األصناف املزروعة 

والثانـي  النضـج  يف  مبكـر  فبعضهـا 
متوسـط النضـج واآلخـر متأخـر بالنضج 
أن  إلـى  باإلضافـة  طبيعـي،  أمـر  وهـذا 
يبكـرون  ُعمـان  سـلطنة  يف  املزارعـون 
يف التنبيـت، بينمـا يف السـعودية يتأخـر 

وهكـذا. والتمـر  الرطـب 
الرطـب  علـى  عاشـوا  اإلمـارات  أهـل 
يخرفـون  العـام  مـدار  علـى  والتمـر 
لـألكل  املوسـم  بدايـة  يف  الرطـب 
يحولونـه  الباقـي  أمـا  فقـط،  املباشـر 
إلـى متر يسـتخدمونه على مـدار العام. 
يسـرحون  زمـان  أيـام  »احلـرمي«  وكان 
الرطـب  خلـرف  الباكـر  الصبـاح  يف 

للبيـت  ويجلبونـه  الفجـر  صـالة  بعـد 
وهكـذا... كمـا أن بعـض النخيـل كانـت 
حتمـل مـا بـن 12 إلـى 18 عذقـاً، وكل 
عذق فيه ما بن 35 إلى 50 شـمروخاً، 
كل شـمروخ يحمـل مـا بـن 20 إلـى 30 

حبـة رطب· 
أمـا عـن تسـويق املـزارع للرطـب نـرى أنـه 
الرطـب  كميـة  تكـون  املوسـم  بدايـة  يف 
معظمهـا  تذهـب  ولهـذا  جـداً  محـدودة 
ألصحـاب املزرعـة واألهـل واجليـران، ثم 
هنـاك بعـض األصنـاف اخلاصـة تعـرف 
تـؤكل  حيـث  مبكـراً  تنضـج  باخلرايـف 
رطـب فقـط مثـل )يـردي ويوانـي وفـرض 



بقـر  وعيـون  وخـدي  وريسـي  وخشـكار 
للتخزيـن  فيـزرع  الدبـاس  أمـا  ونغـال..( 
علـى شـكل متـر فقـط حيـث يـؤكل بعـد 
القيـظ ملوسـم الشـتاء. وعـن أفضـل وقت 
الباكـر  الصبـاح  فهـو يف  النخلـة  خلـرف 
والغـرض مـن ذلـك كـي ال تيبـس النخلـة 
بخـرف  قمنـا  حـال  يف  أمـا  مـدة،  بعـد 
فقـد جندهـا  الظهيـرة  وقـت  النخلـة يف 

وهكـذا... مـدة  بعـد  يبسـت 

كـرم الضيافـة

يفخـر املـزارع االماراتـي بـأن أهم وأجمل 
يف  الرطـب  بقـدوم  االحتفـال  مظاهـر 
أبوظبـي  إمـارة  مـن  الغربيـة  املنطقـة 
)منطقة الظفرة(، فهو ذلك املظهر الذي 
تـرى فيـه فنجـان القهوة والدلـة مالزمن 
للضيـوف،  تقـدم  التـي  الرطـب  ألطبـاق 
حيـث يعتبـر موسـم القيـظ والـذي ميتـد 
ألربعـة أشـهر هـو املوسـم الوحيـد الـذي 
ال يغيـب فيـه صحـن الرطـب عـن )فوالـة 
يفضلـون  منهـم  الكثيـر  بـل  الضيـوف( 
الرطـب والقهـوة علـى الفواكـه األخرى ملا 
للرطـب مـن داللـة خاصـة علـى احلفـاوة 
بالضيـف ومـا يحمله من معاني االحترام 
يعـد  فالرطـب  غـرو،  وال  لـه،  والتقديـر 

رمـزاً للكرم 

وخير ممثل لتراث اإلمارات·
يف حـن تسـتذكر املواطنـات املزارعـات 
التـي  اجلميلـة  والتقاليـد  العـادات 
ترتبـط مبوسـم قـدوم الرطـب، إذ كان 
الرطـب  تباشـير  نبـأ  يذيعـون  األولـون 
مباشـرة بـن أهـل الفريـج لتعـم الفرحـة 
أصحـاب  وينطلـق  املنطقـة،  ربـوع  يف 
املـزارع باجتـاه نخلهـم لقطـف مـا نضـج 
واجليـران  األهـل  علـى  وتوزيعـه  منهـا 
مزرعـة  صاحـب  فـكل  واألصحـاب، 
مـن  لديـه  مبـا  يتفاخـر  يـزال  ومـا  كان 
أجـود أنـواع الرطـب، وهنـاك عشـرات 
مثـل:  املبكـر  منهـا  للرطـب  املسـميات 
الربـاب(  و)قـش  و)البقـل(  )الصالنـي( 
و)خـد  و)اخلاطـرة(  و)املزينـي( 
الفـرس( و)القرطاسـي( و)قـش جعفـر( 
و)سـويدي( و)مخلدي( و)النغال( ومنها 
املتأخـر مثـل: )اخلنيـزي( و)اخلصـاب( 
و)قش بن زامل( و)الشـاهون( و)اللولو( 

و)اجلبـري(· و)هاللـي( 
وال يقتصـر الفــرح مبوسـم الرطـب علـى 
تنتقـل  مـا  بـل سـرعان  فقـط  املزارعـن 
أيضـاً،  الزائريـن  إلـى  اجلميلـة  عـدواه 
مـن  الغربيـة  املنطقـة  يـزور  مـن  فـكل 

إمـارة أبوظبـي )منطقـة الظفـرة( وأهلهـا 
البـد  املـزارع   يف  خصوصـاً  الكـرام 
األصفـر  اللـون  يـرى  عندمـا  يفـرح  وأن 
يسـاعد  ممـا  املـزارع،  يكسـو  الـذي 
موسـم  وحتقيـق  احملاصيـل  زيـادة  علـى 
يرتسـم  جنـده  مـا  وهـذا  جيـد  زراعـي 
علـى مالمـح املزارعـن ووجوههـم التـي 
املواطنـن  أن  كمـا  االبتسـامة،  علتهـا 
الذيـن تعبـوا وقدمـوا للنخلـة كل الرعايـة 
نتـاج  اآلن  يحصـدون  بـدأوا  واالهتمـام 
تعبهـم، ويَْجنُـوَن ثمـار مـا قدمـت أيديهـم 
خيـراً وفيـراً، وفرحاً غامـراً لهذه األرض 
الطيبـة، فمـا أجمـل احلصـاد ومـا أحلـى 
املكافـأة، ومـا أكبـر فرحتهم اليـوم بقدوم 

الرطـب.  موسـم 
الـذي  الرطـب  موسـم  انتهـاء  وبعـد 
كل  مـن  )سـبتمبر(  شـهر  لغايـة  يسـتمر 
النخلـة  بعطـاء  الفـرح  يتواصـل  عـام، 
إلـى  تسـويقها  يتـم  حيـث  التمـور  مـن 
املعنيـة ممـا يجعـل  جهـات االختصـاص 
املزارعـن علـى تواصـل تـام مـع خيـرات 
الشـجرة  فهـي  املباركـة  الشـجرة  هـذه 

الوحيـدة التـي يـدوم عطاؤهـا طـوال 
السـنة. أيـام 
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محاضر ليوا ضمت أجود أصناف 

التمور

بجـودة  طويـل  زمـن  ومنـذ  اشـتهرت 
التمور، وأشـهرها الدباس باإلضافة إلى 
أنـواع أخـرى مـن الرطب مثـل: اخلالص، 
والزاملـي،  والبرحـي،  والدبـاس، 
والشبيبي، واليواني، واخلدي، واجلفري، 
واخلضـراوي،  واخلشـكار،  واحلمـري، 
والثويـري.... علمـاً بـأن املنطقـة الغربيـة 
الظفـرة(  )منطقـة  أبوظبـي  إمـارة  مـن 
مـن كل عـام  يوليـو  تسـتضيف يف شـهر 
مهرجـان مزاينـة الرطـب )ليـوا للرطـب( 
الختيـار أجـود أنواعهـا وهـذا يـدل علـى 
النخيـل  بزراعـة  املنطقـة  أبنـاء  اهتمـام 

محاضـر  ويف  وبثمارهـا.  بهـا  والعنايـة 
الـري  علـى  النخيـل  مـزارع  تعتمـد  ليـوا 
مـن اآلبـار وهـذا يكـون يف بدايـة عمرهـا 
تـروى  ال  فإنهـا  يكتمـل منوهـا  أن  وبعـد 
االسـتفادة  يف  نفسـها  علـى  تعتمـد  بـل 
مـن امليـاه اجلوفيـة ذات املسـتوى املرتفـع 
حيـث يتـراوح عمقهـا ما بـن 3 - 5 أمتار 
بعـض  ويف  أمتـار.   10 إلـى  يصـل  وقـد 
األحيـان وعنـد الرغبـة يف إنشـاء مزرعـة 
جديـدة يف محاضـر ليـوا فإنـه عـادة مـا 
يتـم هـذا العمل جماعيـاً ويعرف بالفزعة 
علـى  السـكان  مـن  عـدد  يتعـاون  حيـث 
حفـر البئـر وتبـدأ عمليـة احلفـر بصـب 
املـاء علـى املـكان املـراد حفـر البئـر فيـه 
قبـل عمليـة احلفـر بيومـن لكيـال يتهـدل 

مـا  البئـر عنـد حفـره وعـادة  يـردم(  )ال 
بعـد ظهـور جنـم  الزراعـة  يكـون موسـم 

»سـهيل«.

األمثال الشعبية للشجرة المباركة

يف  مميـزاً  دوراً  يلعـب  الشـعبي  املثـل 
واالقتصاديـة  االجتماعيـة  القيـم  إبـراز 
املثـل  تـداول  خـالل  فمـن  املجتمـع  يف 
فـإن العامـة يسـعون إلـى تعميـق وترسـيخ 
معاييرهـم األخالقيـة ومـن ثـم تعميمهـا 
بالطبـع  يتـم  ذلـك  وكل  مواطنيهـم.  بـن 
مـن  جتعـل  وطوعيـة  عفويـة  بطريقـة 
مـن  يتجـزأ  ال  جـزء  الشـعبية  األمثـال 
التـراث احلضـاري.  وهـذه مجموعـة من 
اخلليـج  يف  املتداولـة  الشـعبية  األمثـال 
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في موسم القيظ 

ال يغيب فيه صحن 

الرطب عن فوالة 

الضيوف

مثل شعبي »اللي ما 

عنده دباس ما يأخذ 

بنت الناس«

العربـي عمومـاً ودولـة اإلمـارات العربيـة 
والتـي  اخلصـوص،  وجـه  علـى  املتحـدة 

التمـر.   بنخلـة  تتعلـق 
ُعلـوْب  ثـالث  َعْطهـا  اليرديـة  يامنبِّـت 

تعبيـة و
التمـِر واللـنب.. صحـُة الـبدِن

الفـار،  منـك  وأكل  املـار،  منـك  أكل 
الصغـار والفريخـات 

بنـت  ماياخـد  الدبـاس،  مايـزرع  اللـي 
لنـاس ا

كناقل التمر إلى أوال
كناقل التمر إلى هجر

إن كسرت ليحله شقينا احلصير
يحسـب  غيـرك  التمـر  تـاكل  كنـت  إن 

م لطعـا ا
اللي تقصه اخلوصه ما يبي سكن

نخل بوعنقه تزيده سماد ايزيدك رماد
الهوى قـلّع نخيل كيف ما يقلعني أني

واشن السعف على اليمل
الطـول طـول انخلـه والعقـل عقـل 

اصخله
واملـاي  بالقـص  والعيـش  التمـر باخلـص 

باملـص
بسر يف منسف

بوزك مهب بوز اخالص
مثل التمره ما يجور عليها اللواحيس

مثل النخلة عطها تعطيك
راعي النخل راضي والبيدار شو يخصه

العـازه  وال  ومـالس  سـحه  بيـت  كل  مـن 
للنـاس

فالن عسو سكه
عقب ما همدت ردت حبمبو

سنتن ترقع بسمه كلها خوص بخوص
إذا طلع سهيل، تلمس التمر بالليل

بنـت  يأخـذ  مـا  دبـاس  عنـده  مـا  اللـي 
لنـاس ا

مريسة رطب الشيص يف الغبه حلو



حساب »الدرور« 
وأثره على زراعة النخيل

في زمن لم يكن فيه )هيئة أرصاد جوية( وال إنترنت يتلمس منها الناس أخبار الطقس، وكانت الحياة تمضي 
بتؤدة، كان توقع الجو القادم هاجس أهل البر والبحر على حد سواء، كيف ال وهم يخرجون إلى لجة البحر الذي 

يعصف ويرمي فيهم متاهات الموج، أو قلب الصحراء الذي يكاد أن يجمد عظامهم برداً.
في الماضي الجميل كان من المهم االطالع ومعرفة أحوال الطقس بطرق تناسبه، ولم يكن هناك شيء 
أكثر من معرفة مواقع النجوم لتحديد حركة الطقس ودخول الشتاء ومواسم العواصف، أو انقضائها وتعامد 

الشمس في كبد السماء.
اإلمارات  أبناء  السن من  »الدرور«، يعرفه كبار  اآلباء واألجداد حسابًا فلكيًا يسمى حساب  ابتكر  الغاية  لهذه 
ألهل  واضحًا  كان  أنه  إال  ألخرى،  منطقة  من  والتفاصيل  األسماء  بعض  في  يختلف  لكنه  العربي،  والخليج 

االختصاص، والبعض من أبناء الجيل الجديد عرفه أيضًا. 

ــى  ــدرور« عل ــاب » ال حس

عنــه  غنــى  ال  بســاطته 

التمــر  نخيــل  لمزارعــي 

ــارات  ــر باإلم ــل البح وأه

والخليــج

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي48

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعيهيئة التحرير



49

كمـا لعبـت النجـوم دوراً فاعاًل وحيوياً يف 
حيـاة العاملـن يف القطـاع الزراعي بدول 
اخلليـج العربيـة، وكان لهـا دور اقتصادي 
واجتماعـي وثقـايف ال يسـتهان بـه إذ كان 
جـل اهتمـام أهـل اخلليج ممن عاشـوا يف 
ينصـب  إمنـا  شـواطئه  وعلـى  صحرائـه 
علـى األعمـال الزراعيـة والبحريـة علـى 
وإنتـاج  النخيـل  زراعـة  مـن  سـواء،  حـد 
البحـر  يف  الغـوص  أعمـال  أو  التمـور 
للبحـث عـن اللؤلـؤ أو صيـد السـمك أو 
االبحـار للبـالد املجـاورة بغـرض التجارة، 
وكان لهـم أسـلوبهم اخلـاص للتعرف على 
مواعيـد الزراعـة واالجتاهـات يف عـرض 
األسـاليب  اسـتخدام  دون  مـن  البحـر 
احلديثـة أو معرفتهـم لألجهـزة املعقـدة. 
النجـوم  مبواقـع  علمهـم  طريـق  عـن 
وعمـل احلسـابات اخلاصـة بهـا للتعـرف 
السـنة  خـالل  األربعـة  الفصـول  علـى 
وتقلبـات  الريـاح  الجتاهـات  وتقديرهـم 
أحـوال الطقـس. فـكان لهـم تقـومي خاص 
بهـم واملسـمى بحسـابات »الـدرور« تسـند 
بشـكل رئيسـي علـى جنـم »سـهيل«. وهـي 
حسـابات علـى بسـاطتها إال أنهـا كان ال 
أو  بحـار  ولـكل  مـزارع  لـكل  عنهـا  غنـى 

نوخـذة يف جزيـرة العـرب. 

نجم السهيل في تراث العرب

العـرب يف اجلزيـرة العربيـة اعتمدوا على 
الفصـول  ومعرفـة  ترحالهـم  يف  النجـوم 
كونـه  خاصـة  أهميـة  »سـهيل«  ولنجـم 
إذ  الطقـس،  حتسـن  بـدء  إعـالن  ميثـل 
قـال العـرب قدميـاً »إذا طلـع سـهيل طـاب 
الليـل« طـاب الليـل أي بـرد الليـل. ويقـول 
الباحث يف علوم الفلك واألرصاد اجلوية، 

عدسة: عبد اهلل العيدي



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي50

املشـرف العام للقبة السـماوية بالشـارقة، 
اجلزيـرة  أبنـاء  »إن  اجلـروان  إبراهيـم 

العربيـة اهتمـوا منـذ القـدم مبطالع 
ومعرفـة  فيهـا  والنظـر  النجـوم 

الرتباطهـا  وذلـك  منازلهـا، 
بحياتهـم اليوميـة يف الليـل 
يعرفـون  فهـم  والنهـار، 
دخـول  خاللهـا  مـن 
ووقـت  السـنة  فصـول 
ووقـت  األمطـار،  نـزول 
البـرد واحلـر ومـن خـالل 

يعـرف  النجـوم  حسـاب 
واملزارعـن  القـرى  أهـل 

أراضيهـم،  يحرثـون  متـى 
لنـزول  اسـتعدادا  يبـذرون  ومتـى 

مواسـم  يعرفـون  البـر  وأهـل  املطـر، 
يعرفـون  البحـر  وأهـل  والسـفر،  الرعـي 
كمـا  والسـفر،  البحـري  الصيـد  مواسـم 
البحـارة  أيضـاً  »سـهيل«  بنجـم  اسـتعان 
الصينيـون املتوجهـون إلـى بحـار اجلنـوب 
مسترشـدين بالنجـم »سـهيل«، الـذي كان 

جنوبـي.« قطبـي  جنـم  مبثابـة 

العزيـز  عبـد  الدكتـور  الباحـث  يقـول 
يعـود  »الـدرور«  كلمـة  أصـل  أن  املسـلم 
هـو  والـدّر:  درر،  اللغـوي  اجلـذر  إلـى 
اللـن، ويسـتخدم يف املديـح، نقـول هلل دّر 
فـالن، والـدّرة: هي اللؤلؤة، وجمعها درر، 

والـُدّري: هـو الكوكـب املضـيء، والسـماء 
وهنـاك  باملطـر،  تـدر  التـي  املـدرار: 
دالالت كثيـرة للمفـردة يف املعاجـم 
علـى  وقفنـا  ولعلنـا  العربيـة، 
املعانـي وأكثرهـا  تلـك  أبـرز 
يتناسـب  مبـا  اسـتخداماً، 
التـراث  يف  ودورهـا 
العربـي عموماً، والتراث 
خصوصـاً،  اإلماراتـي 
بينهـا  اجلامـع  ولعـل 
أن  اسـتخداماً  واألكثـر 
دّر تعنـي: الدوران والتغير 
واالسـتدارة، وقـد يكـون لها 
الريـاح،  باسـتجالب  عالقـة 
والـدرّي مصطلـح ذو عالقة وثيقة 

والكواكـب. بالنجـوم 
املزروعـي«  »محمـد  التـراث  خبيـر  أمـا 
فقـد ميـز بـن أهـل البـر وأهـل البحـر، 
يف حسـابهم للـدرور، وآليتهـم فيـه، ويف 
كبيـرة،  ودقـة  حصافـة  التحديـد  هـذا 
وعلميـة يف الرؤيـا، حيـث يقـول: )إن أهل 
البـر، أي أهـل الزراعة، يختلف حسـابهم 
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أن  أيضـاً  يـرى  وهـو  البحـر(،  أهـل  عـن 
أهـم  البحـر  أهـل  لـدى  الـدرور  حسـاب 
منـه لـدى أهـل البـر، وهـو يختلـف وفقـاً 
منهمـا،  لـكل  اجلويـة  باحلالـة  الرتباطـه 
فاخلطـأ يف حسـاب الـدرور بالنسـبة إلى 
أهـل البحـر قـد ينتـج عنـه كـوارث تـودي 
بحيـاة البحـارة، إن هّبـت عاصفـة أو هاج 
املـوج، أمـا يف البـر فالوضع مختلف، ألنه 
مرتبـط بالزراعـة ومواسـمها، واختـالف 
أقـل  اخلطـأ  يكـون  وهنـا  احملاصيـل، 

خطـورة.
قلـة  مـن  واحـد  يحيـى«  يوسـف  »محمـد 
ي  وحسـاباتها  بالـدرور  تهتـم  بقيـت 
أملـع  مـن  سـهيل  جنـم  يقـول:  اإلمـارات 
النجـوم يف سـماء العـرب ويظهـر مقابـاًل 
للنجـم القطبـي الشـمالي، فهـو يشـير الـى 
بدايـة طلـوع سـهيل  ومـع  جهـة اجلنـوب، 
تقـومي  يبـدأ  أغسـطس(   28  -  15 )بـن 
خـاص عنـد أهـل اخلليـج العربـي يعـرف 
يقسـم  التقـومي  وهـذا  الـدرور،  بحسـاب 
السـنة الـى ثالثـة اقسـام كل قسـم يعـادل 
مائة يوم وكل عشـرة ايام منها تسـمى در.
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فلكـي  حسـاب  فهـي  »الـدرور«  أمـا 
يعمـد  املنطقـة  يف  جـداً  قـدمي 
السـنة  أيـام  تقسـيم  إلـى 
بشـكل عشـري إلـى )36( 
قسـماً، كل قسـم عشـرة 
“بالـّدر”  تعـرف  أيـام 
ويبـدأ هذا احلسـاب 
بطلوع »جنم سـهيل« 
عنـد منتصـف شـهر 
مـن  أغسـطس 
يعـرف  عـام.  كل 
باملجموعـة  ّدر  كل 
العشـرية التـي ينتمـي 
)العشـر،  فيقـال  إليهـا 
والثالثـن،  والعشـرين 
وهكـذا إلـى املائة الثانية، ثم 
يعـاد إطـالق العشـر والعشـرين 
اآلبـاء  وكان  الـخ(.  والثالثـن... 
يعتقـدون  بالزراعـة  العاملـن  واألجـداد 
عنـد غرسـهم لشـتالت النخيـل توجيههـا 
نحـو النجـم سـهيل كـي يسـتقيم عودهـا 
األحيـان  أغلـب  وكانـت يف  تكبـر  عندمـا 
ذلـك  كان  هـل  ولكـن  بالفعـل،  تسـتقيم 

ال. بالطبـع  سـهيل؟  النجـم  بفعـل 
النخيـل  فسـائل  وقلـع  زراعـة  ميكـن 
)صـروم النخيـل( خـالل فتـرة الـدر )در 
العشـر( أمـا الـدر التالـي )در العشـرين( 
النخيـل  فسـائل  قلـع  فيهـا  يجـوز  فـال 
وهكـذا  آخـر.  إلـى  مـكان  مـن  نقلهـا  أو 

بالتوالـي.
“تقـومي  ميسـك  وهـو  محمـد،  ويتابـع   
يـداك  أمسـكت  إن  السـنوي”:  اإلمـارات 
“روزنامة اإلمارات”، سـتجد يف اخلانات 

املربعـة أسـفل التقـومي الدلـو 23، سـهيل 
179، ذابح 2، ما يعني أننا يف اليوم 179 

من السـنة )بعد ظهور جنم سـهيل( يعني 
نحـن يف السـبعن مـن املئـة الثانيـة اليـوم 
التاسـع، وهكـذا حتـى آخـر يـوم بالسـنة 
وظهـور جنـم سـهيل مـرة أخـرى. بالطبـع 
فالطالـع  الطالـع،  عـن  »الـدّر«  يختلـف 
هـي  بالطوالـع  واحلسـاب  يومـاً،   13

املسـتعملة يف أغلـب دول اخلليـج، بينمـا 
اإلمـارات وسـلطنة عمـان يتـم احلسـاب 

فيهـا بالـدرور وعـدد أيامـه عشـرة.

الخمس المساريق

»الـدرور«  حتسـب  محمـد:  يكمـل 
مـن الـّدر األول للمائـة، )أول  تصاعديـاً 
املية، ثاني املية، إلى عاشـر املية، ثم أول 
التسـعن ثانـي التسـعن، ثالـث التسـعن، 
ثـم در الثمانـن، بعـده السـبعن، وهكـذا 
مـن در إلـى آخـر( حتـى نكمـل 100 يـوم، 
ومـا أن ننتهـي مـن عاشـر العشـر حتـى 
تعود احلسـبة تصاعدية، من العشـر إلى 
املائـة، وبعـد أن نكمـل مائـة يـوم أخـرى 
نعـود  يـوم،   200 السـنة  مـن  وينقضـي 
عاشـر  إلـى  العشـر  أول  مـن  تصاعديـاً 
إلـى  أخـرى  مـرة  تصاعديـاً  ثـم  املئـة، 
عاشـر السـتن، وهكذا تكمل السـنة 360 
يـوم بالتمـام والكمال، لتبقى آخر خمسـة 
أيـام، وهـي مـا يسـمى محليـاً “باخلمـس 
الـدرور  حسـاب  تكمـل  التـي  املسـاريق” 
للسـنة كاملـة، وعـادة مـا تكـون مـن 9 إلى 
الفلـك  هـواة  رابطـة  أغسـطس، ألن   13

اإلماراتيـة حـددت طلـوع جنـم سـهيل يوم 
14 أغسـطس، وبالتالـي تعـود إلى السـنة 

دورتهـا مـن جديـد. 

»الدرور« هي حساب 

فلكي قديم جدًا في 

المنطقة يعمد إلى 

تقسيم أيام السنة 

بشكل عشري

إلى )36( قسمًا،

كل قسم عشرة أيام 

تعرف “بالّدر” 
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»الدرور« ونجم »سهيل«: 

النجوم  أسطع  ثاني  وهو  »سهيل«،  جنم 
العرب  جعله  وقد  اليمانية،  الشعرة  بعد 
رمزاً للحب، ملا يتسم به من جمال اللون 
دفع  الذي  األمر  وهو  األطياف،  وتعدد 
بخفقان  تشبيهه  إلى  الشعراء  من  كثيراً 
أبا  الشاعر  منهم  نذكر  ولعلنا  القلب، 
كوجنة  )وسهيل  قوله:  يف  املعري،  العالء 
احلب يف اللون وقلب احملب يف اخلفقان(، 
كما يعتبر جنم »سهيل« أهم عنصر يستند 
يعرف  ما  أو  الوقت  إدارة  نظام  عليه 
بحساب »الدرور«. ولو تساءلنا عن موقع 
سكان  لدى  مرئياً  لوجدناه  سهيل  جنم 
األرضية،  الكرة  من  الشمالي  النصف 
السعودية  يف  واضحاً  يكون  ما  وأكثر 
اجلؤجؤ،  كوكبة  يف  يقع  وهو  واليمن، 
به  العرب  استدل  وقد  بلمعانه،  ويعرف 

على املناخ والتنبؤ باألحوال اجلوية.
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أهمية حساب »الدرور«: 

متكـن أهميـة حسـاب »الـدرور« مـن خالل 
لنـا  قدمهـا  التـي  الوفيـرة  املعلومـات  كـم 
كبـار املواطنـن »الشـواب«، فقـد امتلكـوا 
ظروفهـم  لهـم  وّفرتهـا  خاصـة  خبـرات 
احلياتية، واحتكاكهم املتواصل مع البيئة، 
فاسـتطاعوا مـن خـالل هذا احلسـاب، أن 
السـنة  ألحـوال  دقيقـاً  تفصيـاًل  يقّدمـوا 
املناخيـة، إضافـة إلـى جوانـب مهمة كثيرة 

لعلنـا نقـف علـى أبرزهـا:
1- يستخدم حساب »الدرور« يف حتديد 

مواسـم الزراعـة ونوعية احملاصيل، ففي 
سـبعن الصيـف يـزرع البطيـخ، العتـدال 
اجلـو يف هـذه الفتـرة، وقـد اسـتندوا يف 
أوقـات  معرفـة  علـى  للـدرور  حسـابهم 

الـري مـن عدمـه.
كبيـرة،  حسـابية  أهميـة  للـدرور   -2

والشـراء،  البيـع  توظيفهـا يف  يتـم  حيـث 
فنقـول دّر أو دريـن مـن التمـر، وهـي هنـا 
أو  عشـرة  أي  عشـرة،  لكلمـة  اختصـار 

بالـوزن. قيـاس  وحـدة  عشـرين 
3- يسـتخدم حسـاب »الدرور« يف معرفة 

فتـرات الغـوص ومواسـمه، وهـو ما ميّكن 

معرفـة  مـن  الصياديـن 
األسـماك. نوعيـة 

النسـاء  تسـتخدم   -4

حسـاب »الـدرور« يف معرفة 
وعندمـا  واملواسـم،  الشـهور 
املواقيـت،  تلـك  النسـاء  تـدرك 

للسـفر. باإلعـداد  تبـدأن 
5- ملّـــا كان حســـاب »الـــدرور« مســـتخدماً 

يف معرفـــة أوقـــات هبـــوب الريـــاح، فقـــد 
ــدل  ــتعداد )باجلنـ ــك يف االسـ ــتخدم ذلـ اسـ
مـــن األخشـــاب  أنـــواع  وهـــي  واليـــدوع(، 
تســـتخدم حلمايـــة املنـــازل مـــن قـــوة الريـــاح.
6- يستخدم حساب »الدرور« يف حتديد 

خصوصاً  املاشية،  مع  التعامل  ماهية 
الشتاء،  برد  من  حلمايتها  وذلك  اإلبل، 
جز  فترات  إلى  إضافة  وتغطيتها، 
تقّدم ميكن  ما  كل  ومن خالل  صوفها. 
الدرور  حلساب  إن  بوضوح،  القول، 
حياة  يف  بارزاً  ودوراً  كبيرة،  أهمية 
القراءة  هذه  يف  اكتفينا  وقد  اإلنسان، 

العجلى مبالمسة أهمها وأبرزها.
أهـل  اّتسـم  الطقـس:  وتغيـر  الـدرور   -7

وفراسـة  ثاقبـة  بقـدرة  والدرايـة  اخلبـرة 
مشـهود لها، ما مكنهم من التنبؤ بتبدالت 
الطقـس وتغيراتـه، مـن ذلك مثـاًل أن أهل 
تغيـرات  يعرفـون  الشـارقة  يف  اخلـان 
الفصـول مـن خـالل تتبعهـم ألحـوال طائر 
إلـى  بالنظـر  وذلـك  سـالح(،  )بـو  يسـمى 
أقدامـه، فحـن تكـون بيضاء مـن أثر امللح 
يتنبـؤون بدخـول الشـتاء، وعندمـا تصبـح 
أقدامـه صفـراء يتنبـؤون بقـدوم الصيـف، 
قدراتهـم  علـى  واضـح  دليـل  هـذا  ويف 

واالسـتنتاج. االسـتدالل  العاليـة يف 

حساب »الدرور«

طريقة أهل اإلمارات 

في زراعة النخيل 

ومعرفة الطقس

يستخدم حساب 

»الدرور« في تحديد 

ماهية التعامل مع 

الماشية، خصوصًا اإلبل
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عدسة: سوميناث موخوبادي



ترحال في ذاكرة التراث وحكاية البحث عن البرودة 
تحت ظالل شجرة النخيل

»المقيظ« مالذ األجداد
من وطأة الحر

تزامنت رحلة المقيظ مع رحلة الخروج للغوص الممتدة طوال أشهر الصيف.. هذه الرحلة السنوية عكف عليها 
المقيظ إلى  النساء يتولين رحلة  البحر، في حين كان  الهيرات وبواطن  اللؤلؤ في  البحر بحثًا عن  الرجال بدخول 
الداخل، هروبًا من وطأة الحر ولهيب الشمس صيفًا، وبحثًا عن نسمات الهواء العليل، في المناطق الداخلية، 
حيث المزارع وتحت ظالل أشجار النخيل مع تباشير الرطب، وصوت خرير مياه األفالج التي تلطف نسمات الهواء، 

لتهدأ النفوس عندها وتستكين.

»المقـيـــــظ« ثقـــافة اجتمــاعيــة اقتصـاديـة 

ــا  ــراث محوره ــق الت ــي عــمـــ ــة فــ ضـــاربــ

ــر ــل التم ــجرة نخي ش

رغـــم  صيفـها  يعشـــق  الصحــــراء  ابــن 

والرطــــب  والميـــــاه  والظــــالل  حرارتـــه، 

أبرز تفاصيلــها
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عدسة: هاني السليماني 
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قدميـاً  األهالـي  اعتـاد  الرحلـة  هـذه 
علـى القيـام بهـا كمـا تقـول خولـة علـي، 
القاسـية  البيئـة  كانـت ظـروف  وقـت  يف 
عـن  والبحـث  منازلهـم  لتـرك  تدفعهـم 
وهـدوًء يف  واسـتقراراً  راحـة  أكثـر  بيئـة 
ثنايـا الطبيعيـة اخلضـراء التـي أخذتهـم 
والبهجـة،  باملتعـة  يتسـم  مصيـف  إلـى 
لتتـرك يف ذاكـرة أهالـي اإلمـارات قدميـاً 
زمنيـة  مرحلـة  تسـرد  وروايـات  أحداثـاً 
وذكريـات  اللحظـات  مـن  الكثيـر  حملـت 
املشـقة والتعـب، عبـر رحلـة للبحـث عـن 
واحـات ومـزارع تكـون مبثابة محطة لهم، 
ليجـدوا فيهـا مسـتقراً بعيـداً عـن لهيـب 

الصيـف.
فتـرة  مـع  راشـد:  مـوزة  الوالـدة  تقـول 
دخـول القيـظ، يبتهـج الصغـار والكبـار؛ 
النفـس،  عـن  الترويـح  بدايـة  تعـد  ألنهـا 
يف  لانطـاق  واالسـتعداد  والتجديـد 
رحلـة إلـى بيئـة أخـرى مغايـرة، نخـوض 
وعاقـة  احليـاة  أبجديـة  خالهـا  مـن 
اإلنسـان باألرض، فما إن تتوقف القافلة 
حتـى نركـض بـني أشـجار النخيل باحثني 
عـن جـدول املـاء أو الفلـج الـذي يختـرق 
املـزارع لتغذيتهـا، ونتراشـق باملـاء البـارد 
الـذي يسـير يف هـذا احليـز الضيـق مـن 
الفلـج، ونغتسـل بـه مـن مشـقة الرحلـة، 
لننـزع كل التعـب اجلاثـم علـى صدورنـا، 

املـزارع  ربـوع  بـني  بأحامنـا  وننطلـق 
واملاجنـو  النخيـل  أشـجار  وحتـت ظـال 

املنعشـة. الليمـون  ورائحـة 

بساطة وتآلف

نحـرص  املقيـظ  »خـال  مـوزة  وتضيـف 
الصداقـات  مـن  الكثيـر  تكويـن  علـى 
املتراميـة  واملـزارع  القريـة  أطفـال  مـع 
األطـراف، فالبسـاطة والتآلـف والقلـوب 
الكثيـر  نخلـق  مـا جعلتنـا  الرحيمـة هـي 
ونشـاركهم  االجتماعيـة  العاقـات  مـن 
مبمارسـة  والبهجـة  الفـرح  حلظـات 
األلعـاب الشـعبية، ثـم نتسـابق يف جمـع 
شـماريخ  مـن  املتسـاقط  الرطـب  ثمـار 
النخيـل، ثـم نأخـذ مقعدنـا علـى مقربـة 
األرض  ونفتـرش  األشـجار  ظـال  مـن 
ونتشـارك يف أكل مـا جمعنـاه مـن الرطب 
بعـد غسـله يف جـدول املـاء اجلـاري عبـر 
األفـاج، لتمـر أيـام القيـظ مبتعـة وبهجة 
ال نشـعر بلسـعة حرارتهـا، ونحـن نتلمـس 
وتشـير  السـاحرة«.  الطبيعـة  أجـواء 
إلـى  العـودة  رحلـة  تبـدأ  ثَـم  مـن  قائلـة: 
الديـار مـع بشـائر الشـتاء، منطلقـني مـع 
خيـوط الفجـر علـى ظهـور اإلبـل تاركـني 
خلفنـا ذكريـات مـن املتعـة والبهجـة، بعـد 
أن نتـزود بالطعـام والشـراب، واحلطـب 

ليـًا. الشـتاء  بـرودة  يقينـا  الـذي 

جريـدة  يف  العامـري  سـوزان  وتقـول 
املواطـن  واجـه  لقـد  اليـوم،  االمـارات 
اإلماراتـي قدميـًا جميـع أنـواع صعوبـات 
سـعى  التـي  الطبيعـة،  وقسـوة  املعيشـة 
يف كل االحـوال إلـى جتاوزهـا، وإن كان 
الثمـن لذلـك املغامـرة بحياتـه أو فقـدان 
عزيـز عليـه، فلجـأ قدميـاً إلـى »املقيظ«، 
ابتدعهـا  التـي  الرحـات  إحـدى  وهـي 
اإلماراتـي ليواجـه حـرارة الصحـراء عبر 
التنقـل مـن مناطـق السـاحل، التي تشـتد 
حرارتهـا ورطوبتهـا صيفـاً، إلـى املناطـق 
»البراحـات«،  منهـا  باملقايـظ  املعروفـة 
غالبـاً  التـي  و»احملاضـر«،  و»الواحـات«، 

الطقـس. ببـرودة  مـا متتـاز 
فصـل  بدايـة  مـع  املقيـظ  رحلـة  وتبـدأ 
الصيف، واملعروفة عند سـكان اإلمارات 
وهـو  »القيـظ«،  أو  بـ»الكيـظ«  قدميـًا 
املوسـم الـذي ترتفـع فيـه درجـة احلرارة، 
كمـا  درجـة،   40 تتجـاوز  مـا  غالبـاً  إذ 
علـى  الرطوبـة، خصوصـاً  نسـبة  ترتفـع 
يف  القيـظ  موسـم  ويبـدأ  السـواحل، 
اإلمـارات حتديـداً مـع دخـول شـهر مايـو 
وظهـور جنـم الثريـا أول جنـوم الصيـف 
ظواهـر  مـن  بهـا  يلحـق  ومـا  »القيـظ«، 
أخـرى مثـل انتشـار الرطـب منهـا النغـال 
والصانـي، وينتهـي موسـم »القيـظ« يف 
دخـول  وقـت  وحتديـداً  سـبتمبر  شـهر 
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عنـد  اخلريـف  فصـل  أي  »األصفـري«، 
سـهيل. جنـم  طلـوع 

فيمـا يقـول الباحـث الدكتـور عبـد العزيز 
والشـؤون  التـراث  إدارة  مديـر  مسـلم 
يف  واإلعـام  الثقافـة  بدائـرة  الثقافيـة 
الشـارقة بـأن فصـول السـنة يف اإلمارات 
عـن  تختلـف  أسـماءها  لكـن  أربعـة، 

كالتالـي: وهـي  الشـائعة،  التسـميات 
بـرج  أولـه  الصيـف  فصـل  القيـظ: 
السـرطان وهـو شـديد احلـرارة يليـه برج 
بنهايـة  تبشـر  التـي  السـمبله  ثـم  األسـد 
القيـظ، وللقيـظ معـان كثيـرة منها بشـارة 
نضـوج الثمـر، فيقولـون )قاظـت نخلكـم( 
أي هـل بانـت تباشـير نضوجهـا، والقيـظ 
و)قـاظ(  الصيـف.  حّمـارة  العـرب  عنـد 
باملـكان و)تقّيـظ( بـه أقـام بـه يف الصيـف 
اشـتد  يومنـا  و)قـاظ(  مقيـظ.  واملوضـع 

)الصحـاح(. حـّره 
حيـث  معـروف،  الشـتاء  فصـل  الشـتاء: 
األمطـار  فيـه  وتهطـل  اجلـو  فيـه  يبـرد 

البـرد(. )دخـول  ويسـمى 

تسـمية  أمـا  الربيـع،  فصـل  الصيـف: 
ربيـع فهـم يقولـون بأنـه لنـا أربعـة مرابيع 
جمـادات اثنـني ومرابـع اثنـني، وكـذا عند 
العـرب  عنـد  )الربيـع(  قدميـا  العـرب 
األزمنـة،  وربيـع  الشـهور  ربيـع  ربيعـان 
وال  صفـر  بعـد  شـهران  الشـهور  فربيـع 
وشـهر  األول  ربيـع  شـهر  إال  فيـه  يقـال 
ربيـع اآلخـر، وأما ربيـع األزمنة فربيعان: 
الربيـع األول هـو الـذي تأتـي فيـه الكمـأة 
والنـْور وهـو ربيـع الـكأل. والربيـع الثانـي 
تـدرك فيـه الثمـار ويف الناس من يسـميه 
السـنة  جتعـل  والعـرب  األول.  الربيـع 
سـتة أزمنـة: شـهران منهـا الربيـع األول 
وشـهران صيـف وشـهران قيـظ وشـهران 
الربيـع الثانـي وشـهران خريـف وشـهران 

)الصحـاح(, شـتاء 
اصفـري: فصـل اخلريـف وسـمي بذلـك 

وذبولهـا  فيـه  األشـجار  أوراق  الصفـرار 
التسـمية  يف  واألصـل  وسـقوطها، 

املصفـر. أي  الصفـري 
غنـي  طبـق  الصيـف  يف  ولإلماراتـي 
بالفواكـه أسـوة بباقـي بـاد الدنيـا، وهـو 
طبـق منـوع بفواكهـه جميلـة، ذات ألـوان 
رائعـة وروائـح عطـرة ومـذاق طيـب، وقـد 
تلـك  ينتظـرون  النـاس فيمـا مضـى  كان 
لكـن  السـنة،  فصـول  حسـب  الفواكـه 
أغنـى الفصـول كان القيـظ، ولهم يف تلك 

وأشـعار. ونـوادر  حكايـات  الفواكـه 

فواكه اإلمارات بالضيف

عـدد  فـإن  يعلـم،  ال  وملـن  نسـي،  ملـن 
نوعـاً   20 علـى  يربـو  اإلمـارات  فواكـه 
البلـح،  رطـب:  سـريع:  بشـكل  نحصيهـا 
وسـاالت  أجنـاس  ذات  صيفيـة  فاكهـة 
وألـوان، وشـجرتها هـي النخلـة املباركـة 
التـي ال متاثلهـا شـجرة أخـرى يف الدنيا، 
ومـن أول الصيـف حتـى مطلـع الشـتاء، 
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تتـوزع سـاالت الرطـب بأشـكال وألـوان 
وأحجـام مختلفـة، وعنـد جتفيفـه يصبـح 
بتسـكني  )سـْح(  محليـا  ويسـمى  متـرا 

األخيـر. احلـرف 
ويؤكد الوالد خليفة بن راشـد الطنيجي، 
اللتقـاء  مناسـبة  كان  القيـظ  موسـم  أن 
واقتـرن  محـددة،  مناطـق  يف  النـاس، 
التـي  النخيـل،  أشـجار  وجـود  بأماكـن 
العريـش،  بيـوت  يُصنـع مـن سـعفها  كان 
املنـزل  أدوات  مـن  العديـد  إلـى  إضافـة 
املنـزل  وفـرش  الطعـام  كسـفرة  منهـا، 
يلجـؤون  النـاس  كان  لذلـك  )احلصيـر(، 
مـن  القريبـة  وخاصـة  الواحـات،  إلـى 
احلـر  مـن  لاحتمـاء  اجلبليـة،  املناطـق 

النخيـل. ثمـار  وجنـي  والرطوبـة 
ويقـول الدكتـور راشـد رشـود يف مقـال 
لـه بجريـدة اخلليـج باإلمـارات أن هناك 
وجـود،  عاقـة  بـل  حيـاة،  عاقـة  ثمـة 
وأهلهـا  اإلمـارات  بـني  يربـط  مـا  هـي 
النخيـل، متتـد عميقـاً يف  وبـني شـجرة 

وبقايـا  شـواهده  لنـا  ترويهـا  املاضـي، 
هـذه  قـوة  احلاضـر  ويؤكـد  آثـاره، 
مـدى  إلـى  سـريعة  بنظـرة  العاقـة، 
اإلماراتيـون،  يوليـه  الـذي  االهتمـام 
قيـادة وشـعباً، بهـذه الشـجرة املباركـة.. 
لـه بـإذن  النخلـة. اهتمـام بـدأه املغفـور 
اهلل الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، 
النخلـة  جعـل  عندمـا  ثـراه،  اهلل  طيـب 
والبيئـي،  الزراعـي  ملشـروعه  أساسـاً 
منـذ أن بـدأ إرسـاء الدعائـم احلضاريـة 
للدولـة، فانتشـرت املسـاحات اخلضـراء 
ازدادت  كمـا  اإلمـارات،  أرض  تغطـي 
أعـداد أشـجار النخيـل وأنـواع ثمارهـا، 
حتـى وصلـت إلـى أكثـر مـن 42 مليـون 
شـجرة، وأكثـر مـن 73 نوعـاً مـن التمـور 
ويعرفهـا  الدولـة  بهـا  تشـتهر  والرطـب، 

العالـم.
ويضيـف الدكتـور راشـد بـأن الكثيـر من 
النخيـل  أشـجار  أن  إلـى  تذهـب  اآلراء 
موطنهـا األصلـي العـراق وشـبه اجلزيرة 

إفريقيـا.  وشـمال  والبحريـن  العربيـة 
سـاق  لهـا  معمـرة،  شـجرة  والنخلـة 
)جـذع( غليظـة، ترتفـع نحـو 30 متـراً، 
تتوجهـا أوراق ريشـية كبيـرة )السـعف( 
بهيـة املنظـر. كمـا أنهـا شـجرة صديقـة 
قـد  إذ  املعمـرة،  ومـن األشـجار  للبيئـة، 
يصـل عمرهـا إلـى أكثـر مـن 100 عـام.
لشـجرة  القصـوى  األهميـة  وتأتـي 
العربيـة،  األقطـار  بعـض  يف  النخيـل 
ويف  التقليديـة  املجتمعـات  وبعـض 
التحديـد،  وجـه  علـى  الريفيـة  البيئـة 
تلـك  إمـداد  علـى  الفائقـة  قدرتهـا  مـن 
األساسـية  باملتطلبـات  املجتمعـات 
والضروريـة للحيـاة، مـن الغـذاء والدواء 
واملسـكن واألوانـي واألدوات واملعـدات، 
والتواصـل  واالنتقـال  احلركـة  ووسـائل 
املـوارد  لهـم  يّسـرت  كمـا  احلضـاري، 
مزاولـة  مـن  مكنتهـم  التـي  والوسـائل 

واحلـرف. املهـن 
ويشـير د. راشـد إلـى أن اللقـى األثريـة 
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دلـت  اإلمـارات،  دولـة  بعـض مناطـق  يف 
النخيـل  ألشـجار  بقايـا  وجـود  علـى 
والغـاف والسـمر، يرجـع تاريخها لأللفية 
األهميـة  أن  إال  امليـاد.  قبـل  الثالثـة 
القصـوى للنخيـل يف املنطقـة ظهـرت بعد 
نهايـة األلـف الثانـي، وبدايـة األلف األول 
شـكل  الوقـت  ذلـك  فمنـذ  امليـاد،  قبـل 
وتـراث  حيـاة  يف  مهمـاً  معلمـاً  النخيـل 
أهـل اإلمـارات، وأحدثـت النخلـة تغيرات 
اجتماعيـة واقتصاديـة لـم تعهدهـا هـذه 

املنطقـة مـن قبـل. 
يف  مهـم  بـدور  النخلـة  أسـهمت  وقـد 
مرحلـة مـا قبـل النفـط، إذ كانـت تشـكل 
فثمارهـا  للحيـاة،  األساسـي  احملـور 
للبنـاء،  وسـعفها  وجذعهـا  للغـذاء، 
العديـد  يف  اسـتعما  وليفهـا  وخوصهـا 
مـن الصناعـات اليدويـة املهمـة يف ذلـك 
أحـد  عـن  رشـود  د.  وينقـل  الوقـت. 
املعاصريـن مـن أبنـاء دولـة اإلمـارات، هو 
عبـد اهلل عبـد الرحمن، أن اسـتخدامات 

»المقيظ« يجمع 

أهل الحضر والبادية 

وذكريات ضاربة في 

روح المكان وقلب 

اإلنسان

اإلنسان وشجرة نخيل 

التمر عالقة أزلية 

حميمة
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النخيـل يف مجتمـع اإلمـارات التقليـدي، 
كانت تبدأ من اسـتخدام السـعف وجريد 
السـعف يف بنـاء »الُعـرش« واخليـام، التي 
بيـوت  مـن  الكبيـرة  النسـبة  متثـل  كانـت 
أن  كمـا  والقـرى.  املـدن  يف  األهالـي 
اخلـوص اليابـس كان يُسـتخدم لصناعـة 
خصائـف )أكيـاس( التمـور، ومـن اجلريد 
تصنـع »الشاشـة«، وهـي قـوارب الصيـد 
الصغيـرة، ومـن اجلريـد األخضـر تصنـع 
»القراقيـر«، أي شـباك صيـد األسـماك. 
منـه  فتصنـع  األخضـر  اخلـوص  أمـا 
احلصر املفروشـة، والسراريد واملكانس، 
وجميـع أثـاث البيـت وأدواتـه. كمـا كانـت 

جـذوع النخيـل تسـتخدم كأعمـدة للعرش 
تنـزف  كانـت  التـي  واألعمـدة  واخليـام، 
الثيـران،  بواسـطة  اآلبـار  مـن  امليـاه 

»اليـازرة«. وتسـمى 
ويصـف املواطـن محمـد سـعيد الرميثـي 
صيـف أبوظبـي قبـل نصـف قـرن تقريبـاً، 
فصـل  قضـاء  طريقـة  اختلفـت  قائـًا: 
احلاضـر  يف  عنـه  املاضـي  يف  الصيـف 
ففـي املاضـي لـم يكـن هنـاك إال القليـل 
أبوظبـي،  مدينـة  يف  الزراعـة  مـن  جـداً 
مـن  املتفرقـة  النخيـل  أشـجار  وبعـض 
أو  مينـاء  هنـاك  يكـن  لـم  أخـرى  جهـة 
مـراس تسـتوعب السـفن الكبـرى، ولكـن 

كانـت مـراس صغيـرة مبنيـة مـن احلجـر 
ترسـو فيهـا احملامـل »السـفن الصغيـرة« 
وقـوارب الصيـد، الفتـاً إلـى أنـه لـم تكـن 
هنـاك أي مرافـق أو خدمـات تذكـر يف 

املدينـة.
املقيـظ  موسـم  يعـد  أخـرى  جهـة  مـن 
احلضـاري  للتواصـل  حقيقيـاً  جسـراً 
ألنـه  اإلمـارات،  أهالـي  بـني  والثقـايف 
خصبـة  وبيئـة  حيـاة  خلـق  علـى  سـاعد 
واألحاديـث  واخلراريـف  األنسـاب  لعلـم 
كان  كمـا  الشـعر  وإلقـاء  اخلطابـة  وفـن 
للتـراث  أمينـاً  حارسـاً  القيـظ  موسـم 
املجتمـع  يف  دوره  مـن  ويعـزز  الشـعبي، 
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ففـي وقـت املقيـظ يزداد الشـعور بأهمية 
التـراث الشـعبي وضـرورة تواصـل الكبـار 
والنـشء مـع هـذا التـراث بصـورة واقعيـة 
خاصـة فيما يتعلـق باحلرف والصناعات 
اآلبـاء  األبنـاء  فيـرى  التقليديـة  واملهـن 
يعملـون بصـورة يوميـة يف املهـن الزراعية 
املختلفـة وبنـاء العرشـان وتخزين التمور، 
السـال  صناعـة  يف  يعملـن  واألمهـات 

واحلصـر والسـعفيات.
مناسـبة  املقيـظ  يعـد  عامـة  وبصفـة 
الذيـن  السـاحل  »أهـل  للحضـار  جميلـة 
الشـباب  وخاصـة  للمقيـظ«  يقدمـون 
إلـى  كثـب  عـن  للتعـرف  واألطفـال 
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الصناعـات احلرفية السـائدة يف املناطق 
وكان  لهـا.  املزاولـني  مـن  الزراعيـة 
يجمـع  للتـراث  ومدرسـة  ملتقـى  املقيـظ 
األهالـي صيفـاً حتـت ظـال النخيـل يف 
الرطـب  أنـواع  يعـددون  الطلـق،  الهـواء 
ويتبادلـون األحاديـث املمتعـة ويخاطبـون 
القمـر بالنثـر والشـعر ويسـتمتع اجلميـع 
بارتشـاف فناجـني القهـوة مـع أكل حبـات 

اليانعـة. الرطـب 
علـى  السـن  كبـار  مـن  عـدد  ويجمـع 
ثقافـة  املقيـظ  أسـفار  مـن  تعلمـوا  أنهـم 
اجلغرافيـا واملـكان، وعرفـوا أماكـن املـاء 
االجتاهـات  وأتقنـوا  الصحـراء  وسـط 
وهـم يسـيرون عبـر املدقـات الصحراويـة 
الطقـس  وحـاوروا  نهايـة،  بـا  املمتـدة 

وأنـواع  أسـماء  فعرفـوا  املنـاخ،  وأحـوال 
سـقوطه. قبـل  املطـر  وتوقعـوا  الريـاح 

فنونهـم  األهالـي  اسـتعرض  وطاملـا 
التـي  املتنوعـة  األشـكال  ذات  الشـعبية 
تتميـز بهـا اإلمـارات، فاختلطـت األغانـي 
واألهازيـج الشـعبية ألهـل البحـر والفـن 
فتـرة  أنـه خـال  كمـا  البـدوي،  الشـعبي 
جميـل  بلحـن  احلضـار  يسـتمتع  املقيـظ 
آت مـن تـراث األجـداد، ويشـد األهالـي 
أكثـر كلمـا اقتربـوا مـن مصـدر الصـوت 
اآلتـي مـن بئـر املـاء فيذكرهـم باملاضـي 

لألجـداد. التليـد 
وتعلـم األهالـي مـن رحلـة املقيـظ الصبـر 
بلغـت  مهمـا  املواقـف  مـع  والتعامـل 
بالطـب  عاقتهـم  وعـززت  صعوبتهـا، 

الشـعبي. ونتيجـة جتمـع أهـل اإلمـارات 
املقيـظ  موسـم  خـال  واحـد  مـكان  يف 
تتولـد ثقافـات مختلفـة، ويحصـل تفاعـل 

)وام( الوقـت.  مـدار  علـى  ثقـايف 

إرث تجاري

اقتصاديـاً  موسـماً  القيـظ  موسـم  يعـد 
الوطـن  هـذا  آبـاء  منـه  تعلّـم  بامتيـاز، 
أصـول التجـارة ولغـة االقتصاد، فأبدعوا 
اإلرث  هـذا  وانتقـل  والشـراء،  البيـع  يف 
فأصبحـوا  اجليـل  هـذا  ألبنـاء  التجـاري 
شـأن.  لهـم  أعمـال  ورجـال  جتـاراً  اآلن 
األهالـي  يسـتعد  النخيـل  تباشـير  فمـع 
لرحلـة املقيـظ كعـادة سـنوية تنشـط على 
الطلـب  ويـزداد  األسـواق،  حركـة  إثرهـا 
يف  والزراعيـة  احلرفيـة  املهـن  علـى 
يخلـق  مـا  الزراعيـة،  واملناطـق  الواحـات 
احليـاة  وتنشـط  للعمـل  أوسـع  مجـاالً 
االقتصادية بصفة عامة، فتخلق موسـماً 
جتاريـًا ينتظـره اجلميـع نظـراً ألنـه يؤّمـن 
الـرزق لألهالـي كافـة، بـدءاً مـن أصحاب 
املـزارع وفئـات عديـدة مـن املجتمـع، مثـل 
البياديـر الذيـن يقومـون باإلشـراف علـى 
للحضـار. العريـش  بيـوت  وبنـاء  النخيـل 

تكافل وتضامن اجتماعي

املـواد  علـى  األهالـي  طلـب  يتضاعـف 
فيشـترون  للرحلـة،  اسـتعداداً  الغذائيـة 
العيـش »األرز« والطحـني والقهـوة وامللـح 
املـواد  هـذه  تنفـذ  وعندمـا  والسـكر، 
األماكـن،  أقـرب  مـن  شـراءها  يعـاودون 
القيـظ  موسـم  الفخـار  صانـع  ويترقـب 
اليحلـة  علـى  الطلـب  يتضاعـف  حيـث 
مـن  تصنـع  املـاء  لشـرب  »أواٍن  واحلـب 
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الفخـار«، ألن عاقـة األهالـي بهـا تصبـح 
دائمـة يف فصـل الصيـف احلـار ملـا توفره 
فيهـا،  يوضـع  عندمـا  للمـاء  بـرودة  مـن 
قبـل  شـرائها  علـى  األهالـي  ويحـرص 
إنتاجهـا  فيتضاعـف  للمقيـظ،  سـفرهم 
وتزدهـر صناعتهـا وجتارتهـا. ومـن جهـة 
أخـرى يسـتفيد الودعـي »شـخص يؤمتـن 
يهجرونهـا  عندمـا  احلضـار  بيـوت  علـى 
مؤقتـاً للمقيـظ« مقابـل مراقبـة عـدد مـن 
أجرتـه  وتكـون  األغنـام،  ورعايـة  املنـازل 
حسـب عـدد رؤوس األغنـام التـي يشـرف 
أو  روبيـات  خمـس  بـني  وتتـراوح  عليهـا 

جـراب متـر.
التكافـل  مـن  نوعـاً  العمليـة  هـذه  وتعـد 
األهالـي  بـني  االجتماعـي  والتضامـن 
يف ذلـك الوقـت، حيـث يسـاعد املواطـن 
املقتـدر أخـاه غيـر القـادر ماديـاً الذهـاب 
ذو حاجـة،  أنـه  علـى  يـدل  مـا  للمقيـظ، 
السـؤال،  مـن  متنعـه  نفسـه  عـزة  ولكـن 
موجـوداً  كان  باألمـان  الشـعور  أن  علمـاً 
عنـد احلضـار كافـة فـا ينشـغلون بأمـر 
يف  احلـظ  يحالفـه  لـم  ومـن  منازلهـم، 

شجرة نخيل التمر 

تعتبر أحد مفردات 

الهوية الوطنية 

واالجتماعية لعدد

من دول العالم
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الذهـاب للمقيـظ يراقـب منـازل جيرانـه 
خـال تلـك الفتـرة.

ثقـايف  بعـد  ذا  القيـظ  موسـم  ويبقـى 
يف  أّثـر  كبيـر،  واقتصـادي  واجتماعـي 
أميـا  اإلمـارات قدميـاً  أهـل  منـط حيـاة 
يف  منـه  جـزء  أو  كلـه  غـاب  وإن  تأثيـر، 

واملدنيـة. احلداثـة  عصـر 

معجم القاموس المحيط

لقـد اتفقـت املعاجـم العربيـة ومـن بينهـا 
أن  علـى  احمليـط«،  »القامـوس  معجـم 
كلمـة »َقيْـُظ« لهـا معنـى واضـح ومحـدد:
َقيْـُظ: َصميـُم الصيـِف، مـن ُطلـوِع الثَُّريَّـا 

إلى ُطلوِع ُسَهيٍْل، ج: أْقياٌظ وُقيوٌظ .
عاَملَـه ُمقايَظـٌة وِقياظـاً، وُقيوظـاً، نـاِدَرةٌ، 

مـن الَقيْـِظ: كُمشـاَهَرًة، مـن الشـهر.
ه. قاَظ يوُمنا: اْشتَّد َحرُّ

َقيْظـاً،  بـه  أقامـوا  باملَـكاِن:  القـوُم  قـاَظ 
املَِقيـظُ  واملَْوِضـُع:  وتََقيَّظـوا.  كَقيَُّظـوا 

. ملَِقيَـظُ وا
َقيََّظه الشيءُ تَْقِييظاً: كفاه ِلَقيْظه.

َمِقيظُة: نباٌت يَبَْقى أْخَضَر إلى الَقيِْظ. 
: ما نُِتَج فيه َقيِْظيُّ

 . وِبا الٍم: ابُن لَْوذاَن الصحابيُّ
أْقيـاٌظ: موضـع، وِمْخاُف َقيْظاَن باليَمِن 

ُقـْرَب ذي َجبَلََة.

اتفقت المعاجم 

العربية ومن بينها 

معجم »القاموس 

المحيط«، على أن 

كلمة »َقيُْظ« لها 

معنى واضح ومحدد:

َقيُْظ: َصميُم الصيِف، 

من ُطلوِع الثَُّريَّا إلى 

ُطلوِع ُسَهيٍْل
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عدسة: فيصل الزدجالي



»مهرجان التمور المصرية« الفرح القادم من »سيوة«

مواكب الكارو تحيي احتفاالت 
»أزجار أن تيني« في سيوة
جمهورية مصر العربية

في مثل هذه األيام من شهر نوفمبر كل عام تبدو واحة سيوة كسيدة الحسن والجمال بين الواحات وهي 
وهم  بالطبع  تفسرها  ولن  السيويين  من  الكلمة  هذه  ستسمع  تيني”!  أن  »أزجار  في  ثيابها  بأزهى  تزدهي 

يرددونها باللغة السيوية المحلية وهي إحدى اللهجات األمازيغية ولكنها تعني »مهرجان التمور”.
مفتوحًا  تراثيًا  فلكلوريًا  عرضًا  والسياح  للزوار  سيوة  أهل  يقدم  مميزاتهم،  أهم  هي  رائعة  وتلقائية  بفطرة 

بشوارع الواحة ومواكبهم تخترق المنازل المشيدة بطينة »الكيرشيف« الملحية.

بقلم األستاذ عاطف المجعاوى
atefamgawy@gmail.com

عدسة المصور السيد عبد القادر

جمهورية مصر العربية

سـيوة  أهــــالي  عــــرض  يتضـمـــن 

والواحات الصغيرة حولهــــا مثـــل 

قريشـــت وأغورمــي وبهـــى الديـن 

والجارة، مسيرة لسيارات الكــــــارو 

التــــي تحـــمـــل الفتيات والسيدات 

لتصنيـــع  الجريــــد  يغزلــــن  وهـن 

المراجيـن والشـــنط
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يخرجن  احلسناوات  الواحة  فتيات 
وهو  »ترقعت«  يرتدين  وهن 

وتراهن  األلوان  الزاهي  الشال 
املجدولة  ضفائرهن  ينشرن  أحياناً 

أطباق  بأناملهن  ويحملن  أهدابه  بني  من 
»التيسييت« املجدولة مثل الضفائر ولكن من 
خوص النخيل وبداخلها متور سيوة بجميع 
أنواعها مثل »أوشك جنبيل وتطجت ومغزوز 
والفريحي  والغزالي  والكعيبي  ولكرامت 
مثيل  ال  التي  سيوة  من متور  وهي  والكاك 
لها. يتضمن عرض أهالي سيوة والواحات 
الصغيرة حولها مثل قريشت وأغورمي وبهى 
الدين واجلارة الذي يشهده يف كل عام عدد 
ومحافظ  والزراعة  الصناعة  الوزراء  من 
الدولية  خليفة  »جائزة  وممثلو  مطروح 
دولة  من  الزراعي«  واالبتكار  التمر  لنخيل 
اإلمارات العربية املتحدة، مسيرة لسيارات 
الكارو التي حتمل الفتيات والسيدات وهن 
والشنط،  املراجني  لتصنيع  اجلريد  يغزلن 
السيوية  الثياب  تطريز  إلى  باإلضافة 
الفضة  على  النقش  وكذلك  الشهيرة 
واحلياة  احلرف  أنشطة  جميع  ومحاكاة 
اليومية السيوية، فلم تخل املسيرة من »فرن 
بخبز  السيدات  إحدى  تقوم  الطني«  من 
العيش السيوي الشهي به يف مشهد متثيلي 
واقعي فريد نال إعجاب اجلميع.  والعجيب 
من  التراثي  العرض  يف  املشاركني  كل  أن 
السيويني البسطاء والتالميذ الذين حرصوا 
بأهمية  لقناعتهم  مقابل  بال  املشاركة  على 
والدعاية  آمون  بواحة  السياحة  تنشيط 
لتسويق منتجاتها وأهمها التمور حيث تضم 
سيوة أكثر من نصف مليون نخلة هي ثروتها 
احلقيقية التي تباهي بها الواحات املصرية 

بني البالد.
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ار النخيـل في الموروث  ُجمَّ
الشعبي المصري

رفيعة في  بمكانة  النخلة  ِصفاته وخصائصه، فقد حظيت  لإلنسان، وتحمل كثير من  ُقربــًا  األشجار  أكثر  كونها 
بـ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  ووصفها  الكريم،  والقرآن  واإلنجيل  التوراة  في  ُذِكرت  حيث  السماوية،  األديان 
تكم النخلة")1(، ثمارها طيِّبة، وُكل ما فيها له نفع وفائدة..وفي  ة"، الجديرة باإلكرام، حين قال "أكرموا عمَّ "الَعمَّ
الموروث الشعبي، يُحكى عنها في الكثير من القصص والمالحم، وينسج حولها األشعار، ويتغنَّي بها المداحين 
ف، ويُطِرب به أصحاب المواويل الشعبية..وما من شيء فيها، إالَّ ويدخل في  في الموالد وُمناسبات أهل التصوُّ

اص". صناعة من الصناعات الشعبية، بل وتَستِمد منها بعض الِمهن أسمائها، كما في ِمهنة "الخوَّ

فاطمة محمد البغدادي
Fam878@gmail.com

باحثة يف األنثروبولوجيا
جمهورية مصر العربية

ـار النخيـل، أحد أهم  ُجمَّ

أجـــزاء النخلـة، بـل هـو 

علـى  أهمــــها  باألحـرى 

للنخلـة  فهـو  اإلطـاق، 

كالقلـب لإلنســان
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أجزاء  أهم  أحد  النخيل،  ار  ُجمَّ ويُعد 
على  أهمها  باألحرى  هو  بل  النخلة، 
لإلنسان،  كالقلب  للنخلة  فهو  اإلطالق، 
قلب  "إن  القيِّم:  ابن  يقول  ذلك  وعن 
وأحالها،  القلوب،  أطيب  من  النخلة، 
وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر، 
وكذلك قلب املؤمن، من أطيب القلوب".. 
ار النخيل مكانة كبيرة يف املوروث  وجُلمَّ
منه  ر  وُتضَّ العلمي،  والتُراث  الشعبي، 
التي  واملشروبات،  األطعمة  من  العديد 
تنتشر بني عامة الناس، خاصة باملناطق 
الريفية.. وقد أثبت العلم احلديث، بعد 
أبحاث وجتارب ُمستفيضة، أهميَّة جمار 

النخيل كِغذاء ودواء.  

فــي الـلـغــة

أورد محمد بن مكرم بن منظور، يف لسان 
ار، بضم اجليم، وتشديد  اجُلمَّ  : العرب 
الذي يف   ، النخيل  معروف شحم  امليم، 
عن  تكشط  ثم  تُقَطع،  التي  رأسه،  ة  ِقمَّ
جمارة يف جوفها بيضاء، كأنها " قطعُة 

َسنَاٍم َضْخَمٌة، وهي َرْخَصٌة تؤكل بالعسل 
َمَشقِّ  بني  اَرة  اجُلمَّ من  يخرج  والكافوُر، 
اٌر  ى، واجلمُع جمَّ الُكُفرَّ ، وهي  َعَفتنَْيِ السَّ
اَرها"، وقد  أَيضـًا، وَجَمَر النخلة قطع ُجمَّ
تاج  العمادي، صاحب  السعود  أبو  أورد 
الَكثْر   " ار  اجُلمَّ أن من أسماء  العروس، 
اُر  ُجمَّ  : ُك  ويَُحرَّ دَريْد  ابن  عن  بالَفتْح، 
َشْحُمُه  وهو  أَنصاِريَّة،  ًة  عامَّ النَّْخِل 
ذلك  أورد  كما  النَّخلة"،  وسط  الذي يف 
أيضــًا صاحب احمليط يف اللغة، وأضاف 
اللغة:  يف  الصحاح  يف  اجلوهري، 
"والُكثاُر بالضم : الكثيُر، والكثُر : جمار 
النخل، ويقال َطلعها"، وقال ابن األثير يف 
النهاية " الكثر : بفتحتني، ُجّمار النخل، 
وذكر  النخلة"،  وسط  الذي  وهو شحمه 
َذُب:  اجْلَ  : اللغة  تهذيب  يف  األزهري، 
وهي  َجَذبة،  الواحدة  النخل،  ار  ُجمَّ
النخلة،  رأس  يف  تكون  التي  الشحمة 
الَكثُْر،  وهو  فتؤكل،  الليف  عنها  يُكشط 
وَجَذَمه:  وصاله،  حبل  فالن  وَجَذَب 
اللسان:  صاحب  وأضاف  قطعه"،  إذا 

يقول ابن القيِّم:

"إن قلب النخلة، 

من أطيب القلوب، 

وأحاها، وهذا أمر 

خصت به دون سائر 

الشجر، وكذلك قلب 

المؤمن، من أطيب 

القلوب"..

في تراثنا العلمي 

العربي، الكثير من 

اإلشارات الدالة على 

أهميَّة جمار النخيل

عدسة: إيمان الطوخي
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"كَأنها ُجِذبَْت عن النخلة، وَجَذَب النخلَة 
يَْجِذبُها َجْذبـًا، َقَطَع َجَذبَها، ليْأكله هذه 
واجِلذاُب  واجَلَذُب  حنيفة،  أَبي  عن 
اُر النخلِة، الذي فيه ُخشونٌة،  جميعـًا ُجمَّ
واحدتها َجَذبٌة، وعّم به أَبو حنيفة، فقال 
اُر، ولم يزد شيئــًا"، وأشار  اجَلَذُب اجُلمَّ
ار، يف كتابه احملكم  ابن سيدة، إلى اجُلمَّ
واحمليط األعظم، قائاًل : هو اخُللْب، لُب 
النخلة، وقيل َقلْبُها"، قال ذلك أيضــًا  ابن 
فــًا الليُف  اًل وُمَخفَّ منظور : "واخُللُب ُمثَقَّ
واخُللُُب  بالضم،  واخُللُْب  ُخلْبَة،  واحَدتُه 
ُمثّقلة،  َقلْبَُها  أَو  النَّْخلَِة  لُبُّ   : تنَْيِ  ِبَضمَّ
التخفيف".. على  واحٍد  غيُر  واْقتَصَر 

أيًضا  العربية  يف  اجلمار  أسماء  ومن 
أي  السفينة،  بجامور  تشبيًها  جامور، 
من  واحد  غير  ذلك  أورد  أعالها، 
أصحاب قواميس اللغة..جدير باإلشارة 
أن اجلامور يف دراجة أهل اخلليج، هو 
يأتي  البربري  اللسان  ويف  "احِليب"، 
تت اسم اْكنيض، ومن أسمائه الشعبية 
أيضــًا : واحلجب والغزالة وغيرها، ويف 
 The بـ  النخيل  جمار  يعرف  االجنليزية 

.Heart of Palm

 وهو يُستَخَرج من النخيل، بقطع السعف 
من أصوله الليفية املُتَّصلة به، حتى يتم 
األبيض  الغض  اجلزء  إلى  الوصول 
النخلة، أو ما  الكامن يف قلب  احلليبي، 
يُحيط بالبرعمة الرئيسية الكبيرة.. ومن 
الفسيلة الصغيرة، يُستخَرج نحو نصف 
كجم، بينما الفسيلة الكبيرة تُعطي نحو 
نحو  يُعطي  الصغير  والراكوب  كجم،   2
1.5 كجم، والراكوب الكبير يُعطي نحو 

كجم،   9 نحو  اجلثيثة  وتُعطي  كجم،   3

بينما تُعطي النخلة نحو 12 كجم.

فــي الــتــراث الـعـلـمـي

جمار  ُعِرف  اإلنساني،  التاريخ  يف 
النخيل كمادة لألكل ُمنذ الِقدم، أظهرت 
اجلدارية،  الرسومات  من  كثير  ذلك 
يف  اكتُِشفت  التي  األثرية،  واحلفريَّات 
بابل  حضارات  ويف  القدمية،  مصر 
العراق، وممالك جنوب شبه  وأشور يف 
ديسقوريدوس  ويشير  العربية،  اجلزيرة 
والدوائية،  الغذائية  اجلمار  أهميِّة  إلى 
يعمل  ما  عمل  وُطبخ  أُِكل  إذا   " فيقول 
والفاء،  الكاف  بضم  والكفري  الكفري"، 
وفتح الراء املُشددة : غشاء طلع النخيل، 
د على ذلك أيًضا جالينوس،  أي زهره، أكَّ
جمار  عرفوا  اليونانيني  أن  قال  الذي 
اجُلزء  بذلك  يريدون  وهم  النخيل، 
من  يُتَخذ  وهو  النخلة،  ِقبل  من  األعلى 
لتحفيض  والعشابني  العطارين  لدن 
األدهان، أي جمعها وتغطيتها، وإذا خلط 
وإذا  الكبد،  أوجاع  نفع يف  بالضمادات، 
غسل الشعر بطبيخه سوده، وإذا شرب 
أو  الكلى  به وجع  كان  وافق من  طبيخه 

املثانة واألحشاء. 
من  الكثير  العربي،  العلمي  تراثنا  ويف 
جمار  أهميَّة  على  الدالة  اإلشارات 
ته  النخيل، يقول ابن ماسويه : " إن  قوَّ
يف البرودة من آخر الدرجة األولى، ويف 
الطبيعة،  يعقل  وسطها،  من  اليبوسة 
واحلرارة،  الصفراء،  املرة  من  نافع 
املعدة،  يف  بطئ  احلار،  احلريف  والدم 
ي البدن غذاًء يسيًرا، وأن أكِثر منه،  يُغذِّ
املطبوخ"..وقال  العسل  بعده  فليشرب 
نفث  وينفع  اجلروح،  يختم  الدمشقي: 

واستطالق  األغراس،  واختالف  الدم، 
عمران،  بن  اسحق  إليه  البطن..وأشار 
قائاًل : ُمالئم ملن به القيء الصفراوي..
مضار  دفع  يف  الرازي،  بكر  أبو  وقال 
الدم،  ثائرة  ن  يُسكِّ ار  اجُلمَّ  : األغذية 
ويدفع ما يتولَّد عنه يف املعدة، من النفخ 
الرئيس  الشيخ  وقال  النزول..  وبطء 
القانون يف  املوسوم  كتابه  ابن سينا، يف 
ويقبض  احللق،  خشونة  ينفع  الطب: 
الذنبور  للسع  وهو  والنزف،  اإلسهال، 
بارد يف  اجلمار  طبع   : ُمضيفـًا  ضماد، 
واخلواص  األولى،  يف  يابس  الثانية، 
قابض..ويقول سراج الدين بني الوردي، 
يف عجائب النباتات واحليوانات : " يؤكل 
ريات،  جمار النخيل، فيمد اإلنسان بالُسكِّ
املعدنية،  واألمالح  والبروتني،  والدهن، 
يف  ويستعمل  واأللياف،  والفيتامينات، 
التي  أو  املذكرة،  األشجار  جمار  ذلك 
قطع  عدم  ويجب  الرياح،  أسقطتها 
النخالت اإلناث، من أجل جمارها، ألن 
يف ذلك هالك لثروة النخيل"..وقال ابن 
القيم اجلوزية، صاحب كتاب زاد املعاد 
: اجلمار ينفع من نفث الدم، واستطالق 
وثائرة  الصفراء،  املرة  وغلبة  البطن، 
ويغدو  الكيموس،  بردئ  وليس  الدم، 
غذاًء يسيًرا، وهو بطئ الهضم، وشجرته 
ُكلها منافع، ولهذا َمثَّلها النبي صلي اهلل 
عليه وسلم بالرُجل املؤمن، لكثرة خيره، 
الواردة  النبوية  ومنافعه، ومن األحاديث 
عن جمار النخيل ما ورد يف الصحيحني 
، عن عبد اهلل بن عمر قال: بينما نحن 
و سلم  عند رسول اهلل صلى اهلل عليه 
جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي 
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الشجر  من  إن  سلم:  و  عليه  اهلل  صلى 
يسقط  ال  املسلم،  الرجل  مثل  شجرة 

ورقها احلديث".

طـعـام.. ومـشــروب شــعـبـي

والتي  القِدم،  ُمنذ  املعروفة  لفوائده 
أثبتها العلم احلديث، كما سنبني الحقاً، 
األطعمة  من  عديدة  أنواع  ظهرت  فقد 
النخيل،  ار  ُجمَّ فيها  يدخل  واملشروبات، 
كُمكوِّن أساسي، وما زالت هذه األطعمة 
عليها،  باإلقبال  تظى  واملشروبات 
وانتقل  العربية،  املناطق  من  العديد  يف 
بعضها إلى كثير من بلدان العالم، تت 
سبيل  على  منها  نذكر  محليِّة،  أسماء 

املثال ال احلصر:   
النخيل، وهي واحدة من  ــ ُخضرة قلب 
تُعرف  والتي  التراثية،  األكالت  أحب 
واألرجنتني،  واألكوادور،  البرازيل،  يف 
حيث  "البامليتو"،  باسم  وباراغواي، 
ع لُب النخيل، ِقطعـًا صغيرة، ويؤكل  يُقطَّ
إلى  ُمضافــًا  أو  ُمنفِرد،  بشكل  طازجـًا، 

أنواع أُخرى من اخُلضروات الطازجة.
ــ سلطة البامليتو، تتألَّف من ِقطع اجلمار، 
من  وقليل  )طماطم(،  وبندورة  وخس، 
زيت الزيتون، وامللح، واحلامض، وقلوب 

األرض شوكي، وملعقة من اخلل.
قطع  من  نة  ُمكوَّ وهي  ُمحيط،  سلطة  ــ 
جمار النخيل، وقليل من البازالء، والُذرة، 
وِفطر  دوائر،  ع  ُمقطَّ كويزات  وبصل 
أخضر،  وفلفل  خيار،  وشرائح  ع،  ُمقطَّ
وقريدس،  وبندورة،  مفروم،  وبقدونس 
موستارده،  على  يحتوي  وصوص 
أبيض،  وخل  زيتون،  وزيت  ومايونيز، 

وبُهارات، وملح.
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يف  الشهيرة  الشعبية  األكالت  من  وهي  الصفدية،  املعكرونة  ــ 
فلسطني، تتألَّف من ِقطع صغيرة من جمار النخيل، وقطع جزر، 
وعلبة تونة السمك األبيض، وبازالء خضراء، وبصل )اختياري(، 
والصلصة عبارة عن ملعقتني عصير ليمون حامض، ورشة ملح، 
ورشة  مايونيز،  وملعقة  خردل،  وملعقة  زيتون،  زيت  ومعلقتني 

صغيرة بُهار أبيض.
ع إلى دوائر  ــ أكلة البشاميل باجلمار، حيث يُغَسل اجلمار، ثم يُقطَّ
صغيرة، ويُضاف إليه عيدان سيرميي )املصنوعة على الطريقة 
ر صلصة  األسيوية(، ويُخلَط املزيج، مع قليل من الزبد، ثم ُتضَّ
البشاميل، املؤلَّفة من الطحني، والزبد، ورشة من بهارات جوز 
ُقرابة  الُفرن  الغودا، ويدخل  يُغطي بجنب  ثم  والكاري،  الطيب، 

عشر دقائق، حتى يُصبح وجهه محمًرا، ويُقدم ساخنـًا.
بسمك  )امللفوف  تضير  يف  رئيس،  كُمكوِّن  اجلمار  يدخل  ــ 
سمك  بشرائح  اجلمار،  شرائح  تُلَف  حيث  ن(،  املُدخَّ السلمون 
م مع أي نوع من األجبان، بحسب الرغبة. السلمون املدخن، ويُقدَّ
ــ ومن األكالت الشهيرة أيضـًا، التي يدخل فيها جمار النخيل، 
والِفطر، على  الفلفل األخضر،  مع  يُضاف  البيتزا، حيث  طبق 

ن قلياًل، ويؤكل ُمباشرة. سطح البيتزا، ثم يُسخَّ
ــ أكلة األرز باجلمار، حيث تُضاف قطع اجلمار، مع قليل من 
إلى  م  يُقدَّ الذي  املفلفل،  األرز  تضير  أثناء  املُجفف،  العنب 
و" ستايك"  الدجاج،  أو قطع  الربيان،  مؤلَّفة من  أطباق  جانب 

حلم البقر.
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ر  ُتضَّ الشهيرة،  الشعبية  األكالت  من  وهي  احلميس،  أكلة  ــ 
بفرم قطع اجلمار، ومزجها مع اللحم والبصل والسمن والتوابل 

وامللح، وتُطبَخ بذات الطريقة التي يُطبخ بها حميس الكماءة.
يتم  التي  اللذيذة،  احللوى  من  نوع  وهي  اجلمار،  حلوى  ــ 
ري إليه، ثم تُطبخ،  تضيرها بفرم اجلمار، وإضافة محلول ُسكَّ

د، وتؤكل. حتى تصير ذو قوام ُمتماسك، ثم تُبرَّ
ــ مخلل اجلمار، وذلك بتقطيعه، ثم وضعه يف إناء ُمعد للتخليل، 
وسكب محلول ملحي عليه، وتركه ملُدة 3 أسابيع، ثم يرفع من 
احمللول امللحي، ويُجفف قلياًل، ثم يُغمر بالتوابل، ويُحفظ بعد 

ذلك باخلل.
 ...إلى جانب أكثر من سبعني صنفـًا أخر من الطعام.

املشروبات  بعض  تضير  يف  أيًضا،  النخيل  جمار  ويدخل   
اللذيذة، والتي تنتشر لدى باعة العصائر، يف احملالَّت واألحياء 
الشعبية، من أكثرها ُشهرة مشروب الالقمي، الذي ينتشر يف 
ان  ُسكَّ لدى  وبخاصة  العربي،  املغرب  مناطق  من  وكثير  ليبيا، 
ُمستخَرج  سائل،  عن  عبارة  وهو  تونس،  جنوب  يف  الواحات، 
احمُللَّى  كالتمر  ومذاقه  االصفرار،  إلى  لونه  اجلمار، مييل  من 
فإن  املشروب،  هذا  صناعة  على  القائمني  ر..وبحسب  بالُسكَّ
من  القليل  تُنتَزع  حيث  مراحل،  عدة  ِخالل  من  يتم  تضيره 
أجزاء اجلمار، ثم يُحفر حوض صغير فيها، لتسكب قطرات، 
نتيجة جتميعها يف  الالقمي،  إلى شراب  الوقت  تتحوَّل مبرور 
وعاء، عبر نقلها بواسطة أنبوب بالستيكي صغير..مع اإلشارة 
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من  لتًرا  عشرين  نحو  بعطاء  جتود  الواحدة،  النخلة  أن  إلى 
 60 إلى   40 بني  ما  تُعطي  السنة  ُكل عمليَّة، ويف  الالقمي، يف 
12 ساعة..وأجود  نحو  كامل  إناء  تعبئة  عملية  وتستغِرق  لتًرا، 
الالقمي، هو املُستخَرج من نخيل الكركوري، والبهت، والعماري، 

والعفاني، والذي ينتشر يف تونس.

عـلـى مـائـدة الـعـلـم الـحـديـث

التجارب  وإجراء  العلميَّة،  والدراسة  البحث  من  مزيد  وبعد 
سليلوزية،  مادة  أنه  تبنيَّ  النخيل،  جلمار  املخبرية،  والتحاليل 
غنيَّة بالعناصر الغذائية، الضرورية لبناء ومنو اجلسم، وأن ُكل 
ر نحو %10 من احتياجات اجلسم اليومية  100 جرام منه، توفِّ

ـ بحسب نوع النخيل،  لفيتامني C، كما تتوي على ِنسبة ُمتفاوتةـ 
واأللياف  الدهنية،  واملواد  احلرارية،  الُسعرات  من  ــ  وُعمره 
والكالسيوم،  احلديد،  وبخاصة  واألمالح،  واملعادن،  الغذائية، 

والصوديوم.
الوقاية  يف  فاعليته  تبنيَّ  فقد  وعالج،  كدواء  أهميَّته  عن  أما 
مخبرية،  جتارب  ويف  واألمراض،  الِعلل  من  لكثير  والعالج 
الطبية،  والوراثة  السرطان  لبحوث  العراقي  باملركز  أُجريت 
التابع جلامعة املُستنصرية، وشارك فيها مجموعة من الباحثني، 
منهم الباحث بدر محمد الغزاوي، والباحث ناهي يوسف ياسني، 
املُستخلصات  تأثير  مدى  حول  النعيمي،  موفق  آمنة  والباحثة 
 Phoenix dotylifera زهدي  صنف  النخيل  جلمار  اخلام 
Cultivar Zahdi، على منو اخلطوط اخللوية السرطانية، وقد 

خلصت هذه التجارب إلى أن املُستخلَص املائي اخلام للجمار، 
لتر،  وغرام/ملي  مايكر   10000 و   5000 بني   يتراوح  بتركيز 
تثبيط  يُساعد يف  ساعة،   72 و   24 بني  تتراوح  تعريض  لفترة 

منو اخلاليا السرطانية، يف نوعني من اخلطوط اخللوية، هما 
خط خاليا سرطان العضلة البشري RD، وخط خاليا سرطان 

  .ANG الدبقية البشرية
ُمستخلَص  أهمية  ثبت  أُخرى،  علمية  ودراسات  جتارب  ويف 
اجلمار، يف عالج حساسية الشعب الرئوية، كما أنه يُساعد على 
تخفيف نوبات الربو، ويدخل يف تركيبات دوائية لعالج الُسعال 
ال،  فعَّ طبيعي  كدواء  بالعسل،  أهميته ممزوجـًا  وثبت  الديكي، 
والعسل، مرهمـًا  املعدة..ويُعَمل منه مع احلناء  يف وقف نزيف 
ملُعاجلة اجلروح والقروح..ولِغناه بُعنصر احلديد، الذي يُساعد 
ل الهيموجلوبني يف الدم، فإن تناول اجلمار يُعالج  يف رفع ُمعدَّ
املصابني بفقر الدم، كما أثبتت األبحاث األقربازينية، فائدته يف 
القرنية.. وجفاف  العدسة،  عتامة  من  والوقاية  البصر،  تقوية 
والحتوائه على ِنسبة ُمتعاِدلة من الكالسيوم والفيتامينات، فإنه 
يدخل يف التركيبات الدوائية املُفيدة يف حماية عظام ِكبار الِسن 
من الهشاشة واللني، كما أنه يحمي من ضمور العضالت..وأليافه 
الهضمي،  اجلهاز  أداء  كفاءة  رفع  يف  كثيًرا  تُساعد  احملسنة، 
ويُساعد  اإلمساك،  أو  الهضم،  بعسر  اإلصابة  من  والوقاية 
يف طرح السموم خارج اجلسم، وبرغم حالوته إالَّ أن ُسعراته 
احلرارية، أقل قياســًا بالتمر وكثير من أنواع الفواكه، ومن ثم 
فهو ُمفيد ألصحاب األوزان الثقيلة، واملُصابني بالسمنة، حيث 
بالشبع  الشعور  لزيادة  الُسلَطات،  ِضمن  طازجـًا  تناوله  مُيِكن 
املزاجية  احلالة  إصالح  يف  يُساعد  أنه  ثبت  كما  واالمتالء، 
السيئة، ويقي من حاالت االكتئاب، ويُقلل من التوتر العصبي، 
اجللدية  االلتهابات  حاالت  يف  يُفيد  الذي  ج،  بفيتامني  وغني 
واحلساسية، وأثبتت التجارب واألبحاث فاعليته يف الوقاية من 
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أمراض األكزميا والصدفية على وجه اخلصوص..كما أنه مينَح 
البشرة مزيًدا من النضارة واحليوية، ويعالج التجاعيد والهاالت 
الشيخوخة  عالمات  ظهور  من  ويُقلل  العينني،  حول  السوداء 
رة، وجتاعيد الوجه، من ِخالل عمل ماسكات ومراهم منه. املُبكِّ

وتناوله من ِقبل النساء، يُساعد كثيًرا يف تنشيط املبايض، كونه 
يحتوي على هرمون األيسترون، ومن ثم تقوية اخلصوبة لديهن، 
إلى جانب فائدته يف تنظيم الدورة الشهرية، أو الطمث، والوقاية 
من اضطراباتها، والتقليل من احتمالية النزف الداخلي.. وإلى 
جانب كونه غذاًء ُمفيًدا للحوامل، فإن تأثيره مُمتد إلى حماية 
األجنَّة، من اإلصابة بالتشوُّهات اخَللقيَّة، وضمان النمو السليم 

للجهاز العصبي لديهن.

الــهــوامــش

1  ــ قال ابن أبي حامت : حدثنا علي بن احلسني، حدثنا َشيْبَان، 
حدثنا مسرور بن سعيد التميمي، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو 
األوزاعي، عن ُعروة بن ُرَوْي، عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أكرموا عمتكم النخلة، فإنها 
السالم، وليس من  آدم عليه  الذي خلق منه  الطني  خلقت من 
وابن  والعقيلي،  يعلي،  أبو  رواه  غيرها"..  ح  يُلَقَّ شيء  الشجر 
عدي، وابن السني يف الطب، وأبو نعيم يف احللية، وابن مردويه.

المصادر والمراجع:

1. محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب.
2. محمد ابن محمد بن مصطفى العمادي: تاج العروس.

3. ابن سيدة: احملكم واحمليط األعظم.
4. ابن القيم اجلوزية: زاد املعاد.

5. األزهري: تهذيب اللغة
6. عبد اجلبار البكر: نخلة التمر.. ماضيها وحاضرها واجلديد 

يف زراعتها وصناعتها وجتارتها.
املستخلصات  تأثير  )وآخرين(:  الغزاوي  محمد  بدر   .7
اخللوية  اخلاليا  منو  على  زهدي  النخيل صنف  اخلام جلمار 

السرطانية.
8. يوسف بن محمد النصف: نخلتك.
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ْخَلة في الموروث  النَّ
الثقافي بمنطقة َمَرِوي

في السودان

ثمارها وصواًل  بنموها وحصد  زراعتها مروراً  ابتداًء من  الحياة،  النخلة في منطقة مروي بكل مناحي  ترتبط 
إلى االستخدامات المختلفة لها ولمنتجاتها. سيما وأنَّ مجتمع مروي بشكل عام وفقًا لنشاطه االقتصادي 
العام، مجتمع زراعي - رعوي. يعتمد بشكل رئيسي على زراعة أشجار النخيل. التي لها األثر الكبير في تشكيل 

الموروث الثقافي ألفراده، ويقوم هذا الموروث بكل مجاالته على النخلة.

د. أسعد عبد الرحمن عوض اهلل
asaadhajam@gmail.com

ضابط اتصال ملف تراث النخلة بالسودان
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )اليسكو(

المستخلص:

تشكل شجرة النخلة مبنطقة َمَرِوْي احدى أهم مكونات املوروث الثقايف، فهي ترتبط بالتقاليد الشفاهيَّة وأشكالها التعبيرية، كالشعر الشعبي، 
واألغاني، واملدائح، واألمثال واحلكم، كما تبيِّ كذلك الطقوس واملمارسات املرتبطة بالعادات والتقاليد، املتمثلة يف دورة حياة اإلنسان. 
ل أيضاً املعارف والتصورات املرتبطة بالطبيعة والكون. سواء املعارف املرتبطة  كطقوس امليالد واخلتان والزواج واملمات. إضافة إلى أنها تشكِّ
ف أجزاءها إلنتاج العديد من أدوات الثقافة املادية التي  بزراعتها أو استخداماتها يف الطب التقليدي، ويف فنون األداء الشعبي. كما توظَّ
ا يعني أنَّ هذا املكوِّن الثقايف  يستخدمها اإلنسان يف حياته اليومية. هذا وتعتبر مادًة خاماً لتشكيل عدد من الفنون واملهارات احلرفية. ممَّ
ودانية القدمية والديانات السماوية. بذلك فإنَّ هذا املقال يهدف إلى توضيح هذه العناصر  له جذوره التاريخيَّة املتأصلة يف احلضارات السُّ

التي تكون مجاالت املوروث الثقايف املختلفة يف منطقة مروي؛ األمر الذي يتطلَّب ذكر كل مجال على حده وتدعيمه باألمثلة.
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بالثـراء  مـروي  منطقـة  اشـتهرت  لقـد 
الثقايف بشكل عام عبر تاريخها الطويل. 
فهـي قـد حافظـت علـى موروثهـا الثقـايف 
لضعـف  نسـبة  كبيـر،  حلـد  اخلـاص 
األخـرى.  املجتمعـات  مـع  احتكاكهـا 
السـكنية  املنطقـة  لضيـق  ونسـبة  هـذا، 
فقـد  االقتصاديـة،  املـوارد  ومحدوديـة 
اعتمـد سـكانها يف إبـداع تراثهـم املـادي 
علـى  املختلفـة  بعناصـره  املـادي  وغيـر 
االقتصـادي  املـورد  متثـل  التـي  النخلـة 
الثقافيـة  العناصـر  لهـم. فتميـزت  األول 
وظائـف  مـن  لهـا  مبـا  بالتنـوع،  لديهـم 
مختلفـة. مـع مالحظـة أنَّ هـذه العناصـر 
لهـا بعدهـا التاريخـي املتجذر يف املوروث 
هـذه  ل  شـكَّ الـذي  باملنطقـة  الثقـايف 
األمنـاط املاديـة وغير املادية عبر القرون 
الطويلـة. حيـث تشـير الدالئـل األثرية يف 
املنطقـة إلـى اسـتمرارية العديـد من هذه 
األمنـاط الثقافيـة منـذ البدايـات املبكـرة 
ق.م(.  308  - ق.م   1500( نبتـة  ململكـة 

رمزية شجرة نخيل التمر في الحياة 

الدينية:

الثقـايف  باملـوروث  النَّْخلَـة  ارتبطـت 
للحيـاة  رمـز  فهـي  السـني.  آالف  منـذ 
والعمران وعالمة من عالمات احلضارة 
يف السـودان. ذلـك ألنهـا متثـل العنصـر 

والكسـاء  الغـذاء  يف  األساسـي 
والتعميـر. إضافـة إلـى أنَّهـا 

مبزايـا  متيَّـزت  قـد 
منهـا  جعلـت  عـدة 
ثقافيـاً  رمـزاً 

 . اً مسـتمر
أخذنـا  فـإذا 
النَِّخيْـْل،  سـعف 
جنـده قـد أصبـح 

مـن  أصيـاًل  جـزءاً 
التصميمـات  معجـم 

التقليديـة.  التشـكيليَّة 
علـى  تصويـره  متَّ  حيـث 

القـدور واألوانـي الفخاريـة)1(. 
،")1( رقـم  الصـورة  "انظـر 

خـالل  أُسـتخدم  الـذي  الشـكل  ذلـك 
يُرسـم  مـا  ودائمـاً  املرويـة  الفتـرة 
أشـكال  ذي  أفقـي  شـريط  شـكل  يف 

عدسة: عبداهلل الشيخ
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هندسـيَّة تعلوهـا صـور طبيعيـة كأشـجار 
ة والزهـور)2(. ومـن أظهـر  النَِّخيْـلْ واألهلَـّ
االسـتعماالت التشـكيليَّة جلريـد النَِّخيْـلْ 
وهـم  يُْرَسـُمون  امللـوك  أنَّ  مـروي  يف 
يحملـون يف أيديهـم جريـد النَّْخـْل، وقـد 
نزعـت أوراقـه إالَّ قليـاًل؛ ممـا يجعلـه يف 
أوزريـس،  للمعبـود  رمـزاً  ـورة  الصُّ هـذه 
للخلـود)3(.  رمـوزاً  األفـرع  هـذه  فتصيـر 
ـع املرويُّون يف اسـتعمال الرمز  ولقد توسَّ
توسـعاً كبيراً؛ إذ جنده يف صور التتويج، 
ومناظـر املسـيرات امللكيَّـة، ويف املدافـن، 
وعلـى جـدران املعابـد)4(. "انظـر الصـورة 

رقـم )2("
كمـا جنـد كذلك أنَّ القصص واألسـاطير 
القدميـة حفلـت بذكـر النَّْخلَـة باعتبارهـا 

الشـجرة املقدسـة واملباركـة، ورمـز اخلير 
واخلصـب. باإلضافـة إلـى أنَّـه قـد أُتخـذ 
يف  فيُرفـع  للقدسـيَّة.  رمـزاً  سـعفها 
ويف  واالسـتقبال.  الترحيـب  مناسـبات 
القدميـة  العصـور  منـذ  النَّصـر  أقـواس 
اليهوديـة  السـماوية  الديانـات  كل  ويف 

واإلسـالمية. واملسـيحية 
"يرجـع  البلـداوي:  السـتار  عبـد  يقـول 
ـبب يف تأكيـد أهميـة النَِّخيْـل والتمور  السَّ
واملسـيحية  اليهوديـة  الديانـات  يف 
واإلسـالمية إلـى النَّبـي إبراهيـم اخلليـل 
القـرن  يف  ولـد  فلقـد  السـالم،  عليـه 
املدينـة  يف  امليـالد  قبـل  عشـرة  التاسـع 
حيـث  العـراق،  جنـوب  أُور  السـومرية 
كان النَِّخيْـلْ وال زال يـزرع بكثافـة عاليـة، 

وكان عليـه السـالم يحـب النَِّخيْـل، وهـذا 
علـى  وثابتـاً  قويـاً  انطباعـاً  تـرك  احلـب 
معتقداتـه الدينيـة، ويف العـام 1850 قبـل 
امليـالد سـافر إلـى الشـام ومصـر وتـرك 
أيضـاً هـذا االنطبـاع هنـاك، ويف الديانـة 
اليهوديـة يعتبـر التَّمـر )Tamar( مشـتقة 
 ،)Tamara( متـارا  العبريـة  الكلمـة  مـن 
النَِّخيْـل  سـعف  يسـتعملون  اليهـود  وكان 
منـذ  وأعيادهـم  الدينيـة  احتفاالتهـم  يف 

القـدم")5(.
الديانـة  يف  التَّقليـد  هـذا  اسـتمر 
أنَّ  اإلجنيـل  يف  ورد  حيـث  املسـيحية. 
النَِّخيْـل كان عالمـة مـن عالمات النَّْصر. 
ممـا  املسـيحيي.  مواكـب  يف  يُْحَمـل 
يحـدو بذكـر احلادثـة التاريخيَّـة الدينيَّة، 

 الصورة رقم )2(
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التـي أُسـتقبل فيهـا السـيِّد املسـيح برفـع 
الطقـس  هـذا  وأصبـح  النَِّخيْـل،  سـعف 
مصاحبـاً للعيـد الـذي مـا زال يَْحتَِفـل بـه 
َعف" أو "عيد  املسـيحيون باسـم "أحد السَّ
ت النَّْخلَة مكانتها يف  الشـعاني")6(. واحتلَـّ
املسـيح  سـيِّدنا  ولـد  أن  منـذ  املسـيحيَّة 
ظاللهـا  فتَْحـَت  حتتهـا،  السـالم  عليـه 
ولدت السـيِّدة مرمي سـيدنا عيسـى عليه 
م القـرآن الكـرمي هـذه  السـالم، وقـد كـرَّ
"فأجاءهـا  الكرميـة:  باآليـات  املناسـبة 
يـآ  قالـت  النَّْخلَـة.  جـذع  إلـى  املخـاض 
ليتنـي مـت قبـل هذا وكنت نسـياً منسـياً. 
فناداهـا مـن حتتهـا أالَّ حتزنـي قـد جعـل 
ي إليـك بجـذع  ربـك حتتـك سـرياً. وهـزِّ
ـا")7(.  جنيَّ رطبـاً  عليـك  تسـاقط  النَّْخلَـة 
ـالم  السَّ للنبـي عيسـى عليـه  يُقـال  وكان 
"ذو النَّْخلَـة"؛ ألنَّـه ولـد حتـت ظاللها، وملَّا 
فرشـوا  أورشـليم،  املسـيح  السـيِّد  دخـل 
وأغصـان  النَِّخيْـْل  بسـعف  األرض  لـه 
الزيتـون كمـا ورد يف )اجنيـل يوحنَّـا( يف 
الفصل الثاني عشـر: "ويف الغد ملَّا سـمع 
اجلمـع الكثيـر الذيـن جـاءوا إلـى العيـد 
بـأنَّ يسـوع يأتـي أورشـليم أخـذوا سـعف 

للقائـه". وخرجـوا  النَِّخيْـل 
عنـد  متداولـة  جندهـا  املمارسـة  هـذه 
املسـيحيِّي األقباط السـودانيي، ولديهم 
أسـبوع  وهـو  اآلالم،  بأسـبوع  يعـرف  مـا 
ـد لالحتفـال بقيامـة املسـيح،  كنسـي مُيَهِّ
ويَْسـبق هـذا األسـبوع يـوم األحـد "أحـد 
ـَعْف الذي تعقبه  الشـعاني"، أي أحد السَّ
القيامـة، ويف  العظيمـة، جمعـة  اجلمعـة 
بسـعف  الكنيسـة  تزيَّـن  ـَعْف  السَّ أحـد 
وتتخـذ  الهيـكل،  بـه  ويـزدان  النَِّخيْـل، 

البيـوت،  مداخـل  بهـا  تَُزيَّـن  أفـرع  منـه 
وهـذه  ـَعف،  السَّ مـن  الصلبـان  وتُْعَمـل 
االسـتعماالت تركـز علـى انتصـار املسـيح 
ـماء،  علـى املـوت بقيامتـه ورفعـه إلـى السَّ
للخلـود.  كرمـز  النَِّخيْـل  يرتبـط  وهنـا 
فقيامة املسيح هي خلوده وانتصاره على 
النتصـار  كجوائـز  مُيْنـح  وكان  املـوت)8(. 
أو  التعذيـب  علـى  الشـهيد  أو  القديـس 
املـوت، ويف الوقـت نفسـه كان يرمـز إلـى 

فوائـده)9(. لكثـرة  العطـاء  سـخاء 
 يقول أحمد محمد علي احلاكم: "سعف 
النَِّخيْل كان من أكثر األشـكال شـيوعاً يف 
الزخـارف، ويوجـد علـى أيِّ أثـر مسـيحي 
يف السـودان سـواء يف النُّوبة أو خارجها، 
ـكل اسـتمر حتَّـى يف الزخـارف  وهـذا الشَّ

النوبيـة احلديثة")10(.
منـذ  النَِّخيْـل  اسـتخدم  فقـد  بالتالـي 
يف  واسـتمراره  للنَّصـر،  كرمـز  القـدم؛ 
بالسـيِّد  الرتباطـه  املسـيحية،  الفتـرة 
املسـيح "ذو النَّْخلَة"، واسـتقبال النَّاس له 
يف أورشـليم بأفـرع النَِّخيْـل، وظهـور هـذا 
التقليد يف عيد القيامة، ونسـبة النتشـار 
بشـمال  النوبـة  يف  املسـيحية  الديانـة 
السودان ويف وسطه بسوبا، وأثر الثقافة 
املسـيحية علـى الثقافـة السـودانية. لعـلَّ 
أن  التـي جعلـت  األسـباب هـي  كل هـذه 
النَِخيْـل  جَلِريْـْد  اسـتخدام  هنـاك  يكـون 
يف كل املناسـبات االحتفالية والطقوسـية 

بالعـادات. املرتبطـة 
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الثقافية واالجتماعية:

العـادات  يف  النَِّخيْـل  جريـد  اسـتخدم 
منـذ  اإلنسـان  حيـاة  بـدورة  املرتبطـة 

ويف  الـزواج  ويف  اخلتـان  ويف  امليـالد 
املـوت، ففـي امليـالد يدفـن كيـس الـوالدة 
غرفـة  أمـام  السـري"  واحلبـل  "املشـيمة 
النََّفَسـاء، ويُْغـَرس عليـه فـرع مـن جريـد 

باملـاء)11(. ويُـْرَوى  النَِّخيْـلْ 
دائمـاً مـا يَْحِمـل الَعِريْـْس يف الـزواج فرعاً 
مـن َجِريْـْد النَِّخيْـل بيـده اليُْمنَـى. ذلـك يف 
وهـو  )الّسـيَْرة(  بــ  يعـرف  الـذي  الطقـس 
العريـس  ك فيـه  عبـارة عـن موكـب يتحـرَّ
واألصدقـاء  األهـل  وبرفقتـه  منزلـه  مـن 
كانـت  فـإذا  العـروس.  منـزل  قاصديـن 
ك  يتحـرَّ نفسـها  القريـة  مـن  العـروس 
ـا إذا  هـذا املوكـب مشـياً علـى األقـدام، أمَّ
فيتحـرك  بعيـد،  مـكان  يف  تقطـن  كانـت 
د النَّاس  املوكـب بواسـطة السـيارات، ويـردِّ
)الَْدلُّْوَكـة(،  إيقـاع  باسـتخدام  األغانـي 
مـن  إيقاعيـة تصنـع  آلـة موسـيقية  وهـي 
وتقـوم  املاعـز،  بجلـد  د  وجتلَـّ ـار  الفخَّ
بــ  تعـرف  التـي  األغانـي  بترديـد  النِّسـاء 
)أغانـي الّسـيَْرة(. علمـاً بأنَّ هـذا الطقس 
كمـا  السـودان،  مناطـق  كل  يف  مُيَـارس 
لتزيـي  النَِّخيْـل  َجِريْـد  فـروع  تسـتخدم 
مـا يعـرف بــالُكوَشة )املـكان الـذي يجلـس 
فيـه العريـس والعـروس، حلظـة االحتفـال 
التـي  العربـة  اآلن  تزيَّـن  كمـا  بالـزواج(. 
عروسـته  إلحضـار  العريـس  يسـتخدمها 
بفـروع  بالـزواج  االحتفـال  مـكان  إلـى 
االسـتخدامات  وهـذه  النَِّخيْـل،  َجِريْـد 
املختلفـة جَلِريْـد النَِّخيْـل )أفـرع(، جندهـا 
هـذه  ورغـم  ـيَاق،  السِّ باختـالف  تختلـف 
ماثـاًل  النَِّخيْـلْ  َجِريْـد  جنـد  االختالفـات 
فيها، مما يؤكد استمرارية استخدامه يف 
االحتفـاالت؛ لإلعـالن عن الفرح والتعبير 
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به، مثلما كان يستخدم يف التاريخ القدمي 
كرمـز يعبَّـر بـه عـن النصـر يف اليهوديـة، 
أو الفـرح واألعيـاد يف الديانـة املسـيحية، 
كثيـر  يف  بذكـره  للنخيـل  القـرآن  وتكـرم 
مـن اآليـات. فـكل هـذه املعانـي والـدالالت 
جندهـا ال تخـرج عـن املعانـي والـدالالت 
التـي أصِبغـت علـى اجَلِريْـد باسـتخدامه 
الـزواج وسـياقاته  يف ممارسـات طقـوس 
غـم مـن تغيـر احليـاة نظراً  املختلفـة؛ فبالرُّ
لعوامـل التحديـث والتكنولوجيـا، جنـد أنَّ 
اسـتخدام اجَلِريْـد مـا زال مسـتمراً، حيث 
منطقـة  يف  يسـتخدمون  النَّـاس  زال  مـا 
طقـوس  يف  النَِّخيْـل  َجِريْـْد  فـروع  مـروي 
الّسـيَْرة  ـْم طقـس  وينظَّ املختلفـة،  الـزواج 
د  وتـردِّ النِّيْـل،  إلـى  بالذهـاب  للعريـس 

أغنيـة: النِّْسـوة 
َعِريَْسنَا َساْر الْبََحْر)12( الْلّيْلَة ِزيْنَة

ْع َجَرايْْد الْنََّخْل الْلّيْلَة ِزيْنَة َقطَّ

محمـد  اهلل  عبـد  الشـاعر  يقـول  كذلـك 
الُقريْـْر: منطقـة  مـن  خيـر 

َجِديْـِدْي)13( بـْي  تَْفَرِحـْي  ـْه  مُيَّ يَـا  ِمتـْيْ 
ِسـيِْدْي)15( َحاِرْسـِنْي  الْبََحـْر)14(  ِوانْـَدالَّ 
ِوّحيْـِدْي بَنْـِزْل  َمـا  الّسـيَْره)16(  َواُسـْوْق 
َجِريْـِدْي لَـْي  بَْقَطـْع  مَتَْراتْنَـا  ُوِمـْن 

مناطـق  كل  يف  الطقـس  هـذا  مُيـارس 
شـمال السـودان. حيـث يتم قطـع اجَلِريْد 
يف  وأهلـه  العريـس  أصدقـاء  بواسـطة 
الَسـيْرة إلـى النِّيْـل، ويتـم إحضـاره لتزيَّـن 
بـه حجـرة العريس يف صباح اليوم التَّالي 
ة  ملـدَّ صبـاح  كل  جتديـده  ويتـم  للُعـْرس، 
سـبعة أيَّـام)17(. ليكـون مخضـراً للتفـاؤل 

احليـاة  اسـتمرارية  أمـاًل يف  باخضـراره 
السـعيدة.

يُْعَطـى  مـا  دائمـاً  اخلتـان  يف  كذلـك 
ْفـلْ املختـون فـرع مـن َجِريْـْد الْنَِّخيْـْل  للطِّ
النـاس  اليمنـى، ألنَّ حيـاة  بيـده  ليحملـه 
خيـر  مـن  يحويـه  ومـا  بالنخيـل  ترتبـط 
والسـعادة.  الرفـاه  ملؤهـا  وحيـاة  وبركـة 
وتنظم له سـيْرة إلى النِّيْل شـبيهة بسـيْرة 
العريـس، والطفـل املختـون يَُعامل معاملة 
العريـس، ويُنَـادى بــعبارتي )ياَ َعِريْْس، أو 

أَبِْشـْر يَـا َعِريْـْس(.
اهلل:  فضـل  اهلل  حمدنـا  اوي  الـرَّ يقـول 
ْو  ِبُختُـّ ِإلْـُدْو  َمـا  ِمـْن  نَـْا  اجْلَ َدا  "اجَلِريْـدْ 
تَِبيْْعتُـْوا  َدَفنُـْوا  َمَحـْل  ْوَهـاْ  ِبُغزُّ َجِريْـَده 
ِإَعـِرْض  تَلَْقـا  ْس  ِإَعـرِّ ِإِجـْي  نْ  مَلَـّ والـّزْوْل 
ـتْ  َحقَّ الُْكْوَشـه  يِفْ  ُو  ِدْي  ه  ِريْـدَ باجْلَ
َود  ُو  َدا  ِريْـْد  اجْلَ ِبَعلُِّقـْوا  ِدْي  الِْعـِرْس 
ـُكْوا َجِريْـَده يِفْ ِإيْـُدْو  ُهـْوْر بَْرُضـْو مِبَسِّ الْطَّ
ِإَعـِرْض بيَْهـا ُوَكَمـاْن اّلـّزْوْل اَلِْمـن ِإُمـْوْت 
الِّيْلُـْو  الَْقبُـْر  يِفْ  َمَعـاْو  َجِريْـَده  ِإْرُمْولُـْوا 
ِريْـَده ِدْي ِبتَْسـبِّْح َمَعـاْو ُو بََعـْد  ِبُقْولُـْو اجْلَ
يِفْ  َجِريْْدتـْيْ  ْوا  ِبُغـزُّ بَْرُضـْو  ِإْدِفنُـْوا  َمـا 

.)18(" والِْكْرعـْيْ اْس  الْـرَّ َمَحـْل 
َجِريْـْد  اسـتخدام  هنـا  اوي  الـرَّ يؤكـد 
النَِّخيْـلْ وارتباطـه بعـادات وتقاليـد دورة 
واخلتـان  امليـالد  منـذ  اإلنسـان  حيـاة 
والـزواج، ويضيـف أنَّـه عنـد دفـن امليِّـْت 
يتـم وضـع َجِريْـَدة داخل قبـر املتويف، كما 
القبـر،  طـريف  يِفْ  َجِريَْدتَـْيْ  تثبيـت  يتـم 
فعـل  مبـا  نَـاً  تَيَمُّ املمارسـة  هـذه  ولعـلَّ 
احلديـث  يف  ورد  ملـا  )ص(،  املصطفـى 
أبـي هريـرة رضـي اهلل  )عـن  الشـريف: 
اهلل  ى  صلَـّ اهلل  رسـول  مـرَّ  قـال:  عنـه 

"ائتونـي  فقـال:  قبـر  علـى  وسـلَّم  عليـه 
بجريدتـي". فجعـل إحداهمـا عند رأسـه 
واألخـرى عنـد رجليـه، فقيـل: يـا رسـول 
اهلل أينفعـه ذلـك؟ قـال: "لـن يـزال يخفِّف 
أحمـد،  رواه  نَـْدو"(،  فيهـا  دام  مـا  عنـه 
ورجالـه رجـال الصحيـح)19(. ويقـول هنـا 
بأنَّـه  يوسـف  أحمـد  اهلل  عبـد  القاضـي 
ـنَّة، أي وضـع اجلريـد  ال تـزال هـذه السُّ
يف  بهـا  معمـوالً  القبـر،  علـى  األخضـر 

الشـمالية)20(. املنطقـة 
مبوسـم  ترتبـط  عـادات  أيضـاً  هنالـك 
)َحـْش  بــ  يعـرف  مـا  أو  التمـر  حصـاد 
النفيـر  أي  الَفـَزْع  مـن  ابتـداًء  الْتَُمـْر(، 
مـن  يحـدث  الـذي  اجلماعـي(  )العمـل 
حلصـاد  واألصدقـاء  األهـل  كل  قبـل 
التمـر، فاحلصـاد أصبـح مـن املناسـبات 
ب البعيـد،  االجتماعيَّـة املهمـة، التـي تقـرِّ
أبنـاء  مـن  املهاجريـن  كل  يأتـي  حيـث 
املنطقـة يف داخـل السـودان يف كل املـدن 
السـودانيَّة مـن كل صـوب حلضـور هـذا 
بــ  املنطقـة  يف  ى  يسـمَّ الـذي  املهرجـان 
الباحـث  بـيَّ  وكمـا  النَِّخيْـل(،  )عـرس 
يبـدأ املوسـم مـن منتصـف شـهر سـبتمبر 
ويسـتمر حتَّى نهاية شـهر أكتوبر، فيعتبر 
االجتماعـي،  للتواصـل  طيبـة  سـانحة 
جميـع  مشـاركة  خـالل  مـن  والتكافـل 
وكل  احلصـاد،  عمليـات  يف  النـاس 
التمـر،  مـن  نصيبـه  لـه  يكـون  مشـارك 
كل  ملمارسـة  موسـماً  احلصـاد  ويعتبـر 
أو  اخلتـان  مثـل  االجتماعيـة  املناسـبات 
الـزواج، فدائمـاً مـا يسـتغل النَّاس فرصة 
ويعقـدون  واألصدقـاء،  األهـل  وجـود 

األيـام.  هـذه  يف  الزيجـات 
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الكثيـر  وأجزاؤهـا يف  النَّْخلَـة  اُْسـتُلِْهَمت 
الشـفاهي  التعبيـر  أشـكال  عناصـر  مـن 
ذكرهـا  وورد  حيـث  واملتنوعـة.  املختلفـة 
املختلفـة،  بأجناسـه  الشـعبي  األدب  يف 
ويف العديـد مـن األشـعار، خصوصـاً التي 
الشـعبيي  املغنـي  بواسـطة  غناؤهـا  متَّ 

باملنطقـة.
الشعر الشعبي:

املدائـــح  يف  كثيـــراً  النَّْخلَـــة  ذكـــر  ورد 
مـــن عناصـــر  وهـــي عنصـــر  النبويـــة 
أشـــكال  مـــن  فهـــي  الشـــعبي.  األدب 
يف  املتداولـــة  الشـــفاهية  التعبيـــر 
مـــروي.  مبنطقـــة  الثقـــايف  املـــوروث 
اخلصـــوص  وجـــه  علـــى  هنـــا  نذكـــر 
ــه  ــا قصيدتـ ــاج املاحـــي ومنهـ مدائـــح حـ
املَاَســـَرْح"،  َشـــبَاِبي  "عيْـــْب  املشـــهورة: 
كل  مـــع  جُتْ التـــي  املدائـــح  مـــن  وهـــي 
مدحـــة  أوَّل  أنَّهـــا  علـــى  الروايـــات 
ـــن  ـــه م ـــد حتول ـــا حـــاج املاحـــي بع صاغه
الغنـــاء إلـــى املديـــح النبـــوي. فهـــو يلـــوم 
يف هـــذه القصيـــدة نفســـه، قائـــاًل أنـــه لـــم 
يحـــج ولـــم يقـــم بزيـــارة املصطفـــى )ص(، 

قائـــاًل: فأنشـــد 
عيْْب َشبَاِبْي امْلَاَسَرْح واهلل لْي أَْب َحيَّاً 

َجَرْح
َقاْم الِعبيْْد ِمْن نْوُمْو َصْح ِلَقا َجنْبُْو 

)بجانبه( لَبَنَاً يِفْ َقَدْح
َشمَّ ُو ِشِرْب زيْْن )كثيراً( اتْنَتَْح )همهم 

بحلقه( َحَمْد اهلل َحالُْو االنَْصلَْح
أَْعطْوُهْو تُّفاَحات بَلَْح ِحْيْ َذاَقا َقاْل 

اُعْو َتْ )انهمرت()21( َدمَّ

القصيـدة  املاحـي يف هـذه  يوصـي حـاج 
الدنيـا،  وتـرك  بالطاعـة  نفسـه  أيضـاً 
ألنَّ  ذلـك  لآلخـرة.  بالعمـل  ويدعوهـا 
الدنيـا دار العبـوس وفانيـة بـكل مـا فيهـا 

يقـول: فهـو  خيـرات.  مـن 
َزايْلَة الَْعبُْوْس نََخاَل ُو مَتَُرا)22(

أي زائلـة بـكل مـا فيهـا مـن نخـل "نََخـاَل"، 
ومتـر "مَتَُرا".

كذلـك مـن ضـروب الشـعر الشـعبي شـعر 
الغزل. ويتم فيه تشـبيه احملبوبة بالنَّْخلَة 
كشـجرة، أو مبرحلـة مـن مراحـل منوهـا، 
يف  النَّْخلَـة  تـرد  حيـث  التَّمـر،  منـو  أو 
أجنـاس الشـعر الشـعبي املختلفـة، التـي 
نـورد منهـا بعـض النمـاذج التي تؤكد على 
ذلـك. وهـذه النمـاذج لشـعراء عبـروا عـن 
وجـدان أهـل املنطقة، ووجدت أشـعارهم 
ومتَّ  العامـة،  مـن  واالستحسـان  القبـول 
صفـة  واتخـذت  النـاس،  بـي  تداولهـا 
الشـعبية كقـول الشـاعر عبـد اهلل محمـد 

خيـر مـن منطقـة الُقريْـْر:
بَِريِْدْك)23( ريَْدهْ ُدْغِريَّة)24(
تََولِّْف بْي َضَرا احِلبَّان)25(
ِوِلْف تَْربَال)26( ُو طْوِريَّة)27(
يْْح َساَلْم يَا نَْخلَة ِعْز الرِّ

َحَوْت يِف اْحَضانَا ُقْمِريَّة)28(

يقــول كذلــك الشــاعر إســماعيل حســن 
حــاول  عندمــا  ــَقاْي،  السَّ منطقــة  مــن 
بـــ  شــبهها  التــي  مبحبوبتــه  اإلمســاك 
لـــ  تصغيــر  املفــردة  وهــذه  ــتيْلة(،  )الشِّ
وهــي  النخلــة  غــرس  وهــي  )الَشــتْلَة( 
محبوبتــه،  وعظمــة  صغــر  عــن  كنايــة 

قبــل  مــن  القــاه  الــذي  فــض  الرَّ ذاكــراً 
يحرســون  الذيــن  أهلهــا  أي  اس،  احُلــرَّ
هنــا  واســتخدم  ــتْلَة(،  )الشَّ احملبوبــة 

يقــول: حيــث  َراِريْــْس(،  )احْلَ مفــردة 
تيْلَة الفْوْق َجْدَواَل الشِّ
َداِير أَِمْد ِإيِْدْي اَتْنَاَواَل
احَلَراِريْْس َقالُْوِلْي اَل

احلسـن  محمـد  الشـاعر  جنـد  أيضـاً 
يطلـق  نُـْوِرْي  منطقـة  مـن  حميـد  سـالم 
نـداًء يدعـو فيه للسـالم واحملبَّـة واحملنَّة 
النـاس  محنَّـة  ويشـبِّه  النَّـاس،  بـي 
لبعضهـم البعـض بالنَِّخيْـل الـذي يَْحمـل 
مـا يعـرف بــ )التَُّماْم(، وهـو أُْولَى مراحل 
منـو التَّْمـْر بعـد التَّلقيـح، التـي يبـدأ فيها 
بالتكويـن، وهـي مرحلـة حرجـة للغايـة، 
لريـاح  النَّخلـة  فيهـا  ضـت  تعرَّ فـإذا 
تسـاقط  إلـى  ذلـك  يـؤدي  رمبـا  قويـة 
النَّْخلَـة  الشـاعر  يشـبه  وهنـا  )التَُّمـاْم(؛ 
بـاألم احُلبْلَـى يف شـهورها األولـى والتـي 
جنينهـا  علـى  خائفـاً  قلبهـا  فيهـا  يكـون 
مـن اإلجهـاض، وينـادي الشـاعر النَّـاس 
بـأن تكـون محبَّتهـم وحتنانهـم لبعضهـم 
النَّْخلَـة و قلـب األم  البعـض مثـل حالـة 
جنينهـا  علـى  خائفـة  فيهـا  تكـون  التـي 
)التَُّمـاْم(، ويقـول الشـاعر واصفـاً هـذه 

احلالـة:
تََعالُواْ نََحاِنْن بََعْضنَا
نََخْل َقلْبُْو َعلْي التَُّماْم

احلسـن  محمـد  الشـاعر  يصـف  كمـا 
سـالم حميـد حال العاشـق الـذي تزوجت 
ـة  محبوبتـه مـن شـخص آخـر، بعـد قصَّ
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راً مـدى األلـم  حـب دامـت طويـاًل، مصـوِّ
الـذي ألـمَّ بقلبـه بقولـه:

نَْقَرْشِت َقلِْبْي َعَشاْن ِإُكْوْن
يْوْم َمْهَرَجاْن َسَعِدْك ِبِرْش
اَل َقبَْض ِفيْْك َشِتْل الَْغَراْم
الُْو ُعْش اَل طيْْر ِفيْْك َسوَّ

يف هـذا النَّـص يشـبه الشـاعر إحساسـه 
يقـول:  حيـث  بقلبـه،  ألـم  الـذي  بأملـه 
ْعِتـي قلبـي، مثـل  )نَْقَرْشـِت َقلِْبـْي(، أي قطَّ
باسـتخدام  النَّْخلَـة  قلـب  َسـَعْف  تقطيـع 
هـذا  إعـداد  وعمليَّـة   ،) )املُنَْجـلْ أداة 
أي  )نَْقَرَشـِته(،  بــ  ِفيْـَرة  للضَّ ـَعْف  السَّ
تسـليخه، بغرض ضفيرته ليكون مفرشـاً 
)ِبْرَشـاً(، ولـم تكتفـي احملبوبـة بذلـك بـل 
عليـه  لتجلـس  الِبـِرْش  هـذا  اسـتخدمت 
َسـَعِدْك  َمْهَرَجـاْن  )يـْوم  ُعْرِسـها  يـوم 
ِبـِرْش(، واملقصـود مـن مهرجـان َسـَعِدْك، 
بـأنَّ  الشـاعر  ويتأسـف  زواجـك(،  )يـوم 
مثـل  ينـم وضـاع سـدًى،  لـم  لهـا  غرامـه 
تنمـو  أن  التـي ماتـت دون  النَّْخلَـة  َشـتْلَة 
ِفيْـْك  َقبَـْض  )اَل  يقـول:  جذورهـا، حيـث 
َشـِتْل الَْغـَراْم(، أي أنَّ حبَّـه حملبوبتـه لـم 
ِفيْـْك  طيْـْر  )اَل  الشـاعر:  ويضيـف  ينـم، 
لـم  الَشـتْلَة  هـذه  أنَّ  أي  ُعـْش(،  الُو  َسـوَّ
تنمـو وتكبـر حتَّـى تصيـر نَْخلَـة ليسـكنها 
طائـر، أي أنَّ هـذا الغرام لم يكبر ويثمر.
جنـد أنَّ منطقـة مـروي اشـتهرت بهجـرة 
أشـعارهم  يف  ذلـك  وانعكـس  أهلهـا، 
التـي يصفـون خاللهـا شـوقهم وحنينهـم 
ألهلهـم،  سـالمهم  وإرسـال  ملوطنهـم، 
ومنطقتهـم، ويعبـرون عـن ذلـك بسـؤالهم 
يشـكل  الـذي  النَِّخيْـل  وعـن  األهـل  عـن 

الشـاعر  يعبـر  املعانـي  وبهـذه  معاشـهم، 
اي  ـقَّ ص من منطقة السَّ عبد الرحمن بالَّ
عـن شـوقه ويخاطـب النسـمة التـي تأتـي 
وعـن  أهلـه  عـن  ويسـألها  بـه،  ومتـر 
ويسـألها  فيـه،  يقطـن  كان  الـذي  احلـي 
عـن التَّمـر، أي النََّخـْل، وهـل هـو محمـل 
بالتمـر، أي )َعْرُجْونَـه ِإنْتَنَـى(، كنايـة عـن 
بـاس  كثـرة التَّمـر، ويصفـه بـأنَّ طائـر الدَّ

ويقـول: أنغامـه  ويرسـل  فوقـه،  مـن 
يَا نَْسَمه كيْْف أَْخبَاْر أََهلْنَا ُو َحيَّنَا 
لُوا ِمنَّنَا أَْحِكيِْلْي َعاْد َما بَاِقْي َطوَّ

مَتَْراتْنَا كيْْف يَا نَْسَمة َعْرُجْونَا ِإنْتَنَا
بَاْس َرتَّْل ُغنَا شياَْلً تَِقيْْل فوُقو الدَّ

ْوِري مـن منطقة  يقـول الشـاعر خالـد َشـقُّ
داً  معـدِّ َمـَرِوي  مفتخـراً مبنطقـة  الُقريْـْر 

مميزاتهـا:
بَلََداً مَلَّْت الَطْمبُْوْر

مْوية النِّيْْل
اْي ُو َحاْج امْلَاِحْي َوْد لَقَّ

َوالَْقْمَحة
النََّخْل الْبَاَل تَْطلَُعْو ِإنَْدالَّ ُوِإُقْولَّْك َهاْك

د الشـاعر أهم مميـزات املنطقة  هنـا يعـدِّ
وهـو  )الَطْمبُـْوْر(،  منهـا  التـي  الثقافيـة، 
آلـة موسـيقية تقليديـة وتريـة، تسـتخدم 
الشـعبية  األغانـي  ألداء  عليهـا  بالعـزف 
ـاْي(، مـن أجـود أنـواع  باملنطقـة، و)َوْد لَقَّ
الثمـن،  وغاليـة  املـذاق،  احللـوة  التمـور 
يف  املادحـي  أشـهر  مـن  املاحـي،  وحـاج 
الَكاِسـنَْجْر،  منطقـة  مـن  وهـو  املنطقـة، 
ويذكـر  كرميـة،  مدينـة  مـن  بالقـرب 
علـى  وفضلـه  النَّْخـْل  أيضـاً  الشـاعر 

تَْطلَُعـو  )بَـاَل  وعبـارة  املنطقـة،  إنسـان 
ِإنْـَدالَّ ُوِإُقْولَـكْ َهـاْك(، يعنـي بهـا الشـاعر 
أنَّ النَّْخْل حتَّى إذا لم تلقحه بأن تتسـلقه 
ويعطيـك  يثمـر،  جنـده  اللقـاح،  لوضـع 
كنايـة  العبـارة  وهـذه  الثمـار،  مـن  أكلـه 
عـن عطـاء النَّخلـة وخيرهـا علـى إنسـان 

املنطقـة.
الشـاعر محمـد جيـب  لنـا  يقـدم  كذلـك 
مشـاهد  مـن  ملشـهد  وصفـًا  ـي  كدكِّ اهلل 

ويقـول: التَُّمـْر(  )َحـْش  التَّمـر  حصـاد 
يْوْم َحْش مَتُْر نَاْس الِْكنْيْ

ْل ِزويْْل ْوا َقْش َما َفضَّ ُكْل البَُطاْن ِإنَْقشُّ
نيِْحْي)29( ُوِفضيْْل ِرِكْب ِحميْْرتُْو السِّ

اِزْي ِدْي املَا ِفيَْها حيْْل)30( الرَّ
اً  ْط َمَعاُهْم ُو يِفْ النَِّهايَة أَّدْوُهْو َحقَّ لَقَّ

كيْْف َكِتيْْر
ْو َطلَْع يِفْ مَتَْره ِتنْطْوَطْح  والَْكاْن َربَْط نُصُّ

َعِديْْل
ْن)31( ِمنََّها ُو مَلَّالُْو َعْشميَْقاْت َفِتْل)32( َشكَّ

لُْوْق التِّْحتُْو ِمتْْل)34( النَِّمْل ُوِإَعاِيْن)33( يِفْ اخْلِ

ر الشـاعر هنـا مشـهداً مـن مشـاهد  يصـوِّ
حصـاد التمـر، حيـث صـور حصـاد متـر 
الِكِنْيْ وهو أحد املواطني، ويذكر أنَّه يف 
ذلـك اليـوم ذهـب جميع الناس للمشـاركة 
يف هـذا املهرجـان، وحتـى األطفال ذهبوا 
مـن  وفضيـل  أحـد،  يبـق  ولـم  هنـاك، 
بأنَّـه  الشـاعر  وصفـه  احلضـور،  ضمـن 
ال  التـي  النَِّحيْلَـة،  حمارتـه  يركـب  كان 
تقـوى علـى السـير أو احلمـل، وذكـر أنَّـه 
شـارك يف احلصـاد، ومت إعطـاءه كميـة 
 - الشـاعر  ووصـف  التَّمـر،  مـن  كبيـرة 
أيضـاً - آخـر وهـو يتسـلَّق نَْخلَـة طويلـة، 
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ومـن طولهـا تتمرجـح بـه، ويقـوم بالتقاط 
التمـر املتسـاقط يف كرانيـف اجلريـد، أو 
مـا يعـرف بــ )الَكـّرْوْق(، أي قعـور اجلريد 
ى هذه  املقطـوع علـى سـاق النخلة، وتسـمَّ
العمليـة بــ )الّشـّكْيْ(. كمـا جنـد أنَّ هـذا 
أسـفل  النَّْخلَـة  أليـاف  يقلـع  الشـخص 
اسـتخدامه  بغـرض  األخضـر،  اجلريـد 
هـذا  اسـتغل  حيـث  احلبـال،  جـدل  يف 
لهـذا  النَّخلـة  يف  تسـلقه  الشـخص 
الغـرض، ومـن طـول هـذه النَّْخلَـة جنـده 
حينما يلقي نظرة إلى الناس يف األسـفل 
يشـاهدهم مثـل النَّمـل، وهـذه كنايـة عـن 

مـدى طـول هـذه النخلـة. 
جيـب  محمـد  الشـاعر  يتحـدث  أيضـاً 
َداً أنـواع  ـي بلسـان النَّخلـة، معـدِّ اهلل كدكِّ
ومَتـْود،  وعجـوة،  َجـاْو،  مـن  التمـور، 
عطائهـا  ذكـر  إلـى  باإلضافـة  وُقنْديْـل، 
الثمـار،  هـذه  مـن  لإلنسـان  املسـتمر 
وأتراحهـم،  النـاس  ألفـراح  ومشـاركتها 
باإلضافـة  مـن شـتول،  لهـم  تقدمـه  ومـا 

يقـول: حيـث  احلصـاد.  إلـى 
ِذْكِرْي َواِرْد بالتََّفاِصيْل

َجاْو ُوَعْجَوة مَتْوْد ُوُقنْديْل
 ِمْن ِثَماِري احمُلْتَاج ِإِشيْل

َحتَّى لْو َكاْن َعاِبر َسِبيْْل
   أَْصِلْي ِمْن أَْرَقى احمَلَاِصيْل

ش َكْم َفِصيْل ُوَجاِوي غيْر الرَّ
ْرف الَكِحيْل  لْونُو لْون الطَّ

أَْحَذر أْوَعى لَُعابَْك ِيِسيْل
   بَْحِسْم املْوِقْف َكاْن تَِقيْل

ُعْمِري َما ُقلَْت اَل ُمْستَِحيْل
للَعِريْْس يِف الّزيْن َوالَعِديْل

ي أَبِْشْر أََغنِّي تَْهِليْْل ِدمْيِ

َجِريِْدي أَْخَدْر َمْقُطْوع بَِهيْل
ِحيْل ُعْوبُو املَاْت يِف الرَّ ِيَودِّ

ْمَعة َقبُل تَِسيْل ِيَكْفِكف الدَّ
ُوِيبَْقى يِف التَّْسِبيْح شيْخ َجِليْْل

تيْل َشايِْلي بْي َصْفَحاِتي الشِّ
َما َشكيْْت َقْط ِمْن الّشيْْل

َعَطايَا لإِلنَْساْن ُمْو َقِليْل
ِيْشَهد املْولَى َعلَْي َكِفيْْل

ِليْْل يَا َساَلْم يِفْ ُضلِّْي الضَّ
ه َزْي ديْْل َما ِعِشْقت أُمَّ

َصاْد يْوْم َفَرُحو الِقبيْْل  َواحْلَ
ليُْهو ُمْشتَاِقي َزَمْن َطِويْْل

جريـد  اسـتخدام  هنـا  الشـاعر  ـح  يوضِّ
النَّخيـل يف الـزواج، حيـث يحمله العريس 
أنَّـه  بـه. كمـا ذكـر  والنـاس وهـم يهللـون 
يسـتخدم يف حالـة املـوت أيضاً. ذلك بأن 
يوضـع علـى قبـر امليـت، حسـب املعتقـد 
أوراقـه  بعـدد  للمتـويف  سيسـبح  بأنَّـه 
العـذاب.  املتـويف  عـن  ليخفـف  وثمـاره، 
كما أوضح الشـاعر حمل النخلة للشـتول 
عطايـا  مـن  واحـدة  وهـي  سـاقها،  علـى 
ـل.  النخلـة لإلنسـان، باإلضافـة إلـى الظِّ

الشـاعر خالـد شـقوري: يقـول  كذلـك 
يْوْم ِعْرُسو يِفْ ِعْرْس النَِّخيْل واهلل َجاتُْو 

ِجِنْس ِخلُْوْق
اتُْوا َسايَْقاْت الّْنَهاْر يِفْ ِحنَّتُو امْلَلَْت  أُمَّ

ُقْوْق الشِّ

األمثال الشعبية:

التعبيـر  أشـكال  مـن  الشـعبية  األمثـال 
شـفاهًة،  تداولهـا  يتـم  التـي  الشـفوي، 
يكـون  التـي  األمثـال  بعـض  فهنـاك 
قـد  أو  التمـر،  أو  النَّخيـل،  موضوعهـا 

ى مـن مسـميات أجزاء  يـرد خاللهـا مسـمَّ
التمـر، كمكـوِّن مـن مكونـات  النَّخلـة، أو 
كمـا  األمثـال.  تـرد يف  التـي  التشـبيهات 
التعبيـر  أشـكال  مـن  األمثـال  تعتبـر 
حتـت  تنـدرج  التـي  الرئيسـة،  الشـفوي 
منهـا: ونذكـر  الشـعبي،  األدب  مجـال 

ة": ويضـرب للمـرأة  ْمـرَ ـقْ ِبْرِمـيْ التَّ "األسِّ
ـرت، وصـار لهـا أحفـاداً، وكلمة  التـي عمَّ
ابـن  تعنـي  النوبيـة  اللغـة  يف   ) ـقْ )أَسِّ
االبـن، وعندمـا تكبـر املـرأة ويصيـر لهـا 
جتلـس،  ورمبـا  حركتهـا.  تقـل  أحفـاداً 
وكمـا يقولـون يف ثقافـة املنطقـة )فالنـة 
حركتهـا،  ت  وقلَـّ كبـرت  أي  َجلََسـت(، 
وبـي  املـرأة  هـذه  بـي  هنـا  فالعالقـة 
شـتوالً  تنتـج  حينمـا  تقـع،  التـي  التمـرة 
بدورهـا  وتنتـج  الشـتول  هـذه  وتكبـر 
شـتوالً أخـرى. هنـا يتوقع الناس سـقوط 
هـذه النَّْخلَـة األم الكبيـرة. حيـث يضرب 
هـذا املثـل ليعبـر عـن حالـة املـرأة التـي 

وينجبـون. ويتزوجـون  أبناؤهـا  يكبـر 

للَشـَراْب":  َخَلقـْوَك  ُرَقـاْب  ُأْم  "الَبـَرَكاِوْي 
التمـور،  أنـواع  مـن  نـوع  هـو  البـركاوي 
ى أم رقبـة،  وشـكله طويـل نسـبياً، ويسـمَّ
كأمنـا لـه رقبـة، حيـث يسـتخدم كثيـراً يف 
صنـع جميـع املشـروبات البلديـة املسـكرة 
وغيـر املسـكرة يف منطقـة مـروي. حيـث 
اي  كَّ ـْربْوْت والـدَّ يصنـع منـه؛ البََقِنيَّـة والشِّ
اآلبْـِرْي،  صناعـة  يف  ويدخـل  واخلمـر 
ـا خلـق لصناعـة هـذه املشـروبات.  فكأمنَّ
ـْوْق": يطلـق  السُّ ْي  ِبـَودِّ َمـا  الَهبُـْوْب  ـْر  "مَتْ
يحاولـون  الذيـن  لألشـخاص  املثـل  هـذا 
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احلصـاد؛  قبـل  املتسـاقط  التمـر  جمـع 
لبيعـه واالسـتفادة مـن ثمنـه، فالشـخص 
احملتـاج يفعـل ذلـك بأن يجمـع هذا التمر 
مـن  وذلـك  الغـرض؛  لـذات  األرض  مـن 
ة الفلـس الـذي يكـون قـد حلـق بـه.  شـدَّ
فبالرغـم مـن أنَّـه ال يغنيـه مـن جوع، جند 
أنَّ الشـخص احملتـاج يقـوم بجمعه لبيعه، 
ففـي هـذا املوقـف إذا مـرَّ بـه أي شـخص 
ـْوْق". ْي السُّ يقول له: "مَتْْر الَهبُْوْب َما بََودِّ

ـْل الَنِسـْيْب": ُكْرَشـْة  "ُكْرَشـْة َحِسـْيْب َتَخجِّ
ميتـاز  التمـور،  أنـواع  مـن  نـوع  َحِسـيْْب 
املنطقـة  أهـل  عـادات  ومـن  بحالوتـه، 
أنَّ أي شـخص متـزوج ال يـأكل أمـام أم 
زوجتـه )نَِسـيْبَِته(، فمن حـالوة هذا النوع 
أمـام  شـخص  ألي  قـدم  إذا  التمـر  مـن 
نسـيبته، جنده يأكل منه دون تردد، وهنا 
يحدث اخلجل لذلك الشـخص؛ ألنه أكل 

أمـام نسـيبته.  

الَتُمـْر":  ِبْشـَحْد  َمـا  َخَلـة  النَّ ِفْ  "الَطاِلـْع 
هـذا املثـل يـوازي يف املعنـى املثـل الـذي 
َشـايْلُْو  الِْسـيُْدْو  الَْفِكـْي  ـْر  "مَتْ يقـول: 
مـن  ليـس  أنَّـه  يعنـي  الـذي  ُوُمْشـتَِهْي"، 
التمـر  يشـحذ  أن جنـد شـخصاً  املنطـق 
وهـو مالـك لـه، فذلـك ينـم عـن البُْخـل، 
فهنالـك بعـض النـاس يُعجبـون مبا ميلكه 
غيرهم، وجندهم ميلكون الشـيء نفسـه؛ 
يطلـق  لـذا  لغيرهـم؛  بـه  يضنـون  كمـا 

املثـل. هـذا  عليهـم 

اَوى":  ِبـدَّ اْلَـا  ُوَدَخُلـْوا  ُوَقـاَوى  "َحْنَقـْق 
الـذي  للشـخص  املثـل  هـذا  يضـرب 

وكلمـة  سـنَّه،  يف  وَكِبـر  وَعِجـَز  َضُعـْف 
َحنَْقـْق جـاءت مـن احَلنُْقـْوْق، يقال أحياناً 
احَلنُْكـوْك )َدقَّ َحنَُكـو( داللـة علـى القـوة 
ـعف  السَّ أطـراف  وهـو  احلديـث  يف 
يتـم  األطـراف  هـذه  أنَّ  فنجـد  القويـة، 
السـعف  إعـداد  يـراد  عندمـا  إخراجهـا 
املنزليـة  األوانـي  لضفيـرة  باسـتخدامه 
أو املفـارش مـن البـروش، واحَلنُْقـْوْق يتـم 
إخراجـه بتسـليخه؛ ألنـه ليـس ذو فائـدة؛ 
ثنيـه  تسـاعد يف  التـي ال  تـه  لقوَّ ونسـبة 
يف الضفيـرة، وينكسـر إذا حاولـت املـرأة 
بهـا  املقصـود  فالعبـارة  ذلـك،  الصانعـة 
يطعـن  الـذي  فالشـخص  الِكبَـْر،  مـرض 
ـن يصبـح غيـر مفيـٍد؛ لذلـك يتـم  يف السِّ

باحَلنُْقـْوْق. تشـبيهه 

" َكاْن َوَقَفْت َعِدْيَلة ُوَكاْن َمَشْت َعْرُجْوَنة": 
يضـرب هـذا املثـل ِللـي النسـاء، فاملـرأة 
التـي تكـون لينـة يتـم وصفهـا بهـذا املثـل، 
والعرجـون هـو اجلـزء مـن النخلـة الـذي 
بــ  يعـرف  مـا  أو  التمـر  شـماريخ  يحمـل 
بلينـه؛  اجلـزء  هـذا  وميتـاز  )الَسـِبيَْطة(، 
لذلـك تشـبه املـرأة اللينـة به. رقـة ولدانة 
جسـم املـرأة داللـة علـى األنوثـة املتدفقـة 

ابـة. اجلذَّ

"َنْشِكْي ِمْن اأَلَلْس اإِلْلِوْن َحَبْس": األَلَْس 
جريـد  مـن  يفتـل  وطويـل  غليـظ  حبـل 
يثبَّـت  ـِتْل،  الشَّ جريـد  األخضـر،  النخيـل 
حبـل  واإِللْـِوْن  السـاقية،  َقَواِديْـْس  عليـه 
بطـول متـر يكـون عرضي يربـط به طرفا 
االبليـم وهـو حبـل أيضـاً يشـد بـه األتـي 
أي ربطـة الـدوالب مـن جهة السـاقية)35(. 

اإلنسـان  أنَّ  املثـل  هـذا  مـن  واملقصـود 
بإصالحـه،  ويقـوم  شـيء  يف  يصلـح 
فيكتشـف عطـاًل يف مـكان آخر، ويضرب 
هذا املثل يف حالة أن حتدث مشـكلة بي 
شـخصي ويتدخـل النـاس حللهـا، وبعـد 
مسـاواة ذلـك يحـدث أن يتدخـل شـخص 
ثالـث ويخلـق مشـكلة أخـرى، لذلـك يقـال 

)نَْشـِكْي ِمـْن األَلَـْس اإِللْـِوْن َحبَـْس(.     
هنالـك بعـض األقـوال املأثـورة التـي يتـم 
تداولهـا بـي أهل منطقة مروي، وصارت 

مـن احلكـم املتوارثـة منها:    

فنون األداء الشعبية:

مجـاالت  مـن  الشـعبي  األداء  فنـون 
املـوروث الثقـايف التـي متـارس عنـد كل 
تقطـن  التـي  واملجموعـات  اجلماعـات 
منطقـة  ويف  السـودان،  مناطـق  كل  يف 
النخلـة  أجـزاء  اسـتخدمت  مـروي 
بعـض  بـأداء  ارتبطـت  ماديـة  كأدوات 
امليـدان.  لهـذا  تنتمـي  التـي  العناصـر 
تعـرف  التـي  الشـعبية  األغانـي  منهـا 
ْمبُْوْر(،  ليْْب )غنـاء الطَّ بأغانـي إيقـاع الدَّ
أهـل  بـي  اليـوم  املتـداول  الغنـاء  وهـو 
املنطقـة، حيـث اسـتخدم سـاق النَّْخلَـة 
لصناعـة مـا يعرف بالنُّّقـاَرة وهي عبارة 
سـاق  مـن  يصنـع  خشـبي  طبـل  عـن 
ويجلـد  جتويفـه،  يتـم  بحيـث  النَّخلـة، 
ى الشـخص الـذي  بجلـد األبقـار، ويسـمَّ
)امْلَِلـْك()36(. ويسـتخدم  بــ  يعـزف عليـه 
مصاحبـة  إيقاعيـة  كآلـة  الطبـل  هـذا 
ألداء األغنيـة الشـعبية عنـد الشـايقية، 
ليْـب(، وسـميت  ى اإليقـاع بــ )الدَّ ويسـمَّ

بـه.  األغنيـة 
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األلعاب الشعبية:

العناصـر  مـن  الشـعبية  األلعـاب  تعتبـر 
األداء  فنـون  مجـال  حتـت  تنـدرج  التـي 
الشـعبي، ويف منطقـة مـروي. حيـث جنـد 
هنالـك عـدداً مـن األلعـاب التي ميارسـها 
فيهـا  ويسـتخدم  ـن،  السِّ وكبـار  األطفـال 
التـي  األدوات  لصنـع  النَِّخيْـل  جريـد 
تسـتخدم يف أداء اللعب، أو التمر أو نوى 
التمـر، فنجدهـا ترتبـط بشـجرة النَّْخلَـة، 

ومـن هـذه األلعـاب.

لعبة الّطبَْطاب:

مبوسـم  أداءهـا  ارتبـط  لعبـة  هـي 
حيـث  التَُّمـْر(،  )َحـْش  التمـر  حصـاد 
تشـارك النسـوة يف عمليـة لقيـط التمـر، 
ال  ولكـي  أطفالهـن؛  معهـن  ويصطحـن 
العمـل،  عـن  أمهاتهـم  األطفـال  يشـغل 
يقمـن بصنـع مـا يعـرف بــ )الّطبَطـاب(؛ 
اللعبـة،  بهـذه  األطفـال  ليشـغلوا 
عرجـون  سـاق  مـن  يصنـع  بَْطـاْب  والطَّ
النَّْخلَـْة، بحيـث يتـم قطـع اجلـزء األسـفل 
ي  منـه مبقـدار )30سـم(، ويتـم عمـل شـقَّ
طوليـي، بحيـث تقسـم قطعـة العرجـون 
إلـى ثالثـة أجـزاء طولية، ويتم ثني شـقي 
الطرفي، ويترك الشـق الذي يف الوسـط 
ثابتـاً، وميسـكه الطفـل من قاعدته ويقوم 
بتحريكـه بيـده بشـكل اهتـزازي، ونتيجـة 
لهـذه احلركـة االهتزازيـة يضـرب شـقي 
الوسـط؛  يف  الثابـت  الشـق  الطرفـي 
الفرطقـة،  يشـبه  صوتـاً  يحدثـا  وبذلـك 
بَْطـاْب(، ولعل  ى هـذه األداة بــ )الطَّ وتسـمَّ
الـذي  الصـوت  مـن  مشـتق  االسـم  هـذا 
يصـدر مـن هـذه األداة نتيجـة الهتزازهـا 
.)3( رقـم  الصـورة  ""انظـر  بتحريكهـا. 

ّكيْْن: لعبة الجِّ

موسـم  تـؤدَّى يف  التـي  األلعـاب  مـن  هـي 
حصـاد التَّمـر. يقـوم بأدائها ثالثة أطفال. 
فلحظـة حتديدهـم لهذه اللعبة يتصايحون 
ُدوا العبـي  ْل(. هنـا يحـدِّ أَوَّ أَنَـا  ْل  أَوَّ )أَنَـا 
ل يكـون هـو  فقـط ألداء هـذه اللعبـة. األوَّ
ل(  أَوَّ )أنَـا  بعبـارة  نطـق  الـذي  الشـخص 
قبـل اآلخريـن. ويحـدد الثانـي، وهـو الـذي 
ويكـون  الثالـث.  قبـل  العبـارة  هـذه  نطـق 
هـو احلكـم يف هـذه اللعبـة، حيـث يجلـس 
التمـر  مـن  عـدداً  ويدفـن  األرض،  علـى 
يـراه  أن  دون  اللعبـة،  بالتـراب يف سـاحة 
الالعبـان اللذيـن مت اختيارهمـا ألداء هذه 
بدايـة  لهمـا عـن  يعلـن  بعـد ذلـك  اللعبـة. 
اللعبـة. حيـث يجلـس الالعبـان مواجهـي 
لبعضهمـا البعـض بجانبـي املـكان الذي مت 
فيـه دفـن التمـر. ويحمـل كل منهمـا شـوكة 
اليمنـى.  بيـده  النَِّخيْـل  جريـد  شـوك  مـن 
يبـدأ اللعـب بحيـث يطعـن كل واحـد منهما 
يف املـكان الـذي دفـن فيـه التمـر طعنـات 

متتاليـة وسـريعة بطريقـة عشـوائية. فـإذا 
بأخذهـا  يقـوم  متـرة،  يف  الطعنـة  وقعـت 
مـن  حـول  ويتنافسـان  مباشـرة.  وأكلهـا 
الـذي يتحصـل علـى عـدد أكبـر مـن التمـر 
ويقـوم بأكلـه. يسـتمر اللعب إلـى أن ينتهي 
الشـخص  يكـون  وبذلـك  املدفـون،  التمـر 
مـن  األكبـر  العـدد  علـى  حتصـل  الـذي 

التمـر هـو الفائـز يف هـذه اللعبـة.

لعبة الَعَرِبيَّة:  

 لعبة الَعَرِبيَّة من األلعاب التي يتسلَّى بها 
األطفـال حيـث يقومـون بقيـادة )العرِبيَّـة( 
النَّخيـل،  جريـد  مـن  وتصنـع  العربـة،  أو 
رأس  يف  مسـمار  تثبيـت  يتـم  بحيـث 
قفلـي صغيريـن  إدخـال  ويتـم  اجلريـدة، 
الكريسـتال)37(  زجاجـات  أقفـال  مـن 
املسـمار  طـريف  علـى  )350ملـم(  بحجـم 
الـذي يثبـت علـى رأس اجلريدة، وميسـك 
الطفـل بطرفهـا اآلخر ويقودها من أمامه 
علـى  اسـتناداً  األرض  علـى  بتحريكهـا 
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الكريسـتال  زجاجـات  أغطيـة  إطـارات 
)الَْعَجـاَلْت(. بــ  ى  تسـمَّ التـي 

اْب: لعبة الطَّ

ق،  ـاب، هـي نوعـان، طـاب الـدَّ لعبـة الطَّ
ات، واللعبتي يسـتخدم فيهما  وطاب األمَّ
أربعـة  َقْطـع  يتـم  حيـث  النَّخيـل،  جريـد 
ِقَطـْع مـن جريـد النَِّخيْـل باسـتخدام أداة 
املنجـل، وطـول القطعـة الواحـدة حوالـي 
)10سـم(، حيـث يتـم شـق جريـدة بحيـث 
تكـون طويلـة وعريضـة بشـكل طولـي إلى 
شـقي، ويتـم تقطيـع أربعـة قطع من أحد 
شـقي اجلريـدة، وتكـون كل قطعة بلوني، 

ظهرهـا أخضـر ووجههـا أبيـض.

رمزية شجرة نخيل التمر في الحياة 

االقتصادية:

المعارف والممارسات المتعلقة 

بالطبيعة والكون:

هنالـك بعـض العناصـر التـي تنـدرج حتت 
املتعلقـة  واملمارسـات  املعـارف  مجـال 
صلـة  ذات  وجندهـا  والكـون،  بالطبيعـة 
لصيقـة بالنَّْخلَـة. من أهمهـا تلك املرتبطة 
بزراعـة النخلـة بالطـرق التقليديـة، ابتداًء 
عمليـة  وهـي  )التَّْصِفيْـْح(،  عمليـة  مـن 
إعـداد شـتول النَِّخيْـل، حيـث يَعلـم املـزارع 
بدايـة  عنـد  الشـتول  لهـذه  يفعـل  مـاذا 
سـاق  علـى  اإلنبـات  مرحلـة  يف  ظهورهـا 
النَّْخلَـة. حيـث يعرف املزارع مقدار الزمن 
الـذي تسـتغرقه. وهـو مـدة شـهرين حتَّـى 
تصـل الشـتلة إلى املرحلـة التي يجب فيها 
القيـام بعمليـة التَّْصِفيْـْح. تتم هذه العملية 
املـزارع  معـارف  متثـل  محـددة  بتقنيـات 
نـت لديـه مـن  وجتاربـه الطويلـة التـي تكوَّ

واملمارسـة  واحملـاكاة  املالحظـة  خـالل 
بالتجربـة. هنـا يتعامـل املـزارع مـع هـذه 
يف  تصـوُّر  لـه  كمـا  البنـت.  مثـل  الشـتلة 
ذهنـه بـأنَّ النَّخلـة تنجـب بناتاً مثـل املرأة، 
هـذه  بتصفيـح  يقـوم  اإلنسـان.  مثـل  أي 
ة شـهرين. ثـمَّ يقـوم  الشـتلة، ويتركهـا ملـدَّ
بقطعهـا بعـد أن تظهـر عالمـات محـددة، 
وهـي خـروج ما يعرف بــ )األَْضَراْس(، أي 
اجلـذور. مـن ثـمَّ يقـوم بقطعهـا بطريقـة 
دة، ويسـتخدم لذلـك أداة )الَْعتَلَـة(.  محـدَّ
ـتْلَة حفرة بعمق محدد  ثـمَّ يحفـر لهـذه الشَّ
يتناسـب مـع حجـم الشـتلة. كمـا البـد مـن 
أن يغـرس املـزارع أوَّل شـتلة بنفسـه. ثـم 
اق ُو لـْي  ـرَّ يـردد عبـارة )بسـم اهلل لـي السَّ

نَّـاْي(. هـذه العبارة التي  اد ُو لـيْ الدَّ ـحَّ الشَّ
النَّْخلَـة  املعتقـد حـول  تعبِّـر عـن  ينطقهـا 
ولغيـره  للمـزارع  وأهميتهـا كمصـدر رزق 
مـن النَّـاس، وتعتبـر لغـة تلـك العبـارة مـن 
التقاليـد الشـفاهيَّة التـي يَُعبِّـر بها املزارع 
مرتبطـة  كشـجرة،  للنخلـة  تصـوره  عـن 
املمارسـات  مـن  أصبـح  الـذي  باملعتقـد 
)ص(،  املصطفـى  بحديـث  الصلـة  ذات 
يـزرع  أو  غرسـاً  يغـرس  مسـلم  مـن  "مـا 
زرعـاً فيـأكل منـه طيـر أو إنسـان إالَّ كان 
"إذا  )ص(:  وقولـه  صدقـة")38(.  بـه  لـه 
فسـيلة  أحدكـم  يـد  ويف  القيامـة  قامـت 
فـإن اسـتطاع أن ال يقـوم حتـى يغرسـها 
فليغرسـها")39(. "انظـر الصـورة رقـم )4(".
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ترتبـط  التـي  املعـارف  بعـض  هنالـك 
برعايـة هـذه الشـتلة لنموهـا حتَّـى تنتـج 
التمـر، وهـذه املعـارف تتمثل يف تخصيب 
روث  باسـتخدام  الشـتلة  هـذه  تربـة 
)املَـارْوْق(.  بــ  يعـرف  الـذي  احليوانـات 
املرتبطـة  املعـارف  إلـى  باإلضافـة 
بعمليَّـات الـري. فيمـا يخـص كميـة املـاء 
املناسـبة التي تسـقي هذه الشتلة دون أن 
تضـر بهـا. وحينمـا تكبـر الشـتلة وتصـل 
إلـى مرحلـة االنتـاج. جنـد أنَّ املـزارع لـه 
أيضـاً معرفـة بطريقـة تلقيحها، ويتبع يف 
ذلـك أسـاليب معينـة، يضمـن بهـا جـودة 
اإلنتـاج مـن التمـر. باإلضافـة إلـى معرفة 
تتعاقـب  التـي  السـنة،  بفصـول  املـزارع 
علـى مراحـل نضـوج التمـر. مـن التلقيـح 
حتـى مرحلـة احلصـاد. وطـرق ووسـائل 
العمليَّـات  هـذه  وكل  احملصـول.  حفـظ 
متثـل جملـة مـن معـارف املـزارع بتقنيـات 
الزراعـة التقليديـة، وأسـاليبها التي متثل 
عنصـراً مهمـاً مـن املعـارف واملمارسـات 
البيئيـة  وباملعرفـة  بالطبيعـة،  املتعلقـة 
احليوانيـة  احليـاة  ومعرفـة  التقليديـة 

والنباتيـة.
االنسان وشجرة نخيل التمر عالقة 

أزلية حميمة:

النَّْخلَـة  أنَّ  مـروي  منطقـة  أهـل  يعتقـد 
هـذا  يكـون  ورمبـا  اإلنسـان،  مثـل  مثلهـا 
قـدمي  منـذ  ومسـتمر  متـوارث  االعتقـاد 
الزمـان، حيـث جنـد يف تاريـخ السـودان 
للحيـاة،  رمـز  تعتبـر  النخلـة  أنَّ  القـدمي 
التصاويـر  خـالل  مـن  ذلـك  ويتضـح 
اجلداريـة مبقابـر امللـوك املرويـي، حيـث 
جريـد  يحملـون  وهـم  تصويرهـم  يتـم 

النَِّخيْـل؛ وذلـك للمعتقـد الذي يدور حول 
النَّخلـة مـن أنهـا واهبـة للحيـاة، واسـتمر 
املسـيحية،  الفتـرة  يف  االعتقـاد  هـذا 
عليـه  املسـيح  مبيـالد  النَّْخلَـة  الرتبـاط 
خـالل  املعتقـد  هـذا  وانتشـر  السـالم، 
الثقافـة املسـيحية وانتشـارها يف  وجـود 
السـودان، يف املنطقة الشـمالية، واسـتمر 
حتَّـى بعـد دخـول اإلسـالم وانتشـاره يف 
السـودان، حيـث مـا زال النَّـاس مبنطقـة 
النَِّخيْـل  جريـد  يسـتخدمون  مـروي 
بوضعـه يف قبـر املتـويف، ولهـذه األسـباب 
يتـداول  مـروي  منطقـة  إنسـان  أنَّ  جنـد 
كقيمـة  اسـتمر  والـذي  االعتقـاد،  هـذا 
بـي األجيـال ومتداولـة  ثقافيـة متوارثـة 
بـي النَّـاس، ونتيجـة ملعرفة هذا اإلنسـان 
يشـبهها  جنـده  النَّْخلَـة  بشـجرة  البيئيـة 
حـي)40(، وجنمـل  كائـن  كأنهـا  باإلنسـان، 

اآلتـي: يف  التشـابه  هـذا 
1/ النَّْخلَة مستقيمة ومعتدلة كاإلنسان.

مـن  يغطيهـا حلمايتهـا  الـذي  ليفهـا   /2

الـذي  الشـعر  مثـل  الشـمس،  حـرارة 
مـن  حلمايتـه  اإلنسـان  جسـم  يغطـي 

الشـمس. حـرارة 
3/ إذا قطع رأسها ماتت.

الذكـر  ومنهـا  تلقـح،  حتَّـى  تثمـر  ال   /4

األنثـى. ومنهـا 
5/ يستغرق حملها تسعة أشهر.

6/ تلد بناتاً أي )الشتول(.

7/ إذا قطعـت أوراقهـا أو أي جـزء منهـا 

ال ينمـو ثانيـة.
8/ إذا أحـرق أي جـزء منهـا، أو أحرقـت 

ل إلى  ل إلـى رمـاد وال تتحوَّ بكاملهـا تتحـوَّ
فحم.

9/ متوت النَّْخلَة إذا َغِرَقْت يف املاء.

10/ لها قبائل وأجناس مختلفة.

رمبـا يعـود هـذا التشـابه الـذي يتصـوره 
اإلنسـان إلى االعتقاد الديني يف النَّْخلَة، 
يقـول:  الـذي  )ص(،  املصطفـى  حلديـث 
خلقـت  فإنهـا  النَّخلـة  عمتكـم  "أكرمـوا 
عليـه  آدم  منـه  خلـق  الـذي  الطـي  مـن 
السـالم")41(. وهنـا يروى البخاري بسـنده 
اهلل  رسـول  قـال  قـال:  عمـر  ابـن  إلـى 
)ص(: "إن مـن الشـجر شـجرة ال يسـقط 
ورقهـا، وأنهـا مثـل املسـلم فحدثونـي مـا 
البـوادي،  النـاس يف شـجر  هـي؟" فوقـع 
أنهـا  نفسـي  يف  ووقـع  اهلل:  عبـد  قـال 
النَّخلـة فاسـتحييت، ثـم قالـوا: حدثنـا ما 
هـي يـا رسـول اهلل؟ قـال: "هـي النَّخلـة"، 
ويف  العلـم  كتـاب  يف  البخـاري  أخرجـه 
ويف  وأكلـه  اخُلمـار  بيـع  بـاب  يف  البيـوع 
األطعمة)42(. فهذان احلديثان عن رسـول 
وتفكيـر  تصـورات  يعضـدان  )ص(  اهلل 
أهـل املنطقـة حـول وجـه الشـبه مـا بـي 
اإلنسـان والنخلـة، والتـي ذهبـت إلى أكثر 
ممـا أوردنـاه، حيـث يشـبهون رائحـة طلـع 

النخلـة برائحـة منـي الرجـل.  
يف  تنـدرج  التـي  التقليديـة  املعـارف  مـن 
املتعلقـة  واملمارسـات  املعـارف  مجـال 
مـروي،  منطقـة  يف  والكـون  بالطبيعـة 
املعـارف الطبيـة واملمارسـات العالجيـة، 
التـي تسـتخدم فيهـا بعـض أجزاء شـجرة 
التمـر  يف  املتمثلـة  ثمارهـا  أو  النَّْخلَـة، 
بعـض  لعـالج  وذلـك  املختلفـة؛  بأنواعـه 
األمـراض والوقايـة منهـا خللـق حالـة من 
واالجتماعـي.  والعقلـي  البدنـي  التـوازن 
منطقـة  يف  املتداولـة  املمارسـات  مـن 
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مـروي، وتعتبـر مـن املعـارف الطبيـة، مـا 
املمارسـة  وهـذه  )التَْحِنيْـْك(،  بــ  يعـرف 

قائـاًل: الصـايف  أحمـد  لنـا  شـرحها 
"بعـد مولـد الطفـل وغالباً قبـل أن يتناول 
يتوسـمون  أي طعـام يطالـب أهلـه ممـن 
وحسـن  الطبـع  هـدوء  فيهـا(  )أو  فيـه 
)ًيَريِّـْق(  أن  والنجـاح  والصـالح  اخللـق 
ميضـغ  بـأن  وذلـك  طفلهـم   ) )يَُحنِّـكْ أو 
ثـمَّ  جيـداً  مضغـًا  متـرة  احملنِّـك  الرجـل 
الطفـل ويضغطهـا علـى  فـم  يدخلهـا يف 
يكتفـي مبـس  وقـد  بهـا  يدلكهـا  أو  لثتـه 
لثَّـة الطفـل بلسـانه أو بأصبعـه السـبابة 
بعـد أن يضعهـا يف فهمـه أوالً ويسـتعمل 
َراً أو لبنـاً بعـد أن يقـرأ  البعـض مـاء ُمَسـكَّ
التعاويـذ  بعـض  عليـه  الفاضـل  الرجـل 
والنـاس يربطـون أو يتوسـمون أن يُربـط 
مسـتقبل الطفـل بالرجـل اخليـر ويؤملون 
أن ينتقـل مـا حبـاه اهلل بـه مـن خصـال 
املولـود  إلـى  الريـق  طريـق  عـن  حميـدة 

اجلديـد")43(.
أهميـة  مفيـد  كطعـام  التمـر  اكتسـب 
الكـرمي،  القـرآن  يف  ذكـر  ألنـه  خاصـة 
يف أكثـر مـن سـورة وآيـة، ويقـول تعالـى: 
تسـاقط  النخلـة  بجـذع  إليـك  ي  "وهـزِّ
لذلـك جنـد يف  جنيـاً")44(؛  عليـك رطبـاً 
بــ  يعـرف  مـا  يتـم صنـع  منطقـة مـروي 
)البَْربـْوْر(، وهـو )َمِديْـَدة التَّْمـْر(، وتقـدم 
طيلـة  الـوالدة  عقـب  الوالـدة  للمـرأة 
)أيـام  بــ  وتعـرف  يومـاً،  األربعـي  فتـرة 
الوجبـة  هـذه  علـى  والتركيـز  النَُّفـاْس(، 
بعـد  ل  األوَّ األسـبوع  يف  أكثـر  يكـون 
الـوالدة؛ وذلـك ألنَّ النـاس علـى قناعـة 
تامـة مـن ناحيـة معتقديـه دينيـة أنَّـه كان 

طعـام مـرمي عليهـا السـالم حينما ولدت 
عيسـى عليـه السـالم، وأنَّ اهلل سـبحانه 
وتعالـى إذا كان يعلـم بـأنَّ هنالـك طعامـاً 
إيـاه،  أكثـر مـن التمـر ألرشـدها  مفيـداً 
ويقـول املصطفـى صلـوات اهلل وسـالمه 
نفاسـهن  يف  نسـاءكم  "أطعمـوا  عليـه: 
التمـر، فإنـه مـن كان طعامها يف نفاسـها 
كان  فإنـه  حليمـاً،  ولدهـا  خـرج  التمـر 
ولـو  عيسـى،  ولـدت  حـي  مـرمي  طعـام 
علـم اهلل طعامـًا هـو خيـر لهـا مـن التمـر 
التمـر  يقـدم  لـذا  إيـاه")45(؛  ألطعمهـا 
كوجبـة غذائيـة للمـرأة الوالـدة، ليـس يف 
منطقة مروي فحسـب بل يف كل مناطق 
الدراسـات  أثبتـت  واآلن  السـودان، 
للتمـر  أنَّ  األغذيـة  مجـال  يف  احلديثـة 
فوائـد غذائيـة عظيمـة ويعتبـر مصـدراً 
املعدنيـة  واألمـالح  للسـكريات  رئيسـياً 
واملـواد  واألليـاف  الفيتامينـات  وبعـض 

البكتينيـة)46(.
املرتبطـة  املمارسـات  مـن  كذلـك 
باملعتقـدات الدينيـة تنـاول النـاس للتمـر 
إذ  رمضـان،  شـهر  يف  اإلفطـار  حلظـة 
الَفُطـْوْر  يِفْ  يَـاْم  الصِّ ْل  "نََحلِـّ يقولـون: 
اهلل  رسـول  بحديـث  تيمنـاً  ِببَلََحـة"، 
أحدكـم  أفطـر  "إذا  يقـول:  الـذي  )ص(، 
بركـة")47(. كمـا  فليفطـر علـى متـر فإنـه 
بالتمـر  يتسـحر  )ص(  اهلل  رسـول  كان 
يف شـهر رمضـان، ويقـول: "نعـم السـحور 

.)48 التمـر")
يعتقـد أهـل منطقـة مروي بـأن أكل التمر 
بشـكل عـام يف صبـاح كل يـوم ال يصيـب 
آكلـه ُسـْم وال سـحر يف ذلـك اليـوم؛ لقـول 
يـوم  كل  تصبـح  "مـن  )ص(:  املصطفـى 

بسـبع متـرات عجـوة لـم يضـره يف ذلـك 
اليـوم سـم وال سـحر")49(؛ لـذا دائمـاً مـا 
كل  صبـاح  يف  يتناولونـه  النـاس  جنـد 
أي  يْـْق"،  الرِّ "َعلـْي  يقولـون:  وكمـا  يـوم، 
قبـل تنـاول أي شـيء يف الصبـاح الباكـر، 
يبـدأون بـه يومهـم، وهـذه املمارسـة مـن 
أجـل احلفـاظ علـى الصحـة والوقاية من 

املـرض. 
التمـر  مـن  مـروي  منطقـة  أهـل  صنـع 
منهـا  املشـروبات،  مـن  مجموعـة 
مـن  يصنـع  مشـروب  وهـو  )الّشـْربْوت(، 
ويسـاعد  تخميـره،  بعـد  البـركاوي  متـر 
غالبـاً  ويسـتخدم  الطعـام،  هضـم  علـى 
يف مناسـبة عيـد األضحـى؛ لهضـم طعـام 
اللحـم، أو يقـدم كمشـروب يف مناسـبات 

الـزواج.
اَصـة  )ُقرَّ بــ  يعـرف  مـا  صنعـوا  كذلـك 
يف  معهـم  يحملونـه  كطعـام  البَلَـْح(، 
يُعمـل  حينمـا  اَصـة  الُقرَّ ألنَّ  التسـفار؛ 
معهـا التمـر حتافظ علـى محتوياتها دون 
أن تتخمـر ملـدة زمنيـة طويلـة، وجندهـا 

غذائيـة. ناحيـة  مـن  مفيـدة 
استخدام أجزاء النخلة في 

الممارسات والمعارف الطبية:

تسـتخدم أجـزاء شـجرة النَّخلـة ألغراض 
املختلفـة،  األمـراض  مـن  لعـدد  عالجيـة 

وللوقايـة منهـا ومـن هـذه األجـزاء:
البَـَرَكاِوْي  متـر  بـل  يتـم  حيـث  التمـر: 
مبـاء العطـرون، ويقـدم كشـراب ملريـض 

شـفاءه. علـى  ويسـاعد  املالريـا، 
معاجلتـه  بعـد  يسـتخدم  التمـر:  نـوى 
بطـرق مختلفـة لعالج عـدد من األمراض 

منهـا:
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يف  النوى  حتميص  يتم  حيث  َمْد:  الرَّ  -
الن،  مثل  أسود  لونه  يصير  حتَّى  النار 
املصابة،  العيون  به  ل  وتكحَّ يسحق،  ثمَّ 

ويساعد ذلك على شفاءها.
- ُسْوَسـة األسـنان: حيـث يتـم حـرق نـواة 
مـن التمـر، ومـن ثـمَّ وضعهـا يف الضـرس 
وسـة لكيِّه، ويؤدي ذلك إلى  املصاب بالسُّ

قتـل سوسـة الضرس. 
- كذلـك يصنـع الُقْطـَران مـن نوى التمر 
األمـراض  مـن  عـدد  ملـداواة  ويسـتخدم 
التـي تصيـب اإلنسـان واحليـوان، منهـا 
تصيـب  وهـذه  و)الُقـْوْب(،  البواسـير، 
اإلنسـان، ومـرض اجَلـَرْب الـذي يصيـب 
الُقْطـَران أيضـاً  احليوانـات، ويسـتخدم 
ـْوط  مبسـحه على األدوات اجللدية كالسَّ
ـِعن  السِّ أو  اجللـد،  مـن  يصنـع  الـذي 
وذلـك  امليـاه؛  حلفـظ  املاعـز  جلـد  مـن 
مـن أجـل تطريتهـا وليونتهـا للمحافظـة 

عليهـا.
كمـا يتـم َدْرس نوى التمـر وخلطه بالذرة؛ 
ليقـدم كطعـام لألبقـار واألغنـام، وميتـاز 
بأنـه مـدر لأللبان، باإلضافـة إلى فائدته 
هـذه  وزن  مـن  يزيـد  حيـث  الغذائيـة 

احليوانـات. 
املـاء  اللِّيْـف يف  بـل  يتـم  النخيـل:  ليـف 
ملـدة ثالثـة أيـام، حتـى يصيـر لـون املـاء 
لعـالج  املـاء  هـذا  ويسـتخدم  أحمـر، 
البثـور  علـى  مريـض احلصبـة مبسـحه 
يسـتخدم  كمـا  اجلسـم.  تصيـب  التـي 
عنـد  اجلسـم  لنظافـة  النَِّخيْـل  ليـف 

االسـتحمام.
الَكـّرْوْق، وهـو قعـور اجلريـد التـي تتـرك 
علـى سـاق النخلـة بعـد قطعـه: حيـث يتـم 

قطع هذه األجزاء وحرقها، ويسـتخدمها 
اجلـزء  بتعريـض  الرطوبـة  مرضـى 
وحـرارة  لدخـان  اجلسـم  مـن  املصـاب 
شـفاء  علـى  ذلـك  ويسـاعد  الَكـّرْوْق، 
تسـتعمله  كمـا  الرطوبـة،  مـن  املريـض 
النسـاء بالطريقـة نفسـها بهـدف تثبيـت 
مـادة احلنـاء التـي تسـتخدم للزينة، حيث 
يُِحيْـل ُدَخـان )الَكـّرْوْق( لـون احلنـاء إلـى 

اكـن.  الدَّ األسـود  اللـون 
لتجبيـر  يسـتخدم  ِخْيـل:  النَّ جريـد 
ـاب(،  )الطَّ بــ  يعـرف  مـا  بعمـل  الكسـور 
قطـع  مـن  مجموعـة  عـن  عبـارة  وهـو 
قـدم،  القطعـة  ومقيـاس  النخيـل  جريـد 
حيـث يتـم طـي اجلـزء املصـاب بالكسـر 
مـن جسـم اإلنسـان بقطعـة مـن القماش، 
حـول  اجلريـد  قطـع  مجموعـة  ورصـف 
هـذا اجلـزء بوضـع طولـي لتأخذ الشـكل 

األسـطواني، ثـمَّ ربطهـا، والغـرض منهـا 
تثبيـت اجلـزء املكسـور يف وضع مسـتقيم 

حتـى يتـم جبـره وشـفاءه.
سـعف النخيـل: يـداوى بـه )الَفَكْك(، أي 
مفاصـل  دائمـاً  يصيـب  الـذي  الفصـل، 
أصابـع القـدم، حيـث يحـدث يف بعـض 
بقدمـه،  شـخص  ينزلـق  أن  األحيـان 
يف  فصـل  حـدوث  إلـى  ذلـك  ويـؤدي 
مداواتـه  وتتـم  القـدم،  أصابـع  مفاصـل 
حـول  السـعف  مـن  ضفيـرة  بعمـل 
القـدم، ووظيفتهـا شـد اجلـزء املفصـول 
بعـد  الطبيعـي،  لوضعـه  وإرجاعـه 
جفافهـا، حيـث تُتْـرك هـذه الضفيـرة يف 
القـدم ملـدة يومـي، وكلمـا جـفَّ سـعفها 
اجلـزء  يعـود  وبذلـك  تَْشـتَد،  القـدم  يف 
"انظـر  الطبيعـي.  لوضعـه  املفصـول 

.")5( رقـم  الصـورة 

 الصورة رقم )5(



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي96

الفنون الحرفية التقليدية:

التقليديَّـة  احلرفيـة  الفنـون  تتعـدد 
املرتبطة بالنخلة وتبدأ من زراعتها، التي 
ـتُول،  تتـم أوالً بتحضيـر الفسـائل أي الشِّ
)التَّْصِفيْـْح(؛  بــ  املنطقـة  تعـرف يف  التـي 
متهيـداً لغرسـها، وعمليـة الغـرس تعـرف 
ـِتْل(، وعمليـة التلقيح بـ )الَقُفْوَزهْ(،  بــ )الشَّ
ثـم احلصـاد الذي يعرف بـ )َحْش التَُّمْر(، 

"انظـر الصـورة رقـم )6(".
وهنالك احلرف التي تسـتخدم فيها أجزاء 
النخلـة كمـواد خـام، منهـا: حرفـة احِلبَـاْل 
)اآلْشـميْْق(.  بــ  يعـرف  الـذي  اللِّيـف  مـن 
وهـي  )الِفلَـْق(  وحرفـة   . ِريْـدْ اجلَّ وحرفـة 
إنتاج شـقائق من سـاق النخلة السـتخدامها 
أخـرى.  وألغـراض  املنـازل  سـقوفات  يف 
وحرفـة الَعـِرْش، أي سـقف املنـازل. الـذي 
بـ)امِلـِرْق(،  ويعـرف  ـاق  السَّ فيـه  يسـتخدم 
النخلـة.  وسـعف   ، ِريْـدْ واجلَّ و)الِفلَـْق(، 
َهاِيـْر مـن اآلْشـميْْق التي توضع  وحرفـة الضَّ
علـى ظهـر اجلمـل، كمسـند للسـرج الـذي 
وحرفـة  الثقيلـة.  األحمـال  عليـه  توضـع 
تسـتخدم  التـي  اجلريـد  مفـارش  نسـيج 
الرعويـة  املجموعـات  لـدى  للنـوم  كسـرير 
وحرفـة  بيْـْق(.  )اجلَّ بــ  ويعـرف  باملنطقـة، 
فيهـا  يسـتخدم  التـي  ـعفيَّة  السَّ األعمـال 
سعف النخيل كمادة خام لصناعة عدد من 
ـة(، وهـي إنـاء  األوانـي املنزليـة منهـا؛ )الُقفَّ
البلـح،  مثـل  الزراعيـة  احملصـوالت  حلمـل 
واخلضـروات وأغـراض أخـرى. و)الُعْمَرة(، 
بَـْق، الـذي  وهـي إنـاء حلفـظ الِكْسـَرة. والطَّ
بعـض  وكذلـك  للطعـام.  كغطـاء  يسـتخدم 
لوضـع  ق(،  )املُْعـالَ مثـل  األخـرى  األدوات 
الطعـام بأوانيـه وتعليقـه ليتدلَّـى من سـقف 

 الصورة رقم )6(

تتعدد الفنون الحرفية التقليديَّة المرتبطة 

ِريْْد والِفَلْق  بالنخلة ومنها: الِحَباْل و الجَّ

َهاِيْر ونسيج مفارش الجريد  والَعِرْش والضَّ

عفيَّة.. إلخ إلخ واألعمال السَّ
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لفتـرات  الطعـام  حلفـظ  وذلـك  املطبـخ؛ 
والـكالب.  القطـط  مـن  وإبعـاده  طويلـة 

السـودان  مـن  أخـرى  مناطـق  ويف 
َكِلـْب(،  )َدَوا  ى  يسـمَّ دارفـور  يف 

)الَهبَّابَـة(، وهـي  ومـن األدوات 
الهـواء  لتحريـك  نـوع  نوعـان: 
آخـر؛  ونـوع  النَّـار،  إلشـعال 
للتَْهِويَـة  النِّسـاء  تسـتخدمه 
بتحريـك الهـواء يف األيام التي 

احلـرارة  درجـات  فيهـا  تكـون 
)املُْفَراَكـة(،  وأداة  مرتفعـة، 

لتحريـك الطعـام، وأداة )املُْقَشاَشـة(، 
)الَكْسَكِسـيَْكة(،  وأداة  املنـزل،  لنظافـة 

.")7( رقـم  الصـورة  "انظـر 
ويرتديها  النِّساء،  ترتديها  طاقيَّة  وهي   
جال إلتقاء أشعة الشمس احملرقة  أيضاً الرِّ
مثل  املفارش  وأدوات  الصيف.  أيام  يف 
الِبُرْوْش، وهي أنواع؛ منها الِبِرْش األَْحَمْر، 
الَعَوَجة(  بـ )ِبِرْش  الِبِرْش األبيض ويعرف 
ويستخدم ليُْفَرش على سرير )الَعنَْقريْْب(، 
اَلة.  َمل عليه اجلنازة. وِبِرْش الصَّ الذي حُتْ
اَلة يعرف بـ  وِبِرْش آخر دائري الشكل للصَّ
)التََّقرْوَقة(، وبرش النُُّطْع الذي تستخدمه 
اْن،  خَّ الدُّ حفرة  يف  عليه  لتجلس  املرأة 
ويشبه التََّقرْوَقة؛ إالَّ أنَّه مفتوح يف الوسط 
َخان،  الدُّ ُحْفَرةْ  فتحة  مبقياس  بدائرة 
واملشروبات  املأكوالت  إلى  باإلضافة  هذا 
احلرف  بعض  أيضاً  وهنالك  التمور،  من 
اللَّيف  نسيج  مثل  املنطقة،  املستحدثة يف 
َدات  بدالً عن الَقْش الذي يستخدم يف املُبَرِّ
الهوائيَّة، وينسج من مادة )اآلْشميْْق(، أي 
ليف النخيل، وصناعة األثاثات املنزليَّة من 

 الصورة رقم )8(اجَلِريْد، "انظر الصورة رقم )8(".

 الصورة رقم )7(



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي98

الخاتمة:

ورد  ممـا  اخلتـام  يف  الورقـة  تخلـص 
ذكـره أنَّ النخلـة متثـل املكـون األساسـي 
ملنطقـة  الثقـايف  املـوروث  يشـكل  الـذي 
مـروي الـذي متتـد جـذوره التاريخية إلى 
النوبيـة  السـودانية  احلضـارات  أعمـاق 
تشـكيله.  يف  سـاهمت  التـي  القدميـة، 
الـذي متَّ تداولـه يف احمليـط االجتماعـي 
مكونـاً  األجيـال.  عبـر  مـروي  لسـكان 
يف  املختلفـة  الثقافيـة  املجـاالت  بذلـك 
حياتهـم والعوالـم التـي يـدور فيها. سـواء 
يف األدب الشـعبي، أي التقاليد الشـعبية 
الشـفاهية، يف الشـعر واألمثـال واحلكـم 
واملدائـح، أم يف مجـال العـادات والتقاليد 
التـي ارتبطـت بـدورة حيـاة اإلنسـان منـذ 
واملـوت.  والـزواج  اخلتـان  حتـى  امليـالد 
هـذا باإلضافـة إلـى مجـال فنـون األداء 
الشـعبي املتمثلـة يف فنـون الغناء الشـعبي 
مجـال  يف  كذلـك  الشـعبية.  واأللعـاب 
املعـارف واملمارسـات املتعلقـة بالطبيعـة، 
والتطبيـب،  واملمارسـات  واملعتقـدات 
والفنـون احلرفية والصناعات التقليدية، 
بعناصرهـا  املجـاالت  هـذه  وجميـع 
املختلفـة التـي جندهـا متداخلـة يف بيئـة 
املنطقـة. حيـث أنَّهـا تعطـي صـورة كاملـة 
للمـوروث الثقـايف ألهـل منطقـة مـروي. 

الهوامش:

)1( ماريان ونزل، زخارف املنزل النوبي، 
املركـز  عكـود،  محمـد  فـؤاد  ترجمـة: 
القومـي للترجمـة، القاهرة، 2007م، ص، 
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)2( ماريان ونزل، نفسه، ص، 173.
)3( أحمد الطيِّب زين العابدين، "الرموز 

التشـكيليَّة احليَّـة يف الثقافـة السـودانيَّة، 
النَِّخيْـلْ كرمـز للبعث واخللود، دراسـة يف 
السـودان"،  يف  احلضاريَّـة  االسـتمراريَّة 
ة اخلرطـوم، العـدد السـادس، الهيئة  مجلَـّ
اخلرطـوم،  والفنـون،  للثقافـة  القوميَّـة 

مـارس 1994م، ص، 22.
)4( أحمـد الطيِّـب زيـن العابدين، نفسـه، 

ص، 22.
مـن  "شـيء  البلـداوي،  السـتار  عبـد   )5(
ة غرس زايـد، العدد  تاريـخ النَّْخلَـة"، مجلَـّ
)11(، وزارة الزراعـة والثـروة السـمكيَّة، 

قطـر، نوفمبـر 2004م، ص، 7-6.
يف  "النَّْخلَـة  خريـف،  يـن  الدِّ محـي   )6(
الثقافـة  ة  مجلَـّ التونسـي"،  اجلنـوب 
الثالثـة،  السـنة   ،)9( العـدد  الشـعبيَّة، 
للدراسـات  الشـعبية  الثقافـة  أرشـيف 
والبحـوث والنشـر، املنامـة، ربيـع 2010م، 

.24 ص، 
)7( سورة مرمي، اآليات: 23، 24، 25.

)8( أحمد الطيِّب زين العابدين، "الرموز 
التشـكيليَّة احليَّـة يف الثقافـة السـودانيَّة، 
النَِّخيْـلْ كرمـز للبعث واخللود، دراسـة يف 
السـودان"،  يف  احلضاريَّـة  االسـتمراريَّة 
ة اخلرطـوم، مرجع سـابق، ص، 16. مجلَـّ
"خـوص  حسـن،  محمـود  سـليمان   )9(
النَِّخيْـل يف التـراث العربـي بـي احلرفـة 
املأثـورات  مجلـة  الرمزيـة"،  والـدالالت 
التـراث  مركـز   ،)44( العـدد  الشـعبية، 
اخلليـج  لـدول  التعـاون  ملجلـس  الشـعبي 
ص،  1996م،  أكتوبـر  الدوحـة،  العربـي، 

.42

احلاكـم،  علـي  محمـد  أحمـد   )10(
الزخـارف املعماريـة وتطورهـا يف منطقـة 
وادي حلفـا، وحـدة أبحـاث السـودان، دار 
اخلرطـوم،  للنشـر،  اخلرطـوم  جامعـة 

.4 ص،  1965م، 

العابديـن،  زيـن  الطيِّـب  أحمـد   )11(
الثقافـة  يف  احليَّـة  التشـكيليَّة  "الرمـوز 
السودانيَّة، النَِّخيْْل كرمز للبعث واخللود، 
يف  احلضاريَّـة  االسـتمرارية  يف  دراسـة 
مرجـع  اخلرطـوم،  ة  مجلَـّ السـودان"، 

.9 ص،  سـابق، 
ه  )12( املقصـود بــ )البََحـْر(: النِّيْـْل، ولعلَـّ
لقطـع  الُعـْرس؛  الَطْقـْس يف  هـذا  ـم  ينظَّ
فـروع َجِريْـْد الّنِخيْـْل بغـرض اسـتخدامه 
هـا  وأهمُّ املختلفـة،  الـزواج  طقـوس  يف 

الّسـيَْرة.
واج. )13( املقصود من َجِديِْدي الزَّ

)14( أذهب إلى النيل.
املقصـود شـيخ  يحرسـني سـيدي،   )15(
الطريقـة اخلتميَّـة التـي يؤمـن بهـا أهـل 

مـروي. منطقـة 

النخلة تمثل المكون 

األساسي الذي يشكل 

الموروث الثقافي 

لمنطقة مروي الذي 

تمتد جذوره التاريخية 

إلى أعماق الحضارات 

السودانية النوبية 

القديمة
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)16( أقود موكب السيرة.
املنـزل  زخـارف  ونـزل،  ماريـان   )17(

.73 ص،  سـابق،  مرجـع  النوبـي، 
اهلل  فضـل  اهلل  حمدنـا  اِوْي  الـرَّ  )18(
فضل املولى، شريط رقم: م دأأ/ 4534، 

2013/9/21م. البَاُجـور،  نُـوِري 
اهلل،  عبـد  أبـو  حنبـل  بـن  أحمـد   )19(
مسـند ابـن حنبـل، ج 5، مؤسسـة قرطبة، 

.39 القاهـرة، ص، 
)20( القاضـي عبـد اهلل أحمـد يوسـف، 
محمـد  حتقيـق:  األول،  اجلـزء  النخيـل، 
إبراهيـم أبوسـليم، دار جامعـة اخلرطـوم 

.178 1995م، ص،  للنشـر، اخلرطـوم، 
)21( عمـر احلسـي، ديـوان حاج املاحي، 
السـودانية  الـدار  وحتقيـق(،  )جمـع 
.16 ص،  2008م،  اخلرطـوم،  للكتـب، 

)22( عمر احلسي، نفسه، ص، 21.
)23( بَِريِْدك: أحبك.

)24( ُدْغِريَّة: ال تالعب فيها.
الذيـن  كل  بيـوت  بَّـان:  احْلِ َضـَرا   )25(

احلـب. ميارسـون 
)26( تَْربَاْل: ُمَزارْع.

الزراعـة  أدوات  مـن  طْوِريَّـة:   )27(
التربـة. حلفـر  تسـتخدم  التقليديـة، 

)28( ُقْمِريَّة: نوع من أنواع الطيور.
احلمـارة  الّسـنيِْحْي:  ِحميْْرتُـو   )29(

. لنَِّحيْلَـة ا
حيْـْل:  ِفيَْهـا  املَـا  ِدْي  اِزْي  الـرَّ  )30(

. ِعيَْفـة لضَّ ا
ْن: قـام بلقيـط التمر املتسـاقط  )31( َشـكَّ
سـاق  يف  املقطـوع  اجلريـد  قعـور  علـى 

النخلـة.
لفتـل  ليـف  َفِتـْل:  َعْشـميَْقاْت   )32(

. ل حلبـا ا
)33( ينظر.
)34( مثل.

أبوسـليم،  إبراهيـم  محمـد   )35(  
اإلفريقيـة  الدراسـات  معهـد  السـاقية، 
واآلسـيوية، جامعـة اخلرطوم، اخلرطوم، 

.279 ص،  1980م، 

)36( إخـالص محمـد عثمـان، الشـايقية 
للنشـر،  عـزة  دار  والتاريـخ،  القبيلـة 

.107 ص،  2005م،  اخلرطـوم، 
)37( زجاجـات الكريسـتال: هـي األوانـي 
التـي  البالسـتيك  مـادة  مـن  املصنوعـة 
ويسـتخدم  الغازيـة،  امليـاه  فيهـا  تعبـأ 

أغطيتهـا. األطفـال 
البخـاري،  إسـماعيل  بـن  محمـد   )38(
صحيـح البخـاري، ج 2، ِكتَـاب امْلَُزاَرَعـِة، 
حتقيـق:  َوالَْغـْرِس،  ْرِع  الـزَّ َفْضـِل  بَـاب 
مصطفـى ديـب البغـا، ط3، دار ابن كثير، 
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 .817 ص، 
عبـداهلل  أبـو  حنبـل  بـن  أحمـد   )39(
ج  حنبـل،  بـن  أحمـد  مسـند  الشـيباني، 
3، مؤسسـة قرطبـة، القاهـرة، 1419هــ-

.183 ص،  1998م، 

)40( أسـعد عبـد الرحمـن عـوض اهلل، 
يف  التقليديـة  النخيـل  وحـرف  النخلـة 
التنميـة  يف  ودورهـا  مـروي  منطقـة 
)بحـث  واالجتماعيـة،  االقتصاديـة 
دكتـوراه غيـر منشـور(، قسـم الفولكلـور، 
معهـد الدراسـات اإلفريقيـة واآلسـيوية، 
.370 ص،  2015م،  اخلرطـوم،  جامعـة 
بـن  الرحمـن  عبـد  الفـرج  أبـو   )41(
علـي، املوضوعـات، ج1، حتقيـق: توفيـق 

بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  حمـدان، 
.129 ص،  1995م،  1415هــ- 

البخـاري،  إسـماعيل  بـن  محمـد   )42(
العلـم،  كتـاب   ،1 ج  البخـاري،  صحيـح 
اليمامـة-  كثيـر،  ابـن  دار   ،50 البـاب 
.37 ص،  1987م،  هــ-   1407 بيـروت، 
)43( أحمـد الصـايف، احلكيـم مـن أجـل 
ولثقافـات  ملهنتهـم  فهمـاً  أعمـق  أطبـاء 
مجتمعاتهـم وأكثـر وعيـاً ببيئتهـم وأحـوال 
للعملـة  السـودان  مطابـع  شـركة  أهلهـم، 
ص،   ، 2013م  اخلرطـوم،  احملـدودة، 
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)44( سورة مرمي، اآلية، 25.
)45( عـالء الديـن علـي املتقـي بن حسـام 
األقـوال  سـن  يف  العمـال  كنـز  الديـن، 
الدمياطـي،  محمـود  واألفعـال، حتقيـق: 
1419هــ- بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار 

 .154 ص  1998م، 

)46( عـادل مطـر وآخرون، النَّخلة، دائرة 
جمارك دبي، دبي، 2001م، ص، 8. 

أبـو  أحمـد  بـن  حبـان  بـن  محمـد   )47(
ابـن  صحيـح  البسـتي،  التميمـي  حـامت 
حبـان، ج 8، حتقيـق: شـعيب األرنـاؤوط، 
ط2، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 1414هـ 

. ،281 1993م، ص   -
أبـو  أيـوب  بـن  بـن أحمـد  )48( سـليمان 
القاسـم الطبرانـي، املعجـم الكبيـر، ج7، 
حتقيـق: حمـدي بن عبد املجيد السـلفي، 
ط2، مكتبـة الزهـراء، املوصـل، 1404هـ-

1983م، ص، 159.

أبـو  أيـوب  بـن  بـن أحمـد  )49( سـليمان 
القاسـم الطبرانـي، املعجـم الكبيـر، ج7، 

.159 مرجـع سـابق، ص 



السودانيون وشجرة النخيل
عالقة أزلية حميمية

تشكل شجرة النخيل إرثًا ثقافيًا وحضاريًا عند السودانيين بجذورها الضاربة في القدم منذ آالف السنين، فهي 
3000 ألف سنة في شمال البالد الذي يمثل إمتداداً  من أقدم األشجار البستانية التي أُدخلت السودان منذ 
طبيعيًا لمناطق زراعة النخيل الممتدة من الشمال األفريقي وحتى جنوب قارة آسيا، وارتبطت النخلة بالعديد 
من العادات والتقاليد التي تُمارس في مختلف انحاء السودان؛ حيث تمثل ريعًا مستدام يرتبط بإنسان المنطقة 
لتعزيزها للقيم االقتصادية واالجتماعية ولدورها في المجتمعات الريفية وتتويجها رمزاً للجود والكرم وللمحبة 
والسالم والطمأنينة بأثر رجعي ومستقبلي في أفئدة الشعوب ولتتفرد بالتالي بعالقة أزلية وحميمية مع  

السودانيين على مدى األزمان. 

أمل عبد الحميد علي أحمد
amelgimish@gmail.com

صحفية وباحثة بوكالة السودان لألنباء

البلـــح  الســـودان  فـــي 

والقــمـــــح وســــعـــــف 

النخيـــل هدايـــا الســـام 

والتســـامح
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النخلة في اإلرث السوداني

التتويج  بعادات  النخيل  شجرة  ارتبطت 
البحوث  أثبتت  القدمية، حيث  باملمالك 
النخيل  أغصان  استخدام  األيكولوجية 
يف عهد امللكة شنكر خيتو التي حكمت 
قبل   145 إلى   165 يف  مروي  مملكة 
وهي  لها  أثر  على  ُعثر  وقد  امليالد، 
اآللهة  رمز  العقرب  ميثل  تاجا  ترتدي 
ايزيس، حيث جلست على العرش الذي 
اتخذ شكل أسد وهي حتمل لواء بيمينها 

خلفها  ومن  بيسارها،  النخيل  وغصن 
إيزيس  اآللهة  أمام  العرش  ولي  جلس 
بيديها املجنحتني كرمز لتوفير احلماية 
الذي  النخيل  غصن  ويرمز  لألميرة)1(، 

حتمله امللكة بيسارها للحياة.
يف  مميزاً  دوراً  النخيل  شجرة  وتلعب 
املختلفة  دورات احلياة  عادات وطقوس 
الوفاة،  وحتى  امليالد  منذ  للسودانني 
الُعرس  مراسم  يف  استخداماتها  فنجد 
واألكالت  واملوت،  واخلتان  والنُفاس 
الشعبية، كما ترتبط باستخدام أساليب 

بالطب  يعرف  ما  أو  الشعبي  العالج 
البديل وبالكثير من العادات االجتماعية 
واالقتصادية التي حترص عليها األسر، 
فمن عادات املرأة النوبية يف تلك املناطق 
والذي  اجلديد  للمولود  األربعني  طقس 
يحرص سكان أغلب املناطق النيلية على 
ممارسته فإذا وضعت املرأة مولودها ال 
أربعني  تكمل  أن  قبل  البيت  من  تخرج 
يبدأ  األربعني  اليوم  عشية  ويف  يوماً، 
نهر  إلى  أمه  وحتمله  باملولود  االحتفال 
النيل لتقوم بغسله هناك وفقاً للطقوس 

عدسة: محمد الهاجري
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عقوبات  أن  األهالي  ويعتقد  املطلوبة. 
هذه  تهمل  التي  باملرأة  ستنزل  وشروراً 
إلى  الواضعة  املرأة  وترافق  الطقوس 
النيل نساء أُخر يحملن أغصان النخيل)2( 
فهي  املباركة،  الشجرة  بهذه  تيمناً 
الفوائد،  الكثيرة  املعمرة  األشجار  من 
وتضمن للصغير توفير مقومات احلياة، 
بعض  النساء  وينشد  عوده،  أشتد  كلما 
التي  والتراثية  احمللية  الشعبية  األغاني 
حتمل هذا املضمون وتغسل املرأة وجهها 
وجه  بغسل  وتقوم  وقدميها،  ويديها 
الزغاريد  رفيقاتها  تطلق  بينما  الوليد 
العادة مستمرة يف بعض  زالت هذه  وال 

املناطق حتى اليوم. 
تدفن  دارفور  يف  الطفل  ميالد  وعند 
شرائح  بعض  )املشيمة(  اخلالصة  مع 
السعف، وهي عادة لرمبا ذات أثر نوبي 
عيسى  سيدنا  مبيالد  مرتبط  مسيحي 
النخيل)3(،  شجرة  حتت  السالم  عليه 
إلخضرار  العمر  بطول  التفاؤل  بغرض 

شجرة النخيل طوال السنة. 
  ومن طقوس الُعرس والنُفاس "الُكجرة" 
الطيب  اهلل  عبد  البروفسير  ويعرف 
السودان  يف  املتغيرة  العادات  كتابه  يف 
هودج  عن  عبارة  بأنها  الُكجرة  النيلي 
من  املصنوعة  )البُساط(  البروش  من 
بالسرير  حتيط  امللون  النخيل  شجر 
شجر  من  مصنوع  إطار  على  وتعتمد 
الكبير  البرش  هي  والُكجرة  النخيل)4(. 
املزخرف" تستخدم ستاراً على السرير" 
يف شكل ِخباء للعروس اثناء شهر العسل 

والنفساء يف فترة الوضوع.
الُكجرة  بخالف  أخرى  كلمة  وهنالك   
أخرى  ومناطق  كردفان  يف  تستخدم 
وهي "احَلَجلة" وهو برش كبير وعريض 
من  األسفل  باجلزء  يحيط  مزخرف 
للعروس  محبسا  تتخذ  التي  القطية 
والنفساء ويقوم مقام الستائر، واحَلَجلة 
بالثياب  يَُزيَّن  بيت  وهي  ِحجال،  مفرد 
رّبات  قولهم:  ومنها  والستور  ة  واألَِسرَّ

احِلجال. أي النساء املخبوءات باحَلجال. 
وجاء يف لسان العرب يف معنى حجلة: " 
تستر  كما  سترت  أي  العروس  وَحَجلة 

العروس فال تُبرز.)5( 
بوضع  السودان  أهل  يهتم  املمات  وعند 
وال  املوتى،  قبور  على  النخيل  أغصان 
قبائل  بعض  زالت  وما  الشباب،  سيما 
َكَسر   " تسمى  طقوساً  متارس  الشمال 
اليوم  ففي  املقبرة  هي  والتُربة  التُربة"، 
الوفاة تأخذ النسوة  اخلامس عشر من 
من أهل املتويف، أغصان النخيل وبعض 
الكومة  على  بوضعها  ليقمن  احلجارة 

التُرابية فوق القبر. 
تعود جلذور  قوية  داللة  الطقس  ولهذا 
ٌعرفت  ثقافة  وهي  األمومية)6(  الثقافة 
املرأة  فكانت  النوبية  املمالك  عهد  يف 
فاختيار  األبناء،  لها  ويُنسب  تٌورث 
النسوة للقيام بالطقس داللة لها مغزاها 
اجلوهري، وهو أن يرقد امليت بسالم. 

ومن العادات املتوارثة زيارة السودانيني 

عروس داخل الُكجرة البرش األحمر
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للمقابر يف األعياد، حيث يقوموا بتسوية 
نثر  يتم  ذلك  بعد  ثم  القبور وحتويطها، 
القبر  بجانب  وتترك  القبر،  على  املاء 
البلح  من  هدايا  اجلوانب  كل  وعلى 
بقيمة  لالعتقاد  النخيل  وسعف  والقمح 
السالم والتسامح، وبأنه ما دام الغصن 

أو السعف أخضر فإن امليت ال يعذب.

تمر النخيل.. غذاء ودواء 

ترتبط  عديدة  فوائد  النخيل  ولتمر 
بالتغذية يف السودان، وقد أوجز أعرابي 
قوله:"النخلة  يف  النخلة  فوائد  ذكر 
وكربها  رشاد،  وليفها   ، مناء  جزعها 
 " غذاء  وحملها  ضياء،  وسعفها  صالء، 
النخلة ما اليستفاد منه، أما  فليس من 
وحلوى  ودواء  وغذاء  فاكهة  فهو  التمر 
وشراب، حيث يدخل يف مكونات الغذاء 
تبدأ  والتي  الريفية  لألسر  اليومي 
من  لتشد  الريق  على  بتمرات  صباحها 
يوماً  الستقبال  سواعدها  وتقوي  أزرها 
حاشد باجلهد البدني يف احلقول وعماًل 
بقول النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم 
)بَيٌْت اَل مَتَْر ِفيِه ِجيَاٌع أَْهلُُه(، وهو أيضا 
غذاء للمرأة احلامل والنفساء واملرضع، 
ويتم ذلك عن أرتباط وثيقا لهذه العادات 
تعالى  اهلل  وقول  اإلسالمية،  بالثقافة 
تَُساِقْط  النَّْخلَِة  ِبِجْذِع  ِإلَيِْك  ي  ﴿َوُهزِّ
ي  َعلَيِْك ُرَطباً َجِنّياً * َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّ
َفُقوِلي  الْبََشِر أََحداً  ِمَن  تََرِينَّ  ا  َفِإمَّ َعيْناً 
ْحَمِن َصْوماً َفلَْن أَُكلَِّم الْيَْوَم  ِإنِّي نََذْرُت ِللرَّ

ِإنِْسّياً﴾ سورة مرمي اآلية: 2-25. 
السودان  يف  احلامل  املرأة  درجت  كما 
على تناول الُرطب أو ما يعرف بـ )الَكجي 
النوبة.  بأرض  الشمال  مناطق  َكول( يف 

لتسهيل  وملني  عام  كمقٍو  ويستخدم 
املخاض ولتقوية عضالت الرحم وإدرار 
يفيد  متكامل  غذاء  وهو  احلليب)7(. 
دم  تقليل  على  يعني  النفاس،  حالة  يف 
أكدته  ما  وهذا  الرحم،  والتئام  النفاس 
الكشوف العلمية احلديثة؛ أن يف الرطب 
الرحم،  أوعية  انقباض  على  تعني  مواد 
وتليِّنها،  األمعاء  ف  وتنظِّ النزيف،  ومتنع 
ومواد أخرى تغذي بأقصر وقت، وأيسر 

سبيل.
واساسي  هام  كغذاء  التمر  ويستخدم 
وغذاء  املرضعة  املرأة  حليب  الدرار 
األسرة  وتقوم  السودان.  يف  للنفساء 
بإعداد وجبة خاصة لألم، عقب الوضوع، 
تعرف )بالبربور( أو مديدة التمر تتكون 
وغليه  سحقه  بعد  اجلاف  التمر  من 
السمن  إليه  ويضاف  كثيفا  يصير  حتى 
البلدي)8(. وتقدم مديدة التمر للمدعوين 

لتناول )السماية( أو طعام العقيقة. 
ويوزع التمر على املدعوين يف مناسبات 
عقد القران، فتحرص األسر على تقدمي 
أجود أنواع التمور مبصاحبة العديد من 
ويتم  ببركته،  جازما  اعتقاداً  احللويات، 
بعجينة  احملشوة  اخلبائز  بعض  تقدمي 

التمر بعد إزالة النواة منها. 
الرسول  وحلديث  للسنة  ومصداقاً   
صلى اهلل عليه وسلم )أكثر النساء بركة 
أيسرهن مؤونة( فإن من التقاليد املتبعة 
الزواج  إجراءات  تبسيط  الريف  يف 
واعتزاز بعض األسر بإمتام عقد القران 

على التمر فقط. 
أبرز  من  التمر  مع  القهوة  تناول  ويعد   
يف  ويبرعوا  السودانيني  عند  العادات 

تختلف  مصاحبة  بطقوس  صناعتها، 
أهل  ثقافة  بحسب  آخر  إلى  مكان  من 
السودان،  بشرق  كسال  وتظل  املنطقة، 
بقهوتها  تشتهر  التي  املدن  أكثر  هي 
البجا  لقبائل  نسبة  البجاوية  )اجلبنة 
حتى  التمر  مع  تشرب  التي  بالشرق( 
أحد  القهوة  فيها صناعة  أضحت متثل 

مالمح املدينة. 
أما )قراصة التمر( وهي نوع من اخلبز 
املصنع من دقيق القمح املخمر واملضاف 
جيداً  وغليه  تكسيره  بعد  التمر  إليه 
وإضافة بهارات القرفة والهيل والشمار 
والكسبرة إليه، وإنضاجها على "الصاج" 
السمن  وإضافة  القراصة،  صناعة  إناء 
سكان  ملعظم  رئيسياً  غذاء  متثل  لها، 
)زوادة(  وجبة  وأهم  الشمال،  مناطق 
السكك  عبر  بالقطار  للمسافرين 
الزمن  يف  الشمال  مبناطق  احلديدية 

املاضي. 
عند  املفضلة  املشروبات  ومن 
األجيال،  توارثتها  والتي  السودانيني 
بـ )الشربوت( وهو من  مشروب يعرف 
ويرجع  األضحية،  عيد  أولويات  ضمن 
تاريخ هذا املشروب لزمن بعيد تناقلته 
األجيال حتى اآلن بصورة ثابتة لهضم 
التمر،  من  الشربوت  يصنع  اللحوم، 
النار،  يف  بغليه  عصيره  باستخالص 
الذرة  وهي  )الذريعة(  إليه  ويضاف 
حلني،  وغمرها  باملاء  رشها  يتم  التي 
مثل  البهارات  بعض  إليه  يضاف  ثم 
واحللبة،  واجلنزبيل  األحمر،  اِلعرق 
تتعدى  ال  قصيرة  لفترة  بعدها  ويترك 
مبذاق  بعدها  ليخرج  الواحد؛  اليوم 
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فيه  املوجودة  البهارات  وتعد  رائع، 
يساعد  كما  األمعاء،  ألمراض  مفيدة، 
للدهون  بامتصاصه  الهضم  عملية  يف 

داخل اجلسم.
أنواع  أجود  من  التمر،  نوى  ويُعد 
القهوة عند السودانيني يف والية شمال 
عادة  على  أهلها  درج  حيث  كردفان، 
التمر  نوى  من  املصنعة  القهوة  شرب 
وقت  يف  الزراعية  املناطق  يف  خاصة 
توارثتها األجيال،  احلصاد، وهي عادة 
ونبعت من اإلحتياج يف موسم األمطار 
الشديد الذي يصاحبه توقف الناقالت 
التي حتمل البضائع والسلع من العبور 
لتصل الى الوالية، والتي من بينها النب 
أو الرتفاع أسعاره. ويكون احلل والبديل 
التمر  نوى  بتكسير  النساء  تقوم  أن 
ناعم،  يصبح  حتى  وسحنه  وحتميصه 
القهوة من مسحوقه وهي قهوة  وصنع 
بطعم لذيذ، ظلوا يداوموا على شرابها.
مؤخراً  القت  التي  االستثمارات  ومن 
النوى  من  أطنان  االستثمار يف  رواجاً؛ 
مكسب  فهي  تُستغل،  وال  تُرمى  التي 
صناعة  يتم  حيث  كبير،  اقتصادي 
بأكياس وتسويقه، وميكن  وتعبئته  النب 
لكافة  لتصل  الصناعة  هذه  تتسع  أن 
ويتم  اجلوار  ولدول  احمللية  األسواق 
االهتمام بها والترويج لها كونها منتجاً 
من  وخللوها  الصنع  سهل  محلياً 
األضرار وعنصر ارتكاز قوي لتسويقها 

محلياً وعاملياً.
قهوة  التمر،  نوى  استخدامات  وعن 
فهي  التمر(  نوى  من  )املصنعة  التنينة 
عالجاً مجرب ملرضى القلب والشرايني 

املرأة  تستخدم  كما  العظام،  وأمراض 
ككحل  للزينة،  التمر  نوى  السودانية 
على  وحتميصه  بطحنه  وذلك  للعيون 
"املكحلة"  يف  ويفرغ  يسود  حتى  النار 
استخدامات  التمر  ولنوى  الكحل.  اناء 
ألمراض  يستخدم  فهو  أخرى،  صحية 
للجنس  ومقوي  الربو  وحاالت  العيون 
األمراض  بعض  عالج  يف  ويسهم 

اجللدية. 

النخلة منظومة اقتصادية

متثل شجرة النخيل منظومة اقتصادية 
أنها  متكاملة لكافة أفراد األسرة، كما 
مناطق  يف  للريفيني  عمل  فرص  توفر 
واملنزلية  الريفية  فالصناعات  اإلنتاج، 
وأجزاء  التمور  على  املعتمدة  التقليدية 
حتسني  يف  تساهم  األخرى  النخلة 

الدخل واملستوى املعيشي لألسر. 
على  السودانيني  من  الكثير  ويعتمد   
من  األكبر  اجلزء  يوفر  الذي  النخيل 
النخيل  بساتني  بامتالك  إما  الدخل؛ 
التلقيح  مجال  يف  موسمية  كعمالة  أو 
شجرة  والنخلة  واجلني.  والتقليم 
اقتصادية تساهم يف توفير األموال يف 
من  أكثر  املناسبة،  الظروف  توفر  ظل 
إلى  باإلضافة  آخر،  زراعي  نشاط  أي 
قيمها البيئية األخرى، من تلطيف للجو 
وحتسني املناخ وخفض درجات احلرارة 

يف فصل الصيف.
عالي  غذائي  مصدر  التمور  وتشكل 
وميكن  والتداول  النقل  سهلة  القيمة 
تستهلك  العام،  مدار  على  تتوفر  أن 
العديد  يف  وتدخل  مصنعة  أو  طازجة 
من الصناعات التي متثل قيمة مضافة، 

األخرى  لالستخدامات  باإلضافة 
املنزلية  الصناعات  يف  النخلة  ألجزاء 

والتقليدية.
املوروثات  من  بالكثير  السودان  ويذخر 
املنتجة  اليدوية  والصناعات  الشعبية 
من النخيل، والتي يحترفها السودانيون 
صون  يف  رئيسياً  دورا  احملاكاة  وتلعب 
ونقل املهارات اليدوية املتوارثة من جيل 

إلى آخر.
 وقد استفاد السودانيون من كل أجزاء 
إنتاج  من  بالتمكن  النخيل،  شجرة 
منها،  املتميزة  التقليدية  الصناعات 
اليدوية  الصناعات  أهم  أن  وجند 
عن  عبارة  وهو  السعف  من  تصنع 
النخيل،  جريد  من  مستخرجة  ألواح 
ونعومة  رقة  أكثر  شرائح  إلى  تفصل 
ويلّون بعضها باألصباغ املعروفة شعبياً 
يف  تستخدم  الصبغة،  أو  )التفتة(  بـ 
واملصالي(،  )البروش  السجاد  صناعة 
حافظات  أو  )القفاف(  السالل  أو 
منه  تصنع  كما  )مشلعيب(،  الطعام 
أغطية لألطعمة )أطباق( باإلضافة إلى 
)طواقي القش( غطاء للرأس وواقي من 
مقشاشة  جمع  و)املقاشيش(  الشمس، 
إلى  اجلريد،  من  تصنع  مكنسة  وهي 
جانب الكثير من االستخدامات األخرى 

التي ال حصر لها.
الدقة  على  السعف  صناعة  وتعتمد 
صناعة  يف  جلياً  وتتضح  واإلتقان، 
والتي  السعف  مفارش  أي  البروش 
واألحجام  األشكال  مختلفة  جندها 
بصناعتها  يقوم  مختلفة،  وظائف  ولها 
احلرفيون ببراعة تبدأ بضفيرة السعف 
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كلمة  وهي  "بالقديقة  يعرف  ما  لعمل 
قواديس  ربط  مكان  على  يطلق  نوبية 
الساقية، وهو اسم مستعار يطلق على 

لفة ضفيرة السعف للتشابه بينهما.
ويرتبط البرش بدورة حياة اإلنسان من 
امليالد وحتى املمات، حيث يُفرش البرش 
األحمر للمرأة النفساء لترقد عليه بعد 
الوالدة، والطفل املختون أيضا يُفرش له 
البرش األحمر، وعند الزواج البد من أن 
ليلة  يف  للعريس  األحمر  البرش  يُفرش 
عليه،  ليجلس  "العنقريب"  على  احلناء 
الذي  العنقريب  على  يُفرش  وكذلك 
طقوس  ألداء  العروسني  عليه  يجلس 
"اجلرتق". وللون األحمر داللة معتقدية 
األحمر  اللون  أن  إلى  تشير  الثقافة  يف 
املتويف  يحمل  ثم  الشفاء)9(.  يف  يساعد 
سرير  عن  عبارة  وهو  "العنقريب"  على 
األبيض  البرش  عليه  مفروش  خشبي، 

الذي يعرف "ببرش الَعَوجة".
وهناك برش الصالة وهو مستطيل الشكل 
أو دائري يسمونه "التَبُروقة او التََقروُقة" 

كما 
برش  هناك 

مثقوب  آخر  دائري 
النُطع  يسمونه  الوسط  من 

)حمام  وهو  للدخان  النساء  وتستخدمه 
قبل  املرأة  تستخدمه  شعبي(  بخار 
عرسها بأيام وهناك برش طويل وكبير 
يسمونه "السباتة" يستخدم يف املناسبات 
اجلماعية وتستخدم أيضا يف مناسبات 

الزواج، حيث ترقص فوقه العروس)10(.
أما البُروش الطويلة التي يتراوح طولها 
أمتار فيستخدم  إلى سبعة  ما بني ستة 
ويف  باملساجد،  الصالة  يف  النوع  هذا 
الطرقات  يف  رمضان  إفطار  موائد 
يف  العلم  حلقات  ويف  اإلفطار(  )برش 

خالوي حتفيظ القرآن.
حلفظ  تستخدم  أداة  املشلعيب  وميثل 
احلفظ  أجهزة  ظهور  قبل  الطعام 
على  النخيل  سعف  من  يصنع  احلالية، 
كرة  مرمى  بشبكة  أشبه  شبكة  شكل 

ال  حتى  قعره  على  فتحة  بدون  السلة 
عن  بعيداً  حفظه  يراد  ما  منه  يسقط 
املتناول، وغالباً ما تكون ثالثية احلوامل، 
تشد إلى أعلى باحلبال وتعلق يف مكاٍن 
األماكن  تنتشر يف  املطبخ،  عاٍل كسقف 

النائية حتى اآلن.
أما املَقاْشِيـش "املكانس" التزال تستخدم 
وسهولة  حملها  املنازل خلفة  نظافة  يف 
ان  بعد  املُقَشاَشة  وتصنع  بها  التنظيف 
يشقق السعف ويستخرج منه )احلنقوق( 
ثم  ربطتني  ويربط  القوي  السعف  وهو 
يشرح الي رقائق ناعمة تسمي )النتاية( 
يتجاوز  ال  واحد  مستوي  يف  وتقطع 
وأصبحت  شكلها  وتطور  مترا  طولها 
النظافة  ليتم  طويلة  عصا  علي  توضع 

بها.
يبلغ  صغيرة  قطعة  وهي  والَقرَقِريبْة 

الطبق

املشلعيب
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من  تقطع  بوصات،  ست  حوالي  طولها 
النخيل  شجرة  للحاء  السفلي  اجلانب 
نوع  صنع  أي  الكسرة(  )لعواسة  أداة 
العجني  من  يصنع  السوداني  اخلبز  من 
تصدر  ألنها  بذلك  وسميت  املخمر، 
صوتاً أثناء املسح لترقيق العجني، أشبه 

بقرقرة املاء)11(.
شريف  محجوب  الشاعر  ويصف 

الَقرَقِريبْة بكلمات رائعة قال فيها: 
الَقرَقِريبْة قريبة يف إيدك فراشة تدور

والهبابة والعرق البنقط ذى قمرية فوق 
السور

تغازل يف الضحى النقاع
ال كراس وال سبورة

ال تقرير سمح رقاكى ال دبورة
حتيى تعيشى ال مقهورة

وال منهورة
وال خاطر جناك مكسور

بل مستورة 
من  يصنع  ليفي  غطاء  فهو  الَطبْق،  أما 
الطعام،  لتغطية  ويستخدم  النخيل  سعف 
ليصبح  راقي  وفن  جميل  بأسلوب  ويزين 
لوحة بذاته له مسميات عديدة، ويف دارفور 
جند )الريكة( وهي عبارة عن طبق يوضع 
األطباق يف  تستخدم  )الكسرة(  اخلبز  فيه 
مراسم الزواج حيث توضع به عطور الُعرس 
لتقدمي  ويستعمل  جميلة،  بأشكال  ويزين 

احللوي واملكسرات يف مراسم اجِلرتْق.
صغيرة  قاعدة  عن  عبارة  والُوَقايَة 
النخيل  سعف  من  مصنوعة  مستديرة 
"اجلبنة"  إلسناد  أخاذ  بجمال  ومزينة 
القهوة،  لصنع  الفخار  من  وعاء  وهو 
)األشميق(  اجلبنة  فوهة  على  ويوضع 

والَهبَابَة  القهوة.  لتصفية 
مبقبض  يدوية  مروحة 

خشبي وبدونه أحياناً، 
سعف  من  مصنوعة 
تستخدم  النخيل، 
قدح  جانب  إلى 
جلب  يف  النار 
الهواء وتبريد اجلو 

الذباب خالل  وطرد 
الصيف واخلريف.

مصنوعة  سلة  والُقَفة، 
بأحجام  النخيل  سعف  من 

حلمل  تستخدم  مختلفة، 
اخلضروات  من  املنزلية  األغراض 
واللحوم وغيرها، كما تصنع من السعف 
" شنط اليد" حلمل إحتياجات الفتيات.

النخلة في األدب السوداني 

األدب  يف  التمر  نخيل  معنى  جتلى 
السوداني عامة، وتفرد األديب والقاص 
صالح  الطيب  السوداني  العاملي 
مبجموعة قصص قصيرة بعنوان )نخلة 
على اجلدول( القصة من بواكير اإلنتاج 
دينية؛  نزعة  وفيها  للكاتب،  األدبي 
الفرد  تلقي الضوء على شخصية  حيث 
اهلل  على  يتوكل  الذي  البسيط،  الريفي 
عن  فيها  ويتحدث  الفرج،  يتم  حتى 
أما  القرويني،  مع  اإلقطاعيني  عالقة 
قصة "حفنة متر" وهي ضمن مجموعة 
شاب  قصة  تتناول  فإّنها  القصص، 

سوداني خسر أرضه.
الطيب  طارق  والقاص  الروائي  ويبدع 
تروى  التي  النخيل"  "بيت  رواية  بكتابة 
حكاية البالد قبل العباد، وتأخذك الرواية 

سودانية؛  بيئة  إلى  املضطرد  منّوها  يف 
تفاصيلها تتصل بأوضاع البالد ونزاعاتها 
وأجهزة  احلكومات  وتورط  الداخلية، 

السلطان يف ايقاد احلروب املتتالية.
ويف الشعر العامي خطت أنامل الشاعر 
قصيدة  حميد  سالم  احلسن  محمد 
)النخلة( التي تغنى بها املوسيقار محمد 
والتي جتول معانيها حول شموخ  وردي 

وصمود النخلة:
النخلة ما بترجى الصباح 

والطيب الصابر سنني 
راجيها باكر حقو راح 

ال فك دين ال سد جوف 
رزقو املعلق يف الصبيط 
مشهادو أصبح بني بني 

النخلة ما بترجى الصباح 
لكن ضراعا يف البلد 

عارف عروق النخلة وين 
خابر صمودا املن متني

ويأتي األدب النسوي يف املقدمة لتناوله 

الريكة
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النخيل،  شجرة  عن  مميزة  ملساحة 
فنجد من أميز كتابات، الكاتبة الروائية 
القصصية  املجموعة  بثينة خضر مكي، 
املُتغيرات  تتناول  وهي  واملعنى(  )النخلة 
السودان  يف  حتدث  التي  االجتماعية 
األخيرة  الفترة  خالل  به  مرت  والتي 
واجتماعية  عقائدية  ُمتغيرات  ومنها 
صدرت  كما  كبيرة،  بدرجة  وإنسانية 
مجموعة  الشيخ سالمة  سلمى  للقاصة 

قصصية بعنوان )ابن النخيل(.
الرحمن،  عبد  خالدة  الشاعرة  واحتفت 
بقصيدة  أمدرمان  الوطنية  بالعاصمة 
أوردت  أمدرمان  بعنوان، عرس  عصماء 

فيها النخيل بقولها: 
يا أمنا أمدرمان سليلة العز

ويا بت اخلليل الرابضة يف كرري العظيم
شايل معاك الهم تقيل

بشخاليب  لونك  يضوي  المعة  قبة  يا 
النخيل)12( 

يا درة يف بيت اخلليفة
وشوكة يف قلب الدخيل

يا طابية شامخة وقيمة راسخة
ورنة يف أوتار خليل

فيك البطل عبد اللطيف
مقدام وقاهر مستحيل

وميثل التمر يف األدب والشعر السوداني، 
جوع  رمق  لسد  واملعني  لالكتفاء  رمز 
الكادحني،  السودانيني  من  البسطاء 
الشاعر  أغنية  كلمات  يف  ذلك  وجند 
الفنان  بها  تغنى  والتي  النور  مجدي 

مصطفى سيد أحمد:
الناميني  يا  َجمرة  عليك  القابضني  يا 

بدون مَترة 

أقمار الضواحي النور
راجع  حلم  على  يصُحو 

يكتبو يف الفضاء الشاسع
واسع،  بوطن  يحلموا 
ووطن  واحد  وطن 

شاسع وطن واسع
ال محزون وال مهموم ال 

مسجون وال محموم
األحوال  ضاقت  ومهما 

أكيد قلم الظلم مكسور

المراجع:
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2- مركز الدراسات واألبحاث العلمانية 

احلضارة  يف  املرأة  العربي،  العالم  يف 
النوبية يف السودان الوسيط، تاج السر 
http://www.ssrcaw.  2017 عثمان 

org

السودان  بغرب  التراث  دراسات يف   -3

http://   /3 محمد  يحيى  سليمان   -
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العادات  4- بروفسير عبد اهلل الطيب، 

)النيلي(،  النهري  السودان  يف  املتغيرة 
ترجمة محمد عثمان مكي، دار املصورات 

للنشر، اخلرطوم 1985، ص 19
جمال  الفضل  أبو  العرب،  لسان   -5

منظور(،  )ابن  مكرم  بن  محمد  الدين 
2003م، اجلزء  النشر:  دار صادر، سنة 

الرابع، ص 46
6- التاريخ الشفوي، مقاربات يف احلقل 

)املجلد  األنثروبولوجي  االجتماعي 
العربي  املركز   ،455 صفحة  الثاني(، 

السياسات، مجموعة  ودراسة  لألبحاث 
من املؤلفني 2015 

والتغذية،  للغذاء  العربية  املجلة   -7

الغذائية  اخلصائص  البحرين، 
 39- ص   ،38 العدد  للتمر،  والوظيفية 

2017

8- العادات املتغيرة يف السودان النهري 

- املرجع السابق- ص 25
اهلل،  عوض  الرحمن  عبد  أسعد   -9

املفارش السعفية )البروش( يف املوروث 
الشمالية:  باملنطقة  السوداني  الثقايف 
البرش األبيض والبرش األحمر منوذجاً، 
مجلة الثقافة الشعبية، العدد 36، املنامة 

2017، ص 153

10- عبد املطلب الفحل، هندسة شعبية، 

األول،  العدد  السوداني،  املهندس  مجلة 
اخلرطوم 2006، ص 80

السودان  يف  املتغيرة  العادات   -11

النهري، املرجع السابق، ص73
وهي  شخاليب:  وجمعة  الشخلوب   -12

العرجونة وينمو  تتدلى من  فروع رفيعة 
عليها التمر مباشرة.

الهبابة



مساهمة نخلة التمر في درء 
الكوارث ونزع فتيل الحروب

يقول رسول اهلل صلى اهلل علية وسلم "بيت ال تمر فيه جياع أهله" كما الزم التمر رسولنا الكريم في حياته 
العامة، فالتمور كما هو معروف عنها أنها غذاء كامل ويمكن لإلنسان أن يعيش فترة طويلة من عمره على 
البلح والماء واللبن ويقول العلماء ثالث تمرات هي وجبة كاملة وسبع بلحات على الريق شافية من األمراض، 
أنت مسافر أو في مكان العمل بضع تمرات هي "زاد المسافر وعصمة المقيم" وقالت األعراب أن نخلة التمر 

بها 350 فائدة لإلنسان.

عماد إدريس فضل المولى
sudanese.datepalm.society@gmail.com

املدير التنفيذي
جلمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية

شـــرح  نحـــاول  عندمـــا 

الغذائي  "األمـــن  جملة 

أن  نجـــــد  المســـــتدام" 

النخلـــة يمكن أن تكون 

لالســـتقــــرار  مصـــــدرًا 

النفســـــي والغـذائـــــي 

والبيئــــي وهــــي تدــــل 

علـــى وجـــود اإلنســـان 

وجــدت أينمــــا 
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عدسة: علي بن عبداهلل العبد اللطيف

مساهمة النخلة في تنقية األجواء

اجلنـــة يف اللغـــة هـــي احلديقـــة وارفـــة 
ـــا  ـــوع، تتخلله ـــرة الثمـــر املتن الظـــالل كثي
ميـــاه نقيـــة صاحلـــة للشـــرب والســـقي 
وقطعـــه  اإلنســـان  تســـع  ممتـــدة، 
الصالـــح  احليـــوان  وتســـع  اجلائـــر 
واملفيـــد وكذلـــك الطيـــور وكل الكائنـــات 
األشـــجار  مـــن  تتخـــذ  التـــي  احليـــة 
غـــذاًء ومســـكناً ورزقـــاً حـــالالً طيبـــاً 
ومبـــاركاً، مـــن كل هـــذا وذاك أخـــذت 
النخلـــة أهميتهـــا واحتلـــت مكانتهـــا بـــن 
ـــي تشـــكل مصـــدراً لألمـــن  األشـــجار الت
نحـــاول  وعندمـــا  املســـتدام  الغذائـــي 

جملـــة  شـــرح 

جنـــد  املســـتدام"  الغذائـــي  "األمـــن 
أن النخلـــة ميكـــن أن تكـــون مصـــدراً 
لالســـتقرار النفســـي والغذائـــي والبيئـــي 
اإلنســـان  وجـــود  علـــى  تـــدل  وهـــي 
أينمـــا وجـــدت، ميكـــن أن متنـــع الرجـــل 
ــاء  ــاً عـــن الـــكأل واملـ ــوال بحثـ مـــن التجـ
ونحـــن يف الســـودان ومحيطـــه العربـــي 
واالفريقـــي ميكـــن أن نضيـــف إلـــى هـــذه 
النخلـــة  لهـــذه  فائـــدة  أكبـــر  الفوائـــد 
واالقتتـــال  احلـــروب  متنـــع  أن  وهـــي 
ــي  ــاف التـ ــراف واألريـ ــل يف األطـ املفتعـ
االقتصـــاد،  عافيـــة  تكتمـــل  بعافيتهـــا 
علينـــا أن نتخيـــل املســـاحة مـــن حـــدود 
تشـــاد إلـــى أواســـط 

الســـودان  اليوجـــد بهـــا أي نـــوع مـــن 
هـــي فرصـــة  بالتالـــي  احليـــاة  أنـــواع 
لزراعـــة أشـــجار نخيـــل التمـــر علـــى 
أمـــن  لتكـــون عنصـــر  املســـافة  طـــول 
غذائـــي وأمانـــي مهنـــي وعيـــش مشـــترك 

للنـــاس. اقتصـــادي  واســـتقرار 

عافية االقتصاد في تنمية الريف 

مـن   50% تشـكل  التـي  األراضـي  تعتبـر 
الميكـن  كبـرى  صحـراء  السـودان  رقعـة 
أن يسـتقر فيهـا إنسـان إال بوجـود شـجرة 
األمـن الغذائـي املسـتدام والتـي وكمـا هـو 
معـروف عنهـا أنها قاهـرة الصحراء وهي 
مقولة شهيرة للمغفور له بإذن اهلل الشيخ 
زايـد بـن سـلطان آل نهيـان عليـه الرحمـة 
اإلمـارات  صحـراء  قهـر  بالفعـل  والـذي 
املـاء،  قلـة  رغـم  النخيـل  بزراعـة 
اسـتطاع الشـيخ زايد عليه الرحمة 
جنـات  الصحـراء  مـن  يجعـل  أن 
مـن نخيـل سـاهمت بشـكل كبيـر 
االمـارات  اإلبـل يف  اسـتقرار  يف 
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الكبـرى  الصحـراء  يف  اإلبـل  أكثـر  ومـا 
واحلـوض النوبـي، ماأحوجهـم لالسـتقرار 
وجلنـات جتـري مـن حتتها األنهار ويحفها 
البينيـة  الزراعـات  وتتخللهـا  النخيـل 
النسـانهم وحيوانهـم ولشـجرة هـي )رافـد 
للغـذاء والبيئـة واجلمـال( وقتهـا ال ميكـن 
لنفـر أو جماعـات وأن يشـقوا الصحـراء 
اآلمنـة بأهلهـا العامـرة بواحـات نخيلهـا، 
املهنـدس  الباحـث  أعدهـا  دراسـة  ويف 
املوسـمية  )املـدن  باسـم  عثمـان  حذيفـة 
لرعـاة اإلبـل( هـذه الدراسـة قامـت علـى 
مـن  النخيـل  زراعـة  أساسـها  مـدن  بنـاء 
الباحـث  وراهـن  املوسـمية  املـدن  حـول 
التقليـل مـن  املـدن يف  علـى جـدوى هـذه 
االحتـكاكات بـن الرعـاة واملزارعـن، كنـا 
احليـاة  أوجـد  النخيـل  أن  نقـول  وقتهـا 
وجـاء  الصحـراء  وقهـر  اجلـوع  وكافـح  عدسة: بندر فهد عبد العزيز الجلعود

ما أكثر اإلبل في 

الصحراء الكبرى 

والحوض النوبي، 

ماأحوجهم لالستقرار 

ولجنات تجري من تحتها 

األنهار ويحفها النخيل 

وتتخللها الزراعات 

البينية إلنسانهم 

وحيوانهم ولشجرة

هي )رافد للغذاء 

والبيئة والجمال(
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بـن  وباعـد  املسـتدام  الغذائـي  باألمـن 
الرعـاة واملزارعـن ومنـع ويـالت احلـروب 
وأتـى بجنـات السـالم. عليه فإن السـودان 
املهـدد  العالـم  غـذاء  سـلة  بأنـه  يفتخـر 
املـواد  أسـعار  ارتفـاع  ظـل  يف  باجلـوع 
أو  املباشـر  االسـتخدام  ذات  الغذائيـة 
املباشـر  باسـتخدامها  فالتمـور  املصنعـة 
ميكـن أن تكافـح اجلـوع وتقلـل مـن أسـعار 
املـواد الغذائيـة األخـرى وجسـم اإلنسـان 
أيضـاً  التمـر  يف  يحتاجـه  مـا  كل  يجـد 
البديلـة  الطاقـة  إنتـاج  إلـى  العالـم  يتجـه 
مـن احلبـوب وقصـب السـكر والتمـور مما 

يـؤدي إلـى اسـتهالك آخـر للتمـور كمـا هو 
معلـوم فـإن التمـور بهـا نسـبة كبيـرة مـن 
عليـه  البديلـة،  الطاقـة  )االيثانـول(  مـادة 
التـي  األراضـي  كل  اسـتثمار  مـن  البـد 
األخـرى  احملاصيـل  لزراعـة  تصلـح  ال 
ماعـدا زراعـة نخلـة التمـر حتـى تسـتطيع 
كغـذاء مباشـر وتصنيـع  التمـور  توفـر  أن 
غذائـي وطاقـة بديلـة، فالتمـر موصـى بـه 
منـذ القـدم واآلن السـودان يعلـن النهضـة 
مسـتورد  مـن  وجهتـه  لقلـب  الزراعيـة 
للغـذاء إلـى مصدر للغـذاء والتمر حتتاجه 
األمـن  شـجرة  ألنـه  لالسـتقرار  افريقيـا 

الغذائـي املسـتدام وحتتاجـه آسـيا جنوبـاً 
أثنـاء  اجلـوع  ملكافحـة  وغربـاً  وشـرقاً 
فهـو  العربـي  العالـم  ويحتاجـه  الكـوارث 
ال  وطاقـة  كغـذاء  القـادم  العـرب  بتـرول 

عنهـا. غنـى 
نخلـة  مليـار  يـزرع  أن  للسـودان  ميكـن 
يف  الكبـرى  املشـاريع  قنـوات  علـى 
فيـايف  ويف  والرهـد،  وكنانـة،  اجلزيـرة. 
ودهاليـز  والصحـراء  الشـمالية  الواليـة 
دارفـور ورمـال كردفـان ونهـر النيـل ويف 
البحـر األحمـر الـذي أكـدت الدراسـات 
أن أرضـه وطقسـه أكثـر مالءمـة لزراعـة 
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النخيـل وإنتـاج التمـور ومـا أحـوج أهلنـا 
ومـا  التمـر  نخلـة  حملصـول  الشـرق  يف 
أحـوج أهـل السـودان لإلعمـار ولـو عـم 
النخيـل يف كل دارفـور كمـا يف وادي كتـم 
فيـايف  زرعنـا  ولـو  احلـرب،  قامـت  ملـا 
الصحـراء الكبـرى بالنخيـل ملـا اسـتطاع 
العاصمـة،  إلـى  الوصـول  احلـرب  دعـاة 
ولـو زرعنـا النخيـل يف األريـاف ملـا رحـل 
النـاس إلـى املـدن بحثـاً عـن االسـتقرار، 
علـى  يعتمـدون  الذيـن  إلـى  والناظـر 
إلـى  يهاجـرون  اقتصادهـم  يف  التمـور 
مائـة  منـذ  الكبـرى  واملـدن  اخلرطـوم 
عـام ويطيـب لهـم املقـام يف هـذه املـدن 
عليهـا  جـار  التـي  املسـاحات  لضيـق 
النيـل  وغدرهـا  الصحـراوي  الزحـف 
يف رحلـة بحثـه عـن مجـراه إلـى مصبـه 
منعشـاً  املتوسـط  البحـر  خضـم  يف 
مـن  يقـول:  وكأنـة  الكبـرى  الصحـراء 
غيـري يسـتطيع شـق هـذه الفيـايف إلـى 
التكاتـف  علينـا  وجـب  عليـه  املصـب، 
مـن أجـل عيـش كـرمي مطلـوب والتعـاون 
علـى درء املخاطـر والكـوارث واحلـروب. 
ال يتأتـى إال إذا قامـت الدولـة بواجبهـا 
وقبلهـا املواطـن بـكل تنظيماته املجتمعية 
واملدنيـة والعسـكرية وأنظمتـه الصغـرى 
والكبـرى وروابطـه املتجانسـة واملتآلفـة، 
لـذا مـا أحـوج اإلنسـان إلـى عـون أخيـه 
العيـش  عـن  بحثـه  رحلـة  يف  اإلنسـان 
األمـن  أولـه  الكـرمي  فالعيـش  الكـرمي 
العيـش  رغـد  وثالثـه  االسـتقرار  وثانيـه 
ورابعـه احلصول علـى املتطلبات اليومية 
السـودان  يف  فاحلـروب  عنـاء.  بـدون 

احللـول. بهـا  والتمـور  مفتعلـة 

باإلشـارة إلـى مـا ذكرنـا آنفـاً يف دراسـة 
املهنـدس حذيفـة )املـدن املوسـمية لرعاة 
اإلبـل( هـذه الدراسـة تقـول مجملهـا أن 
االحتـكاك يف دارفـور سـببه عـدم وجـود 
وهـذه  والبقـارة  لألبالـة  موسـمية  مـدن 
نخيـل  مـزارع  تكـون  أن  ميكـن  املـدن 
وأعـالف والتـي مـن شـأنها أن تقلـل مـن 
سـير الرعـاة بحثـاً الكالء واملـاء لدوابهم.
هـل هنـاك طعام أزكـي من طعام اختاره 
عليـه  اهلل  صلـى  املصطفـى  احلبيـب 
إلـى  يصـل  طعـام  هنـاك  هـل  وسـلم؟ 
اإلنسـان بسـهولة ويـؤدي كل األغـراض 
أكثـر  طعـام  هنـاك  هـل  التمـر؟  غيـر 
وهـل  التمـور؟  مـن  ثمنـاً  وأقـل  فائـدة 
أسـهل  اليـد  متنـاول  يف  إغاثـة  هنـاك 
التالفـة  اإلغاثـات  وملـاذا  التمـور؟  مـن 
إلـى أهلنـا والتمـور ميكـن أن توضـع يف 

العراء ملدة عام ال تقل قيمتها الغذائية؟ 
وميكـن أن تـوزع علـى احملتاجـن لهـا يف 
لتكـون  يزرعونهـا  أن  وميكـن  أماكنهـم 
لهـم كبديـل لإلغاثـات  أمنـاً واسـتقراراً 
وليسـت  عليـا  ويدهـم  ُمـالكاً  ويكونـون 
العريـض  حلمنـا  فـإن  عليـه  ُسـفلى، 
بـه  السـودان  يف  شـبر  كل  يكـون  أن 
واحملبـة  باالسـتقرار  لينعـم  متـر  نخلـة 
ومـا  وسـهولته  العيـش  ورغـد  والسـالم 
بنفسـه  نفسـه  إلطعـام  اإلنسـان  أحـوج 
وحفـظ قوتـه دون عنـاء، فالتمـر سـهل 
التخزيـن كمـا هـو سـهل الهضـم وسـهل 
يف خدمتـه وال يشـغل مسـاحة كبيـرة يف 
املنـزل  داخـل  يـزرع  أن  ميكـن  األرض، 
وعلـى  الطريـق  حافـة  وعلـى  وخارجـه 
أن  وميكـن  والقنـوات  املـزارع  أطـراف 
كثيفـة  وغابـات  مسـتقلة  حقـوالً  يكـون 
لألجـواء  وملطفـة  واقيـة  وأحزمـة 
لألحاسـيس  وملهمـة  للسـرور  وباعثـة 
وكـم مـن شـاعر أخـذ مـن النخلـة مثـاًل 
شـبهها  شـاعر  وكـم  اجلميلـة  للمـرأة 
بـاألم الـرؤوم وكـم عالـم وصفهـا بأنهـا 
وكـم  مراحلهـا،  كل  باإلنسـان يف  أشـبه 
مـن باحـث وضـع قلمـه وهـو يف حيـرة 
مـن أمـره عندمـا وجـد أن لقـاح النخيـل 
بـه رائحـة مطابقـة لرائحـة منـي الرجـل 
وزاد غرابـة عندمـا علـم أنهـا خلقت من 
أبونـا آدم وخلـت دهشـته عندمـا  طـن 
اهلل  كرمهـا  النخلـة"،  "عمتـه  أنهـا  علـم 
عندمـا ذكرهـا يف القـرآن يف أكثـر مـن 
عشـرين موضعـاً وشـرفها خـامت األنبياء 
واملرسـلن عندما اختارها طعاماً له يف 
حلـه وترحالـه واختـار جزعهـا منبراً له.

هل هناك طعام أكثر 

فائدة وأقل ثمنًا من 

التمور؟ وهل هناك 

إغاثة في متناول اليد 

أسهل من التمور؟

كرم اهلل النخلة

عندما ذكرها في 

القرآن في أكثر من 

عشرين موضعًا
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رثاء 
النخلة

ُقل للذي هجرني يومًا
حتما سترجع إلّي يومًا

وتدرك أنني ثروة ال تزول
وأنني أِرُث األرض بعد البترول
ُكنُت الزاد والميعاد ألجدادك

فهل يبقى من الذكرى شيٌء ألحفادك
ُخِلقت ألبسط رأسي إلى السماء

لكنك َجِهلت وشأجبرتني على االنحناء
للعطش واإلهمال تركتني

وبين القطع والحرق ما خّيرتني
ُقل للذي سلبني ُخضرتي

ما عاش ِنْسلُك لو ال ثمرتي
أنا النخلة من طينة آدم

أنا النهضة للجيل القادم

فتيحة الشرع
إعالمية وشاعرة من اجلزائر
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شجرة النخيل في الموروث 
الشعبي »العقباوي«

المملكة األردينة الهاشمية

)أيلوت(  القديم  العقبة  المدينة منذ نشوئها فكان اسم  تراث أهل  العقبة حيزا وافراً من  النخلة في  احتلت 
تعني )شجرة النخيل المقدسة( مما يوحي أنها كانت تعج بشجر النخيل وغيره حتى اشتهرت به وأطلق عليها 

هذا االسم تأكيداً وتكريمًا لهذه الشجرة.
وقد دلت المكتشفات األثرية في تل الخليفي في العقبة جنوب المملكة األردنية الهاشمية، على وجودة 
النخيل واستعماله على نطاق واسع قبل أكثر من خمسة آالف عام، حيث عثر على ليف النخيل وسعف النخيل 
وبقايا سالل وآثار حصر من السعف ملونة وحبال مصنوعة من نسيج النخيل يعتقد أنها تدل على استخدامها 

في صناعة القوارب. 

ابراهيم الفراية
كاتب صحفي

جريدة الدستور األردنية، العقبة

يتمنطق ساحل العقبة 

بنطاق أخضر من النخيل 

يفصل بين صفاء الماء 

األزرق وبريـــق الرمـــــال 

البيضاء
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النخلة هوية العقبة وشعارها 

يتمنطـق  والهويـة  الصـورة  حيـث  فمـن 
سـاحل العقبـة بنطاق أخضـر من النخيل 
وبريـق  األزرق  املـاء  صفـاء  بـن  يفصـل 
طـول  علـى  ممتـداً  البيضـاء  الرمـال 
السـاحل، وهـذا النطـاق األخضـر أصبـح 
هويـة املدينـة، وأهـم مالمـح شـخصيتها 
التي تتميز بها عن سـائر املدن وشـعارها 

الـذي تعـرف بـه.
أو  العقبـة  وصـل  أنـه  الزائـر  ويعـرف 
عندمـا  عمـان  مـن  قادمـاً  منهـا  اقتـرب 
يتـراءى لـه نخيلهـا، فهو أول من يسـتقبله 
وآخـر مـن يودعـه، فعلـى مدخـل املدينـة 
نخـالت  هنـاك  تقـوم  كانـت  الشـمالي 
تسـمى )نخلـة مسـمح( يسـتظل املسـافر 
رحلـه  فيصلـح  املدينـة  يدخـل  أن  قبـل 
وهندامـه ويهيـئ نفسـه ملقابلـة مضيفيـه 
النخـالت  تلـك  كانـت  وكـم  العقبـة،  يف 
ميعـاد األحبـة وملتقـى اخلـالن ومجالـس 

اخلصومـات. وفـض  القضـاء 
أمـا الزائـر مـن الغـرب فـأول ما يسـتقبله 

)نخيـل السـاقية( فينـزل هنـاك ويغتسـل 
ويشـرب مـن مـاء البئـر ويـأكل مـن متـر 
النخيـل ويربـط دابتـه ثـم يدخـل املدينـة 
العقبـة  مودعـاً  ويعـود  حوائجـه  يقضـي 

ونخيلهـا.
أمـا القـادم بحـراً فـأول مـا يلـوح لـه مـن 
ومهلـاًل  بـه  مرحبـاً  نخيلهـا  هـو  العقبـة 
عنـد سـفره، حتـى  لـه  ومودعـاً  بقدومـه 
الصيـد  لرحلـة  يتجهـز  الـذي  الصيـاد 
حتـت  ويضعهـا  وشـباكه  متاعـه  يحمـل 
نخلتـه انتظـاراً لزمالئـه يف رحلة الصيد، 
وإذا مـا انطلـق مـع زمالئـه بسـفينته يف 
عـرض البحـر تلفـت نحـو الشـاطئ فـإذا 
نسـيم  مـع  لـه  يتراقـص  النخيـل  بسـعف 
البحـر كأنـه يودعـه ملوحـاً بيديـه لتكـون 
النخلـة آخـر مـن يودعـه مـن أهلـه عنـد 
ذهابـه لرحلـة صيـده، وإذا مـا عـاد مـن 
صيـده بـدت لـه النخلـة مـن بعيـد ملوحـة 
لـه بسـعفها كأنهـا ترقـص طربـا وفرحـا 

بعودتـه. 

»نخالت مسمح« شمال 

العقبة كانت ميعاد 

األحبة وملتقى الخالن 

ومجالس القضاء 

وفض الخصومات

نخيل العقبة آخر من 

يودع الصياد من أهله 

عند انطالقه في 

البحر، وإذا ما عاد من 

صيده بدت له النخلة 

من بعيد ملوحة له 

بسعفها كأنها ترقص 

طربًا وفرحًا بعودته
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النخلة حياة )العقباوي( ورأس ماله 

وشاهدة أفراحه وأتراحه

ـــة  ـــة يف تـــراث أهالـــي العقبـــة مكان وللنخل
متميـــزة وفقـــاً للباحـــث عبـــد اهلل كـــرم 
ســـويداء  يف  تتربـــع  فهـــي  املنـــزالوي.. 
قلوبهـــم وأعمـــاق نفوســـهم، وهـــي هويتهـــم 
ورمـــز وجودهـــم، بهـــا يتفاخـــرون ولهـــا 
يعملـــون منهـــا يأكلـــون وبهـــا يتغزلـــون، 
مـــن حيـــاة  جـــزًء  النخلـــة  كانـــت  لقـــد 
بـــل هـــي والبحـــر حياتـــه  )العقبـــاوي( 
ـــا  ـــاوي( بزراعته ـــف )العقب ـــم يكت ـــا، فل كله
يف بســـتانه الـــذي كان يســـميه احلفيـــرة 
بـــل زرعهـــا يف وســـط بيتـــه كأنهـــا ابنتـــه 
ــه،  ــماء بناتـ ــميها بأحـــب أسـ ــل كان يسـ بـ

فيناديها صبحة أو زهرة أو سلمى.
وأحـب الصيـاد )العقبـاوي( النخلـة فهـي 
صيـده  يف  ورفيقـه  سـفره  يف  أنيسـه 
ألنهـا طعامـه ومتاعـه فهـو يحمـل بعضـاً 
منهـا مـن متـر وحبـال وسـالل. وعندمـا 
فـأول  صيـده  رحلـة  مـن  الصيـاد  يعـود 
عندهـا  ينـزل  حيـث  نخلـه  يسـتقبله  مـا 
احليـاة  بأعبـاء  ويلقـي  حتتهـا  ويجلـس 
وعنـاء السـفر حتـت ظلهـا قبـل أن يصـل 
ويناجيهـا،  وتناجيـه  فيحتضنهـا  بيتـه، 
ويعلـق عليهـا حاجياتـه مـن شـباك ومتـاع 
كأنـه يسـتأمنها علـى متاعـه فتحرسـه لـه 
وحتفظـه وحتميـه حلـن عودتـه للصيـد 
الصيـادون  اقتسـم  وكـم  جديـد،  مـن 
شـاهدة  فكانـت  ظلهـا  حتـت  صيدهـم 

قسمتهم وحافظة سرهم.
ويف املسـاء يكـون الصيـاد قـد باع صيده، 
واغتسـل مـن عنـاء سـفره واطمـأن علـى 
أقرانـه  مـع  فيجتمـع  وأهلـه،  أحبائـه 
وأصحابـه حتـت النخيـل قبالـة الشـاطئ 
ويسـند ظهـره إلـى جذعهـا، ثـم يحدثهـم 
عن رحلة صيده وقصص البحر وأهواله 
ومخاطـره، ويف تلـك األثنـاء يقـوم أحـد 
السمسـمية  علـى  بالعـزف  الصياديـن 
والصيـد،  البحـر  مبواويـل  والصـدح 
ضحكاتهـم  الصياديـن  أصـوات  فتعلـوا 
علـى أنغـام السمسـمية وخفقـات أمـواج 
البحـر ورقصـات سـعف النخيل، ثم يقوم 
صيـاد آخـر بإيقـاد النـار وشـوي السـمك 

للمتسـامرين.
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النخلة رمز الخير وشعار البركة 

وإشارة الترحيب واإلكرام

لذلـك  بالنخـل  العقبـة  أهالـي  ويتفـاءل 
ومنازلهـم  شـوارعهم  يزينـون  تراهـم 
وأفراحهـم  أعيادهـم  يف  النخـل  بسـعف 
أن  العـادة  جـرت  وقـد  ومناسـباتهم، 
منصـة  علـى  النخـل  سـعف  ينصـب 
وعلـى  )اللـوج(،  األفـراح  يف  العروسـن 
احتفـاالت  يف  والبيـوت  األزقـة  مداخـل 
اخلتـان. كمـا يعتبر أهالـي العقبة النخيل 
واملسـافر،  بالضيـف  الترحيـب  شـعار 
لذلـك يزينـون الشـوارع واملنازل بالسـعف 
احتفـاالً باسـتقبال القـادم مـن احلـج أو 

جديـد.  زائـر  أي  أو  السـفر 
العقبـة  عنـد أهالـي  النخلـة أيضـاً  وترمـز 
إلى القوة، فقد كان أهالي العقبة يف بداية 
القـرن املاضـي يحتفلـون باملولـود اجلديـد 
يجتمـع  حيـث  والدتـه،  مـن  أسـبوع  بعـد 
األهـل واألصدقـاء لتبـدأ مراسـم االحتفال 
بوضـع الطفـل يف غربـال والرقص والغناء، 
كمـا كانـوا يضعون املـاء يف اإلبريق ويبقونه 
ويف  الليـل،  طـوال  الطفـل  رأس  عنـد 
الصبـاح يسـكبون املـاء علـى النخلـة، وذلـك 
اعتقـاداً منهـم أن هـذا العمل سـيجعل قلب 
الطفـل قويـاً. ولـم تقتصـر مشـاركة النخـل 
ألهالـي العقبـة علـى األفـراح، بل شـاركتهم 
العقبـة  أهالـي  كان  أيضـاً، فقـد  أتراحهـم 
يضعـون سـعف النخيـل علـى جنـازة امليـت 
النخيـل بجـوار  ويزرعـون  بـل  قبـره  وعلـى 

قبـور موتاهـم.
أمـا متـر النخـل فيعتبـره أهالـي العقبـة 
جـزًء مـن مناسـباتهم وأفراحهـم، فعندمـا 
يجنـي )العقبـاوي( التمـر، يقـوم بادخـار 
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للمناسـبات  )القصـب(  اجلـاف  التمـر 
العقبـة  أهالـي  كان  حيـث  واألعيـاد، 
واملوالـد  األفـراح  يف  التمـر  يوزعـون 
احتفـال  ففـي  االجتماعيـة،  واملناسـبات 
تخـرج الطالـب مـن املدرسـة بعـد ختمـه 
منصـف  يف  الرابـع  الصـف  يف  للقـرآن 
القـرن املاضـي، يقوم األهـل بتوزيع التمر 

والطـالب. املهنئـن  علـى 

النخلة سلوة األطفال ومؤنسة الكبار 

يدخـل النخيـل يف كافـة تفاصيـل احليـاة 
التراثيـة  العقبـة ومـن بينهـا األلعـاب  يف 
األلعـاب  هـذه  وأهـم  األطفـال،  وألعـاب 
عـن  عبـارة  والطـاب  الطـاب،  لعبـة 
أربعـة عيـدان صغيـرة تصنـع مـن جريـد 
األرض  علـى  األطفـال  ويقذفهـا  النخـل 
ويتبادلونهـا، كمـا كان األطفـال يصنعـون 
والسـيوف  الرمـاح  النخـل  جريـد  مـن 
يصنعـون  العرجـون  ومـن  والسـهام، 
طاحنـة  معـارك  يف  فيتبـارزون  القـوس، 
وخاصـة  احلفايـر  يف  النخيـل  بجريـد 
التمـر  نـوى  أمـا  احملصـول.  جنـي  وقـت 
فـكان األطفـال يلعبون بـه لعبة )اجلورة(، 

ثـم  صغيـرة  حفـرة  بحفـر  اللعبـة  وتبـدأ 
يقـذف النـوى فيهـا عـن بعـد ومـن يدخـل 
أكثـر عـدداً مـن النـوى يف احلفـرة يفـوز.

النخلة في قصص وأساطير العقبة 

وألهالـي العقبـة مواقـف وقصـص تراثية 
طريفـة مـع النخلـة، فـال عجـب مثـاًل أن 
جتـد )العقبـاوي( يحـدث نخله أو يداعبه 
وخاصـة عندمـا يحرث األرض أو يسـقي 

الـزرع، فتـراه يغنـي ويتغـزل بنخلتـه كأنها 
فتـاة أحالمـه، ولقـد حفـل تـراث العقبـة 
تـدل  والتـي  النخـل  وأسـاطير  بقصـص 
بالنخلـة  )العقبـاوي(  تعلـق  مـدى  علـى 
أصبحـت  حتـى  لهـا  وإكرامـه  ورعايتـه 
ولكـم  منهـا،  بعضـا  وأصبـح  منـه  بعضـاً 
قصصهـم  عـن  لألحفـاد  األجـداد  روى 
مـع النخلـة، فقالـوا مثـاًل: إن نخلـة فـالن 
لـم تثمـر منـذ مـوت صاحبهـا، وأن نخلـة 

يدخل النخيل

في كافة تفاصيل 

الحياة في العقبة 

ومن بينها األلعاب 

التراثية وألعاب 

األطفال، وأهم

هذه األلعاب

لعبة الطاب
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فـالن ماتـت مبوتـه أو مرضـت مبرضـه.
ومـن شـدة تعلـق )العقباوي( بنخله أنه ما 
إذا ما مالت النخلة أو سـقطت فسـرعان 
مـا يحملهـا صاحبهـا إلـى بيتـه فيعاجلهـا 
ويغرسـها وسـط بيتـه لتحيـا مـن جديـد، 
املصيبـة  هـي  فتلـك  ماتـت  مـا  إذا  أمـا 
بعينهـا حيـث يطـول حزنـه وأسـفه عليهـا 
لدرجـة أن أقرانـه يواسـونه بفقدهـا، وال 
يتـرك )العقبـاوي( نخلتـه حتى بعد موتها 
بـل يزيـل السـعف عنهـا ويثبتها يف سـقف 
أو جـدار بيتـه وإذا مـا زاره ضيـف حدثـه 
وعـن  مترهـا  وعـن  كانـت  وكيـف  عنهـا 
مجالسـه  حديـث  لتكـون  موتهـا  قصـة 

وقصـص أضيافـه.

موسم جني البلح 

الشـاغل  )العقبـاوي(  النخلـة هـي شـغل 
ينتظـره  الـذي  موسـمه  هـو  وثمارهـا 
الثمـار  بـدت  مـا  فـإذا  الصبـر،  بفـارغ 
ولقحهـا  فقلمهـا  إليهـا  أسـرع  بالظهـور 

بالطلـع واعتنـى بهـا حتـى ينضـج مترها، 
ويتعهـده  نخلـه  يتابـع  املـزارع  ويبقـى 
يف  القطـاف  موسـم  يحـن  وعندمـا 
الصيـف يتحـول هـذا املوسـم إلـى عيـد 
أهالـي  يعـد  حيـث  فلكلـوري،  وعـرس 
العقبـة العـدة لهـذا اليـوم ويتجهـزون لـه 
قبـل أيـام مـن قدومـه، وإذا مـا أشـرقت 
إلـى  اجلميـع  خـرج  اليـوم  ذلـك  شـمس 
واألوالد  النسـاء  واصطحبـوا  حفائرهـم 
الرجـال  فيتسـلق  والسـالل،  والطعـام 
النخيـل وتنشـغل النسـاء بإعـداد الطعـام 
ويتراكـض األطفـال يف احلقـول فرحـن 
يتـم  التمـر  قطـف  وبعـد  العيـد،  بهـذا 
جتميعـه علـى احلصـر وسـط احلفيـرة، 
ثـم يتنـاول اجلميـع طعـام الغـداء حتـت 
البئـر  مـاء  مـن  ويشـربون  النخيـل،  ظـل 
يجتمـع  ذلـك  بعـد  قليـاًل.  ويسـتريحون 
التمـر  فـرز  ويتـم  احلفيـرة  الشـركاء يف 
تقسـيمه  يتـم  ثـم  وحالتـه  نوعـه  حسـب 

علـى الورثـة والشـركاء حسـب التقاليـد 
عليهـا.  املتعـارف 

ولـم يكـن موسـم القطـاف هـذا يقتصـر 
علـى )العقباويـة( فقـط بل كان يتعداهم 
إلـى جيرانهـم البدو، فهم شـركاء أهالي 
العقبـة يف النخـل، ويف موسـم القطـاف 
الصحـاري  مـن  البـدو  يتوافـد  هـذا 
والبـوادي املجاورة فيجتمعون يف العقبة 
يف  املدينـة  وسـط  خيامهـم  ويضربـون 
)سـيح أبـو سـالمة( وهـي سـاحة وسـط 
نيرانهـم،  ويوقـدون  واملنـازل،  النخيـل 
أهالـي  مـن  شـركائهم  مـع  ويلتقـون 
أيـام  لعـدة  فيسـتضيفونهم  العقبـة 
والوالئـم  املوسـمية  األسـواق  يقيمـون 
بالرقـص  الصيـف  ليالـي  ويحيـون 
والرفيحـي  والدحيـة  والسـامر  والغنـاء 
والسمسـمية  الربابـة  علـى  والعـزف 
فيتحـول موسـم قطـاف البلح إلى عرس 

رائـع. فلكلـوري 

لم يكتف )العقباوي( 

بزراعة النخلة في 

بستانه بل زرعها

في وسط بيته كأنها 

ابنته بل كان يسميها 

بأحب أسماء بناته، 

فيناديها صبحة أو 

زهرة أو سلمى



ذو النخـــــــلة
أنثوية التسمية، ال مذّكر لها

النخلة شجرة مثمرة، معروفة، أنثوية التسمية، ال مذّكر لها، حالها كحال كلمة رجل الذكورية، التي ال مؤنث 
لها. يقال ذكر النخل أو فحل النخل، لما هو مذّكر منها. جمعها نخل ونخيل، وقد يأتي الجمع بصيغة المؤنث 
السالم أيضًا. يصف صاحب »لسان العرب« مراتب نمو ثمرة النخل وأطوارها، قائاًل: »أّوله طلع ثم خـاَلل ثم بلح ثم 

بُسر ثم رطب ثم تمر«.

كاتب يف جريدة النهار اللبنانيةسالم عبود

ِقــدُم عـــمـــر النخــــلــة، 

وتعدد مزاياها، في بالد 

الرافــدين ومـــا جـاورها 

ربط  إفريقـيا،  وشـــمال 

بالحكـــايـــات  اســــمــها 

واألســاطير وبالشــــعائر 

والمرويات الدينية
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عدسة: ينيس بن رمضان

والنخلة أنواع، أشهرها نخلة التمر، التي 
انقراض  »عصر  يف  ظهرت  إنها  يقال 
عام.  مليون  ثمانني  قبل  الديناصور«، 
الغذائية  وأهميتها  للنخلة،  العرب  حّب 
والتقديسية،  واالقتصادية  والطبية 
والبحث،  للتأليف  مادة  تكون  جعلها 
منذ وقت مبكر من عمر نهوض الثقافة 
الذي  احلد  الى  االسالمية،  العربية- 
الدين  كمال  مثل  متأخراً،  كاتباً  رأينا 
»حياة احليوان  كتاب  الدميري، صاحب 
الكبرى« )1341م( يقّربها، يف خصائصها 
احليوية والتشريحية، من احليوان. فهي 
ذات جذع، لها ذكر وأنثى، تثمر بالتلقيح، 
سعفها،  تعّوض  ال  رأسها،  بقطع  متوت 

ليفها شعري امللمس.
تشترك النصوص التلمودية واإلسالمية 
أن  مفاده  بالنخلة،  يتعلق  مهم  أمر  يف 
الوقت  يف  ودوائية  غذائية  مادة  التمر 
األمراض  بعض  من  يشفي  فهو  نفسه. 

متيناً  اجلسم  ويجعل  الهضم،  كعسر 
هذا،  الى  املسلمون  يضيف  نضيراً. 
النفاس،  وأمراض  السموم  من  الوقايَة 
للبخاري حديث  السحر.  وحتى مقاومة 
نبوي يقول: »من تصّبح بسبع مترات، لم 
يضره ذلك اليوم سم وال سحر«. وأورد 
العالية  عجوة  يف  »إن  العرب«:  »لسان 
لدفع  يستخدم  ما  والترياق  ترياقا«. 
السم )دواء مضاد للسموم(. أما وجودها 
يف مائدة اإلفطار، فقد أضحى جزءا من 
ثالثة:  ألسباب  رمضان،  شهر  تقاليد 
الفائدة الغذائية والتقديسية والعالجية.
النفساء،  املرأة  يخص  نبوي،  حديث  يف 
كرامة  التمر  محمد  الرسول  أكسب 
الطفل الصحّية  تربية  خاصة يف مجال 
والروحّية، ألنه كان أصل غذاء نبي اهلل، 

»ذو النخلة«، وليد مرمي البتول.
يف  مزاياها،  وتعدد  النخلة،  عمر  ِقدُم 
وشمال  جاورها  وما  الرافدين  بالد 

باحلكايات  اسمها  ربط  إفريقيا، 
واملرويات  وبالشعائر  واألساطير 
الدينية. فهي موجودة يف ثقافة الديانات 
على  الدارسون  )يصر  األربع  التوحيدة 
منها(،  الصابئية  بإخراج  ثالثا،  جعلها 
أسفار  ويف  )املندائية(،  الصابئية  يف 
النخلة  تأتي  والقرآن.  واإلجنيل  التوراة 
القدمي بصور متنوعة،  العهد  يف أسفار 
وتأتي مبعنى  واجلمع،  املفرد  يف صيغة 
»مدينة  وصفة  املعروفة،  التمر  شجرة 
النخل« أي أريحا، و«نخلة دبورة«، النخلة 
القضاة  وأشهر  النبية  اعتادت  التي 
يف  تأتي  وقد  للحكم.  قربها  اجللوس 
تامارا )مدينة  صيغة ثمر، كاسم مكان: 
تامارا.  وحصون  تامارا،  وبعل  أمورية(، 
النخل  نعدم أن جند بعض مكّونات  وال 
الدقيقة، كما جاء يف سفر حزقيال 2:6 
والسالء  لديك«.  وساّلء  قريس،  »ألنهم 
تزل  ملا  ُساّلءة.  واحدتها  النخل،  شوك 
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العامية  يف  مستخدمة  الكلمة  هذه 
املثل  ومنها  وتنطق«ساّلية«،  العراقية، 
الشعبي: »بالوجه مراية وبالقفا ساّلية«. 
القدمي  العهد  يف  النخلة  واستخدمت 
البشرية:  الصفات  أجمل  عن  كناية 
الصدوق.  والصديق  املؤمتن  الشخص 
العجيبة  اللغوية  األلفة  هذه  وتختزن 
بني  األخالقية  العالقة  درجات  أسمى 
منضي  أن  نستطيع  واإلنسان.  النبات 
»بعل«  كلمة  إن  فنقول  هذا  من  أبعد 
بالد  يف  عبد  الكنعانية،  اآللهة  )أشهر 
الشام واجلزيرة العربية وشمال افريقيا. 
السورية.  تدمر  يف  الكبير  معبده  يوجد 
وإنزال  اخلصوبة  الرئيسية  وظائفه  من 
من  جداً  خاص  نوع  على  تطلق  املطر( 
تروى مباء  ال  التي  النخلة  وهي  النخل. 
باملياه  تكتفي  والتي  املطر،  أو  السقي 
اجلوفية، متتصها عبر جذرها الطويل. 
وردت  وقد  البعلية.  الزراعة  قيل  ومنها 
وجند  محمد.  للرسول  كتاب  يف  الكلمة 
حمورابي  شريعة  يف  ماثلة  النخلة 
كلمة  يف   237 املادة  يف  ق.م(،   1760(
و63  و62  و60   59 املواد  ويف  »متر«، 
التي  العربية،  الترجمات  من  و65  و54 
حتل محلها كلمة »شجرة« يف الترجمات 
السومريني  نقوش  ووجدت يف  األخرى. 
وارتبطت  والبابليني،  واآلشوريني 
موجودة يف  وهي  آلهتهم عشار.  بأشهر 
الطقوس املصرية القدمية، ويف عبادات 

الفينيقيني ورموزهم العليا: عشتروت.
ظهرت عالمات تقديس النخلة يف وقت 
أن  بيد  احلضارات.  عمر  من  مبكر 
النخلة،  فيه  الذي وجدت  األقدم  املكان 

على ضوء ما تناقلته املرويات الشعبية، 
آدم.  خلق  حلظة  يف  األولى،  اجلنة  هو 
يقال إن اهلل أمر أن يؤخذ بعض التراب، 
وضعه  فتّم  آدم،  جسد  منه  يُصنع  لكي 
يف غربال لنخله ناعما ثم عجنه. أما ما 
بقي يف الغربال من النخالة فقد خلقت 
أن  أحد  على  خافيا  وليس  النخلة.  منه 
الربط  طريق  من  نُسجت  الرواية  هذه 
بني كلمة نخل )الشجر( والفعل »نـَخـََل«. 
يف  فنجده  اإلخباري  الرواية  جذر  أما 
احلديث النبوي: »أكرموا عمتكم النخلة، 
منه  خلق  الذي  الطني  من  خلقت  فإنها 
هذا  قوة  عن  النظر  وبصرف  آدم«. 
احلديث أو ضعفه، إال أن وجوده ضمن 
من  جزء  والعربية  اإلسالمية  املرويات 
يقول  السبب  لهذا  روايته.  زمن  ثقافة 
»مقاييس  القزويني، صاحب  فارس  ابن 
اللغة« )1004 م.(، إن كلمة نخلة أخذت 
لغوي  تفسير  وهذا  »نـَخـََل«.  الفعل  من 
يطابق احلكاية االسطورية املتعلقة بخلق 
ي نخال ألنه »أشرف كل  النخلة. فقد ُسمِّ

شجر ذي ساق واحدة«.
ويف حديث نبوي آخر جاء: »العجوة من 

اجلنة«، كما ورد يف »لسان العرب«.
يف  عربي،  بن  الدين  محيي  يلّخص 
النخلة  خلق  قصة  املكية«  »الفتوحات 
آدم  طينته  خميرة  من  »وفضلت  قائال: 
فضلة، خلق منها النخلة، فهي أخت آلدم 
وسّماها  عّمة،  لنا  وهي  السالم،  عليه 
الشرع عّمة، وشّبهها باملؤمن، ولها أسرار 
عجيبة دون أسرار النبات«. يالحظ هنا 
تطابق الوصف البالغي بني ما ذكره ابن 
العهد القدمي  عربي وما جاء يف أسفار 

من تشبيه للنخلة باملؤمن.
واقترانهما  باألعناب،  النخيل  اقتران 
يف  الفتة  تعبيرية  ظاهرة  باجلنة،  معا 
وال  باملراقبة.  جديرة  القرآني،  النص 
تشمل هذه الظاهرة كل تسميات النخلة، 
الكثرة  جمع  يف  غالبا  انحصرت  بل 
يوحي  جمع،  جمع  ألنه  رمبا  »النخيل«، 
مبظهر الكثرة الكاثرة. األكثر غرابة من 
منهما  يُصنع  اللتني  املادتني،  أن  هذا، 
يف  حتى  تالزمتا  العرب،  لدى  اخلمر 
فحسب،  خالصة  كفاكهة  ليس  القرآن، 
غير  املفارقات  فمن  مسكرة.  كمادة  بل 
اآليات  جّل  تكون  أن  للتفسير  القابلة 
مصاحبة  »نخيل«  كلمة  حوت  التي 
مثير يف  اآليات  بعض  واألعناب.  للجنة 
النحل،  سورة  نص  مثل  التباسه،  درجة 
اآلية 67: »ومن ثمرات النخل واألعناب 
لقد  ورزقا حسنا«.  َسكـَرا  منه  تتخذون 
تأويل  يف  املسلمون  الشّراح  اضطرب 
كلمة »سكرا«، فقيل يف تفسير الطبري: 
السكر الشراب عامة، وقيل إن السكر هو 
احملرم والرزق هو احلالل. وقيل أيضا: 
إن هذا النص سابق للتحرمي، وإن اآلية 
منسوخة، نسخت بالتحرمي. وكلنا نعرف 
أن حترمي اخلمر كان تدرجيا. وقد أورد 
هذا الرأي كثيرون للتخلص من االحراج 
منه«.  »تتخذون  عبارة  تسببه  الذي 
انتباذ التمر عادة مألوفة  فحتى لو كان 
الذين  هم  من  نعرف  ال  العرب،  لدى 
اهلل اخلطاب!  يوجه  وملَن  منه!  يتخذون 
القدماء  العرب  والفقهاء  اللغويون  يؤكد 
على أن لفظ اخلمر محصور يف العنب، 
واحلبوب  العنب  يف  جعله  من  ومنهم 
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جعله  من  ومنهم  حنيفة،  أبي  رأي  على 
املعتصرة  للخمر  التمر أيضا. ويقال  يف 
من العنب النبيذ. قال ابن منظور: »وهو 
ما يعمل من األشربة من التمر والزبيب 
ذلك.  وغير  والشعير  واحلنطة  والعسل 
يف  يطرح  زبيبا،  أو  مترا  )املرء(  يأخذ 
حتى  ويتركه  املاء  عليه  سقاء  أو  وعاء 
يفور فيصير مسكرا«. وقال: »نبذ مترا 
جعله نبيذا«، »سواء كان مسكرا أو غير 

مسكر فإنه يقال له نبيذ«.
»القاموس  يف  الفيروزآبادي  وذكر 
احمليط« أن أهل املدينة »ما كان شرابهم 
إال البسر والتمر«، ألنه لم يكن باملدينة 
خمر عنب. بيد أن هذا التالزم له داللة 
أغفلها  بالتوضيح،  جديرة  تاريخية 
كثيرون، أو جتاهلوها عمدا. إن اخلمر 
أن  يعني  وهذا  اجلنة.  شراب  من  جزء 
التقديس الذي حتظى به النخلة له داللة 
شاملة ومطلقة زمانيا ومكانيا، متتد من 
مرحلة ما قبل املعصية، وهي مرحلة ما 
قبل ظهور اإلنسان يف صورته املعروفة، 
يصور  ديني،  رمز  التي هي  وحواء،  آدم 
التاريخية  حكائيا عملية خروج اإلنسان 
صفته  الى  وخلوصه  احليوان  طور  من 
مرورا  بنفسه؛  عالم  كائن  اجلديدة، 
مبرحلة نزول آدم الى األرض، ثم مرحلة 
البعث بعد املوت، التي يذهب البشر فيها 
النار،  أو  اجلنة  مختلفتني:  طريقني  يف 
يقابلهما التمر واألعناب غذاًء ونبيذاً يف 

اجلنة، والزقوم طعاما يف اجلحيم.
هذا  عند  النخلة  خلق  رواية  تتوقف  ال 
احلد، بل تسترسل فتصف كيف أن آدم 
النخلة  بإنزال  يكّرمه  أن  اهلل  من  طلب 

له  وكان  املعصية.  بعد  األرض  الى  معه 
ما أراد. إن هذه التتمة الضرورية أخذت 
يف احلسبان أن مغادرة اجلنة حكم ملزم 
آلدم. لذلك أضحى طبيعيا ومنطقيا أن 
تغادر النخلُة اجلنَة أيضا مع توأمها آدم. 
موجودة  وهي  البعيد  الزمن  ذلك  منذ 
احلكاية  طرافة  عن  رغما  أرضنا،  على 

األسطورية املتعلقة بوالدتها.
وليس عسيرا معرفة أن صانع أو صّناع 
يصوغوا  أن  آثروا  والنخلة،  آدم  رواية 
احلديث  تشرح  ومتقنة،  متكاملة  حكاية 
النبوي املوجز والضعيف، بطريقة ممتعة 
القصة  هذه  خالل  من  وداّلة.  ومرّتبة 
لنا  توضح  أولية،  تكوين صورة  نستطيع 
يف  وصناعتها  األساطير  والدة  طريقة 

العصور الغابرة.

وحدها،  االسالمية  املرويات  تكن  لم 
التي تنص على عالقة النخلة باخلروج 
اإلنسان  انفصال  أي  األولى،  من اجلنة 
اإلنسان،  قبل  ما  مرحلة  عن  التاريخي 
التوحيدية  األديان  اليها  رمزت  التي 
بخلق آدم ومعضلة املعصية. فقد ورد يف 
النصوص اليهودية أيضا أن النخل وجد 
املفيد اإلشارة هنا  آدم. ومن  منذ وجد 
مليون  من  نحوا  عاش  اإلنسان  أن  الى 
عام يف املرحلة الوحشية. ولم ينتقل الى 
العصر  »العاقل« إال يف  مرحلة اإلنسان 
خمسني  قبل  األعلى،  القدمي  احلجري 
استخدامه  بدء  مع  تقريبا،  سنة  ألف 
مرحلة  الى  االنتقال  يتم  ولم  األدوات. 
أواخر  يف  قريبا،  إال  والتحضر  املدنية 
الرافدين  وادي  يف  ق.م.  الرابعة  األلف 
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والنيل. وقد دخلت بالد الرافدين عصر 
السالالت األول، أو عصر دول املدن، يف 

األلف الثالثة 2800 قبل امليالد تقريبا.
تتجسد  املندائية،  الصابئية  الديانة  يف 
الذي  الفل  عيد  »يف  النخلة  قدسية 
كل  من  األول  تشرين  شهر  يف  يصادف 
اليوم أرسل املالك  عام. ففي مثل هذا 
امللك  جبرائيل(  )املالك  زيوا  هيبل 
جانب  من  اإللهي  العرش  من  املقرب 
األرض  خللق  املهمة  له  وأعطيت  اهلل 
بني  من  واألشجار.  اخلضروات  وخلق 
شجرة  كانت  خلقت  التي  األشجار  أول 
النخيل. وقد أمر املالك هيبل زيوا لكي 
يأكل منها وان املتاع الذي اختاره املالك 
كان  الدنيا  تلك  الى  للعودة  زيوا  هيبل 
الصابئة  فإن  لذلك  النخيل،  من شجرة 
الشجرة  هذه  الى  ينظرون  املندائيني 
نظرة مقدسة، وتبركا بذلك اليوم الذي 
وجدت فيه شجرة النخيل وتناول هيبل 

زيوا من هذه الشجرة الطاهرة يحتفلون 
بهذا اليوم، وإلمتام هذا االحتفال يهيئون 
قبل يوم من العيد كمية من التمر املعزول 
من النوى ويضاف إليه السمسم احملمر 
على النار ثم تضاف إليه بعض احلبوب 
املعطرة وميزج اخلليط جيدا، ثم يعملون 
منه كرات صغيرة أو ضفائر يأكل منها 
كل أفراد العائلة« )احلوار املتمدن فائز 

احليدر، العدد 2023(.
»لقمة  يف  مهمة  مكانة  التمر  ويحتل 
طقس  وهو  والعروسة«.  العروس 
الكاهن  الزواج لدى الصابئة، يقدم فيه 
على  تشتمل  مباركة،  لقمة  للعروسني 
كالتمر  اخليرات،  من  عديدة  أصناف 

والزبيب واللوز والسمك والدقيق.
الى  والنصوص  املرويات  تركنا  ولو 
عبر  املتوارثة  القصة  أن  جند  النقوش، 
النخلة  تربط  التي  واألجيال،  األديان 
الرقم  على  ومطبوعة  موثقة  باجلنة، 

»مت  فقد  القدمية.  العراقية  واأللواح 
والشجرة  وحواء  أدم  قصة  اكتشاف 
احملرمة يف أنقاض احلضارة السومرية 
التي يرجع تاريخها الى 2700 سنة ق.م، 
على  رجاًل  يحوي  لوح  على  عثر  حيث 
رأسه قلنسوة ذات قرنني وامرأة حاسرة 
حتمل  نخلة  وبينهما  جالسني  الرأس 
للرجل  اليمنى  واليد  التمر  من  عذقني 
اليد  بينما  العذوق،  أحد  قرب  ممتدة 
اليسرى للمرأة تقطف التمر من العذق 
الثاني، وهناك أفعى منتصبة وراء املرأة، 
الشجرة  ثمار  أكل  على  وتغريها  حتثها 
الشبكة  )عن  التمر«  وهي  احملرمة 
العراقية لنخل التمر: عبد الباسط عودة 

ابراهيم(.
حتى وقت قريب، ظلت صورة آدم وحواء 
يف  حاضرة  الغاوية،  واحلية  والشجرة 
رمز  )احلية  للزينة  العراقيني  بيوت 
جتدد  الى  األصل  يف  يشير  رافديني 
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جلجامش،  ملحمة  يف  ظهرت  احلياة. 
مصير  تغيير  يف  حاسما  دورا  ولعبت 
جلجامش، وترتبط يف امللحمة مبوضوع 
سرقة عشبة اخللود. واخللود هو اجلنة 
لكن  اخللد«(.  »جنة  الدينية  املخيلة  يف 
وحواء  آدم  تخلّد  التي  الصورة،  تلك 
متلّبسني يف املعصية، النابعة من املتخيل 
معلم  وأصدق  أجمل  نسيت  األوروبي، 
أسطوري فطري، نابع من البيئة والتاريخ 
الثقايف: النخلة، التي توارت يف الصورة. 
وحواءه  آدمه  لنا  رسم  األوروبي  ألن 

وجنته وشيطانه، ونسي نخلتنا.
الدعاية  النخيل يف  تتكرر مشاهد قطع 
مثيرة،  بطريقة  اآلشورية،  احلربية 
دّون  وقد  والبطش.  البأس  على  كدليل 
األلواح  من  العديد  يف  ذلك  اآلشوريون 
الصور  هذه  تكرار  إن  واملجسمات. 
هدفها  احلربية،  الدعاية  من  ضرب 
الشجرة  إخافة األعداء، من طريق قتل 
للحياة، ومن جانب آخر تعكس  الواهبة 
اآلشوريني.  لدى  القوة  نزعة  الصور 
امللك  دفع  الذي  هو  احلربي  املناخ  هذا 
ق.م.(   1750-1792( حمورابي  البابلي 
 59 املادة  يف  النخل«  »قطع  حترمي  الى 
اخلطوة  هو  حمورابي  شريعته.  من 
االرتباط  سلسلة  يف  الكبرى  التاريخية 
خطوة  بعد  والسياسي،  الديني  بني 
جلجامش الكبيرة، التي جعلت منه »ثلثي 
إله وثلث بشر«، أي أدنى من مرتبة اإلله، 
مهم  تدرج  وهو  بشر.  مرتبة  من  وأعلى 
لإلنسان.  والعقلي  الديني  التاريخ  يف 
أما حمورابي فقد اكتفى بأن كان خليل 
اإلله، وتلك عصامية سلطوية على درجة 

عالية من احلكمة، نقلها امللك الفارسي 
الى  ق.م.(   529( القرنني«  »ذو  كورش 
نعتقد  لذلك  التوحيد.  العليا:  مرتبتها 
أرادت  املسيحية  الكنيسة  تعاليم  أن 
العودة باملسيح، ولو روحيا، الى ما قبل 
االسكندر  محبو  فعل  وقد  جلجامش. 
املقدوني )مات يف بابل 323 ق.م( األمر 
نفسه، بإشاعة ألوهيته، على الرغم من 
أّن بعض املسيحيني جعله نصرانيا، ولم 
يكن هذا وال ذاك. ومن مفارقات التاريخ 
يوليانوس،  الروماني  االمبراطور  أن 
امللقب باجلاحد واملرتد )331م- 363م(، 
أنكر  دجلة،  نهر  قرب  قتيال  مات  الذي 
سلسلة  إعادة  وحاول  املسيح،  ألوهية 
الوثنية.  الى  بالعودة  الوراء  الى  التطور 
يطابق  نصا  التوراة  أسفار  حوت  لقد 
شريعة  من   59 املادة  مضمون  متاما 
املتزمتني  التلموديني  لكن  حمورابي، 
ينكرون صلة النص باألصل البابلي. وهو 
أكان  سواء  احلصافة،  من  خال  إنكار 
رأي  وفق  حلمورابي،  سابقا  إبراهيم 
بعض املؤرخني، أم كان الحقا. ويف السنة 
بن  عمر  أوصى  للهجرة  عشرة  الثانية 
فلسطني  الى  املتوجهني  جنده  اخلطاب 
ذكر  )ورد  مثمرة«  »شجرة  يقطعوا  أال 
أنه  على  املسيحية،  النصوص  يف  عمر 
أّم فلسطني للتجارة قبل االسالم(. وهذا 
ظهر  الذي  الشجر،  قطع  أن  على  يدل 
شجر  هيئة  على  اآلشورية،  الرسوم  يف 
فارغا،  دعائيا  تهديدا  يكن  لم  النخيل، 
متارسه  واقعيا  عدوانيا  سلوكا  كان  بل 

األقوام احملاربة.
النخلة  العزيزة  للعمة  العاطفي  انحيازنا 

ال يوقعنا يف املبالغة لو قلنا إنها شجرة 
الكمال.  الى حد  العطاء، سخية  شاملة 
العرب.  قالت  كما  الشجر«،  »أشرف 
التاريخ  يف  كماال  املزروعات  أكثر  ألنها 
األصناف،  املتعدد  ثمرها،  الطبيعي. 
وخوص  وسعف  جذع  من  ومكّوناتها 
حقيقية  ثروة  تكون  وجذور،  وألياف 
بجمالها  ناهيك  األغراض.  متعددة 
الطبيعي، وصبرها وقوة حتملها للعطش 
احتلت  السبب  لهذا  رمبا  واجلفاف. 
موقعا كبيرا يف ثقافة شعوب كثيرة، منها 
الشعوب العربية والسامية على اختالف 
دياناتها وألسنتها. فقد وردت النخلة يف 
أسفار التوراة، وكانت جزءا من قصص 
نخلة«  »سبعني  ألن  مصر،  من  اخلروج 
رحلتهم.  يف  القوم  اطعمت  التي  هي 
احللو،  وثمرها  مؤمتن،  صديق  والنخلة 
زّينت  ولألنثى.  للمدن  اسم  »التمر«، 
وهي  سليمان.  معبد  هيكل  صورتها 
الذي  اليهودي،  املظال  عيد  شجرة 
يرمز الى خيم اخلروج من أرض مصر 
الى سيناء. وهو عيد يجمع بني التاريخ 
املتعلقة  الزراعية  والطقوس  الديني 
بنهاية موسم احلصاد واالستسقاء. ويف 
الطقس يحمل احملتفلون السعف واآلس 
العمود  النخلة  ظلت  لقد  والصفصاف. 
الفقري لبناء العرزال اليهودي التقليدي، 
التجميلية،  العصرية  الصور  ظهور  قبل 
من  كجزء  الغرب،  يهود  فرضها  التي 
فيه  مبا  التاريخ،  على  االستيالء  مهمة 
كانت  فقد  املشرقي.  اليهودي  التاريخ 
النخلة تظلل السقف، وينتصب يف بعض 
»العرازيل« جذعها دعامة وسطية لتقوية 
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التقليدية. ويكون سعف  األربعة  القوائم 
املذبح،  الطواف يف  قوام طقس  النخيل 

وقوام سقف خيمة املذبح يف الهيكل.
أنواع  أربعة  اليهود  يأخذ  العيد  يف هذا 
الالويني،  سفر  يقول  كما  النباتات،  من 
»وتأخذون   :39 اآلية   32 االصحاح 
أشجار  ثمر  األول  اليوم  يف  ألنفسكم 
اشجار  وأغصان  النخل  وسعف  بهجة 
غبياء وصفصاف الوادي«. يف نص آخر 
يظهر االختالف التعبيري واضحا، لكنه 
األساسي:  النص  محتوى  من  يغّير  ال 
مَتِْر  ِمْن  ِل،  األََوّ الْيَْوِم  يِف  لَُكم  »َوخذوا 
َوِمْن  النَّْخِل،  لُِبّ  َوِمْن   ، االتَْرْنِ َشَجِر 
ْفر،  الَضّ َصنَْعِة  َعلَى  اآلِس  ُعوِد  أَْغَصاَن 

َوِمْن َغَرِب الَْواِدي«.
على الرغم من ذكر طقوس عيد املظال 
من قبل املسيحيني، إال أنهم ال يحتفلون 
املسيح  أن  الى  يعود  به. مرد ذلك رمبا 
رأى أنه هو الذي كان صخرة املاء، التي 
تفجرت نبعا، يف التيه عند اخلروج من 
مصر. الينابيع ظاهرة معروفة يف األديان 
السامية. والنبع من طقوس عيد املظال 
اليهودي، يجري استحضاره رمزيا بجعله 

جرة ماء ذهبية.
الطبيعة  يف  عميقا  أثرا  البيئة  تركت 
الدينية.  الطقوس  يف  للسعف  الرمزية 
أن  يجد  البيئية  التغييرات  هذه  متتبع 
قد  أخرى  الى  بيئة  من  الرمز  حتوالت 
األيام،  األول، مبرور  تبعده عن مصدره 
على  يدل  مختلفا  شكال  منه  وجتعل 
ما  وعلى  مضمونا،  التاريخي  اجلوهر 
بدأ  املظال  عيد  ففي  شكال.  يغايره 
التقليدية  الصورة  يبهت  الغربي  التأثير 

نراه  الذي  الشكل  إن  للعرزال.  الشرقية 
اليوم صورة أجنبية، غريبة، تغلبت حتى 
املعروفة  التوراة،  تعاليم  أصولية  على 

بالثبات.
سقف  أن  الى  هنا  اإلشارة  من  بد  ال 
من  املرسومة  الصورة  يشبه  العرسال 
الرسول  ملسجد  املسلمني  الرواة  قبل 
خالص،  بيئي  تشابه  وهو  املدينة.  يف 
تاريخية  دينية  يخلو من دالالت  لكنه ال 
باللنب  مسجد  أول  بُني  فقد  أيضا. 
النخل ودعائمه  وُجعل سقفه من جريد 
املنبر  يُبنى  أن  وقبل  النخل.  جذوع  من 
متكًأ،  نخلة  جذع  من  الرسول  اتخذ 
ولم  املقدس.  بيت  الى  قبلته  وُجعلت 
بتغيير  صحابته  طلب  الرسول  يستجب 
جاء  وفاته.  بعد  إال  يتغير  ولم  السقف، 
يف الروايات )السيرة احللبية، نقال عن 
الرسول  أن  احملمدية(  الشخصية  كتاب 
قال: »ابنوا لي عريشا كعريش موسى... 

وظلة كظلة موسى...«.
على  بطرس  احلواري  عرض  حينما 
من  لإلفادة  مظال،  ثالث  إقامة  املسيح 
رفض  اليهودي،  العاطفي  الشحن  جو 
عن  يبحث  إنه  وقال  العرض،  املسيح 
مظال أبدية، غير حسية. واعتبر معجزة 
النبع جزءا من روحه، أي من روح اهلل. 
الصورة  هو  املسيح  ذلك.  غرابة يف  وال 
واملجردة  املنزهة  لليهودية،  التجريدية 
من حسيتها الواقعية واألسطورية، ومن 
شروطها السلطوية ومن مصالح الدولة، 
احتالل  الدين يف ظل  أو مصالح رجال 
جيدا،  األمر  يف  نتمعن  حينما  وثني. 
نكتشف حصافة احلواري بطرس، بحسه 

اإلفادة  يحاول  وهو  العالي،  التنظيمي 
سابقة،  يهودية  )ومعجزة(  شعيرة  من 
ملصلحة اللحظة املسيحية القادمة. فال 
وتفصيال،  جملة  املظال  طقوس  يلغي 
واالختزال،  بالتحوير  تأسيسها  يعيد  بل 
صانعا منها طقسا يالئم الدين اجلديد. 
وكان بطرس مساعدا تنفيذيا، كما تدل 
احلركة  يف  بنائيا  دورا  يلعب  الواقعة، 
الوليدة. رمبا لهذا السبب يرتبط اسمه 
بتشييد الكنائس األولى. هنا يختلف دور 
أن  يف  عيسى،  النبي  عن  محمد  النبي 
النبي محمدا كان القائد التنظيمي وفق 
قاعدة »وأمرهم شورى بينهم«، وقد شغل 
بعض من أقربيه، كابن عمه علّي وعّمه 
دورا  سراً،  العباس  وعّمه  علنا،  حمزة 
مهما يف تثبيت أمنه الشخصي. كان دين 
املسيح أكثر خلوصا يف جانبه املثالي. لم 
السلطة  تقاليد  مثاليته  عظمة  تخدش 
ومستلزمات وشروط احلكم. كان املسيح 
وال  مطلقا.  انحيازا  الروح  الى  منحازا 
اليهودية،  مجدد  فهو  ذلك،  يف  غرابة 
غير السلطوية، يف محيط وثني، املتسلح 
رمبا  الروحي.  التسامي  درجات  بأعلى 
اليهودية  لذلك رفض جتديد األسطورة 
ملا  يأبه  ولم  الطقوسية،  وامتداداتها 
التقاليد  جتيير  عند  فائدة  من  حتويه 
السابقة ملصلحة دعايته الدينية، وأصر 
وهذا  املتعالي.  األسمى  رمزها  على 
وموسى،  محمد  عن  املسيح  مييز  ما 
الطريقة  بهذا  والدولة.  السلطة  رجلَي 
املسيحية  صلة  مرمي  بن  عيسى  أنهى 
بعيد »املظال« اليهودي. وقد فعل النبي 
محمد األمر عينه يف تعامله مع األعياد 
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استحداث  الى  دعا  حينما  املسيحية، 
عيد  من  بديال  باملسلمني،  خاص  عيد 

الشعانني.
جاء يف احلديث: »إن اهلل تعالى أبدلكم 
جعل  إن  العيد«.  يوم  السباسب  بيوم 
يوم  من  بديال  االبهام-  بصيغة  العيد- 
أمرين:  على  دليل  حتديدا،  السباسب 
األول حاجة املسلمني الى عيد. ألن عيد 
الفطر شرع يف السنة الثانية للهجرة. أما 
واحلج  باحلج،  فيرتبط  األضحى  عيد 
يرتبط بالكعبة، التي لم تزل قبل الفتح 
بيتا لألوثان. األمر الثاني هو ذيوع شهرة 
عيد الشعانني بني عرب اجلاهلية، حتى 
الوثنيني منهم، على الرغم من أنه عيد 

نصراني.

وهّزي إليك بجذع النخلة!

حد  الى  احملسوسة  املسلمني  عالقة 
الثقايف  بالنخلة، احتوت يف كيانها  كبير 
السابقة  األديان  خبرات  تاريخياً 

فطور  فتمرها  والتوحيدية.  الوثنية 
باحلديث  اقتداء  املسلمني،  لدى  طـَهور 
بلدا  جعلت  الدائمة  وخضرتها  النبوي، 
السواد«،  »أرض  اسم  يحمل  كالعراق 
الشجر  سيدة  من  فيه  نبت  ما  لكثرة 
والشجر  النخل  »السواد جماعة  املثمر: 
خلضرته واسوداده«. وهناك مدن حتمل 

اسم النخلة والنخيلة والنشوة.
السعودية،  اململكة  فشعار  شكلها  أما 
العملة  تزّين فئات عديدة من  وصورتها 
العراقية. وقد ظلت النخلة ماثلة رمزيا 
تقف  العراقية،   1991 العام  عملة  يف 
مقابل الديكتاتور وجها لوجه، قبل أن تتم 
إزالتها يف الطبعات الالحقة، لكي يكون 
وعملته.  نفسه  مع  منسجما  الديكتاتور 
السياحّي  دبي  قلب  النخلة  وحتتل 
واألقواس  األبواب  زينة  وهي  املعاصر. 
يف االحتفاالت الشعبية والرسمية، منذ 
الى  مكة  من  وصحابته  الرسول  خروج 
املسيح  لدخول  يثرب، يف مشهد مماثل 

أيضا  شبيه  طقس  وهو  املقدس.  بيت 
بعودة  املتعلق  القدمي،  البابلي  بالطقس 
اإلله متوز، الذي يرحب مبقدمه بسعف 

النخيل أيضا.
يبدو  ال  قد  تاريخي،  تتابع  هناك  إذاً، 
لكنه  ومكانيا،  وزمانيا  سببيا  مترابطا 
الثقافية  الهوية  تاريخ  الى  بقوة  يشير 
حلمتها  والى  املنطقة،  لسكان  الواحدة 
التي  املشتركة،  الرابطة،  الداخلية 
بـ«العيش  سذاجة  السياسيون  يسّميها 
متجاورة،  أقواما  لسنا  نحن  املشترك«. 
واحدة.  زنزانة  يف  نعيش  نزالء  ولسنا 
نحن شعوب متداخلة الثقافات، متفاعلة 
امتزجت  االختمار.  حد  الى  عضويا، 
مالمحنا احلسية والروحية عبر التاريخ 
»سيستامي«،  نظامي  خليط  يف  الواحد 
تدمير  الى  إال  منه  أجزاء  خلع  يقود  ال 

احملتوى التاريخي للكل.
الذي  االستقبال  طبيعة  بدقة  تُعَرف  ال 
وظلت  يثرب.  يف  محمد  الرسول  القاه 

عالقة المسلمين 

المحسوسة الى حد 

كبير بالنخلة، احتوت 

في كيانها الثقافي 

تاريخيًا خبرات األديان 

السابقة الوثنية 

والتوحيدية
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وصفية،  صيغ  الى  مشدودة  املرويات 
موجهة عقائديا وسياسيا وقـَبـَلّيا، غايتها 
إسناد بعض اجلوانب السياسية والفقهية 
اخلصامية وتأويلها. أما مظاهر احلياة 
لقد  كافية.  عناية  بها  يُعن  فلم  املدنية 
جرى احلديث عن تهليل وتكبير وبشرى، 
على  والغلمان  والصبية  النساء  وصعود 
النقر  ذكر  من  ومنهم  املنازل،  سطوح 
آنذاك.  معروفة  عادة  ألنها  بالدفوف، 
يف  محصورا  ظل  األكبر  التركيز  لكن 
الصورة الشائعة عن االستقبال، املتعلقة 
وقد  علينا«.  البدر  »طلع  باملنشدين: 
القيم  كابن  متأخرون،  إسالميون  أنكر 
اإلنشاد،  مشاهد  م(،   1350  1292-(
منها  قوية،  منطقية  حججا  مستخدما 

من  وصحبه  الرسول  طلوع  جواز  عدم 
الشمال  الى  تقع  ألنها  الوداع،  ثنيات 
من يثرب، يف حني أن الرسول جاء من 
جنوبها. ونسب هؤالء جوقات املنشدين 
الى حقبة الحقة، رمبا تكون العودة من 
غزوة تبوك. وهناك من يرى أن الرسول 
مشاهد  أما  الساحل.  طريق  سلك 
الن  محتملة،  فهي  بالسعف  االستقبال 
التقاليد  وألن  أوال،  نخيل  منطقة  يثرب 
يف  أثر  ذات  حينذاك  تزل  لم  املسيحية 
من  الرغم  فعلى  الناس.  وعي  تشكيل 
الطابع،  ويهودية  وثنية  مدينة  يثرب  أن 
إال ان افتقار املسلمني للتقاليد وحضور 
طريقة  رجح  رمبا  املسيحي،  التأثير 
الشعانني  عيد  يف  النصرانية  التعبير 

على املشهد. إن ذكر عيد السباسب يف 
أمر طبيعي، ألنه  الذبياني  النابغة  شعر 
النصارى،  احليرة  بعرب  على صلة  كان 
عاداتهم.  بعض  يصف  الشعري  وبيته 
الرسول  يَعد  أن  املنطقي  ولكن من غير 
عيد  أنقاض  على  بعيد  أتباعه  محمد 
يسأل  أن  املنطقي  غير  ومن  يجهلونه. 
مسلم نبّيه عن عيد مجهول لديه. حديث 
)الشعانني(  السباسب  عيد  عن  النبي 
واجتماعي  ديني  طقس  أنه  تأكيد 
معروف عند العرب الوثنيني أيضا. مما 
ال شك فيه أّن صورًة مسيحيًة معاصرًة 
قد دخلت على مشهد استقبال الرسول 
السينمائي  محمد، وحتديدا يف اخليال 

والتلفزيوني.
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عيد  يسّمى  القبطية  الطقوس  يف 
و«أحد  السعف«،  »دورة  الشعانني 
الزعف«. يحمل  »أحد  السعف«، وينطق 
تيمنا مبستقبلي  السعف  احملتفلون  فيه 
أكثر  األقباط  لدى  والسعف  املسيح. 
ويبدو  السنوي،  طقسهم  يف  وضوحا 
القبطية  االيقونات  يف  واضحا  السعف 
أيضاً ويف أحاديث رجال الدين األقباط. 
»السعف«  إن  تواضروس  البابا  يقول 
يرمز يف »عيد الشعانني« الى استخدام 
أتباع املسيح له حينما استقبلوه مبدينة 
الزيتون احتفاال بدخوله اورشليم«. وعلى 
األقباط  الدين  رجال  تذكير  من  الرغم 
نقاوة  على  احملافظة  بضرورة  أتباعهم 
طقوسهم، إال أن احلاجة واجلهل الثقايف 

بأهمية الرمز دفعا بعض احملتفلني الى 
بسعف  النارجيل  شجرة  سعف  إبدال 
النخل لشدة تشابههما. وظهرت نباتات 
أخرى بديلة، يف بيئات مسيحية يف شرق 

آسيا مثال.
الشعانني  أحد  شعار  ظلت  النخلة  لكن 
اجلميل  التحوير  بعض  مع  إسبانيا،  يف 
والعصري، حيث يحتل السعف األصفر 
أجواء  األخضر،  وبعض  الصناعي 
على  املسيح  بقدوم  التمثيلي  االحتفال 
يف  برناردينو  سان  ويف  أتان.  جحش 
جوز  شجرة  سعف  يحملون  كاليفورنيا 
الهند الشبيه بسعف النخيل. ويف أسوج 
ظهرت الشمعة، املميزة الحتفاالت أوروبا، 
النخلة يف بعض االحتفاالت.  بدياًل من 

ونالحظ هنا أن مجتمعاتنا- على عكس 
وتتفنن  تعتز  التي  املتطورة،  املجتمعات 
يف تثيبت خصوصياتها وترقيتها- تفقد 
عنها  تتخلى  أو  تدريجيا،  خصوصيتها 
الثقافية،  بالدونية  الشعور  حتت ضغط 
كجزء من عملية فقدان الهوية التاريخية 

املميزة.
مقاومة  يف  الفريدة  التمر  خصائص 
وقيمته  السهل،  حفظه  وإمكان  التلف، 
اإلفادة  أشكال  وتعدد  العالية،  الغذائية 
وغير  )مسكرا  سائال  غذائيا،  منه 
مع  وخليطا  وُرّبا،  ولينا  وصلبا  مسكر( 
وزيت  كالسمسم  األطعمة  من  غيره 
والعجني،  واللوز  اجلوز  وأنواع  السمسم 
من  اجلميع  متناول  يف  غذاء  يجعله 

عدسة: ظفير الشهري
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الى  حاجة  ذي  ومن  الغني،  الى  الفقير 
تكون  رمبا  املزايا  تلك  وكل  بذخ.  ذي 
وانتشاره  ترحاله  عوامل  من  عامال 
األصلية،  والدته  أماكن  غير  أماكن  يف 
املتوسط  االبيض  البحر  سواحل  مثل 
وحدها،  القدسية  فليست  الشمالية. 
النخلة،  على  الشرقيون  أضفاها  التي 
بل  االرحتال،  الى  دفعتها  التي  هي 
النوعية  والقيمة  الغذائية  القيمة  كانت 
يف  مفضلة  مادة  منها  جعلت  التي  هي 
الطويلة.  الرحالت  يف  اجلند،  أغذية 
عند  للطعام  الرئيسة  املادة  هي  لهذا 
العربية،  اجلزيرة  يف  الصحراء  بدو 
النفعي  السببان  يكون  أن  يستبعد  وال 
مترابطني  قويني  دافعني  والتقديسي 
لدى شعوب كالفينيقيني، ويف وقت الحق 
العرب والبربر، دفعهم الى حملها معهم 

يف رحالتهم البحرية.
البحر  حوض  جنوب  اتصال  مصادر 
متعددة،  بالشمال  املتوسط  األبيض 
الفينيقيني  رحالت  على  تتوقف  وال 
العرب.  رحالت  ثم  والعسكرية  البحرية 
كانت مدن عديدة كأريحا نقاط اتصال 
فقد  املجاورة.  الشعوب  مع  جتارية 
قال  النخل«.  »مدينة  أريحا  سميت 
أشجار  من  العديد  »فيها  ياقوت  عنها 
التمر  تصدر  كانت  إنها  وقيل  النخيل«، 
يف زمن السيطرة الرومانية. ورمبا لذلك 
شجرة  الرومانيون  اليونانيون  اعتبر 
يحيط  وما  فلسطني  لبالد  رمزا  النخل 
بها ووضعوها على معامالتهم اإلدارية. 
صورتها  فلسطني  يف  الرومان  ووضع 
على مسكوكاتهم النقدية )دائرة املعارف 
جيمس  ويؤكد  املسيحية(.  الكتابية 

التأثير  ان  الذهبي«  »الغصن  يف  فريزر 
السامي يف سردينيا وصقليا كان عميقا، 
أصول  ذات  املسيحية  طقوسها  وبعض 

قرطاجّية.
الغموض  زال  فما  »سباسب«،  كلمة  أما 
قبل  ما  شعر  يف  ورودها  رغم  يكتنفها، 
يف  الذبياني  النابغة  يقول  االسالم. 
احليرة  أهل  احتفاالت  واصفا  معلقته، 

بعيد الشعانني:
يحيون  حجزاتهم/  طيب  النعال،  رقاق 

بالريحان، يوم السباسب
تونس.  منطقة جغرافية يف  والسباسب 
الى  يُنَسب  لدعاء،  مشهور  اسم  وهي 
اإلمام املهدي، آخر األئمة االثني عشر. 
دالالت  إيجاد  الباحث  على  يصعب 
اإلمام  أن  بيد  التسمية.  حول  قاطعة 
أم  سليل  هو  املنتظر،  عشر،  الثاني 
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ساللة  وابنة  والنشأة،  املولد  نصرانية 
نرجس،  السيدة  أنها  روي  فقد  عريقة. 
بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم، وأمها 
وصي  الى  تنسب  احلواريني،  ولد  من 
حصلت  اسم  ونرجس  شمعون.  املسيح 
اإلمام  وإصرار  كسبية،  بيعها  بعد  عليه 
والزواج  العسكري على شرائها  احلسن 

بها وعتقها.
مادة  كان  التمر  أن  نغفل  ان  يجوز  ال 
العربية.  الوثنية  الطقوس  يف  للعبادة 
فقد ظهرت أصنام مصنوعة من التمر، 
صارت مادة للسخرية. بيد أن املرويات 
العربية تربط األوثان اجلاهلية املصنوعة 
»العجوة«،  هو  خاص  بنوع  التمر  من 
السخف  ومن  جداً.  منطقية  ألسباب 
مما  للتندر.  املوضوع  هذا  يستخدم  أن 
عبادية  مادة  كان  التمر  أن  فيه  ال شك 
والسذاجة  السطحية  بنّي من  على قدر 
يف نظر الثقافات الدينية الالحقة. لكن 
ألن  ومثيرة.  كبيرة  التاريخية  دالالته 
تقديس التمر ونخل التمر عامة جزء من 
ثقافة املنطقة وتاريخها. أما خصوصية 
أصلها  كثيرون  يجهل  فلرمبا  »العجوة« 
وأسرارها. إن وجود حديث نبوي يقول 
»العجوة من اجلنة«، كما ورد يف »لسان 
العرب« دليل كاف على متايز هذه الثمرة 
ارتباطها  وعلى  التمور،  من  غيرها  عن 
املعّبر عن اخلير  األعلى  الديني  بالرمز 
السماوي، اجلنة. يضيف »لسان العرب« 
نقال عن اجلوهري: »العجوة ضرب من 
ص  النبي  غرسه  مما  هو  يقال  التمر، 
بيديه«. »وحكي ابن سيدة عن أبي حنيفة: 
من  وروي  التمر«.  أم  باحلجاز  العجوة 

بركاتها أن مترتني منها كافيتان إلشباع 
الوثنية  املعبودات  ارتباط  إن  صبي. 
تقديسية،  ظاهرة  حتديدا،  بـ«العجوة« 
وليست  الثقايف،  البيئة  تاريخ  من  نابعة 

مزحة وثنية، كما يحسب البعض.
النبوية،  األحاديث  مئات  يف  النخل  ورد 
بني صحيح وضعيف وفاسد. أما القرآن 
نخلة،  صيغة  يف  مرات  سبع  ذكره  فقد 
وأربع عشرة مرة يف صيغة نخل ونخيل.

آية   22 ونخيل يف  ونخل  نخلة  ذكر  ورد 
قرآنية، كما وردت تعابير تدل على أجزاء 
النخلة من متر ورطب وطلع وجذع. ويف 
مستترة،  وردت يف صيغ  املواضع  بعض 

مبتكرة لغويا وعقليا.
البالغي  اجلانب  يف  القرآن،  مّدنا 
تعبيرية،  صورة  بأجمل  والذوقي، 
بالنخل.  مقرونا  بعضها  جاء  وبأبشعها، 
بالنخلة  املقرونة  األجمل  الصورة 
جندها يف سورة مرمي، املتعلقة مبخاض 
فنجدها يف  البشعة  الصور  أما  البتول. 
التذكيري  الترهيب  على  الدالة  السور 
باستخدام املاضي، كسورة احلاقة اآلية 
عاد:  قوم  هالك  تصف  التي  السابعة، 
»فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل 
اآلتي،  من  الديني  التخويف  أو  خاوية«، 
كما يف سورة الصافات، اآلية 52 واآلية 
آياتها  بقصر  السورة  هذه  وتتميز   .65

املئة واثنتني وثمانني وسرعة تتابعها.
أحياناً ال ترد كلمة نخلة صريحة. ففي 
وردت  اخلامسة،  اآلية  احلشر،  سورة 
التمر،  من  نوع  واللني  »لينة«.  كلمة 
الفعل  ألن  )النخلة(،  الشجرة  هو  وقيل 
املرتبط بها يدل على القطع. لذلك أجد 

املراحل،  مر  على  العرب،  املفسرين  أن 
جتاهلوا يف اآلية 52 من سورة الصافات، 
معلال.  تفسيرا  الزقوم«  »شجرة  تفسير 
فقد حار املفسرون يف تفسيرها، وصارت 
صورتها الفنية يف اآلية 65 »طلعها كأنه 
األول  البالغي  املثل  الشياطني«،  رؤوس 
املشبه  يكون  حينما  التشبيه،  مادة  يف 
توسع  وقد  عقليا.  به  واملشبه  حسيا 
إن  قائلني:  كالطبري  الشارحني  بعض 
ألن  عماء،  يف  عباده  يترك  لم  القرآن 
شجرة الزقوم، التي لم يروها، معّرفة يف 
إنها طعام أهل  الى حد ما. قيل  النص 
النار، وشجرة باجلحيم، أو نخلة بأريحا 
ياقوت احلموي  ويذكر  كالتمر.  ثمر  لها 
يف »معجم األدباء« رواية عن أبي عبيدة 
بن  للفضل  اآلية  فّسر  إنه  فيها  يقول 
العباسي(  الربيع )وزير األمني، اخلليفة 
حينما قدم اليه من البصرة الى بغداد. 
شجرة  مسألة  يف  امتحانه  أرادوا  فقد 
الزقوم، قائلني: »إمنا يقع الوعد وااليعاد 
يُعرف«. وكان  لم  مبا ُعرف مثله، وهذا 
جوابه: »إمنا كلـّم اهلل تعالى العرب على 
امرئ  قول  سمعت  أما  كالمهم،  قدر 
ُمضاجعي...  واملشريف  أيقتلني  القيس: 
لم  وهم  أغوال،  كأنياب  زرق  ومسنونة 
يروا الغول قط، ولكنهم ملا كان أمر الغول 

يهولهم أوعدوا به«.
مثاال  عبيدة  أبي  جواب  أضحى  لقد 
تأسيسيا يف البالغة العربية. وهو جواب 
عالية  وبصيرة  اطالع  سعة  على  يدل 
وذوق مرهف. لكن متحيص النص جيدا 
ينطبق قول  نتساءل مجددا: هل  يجعلنا 
امرئ القيس بالغيا على اآلية؟ اجلواب، 
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من دون تردد، ال. ألن أمرأ القيس شّبه 
احملسوس باملجهول. وهذا املجهول، رغم 
أنه لم ير من قبل، لكنه عرف، كما يقول 
السائدة،  الثقافة  طريق  من  عبيدة،  أبو 
للتخويف  أداة  الغول  من  اتخذت  التي 
صورة  يستخدم  فالشاعر  التخيلي. 
جزء  ألنها  فاشية،  لكنها  مرعبة،  عقلية 
أن  بيد  اجلمعي.  )الوعي(  املتخيل  من 
تعريفنا  يحسنا  لم  عبيدة  وأبا  الطبري 
إنها  القول  يكفي  وهل  الزقزم.  بشجرة 
عليها؟  نستدل  لكي  اجلحيم،  من  نبت 
لشجرة  املبهم  التفسير  يضعنا  لذلك 
الزقوم أمام لون جديد من التشبيه يقوم 
أمر  وهذا  الهيئة،  على طرَفني مجهولَي 
قد يبدو باطال أيضا. ما أغفله الشّراح 
تكن  لم  املذكورة،  الزقوم،  أن شجرة  هو 
املشّبه  كان  السابقة.  اآلية  يف  مشّبها 

أغفلته  ما  هذا  فحسب.  طلعها  هو 
املصادر  يف  والطلع  كافة.  الروايات 
اللغوية العربية كافة طور من أطوار منو 
والطلع  النخلة.  هي  واحدة  ثمرة شجرة 
هو أول مراحل منو التمر. ويكون الطلع 
مثل  سميك،  وعاء  يف  عادة  محفوظا 
الكافور،  تسمى  طويلة،  حقيبة  أو  جاب 
تنشّق فيظهر الطلع محموال على عيدان 
طويلة صفراء، حاملة للثمر، يطلق عليها 
يجعل  بالنخلة  الطلع  اقتران  إن  العذق. 
من تعبير »شجرة الزقوم« شجرة متر، أي 
نخلة. ألنها الشجرة الوحيدة التي حتمل 
نخلة  النارجيل خصائص  )لشجرة  طلعا 
التمر، ألنهما من نوع واحد(. وما أشيع 
صورة الطلع يف عيون العرب! أما تشبيه 
جزء من النخلة »رأسها« ببعض من رأس 
الشعر  أيضا يف  اإلنسان، فأمر معروف 

العربي. يقول امرؤ القيس يف معلقته:
وفرع يزين املنت أسود فاحم/ أثيث كقنو 

النخلة املتعثكل
و«القنو: العذق مبا فيه من الرطب«، أي 
للطلع يف سلسلة  أحد األطوار الالحقة 
رأس  نقول  وحينما  التمر.  ثمرة  منو 
الشياطني،  رؤوس  يشبه  الزقوم  نخلة 
وااللتباس  واضحة،  الصورة  تكون 
والفقهي،  والبالغي  اللغوي  التاريخي، 
املفسرة  الصفحات  مئات  حوته  الذي 
قد زال. وتظل نقطة االلتباس محصورة 
»زقوم«.  لكلمة  االبتكاري  االشتقاق  يف 
زيادة يف االيضاح نقول: ال يتوقف األمر 
وغموضها  الفنية  الصورة  التباس  على 
التباس  الى  يتعداه  بل   ،65 اآلية  يف 
إنها  قيل  حتى  »زقوم«،  مفردة  وغرابة 
ولم  إفريقية،  وحتديدا  عربية،  غير 
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كفعل  الكلمة  معاني  أما  يعرفها قريش. 
»زقم« فال تخرج عن معاني ابتالع األكل 
والشرب يف »القاموس احمليط« و«لسان 
العرب«. وحينما نتقصى معناها كاسم، 
يف  اليه  خلصت  ما  الى  مجددا  نعود 

تفسيري السابق: التمر بالسمن.
أثارت هذه اآلية سخرية أبي جهل  وقد 
)عمرو بن هشام، قتل يف معركة بدر، ثم 
بئر طمرت  وألقي جثمانه يف  ُحّز رأسه 
»زقوم«،  معنى  تفسير  وأعجبه  بالرمل(. 
فقال جلاريته ساخرا من تخويف القرآن 
زقمينا!  جارية  يا  بالزقوم:  للمشركني 
الفعل  يستخدمون  العراقيون  يزل  وملا 
واشتقاقاته على طريقة أبي جهل يف نعت 
الطعام الكريه أو نعت اإلكراه على األكل، 
لذلك يقال إن األمير كان زقمونا حكومة 
القرآني  النص  يكون  ورمبا  فاسدة. 

فأنشأ صورة خاصة:  الفعل  الى  استند 
شجرة ذات ثمر إلطعام األثيم والكافر. 
البالغة  يف  األكبر  اإلعجاز  يظهر  وهنا 
بصورة  يكتفي  ال  القرآن  ألن  القرآنية. 
يتجاوزها  بل  الغول،  عن  القيس  امرئ 
شكلها،  يف  التباسا  أكثر  صورة  صانعا 
وأوقع.  أعظم  املتخيل  وقع  يكون  لكي 
»زقوم«  كلمة  أن  هذا  من  أهم  هو  وما 
الصادمة، يف معناها ووقعها، باعتبارها 
خالصا،  قرآنيا  لغويا  ونحتا  ابتكارا 
أربكت مخيلة رجل من كبار قريش، أبي 

جهل، وأربكت املفسرين من بعده.
نظل  التفسير  يف  ابتعدنا  مهما  لكننا 
سواء  حتديدا،  النخلة  الى  مشدودين 
عند احلديث عن التمر أو الطلع. قيل إن 
الزقوم نبات ذو مزايا طبية عالية، وقيل 
نبت يشبه التمر. وتساءل البعض: وهل 

النار؟ وكيف لشجرة مثمرة  يأكل سكان 
األسئلة  هذه  اجلحيم؟  يف  توجد  أن 
على  وإيجابا  سلبا  تناقش  ظلت  كلها، 
الصراع  منطق  إطار  التاريخ، ضمن  مر 
الديني. ولم يفكر أحد يف اجلانب الفني 
واالبداعي للصورة البيانية التي رسمها 
اآلية،  قوة  من  مهما  جزءا  إن  القرآن. 
زقوم  كلمة  أن  يف  يكمن  أحسب،  كما 
الصادمة، كلمة إعجازية بامتياز، جاءت 
لإلبهار، وأنها نحت لغوي قرآني محض، 
الواقعية،  واملادية  اللغوية  جذوره  له 
كإعجاز  ولفظا،  صورة  استخدم  لكنه 
أرى  لهذا  مبتكر.  قرآني  لغوي  وتوليد 
أن الصورة القرآنية، للشجرة »امللعونة«، 
بها،  ومشايعيه  جهل  أبي  استهزاء  رغم 
ثقافية  أرض  الى  بنائها  يف  استندت 
ترقية  سبل  يف  أبدعت  واقعية،  محلية 

عدسة: أيمن أحمد المحمد
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نقطة  وسجلت  للنص،  الفني  البناء 
القرآني،  النص  إعجازية  ملصلحة  تفوق 

ومقدرته على أن يسحر سامعيه.
أمـا الصـورة القرآنيـة اجلميلـة، املرتبطـة 
بالنخـل، فهـي اآليـة 25 مـن سـورة مـرمي: 
يّسـاقط  النخلـة  بجـذع  اليـك  »وهـّزي 
عليـك رطبـاً جنّياً«. وهـي صورة متحركة، 
ذات كثافـة ترابطيـة عاليـة، وذات ترتيـب 
تضفـي  متسلسـل،  تكاملـي،  حركـي 
التاريخـي،  املتخيـل  علـى  خياليـا  جـوا 
امـرأة  سـحره:  جرعـات  مـن  فتضاعـف 
تسـتند  وهـي  املخـاض،  يأتيهـا  عـذراء، 
الشـجرة، فينهمـر  تهـز  الـى جـذع نخلـة، 
األم،  والنخلـة   . اجلنـيّ اهلل  رطـب  عليهـا 

االبنـة  بإسـناد  تكتفـي  ال  جانبهـا،  مـن 
»البتـول« )هـذه الصفـة اخلاصـة، لـم تـرد 
كنعـت  إال  القدميـة  العربيـة  املصـادر  يف 
عـام للمـرأة التـي ال تقـرب الرجـال. »كل 
شـهوة  ال  الرجـال،  مـن  تنقبـض  امـرأة 
لهـا وال حاجـة فيهـم«(، بـل متنحهـا َجنـيَّ 
نفسـها  إطعـام  مـن  لكـي متكنهـا  رطبهـا، 
ووليدهـا. اإلبنـة الضعيفـة، الواهنة، بفعل 
أن  إلهـي،  برفـق  ُـوصى،  تـ الـوالدة  عمليـة 
تهـّز »جـذع« النخلـة. تهـّز جذعهـا وليـس 
عذقهـا! صـورة إعجازيـة تسـبغ علـى الكل 
معنـى اجلـزء، وعلـى املشـهد العـام صفـة 
القـدرة اخلارقـة. تّسـاقط )جـاءت بأكثـر 
وكلهـا  تتسـاقط(،  يتسـاقط،  قـراءة:  مـن 

حتتفـظ مبعنـى االنهمـار. الفعـل هـّز يأتي 
مرتبطـا بثالثـة حـروف جر، األول، »إلى«، 
يكّثـف اجتـاه الهـّز ويحدد وجهتـه، والثاني 
غيـر  علـى  )جـذع(،  بـه  املفعـول  يربـط 
العـادة، بالفاعـل، ليعظـم من وقع التشـبث 
باجلذع. يعقبه تشـديد تاء يسـاقط، الذي 
يكثـف الترابـط، ويسـاعد علـى رجرجتـه 
يف الوقـت نفسـه. ثـم ينهمـر »عليها« رطبا 
طرّيا، يف أوج نضارته. لم يتوقف الشّراح 
العـرب عنـد كلمـة جـذع، لكنهـم اختلفـوا 
النخلـة.  عـذق  حالـة  حتديـد  يف  كثيـرا 
ومنهـم  نضيـرا،  أخضـر  جعلـه  بعضهـم 
مـن جعلـه أصفـر، لكـي يتناسـب مع فصل 
أنـه  علـى  البعـض  يصـر  حيـث  الشـتاء، 
زمـن والدة السـيد املسـيح، لكـن املعجـزة 
الطريقـة  بهـذه  جنّيـا.  أحالتـه  الربانيـة 
املفسـرون مـن  واملاكـرة تخلـص  احلاذقـة 
التـي تعنـي أن الرطـب كان  صفـة َجنـي، 
اللحظـة، ال تأخيـر  طازجـا، مـن قطـوف 

انضاجـه. وال صناعـة يف 
فيمـا  اختلفـوا  قـد  املسـلمون  كان  إذا 
بينهـم حـول نضـرة النخلـة عنـد املخاض، 
يختلفـون  واملسـيحيني  املسـلمني  فـإن 
املسـلمون  أصـال.  النخلـة  وجـود  حـول 
حجتهـم  ويدعمـون  وجودهـا  يؤكـدون 
حجـة  فـال  املسـيحيون  أمـا  بالقـرآن. 
لهـم، ألنهـم ميتلكـون املسـيح بأكملـه نبيـا 
وتاريخـا ووجـودا. بيـد أن بعـض علمـاء 
الشـك  يقبـل  ال  مبـا  أثبتـوا  املسـلمني 
التصور القرآني ملكان والدة املسـيح. ولم 
يكـن هـذا االثبـات مجـرد روايـة متوارثـة، 
بـل قـام علـى املشـاهدة احلسـية احليـة. 
العربـي، محمـد بـن عبـداهلل  ابـن  يقـول 
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االندلسـي، يف مؤلفـه »أحـكام القـرآن«، 
وهـو رجـل ثقـة واطـالع واسـع، أندلسـي 
مشـرقي  هــ.(،   468 )اشـبيلية  املولـد 
النشـأة: »دخلـت بيـت حلـم سـنة خمـس 
وثمانـني وأربعمائـة، فرأيـت يف متعبدهـم 
رهبانهـم  كان  يابـس  جـذع  عليـه  غـاراً 
يذكـرون انـه جـذع مـرمي بإجمـاع، ملـا كان 
اثنتـني وتسـعني دخلـت  يف احملـرم سـنة 
عليـه  الـروم  اسـتيالء  قبـل  حلـم  بيـت 
املتعبـد  يف  الغـار  فرأيـت  أشـهر،  لسـتة 
خاليـا مـن اجلـذع. فسـألت الرهبـان بـه، 
اخللـق  أن  مـع  وتسـاقط،  نخـر  فقالـوا: 
فقـد«.  حتـى  استشـفاء  يقطعونـه  كانـوا 
وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الروايـة تعتمـد 
علـى املشـاهدة املباشـرة، فـإن تفسـيرها 
مـا  التحديـد  وجـه  وعلـى  واحـدا،  ليـس 
يتعلـق باجلـذع. هـل مـا رآه هـو اجلـذع 
كنسـي،  طقـس  أنـه  أم  نفسـه،  األول 

للتقديـس  الرهبـان  صنعـه  متـوارث، 
والبركـة؟ وإذا كان األمـر كذلـك، فلمـاذا 
ظهـرت النخلـة دون غيرهـا مـن الشـجر 
اسـتمر  هـل  هـذا؟  التبريـك  طقـس  يف 
الصليبيـني،  غـزو  بسـبب  اجلـذع  غيـاب 
الذيـن وضعـوا بصماتهـم علـى الطقـوس 
احملليـة، فاختفـى طقـس التبـرك باجلذع 

الـى األبـد؟ ال أحـد يعـرف.
املرويات  تظل  الرواة،  اختلف  مهما 
قائليها  ثقافة  من  جزءا  التاريخية 
ورد  السبب  لهذا  وناقليها.  وحامليها 
تكني  العرب  أن  احمليط«  »القاموس  يف 
وليس  النخلة«.  بـ«ذو  مرمي  بن  عيسى 
غريبا أيضا أن تتشابه والدة املسيح مع 
والدة أبي األنبياء إبراهيم. كالهما ولد 

قرب نخلة، كما يعتقد البعض.

مصدر الصور: وداد األورفلي

مهما اختلف الرواة، 

تظل المرويات 

التاريخية جزءا من 

ثقافة قائليها 

وحامليها وناقليها. 

لهذا السبب ورد في 

»القاموس المحيط«

أن العرب تكني

عيسى بن مريم

بـ )ذو النخلة(.



عشرون سببًا الهتمام األمريكيين بالنخلة

كيف هاجر النخُل
إلى أمريكا؟

6 آالف سنة. حيث كان نخيل  ُعرفت النخلُة بالشجرة القديمة، فهي تغرس جذورها في األرض منذ أكثر من 
التمر أول نبات زرع في بابل والجزيرة العربية قبل أكثر من 4 آالف سنة قبل الميالد. ويطلق على شجرة النخيل: 
التوراة،  في  ذكرها  ورد  حيث  السماوية،  الكتب  جميع  في  المباركة  الشجرة  أو  النخلة  وُذكرت  الحياة،  شجرة 
المناطق  األغذية في  أهم مصادر  التمر من  ويُعد  النبوية.  الُسنَّة  أيضًا في  الكريم. وذكرت  والقرآن  واإلنجيل، 

الصحراوية في العالم القديم.

الدكتور خالد بن ناصر الرضيمان
رحمه اهلل

عضو هيئة التدريس يف جامعة القصيم سابقاً
اململكة العربية السعودية

نبـــات  أول  التـمــر  نخيـــل 

والجــزيرة  بــابل  في  زرع 

 4 من  أكثر  قبل  العربيـة 

آالف سنة قبل الميالد
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يف  وخاصـة  العربيـة  املنطقـة  كانـت 
شـمال إفريقيـا وبـاد النهريـن واجلزيرة 
العربيـة أهـم مواطـن نخيـل التمـر، ولـم 
قبـل  مـا  حتـى  اجلديـد  العالـم  يعرفهـا 
قـرن ون صـف القـرن تقريبـاً، حيـث قـام 
باحثـون أمريكيـون بجلبها من الصحاري 
العربيـة ونقلهـا عبـر البحار واسـتزراعها 
منتجاتهـا  وتعزيـز  سـاالتها  وحتسـن 
األبحـاث  مـن  واسـعة  بشـبكة  وحمايتهـا 
العلميـة التـي حتافـظ علـى هـذا املنتـج 
وتفتـح األسـواق  وتعـزز وجـوده  احليـوي 
اآلفـات  أمـام  احللـول  وتضـع  أمامـه 
الطبيعيـة والبيئيـة التـي تعترضـه، حتـى 

أصبحـت أمريـكا اليـوم واحـدة مـن أهـم 
الـدول يف إنتـاج التمـور، ويتمتـع منتجهـا 
باجلـودة والقيمـة االقتصاديـة. يف املقـال 
التالـي يتنـاول الدكتـور خالـد بـن ناصـر 
يف  التدريـس  هيئـة  عضـو  الرضيمـان، 
النخيـل  هجـرة  قصـة  القصيـم،  جامعـة 
عشـرين  ويُعـدد  املتحـدة،  الواليـات  إلـى 
بالنخلـة  األمريكيـن  الهتمـام  سـبباً 

وثمارهـا.
علـى الرغـم مـن أن املشـرق العربـي كان 
الواليـات  عرفـت  فقـد  النخلـة،  موطـن 
يف  النخيـل  زراعـة  األمريكيـة  املتحـدة 
زراعتهـا  متـت  حيـث  1857م،  العـام 

أريزونـا  مثـل  اجلنوبيـة  الواليـات  يف 
زراعتهـا  ومتـت  ونيفـادا،  وكاليفورنيـا 
الذيـن  اإلسـبان  املزارعـن  بوسـاطة 
زرعـوا النخيـل عن طريـق البذور، وكانت 
بدايـة إنتـاج التمـر يف عـام 1877م ولكـن 

جيـدة. تكـن  لـم  التمـر  نوعيـة 
دوراً  األمريكيـة  الزراعـة  وزارة  ولعبـت 
مهمـاً يف نشـر زراعـة النخيـل يف أمريكا، 
العلميـة  األبحـاث  بتمويـل  قامـت  حيـث 
عـن  وخاصـة  والتمـر  بالنخيـل  املتعلقـة 
طريـق محطـات التجـارب التابعـة لهـا يف 
واليتـي كاليفورنيـا وأريزونـا اللتـن لهمـا 
دوٌر مهـٌم يف تطـور النخيـل وخاصـة يف 
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مجـال األبحـاث التطبيقيـة التـي تؤثـر يف 
منـو النخيـل، وأيضـاً علـى كميـة وجـودة 
التمـور املنتجـة حتـت الظروف البيئية يف 

الواليـات املتحـدة.
وزارة  اسـتوردت  1890م  العـام  يف 
الزراعـة األمريكيـة من املغـرب واجلزائر 
وتونـس ومصـر والعـراق وسـلطنة عمـان 
املختلفـة  النخيـل  فسـائل  مـن  مجموعـة 
دول  مـن  نـور«  »دجلـة  صنـف  معظمهـا 
شـمال إفريقيـا، وصنـف »البرحـي« مـن 
محطـات  يف  زراعتهـا  ومتـت  العـراق، 
مـن  كل  يف  بالـوزارة  اخلاصـة  األبحـاث 
ويف  أريزونـا  وواليـة  كاليفورنيـا،  واليـة 
جناحهـا  وبعـد  ونيومكسـيكو.  تكسـاس، 
وإنتاجهـا فسـائل جديـدة، مت توزيـع هـذه 
يف  الراغبـن  املزارعـن  علـى  الفسـائل 
ُزرع يف  زراعـة النخيـل مجانـاً، والباقـي 
مراكـز األبحـاث التابعـة لـوزارة الزراعـة 

وتطبيـق  والبحـث  الدراسـة  ألغـراض 
عليهـا. احلقليـة  التجـارب 

المؤسس الحقيقي

الـذي  »والتـر سـوينجل«  الدكتـور  وتولـى 
األمريكيـة  الزراعـة  وزارة  يعمـل يف  كان 
وكان متخصصـاً يف علـم النبـات عمليات 
االسـتيراد، وبذل مجهوداً كبيراً من أجل 
النخيـل  فسـائل  مـن  مجموعـة  اسـتيراد 
مـن الـدول العربيـة. وقـد واجهـة صعوبـة 
يف شـرائها خاصـة مـن واحـات اجلزائـر 
يف الصحـراء، حيـث كانـت تلـك الفسـائل 
تنقـل بوسـاطة اجلمال إلـى املدن الغربية 
بوسـاطة  نقلهـا  يتـم  ثـم  اجلزائـر،  يف 
ويتـم  السـاحل،  حتـى  البخـاري  القطـار 
بعدهـا النقـل بوسـاطة السـفن البخاريـة 
مـن  تنقـل  ثـم  نيويـورك،  مدينـة  إلـى 
إلـى  البخـاري  القطـار  بوسـاطة  هنـاك 

مدينـة  الزراعيـة يف  األبحـاث  محطـات 
أنديـو  ومحطـة  أريزونـا،  بواليـة  يامـا 
بواليـة كاليفورنيـا. وخـال هـذه الرحلـة 
سـوينجل  والتـر  الدكتـور  كان  الطويلـة 
يرافـق هـذه الفسـائل منـذ بدايـة الشـراء 
وقـد  هـذه احملطـات.  حتـى غرسـها يف 
أقـام الدكتـور والتـر سـوينجل فتـرة مـن 
السـنوات يف مدينـة انديـو ليتابـع جتاربه 
البحثيـة العلميـة التطبيقيـة حتى جنحت 
زراعـة الفسـائل، وهـو كان املشـرف علـى 
محطـة األبحـاث يف مدينـة انديـو. وبعـد 
جنـاح زراعـة الفسـائل مت توزيعهـا علـى 
النخيـل  زراعـة  يف  الراغبـن  املزارعـن 
مجاناً، وانتشرت بعد ذلك زراعة النخيل 
يف الواليـات اجلنوبيـة، وقـد تفوقـت هذه 
األصنـاف املسـتوردة مـن الـدول العربيـة 
يف اجلـودة علـى األصنـاف احملليـة التـي 
مت تكاثرهـا مـن طريـق البـذور بوسـاطة 
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املسـتوطنن األمريكيـن يف تلـك الفتـرة. 
زراعـة  انتشـار  أسـباب  أهـم  أحـد  وكان 
والتـر  الدكتـور  النخيـل يف أمريـكا قيـام 
سـوينجل مبهمة اسـتيراد فسـائل النخيل 
مـن الـدول العربيـة وزراعتهـا هنـاك، لـذا 
لزراعـة  احلقيقـي  املؤسـس  عليـه  أطلـق 

النخيـل يف الواليـات املتحـدة.
ويف بدايـة العـام 1913م مت إنشـاء جمعيـة 
يف  كوتشـيا  وادي  يف  النخيـل  مزارعـي 
مزارعـن  قبـل  مـن  كاليفورنيـا  جنـوب 
ميثلـون القطـاع اخلـاص الـذي يلعـب دوراً 
مكمـًا لـدور وزارة الزراعـة األمريكيـة يف 
توطـن زراعـة النخيل، واسـتورد آالف من 
فسائل النخيل من الدول العربية وخاصة 
نـور«، كمـا اسـتورد بعـض  صنـف »دجلـة 
ملشـاريعهم  الفسـائل  النخيـل  مزارعـي 
التجاريـة وخاصـة يف جنـوب كاليفورنيـا، 
ونتيجـة  أريزونـا.  واليـة  يامـا يف  ومدينـة 
يف  التمـر  علـى  والطلـب  اإلنتـاج  لزيـادة 
واليـة كاليفورنيـا وغيرهـا مـن الواليـات، 
أنشـأت جمعيـة مزارعـي النخيـل مصنعـاً 
فيمـا  أعضائهـا  جميـع  ملسـاعدة  للتمـر 
وتقـدمي  زراعيـة  خدمـات  مـن  يحتاجـون 
اإلرشـاد الزراعي واالستشـارات الزراعية 
يف مجـاالت النخيـل والتمـر وخدمـات مـا 
والتخزيـن  التعبئـة  مثـل:  احلصـاد  بعـد 
اإلعـام  وسـائل  باسـتخدام  والتسـويق 

املختلفـة.
النخيـل  مزارعـي  جمعيـة  أشـرفت  كمـا 
لنشـر  متخصصـة  مجلـة  إصـدار  علـى 
واملؤمتـرات  النـدوات  ونتائـج  البحـوث 
واللقـاءات العلميـة عـن النخيل والتمر يف 
األخـرى  العالـم  ودول  املتحـدة  الواليـات 

عـن  العلميـة  نشـاطها  بأوجـه  املعروفـة 
النخيـل والتمـر. وقـد ظلـت هـذه املجلـة 
 )date growers inst( اسـم  التـي حتمـل 
تصـدر بانتظـام حوالـي 50 سـنة متصلـة، 
الربـع  إال يف  الصـدور  تتوقـف عـن  ولـم 
أن  بعـد  العشـرين  القـرن  مـن  األخيـر 
أوقفـت وزارة الزراعـة األمريكيـة الدعـم 

والتمـر. النخيـل  أبحـاث  املـادي عـن 

جواهر الصحراء

النخيـل:  علـى  يُطلـق  كاليفورنيـا  يف 
 Jewels of The الصحـراء«  »جواهـر 
Desert. ويعكـس هـذا املصطلـح اهتمـام 

هـذه  وحفـظ  بحمايـة  األمريكيـن 
اجلواهـر، وخاصـة فيمـا يتعلـق بحمايتها 
حتـدي  لكـن  الزراعيـة.  اآلفـات  مـن 
ينايـر  شـهر  ففـي  قاسـياً،  كان  الطبيعـة 
كاليفورنيـا  أصابـت  1937م،  عـام  مـن 
وصلـت  حيـث  قاسـية  صقيـع  موجـة 
درجـة احلـرارة 13 درجـة علـى مقيـاس 
فهرنهايـت يف جنـوب الواليـة ملـدة ثـاث 
أضـرار  حـدوث  يف  تسـبب  ممـا  ليـاٍل، 
هـذا  وشـمل  النخيـل،  سـعف  أصـاب 
الدمـار مـا بـن 50 إلى 90% من السـعف، 
حـدوث  الصقيـع  هـذا  نتيجـة  وكانـت 
التمـور  إنتـاج  للغايـة يف  كبيـر  انخفـاض 
ذلـك العـام، كمـا إن النوعيـة كانت رديئة. 
ويف سـنة 1938م كان الطلع قليًا أيضاً، 
سـنوات  ثـاث  ملـدة  املشـكلة  واسـتمرت 
حتـى حتسـن اإلنتـاج والنوعيـة للتمر بعد 

الصقيـع. أضـرار  اختفـاء 
اهتمـت  فقـد  اآلفـات،  حيـث  مـن  أمـا 
بجميـع  األمريكيـة  الزراعـة  وزارة 
حتـى  النخيـل  تصيـب  التـي  األمـراض 

تتمكـن مـن تشـخيصها يف مرحلـة مبكـرة 
مـن اإلصابـة ليسـهل مكافحتهـا، وأيضـاً 
التـي  واآلفـات  األمـراض  إلـى  تعرفـت 
العالـم األخـرى  النخيـل يف دول  تصيـب 
ملنـع دخولهـا إلـى الواليـات املتحـدة عـن 
الزراعـي  احلجـر  قوانـن  فـرض  طريـق 
اخلارجـي وذلـك مـن أجل حمايـة النخيل
زراعـة  يف  التوسـع  اسـتمر  وقـد 
أو  كاليفورنيـا  واليـة  يف  سـواء  النخيـل 
يف  األمريكيـون  وجنـح  أريزونـا،  واليـة 
طريـق  عـن  وتوصلـوا  وخدمتـه،  زراعتـه 
الدراسـات إلـى أفضـل النتائـج يف زيـادة 
عـن  الثمـار  صفـات  وحتسـن  اإلنتـاج 
طريـق بحـوث التسـميد والـرّي ومقاومـة 
الفطريـة  واألمـراض  احلشـرية  اآلفـات 
املعاكسـة. كمـا  العوامـل اجلويـة  وتـايف 
وتبخيرهـا  التمـور  بتعبئـة  االهتمـام  مت 
وتصنيعها وتخزينها وتسـويقها بأسـاليب 
يف  املسـتهلكن  رغبـات  حتقـق  مختلفـة 

وخارجهـا. أمريـكا 
الواليـات  يف  التمـور  إنتـاج  بلـغ  وقـد 
وبلغـت  طنـاً   16511 األمريكيـة  املتحـدة 
 2102 بالنخيـل  املزروعـة  املسـاحة 
هكتـار وأصبـح ترتيـب الواليـات املتحـدة 
التاسـع عشـر علـى املسـتوى العاملـي يف 
كميـة إنتـاج التمـور. وتزايـد الطلـب علـى 
اسـتهاك التمـور ليـس فقـط يف أمريـكا 
وحدهـا بـل علـى املسـتوى العاملـي، وبلـغ 
إنتـاج التمـور على املسـتوى العاملي سـبعة 
املزروعـة  املسـاحة  وبلغـت  مايـن طـن، 
بالنخيـل أكثـر مـن 12 مليـون هكتـار )كما 
يشـير الكتـاب اإلحصائـي ملنظمـة الغـذاء 

2010م(. والزراعـة 
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عشرون سببًا

أما ملاذا أقبل األمريكيون منذ أكثر من 
قرن ونصف القرن على زراعة النخيل، 
اهتموا  مثلما  ورعايتها،  بها  واالهتمام 
جودته،  وحتسن  التمور  إنتاج  بزيادة 
الوعي  رسخت  عديدة  أسباب  فهناك 
عشرين  حتديد  ميكن  النخلة،  بقيمة 

سبباً منها:
1 – تتحمل زراعة نخيل التمر الظروف 
حرارة  درجة  من  القاسية  البيئة 
الري،  ومياه  التربة،  وملوحة  عالية، 
واخلدمات  بالتسميد،  االهتمام  وقلة 
اجلفاف  تتحمل  كما  األخرى.  الفنية 
وقلة  األمريكية،  اجلنوبية  الواليات  يف 

األمطار والرياح اجلافة.
2 – تعد الظروف املناخية يف بعض واليات 
أمريكا مثل: كاليفورنيا وأريزونا وتكساس 
ونيفادا وبعض الواليات اجلنوبية مناسبة 

لزراعة النخيل وإنتاج التمور.
3 – وجود مصادر املعلومات عن النخيل 
ومن  املتحدة  الواليات  يف  والتمور 
الزراعة  وزارة  املعلومات:  مصادر  أهم 
اجلامعات  بعض  وكذلك  األمريكية، 
يف  كاليفورنيا  جامعة  ومنها  األمريكية؛ 
أريزونا  وجامعة  وديفيز  سايد،  ريفر 

وبعض اجلامعات األخرى يف الباد.
ومنتجاتها  التمور  جودة  أسهمت   –  4
الثانوية، وخاصة حن حظيت بحمات 
اإلعام  وسائل  بها  قامت  تسويق 
الغذائية  القيمة  أبرزت  التي  املختلفة، 
من  كثير  تشجيع  يف  للتمور  والعاجية 
على  املتحدة  الواليات  يف  املستهلكن 

استهاكها.

الكتب  يف  والتمور  النخيل  ُذكرت   –  5
والقرآن  واإلجنيل  كالتوراة  السماوية 
النخيل  ذكر  جاء  التوراة  ففي  الكرمي، 
والتمور أكثر من 50 مرة، أما يف القرآن 
الشجرة  وهي  مرة،   20 فذكرت  الكرمي 
التي يُطلق عليها أسماء جميلة من بينها 

»شجرة احلياة«.
6 – يدخل التمر يف أكثر من 200 وصفة 
إن  حيث  أمريكا،  يف  غذائية  طبخة  أو 
كثيراً من محات بيع التمور املتخصصة 
وتكساس  وأريزونا  كاليفورنيا  يف جنوب 
م أصنافاً متنوعة من األغذية احملتوية  تقدِّ
واآليسكرمي  العصائر  منها  التمور  على 
املكونة من التمر، وأيضاً وجود التمر يف 
كثير من األسواق ومحات بيع األغذية 
يف جميع الواليات األمريكية مما ساعد 

على انتشار استهاك التمر.
األمريكية  الزراعة  وزارة  أنشأت   –  7
النخيل  ألبحاث  متخصص  مركٍز  أول 
والتمور يف عام 1904م مبدينة أنديو يف 
كثيٌر  املركز  هذا  يف  وعمل  كاليفورنيا، 
من الباحثن املتميزين. ومت إجناز كثيراً 
من األبحاث العلمية التطبيقية املختلفة 
املزارعن  تهم  التي  والتمور  النخيل  عن 
والعاملن يف مجال النخيل والتمور، كما 
األبحاث  من  كثير  املركز  من  صدرت 
والتقارير  والكتب  والنشرات  العلمية 
استفاد  والتمور  النخيل  عن  الفنية 
والباحثن  املزارعن  من  كثير  منها 
واملهتمن بالنخيل والتمور داخل أمريكا 
وخارجها، وكان لهذا املركز أعظم األثر 
يف تعميق الوعي بأهمية النخيل وتقدمي 

االستشارات يف مجال زراعتها.

تقليداً  النخيل  زراعة  أصبحت   –  8
عن  سنوي  احتفال  يقام  حيث  شعبياً، 
النخيل والتمور ملدة عشرة أيام يف شهر 
فبراير من كل سنة يف مدينة أنديو بوالية 
سنوياً  االحتفال  هذا  ويُقام  كاليفورنيا. 
منذ العام 1945م، واليزال يحافظ على 
بريقه منذ 67 عاماً تقريباً. حيث يحتوي 
اقتصادية  مختلفة  نشاطات  عدة  على 
آالف  ويحضره  وترفيهية،  واجتماعية 
الزوار من داخل كاليفورنيا ومن الواليات 
خارج  من  زوار  يحضره  كما  األخرى، 

الواليات املتحدة.
الواليات  املزروع يف  النخيل  – حظي   9
املمارسات  نظام  بتطبيق  املتحدة 
جاب«  »جلوبال  أو  اجليدة  الزراعية 
من  كثيٌر  ويوجد  النظيفة.  الزراعة  أو 
الزراعة  نظام  تستخدم  التي  املزارع 
أسمدة  استخدام  بدون  أي  العضوية، 
أي  أو  كيميائية،  مبيدات  أو  كيميائية 
مواد أو معامات تضر بصحة اإلنسان 
وتؤثر على البيئة. وتطبِّق وزارة الزراعة 
األمريكية أنظمة الزراعة املستدامة التي 
وتهتم  الطبيعية  املصادر  على  حتافظ 

بصحة اإلنسان وسامة البيئة.
10 – وعى األمريكيون للقيمة الغذائية 

للتمور، حيث حتتوي التمور على العناصر 
وتُعد  واأللياف،  والفيتامينات  الغذائية 
مصدراً مهماً وجيداً ملضادات األكسدة. 
أنها  للتمور  الغذائية  املميزات  ومن 
والصوديوم  الدهون  على  حتتوي  ال 
أي  معها  يُستخدم  وال  والكوليسترول، 
مواد حافظة أو مواد ضارة على صحة 

اإلنسان والبيئة.
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عالية  نسبة  على  التمور  حتتوي   –  11

من السكريات، لذا يُطلق عليها احللوى 
من  لذلك   )Natural Candy( الطبيعية 
السهل جداً حتويلها إلى سكر التمر. كما 
أن التمر مصدر جيد لألغذية الصحية 
للمستهلكن أو األشخاص الذين يتبعون 
حمية معينة أو وجبات متخصصة حيث 
من  عالية  نسبة  على  التمور  حتتوي 
املاغنسيوم  وعنصر  البوتاسيوم  عنصر 
والفيتامينات  واأللياف  احلديد  وعنصر 
واالنزميات وكمية قليلة جداً من الدهون 
والصوديوم وال حتتوي على الكوليسترول.
12 – يحتوي التمر على كمية عالية جداً 

أكثر  من  ويُعد  األكسدة،  مضادات  من 
الفواكه احملتوية على مضادات األكسدة 
التفاح  بينما  )1600 ملجم/100 جرام(، 
– مثًا – يحتوي على )256 ملجم/100 
 458( على  يحتوي  والكرز  جرام(، 
على  يحتوي  واملوز  جرام(،  ملجم/100 
)157 ملجم/100 جرام(، والعنب األحمر 

يحتوي على )95 ملجم/100 جرام(.
13 – تتميز التمور بأنها تضاف بأشكال 

احلبوب  مثل  األغذية  إلى  مختلفة 

والكيك  واملعجنات  واحللويات  واخلبز 
أخرى،  وأغذية  والعصائر  واآليسكرمي 
100 وصفة  أكثر من  التمور يف  وتدخل 
كاليفورنيا،  والية  يف  غذائية  طبخة  او 
وأكثر من 200 وصفة أو طبخة غذائية 

يف الواليات املتحدة.
والدواء  الغذاء  هيئة  اعتمدت   –  14

األمريكية التمور كأغذية صحية وخاصة 
ملدارس األطفال.

15 – يُستخدم مطحون التمر أو بودرة 

العادي يف بعض  التمر بدالً عن السكر 
وأحياناً  األمريكية  واألكات  املشروبات 

بديًا عن العسل.
16 – التمور يف الواليات املتحدة خالية 

بها  يوجد  وال  وراثياً،  املعدلة  املواد  من 
مواد تسبب احلساسية لألشخاص الذين 

لديهم حساسية من بعض األغذية.
استهاك  انتشار  أسباب  من   –  17

كبيرة  أعداد  وجود  أمريكا  يف  التمور 
املسلمن  عدد  بلغ  حيث  املسلمن  من 
يف الواليات املتحدة أكثر من 10 ماين 
مسلم بسب الهجرة إلى أمريكا أو اعتناق 

كثير من األمريكين الدين اإلسامي.

وتداول  وتخزين  حفظ  سهولة   –  18

التمور يف درجة احلرارة العادية، وأيضاً 
يف  سنة  من  أكثر  ملدة  حفظه  إمكانية 

درجة حرارة منخفضة.
مع  التمور  وتنوع  أصناف  كثرة   –  19

االحتفاظ بنفس القيمة الغذائية ألنواع 
صنف  استهاك  يكثر  فمثًا:  التمور. 
يف  و»البرحى«  و»املجدول«  نور«  »دجلة 
الواليات املتحدة بخاف اخلليج العربي 
أصناف  استهاك  فيه  يكثر  الذي 
من  وغيره  و»السكري«  »اخلاص« 

أصناف التمور.
20 – أسعار التمور يف الواليات املتحدة 

مقارنة بالفواكه األخرى رخيصة. حيث 
إن متوسط سعر الكيلوجرام من التمور 
من خمسة إلى عشرة دوالرات. وتعتمد 
األسعار على الصنف واجلودة والعبوات 
األسعار  أسهم رخص  وقد  املستخدمة، 
لدى جميع  التمور  استهاك  انتشار  يف 

طبقات املستهلكن.

 -  64 العدد   / القافلة  مجلة  املصدر: 
2013

التمر مصدر جيد 

لألغذية الصحية 

للمستهلكين أو 

األشخاص الذين 

يتبعون حمية

معينة أو وجبات 

متخصصة 



موسم النخيل
يجسد عالقة االنسان 
الموريتاني بالشجرة

البالد  السياحية والشعبية في  المواسم  أهم  "الكيطه" وهو من  األيام موسم  الموريتانيون هذه  يعيش 
تنشط فيه الحركة السياحية الداخلية، حيث يهجر الموريتانيون مدنهم باتجاه البوادي والواحات المخضرة، فرغم 
عاديات الزمن بقيت عالقة الموريتاني وثيقة الصلة بالحياة البرية سيما في هذا الفصل حيث تخضر البساتين 
وتثمر الواحات وتجتمع العشائر واألهالي في جلسات مسامرة ومؤانسة على الكثبان الرملية وفي شعاب 

األودية وفوق الربى وبجوار المضارب وعلى جنبات الغدران.

باحثة أكادميية - نواكشوطسكينة أصنيب
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

رغــــم كـــل عـاديـــــات 

الزمـــن فـــإن العالقــة 

بيـن االنســـان والنخلـة 

لـم تتصــدع واسـتطاع 

االنسـان الحفـاظ علـى 

النخلـة كرمــــز ثقافـي 

ومــورد اقتصــادي
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املرتبــط  "الكيطنــه"  موســم  وبــدأ 
بالواحــة يتحــول تدريجيــاً إلــى موســم 
املواســم  أكثــر  مــن  ويعتبــر  ســياحي، 
هامشــه  فعلــى  اقتصاديــاً  نشــاطاً 
وتنشــط  التجاريــة  احلركــة  تزدهــر 
ــة بفعــل تواجــد أعــداد  األســواق احمللي
مــن  القادمــن  املواطنــن  مــن  كبيــرة 
ودول  موريتانيــا  مــن  عديــدة  جهــات 

املهجــر.
موريتانيــا  عــن  احلديــث  ميكــن  وال 
ونخيلهــا  الغنــاء  واحاتهــا  ذكــر  دون 
يعــد  لــم  البــالد  هــذه  يف  فالنخيــل 
جــزءا  أو  اقتصــادي  مــورد  مجــرد 
أو  الطبيعيــة  اخلريطــة  تلوينــات  مــن 
تضفــي  خضــراء  مســاحات  مجــرد 
ــى الواحــات ومتنحهــا  ــاً عل ــداً جمالي بُع
منظــراً أخــاذاً، إنــه مكــون أساســي مــن 
مكونــات الشــخصية املوريتانيــة. ورغــم 

كل عاديــات الزمــن فــإن العالقــة بــن 
االنســان والنخلــة لــم تتصــدع واســتطاع 
ــز  ــة كرم ــى النخل ــاظ عل االنســان احلف

اقتصــادي. ومــورد  ثقــايف 
وقــد غيــرت ســنوات اجلفــاف العجــاف 
ــم اخلريطــة  ــالد معال ــت الب ــي ضرب الت
وكان  واالقتصاديــة  الدميغرافيــة 
واحــات  علــى  الواضــح  تأثيرهــا  لهــا 
الواليــة، إال أنهــا لــم تســتطع التأثيــر 
االنســان  بــن  االرتبــاط  صــدق  علــى 
زعزعــة  مــن  تتمكــن  ولــم  والنخيــل 
ثقتــه فيــه وظــل يكافــح ويجاهــد لتبقــى 
بواحــدة  آدرار  وحتتفــظ  الواحــات 
مــن اهــم خصوصياتــه. وبفضــل هــذا 
ــك العالقــة احلميمــة فقــد  ــاد وتل اجله
احتفظــت الواليــة بطابعهــا واكتســبت 
العاليــة  واجلــودة  الذائعــة  شــهرتها 
لتمورهــا وثقــة املســتهلك الوطنــي فيهــا.

غيرت سنوات

الجفاف العجاف

التي ضربت البالد 

معالم الخريطة 

الديمغرافية 

واالقتصادية وكان

لها تأثيرها الواضح 

على واحات الوالية،

إال أنها لم تستطع 

التأثير على صدق 

االرتباط بين االنسان 

والنخيل
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موســم  خــالل  أدرار  واليــة  وتســتقبل 
"الكيطنــه" أعــدادا كبيــرة مــن املواطنــن 
مــن  االســتفادة  يف  الراغبــن  والســياح 
عــرف  وقــد  املنطقــة،  وأوديــة  واحــات 
الواليــة خــالل الســنوات االخيــرة تزايــدا 
ملحوظــا يف أعــداد الــزوار بفضــل فــك 
العزلــة عــن املنطقــة وارتباطهــا بشــبكة 
الطــرق الوطنيــة وتوفــر وســائل النقــل 
ــات  ــواع اخلدم ــف أن واالتصــاالت ومختل

األخــرى.
حيــث حتالفــت الطــرق املعبــدة وشــبكات 
ومحطــات  واحملمــول  الثابــت  الهاتــف 
البــث اإلذاعــي والتلفــزي لتخــرج الواليــة 
مــن عزلتهــا وتنفــض عنهــا غبار النســيان 
وتندمــج يف محيطهــا الوطنــي وترتبــط 
بالعالــم مــن حولهــا بشــكل وثيــق. ويف 
اصبحــت  اجلديــد  الواقــع  هــذا  ضــوء 
املقاييــس  بــكل  حديثــة  الواليــة  مــدن 

مقومــات  كل  وســاكنوها  زائرهــا  يجــد 
احليــاة يف املــدن العصريــة وتتوفــر فيهــا 
أنــواع  ومختلــف  الراحــة  اســباب  كل 
ــة  اخلدمــات وازدهــرت احلركــة التجاري
اســتثمارات  تســتقطب  وبــدأت  فيهــا 

كبيــرة وطنيــة عموميــة وخاصــة.
آدرار  يف  النخيـــل  واحـــات  وتغطـــي 
أي  هكتـــارا   1876 بــــ  تقـــدر  مســـاحة 
ــاحات  ــن مسـ ــبة %50 مـ ــارب نسـ ــا يقـ مـ
النخيـــل يف البـــالد، ويقـــدر عـــدد واحـــات 
الواليـــة بحوالـــي 53 واحـــة موزعـــة يف 
ووادان  وشـــنقيط  أطـــار  مقاطعـــات: 
وأوجفـــت تنتـــج يف مجموعهـــا ســـنوياً 
ــواع  ــود أنـ ــن أجـ ــن مـ ــي 13000 طـ حوالـ
ـــرة يف  ـــل مســـاحة معتب ـــي حتت التمـــور الت

الســـوق الوطنيـــة.
ــكاز  ــة ارتـ ــات نقطـ ــذه الواحـ ــكل هـ وتشـ
اقتصـــادي مركزيـــة يف الواليـــة حيـــث 

مـــن  مجموعـــة  حولهـــا  تتمحـــور 
االقتصـــادي  الطابـــع  ذات  النشـــاطات 
ــتوى  ــع مسـ ــر يف رفـ ــكل كبيـ ــاهم بشـ تسـ
معيشـــة الســـكان. فهـــذه الواحـــات توفـــر 
ـــار  ـــن 120 و200 هكت ـــراوح ب مســـاحة تت
اخلصبـــة  الزراعيـــة  األراضـــي  مـــن 
تتـــم زراعتهـــا ســـنويا مبختلـــف أنـــواع 
األعـــالف.  أنـــواع  وبعـــض  اخلضـــار 
مـــن  املســـاحات  هـــذه  إنتـــاج  ويوفـــر 
إضافيـــا  اقتصاديـــا  مـــوردا  اخلضـــار 
ــا يســـاهم يف رفـــع مســـتوى دخـــل  هامـ

بشـــكل. الواحـــات  ســـكان 
وإلـــى جانـــب هـــذه االنشـــطة االقتصاديـــة 
التـــي تتمحـــور كلهـــا حـــول النخيـــل فـــإن 
ــل  ــت يف ظـ ــات أصبحـ ــن الواحـ ــرا مـ كثيـ
منتجعـــات  تشـــكل  الســـياحة  تنامـــي 
خـــالل  الســـائحن  تســـتهوي  ســـياحية 
ــم  ــن املواسـ ــره مـ ــه" وغيـ ــم "الكيطنـ موسـ
دخـــال  يوفـــر  الـــذي  االمـــر  األخـــرى 
النخيـــل  ويعطـــي  ألصحابهـــا  إضافيـــا 

بعـــداً اقتصاديـــاً آخـــر.
فـــإن  النشـــاطات  هـــذه  اهميـــة  ورغـــم 
الوجـــه األبـــرز ملســـاهمة الواحـــات يف 
اقتصـــاد واليـــة آدرار مـــا يـــزال يتمثـــل يف 
انتاجهـــا مـــن التمـــور وهـــو انتـــاج تتفـــاوت 
اهميـــة مســـاهماته مـــن فصـــل آلخـــر. 
ففـــي حـــن ترتفـــع هـــذه املســـاهمة يف 
يف  تتراجـــع  فإنهـــا  "الكيطنـــه"  موســـم 
ــول االخـــرى بفعـــل تناقـــص  ــة الفصـ بقيـ
ظـــل  الواليـــة يف  علـــى متـــور  اإلقبـــال 
املنافســـة القويـــة مـــن التمـــور املســـتوردة.
وإذا كانــت واحــات آدرار شــكلت حجــر 
ــك  ــة إال ان ذل ــة يف اقتصــاد الوالي الزاوي
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ال يعنــي ان هــذه الواحــات لــم تعــان مــن 
ــل ان ســنوات اجلفــاف  بعــض املشــاكل ب
واجتيــاح اجلــراد أثــر فيهــا الــى حــد كبير 
الرمــال  وزحــف  التصحــر  هــدد  حيــث 
واحــات كثيــرة يف الواليــة واختفــت بفعلــه 
ــواع النخيــل.  أعــداد كبيــرة مــن أجــود أن

الدولــة جهــودا حثيثــة يف  بذلــت  وقــد 
هــذه  مــن  للحــد  االخيــرة  الســنوات 
ــن  ــن خــالل تدخــل عــدد م ــرات م التأثي
املشــاريع التنمويــة الوطنيــة مثــل مشــروع 
املناطــق  يف  الطبيعيــة  املصــادر  تنميــة 

الواحــات. تنميــة  ومشــروع  املطريــة 

تشكل واحات

النخيل في آدرار

نقطة ارتكاز

اقتصادي مركزية

في الوالية

حيث تتمحور

حولها مجموعة

من النشاطات ذات 

الطابع االقتصادي 

تساهم بشكل كبير 

في رفع مستوى 

معيشة السكان



النخلة والسانية
في التراث الليبي

موضوعنا هو شجرة النخيل )النخلة( التي بارك اهلل فيها وجعلها شقيق اإلنسان وتوأم روحه فقال في كتابه 
ن نَِّخٍل  الكريم في اآلية رقم )205( من سورة البقرة: بسم اهلل الرحمن الرحيم )يََودُّ أََحُدُكْم أن تَُكوَن لَُه َجنٌَّة مِّ

َوأَْعَناٍب تَْجرِي ِمن تَْحِتَها اأْلْنَهارُ لَُه ِفيَها ِمن ُكلِّ الثَِّمَرات....( صدق اهلل العظيم.

باحث أكادميي - ليبياالدكتور عمران بشنه

مزرعــــة  هــــي  الســـانية 

صغيـــــرة مـــن مســـاحة 

ــراك"  ــمى بـــــ " الشــــــ تســـ

ــار أو  ــاحة هكتــ ــى مســ إل

هكتاريــن وهــي األقـــرب 

عربــيـــــا  يســـــــمى  لمـــــا 

بالحقــل، ومــن مكوناتها 

ــت أو  ــو البي ــكن وه المس

والبئــر "المنــزل" 
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مـن  شـجرة  عـن  عبـارة  هـي  والنخلـة 
عبـر  اإلنسـان  عرفهـا  التـي  األشـجار 
مسـيرة حياتـه علـى هـذه األرض حيـث 
يصعــُد  لـه  مـاذاً  فاتخذهـا  إليهـا  جلـأ 
لينـام عليهـا لاحتمـاء بهـا مـن مطـاردة 
عـرف  ثـم  لـه،  املتوحشـة  احليوانـات 

أكثرهـا. ومـا  األخـرى  فوائدهـا 
عـرف كيـف يسـتفيد مـن ضالهـا ومـن 
سـيقانها يف صناعـة بيتـه، ويف عمارتنـا 
حيـث  ذلـك  علـى  شـاهد  خيـر  الليبيـة 
ثـم  والديدبـان  الزريبـة  يف  اسـتخدمها 
حـول الصانـع الشـعبي جسـم النخلـة إلى 
أظـاف طويلـة )ألـواح( سـماها الصنـور 
ورصفهـا إلـى جـوار بعضهـا البعـض يف 
املناطـق  يف  الطـن  بيـت  جـدران  أعلـى 
املناطـق  يف  احلجـارة  وبيـت  السـاحلية 
اجلبليـة ويضـع فوقهـا اجلريـد ويسـمى 
والواحـدة منـه زراقـة أو عصـا  بالـزراق 
وهـي بـدون السـعف وترصـف إلـى جـوار 
ثـم  البحـر  تـن  عليهـا  ويوضـع  بعضهـا 

الطـن. مخلـوط 
كما بنى الزريبة وهي بيت سكنه وتُسمى 
األخضـر،  باجلريـد  فأحاطهـا  بالكـوخ 
عنـد  طريـاً  أخضـراً  يكـون  أن  ويُفضـل 
رصفـه ليرصـف رصفـاً مينـع مـن دخـول 
إلـى  احلشـرات  وكذلـك  األمطـار  مـاء 

الزريبـة. داخـل 
ويدخـل زراق اجلريـد يف املسـدى إضافة 
عـود القصـب الطويـل عنـد نسـج العبـاءة 
واحلمـول  البطاطـن  وكذلـك  اجلـرد  أو 
التـي  األقفـاص  صناعـة  ويف  وغيرهـا. 
مثـل  للطيـور  أو  لألطفـال  تسـتعمل 

الدجـاج.
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والكرنـاف هـو بدايـة اجلريـد مـن جهـة 
نـوع  حسـب  أحجـام  هـو  كمـا  النخلـة 
النخلـة وتسـمى الواحـدة منـه بالطبطابـة 
الطابونـي  نخلـة  مـن  الغالـب  يف  وهـي 
لثقـل هـذا النوع من الكرناف، ويسـتخدم 
يف تنظيـف الصـوف عنـد غسـلها وهـذه 
مـن  لاسـتفادة  البئـر  بجـوار  تتـم  عـادة 
امليـاه وقـت اجلبـادة أو علـى شـط البحـر 
الصـوف  تضـرب  بحيـث  منـه  للقريبـن 
ضربـاً قويـاً لتُنظـف مـن كل مـا هـو عالـق 
بهـا مـن أوسـاخ. كمـا تسـتخدم طبطابـة 
الكرنـاف يف ضـرب الطابيـة التـي حتيـط 
السـانية. ويسـتخدم سـعف  أو  باملزرعـة 
اجلريـد علفـاً للحيوانـات ويف التدفئـة أو 
يف صناعـة املـراوح والقفـاف )العاقـة( 
األكل  مفروشـات  مـن  وبعـض  والسـال 
الطعـام  عليهـا  يقـدم  دائـرة  شـكل  علـى 
للضيـوف، كمـا يسـتفاد مـن الليـف وهـو 
ذلـك الوبـر الـذي يكـون مـا بـن الكرنافـة 
والثانيـة فيصنـع منهـا احلبال وهي طرية 
إشـعال  يف  تسـتعمل  جفافهـا  حالـة  ويف 

النـار لسـهولة التهـام النـار لهـا.
والنخـل فصائـل عديـدة منهـا املثمـر وهو 
الذكـر  وهـو  مثمـر  الغيـر  ومنهـا  األنثـى 
وتُسـمى نخلتـه بالـذكارة، أمـا املثمـر منـه 
فأنواعه كثيرة مثل: البكراري والطابوني 
والعامـي والبيوضـي واللمسـي والعـايف 
واخلضرايـا،  واحلمـوري  واحلليـوي 
وأنـواع النخـِل تختلف مـن منطقة ألخرى 
آلخـر،  نـوٍع  مـن  الثمـار  يختلـُف  وكذلـك 

وتسـمى النخلـة باألسـماء التاليـة:
1- الشـتلة )وهـي يف أول عمرهـا حيـُث 

تكـون جاهـزة للفطـام من أمها لغرسـها(.

2- اجلبـارة )وهـي النخلـة الصغيـرة يف 

العمـر والتـي بـدأت يف اإلثمـار(.
يوجـد  التـي  النخلـة  )وهـي  الوشـكة   -3

تكـون  أو  أشـتال صغيـرة  جوانبهـا  علـى 
النخلـة عنـد صغرهـا وقــد تكاثـر حولهـا 
يسـمى  مـا  أو  تنظيـف  دون  اجلريـد 
عنـه  يقـال  الكثيـف  بالتوبيـر- فاجلريـد 

وشـك(.
4- النخلـة )وهـي الشـجرة التـي يف عـز 

اكتمالهـا طـوالً وإنتاجـاً(.
يف  أو  واحـد  مـكاٍن  يف  املنـاخ  ولتبـدل 
حيـاة  يف  هـام  دور  مختلفـة  مناطـق 
النخلـة ويف مـدة نضـج ثمارها وهو البلح 
فمنـه مـا يقطـف أو يجنـى بعـد اكتمـال 
بعـد حتولـه  يقطـف  مـا  ومنـه  اصفـراره 
يتعـرض  وقـد  املـذاق.  حلـو  رطـب  إلـى 
للتلـف عقـب تسـاقط األمطـار اخلريفيـة 
محفـوظ  غيـر  كان  إذا  خاصـة  املبكـرة 
بأغلفـة أو أغطيـة كاألكيـاس الورقيـة أو 
الباسـتيكية، وتسـمى الثمار التي تفسـد 

يف أمهـا ويتغيـر طعمهـا ويف أحيـاٍن حتـى 
لونهـا )باخلمخـام( ويقـول املثـل العامـي 
عندنـا علـى قليـل احليـل أو قليل الصحة 
غيـر  عليـه  تقولـش  )يسـاقط  اجلهـد  أو 

خمخـام(.
تلـد مجموعـة عراجـن تسـمى  والنخلـة 
عند خروجها بالطلع ويكون كل  عرجون 
واقـي قـوي يحمـي  بالدليـو وهـو  مغلـف 
الزهـر عنـد تكونـه مـن العوامـل اجلويـة 
واحلشـرات والطيـور، ويفتـح مـا يسـمى 
بينهمـا  ليظهـر  ضلفتـن  إلـى  بالدليـو 
العرجـون وقــد نضـج للتلقيـح وهـو بلـون 
يتبـدل  الوقـت  ومـع  البيـاض  إلـى  مييـل 
لونـه ومييـل إلى االصفـرار ثم االخضرار 
يبـادر  الفقــس  عمليـة  وعنـد  تدريجيـاً، 
الـذكارة  إلـى قطـع عرجـون مـن  الفـاح 
ويفصلـه إلـى مـا يسـمى بالزريـر بحيـث 
يكـون كل ربطـة ال تتعـدى ثـاث زريـرات 
النخيـل  سـعف  مـن  بخيـط  مربوطـه 
اللقـاح  زريـر  لـكل نخلـة ويضـع  ويصعـد 
إمـا بيـده أو مبـا يسـمى باملخطـاف وعلى 
ليضعهـا يف وسـط  الـذكار  ربطـة  رأسـه 
العرجـون وأحيانـاً يصعـد الفـاح للنخلـة 
الواحـدة أكثـر من مرة للتأكد واالطمئنان 
علـى عملـه علـى أيـام مختلفـة، ويفضـل 
عـدم ملـس العرجـون عقـب تفتحـه باليـد 
حتـى ينضـج  بلحـه، أمـا املخطـاف فهـو 
عبـارة عـن عصـا طويلة يُدبُب رأسـها من 
األمـام، وتسـتعمل هكـذا أو يضـع املـزارع 
علـى رأسـها قطعـة حديديـة تصنـع لهـذا 
أو  التذكيـر  يسـتخدم يف  حيـث  الغـرض 

التلقيـح ويف هــز البلـح وقـت النضـج.
سـائل  وهـو  مـاْء  النخلـة  مـن  ويسـتخرج 

النخلة تلد مجموعة 

عراجين تسمى عند 

خروجها بالطلع 

ويكون كل  عرجون 

مغلف بالدليو وهو 

واقي قوي يحمي 

الزهر عند تكونه 

من العوامل الجوية 

والحشرات والطيور
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بالاقبـي  يسـمى  املـذاق  حلـو  ابيـض 
يشـرب طازجاً وهو مفيد ويتركه البعض 
مـن املنحرفـن الذيـن يتعاطـون املنكـرات 
اهلل  قـال   - ليشـربوه  ويتخمـر  ليتعفـن 
تعالـى مبينـاً لنـا ذلـك يف قولـه الكرمي يف 
اآليـة )67( مـن سـورة النحـل: بسـم اهلل 
النَِّخيـِل  ثََمـَراِت  )ِمـن  الرحيـم  الرحمـن 
َوِرْزقـاً  َسـَكراً  ِمنْـُه  َن  تتَِّخـذُ َواألْْعنَـاِب 
ِلَّقـْوٍم يَْعِقلـُوَن(  َذِلـكَ ءآليَـًة  إنَّ يِف  َحَسـناً 

العظيـم. اهلل  صـدق 
أمـا مـا يسـمى بالفكريـس وهـو اجلمـار 
تلك املادة البيضاء التي تشـبه الغظروف 
أو اجلبنـَة العربيـة، وهـو يـؤكل وقد جعله 
االحتـال  زمـن  لهـم  طعامـاً  أجدادنـا 

اإليطالـي.
والبلـح يأكلـه البعـض طازجـا بعـد قطفـه 
بتفصيتـه  يقـوم  والبعـض  النخلـة  مـن 
وحتويلـه إلـى متـر )فصـاص( ويجفـف يف 
الشـمس وبعـد جفافـه يـرص يف أكيـاس 
أزيـار  يف  أو  بالتمـر  خاصـة  معالـف  أو 

السـنة  لتناولـه طيلـة شـهور  الفخـار  مـن 
للمقيـم واملسـافر، ويجفـف البعـض  زاداً 
منـه بنـواه ويسـمى بالبـث )بـث(، ويصنـع 
الـرب مـن التمـر ويف الغالـب مـا يأتـي يف 
يسـوق  أو  يخـزن  حيـث  الثانيـة  الدرجـة 
يقـدم   طعـام  خيـر  والتمـر  منـه،  املتميـز 
للضيـوف، ويـؤكل يف الليـل والنهـار فطاراً 
وغـذاًء وعشـاء ويفضـل أن يكون مع اللن 
أو احلليـب، وقـال تعالـى أيضـاً يف كتابـه 
الكـرمي ليبـن لنـا متيـز مـذاق كل نـوع من 
التمور عن اآلخر يف اآلية رقم )142( من 
سورة  األنعام: بسم اهلل الرحمن الرحيم 
ْعُروَشـاٍت َوَغيَْر  )َوْهَو الَّذي أَنَشـَأ َجنَّاٍت مَّ
ُمْختَِلفـاً  ْرَع  َوالـزَّ والــنَّْخَل  َمْعُروَشـاٍت 

أُْكــلُُه....( صـدق اهلل العظيـم.
يسـتفاد  فهـو  نوايـه  ومفـرده  النـوى  أمـا 
منـه يف علـف اإلبـل أو يف صناعـة الـدالء 
ومفردهـا دلـو املـاء، ويخـزن لإلبـل علـى 
طـول العـام وال يفرط فيـه، أما العراجن 
تنظيـف  يف  فتسـتخدم  منـه  اجلافـة 

الكنـس. عنـد  البيـوت 
شـموخه  يف  بالنخلـة  اإلنسـان  ويشـبه 
فيقـال:  املـرأة  أو  الرجـل  ويوصـف عـود 
)عـوده واقـف زي النخلـة( وتشـبيه آخـر 
يقـول: )متـوت وهـي واقفة( وهذا تشـبيه 
ورأسـها  حيـث متـوت  بالنخلـة  لإلنسـان 
اهلل  وذكـر  انحنـاء.  دون  السـماء  إلـى 
النخـل يف كتابـه الكـرمي ويف عدة مواضع 
لعـل أهمهـا مـا ذكـره يف سـورة )مـرمي( 
تسـهيل  التمـر يف  بأهميـة  أفادنـا  حيـث 
الـوالدة علـى املـرأة وهـذا مـا أكـده العلـم 
احلديـث، قـال تعالـى موجهـاً قولـه إلـى 
اهلل  بسـم   :25  ،24 اآليتـن  يف  مـرمي 
ِبِجـْذِع  إليـِك  )َوُهـّزِي  الرحيـم  الرحمـن 
 * َجِنيـاً  ُرَطبـاً  َعلَيْـِك  ـاَقْط  تَسَّ النَّْخلَـةِ 
َفــُكلِي واْشـَرِبي َوَقـّري َعيْنـاً....( صـدق 

العظيـم. اهلل 
فيهـا  اهلل  بـارك  التـي  النخلـة  إخوتـي 
والتـي عرفهـا أجدادنـا واهتموا بغرسـها 
ورعايتها وقدموها هي وشـجرة الزيتون 



علـى كثيـر مـن األشـجار األخـرى حتـى 
أنهـم كانـوا مينعـون قطعهـا وإزالتهـا إال 
فـكان  حياتهـم،  متـُس  هامـة  ألسـباب 
غرسـوها  أن  بهـا  اهتمامهـم  شـدة  مـن 
داخـل سـاحات بيوتهـم املبنيـة بالطـن، 
يف  وتنقيتهـا  بتنظيفهـا  يهتمـون  وكانـوا 
كل موسـم، ومنـع احليوانـات عنهـا وريها 
بينهـم  اإلرث  يقسـمون  وكان  بانتظـام، 
باملسـاحات  ال  والزيتـون  النخـل  بعـدد 

الترابيـة.
لهـذا السـبب رأينـا مـن البداية أن نُسـلط 
الضـوء عليهـا ونوليهـا شـيئاً مـن األهميـة 
ونُنبه الفاحن واملسـئولن لاهتمام بها 
أكثـر واحلـرص علـى العمل علـى رعايتها 
ووضـع البرامـج علـى االهتمـام بغرسـها 
ُمفـردة أو يف صـورة غابـات ومعاقبـة كل 
من يتعرض لها بسـوء والسـماح بإزالة ما 
صـار عاجـزاً منهـا علـى الـوالدة واإلثمـار 
أو مـا صـار منها مرتفعـاً يصعُب الصعود 
إليـه باسـتبداله بأخـرى لتسـتمر احليـاة 
ولنحافـظ علـى ثروتنـا مـن النخيـل بـدل 
وأرضنـا  مـن اخلـارج  التمـر  نسـتورد  أن 

صاحلـة لزراعتـه وتطويـره.

عليـه أضيئـوا الشـموع يف عيـون أبنائكـم 
كغـداء  التمـر  وأهميـة  النخلـة  بأهميـة 
ذلـك  أهميـة  نسـتلهَم  أن  وعلينـا جميعـاً 
اإلسـامي  وتراثنـا  الكـرمي  قرأننـا  مـن 
احلنيـف ونراجـع تاريـخ أجدادنـا وأهمية 
االحتـال  زمـن  حياتهـم  يف  النخلـة 

الغاليـة.  لبادنـا  اإليطالـي 

الــــــسانية: 

السـانية هـي مزرعـة صغيرة من مسـاحة 
تسـمى بــ " الشـراك" إلـى مسـاحة هكتار 
يسـمى  ملـا  األقـرب  وهـي  هكتاريـن  أو 
املسـكن  مكوناتهـا  ومـن  باحلقـل،  عربيـا 

وهـو البيـت أو " املنـزل " والبئـر.
املسـكن: يختلف من سـانية ألخرى حسـب 
احلالـة االجتماعيـة واالقتصادية لصاحب 
االرض مـن اجلانـب املـادي، وهـو أمـا أن 
يكـون زريبـة أو بيـت شـعر " خيمـة شـعر 
" أو البيـت املبنـي مـن الطـن أو احلجـارة 
اليـوم  عليـه  هـو  مـا  علـى  يختلـف  وهـو 
مـن  واملكـون  املعاصـر  احلجـارة  بيـت  يف 
البلـك أو حجـر اآلجـر األسـمنتي املصنـع 

اخلاصـة.  العالـي  الضغـط  مباكينـات 

أواًل: الـــــبئر:

بالسـانية  مـكان  أعلـى  علـى  يقـام  وهـو 
اجلابيـة  يسـمى  كبيـر  حـوض  وبجـواره 
أصغـر  حـوض  مـن  املـاء  يصلهـا  التـي 
يسـمى "امليـدة"، لينـزل املـاء مـن اجلابيـة 
املرتفعة إلى حــدٍ ما نسـبي لتسـاعد علة 
جريـان املـاء لـكل أطـراف السـانية لـري 
املزروعات املوسـمية وسـقاية املغروسات 

الدائمـة مـن أشـجار مختلفـة.
والبئر أنواع مختلفة وهي:

حلاجـة  سـواء  فقـط  للشـرب  السـبالة: 
أو  حيواناتهـم  لسـقاية  أو  البيـت  اهـل 

أشـجارهم. بعـض 
والسـقاية  للـري  وهـو  الصنـور:  بئـر 
املقطـوع  الصنـور  خشـب  مـن  وجناحـاه 
مـن جـذوع النخيـل ومـن مرفقاتـه جـرارة 
بحافتهـا  حفـر  بهـا  مفلطحـة  مسـتديرة 
ليلـف  الدائـرة  كامـل  علـى  اخلارجيـة 
الـذي   " الرشـى   " الغليـظ  احلبـل  عنهـا 
يحمـل الدلـو املكـون مـن اجللـد، وكريـوة 

اسطوانية يلف عنها حبل اقل 
الرشـى  مـن  سـمكا 

موصـــــــــوال 
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بكـم الدلـو والـذي ينـزل منـه املـاء للميـده، 
واجلـرارة والكريـوة كاهمـا مـن اخلشـب 

خشـبية.  اعمـدة  علـى  يقومـان 
بئـر ابـو جناحـن: وهـو بـدالً مـن الصنـور 
تبنـى جنباتـه من احلجـر والطن ومرفقا 
لـه اجلـرارة والكريـوة أيضـا علـى اعمـدة 

خشـبية .
بومقـام  بئـر  أمـا  يكـون  مـا  عـادة  البئـر: 
هـو  مقـام  بـو  وبئـر  بومقامـن.  بئـر  أو 
ومجـر  واحـده  وكريـوة  واحـده  بجـرارة 
بـو  أمـا  آخـر،  حيـوان  أي  أو  والبقـرة 
مقامـن فهـو مكـرر مـن مجـران وبقرتـن 
النـوع يف  وجرارتـن وكريوتـن ألن هـذا 
الغالـب بئـر مشـترك فيه أكثـر من عائلة. 
واملجـر هـو حفـر يف األرض بوضـع مائـل 
مبواجهـة  امليـدة  بجانـب  أعـاه  ألسـفل 
البئـر وأسـفله حتـت مسـتوى البئـر لتنزل 
إليـه البقـرة ليسـاعدها علـى رفـع الدلـو 
يسـمى  مـكان  املجـر  وبنهايـة  ألعلـى، 
القنينـة تتوقـف بـه البقـرة وحـال إفـراغ 
نفـس احلالـة  لتعيـد  البقـرة  تلـف  الدلـو 

اجلابيـة. مُتـأل  حتـى  وهكـذا 
جناحيـه  علـى  والـري  السـقاية  ولبئـر 
الـى  ثاثـة  مـن  تصاعديـة  عتبـات 
خمسـة اعتـاب، وحـوض ملـدة ويحتضنـه 
كـم  مـن  املـاء  فيهـا  ينـزل  اجلناحـان 
الدلـو وهـو فـوق الكريـوة املمـدودة علـى 
قطعتـن خشـبيتن ميـر منهمـا قطعتـن 
مثبتتـان مبنتصـف الكريـوة مـن اجلانبن 
علـى  موثقتـان  اخلشـبيتان  والقطعتـان 
ومـن  السـماس  اسـمه  غليـظ  عمـود 
حائـط  الفضـاء  وحتـت  فضـاء  أسـفله 
عـودة  "مينـع  الصـدر   " يُسـمى  حجـري 

مـن  املـاء  وينسـاب  البئـر،  حلفـرة  املـاء 
صغيـرة  قنـاة  بواسـطة  للجابيـة  امليـدة 

السـاروط. تسـمى 
البئـر حـوض صغيـر نسـبيا  امـام  يكـون 
فيهـا  ينـزل  امليـدة  يُسـمى  3×3م  تقريبـا 
املـاء مـن الدلو، وبـه مجرى كقناة صغيرة 
تسـمى السـاروط تصـب يف حـوض كبيـر 
اسـمه " اجلابيـة " ينـزل إليهـا املـاء عبـر 
وعندمـا  ليتجمـع  امليـدة  مـن  السـاروط 

يصـل إلـى نهايـة جدارهـا يتوقـف سـحب 
فتـح أحـد عيونهـا  ويتـم  البئـر  املـاء مـن 
والتـي تكـون مـن جهاتهـا االربعـة والتـي 
تلتقـي مـع مجـرى ترابي يسـمى السـاقية 
أو مجموع السواقي وهو عادة باألراضي 
املغروسـة  اجلـداول  لـري  الواسـعة 
كاألشـجار أو الفلفـل والطماطـم والفـول 
كالقمـح  حبوبـا  املزروعـة  أو  والبرسـيم 

وغيرهـم. والشـعير 
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عدة البئر ومكوناته:

1ـ الدلـو: يصنـع الدلـو مـن اجللـد املدبوغ 
الدلـو  أسـفل  مـن  يكـون  طويـل  كـم  ولـه 

لينـزل منـه املـاء مـن الدلـو للميـدة.   
مـن  يصنـع  غليـظ  حبـل  هـو  الرشـى:  2ـ 
ليلـف  قويـا  غليظـا  ويكـون  احللفـاء 
مسـحوبا علـى اجلـرارة مـن اعلـى البئـر 
ويسـحب الدلـو بسـهولة ويكـون مشـدودا 
للدلـو بشـبكة مـن احلبـال االقـل سـمكاً 
ودوره سحب الدلو من قاع البئر ألعاه.
غليظـا  ليـس  حبـل  وهـو  السـميت:  3ـ 
لكنـه قـوي يربـط بكـم الدلـو ويلـف علـى 

الكريـوة.
4ـ الصدر: نوعان:

أ ـ نـوع حجـري: وهـو مـن احلجر اجليري 
مـن  امليـدة  جـدران  أحـد  وهـو  والطـن 
جهـة البئـر مينـع عودة املاء ألسـفل البئر.
بـ  نـوع خشـبي: وهـو مـن أليـاف احلافـاء 
مسـاحة  مكونـا  بعضـه  جلـوار  يخـاط 
تسـمى الصـدر يلـف حـول صـدر البقـرة 
البقـرة  تسـاعد  قـوة  ليعطـي  مشـدودا 
ويربـط  باملـاء،  اململـوء  الدلـو  يف سـحب 
مشـدودين  بحبلـن  نهايتيـه  مـن  الصـدر 
تسـمى  مقوسـه  خشـبية  قطعـة  إلـى 
الرشـى  بنهايـة  املشـدود  باملعـراض 

بالدلـو.  املربوطـان  والسـميت 
5 ـ السماس: وهو قطعة من ساق خشبية 
البئـر  جناحـي  مـن  البنـاء  يف  مشـدودة 
الغرابـات  تسـميان  عمـودان  عليهـا  تقـف 
تـدور عليهمـا الكريوة وهي قطعة خشـبية 

أسـطوانية مـن عيـدان الزيتـون.
مـن  مفلطحـة  قطعـة  هـي  اجلـرارة:  ـ   6
مثـل  للداخـل  محدبـة  حافتهـا  اخلشـب 

عليهـا  الرشـى  ليسـحب  العربـة  عجلـة 
ميـر  وألسـفل  ألعلـى  دوران  شـكل  يف 
يسـمى  حديـدي  قضيـب  وسـطها  مـن 
القلـب ليثنـى بسـاقان خشـبيتان يسـميان 
بنهايتيـه،  منهمـا  ميـر  أيضـا  بالغرابـات 
ويكـون الغرابـن منتهيـان مـن اعلـى ومـن 
بشـكل  عموديـن  بـن  مـا  مثبتـان  أسـفل 
متـوازي مـن اعلـى اجلـرارة ومـن اسـفلها 
للحفـاظ عليهـا مـن السـقوط ولتقوم ثقل 
الدلـو وهـو مملوء باملاء أو أي ثقل آخـــر.
7 ـ املمقس: هو املكان األمامي بعد امليده 
وأعلـى املجـر وهـو مـكان منحـدر بشـكل 
اجلبـاد  ليقـف  املجـر  مـن  اقـل  بسـيط 
جيئـة  البقـرة  يسـوق  الـذي  "الشـخص 
وذهابـا مـع املجـر"، علـى املمقـس يقـوم 
مـرات  والرشـى  السـميت  بشـد  اجلبـاد 
عديديـة وعندمـا يشـعر مبـلء الدلـو يلف 
تعودتهـا  بألفـاظ  يخاطبهـا  وهـو  بالبقـر 
حتـى اصبحـت تفهـم دورهـا لتنتهـي وهي 
طولـه  والـذي  املجـر  نهايـة  إلـى  نازلـة 
أمـام  البقـرة نفسـها  البئـر لتجـد  بطـول 
حائـط املجـر مـن أسـفل ويسـمى القنينـة 
لتلـف البقـرة بعـد أن يفـرغ الدلو من املاء 
لتعـود مكـررة نفـس احلركـة حتـى متـأل 

للـري.  اسـتعداداً  اجلابيـة 

ثانيًا / البيت:

يف  "احلـوش"  البيـت  بنـاء  مـواد  تتكـون 
احلجـر  الطـوب  أو  الطـن  مـن  الغالـب 
اجليري املقطوع باليد أو املتنار باإلمكان 
القدميـة والسـائبة. وداخل البيت تتواجد 

مكونـات اساسـية لـكل بيـت منهـا:
1ـ الغـرف: غـرف للنـوم وغـرف للضيـوف 
خاصـة بالنسـاء مـن داخلـه وعلى واجهته 

اخلارجيـة توجـد غـرف للضيـوف خاصة 
بابهـا  يكـون  "املربوعـة"  تسـمى  للرجـال 

ونوافذهـا للخـارج.
2ـ  املخـزن أو املخـازن: يوجـد ببيـت الطن 
ألهـل  اإلعاشـة  ومـواد  للحبـوب  مخـازن 

البيـت وللماشـية والـدواب.
3 ـ السـقيفة: وهـي مسـاحة كبيـرة نسـبيا 
بشـكل  أقـواس  بهـا  تكـون  العـادة  يف 
متقاطـع، وجـرت العـادة بعـض العائـات 
كاجلمـل  املهمـة  حيواناتهـا  تربـط 
واحلصـان يف السـقيفة مخافـة السـرقة.
4 ـ البئر: يوجد بكل بيت بئر صغير يخص 
أهل البيت للشـرب والغسـيل ويسـحب املاء 
منـه " باجلـردل " أو بدلـو صغيـر، وبجـواره 

مكان هو احلمام وآخر لاسـتحمام.
فيـه  تتـم  الـذي  املـكان  وهـو  املطبـخ:  ـ   5
الطعـام  طبـخ  أو  وجتهيـز  إعـداد  عمليـة 
مـن وجبـة الفطـور صباحـاً والغـداء عنـد 
منتصـف النهار والعشـاء ليـًا. وفيه يكون 
"الطابونـة"  مثـل  بالطبـخ  اخلـاص  املـكان 
القـدور  مثـل  واألدوات  وملحقاتهـا 
والطناجـر والصحـون واملغـارف وغيرهـا.
فيـه  يتـم  مـكان  هـو  الفـرن  الفـرن:  ـ   6
شـوي العجـن املُجهز مـن دقيق القمح أو 
الشـعر للحصـول منـه علـى اخلبز البلدي 
احلجـارة  مـن  ويبنـى  لـألكل،  وجتهيـزه 
أو الطـن لوحـده أو يكـون مـن الداخـل 

أولـي. بالفخـار احملـروق حرقـاً 
وبقيـة  والتـن  احلبـوب  مخـازن  ـ   7
البيـت  حاجيـات  مـن  وغيرهـا  األعـاف 

وزيـوت. مؤنـه  مـن  املختلفـة 
 وهكـذا تعرفنـا علـى النخلة والسـانية يف 

التراث الشـعبي الليبي..                                                                             
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عدسة: حسين العامري



النخلة والمرأة
رمز الحياة والعطاء

إن  والشموخ.  والجمال  والحنان  والحب  الدائم  العطاء  في  سواء  فهن  كثيرة  مقاربات  والنخلة  المرأة  بين 
وأعطته  اإلنسـان  استضافت  المعطاء  النساء  حال  حالها  األرض،  على  القاطنين  وأّول  للحياة،  رمز  هي  النخلة 
النظر  اللغة.. حياتها سكينة وهدوء، ولها سحرها األّخاذ، تنمو بصمت، وال تموت إال بعد عمر مديد..  مفردات 
زاخرة  كالبحر  أسرارها  والهناء..  والوفاء  والنقاء،  الصـفاء  تمنح  خضرتها  مكابدة،  عنها  والبعد  اطمئنان،  إليها 
بوابل الحكمـة والمعرفة، وما أدركنا روعة األلوان إال بها.. لها معاٍن بعيدة لم يُكَشف بعد إال طالئعها.. هي 

صديقة الغيث، وهي شفاء.

الدكتور رافد عالء الخزاعي

أســــــرارهــــا كالبـحــــــــــر 

زاخـــرة بوابــــل الحكمـــة 

أدركنــا  والمعرفــة، ومــا 

روعــة األلوان إال بهــا.. لها 

معــاٍن بعيــدة لــم يُكَشــف 

إال طالئعهــا.. هــي  بعــد 

وهــي  الغيــث،  صديقــة 

شــفاء
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عدسة: عبد اهلل بن سعيد الرزيقي
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بــدا  بالنخيــل  العراقيــن  اهتمــام  إن 
النخلــة  وتعتبــر  التاريــخ  بدايــة  منــذ 
ــة  ــات البابلي الشــجرة املقدســة يف الديان
والســومرية القدميــة فــكان لهــم عــادات 
الطفــل  والدة  عنــد  النخيــل  زرع  يف 
لتكــون رمــزاً لــه وحلياتــه وعطائــه وعنــد 
الــزواج حيــث يقــوم العرســان بــزرع نخلــة 
ويهتمــون بهــا وعنــد املــوت ويعتقــدون إن 
مســار النخلــة يعبــر عــن حياتــه األخرويــة 
شــريعة  خصصــت  وقــد  الســماء   يف 
والســتن  الرابعــة  املادتــن  حمورابــي 
)مــن يقطــع شــجرة النخيــل يغــرم نصفــاً 
ــا  ــه( واخلامســة والســتن منه مــن نصيب
بتلقيــح النخيــل واالهتمــام بــه )إذا أهمــل 
البســتاني ولــم يلقــح البســتان وتســبب يف 
ــه إن يــؤدي إيجــار  تقليــل احلاصــل فعلي
املنحوتــات  بعــض  يف  وورد  البســتان( 
األشــورية صــور اجلنــود األشــورين وقــد 
أعدائهــم  بســاتن  تدميــر  إلــى  عمــدوا 
وتدميــر نخلهــم حلرمانهــم مــن قوتهــم. 
كمــا ورد يف التــوراة إن إقليــم ميســان يف 
ــة لهــا  ــات ال نهاي ــارة عــن غاب العــراق عب
مــن النخيــل ولهــذا أطلــق علــى العــراق 
ــى إن  أرض الســواد وهــذا دليــل كاف عل
النخلــة تعتبــر هويــة للعــراق ولهــذا عنــد 
والعملــة  املعدنيــة  املســكوكات  صكــت 
واخلمســة  الدرهــم  مثــل  العراقيــة 
كانــت  فلــس  واملائــة  فلــس  وعشــرين 
صــورة النخلــة الباســقة وســعفها املجــدل 
الســباعي يف العملــة وهكــذا كنــا نلعــب 
كتبــة.  أو  النخلــة(  )صــورة  طــره  بيهــا 
ويعاقــب مــن جــرف بســتان نخيــل باملــوت 
وهكــذا كان للنخلــة دالالت يف األديــان 

اهتمــام ســيدنا  الســماوية وهكــذا كان 
عليــه  اهلل  صلــى  اهلل  رســول  ومعلمنــا 
النخلــة«. »أكرمــوا عمتنــا  والــه وســلم 

النخلة واملرأة رمز احلياة
للمــرأة  مشــابه  الباســق  النخــل  إن 
املنتشــر بجماليــة  املعطــاء وأن ســعفها 
والضفائــر  اجلميــل  للشــعر  مشــابه 
أهميــة  لســعفها  وأن  للنســاء  احلريــر 
يف صنــع املهفــة أو املندهــة كمــا يطلــق 
عليهــا يف بلــدان اخلليــج )املهفــة كلمــة 
محليــة يف العــراق تطلــق علــى املروحــة 
اليدويــة التــي تصنــع مــن ســعف النخيــل( 
ورق  تقطيــع  بعــد  القرويــون  يصنعهــا 
رفيعــة  أشــرطة  شــكل  علــى  الســعف 
مــع  حتــاك  األحيــان  بعــض  يف  ملونــة 

بعضهــا لتكــون صفحــة علــى شــكل مربــع 
أو مســتطيل ميكــن أن تلــون أو تنقــش 
لتكــون لوحــة فلكلوريــة رائعــة تثبــت علــى 
يــد خشــبية مــن جريــد النخــل. حتــرك 
لتلطيــف  ويســرة  مينــة  املهفــة  هــذه 
اجلــو مــع خلــق جــو شــاعري يتناســب 
مــع أجــواء اجللســة. يتــم تصنيــع هــذه 
ــراق وخارجــه  ــراوح لتســوق داخــل الع امل
علــى أســاس أنهــا شــيء مــن الفلكلــور 
وإنهــا صناعــة تاريخيــة ممتــدة منــذ عهــد 
ســومر وأكــد وبعدهــا العباســين حيــث 
كان مهفــة زبيــدة زوجــة هــارون الرشــيد 
الكرميــة   باألحجــار  ومرصعــة  مميــزة 
واللؤلــؤ وهكــذا أصبحــت املهفــات تنافس  
املهفــة اإليرانيــة أو الصينيــة التــي تســمى 
جانييــز وتســتخدمها املثقفــات وطالبــات 
اجلامعــة ونســاء املجتمــع الراقــي وهــي 
تعتبــر لبعــض النســاء إحــدى الكماليــات 
املهمــة يف األجــواء احلــارة وهــي دليــل 
علــى إن العراقيــن كانــوا مــن األوائــل 
يف تدويــر النفايــات ومحاولــة االســتفادة 

منهــا ومــن اخلــوص صنعــوا.
املهــم إن املــرأة اللطيفــة هــي حالهــا حــال 
علــى  والســكينة  البــرودة  تنــزل  املهفــة 
روح الرجــل وكمــا قــال املثــل البغــدادي 
)هّفــي بيــدك محــد يفيــدك( و )املهفــة 
البيضــاء تنفــع يف األيــام الســوداء(.. أي 
إن املــرأة لهــا أهميــة يف حيــاة الرجــل 
عنــد الكبــر والشــيخوخة. وكذلــك يصنــع 
اليدويــة  املكنســة  النخيــل  ســعف  مــن 
وتصنــع مــن جريــد وخــوص النخيــل بعــد 
ثنــي جزئــي الســعف ودمجهــا مــع بعــض 
مــن طــرف  )املكنســة(  فتصبــح قبضــة 

خصصت شريعة 

حمورابي المادتين 

الرابعة والستين )من 

يقطع شجرة النخيل 

يغرم نصفًا من نصيبه( 

والخامسة والستين 

منها بتلقيح النخيل 

واالهتمام به )إذا أهمل 

البستاني ولم يلقح 

البستان وتسبب في 

تقليل الحاصل فعليه 

أن يؤدي إيجار البستان(
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الــذي  اجلــزء  هــو  والســعف  جريــد، 
يســتخدم )للخــم( للتنظيــف، ومــن ميــزة 
هــذه )املخمــة( بــأن ال تتــرك مخلفــات 
وهــي دليــل علــى املــرأة التــي تســاهم يف 
النظافــة التامــة اجليــدة التــي ال تتــرك 
اثــر ومنهــا املثــل العراقــي علــى املــرأة 
املبــذرة )قابــل أنــت مكناســة( أي تكنــس 
فارغــاً  وتنظفــه وجتعلــه  الرجــل  جيــب 

وكذلــك كانــوا يعتقــد البغادة إن  شــاهدوا 
طفــًا بيــده مكناســة ويكنــس يعتقــدون 
إن ســيزورهم خطــار وإذا كان عندهــم 
مكنســة  يضعــون  ومنــام  ثقيــل  ضيــف 
ويغادرهــم  يرحــل  حتــى  البــاب  خلــف 
رجلهــا  كان  إذا  املــرأة  وأن  بســرعة 
عجــوزي وتنبــل ويطالبهــا بالعمــل وهــو 
جالــس بالبيــت متبختــر بشــواربه   كانــت 

تناديــه )وعيــب علــى شــواربك احلاطهــم 
كأنهــم مكناســة خــوص(، وكذلــك يصنــع 
مــن الســعف الطبــك والقفــة وهــي مــن 
األدوات املصنوعــة مــن اخلــوص والليــف 
الزنبيــل يف الشــكل ولهــا فوهــة  تشــبه 
ــر اتســاعاً  ــا أكث ــا إن قاعدته ــة فيم ضيق
ــا  ــوق فوهته ــن جنســها يف ــا غطــاء م وله
يف االتســاع أيضــاً.. كمــا أن لهــا عروتــن 

عدسة: سلطان سعيد علي الزيدي
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مــن الليــف املجــدول وتســتخدم )القفــة( 
ويحتفــظ  املختلفــة  األغــراض  نقــل  يف 
فيهــا املــواد الغذائيــة واحلاجــات املهمــة 
مثــل  للرجــل  املــرأة  تكــون  إن  ويجــب 
القفــة يف حفــظ إســراره وتكــون مســتودع 
الهائتــه وعذاباتــه وهــذا ســر دميومــة 
العاقــة الزوجيــة والنســاء عندمــا تعاهد 
زوجهــا يف الزمــن اجلميــل كانــت تقــول له 
)ســأكون إلــك مثــل القفــة احمــل همومــك 
ومثــل  بالصينيــة  املــاي  مثــل  وأداريــك 
اخلافــة( )وهــي طاقيــة مصنوعــة مــن 
اخلــوص حلمايتــه مــن الشــمس واملطــر( 
انــه عهــد الســومرية األصيلــة التــي قــال 
عنهــا بلبــل الفــرات حســن نعمــة نخــل 

الســماوة يكــول طرتنــي ســمرة.
واملـرأة هـي ظـل الرجـل ومـن تظللـه بـآن 
واحـد يف األزمـات وإثنـاء مراحـل احليـاة 
هـي  واملـرأة  الرجـل  بـن  العاقـة  وان 
ليسـت عاقـة أنيـة مبنيـة علـى مصلحـة 
وقتيـة وإمنـا هـي عاقـة إنسـانية حالهـا 
النخـل  عطـاء  إن  النخيـل،  زرع  حـال 
أكثـر  أو  سـنة  عشـرين  إلـى  يحتـاج 
وليـس كحـال زراعـة اجلـت أو البرسـيم 
يحتـاج  فالبرسـيم  الشـعير  أو  القمـح  أو 
إلـى أربعـة أشـهر وينتهـي عطائـه وذكـراه 
وينتهـي  أشـهر  لسـتة  والقمـح  والشـعير 
النخيـل  ولكـن  احلصـاد  بانتهـاء  عطائـه 
يجـب  وهكـذا  حـدود  بـا  دائـم  عطائـه 
العطـاء  العاقـة اإلنسـانية يف  تكـون  إن 
املتواصـل  وهكـذا يجـب علـى الرجـل إن 
يهتـم باملـرأة مثـل اهتمام الفاح الشـاطر 
وهـي  وتلقيحهـا  وتنسـقها  تقليمهـا  مـن 
اجليـد  النخيـل  صاعـود  إلـى  بحاجـة 

للتلقيـح  املناسـب  الوقـت  يعـرف  الـذي 
والـذي يزيـل عنها الليـف ويجعلها جميلة 
مشـرقة، إن تشـبيه املـرأة بالنخلـة وذلـك 
وأعاهـا  الشـجَر  أشـَرَف  تَُعـدُّ  أنهـا  يف 
مرتبـة، ويف كثـرِة خيرهـا، وَدواِم ظلِّهـا، 
الـدوام،  علـى  وُوجـوِدِه  ثََمِرهـا،  وطيـِب 
يَـزاُل  ال  ثََمُرهـا  يَطلُـُع  حـن  مـن  فإنـه 
ويُقَطـع  َتْـراً  يَُجـدَّ  حتـى  أنواعـاً  يـؤكل 
وهـي ثريـة يف التغييـر والتجـدد وكذلـك 
تـرى عطـاء النخلـة بأنـواع مختلفـة مـن 
طـه  السـكري،  البـرمي،  التمر)البرحـي، 
أفنـدي، ميرحـاج، التبـرزل، أخلضـراوي، 
واحلويزي، األشرسـي، العبدلي، البربن( 
وهنـاك تسـميات محليـة مثـل بصـراوي، 
العـروس،  أصابـع  حـاوي،  وجـوزي، 
الباشـا،  بنـت  البطيخـي،  املدعبـل، 
خشـم البيـض، الليـل، عمامـة، القاضـي، 
نقـش املبـرد، عوينـة، أيـوب، وسـبع أذرع 
يختلـف  وهـو  التسـميات(  مـن  وغيرهـا 
معـه  الرجـل  وتعامـل  درجـة حاوتـه  يف 
فالتمـر يصنـع منـه الدبس )عسـل التمر( 

وكان العـراق لديـه معمـل كربـاء يصنـع 
أجـود أنـواع الدبـس أي الـذي كنـا نتناوله 
ونحـن صغـار مع القيمر عـرب والصمون 
الـذي  )السـياح(  التمـن  خبـز  أو  حـار 
جتيـد عملـه والدتـي أطـال اهلل عمرهـا، 
والرجـل الـذي يتعامـل مـع املـرأة بحنيـة 
حياتـه  سـتكون  وحـب  واحتـرام  وعقـل 
التمـر  ومـن  عسـل،  يف  عسـل  أي  دبـس 
يعتبـر احـد أهـم املعقمـات  الـذي  اخلـل 
مـرق(  )غمـوس،  ادم  وأقـدم  واملطهـرات 
عـرف يف العـراق واجلزيـرة العربيـة وقـد 
املـواد  السـومريون يف حفـظ  اسـتخدمه 
الطرشـي  االن  يسـمى  ممـا  الغذائيـة 
ومصـر  العـراق  املشـهور يف  واملخـاالت 
وهكـذا املـرأة الـذي يتعامـل معهـا زوجهـا 
مباطفـة يجعلهـا مثـل اخلـل والطرشـي 
يف طعمـه الـاذع اللذيـذ لبعضهـم وهـي 
املـرأة احلـادة الطبـاع، ومـن التمـر يصنـع 
العراقـي  الوطنـي  واملشـروب  اخلمـر  
)العرق( وهي جتعله سـكران طول حياته 
ال يعلـم متـى سـكر ومتـى صحـى  ويظـل 
عاشـق ولهـان حبيـس احلـب. وهكـذا إذا 
كبـرت النخلـة وإذا يَِبَسـْت النَّْخلـة يُتََّخـُذ 
وَوَرُقهـا،  فَخَشـبُها،  كثيـرة،  منافـُع  منهـا 
وَحَطبـاً  ُجذوعـاً  تُسـتعَمُل  وأغصانُهـا، 
وِعِصّيـاً وِحبـاالً وحصـراَن وأوانـَي وغيـَر 
ذلـك. ثـم آِخـُر ذلـك. ثـم آِخُر شـيء يُنتََفُع 
به منها هو نَواها، فإنه يُتََّخُذ َعلَفاً لإلِبل 
ويعتبـر االن مـن أجـود وأفضـل األعـاف 
احليوانيـة التـي تعطـي حلما وحليبا غني 
وفيها مواد مضادة لألكسـدة والسـرطان 
ومربيـة  جـدة  تصبـح  املـرأة  وهكـذا 
ألحفادهـا بقصصهـا وحكمتهـا وحنانهـا. 

قيل في التمر

)إن التمر يذهب الداء 

وال داء فيه، وإنه من 

الجنة وفيه شفاء( 

وهذا حال النساء

فهن من ضلع الرجل 

وإنهن شفاء لقلبه 

ووحدته
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أمـا َجمـاُل نباِتها وَوَرِقها، وُحْسـُن ِخلَْقتها 
وثََمِرهـا، وفـارُغ طوِلهـا وانبثاقهـا، ودواُم 
أن  ِجْذعهـا  وتاُسـُك  أوراِقهـا،  ُخضـرة 
وكـرمُي  واألعاصيـر،  الريـاح  بـه  تَلَعـَب 
ِظلِّهـا وَفيِْئهـا وهكـذا هـي املـرأة عندمـا 
تتلـك قلـب الرجـل عميـق جذورهـا يف 
يبقـى  قلبـه  وشـغاف  فـوأده  ولـب  قلبـه 
وحتـى  كالنخلـة  شـامخاً  خالـداً  حبهـا 
عنـد موتهـا واقتاعهـا مـن األرض تبقـى 
روى  فقـد  والعقـل  النفـس  يف  ذكراهـا 
البخـاري ومسـلم، عـن عبـد اهلل بـن عمر 
نحـُن  )بَيْنمـا  قـال:  عنهمـا،  اهلل  رضـي 
عنـد النبـي صلـى اهلل عليـه  والـه وسـلم 
ُجلـوس، إْذ أُِتـَي ِبُجّمـاِر نَْخلَـة، فقـال وهـو 
رة خضراءُ، مَلا  ر َشـجَ ـجَ يأُكلُه: إنَّ من الشَّ
بََرَكتُها كبََرَكِة املسـلم، ال يَْسـُقُط َوَرُقها، 
، وتُؤتـي أُُكلَها كلَّ حٍن  وال يَتَحـاتُّ
بـإْذِن َربِّهـا، وإنهـا ِمثْـُل املُْسـِلم( 
إن ذكـرى املرأة الصاحلة تبقى 
احلبيـب  نفـوس  يف  عطـرة 
مثـل  واألصدقـاء  واألبنـاء 
هـو  الـذي  اجلمـار  مـذاق 
والـذي  النخلـة   لـب 
يبـاع يف أسـواق بغـداد 
وقـد ذكـره العطـارون 
واألطبـاء العـرب يف 
مواضع شـتى. وقد 

التمـر  يف  قيـل 
التمـر  )إن 

يذهـب الـداء وال داء فيـه، وإنه من اجلنة 
وفيـه شـفاء( وهـذا حـال النسـاء فهن من 
ضلـع الرجـل وإنهـن شـفاء لقلبـه ووحدته 
وهكـذا طـال احلديـث عن النخلـة واملرأة 
املـذاق  احللـو  التمـر  عطائهمـا  وقمـة 
احلديـث  هـذا  وبعـد  املتكامـل  الغـذاء 
أتريديـن سـيدتي أن أكلمـك عـن النخلـة 
شـامخة  معطـاء  باسـقة  فكونـي  واملـرأة 
لنـا  ودمتـي  ومحبتـك  بحنينـك  تظليلنـا 

رمزاً أما وأختاً وزوجة وحبيبة 
فـا  لنـا  معطـاًء  وبنتـاً 

حيـاة با نسـاء وبا 
نخيــــل فاحليــــاة 
حينهــــــا تكــــون 
صحراء قاحـلة  
فالنخلـــة رمـــز 
احليـــــــاة كمـــا 
هـــــي املـــــــــرأة 
رمـــــز احليـــــــاة 

واخلصــــــــــــــوبة 
والعطـاء.

ذكرى المرأة الصالحة 

تبقى عطرة في 

نفوس الحبيب

واألبناء واألصدقاء 

مثل مذاق الجمار

الذي هو لب النخلة
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