
 أحمد البدواوي: سميت «مجان» و«مزون» واسم عمان نسبة لعمان بن إبراهيم الخليل

 سوق مطرح يجمع القديم والحديث 
من مشغوالت الذهب والفضة

يــتــمــيــز بــطــرقــه الــضــيــقــة املــســقــوفــة املــلــتــويــة، املــشــهــورة بكثرة 

الــبــضــائــع واملـــحـــالت، وســــوق مــطــرح أكـــد املــثــل الــعــمــانــي: «كل 

عمان دروب» أي ال تجد مكانًا إال وفيه درب أو سكة، ومحالت 

هذا السوق مرتفعة عن األرض قليال ببضع درجات، تفوح منه 

العمانية  املشغوالت  فيها  ومــحــالت  الشرقية،  العطارة  رائــحــة 

غطاء  وهي  كمة  (جمع  والكمات  والــدالت،  كالخناجر  الشعبية 

الرأس املطرز للرجل العماني)، واملشغوالت العمانية والفضية 

عمان  إلــى  يرمز  والحديث  القديم  بــني  يجمع  ســوق  والذهبية، 

القرون  دنيا  على  وتتفتح  تراثها  على  تحافظ  التي  املعاصرة 

املقبلة.

الضيافة كرم 

والحديث عن أشناص ممتع، فهي والية في منطقة الباطنة 

تــشــمــل ١٢ واليــــة، وتــبــعــد عــن مــســقــط حــوالــي ٣٠٠ كــلــم، قرى 

الــســيــاحــي، أمــا كرم  الــجــذب  اشــنــاص متشعبة، مــن مــقــومــات 

الضيافة، فهو شيء آخر، فدعوة الغريب لتناول القهوة على 

ان  الضيافة واجبا مقدسا حتى  األقل معهم واجبة، وتعتبر 

ولكن  الغريب،  مع  البسيطة  وجبته  يتقاسم  فقرا  البدو  أشد 

عندما عرفونا اننا من الكويت مع أخي الدكتور عبداملحسن 

البلوشي  الــبــدواوي  حسن  أحــمــد  االســتــاذ  استقبلنا  جــمــال، 

تدخلوه،  ان  دون  من  بيتي  أمــام  تمروا  لن  قفوا  بنا:  صائحا 

هذا كرم العماني، قدم لنا في البداية التمر والقهوة واملنجة 

املكونة من  الغداء  العمانية قبل وجبة  االشناصية والباباية 

الخبز املصنوع من القمح وطبق من اللحم والسمك والحلوى، 

األرز،  املحمر قدمه على  الخروف  القوزي من  أكمله على  كرم 

باالضافة إلى أطباق جانبية من املرق واللحم والخضروات، 

وبعد هذا الكرم كان رش ماء الورد على ايدينا، وبخور على 

وجوهنا، «وما بعد البخور قعود» أو «ال قعود بعد العود» 

قال لنا االستاذ أحمد «انتما ريحة الكويت».

التقليدية  الــصــنــاعــات  بــبــعــض  اشـــنـــاص  واليــــة  وتــشــتــهــر 

مـــصـــائـــد األسماك  الـــنـــخـــيـــل وعــــمــــل  مــــن ســـعـــف  املـــصـــنـــوعـــة 

مثل:  والسياحية  التاريخية  باملعالم  غنية  والية  الحديدية، 

حصن أشناص، وأبراج، وخور أشناص املمتد ٥كلم، ومنطقة 

السياحية، القزم 

الى مسقط مررنا بوالية وادي  الطريق من شناص  واثناء 

املــــعــــاول وهــــي احـــــدى واليـــــات الــبــاطــنــة تــشــاهــد فــيــهــا قلعة 

الــســفــالــة الــتــي مــا زالـــت شــامــخــة والــعــديــد مــن اآلثـــار القديمة 

املعماري  بطابعها  تتميز  صخور  على  املرتفعة  الــواليــة  في 

االســـالمـــي، وحــصــن هــبــرا وبـــرج الــحــجــرة الــعــويــنــة، شامس، 

زاهر، العيون، برج اآلجال وغيرها، وجامع السفالة بني قبل 

ثالثة قرون.

ـــرم مــوطــنــه أشــنــاص  ـــك  ¶ ال

أمــامــك تــمــر إال ووجــبــتــك  ولـــن 

ـــــة  والي ـــــي  ف الــــضــــيــــافــــة   ¶ 

مقدسًا واجــبــًا  تعتبر  أشــنــاص 

الـــ  ¶
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سلطنة عمان – جاسم عباس:

الــــف عــــام والـــتـــاريـــخ يــشــهــد ان العصرين  مـــائـــة  اكـــثـــر مـــن  مــنــذ 

االدوات  بــوجــود  مثبتان  عــمــان،  فــي  والــوســيــط  القديم  الحجريني 

العلماء،  عليها  عثر  التي  الصخرية  والرسوم  الحجرية  والسهام 

ومقابر ورماح في العصر الحجري الحديث، وجدت بني املجمعات 

هذا  والــبــرونــزي،  الخالكوبشي  العصر  من  آثــار  وهناك  السكنية، 

التاريخية املختلفة  اول تاريخ لها، وعمان عرفت في تلك املراحل 

و«عمان»، حيث  و«مــزون»  «مجان»  اسمائها  ومن  اسم  من  باكثر 

«مجان»  فاسم  محدد،  وتاريخي  حضاري  ببعد  منها  كل  يرتبط 

ارتبط بما اشتهرت به من صناعة السفن حسب لغة السومريني.

يطلقون  السومريون  كــان  الــبــدواوي:  احمد حسن  االســتــاذ  قــال 

عليها ارض «مجان»، واما اسم «مزون» فانه ارتبط بوفرة املوارد 

املتدفق، وهذا ما  الغزير  السحاب واملاء  املائية في عمان، وتعني 

اسم «عمان» ورد  ان  القدم، وقيل  فيها منذ  الزراعة  ازدهار  يفسر 

في هجرة القبائل العربية، وقيل انها سميت به نسبة الى «عمان 

بن إبراهيم الخليل» (ع) وكذلك انها سميت نسبة الى «عمان بن 

العربية  للقبائل  موطنا  وكانت  (ع)،  ابراهيم»  بن  يغتان  بن  سبأ 

الــتــي قــدمــت الــيــهــا وســكــن بــعــضــهــا الــســهــول واشــتــغــلــت بالزراعة 

والصيد.

وذكر البدواوي: تسيطر سلطنة عمان على اهم الطرق البحرية 

فــي الــعــالــم، واتــصــلــت طــرق الــقــوافــل عــبــر شــبــه الــجــزيــرة العربية، 

فيها عدة وديان تقطع سلسلة الجبال اقصاها ٣٠٠٠ متر، ويشبه 

الــعــمــانــي هــذه الــجــبــال بــالــعــمــود الــفــقــري لــالنــســان ويــســمــون هذه 

الحجر». «جبال  بـ الجبال 

األبراج مدينة 

دافعت  التي  واالبــراج  والقالع  العاصمة  ان مسقط  ايضا  وذكــر 

الواسعة،  املناطق  مــن  كبيرة  اجــزاء  وحــرســت  املدينة،  مــداخــل  عــن 

من  وهــم  عمان  عــرب  يقولون  كما  او  العرب  بعض  رها 
ّ

عم مسقط 

مأرب،  ســد  انهيار  قبل  واشــجــارًا  نخيال،  فيها  فغرسوا  االنــســاب 

الى  يشير  ومما  الرسو،  ومكان  السقوط،  مدينة  معناها  ومسقط 

تسقط  الخارج،  من  القادمة  الجمال  قوافل  فيه  تلتقي  لذي  املكانا 

أحمالها بعد رحلة تطول أو تقصر عبر الجبال والوديان.

اضاف: تتميز املناطق املحيطة بالعاصمة بهذه االبراج والقالع 

من عام ٩٨٦ هـ أي في ١٥٨٧ ميالديا، وكان البرتغاليون يطلقون 

عليها اسم «فورت كابيتان» وقلعة أخرى تسمى «جاللي».

مطرح سوق تاريخي

وتـــحـــدث الــــبــــدواوي عـــن ســـوق مــطــرح الــقــديــم الــتــاريــخــي الذي 

عباس: جاسم – عمان سلطنة

 جبالها كالعمود الفقري وموقعها 
ملتقى القوافل

من خالل هذه الجولة في والية صحار التي تعتبر 

عــنــوان الـــراحـــة، وبـــوابـــة الــشــرق كــمــا وصــفــهــا العالم 

الــعــربــي «املــقــدســي»، صــحــار يــرجــع يــاقــوت الحموي 

هـــذا االســـم بنسبة الـــى مــن سكنه وهـــو «صــحــار بن 

آدم بن سام بن..» صحار في السنة السادسة للهجرة 

وصــلــهــا عـــمـــرو بـــن الـــعـــاص حـــامـــال رســـالـــة الرسول 

الكريم صلى الله عليه وسلم التي يدعو من خاللها 

اهل عمان الى دخول االسالم، ومن ابرز معاملها قلعة 

الــشــمــاء وفــيــهــا مــتــحــف تــاريــخــي يــضــم آثــــار املدينة 

واالثريات  واآلثــار  الوثائق  كل  يحتوي  كما  العريقة 

قبل االســالم، ويرجع تاريخ بنائها الى نهاية القرن 

الــثــالــث عــشــر وبـــدايـــة الـــرابـــع عــشــر املـــيـــالدي، صحار 

فيها وادي هــيــبــي، والــحــلــتــي، وافــــالج عــديــدة تروي 

الكثير من املناطق الزراعية ومن اهمها: فلج العوهي 

ــ فلج الفيائل ــ فلج الجل ــ السهيلة، صحار مشهورة 

بالحلوى العمانية، وصياغة الفضيات. 

واخيرا ذكر البدواوي ان عدد زوار موسم خريف 

ــ ٢٠٠٨ حسب الجنسية واملنفذ  صاللة لعامي ٢٠٠٧ 

خالل لفترة من ٢٠٠٨/٦/٢١ الى ٢٠٠٨/٧/١٨:

عماني ٣٣٩٠٤ سائحني

اماراتي ١٢٦٦٦ سائحا

سعودي ٤٠١٤ سائحا

بحريني ٧٠ سائحا

كويتي ٦٠٧ سائحني

قطري ٥٨٠ سائحا

سوري ١٣٢ سائحا

مصري ٤٢٠ سائحا

اردني ١٣١ سائحا

لبناني ١٢٠ سائحا

مغربي ٤٠ سائحا

تونسي ٢٩ سائحا

سوداني ٧٤ سائحا

هندي ٣٦٦٣ سائحا
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• الجبال كالعمود الفقري
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