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ظفار أرض اللبان .. وع
< أم فراس: ارتقى اللبان في املاضي إلى أهمية النفط في عصرنا

•   أم فراس مع سائحة أميركية في الحافة •  سوق الحافة (صاللة) •  بائعة عمانية (سوق الحافة)

من  الكثيرين  عــالج  تم  الهند  وفــي  القولون، 

املرضى به وكذلك حاالت الربو والروماتيزم 

والــتــهــاب املــفــاصــل، وحــتــى هــشــاشــة العظام 

العماني. اللبان  اال  باللبان.. ما عليك 

ً
ايضا البيطري  الطب  في 

وقــالــت: حــتــى مــن االطــبــاء الــبــيــطــريــني في 

للغاية حول  ت نتائج مرضية  سويسرا جاء

بالتهاب  املـــصـــابـــة  الــــكــــالب  بـــعـــض  تـــحـــســـن 

املفاصل، نتائج مثيرة ومدهشة من الصمغ 

الناتج من شجرة اللبان، عودوا إلى املعاهد 

من  باللبان  عولج  مريض  من  كم  االميركية 

الـــعـــضـــد)، وكــــم مـــن شاب  مــــرض (ورم عــظــم 

تــطــور عالم  لــقــد  الــحــنــجــرة،  عــولــج مـــن ورم 

اللبان في الغرب فصنعوا منه الحقن لعالج 

اللبان  الكتف والرقبة، وعلينا ان نفتح على 

الصحة  الــــحــــديــــث،  لـــلـــطـــب  املـــســـتـــقـــبـــل  فـــهـــو 

العطر  ايـــضـــًا  مـــنـــه  الـــلـــبـــان،  مــــع  والــــرشــــاقــــة 

الفواح. الجميل 

ــ جديد الحافة سوق قديم 

وتحدثت أم فراس عن سوقها ومحلها في 

ســـوق الــحــافــة فــي صــاللــة الــســيــاحــيــة موطن 

الــســنــدبــاد الــبــحــري، وهـــو ســـوق مــرمــوق من 

ارث اآلباء واالجداد، حركة متزايدة سنة بعد 

سنة خاصة في الخريف والربيع، قالت:

أقـــــدم وأفضل  الـــحـــافـــة مــــن  يــعــتــبــر ســــوق 

بالحديث،  الــقــديــم  يــمــتــزج  حــيــث  األســــــواق، 

فتيات  بـــاعـــتـــه  مــــن   ٪٦٥ نـــســـبـــة  فـــيـــه  ســـــوق 

لــنــا ان نعمل  عــمــانــيــات وهــــذا شــــرف كــبــيــر 

فـــي بــلــدنــا وفـــي مــحــالتــنــا، وكــمــا قـــال املثل: 

«حاللك أمام عينك دواء» ملاذا أضع الهندي 

يديرون  وغيرهم  والباكستاني  البنغالي  أو 

حــاللــنــا؟ فــنــحــن أولـــى وكـــفء لــخــدمــة بلدنا، 

الباعة  اكـــثـــر  ان  جـــاســـم  يــــا  تـــشـــاهـــد  وكـــمـــا 

العمانيات. من  العامالت 

في  العمل  ملواصلة  طموح  لدينا  تضيف: 

للمحافظة  القوية  االرادة  ولدينا  محالتنا، 

وأنواع  والبخور  اللبان  تراثنا، خاصة  على 

من العطورات العمانية، وعملنا هذا ال يؤثر 

الزوجية طاملا هناك تفاهم مع  على حياتنا 

العمل بكامله. الزوج والوالدة، ونؤدي 

اختتمت قائلة: سوق الحافة الشعبي فيه 

تــجــاريــًا، وهـــنـــاك مــحــالت أخرى   
ً
١٢٠ مــحــال

السكنية املالصقة بالسوق،  العمارات  ضمن 

وكــل الــطــرق تــؤدي إلــى مــحــالت أخــرى وكما 

قال األولون «كل عمان دروب».

النساء  «الـــقـــبـــس»:  لــــ أقــولــهــا  كــلــمــة  وآخــــر 

والنساء  صاللة  أسواق  في  الرجال  ينافسن 

يبعن في سوق الحافة.

السائحات  احـــــدى  إلــــى  بــيــدهــا  وأشــــــارت 

إليها. دائمًا  التي تتردد  االميركيات 

قــديــمــا وحديثا  يــعــالــج  وكـــــان  والـــســـرطـــان، 

الــلــبــان مــرضــى الــطــاعــون والجزام  بــواســطــة 

وااللــــتــــهــــاب الـــســـحـــائـــي، وفـــــي اوروبــــــــا كان 

يــســتــخــدم فــــي كــثــيــر مــــن الــــعــــالجــــات، ولكن 

اللبان فوائد 
فــــوائــــده، خاصة  عـــن  فــــراس  أم  وتـــحـــدثـــت 

يـــقـــطـــر فــيــحــصــل عـــلـــى زيـــــت لعالج  عـــنـــدمـــا 

املفاصل  الـــتـــهـــاب  مـــثـــل:  املـــرضـــيـــة  الــــحــــاالت 

الــعــقــاقــيــر االصــطــنــاعــيــة اهملوا  بــعــد تــطــور 

في  وقـــــع  طـــبـــيـــا  الـــلـــبـــان  واآلن  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 

غياهب النسيان بعد ان كان عالجا لالكزيما 

وضــيــق الــتــنــفــس والــتــقــرحــات، وكـــان يدخل 

الصيني  زال  ومــا  الطبية،  الــوصــفــات  ضمن 

والهندي  عــــنــــه،  يـــســـتـــغـــنـــي  ال  واالفـــــريـــــقـــــي 

الذي  الطبيعي،  الــعــالج  ضمن  اللبان  وضــع 

مذهل  منتج  جــوبــالــي»،  «بــالــي  باسم  يعرف 

الهند  في  الحالية  الدراسات  ومن  ومدهش، 

والــــصــــني وانـــــــه ســـيـــحـــدث الــــلــــبــــان هــــــزة في 

واملختبرات. الطبية  املؤسسات 

واضــافــت أم فـــراس: آخـــر تــقــاريــر الــتــي تم 

يعمل  اللبان  زيت  ان  ذكرت  عليها  الحصول 

عــلــى تــحــفــيــز جــهــاز املــنــاعــة، وفـــي الواليات 

القدرة  للبان  بــان  الــدراســات  أفــادت  املتحدة 

على عالج الحمض النووي (DNA)، فاملادة 

النووي  الحمض  تكسر  تمنع  فيه  املوجودة 

اليابان  وتزيد من عمره، وكذلك في تجارب 

أظــهــروا ان الــلــبــان الــعــمــانــي لــه تــأثــيــر فعال 

الوبائي  الـــكـــبـــدي  االلـــتـــهـــاب  فـــيـــروس  عـــلـــى 

الـــلـــبـــان عالج  ان  يــثــبــت  والـــتـــاريـــخ  «ســــــي»، 

السوقية القيمة 
قالت أم فراس: رغم السمعة الطيبة للبان 

على مدى القرون املاضية، ورغم استعماالته 

ضئيلة  صادراتنا  االيــام  هذه  لكن  والفوائد 

الــصــنــاعــات االخرى  الـــلـــبـــان، الن  مــنــتــج  مـــن 

هــيــمــنــت عــلــيــه، وال اشـــاهـــد فـــي الــتــلــفــاز اي 

اللبان،  على  السياح  تحث  بــرامــج  او  دعــايــة 

ولــكــن فــي فــنــادق الــخــمــس نــجــوم واملتاحف 

عمانية  بضاعة  كــأنــه  املنتج  هــذا  يعرضون 

البابايه  او  الــــورد  مـــاء  يــعــرض  كــمــا  قــديــمــة 

قيمته  قـــدروا  ولــو  الــهــنــد،  جــوز  او  العمانية 

اللبان  البراز  املختصني  مع  ات  لقاء وتجرى 

والتوابل  الـــبـــخـــور  بــــرز  كــمــا  الـــواجـــهـــة  الــــى 

فـــي عـــبـــوات جذابة،  الــعــمــانــيــة، ولــــو عــــرض 

والعالجات  الصحية،  بقيمته  الناس  وعرف 

رغم  واآلن  الــقــدمــاء،  اعــتــبــره  كــمــا  الطبيعية 

الــحــافــة الشعبي  املـــحـــالت فـــي ســـوق  وجــــود 

الــســيــاحــي لــكــن عــــدم مــعــرفــة الـــنـــاس جعله 

يــبــاع بــكــمــيــات ضــئــيــلــة، ولــو عــرفــوا انــه كان 

وســـيـــكـــون امـــــرا حــيــويــا ويـــكـــافـــح كــثــيــرا من 

االمراض ما تركوه.

مان – جاسم عباس:
ُ
سلطنة ع

فـــي اماكن  بـــكـــثـــرة  الـــلـــبـــان  تــنــمــو اشـــجـــار 

فــي متناول  اشــجــار  غير بعيدة عــن صــاللــة، 

الــيــد، لــكــن ملــالكــهــا، وقـــد كــانــت تــســتــورد كل 

الــحــضــارات اللبان مــن «عــمــان مــن الــقــدم الن 

واالحتفاالت  املـــعـــابـــد  فـــي  كــــان  اســـتـــخـــدامـــه 

اللبان  شـــجـــرة  ومـــــازالـــــت  آنــــــــذاك،  الـــديـــنـــيـــة 

فــائــدتــهــا فــي صــنــاعــة العطور  مـــزدهـــرة، الن 

ازدهرت  بــل  تتوقف،  لــم  وتجارته  والصمغ، 

مـــن قــــرون عـــديـــدة، وســتــبــقــى تــنــمــو اشجار 

الــلــبــان عــلــى ارض ظــفــار بــكــثــافــة وفــي وادي 

الــــــــذي مهدت  وهـــــــانـــــــون،  وســــــــدح  عـــــدونـــــب 

بحضارات  املنطقة  عالقة  لتترسخ  تجارته 

العالم قبل ٨ آالف سنة.

احدى  فراس وهي خريجة  ام  تحدثنا مع 

االميركية،  املــــتــــحــــدة  الــــــواليــــــات  جــــامــــعــــات 

الحكومية  الــدوائــر  فــي  تعمل  ان  أبــت  لكنها 

الــخــاصــة، فقالت:  الــشــركــات واملــؤســســات  او 

الــلــبــان والبخور،  لبيع  والـــدي  مــحــل  فــي  انــا 

الــتــي تنتج داخـــل عمان  الــعــطــورات  وبــعــض 

انــــا خريجة  الـــلـــبـــان والــــزهــــور املــحــلــيــة.  مـــن 

اللبان  فــــي  خـــبـــيـــرة  االن  اصـــبـــحـــت  ولـــكـــنـــي 

والــــــبــــــخــــــور، ولـــــــم امــــــــــارس تـــخـــصـــصـــي في 

كمبيوتر». «هندسة 

األثرية البليد 

البليد هــي صــاللــة قديما  فـــراس:  ام  قــالــت 

الــتــي اشــتــهــرت بـــاالثـــار، وهـــي احـــد املوانئ 

الــتــي انــتــعــشــت فــي الفترة  الــلــبــان  لــتــصــديــر 

بـــني الــقــرنــني الــثــانــي عــشــر والـــســـادس عشر 

امليالدي.

فــيــهــا مواقع  الــقــديــمــة  الــبــلــيــد  او  صـــاللـــة 

مــهــمــة مــنــهــا: جــبــل اتــــني حــيــث يـــوجـــد على 

قمته ضريح النبي ايوب (عليه السالم) وفي 

البليد (صاللة) يوجد قبر طويل حوالي ٣٠ 

مــتــرا يــدعــى بــقــبــر الــنــبــي عــمــران فــي منطقة 

(القوف).

بالعيون  غــنــيــة  صـــاللـــة  فــــــراس:  ام  قـــالـــت 

فـــي العالم  اغـــنـــر مــنــطــقــة  واالوديـــــــة. صـــاللـــة 

باشجار اللبان، وفيها دحقة النبي الصالح 

عــلــيــه الــصــالة ،الـــســـالم، أي اثـــار نــاقــة النبي 

صالح.

اللبان أشجار 

قديما،  اللبان  استخدامات  عــن  وتحدثت 

اللبان  استخدمت  املصرية  الحضارة  فهذه 

الــفــراعــنــة، حــيــث عــثــر عــلــى قطع  فــي تحنيط 

مــنــه داخــــل قــبــر (تــــوت غــنــخ امــــون) ومدينة 

رومـــا وحــدهــا اســتــهــلــكــت كــمــيــات هــائــلــة من 

نــابــولــي قديما  الــبــخــور والـــلـــبـــان، ومــديــنــة 

كانت تستهلك ٣٠٠٠ طن من اللبان والبخور 

فــي الــقــرن االول املــيــالدي، ونــحــن اهــل عمان 

كــنــا ومـــا زال بــعــضــنــا يــســتــخــدم الــلــبــان في 

وبــه تعطر مالبسنا،  واالحــتــفــاالت  االعــراس 

فــــي صناعة  ثــمــيــنــة  مـــــادة  الـــلـــبـــان  ويــعــتــبــر 

العطور، وقديما كان يرقى الى اهمية النفط 

في عصرنا الحاضر، وكان يطلق على عمان 

املحظوظة». «الدولة 

•   اللبان في محالت ظفار •  أشجار اللبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  مواقع أرض اللبان في ظفار

ــدرة عــلــى عــالج ــق لــلــبــان ال

D.N.A الحمض النووي

تجارة اللبان ازدهرت على مدى 

قرون ومازالت حتى اليوم

ر عالج مذهل 
ّ

 زيته المقط

للعديد من األمراض

ث ةق ال ق ق ا الل ائ ف ة ق ال ة الق

 

 

 

 

النساء ينافسن الرجال في أسواق صاللة

و٦٥ في املائة من البائعات عمانيات

 دخل اللبان في الطب الهندي.. والحضارة 

املصرية استخدمته في التحنيط
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