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�إذا ك��ان الفكر الإن �� �س��اين ق��د �أوج ��د عبارة
“احلاجة �أم االخرتاع” ف�إن العماين قد �سخر
هذه العبارة ,وجعلها واقع ًا معا�ش ًا يف جانب من
�أهم جوانب حياة الب�شر وهو جانب االقت�صاد
ويف �أه��م مكونة من مكونات االقت�صاد عرب
ال��زم��ن و�أي��ام��ه وال��ده��ر و�أع��وام��ه� ،أال وهي
الزراعة ومنتجاتها احليوية وبخا�صة النخلة.

�إذ تعترب النخلة  -قبل الطفرة النفطية التي
�شهدتها دول اخلليج العربي – هي امل�صدر
الأول للدخل القومي يف �سلطنة عمان ,وهي
املدار الأهم الذي يعتمد عليه �أبناء ال�سلطنة
يف معي�شتهم اليومية.
لذلك ك��ان متلك النخلة ه��و مبثابة املعادلة
ال�صعبة التي ُيقا�س على �أ�سا�سها غناء الفرد

يف �سلطنة عمان �إىل ابتكار طريقة (تب�سيل
الب�سور) للتعامل مع الإنتاج الوفري ملحا�صيل
النخيل وت�سويقها خلارج البالد كتبادل جتاري
مع دول العامل.
فيا ترى ما هي عملية تب�سيل الب�سور؟ وما
�أ� �ص �ن��اف ال�ن�خ�ي��ل اجل �ي��دة للتب�سيل؟ وم��ا
امل��راح��ل التي يتم بها التب�سيل؟ ،ت�سا�ؤالت
ميكننا الإج��اب��ة عليها م��ن خ�ل�ال وق�ف��ات
مو�ضوعنا هذا.

مراحل عملية التب�سيل:
متر عملية تب�سيل الب�سور بعدة مراحل ,وكل
مرحلة من ه��ذه امل��راح��ل تعترب ف�ترة حرجة
ملنتجي الب�سور مبا يكتنف ه��ذه املراحل من
�أم��ور من �ش�أنها خلق القلق وعدم االطمئنان
لإنتاج حم�صول �صالح وذي جودة اقت�صادية.
ومن �أهم هذه املراحل ما يلي:
مرحلة اجل ��داد :تعترب مرحلة اجل��داد وهي
“عملية ح�صاد ثمار النخيل” املرحلة الأوىل
التي تنطلق منها مراحل تب�سيل الب�سور� ,إذ
ح�صاد ثمر �أ�صناف نخيل التب�سيل والذي يتم
ع��ادة يف �أوائ��ل �شهر يوليو من كل ع��ام ,هي
منا�سبة اجتماعية ي�شرتك فيها �أبناء الأ�سرة
الواحدة �أو القرية الواحدة ,والتي ميتزج فيها
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من فقره ,وهي املرياث الذي تتوارثه الأجيال
جي ًال بعد جيل دون تفريط يف الأر�ض والزرع
العائلي بل والقبلي على حد �سواء.
لذا كانت ال�ضرورة حتتم على مالكي النخيل
وامل�ستفيدين م��ن خرياتها �إي �ج��اد الو�سائل
امل�ع�ي�ن��ة ل �ه��م ع �ل��ى ح �ف��ظ الإن� �ت ��اج ب���ص��ورة
تكفل لهم الت�سويق املربح واملقبول من قبل
امل�ستهلك ,وبخا�صة يف الزمن ال�سابق الذي
ال ت�ت��واف��ر فيه و��س��ائ��ل احل�ف��ظ احل��دي�ث��ة من
برادات وغريها ,وال تتوافر فيه و�سائل النقل
مثل الطائرات والبواخر احلديثة ,لذلك اجته
امل��زارع��ون املنتجون والبائعون لثمار النخيل

مفهوم التب�سيل:
التب�سيل مفردة عامية عمانية تعني “عملية
طبخ وجتفيف الب�سر” وهي طريقة توارثتها
الأجيال يف التعامل مع بع�ض �أ�صناف النخيل
ذات الإنتاج اجليد ,والقابلة للطبخ يف الوقت
ذاته مثل “ نخيل املب�سلي ,ونخيل املدلوكي,
ونخيل بو نارجنه” ,فهذه الأ�صناف الثالثة
ذات اللون الأ�صفر ,هي من �أج��ود �أ�صناف
النخيل ال�ت��ي تعامل معها ال �ف�لاح والتاجر
العماين على حد �سواء يف عملية التب�سيل,
وهذه الأ�صناف الثالثة مرتبة ح�سب جودتها
يف التب�سيل ...ب��ل �إن امل�ن��اخ امل�ك��اين ملناطق
ال�سلطنة واختالفه م��ن منطقة بحرية �إىل

منطقة جبلية كان لها الأث��ر البالغ يف جودة
املح�صول وعملية التب�سيل.
فب�سور والي��ات املنطقة ال�شرقية ،وبخا�صة
ال���ش�م��ال�ي��ة م �ن �ه��ا ،م �ث��ل والي� ��ة ب��دي��ة ووالي ��ة
امل�ضيبي� ،أجود و�أغلى �سعر ًا من ب�سور واليات
منطقة الباطنة الواقعة على �شواطئ البحر,
فمحا�صيل النخيل اجلبلية �أجود من حما�صيل
النخيل ال�شاطئية عموم ًا.
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احلب الأ�سري بالتعاون االجتماعي م�شك ًال يد ًا
واحدة( .انظر �صور مرحلة اجلداد)
وه��ذه املرحلة ذات قلق ي�شغل املزارعني من
حيث خوفهم من امل�ؤثرات التي ت�ؤثر عادة على
�إنتاج النخيل وقت ح�صاده وبخا�صة الأمطار
وال�ع��وا��ص��ف ,وك��ذل��ك اخل��وف م��ن االن�ق�لاب
املفاجئ للثمر من الب�سر �إىل الرطب الذي
ي�سببه احلر ال�شديد وعدم االنتباه للنخل وهو
يدخل مرحلة �إن�ضاج الب�سر وحتوله �إىل رطب
ومن ثم متر ،وهذه املراحل غري �صاحلة لعملية
التب�سيل التي ي�شرتط فيها الب�سر اخلال�ص,
لذلك جتدهم يح�سبون الأي��ام وي��دع��ون اهلل
بال�سداد.
مرحلة ال�ف��اغ��ور :فبعد ح�صاد ثمار نخيل
التب�سيل و قطفها من عذوقها كالآيل الرباقة,
تحُ مل من املزارع واحلقول �إىل املكان اخلا�ص
لطبخها ُي���س�م��ى (ت�� ْرك�� َب��هْ) وت�ن�ط��ق �أي���ض��ا
(تركيبه) ,وه��و عبارة عن بناءٍ طيني على
�شكل مكعب له فتحتان� ,إحداهما لإدخال النار
و�أخ�شابها ,والأخ��رى لإخ��راج الدخان وهما
متقابلتان ,و لكن �إحداهما يف اليمني والأخرى
يف ال�شمال وبينهما م�سافة تزيد عن �ستة �أمتار
يو�ضع بها مراجل الطبخ ،وهي عبارة عن قدور

نحا�سية كبرية ُيغلى فيها امل��اء وي�ضاف �إليه
الب�سر ويطبخ ملدة ترتاوح ما بني � 30إىل 45
دقيقة ,من ثم ُيخرج الب�سر املطبوخ الذي يطلق
عليها بالعامية العمانية (الفاغور) وهو لذيذ
الطعم( .انظر �صور مرحلة طبخ الب�سور)
مرحلة التجفيف :فبعد مرحلة طبخ الب�سور
و حتولها �إىل فاغور يتم حمل الفاغور �إىل
أرا�ض مفتوحة لأ�شعة
�أماكن خا�صة عبارة عن � ٍ
ال�شم�س ال�ساطعة وه��ذه الأرا���ض��ي مغطاة
بح�صى �صغرية ونظيفة من جميع القاذورات,
ويتم نرث الفاغور بها ملدة � 3إىل � 4أيام حتى
جتف جيد ًا ,و بع�ضهم ينرث الب�سور املطبوخة
على (ال��دع��ون) لتجفيفها بعيدا عن الأتربة
والرمال الناعمة( .انظر �صورة مرحلة جتفيف
الفاغور)
مرحلة تنقية ب�سور (الفاغور) وحفظها :بعد
مرحلة جتفيف الفاغور ت��أت��ي مرحلة مهمة
ي�شرتك فيها �أفراد العائلة جميع ًا و هي مرحلة
جمع ال�ف��اغ��ور اجل��اف وتنقية ال�صالح منه
كمنتج ممتاز للبيع ,وفرز غري ال�صالح كعلف
للحيوان .ث��م يتم تعبئة الفاغور اجل��اف يف
(جواين) متهيد ًا لبيعه ملخازن الب�سور التابعة

لوزارة التجارة وال�صناعة مبحافظة م�سقط.
(انظر �صورة مرحلة تنقية الفاغور)
حيث يتم بيع املنتج وزن ًا بوحدة خا�صة تُ�سمى
(البهار) ،حيث ي�ساوي البهار الواحد “800
“ كيلوجرام تقريب ًا ،ويتفاوت �سعر البهار من
منطقة �إىل منطقة �أخرى يف �سلطنة عمان ،بل
من والية �إىل والية �أخرى.
حيث ت�أتي والية بدية مبنطقة �شمال ال�شرقية
يف املرتبة الأوىل ب�سعر ( )390ريا ًال عماني ًا،
�أي ( )1000دوالر �أمريكي تقريبا ،وتليها
والي��ة امل�ضيبي ب�سعر ( )374ري��ا ًال عماني ًا،
�أي ( )950دوالر ًا �أمريكي تقريب ًا ،ثم واليات
املنطقة ال�شرقية ،ثم واليات املنطقة الداخلية
والظاهرة ،ثم واليات منطقة الباطنة ،وهكذا.
تلك ه��ي عملية تب�سيل الب�سور يف �سلطنة
عمان ،والتي اتخذ منها املزارع العماين �أداة
من �أدوات حفظ الإنتاج الزراعي ،وت�سويقه
كمنتج �صالح للتناول الب�شري ،ومادة حمالة
لل�صناعات الغذائية يف جمهورية الهند ودول
�شرق �آ�سيا وغريها من الدول امل�ستوردة لهذا
املنتج الذي جتود به النخلة املباركة يف الأر�ض
الطيبة �سلطنة عمان.
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