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وجهة سياحية فريدة على ارتفاع  200متر

قرية وكان ..
الجمال فوق قمم الجبال

عندما ترى اللون األخضر
يكسو المكان ...وتجد نفسك
تتجول بين بساتين الرمان
والنخيل وتشم الهواء النقي
معطراً برائحة أزهار المشمش
فأنت اآلن في قرية وكان ...أنت
اآلن على ارتفاع 2000م عن
سطح البحر
هي واحدة من الوجهات السياحية
الفريدة التي تزخر بها السلطن ُة ؛ من
تنوع بيئي وطبيعة بكر كالتضاريس
املختلفة من الجبال والسهول
،املتاخمة لجبال والية نخل مبحافظة
جنوب الباطنة حيث الطقس اللطيف
واألشجار الجبلية املتنوعة واألحياء
البيئية املتعددة األصناف.
وقد قامت وزارة السياحة بتطوير
القرية ووضع بعض اللمسات
الجاملية عىل املكان من خالل إنشاء
طريق للميش عىل شكل مدرجات مير
بني أشجار الفاكهة حتى أعىل مكان
بالقرية وهو منبع الفلج  ،والطريق
محاط بسياج حامية  ،إضافة إىل أبراج
مشاهدة عىل شكل قالع ومظالت
جلوس  ،كام يوجد مسار جبيل يربط
القرية بالجبل األخرض ملحبي رياضة
امليش  ،وتحتوي القرية عند مدخلها
عىل مركز معلومات واستقبال الزوار،
و الذي يقدم خدمات سياحية للزوار
تساعدهم يف التعرف عىل املكونات
السياحية يف القرية ،والبيئات
السياحية املتوفرة وما تزخر به من
مقومات سياحية طبيعية.
تتبع قرية وكان والية نخل مبحافظة
جنوب الباطنة  ،ولهذا فإن أول
ماسرياه السائح يف البداية عني الثوارة
الساخنة والتي تنبع من الجبال
عىل مدار العام  ،ثم إىل قلعة نخل
التاريخية  ،بعدها يتوجه إىل قرية

(وكان) بوادي مستل غربا من والية
نخل ملسافة ال تتعدى عرشين كيلومرتا
،ثم ينعطف يسارا باتجاه الجنوب
ليمر بقرى وادي مستل عىل ضفاف
الجبال كقرية الغربة والجيلة ووجمة
ومياقع وإمطي والظاهر وصوال إىل
قرية الهجار ،ويكمل املشوار باتجاه
الجنوب الرشقي إىل قرية (وكان)
حيث ميكنه السري يف املدرجات إىل
أعىل والتي أعدتها وزارة السياحة
وذلك بني أشجار العنب والبوت
واملشمش والرمان والتني والزيتون
وغريها الكثري ،كام ميكن زيارة
الجارتني قرية القورة وحدش .كذلك
ميكن الوصول إىل الجبل األخرض سريا
عىل األقدام من هذه القرية.
وتتسم القرية بربودة الطقس
واعتدال املناخ و الطريق إليها
يستدعي سيارة دفع رباعي عند
الصعود إىل الجبل لتجد أبراج
قالع ومظالت
املشاهدة عىل شكل ٍ
وبعض املجالس األنيقة  ،وتتميز وكان
باملدرجات الزراعية الخرضاء املنترشة
عىل طول الجبل يف لوحة بانورامية
جميلة  ،وهي من القرى السياحية
التي يقصدها الكثري من السياح
من داخل وخارج السلطنة بصورة
متواصلة خالل اإلجازات الرسمية
لالستمتاع مبا تزخر به من مقومات
سياحية ومناظر خالبة ومدرجات
زراعية رائعة.

وقد حبا الله القرية بأرض زراعية
خصبة ومناخ مناسب للزراعة مثل
مناخ الجبل األخرض فهي تقع عىل
السفح املقابل لقرى الجبل األخرض
 ،ولهذا تجود مدرجاتها الزراعية
بأنواع مختلفة من املحاصيل وخاصة
محاصيل الفواكه مثل :املشمش ،
والخوخ  ،والرمان  ،والعنب  ،والتني
إضافة ألشجار البوت التي تنمو يف
الجبال املحيطة بالقرية  ،وهذه
املحاصيل تجود بثامرها خالل فصل
الصيف وهي تعد مورداً إقتصادياً
لسكان القرية حيث يتم بيع تلك
املحاصيل بأسواق واليات نخل
والرستاق والسيب  ،ويتم ري تلك
املحاصيل عن طريق مياه الفلج
الذي ينبع من أعايل الجبال املحيطة
بالقرية .
قلعة نخل ...
الفخامة عىل نتوء صخري
تعد قلعة نخل من أبرز املعامل
األثرية لوالية نخل يف منطقة الباطنة
وترتبع بفخامة عىل نتوء صخري يصل
ارتفاعه إىل  200قدمًا يف سفوح جبال
الحجر الغريب يف والية نخل مبنطقة
الباطنة يف سلطنة عامن.
يعود تاريخ بناء قلعة نخل إىل
عهد ما قبل اإلسالم ،و تم تجديدها
يف القرنني الثالث والعارش الهجري

خالل فرتة حكم أمئة بني خروص
واليعاربة ،أما الباب الخارجي وسور
القلعة وأبراجها فقد بنيت يف عهد
اإلمام سعيد بن سلطان وذلك يف عام
1250هـ 1834 /م.
وهي متينة البناء ضخمة الهيكل
ومبنية عىل منصات صخرية تضم
عددًا من الربوج أشهرها الثالثة:
الرشقي والغريب واألوسط .ويف داخلها
برئان للمياه .قام برتميمها وإدخال
التحسينات عليها اإلمام الصلت بن
مالك الخرويص عام 170هـ لتكون
مبثابة الحارس عىل مزارع النخيل
املخرضة املمتدة تحت سفح الجبل،
التي متكن املشاهد من رؤية منظر
فاتن لكل ما حوله من املنطقة
الريفية ،مام أعطاها خاصية وميزة
جاملية فريدة من نوعها.
تعد القلعة إحدى املزارات السياحية
الهامة التي يقصدها زوار منطقة نخل
والباطنة عمومًا .ويف عام 1990م،
انتهى ترميم القلعة وتجهيزها
بالصناعات الحرفية والتحف اآلثرية
بحيث أصبحت نقطة جذب يؤمها
السياح والزوار .اشتهرت منطقة
نخل بكرثة الينابيع املعدنية والعيون
الساخنة التي تتدفق عىل مدار السنة
من صدوع يف صخور الجبال والذي
كان السبب يف كرثة مزارع وبساتني
النخيل.

