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العود
والبخور...
أسرار وعجائب
يعتبر ال��ت��ط� ّي��ب ب��ده��ن ال��ع��ود
كما املسك والعنبر من العادات
العربية األص��ي��ل��ة ،ول��ه مكانة
خ��اص��ة وم��ت��م � ّي��زة ع��ن��د امل���رأة
الشرقية ،التي متسكت بها جيالً
بعد جيل للتط ّيب والتعطر،
خصوصا ً في األف��راح واألعراس
واملناسبات والوالئم وخالل شهر
رمضان املبارك ،وذلك الستقبال
تلك املناسبات اجلميلة ب��أروع
الروائح ،تعبيرا ً عن االحتفاء بها.
ودهن العود من مشتقات خشب
العود الذي يستخرج على هيئة
س��ائ��ل زي��ت��ي مي��ي��ل ل��ون��ه إل��ى
السواد.
ويتم ّيز ده��ن ال��ع��ود برائحته
ال��ق��وي��ة ،ويعتبر م��ن األط��ي��اب
احملببة إل��ى ال��ن��ف��وس والكثير
االنتشار في املجتمعات العربية
ل��دى ال��رج��ال والنساء على حد
سواء .فيكفي وضع قطرة واحدة
م���ن ده���ن ال���ع���ود ع��ل��ى ال��وج��ه
ومسحها لتعبق رائحته بشكل
نفاذ .كما أن السيدات يضعنه بني
خصالت الشعر وعلى العباءات
واملالفح والشيل ،حيث إن رائحته
متأل األجواء لفترة طويلة.
وللعود مس ّميات عديدة منها:
أ -أجارد في الهند.
ب -إيجل وود في إنكلترا.
ت -أكيان في إيران.
ث -تشن شيان في الصني.

شجرة العود

والعطر الساحر الذي يصنع من
اخلشب الثمني املعروف بالعود،
ي��س��ت��خ��رج م���ن ش��ج��رة دائ��م��ة
اخلضرة ،معمرة ،يصل ارتفاعها
إل��ى عشرين م��ت��راً .وتنمو هذه
األشجار في املناطق االستوائية
م��ن ق���ارة آس��ي��ا ،خ��ص��وص�ا ً في
األراض���ي اجلبلية غير العالية
والسفوح ذات التربة الرملية.
واملوطن األصلي لهذه األشجار
الهند ،كمبوديا ،فيتنام ،أندونيسيا
وماليزيا.
ف��ي ال��ع��ادة ،يتم احل��ص��ول على
أج���ود أن���واع خشب ال��ع��ود من
األش��ج��ار امل��ع��م��رة ال��ت��ي تكون
مصابة بنوع من الفطريات،
فيتم استخراج خشبها
ب���ع���م���ل���ي���ة احل����ص����اد
وال��ت��ق��ط��ي��ع ف��ي موسم
الشتاء .ويتم ذل��ك خالل
انتزاعها من بذورها.
وخشب العود يتم فرزه
م��ن ق��ب��ل خ��ب��راء بحسب
معياري ال��ل��ون وال���وزن،
فينتج ع��ن عملية ال��ف��رز
تقسيم العود
إل�����ى ع���دة
أنواع .
وي��ح��ت��ل

العود الهندي املرتبة األولى حيال
اجل��ودة والرائحة العطرة ،وقد
قل حاليا ً وج��ود العود الهندي
كثيرا ً لكثرة الطلب عليه والرتفاع
ثمنه.
وي��أت��ي ف��ي امل��رت��ب��ة الثانية أو
املرتبة املوازية للعود الهندي،
ال��ع��ود ال��ك��م��ب��ودي ال���ذي ميتاز
برائحته العطرة وثقله ومتانته
وطول مدة بقائه في املالبس.
و ُيقال ان اكتشاف العود الكمبودي
قد جاء باملصادفة البحتة ،وتقول
الرواية ان العرب كانوا يجولون
بسفنهم الشراعية في عدة موانئ
بقصد التجارة وف��ي إح��دى تلك
الرحالت البحرية املتجهة نحو
السواحل الكمبودية حتطمت
إح��دى السفن الشراعية
ب������س������ب������ب

