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الخنجر العماني...
سالح من حرير

يشكل اخلنجر العماني رمزا ً وطنيا ً للبالد
كونه الشعار الذي وضعته على علمها
مضيفة إليه السيفني ،واالختيار ليس
العمانيون رمزا ً
جزافا ً فهذا اخلنجر حمله ُ
رجوليا ً لقرون مضت وال ي��زال يعاند
حداثة احلياة.
ويتمسك العمانيون باخلنجر خاصة في
املناسبات الرسمية ،وهم من الشعوب
العربية القليلة التي حافظت على مظهر
رجولي قدمي ،ويختلف أبناء عُ مان عن
اليمنيني أنهم يرتدونه في املناسبات فقط
في تغيير للثقافة التقليدية القدمية ،أما
أهل اليمن فيشكل لديهم ركنا أساسيا ً من
حياتهم اليومية ،وخنجرهم يختلف قليالً
العماني الذي يحمل نقوشا ً
عن اخلنجر ُ
فضية عبر خيوط يتم وضعها بدقة
بالغة .يعد اخلنجر ملبوسا ً رسميا ً في
الوقت احلاضر ،وللمناسبات فقط ،فنادرا ً
العماني مرتديا ً اخلنجر
ما ُيشاهد الرجل ُ
دون مناسبة أو زيارات عالية املستوى،
وال يجد القبول الكبير بني جيل الشباب
احلالي خاصة في العاصمة مسقط ،أما
في املناطق األخرى فهناك متسك أكبر به،
ويشير كبار السن إلى زمن كانوا فيه ال
يخلعون اخلناجر عن خصورهم إال حني
النوم ،وهو احلاضر دوما ً في أي مواجهة،
مع كائنات الطبيعة الريفية والصحراوية

أو مع الغزاة ،ويرونه رمز الدفاع األبرز،
ويصرون على ارتداء أطفالهم له ملا فيه
من إكمال عناصر الرجولة على جيل ال
خيار له س��وى أن يكون ال��واح��د منهم
رج�لاً ق���ادرا ً على حماية نفسه ف��ي أي
حلظة ،فضالً عن كونه رم��زا ً للشهامة
والشجاعة والقوة .هناك أربعة أنواع
من اخلناجر هي :اخلنجر «السعيدي»،
ويختص به أف��راد األس��رة احلاكمة في
السلطنة ،وهناك اخلنجر «العماني»،
وهو مزيج من مجموعة األنواع األخرى،
وميتاز بنقوشه التراثية اجلميلة ،وهناك
اخلنجر «ال��ص��وري» نسبة إل��ى والي��ة
صور باملنطقة الشرقية ،ومن مميزاته
صغر حجمه وخفة وزنه ومقبضه املطلي
ب��ال��ذه��ب ،فيما ج��زأه األس��ف��ل مصنوعٌ
من اجللد ،ومزين باألسالك واخليوط
الفضية املطرزة بالذهب ،والنوع الرابع
هو اخلنجر «النزواني» ،نسبة إلى والية
ن��زوى باملنطقة الداخلية ،وتصميماته
مزخرفة بعناي ٍة على ال��ل��وح الفضي
املغطي للجزء السفلي من ِغمد اخلنجر،
و ُيصنع من اخلشب ،أم��ا مقبضه فهو
م��ش��اب� ٌه للخنجر ال��س��ع��ي��دي ،وغالبا ً
يصنع م��ن ال��ع��اج ،ويغطى بالفضة،
ويقوم الصاغة وخبراء صناعة اخلناجر
بالعمل عليه بدقة بالغة اجلمال ليتحول

إلى حتفة فنية .وعلى الرغم من ورش
صناعة اخلناجر املعروفة في عُ مان إال أن
املجال دخله عدد من الوافدين إضافة إلى
وجود خناجر مستوردة ال تلتزم بالشكل
العماني ،وكان ال بد من
املعروف للخنجر ُ
تدخل احلكومة حلماية صناعة اعتبرتها
رمزا ً لها ،فأصدرت مؤخرا ً وزارة التجارة
وال��ص��ن��اع��ة بالسلطنة ق����راراً ،بشأن
العمانية للخنجر
املواصفة القياسية
ُ
العماني واعتبرتها ملزمة جلميع اجلهات
ُ
املعنية بالسلطنة وأكد القرار ضرورة
مراعاة عدة متطلبات عند صناعة اخلنجر
وهو أن يتم صناعة اخلنجر في أماكن
مرخصة وفقا ً للممارسة اجليدة للصناعة
مع احلفاظ على السمات املميزة للخنجر.
ومنع القرار إدخ��ال أي تعديالت متس
العماني على األصناف
بهوية اخلنجر ُ
املتعارف عليها وأن يكون عيار الفضة
املستخدم في صناعة اخلنجر مطابقا ً
للمرسوم السلطاني رقم 2000/109
وكذلك الذهب في حال استخدامه .كما
منع ال��ق��رار استخدام ق��رون حيوانات
وحيد القرن في صناعة اخلنجر ،وأن
تكون اخلناجر املخصصة لصغار السن
أقل من  16سنة بدون نصل ،وأن يكون
اخلشب املستخدم من أخشاب الصندل
أو ما يشابهها وأن يكون النصل املصنوع

من الفوالذ غير قابل للصدأ وأن يكون
القماش املستخدم من املخمل ،مع مراعاة
التناسق بني أجزاء اخلنجر وتناسب بني
حجمه ووزنه .يتكون اخلنجر من األجزاء
الرئيسية وهي القرن «املقبض» والطوق
والنصلة «ش��ف��رة اخلنجر» والطمس
و«الصدر» والقطاعة والقبع ،وملحقاته
احل����زام «احل�����زاق» وال�����رزة وال��ب��ن��او
والبزمي ،وإضافاته احللقات والسيم .كما
يحمل اخلنجر املعد للتسويق البيانات
التالية :ب��ي��ان��ات تختم على اخلنجر
وعيارية الفضة الذهب وسنة الصنع
وعبارة صنع في سلطنة عُ مان ونوع
اخلنجر وبيانات ترفق باخلنجر واسم
الصانع .ولم تقف جهود «الهيئة العامة
للصناعات احلرفية» حلماية اخلنجر
العماني إلى هذا احلد فحسب ،بل تعدت
ذلك إلى تنظيم برنامج تدريبي لصناعة
اخلنجر وذلك مبشاركة  20شابا ً وفتاه
ومل���دة ستة أش��ه��ر وب��إش��راف حرفيني
متخصصني في مجال صناعة اخلنجر.
قامت الهيئة العامة للصناعات احلرفية
بتدريب عدد  20متدربا ً في عام 2006
ومت تدريب  30متدربا ً في ع��ام 2007
العمانية ،وميارس
على صناعة اخلنجر ُ
معظمهم هذه احلرفة بسوق العمل ،وذلك
العماني
بهدف إيجاد جيل من الشباب ُ

املاهر حلمل مشعل اخلنجر واحتوائه
العمانية ومنع انتشار األيدي
باأليدي ُ
العاملة الوافدة املستترة وص��والً إلى
احملافظة عليها من االندثار أو التشويه،
إل���ى ج��ان��ب تنفيذ ع���دد م��ن ال��ب��رام��ج
التدريبية األخرى في مختلف الصناعات
العمانية ،واحتضانهم بعد ذلك
احلرفية ُ
من خ�لال إنشاء حاضنات ومشاريع
ص��غ��ي��رة ي��ت��م تخصيصها للشباب
املتدربني من أجل دعمهم وتشجيعهم
لالستمرار في ممارسة احل��رف التي
تدربوا على إنتاجها ومن ثم تسويقها
عبر املنافذ التسويقية .ف��ي م���وازاة
هذا االهتمام بحماية صناعة اخلنجر
ف���إن ه��ن��اك ج��ه��ودا ً أخ���رى لتعليمها
لألجيال اجل��دي��دة ،وق��د نفذت الهيئة
العامة للصناعات احلرفية برنامجني
العمانية مدة كل
في صناعة اخلنجر ُ
برنامج ستة أشهر بواقع  1000ساعة
تدريبية شمل البرنامج األول عشرين
متدربا ً ومتدربة بينما شمل البرنامج
الثاني ثالثني متدربا ً ومتدربة بإقبال
ال ب��أس به كبداية تنموية تطويرية
للعنصر البشري في مجال الصناعات
احلرفية ،وك��ان الالفت إقبال الفتيات
على تعلم هذه الصناعة املكسبة على
الرغم من صعوبتها.

