و�سجل لنا مناذج كم كر�سي لها يف جمل�س الوزراء وهناك كم كر�سي لها مع ح�سرة
والعلم والوعي ،حتى دخلن يف �سجل التاريخ بجدارةٍَّ ،
للمراأة ال�سيا�سية التي اأ�سبحت ملكة واأ�سبحت قائدة تدير اجليو�س ،املدراء وهناك كم موقع لها يف من�سب ال�سفراء ف عمان قانون وعدل
وتلك التي اأ�سبحت مثقفة واأديبة و�ساعرة .وال ُعمانية عندما هاجر ا�سمه ال�سموليه رد اأحمد الغ�سيني :جينا نزف التهاين للمرة ونزيد
الرجل من اأجل لقمة العي�س وك�سب املعي�سة ،مل تقفل البيوت بل ظ َّلت يف كل عام املودة حالها كالعيد ت�ستاهل اخلري وت�ستاهل بعد متجيد
الن�ساء �سراجها املتوقد نو ًرا ،و�سانتْ املراأة اأ�سرتها ،وحفظت زوجها اإجنازها يل بدا ف حب الوطن يكرب �سحة وثقافة وتعليمن بها يفخر

د �صعيدة بنت خاطر الفار�صية *

ُ
يت�ساءل
لقد قيل الكثري والكثري عن املراأة ،يف كاف ِة الفنونِ واالآداب عرب تاريخ ب�سكلٍ خا�س بثباتِها و�س ِربها واإيانِها وديوم ِة عطائِها ،وقد
االأمم ،حتى �س َّوروها ُلغزً ا ُحم ًريا ُمرب ًكا ،ال يكن الأحدٍ فهمه .فهي �سائ ٌل :ملاذا كل هذا االهتمام من لدُن جاللة �سلطان البالد باملراأة،
تلك املخلوقة ال�سئيلة ج�سدً ا والعمالقة فع ًال واحتما ًال .فباملقارنة وهو �سوؤا ٌل م�سرو ٌع ملن ال يعرف خ�سو�س َّية التجربة ال ُعمانية ،فمِ َّما
بالرجل ،هي االأقوى على حت ُّمل امل�ساكل والهموم وال�سرب عليها  ...ال�سك فيه اأن جاللته  -وهو الثاقب يف نظره ،والنابغ يف حكمته -
ؤمتر عن املراأة ال ُعمانية واملعوقات املجتمعية التي
وهي االأقوى يف تربية االأجيال واملحافظة على تواجد النوع الب�سري حينما اأمر باإقامة مو ٍ
حتيط بها وتعيق من م�ساركتِها الفاعلة يف التنمية ،كانت اأهدافه،

 ...فمن هنا اأوجد اهلل يف اإناث الكائنات ما ُي�سمى بعاطف ِة االأمومة.
أحوال املراأة ،اأن املراأة حفظه اهلل� ،سديدة الو�سوح والدقة ،وبعد اأن ت ِّو َج جناح املوؤمتر بعدة
وجدتْ املنظماتُ العاملية املهت َّمة بدرا�س ِة ا ِ
لقد َ
َ
بتخ�سي�س
اأكرث عم ًال من الرجل ،اإذ يكفيها االأعباء املنزلية ،وهي اأعباء غري تو�سيات ،ت�سب كلها يف �سالح املراأة ،ت ّو َج هذه التو�سيات
ِ
حرب يوم ال� 17من اأكتوبر من ِّ
كل عام لتكرمي املراأة ،وملتابعة م�سريتها
مدفوعة االأجر ،لكنها قاتلة ومكلفة وم�ستمرة .فاملراأة يف ٍ
ُم�ستمرة اأثناء ما ُي�سمى بعملها املنزيل ،فما ُينظف االآن يتَّ�سخُ بعد التنموية ،وحتى ال تن�سى املراأة باأن كافة الفر�س قد منحها لها القائد
قليل ،ليعاد تنظيفه بكثري من اجلهد ،و ُيعاد تو�سيخه يف اأقلِ من ثانية؛ االأب ِّ
بكل �سخاءٍ وحمبةٍ ،وما زالت املراأة اليوم وغدً ا جتني ثمار تلك
وال�سحون الالمعة �سرعان ما متتلئ بها املغ�سلة؛ والثياب النظيفة التو�سيات؛ اإذ ح�سلت على الكثري من احلقوق والفر�س يف كافة
�سرعان ما تتح َّول اإلى كومة مت�سخة؛ وما مت ترتيبه االآن يهدم بعد قليل مناحي احلياة وجماالت العمل ،واإنها لن ت�سعر بالغنب اأو ال�سعف اأو
زوج �سديقتي املُدمن على عدم امل�ساواة ،من اأي جهةٍ ،مادامت هي حتت رعاي ِة ا ٍأب كرمي وحنون،
عبث طفو ٍّ
يف ٍ
يل ،اأو المباالة ذكورية ،مثل ُ
ال�سلطان ،لذا اأعاد وكرر املناداة ِّ
لكل امراأ ٍة
ال�سجائر يف كل مكانٍ على االأر�س وال�سجاجيد ،با�ستثنا ِء وقيادة حكيمة كقيادة ُّ
أعقاب
بعرث ِة ا
ِ
َّ
منف�سة ال�سجائر التي يحافظ عليها نظيف ًة ب َّراقة .وكم من مرة اأحرق عُ مانية اأن تنتهز الفر�س املتاحة لها لت�سارك يف تنمية جمتمعها.
خ�س�س لها هذا اليوم ،ليربز
ود َّمر الفر�س والو�سائد وال�سجاد .اإذن ،االأنثى حمور البناء يف االأر�س ،وقد اأ�سار جاللته ،يف غري مرة ،اأنه َّ
عام م�سى ،ويلقي ال�سوء على اإ�سهاماتها يف خدمة
وحمور التنمية والتعمري؛ ومن ثم ،فهي تكره الهدم ،تكره التدمري ،منجزاتها خالل ٍ
تكره احلروب ،الأنها هي ال�سحية االأولى حيث يتبدد ا�ستقرار االأر�س ،جمتمعها ،وين�سر الوعي ال�سحيح بدورها ومكانتها ،ويعزز تطلعاتها
وت�سحي باالأبناء والزوج واالأخ واالأب ويف كل االأحوال ت�سحي بالنف�س نحو امل�ستقبل».
...ففي ق�سيدة «وقت لالأمومة» ،تخط ال�ساعرة حمدة خمي�س لنف�سِ ها اإن هذا احلر�س ال�سديد على م�سلحة املراأة ،وحثها واالأخذ بيدها
امل�سار الذي ارت�سته رمزً ا خل�سوب ِة االإن�سانية واحلياة مت�سربلة بنب�س لقيادة جمتمعها ،يدً ا بيد مع اأخيها الرجل واأ�سوة به ،لهو دلي ٌل على
االأنوثة وخ�سو�سياتها وقدرتها على اخل�سوبة والعطاء تقول( :نحن الثقة الكبرية التي منحها جاللته للمراأة وهي ثقة نابعة من �سدق
االأمهات  /القاب�سات علي العجني واأ�سرة االأطفال  /ال نري ُد احلروب عطاء ال ُعمانية على مر التاريخ .فالتاريخ لن يخذلنا اإذا ما بحثنا عن
عطاءات املراأة ال ُعمانية ،بنماذج م�سرفة �سيا�س ًيا اجتماع ًيا تربو ًيا
بهيجا للوالدة).
والدمار والقتل  /نريد نا ًرا للرغيف  /وطلقًا ً
كان هذا عن املراأة ب�سكلٍ عام ،فماذا عن املراأ ُة ال ُعمانية ،وهي لي�ست اقت�ساد ًيا ،وحتى ع�سكر ًيا ،فقد �سجل لنا التاريخ وجود كثري من
بدعا من الر�سل ،بل كغ ِريها من الن�ساء يف العامل ،وكاملراأة العربية الن�ساء العاملات والفقيهات دين ًيا ،وكنَّ على درج ٍة كبري ٍة من الفهم
ً
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يف غيبتِه ور َّبت اأطفالها يف اأ�سعب الظروف واأكرثها قه ًرا الأمومتها من وين ما تكون دامي فعلها ي�سكر قابو�س باين الوطن قوله وفعله
املثلومة .كما حافظتْ املراأة على جتارة زوجها اأو �سناعته اأو حقله �سديد قال �سعود اله�سامي :مربوك يا املراأة بتكريك بهذا اليوم يل
اأو مهنته كيفما كانت  ...وعندما ا�ستدت املوؤامرات واحلروب على خ�س�سه ال�سلطان وحنا نحتفي به لزوم النك مهمة ويف حقك �سدر
دفاعا عن بيوتهن مر�سوم االأم اإنتي واإنتي مربية االأجيال واإنتي �سراج البيت وكم عنك
هذه االر�س ،حملت اجلدات واالأمهات االأ�سلحة ً
و�سرفهن واأ�سرهن ووطنهن ،وكانت املراأة منا�سلة رائعة  ...ومعاونة كثري اأمثال و�سلطاننا و�سى وفتح لك كثري اأعمال و كل عام حتتفلي
للرجال وم�ساركة لهم يف كل املواقع هكذا هي اأمهاتنا ،وبانتهاء عهدٍ ب�سباتع�سر ع�ساها دوم رد حممد احلارثي  :مرتبعه دوم دوم الدامي
ال�سلطان قابو�س مكانه املراأة عزيزة ومعها �سدق واأمانة ما ان�سى وفاها وال ان�سى
م�سى ،وبداية نه�سة مباركة اأر�سى قواعدها جاللة ُّ
بن �سعيد حفظه اهلل واأبقاه ،اأُن�سفتْ املراأة ال ُعمانية ،نتيجة لوعي اجلود واح�سانه امن واخنت وبننت من عطايا اخلري يف املجتمع نور يا
القيادة باأهمية دورها املركزي يف بناء االأوطان ،وتطور املجتمعات ،بدر ال�سما ومنري ت�ستاهل اخلري واي�سن وافر التقدير م�سكور قابو�س
فكان يوم املراأة ال ُعمانية ،واحلقيقة اأن الرجل ال ُع َماين الواعي ،مل دامي راجح وزانه وقال خمي�س املويتي  :يوم ال�سعد هل تبا�سر خاطري
رقي بفرحه وا�سم املرة �سعد خال قلوب من�سرحه وجمد الوطن من عطاها
يكن اإال ُم ِّ
�سج ًعا وداف ًعا و ُمفتخ ًرا باملراأ ِة املُتم ّيزة ،وهذا ما يثبت ِّ
معتلي �سرحه �سريان للمجتمع ومن دونها ناق�س وما حد نكر ف�سلها
غري الذي باخ�س ويوم املرة عز وحاله حبنا خال�س ويثبت القول
�سهمن �سريته �سمحه وبعد هذا الرقي وامل�ساركة اجلميلة من الرجل
للمراأة بيومها ردت املراأة عليهم بل�سان ال�ساعرة �سعيدة بنت خاطر
الفار�سي..

االن�سان ال ُعماين ،ذك ًرا كان اأم انثى ،فقد تلقى تعليمه هذا من باين
نه�سته ،فهو معلمنا ،وهو من تعهد هذا ال�سعب بالرعاي ِة واالهتمام
والت�سجيع؛ لذا من الطبيعي اأن يحتفل ال َّرجل بيوم املراأة ال ُعمانية ِّ
بكل
وحب وامتنان لعطائها ودورها ،فقد ت�سربت اإليه نظرة االحرتام
فخر ٍ
ٍ
ممن اأخل�س العطاء والرتبية وبذل عمره وعافيته
هذه والتقدير َّ
من اأجل عُ َمان واأبنا ِء عُ َمان؛ ولي�س غري ًبا اأن تفي�س قريحة ال�سعراء
�� � �س� � �ك � ��را و�� � �س� � �ك�� ��را ل� � �ك � ��م ي � � ��ا ن � �خ � �ب� ��ة ال � � � ��وايف
�� �س� �غ� �ت ��وا ال� ��� �س� �ع ��ر ك � ��ال � ��درر م� ��ن م� ��ا�� ��س ال � �ق� ��وايف
يف يوم املراأة �سع ًرا ُ
لل�سلطان ،وللمراأة ،اإذ
يفي�س
ِ
بال�سكر واالمتنان ُّ
اك � ��رم� � �ت � ��وا ك� � ��ل ال� �ن� ��� �س���ا م� � ��ن ودك � � � ��م ال� ��� �س ��ايف
اتفقت جمموعة ت�سمى «الوايف يف �سرح القوايف» على نظم ق�سيدة
امل�� � ��راة اأن�� �ت� ��وا � �س �ن��ده��ا واأن� � �ت � ��وا ع ��زه ��ا وال� �ب� �اأ� ��س
لتكرمي املراأة ال ُعمانية يف يوم املراأة ،وكل منهم يتناول املو�سوع يف
م � �ت � �ف� ��اخ� ��رة ب� �ع���ون� �ك���م ت � �ي � �ج� ��ان ف� � � ��وق ال � ��را� � ��س
أبيات ،وهو ما ُيعرف بامل�س َّبع يف الفنون ال�سعبية ال ُعمانية.
�سبع ِة ا ٍ
ت � � �ه� � ��دي امل�� �ح�� �ب� ��ة ل�� �ك� ��م ك � �ي � �ل� ��ن ب � � ��ال م� �ق� �ي ��ا� ��س
وبداأت املُ�ساجلة بقول ال�ساعر حمود الرواحي( :نكتب م�سبع بهذا
ول�� � �ب� � ��اين ه� � � ��ذا ال� � ��وط� � ��ن حت� � �ت�� ��ار االأو�� � � �س�� � ��ايف
اليوم ونهني املراأة لها دور يف التاريخ وفه َّمني اأُ ْمن وزوجة ٍ
واخت وبنتْ
ت�سعدين قابو�س �سلطاننا اآمر لها بتكرمي تاريخ وا�سح �سبعت�سر على اإن هذا االحرتام املتبادل بني الرجل واملراأة العمانية هو خال�سة
التعميم وال�سهر معروف اأكتوبر مع الت�سليم والتهنية اليوم مرفوعة الهدف والفكر ال�سديد جلاللته من حتديد يوم لالحتفال باملراأة
لهن عني وقال ربيع الهديفي  :الزين كله الزين ف املراأة العمانية هي العمانية .
االأم واالأخت والزوجة املثالية نالت فر�سها كاملة من دون زدية هناك
*اأديب ــة و�صاع ــرة عُماني ــة
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