قالىا عن المرأة
ما أكثر ما قٌل عن المرأة ،من حٌث طباعها ،ومن جهة عالقتها بالرجل ،ومن جهة وضعها
كزوجة ،وكأم.
بعضا من تلك األقوال ،وأظن أن غالبٌة واضعٌها من الرجال،
ولكننى فً هذا المقال ،سأختار
ً
وربما فً بعض أقوالهم شًء من التحٌز .وكنت أود أن أتناول هذه العبارات بالشرح أو
ً
مجاًل للتأمل فً تلك الكلمات،
التعلٌق .ولكنى آثرت أن أذكرها كما هى ،تار ًكا للقارئ العزٌز
التً وإن كانت قصٌرة ،إًل أنها تحمل فً طٌاتها عم ًقا معٌ ًنا .ألنها صادرة عن خبرة مع
الكثٌرات.
وسوف ترون الموضوع مقس ًما إلى بعض التفاصٌل:

وصف المرأة وطباعها:
قٌل :المرأة كالقٌثارة :من ًل ٌحسن العزف علٌها ،تسمعه أنغا ًما ًل ترضٌه.
وقٌل :إن المرأة كالنحلة :تصنع الشهد اذا أحبت .وتلسع اذا كرهت[ ..وٌقٌ ًنا هكذا الرجل
ضا].
أٌ ً
وقٌل :أعجب ما فً المرأة أنها تستطٌع أن تقنعك ،دون أن تفتح فمها بكلمة!..
وقٌل :إن تكلمت المرأة ،فاسمع ما تقوله عٌناها
وقٌل :مادام عقل المرأة صاف ًٌا ،فال خوف على قلبها
وقٌل :إن رقة المرأة هً وسٌلتها المفضلة لتثبت انها على حق.
وقٌل :اذا كانت المرأة ذاهبة إلى المشنقة ،فقد تطلب مهلة لكً تز ٌّن نفسها
وقٌل :إن المرأة قد تبالغ فً أي شًء ،إًل فً الحدٌث عن عمرها
كثٌرا ما ٌرهق المرأة أن ترى جٌرانها ٌشترون شٌ ًئا ،قد تقدر هً على شرائه
وقٌلً :
كثٌرا من
وقٌل :إن
السر هو ما تقوله المرأة لكل الناس ،وتطلب منهم كتمانه[ ...واعتقد أن ً
ّ
الرجال ٌفعلون ذلك]

المرأة والرجل:
قٌل :قوة المرأة فً جاذبٌتها .وجاذبٌة الرجل فً قوته
وقٌلً :ل خوف على المرأة من الرجل الذي ٌتكلم دائ ًما ،إنما الخوف علٌها من الرجل الذي
ٌسكت.
قٌل :إن كان خلف كل رجل عظٌم امرأة ،فغال ًبا ما ٌكون خلف كل رجل فاشل أكثر من إمرأة...
[على أن للفشل اسبا ًبا اخرى بالشك]
وقٌل :إن الرجل الذي ًل ٌؤمن بحقوق المرأة ،هو إنسان ٌنسى أن أمه واخته وزوجته من
النساء
وقال جٌته  Geotheالشاعر :المرأة الصالحة تلهم الرجل العظٌم ،والمرأة الجمٌلة تخلب قلب
الرجل التافه
وقٌل :المرأة هً أقرب إلى السماء من الرجل ،ألنها قد تغفر للرجل أكثر الزًلت ،بٌنما هو ًل
ٌغفر لها أبسط األخطاء...
وقٌل :إن البكاء للمرأة مثل القمار للرجل:
إما أن تكسب به كل شًء ،وإما أن تخسر به كل شئ

الخطىبت والزواج:
قٌل :إن أصعب اختٌار فً الزواج هو أن تقف الفتاة بٌن رجل ٌحبها ،ورجل هً تحبه
رجال ًل رصٌد له فً البنكً ،
وقٌل :إن الفتاة العاقلة هً التً تفضل أن تتزوج ً
بدًل من أن
تتزوج رصٌدًا بال رجل
وقٌل :فً فترة الخطوبة ٌتكلم الشاب وتصغى الفتاة ،وبعد الزواجٌ ،تكلم الزوج والزوجة
وٌصغى الجٌران!
وعن الزواج ،قٌل :إن الزواج هو نصف ٌبحث عن النصف اآلخر
وقٌل :إن تزوج األبناء باإلكراه ،لٌس هو فقط جرٌمة فً حد ذاته ،إنما هو مقدمة لجرائم
كثٌرة فً مستقبل حٌاتهم

العالقت بين الزوجين:

قٌل :الرجل هو رأس امرأته ،والمرأة هً مفتاح زوجها
وقٌل :اذا تنازلت عن رأٌك وأنت مخطئ ،فأنت رجل عاقل،
أما إن تنازلت عن رأٌك وأنت مؤمن بصوابه ،فأنت اذن رجل متزوج
وقٌل :إن الدبلوماسى هو الذي ٌتذكر عٌد مٌالد زوجته ،وٌنسى س ّنها
وقٌل :إن المرأة الخفٌفة على القلب ،غال ًبا ما تكون ثقٌلة على الجٌب
وقٌل :ما أكثر النساء اللواتى ٌستمعون قلب الرجل ،وما أقل اللواتى ٌمتلكنه.

مصدر ا لمقال :موقع األنب ا تكال هٌمان وت.

وقٌل :قد تغفر المرأة الخٌانة ،ولكنها ًل تنساها
وقٌل :المرأة دائ ًما ترى زوجها على حق ،اذا اعترف أنه مخطئ
ً
احتماًل من الرجلٌ .كفى أنها تحتمل سطوة الرجل وسٌطرته وأوامره التً
وقٌل :المرأة أكثر
ًل تنتهى

المرأة كأم:
قٌلً :ل تكون المرأة أ ًما بوًلدتها للبنٌن ،إنما هً تصبح أ ًما حقٌقٌة بتربٌتها للبنٌن
وقٌل :أعمق عاطفة فً المرأة هً األمومة
وقٌل :محبة األم أعمق ،ومحبة اًلب أصدق
قالت أم :إبنى هو ابنى إلى أن ٌتزوج،
وبنتى هً ابنتى مدى الحٌاة.

