
الرجال في عيون النساء
بقلم: سوف عبيد 
إذا كان الغزل في الشعر العربغغي قائمغغا فغغي أغلبغغه علغغى غغغزل
نن بعض البخبار الواردة في كتب التراث تؤكد الرجال بالنساء فإ
نبرت هي أيضا عغغن نن المرأة العربية في كل العصور قد ع على أ

ولعها بالرجل وتعلقها بصفات الكمال والجمال فيه.
فهذه أم أبان بنت عتبة بن ربيعة قد بخطبهغغا عمغغر بغغن الخطغغاب
بعد أن مات عنها زوجها يزيد بن أبي سفيان فقالت عندئغغذ: إنغغه
ل يدبخل إل عابسا ول يخرج إل عابسا، ثم بخطبها الزبير فقغغالت:
يد له على السوط ويد له على قروني، وبخطبهغغا علغغي بغغن أبغغي
طالب فقالت: ليس للنساء فيه حغغظ، وبخطبهغغا طلحغغة فأجغغابت

وتزوجته.
فما كان من علي بغغن أبغغي طغغالب إل أن دبخغغل عليهغغا ذات يغغوم

وقال لها: رددت منا من رددت وتزوجت ابن بنت الحضرمي!.
تتغغه أجملنغغا فقالت له: القضاء والقدر! فقال علي: بل إنغغك تزوج

مراة وأجودنا كفا وأكثرنا بخيرا على أهله.
نرجل لدى المرأة.. ندد الصفات المحببة في ال وكأنه بذلك ح

نر فغغي بخلفتغغه بطريغغق مغغن نن أبا بكر كغغان قغغد مغغ ويروي كذلك أ
طرق المدينة فسمع إحدى الجواري تنشد:

وعشقته من قبل قطع تمائمي
متمايسا مثل القضيب الناعم

وكأن نور البدر سنة وجهه
ينمو ويصعد في دؤابه هاشم
وأنا التي لعب الغرام بقلبها

فبكت بحب محمد بن القاسم! 
نرة أم مملوكغغة؟ فدق عليها الباب فخرجت إليه فقال: ويلك! أحغغ
قالت: مملوكة فبعث إلى مولها واشتراها منغغه وبعغغث بهغغا إلغغى
محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب وقال له: هغغؤلء فتغغن

نن كريم واتهم بهن سليم!.  الرجال، فكم مات به



ان المهغدي تغبين لنغا مغدى وهغذه الواقعغة الغتي نقلهغا أبغو غس
سماحة البي بكغغر فغغي مثغغل هغغذه المواقغغف الغغتي تفضغغح فيهغغا

المرأة عواطفها.
وتروي قصة أبخغغرى عغغن امغغرأة مغغن نسغغاء المدينغغة أيضغغا، فقغغد
عشقت فتى من بني سليم يقال له نصر بغغن حجغغاج الغغذي كغغان
أحسن أهل زمانه وجها حتى ضنيت من حبه ومن الوجد به حتى

لهجت بذكره ذات ليلة قائلة:
هل من سبيل إلى بخمر فأشربها
أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج!

نر بغدارها عنغغد غنائهغا لهغذا اب وهغو مغا فسمعها عمغغر بغن الخط
البيت، فلما أصبح دعاه وقال له: لقد فتنت نساء المدينة يا ابغغن

ني ذنب لي في ذلك يا أمير المؤمنين؟  حجاج فقال له: وأ
قال عمر: صلقت، الذنب لي أن تركتك في دار الهجرة:

ثم أركبه جمل وسيره إلى البصرة فكتغغب نصغغر بغغن حجغغاج إليغغه
قائل:

نن الذي ليس بعده ظننت بي الظ
بقاء، فما لي في الندي كلم
وأصبحت منفيا على ير ريبة
وقد كان لي بالمكتين مقام
سيمنعني مما تظن تكرمي
وآباء صدق سالفون كرام

فلما بلغ هذا الشعر عمر بن الخطاب لم يأذن لغغه بغغالعودة إلغغى
المدينة واقطعه أرضا ودارا بالبصرة.

نن المجتمغغع العربغغي فغغي المغغدن والمصغغار قغغد نلحظ بعد ذلك أ
تحغغول عغغن قيمغغه القديمغغة بسغغبب الخيغغرات الغغتي وردت مغغن
الفتوحات فأصبح السلم الجتماعي يقوم على ركائز أبخرى غيغغر
الفتوة والنسب وبدأت قيم جديدة منهغغا المغغال والغغثراء يحسغغب

لها الحساب في مكانة الرجل وحظوته لدى المرأة.
نر رجل من بني سعد بحي من أحياء العرب لمغغح فتغغاة فعندما م
بارعة الحسن فخطبها فسغغألت عغغن حرقتغغه ومغغا لغغه فقغغال لهغغا

شعرا:



وسائلة ما حرفتي قلت حرفتي 
مقارعة البطال في كل شارق

إذا عرضت بخيل لخيل رأيتني
أمام رعيل الخيل أحمي حقائبي

فما كان من الفتاة إل أن كتبت إليه قائلة:
أل إنما أبغي جوادا بماله

كريما محياه كثير الحدائق
فتى همه مذ كان بخودا بخريدة 
يعانقها في الليل فوق النمارق!

فشتان بين صورة فتى الحلم لدى هغغذه الفتغغاة المنعمغغة وبيغغن
هذا الفارس الذي فات أوانه في ذلك العصر.

نن المغغرأة ففي تاريغغخ الدب العربغغي ثمغغة أبخبغغار عديغغدة تثبغغت أ
العربية قد أمكن لها في كثير من المناسبات أن تعبر عغن رأيهغا
في ابختيار زوجها حسب ذوقها الخغغاص مثغغل هغغذه المغغرأة الغغتي

تقدم لخطبتها شيخ وكهل وشاب فقالت مبينة قرارها:
أيا رب ل تجعل شبابي وبهجتي

لشيخ يعنين ول لغلم
ولكن لكهل قد عل الشيب رأسه

فروج ل حراج النساء حسام
فقد ابختارت هذه المرأة الرجل الكهل الذي جرب أمغغور الحيغغاة

والذي قد ل ح الشيب عليه فهو كالحسام مضاء وعزما.
وبعد:

فمن قال إن الغزل من نصيب الرجال في النساء فقط!


