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بحث مصر، در م1919 انقالب دنبال به بیستم قرن اوایل و نوزده قرن

شود، می مربوط انسان و جامعه به که اموري تمامی بین در. شد 

غموض و پیچیدگی با همواره است، جامعه عنصر ترین لطیف و زیباترین

بزرگ نویس داستان ادریس یوسف. است بخشیده خاصی جذابیت ادبی

سلطه و جنسیت خدا، عنصر سه قالب در هایش، نوشته تر بیش در وي

 نسبت به تصویري و است نزدیک واقعیت به وي هاي داستان

جامعه نقد بر تکیه با و تحلیلی -توصیفی روش با حاضر پژوهش

نماید تحلیل و بررسی ادریس یوسف داستان) 4( در را زن جایگاه

دارد؛ گیر چشم حضوري ادریس یوسف داستانی ابداع در زن که کند

شرور، و وفا بی شیطانی، اي چهره وي از ها داستان این در که اي گونه

داستان این موشکافی با اما. است شده کشیده تصویر به ترحم قابل یا

 جا آن از و داند می مصر ي جامعه نابسامان شرایط از ناشی را مشکالت

دسته این تصویر به پردازد می خود ي جامعه هاي بیماري به پزشک یک

  .اند داشته وجود نیز بافرهنگ و فاضل زنانی زمان آن جامعه

  زن، نقد جامعه شناختیمصر، داستان کوتاه، یوسف ادریس، : ها واژه
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  مقدمه

ي  در مصر از اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیست با گسترش نفوذ بیگانگان و توسعه

هاي  روابط فرهنگی و اجتماعی با غرب، ادبیات در مسیري تازه قرار گرفت و زمینه

یکی از نمودهاي بارز چنین تغییري تمرکز . تر از گذشته رخ نشان داد اجتماعی پررنگ

شود که یکی  هاي فراموش شده آنان محسوب می و اعتنا بر روي زنان و حقوق و آزادي

این . آید از پرهیاهوترین موضوعات اجتماعی ادبیات داستانی معاصر به حساب می

بحث . داستانی معاصر را به خود اختصاص داده استموضوع بخش وسیعی از ادبیات 

ها از اواخر قرن نوزدهم مطرح شد و پس از آن  زنان و حقوق پایمال شده آن

اي که هنجارها و قوانین حاکم مردساالر  هاي زنان تغییر شگرفی یافت، به گونه جنبش

داستانی نویسندگان در ادبیات . بر جامعه کم کم جاي خود را به برابري نسبی داد

هاي زن بیشتري اجازه  میالدي به شخصیت 1919ویژه پس از انقالب  معاصر مصر به

هاي اصلی و محوري داستان  ورود به حریم داستان را دادند و زنان در زمره شخصیت

ها،  ها، مظلومیت نویسان در قالب حوادث داستانی به محرومیت داستان. قرار گرفتند

  .سائلی از قبیل آن پرداختندها، فقر و فساد و م بیچارگی

یکی از انواع ادبیات داستانی که در این دوران نمود بسیاري پیدا کرد، داستان کوتاه 

 غرب با شرق روابط از که است يدیجد مطالعات ي ثمره رب،ع کوتاه داستان. بود

 یعرب کوتاه داستان جهان در سیادر وسفی قاهره، دري پنجاه  دهه آغاز از. شد حاصل

و  ها ییتوانا یازمدت پس اما پرداخت شغل طبابت  به یمدت يو .افتی ییواال گاهیجا

نوشتن   ي نهیزم در سیادر وسفی .داد سوق يگرید سمت به را يوهاي ذهنیش  دغدهه

تصویري واقعی از  و نهاد سمیلئار راه در گام وچخوف،یگورک ریثأت تحت کوتاهداستان 

 خود کوتاه يها قصه در وي .و شهري ارائه کرد ییروستا ي جامعه در یاجتماع طبقات

 به نسبت "کیلباتریک يالریه" اتهام. است آورده  تیواقع از و عینی واضح یمفهوم

 زن به یکاف توجه و تیعنا خود يها نوشته در سیادر نکهیا بر یمبن ،سیادر وسفی

سازي و  در پیرنگ ياریبس ي بهره زن .باشد اساس یب یاتهامرسد  به نظر می ندارد،

هاي کوتاه وي،  اي که در بسیاري از قصه به گونه؛ دارد سیادر وسف پردازیی حادثه
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و اجتماع را محوري براي آثاري از قبیل الحرام،  مسأله زن. باشد راوي داستان، زن می

هاي کوتاهش مانند  یابیم و در قصه می 60فیینا  ،80قصۀ حب، البیضاء، نیویورك العیب، 

، بیت من لحم، أرخص لیالی و غیر آن زن را محوري المدینۀقاع  ، النداهۀحادثۀ شرف، 

  ).188: 2003زین الدین، :ك.ر( چرخند یابیم که این آثار پیرامون آن می می

 و ارزش و زن پیرامون سیادر وسفی دیعقا و ها شهیاند یبررسبه  حاضر پژوهش

  ختهیفره يفرد عنوان به ويش اختصاص دارد؛ زیرا کوتاه يها داستان در ي،و گاهیجا

 گرید و مصر مردم  به زن،باره در نگرشش و باورها يالقا در مطرح ییسرا داستان و

 يها داستان ی و تحلیلبررس راتیتأث نیا افتنیدر که است داشته یشگرف ریتأث جوامع

  .دینما یم يضرور را يو

خانواده که توجه توان گفت در بین موضوعات اجتماعی، مسائل مربوط به زن و  می

بسیاري از هنرمندان را به خود معطوف داشته است، بیشترین شناخت را از این دوره به 

 وسفی. هاي این پژوهش استدهد لذا شناختن این دوره یکی از انگیزه دست می

 در زن ریتصو. دارد ياریبس نمود يو آثار در زن که است یپردازان داستان از سیادر

و  زن به بدبینانه نسبت و یمنف دگاهید کی بهداستانی وي در نگاه اول مخاطبان را  آثار

 را نما فاسق زنان جز ادریس در اغلب موارد وسفی. کند می داللت حضور او در جامعه

اي  در هر جامعه زینمتخلق به صفات نیک  و عالم و فاضل زنانبا اینکه  نکرده میترس

که هدف یوسف ادریس از پرداختن به جنبه تاریک زنان  رسد یم نظره ب. شوند یافت می

در جامعه بیان غیرمستقیم و تلویحی نکته دیگري باشد که نیازمند تامل و ژرف نگري 

  .در آثار داستانی او است

  

  پژوهش پیشینه

 يها قصه ژهیو به سیادر وسفی داستانی درآثارتوان گفت  در زمینه پیشینه پژوهش می

و مقاالت متعددي به زبان عربی در این  گرفته انجام يا ارزنده قاتیتحق يو کوتاه

  :خصوص نگاشته شده است از قبیل

   1982کربرشویک در سال . م.اثر ب "تحلیل مضمونی ةقصص یوسف ادریس القصیر" 
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، حادثۀ 1988اثر فریدة النقاش در سال  "بیت من لحم بین الجنس و الدین"و نیز 

اثر رشاد رشدي در » آخر الدنیا و جسم الدنیا«، 1966اثر لویس عوض در سال » شرف

  .1962سال 

 در زنان به نسبتادریس  دگاهید در زمینه بررسی تحلیلیی تحقیق مستقلاما 

ي یافت نشد، از این روي پژوهش حاضردر صدد است تا با تکیه بر مصر ي جامعه

و  بپردازد ادریسهاي کوتاه  بررسی تصویر زن در داستانروش توصیفی ـ تحلیلی به 

و به این سوال پاسخ  هاي ادریس به تصویر کشد موقعیت و جایگاه وي را در داستان

  :دهد که

در آثار یوسف ادریس  هیچ اثري از زنان فاضل، عالم و بافرهنگ جامعه مصرچرا  -1

  فاسق پرداخته است؟  شود و او به ترسیم زنان عادي و عمدتاً دیده نمی

آوري  نگارنده پس از تنظیم موضوعی مطالب در ابعاد مختلف تحقیق به تتبع و جمع 

که محوریت » تلبس حالۀ«و » ةالستار«، »الزوار«، »حادثۀ شرف«داستان  4شواهد از میان 

اي از  پس از ذکر خالصه. باشد پرداخته است ها می ها زنان و مسائل مربوط به آنآن

شواهد نیز گاه به صورت نقل و ترجمه مختصر و گاه در هاي انتخاب شده،  داستان

قالب اقتباس آمده است که در این صورت نیز با ترجمه مفهومی و یا عین متن پس از 

سپس هر یک از موضوعات به تناسب مورد تجزیه و . توضیح مختصر ذکر گردیده است

ثیرپذیري مستقیم و نظرهاي ابراز شده از تأ تحلیل قرار گرفته و ضمن استفاده از نقطه

شایان ذکر . هاي ناروا خودداري نموده است تسلیم صرف و حمل تفسیرها و تحلیل

بنیاد نقد  چرا که ؛شناسانه انجام شده است هاي جامعه ها بر مبناي تحلیل است که تحلیل

آثار ادبی همواره محصول و مولود حیات و محیط «اجتماعی بر این تفکر است که 

  )46: 1382رین کوب، ز( »اجتماعی است

  

  نویسی و تأثیر آن بر قصه 1919آزادي زنان بعد از انقالب 

، تحوالتی در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مصر به وجود 1919بعد از انقالب 

محقق معاصر مصر . اي جدید کرد آمد که این تحوالت داستان کوتاه را وارد مرحله
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تغییر در زندگی اجتماعی در آن زمان را استقرار ترین مظهر و نشانه  مهم» احمد هیکل«

هاي سیاسی، فکري و اجتماعی  ها در بسیاري از زمینه تجربه آزادي زنان و مشارکت آن

زن را در سهیم بودن زندگی سیاسی تشویق نمود و  1919انقالب «گوید  داند و می می

قالل و محقق شدن بود که خواستار است 1919به دنبال آن در اولین تظاهرات در سال 

در این زمان بود که زن وارد دانشگاه شد و در . هاي سرزمینشان شدند خواسته

هاي زنان بوجود آمد و به شکلی واضح در  هاي علمی شرکت نمود و جمعیت فعالیت

زندگی اجتماعی سهیم گشتند، و این استقرار و ایجاد تجربه آزادي زنان تأثیري بر 

نویی داشت به شکلی که زن و اً در فن داستان زندگی ادبی آن زمان مخصوص

 .)16: 1971 هیکل،(» ها تبدیل شد هاي او به عنوان عناصر اصلی در داستان تجربه

ماندگی قصه  ماندگی زنان و دور بودن آن از محافل اجتماعی عاملی مهم در عقب عقب

امعه اساس قصه باعث شد که زن در ج« کوتاه و عدم رشد آن در ادب عربی بود و

نقش مهمی را ایفا کند و جامعه از آن متأثر شود به خصوص در رسم سطح اخالق و 

  )318: 1985الجندي، (» رفتار

 پس نویسندگان به موضوعات جدید پیرامون زن و مسائل مرتبط با آن روي آورده،

هاي اخالقی خلق کردند که زنان در آن نقش  هاي زیبایی با تم عاشقانه و پیام قصه

چرخد، در  کنند و محور داستان پیرامون زن و مسائل او می اصلی را بازي می قهرمان

  .گردد این مقاله به بعضی از آنها در آثار یوسف ادریس اشاره می

  

  داستان کوتاه حادثۀ شرف

بر معیارهاي اخالقی خاص نسبت به جنس مؤنث در روستا تمرکز » حادثۀ شرف«قصه 

پذیري روستاییان در  آشکار می کند که انعطافیوسف ادریس در آثار خود . دارد

پوشی از رفتار خشونت  پایبندیشان به اصول خالی از نرمی و عطوفت است و با چشم

کند که زنان باید بفهمند که رویکردها نسبت به زیبایی و  آمیز آنان براي ما بیان می

داستان  داستان حادثۀ شرف،. جذابیت زنان در روستا و شهر بسیار متفاوت است

و به الگویی براي  دختري روستایی به نام فاطمه است که همراه برادرش زندگی می کند
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روزي فاطمه هنگام کار در مزرعه مورد حمله و  .دختران روستا تبدیل شده است

شتابند اما در  گیرد و اهالی روستا با شنیدن فریادش، به کمک وي می سوءقصد قرار می

گیرد و به دنبال  یده بود، مورد سوء ظن اهالی روستا قرار میحالی که به وي آسیبی نرس

اي بزرگ به  گردد و لطمه این اتفاق با رفتار ناشایست اهالی روستا و برادرش مواجه می

  .شود روان و شخصیتش وارد می

خصوصیات . پردازد نویسنده در سه قسمت عمده به توصیف شخصیت این دختر می

ي نزدیک  زیبایی وافري دارد که کمتر کسی به خودش اجازهاخالقی منحصر به فرد و 

رسد که مردم انتظار  ناگهان روزي فرا می. دهد شدن به وي و خواستگاري از او را می

کرد یکی  ي ذرت عبور می کشیدند، هنگامی که فاطمه از راه باریک میان مزرعه آن را می

کند،  آورده، طلب کمک میاد برفریدهد، او  مورد حمله قرار می از جوانان روستا او را

آنها بر این باورند که .شوند شتابند و در مورد او دچار سوظن می مردم به کمک او می

مردم فاطمه را همراه با گروهی از زنان و کودکان بر . وي مرتکب خطا شده است

  . گناهی دختر جوان را اثبات کنند برند تا بی اي سوار کرده، به سمت راهبه می درشکه

زنان دست و پاهاي فاطمه را گرفته  خوابانند؛ در کلیسا فاطمه را روي تخت می

ها به او خیره گشته بود تا در  چشم. بودند و دستان زیادي به سمت او دراز شده بود

دانست که چه چیزي را در او  جستجوي شرف وي و سالم بودن آن باشند و فاطمه نمی

چه که همه انتظار  برخالف آنهنگامی که راهبه، . )118: 1971ادریس، ( 1کنند جو میجست

ي زنان بلند شد تا به  ، صداي هلهلهگوید که این دختر نجیب است ها می ، به آنداشتند

است، سالم است و انشاءاهللا سالم «: مردان منتظر در خارج از اتاق بشارت دهند که

2»شرف حفظ شده است
پیچد، تنها مکانی  جا می ي زنان همه صداي هلهله. )119: همان( 

اش و اعالم پاکی و  گناهی با وجود اثبات بی. که از آن صدایی بلند نشد، قلب فاطمه بود

برائت در مأل عام، این موضوع به طورکلی و به خودي خود، هستی او را در عمق 

اش آماده  انجام وظیفهبعد از این حادثه برادر زخمی فاطمه براي . کشد وجودش می

  . اند اش کشتن فاطمه است که به او افترا زده شود و وظیفه می

  



 7  هاي کوتاه یوسف ادریس بررسی و تحلیل تصویر زن در داستان

  تحلیل محتوا

اند و در این  شان را برطرف کند، قانع کشاورزان اگر چه به کمتر چیزي که نیازهاي مادي

گیرند اما همین افراد هنگامی که پاي مسائلی از قبیل شرف به زمینه زیاد سخت نمی

کنند ناموسشانشان در معرض خطر واقع آید، به خصوص وقتی که احساس می میمیان 

بر همین اساس درك خشونت فرج براي بر . دهند شده است، رفتار متفاوتی نشان می

بر محور آن » شرف ۀحادث«ي کسی که قصه –فاطمه  -عهده گرفتن مسئولیت خواهرش

داستان تصویر و شخصیتی  نویسنده در این .شود چرخد براي مخاطب آسان می می

. هاي همه به سوي او تمایل داردکه دل دهد محبوب و دوست داشتنی از فاطمه ارائه می

دارد، » الحرام«زیبایی فاطمه در این قصه شباهت بسیار زیادي به زیبایی لیندا در روایت 

ر را پس کسی که جرأت پیدا کند که این دختکند،  اي که خواستگاران را دور میزیبایی

3به تنهایی مالک شود، دیوانه است
  .)90: همان( 

  :کند را در قسمتی از داستان چنین معرفی می» فاطمه«نویسنده 

توان گفت  اي که می فاطمه هرگز ازدواج نکرده بود و خواستگاران او کم بودند، به گونه

هرگز خواستگاري نداشت، پس دیوانه است کسی که به خود جرأت دهد و این دختر 

کند؟ مردم در روستا ازدواج کند، با او چه میرا صاحب گردد و اگر کسی با او ازدواج 

ها زندگی چنین آنهم. کنند تا پیرامون آن حصاري بکشند و از زیبایی آن بهره ببرندنمی

ارند که زنده بمانند و ازدواج ها فقط دوست دزندگی لذت ببرند، آنکنند تا از نمی

کنند تا همسرشان کار کند و فرزندانی به دنیا بیاورد که کار کنند و به همین خاطر  می

  .)90: همان( 4فاطمه بدون خواستگار مانده بود

اخالقی هاي اي زیبا و ویژگینویسنده در این داستان کوتاه فاطمه را دختري با چهره

کند که گاهی کم بودن خواستگار براي دختران زیبا شاید واال توصیف و گویا توجیه می

به علت این است که کسی جرأت ازدواج و محافظت از آنها را ندارد و زیبایی بالي 

کوشد تفاوت دیدگاه مردان روستایی و شهري را در  ادریس می. جان آنها شده است

کنند تا زنشان  روستائیان ازدواج می. معه به تصویر بکشدمورد زن و کارکرد آن در جا

  .کار کند و براي آنان فرزندانی به دنیا آورد که کار کنند
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ي بحرانی داستان و گره گشایی که براي وي هنگامی که شخصیت فاطمه را تا لحظه

شویم که گرداب این مشکالت از تاریکی روابط کنیم، متوجه میپیش آمد، همراهی می

ها کند که بر سطوح عاطفی انسانهاي بزرگ و پیچیده حکایت میاجتماعی و ارزش

فاطمه در یکی از مزارع ذرت مورد سوءقصد واقع شده است و . گذاردتأثیر منفی می

خاطر چیزي گناهی اش، او بهبعد از اثبات بی. کوشد از شرف خود دفاع کندبیهوده می

بلکه زمانی که بازوانش را با شدت گرفتند تا  که به دست آورده بود خوشحال نبود،

ي زنان حاضر در آن مکان اثبات گردد، چیز شرف او در مقابل دیدگان راهبه و همه

برداري از زیادي را از دست داده بود، زیرا او به پاك بودن خود اطمینان داشت اما پرده

این حادثه بر وجدان  ي بزرگی بود که و یا تالش براي تأکید آن، ضربه گناهیاین بی

  .فاطمه وارد آورد

شود  شرف در این داستان از دیدگاه کشاورزان در دوشیزه و باکره بودن خالصه می

اما معناي نهایی . برد که فاطمه با سربلندي و عزت از آن امتحان، جان سالم به درمی

اش  قصه، که دراصل پایان یافتن هستی فاطمه در وجودش و خوار شدن شخصیت

گرفتن . کنداست، به اسلوب نادرستی که این اصول بر آن انطباق دارد، تأکید می

ي فاطمه، او را به شناختی که تا قبل ازاین حادثه بدان نایل نشده بود، سوق داد وحشیانه

. نشان دادو به او کیفیت و چگونگی محافظت از معیارهاي اخالقی را در روستا 

دهد فاطمه را عریان کرد که در ظاهر استقامت نشان میچنین خدعه و نیرنگ برادر  هم

پایان کار این شد که . دهد ترسید، انجام میو پشت سرش هرچه را که او از آن می

دانستند و یقین داشتند قانع شدند، به دوشیزه بودن فاطمه چه که میروستاییان به آن

گی را تجربه کرده که درك کنند که فاطمه از نظر روحی چه شکست بزربدون این

  . است

  

  »اآلي آي لغۀ«از مجموعه » الزوار« قصۀ

کشد که همراه برادرش اوج تنهایی دختري به نام سکینه را به تصویر می» الزوار« داستان

هاي مداوم، برادرش او را به بیمارستان به علت بیماري خاص و سرفه. کندزندگی می
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با تصویرگري زیباي خود، شدت این تنهایی را نویسنده . آیدآورده، دیگر سراغ او نمی

با نشان دادن تالش این دختر براي رهایی از حصار تنهایی و مرهم نهادن بر درد انتظار 

ي ترسیم افکار خوبی از عهده در این داستان ادریس به. کندخویش، به خواننده القاء می

  .خود برآمده است

 سه مدت به و داشت سختی بیماري او. بود مهربان و الغر و ضعیف فردي سکینه

 او به اما. بود بیمارستان از شدن مرخص آرزویش بزرگترین و بود بیمارستان در ماه

 داشت و چندین خویشاوند خواهر دو و ناتنی برادر یک او .دادند نمی مرخصی ي اجازه

 را او برادرش که روزي از .آمدنمی او عیادت به هیچکسی اوصاف این ي همه با ولی

سکینه این  مشکل بنابراین بود، ندیده هم را او سکینه دیگر در بیمارستان بستري کرد

 که بود این او اساسی مشکل اما دادند نمی او به را بیمارستان از خروج ياجازه که بود

 به بیمارها عیادت قصد به نفر هزاران هفته، روزهاي طول در .آمدنمی عیادتش به کسی

 به شدندمی جمع کننده عیادت نفر ده یا پنج یا یک تختی هر دور .آمدند می بیمارستان

 کنندگان عیادت بنابراین ایستاد،می آنن اطراف در کس هیچ که سکینه تخت از غیر

 آنها خستگی قدري تا کردند می استفاده صندلی عنوان به سکینه تخت از مجاور تخت

 و است، مظلوم او که کردمی فکر و شدمی غمگین و گرفته و ناراحت سکینه. شود رفع

 برادر. است مانده کننده مالقات بدون و تنها او که باشد جهان در نقصی باید ناچار به

 دلهایشان اینگونه افتاده که اتفاقی چه. بیاید دیدنش به بار یک که دارد را امکان شاین

 و دوستانش حتی و اقوام و خانواده با او رابطه اینگونه که شده چه است؟ شده سنگ

 او دل .کند نمی همدردي با او کس هیچ که کردمی احساس است؟ شده قطع دنیا کل

 بشاشی و شادابی بیانگر هایشچروك و چین و ظاهر اما .بود حزین و غمگین

تا  منوال همین به وضع. بود بسته نقش لبانش بر لبخندي همواره و بود اي ظاهري

 .نماند مصمص بجز هیچکس ها قدیمی از شدند عوض همه ها مریض و گذشت، ماه پنج

 برود بیرون آنجا از باشد که قیمتی هر به داشت دوست و بود شده بیمارستان گرفتار وا

 چکار و کیست براي او. رفت خواهد کجا به که پرسید می خود از شد می چنین اگر اما

 برادرش تا بود منتظر و کرد می زندگی برادرش با بیمارستان به آمدن از قبل. کرد خواهد
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 و شد مریض اما بود، خودش براي خواستگاري آمدن منتظر نیز او خود و کند ازدواج

 اولین در را او و شد خسته او از برادرش اینکه تا کردمی سرفه شب طول تمام در

 و او دست از واسطه بدین که بود این برادرش هدف شاید آورد، بیمارستان به فرصت

 ازدواج برادرش بیمارستان به آمدنش از بعد که شنید سکینه. شود خالص هایش سرفه

 اینکه تا نبود زیبا سکینهاما  بودند، متأهل همگی خواهرانش. است رفته خانه از و کرده

  .5بیاید او خواستگاري به کسی

 و اقوام تعداد که بود بزرگ معلمان از یکی همسراش، در تخت کناري مصمص

 از نفر شش تا پنج حداقل روز طول در بنابراین. رسیدمی تن صدهافامیلهایش به 

 سکینه که شد آغاز چنین ارتباط بین سکینه و مصمص .کردند عیادت می مصمص

 فامیلند، حد چه تا و اندکی آنها که پرسیدمی مصمص از را کنندگان عیادت مشخصات

 بود کرده عادت او بلکه نبود سؤال حد در فقط سکینه کار این و چیست؟ هاآن کار و

 رفت جلوتر قدمی او. بود گرفته یاد را آنها نام و کند نگاه کنندگان مالقات به دقت به تا

 به کردن کمک به کرد شروع پس. کند خوشحالی احساس خود يگذشته همانند تا

 عیادت هايبچه ،کردمی آماده صندلی کنندگانعیادت براي مثال عنوان به مصمص،

 و کردمی رفتار صمیمی خیلی صورت به همها بزرگتر با و کردمی سرگرم را کنندگان

 که وقتی است آتشین جهنم مصمص همچون. کرد می صحبت آنها با چیز همه مورد در

 کرده شدن ور شعله يآماده را او اینکارها با سکینه و کند شک چیزي در یا کند باز دهن

 مالحظه قدري سکینه تا کندمی صبر گداخته سنگی همچون و سختی به مصمص. بود

 سکینه که طوري شد، بدتر هم این از وضع اما. کند ترك را او تخت و باشد داشته

 و نشستندمی سکینه تخت روي هاآن و کردمی جذب خود سوي به را کنندگان عیادت

 هم کلمه یک حتی کنندگان عیادت و کردمی صحبت آنها با عیادت زمان پایان تا سکینه

 روزي تا. اندآمده سکینه مالقات به آنها که گویی. کردندمین صحبت مصمص با

 از را او تا گرفت تصمیم شد،می منفجر داشت عصبانیت شدت از مصمص که فرارسید

 خود براي را او کنندگان عیادت سکینه اگر که کند تهدیدش چنین و کند منع اینکار

 و بکشاند خود سمت به را هاآن سکینه کنندگان عیادت آمدن هنگام نیز او کند شکار
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 متوجه مصمص یکباره به .دهدمی انجام سکینه که دهد انجام را کارهایی همان درست

 به و برگشت مصمص. نیست هیچکس منتظر و ندارد کنندهاي مالقات سکینه که شد

 به آرامی لحن او صداي اما مصمص؟ بله: گفت سکینه و کن گوش آهاي: گفت سکینه

 چیزي.. نیست چیزي... هیچی: گفت و شد می شنیده سختی به که طوري گرفت خود

  . بگویم خواستمنمی

 از بود نزدیک که ايچهره کرد، نگاه سکینه چهره به زلزده چشمانی با و گفت را این

 گویی برنداشت، چشم آناز  و کرد نگاه سکینه چهره به همچنان.. شود جاري خون آن

  .)15 :بی تا ادریس،( درخت ي ترکه همچون الغر و باال بلند ..دید می را او بار اول براي

  

  محتوا تحلیل

 قرار اصلی محور عنوان به را او خلقیات و روحیات و انسان داستان این در ادریس

 بررسی داستان قهرمان در به خصوص زن دو شخصیت در را مسأله این و دهد می

 بار این ادریس چرا که آید، پیش سؤال این است ممکن اول وهله در. کند می

 اصلی شخصیت دو که طوري کندمی انتخاب مؤنث جنس میان از را خود هاي شخصیت

 با واضحی بنحو سؤال این پاسخ. هستند زن دو هر مصمص و سکینه یعنی داستان

 مسائل به نسبت ؤنث جنسم که آنجایی از شود، می روشن سکینه شخصیت بررسی

 و روحی مشکالت و تنهایی آشنایان، و دوستان دوري چون مسائلی جمله از عاطفی

 از را قهرمان مسائلی از این قبیل براي نویسنده که بینیممی رو این از ترندحساس  روانی

 برداشت چنین توانمی داستان این الي متنالبه از. کندمی انتخاب مؤنث جنس میان

 مورد معموالً که را معاصر انسان روحی مشکالت از یکی دارد قصد نویسنده که کرد

 و اجتماعی روابط ضعف تنهایی، همان مسأله آن و کند بررسی گیرد،نمی قرار توجه

 و مسائل .است دیگران با اجتماعی يرابطه عدم و گراییدرون به ها انسان گرایش

. سالم انسان یک تا یابد می انعکاس بهتر خیلی بیمار یک شخصیت در مذکور مشکالت

 و روابط يزمینه در خود افکار نماینده عنوان به را بیمار یک ادریس که بینیممی اینرو از

بیشتر متوجه روح و روان  داستان این در ادریس رویکرد. گزیندبرمی اجتماعی تعامل
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 اجتماعی تعامالت قالب دراو همچون روانشناسی جنبه روحانی بشر را . انسان است

 .سازد منتقل می خواننده به داستان این قالب در را خود عمیق افکار و کند می بررسی

 به سکینه شخصیت کند، می بررسی هاشخصیت قالب در را خود افکار يعمده ادریس

 آنکه نخست پردازد؛می مسائل تحلیل به جنبه دو از نویسنده اوست، افکار بیانگر خوبی

 را خود تحلیل این سپس و کندمی ارائه روانشناختی یتحلیل سکینه خلقیات بررسی با

 روان طریق این از و کند می بررسی کنندگان عیادت با یعنی خارج عالم با رابطه در

 و فرم میزان تناسب به بخواهیم اگر .دهد می تطبیق آن اجتماعی با تعامالت را شخص

پردازي  تناسب شخصیت بپردازیم آنچه در نگاه اول به چشم می آید داستان این محتواي

  . با محتواي داستان یعنی اوج تنهایی بشر است

 سکینه شخصیت روانی کیفیت با سو یک از بیمارستان چون انتخاب مکانی

 اصلی عناصر که وقتی. نویسنده ادبی و فکري رویکرد با دیگر طرف از و دارد هماهنگی

افکنی  گره به خصوص و عناصربا محتوا چنین تناسبی داشته باشد بی شک بین  داستان

 هنگامی. داشت خواهدوجود  تطابق داستان محتواي و نویسنده ادبی رویکرد با داستان

 کشد و می خود سمت به را مصمص کنندگان مالقات سکینه یعنی داستان قهرمان که

 هماهنگی قهرمان روانی- روحی خصوصیات با گره این ،گیردمی شکل داستان گره

 حقیقت در که) مکان وافکنی  ره، گشخصیت( بین سه عنصر رهگذر این از و دارد

  . گردد می ایجاد خاصی هماهنگی آن محتواي و دهند،می شکل را داستان اصلی يپیکره

  

   ةالستارقصۀ 

ها داستانی ادریس است، او یکی از شخصیت ،»ةالستار«ي بهیج، همسر سناء در قصه

ي اشخاصی است که یوسف ادریس در میان طبقات متوسط جامعه از آنها نفرت  نماینده

در داستان  "دکتر عویس"و  »المحطۀ«در داستان  "سید"بهیج در این داستان به . دارد

شباهت بسیاري دارد، او همسر محترمی بود که فارغ التحصیل دانشگاه یا » سنوبزم«

ترسید از روزي که دیگران بسیار می و مشکلی بزرگ داشت و داراي منصبی می نمود

6این مشکل او را بدانند
مشکل وي این بود که به خاطر افکار  .)470: 1971ادریس، ( 
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کرد فاسدي که در ذهن داشت به زنان جامعه نگاه ناپاك و منفی اي داشت و گمان می

کنند، و این سبب شده بود که جامعه را براي که دیگر مردان نیز مانند او فکر می

همسرش بسیار ناامن تصور کند و از همسرش به شدت محافظت کند و دچار سوء ظن 

  . و سختگیري نسبت به همسرش شود

وي . و مرد پر شده بود ذهن بهیج، همواره از افکاري کلیشه اي پیرامون جایگاه زن 

نسیتی و نوع، استقالل زن، حق او در تحصیل کرده بود و به مساوات و دموکراسی ج

افکار با اصولی که بر همسر خود  اما این. کار و انتخاب شغل و همسر ایمان داشت

کرد و بر تجاربی که در ذهن او نقش بسته و جزئی از وجود او شده بود، تحمیل می

7تأثیر کمی داشت
کرد،  بهیج نسبت به همسرش مانند یک حامی رفتار می .)147: همان( 

ي خود او این حمایت را وظیفه رفتاري که گاهی تا حد سرکوبش پیش می رفت،

که در اتوبوس همسرش که چمدان لباس همسرش را حمل کند و یا ایندانست، این می

این رفتاري بود که زن خود خواهان آن بود و . را روي صندلی بنشاند و خودش بایستد

کرد که اگر او همیشه حس می .گونه رفتار کندآن را از همسرش انتظار داشت که این

این شبیه به اتفاقی . تواند از شرف و کرامت خود محافظت کندشوهرش نباشد، نمی

اند؛  چون حق مسلمی به کار گرفتهرا همو آن ي مردم جامعه آن را پذیرفتهاست که همه

نیز راضی به این که زن به تنهایی قادر به محافظت از خود نیست و زن توافق بر این

ي مردان است و حتی زنان راضی به این است که این امر مهم و این مسئولیت به عهده

و  شوند که مردان اطمینان پیدا کنند که او قدرت حفاظت از خودش را داردنمی

8شودگونه نقش نگهبان بودن مردان حفظ می این
  .)472: همان( 

ها کنار راهرو صندلی پیدا کند که یکی از آنکرد دو در سینما، بهیج دائماً تالش می

طوري که جا بنشیند، وخود در کنار سناء در طرف دیگرش بنشیند، بهباشد تا سناء آن

چرخید و در هر در قطار همواره دور سناء می. حائل و واسط بین او و مردان باشد

ر می کرد، گویا رفت و مردم را از او دوجایی که شلوغ بود مستقیماً پشت سرش راه می

9آن زن از جنس شیشه است
شان روییهنگامی که واحدي از آپارتمان روبه .)473: همان( 

ـ در آن اقامت بیوه یا غیر بیوه  -خالی شد، آرزوي پنهان بهیج این بود که دختري زیبا 
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که توجهی داشته باشد که این امر با خلوص در زندگی مشترك او گزیند، بدون این

رسید، نظر مجرد میاما عکس آن اتفاق افتاد، آن واحد را جوانی که به. داردتناقض 

بهیج که ترسیده بود تصمیم گرفت بالکن آپارتمانش را با پرده بپوشاند و . اجاره کرد

که همسرش قول داد که یک این پیشنهادي بود که زنش آن را نپذیرفت مگر بعد از این

  .لکن بخردآل براي بادست میز و صندلی ایده

ها و اي براي محافظت از سنا شود، منشا سختیکه پرده وسیلهاما به جاي این

که سناء پرده را از مقابل جوانی که در خاطر اینروزي بهیج به. انتها شدهاي بی خستگی

این طبیعی بود . ساختمان روبرو سکنی گزیده بود، کشید، در تب خشمش منفجر شد

کنجکاوي سناء را برانگیزد تا هنگام غیاب همسرش در جستجوي که تمام این مسائل 

از سوي دیگر از همان ابتدا پرده دائماً . چکدجوانی باشد که وقاحت از نگاهش می

پردازي و خلق تصاویري از توجه جوان را به خود مشغول می کرد و او را به خیال

بینیم که نیز می» الستاره«ن قصه در پایا. داشتزنانی که پشت آن پرده قرار داشتند، وا می

  .انگیز اتفاق بیفتدي غموسواس فکري و بدبینی بهیج باعث شد که آن حادثه

  

  ل محتواتحلی

در ) زن و مرد( از وجود قواي سیطره میان دو جنس »الستارة«ي یوسف ادریس در قصه

سیطره غالب کنند تا در این که مردان بسیار تالش میکند و اینجامعه مصر بحث می

داند به چون و چراي خود را که جامعه نیز آن را خوشایند میبشوند و سلطنت بی

ها تالش می کنند که با حیله و نیرنگ، و تهدید به دست گیرند و زنان در مقابل آن

پیامی که یوسف ادریس در این داستان به مخاطبان منتقل . مقاصد و اغراض خود برسند

است که سو ظن و بدگمانی نسبت به دیگران، انسان را به راهی  می سازد عبارت از این

  دهدناراست و کج سوق می

مبرهن است بهیج، شخصیت اصلی و محوري داستان، بسیار مواظب همسر خود 

بود و بسیاري از زنان هم این رفتار را از جانب همسرشان می پسندند و گاهی حامی 

نازند اما شمارند و به آن میاي خود میبودن و غیرت همسرشان را نوعی امتیاز بر
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این رفتار . شودگونه رفتارها در مواقعی نیز سبب سرکوب شدن وجود زن میشدت این

دیگري از این  شود که مرد انگیزهمردان در مواقعی مورد نکوهش جامعه واقع می

مراقبت اي بینیم که بهیج از همسرش همانند شیشهدر این داستان می. کارداشته باشد

کند و در قطار و در اتوبوس و در سینما همواره مواظب است که کسی با همسرش می

انحرافی  بینیم که مرد افکار نادرست وبا جریان یافتن روایت داستان می .برخورد نکند

دهد دارد و این رفتار و افکار خود را در ذهن خود به همسرش و دیگران نیز تعمیم می

د و قطعاً دلیل حساسیت بیش از حد براي محافظت از همسرش به کنو سوءظن پیدا می

گونه می اندیشد که چون او او این. گرددهمین سوء ظن وي در مورد افراد جامعه بازمی

جا که این دوست داشته که ساختمان روبرویی را دختري جوان اجاره کند و از آن

را تماشا کند، پس حاال که  ها بر هم مشرف هستند، همواره از بالکن آن دختر خانه

ماند و پیش نتیجه میهاي مرد بیپسري جوان این خانه را اجاره کرده است تمام نقشه

و دوست دارد که از بالکن با آن  کند که زنش هم مانند او فکر می کندخود فکر می

اي بر بالکن پسر ساکن در واحد روبروارتباط داشته باشد و او را ببیند، پس پرده

شود مرد با این عمل تر میجایی که انسان از هرمنع شود، به آن حریصاز آن. کشد می

همسرش را حریص کرد تا ببیند پشت پرده چه خبر است و متقابالً پسر جوان را نیز 

حریص کرد و این تفکر را در ذهن آن پسر به وجود آورد که باید زنانی پشت آن پرده 

هاي عاشقانه آن بعد از کنار رفتن پرده و نگاه. دوخته میباشند و دائماً چشم به آن پرد

چنین سوءظن مرد باعث شود و اینپسرجوان و زن به یکدیگر گره داستان گشوده می

ي ویرانی بکشد و اعتماد این زن و مرد از اش را به ورطهمی گردد که بنیان خانواده

  . یکدیگر سلب شود

  

  »تلبس حالۀ«قصه 

اي و  هاي کلیشهبین نسل قدیم و احساسات جوانانی که به ارزشدرگیري و لجاجت 

 »تلبس حالۀ«برند، به روبرو شدن با شخصیتی غم انگیز، در داستان سنتی یورش می

   .شودمنجر می
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  :کند را چنین روایت می »حالۀ تلبس«یوسف ادریس داستان 

شود که متوجه میدر سالن دانشگاه، دختري در حال سیگار کشیدن است که ناگهان 

هایش نگاه دختر روي کتاب. ي اول او را زیر نظر گرفته استرئیس دانشکده از طبقه

سیگار کشیدن او، تمایالت » يمنحرف کننده«که درك کند که روش افتد، بدون اینمی

رئیس دانشکده با نگاه به آن . را برانگیخته است شهوانی به خواب رفته رئیس دانشکده

اش را فراموش کرد و غرق در ختر یک لحظه زندگی تکراري و خسته کنندهدانشجوي د

  ...رویا شد

سیگار براي مردان مباح، براي جوانان عیب و براي کودکان « :او سپس با خود گفت

10»حرام است اما براي زنان جرم است، جرمی که برابر با هتک آبرو است
  .)194: همان( 

دانشکده خطور کرد، این بود که دختر را از دانشکده اولین فکري که به ذهن رئیس 

ي کوچک نگاه کرد، تر به سیگار کشیدن دختر از پنجرهاما هر چه بیش. بیرون کند

تر به اسلوب دختر در کشیدن سیگار غضبش فرونشست و به جاي غضب و خشم بیش

    .تعلق خاطر پیدا کرد

ما با مکث، سیگار را به دهانش دختر بار دیگر دستش را به سمت دهانش باال برد ا

.... در این هنگام درنگی کرد و چشمانش را بر هم زد و پکی به سیگار زد . نزدیک کرد

خواهد که از قطره نوشد، و میاي است که گواراترین آب را میگویا او فرد تشنه

بخل  برد و چشمانش را باسیگار را از دهانش به آرامی باال می. ي آن بهره بجوید قطره

11کندکه این سرمستی از باز بودن چشمانش فرار میکند گویا اینشدید باز می
: همان( 

198-199(.  

نگاه شهوانی رئیس دانشکده تحت تاثیر قواي عقلی پنهان در وجود او لحظه اي تغییر 

می کند، به طوري که سیگار کشیدن دانشجوي دختر احساسات او را در مسیري 

امکان ندارد کشورش به هرگونه پیشرفت علمی یا «: اقرار می کندرهنمون می سازد که 

صنعتی یا تمدنی برسد مگر هنگامی که آزادي کامل وجود داشته باشد و مردم در آن با 

12»هایش زندگی کنندهاي آن و انواع آزاديالگوهاي زندگی عصرشان و ارزش
  .)همان( 
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  محتوا تحلیل

بندد،  مونث در ذهن رئیس دانشکده نقش میجنس تصویري که به دنبال سیگار کشیدن 

هاي شخصی عمیق اوست و این تصویر نهایتاً عاملی کمک کننده ي عقده و کینهنشانه

  .براي تغییر در اخالق و اجتماع است

آید ها به حساب میپر واضح است که سیگار کشیدن امري مضر براي سالمتی انسان

سیگار . در مقایسه با مردان کامالً متفاوت است اما دید جامعه به سیگار کشیدن زنان

که تر از اینآید اما براي زنان بیشکشیدن براي مردان یک نوع بیماري به حساب می

در این . آیداي بزرگ در آبرو وحیثیتشان به شمار مییک بیماري محسوب شود، خدشه

کشد بسیار می که دختري جوان در دانشکده سیگارداستان ابتدا مرد از دیدن این

شود و دیدگاهش این است که سیگار براي مردان مباح و براي جوانان خشمگین می

عیب و براي کودکان قطعاً حرام است اما براي زنان جرمی است که برابر با هتک آبرو 

نویسنده با بیان این دید رئیس دانشکده در واقع بیانگر دیدگاه کل جامعه در مورد . است

هنگامی که نویسنده نگاه رئیس دانشکده را در مورد طرز . نان استسیگار کشیدن ز

کند خواننده را نیز به طرز تفکر منفی در ي سیگار کشیدن آن دختر بیان میتحریک کنند

که  داردي زنان و قبول کردن حرف رئیس وا میمورد سیگار کشیدن تحریک کننده

اما به . ها و گناهی نابخشودنی استگفت سیگار کشیدن زنان برابر با هتک آبروي آن می

دهد که این طرز نگاه به سیگار دارد و نشان میتدریج نویسنده از این قضیه پرده برمی

گونه که وقتی همان. کشیدن زنان ناشی از طرز نگاه و تفکر منفی خود افراد جامعه است

طرز تفکر  بیند که دید او نسبت به حرکات آن دختر ناشی ازکند میرئیس دقت می

به هرگونه پیشرفت علمی یا  کشورشکند امکان ندارد است و اعتراف میخودش بوده 

صنعتی یا تمدنی برسد مگر هنگامی که آزادي کامل وجود داشته باشد و مردم در آن 

  .هایش زندگی کنندانواع آزاديها و با الگوهاي زندگی عصرشان و ارزشکشور 
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  گیري نتیجه

گذشت ادریس یک نویسنده رئالیست است و این رویکرد ادبی همان طوري که  .1

ها و اسلوب ادبی او سازگاري دارد چرا که او براي به تصویر  وي با بافت داستان

هاي خود از یک طرف ایجاز را  کشیدن جامعه در قالب جمالت موجز و کوتاه داستان

بر اینکه برخی  پردازد، وي عالوه رعایت کرده، از طرف دیگر به وصف جزئیات می

کند، از حد رابطه انسان و جامعه گذشته و از این منظر در  مسائل انسانی را بررسی می

 .کند درون طبقات مختلف جامعه سیر می

کند؛ یعنی در یک اي خیلی منظم را ارائه میمعادله هاي خودادریس در داستان .2

این مشکالت را در فرد حال . پردازدي دوسویه به بررسی مشکالت یک جامعه میرابطه

سنجد و یا اینکه برعکس مشکالت جستجو کرده، سپس تأثیر آن را در سطح اجتماع می

اما در هر صورت . سنجدکند و سپس تأثیر آن را بر فرد میرا در جامعه جستجو می

  . هاي انسان معاصر استهدف او یکی است و آن ترسیم مشکالت و درد و رنج

را ترسیم  هایش جز زنان فاسق نمادریس گویا در داستانکه یوسف ا این رویکرد .3

نکرده است، با وجود اینکه زنان فاضل و عالم و بافرهنگی نیز در آن جامعه زندگی می 

» الستاره«، »الزوار«، »حادثه شرف«در داستان . نماید کردند، نظري صائب و سنجیده نمی

هاي  ده، بلکه برعکس در داستانزن فاسد و فاسقی به تصویر کشیده نش» حالۀ تلبس«و 

نوع نگاه مردان بوده که براي زنان مشکل ایجاد کرده » حادثۀ الشرف«و » حالۀ تلبس«

برابر با در داستان حالۀ تلبس سیگار کشیدن زنان در جامعه مصر بسیار ناپسند و . است

پرده  اما به تدریج نویسنده از این قضیه. ها و گناهی نابخشودنی استهتک آبروي آن

دهد که این طرز نگاه به سیگار کشیدن زنان ناشی از طرز نگاه و دارد و نشان میبرمی

در داستان حادثۀ شرف نیز با اینکه فاطمه گناهی مرتکب . تفکر منفی افراد جامعه است

نشده بود اما هیچکدام از نگاه ها به سمت آن پسري که به فاطمه حمله کرده بود، 

و رفتار برادر فاطمه گواه این موضوع . اطمه مقصر بوده استمعطوف نشد گویی که ف

اما . پرورانید است که وي بجاي مجازات پسر گناهکار فکر کشتن فاطمه را در سر می

 هایش به مشکالت جامعهدر داستانبریم که ادریس هاي وي پی میبا بررسی داستان
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اي بسیار  یوسف ادریس نویسنده. دهد پردازد و راهکارهایی براي رفع آنها ارائه میمی

رز نگاه خود به هایش و نشان دادن طروشنفکر بوده است و با موشکافی داستان

یابی این  کند که این مسائل را پررنگ تر نشان دهد و با ریشه نویسندگان سعی می

رفتارهاي نادرست و مشکالتی که زنان در جامعه با آن روبرو هستند عواملی را که 

شوند، شناسایی کند و با نشان دادن راه حل از وقوع دوباره آنها ن وضع میمنجر به ای

دهد که به جاي ها نشان میممانعت به عمل آورد و نیز به خوانندگان این داستان

قضاوت زودهنگام و سطحی نگاهی موشکافانه همراه با تدبر به این مسائل داشته باشند 

او به روحیات و . ي این قبیل معضالت شوندادامه ها مانع ازو با از بین بردن عوامل آن

اخالقیات زنان پرداخته است تا از این طریق ثابت کند که تا چه حد شخصیت تخریب 

ي یک فرد در روابط اجتماعی او و به طور کلی در سالمت روانی و اجتماعی شده

 .گذاردجامعه تأثیر می

ها به صورت غیرمستقیم به  شخصیتهایش از زبان  یوسف ادریس در خالل داستان .4

هاي در گرو آشنایی با ارزش... کند که پیشرفت علمی، صنعتی و  مخاطبان القا می

هاي سنتی به ویژه پیرامون  او عقیده دارد که باید نگاه. استمتناسب با عصر زندگی 

 .زنان بروز گردند تا پیشرفت در جامعه حاصل گردد

  

  ها نوشت پی

د معروفة ية، أري د کثيها و امتدت أيها، و أمسکت إمرأتان کل بساق من ساقيديد ييتق و تولت احداهن« -۱

حبثها عن الشرف و  ون الصادقة امتدت کلها يفيها جافة، و امتدت عشرات العيعل ة اليتيا امللوخيبقا حيت. جافة

 .»عالم تبحث يال تدر  يه انغرزت و انقلبت و تفحصت حيت: ه، و امتدت کلهاياحملافظة عل

  .»مة و الشرف منصانيسل. مة إنشاءاهللايسل« -٢

 .»إمتالک کل تلک األنوثة وحده؟ یفمن ا�نون الذي جيرؤ عل«-۳

 یفاطمة مل تکن تتزوج، فخطا�ا قليلون، بل تکاد تکون بالخطاب، فمن هو ا�نون الذي جيرؤ عل« -٤

امتالک کل تلک األنوثة وحده، و إذا تزوج ماذا يفعل �ا، و الناس يف العزبة و ما جاورها ال يتزوجون ليستمتعوا 

ل و يقيموا حوله األسوار إذ هم أوًال ال حيبونلکي يستمتعوا للحياة، هم حيبون فقط لکي يبقوا أحياء، و ماباجل

  .»خطاب و هلذا ففاطمة باقية بال. يتزوجون لکي تعمل الزوجة و تنجب أوالداً يعملون
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لقد کانت قبل دخوهلا حتيا مع أخيها ختدمه يف انتظار أن يتزوج هو أو يأتيها هي عريس، ولکنها مرضت و   -٥

ضاق �ا األخ و انتهز أول فرصة أدخلها املستشفي رمبا کي ال تعاجل  یکان تقضب الليل کله تنهج و تکح حت

تزوج و عزل من  یبل ا�ا مسعت أنه بعد دخوهلا املستشف. أنفاسها بقدر ما يتخلص منها و من حشرجات

يرحب �ا زوج أي أخت بل لقد ذبلت و کربت  یوشقيقا�ا کلهن متزوجات، و هي ليست مجيلة حت.. البيت

  .)174: م1971ادریس، (أين؟  یمن تذهب و إل یالزواج فإل یعل یحت

جتده البد خريج جامعة أو صاحب منصب و لديه جمموعة هائلة کان زوجا من النوع احملرتم، النوع الذي «-۶

من الکرفتات؛ و الذي البد جتد مشکلته الکربي أنه خياف خوف املوت أن يأيت عليه يوم يصبح فيه آخر من 

  .»يعلم

 تعلم و قرأ و سافر و جال و آمن باملساواة و دميقراطية األجناس و األنواع و استقالل املرأة و حقها يف« -٧

القواعد اليت درج عليها و  یحدث له هذا کله دون أن يؤثر يف قليل أو کثري عل. العمل و اختيار املهنة و الزوج

  .»رسبت فيه و أصبحت جزءاً من کيانهالتجارب اليت ت

شيء ما کان يفرض عليه أن يقوم هو �ذه احلماية، نفس الشيء الذي يفرض عليه مثًال أن حيمل عنها « -٨

شيء رمبا يکون السبب فيه أ�ا هي نفسها تطلبه و . بس أو جيلسها يف مقعد األتوبيس ليقف هوحقيبة املال

و تشعر باألستمرار أن لواله ما کان باستطاعتها أن حتيا . أنه رجلها و حارسها و راعيها یتنتظره و تعامله عل

ه من حوله قد تواضع عليه و أخذه أن ا�تمع کل یهو شبه االتفاق الذي ير . املعززة مصونة الشرف و الکرامة

�ا ارتضت أن تکون هذه أ، و .محاية نفسها بنفسها یأخذ احلقائق الثابتة، اتفاق أن املرأة مبفردها غري قادرة عل

احلارس اليقظ دور محاية نفسها و بقي  یقدر�ا عل یو لو مل ترتض ملا اطمأن الرجل إل یاملهمةللرجال، بل حت

  »األمني

  .»لوال احلياء يطوقها جبسده کله، و يدفع الناس عنها و کأ�ا من الزجاجيکاد « -٩

االطفال ولکنه للنساء جرمية، اکثرجرمية، قديوازي  یباحاً للرجال و عيباً للشباب و حمرماً حترمياً قاطعاً علم« - ١٠

  .»هتک العرض

السيجارة قريباً من فمها مث بدا و کأن ، ولکنها انتظرت قليًال بفم یفمها مرة أخر  یو رفعت الفتاة يدها إل«- ١١

ضاقت  یکادتا تغلقان متاماً مث ضمت شفتيها حتی  الوقت قدحان و هکذا ببطء ال تلکؤ فيه اسبلت جفو�ا حت

الفتحة بينهما و تکرمش غشاؤمها و من الفتحة الضيقة أدخلت فم السيجارة، و جذبت نفساً، ال مل يکن جذباً،  

دخان، لکأنه رشف أعظم سعادات البشر، رشفة ببطء و باستعذاب و مباليني  کان إمتصاصاً، ليس امتصاص

األفواه، کل خلية من خالياها بدت و کأمنا أصبح هلا فم جتذب و ترتشف و يتموج جسدها کلها متوًج غري 

بدا  إذا ما یدفعات و کأنه عطشان جيرع أعذب املاء و يريد أن يستمتع بکل قطرة من قطراته، حت یمنظور، و عل

أن کل دقيقة فيها أخذت کفايتها و ظفرت بسعاد�ا اخلاصة، رفعت السيجارة عن فمها ببطء، و کربياء و عينني 

  .»قد فتحا ببخل شديد و کأ�ا ختاف أن �رب من فتحيهما النشوة
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يه أي تقدم علمي أو صناعي أو حضاري إال أذا مت التحرر و عاش الناس ف یأن بلده ال ميکن أن تصل إل«- ١٢

  .»بتقاليد عصرهم نفسه و قيمه و أنواع حرياته
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