
504 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2020.S7 (October) 

The existential angst woman in Nawal El-Saadawi’s Novels / M. H. M. Abdel Qader (pp. 504-520) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Address 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

 1المرأة المأزومة وجودیا في روایات نوال السعداوي
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  ملخص

في روایات نوال السعداوي. وقد انطلقت الدراسة من ثالثة تساؤالت ھي: ما ھي الوجودیة؟ تناولت ھذه الدراسة مسألة المرأة المأزومة وجودیا 

ذه وما صلة الوجودیة بقضایا المرأة؟ وما ھي النماذج التي قدمتھا نوال السعداوي في روایاتھا للنساء المأزمومات وجودیا. ولإلجابة على ھ

افي، وقسمت الدراسة إلى مبحثین رئیسیین: األول الوجودیة ویقدم تعریفا عاّما بالوجودیة وأبرز التساؤالت اعتمدت الورقة البحثیة منھج النقد الثق

أعالمھا ومفاھیمھا ویناقش أیضا صلة الوجودیة بقضایا المرأة. والثاني: الشخصیات المأزومة وجودیا في روایات نوال السعداوي، ویتضمن 

دراسة إلى أن الوجودیة فلسفة تتلخص بأن وجود اإلنسان سابق لماھیتھ، وأن ھذه الفلسفة دراسة شخصیتین في عملین روائیین. وقد خلصت ال

ذات ارتباط وثیق بقضایا المرأة؛ كونھا تعاني من أزمة وجودیة سببھا أن حیاتھا بكل تفصیالتھا لیست من صنعھا بل من صنع الرجل. وقد 

ن في امرأة" وقدمت فیھا نموذجا إیجابیا للمرأة التي تتخلص من أزمتھا الوجودیة، تناولت نوال السعداوي ھذه المسألة في روایتین: "امرأتا

  وروایة "الغائب" ومثلت نموذجا للمرأة التي تفشل في االنفصال عن القوالب النمطیة وتؤثر البقاء فیھا.

  سعداوي.: األدب العربي الحدیث، الروایة العربیة، الوجودیة، النسویّة، نوال الالكلمات المفتاحیة

Nawal El-Saadawi romanlarında varoluşsal kadınların krizi 

Öz 

Bu çalışma Nawal Al-Saadawi romanlarında varoluşsal olarak yoksul kadınlar meselesini ele 

almaktadır. Çalışma üç sorudan başladı: Varoluşçuluk nedir? Varoluşçuluğun kadın meseleleriyle 

ilgisi nedir? Nawal Al-Saadawi, varoluşsal olarak yoksul kadınlar için romanlarında hangi modelleri 

sergilemiştir? Araştırmamız bu soruları cevaplamak için kültürel eleştiri yaklaşımını benimsemekte 

ve çalışmayı iki ana konuya ayırmaktadır. Birincisi varoluşçuluk ve varoluşçuluğun genel bir 

tanımını, en belirgin işaretleri ve kavramlarını sunarak varoluşçuluğun kadın meseleleriyle olan 

ilgisini tartışmak. İkincisi: Nawal Al-Saadawi'nin romanlarında varoluşsal olarak depresif kişilikler 

ile iki romanda iki karakterin incelenmesini içerir. Çalışma, varoluşçuluğun bir insanın varlığının 

kendisinden önce olduğu gerçeğine dayanan bir felsefe olduğu ve bu felsefenin kadın meseleleriyle 

yakından ilişkili olduğu, her detayda hayatının neden olduğu varoluşsal bir krizden muzdarip 

olduğu için, kendi yapımından değil aksine erekeğin yapımından kaynaklandığı sonucuna 

varmaktadır. Nawal Al-Saadawi bu konuyu iki romanda ele almaktadır. Varoluş krizinden kurtulan 

kadın için olumlu bir model sunduğu "Bir Kadında İki Kadın" romanı ile; kalıp yargılardan 

ayrılmayan ve hayatta kalmalarını etkileyemeyen kadınlar için bir örnek teşkil eden “Bulunmayan” 

romanıdır. 

Anahtar kelimeler: Modern Arap Edebiyatı, Arap Romanı, Varoluşçuluk, Feminizm, Nawal El-

Saadawi 
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The existential angst woman in Nawal El-Saadawi’s Novels 

Abstract 

This study tackles the issue of the existential angst woman in El-Saadawi's novels. This study was 

based on three questions: what is existentialism? What is the connection between existentialism 

and women issues? And what are the models that El-Saadawi's presents in her novels? To answer 

these inquiries, this study employed the cultural criticism. Also, the study was divided into two 

main axes: first, existentialism, and it provides a general definition to existentialism, its most 

prominent figures, its terms and it discusses the connections between existentialism and women 

issues. Second, the existential angst characters in the novels in which it includes a study for two 

characters from two novels. The study has found that existentialism is a philosophy  believes that 

the existence of a human is an antecedent to its being, and this philosophy is deeply connected to 

women issues who usually suffer from this problem because all women's life and their details are 

not their choice, but men's choice and design. El-Saadawi tackled this issue in two novels: "Two 

Women in One Woman" in which it presents a positive model to a woman that could successfully 

find solutions to her existential angst problems. "The Absent " novel in which it represents a model 

for a woman who failed to disconnect from the stereotypes.   

Keywords: Modern Arabic Literature, Arabic Novel, Existentialism, Feminism, Nawal El-Saadawi 

Summary 

Women had a very elevated status in the primitive societies and reached sometimes the level of 

holiness. Women were that creative creature that had the ability to give birth and life which elevated 

them to a similar status to gods and goddesses. Thus, no wonder that the primitive human societies 

were matriarchal. Moreover, most Gods were females and children were attributed to their mothers 

because of the common sexual life that made it very hard to find the identity of the feather. However, 

during a certain period of time, the status of women degraded and declined especially after the 

discovery of agriculture which led to a more stable non-nomadic society. Also, the appearance of 

domestication of animals resulted in production surplus, the emergence of the farming lands and 

herds which they need to be taken care of. Consequently, the man who is physically stronger, 

dominated the woman and forced the mono marriage on her which led to the emergence of harlotry to 

be able to recognize his children to be used in work. In addition, the men made advantage of the sexual 

relationships because the women were nothing but a pod to his seeds, and by this, the matriarchal 

society turned into a patriarchal one. 

Therefore, women have lived under the shadow of the patriarchal system and lost their values 

especially after the spread of the different religious, social and political systems. And by this, women 

have lost their values and began being objectified. In other words, the fate of a woman is already 

determined before her birth. All her life's details are already set and predetermined before she is even 

born by the patriarchal system. This study tackled the issue of the existential angst women by studying 

this model as it was represented by the Egyptian writer, El-Saadawi, in her novels.  

The questions of the study 

1. What is existentialism? 
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2. What is the connection between existentialism and women's issues? 

3. What are the models that were presented in El-Saadawi's novels for the existential angst women? 

The Approach of the Study 

The study was based on the approach of the cultural criticism in order to answer the questions of the 

study. The study was divided into two main fields: first, existentialism, and it represents a general 

definition to existentialism and its most prominent figures and concepts, and it discusses the 

connection between existentialism and women issues. Second, the existential angst characters that are 

in El-Saadawi's novels and this approach included a study about two characters from El-Saadawi's 

novels which are " Two Women in One Woman" and "The Absent".  

The results of the study 

The study has found the following results: 

The philosophy of existentialism goes back to the 19th century's Danish philosopher Kierkegaard. 

However, the term existentialism was not so common until the period of came after the second World 

War by the French philosopher, Jean-Paul Sartre. Existentialism is considered as one of the 

philosophical currents that focused on the human being and her/his interests and highlighted her/his 

feelings and individuality. In spite of the general perception of that existentialism is connected to the 

idea of freedom and breaking all the preexisted restrictions and constraints, the essence of 

existentialism is still connected to the idea of authenticity and authenticity means,  from the 

perception of existentialism, that the deeds and actions of human beings should be results and 

outcomes of their beliefs, feelings, regardless of any other regards and considerations outside the 

individual of a human being. Existential angst is considered as the central pillar of the existential 

awesomeness. Existential angst is what befalls a person after he faces the world and its systems and 

recognizes their absurdity and control over her/him, and from this point, a person sets off to 

accomplish her/himself and existence.  

As for the connection between the philosophy of existentialism with women, since men dominated the 

women long time ago and "he" has become the master and has the absolute power, women has become 

and transformed into negative inactive creatures, nothing but a respondent and a receiver in which the 

patriarchal systems determine and governs the fate of the women and their styles of life and what 

should "she" do and what she shouldn't. Most if not all of the organizations and systems that appeared 

throughout history were run and administrated by men, and the women in general had no choice but 

to submit to these organizations such as the organizations of, family, states, religion, work, education, 

creativity or science. This shows that women didn't have any role throughout the patriarchal history or 

they were not even existed. As examined above, it is imperative that existentialism should have a more 

focus and interest from the movement of feminism. El-Saadawi presents two different models of 

existential angst women characters: the first model is presented in the character of "Bahyeah Shaheen" 

in "Tow Women in One Woman" novel, and the other model is presented in the character of "Fo'adah" 

in "The Absent" novel.  

"Bahyeah Shaheen", the protagonist of "Tow Women in One Woman" novel, suffers from will-looting 

during the different stages of her life from the surrounding people and society. Bahyeah tries to get rid 

of her existential angst in two ways: first, by proving her free existential individual by opposing all the 
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forms of stereotyping that are forced on her from the outside and resisting her stereotyped character 

inside of her. Second: perishing and vanishing from existence. Her existential angst began after she 

separated from her mother and moved from the stage of non-feeling and non-existence to the 

awareness and feelings stage. However, it is not a real and true existence. It is a fake existence because 

she neither has a free will nor an independent self and this means going back to that stage of pre death 

or vanishing or going back to the womb to solve her existential angst. Her existential angst is a 

medium between vanishing or accomplishing her free self.  

"Bahyeah Shaheen" could prove her free will and self and gets rid of her crisis and struggle. The study, 

also, has found that the perception that this character represents is a distorted perception to the real 

existentialism because she was not an objective as much as she was an instrument. On the other hand, 

it was noted that "Bahyeah Shaheen" existential behavior was based on violating all stereotypes and 

conventions. Which means that was not a true and pure "act", but it was a mere reaction to the society, 

conventions and stereotyping. Therefore, one can argue that "Bahyeah Shaheen" in both ways was a 

result for her society. In other words, the society formed the stereotyped "Bahyeah Shaheen" in a direct 

way, and the same society itself formed the existential "Bahyeah Shaheen" in an indirect way.  

"Fo'adah" the protagonist in "The Absent" novel represents another model of existential angst woman 

who seeks to prove herself in the practical real life that she has been always excluded from and was put 

on its margin while the man is the centre. Her exodus from this life was like a slave leaves to freedom 

without any kind of experience in the life of freedom which made the hell of slavery always present in 

the heaven of freedom that she couldn't know how to deal or to coup with. So, her failure to get rid of 

the chains that she got used to made her go back to the center of man and to be on the margin again. 

Thus, El-Saadawi represents in this character another model for the existential angst woman, but it is 

a negative one unlike the character of "Bahyeah Shaheen", the protagonist of "Tow Women in One 

Woman" novel. 

مةمقد  

حظیت المرأة في المجتمعات البدائیة المشاعیة بمكانة رفیعة وصلت حدّ التقدیس. فالمرأة كانت ذلك الكائن الواھب للحیاة الذي یشبھ 

صنیعھ صنیع اآللھة. فال عجب أن تكون الجماعات البشریة األولى ذات طابع أمومّي، وأن تكون اآللھة في ذلك الوقت مؤنثة، وأن 

ى أمھاتھم في ظّل المشاعیة الجنسیة التي كانت تجعل من المتعذر معرفة األب. وفي مرحلة زمنیة الحقة انحّط دور ینسب األطفال إل

المرأة ال سیما باكتشاف الزراعة واالستقرار وتدجین الحیوانات، الذي أدى إلى وجود فائض في اإلنتاج وما ما أدى إلى وجود أراض 

وھو ما أدى إلى  –الرجل األقوى جسدیا سیطرتھ على المرأة وفرض علیھا الزواج األحادّي  زراعیة وقطعان تحتاج الرعایة، ففرض

لیعرف أوالده كي یستخدمھم في العمل. یضاف إلى ھذا اكتشاف المعرفة الجنسیة وأن الوالدة ھي نتیجة تزاوج الرجل  -ظھور البغاء

المجتمع إلى النظام األبوي.بالمرأة فأصبحت المرأة محض حاضنة لبذار الرجل. وبھذا تحّول   

وقد فقدت المرأة في ظّل النظام األبوّي قیمتھا السابقة وأصبحت تعیش على ھامش الرجل وفي ظلھ. ال سیما أّن النظام الذكورّي 

، وتم األبوي استشرى في مختلف المنظومات األسریة والدینیة واالجتماعیة والسیاسیة وغیرھا. وبھذا فقدت المرأة وجودھا الحقیقيّ 

تشییؤھا، أو بعبارة وجودیّة أصبحت ماھیتھا سابقة لوجودھا، فكل تفصیالت حیاتھا معدّة مسبقا من قبل النظام البطریركّي، أي إنھا 

  أصبحت تعیش حیاة لیست من صنعھا.

صریة نوال السعداوي في وتتناولت ھذه الدراسة مسألة المرأة المأزومة وجودیا من خالل دراسة ھذا النموذج كما قدمتھ الكاتبة الم

روایاتھا. وقد انطلقت الدراسة من ثالثة تساؤالت ھي: ما ھي الوجودیة؟ وما صلة الوجودیة بقضایا المرأة؟ وما ھي النماذج التي 

قد قدمتھا نوال السعداوي في روایاتھا للنساء المأزمومات وجودیا. ولإلجابة على ھذه التساؤالت اعتمدت الورقة البحثیة منھج الن

الثقافي، وقسمت الدراسة إلى مبحثین رئیسیین: األول الوجودیة ویقدم تعریفا عاّما بالوجودیة وأبرز أعالمھا ومفاھیمھا ویناقش أیضا 
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صلة الوجودیة بقضایا المرأة. والثاني: الشخصیات المأزومة وجودیا في روایات نوال السعداوي، ویتضمن دراسة شخصیتین في 

  اوي ھما: "امرأتان في امرأة" و"الغائب".عملین روائیین للسعد

 Existentialism  الوجودیة

الذي طرح   Kierkegaard Soren 3ترجع جذور الفلسفة الوجودیة إلى القرن التاسع عشر لدى الفیلسوف الدنماركي كیركیغارد

. إال 4ن یعیشھا بعاطفة وإخالص وأصالةھو الوحید المسؤول عن إعطاء معنى للحیاة وأ -ولیس الدین أو المجتمع –فكرة أن اإلنسان 
 Jean-Paul أن مصطلح الوجودیة لم یبصر النور حتى فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة لدى الفیلسوف الفرنسي جان بول سارتر

Sartr .  

. وعلى 5دة على فردانیتھوتعتبر الوجودیة إحدى التیارات الفلسفیة التي صبّت اھتمامھا على اإلنسان وانحازت لھ فعال وشعورا مؤك

الرغم أن التصور العام للوجودیّة مرتبط بفكرة الحریّة من كل القیود المفروضة مسبقا إال أّن جوھر الوجودیة مرتبط بفكرة األصالة 
Authenticity6  ن واألصالة تعني من منظور وجودّي أن أفعال اإلنسان یجب أن تكون نابعة من معتقداتھ ومشاعره بغض النظر ع

الركیزة األساسیة للوعي الوجودي.  Existential angstأي اعتبارات خارج الفرد. وتعتبر األزمة الوجودیة أو القلق الوجودي 

. ومن ھذه النقطة ینطلق 7وسیطرتھا علیھ والقلق الوجودي ھو ما یصیب اإلنسان عندما یواجھ العالم بمنظوماتھ ویشعر بعبثیتھا

اإلنسان لتحقیق ذاتھ ووجوده. وعلى الرغم من تعدد مجاالت نشاط الفلسفة الوجودیة في األدب والمسرح وعلم النفس والدین، إال أن 

ود اإلنسان یسبق والتي تعني أن وج 8الجامع بین كل الوجودیین كما یرى سارتر ھو أنھم یؤمنون بفكرة أن الوجود یسبق الماھیة

جوھره؛ كونھ كائنا حرا وذاتا واعیة خالفا لألشیاء التي یحدد جوھرھا قبل وجودھا. فمثال قبل صناعة القلم تكون الغایة من وجوده 

 مفترضة أي صناعة آلة للكتابة ثم تتم ھذه الصناعة أي یخرج القلم إلى الوجود. أما اإلنسان فإنھ یوجد وال یجب أن یكون خّط حیاتھ

محددا مسبقا من قبل المجتمع أو الدین أو أي طرف خارجّي، بل ھو من یختار ما یكون علیھ بالتحرر أوال من كل أشكال التنمیط 

  الخارجي ومن ثّم یكون حرا في اختیاراتھ ومسؤوال عنھا بھذا تتحقّق وجودیتھ.

  الوجودیة في قضایا المرأة .2.1

عصور موغلة في القدم وأصبح ھو السید واآلمر والناھي والمشرع حولت المرأة إلى منذ أن فرض الرجل سیطرتھ على المرأة في 

مخلوق سلبي غیر فاعل وإنما مستجیب ومنفعل. حیث أخذت األنظمة الذكوریة في رسم مصیر المرأة وأنماط حیاتھا وما ینبغي لھا 

  وما ال ینبغي. 

تاریخ، إن لم یكن كلھا، كانت تدار من قبل الرجل وھو الذي یصنع فالسواد األعظم من األنظمة والمؤسسات التي تكونت عبر ال

  قوانینھا وأسسھا. وما كان على المرأة ، بصورة عامة، إال أن تخضع لھذه المؤسسات باعتبارھا تابعة ومنفذة لقوانینھا. 

  Familiaتقة من لفظة التینیة ھي مش Familyفاألسرة كانت وال تزال محكومة بسلطة الرجل. حتى إّن كلمة األسرة في اإلنجلیزیة 

. من ھنا كان الرجل ھو سیّد العبید الذین یشملون فیما یشملون الزوجة واألوالد. وفي ھذه 9وتعني الخدم أو العبید Famulusأو 

ال حیاتھا المؤسسة، فرض على المرأة أن تكون مھمشة وظیفتھا البقاء في البیت وتربیة األوالد ورعایة الزوج... وتظل المرأة طو

 عنصراً تابعاً للرجل داخل ھذه المؤسسة، ألبیھا وأخیھا قبل الزواج ولزوجھا بعد ذلك. وداخل األسرة یتم تنمیط المرأة بحیث تظل

  غیر مستقل. ناھیك عن تجریدھا من حقھا في نسب أوالدھا إلیھا كما ینسبون ألبیھم كما بینا سابقاً. و ةتابع

                                                             
3  (Marino, 2004, p. 3). 
4 (Watts,  2003, 4-6), (Lowrie, 1969, pp. 37–40). 

5  (Macquarie, 1972, pp. 14-15). 

6  See: (Flynn, 2006). 

7  (Solomon, 1974, pp. 1-2). 
8  See: (Copleston, 1948, pp. 19-37). 

9  (El- Saadawi, 1986, pp. 163-164). 
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ً وقضاة ومشرعین... وإن ندّ ھذه القاعدة بعض النماذج الفردیة. فالرجل في ھذه وأّما مؤسسة الدولة فھي محكو مة بالذكور، حكاما

المؤسسة ھو المؤسسة ذاتھا، وھو الذي یحدّد قوانینھا، وال یوجد ما یمنعھ من أن ینحاز لنفسھ ضد المرأة من خالل ھذه القوانین، 

  .10عصرنا الراھن وشواھد ھذا أوضح من أن یمثل علیھا منذ القدم إلى

وكذا مؤسسة الدین إذ أقصیت المرأة عن ھذه المؤسسة وأصبحت حكراً على رجال الدین الذین یملكون حق التشریع وتأویل 

  النصوص. ووضع المرأة في األدیان ال یختلف كثیراً عن وضعھا في سائر المؤسسات األبویة الذكوریة المماثلة.

ور. إذا ال یشكل حضور المرأة في ھذه المؤسسات إال نسبة ضئیلة، وإن كان وضعھا في وكذلك األمر في مجاالت العمل المأج

  العصر الحالي أفضل من الماضي. 

واحتكر الرجل لنفسھ ساحة األدب واإلبداع، ولم یكن حضور المرأة في ھذه الساحة إال حضوراً باھتاً فضال عن أن النقاد في أغلبھم 

لى أدب النساء نظرة ذكوریة متحیزة أفضت في كثیر من األحیان، إلى نتائج سلبیة وصفوا بھا أدب ذكور وكثیراً ما كانت نظرتھم إ

 المرأة، وطالما ُعلّل ذلك بأن قدرة المرأة على الخلق تمتصھا بیولوجیا وظیفتھا كأنثى تحمل وتلد... بعبارة أخرى المرأة تخلق األطفال

  . 11ى الخلق في مجال آخر كالفن أو األدب أو العلمبوالدتھم، ولھذا السبب فھي ال تشعر بحاجة إل

وفي مجال العلوم والمعارف، واجھت المرأة المصیر ذاتھ، إذ حرمت المرأة غالباً من التعلیم، أو حصلت على قدر یسیر منھ، حتى 

قرون الوسطى عذّب الكثیر من . وفي ال12وإن البعض كان یعتبره ضد األنوثة، فمثالً قیل لمي زیادة: "إن العلم ضد األنوثة والجمال"

  .13النساء العالمات حتى الموت واتھمن بأنھن ساحرات

إن كّل ھذه األمثلة تشیر إلى أن المرأة عبر التاریخ الذكوري لم تكن حاضرة أو موجودة، بل كانت تعیش في واقع لیس من صنعھا 

شة لھا حتى تكون مقبولة ضمن ھذه . واألخطر من ھذا أن المرأة في كثیر من األحیان كانت تتبنى أی14الخاص دیولوجیا الرجل المھّمِ

األنظمة ولكن على حساب وجودھا الشخصي إذ "إن عملیة التكیف مع المجتمع التي تقوم بھا المرأة لیست إال عملیة قتل لوجودھا 

فكان على المرأة ضمن ھذه   .15الحقیقي. والمرأة التي تسمى بالمرأة الطبیعیة ھي المرأة التي نجحت في قتل وجودھا الحقیقي"

المنظومات أن  تختبر حیاتھا من خالل المفاھیم التي وجدھا اآلخرون مالئمة لوصفھا. من ھنا یظھر بجالء قوة األیدیولوجیا الذكوریة 

ن نقطة في إخضاع المرأة، فكما یقول عبد الكبیر الخطیبي: "إن أقوى سیطرة ھي التي تجعل المسیَطر علیھ یصل إلى االعتقاد بأ

  . 16ومركز وأصل كالمھ ھو نفس نقطة ومركز وأصل المسیِطر"

بناء على ما تقدم فإنھ من الضروري أن تحتل القضیة الوجودیة وإثبات الذات المتفردة المستقلة مكانة مھمة في نظر الحركة النسویة، 
المرأة المستقل المتفرد، إذ إنھا في نظرھا تعرف الحركة النسویة بأنھا حركة إلثبات وجود  Adrian Richحتى إن أدریین ریتش 

  .17"حركة تھدف إلى التخلي عن طاعة النظم األبویة، واإلدراك الكامل بأن العالم الذي وضعتھ للمرأة لیس العالم كلّھ"

ین الفاسد، من حیث األساس ھي "تضاد بین الصدق والیق ولیس طریق المرأة نحو الوجودیة بالطریق المعبّدة، فالوجودیة عند سارتر

فالیقین ینطوي على التظاھر أمام أنفسنا واآلخرین بأن األمور ال یمكن أن تكون بشكل آخر وأننا مقیدون بأسلوب حیاتنا، وأننا ال 

  .18نستطیع الھرب حتى لو شئنا ذلك"

تاریخ. كما أن صعوبات ومقاومة ھذا الیقین الفاسد لیس باألمر الیسیر، فھو حرب ضد أنظمة ذكوریة تضرب بجذورھا في أعماق ال

إثبات الذات والتحّول من منفعل إلى فاعل ال تنجم فقط عن ھذا الصراع، بل إنھا تبدأ قبالً منذ اللحظة التي یعي فیھا اإلنسان وجوده 

  .19"فكلما كان اإلنسان واعیاً بوجوده، زاد قلقھ على ھذا الوجود، وزادت مقاومتھ للقوى التي تحاول تحطیمھ"

                                                             
  ، انظر:Brotherhoodعلى فكرة ذكوریة قوامھا األخویة  مبنیةعن النظم السیاسیة باعتبارھا   Jacques Derrid یتحدث جاك دریدا  10

 (Derrida, 2005). 

11  (El- Saadawi, 1972, p. 38). 

12  (Ziyadeh, 1982, p. 1/148). 
13  (El- Saadawi, 1986, p. 161). 

14  See:.(Kolmar,  Bartkowski, 2009, pp. 86-89). 

15  (El- Saadawi, 1972, p. 200). 

16  (Khatibi, W. date, p. 158). 
17  (Rich, 1976, p. 207). 

18  (Heangliff, 1982, p. 562). 
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  المأزومة وجودیا في روایات نوال السعداوي الشخصیات2. 

تقدم نوال السعداوي في روایاتھا نموجین مختلفین من الشخصیات النسائیة المأزومة وجودیا: النموذج األول تمثلھ شخصیة "بھیّة 

  شاھین" في روایة "امرأتان في امرأة"، والنموذج اآلخر تمثلھ شخصیة "فؤادة" في روایة "الغائب". 

  خصیة "بھیة شاھین" في روایة :امرأتان في امرأة"ش  .1.2

ً معناه أن تكون حّراً في اختیاراتك وأن تكون متفرداً  تعاني "بھیة شاھین" بطلة ھذه الروایة من أزمة وجودیة. وأن تكون وجودیا

یاتھا "حیاتھا ُكلّھا لیست من ومتمیزاً. وتتحدد مشكلة "بھیة شاھین" الوجودیة في أنھا تعاني من سلب إلرادتھا في مختلف مراحل ح

فعلھا، ولیست من إرادتھا، فأمھا ولدتھا، وأبوھا ھو الذي أدخلھا كلیة الطب. عمتھا المریضة بالصدر تریدھا أن تتخصص في 

 األمراض الصدریة خالھا یریدھا أن تكون طبیبة ناجحة ینھال علیھا مال المرضى وتتزوج ابنھ خریج التجارة.. كل واحد منھم كان

 .20 یقول ماذا یریده لكن أحداً منھم لم یسألھا ماذا ترید ھي والحقیقة أنھا لم تكن ترید شیئاً مما یریدونھ ھم..."

ومن جھة أخرى، تجد "بھیة" نفسھا في مجتمع یعمل على تنمیطھا من خالل قوالب تطمس ھویتھا وتجعلھا نسخة مكررة لمالیین من 

 داً وسط قطیع اإلناث أو قطیع الطلبة أو غیر ذلك من قطعان المجتمع. النسخ المتشابھة. إذ ال تجد لھا تفر

ھذه ھي أسباب أزمتھا الوجودیة التي بدأت من اللحظة التي انفصلت فیھا عن جسد أمھا وجاءت إلى الدنیا. وما كان لھذه الظروف 

بھذه الظروف وإحساسھا بالخطر الذي یتھدد  التي یعیشھا جمیع أفراد المجتمع أن تشكل أزمة وجودیة "لبھیة شاھین" لوال وعیھا

  وجودھا المستقل المتفرد وإرادتھا الحّرة. 

من ھنا تسعى "بھیة" للتخلص من قلقھا الوجودي من خالل سبیلین اثنین: األول: إثبات ذاتھا المتفردة الحرة الوجودیة، والثاني: ھو 

انفصالھا عن أمھا وانتقالھا من مرحلة الالإحساس والالوجود إلى مرحلة الفناء والتالشي من الوجود. فبما أن قلقھا الوجودي بدأ ب

الوعي واإلحساس والوجود، لكنھ لیس وجوداً حقیقیاً بل ھو وجود زائف كونھا ال تملك إرادة حرة وال ذاتاً مستقلة متفردة. وھذا یعني 

یمثل حالً ألزمتھا الوجودیة. فقلقھا الوجودي ھو وسط بین  أن العودة إلى المرحلة السابقة بالموت أو التالشي أو العودة إلى الرحم

طرفي خالص الفناء أو التالشي وتحقیق الذات الحرة المتفردة. وتتلخص ھذه األزمة مجازیاً في العبارات التالیة: "حین كانت تحملق 

ن جاذبیة األرض أشد، وھي بینھما تبدو ساكنة في قرص القمر تمتد بینھا وبینھ الخیوط الحریریة كاألسالك تشدھا إلیھ وتشده إلیھا، لك

. "فبھیة" ال تصل إلى تفردھا الوجودي (القمر) وال تتالشى في الدخول في األرض إنھا تقف في قلب القلق 21من فوق السطح"

ت الذي یعني الراحة الوجودي، في مرحلة الوجود الوھمي السكوني. إنھ الموت المقنّع، الموت الذي تشعر بآالمھ وتعیھا تماماً ال المو

والعدم. تقول الراویة: "في منتصف الطریق كانت تقف، تعرف أنھا واقفة لكنھا آمنة في تلك النقطة المتوسطة، نقطة الوسط في الحبل 

المشدود، حیث تتعادل قوتا الشد نقطة الصفر. ھي نقطة السكون الكامل واألمن الكامل الذي ال یھدّده شيء، بمعنى آخر ھي نقطة 

  .22لموت"ا

لقد كان انفصال "بھیة شاھین" عن الكون وتحّولھا إلى إنسان واع الشرارة األولى ألزمتھا الوجودیة. وكانت تجربتھا األولى في ھذا 

السیاق انفصالھا عن أمھا بالوالدة، وكانت تجربة االنفصال ھذه طافحة باأللم". .. اللحظة التي اكتشفت فیھا أن لھا جسداً خاصاً 

. فھذا االنفصال یشكل من 23عن أمھا. ھذه اللحظة ال تغیب من ذاكرتھا. األلم فیھا كان كالسكین الذي یمزق اللحم من اللحم" منفصالً 

  جھة بدایة لوعیھا بأزمتھا الوجودیة، ومن جھة أخرى ھو فعل قسري لم لكن لھا خیار فیھ فھو ضد إرادتھا الوجودیة. 

"بھیة"، إذ إنھا "في كل عام في الرابع من سبتمبر یوم میالدھا تحس أن شیئاً خطیراً سیقع في  ویترك ھذا الحدث أثراً بالغاً في حیاة

حیاتھا، كل سنة في مثل ھذا الیوم ینتابھا ھذا اإلحساس.. وتھمس لنفسھا بصوت خافت: في مثل ھذا الیوم حدث ألمي شيء خطیر في 

  .24 نظري فقد ولدتني...

                                                                                                                                                                                              
19  (Al- Ghathami, 1997, p. 135). 

20  (El- Saadawi, 1975, p. 80). 

21  (El- Saadawi, 1975, p. 15). 

22  (El- Saadawi, 1975, p. 38). 
23  (El- Saadawi, 1975, p. 7). 

24  (El- Saadawi, 1975, p. 6). 
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الكون فكانت مرتبطة أیضاً باأللم. ففي عید میالدھا األول لم تكن تقیم حدوداً بین جسدھا وبین العالم  وأما تجربة االنفصال الثانیة عن

الخارجي. واكتشفت ذلك االنفصال بصورة مؤلمة. ففي عید میالدھا لم تكن تفرق بین قدمیھا وقدمي الكرسي، وال بین ضوء الشمعة 

ت إصبعھا فلسعتھا النار، وعرفت الفرق بین اللھب وعینیھا، ومن خالل الشك وضوء عینیھا "وغاظھا الشك فأرادت أن تتأكد ومدّ 

  .25واأللم أصبحت حدود جسمھا تتشكل وأعضاؤھا تأخذ شكلھا"

ھكذا نكون قد تعرفنا على بدایة األزمة الوجودیة  عند "بھیة شاھین" وعلى الحلول المناسبة لھا: الفناء والتالشي، أو إثبات الذات 

نبدأ في شرح الطرف الثاني. الحقیقة أن الوجودیة، كما التالشي، لیست غایة بالنسبة "لبھیة شاھین" بمقدار ما ھي وسیلة الوجودیة. و

لتحقیق غایة أخرى ھي الخالص من تأزمھا الوجودي. فھي لم تكن تعرف ماذا ترید من حیاتھا سوى أن تكون غیر "بھیة شاھین" 

ن تعرف لحیاتھا معنى. لم تكن تعرف بالضبط ماذا تریده بحیاتھا. كل ما كانت تعرفھ أنھا ال النمطیة ذات الھویة المطموسة "لم تك

د ترید أن تكون بھیة شاھین وال ترید أن تكون ابنة أمھا أو أبیھا، وال ترید أن تعود إلى البیت، وال ترید أن تذھب إلى الكلیة، وال تری

  26، وال زوج محترم، وال أطفال، وال بیت وال قصر وال أّي شيء من ھذه األشیاء".أن تكون طبیبة، وال ترید أن یكون لھا مال كثیر

من ھنا كانت سلوكاتھا إلثبات ذاتھا الوجودیة قائمة على مخالفة ما ھو مفروض علیھا وكل ما یعمل على تنمیطھا. فكانت تبصق 
 Juliaھا علیھا، في موقف یشبھ موقف جولیا كریستیفا الطعام الذي تضعھ أمھا في فمھا رغماً عنھا، لقد كانت تبصق معھ سیطرة أم

Kristeva من ذلك ً . إذ تقول: "غثیان یجعلني أرفض ذلك الحلیب بالقشدة، ویفصلني عن األم واألب اللذین یقدمانھ أنا ال أرید أیا

  .27العنصر عالمة رغبتھما"

یقین أنھا ال تنتمي إلى ھذه األسرة، والدم الذي یجري  الراویة: "أدركت عن تقولوكانت ترفض االعتراف بنسبھا المفروض علیھا 

في عروقھا لیس من دمھم... لو كانت أمھا ھي التي ولدتھا حقا، وأن أباھا كان مشتركاً معھا أو غیر مشترك فلیس معنى ذلك أنھا 

  .28إرادة من أحد، وبغیر حریة" تنتمي إلیھما. إن تلك الرابطة التي تسمیھا رابطة الدم لیست رابطة في نظرھا. فھي رابطة بغیر

وترفض "بھیة شاھین" جسدھا لذات الغرض وتسعى إلى خلق جسدھا الذي ترید من خالل الرسم، غیر أن والدھا یظل یمزق 

  .29رسوماتھا ھذه وكأنھ ال یرید لھا إال أن تكون كما یرید ھو لھا أن تكون

غیره، إال أن "بھیة شاھین" ترفض اسمھا ألنھ مفروض علیھا وألنّھ وسیلة وعلى الرغم من أن االسم ھو عالمة یمیَّز بھا اإلنسان عن 

تنمیط تضعھا في قوائم الفتیات اللواتي تعتبرھن قطیعاً یطمس وجودھا الفردي المستقل، وفي ھذا یقول جورج طرابیشي: "لو اكتفت 

سعاد أو إیفون. إنھّن جمیعاً مسمیات، وال فرق لو قلنا بھیة شاھین من التفرد باسمھا، لما كانت إال كأي واحدة من زمیالتھا علیة أو 

. لذا فإنھا ترفضھ وال تعترف بھ وكأنھ لیس اسمھا، تقول الراویة: "بھیة یرن االسم في أذنھا 30مرقمات أو معنونات أو مبطقات"

  .31غریباً كاسم واحدة غیرھا.."

"بھیة شاھین" إلى "بھیة یاسین" بعد الزواج، تقول الراویة: ولما لم تكن تعترف باسمھا فإنھا لم تنزعج حین تحّول اسمھا من 

"وانتقلت ملكیة بھیة شاھین من محمد شاھین إلى محمد یاسین لكن أحداً من الرجلین لم یدرك بعد أنھا لیست بھیة شاھین، وبالتالي ال 

  .32یمكن أن تصبح بھیة یاسین"

كلیة الطب التي دخلتھا بإرادة والدھا، وتترك زوجھا الذي أرغمت على وتستمر "بھیة" في رفض كُّل ما ھو مفروض علیھا، فتترك 

الزواج منھ في لیلة الزفاف حتى تلحق الفضیحة بأھلھا فتتخلص من قیودھم "فالفضیحة وحدھا ھي التي تنقذھا ھي التي تجعل الجمیع 

  .33میھا"یلفظونھا، وھي ترید أن تلفظ أن تصبح بغیر أب وبغیر أم وبغیر أسرة تظلھا أو تح

                                                             
25  (El- Saadawi, 1975, p. 14). 

26  (El- Saadawi, 1975, p. 65). 

27  (Kristeva, 1982, p. 3). 
28  (El- Saadawi, 1975, p. 64). 

29  See: (El- Saadawi, 1975, pp. 24-25). 

30  (Tarabichi, 1987, p. 20). 

31  (El- Saadawi, 1975, p. 19). 
32  (El- Saadawi, 1975, p. 113). 

33  (El- Saadawi, 1975, p. 116). 
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ً من أن تكون فرداً داخل ھذه  والناس في المجتمع في نظر "بھیة شاھین" قطعان تنطمس داخلھا ھویة الفرد. وتعیش "بھیة" رھابا

ً "لبھیة شاھین" ً وخانقا . لذا نجدھا ترسم لآلخرین صوراً كاریكاتوریة وتصفھم 34القطعان بحیث یشكل رھاب القطیع إحساساً طاغیا

عن مكانتھم اإلنسانیة وتجعلھم في صفوف الحیوانات فتصفھم بالقطعان والزواحف وأسراب البط والنمل والدود..  أوصافاً تنزل بھم

وھذه القطعان تتشكل من قطیع البنات وقطیع األساتذة وقطیع الطلبة والطالبات وقطیع رجال العائلة وقطیع األزواج وقطیع 

  ده جمیعاً فال تمیز أحدھم عن اآلخر. الموظفین.. وكل قطیع یحمل سمات ینطبع بھا أفرا

. ویعتبر ھذا القطیع أشد القطعان دونیة في نظرھا. 35وأشد ھذه القطعان تھدیداً لوجود "بھیة" المتفرد، وتنمیطاً لھا ھو قطیع اإلناث

وأمھا كانت تضربھا على  . 36وھي نظرة تشكلت لدیھا من نظرة المجتمع لإلناث. فوالدھا "كان یتمنى في قرارة نفسھ لو لم تكن بنتاً"

یدیھا إذا كشفت عورتھا، وكانت تمتلئ رعباً إذا رأتھا تقفز خشیة أن یتمزق غشاء البكارة. وبما أنھا فتاة، فقد كانت موضع شك دائم 

و "حین كانت تقف في الشرفة لتستمتع بأشعة الشمس یتصور أبوھا أنھا تطل على الجار األصلع، وحین تتأخر أو تشرد أو ترسم أ

  .37تفكر أو تستحم أو تنظر في المرآة فالسبب واحد وھو الرجل"

لذا كانت ردّة فعل "بھیة" تجاه ھذا التنمیط عنیفة، فلم تكن تتصرف أو تتحرك كسائر الفتیات، فكانت تدب على األرض بقدمیھا 

كة الدودیة الغریبة تدرك أنّھن من وتفصل بین ساقیھا في خطواتھا ".. وحین ترى زمیالتھا یسرن بسیقانھن الملتصقة بتلك الحر

  . وكانت تخالفھّن في نظراتھا الحادة ووقفتھا الخاصة الممیزة وثیابھا التي ال تشبھ ثیابھّن.38فصیلة وھي من فصیلة"

نھا وكرھت "بھیة" أنوثتھا المفروضة علیھا، والتي ھي وسیلة تنمیط لھا وإلغاء لتفردھا "كلمة أنثى حین تصل إلى سمعھا ترن في أذ

. وتتعامل "بھیة" مع أعضائھا الجنسیة بكراھیة مفرطة إذ " أصبحت تكره الیوم الذي تستحم فیھ خوفاً 39كالّسبة أو كالعورة العاریة"

. ویبلغ بھا األمر حدّ 40من أن یقع نظرھا على أعضائھا الجنسیة. وإذا وقع نظرھا علیھا رغم إرادتھا صوبت إلیھا نظرة كراھیة.."

ه األعضاء التي تربطھا بجنس اإلناث، تقول الراویة واصفة إیاھا: "لیس لھا جسم ولیس لھا أعضاء، بالذات تلك إنكار وجود ھذ

  .41األعضاء الجنسیة التي یمكن أن یثیرھا أو یحركھا واحد من الجنس اآلخر"

ن" ما ھو مفروض علیھا. وكأن وتمثل ردود الفعل ھذه تجاه األنوثة جزءاً من الممارسات الوجودیة التي ترفض بھا "بھیة شاھی

تحررھا من أنوثتھا ھو الذي یكشف من ذاتھا الحقیقة، ویظھر ھذا من خالل التوظیف المجازي لغشاء البكارة في قول الراویة: 

"أزاحت الحاجز الذي أمامھا، ومزقت الغشاء الذي یفصل بینھا وبین حقیقتھا، شفاف كالزجاج تماماً معرض للكسر عند أي حركة، 

  .42ي قفزة"وأ

وإذا كان إثبات الذات المتفردة الوجودیة، من خالل ما تقدم ذكره، وسیلة لخالص "بھیة" من أزمتھا الوجودیة، فإن التالشي من 

  الوجود ھو السبیل اآلخر لھذه الغایة كما ذكرنا من قبل. 

لوجودیة التي ظھرت بانفصالھا عن أمھا. ونلحظ ھذا ویتمثل ھذا الحل في عدّة أوجھ منھا العودة إلى الرحم إلى ما قبل بدایة األزمة ا

في عدّة مواضع في الروایة من ذلك قول الراویة: "...دفنت رأسھا في صدر أّمھا تتشممھا، وتبحث في جسدھا عن فتحة أو تجویف 

عنیف لألمان یرّج جسدھا یحتویھا، تكمن فیھ بعیدة عن العالم بعیداً عن القوى المتربصة بھا، تقبع كالجنین اآلمن، وحنین غریب 
43حنین للتكور داخل الرحم"

.  

                                                             
34  (Tarabichi, 1987, p. 12-13). 

  p.Saadawi -(El ,1975 , (116 :انظر سمات ھذا القطیع الكاریكاتوریة المنفرة 35

36  (El- Saadawi, 1975, p. 81). 

37  (El- Saadawi, 1975, p. 111). 
38  (El- Saadawi, 1975, 32. 

39  (El- Saadawi, 1975, 110. 

40  (El- Saadawi, 1975, 110, See: p. 81. 

41  (El- Saadawi, 1975, p. 69). 
42  (El- Saadawi, 1975, p. 83). 

43  (El- Saadawi, 1975, p. 134, See: p. 8). 
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وعلى صعید آخر، نجد "بھیة شاھین" مسكونة بھاجس الموت واالنتحار والعدمیة. فمنذ طفولتھا تراودھا "رغبة جامحة في العودة من 

خارجیة تفصلھ عما حولھ، حیث أتت، في الخروج من مجال الجاذبیة األرضیة، في أن تصبح بغیر جسد لھ ثقل ولھ سطح، ولھ حدود 

  .44رغبة جامحة في الذوبان كذرات الھواء في الكون، والتالشي الكامل الالنھائي"

وتراودھا أحالم الیقظة بھذا الھاجس أیضاً، حینما تسمع صراخاً وتطل برأسھا من الترام، وترى الجسد الممزق فوق القضبان، تحسن 

  .45ذا الدم األحمر فوق القضبان دمھا"أنھ جسدھا، وھذا الوجھ الشاحب ھو وجھھا. وھ

 ویمثل االنتحار اتحاداً لحلول أزمتھا الوجودیة، فمن جھة ھي ال ترید فقط أن تحیا بإرادتھا، وإنما ترید أن تموت أیضاً بإرادتھا، ومن

لإلحساس بالحیاة إلى حدّ جھة أخرى فإن الموت والفناء ھو الحل اآلخر لقلقھا الوجودي، لذا فقد كانت تجتاحھا "رغبة جارفة ملحة 

اقتراف جریمة قتل. في أن تقتل جسدھا بكامل وعیھا وإرادتھا. كانت تدرك أنھا لیست جریمة، إنما الجریمة ھي أن یقتل جسدھا بغیر 

  .46إرادتھا"

ن، تقول الراویة: والرغبة في القتل ال تقف لدى "بھیة" عند قتل ذاتھا، بل تتجاوزھا للتفكیر في ارتكاب جریمة قتل في حق اآلخری

. والقتل ھا 47"كانت قادرة في تلك اللحظة على اقتراف جریمة قتل، بل إن شیئاً لم یكن یخمد النار المتأججة في نفسھا إال جریمة قتل"

على أن ھنا ھو وسیلة إلثبات الذات المستقلة، إذ یعرف العدوان في علم النفس على أنّھ "نوع من الطاقة النفسیة التي تساعد اإلنسان 

یمیز نفسھ كفرد مستقل، بمعنى آخر إنھ الدافع وراء رغبة اإلنسان في تأكید ذاتھ أو الرغبة في القوة أو الرغبة في أن یصبح اإلنسان 

  .48فرداً مستقالً ومنفصالً عن اآلخرین"

ن أزمتھا الوجودیة بأي طریقة: وما تقدم ذكره یؤكد ما ذھبنا إلیھ من أن الھم الوحید الذي كان یؤرق "بھیة شاھین" ھو التخلص م

  التمیز والتفرد، أو الفناء والتالشي، أو كالھما معاً. 

ویتّحدُ ھذان الحالن الوجودیان في ثالثة عناصر ظھرت في حیاة "بھیة شاھین": "سلیم إبراھیم" ومكان سكنھ في جبل المقطم 

  والتظاھرة الثوریة. 

ً للوجودیة التي تبحث عنھا "بھیة" إذ إن العمل الثوري الذي یقوم بھ یمثل سلوكاً یمثل "سلیم إبراھیم" الشاب الثوري تجسیداً ح قیقیا

ً متمرداً على السائد والمفروض. فتجد فیھ "بھیة" ذاتھا التي تبحث عنھا "كانت ترى في عینیھ صورة نفسھا الحقیقیة،  وجودیا

ینیة تقول الراویة: "حینما تحركت عیناه أمام عینیھا أحّست أنھ . ویصبح لھا وجود مادّي حقیقي تحت ع49وحركتھا إلیھ تؤكد حریتھا"

  .50یراھا، وأنھا ألّول مرة تصبح مرئیة بعیني آخرین غیر عینیھا"

ً علیھا ولكونھ یربطھا، بتاء التأنیث فیھ، بقطیع اإلناث، یصبح لھ وجود آخر في عالم  واسمھا الذي كانت ترفضھ باعتباره مفروضا

ین ینادیھا بھ "سلیم"، تقول الراویة: "لقد أصبح اسمھا شدید الخصوصیة، لیس كاسم بھیة، أیة بھیة، ولكنھا ھي التفرد والوجودیة ح

. وكذلك أعضاؤھا الجنسیة التي كانت تكرھھا ألنھا تربطھا بعالم 51بالتحدید، ھي دون اآلخرین، دون المالیین بكیانھا الخاص..."

مجتمع لھا، ھذه األعضاء التي ألغت "بھیة شاھین" وجودھا، تظھر فعلیا ألّول مّرة عند "بھیة" النساء، وألنھا كانت سبباً في تنمیط ال

عقب اللقاء الجنسي األول "بسلیم"، إذ لم تعد ھذه األعضاء سبباً في تنمیط اآلخرین لھا، ولكنھا أصبحت وسیلة تحقق بھا وجودیتھا 

  ان الحقیقي في نظرھا. بالممارسة الجنسیة المنبثقة عن وعي وإرادة مع اإلنس

یة: وإذا كان "سلیم إبراھیم" النموذج الذي یمثل التمیز والتفرد "لبھیة"، فھو في الوقت ذاتھ یمثل كینونة للفناء والتالشي، جاء في الروا

  .52"قالت بصوت خافت ضّمني بكل قوتك حتى... لكنھا توقفت ولم تكمل. كانت ترید أن تقول: حتى یتوقف النبض"

                                                             
44  (El- Saadawi, 1975, pp. 7-8, See: p. 75). 

45  (El- Saadawi, 1975, p. 20). 

46  (El- Saadawi, 1975, pp. 49-50). 
47  (El- Saadawi, 1975, p. 129). 

48  (El- Saadawi, 1991, p. 98). 

49  (El- Saadawi, 1975, p. 113). 

50  (El- Saadawi, 1975, p. 35). 
51  (El- Saadawi, 1975, p. 42). 

52  (El- Saadawi, 1975, pp. 47-48, See: p. 74). 
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عنصر الثاني فھو جبل المقطم حیث یسكن "إبراھیم"، فھو من جھة رمز للتفرد والتمیز ونلحظ ھذا في االقتباس التالي: "لم تكن وأما ال

أتت إلى ھذا المكان من قبل، ولم تكن مشت فوق شارع یصعد فوق جبل كما تمشي اآلن. كانت حیاتھا تسیر في خط أفقي مستو. بیتھا 

ود أربع درجات، والترام تركبھ بصعود درجة أو درجتین. والمشرحة في الدور األرضي، والمدرج في الدور األرضي تدخلھ بصع

  .53یرتفع عن فناء الكلیة بثالث درجات، وأقصى ما تصعده ھو ست درجات لتصعد إلى المعمل"

طویلة ممدودة، ومن فوقھا  ومن جھة أخرى ھو رمز للفناء والزوال، جاء في الروایة: "أصبح الشارع بارزاً من بطن الجبل كذراع

شریط السماء المحصورة بین الجبل والمباني كالذراع الثابتة، ذراعان ضخمتان كذراعي اإللھ الخرافي منفرجتان أمامھا ككفي القدر، 

  .54ممدودتان تنتظران استدارة جسدھا نحوھما، عن یقین كانت ترید أن تستدیر وتلقي نفسھا بین الذراعین الممدودتین"

العنصر الثالث فھو التظاھرة الثوریة التي اشتركت بھا "بھیة شاھین". والمبدأ الثوري الذي تمثلھ التظاھرة ھو مبدأ وجودي. وأما 

وھنا یأخذ مفھوم القطیع بعداً وجودیاً، فانضمامھا إلى ھذا القطیع لم یكن قسریاً بل بمحض إرادتھا. وھذا القطیع ھو القطیع الوجودي 

ي الذي كان المجتمع یزج "بھیة" فیھ. ومن جھة أخرى یحمل ھذا العنصر الصورة األخرى للخالص من التأزم ال القطیع التنمیط

الوجودي وھو التالشي والفناء، تقول الراویة واصفة إحساس "بھیة" في المظاھرة: "إحساس غریب بالذوبان في الكون الضخم، في 

  . 55من كل، ویذوب في كل ما حولھ كقطرة ماء في بحر، وذرة ھواء في الجو" الجسد الالنھائي الممتد، في أن یصبح اإلنسان جزءاً 

ً خارجیة فقط بل كانت تصارع امرأة أخرى في داخلھا ھي "بھیة  ویبقى أن نقول إن "بھیة شاھین" الوجودیة لم تكن تشن حربا

صول البنات، واسمھا في كشوف البنات، التاء شاھین" المنّمطة. تلك التي "دائما تجد نفسھا بین البنات في مدارس البنات، وفي ف

57. وھي "طالبة الطب المجدّة، حسنة السیرة والسلوك"56المربوطة مضافة على اسمھا تربطھا بقوائم البنات كاللحام الجلدي"
"ذات  

. وھي 58كصفحة ماء" الصوت المطیع المؤدب والنظرة الھادئة الوادعة التي ال تنظر إلى األشیاء وإنما تترك األشیاء تنعكس علیھا

. وما إلى ذلك من 59"الضائعة في بحر التشابھ الممیت وجھھا یصبح كوجھ زمیالتھا ال فرق بین بھیة أو علیة أو سعاد أو إیفون"

  صفات نمطیة. 

لروایة، وأما "بھیة شاھین" الوجودیة، فھي تلك التي تعرفنا علیھا فیما سبق. ویدور صراع طویل بین ھاتین الشخصیتین على مدار ا

كّل منھما تسعى إلى إلغاء األخرى. ونضرب على ھذا الصراع بعض األمثلة، فحین دعا "سلیم" "بھیة" إلى بیتھ وقفت على مفترق 

طرق، طریق یؤدي إلى بیتھا وما یعنیھ من حیاة رتیبة نمطیة، وطریق آخر یقود إلى "بیت سلیم" في جبل المقطم وما یعنیھ من إرادة 

ور الصراع ھا ھنا بین الشخصیتین وتنتصر "بھیة" النمطیة وتقرر العودة إلى البیت. وفي البیت یعود الصراع من وحریة وتفرد. ید

جدید وتكون الغلبة "لبھیة" الوجودیة بإرادتھا الحرة لعمل ما ترید دون أي اعتبار آخر فتقرر الذھاب إلى بیت "سلیم" وھناك تعود 

ألخرى، فترفض ممارسة الجنس مع "سلیم" على الرغم من أن كل المؤشرات تدل على أن اللقاء "بھیة" النمطیة إلى مقاومة "بھیة" ا

بینھما كان لغایة جنسیة، إذ یمر في خیالھا ردّة فعل والدھا وأسرتھا وأقاربھا على ھذا األمر وحجم الفضیحة التي ستلحق بھم لذا 

على استعداد ألن تدفع عمرھا كلّھ من أجل أن تدفع عن أبیھا ھذه "ارتجفت الرجفة ذاتھا التي تحدث في األحالم وأیقنت أنھا 

. إال أن "بھیة" الوجودیة تقاوم رغبة الشخصیة األخرى وتقیم العالقة الجنسیة مع "سلیم" برغبتھا وإرادتھا الحرة. 60الصدمة..."

أن ھذا یكون آخر ظھور لھا. إذ تشكل تجربة العمل وتعود "بھیة" النمطیة إلى الظھور فتغادر ذلك المكان وكأنھا قد ارتكبت ذنباً. إال 

الثوري بكل معطیاتھا الوجودیة الرافضة للسائد والمفروض، الضربة القاضیة، للجانب النمطي القطیعي في شخصیة "بھیة". لذا نجد 

  .61أن "بھیة" الوجودیة تجیب الشرطي في السجن حین سألھا: أنت بھیة شاھین؟ بقولھا على الفور: ال"

ذلك نجد أن األزمة الوجودیة عند "بھیة شاھین" تنتھي بإثباتھا لذاتھا الحرة الوجودیة. وكما انتصرت الشخصیة الوجودیة في "بھیة وب

  شاھین" في حربھا الخارجیة، فإنھا تنتصر في صراعھا الداخلي على أخراھا المنمطة.

                                                             
53  (El- Saadawi, 1975, p. 44). 

54  (El- Saadawi, 1975, p. 62). 

55  (El- Saadawi, 1975, p. 92). 
56  (El- Saadawi, 1975, p. 4). 

57  (El- Saadawi, 1975, p. 36). 

58  (El- Saadawi, 1975, p. 37). 

59  (El- Saadawi, 1975, p. 18). 
60  (El- Saadawi, 1975, p. 70). 

61  (El- Saadawi, 1975, p. 103). 
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جاه الوجودیة، حیث إن ھذه الوجودیة التي تقدمھا نوال السعداوي وتجدر اإلشارة إلى تعلیق جورج طرابیشي الالفت على ھذه الرؤیا ت

ً بمقدار ما كانت وسیلة. ومن جھة أخرى فإنھ من  من خالل شخصیة "بھیة شاھین" ھي وجودیة مشوھة. فھي أوالً لم تكن ھدفا

یعني أنھا لم تكن فعالً وإنما ردّ  المالحظ أن سلوكات "بھیة شاھین" الوجودیة كانت تقوم على مخالفة كّل ما ھو مفروض ونمطي. ما

فعل على أفعال المجتمع من ھنا نجد أن "بھیة شاھین" في كال الحالتین كانت من صناعة المجتمع، فالمجتمع الذي صنع "بھیة 

  . 62شاھین" النمطیة بصورة مباشرة ھو ذاتھ الذي صنع "بھیة شاھین" الوجودیة بصورة غیر مباشرة

  ایة "الغائب"شخصیة "فؤادة" في رو22. 

 تمثل "فؤادة" بطلة روایة "الغائب" نموذجاً آخر للمرأة المأزومة وجودیاً، تلك األزمة الوجودیة التي تعاني منھا المرأة حین تسعى إلى

إثبات ذاتھا في الحیاة الواقعیة العملیة التي طالما أقصیت منھا ووضعت على ھامشھا حین كانت تعیش في كنف الرجل. إن خروجھا 

لى ھذه الحیاة أشبھ ما یكون بخروج العبد إلى الحریة دون أن یملك أدنى خبرة في حیاة الحریة، فیؤثر نار العبودیة على جنة الحریة إ

  التي ال یعرف التكیف معھا. 

ل. فمنذ أن تبدأ ھذه األزمة الوجودیة عند "فؤادة" بخروجھا من الحیاة في كنف الرجل إلى حیاة االستقالل التي لم تعھدھا من قب

أبصرت "فؤادة" النور كانت تعیش في كنف والدھا، وما إن غیبھ الموت عن حیاتھا، حین كانت في الثانویة العامة، حتى دخلت تحت 

مظلة رجل آخر ھو "فرید" الشاب الثوري الذي أحبتھ في المرحلة الجامعیة. كان "فرید" یمثّل "لفؤادة" عالمھا ُكلّھ، ولم یكن عندھا 

ار ألي شيء خارج ھذا العالم، ولم یكن ألزمتھا الوجودیة أي ظھور حین كان موجوداً" كان فرید موجوداً، وكانت حیاتھا ھي أي اعتب

إن "فؤادة" في الحقیقة لم تكن موجودة في ظل وجود "فرید" فقد كان یكفیھا األلم،  .63حیاتھا، ولكن فرید كان یجعل ُكّل شيء محتمالً"

ل لھا كل شيء، جاء في الروایة: "كان فرید یمتص آالمھا وأحالمھا وتصبح معھ بغیر آالم وال أحالم. تصبح ویتجسد فیھ حلمھا ویمث

  .64معھ فؤادة أخرى غیر التي ولدتھا أمھا. فؤادة بغیر ماض أو مستقبل. فؤادة التي تعیش لحظتھا ویصبح ھو كل لحظتھا"

لوجودیة تلك األزمة التي ترجع إلى كونھا ترید أن تبني وجودھا الحقیقي وبغیاب "فرید" المفاجئ تبدأ رحلة "فؤادة" مع أزمتھا ا

المستقل عن الرجل، إنھ والدة جدیدة لھا، إال أنھ غیر والدتھا األولى من أمھا، إذ علیھا أن تتحمل بنفسھا آالم المخاض والوضع لتلد 

  نفسھا من جدید. 

من أین لھا أن تعرف نقطة الصفر في ھذا العالم الذي تدخلھ ألول مّرة "إنھا لقد كان على "فؤادة" أن تبني وجودھا من الصفر. لكن 

. لذا نجدھا تدخل في حالة من التیھ، تتحرك 65ال تعرف شیئاً، إنھا ال تعرف أبسط األشیاء. ال تعرف البدیھیات وال تتعلم من التكرار"

"وجدت قدمیھا تسرعان الخطى كأنھا ذاھبة لتلحق بموعد  مغمضة العینین ھائمة على وجھھا بغیر ھدف وال غایة، تقول الراویة:

. وتقول أیضاً: "وجدت نفسھا في 66ھام، ولم یكن ھناك موعد ھام أو غیر ھام، لم یكن ھناك أّي شيء، ولم تكن تعرف إلى أین تسرع"

ً على وشك التحرك، فقفزت فیھ دون أن تعرف رقمھ" قول طرابیشي: "ال یمكن . وفي ھذا ی67شارع الدقي الفسیح، ورأت أتوبیسا

لقارئ روایة الغائب إال أن تسترعي انتباھھ كثرة ما یرد فیھا من جمل فاعل الفعل فیھا ھما القدمان "توقفت قدماھا عن محطة 
ً تتكرر 118)، "اقتربت قدماھا من باب المطعم" (ص42) "ظلت قدماھا تسیران في الشارع" (ص8األتوبیس" (ص ). ولھذا أیضا

) 33سھ الجمل التي تقع فیھا المفعولیّة على النفس كما في الصیغ التالیة: "ووجدت فؤادة نفسھا تسیر في شارع النیل" (ص بالتواتر نف

  .68)..."19"ووجدت فؤادة نفسھا في البیت" (ص

م، أنثى، من موالید لقد تبین "لفؤادة" أن حیاتھا بال ھدف ومن ثمة فھي بال قیمة. إن وجودھا أو عدمھ سیان "من ھي؟ فؤادة خلیل سال
مركز شباط، ماذا یمكن أن یحدث للعالم لو أنھا سقطت تحت عجالت األتوبیس؟ ... لن یحدث  3125098الصعید، ورقم البطاقة 

  .69شيء"

                                                             
62  (Tarabichi, 1987, pp. 21-22). 

63  (El- Saadawi, 1987, p. 88). 
64  (El- Saadawi, 1987, p. 8). 

65  (El- Saadawi, 1987, p. 36, See: pp. 37,49). 

66  (El- Saadawi, 1987, p. 16). 

67  (El- Saadawi, 1987, p. 24). 
68  (Tarabichi, 1984, p. 134). 

69  (El- Saadawi, 1987, pp. 24-25). 



516 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2020.S7 (October) 

The existential angst woman in Nawal El-Saadawi’s Novels / M. H. M. Abdel Qader (pp. 504-520) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Address 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

وعلى ھذا األساس، فإنھ یتوجب على "فؤادة" إن أرادت أن تجعل لحیاتھا قیمة وأن تنشئ كیانھا المستقل الفرید، أن تتخلص أوالً من 

العوامل التي تلغي وجودھا وتطمس شخصیتھا وتقتل طاقاتھا. ومن ثم أن تتمسك بعناصر تفردھا وتمیزھا لتؤسس علیھا وجودھا 

  المستقل المتفرد. 

لقد أدركت "فؤادة" أن العامل األھم الذي یقف حائالً بینھا وبین تمیزھا ھو عملھا في وزارة الكیمیاء الحیویة، إنھا تعمل في ھذا 

منذ ست سنوات كباحثة كیمیائیة دون أن تنجز بحثاً واحداً. كل ما كانت تعملھ ھو التوقیع على دفتر الحضور والمغادرة. لقد  المكان

  .71وبأنھا كالقبر 70كان عملھا ھذا یجعل طاقاتھا حبیسة داخلھا. فنجدھا تصف الوزارة باألرض الملغمة

نحو تحقیق ذاتھا، ھي العمل على التخلص من ھذه العقبة. فأخذت تتغیب عن  من ھنا كانت الخطوة األولى في حیاة "فؤادة" الجدیدة

الوزارة وتتھرب من الدوام غیر أنھا فشلت في اتخاذ قرار حاسم بترك العمل فیھا. لقد فشلت في أن تتقیأ ھذا الكیان الذي یقتل 

  .72وجودھا

ي عملھا بالوزارة، االنتكاسة األولى التي تصیب "فؤادة" ویشكل فشلھا ھذا في التخلص من عنصر التنمیط وطمس الذات المتمثل ف

  في طریقھا نحو تحقیق ذاتھا المستقلة المتفردة. 

وتنتقل "فؤادة" إلى المرحلة الثانیة من سعیھا إلثبات تفردھا، وذلك بالبحث في حیاتھا عن أسس تقیم علیھا وجودھا المتفرد. ولكن أّي 

ة" في حیاتھا السابقة التي لم تكن سوى حیاة وھمیة في ظل الرجل؟! لذا نجدھا توھم نفسھا بأنھا مقومات للتفرد یمكن أن تجدھا "فؤاد

إنسانة متفردة وممیزة. وتبني ھذا الوھم على مجموعة من الركائز الواھیة التي تعمل على تضخیمھا وإقناع نفسھا بھا وھي تعلم أنھا 

  قال. ركائز متھالكة، غیر أن الغریق یتعلق بقشھ، كما یُ 

ً في 73أول ھذه الركائز ھو إحساس والدتھا بأنھا فتاة عبقریة مثل "مدام كوري" ً عظیما ، وتعویلھا علیھا بأنھا ستخترع اختراعا

. ومع أنھا كانت تعلم 74الكیمیاء، إذ طالما دعت لھا قائلة: "ربنا یفتح علیك یا فؤادة یا بنتي وتخترعین اختراعاً عظیماً في الكیمیاء..."

  إال أنھا أقنعت نفسھا بھا.  75ذه الركیزة متھالكة إذ "ماذا كانت تعرف أمھا عن الكیمیاء؟... ماذا كانت تعرف عن االختراع؟"أن ھ

. وقد أقنعت فؤادة 76وثاني ھذه الركائز ھو إطراء قالتھ مدرسة الكیمیاء لھا في زمن غابر: "فؤادة شيء آخر غیر باقي بنات الفصل"

الرغم مع أنھا ال تملك دلیالً واحداً علیھ. تقول الراویة: "كان یخیّل إلیھا أن ھذه الثقة ُكلّھا متجھة إلیھا ھي  نفسھا بھذا التمیز على

  .77وحدھا دون بنات الفصل، لماذا؟ .. .ھذا ما لم تكن تعرفھ بالضبط، لم تكن ھناك دالئل مادیة علیھ، ولكنھا كانت تحسھ...."

د تمكنت في أحد األیام من اكتشاف غاز جدید، إال أن مساعد المعمل في المدرسة طردھا من ویضاف إلى جانب ھذا ظنّھا أنّھا ق

المعمل وتخلص من تلك المادة التي كانت تظنھا غازاً جدیدا، لذا أحست أنھا قادرة على الوصول إلى االختراع العظیم الذي كانت 

  دیوم. تحلم بھ أمھا، وأنھا ستكون مثل المرأة التي اكتشفت غاز الرا

 وآخر ھذه الركائز، عبارة غزل كان یقولھا "فرید" لھا: "إنھ یرى في عینیھا شیئاً ما، وشیئاً ال یراه في عیون األخریات، شیئاً یمیزھا

. ومع أنھا كانت تدرك أن ھذه العبارات محض مجامالت، یدل على ذلك قول الراویة: "ونھضت من جوار التیلفون 78عن النساء"

. مع ھذا تقنع نفسھا 79رآة، ونظرت في عینیھا... لم یكن ھناك شيء ما، إنھا لم تره یطل من شيء، فرید كان یكذب"وسارت إلى الم

بوھم الفرادة والتمیز وأنھا "لیست واحدة من المالیین، إنھا لیست كتلة بشریة تتحرك، إنھا ال یمكن أن تعیش وتموت فال یحدث للعالم 

  .80أي تغییر"

                                                             
70  (El- Saadawi, 1987, p. 11). 

71  (El- Saadawi, 1987, p. 15). 
72  (El- Saadawi, 1987, pp. 6-7). 

73  (El- Saadawi, 1987, p. 25). 

74  (El- Saadawi, 1987, p. 17). 

75  (El- Saadawi, 1987, p. 17). 
76  (El- Saadawi, 1987, p. 28). 

77  (El- Saadawi, 1987, p. 27). 

78  (El- Saadawi, 1987, p. 5). 

79  (El- Saadawi, 1987, p. 6). 
80  (El- Saadawi, 1987, p. 25). 
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"فؤادة" نحو إثبات وجودھا المتمیز المتفرد. لكّن ھذه األسس الواھیة من شأنھا أن تترك أثرھا على ما یُبنى  من ھذه األسس تنطلق

 81علیھا. وھذا ما حصل بالضبط. إذ نجد "فؤادة" في بادئ األمر تسعى إلى إثبات ذاتھا من خالل سلوكات ساذجة ذات قشرة وجودیة

التفرد والتمیّز حین تطّل من شرفة معملھا في الطابق الثاني عشر على مدینة القاھرة، وتوھم "فؤادة" نفسھا بأنھا تسیر في طریق 

فتراھا صغیرة دقیقة بكل من فیھا من أناس وشوارع وحافالت وتحس "بلذة غریبة إزاء ھذا التصغر الواقعي لكل شيء في حیاة ما 

ً ووزنا بالنسبة لما تراه عدا نفسھا، فقد كانت ھي ھي، بحجمھا المألوف، ووزنھا العادّي تقف  في النافذة، بل لعلّھا زادت حجما

  . 82تحتھا"

  ھ. ویصبح إنشاء المعمل الكیمیائي وسیلتھا العملیة لتحقیق وجودھا، فتنشئھ وُكلّھا أمل أن یشھد ھذا المكان اكتشافھا العظیم الذي تحلم ب

ن تكون الفتاة التي تحلم أن تكون، وأنھ ما من موقع أفضل لھا لقد كانت "فؤادة" مدركة أن ما تقوم بھ ھو ضرب من العبث، وأنھا ل

من أن تكون تحت عباءة الرجل. لذا نجد "فؤادة" طوال رحلتھا ھذه نحو تحقیق ذاتھا المستقلة الفریدة تنزع بجموح نحو العودة إلى 

تردد مراراً وتكراراً على المطعم الذي كنف "فرید" . فتظل تبحث عنھ بطریقة مرضیّة، وال یمر یوم دون أن تتصل على ھاتفھ، وت

و كانا یلتقیان بھ دائما، وتذھب إلى بیتھ، وتراه في أحالمھا، ویبلغ بھا األمر حدّ االستئناس بمتعلقاتھ، فقد كانت تأنس بجرس ھاتفھ فھ

ً إلى "ینبعث من تلفون فرید، ویرن في بیت فرید ویرتطم بمكتب  فرید.. .ویصطدم بالكنبة الكبیرة التي كثی راً ما تمددا فوقھا جنبا

. 84. وتثلج رائحة الیاسمین صدرھا "فرائحة الیاسمین كان لھا معنى لقائھا بفرید"83جنب، ویحرك الھواء الذي تنفساه معاً وزفراه معاً"

تلك العادة  وتظل "فؤادة" مسكونة بصورة "فرید" تبحث عنھا في وجوه المارة وكثیراً ما تصورت بعضھم بأنھم ھو حتى "لقد أدمنت

  .85الغریبة"

ومع الوقت یتبین لھا فشل مشروعھا الوجودي: المعمل الكیمیائي الذي لم یكن أكثر من مختبر لتحلیل الدم والبول والبراز، فلم یقصده 

غیّر أحد من الزبائن، وأنابیب االختبار فیھ فارغة. ومن جھة أخرى تفشل في الوصول إلى االختراع العظیم أو االكتشاف الذي سی

التاریخ. وفي كّل مّرة ترتدي فیھا المریول األبیض وتتأھب للعمل من أجل الوصول  إلى االختراع العظیم الذي تتوھمھ تجد أنھا ال 

. لقد  تحّول ھذا المشروع الوجودي إلى مصیدة "یتصید عجزھا، یتصید جھلھا، یتصید الصمت والالشيء في 86تصل إلى شيء

  .87رأسھا"

ً تبد ً فشیئا أ "فؤادة" توقن بأن تفردھا واستقاللھا لم یكونا إال وھما كبیراً أقنعت بھ نفسھا. فنجدھا تعري تلك الدعائم التي خلقت شیئا

عندھا ھذا الوھم فتكشفھا على حقیقتھا بأنھا واھیة وغیر منطقیة. جاء في الروایة: "أتكون الكیمیاء ھي السبب؟ ... ولكن أھي الوحیدة 

أتكون مدام كوري ھي السبب؟ ولكن أھي الوحیدة التي سمعت بمدام كوري؟ أتكون مدّرسة الكیمیاء؟ إنھا ال التي درست الكیمیاء؟ 

ً منذ تركت المدرسة. أتعلق حیاتھا على كلمة قالتھا امرأة مغمورة؟ أتكون أّمھا؟ ولكن  تعرف عنھا شیئاً. إنھا لم تسمع عنھا شیئا

  88دران البیت؟... أیكون فرید؟ .. ولكن أین ھو فرید؟"أتعرف أمھا شیئاً عن العالم الواسع خارج ج

غیر أن "فؤادة" بنرجسیتھا المتضخمة لم تكن لتقبل ھذا الفشل بسھولة. فنجدھا تُسقط فشلھا وخواءھا الداخلي على العالم الخارجي من 

وراء االتوبیسات ویقذفون بأنفسھم ذلك ھذا المشھد من الروایة: "وتلفتت حولھا تنظر إلى الناس باستخفاف وھم یھرلون الھثین 

داخلھا أو خارجھا كالعمیان ... لماذا یجري كل ھؤالء الجھلة؟ .. ھل یعرف أي واحد منھم كیف نام لیلة أمس؟ ھل یعلم كل واحد 

یعني شیئاً منھم  أنھ لو سقط تحت العجالت ومات، أو أن األتوبیس كلّھ انقلب بھ وبكل من فیھ وغرق في النیل، ھل یعي أن ذلك ال 

  .89للعالم؟..."

وتأخذ "فؤادة" بإلقاء مسؤولیة فشلھا على غیرھا. أوالً على أمھا تقول الراویة: "كانت أمھا ھي السبب، ربما لو ولدت بغیر أم لعرفت 

لضیقتین في . وثانیاً على مساعد معمل الكیمیاء في المدرسة، جاء في الروایة: "ورأتھ وھو یزم عینیھ ا90كّل شيء من تلقاء نفسھا"

                                                             
81  See: (El- Saadawi, 1987, pp. 40-41). 

82  (El- Saadawi, 1987, p. 44). 

83  (El- Saadawi, 1987, p. 78). 

84  (El- Saadawi, 1987, p. 23). 
85  (El- Saadawi, 1987, p. 75). 

86  (El- Saadawi, 1987, p. 86). 

87  (El- Saadawi, 1987, p. 107). 

88  (El- Saadawi, 1987, p. 101). 
89  (El- Saadawi, 1987, p. 38). 

90  (El- Saadawi, 1987, p. 32, See: p. 68). 
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نظرة ساخرة فأشاحت بوجھھا بعیداً عنھ وخرجت تجري من المعمل، وظلت نظرتھ الساخرة تطاردھا وتعطلھا عن اكتشافھا فترة 

ً تلقي بالمسؤولیة على عملھا بالوزارة "كثیراً ما خطرت لھا أفكار، 91طویلة، وكانت تصرفھا عن فكرة االكتشاف الملحة" . وثالثا

من االكتشاف. ولكن كل شيء كان یضیع في تلك الحجرة المغلقة األبواب والنوافذ ذات المكاتب الكالحة الخاویة وكثیراً ما اقتربت 

.92والرؤوس الثالثة المحنطة"  

إال أن ھذه التبریرات ال تجدي نفعاً، وتجد "فؤادة" نفسھا أمام حقیقة فشلھا فتعترف بھ وتواجھ بھ نفسھا وتصف الراویة حالتھا في ھذه 

رحلة بقولھا: "إنھ الصمت المطبق في أعماق ذلك الجسد الممدود في عجز تحت الغطاء. الصمت وال شيء غیر الصمت. إنھ الم

عاجز أن یقول شیئاً. تلك الكلمات التي تخرج من شفتیھ لیست كلماتھ. إنھا أصداء متناثرة لكلمات سمعتھا من قبل ... ھل عرفت شیئاً 

. لم اإلصرار على إذن على الوھم؟... أال تأكل وتشرب وتبول وتنام كاآلخرین: لماذا ال تكون من ھذا أیھا الرأس المصمت؟ ..

.93كاآلخرین وتستقر وتھدأ وتقبل حیاتك كما ھي"..."  

ً إلى التفكیر بالموت كما فعلت "بھیة شاھین" في روایة "امرأتان في امرأة". جاء في  وقد دفعھا إحساسھا بالضیاع والفشل وجودیا

ایة: "وخبطت األرض بقدمھا: لماذا ال أتالشى!.. وكتمت أنفسھا لیكف الھواء عن الدخول والخروج من صدرھا، وضغطت بیدھا الرو

  .94على قلبھا لیكف عن الدق"

لقد أیقنت "فؤادة" أن الحیاة خارج عباءة الرجل قاسیة غیر محتملة. من ھنا نجدھا تدخل في عباءة الرجل الوحید في حیاتھا في تلك 

الفترة وھو "محمد الساعاتي" صاحب العمارة التي تضم معملھا. لقد كان "محمد الساعاتي" شخصیة منفرة على كل المستویات. فھو 

، وسیاسّي فاسد، وأكادیمي متسلق نشر ثالثة وسبعین بحثاً من صنع غیره لیحصل على الترقیات، على الرغم من كل 95كریھ المالمح

ف النقیض من صفات "فرید" الشاب الثوري الوسیم الذي أحبتھ، إال أنھا تجد فیھ خالصاً من تیھھا ھذه الصفات التي تقع على طر

  الوجودي. 

لقد حاولت "فؤادة" في بادئ األمر أن تقنع نفسھا بأن "محمد الساعاتي" ھو قدرھا الذي ال مفر منھ. تقول الراویة: "إلى أین تذھب! 

صمت والصفیر.. ال مفّر وال مھرب. المصیدة تفتح فكیھا وھي تدخل بینھما، وسیأتي كل مكان أصبح كالمعمل مصیدة للعجز وال

  .96الساعاتي بعد قلیل، سیأتي حتماً إلى المعمل أو إلى أي مكان، فقد عرف كل مكان ... سیأتي حتماً"

"كانت قد دخلت المعمل وارتدت  والحقیقة أن "الساعاتي" لم یكن قدرھا فقد كانت ھي التي تسعى إلیھ من ذلك ما تقولھ  الراویة:

ونجدھا تسمح لھ بأن  .97الفوطة البیضاء ووقفت وراء النافذة تتأمل الشارع وتراقب العربات كأنما تنتظره. كانت تنتظره فعال..."

  في الصحراء.  وتقیم معھ عالقةیوصلھا إلى بیتھا، وتذھب معھ إلى الھرم في نزھة، 

موت أّمھا وال یظھر "فرید"، تلجأ "فؤادة" إلى "الساعاتي" على الرغم من أنھا ال تطیقھ، إال وحین تفشل كل طموحاتھا الوجودیة وت

أنّھ یظل رجالً وفي كنفھ ستعود إلى حیاة االستقرار التي كانت تحیاھا في كنف أبیھا و "فرید". وھنا ویظھر بوضوح أن السعداوي 

  ة وجودیاً، بعكس النموذج الذي تقدمھ في روایة " امرأتان في امرأة".تقدم في روایة "الغائب" نموذجا سلبیاً للمرأة المأزوم

  النتائج

تناولت ھذه الدراسة مسألة المرأة المأزومة وجودیا في روایات نوال السعداوي. وقد انطلقت الدراسة من ثالثة تساؤالت ھي: ما ھي 

متھا نوال السعداوي في روایاتھا للنساء المأزمومات وجودیا. الوجودیة؟ وما صلة الوجودیة بقضایا المرأة؟ وما ھي النماذج التي قد

ولإلجابة على ھذه التساؤالت اعتمدت الورقة البحثیة منھج النقد الثقافي، وقسمت الدراسة إلى مبحثین رئیسیین: األول الوجودیة ویقدم 

ایا المرأة. والثاني: الشخصیات المأزومة وجودیا تعریفا عاّما بالوجودیة وأبرز أعالمھا ومفاھیمھا ویناقش أیضا صلة الوجودیة بقض

  في روایات نوال السعداوي، ویتضمن دراسة شخصیتین في عملین روائیین. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج فیما یلي بیانھا.

                                                             
91  (El- Saadawi, 1987, p. 27). 
92  (El- Saadawi, 1987, p. 84). 

93  (El- Saadawi, 1987, pp. 102-103, See: p. 88). 

94  (El- Saadawi, 1987, p. 114). 

95  See: (El- Saadawi, 1987, pp. 55-57,96,112,126). 
96  (El- Saadawi, 1987, p. 107). 

97  (El- Saadawi, 1987, p. 108). 
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جودیة لم یبصر النور إال أن مصطلح الو ترجع جذور الفلسفة الوجودیة إلى القرن التاسع عشر لدى الفیلسوف الدنماركي كیركیغارد،

. وتعتبر الوجودیة إحدى التیارات الفلسفیة التي حتى فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة لدى الفیلسوف الفرنسي جان بول سارتر

 صبّت اھتمامھا على اإلنسان وانحازت لھ فعال وشعورا مؤكدة على فردانیتھ. وعلى الرغم أن التصور العام للوجودیّة مرتبط بفكرة
واألصالة تعني من منظور   Authenticityالحریّة من كل القیود المفروضة مسبقا إال أّن جوھر الوجودیة مرتبط بفكرة األصالة 

وجودّي أن أفعال اإلنسان یجب أن تكون نابعة من معتقداتھ ومشاعره بغض النظر عن أي اعتبارات خارج الفرد. وتعتبر األزمة 
الركیزة األساسیة للوعي الوجودي. والقلق الوجودي ھو ما یصیب اإلنسان عندما  Existential angstالوجودیة أو القلق الوجودي 

  یواجھ العالم بمنظوماتھ ویشعر بعبثیتھا وسیطرتھا علیھ. ومن ھذه النقطة ینطلق اإلنسان لتحقیق ذاتھ ووجوده.

ما صلة الفلسفة الوجودیة بالمرأة،فمنذ أن فرض الرجل سیطرتھ على المرأة في عصور موغلة في القدم وأصبح ھو السید واآلمر وأ

والناھي والمشرع.. تحولت المرأة إلى مخلوق سلبي غیر فاعل وإنما مستجیب ومنفعل. حیث أخذت األنظمة الذكوریة في رسم 

  ي لھا وما ال ینبغي. مصیر المرأة وأنماط حیاتھا وما ینبغ

فالسواد األعظم من األنظمة والمؤسسات التي تكونت عبر التاریخ، إن لم یكن كلھا، كانت تدار من قبل الرجل وھو الذي یصنع 

قوانینھا وأسسھا. وما كان على المرأة ، بصورة عامة، إال أن تخضع لھذه المؤسسات باعتبارھا تابعة ومنفذة لقوانینھا. سواء مؤسسة 

و ألسرة أو الدولة أو الدین أو العمل أو التعلیم أو اإلبداع أو العلوم. وھذا یدّل على أن المرأة عبر التاریخ الذكوري لم تكن حاضرة أا

موجودة، بل كانت تعیش في واقع لیس من صنعھا الخاص. وبناء على ھذا ما تقدم فإنھ من الضروري أن تحتل القضیة الوجودیة 

  ردة المستقلة مكانة مھمة في نظر الحركة النسویة.وإثبات الذات المتف

وتقدم نوال السعداوي في روایاتھا نموجین مختلفین من الشخصیات النسائیة المأزومة وجودیا: النموذج األول تمثلھ شخصیة "بھیّة 

  شاھین" في روایة "امرأتان في امرأة"، والنموذج اآلخر تمثلھ شخصیة "فؤادة" في روایة "الغائب". 

تعاني "بھیة شاھین" بطلة روایة "امرأتان في امرأة" من أزمة وجودیة تتمثّل في أنھا تعاني من سلب إلرادتھا في مختلف مراحل 

من ھنا تسعى "بھیة" للتخلص من قلقھا الوجودي من خالل سبیلین  حیاتھا من قبل األشخاص المحیطین بھا والمجتمع على حدّ سواء.

ا المتفردة الحرة الوجودیة، وذلك برفض كّل أشكال التنمیط المفروضة علیھا من الخارج، وكذلك بمحاربة اثنین: األول: إثبات ذاتھ

شخصیتھا المنّمطة الخاضعة للقوالب المفروضة علیھا. والثاني: ھو الفناء والتالشي من الوجود. فبما أن قلقھا الوجودي بدأ بانفصالھا 

ً بل ھو وجود عن أمھا وانتقالھا من مرحلة الالإحساس  والالوجود إلى مرحلة الوعي واإلحساس والوجود، لكنھ لیس وجوداً حقیقیا

 زائف كونھا ال تملك إرادة حرة وال ذاتاً مستقلة متفردة. وھذا یعني أن العودة إلى المرحلة السابقة بالموت أو التالشي أو العودة إلى

  وسط بین طرفي خالص الفناء أو التالشي وتحقیق الذات الحرة المتفردة. الرحم یمثل حالً ألزمتھا الوجودیة. فقلقھا الوجودي ھو

وتتمكن "بھیة شاھین" من إثباتھا ذاتھا الحرة الوجودیة وتتخلص من أزمتھا وصراعھا. وقد وجدت الدراسة أن التصّور الذي تقدمھ 

كن ھدفاً بمقدار ما كانت وسیلة. ومن جھة أخرى ھذه الشخصیة المأزومة وجودیا ھو تصّور مشوه للوجودیة الحقّة؛ فھي أوالً لم ت

فإنھ من المالحظ أن سلوكات "بھیة شاھین" الوجودیة كانت تقوم على مخالفة كّل ما ھو مفروض ونمطي. ما یعني أنھا لم تكن فعالً 

مع، فالمجتمع الذي صنع وإنما ردّ فعل على أفعال المجتمع من ھنا نجد أن "بھیة شاھین" في كال الحالتین كانت من صناعة المجت

  "بھیة شاھین" النمطیة بصورة مباشرة ھو ذاتھ الذي صنع "بھیة شاھین" الوجودیة بصورة غیر مباشرة.

وتمثل "فؤادة" بطلة روایة "الغائب" نموذجاً آخر للمرأة المأزومة وجودیاً، تلك األزمة الوجودیة التي تعاني منھا المرأة حین تسعى 

لحیاة الواقعیة العملیة التي طالما أقصیت منھا ووضعت على ھامشھا حین كانت تعیش في كنف الرجل. إن إلى إثبات ذاتھا في ا

خروجھا إلى ھذه الحیاة أشبھ ما یكون بخروج العبد إلى الحریة دون أن یملك أدنى خبرة في حیاة الحریة، فیؤثر نار العبودیة على 

فشل "فؤادة" في التخلص من القیود التي اعتادت علیھا یدفعھا للعودة إلى العیش في  جنة الحریة التي ال یعرف التكیف معھا. لذا فإن

كنف الرجل وعلى ھامشھ. وبھذا فإن السعداوي تقدم في ھذه الشخصیة نموذجا آخر للمرأة المأزومة وجودیا، ولكنھ نموذج سلبّي 

  خالفا لشخصیة "بھیة شاھین" في روایة " امرأتان في امرأة".
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