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  قضايا�الجنسية0ي�ال�مصرّي مرتفع�نوال�السعداوي:�صوت�
 

 �.بي�.نشاد�عLي�الوا0ي�وي 

  نيودل
�،�جامعة�جوهرPل��Éرو ،�اللغة�العربية�وDفريقية�باحث��ي�مركز�دراسات�����������������

  

�ال �ا-صرية �كاتبة �السعداوي /دالشه>;ة � نوال �سنة �القاهرة ��ي أكتوبر��١٩٣٠ولدت
�١٩٥٥.�و�ي�عام�١٩٥٤وتخرجت�من�كلية�الطّب�لدى�جامعة�القاهرة��ي�ديسم`;�

� Ãبالقصر�العي�� �كالطبيبة �تعمل �وطنيأخذت �جوائز�أدبية �عدة �ودوليةومنحت �،ة
�الجامعات �من �العديد ��ي �الدولية��،وحاضرت �ا-ؤتمرات �من �العديد ��ي وشاركت

�،�ي�مهرجان�نادي�القلم�الدو«ي�٢٠٠٩والوطنية.�ألقت�محاضرة��ي�نيويورك�سنة�
�تدريس� �ويتم �وحدب �صوب �جميع ��ي �لغة �ث�ث>ن �أك½;�من �إ«ى �أعمالها وترجمت

  .بعضها��ي�عدد�من�الجامعات��ي�مختلف�البلدان

أق�مها�§�دف�منشود��ي�أخذ�ا-رأة�إ«ى�جادة�ا-جتمع�§�دم�جميع�أصنام�القانونية�البشرية� السعداوي حّركت�
�قوية�،وDلهية �لغة �فيه �شديدة�،واستخدمت �لهجة ��ي �Dس�م �الحكومة��،ولذعت �ضد �الصوت ورفعت

لتحقيق�أغراضها�هذه��ينة.وحاولت�تصوير�حالة�السياسية�الوضيعة�وحالة�ا-جتمع�الجاهل�الحز �،وا-حكمة
�موهب�Úا �بقوة �الدؤوب �الس ي �وا-سرحيات�.بالكتابة�أفرغت �وا-قاPت �الروايات �الذاتية��فكتبت والس>;ة

�والدراسات �القص>;ة �كانت��والقصص �الواسعة. �ورح���ا �الطبية �وخ`;ا��ا �الشديدة �معانا��ا �من مستوحية
كانت�خطورة����ا�ع�ى�ما�يزيد�أربع>ن��ي�حق�ي��دب�والطب.وبلغ�عدد�كت�،ليال¾�ا��Éار�بيضاء�أولعت�بالكتابة

ا-رأة�بأقل��اعتناءفهاجمت�ع�ى�وضع�أسباب��،موضوع�كتاب�Úا�تحتل�ع�ى�نطاق�واسع�تحرير�ا-رأة�من�القيود
"أ�Éا�:�الطبيعة.�تقول �من�الرجل�وتحديد��دوار�ا-عينة�من�مثل��عمال�ا-Âåلية�ورعاية��طفال�ع�ى�أكتاف

�.)١(عة�من�صناعية�ا-جتمع�بدليل�أ�Éا�تتغ>;�من�مجتمع�إ«ى�مجتمع�ونظام�إ«ى�نظام�ومن�وقت�إ«ى�وقت"صن
استخدم�Úا��ي�الطفولة�للعب��فرأت�النسائية�ح°��Ãي�أدوات��لعاب.�بالنسبة�إل¾�ا�"أن�الدمى�الصامتة�ال°�

�تتحرك P� �أخوه�ميتة �§�ا �يلعب �ال°� �وا-سدسات �الطائرات �نفسه �وقت �لها�و�ي �وكأن �متحركة �كانت ا
"أن�ا-قاييس��خ�قية�ا-وضوعة�من�تجاه�ا-جتمع���P:فحاش�هذا�الرأي�ع�ى�أ�Éا�أنثوي!!.�وقالت�.)٢(الحياة"

� �أو�الطبقة �أو�اللون �الجنس �النظر�عن �بصرف �أفراده �جميع �ع�ى �تسري �أن �الذي��جتماعيةبد �وا-جتمع .
أما�أن�تسري��،د�أن�تسري�هذه�القيمة�ع�ى�جميع�أفراد�ا-جتمعيؤمن�بالعفة��ي�الجنس�كقيمة�خلقية�ف��ب

هذه�ع�ى�جنس�دون�الجنس��خر�أو�ع�ى�طبقة�دون�الطبقة��خرى�فهذا�يدل�ع�ى�أن�هذه�العفة�ليست�
.�وتردف�قائلة�"إذا�كان�الرجال�هم�السادة�)٣(القائم"��جتماéيقيمة�أخ�قية�وإنما�Ñي�قانون�فرضه�النظام�

�ا-جتمع ���ي �إ«ى �النساء �مبيح>ن���ل�Âامدعوا �الرجال �وينطلق �خضوعهّن �ليضمنوا �والعفة �الشرف بقيم
.�وبّررت�نوال�السعداوي�الع�قة�الجنسية�ا-فتوحة�وال°��تقوم�§�ا�)٤(بكل�ما�حرموه�ع�ى�النساء"��ستمتاع

                                                           
  ٧٠ص:، املرأة واجلنس نوال: ،السعداوي   ١
  ٣٥ص:، )١أوراقي...حيايت ( نوال:، السعداوي   ٢
  ٤٠ص:، املرأة واجلنس نوال:، السعداوي   ٣
  ٤٠ص:املصدر السابق،    ٤
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و�أن>�Ãولكن�الضرر�والخطر��طفال��ي�مرحلة�ا-راهقة�وقالت�أ�Éا��Pضرر�و�Pخطر�ف¾�ا�Èي�طفل�ذكرا�كان�أ
  .كله��ي�التحذير�والتخويف�الذي�ينال�منه�الطفل�عن�مثل�هذه�التصرفات�الطبيعية

� �كتا§�ا �والجنس"و�ي �الزفاف��اعتدت�"،ا-رأة �ليلة �الدم �قطرة �بتفحص �العرساء �ب>ن �السائدة �العادة ع�ى
ها.�وهاجمت�ع�ى�آراء�فرويد�وقالت�وأسردت��ي�هذه�القضية�تجربا��ا�الطبية�وحقائق�،Øثبات�بكارة�العروس

بداخل�Dنسان�إهما��Pاهتمواوقد�أخطأ��ي�ترسيخ�تفاهم�جسم�البنات�تماما�بحيث�أّن�علماء�النفس�مثله�
�دراسا��م��،العناصر�الخارجية ��ي �§�ا �ت�Âودوا �أن �ينب�ي �ال°� �ا-علومات �كث>;�من �ضياع �عن فأسفر�ذلك

�وأع�فاستنتجوا �صحيحة. �غ>; �النتائج �طبعا �القوى �إدراك �فهم �فشل �إ«ى �الخطأ �ذلك ��جتماعيةادت
�قائلة �فيه �وأضافت �ا-رأة. �نفس ��ي �وأثرها �نساء"�،والضغوط �يكونوا �رجا�Pولم �أيضا �كانوا وعاتبت��"،أ�Éم

مقولته�"أن��ن>�Ãذكر��واقتبستفريود�لتمهيد�سبيله��ي�وضع�النظريات�ال°��تفسر�ما�يقع��ي�ا-جتمع�وت`ّ;ره�
"إن�الطبيعة�لم�تفّرق��،وتقول�قاطعة�رأيه�).١(ناسل�أو�أن��نوثة�Ñي�ذكورة�بغ>;�رغبة�جنسية"بغ>;�عضو�ت

.�وتجاوزت�نوال�)٢(الصحيح"�اتجاههاب>ن�الرجل�وا-رأة�فلكل�م�Õما�رغبة�جنسية�وطاقة��Pبد�أن�تصرف�من�
�العملية �الغرفة �إ«ى �ا-رأة �جسم �تأخذ �أن �إ«ى �الكتاب �هذا ��ي �الحدود �العذرية��،السعداوي �مفهوم وحللت

وأعضاء�التناسلية.�فمبالغ�Úا��ي�الشرح�والبيان�Øثارة�الثورة�الجديدة��ي�هذه�القضية�وغ>;ها�أدت�إ«ى�منع�
�السلطات �قبل �من �الكتاب �هذا �عام��،توزيع �ا-صرية �الصحة �وزارة ��ي �وظيف�Úا �بفقدان �أيضا �تسبب وهذا

�لتعيش١٩٧٢ �تتنفسها �ال°� �الهواء �ليست �فالوظيفة .�� �وليس ��ال��ïءأيامها �به �تو«ي �البالغ�بل��هتمامالذي
�ومن�أجلهما�خلعت�،الورقة�والقلم�وكانت��Pتنام��ي�الليل�منذ�الطفولة�دون�الورقة�والقلم�تحت�وساد��ا

  الزوج��ول�والثاني.

بقرار�ويذهب�بقرار��"الوزير�يأتي�،(الجزء��ول)�"أوراtي�حياتي"وقد�فّرق�ب>ن�الوزير�و�ديب��ي�س>;��ا�الذاتية�
أغلقت�مجلة�،�و ١٩٧٣و�ديب��Pأحد�يعّينه�و�Pأحد�يعزله�إ�Pقلمه".�فهمت�الحكومة�هذه�الحقيقة�سنة�

�’ الصحة‘ �غ>;�صحية �خاطئة �معلومات �Øذاعة �ممتلكا��ا �وصحية��عللمجتموصادرت �الحكومة �رأي حسب
وعزيم�Úا�الصارمة��هذه�لم�تقم�أمام�سبيلهاف�.السعداوي نوال�/�جديرة��ي�رأي�ا-ؤسسة�لها�ورئيس�التحرير�د

معوقة.�مادامت�تنقل�أق�مها�محاربة�ضد�تقاليد�ا-جتمع�والحكومة�كي�تروج�معلومات�صحيحة�عن�ا-رأة�
�ليست� �وهذه �الرجال �بأق�م �تم �تأليفها �أن �ع�ى �خاطئة �اليوم �ا-رأة �عن �الشائعة �ا-علومات �أن �رأت Èنه

�ا-رأة �حقيقة �عن �صحيحة ��تعب>;ات �ب>ن �أك`;�فارق �فما �ا-رأة ��ي �نظر�الرجال �وجهة ووجهة��الحقيقةلك�Õا
عهد�الحاكم�عبد�الناصر�لجعلها�وراء�القضبان.�فاستّغلت�الفرصة��١٩٨١ا-حكمة�سنة��اضطرتالنظر!!.�

بلفة�من��وراق�وأق�م�تم���ري��ما��"مذكراتي��ي�سجن�النساء"Øخراج�عملها�الجديد�إ«ى�الضوء�تحت�عنوان�
تم�إط�ق�سراحها���غتيالبعد�مدة�شهرين�من�)�من�امرأة�شابة�سجنت��ي�جناح�البغايا.�و cellزنزان�Úا�(«ى�إ

فما�زالت�تكابد�باÈق�م�والكلمات�لتحقيق�أملها�البصيص��ي�إزالة�الفارق�ب>ن���ي��Éاية�نوفم`;�نفس�السنة.
� �والرجل �التساو �واستئصالا-رأة �وتحقيق �بالجذور ��بوي �من�النظام �الحقول �جميع ��ي �الجنس>ن �ب>ن ي

�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�والسياسية�والدينية...أدركت��ي�السجن�أن�وحدة�ا-رأة�أخطر�من�الس�ح�
فحاولت�فّعاPت��نثوية�تحت�رئاس�Úا�لتوحيد�جهود�ا-رأة�ووضعن�حجر��ساس�لـجمعية��،النووّي�-س>;��ا

الحكومة�ا-صرية�Dجراءات�ال�زمة�Øغ�ق�تلك�الجمعية�ال°��اتخذت��١٩٩١ام�و�ي�ع�تضامن�ا-رأة�العربية.
كانت�ترأسها.�قبل�ستة�أشهر�من�ذلك�أغلقت�مجلة�"نون"�ال°��رأت�الضوء�من�نفس�الجمعية�تحت�رئاسة�

لت�عام�
ّ
ونشرت�كتابا�كام���،النسائي�ا-صري ��تحادلجنة�تحض>;ّية�من�أجل�تكوين��١٩٩٩تحريرها.�فشك

يوضح�الكتاب�فيه�كيف�أغلقت�الحكومة�ا-صرية�جمعية�تضامن��"معركة�جديدة��ي�قضية�ا-رأة"بعنوان�

                                                           
  ٥٧ص:، املرأة واجلنس نوال: ، السعداوي   ١
  ٥٦:املصدر السابق، ص    ٢



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ١٣٩

139 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

�ا-حكمة �قبلت �بقرار�غ>;�قانوني. �العربية �شاعرة��ا-رأة �وÑي �حلم� Ãم�� �وابن�Úا �ع�Õا �ب�غا �ا-لف ��ي �ثانية مرة
.�٢٠٠٨رة�وفازت�بالقضية�هذه�أيضا�عام�وكاتبة،�ب�Úمة�الردة�وتم�استجوا§�ّن�من�قبل�ا-دéي�العام��ي�القاه

�الزواج� �نطاق �خارج �يولدون �الذين ��طفال �مصر�وهو�منح ��ي �جديد �قانون �صدور �ا«ى �أدت �الحادثة وهذه
 �م.�اسمالحق��ي�حمل�

� �نوال �السابعة�السعداوي أنجبت �"�مسرحي�Úا �يقّدم �القمة�استقالتهDله �اجتماع ��ي ��ي�" �ا-شاكل لتتواجه
�القاهرة �شهر�نوفم`;��محكمة �مصر�خ�ل ��ي �هذه �مسرحي�Úا �ُحظرت �والزندقة. �الردة ���مة .�٢٠٠٦بسبب

ست>ن�من��فصّورت�الرب��ع�ى��ي�صورة�شيخ�وقور�يناهز،�شّخصت�ف¾�ا�السعداوي�الرب��ع�ى�و�نبياء
ماما�عمره�شعره�أبيض�ولحيته�طويلة�بيضاء�يظهر�من�شفافية�الستار�كالدخان�بحيث��Pنستطيع�أن�نراه�ت

�ومحمد�(ع)� �ورضوان �خمسة�أنبياء�من�عي�Ã�üومو¶��Ãوإبراهيم �فهذه�ا-سرحية�ترتكز�ع�ى�حوار�ب>ن جيدا.
�عن� �ا-وكب �أفراد �يتحاور ��ول �ا-شهد �و�ي ��ع�ى. �والرب �وإبليس �هللا �وبنت �مريم �والسيدة �حواء والسيدة

من��رض�من�النيل�إ«ى�الفرات.�سبب�عدم�وفاء�الرب��ع�ى�بوعده�لشعب�مو¶��Ãوب���إسرائيل�بتمكي�Õم�
والحوار�ب>ن�عي�Ã�üومو¶���Ãي��،و�ي�ا-شهد�الثاني�يظهر�الرب��ع�ى�Pستماع�تظلمات�أفراد�ا-وكب�ا-ختلفة

مفاجرة�مآخذ�يأخذها�ال¾�ود�والنصارى�ع�ى�أساس�اعتقاد�ال¾�ود�أ�Éم�شعب�اختاره�هللا�واعتقاد�ا-سيحي>ن�
�Ã�üس�م�هو�خ>;��للتأكيد��ع�ى��ي�نفس�ا-شهد�إ«ى�حوار�محمد�ويص�ي�الرب�� �هللا.�ابنأن�عيDأن�أمة�

��ي� �ورغبته ��ي�وسوسة�الناس �تعبه �ا-شهد�الثالث�بعقد���ستقالةوإ«ى�شكاية�إبليس�من �يبدأ من�منصبه.
�القمة�ا-غلق�وتطلب�فيه�شخصية�رضوان�من�الحضور�اختيار�بديل�يقوم�مقام�إبليس�واختيار�ن�Ùّ �اجتماع

�ويشهد�هذا�ا-شهد�للصراع�ب>ن�ا-تواجدين��ي�القمة�جدي أفكار��باسمد�يرسله�الرب��ع�ى�Øص�ح�العالم.
والجسد�والروح.�وفيه�يقّدم��يالتاري�العدالة�ومساواة�الرجل�وا-رأة�وDيمان�والكفر�والحب�والعذرية�والنقد�

وإذا��،ة�خلت��رض�أيضا�من�الحب�والحرية"إذا�خلت�السماء�من�الحب�والحّري�:الرب��ع�ى�استقالته�قائ�
  .)١(آخر�غ>;�دكتاتوريا؟"�ئاوق��رض�شيكان�إله�السماء�دكتاتوريا�فهل�يعرف�الحكام�ف
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