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 الرابع الفصل

 في رواية " مذكرات طبيبة" لنوال السعداويوأنواعها شخصية "أنا" 

ة هذه ، أي مؤلفداوينوال السعهي "مذكرات طبيبة"  "أنا" يف رواية 
يف باب الثاين من رواية مذكرات  ٢٢كما كتبت نوال السعداوي يف صفحة   الرواية.
 طبيبة:

"كلية الطب؟! نعم كلية الطب... الكلمة وقع رهيب يف نفسي ... 
يذكرين بنظارة بيضاء المعة من حتتها عينان نافذتان تتحركان بسرعة 
مذهلة ... وأصابع قوية مدببة متسك بإبرة طويلة حادة خميفة ... 

ون طبيبة إذن... سأتعلم الطب ... وسأضع على وجهي سأك
نظارة بيضاء المعة ... وسأجعل عيين من حتتها نافذتني تتحركان 
بسرعة مذهلة. وسأجعل أصابعي قوية مدببة أمسك Tا إبرة طويلة 

 حادة خميفة."

سيكولوجية، وهو  علماء ةلثالث يف هذا البحث تستخدم الباحثة إىل نظرية
 ) تلك النظريات لعلماءAdler) مث أدلري (Yung) وجونج (Sigmund Freudفرويد (

سيكولوجية كأسس قوّي حينما شرحت الباحثة يف حتليلها عن شخصية "أنا" يف 
 "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي. رواية
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 شخصية "أنا" في رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداويالمبحث األّول:  . أ
 ٤٠احلياة النفسية. وتعترب أساس دراسة علم النفس.الشخصية هي وحدة 

 شخصية يظهر .علم النفس يف األساسية األمور هي واحدة من شخصية
 )KBBI(و إذا رأي معجم اللغة اإلندونيسي  . منذ الصغرياخلصائص السلوكية و 

واحد من  اليت متيز الشخصيةاآلداب العامة أو النفسية، و  الصفات هو شخصية
 الشخص الذي موقف يشخصية ه أنّ ومن ذلك البيان، ختلص الباحثة  .اآلخر

البحث  اهذ ويفوالبيئة.  من قبل األسرة تتأثر بشدة وطابعها منذ الوالدة اختذت
و يف نوال السعداوي. ل مذكرات طبيبةيف الرواية  أناة شخصيعن ال الباحثة تبحث

  .املؤلفنفس هذه الرواية تستخذم مبنظور الشخص األوىل هي 
 شخصية "أنا" عند رأي سيموند فرويد .١

يف هذا البحث حتلل الباحثة عن شخصية "أنا" يف رواية مذكرات طبيبة 
لنوال السعداوي عند رأي سيموند فرويد، كما عرفنا أّن نظرية لفرويد متكون من 

والتحليل ). super ego)، واألنا العليا (ego)، األنا (idثالثة أقسام، وهي اهلو (
  :يف هذه الرواية كما تاىل

 واجلملة هي: ١صفحة وجد اهلو يف  .١
مبكرا جّدا... قبل  أن تنبت  بدأ الصراع بيين وبني أنوثي

 وقبل أن أعرف شيئا عن نفسي وجنسي وأصلي ... بل قبل يتأنوث
أن أعرف أي جتويف كان حمتوين قبل أن ألفظ إىل هذا العامل 

 الواسع.

تشعر  هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعيننتيجة حتليل البيانات من 
 . اباخلوف عن أنوثته

 واجلملة هي: ٦وجد اهلو و األنا العليا يف صفحة  .٢
                                                             

 ٣م)ص١٩٩٦ه/١٣١٦(بيروت:دار الكتب العلمية،الطبعة األولى،التحليل النفس، كامل محمد محمد عويضة، ٤٠
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الباب غرّيف علّي وجلست  أغلقت. حزنت على نفسي  
وحدى ... مل تكن دموعي األوىل يف حيايت ألّين فشلت يف  أبكى

مدرسيت أو ألّين كسرت شيئا غاليا ... ولكن ألّين بنت! بكيت 
على أنوثي قبل أن أعرفها ... فتحت عيين على احلياة وبيين وبني 

 طبيعيت عداء.

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 : تشعر حبزن ألّ�ا بنت  اهلو

 : أغلقت الباب  العليا األنا

 واجلملة هي:  ٦وجد األنا العليا يف صفحة  .٣
ألهبط إىل  قفزت درجات السلم ثالثا ثالثا

 الشارع قبل أن أفرع من عد عشرة.
 الضمنية مبعين نا العلياالبيانات من هذه اجلملة بناء األنتيجة حتليل 

 خفيف احلركة.
 واجلملة هي: ٨وجد اهلو يف صفحة  .٤

! ماهذا اجلسم الغريب الذي يفاجثين كل أمواتليتين آه   
 يوم بعار جديد يزيد ضعفي والكماشي؟!

مثال   نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعين
 ستموت أل�ا تشعر بابعقاب.

 اجلملة هي:  ٨وجد اهلو و األنا العليا يف صفحة  .٥
تربطين بالسرير أحسست أّ�ا قيود ... قيود من دمي أنا   

فال أستطيع أن أجري وأقفز ... قيود من خاليا جسمي أنا ... 



٤٢ 
 

أخفي   فأتطوي على نفسير تسلسلين بسالسل من احلزي والعا
 كياين الكثيب. 

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 : حياء عن جسمها  اهلو

: كانت نوال السعداوي أ�يت بعض األوقا�ا  األنا العليا
 سها بنف

 ومجلة هي: ٩وجد األنا و األنا العليا يف صفحة  .٦
رأيت عيين البواب وأسنانه تلمع وسط وجهه 
األسود سواد الفحم ... واقرتب مّين وأنا أجلس وحدى على 
ذكته احلشبية أتابع بعيين أخي ورفاقه وهم حيرون ويقفزون... 
وأحسست بطرف جلبابه اخلشن يلمس ساقي وشعمت رائحة 

لكنه اقرتب مّين مّرة ألخرى  يف امشئزازفإبتعدت  ريبةمالبسه الغ
 مبراقبة أخي وزمالئه وهم يلعبون وحاولت أّن أخفى عنه خويف

لكّين أحسست أصابعه الغليظة اخلشنة تتحسس ساقى 
 وتتسلقهما من حتت مالبسي!

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 : خوف  األنا

 شاهد إىل أخها وزمالئه يلعبون : ت األنا العليا

 ومجلة هي:  ١٦اهلو و األنا يف صفحة وجد  .٧
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حني رأيت مالحمها ترحتي يف ا�زام  أشفقت عليها
بني  وشعرت برغبة قوية يف أن أعاقها وأقبلها وأبكىوضعف 

 ذراعها ... وأقول هلا : ليس العقل هو أن أطيعك جائما.

  هي:لبيانات من تلك اجلملة نتيجة حتليل ا

 : تشعر حبزن حينما تنظر إىل وجه أّمها  اهلو

: تريد نوال السعداوي أن تقبل أّمها و ستكلم  األنا
 أّن نوال السعداوي تريد إيل احلرية إليها

 ومجلة هي: ١٩وجد اهلو و األنا يف صفحة  .٨
 انتفص كياين انتقاضة عنيمه عريبة ومتنيت يف حلطة

وتضمين بقوة ه أكثر يف أحاسسي كالربق أن متتد ذراعومضت 
... ولكن رقبيت العجيبة حتولت حني خرجت من ... قوة 

 أعماق إىل خضب شديد.

  لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 : تشعر بغريب  اهلو
: تريد نوال السعداوي أن ثبتت يف إعنناق ذلك  األنا

 الرجل
 ومجلة يف:  ٢٠وجد األنا يف صفحة  .٩

لست امرأة مثلهما ...  سأئيت أّمي وجديت أّنين
إّنين لن أعيش يف حيايت يف املطبخ أقرت املصل وأقصص الثوم 

 ... إّنين لن أقضى عمري من أجل زوج يأكل ويأكل.
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سأئيت أّمي أّنين أكثر ذكاء من أخي ومن الرجل 
ومن كل الرجال ... وأّنين أستطيع أن أفعل كل ما يفعله أيب 

 وأكثر وأكثر.
  ت من تلك اجلملة هي:لبيانانتيجة حتليل ا

 إّن يف فكر�ا استطاعت نوال أن تثبت بدليلها بنفسها.
 ومجلة هي: ٢٢وجد األنا يف صفحة  .١٠

الطّب شيئ رهيب ... رهيب جّدا ... تنظر إليه 
 أّمي وأخي وأيب نظرة احرتام وتقديس. 

سأكون طبيبة إذن ... سأتعلم الطّب ... 
وسأجعل عيين وسأضع على وجهي نظارة بيضاء المعة ... 

من حتتها نافذتني تتحركان بسرعة مذهلة. وسأجعل أصابعي 
 قوية مدببة أمسك إىل إبرة طويلة حادة خميفة.

  لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا
حينما خترجت نوال السعداوي من مدرسة الثانوية   

 تريد أن تستمر تربيتها يف كلية الطب.
 ومجلة هي: ٢٣وجد اهلو و األنا يف صفحة  .١١

شعرت أّنين خفيفة وأّنين أستطيع أن أحتّرك بسولة  
 كما أشاء ...

رمست لنفسي طريق العقل ... ونفذت قرار لقد 
 ... اإلعدام على جسدي فلم أعد أشعر له بوجود

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا
 : كانت نوال السعداوي تشعر بتطري  اهلو
 اوي عن حيا�اختّطط نوال السعد:  األنا
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 ومجلة هي: ٢٧وجد األنا العليا يف صفحة  .١٢
 آه ... لقد مت!

 ... وقفزت مفزوعة
 نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعىن

 .تضيع تلك الفكرة
 ومجلة هي: ٢٨وجد األنا العليا يف صفحة  .١٣

وقطعت املخ إىل أجزاء ... ّمث  وأمسكت املرشط
 قطعت األجزاء إىل أجزاء.

 نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعىن
 سعيت أن تنال ماتريد وما حتتاج.

 ومجلة هي: ٢٩وجد األنا العليا يف صفحة  .١٤
إليها ما الذي جيعلها نفسهم سّر الرسالة اليت ترسلها 

العني أو األتف أو األذن أو اللسان أو أطراف األصابع دون 
ونظرت من خالل العدسات أن ختلط بني واحدة وأخرى؟ 

 ...املكربة إىل احللية الصغرية املستديرة 

 نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعىن
 سعيت أن تنال ماتريد وما حتتاج.

 ومجلة هي: ٢٩يف صفحة وجد األنا العليا  .١٥
كتب الكيمياء والطبيعة والفسيولوجيا وفتحت  

 ألحبث عن هذا السّر ...
 نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعىن

 سعيت أن تنال ماتريد وما حتتاج.
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 ومجلة هي:  ٣٤وجد األنا يف صفحة  .١٦
وشعرت برغبة يف الصراخ بأعلى صويت ... 

تقاومان عقلي وترغبان يف االنطالق من وأحسست بيدي 
عقاهلما وتنهاالن صربا ولطما على هذه األصابع القاسية 

 امللتقة حول السماعات تبعدا�ا عن صدر الطفل.
 نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعىن

 قليل االهتمام عن أمرت أّمها. 
 ومجلة هي: ٣٦وجد اهلو يف صفحة  .١٧

كن أن أحتمل هذه احلياة إىل أمد طويل ... أمي  
وشعرت بالنقباض الذي يشعر به السجني طول عمري ؟! 

 املؤبد حني حتتفي بالرقة األمل يف الفراج.
  نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعىن

 ومجلة هي:  ٣٧وجد األنا العليا يف صفحة  .١٨
وضعت السماعة على صدرها ومسعت صوت 

... كانت صمامة قلبها مثقلة بتلك األلياف دقات قلبها 
 واألنسجة اليت تراكمت عليه بفعل الروماتزم.

 نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعىن
  إّ�ا تريد أن تعرف عن أحوال ممرض

 هي:ومجلة  ٣٨وجد األنا العليا يف صفحة   .١٩
لقد كانت منذ خلات تتكلم وتتحرك وتتنفس! 
وأسرعت أستنجد بكل ما يعرفه الطب النتشال حياة 

 اإلنسان من برائن الفناء. 
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 نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة بناء اهلو الضمنية مبعىن
 أرادت نوال السعداوي لتعرف احلول املرض.

 ومجلة عي: ٤١وجد اهلو و األنا يف صفحة  .٢٠
أتكور إىل جوار هذا السد د أدراجي أم هل أعو 

ومل يكن يل جمال لالختيار ... فقد  وألتصق به أحتمي فيه؟
أسلمين التحدى واملقاومة إىل نوع من القوة واإلرادة مل استطع 
معها أن أتكور إىل جوار شيئ أو ألتصق بشيئ أو أحتمي يف 
شيئ ... فما يالك إذا كان هذا شيئ سّدا كبريا ليست له 

 ووجدت قدمي تتجهان يب إيل طريق جديد. افذ.من

 : نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة

 تريد شيئا:   اهلو

 ووجدت قدمي تتجهان يب إيل طريق جديد. : األنا العليا
 ومجلة هي: ٩٧وجد اهلو يف صفحة  .٢١

 هل أطلبه؟ هل أكله؟ هل أبدا هذا احلديث؟ 
 :نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة

 ختيل عن نفسها:  األنا
 ومجل هي: ٩٨يف صفحة   وجد األنا واألنا العليا .٢٢

 ... وأنا أريد أن أراء اآلن ... نعم أريد
 يف ثقوب الفرص ست ديرات. ودارت أصابعي الثابقة  

 :نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة
 : ختيل   األنا

 : هتفت نوال السعداوي الرجل األنا الليا
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 ومجلة هي: ٩٩العليا يف صفحة وجد األنا  .٢٣

 ودب النشاط واحلماس يف كيايف فجأة

هذه الصورة جييب أن أنقلها هنا... هذا الكرسي جيب أن 
أضعه هناك ... هذه الزهرية جيب أن متتلىء بالورد ... 

ولبست الفوطة وأرسلت اخلادم ليشرتي الباقة من الورد ... 
اللنب وضعتها ووقفت يف املطبخ ... وصنعت كعكة بالبيض و 

 يف الفرن ... وصنعت قلبا من اجليلي وضعته يف الثالجة ...

 :نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة

 تفعل ما حتتاج الستقبال ضيفها بسرعة دون أن تفكر.

 ومجلة هي: ١٠٠وجد األنا العليا يف صفحة  .٢٤
 ... فرتكته وذهبت أعد الشايوهو يبتسم 

 :اجلملةنتيجة حتليل البيانات من هذه 
 مستمعة

 ومجلة هي:  ١٠٥وجد األنا العليا يف صفحة  .٢٥
 هل تريدين شيئا؟ -
 زجاجة دم اآلن من مركز اإلسعاف. -

 وجرى إىل الباب وهو يقول:

 سأذهب بالعربة وأحضرها حاال. -



٤٩ 
 

وجلست على صندوق خشي إىل جوار املريض 
وحقتته ببعض الدواء ... وأعددت أدوات نقل الدم ... 

 مه.وكشفت عن فصيلة د

 :نتيجة حتليل البيانات من هذه اجلملة

 تشعر حبزن عندما تنظر إىل املريض. وجترب أن تفعل 

 ما تستطيع أن تفعل لصحته.

 

 جونج شخصية "أنا" عند رأي .٢
نسان ينقسم على قسمني، هو جونج يقول يف نظره أّن شخصية اإل كان

ر الشخصي الالشعو متكون من فصلني، وهو شعورية والالشعورية. ويف شعورية 
والتحليل يف هذه الرواية  يف بيان اآليت. شرحت الباحثة والالشعور اجلمعي كما 

  :كما تاىل
 ومجلة هي: ١٥وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .١

صرحة عالية وناولتين صفعة حادة صرحت أّمي 
على وجهي ... ّمث تليها صفعات وصفعات ... وأنا أقف كما 

كأّمنا جعل مّين انتصاري على أّمي كأّمنا جتمدت ...  أنا.  
.. كانت يد أّمي ترتطم جسما صلبا الحيس بالصفعات.

 بوجهي مثّ ترتد عنه كأّمنا يف ترتطم بصخرة من اجلرانيت.

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا



٥٠ 
 

جتّرب أن تقاوم إّمها كانت نوال السعداوي شجاعة إىل أّمها. 
أّمها وأسر�ا، تفهم نوال السعداوي عن عن القوانني اليت قّررت 

 هذا املوقيف خطأ، ولكّنها تريد أن تتمّرد.

 ومجلة هي: ١٥وجد الشعور يف صفحة  .٢
رأيت وشعرت بالستخفاف شديد حنو النساء ... 

... ومنحين  يؤمن بأشياء تاقهة التساوي شيئا بعيين رأسي أّ�ّن 
البيت وأنا  هذا االستخفاف Tّن قوة جديدة جعلتين أعود إىل

أسري على قدمني ثابتني، واستطعت أن أشد قاميت وأنا أقف 
 أمام أّمي بشعري القصري.

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

إّن نوال السعداوي الحتب أشياء عن النساء، ألّ�ا ترى أّن 
 النساء مشغولة بأحوال تاقهة.

 ومجلة هي: ٢٨وجد الالشعور اجلمعي يف صفحة  .٣
اإلنسان الذي استطاع أن يفتت الصخر وينقل  عقل

 اجلبال وخيرج من ذرات اهلواء نارا تكفي لتدمري األرض.

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 كان اإلنسان يشعر بقوة على جسمها.

 ومجلة هي: ٣٢وجد الالشعور اجلمعي يف صفحة  .٤
... أثبت يل العلم أّن املرأة كالرجل والرجل كاحليوان 

املرأة هلا قلب ومخ وأعصاب كالرجل متاما ... واحليوان له قلب 
ليست هناك فروق جوهرية  ومخ وأعصاب كاإلنسان متاما ...
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بني أحد منهم وإّمنا هي فروق شكلية تتفق مجيعا يف األصل 
 واجلوهر."

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

يفكر بني النساء والرجال هناك سواء، ولكّن أكثر من جمتمع 
 أّن النساء ضعيفة.

 ومجلة هي: ٣٣وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .٥
وترحنت السماعة يف يدي ال أستطيع أن أضعها على 

... ودفعتين يف تلك  اجلسد امللهث وشعرت بيدي �تز بالوعي
ير واستويل    اللحظة يد قوية وجرفين الزحام بعيدا عن السر 

على مكاين طالب على عينيه نظارة مسيكة دس مساعته بسرعة  
 كأنّه اليبصر الدائرة احملفورة على صدر الطفل. 

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 التفهم والتعرف ماذا تشعر. 
 ومجلة هي:  ٣٤وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .٦

مل أفتح فّمي ومل أحرك يدي  لكّنين مل أستطيع ...
... وإله العلم ... الزال يف رأسي عقل يقظ قوي يؤمن بالعلم 

 جبار اليعرف الرمحة.
  لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 تؤمن بعلم.
 ومجلة هي:  ٣٤وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .٧
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ربطت حيايت مبرض واألمل ؟! ماذا فعلت بنفسي
لي كل يوم هو أن أكشف أجساد الناس ... أصبح عم واملوت

 أورامها وأحلل إقرازا�ا ...ورأى عورا�ا وأحتسس 
  لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 التشعر ما تفعل بنفسها.
 ومجلة هي:  ٣٦يف صفحة  يوجد الالشعور الشخص .٨

وخرجت من حجريت ... وجلست يف الصالة الكبرية وفتحت 
لكّن أفكاري تسربت بالرغم جملة طيبة وحاولت أن أقرأ ... 

...  وقد  عّين إىل جناح األطباء ... حيث ينام زميلي الطيب
 قسمنا قو بتجية الليل بيننا. 

  لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا
 التفهم والتعرف ماذا تشعر. 

 ومجلة هي: ٤٠وجد الالشعور اجلمعي يف صفحة  .٩
املغرور اجلبار ... اللذي اليكف عن هذا اإلنسان 

احلركة والضجيج والتفكري واالبتكار ... هذا اإلنسان حيمله 
على األرض جسد بينه وبني الفناء شعرة رقيعة جّدا ... إذا 
قطعت ... والبد هلا أن تقطع ... فما من قوة يف العامل 

 أن توصلها. تستطيع
 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 عن نتيجة اإلنسان.
 ومجلة هي: ٩٢وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .١٠

... أصبح السرير خشنا  تقلبت يف فراشي مؤرقة
 مليئا باحلصي واملسامري.
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 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا
 التعريف عن حاهلا.

 ومجلة هي: ٩٧صفحة وجد الالشعور الشخصي يف  .١١
ونظرت إىل آلة الصغرية ... تلك الكتلة املبعة 
السوداء اليت كنت أنقلها بيد واحدة من مكان إىل مكنان ... 

صبحت وأخرمها بأصبع واحد حني أريد ... تلك الكلة أ
اآلن شيئا رهيبا ... جهازا سحريا خطريا ... أنظر إليها من 

واملسها بأصبغي ... بعيد يف حذو ... وقرتب متنا يف وجل 
قليب كهربة عنيقة كأمنها ست يدي سلكا كهريا املتمس عقل و 

 عارية.
 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 التستطيع أن حترك أعصاTا
 ومجلة هي: ٩٨وجد الشعور يف صفحة  .١٢

مل أفكر يف أساليب الدالل ... مل أجلأ إىل ما 
تلجأ إليه النساء من لف ودوران ... مل أنظاهر بأّنين أسأل 

مل أضع الربقع على وجهي وأغمّر له عليه ºرد السؤال ... 
 من وراء الباب ... مل أصطنع السذاجة والغباء ...

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا
 ألّ�ا مرأة صّديقة. تفعل ماذا تشعر،

 ومجلة هي: ٩٩وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .١٣
 ودب النشاط واحلماس يف كيايف فجأة

هذه الصورة جييب أن أنقلها هنا... هذا الكرسي جيب أن 
أضعه هناك ... هذه الزهرية جيب أن متتلىء بالورد ... 
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وأرسلت اخلادم ليشرتي الباقة من الورد ... ولبست الفوطة 
يف املطبخ ... وصنعت كعكة بالبيض واللنب وضعتها  ووقفت

 يف الفرن ... وصنعت قلبا من اجليلي وضعته يف الثالجة ...
 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

كانت نوال السعداوي وجدت يف الالشعورية عندما مسعت 
 أّن صديقه سيأيت إىل بيتها.

 :ومجلة هي ٩٩وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .١٤
تصيب العرق من وجهي وسال إىل فّمي، لكّنين 

ارتفع صدري واخنفض يف وجدت له طمعا جديدا لذيذا ... 
 سباق لكّنين نسيت أن يل رئتنيأنفس الهثة متقطعة كجودا 

... وضعت يدي داخل الفرن ومل أشعر بلسع النار كأّمنا 
 نسيت خاليا خمي أمل احلرق.

 اجلملة هي:لبيانات من تلك نتيجة حتليل ا
 التشعر ما تفعل بنفسها.

 ومجلة هي:  ١٠٠وجد الشعور يف صفحة  .١٥
وأنا أجلس على غري بعد منه أحاول أن أخفى 

وأحاول أن ذلك الشعور العجيب الذي يهز أعماقي ... 
أكتم الفرحة الغريبة اليت متأل قليب ... وأحاول أن أجتاهل تلك 

 الرجفة العنيفة اليت أصابت روحي.
 لبيانات من تلك اجلملة هي:حتليل انتيجة  

 تستطيع أن تشعر احوال نفسها وقلبها.
 ومجلة هي: ١٠٠وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .١٦

 ونظر إّيل ...
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 ماذا يف عيين هذا الرجل؟ جمرعميق ليس له قرار
 ...؟ 

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا
 التعرف ماذا تنظر حينما نظر ذلك الرجل

 ومجلة هي: ١٠١الالشعور الشخصي يف صفحة وجد  .١٧
وفتحت الفرن وأخرجت الكعكة وقطعت منها 

ونظر إىل الكعكة  -قطعة وضعتها يف طبق إىل جوار الشاي
لكّنين مل الطرية وقد ظهر أّ�ا مل تنضج بعد. وابتسم... 

 أستطيع أن أقاوم الضحك فضحكت وضحك معي ...
حك إىل األبد ... وأخذنا نضحك طويال كأنّنا نريد أن نض

ومزقت الضحكات الطبيعية الطلقة ذلك الستار الرقيق من 
احلرج الذي كان يفصل بيننا ورئيته ينظر يف عيين نظرة عميقة 

 رصينة.
 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 التشعر ما تفعل بنفسها.
 ومجلة هي: ١٠١وجد الالشعور اجلمعي يف صفحة  .١٨

عن الرجولة شيئا سوى أّ�ا معظم النساء اليعرفن 
 كفائة الرجل اجلنسية.

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا
أّن اآلراء النساء عن الرجولة يف رؤية خطأة، ولكّن تؤمن 

 النساء عن ذلك الدليل.
 ومجلة هي:  ١٠٢وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .١٩

 عشت يف حرمان دائم
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 اجلملة هي:لبيانات من تلك نتيجة حتليل ا
شعرت بكامل يف حيا�ا، ولكّن مل تشعر أّن يف حيا�ا هناك 

 نقوص، مثل احلّب.
 ومجلة هي: ١٠٣وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .٢٠

جلست إىل جواره أنظر إىل أصابعه الطويلة الذكية 
واألنغام ترتامي إىل وهي متسك بريشة الكمان يف ثقة وبراعة، 

ينة ... صاخبة هامسة ... أذين عالية هابطة ... فرحة حز 
وقليب معها دقة بدقة ... يعلو ويهبط ... ضاحكة باكية ... 

 ويرقص ويبكي ... ويئن ويضحك ...
 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

إّن اموسيقة حتملها إىل الالشعور، ولذلك التستطيع أن تقرر 
 هذا الشعور.

 هي:ومجلة  ١٠٤وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .٢١
 أحبك -

ومضمين إليه ... ضمين حىت ضاع كياين يف  
 كيانه، وتالشي وجوده يف وجودي...

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا
 التعريف عن حاهلا.

 ومجلة هي: ١٠٧وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .٢٢
الأدري ماذا حدث يل يف تلك اللحظة ... فقد 

 أشعر إال بيد ... وملدارت الدنيا حىت كدت أفقد الوعي 
 حانية تستدين ... وقال يل يف حنان: هل تشعرين بتعب؟

 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا
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 التعريف عن حاهلا.
 ومجلة هي: ٤٣يف صغحة  وجد الشعور .٢٣

أقنت أن الطبيعة إله جبار مجيل حماول اإلنسان 
الفشيل املغرور أن يلبسه أثوابا رخيصة قبيحة ºرد أن يرضى 

 غرورة ويشعر أنّه يفعل بعمره القصري شيئا ... أي شيئ.
 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

 تستطيع أن تشعر بقدرة رTّا.

 ومجلة هي: ٤٤وجد الالشعور الشخصي يف صفحة  .٢٤
ابتسمت ... ّمث ضحكت ... ضحكت بصوت 

 عال مسعته بأذين.
 لبيانات من تلك اجلملة هي:نتيجة حتليل ا

تضحك بصوت عال، ولكّن أّمها متنع عليها أن تضحك 
 بصوت عال. 

 شخصية "أنا" عند رأي أدلير .٣
لقد أطلق أدلري على نظريته يف الشخصية اسم (علم النفس الفردي) 

فعلم النفس ) individu(رأى أدلري عن حياة النفس االنسان أي وحدة النفس 
  :يف هذه الرواية كما تاىلوالتحليل  ."individual psychology"ألدلري هو 
 ومجلة هي: ١٧ويف صفحة  .١

"خلت أن أي ارتفاع لن يكفيين ... لن يطفئ تلك الشعلة املتأججة يف 
نفسي ... وكرهت الدروس املتكررة املتشاTة ... كنت أقرأ املوضوع مرّة 
واحدة ... واحدة فقط ... أحسست أّن التكرار خينقين ... يقتلين ... 

 جديدا ... جديدا ... دائما".يئا كنت أريد ش
 نتيجة حتليل البيانات من تلك اجلملة هي:
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تريد نوال السعداوي أن تكون األوىل يف مجيع األشياء ويف كل 
 األحوال.

 ومجلة هي: ٢٩يف صفحة  .٢

"حفظت أمساء األعصاب كلها وحفظت خط سريها من مركز 
. إرساهلا يف املخ إىل حمطة استقباهلا يف العضو وبالعكس ..

حفظت أمساء األوردة وعرفت طوهلا وعرصها وملمس جدرامها 
... عرفت تركيب العظام والنجاع والدم ... عرفت كيف آكل 

 .وكيف أرى وكيف أمسع وكيف أشم وكيف أنام وكيف أحلم"

 نتيجة حتليل البيانات من تلك اجلملة هي: 

 استطاعت نوال السعداوي أن تكون ناجحة ألّن بنفسها.
 ومجلة هي: ٣٢يف صفحة  .٣

وانفتح أمامي عامل واسع جديد ... وشعرت بالرهبة أّول األمر "
ولكّنين سرعان ما أوغلت فيه بتهم وقد استويل على جنون املعرفة 
... كشف يل العلم سّر اإلنسان وألغى تلك الفروق اهلائلة اليت 

 لت أّمي أن تضعها بيين وبني أخي".حاو 

 لة هي:نتيجة حتليل البيانات من تلك اجلم

تشعر بفرح عندما تتعلم شيئ جديد، وال حتب أن جتتمع مع 
 زماليها.

 ومجلة هي: ٧٨يف صفحة  .٤
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"لقد كنت أخرسهم إراديت دائما ... أليست إراديت هي اليت 
حتكمين وليست إرادة الغري؟ ... أمل حياول رجل أن ميلك حيايت 
فلم أملكه شيئا ألىن مل أكن أرريد؟ ... أمل حياول الرجل  أن 

إراديت  حياته فلم آخذ شيئا ألىن مل أكن أريد ؟ أليستيعطيين 
 هي اليت حتدد عطائ وأخذ".

 جة حتليل البيانات من تلك اجلملة هي:نتي

 كرهت إيل كل الرجال يف العامل.

 ومجلة هي: ٤٢يف صفحة  .٥
"ألّول مرّة أجلس وحيدة مع نفسي ... وأحسست أّنين أخلع 
أن نفسي كل أثواTا اليت تراكمت عليها طوال السنني املاضية 
من حيايت ... ووقفت نفسي أمامي عارية ... عارية متاما ... 
 وبدأت أتفقدها وأحتسسها ... وأكشف عليها كشفا دقيقا."

 نتيجة حتليل البيانات من تلك اجلملة هي:

 تشعر باحلرية، حتب أن نفسها دون أن وجدت مع اآلخر.
 

 المبحث الثاني : أنواع الشخصية "أنا" في رواية مذكرات طبيبة . ب

ي، وبعد أن حتليل داو ومن بيان عن شخصية أنا يف رواية مذكرات طبيبة لنوال السع
شخصية  أنا بثالثة النظريات، وهي من نظر سيمون فرويد، ونظر جونج،  الباحثة عن

، السعداوي نوال لباحثة نقل الذي يصّور عن أنواع الشخصيةفوجدت ا ونظر أدلري. 
 يما يلي:ف
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بدأ الصراع بيين وبني أنوثي مبكرا جّدا... قبل  أن تنبت أنوثي وقبل أن أعرف  " .١
عن نفسي وجنسي وأصلي ... بل قبل أن أعرف أي جتويف كان حمتوين شيئا 

معناها هي أّن نوال السعداوي تشعر حبزن  قبل أن ألفظ إىل هذا العامل الواسع."
، ولكّنها ليس هلا شجاعة أن عن حاهلا، السياما ُولدت نوال السعداوي كاملرأة

 تقول إىل أّمها، بل هي تتمّرد بأفعاهلا.
رأيت بعيين رأسي أّ�ّن يؤمن خفاف شديد حنو النساء ... "وشعرت بالست .٢

... ومنحين  هذا االستخفاف Tّن قوة جديدة بأشياء تاقهة التساوي شيئا 
واستطعت أن  ((شجاعة))جعلتين أعود إىل البيت وأنا أسري على قدمني ثابتني،

أنا أقف أمام أّمي بشعري القصري".معناها هي قطعت نوال أشد قاميت و 
 عداوي شعرها، ألّ�ا تريد أن تشعر باحلرية. الس

ألهبط إىل الشارع قبل أن أفرع من  ((القفز)) قفزت درجات السلم ثالثا ثالثا" .٣
معناها تريد أن تفرع بسرعة. وهي تريد أن تكون فائزة يف كّل  "عد عشرة.

 شيئ.
! ماهذا اجلسم الغريب الذي يفاجثين كل يوم بعار جديد ليتين أموات"آه  .٤

 التريد أن تكون مرأة.معناها هي  يزيد ضعفي والكماشي؟!"
"أحسست أّ�ا قيود ... قيود من دمي أنا تربطين بالسرير فال أستطيع أن  .٥

أجري وأقفز ... قيود من خاليا جسمي أنا ... تسلسلين بسالسل من 
معناها هي  أخفي كياين الكثيب."  احلزي والعار فأتطوي على نفسي

 حتيز للصبيان يف كل شيئفكرت أّن اهللا 
"رأيت عيين البواب وأسنانه تلمع وسط وجهه األسود سواد الفحم ... واقرتب  .٦

مّين وأنا أجلس وحدى على ذكته احلشبية أتابع بعيين أخي ورفاقه وهم حيرون 
ويقفزون... وأحسست بطرف جلبابه اخلشن يلمس ساقي وشعمت رائحة 

نه اقرتب مّين مرّة ألخرى وحاولت أّن مالبسه الغريبة فإبتعدت يف امشئزاز لك
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أخفى عنه خويف مبراقبة أخي وزمالئه وهم يلعبون لكّين أحسست أصابعه 
معناها هي  الغليظة اخلشنة تتحسس ساقى وتتسلقهما من حتت مالبسي!"

 اقرتب الرجل إليها وميسك مالبسها، فشعرت باخلوف.
 وشعرت برغبةضعف حني رأيت مالحمها ترحتي يف ا�زام و  أشفقت عليها" .٧

بني ذراعها ... وأقول هلا : ليس العقل  قوية يف أن أعاقها وأقبلها وأبكى
 معناها هي شعرت خبطإ إىل أّمها. هو أن أطيعك جائما."

يف أحاسسي  ومضت  انتفص كياين انتقاضة عنيمه عريبة ومتنيت يف حلطة" .٨
رقبيت العجيبة ... ولكن كالربق أن متتد ذراعه أكثر وتضمين بقوة ... قوة 

حني خرجت من أعماق إىل خضب شديد". معناها هي ترى  حتولت
 شيئ غريب حينما إقرتب أخها إليها.

"سأئيت أّمي وجديت أّنين لست امرأة مثلهما ... إّنين لن أعيش يف حيايت  .٩
يف املطبخ أقرت املصل وأقصص الثوم ... إّنين لن أقضى عمري من أجل 

ي أّنين أكثر ذكاء من أخي ومن الرجل ومن  سأئيت أمّ زوج يأكل ويأكل. 
فعل كل ما يفعله أيب وأكثر وأكثر". كل الرجال ... وأّنين أستطيع أن أ

 معناها هي تدّل إىل أّمها أّ�ا أكثر ذكاء من أخها ومن كل الرجال.
"الطّب شيئ رهيب ... رهيب جّدا ... تنظر إليه أّمي وأخي وأيب نظرة  .١٠

يبة إذن ... سأتعلم الطّب ... وسأضع على سأكون طباحرتام وتقديس. 
وجهي نظارة بيضاء المعة ... وسأجعل عيين من حتتها نافذتني تتحركان 

أمسك إىل إبرة طويلة حادة  بسرعة مذهلة. وسأجعل أصابعي قوية مدببة
 خميفة". معناها هي تريد أن تثبت إىل أّمها وجّد�ا أّ�ا متفرقة معهما.

 ين أستطيع أن أحتّرك بسولة كما أشاء ...شعرت أّنين خفيفة وأنّ " .١١

لقد رمست لنفسي طريق العقل ... ونفذت قرار اإلعدام على جسدي فلم 
 . معناها هي تريد أن تتحرك حبرية."أعد أشعر له بوجود ...
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"مل أفكر يف أساليب الدالل ... مل أجلأ إىل ما تلجأ إليه النساء من لف  .١٢
مل أضع الربقع ودوران ... مل أنظاهر بأّنين أسأل عليه ºرد السؤال ... 

على وجهي وأغمّر له من وراء الباب ... مل أصطنع السذاجة والغباء 
 . معناها هي ..."

ّمث قطعت األجزاء إىل "وأمسكت املرشط وقطعت املخ إىل أجزاء ...  .١٣
 ". معناها هي تريد أن تفهم عن املخ .أجزاء

ما الذي جيعلها نفسهم سّر الرسالة اليت ترسلها إليها العني أو األتف أو " .١٤
األذن أو اللسان أو أطراف األصابع دون أن ختلط بني واحدة وأخرى؟ 

. "... ونظرت من خالل العدسات املكربة إىل احللية الصغرية املستديرة
 معناها تريد أن تفهم عن حال جسم اإلنسان.

"وفتحت كتب الكيمياء والطبيعة والفسيولوجيا ألحبث عن هذا السّر  .١٥
 . معناها هي تريد أن تبحث عن املخ...."

"وشعرت برغبة يف الصراخ بأعلى صويت ... وأحسست بيدي تقاومان  .١٦
على هذه عقلي وترغبان يف االنطالق من عقاهلما وتنهاالن صربا ولطما 

السماعات تبعدا�ا عن صدر الطفل". األصابع القاسية امللتقة حول 
 معناها هي ترى أّن مجيع أصدقائها آالت الطب على صدر الطفل بقوي.

وشعرت "أميكن أن أحتمل هذه احلياة إىل أمد طويل ... طول عمري ؟!  .١٧
ني حتتفي بالرقة األمل يف بالنقباض الذي يشعر به السجني املؤبد ح

لفراج". معناها هي تشعر بندم كبري على حيا�ا ألّ�ا ال تستطيع أن تنّعم ا
 حيا�ا.

... كانت  وضعت السماعة على صدرها ومسعت صوت دقات قلبها " .١٨
ليت تراكمت عليه بفعل صمامة قلبها مثقلة بتلك األلياف واألنسجة ا

 الروماتزم". معناها هي تريد أن تفهم عن حال املريض.
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! وأسرعت أستنجد بكل منذ خلات تتكلم وتتحرك وتتنفسلقد كانت  " .١٩
ألّ�ا ال حياة اإلنسان من برائن الفناء". معناها هي ما يعرفه الطب النتش
 تريد أن تسّلم املريضة.

 "هل أعود أدراجي أم أتكور إىل جوار هذا السد وألتصق به أحتمي فيه؟ .٢٠
ومل يكن يل جمال لالختيار ... فقد أسلمين التحدى واملقاومة إىل نوع من 
القوة واإلرادة مل استطع معها أن أتكور إىل جوار شيئ أو ألتصق بشيئ أو 
أحتمي يف شيئ ... فما يالك إذا كان هذا شيئ سّدا كبريا ليست له 

 دت قدمي تتجهان يب إيل طريق جديد". معناها هي شعرتووجمنافذ. 
 بشّك.

معناها هي حتّنن إىل  "" هل أطلبه؟ هل أكله؟ هل أبدا هذا احلديث؟ .٢١
 صديقها.

يف   " وأنا أريد أن أراء اآلن ... نعم أريد ... ودارت أصابعي الثابقة .٢٢
 ثقوب الفرص ست ديرات". معناها هي تريد أن تتوّجه مع صديقها.

أنقلها ودب النشاط واحلماس يف كيايف فجأة، هذه الصورة جييب أن " .٢٣
هنا... هذا الكرسي جيب أن أضعه هناك ... هذه الزهرية جيب أن متتلىء 
بالورد ... وأرسلت اخلادم ليشرتي الباقة من الورد ... ولبست الفوطة 
ووقفت يف املطبخ ... وصنعت كعكة بالبيض واللنب وضعتها يف الفرن ... 

الزم عليها . معناها هي "وصنعت قلبا من اجليلي وضعته يف الثالجة ...
 أن تدّل إىل صديقها عن بيتها اجلميل.

. معناها هي تستحى بينها ..." فرتكته وذهبت أعد الشاي"وهو يبتسم  .٢٤
 وبني صديقها.

صرحت أّمي صرحة عالية وناولتين صفعة حادة على وجهي ... ّمث  " .٢٥
كأّمنا جتمدت ... كأّمنا تليها صفعات وصفعات ... وأنا أقف كما أنا.  
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كانت   انتصاري على أّمي جسما صلبا الحيس بالصفعات...جعل مّين 
 يد أّمي ترتطم بوجهي ّمث ترتد عنه كأّمنا يف ترتطم بصخرة من اجلرانيت".

معناها هي تشعر مبغلولة عن التقاليد والقوانني، ّمث متّردت نوال السعداوي 
 بقطع الشعرها.

ي أّ�ّن " وشعرت بالستخفاف شديد حنو النساء ... رأيت بعيين رأس .٢٦
يؤمن بأشياء تاقهة التساوي شيئا ... ومنحين  هذا االستخفاف Tّن قوة 
جديدة جعلتين أعود إىل البيت وأنا أسري على قدمني ثابتني، واستطعت 

معناها هي سئمت  ."أن أشد قاميت وأنا أقف أمام أّمي بشعري القصري
 نوال بنظام يف أهلها.

لصخر وينقل اجلبال وخيرج من "عقل اإلنسان الذي استطاع أن يفتت ا .٢٧
معناها هي تريد أن تفهم عن  ذرات اهلواء نارا تكفي لتدمري األرض".

 حال جسم اإلنسان.
"أثبت يل العلم أّن املرأة كالرجل والرجل كاحليوان ... املرأة هلا قلب ومخ  .٢٨

وأعصاب كالرجل متاما ... واحليوان له قلب ومخ وأعصاب كاإلنسان 
اك فروق جوهرية بني أحد منهم وإّمنا هي فروق شكلية متاما ... ليست هن

 معناها هي أّن النوال كرهت مع الرجال. تتفق مجيعا يف األصل واجلوهر".
وترحنت السماعة يف يدي ال أستطيع أن أضعها على اجلسد امللهث " .٢٩

... ودفعتين يف تلك اللحظة يد قوية وجرفين  وشعرت بيدي �تز بالوعي
لسرير واستويل    على مكاين طالب على عينيه نظارة الزحام بعيدا عن ا

مسيكة دس مساعته بسرعة كأنّه اليبصر الدائرة احملفورة على صدر الطفل". 
 تريد أن تفهم عن حال املريض.معناها هي 
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لكّنين مل أستطيع ... مل أفتح فّمي ومل أحرك يدي ... الزال يف رأسي " .٣٠
معناها  العلم جبار اليعرف الرمحة".... وإله  عقل يقظ قوي يؤمن بالعلم

 هي تئمن أّن العلم مهم جّدا.
... أصبح  "ماذا فعلت بنفسي؟! ربطت حيايت مبرض واألمل واملوت .٣١

عملي كل يوم هو أن أكشف أجساد الناس ورأى عورا�ا وأحتسس أورامها 
 معناها هي ال تعرف عن حاهلا. وأحلل إقرازا�ا ..."

ت يف الصالة الكبرية وفتحت جملة طيبة "وخرجت من حجريت ... وجلس .٣٢
لكّن أفكاري تسربت بالرغم عّين إىل جناح األطباء وحاولت أن أقرأ ... 

...  وقد قسمنا قو بتجية الليل بيننا". ... حيث ينام زميلي الطيب 
 معناها هي ال تفهم عن حالتها.

"هذا اإلنسان املغرور اجلبار ... اللذي اليكف عن احلركة والضجيج  .٣٣
والتفكري واالبتكار ... هذا اإلنسان حيمله على األرض جسد بينه وبني 
الفناء شعرة رقيعة جّدا ... إذا قطعت ... والبد هلا أن تقطع ... فما من 

معناها هي فكرت عن عقل اإلنسان  قوة يف العامل تستطيع أن توصلها".
 غري كامل.

باحلصي ... أصبح السرير خشنا مليئا  تقلبت يف فراشي مؤرقة" .٣٤
 تفكر عن ذلك الرجل.معناها هي  واملسامري".

"ونظرت إىل آلة الصغرية ... تلك الكتلة املبعة السوداء اليت كنت أنقلها  .٣٥
بيد واحدة من مكان إىل مكنان ... وأخرمها بأصبع واحد حني أريد ... 
تلك الكلة أصبحت اآلن شيئا رهيبا ... جهازا سحريا خطريا ... أنظر 

واملسها بأصبغي د يف حذو ... وقرتب متنا يف وجل ... إليها من بعي
 املتمس عقل وقليب كهربة عنيقة كأمنها ست يدي سلكا كهريا عارية".

 معناها هي التعرف والتفهم ماذا تشعر.
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"مل أفكر يف أساليب الدالل ... مل أجلأ إىل ما تلجأ إليه النساء من لف  .٣٦
مل أضع الربقع ودوران ... مل أنظاهر بأّنين أسأل عليه ºرد السؤال ... 

على وجهي وأغمّر له من وراء الباب ... مل أصطنع السذاجة والغباء 
 معناها هي الحتب أن تنظر ورأة عنيدة. "....

هذه الصورة جييب أن أنقلها  واحلماس يف كيايف فجأة"ودب النشاط  .٣٧
هنا... هذا الكرسي جيب أن أضعه هناك ... هذه الزهرية جيب أن متتلىء 
بالورد ... وأرسلت اخلادم ليشرتي الباقة من الورد ... ولبست الفوطة 
ووقفت يف املطبخ ... وصنعت كعكة بالبيض واللنب وضعتها يف الفرن ... 

معناها هي سيجيأ ". اجليلي وضعته يف الثالجة ... وصنعت قلبا من
 ضيف خاّص.

"تصيب العرق من وجهي وسال إىل فّمي، لكّنين وجدت له طمعا  .٣٨
ارتفع صدري واخنفض يف أنفس الهثة متقطعة كجودا جديدا لذيذا ... 

... وضعت يدي داخل الفرن ومل أشعر  سباق لكّنين نسيت أن يل رئتني
معناها هي تريد أن تنظر  ت خاليا خمي أمل احلرق".بلسع النار كأّمنا نسي
 إىل بيتها، بيت مجيل.

"وأنا أجلس على غري بعد منه أحاول أن أخفى ذلك الشعور العجيب  .٣٩
وأحاول أن أكتم الفرحة الغريبة اليت متأل قليب ... الذي يهز أعماقي ... 

هي  معناها وأحاول أن أجتاهل تلك الرجفة العنيفة اليت أصابت روحي".
 تؤمن أن هذا الرجل الطيب.

معناها هي  ...؟". ماذا يف عيين هذا الرجل؟ جمرعميق ليس له قرار " .٤٠
 تؤمن أنه رجل طيب.

"وفتحت الفرن وأخرجت الكعكة وقطعت منها قطعة وضعتها يف طبق  .٤١
ونظر إىل الكعكة الطرية وقد ظهر أّ�ا مل تنضج بعد.  -إىل جوار الشاي
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طيع أن أقاوم الضحك فضحكت وضحك معي ... وابتسم... لكّنين مل أست
وأخذنا نضحك طويال كأنّنا نريد أن نضحك إىل األبد ... ومزقت الضحكات 
الطبيعية الطلقة ذلك الستار الرقيق من احلرج الذي كان يفصل بيننا ورئيته ينظر 

معناها هي تريد أن تنظر صديقها ليتنّعم الطعام  يف عيين نظرة عميقة رصينة".
 .قد صنعتهاالذي 

معظم النساء اليعرفن عن الرجولة شيئا سوى أّ�ا كفائة الرجل " .٤٢
 معناها هي ألّ�ا تصديق دائما عن نفسها. ."اجلنسية

 معناها هي ألّ�ا ال تستطيع أن تنّعم حيا�ا. "عشت يف حرمان دائم". .٤٣
"جلست إىل جواره أنظر إىل أصابعه الطويلة الذكية وهي متسك بريشة  .٤٤

واألنغام ترتامي إىل أذين عالية هابطة ... فرحة الكمان يف ثقة وبراعة، 
حزينة ... صاخبة هامسة ... ضاحكة باكية ... وقليب معها دقة بدقة 

معناها هي  ".... يعلو ويهبط ... ويرقص ويبكي ... ويئن ويضحك ...
 رت بسكينة كلما قريبة من هذا الرجل.شع

ومضمين إليه ... ضمين حىت ضاع كياين يف كيانه، وتالشي وجوده يف " .٤٥
 معناها هي ترى أّ�ا قد تتوّجه مع رجل طيب. ".وجودي...

الأدري ماذا حدث يل يف تلك اللحظة ... فقد دارت الدنيا حىت  " .٤٦
... وقال يل يف  ... ومل أشعر إال بيد حانية تستدين كدت أفقد الوعي

 شعرت بتعب.معناها هي  حنان: هل تشعرين بتعب؟".
"أقنت أن الطبيعة إله جبار مجيل حماول اإلنسان الفشيل املغرور أن  .٤٧

يلبسه أثوابا رخيصة قبيحة ºرد أن يرضى غرورة ويشعر أنّه يفعل بعمره 
 معناها هي تدّل أّن اإلنسان ضعيف. ."القصري شيئا ... أي شيئ

 ."... ّمث ضحكت ... ضحكت بصوت عال مسعته بأذين "ابتسمت .٤٨
 معناها هي كانت نوال تريد أن تنال احلرية.
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"خلت أن أي ارتفاع لن يكفيين ... لن يطفئ تلك الشعلة املتأججة يف  .٤٩
نفسي ... وكرهت الدروس املتكررة املتشاTة ... كنت أقرأ املوضوع مّرة 

ار خينقين ... يقتلين ...  واحدة ... واحدة فقط ... أحسست أّن التكر 
تريد نوال معناها هي  كنت أريد شيئا جديدا ... جديدا ... دائما".

 السعداوي أن تكون ناجحا.
"حفظت أمساء األعصاب كلها وحفظت خط سريها من مركز إرساهلا يف  .٥٠

املخ إىل حمطة استقباهلا يف العضو وبالعكس ... حفظت أمساء األوردة 
مس جدرامها ... عرفت تركيب العظام والنجاع وعرفت طوهلا وعرصها ومل

والدم ... عرفت كيف آكل وكيف أرى وكيف أمسع وكيف أشم وكيف 
 معناها هي تريد أن تكون طبيبة ماهرة. أنام وكيف أحلم".

"وانفتح أمامي عامل واسع جديد ... وشعرت بالرهبة أّول األمر ولكّنين  .٥١
جنون املعرفة ... كشف يل سرعان ما أوغلت فيه بتهم وقد استويل على 

العلم سّر اإلنسان وألغى تلك الفروق اهلائلة اليت حاولت أّمي أن تضعها 
 معناها هي تريد أن تكون طبيبة ماهرة. بيين وبني أخي."

"لقد كنت أخرسهم إراديت دائما ... أليست إراديت هي اليت حتكمين  .٥٢
فلم أملكه شيئا وليست إرادة الغري؟ ... أمل حياول رجل أن ميلك حيايت 

ألىن مل أكن أرريد؟ ... أمل حياول الرجل  أن يعطيين حياته فلم آخذ شيئا 
معناها  ألىن مل أكن أريد ؟ أليست إراديت هي اليت حتدد عطائ وأخذ."

 هي كرهت إيل كل الرجال يف العامل.
"ألّول مرّة أجلس وحيدة مع نفسي ... وأحسست أّنين أخلع أن  .٥٣

 تراكمت عليها طوال السنني املاضية من حيايت ... نفسي كل أثواTا اليت
ووقفت نفسي أمامي عارية ... عارية متاما ... وبدأت أتفقدها وأحتسسها 
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معنها هي تريد نوال السعداوي أن تنال  ... وأكشف عليها كشفا دقيقا."
 احلرية.

 


