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 خلط ب� الحقيقية واملثالية ال �ر أبًدا دون عقاب ".اليشء مثايل، والزواج يشء حقيقي، و  "الحب

 

 أشكال الفن.لوا املعاناة إىل شكل من كان (يوهان فولفغانغ فون غوته) أول الرومانسي� األملان الذين حوّ 

-عىل الدوام-ر و كسقلب مأسفر عن م� ، نيلهم ينعذراليت   بسلسلة من النسوةافنت فعىل مدى حياته

 كناباته.غذى 

الفناة ل  عن نفاؤلبكنب غوته . باملدرسةزمييته  إحدىمع  عرشيف سن الخامسة  أوالً يف الحب وقع

 بجانبي مراٍت  تجلس ل تسمح بامليمسة، إال أنها يل،، وال حنى ل تعط يدها ألحد" ا:كشف عن اسمهيُ 

، الشابةرأة املمن  قُبلة، نجح يف الحصول عىل غامرت باتجاهها، تنسحب". يف مرحلة ما . ولكن إنعديدة

ل لألسف، منحنني فيها هذا الجميل، ألنني و املرة األوىل واألخ�ة الني  كانترعت مبارشة عىل جبينه. "زُ 

 ".أرها مرة أخرى

 البارد أسلوبها" :كنبف. "طفلكـ "أشارت إليه  هاأن لس�ع-الحقيف وقت -غوته  املدينة، وتحطمدرت غا

 ".عقِفه الشائكة نُِزَع من قلبيهذا السهم ب" "،بغيًضا للغايةاآلن يل  � من قبل، يبدوالذي سحر د، اصالو 

ر وأشاغوته طوال حياته؛  العيقة مع تلكآثار ظلت . فلم يككل ول ينم جيًدا. مكنئًبا "اليافعأصبح "غوته 

ل من الواضح أنه  كان (عندما منه" بعيًدا أُخذت" هانمنباكيًا أ ، إليها يف س�ته الذاتية كـ"مصيبنه" العظمى

 يف املقام األول). �لكها

ل تكن هنالك . )Charlotte von Steinشناين شارلوت فون (  حب صديقنهبجنون يف بالغ، وقعكشخص 

أنها كانت منزوجة ولديها سبعة أطفال يننافسون عىل حيث  – ا كانت تبادله املشاعرمؤرشات أنهأية 

 االثنينحوها للسنوات  ببادراتأدىل و  افننانه بها،محاوالت إلخفاء  أيةبذل إال أن غوته ل ياهن�مها. 



يف نهاية املطاف غادر . ها رفضت تجاوزاته بكدبولكن قبلت صداقنهقرب عائلنها.  خيلها عرش الني عاش

 .م1827 عام حنى وفاتها يف تراسلهاا إىل إيطاليا، و غوته منوجهً 

 وكان. (كورنيليا) ااألصغر سنً  نهشقيقل" الرسيحب غوته "كان  ،حقيقيةٍ  جنسيةٍ  عيقاٍت  ما أوقف أيةو 

 :يف س�ته الذاتية املحرم كنب عن حبه�فحفظ األرسار، عصيٍب لبوقٍت  حظيقد أن غوته  يبدو

بدرجة  اعنقد أنه غ� سعيد... كينا وقدرها، وفهمها، أحبها أنني لست الوحيد الذي"[وأكدت] يل 

تغي� نفسيه� إىل  املقرب�فإنه تعذر عىل ، بالذاتهذه الحالة  أنه يفذلك،  منكث األ ، و المنناهية

 ."�قعشي

 كريسنيان فلبوسبـ(. النقى قد دفع به للميض قدًما ذلك ربا كانلكن و ، خياالته )كورنيليا(زواج حطم 

Christiane Vulpius( منجنًبا بالكاد، لها عذرينه. وقد خرس املرأة األوىل الني بادلنه بصدق مشاعره 

له� العديد ا كرجل وزوجنه، وكان معً  عاشا. سنة عنقل عار تسمينه بـ"بنول األربع� عاًما" با ي وصمة

 .م1806يف عام وأخ�ًا تزوجا  ا،معً  من األطفال

 Ulrike von اولريك فون ليفينزووأخرى ( شابةيف حب امرأة  وقع، م1816وبعد وفاة كريسنيان يف عام 

Levetzow( .ل تحبه والدة )الكافية ألن يطلب يد (اولريك) الشجاعة )، ول يسنجمع ابًدااولريك .

 حال.  رومانسية عىل أيينعذر نيله أكث كان ما غوته، ل بالنسبة

 

 

 كل�ته الخاصةب 

 االننحار ملك

  

 

حنى اقرتب من سن  )يوهان فولفغانغ فون غوته(طاعون وجود الغ� منبادل شؤون الحب كانت 

 .هنث لشعره و الخام  املادة وفرت –الني ل تُنَم —الشؤون األربع�. هذه 

 The Sorrowsفرته الشاب ، "أحزان إىل طبقة السرتاتوسف� األدبية غوته نجوميةالذي صعد بالكناب و 

of Young Werther ". مكنوبة عىل شكل سلسلة من الرسائل (رواية  كانepistolary(  عن رجل يقع

يقول (فرته) يف الرواية: . ) من نوعية الطرف الواحدWerther(فرته  وكان حب. يف حب امرأة منزوجة

 لنفيس:، أقول لحظ جميع الرجال اآلخرينالنظر بف"من نوعه"، وقال:  قدري فريد أن أقول لنفيس أحيانًا"

 "ل يسبق ألحد أن عا� مثلك

طلق النار عىل فك ، تعب من العيش يف حالة من الشقاء، (فرته) فإن الشاب! بإفساد حبكة الرواية وللننبيه

الذي قنل  )Jerusalemوسييم (ج�  هصديق من(فرته)  غوته شخصية اسنوحىنفسه يف نهاية الرواية. 

 اننحارية: اأفكاًر غوته هو اآلخر ا ما جاهد كثً� و الطريقة بعد عيقة غرامية.  بذاتنفسه 



ووضعنه كل ليلة . بشكل جيد ، مصقوًال وسيً�  اخنجًر  امنلكتمن ب� مجموعة كب�ة من األسلحة، (

بضع  طرفه الحاد غرسيف  أنجحن أن �ك كان جربت ما إنالشمعة،  أطفك ، وقبل أنبالقرب من رسيري

 ).ا يف قلبيبوصات عميقً 

 الني كان لها أثٌر معاكس عىل الجمهور.. الرواية فضل اننشاله من االكنئاب، لقيامه بكنابة (فرته) اعز 

مكسوري الشباب  لبس مجموعة منف. م1774الكناب ضجة أدبية عرب أوروبا عند صدوره يف عام  كون

لسوء الحظ، و بطل غوته.  محاولة لنقليدقمصان مفنوحة العنق يف و زرقاء  وسرتاتصفراء رساويل القلب 

 لجديد باالننحار.باإلشادة ببطلهم االعديد من الشبان قام 

نه ينطلب عود ثقاٍب واحد لنفج� منجم هائل، لذلك إ  كنب غوته "فعرب القارة. عصف تقليد االننحار 

حظرت السلطات يف إيطاليا وأملانيا والدا�رك الكناب يف محاولة  كان االنفجار الذي أعقب النرش عظيً� ".

ملنع إصابة جيل كامل من الشباب الساخط�. يف نهاية املطاف، سقطت ثقافة املعاناة الني ولّدها الكناب 

 .ابنداع آخرمن املوضة، تاما مثل أي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1831-1770) هيغل فريدريش فيلهلم جورج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ."والنبات الحيوان ب�ه نفس هو واملرأة الرجل ب� الفرق"
 

 ،مساوٍ شخص نحو يكون فقط كنب الفيلسوف األملا� (جورج فيلهلم فريدريش هيغل): "الحب �كن أن 
 ياملساو هو  وجودنا". واسننن  أنه با أن اإلنسانية ُخلقت عىل صورة الرب، فإن الربلمرآِة وصدى و 

الحب اإللهي. ما هي إال اقرتاب سطحي من ومانسية الدنيوية الر أن الوحيد املسنحق للحب الحقيقي، و 
 بوركهارت كريسنياناسكنه (مع زوجة مالك  غ� رشعيٍ  �نع هيغل من أبوة ابنٍ ولكن هذا ل 

Christiana Burkhardt( . الرغم من أن بو)هيغل  زوجها، إال أنقد انفصلت عن  ) كانتكريسنيانا
 .املدينة بعد شهر من والدة طفله وغادرمن اننقام مالك سكنه،  خاف

امرأة  ،)ماريا هيلينا سوزانا فون توك�(عاماً  األربعون ذو ، تزوج هيغلم1811عام من يف سبنمرب 
 من رشعيغ� الابنه أنه� ض�  وحنىاألبناء من صلبه� اثن� من حظيا بنصف عمره. ب ممشوقة القوام

 .م1816 عام هم يفتإىل أرس  )نياناكريس(
وب� كريسنيانا  الخلط بينها ينبغي ال(لوان) كريسنيان وأخنه (ب� هيغل مدمرًا  االزواج رشخً خلق 

 عندما كانتللمساعدة يف األع�ل املنزلية ه إىل منزل )كريسنيان(أم ابنه األول). دعا هيغل  بوركهارت،
". الرضاالزواج ليس السعادة ولكن " منهدفه  خنه أنأل هيجل  أفصح بطفله� األول. حامًي زوجنه 

 م� آثار تكهنات بكنها، وتركت املنزل. غضبًا-شقيقهامن  مقربةدائاً  تي كانالن-) كريسنيانفاشناطت (
ال يحبها باعرتافه رؤينه مع امرأة وأنها ل تحنمل شكل غ� طبيعي منعلقة به ب قد أصبحت كانت

 .الشخيص
ثيثة بعد ، و م1831يف عام . عنهانفسه وأرسته الجديدة عقليًا، فكبعد  مريضة تأن أخنه كانهيغل  خيش
 أغرقت نفسها.تلك الشكوك عندما  )كريسنيان( ت، أكدمن وفاة هيغلأشهر 

 
 كل�ته الخاصةب

 للسيداتهذا إهداء 

 
 



فقد دعاه  عرش.حنى يف أوائل القرن الناسع  تاريخية مفارقة ،للنساء الكارهةمعنقدات هيغل كانت 
، ك� أبًداظر هيغل نوجهات ل تنض  األملا�". لغباء ل دائًا اتذكاريً  ا"نصبً ):شوبنهاور (آرثراملعارص 

 خنرص:املهذا املقنطف  يسنشف من
أو بعض  ، والفلسفة،العالية ال تنكيف مع العلومعقولهن �كن، بطبيعة الحال، تعليم املرأة، ولكن (

املثالية. الفرق ب� الرجل  ليس لديهنناقة، ولكن وأ ذوق للنساء إلهامات سعيدة، و الفنون. قد يكون 
لو املرأة.... والنبات طابع لرجل، بشكل أوثق طابع اواملرأة هو نفسه ب� الحيوان والنبات. الحيوان يقابل 

عاملية، النعاليم الا ملا تليه تنرصف وفقً ، ألنها ال فسنكون الدولة يف خطر، سيطرت املرأة عىل الحكومة
 ).اآلراءبو  ةولكنها تنكثر بيول عرضي

 
 
 
 
 

 )1976-1889مارتن هايدغر (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"ما سبب كون تجربة الحب غنية با ينجاوز جميع النجارب اإلنسانية األخرى املمكنة، وعبئًا حلًوا ألولئك 

 الذين وقعوا تحت قبضنه؟"
 
 
 

بكع�ل الربوفسور األملا� مارتن هايدغر للطالب املبندأ يف الفلسفة. فكنبه مليئة بثوابت من ال يُنصح 
بنعب�ات تجعل من الكائنات  ،يحدد كون الكائنات... ما الذي (الكائن)ليس شيئًا يشبه  )كونأن ي"( :�ط

 أن حياته الغرامية ال تنطلب شهادة عليا لفهمها.  ،شكرًا للرب  ."مفهومة أصًي 
بي  ،عاًماسن� الرب اا ملا يقمعً  وبقيا. م1917يف عام ) Elfriede Petriيرتي الفريدي (تزوج هايدغر 

 .طالباتهواسع خارج إطار الزواج مع النطاق ال ذات املوثقة يدجراهمن أنشطة رغم بالطيق  انفصال أو
. ) األكث بروزًاHannah Arendt هانا أرندتالطالبة (عيقنه مع كانت ، العاطفيةن لقاءات هايدجر م

تحدث وأن أ هذا املساء  اكِ ! يجب أن أر )أرندت("عزيزي اآلنسة كنب لنلميذه ذات الث�نية عرش عاًما: 
كونه� طالبة للمرة األوىل.  مارسا الحبجامعة ماربورغ تلك الليلة،  مكنبه يفعندما زارت و . "إىل قلبكِ 



عىل أن قادراً  أكون لن"كنب هايدغر إىل تلميذته: . حدث أصابه�""و ،مصدر إزعاجومدرسها كان مجرد 
 خاضا عيقة، الناليةللسنوات األربع و حيات". فسوف تننم� إىل لكن من اآلن فصاعدا و ، أدعوك ُملك

هايدغر انضم  ماالحرم الجامعي. عند قربالني ت لغابةيجنمعان يف مكنبه أو يف اوكانا ، شغوفة جسدية
 " إىل أمريكا.ية"أرندت اليهود ت، فر م1933إىل "الحزب النازي" يف عام 

 
 )أرندت() مع هايدغر. كانت عيقنها الغراميةليس و إىل اسنئناف صداقنها ( )أرندت( سعت بعد الحرب،

 اجن�ع . بعد)الفريديحب حياة هايدغر وليست ( كانت هاعنقد أنتزال تال  ها كانتولكنة منزوج وقنها
 ةاألسناذ قالت ماضيه النازي.اننقادات  ضدا علنً  عنه ، دافعتم1950مع هايدغر يف عام  )أرندت(
نيويورك الصحيفة ل-هانا أرندت/مارتن "هايدغر"ة كناب" مؤلف- ) Elzbieta Ettinger إلزبينا إينينجر(

... أمرًا غ� عادين هايدغر ع )أرندت( والشغف ويرى يف عفولحب شخص يعرف عن ايوجد  "ال  :تا�ز 
 ".أن نفعله حيال ذلك ناال يوجد يشء �كنو الحب غ� عقي�. 

 
 )ه�مان(نب� أن ابنه� فيدجر الخاصة خارج إطار الزواج: ازوجة هيف نهاية املطاف،عن أنشطة كُشَف 

 الرس الذي ُسلطت عليهذلك للعائلة.  وصديقٍ  )هايدغر (السيدة كان يف الواقع ثرة عيقة غرامية ب�
 .2005طبعة  ، مجموعة مراسيت هايدغر لزوجنه)1970-1915رسائل لزوجنه: ( عندما نُرشتاألضواء 

 
 
 
 
 

 
 كل�ته الخاصةب

 رمز هايدغر

 
 

  فكمبندئأدعو و . من كونها من�ة مشوشة أكثيدجر اه كنابات تحنى يف موضوع مثل الحب، كان
 فك رموز كل�ته: ملحاولةالشفرات 

 
ال نجد ما  ظل أنفسنا. ثم نود أن نشكر الحبيب، ولكنن، ومع ذلك نحن نغ� أنفسنا إىل ما نحب(

ل االمننان إىل فقط أن نكون شاكرين ألنفسنا. الحب يحوّ  نانحو كاف. �كنب يساعدنا عىل فعل ذلك
األكث حميمية. النقارب  هبثبات ِرس  وهكذا يوسع الحباآلخر. بخيص ألنفسنا وإىل إ�ان غ� مرشوط إ 

ولكن بدالً من  — يذوبأن  ليشءسمح ال تاملسافة الني  –مسافة من اآلخر هو النواجد عىل أبعد هنا 
خرتق ين وجود اآلخر إ هناك".  فقط" للـ" الغ� مفهوم" النجيل بخيفشفافية، ب"أنت" الـ تعرضذلك 

 . �كن ألي شعور أن يحنويه بشمول)الوهذا ما  –حياتنا الخاصة 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1776 – 1711د هيوم (يديف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

يف اخنيار  خيارييل  صحيح أنه، كانيف الزواج.  اجنمع معهسوف  الذيالشخص يف اخنيار خياري يل "كان 
 ". اسجنً  يظليجب أن  ألنهراحة صغ�ة، نظراً هذا ال �نح إال لكن و  سجني،

 
 

موسوعة " ". كانتنغذيةال جيدِ  يٍ ب�نارد "راهٍب  يبدو كـ هيوم (دينس ديدرو) فإن ديفيدا لزميله وفقً 
باللغة  كنبفيلسوف أهم "مسمية إياه:  " أكث لطًفا ليقنصادي االسكوتلندي،سنانفورد للفلسفة

 ".إطيقًا اإلنكليزية
 ":للشغف ثيثة انطباعات مشنق من اقرتان“الرومانيس: يعنقد هيوم أن الحب 

 عن الج�لالناشئ  ريضاملُ اإلحساس -1
 للنكاثرالشهية الجسدية -2
 أو حسن النية السخياللطف -3
 

ت صداقنه . وكانقط عن حب هيوم نفسه تأسفر  االنطباعات قدتلك من  اال يوجد أي دليل عىل أن أيً 
أقرب ما يكون إىل عيقة ، )Comtesse de Boufflersمع االجن�عية الفرنسية (كومنييس دو بوفل�س 

 قد قضيا �عىل الرغم من أنهو . م1763 عام فرنسا يف كانا قد تراسي قبل لقائه� يفيف حياته.  رومانسية
بغية تركنه . يف نهاية املطاف تبط� جنسيًانه� ل يكونا قط مر اال أ ، للسنة الناليةا الكث� من الوقت معً 

 كث جاذبية، األم� دي كونني.األ عشيقها  السعي وراء
صحبة النسوة  وجدت منعة فريدة يف"أنه كنب عن واقع املسكلة: هيوم.  أزع بالكاد  )كومنييس(فنور 

 ".يل اسنقبالهن كيفية ألسناء من سببأي ول يكن لدي ، املنواضعات
 

 الخاصةكل�ته ب
 لعبة اللوم

 
 

كي  أن وجدو . الهيمنة عىل النساءب يرغبونوالرجال ، عىل الرجال الهيمنةيرغب بالنساء  كنب هيوم أن
لو ل نسئ : "ذلك بدأ كان هو من الرجل ولكن، مخطئ� بهذا الرصاع األبدي عىل السلطةالجنس� 
 "جديرة باننزاعها  اأنه نفكر ل يكن ليالنساء]،  عىل[ سلطننا اسنخدام

 

 

 

 

 

 – 1724إ�انويل كانت ( )1804

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ".خرقدرات اآل لعضاء الجنسية و أل لاملنبادل، الذي يفعله إنسان  االسنغيل"االتحاد الجنيس هو 

 

يوهان (ا للمعارص العقل،" وفقً بو أ الجسد ب اكان الفيلسوف األملا� إ�انويل "أكث جفافاً من الغبار، سواءً 

بنزهاته  ساعاتهمالج�ان  ضبطيجدول زمني محدد، لا كل يوم وفقً  (كانت). عاش )فريدريش رينشاردت

الغرامية أن حياته  إًذا املفاجئفليس من مرة واحدة يف حياته. وال  — حنى أنه ل ينعرق قط. املسائية

 .القدر بذات جافة كانت

غ� أخيقي. أمر  –ألغراض خيف اإلنجاب  م�رسةأو أي  –أن م�رسة الجنس قبل الزواج (كانت) ى أ ر 

فحاملا ... غرضشخص "إىل ال أنها تحولحيث ، خطك االرغبة الجنسية يف حد ذاتهفإن باإلضافة إىل ذلك، 

 ."هابعد عرص  الشخص الليمونةيلقي  ك�بعيداً،  هم، ينم طرحوأُشبعت الشهية الشخص، َك ُتُلِ 

لكائنات منساوية من الرغبة. بعضه� البعض ل الطرف� حوّ يفقط يف الزواج عندما  ةالرغبة الجنسية جائز 

 يضمن دون عقدٍ من  الجنسعطي يُ لرق الجنيس، حيث الزواج وب� اساوى ب� م�رسة الجنس قبل ك� 

رشط تحت للجنس� االسنسيم وقبول اآلخر للنمنع  من املقبولفقط ليس املساواة ب� الطرف�. "أنه 

لزواج باعنباره عقدا للج�ع فيه ل نظر (كانت)حت هذا الرشط". �كنها فعل ذلك فقط ت ولكنهلزواج، ا

 مدى الحياة." ةكل منه� الجنسي مميزاِت الطرف� عىل "حيازة  يحصل كي

لزواج. عىل مر السنوات، عن االرسيرية  آرائهنفق معه يف ت امرأةفي يث� الدهشة كونه ل يعث قط عىل 

أعرب في� بعد عن أسفه مش�اً منه�.  أيِّ  وراء يسعَ ل  (كانت)ولكن  أثارتا اهن�مه،اثننان من النساء 

ل أكن مقندًرا عىل زوجة، ل"عندما كنت يف حاجة هو السبب الرئييس لعدم ارتباطه: كان إىل أن الفقر 

مع أي تعطيل لربنامجه كان لينسامح  (كانت)املنصور أن من غ� فإنه ". ويف الحقيقة، تحمل تكاليفها

 .للغايةنظم املاليومي 

 كل�ته الخاصةب

 !تفنيش أياد

(Hand Check!)  



 

رفض حنى فقد . أقل خربة بنفسهيبدو إال أنه كان خربة مع النساء، قليل الكان  (كانت)عىل الرغم من أن 

 ب� السطور: ما �كننا بسهولة قراءةنحفيز الذات، ولكن لل" الكربىاسم "الخطيئة 

 ا لواجبعد اننهاكًت ة للشخصسمة الجنسيللسنخدام) اال (وإساءة  الطبيعيغ� الن هذا االسنخدام إ "

يحدث للجميع عىل الفور، مع ذلك ، بدرجاتها العليا، ويف الواقع تنعارض مع األخيق الشخص لذاته

هذه  تسميةعنرب من غ� اليئق حنى إىل درجة أنه يُ  ةالفكر  لهذهنفور ال يف النفس ريثا، بذلك �فكنال

من ا عمومً يشعر الشخص بالخجل  الذنب املخالف للطبيعة هذا الرذيلة باسمها الصحيح.... يف حالة

 " البهائمم� يحط من قدره إىل أقل من طريقة، الثل هذه قدرته عىل معاملة نفسه ب

كن االننحار بوجادل ". الشخص لنفسهقنل  من ئة أسوأ "حنىخطييعنرب أن االسنمناء  )ت(كانعنقد ا

 .شجاعة، أما املسنمني فهو ببساطة يسنسلم للشهوةينطلب 

 )1855 – 1813سورين ك�كيغارد (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �نح كل يشء، ويكخذ كل يشء."، "الحب كل يشء

 

يف الرابعة والعرشين من كان بلدغة الحب عندما  أوالً-الدا�اركوالد الوجودية -ك�كيغارد شعر سورين 

. املزاجي، ع� الفيلسوف ) الني كانت تبلغ وقنها خمسة عرش عاًما فقطريج� أولسنجذبت ( عمره.

"يا كنب ك�كيغارد يف مذكراته في� ينعلق بحبه للفناة: دائة من الكآبة. ال نهاالفننان مؤقناً حالأوقف 

 !".بالوحدةأشعر  كمأوه،  –اآلن فقط لهذه املشاعر أن تسنيقظ إلهي، ملاذا ينبغي 

قبل أن ينقدم لطلب ثانية عرش عاماً  اننظر إىل أن أصبح عمرها رجيً نبيًي بحق حيث ك�كيغارد كان

 تعام�،". كانت صامنة يف البداية، ثم ذكر  ك وملدة"لقد أردتقال لها بعد أن بلغت سن الرشد: . يدها



 “.األولوية  أنا يل" بنربة سلطوية: قالو  ،ك�كيغارد ل يهم ذلك. معلميها السابق�أحد  واعدتأنها كانت 

 غادر دون إجابة.أخ�ًا مرة أخرى. و  وصمنت

ب الشاحب املمنح  ه"، ولكنبنعم أو الوالدها "ل يجبه . )ريج�والد (قام بزيارة و  ك�كيغارديحبط  ل

 بثابرته وقبلت. )ريج�تكثرت ( الثانية،للمرة ك�كيغارد  تقدمما عندو ا آخر مع ابننه. اجن�عً 

 اكنئاب ك�كيغارد.ساء ، أبعد من أن يكون مبنهًجا

نها إ "لدرجة أنه بعد سنة من الخطوبة قال بثقة: بنجاح،  –خطيبنه الجديدة  عنبك أفكاره املظلمة فخ

، ضجةالخطبة بكقل درجة من ال، سعى إىل إنهاء (ريج�) بإحباطه صيبيُ بدالً من أن و  ."نيحقاً ال تعرف

"... أن يفعل "أي يشء معها، أي يشء عىل اإلطيق هأنه �كن فردت عليهعن طريق رسالة.  فانفصل عنها

 ا.أن يرتكهإال 

 يذكر. ترتكه حبيبنهالرشير عىل أمل أن  دورلعب و ، )ريج�(تجاه  أصبح وغًدا، نالي�للشهرين ال

وأنا أحبها ك� جداً، قاسيًا كون أ ه كان يجب أنأن – بشكل مخيف مؤملًا“كان: الوقت ذلك ك�كيغارد أن 

 كنت أفعل".

ك�كيغارد إن كان  )أولسن( سكلتا، يف نهاية املطاف بعد ثيثة عرش شهًر  خطوبنه�وعندما اننهت 

حناج أ عرش سنوات... سوف  بعدنعم، “سينزوج أبًدا، فقال لها يف محاولة لدفعها بعيداً عنه إىل األبد: 

!". يا رحمة الرب — شغف: "لكن دون وفعل ذلك معقبًا، أن يقبلهامنه  طلبت، ". لنجديدي شبقة فناةً 

الذي واعدته قبل أن ، املدرس السابق )جون فريدريك (فرينز) شليغلمن (الزواج ب )ريج�( ومضت

 ك�كيغارد.ينقدم لها 

اكنشفت  إن تجنيخىش " أنها سوف كان . أنه )ريج�ن خياننه لـ(إىل األبد منزعًجا موكان ك�كيغارد 

 ينزوج ولك�كيغارد نفسه يف كناباته الدينية. (دفن ، �املقبلعقد والنصف . وللكيف كانت األمور حقاً"

يعنقد أن  كان ، نظراً ألنه)ريج�لـ(كل ما كان �لك  وصينهك�كيغارد يف  ترك .)شبقة"فناة " أبًدا

 )ريج�(ورفض توريث مخنلفة  ى األمور بطريقةرأ  زوجها لكنو ". زواجالك ا"ملزمً رابطًا كانت  خطوبنه�

 .هابالنيابة عن

 

 

 

 

 كل�ته الخاصةب

 دائاً يف ذهنه

 

 



. وهذا يرتك العشاق هـ/ـادفاعات كلإسقاط عىل املحبـ/ـة لشخص آخر، يجب تاًما نفسه  الشخص سليكر 

 : ليسوا وحيدين أبًدا يف مساعيهم فالرب يرعاهم دائًاحب�املك�كيغارد أن اعنقد ف. ضعيف موقف 

بغية  هكل بؤسينىس معاناته، بغية النفك� يف شخص آخر،  ينىس، والواقع يف الحب ينىس نفسهفإن 

 ينىسخسارة شخص آخر،  اعنبارهضع يف يهو نفسه ليخرسه ما  ينىسشخص آخر،  بؤس النفك� يف

يوجد ف شخص كهذا ال يُنىس.، بحق –شخص آخرمصلحة  يف-بحب- مصلحنه الخاصة من أجل النفك�

 يف الس�ء. الربه: بشخص يفكر 


