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)1990-1917لوي ألتوس� (  

 

 

 

 

 

 

 

 ”" املشكلة هي أن هنالك أجساد، واألسوأ من ذلك، األعضاء الجنسية.
 

ريت�ن ذات الث�نية والثالث� كان لوي ألتوس� بتوالً يف الثالثة والثالث� من عمره عندما التقى هيل� 

 عاًما.

َ  الررنَّ  عاملًا جنسًيا ججاًعا، عاملًا ربا قد كان ألتوس� غ� مستعٍد  -األكرب سنًا-أدخلت املرأة  الريلسو

له. فبعد مضاجعة هيل� للمرة األوىل، كان ألتوس� مضطربًا عقليًا لدرجة أنه وقع يف اكتئاٍب عميٍق، األمُر 

يف نهاية -العالج بالصدمة والتنويم يف املستشرى. وعىل الرغم من الشؤم، تقبل ألتوس� الذي تطلب 

 الجنس كجزٍء من حياته وتزوج هيل�.-املطاَ

حقيقًة ربا كانت هيل� قد علمت عشيقها الشاب بتتقان أكث من الالزم، فبرسعة بدأ بخيانتها مع نساء 

كث�ًا ما هددت هيل� باالنتاار. وساهم واقع أنه ل يكن أخريات. وقد تخلل زواجه� معارك عنيرة، و 

لديه� أصدقاء مقربون يف مراقمة مشاكله� الزوجية. ال يشء من هذا ساعد الاالة النرسية الهشة 

 أللتوس�، فاحتاج بشكل متكرر للتنويم يف املستشرى وألخذ عالجات مكثرة يف التاليل النرَّ.

وس� كان قادًرا عىل التدريس عىل الرغم من مشاكله. فقد حا  ألكث من وما كان يث� الدهشة، أن ألت

)، مؤثرًا عىل جيٍل كامٍل École Normale Supérieureثالث� عاًما يف مدرسة املعلم� العليا يف باريس (

 من املركرين الررنسي� برلسرته املاركسية الراديكالية.

م، انهارت حياة ألتوس� عندما قتل زوجته "بطريق 1980يف  ويف ساعات مبكرة من صباح يوِم أحٍد هادئٍ 

 الخطأ". ك� كتب ألتوس� بوضوح مث� لالضطراب:

(كنت راكًعا بجانبها، مائالً عىل جسدها، وكنت أدلك عنقها. واعتدت يف كث� من األحيان أن أدلك بصمت 
 وراء عنقها وظهرها . . ..

 األمام. . ..لكن هذه املرة، كنت أدلك عنقها من 
 كان وجه هيل� هادئًا وساكنًا. وكانت عيناها مرتوحتان وتادقان يف السقف.

-بغرابة وثبات-فجأة مستني الرهبة. حدقت عيناها للـ النهاية، وقد الحظت أن طَر لسانها كان يظهر 
 ب� أسنانها والشرت�.

أن أرى وجه جخٍص مات خنًقا، لكنني بالطبع كنت قد رأيت جثثًا من قبل، ولكنه ل يسبق   يف حيات 
 عرفت أنها خنقت، ولكن كيف؟ وقرت ورصخت: " لقد خنقت هيل� ")



 الهويس. وقد االكتئاب ادعى أنه كان يعا� من حالة حادة من اإلرباك الذهني الناجم عن سنوات من
� يف مستشريات األمراض للمثول للمااكمة، وقىض ما يقارب الثالثة سنرّت الحًقا عدم أهليته العقلية أُقِ 

م. عاش داخل وخارج املستشريات حتى 1982النرسية قبل أن يُطلق رساحه مجدًدا إىل املجتمع يف عام 
وفاته بعد ااِن سنوات، وبطريقة ما تكن من إيجاد الوقت والتعقل لكتابة س�ته الذاتية (املستقبل 

 يدوم لألبد).
 
 

 بكل�ته الخاصة
 مراجأة!

 
 

كتب ألتوس�: "وأعتقد أ� قد تعلمت ماذا يعني أن تاب. أن تكون مراعيًا بأفكارك لآلخرين، وأن تارتم 
رغباتهم، وإيقاعاتهم، وأال تل  أبًدا يف طلب األجياء بل أن تتعلم كيف تتلقى وتقبل كل هدية بثابة 

 خر بدون أي إكراه" مراجأة، وأن تقدر بطريقة متواضعة بالكامل عىل إعطاء ومراجأة الشخص األ 
 م� ال جك فيه أن زوجته فوجئت عندما استيقظت لتجد نرسها تُخنق حتى املوت من قبل زوجها.

 
  



)1274-1225القديس توماس أكويناس (  

 

 

 

 

 " الاب يرفع، حيث تهجر املعرفة" 
 

منزله اإليطا ، ل يكون توماس أكويناس مراهًقا متمرًدا اعتياديًا. فري سن السابعة عرش، هرب من 
 لالنض�م إىل نظام ديني.

)، رغب أكويناس باالنض�م إىل تنظيم Benedictineبين� أرادت له عائلته أن يصب  راهبًا بندكتيًا (
القديس دومينيك، وهي طائرة مسياية منافسة. بين� كان يف طريقه إىل تنظيم القديس دومينيك يف 

اه يف زنزانة يف قلعة مونت سان جيوفا�، وهي قلعة مهيبة تبلغ روما، اختطره اثنان من أجقائه واحتجز 
ضعف منزل والده حجً�. عللت عائلته أنه لو كان هنالك من يشء يستطيع كرس إ�ان أكويناس الشاب، 

 فتنه حبسه يف القلعة.
ت وعىل الرغم من سجنه، رفض اكويناس التخيل عن إخالصه لـ الدومنيكان. ويف حيلة يائسة، استأجر 
 أرسته عاهرة إلغوائه. ادعوا أنه بجرد أن يذنب أكويناس مع املرأة فتنه سيتخىل عن طموحاته الدينية.

قد أدرك نوايا املرأة الغرامية لاظة إلقائها يف زنزانته، فابعدها أكويناس بجمرة ساخنة. وتوسل الرب 
 ملناه القوة ملجاهدة املزيد من إغراءات الجسد.

 ه الرب يف جاكلة ملك�.تلك الليلة استجاب ل
يف ح� أن امللك� ل يساعداه عىل الهرب، بل فعال جيئًا أفضل: ربطا حبال أبيض حول خرصه. غنت 
املالئكة يف وئام:  " توماس ، باسم الرب ، نكسوك بطوق من العرة ، الذي لن يدمره أي اعتداء". مع 

أكويناس من تامل أرسه بتحساس متجدد  القوة التي أسبغت عىل عورته بواسطة الابل الساري، تكن
 اإل�ان.

أخ�ًا، وبعد عام� من السجن، هرب أكويناس. ل تُقدم عائلته عىل أية مااوالت إلعادة أرسه. انضم إىل 
 تنظيم القديس دومينيك، وأصب  كاهنًا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

 
كاثوليك. لبس أكويناس الابل حول خرصه حتى يُعترب أكويناس اليوم وعىل نطاق واسع، أعظم الهوت 

 وفاته، وتراخر أنه ل يرت قط لكرس نذره بالعرة.
 

 بكل�ته الخاصة



 بتهمة هتك العرض غ� املرشوع

 
 

اعتقد أكويناس أن بعض الذنوب، مثل الزنا، يُعاقب عليها عىل املستويات املادية والروحية. كتب 
ا " ليس فقط الخطيئة الجسدية للشهوة، ولكنه الخطيئة الروحية أكويناس يف ملخصه للالهوت: ("الزن

للظلم، وإنه أخطر من رسقة بسيطة"). وكان واضًاا أنه كان يجهل املرهوم القانو� للمااكمة املزدوجة 
)(double jeopardy.الذي ياظر املااكمة أكث من مرة لنرس املخالرة ، 

 

  



 ق.م) 322-384أرسطو (

 

 

 

 

 الاب قوته العظمى، بأن يصنع من األحمق حكيً�، أو أن يصب  الاكيم أحمًقا.""كيف يظهر 
 

عىل مر السن� تعرض أرسطو للكث� من اإلساءة بسبب آرائه املعادية للمرأة. اعتقد الريلسوَ اليونا� 
سنانهن أن النساء مخلوقات معيبة بطبيعتها، ذلك بناًءا عىل مالحظاته الخاطئة أن اإلناث دمهن أبرد، أ 

أقل، وحياتهن أقرص من الرجال. بالنسبة ألرسطو، كانت النسوة "مسو"" طبيعة وأكث مرتبة بقليل من 
 الايوانات املروضة.

إىل جانب -تجاهل العديد من املؤرخ� ببساطة وجهات نظره عن النساء. فهو بالرغم من ذلك، كان 
لغربية. أنشأ أرسطو أول دراسة رسمية للمنطق واحًدا من اآلباء املؤسس� للرلسرة ا  -أفالطون وسقراط

 وارتقى بجاالت البيولوجيا واألخالق والسياسة.
عندما كان يف السابعة والثالث� من عمره تزوج أرسطو (فيثيوس) ذات الث�نية عرش عاًما، ابنة أستاذه 

ثالية للزواج. يش� السجل (ه�ميس) بالتبني. أجار أرسطو برومنسية: كان عمراه� متوافًقا مع األع�ر امل
التاريخي أن زواجه� كان سعيًدا. ولكن لو أنه كان مسموًحا لزوجته أن تسجل أفكارها الخاصة عن 
عالقته�، لربا ظهرت صورة مختلرة: هل سعدت حًقا بوصرها "حيوانًا داجنًا"، أو بوصرها "مسًخا"؟. 

بية طرلته� الوحيدة، التي سميت أيًضا توفيت (فيثيوس) يف سن مبكرة، لترتك أرسطو وحيًدا برت 
 (فيثيوس).

تزوج أرسطو الحًقا بامرأة تدعى (ه�بيليس)، ل تتبق إال ندرة من التراصيل عن عالقته�. عندما تويف 
أرسطو طلب أن يدفن بجوار زوجته األوىل. تابع معاملته للنساء مثل املاجية حتى نهاية حياته: ترك أمر 

ركته مع تعلي�ت رصياة يف وصيته أنها إن رغبت يف الزواج مرة أخرى،"أن تُعطى (ه�بيليس) ملنرذي ت
 لشخص تافه غ� جدير" 

 بكل�ته الخاصة
 من األفواه والرجال

 
 



سخر النقاد من أرسطو لعدة قرون العتقاده أن املرأة لديها أسنان أقل من الرجال. كتب الريلسوَ 
متزوًجا مرت�، ل يخطر بباله أن يتاقق من هذا الترصي  من برتراند راسل: "عىل الرغم من أنه كان 

 خالل فاص "فوهي" زوجتيه".
وفقا لـ(ديوج� املتشامم): "ربا كان مشغوالً جًدا مع عمله ليجد وقتًا للتاقق؟"، حيث كان أرسطو 

ذه إىل أن ، ملناقشة الرلسرة مع تالميLyceum)"�يش  صعوًدا وهبوطًا يف ممرات املؤسسة التعليمية (
يا� وقت فرك أنرسهم بالزيت". ُحبست النسوة يف املنازل، ومنعن من الوظائف العامة واالجت�عية، يف 

 ح� كان الرجال اليونانيون أحرار لالنخراط يف التعليم والتعلم، وفرك بعضهم البعض باستمرار.
  



 )430-354(  القديس أغسطينوس أو أوغسط�

Saint Augustine of Hippo (354–430) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "امناني العرة والزهد، ولكن ليس بعد".
 

عندما غادر أوغسط� منزله الكائن يف ج�ل أفريقيا يف السادسة عرش من عمره للدراسة يف قرطاج 
(املدينة القد�ة التي تقع يف الاا  يف تونس)، احترل ك� لو أنه كان أول طالب يكتشف النبيذ والنساء 
والغناء. فأهمل واجبه املنز  للرتكيز عىل "ملذات جهنمية". كان األكث توثيًقا بالتاريخ منها عالقٌة جنسية 

 مع امرأٍة جابة اسمها غ� معروَ لنا اليوم. كتب:
(كان جيئًا حلًوا بالنسبة   أن أُِحب وأن أح ب، وأكث حالوة أن أستطيع أن استمتع بجسد التي أحب. 

 بيع الصداقة الصايف بأوسا" رغبة الجسد، وُعتم عىل سطوعه بجايم الشهوة املظلم).ولذلك ُعكر ر 
 

ملدة ثالثة عرش عاًما. كان لديه� طرل، -التي ل يُعَر اسمها–ظل أوغسط� جنبًا إىل جنب مع االمرأة 
هادئًة  ). دعم أوغسط� عائلته املؤقتة عن طريق تدريس البالغة. وعاجوا حياةً Adeodatusأديوديتس (

 بسيطة، ولكن والدة أوغسط� كان لديها أحالم أكرب البنها.
مع اقرتاب أوغسط� للثالث� من عمره ضغطت عليه والدته ليتزوج "امرأة مارتمة" (أي ليست من ذلك 
النوع من الرتيات الالت ينجب طرالً خارج إطار الزواج). وبناًءا عىل طلبه غادرت املرأة التي عاش معها 

ربها حب حياته البلدة. وعىل الرغم من انه احترظ باضانة ابنه� إال أنه كان متاطً�. ك� كتب: واعت
 "قلبي، الذي كان متشبثًا بها، ُكرس وُجرح، ويقطر الدم".

"املرأة املارتمة" التي اختارتها له والدته كانت تبلغ من العمر عرش سن� فقط، ولن تكون مؤهلة للزواج 
ن. يف هذه األثناء احتاج أوغسط� إلجباع جهيته لرفقة النساء، واآلن ومع بعد عشيقته ملدة عام� آخري

السابقة بُعد قارة عنه، حيث نريت إىل أفريقيا، ل يكن لديه أية تارظات حول تخطي ذلك: "الرجل 
واقًعا يف “الذي قد كان قلبه قد "كُرس وجرح ويقطر الدم" قرر اتخاذ عشيقة. ك� أجار الحًقا، انه كان: 

 ُحِب الوقوع يف الاب".
 



قبل أن يتمكن من الزواج، وبين� كان ال يزال يواعد عشيقته الجديدة، حظي أوغسط� بتدخل إالهي 
 صادق كان من جأنه أن يغ� حياته إىل األبد.

يف يوم ما، بين� كان يف صابة صديق، صاح عليه صوت غامض يف رأسه "، أوغسط�! أوغسط�! تناول 
اب املقدس وأقرأ! "وحدث أن يكون هذا الكتاب يف متناول يده. التقطه. كان املقطع األول الذي الكت
 : 14-13:13الرومية  -قرأه
لنسلك بلياقة ك� يف النهار ال بالبطر والسكر ال باملضاجع والعهر ال بالخصام والاسد، بل البسوا الرب  "

 وات."يسوع املسي  وال تصنعوا تدب�ا للجسد ألجل الشه
 

بعد قراءة هذا املقطع، ألزم أوغسط� نرسه باياة من العرة، تاركًا كل من عشيقته وخطيبته يف هذه 
(حاليًا تسمى مدينة )    Hippo Regiusالعملية. اعتنق الكاثوليكية وأصب  كاهًنا يف هيبو ريقيوس (

 "عنابة" الجزائرية).
رتافات". اعتُِربت ذكريات أوغسط� الرصياة لتجاربه واجه مجونه السابق يف س�ته الذاتية الرائدة "اع

الجنسية قبل الزواج ثورية يف ذلك الوقت، لكن مقصده كان أكث من مجرد استثارة. كتب: " أردت أن 
 أذكر نرَّ بقذارت السابقة وفسوقي الجسدي، ليس ألنني أحبها ولكن حتى أستطيع أن أحبك، يا إلهي".

ًما لكتابة أكث من مائة كتاب، مساهً� يف تشكيل تطور الترك� الغرب سعى اوغسط� عىل امليض ِقد
 بترس�اته للكتاب املقدس عن الزواج والاياة الجنسية.

 
 بكل�ته الخاصة

 ال �كن العيش معهن، ال �كن العيش بدونهن

 
 

تجاربه الخاصة التي عىل عكس العديد من الالهوتي� اآلخرين، كان أوغسط� قادًرا عىل االسترادة من 
سبقت عرته عند الكتابة عن الاياة الجنسية. وفهم، عىل سبيل املثال، أن األعضاء الجنسية لديها عقلها 
الخاص؛ قد يصب  العضو الذكري منتصبًا يف لاظات غ� مناسبة، أو يرشل يف االرتراع إىل مستوى الادث. 

، دون قصد، يهتاج الجسد بذاته وبترصار. ويف يف بعض األحيان): “City of Godكتب يف مدينة هللا (
أحيان أخرى، فتنه يرتك الابيب املجتهد يف وضع حرج، وبين� تارتق الرغبة يف الخيال، تكون متجمدة يف 

 الجسد ".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1986-1908سيمون دي بفوار (

 

 

 

 

 "اصطياد الزوج فن. العمل عىل ابقائه وظيرة ".
 
 



حتى عندما كانت مراهقة، عرفت الريلسوفة الررنسية سيمون دي بوفوار أنها كانت مختلرة عن غ�ها 
من النساء. كتبت: "ال أستطيع التخلص من هذه الركرة أنني وحيدة، يف عال منرصل، وجودي يف الطَر 

 اآلخر ك� لو كنت يف مرسحية".
كان جعورها باالنرصال أكث وضوًحا. ومثل رجل،  عندما ذهبت إىل املدرسة الثانوية لدراسة الرلسرة،

دخنت بوفوار ورشبت. جذبت انتباه طالب زميل (رينيه ماهو)، وكتب يف مذكراتها أن (ماهو) حسن 
، ما يعني "القندس". وكان le castorاملظهر والذك كان لها "أعظم سعادة". (ماهو) لقبها بالررنسية 

 النواحي ما عدا يشء واحد: أنه كان متزوًجا.مثاليًا بالنسبة لها من كل 
 ويف ذلك الوقت، درست المتاان التدريس لها مع صديق (ماهو) جان بول سارتر.

كان سارتر قبيًاا ولكنه متادث ساحر باملقارنة مع الوسيم اململ (ماهو). لعدة أسابيع درس بوفوار 
االمتاان، وهو انتهى يف املركز األول (مع أنها كانت  وسارتر وتادثا ليال ونهاًرا. انتهت يف املركز الثا� يف

مااولته الثانية بعد فشله السنة السابقة). كل� قضت بوفوار وقتًا أطول مع سارتر كل� فكرت بشكل 
أقل بـ(ماهو). وما يث� الدهشة أنها وجدت نرسها واقعة يف حب الرجل مضاك الشكل. كان ذلك بداية 

رقت واحًدا وخمس� سنة، التي كان من جأنها أن تهيمن عىل حياة بوفوار لعالقة غ� تقليدية استغ
 وتهدد بتلقاء الظالل عىل مجمل عملها.

عىل الرغم من أنه� غالبًا ما كانا يخاطبان بعضه� البعض بزوج وزوجة يف رسائله�، إال أن بوفوار 
ر ذو الترك� الار. كانت بوفوار يف معضلة وسارتر ل يتزوجا أبًدا. كان " الزواج" كلمة قذرة بالنسبة لسارت

يف البداية فقد تصورت نرسها دائًا كزوجة وأم. وبدال من ذلك، اقرتح سارتر ترتيبًا مرتوًحا حيث تكون 
عالقتها مع بعضها البعض جيئًا "أساسًيا" وجميع األجياء األخرى ثانوية. عاش بوفوار وسارتر معا بشكل 

 كث� من الوقت لألنشطة الالمنهجية الجنسية والركرية منها عىل حد سواء.متقطع، لذلك كان لديه� ال
 .)The Second Sex، كتبت بوفوار جدالً نسويًا مؤثرًا (الجنس الثا�1950sيف خمسينات القرن السابق 

وقد كانت أيًضا روائية موهوبة وكاتبة مذكرات، ورسخت مكانتها كريلسوفًة مستقلًة عن سارتر. بناًءا 
 إلااحه، أفشيا لبعضه� البعض عن عالقاته� الجنسية. نُرشت بعد وفاته� مجموعت� من الرسائل، عىل

التي كشرت عن فسقه�: روت بوفوار عن عالقاتها الغرامية مع نرس الجنس بتراصيل مغيظة لسارتر، 
ثنان أحيانًا للنيل يف ح� أنه كتب لها عن تراصيل إفضاء عذرية فتيات يافعات بدقة اكلينيكية. سعى اإل 

 من ذات املرأة بازدواجية مضطربة، وعمال عىل مقارنة املالحظات من وراء ظهور فتوحاته�.
عالقة بوفوار األكث جغًرا ل تكن مع سارتر، ولكن مع الكاتب األمريك (نيلسون ألقرن). التقيا للمرة 

اغو. قدم لها (ألقرن) خاتًا، وطلب منها أن م عندما كانت بوفوار يف زيارة لشيك1947األوىل يف فرباير عام 
 تنتقل إىل أمريكا لتكون معه. قال: "أنا مستعد أن أتزوجك هذه اللاظة".

بوفوار، عىل الرغم من عمق حبها لـ(ألقرن) إال أنها ال زالت تات إبهام سارتر. كتبت إىل (ألقرن) من 
قدك أكث من ذلك، (لكن) وملا يقارب العرشين فرنسا: "أنا ال أستطيع أن أحبك، أو أن أريدك، أو أن أفت

عاًما، فعل [سارتر] كل يشء  ، ساعد� عىل العيش، ألجد نرَّ، وضاى بكث� من األجياء من أجيل. . . . 
 أنا ال أستطيع أن أتخىل عنه وأن أتعهد بايات كلها إىل أي جخص آخر".

ار كل� سمات الررص والوقت للتالقي، غ� تقبل (ألقرن) عىل مضض رشحها لألمور، واستمر برمية بوفو 
عندما قرأ -بشكل مت ره م–مدرٍك أنها كانت ال تزال تضاجع سارتر (وغ�ه). اجتاط (ألقرن) غضبًا 

) حيث عربت عن عالقتها مع  Force of Circumstance  مقتطرات من مذكرات بوفوار (قوة الظروَ
. كتب Harper (ألقرن) نقًدا الذًعا لكتابها يف مجلة هاربر(ألقرن) بـ "عالقة غرامية جنسية عابرة". كتب 

بسخرية: "[القوادون] أكث صدقًا من الرالسرة" غارزًا املس�ر يف نعش عالقته�. وبالرغم من ذلك، فقد 
 لبست الخاتم الذي كان قد أعطاها إياه حتى وفاتها.

)، كابنة له يف عام  Arlette Elkaïm ويف تلك األحيان، تبنى سارتر عشيقته الجزائرية (أرليت إلكيم
م. ل ياظ هو وال بوفوار بأي أطرال، وكان التبني  ورة قانونية لض�ن قداسة إرثه األدب. 1965



م. وحتى ال يتروق عليها، تبنت بوفوار 1980وسميت (إلكيم) املنرذة لرتكة سارتر عند وفاته يف عام 
 ا بعد موت سارتر، وسمت (لوبون) منرًذا لرتكتها.واحدة من عشيقاتها (سيلري لوبون) كابنة له

عىل الرغم من الطابع غ� املألوَ لعالقته� الرومنسية، ارتبط بوفوار وسارتر إىل األبد باكم دفنها مًعا 
يف مقربة مشرتكة يف باريس. كتب مرة سارتر إىل بوفوار: "هناك يشء واحد ل يتغ�، وال �كن تغي�ه: أنه 

يادث وما أصب  عليه، سأصب  عليه معِك". قالت بوفوار: "الرفقة التي لامت حياتينا  بغض النظر ع�
 مًعا، جعلت من أي رابطة أخرى قد نكون قد تصنعناها لنرسينا، سخرية مررطة ".

 
 بكل�تها الخاصة

 منرصل� لكن متساوي�

 
 

الجنسية وبالتا  عاملها الجنَّ، له� "سيكون هناك دائًا بعض االختالفات ب� الرجل واملرأة، إثارتها 
جكل خاص من تلقاء نرسه، وبالتا  ال �كن إال أن تو لد جهوانية، حساسية، ذات طبيعة خاصة. وهذا 
يعني أن عالقاتها بجسدها، بالذكور، وبالطرل، لن تكون أبًدا متطابقة مع تلك العالقة التي ياملها الذكر 

 بجسده، باإلناث، وبالطرل ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)1887-1813ه�ي وورد بيترش (  

 

 

 

 
 "الزواج مقربة الاب".

 
 

يف الوقت الذي اُتهم فيه هيي وورد بيترش بالزنا، كان الوزير  األكث جهرة يف أمريكا. كانت خطبه القلبية 
-fire-and)نقلة حادة بعيًدا عن الخطاب الديني السائد وقتها للعهد القديم عن عذاب النار 

brimstone) وهي نظرية -. توقيع بيترش الرلسري:"إنجيل الاب" د ر س أن مابة املسي  غ� مرشوطة
 غ� مسبقة يف أمريكا القرن التاسع عرش. توافد آالَ الناس لس�عه هو يتادث يف كنيسة بليموث

(Plymouth).كل يوم أحد 
من أطراله�، كان بيترش مشغوالً أيًضا. طاردت  كانت زوجته يونيس مشغولة بوالدة وتربية عرشة بين�

عن مغازالته الجنسية طوال حياته املهنية، با يف ذلك عالقته -غ� مثبتة–الداعية الكاريزماتيك جائعات 
الغرامية مع الشاعرة (إدنا دين بروكتور) والجارة (كلوي بيتش)، ونقلت أنباء عن األخ�ة بوضعها مولود 

 ي. لكن العالقة التي ساهمت يف إسقاطه كانت مع عضوة األبرجية (إليزابيث تيلتون).بيترش الغ� الرشع
م 1868كانت إليزابيث زوجة صديق بيترش الجيد (ثيودور تيلتون). يُزعم أن مداعباته� بدأت يف أكتوبر 
أقنعها عندما استسلمت السيدة تيلتون لـ"تجاوزات" بيترش بعد "مدة طويلة من املقاومة األخالقية". 

بيترش أن حبهم كان "نقيًا"، وأنها ظلت "ناصعة وعريرة" يف نظر الرب. وهذا بالطبع كان هراًءا "نقيًا": 
حيث أن الكتاب املقدس الذي قرأ منه بيترش كل يوم أحد ل يكن يتضمن أحكاًما عن "نقاء الاب" 

عىل األقل لررتة من الوقت. عندما يتطرق إلدانة الزنا. ومع ذلك، نجات تراهاته الالوة معها. . . 
م. وعىل الرغم من أن ثيودور قد غرر لبيترش، إال أنه 1870اعرتفت السيدة (تيلتون) بخطاياها لزوجها يف 

 ل يتمكن من الاراظ عىل رسية العالقة.
 

 املدافعة-إذا استثنينا األزواج، ل يُصب كل من عَر عن العالقة بخيبة األمل. كانت (فيكتوريا وودهول) 
قياديًة يف حركة الاب الار، "العشاق األحرار" سعوا إىل تارير املرأة من "العبودية -عن حقوق املرأة

الجنسية" للزواج املرتقد للاب، وكانوا يلقون انتقادات جديدة من قبل الزع�ء الديني� املعارصين، با 
شكل مريب لترصفات "عاجٍق يف ذلك بيترش. إىل أذ� (وودهول) بدت عالقات بيترش الغرامية أقرب ب



حٍر"، عن كونها ترصفات واعظ يضع عىل عاتقه سالمة مؤسسة الزواج االجت�عية. يف الواقع، عرفت 
(وودهول) من مصادر موثوقة أن بيترش سمى الزواج يف ماادثة خاصة "قرب الاب". وجكل الدليل عىل 

وصول للرفعة املعنوية يف النقاش العام حول عالقته العاطرية الذخ�ة التي ياتاجها "العشاق األحرار" لل
م، عىل أمل 1872حقوق املرأة. نرشت (وودهول) ترصفات بيترش اللعوبة يف قصة صارية يف أكتوبر 

 كشف الوزير كمنافق. تيل ذلك هرج ومرج.
ها، نرت السيدة تيلتون جانبها من القصة، مش�ة إىل أنها ل تنم مع الوزير. (أرصت أنها انرصلت عن زوج

ولكن ليس بسبب الزنا). وقد بُرأ بيترش يف هذا التاقيق من قبل كنيسة بليموث. وطردت السيدة تيلتون 
 من نرس الكنيسة.

تراجع ثيودور تيلتون عن غررانه، ورفع دعًو قضائيًة ضد بيترش يف ماكمة مدنية ملشاركته يف "ماادثة 
لتاسع عرش يف أمريكا). أرست املااكمة التي استمرت جنائية" مع زوجته (كان الزنا يعترب جر�ة يف القرن ا

. رفض بيترش 1800sستة أجهر الج�ه�، الذين أعلنوا باإلج�ع أنها أكرب فضياة يف القرن التاسع عرش 
وضع يده عىل الكتاب املقدس أو أن يقسم قبل يجلس عىل كريس الشهود. ساهمت جهادته املتناقضة 

أنه كان مذنبًا، ولكن املااكمة انتهت بتعليق -ثة من املالر� االثني عرشثال -واملشوجة يف إقناع رعيته و
عندما اعرتفت السيدة  -بعد ثالث سنوات-هيئة املالر�. ل ترتك (يونيس بيترش) جانب زوجها حتى 

 .بيترش مع نامت بالرعل أنها(تيلتون) علنًا 
 8للرضياة، وتويف بأزمة قلبية يف -حد كب� إىل-تراجعت جعبية الوزير املاارص الج�هرية، ويرجع ذلك 

م. وعىل الرغم من كل ما حدث، نجت مؤسسة الزواج والدين املسياي من حركة الاب 1887مارس 
 الار وحركات الاب الارة لهيي وورد بيترش.

 
 بكل�ته الخاصة

 بيترش فعل جيئًا سيئًا، سيئًا للغاية

 
 
 

الصبا انتباه الرجال، فأعلنوا أن الاب األول هو األفضل  كتب بيترش: "يف الاب، تجذب نضارة وسار
ولكنه األكث فقرًا. ال يتعلم الشخص كيف ياب حتى يشعر بانضباط الاياة. الاب الرتي كاللهب، جميل 
جًدا، غالبًا حار جًدا ورشس، ولكنه ال يزال مجرد ضوء وومضة. حب القلب األكرب واملنضبط كالرام، ال 

 �كن كبت ج�حه".
بالضبط كمية "درجة انضباط" قلبه الزا�، هي أمر مشكوك به، ولكنه بالتأكيد بدى أنه "ال �كن كبت  

 ج�حه".
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