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 مقدمة

ها حفاتك ملغرممفة، به� بطغت ارجة ملسوء ملتي امرت ننه م  ملطيف  امئًا أن تعرف أنه م"

 " خر فعل أسوأ بكث�هنالك شخص آ 

 نيل بوالك -

الناجحِة. هل ِهي " كلنا لدينا أسئلة عن الحب، كلنا نريد أن نعرف أرساَر العالقاِت 
املنشودة"؟ هل من املُتقبل أن أواعد رئييس؟ كيف يل أن أعرف إن كان زوجي يخون؟ يبدو أنه من 

 حكي�ت. نساء حك�ء و  ينا أن نبحث عن األجوبة لدى رجالالبديهي أنه يجب عل
حقيقة الوجود. لو كان  لغايةالفالسفة   أكث األسئلِة إشكاليًة، من األخالق إىل السياسة تََفّكر 

-األصلي�"محبي الحكمة" –هنالك من يستطيع تدريسنا مفهوًما تجريديًا كالحب، يالفالسفة 
شيئان مختلفان  -ك� تب� -ب الحكيم حِ ب الحكمة واملُ حِ أن يكونوا ع  رأس القائة. لكن مُ  ينبغي
 جًدا.

لرومنسية والطيش لكث� بين� معظمنا قد ُغلب من الحب من قبل، لكن قصص املصاعب ا
من الفالسفة تأخذ نصيب األسد من الفشل والُغلبة. قد تكون قد نسيَت عيد زواجك، لكنك ع  
األقل   تخن  زوجتك (لويس ألثورس)، أو تتَب عشيقتك كابنة لك (ج� بول سارتر)، أو أن تُطرد 

 لبلد آخر بسبب عالقة عاطفية (سينيكا األصغر).
 

الرجال والنسوة الذين ملكوا بهلوانية ذهنية وُمدحوا من قبل  أولئكرب، عظ�ء يالسفة الغ
  كل مكان، هؤالء لطاملا دمروا عالقاتهم بنزعاتهم العصبية.    101أساتذة مقررات الفلسفة 

الحب وخارجه، الفالسفة انتقاديون للغاية، متكربون، متعالون أخالقيًا. نظرياتهم ال تُخرتق، 
ة، أسئلتهم الباحثة مصدر ازعاج. هذه الترصيات املزاجية جعلت من الفالسفة مواقعهم اعرتاضي

مرشح� غ� مناسب� للزواج. إنه ليس من املستغرب أن كث�ًا من الفالسفة ببساطة اعتزلوا لعبة 
 الحب بالكامل.
من الفالسفة ماتوا بائس�، حانق� ووحداء، قلة تكنت من تخطي الفشل للوصول  بين� كث�

لزواجات سعيدة. مثل ألب� كامو الذي تو  مبكرًا   حادث سيارة مأساوي، قبل أن تكتشف 
الذي اشتهر   القرن التاسع عرش -ه التي خبأها حول العا . أو ه�ي وورد بيترش تَ ه عشيقَ زوجتُ 

يقه. زوجته مشغولة للغاية برتبية أبنائهم العرشة عن أن تفكر   تطل وكانت-والعهربسوء السمعة 
 األمر بالزواج ياملرة الرابعة هي الصائبة. أو ب�تراند راسل الذي اكتشف أنه عندما يتعل  

الحقيقة أن هذا الكتاب يحتوي ع  �اذَج من آالِف العقوِل العظيمة التي يشلت بالحب.   
ربت أكث كل حقبة من التاريخ، تت�ىش األدمغة الكب�ة والقلوب املحطمة جنًبا إىل جنب، وكل� ك

كل� يشلت أكث. راا كان بوب ديالن األكث حكمًة عندما اعرتف: " ال تستطيع أن تكون حكيً� 
 وواقًعا   الحب   الوقت ذاته" 
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 ، حيث أن املرأة املريوضة كائن مش�"يجب ع  أي محب أن يقتدي بّ من اآلن يصاعًدا ال " 

 

يقول الباحث الفرنيس بيرت ابيالرد بتعب�ه الخاص عن نفسه أنه " أربك كل ما تُعلم من العصور" بتأمالته 

هرته بعد أن تغلب ع  معلميه   الحجج املنطقية وتأسيسه ملدرسته الخاصة، قَِبَل الفلسفية.   قمة شُ 

محارضاته   الفلسفة اإلغريقية . 1115أبيالرد كريسَّ مدرسِة نوتردام الكاتيدرالية   باريس عام 

عرب أبيالرد   والالهوت املسيحي جذبت آالف الطالب، لكن (هيلواز االرجنتوية) تيزت من الحشد. يُ 

 س�ته الذاتية: " رأيتها، أحببتها، وصممت ع  أن أجعلها تحبني".  

َل هذا تحديًا صغ�ًا عاشت هيلواز مع عمها مديع الكنيسة (يولب�ت) وهو رجل ليس يُعبث معه. َمثَّ 

ألبيالرد الذي صمم خطة ليرسق هيلواز من تحت ع� املديع اليقظة. كتب أبيالرد: " كنت طموًحا   

التي كان �كنني تخطيها اجد  ولذة  أكرب". تكن من  اختياري (للمرأة)، وتنيت لو وجدت بعض العوائَ  

وظفه (يولب�ت) لتدريس هيلواز    مصادقة (يولب�ت) من خالل معارف مشرتكة، وبرضبة حظ

الفلسفة. كتب أبيالرد مختاالً بنفسه: "هل �كنك أن تصدق ذلك، لقد منحني امتياز مشاركته طاولته، 

 وشقة   منزله؟ وبهذه الطريقة وجدت يرًصا ألختيل بها" 

سات هيلواز وقعت   حب معلمها، الذي كان عمره أكث من ضعفي عمرها، رسيًعا ما تحولت جل

التدريس الخاصة إىل دروس   الجسد. وقريبًا بعدها   يكتف حبه� بحرصه ع  ساعات النهار، ليلتقيا 

أبيالرد برصاحة: األستاذ املتعلم "  يًرسا   الليل "للتعب� عن مشاعره� املشرتكة". ك� وصف أحد معارص 



رد وهيلواز الغرامية   أرجاء باريس   يعلمها كيف تجادل بل كيف تز�". انترشت إشاعات عالقة أبيال 

 إىل أن التفت أخ�ًا لتعود إىل أذ� (يولب�ت). يقذف العم الغاضب األستاذ خارج منزله إىل الشارع. 

ريض أبيالرد أن يهجر حبيبته اليايعة. اجتمع مع خادمة هيلواز بعد أن استأجر شقة قرب منزل 

)، وطلب منها أن تكون الوسيطة بينه وب� هيلواز. لسوء حظ أبيالرد كانت الخادمة تحمل له (يولب�ت

مشاعر خاصة: (أنا واقعة   حبك، أبيالرد، أعرف أنك تعش  هيلواز وال ألومك، أنا ال أطمح إال باملرتبة 

شخص   الوقت  الثانية   مشاعرك. ال تربك نفسك مع الشكوك، يالرجل اللبيب يجب أن يحب أكث من

 ذاته، حتى أنه إذا خرس إحداهن ال يبقى محروًما). 

لقد أحبط   واحدة. امرأةيبدو أنه عر  معقول، أليس كذلك؟ لكن ليس ألبيالرد الذي ال تلك قلبه إال 

تجاوزات (أقاتون)، يانتقمت الخادمة املريوضة بكشف مساعي أبيالرد املستمرة للوصول لهيلواز لـ( 

 ). كتب أبيالرد تعليًقا ع  ثرثرة الخادمة: " املرأة املريوضة كائن مش�"يولب�ت

وجعلت من أي محاولة يبذلها أبيالرد للعودة نوبة من الغضب، بلواز هي عم )اتون(أق أنباء أصابت
 .لواز حامالًهيكان  تعقيد األمورول. أبعد من ذلك املحب�   يكونا قط أن. بدى عقيمةً  لنعيمه محاولةً 

لواز منزل (يولربت)، واختطف هيجدران  يتسل  لجأ للحل الوحيد املعقول،، بلنقطعت بأبيالرد السُ ملا ا
، حيث  )بريتا�( مدينة   مسقط رأسه  ، وأخذها بعيًدا   جوف الليل. خبأها جريئة   إنقاذ     محاولةِ 
 بهم .حُ  طفَل أنجبت 

، راا كان قد ترصف بشكل مترسع للغاية. يبادر بطلب خويًا من الفضيحة بدأت الشكوك تراود آبيالرد
عرضه للمصالحة ،  )يولربت(يدها من عمها للزواج، عازًما ع  تخفيف حدة التوتر بينه�. وللدهشة قبل 

 وتزوج آبيالرد و هيلواز   حفل رسي.
القته� من ف عيجفعمل ع  تمحض عملية تجارية ست لزواجه�، العتقادها أنه لواز كانت معارضةً هي

شغفها الطبيعي. قالت: " ألن يكون تقبيل أكث كو� عشيقتك من كو� زوجتك؟ وأضايت: " بكاء األطفال 
والعناية بالعائلة ال تتناس  مع الهدوء الذي تتطلبه الدراسة." وكان هذا صحيًحا إىل حد ما، أبيالرد كان 

انتهى ملطالب زوجته وأرسلها لدير لتأمينها.  قد أهمل دراساته الفلسفية بلعبه دور رب األرسة.  استجاب
 لواز. أمر ابنه� تحت رعاية أخت هي

ما حدث الحًقا كان حدثًا وصفه املؤرخون بدقة كَونه " حدث محدد معروف جًدا عندما أيسء ألبيالرد." 
وضوعية يعندما اكتشف (يولربت) أن ابنة أخيه قد نُقلت إىل دير، قام بخخصاء أبيالرد. كتب أبيالرد ا

دخل قاتل حجرة نومي ليالً مع شفرة حادة   يده، وجد�   نوم عمي . عانيت أكث (تقشعر لها األبدان:
 العقوبات التي �كن النتقام عدو أن يبتكرها خزيًا، باختصار، دون أن أيقد حيات، لقد يقدت رجولتي.)
  واحدة من أكث األمثلة الرائعة للتفك� اإليجاب التي سجلت تاريخيًا ع  االطالق، تصور آبيالرد 
اإلخصاء اثابة التحرر من ماضيه الفاجر. وجد العزاء   دير، حيث استطاع أخ�ًا كتابة مكنونات قلبه. " 

 من الحب" لقد (وجدت)  الفلسفة والدين عالًجا لعاري، وبحثت عن ملجأ ليج��
تبادالتهم الغرامية أسطورة   حد ذاتها.  وأصبحتكتبت هيلواز   كث� من األحيان إىل زوجها القيص، 

" ال أستطيع أن أعيش إذا   تقل يل أنك الزلت تحبني" وأضايت أنها تحبه كشخص : كتبت   رسالة
 وليس كرجل، اللعنة ع  اإلخصاء."
تغ�ت نربة أبيالرد من محب  إىل نربة قس.   واحدة من آخر  �،السنكل� تقدمت املراسالت ع  مر 

"من اآلن يصاعًدا ستُسخرين  املجروح:هيلواز حثها أن تُكرس نفسها للمسيح وأن تنىس حبيبها  رسائله إىل
نفسك بشكل  جاد  للعمل   سبيل خالصك، وهذا ما ينبغي أن يكون جُل اهت�مك. لذلك ابعديني لألبد 

 من قلبك."



. لكن هيلواز (Abbey of the Paraclete monastery)أبيالرد واصل دراساته مؤسًسا دير الروح القدس 
 ي وعرشين سنة ودينت بجانبه   مقربة الدير.تبعد أبيالرد عن قلبها. عاشت بعد وياته اثنريضت أن تُ 

 
 
 
 
 
 

 بكل�ته الخاصة
 نحن نصنع بيتي شعر عظيم�

 

 

العاطفية الرسية بتلميذته بعاداته الدراسية. يبدل أن يقرأ ويكتب بالفلسفة، كرس  أرضت عالقة أبيالرد
وقته لصياغة أشعار غرامية. وما يث� التعجب أنه أثبت كونه شاعرًا ذو موهبة مميزة. يبمجرد ترديد 

 طبال الشاعر أوضح أشعار أبيالرد كان الشباب يستطيعون أن يحصلوا ع  "خدمات" من الشابات. ك� 
 وحصلواجزئ، " أولئك الذين كانوا واقع�   الحب ك� كنت، اعتزوا بتعلم [ قصائدي ]، الدوام ذو ال

بتطبي  أيكاري وأبيات الشعرية ع  خدمات ما كانوا ليحصلوا عليها بطرق  أخرى".  لحسن حظ الشابات 
 أشعاره قد ضاعت منذ يرتة طويلة. فيفات   كل مكان، يخنالع
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