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 ."أعشاب ضارةحديقة الحب مكان حجري مع "

 

، "عندما نان عا  نرريا  الععيي  اممريك جون ديوي طالبًا جامعيًا يف جامعة "جونز هوبكنز

 Daniel Coit(دانيال نويت غيي�ن  نان خجوالً لدرجة مؤملة حعى أن رئيس الجامعة

Gilman ال تعش حياًة منعزلة، “لديوي: قال (غيي�ن)  .بالكعبمععيًقا جًدا  يكون أال) نصحه

 اخرج وقابل الناس"

وتب� أن ديوي نان فقط بحاجٍة ليعثور عىل الفعاة الصحيحة. فبعد وقت قص� من مقابية 

الحديث عن الزواج. نعب تيميذ ديوي (مانس (أليس شيب�ن) يف أحد صفوف الجامعة، بدأ 

يف ذا   ايسع�ن): "نان هنالك إعجاب معنوي وفكري نب� بينه�،". قال ديوي لـ(ايسع�ن)

تزوجا م، 1886يف يوليو من عام  ".: "  يكن هنالك شصصان واقعان يف الحب أنث منه�مرة

 .مساعدبعد تصرج أليس من الجامعة، وترقية ديوي إىل رتبة أسعاذ 

  يكن "ابعجاب املعنوي والفكري" نافياً ببقا  ديوي مصيًصا تاًما خالل العقود امربعة 

اممريكية البولندية  الكاتبة-) Anzia Yezierskaالقادمة من زواجه�. حرض  (أنزيا ييزيرسكا 

مسعاذ يف نيية نولومبيا. نون ا محارضاته-العي نانت معدربة لدى ديوي ملدة عرشين عاماً 

 .Robert Bم. نعب (روبر  ب وسعربوك 1918الجيد عالقة قص�ة لكن عاطفية معها يف عام 

Westbrook يععدى املالطفة  جسدي العالقة قد حققت أي تقدم يبدو أنال “الس�ة: ) ناتب

 .الصفيفة"

بعد قرابة عقدين، عندما نان يف السابعة و م. 1927توفيت زوجة ديوي (أليس) يف عام 

والث�ن�، تزوج ديوي (روبرتا غرانت)، أرمية يف الثانية وامربع� من عمرها.   يعينا زواجه� 

. مع ذلك سبب عمريه�من ديوي نان يصىش أنها سوف تواجه انعقادا  بسبب االخعالف يف 



ابنة ديوي من زواجه -. وحذر  (إيفي�) زواج ديوي الثا� بعض االنشقاقا  بينه وب� ابنائه

ووفًقا لكاتب والدها أن (روبرتا) نانت تصب "خياال  رشيرة" يف رأس ديوي.  أصدقا -امول

بعيًدا عن عائيعه ". اذبةنانت (روبرتا) "ذا  جنون ارتياب" و "نالس�ة (سيد� هوك): 

 عمره. وأصدقائه تويف ديوي بهدو  عن عمر ناهز الثانية والعسع� من

 

 

 

 بكل�ته الخاصة

 عرامرسائل حب غ� عريمة، من رجال 

 

 عىل الرغ  من مهارته اليفرية يف نواٍح أخرى، إال أن رسائل حب ديوي املوجهة لـ(أليس)

"نانت بسيطة ليغاية، لدرجة أن القارئ يفرتض أن ناتبها يفعقر ليم�رسة يف نيفية فعح قيبه 

.  هل نان قاسيًا عىل الرجل؟ اقرأ ما )Alan Ryan(أالن ريان  ناتب الس�ة عربلشصص" ن� 

 ييل من مقعطفا  خطابا  ديوي بنفسك ونن أنت القايض يف هذا اممر:

(امحىل، معى سععودين لعبارنيني بالبهجة املحبوبة امنث من بهجة حبك؟ املحبوبة من قبل 

روحي، ونف ، ونف  الحقيقة، موقرعي يف الحياة ورغبعي، مالةة حيات، ومشبعة ما أريد، 

؟ أوه يا حبيبعي إنني أحبكومصدر نل ما أسعطيع أن أنون، ومانحة نل ما أنا عييه، هل أقول 

 ، فكرة أنني أسعطيع منحك الحب تث�� بجميل ببهجة الحياة. وعزيزت

نه إ حبي، ني  أل  حبك نل يش . عزيزت، إنه أنا ونل يش  عني. أنا هو وأنا فيه، حبي، و 

حبك بحيات، بوجودي، بكيل، الذي ال أميكه، بل  ان اضعحالوة العا . عزيزت، ني  ألكن 

 ).تيكينه يا حيوة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )1784-1713دينس ديدرو (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد قيل أن الحب يسيب أولةك الذين يجدونه يف أذهانه  ، ويبدي العطا  مولةك الذين ال "

 ”يجدون.

 



عندما قرر دينس ديدرو أن يصبح ناتبا يف سن الواحد والعرشين، نان قد سبق له وأن حاول 

نانت تيك املهن امخرى ذا  مردود  العمل يف وظائ  أخرى: نقس، ونطبيب ونمحام. بين�

املقبية، نان  ةمادي أنرب إال أن قيب ديدرو نان قد ُعقد عىل الحياة امدبية. وليسنوا  العرش 

بالكاد يكسب لقمة عيشه بالقيام برتجمة ونعابة الصطب وإعطا  الدروس ليطالب. ذلك 

[لكنه] نان مزريًا ورثًا  الوجود البوهيمي نان "نث�ا ما يع  تصويره برومنسية عىل الورق

ص  الكاتب (إيفي� بياتريس هال) عن نضال ديدرو ليكون ناتبًا ، ن� و "الواقعليغاية يف 

 .مسعقًال يف فرنسا القرن الثامن عرش

م نان ديدرو يسكن لدى خياطة فق�ة ووالدتها. نانت الصياطة (أنطوانيت 1743يف 

اسعولت عىل قيب الفييسوف. ورغبة منه يف -ذلك بالرغ  من-تشامب�ن) غ� مععيمة، إال أنها 

اشعال رشارة لعالقة بينه�، طيب من (أنطوانيت) أن تصيط له زيًا مدعيًا أنه سوف يدخل 

). لحسن حره، لذلك   تكن لديه أية نواياو املدرسة اليسوعية، وأنه يف حاجة ماسة ليمالبس. (

 املعقنة.  وقريبًا بعدها تزوجا.نانت مزحة ديدرو ساحرة أنث م� توحي به الحيية 

أثر  غ�ة ديدرو عييه رسيًعا، فطيب من زوجعه الجديدة العوق  عن الصياطة، خشية أن 

تجيب لها أع�لها العجارية لقا ا  مع عزاب يائس� آخرين يبحثون عن الحب. باالعع�د عىل 

الثالث العيش يف  مصادر دخل ديدرو املعفرقة ومدخرا  والدة (انطوانيت) الضةيية، واصل

مع -يف أحيان نث�ة-فقر. نعب (هال): "ساهمت شعبية ديدرو يف دعوته لعناول العشا  

 املنزل، تأنالن الصبز الجاف ". وح�ته] يفبين� نانت [زوجعه  ا،أصدقائه، ونان يذهب دائً 

حقائق الحياة بابضافة إىل املعارك العي تيت ذلك وال مفر منها عىل امموال، وجد ديدرو أن 

الزوجية تقيد احساسه البوهيمي. فقرر أن الشغ  ال ألكن أن يكبت من قبل "نذر ال معنًا له" 

مثل الزواج. فكعب: "ما الهدف النبيل ليمععصب الذي يعذب نفسه مثل مجنون من أجل 

� . بين  يُقصد به الحبسيُسعى ورائه،  شغٌ   الرغبة يف ال يش  (و) وحب ال يش  ". العشاُق 

، بدأ ديدرو عالقة غرامية مع (مدام دي بويسيونس عائييةٍ  يف زيارةٍ  ةً نانت أنطوانيت بعيد

Madame de Puisieux( 

نانت (مدام) تعشق املالبس. فاسعنزفت أموال ديدرو، لكن املفارقة، أنها بذلك نانت قد 

 Essay on Merit andألهمت بعض أفضل أع�له املعروفة: "مقال عن الجدارة والفضيية 

Virtue  و "امفكار الفيسفية "Philosophical Thoughts  يوًما ما نانت يف زيارة لـ ديدرو ."

مرتدية ثيابًا غاليًة   يكن قد اشرتاها لها، فعبعها ديدرو وقبض عييها مع رجل آخر. وفقا 

 .الحب معها" لـ(هال): فإن الفييسوف الغيور: "تصىل عنها بالسهولة والحرارة العي وقع بها يف

تبادال الصطابا  لث�نية وعرشين عاماً، العديد منها  ).نان افععانه الالحق مع (صويف فوالند

ولكن أي  ،أحرقعها في� بعد زوجة ديدرو. تكهن الباحثون أن ديدرو و(فوالند) نانا عاشق�

 .دليل ميموس عىل هذه العالقة نان قد ضاع يف ألسنة اليهب

نه يف نهاية املطاف مشهوًرا، وأصبح رجًال ثريًا عندما باع نعب مكعبعه نعابا  ديدرو جعيت م

. أنجبت زوجعه بنعًا، ولكن زواجه� )Catherine the Greatالشصصية إىل (ناثرين العريمة 



م   يساعد 1784وانعةابه بعد الوفاة املفاجةة لـ(صويف فوالند) يف  ،املضطرب   يعحسن ابًدا

 .اممور

ر من وفاة (فوالند)، تويف ديدرو فجأة أثنا  تناول مشمٍش عىل مائدة العشا  بعد تسعة أشه

 "مع أرسته. نانت ني�ته امخ�ة: "ما هو الرضر املحعمل الذي ألكن أنه يفعيه ب؟

 

 بكلمته الخاصة

 يحرق بعد القرا ة

 

فقد أٌحرقت العديد من رسائل حب ديدرو إىل (صويف فوالند) من قبل زوجعه، لكن  ،بال عجب

 :قد نجا منها البعض

أنت نل يشٍ  بالنسبة يل؛ وسوف نساند بعضنا البعض يف جميع  —م: أنا نيياً لِك 1759يوليو 

عيل الحياة العي قد يُرس القدر أن ييحقها بنا؛ سوف تصفف� معاعبي؛ وسوف أواسيك يف 

انرري إىل أية  –ودودة جًدا؟ افحيص نفسك  أنك-صويفيا عزيزت -صحيحاً معاعبك .... أليس 

� الحب، واعريف أنني أحبك نث�ًا.... أنا سعيد بقدر ما ألكن ليرجل أن يكون درجة تسعحق

 .بعرفة أن أفضل النسا  تحبني

م: أنِت تحبينني. سوف تحبينني دائاً. أصدقك: واآلن أنا سعيد. أعيش مرة 1759أنعوبر  20 

. وسوف أحبك القيام بأي يش  يحيو لك... –أسعطيع الكالم واليعب والس� عىل قدمي ، أخرى

 . أفعل ذلك أنث م� أحبك، إن عرفت ني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ق.) 323 -412  (نحو ئديوج� املعشا  

Diogenes the Cynic 

 

 "الزواج ال يحمل أي خ�ٍ ليرجل، ويجب عيينا أن نرىض إن نان ال يرض"

 

اليونا�. وبُنيت فيسفعه عىل خاض ديوج� املعشائ  معرنة مدى حياته ضد العادا  والعقاليد يف العا  

أن ما هو طبيعي ال ألكن أن يكون خاطةًا. واسعصدم ذلك نذريعة بخراج الريح والعبول والعربز 

 واالسعمنا  يف اممانن العامة.

ثيني�. واععُقد أن ابسكندر ام ومع ذلك، فقد نان ديوج� ذا شصصية مسيية ومحبوبًا من قبل زمالئه 

ي الفييسوف غريِب امطوار، حيث قال: "لو   أنن ألكسندر لعمنيت أن أنون امنرب نان من معجب

 ديوج�."

يبدو السجل العاريصي غامًضا بشأن ما إذا نان ديوج� قد وقع يف الحب، ومن املرجح أنه   يفعل، 

حب ععقد أن الرجل الحكي  بحق ال ألكن أن يكون واقًعا يف الحب. الاخصوًصا يف ضو  سيونه الفاضح. 

هو إقيي  الذين ليس لديه  يش  لفعيه. يا له من تعب� معهك  صادر من رجل  –ن� يقول ديوج�  –

 ينام يف الهوا  الطيق يف برميل ويعوسل لبعض املال خالل النهار!!

 بكل�ته الخاصة

 أفضل هدية

 

بسيطة من اآللهة"، معيًال مقت ديوج� العقاليد االجع�عية مثل الزواج. وقال "لقد عّقد البرش نل هدية 

بأن الزواج وبدون داٍع يُعقد الجنس نهدية طبيعية". واقرتح إقامة مجعمع بديل تكون فيه النسا  

"ميكية مشرتنة" ليرجال. فبدالً من أن يع  عقد قران زوج� يف زواٍج أحادٍي، يف عا  ديوج� املثايل، 

 ما يشاؤون.يعمكن الرجال والنسا  من تغي� رشنا  الجنس قدر 

 

 

 

 



 )1881-1821فيودور دوسعويفسك (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "الحب يف الواقع يش  قاٍس ومروع باملقارنة مع الحب يف امحالم".

 

القرن  )existentialistsالذي أثر عميه عىل (وجوديي -العقى الكاتب الرو  فيودور دوسعويفسك 

 Maria Dmitrievnaبـ (ماريا دميرتيفنا اساييفا  -العرشين مثل (ألب� نامو) و(سارتر جان بول) 

Isayeva (  م. نانت فرص ارتباطه� غ� 1856بين� نان يصدم يف "فوج سيب�يا" نقوا  خاصة يف عام

مرحة. نعب (البارون مرجحة: فقد نانت معزوجة، وعىل النقيض من دوسعويفسك املري ، نانت جذابة و 

وهو صديق مشرتك له�: "ال أععقد أنها نانت تحمل له قدًرا عالًيا من العقدير، نان ) ألكسندر فرانجيل

ا أنها   تكن واقعة يف حبه". رأ  ماريا يف اممر أقرب بأنها نانت تشفق عييه... وامنث قطعً 

عييه با يكفي ليزواج منه يف  تيبدو أنها أشفقدوسعويفسك رجًال فق�ًا "بال مسعقبل". وبالرغ  من ذلك 

 م بعد أن تويف زوجها امول.1857عام 

نانت العالقة بينه� وعرة غ� مسعقرة. نعب دوسعويفسك يف وقت الحق يف رسالة إىل (فرانجيل): "نان 

ني� زاد   نالنا عىل حد السوا  غ� سعيٍد تاًما، ولكننا   نعمكن من العوق  عن محبة بعضنا البعض؛

تعاسعنا ني� زاد تشبثنا ببعضنا، يف الحقيقة ني� زاد بؤسنا ني� أشعد رباطنا. بغض النرر عن مدى غرابة 

 هذا اممر، فهذا ما نان يحصل ".

عندما ت  تشصيص دوسعويفسك بالرصع، حصل عىل ترخيص طبي من الجيش وعاد مع زوجعه إىل 

هذه النقية نانت قاتية ملاريا فقد نانت تعا� من السل، مسقط رأسه يف سانت بطرسربغ. وتب� أن 

 وساه  املناخ الرطب يف املدينة الجديدة يف تفاق  حالعها.

بين� نانت صحعها يف تدهور، بدأ دوسعويفسك ذا امربع� عاًما عالقة غرامية مع الكاتبة (أبوليناريا 

م. ظيت عشيقعه ليعام� 1862ة يف عام ) ذا  الثانية والعرشين سنApollinaria Suslovaسوسيوفا 

م. حيث انعكس ذلك يف أقوال 1864العالي� ولكن الوضع نان غ� مرٍض ليطرف�. قطعا العالقا  يف عام 



" (العي تععرب س�ة ذاتية مموهة بشكل  The Gambler الراوي من رواية دوسعويفسك "املقامر

 ) ما ييل: ضعي )، حيث نعب قُرب نهاية عالقعه مع (سوسيوفا

نانت هنالك لحرا  (يف الواقع، يف نل مرة ننعهي من محادثة)، ننت فيها معطي نص  عمري ثنًا 

لصنقها. أقس  أنه لو سنحت يل الفرصة بأن أغرس سكينة حادة يف صدرها ببط ، أععقد أنني ننت مفعل 

 ذلك ببهجة.

يف خدمة زوجعه املريضة. وبين� نان  بعد انفصاله عن (سوسيوفا) أم  دوسعويفسك مزيًدا من الوقت

" نان يسعمع لصو  سعال زوجعه املصرتق من  Notes from Undergroundالقبو  يكعب " مذنرا  من

 15الغرفة املجاورة. ونعب: "نل يوم نانت هناك لحرة ننا نعوقع أن تو  فيها". وأخ�ًا فعيت ذلك يف 

أبريل: ماشا  16ته من اليوم العايل مفجعة يف إيجازها: "م، وقد نانت إضافعه يف دفرت يوميا1864أبريل 

 [ماريا] تسعيقي عىل الطاولة. هل سأرى ماشا مرة أخرى؟ "

اسعهيت وفاة زوجعه فرتة مريمة يف حياة يف دوسعويفسك. تويف أخوه بعد ذلك بوقت قص�. ازداد 

ت  رفض طيبه الفاتر ليزواج من إدمان دوسعويفسك ليق�ر سوً ا، وتزايد  ديونه مضعاٍف مضاعفٍة. و 

ذا  العرشين  )stenographerعشيقعه السابقة (سوسيوفا). أتاه الصالص عىل شانية (ناتبة املحكمة 

 .)Anna Grigorievna Snitkinaسنيعكينا (آنا جريجوريفنا  عاًما

النررة اموىل. فقد م، اسعأجر دوسعويفسك (سنيعكينا) لكعابة عميه.   يكن حبًا من 1866يف أنعوبر 

نعبت عن املؤل  ذي السادسة وامربع� عاًما: "ال يش  ألكن أن ينقل مرهر فيودور الذي يرث له، 

 عندما العقيت به ليمرة اموىل. بدى مشوًشا وقيقا عاجزا ووحيدا ونزقًا ويكاد يكون مريًضا ".

مًعا مقل من شهر، رمى بفكرة لرواية بين� أمىل نعاباته عييها، �ى انجذاب يف قيبيه�. بعد العمل 

جديدة عن فنان مسن يقع يف حب امرأة شابة... اسمها (آنا)، وتسا ل هل سيكون من املمكن ملثل هذه 

أن مناورته بالعالقة أن تنجح؟ أجابعه سعنجح، من الحب الحقيقي ال يقعرص عىل املراهر. �ت ثقعه 

 أن هذا الفنان، وهو أنا، اعرتف بأنه يحبك وطيب منك ضعي نفسك مكانها تصييل“سعنجح، فغامر أنث: 

 أن تكو� زوجعه. ما ننعي لعقويل له؟"

 و  ترتدد يف جوابها: "سأجيب أنني أحبك وسأظل أحبك طوال حيات". فعزوجا بعد ثالثة أشهر. 

مح لزوجعه نانت السنوا  اموىل من زواجه� مشوبة بشانل الق�ر لدوسعويفسك. ونافأ املوق  املعسا

الجديدة تجاه سيونه ِبرَهِن مجوهراتها وخاتِ  زواجه�. (يف نهاية املطاف اسععاد  (آنا) الصات ). بعد 

والدة أبنائه قل ق�ر دوسعويفسك. وعىل الرغ  من أنه� ظال يعانيان من صعوبا  مالية إال أن 

 م.1881دوسعويفسك و(آنا) تععا بحياة أرسية هادئة حعى وفاته يف عام 

 يف كل�ته الخاصة

 عش ودعه ألو 

 



اسعنع  دوسعويفسك أنه ال جدوى من حمل الضغينة بعد عالقة فاشية. في  تزعجه تغ�ا  املد والجزر 

ليرومانسية: " ينبغي عيينا أن نكون ممعن� ل بد لكل امرأة احببناها، لكل يوم وساعة من الفرح قدمعها 

 بنا فقط طوال حياتها" لنا. وربا أال نطالبها بالعفك�

 

 

 

 

 

 )1895-1820(فريدريك إنجيز

 

 

اممثية عىل وجود ابخالص يف الزواج امحادي ب� الطيور ليست دليًال عىل نجاح ذلك ليرجال، مننا   "

 ".ننحدر من الطيور

 

الطبيعية ليرجل. هو الحالة ) monogamyال يععقد االشرتاك امملا� فريدريك إنجيز أن الزواج امحادي (

 :ورفض امدلة القولية عن الحيوانا  لكونها ال عالقة لها بالحجة. ونعب

ليفضيية، إذن فإن امصل يف ذلك ينعمي إىل الدودة الرشيطية  ا"إذا نان الزواج امحادي الصارم هو ارتفاعً 

عددها الصمس� إىل املائع�،  من أقسامها العي يبيغ العي تحمل جهازًا جنسيًا نامًال ذنريًا وأنثويًا يف نلٍ 

 وتيض حياتها نيها يف إخصاب نفسها يف نل واحد من أقسامها".

م حاول 1846عام يف طوال حياته. ويف خطاب  واحدةٍ  عا  إنجيز ببدئه، ونادراً ما ربط نفسه بامرأةٍ 

 .فريدريك إنجيز إقناع صديقه الجيد (نارل مارنس) بزيارته يف باريس



فرنك، فين أفعل غ� العمل وأن أمعع نف  مع النسا  إىل أن  5000ل يعكون من إذا نان لدي دخ(

أتال  إىل أشال . لو   يكن هنالك نسا  فرنسيا ، فين تكون الحياة جديرة بالعيش. ولكن لطاملا نان 

 )!جيدة وحسنة ) فهيgrisettesهناك (جريسيعيس 

هن نسا  الطبقة العامية الفرنسية. عمين يف صناعة املالبس نهاًرا، ويف مغازلة  grisettesجريسيعيس 

الرجال ليًال.   يكن من البغايا (عىل امقل ليس نيهن)، ولكن نان لديهن سمعة سيةة لكونهن "سهال ". 

ريا من لطبقة الربوليعا –يهاج  الجسد مبارشة —ومع ذلك أدان إنجيز البغا  نـ "أنرب اسعغالٍل ميموس

 ".قبل الطبقة الربجوازية

تعع إنجيز بالعديد من الرفيقا  ابناث، من جريسيعيس املذنورا  آنفا يف باريس، إىل شقيقع� 

إيرلنديع� أميع� واعده� عىل العوايل. حعى أنه تزوج واحدة من الشقيقع� (ليزي ب�نز) عىل الرغ  من 

ملد� نان مناورة خ�ية بحعة من طرف إنجيز، فقد تزوج نراهيعه الشديدة ليزواج. وتب� أن الحفل ا

 ليزي عندما نانت عىل فرا  املو .

عندما أصبح نارل مارنس أبًا لطفل مع مدبرة منزله (هيي� دألوث)، تدخل إنجيز لح�ية سمعة صديقه 

الطفل طفيه  املعزوج. وعندما بدأ  شائعا  امبوة تُعداول، أزاح إنجيز الشك عن مارنس ميمًحا إىل أن

وليس طفل مارنس. عىل ما يبدو أن هذا العفس� نان نافياً لزوجة مارنس، من (دألوث)   تفقد قط 

وظيفعها نمدبرة منزل يف بيت مارنس. وت  العكع  عىل هوية والد الطفل حعى اعرتاف إنجيز عىل فرا  

 .موته

 

 بكل�ته الخاصة

 "مباديل الزوجا "بيان 

  

 

نانت نعيجًة برجوازيًة ليرأس�لية. وفًقا ملارنس وإنجيز يف "  –الزوج والزوجة وامطفال -امرسة النووية 

هذه البنية امرسية العقييدية بنيت "عىل الرأس�ل،  )،Communist Manifestoبيان الحزب الشيوعي 

يحققه هذا الزواج امحادي ملكسب شصيص". ذهبا خطوة أبعد بإدانة جميع الزيجا  العقييدية. "نل ما 

 النعي  املنزيل".'عرف باس  تالربوتسعانعي هو رشانة زوجية من امليل الشاحب، 

اععقد إنجيز أن اممور سععغ� بعد أن تأت الثورة الشيوعية بث�رها. نعب إنجيز "إن املساواة الحقيقية 

اسعغالل نل منه� عن طريق إنها  الرأس�ل". ب� الرجل واملرأة ال ألكن أن تصبح واقًعا إال بعد إلغا  

 من دون امليكية الصاصة، سوف تعفكك امرس العقييدية، وألكن أن تبدأ مبادلة الزوجة. 
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