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فهل من الظلم سجن الكاتب في غرفة جنس إبداعي واحد؟
لكون الكتابة تفضي إلى بعضها... 

يتمنى  القعيد،  يو�سف  امل�رصي  الروائي  كان 
ال�سعر ويف حوار �سحفي اجرى معه يف  كتابة 
هي  الروايات  اأجمل  اأن  اأرى  اأنا   : قال  وقتها 
ينمون  يزالون  اأم ال  �سابقون،  �سعراء  من كتبها 
اأنا ممن   .. ال�سعر  اأكتب  .. حزين الأنني مل  ال�سعر 
م�رصحية،  كتبت  اأن  و�سبق  فقط،  ال�رصد  يحّبون 
املطلوبة  الدراما  من  تخلو  اأنها  واكت�سفت 
حق  من  التي  النزوات  من  واعتربتها  للم�رصح، 
اأكتب   .. االأحيان  اأن ميار�سها يف بع�ض  الكاتب 
ال�سحايف،  واملقال  الق�سرية،  والق�سة  الرواية، 
لكن ال اأكتب ال�سعر، مع اأين اأراه اأعظم ما اأنتجت 
اللغة  ت�سلل  اأحيانًا  م�سيفًا:  العربية،  احل�سارة 
ال�سعرية اإىل الرواية ي�سيف اإليها، واحيانًا ميكن 
اأن تعرقل ال�رصد. يالحظ اأن كثرياً من الروائيني 
هم باالأ�سا�ض �سعراء .. هل هذا يعني اأن الروائي 
على  يجب  وهل   .. ال�ساعر  على  متقدمة  درجة 
ادبي  جن�ض  كتابة  يف  يتخ�س�ض  اأن  املثقف 
ًا اأو �ساعراً اأو روائيًا، اأو  واحد، مثل اأن يكون قا�سّ
ل�سمان متيز  "�سيناري�ست"،  اأو  كاتبًا م�رصحيًا، 

اإنتاجه، اأم اأن التميز يكون ب�سمولية ما ينجز؟!
الكاتب يكون اأو ال .. يقول الروائي احمد املديني 
االإغريقية  امللحمية  ن�سو�ض  تعدينا  "نحن 
�رصداً  واملحمولة  �سعراً،  املنظومة  اأ�سا�سًا، 
الروائيَّ  فاإن  وم�سائر،  ب�سخ�سيات  واإخباراً، 
اإنهما  ال�سعر.  هي  الروايُة  وال  ال�ساعر،  هو  لي�ض 
االأدب  عائلة  من  خمتلفان  وتعبريان  جن�سان 
ٌل  الكبرية و�سجرته الوارفة. وغري هذا تزّيٌد ومتحُّ
ال يجد له اأي �َسَند يف تاريخ االأدب، واالحتجاج 
ب�ساأنه �سعيف يف اإطار نظرية االأدب ونقده. اإن 
تاأتـي  اأو  نظر،  وجهة  لي�ست  التجني�ض  م�ساألة 
ح�سب املزاج، ال باجتهادات جتريبية مزعومة، 
يتّم  انزياح  عن  عبارة  ذاَته  التجريب  اأن  ذلك 

�سمن حدود وف�ساء اجلن�ض وقواعده".
االأدبية،  االأجنا�ض  نظرية  منطلق  اأن"  وي�سيف 
يَّزة  مُمَ لة،  ُماأ�سِّ وخ�سائ�ض  بقواعد  املحكومة 
تخلُُّقها  وجاء  جت�سدها  لن�سو�ض  وممِيزة، 
من�سجمًا مع مراحَل اإن�سانيٍة وذوقيٍة وتاريخيٍة 
معنى  وال  جمال  ال  فاإنه  وخ�سو�سية،  حمددة 
وال  ال�سعري  الن�ض  بني  ال  للمفا�سلة،  اأي�سا 
اأنهما  فيهما  املهم  التخييلي،  ال�رصدي  الن�ض 
وما  لالأدب  امل�سرتك  اجلذر  يف  معًا  يلتقيان 
ن�سو�ض  ُكتبت  لقد  وتابع"  حقاً".  يحتاجه 
تراوح  اأو  �سعرية،  نزعة  فيها  ظهرت  �رصدية 
والعدة  االأ�سلوب  ومقت�سى  ال�سعري  الن�سج  بني 
منها،  اأمثلة  الغربي  االأدب  يف  الق�س�سيني. 
واالأدب العربي، مبا �سماه الراحل اإدوارد اخلراط 

الكتابة عرب النوعية، اأي تخلُّل نوع اأدبي)�سعر(
اإمنا  اخلراط  اأن  واحلق  تخييل(  ـ  الآخر)�رصد 
لها،  وينّظر  الكتابة  يف  له  طريقة  يربر  كان 
من م�سمياتها )حمكيات(، واإذا كان قد هياأ لها 
بحكم موهبته بع�ض ما ي�سوغها فهذا مل يتوفر 
لكثريين جاوؤوا بعده، وغريهم ممن ركبوا ظهر 
مطية  واتخذوها  �سهلة  ح�سبوها  املوجة  هذه 
�سعراً  اإن�ساء غّث  اأو  اأي كالم  اأو جتني�ض  لو�سف 

تارة، وروايًة اأخرى، كم منه اأهواٌل وعاهات".
موهبة  االأديب  يحوز  "قد  املديني  ويوؤكد 
بني  وتنقله  قوله،  اأ�سناف  فتتنوع  متعددة 
كل  النقدي،  النظري  بني  باأنواعه  االإبداعي 
ح�سب ا�ستعداده وموؤهالته، واالأمثلة بال ح�رص، 
االخت�سا�ض بتعبري  اإذ  اأحيانا،  بل هي مقيا�ض 
فاالأديب  واإال  م�ستجد،  اأمر  ا�ستثناء  دون  مفرد 

مو�سوعي الثقافة والقول."
ال عالقة مبا�رصة

ال  راأيي  "يف  ال�رص  تاج  اأمري  الروائي  يرى  فيما 
توجد عالقة مبا�رصة بني ال�سعر والرواية، اأو بني 
من  موهبة  فال�سعر  وهكذا،  والرواية،  امل�رصح 

توؤتى  وال  للبع�ض  توؤتى  التي  الكربى  املواهب 
للبع�ض االآخر، خا�سة ال�سعر املليء باملو�سيقى 
الرواية  �سعر طبعًا،  اأي  ولي�ض  اجلميلة،  وال�سور 
اأنه ميكن  ات�سح  لكن  االأ�سا�ض  اأي�سا موهبة يف 
التدريب،  من  ب�سيء  ذلك  يف  للراغبني  كتابتها 

يف ما �سمي ور�ض الكتابة."
املمكنة  اخلطوات  يلتقط  الذي   " اأن  واأو�سح 
اأن  ميكن  ال�سرب،  من  �سيء  مع  رواية،  لكتابة 
بور�سة  ن�سمع  ومل  طبعًا،  ينجح  واأن  يكتب، 
الرواية  كتابة  وطبعًا  ال�سعر،  كتابة  لتعليم 
لو  نف�سها تختلف من كاتب الآخر، مبعنى حتى 
َمن  هناك  اأن  بد  ال  روايات،  كلهم  النا�ض  كتب 
تلمع روايته، ب�سبب املوهبة يف االأ�سل، ومن ثم 
التدرب على الكتابة". وبني " ال اأعتقد اأن معظم 
كان  بع�سهم  ولكن  �سعراء،  كانوا  الروائيني 
اجته  الآخر،  اأو  ل�سبب  ثم  بال�سعر  بداأ  اأو  �ساعرا، 
اأكتب  ا�ستمررت  حيث  معي  حدث  كما  للرواية 
ال�سعر حتى نهاية مرحلة الدرا�سة اجلامعية، ثم 
فجاأة حتولت للرواية، وحقيقة يف ذلك الزمن، اأي 
نهاية ثمانينيات القرن املا�سي، مل تكن الرواية 

مغرية بكتابتها، وال كانت "مو�سة" كما يحدث 
االآن، لذلك فاإن ال�سعراء الذين حتولوا لروائيني، 
اأو ظلوا يكتبون ال�سعر والرواية يف الوقت نف�سه، 
مبوهبة  مدفوعني  كانوا  اهلل  ن�رص  اإبراهيم  مثل 
خ�سوا  رمبا  كثرية،  اأقوال  لديهم  وكانت  كبرية، 
اأن  طبعا  مانع  وال  ال�سعر،  ي�ستوعبها  ال  اأن 
ي�ستمر االإن�سان �ساعرا حتى بعد كتابة الرواية، 
واأ�سال ال�سعر ال ينتهي اأو ال ميكن هجره، وتظهر 
اأن  واأعتقد  �رصده.  يف  جلية  ال�ساعر  مفردات 
التخ�س�سات،  تعدد  التميز، مبعنى  ذلك ال مينع 

بالعك�ض يعطي متيزا اأكرب للموهوب".
 الكتابة تف�سي اإىل بع�سها

اأعرف  " ال  تقلو  �ستوان  بن  جنوى  الروائية  اما 
اأن  العرب،  الكتاب  عند  احلالة  لت�سابه  تف�سرياً 
بداياتهم غالبًا ما كانت �سعرية، رمبا الأننا اأمة 
حديث  اأدبي  كجن�ض  والرواية  باالأ�سا�ض  �سعر 
املوغلة  والرتاثية  التاريخية  االأ�سبقية  له  لي�ض 
الكتابة  ولكن  ال�سعر،  على  العربي  الوجدان  يف 
الوقت  ومع  حال،  اأي  على  بع�سها  اإىل  تف�سي 
يقل اهتمام الكاتب بت�سنيف ما يكتب وين�سغل 

بق�سايا اإبداعية اأخرى حتى يكاد ين�سى هل هو 
الخ،   )...( �ساعر  اأم  اأم �سحايف  اأم روائي  قا�ض 
اأعتقد كذلك بوجود  اأعماله.  اإذا تعددت  ال �سيما 
على  االأدبية  االأنواع  لبع�ض  ازدهار  فرتات 
فال�سعر  اإليها،  جتر  اأنها  الوا�سح  ومن  �سواها، 
الق�سة  كانت  ثم  طويلة  قرونًا  ال�سدارة  احتل 
يبدو  واالآن  الكتاب،  اهتمام  مثار  الق�سرية 
ويبقى  هذا  الرواية.  جنم  فيه  يرتفع  ع�رص  اأنه 
فقط  اأكادميية  اأهمية  ذات  جزئية  الت�سنيف 

قيا�سًا للمنجز االأدبي للكاتب".
 ال درجات يف االإبداع

ال�ساملي  احلبيب  الروائي  اليوؤمن  حني  يف 
اأن  لذا ال يعتقد  االإبداع،  باأن هناك درجات يف 

الروائي درجة متقدمة على ال�ساعر.
بالن�سبة  يوجد  ال  ال�سعر  حال  اأي  عى   " ويقول 
يل يف الق�سيدة وفقط، واإمنا يف الرواية اأي�سا.. 
ال توجد قواعد يف االإبداع.. هناك �سعراء بدوؤوا 
وهناك  الق�سرية.  الق�سة  اأو  بالرواية  جتاربهم 
روائيون بدوؤوا �سعراء. وهناك من يكتب الرواية 

وال�سعر يف اآن واحد".

بغداد _ متابعة

يكتب: أخيرًا عرفت المرأة "ابن رشد وفلسفته"" عينان منكسرتان"
المهرجان العالمي للرسم 
على األجساد

ال�ساقي  الطاهر بن جلون، �سدرت يف بريوت عن دار  للروائي املغربي املعروف 
الن�سخة املرتجمة من الفرن�سية اإىل العربية رواية »عينان منك�رصتان«، وجاء يف 
تعريف الرواية »يف �سفح اجلبل كنز خمبوء، وحدها متلك �رّص مفتاحه، واإن كانت 
االنتقام،  تريد  تعد  مل  لكّنها  ال�سغري،  اأخاها  قتل  من  تعرف  ُكنهه.هي  تعرف  ال 
فاأر�ض قريتها ال تنبت غري القحط واملوت. حتلم بفار�ض يخطفها ويطري بها اإىل 
باري�ض. ي�سبح احللم حقيقة حني ياأتي الوالد املفجوع ويقرر ال�سفر بهم اإىل اأر�ض 
االأحالم تلك، وهناك يبداأ �رصاعها: مع ذاكرتها واأ�رصتها وهويتها، والعامل اجلديد 
الذي تظن اأنه اأ�سبح وطنها، لكّن ثمة ما ي�سّدها اإىل تلك القرية القاحلة يف الريف 

املغربي، وثّمة قبيلة من الرببر تنتظرها لعّلها تعرث على كنزها القدمي.

�سدر "ابن ر�سد وفل�سفته"، �سنة 1903، وهو يت�سمن اأربعة اأق�سام غري متكافئة 
بني  فل�سفية  حمــاورة  ثم  واأفــكــاره،  ر�سد  ابن  حلياة  ا  وعر�سً مقدمة  احَلجم: 
ل بها جمموع الف�سول. وحتتل  اأنطون وامل�سلح حممد عبده، وخامتة ذيَّ فرح 
ا  تاريخيًّ ا  عر�سً ظاهره  يف  كان  لئن  الذي  الكتاب  ن�سف  من  اأكرث  املحاورة 
وفل�سفيا لعقالنية ابن ر�سد، فاإنه، يف عمقه، نداٌء �رصيح لتبنِّي العلمانية يف 
ال�ساأن ال�سيا�سي، مبا هي اإدارة ل�سوؤون املواطنني، ولي�ض الرعايا، بقطع النظر 
يف  الغربية  الليربالية  ملبادئ  وتطبيق  العرقية،  اأو  الدينية  انتماءاتهم  عن 
: املجتمع واملعرفة. وهكذا اتخذ اأنطون من ابن ر�سد منوذًجا، بل ذريعَة،  جمايَلْ
للتحرر الذهني، وانتقاد امُل�َسلََّمات واال�ستقاللية اإزاء ما ُيعترب حقائق دغمائية.

اأ�سدرت كتابي  فيه: »حينما  قال  اأباظة مقااًل  يف عام 1947 كتب فكري 
ال�ساحك الباكي كتب الدكتور يعقوب �رصوف كلمة تعليًقا على الكتاب قال 
فيها: )لقد عرف الكاتب الرجالة بدقة واإحكام.. ولكنه مل يكت�سف بعد غريزة 
املراأة«. و�سدق اأ�ستاذنا الكبري، فاملراأة بحر، �رص، لغز، ومن يدعى االإحاطة 
تلقى علينا كل عام در�سا جديدا  املراأة فهو خمدوع ومغرور، واملراأة  بفن 
وعلما جديدا.. لكن العجيب يف اأمر هذا املخلوق اأن طابعه واحد يف جميع 
بالد الدنيا. زرت اأوروبا كلها قطرا قطرا وعرفت االإجنليزيات والفرن�سيات.. 
واأقول وجدت اأن الطابع واحد وال�سليقة واحدة والقا�سم االأعظم بني كل ن�ساء 

العامل مهما اختلفت االأديان واالأجنا�ض واللغات واحدة هي.

ن�رص ت�سوراً لفعاليات املهرجان العاملي للر�سم على االأج�ساد ، يف دورته 
الذين  الفنانني  من  العديد  املهرجان  يف  �سارك  حيث   ، ع�رصة  التا�سعة 
الذي  ال�سنوي  اأعمال فنية مذهلة، ويف ذلك احلدث  اإىل  اأج�سادهم  حولوا 
اأج�ساد امل�ساركني بالطالء وم�ساحيق  اأيام يتم تزيني  ي�ستمر مدة ثالثة 
التجميل خللق مظاهر توحي باأنهم كائنات من اأحد اأفالم اخليال العلمي.
وقد �سارك فيه 60 فناًنا من اأكرث من خم�سني دولة م�ساركة ، كما ي�سهد 
املهرجان عدًدا من امل�سابقات يف 13 فئة منف�سلة ، من بينها املناف�سة 
با�ستعمال  والتلوين  االأج�ساد،  على  الر�سم  يف  اخلا�سة  املوؤثرات  يف 

الفر�ساة واالإ�سفنج، والتاأثريات ما فوق البنف�سجية.

فكري صدر حديثا
أباظة

انطالقصدر قديما

قراءة في كتاب

تفتتح ال�ساعرة ميثاق كرمي الركابي ديوانها:" 
" ) دار اجلواهري للن�رص  الرقيمات ال�سومرية 
 )  2016 االأوىل  الطبعة  بغداد  والتوزيع، 
اأين  العراف:  اأنباأين   ":  )1( الرقيم  يف  بقولها 
ا على الن�ساء،  �ساأهوى ملًكا من العراق، ع�سيًّ
له عطر الكربياء ، خطى خطوتني من خريفه، 
والزال جبينه ينب�ض، بربيع وروده .. مل ت�سل 
ال�ساعرة  افتتحت   . اجلواري"  خطوات  اإليه 
الذي  االأفق  وهو  العراف،  وب�سوت  بالنبوءة، 
روؤى  فيه  وتنهمر  ما،  ما�ض  فيه  ينهمر 
اإىل  بالزمن  تناأى  التي  ال�سومرية  الرقيمات 
وم�ساهد  وتعاويذ،  باأ�ساطري،  لتت�سح  الوراء 
واملحو  الكتابة  بروؤى  تت�سح  فيما  غرائبية. 

وخمايلة االأثر.
يف  املوؤ�سطرة  امل�ساهد  تتعاقب  هنا  ومن 
ال   ": ال�ساعرة  تعرب  حيث  النبوئي  االأفق  هذا 
اإال بال�سعر"  اإال باحللم، وال تلم�سينه  تدركينه 
. هنا ت�سبح الداللة ذات طقو�ض داخل الن�ض، 
القارئ  ليتو�سح  الديوان بو�سفه كال،  وداخل 

ببعد تاريخي واأ�سطوري وحلمي متعدد.
هذه  من  امل�ستمدة  التعريفية  تاأتي  وهنا 
االأجواء:" اأنا ال�ساحرة، اأنا ال�ساعرة التي عّرت 
لكنها  دالليا  تعريها  ال  وهي   . ق�سائدها" 
التي  الرقيم،  دالة  م�ستدعية  نق�سا  تنق�سها 
احلجرية  اأو  الطينية  امل�سالت  هذه  اإىل  ت�سري 
التي كان ينق�ض عليها و�سايا وتعليمات يف 

العهد ال�سومري قبل امليالد.
رقيما   )60( يف  ممتدة،  ع�سق  حكاية  هي 
تتواتر  ال�ساعرة،  ت�سمية  حد  على  �سومريا 
واالآخر،  االأنا  بني  يدور  �سعري  خطاب  يف 
هذه  ال�ساعرة  ت�سور  الع�سقية،  بتبادالتهما 
احلكاية يف م�ساهدها ال�ستني الم�سة خمتلف 
وجدانات،  من  ال�سعري  الوعي  يعرت�ض  ما 

ومواقف عاطفية، وم�ساهد للحب.
كثيف  الرقيمات  ن�سو�ض  يف  الغنائي  اإن 
بكلمات  يحتفي  الذي  الغنائي  ومتواتر، 
يتبادل  ال  املعنوية،  القيم  كلمات  العاطفة، 
ال�سياقات  ين�سئ  اأو  الدرامية  الطعنات 
امللعونة، اأو يغامر بعيدا بلحظات �سوريالية، 
عن  ويبحث  والعدمي  العبثي  يقرتف  اأو 
املكنون، غنائي يحتفي بجمال احلب والع�سق، 
يوؤرخ  فيما  واالآخر،  االأنا  �سورة  وجتميل 
املا�سي لي�ستقطر منه حلظة جمالية ب�سيطة، 
ال  ال�ساعرة   . اأوركيد،  زهرة  اأو  عطر،  عبق  اأو 
ت�سعى يف رقيماتها اإىل اأن تقتن�ض الغرائبي 
لون من  اإ�ساعة  اإىل  ت�سعى  ما  قدر  والعجيب، 
االأن�سودة الذاتية التي حتلق حول اآخر وجداين 
م�ستدعى اأو متخيل ، اأو ت�سنع هذا االآخر عرب 

خميلتها ال�سعرية الغنائية الرائقة.

اقتباس
 

عندما نكون ما نود اأن نكون فهذه هي ال�سعادة. 

مالكوم فورب�ض

- 1 -
باح.. كلَّ �سَ

اأفتُح ال�سنبوَر يف اإرهاْق
ُمغت�ِساًل يف ماِئه الرْقراْق

في�سُقُط املاُء على يدي.. َدَما!
وِعندما..

اأجل�ُض للّطعام.. ُمرغما:
اأب�رُص يف دواِئر االأطباْق

جماِجمًا..

جماِجمًا..
مفغورَة االأفواِه واالأَحداْق!!

- 2 - 
اأحفُظ راأ�سي يف اخلزائِن 

احلديدّيْه
وعندما اأبداأُ ِرحلتي النهارّية

اأحمل يف مكاِنها.. مذياعا!

)اأن�رُص حويَل البياناِت 
َداعا( احلما�سّيَة.. وال�سُّ

وبعد اأن اأعوَد يف ِختاِم جولتي 
امل�سائّية

اأحمُل يف مكان راأ�سي احلقيقّيه:
.. قّنينيَة اخلمِر الُزجاجّيه!

اأعوُد خمموراً اىل بيتَي..
يف الليِل االأخرْي

يوقُفني ال�رْصطيُّ يف ال�ّسارع.. 
ْبهه لل�سُّ

يوقُفني.. برهه!
وبعد اأن اأر�ُسَوُه.. اأوا�سل امل�سري!

وِقُفني املراأُة
يف ا�ستناِدها امُلثرْي

وِء: على َعموِد ال�سَّ
)كانت مل�سقاُت "الَفْتِح" 

و"اجَلْبَهْه"..
متالأ خلَف ظهِرها العمودا!(

ت�ساأُلني لفافًة:
.. طّيْ )مل يرتك ال�رصُّ

واحدًة من تبِغها الليلّىْ
ت�ساأُلني اإن كنُت اأَم�سى ليلتي.. 

وحيدا
وعندما اأرفُع وجهي نحوها:

�سعيدا
اأب�رُص خلف ظهِرها: �سهيدا
معلَّقًا على احلاِئط، نا�سَع 

اجلبهه
لنْيِ  تغو�ُض عيناُه.. َكن�سْ

ر�سا�سيَّني
اأ�رصُخ من رهافة احلدَّين

.. اأم�سى بال وجهه!!

امل دنقل

ثقافة 

فقرات من كتاب الموتهل يعارض العقل العاطفة؟ ويليام راسل يتساءل
اإيرل   )1970 –  1872( را�سل  ويليام  اأرثر  برتراند 
وريا�سي  منطق  وعامل  فيل�سوف  الثالث،  را�سل 
كتابه  يف  بريطاين.  اجتماعي  وناقد  وموؤرخ 
م�سببات  عدة  �رصد  وبعدما  ال�سعادة(،  )انت�سار 
ال�سهري،  الت�ساوؤل  بداأ يف  للتعا�سة،  ومثلها  لل�سعادة، 
اأن العقالنية  اأو  ا للقلب،  العقل معار�سً اإذا كان  عّما 
كثري  يف  يوجد  جميًبا:  يقول  العاطفة.  حتارب 
هذه  وجدت  واأينما  للعقالنية،  كراهية  النا�ض  من 
عدمية  عنها  حتدثت  التي  االأمور  ف�ستبدو  الكراهة 
االعتقاد  االأهمية. هناك  باملو�سوع وعدمية  ال�سلة 
ف�ستقتل  بحرية  تعمل  اأن  للعقالنية  �ُسمح  اإذا  باأنه 
العواطف العميقة كلها. هذا االعتقاد يبدو يل راجًعا 

اإىل الت�سور اخلاطئ متاًما لوظيفة العقل يف احلياة 
االإن�سانية، فدور العقل لي�ض هو اإنتاج العواطف، رغم 
من  العواطف  هذه  متنع  التي  الطرق  اكت�ساف  اأن 
يعد  قد  االإن�سان  رفاهية  �سبيل  يف  عقبة  تكون  اأن 
بتقلي�ض  الكفيلة  الطرق  فاإيجاد  وظيفته.  من  جزًءا 
جزء  �سك  بال  هو  االأدنى  حدهما  اإىل  واحل�سد  احلقد 
اخلطاأ  من  ولكن  العقالنية.  ال�سيكلوجية  وظيفة  من 
قوة  فاإن  االأحا�سي�ض  هذه  بتقلي�ض  اأنه  افرتا�ض 
العواطف التي ال يرف�سها العقل �ستقل هي االأخرى. 
ويف  االأبوية،  امل�ساعر  ويف  امللتهب،  احلب  ففي 
الفن  اأو  للعلم  الوالء  ويف  االإح�سان،  ويف  ال�سداقة، 
عواطف ال يوجد بينها ما يرغب العقل يف تقلي�سه. 
فالرجل الر�سيد عندما يح�ض باأي من هذه العواطف 
�سيكون �سعيًدا الإح�سا�سه بها، ولن يفعل ما يقلل من 

قوتها الأن كل هذه العواطف تعد من مكونات احلياة 
النف�ض  الطّيبة، تلك احلياة التي ن�سعى فيها الإ�سعاد 
واالآخرين. فال يوجد ما هو غري عقالين يف العواطف 
ب�سفة عامة، فكثري من الالعقالنيني يح�سون باأكرث 
اإن�سان من  اأية  اأن يخ�سى  العواطف تفاهة. وال يجب 
اأنه عندما يجعل نف�سه عقالنًيا فاإنه قد يجعل بذلك 
تتكون  العقالنية  العك�ض، فالأن  حياته كئيبة. فعلى 
ي�سل  الذي  فالفرد  الداخلي،  االن�سجام  من  اأ�سا�سًا 
العامل،  عن  ت�سوراته  يف  حرية  اأكرث  يكون  اإليها 
االأغرا�ض  اإىل  الو�سول  يف  لطاقاته  ا�ستخدامه  ويف 
اخلارجية، عن االإن�سان الذي تعوقه دائًما ال�رصاعات 
يتحو�سل  اأن  من  كاآبة  اأكرث  �سيء  فال  الداخلية. 
اإبهاًجا من توجيه  اأكرث  االإن�سان يف ذاته، وال �سيء 

االهتمامات والطاقة اإىل اخلارج.

بغداد_ متابعة
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