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  .من أوطاننا) إقران باألشخاص(ال يوجد وطن أكثر شخصنة  
وتحويله إلى فرد ننهال عليه بالمديح , فلربما لدينا القدرة الفائقة على شخصنة الوطن 

  . ونخرجه من آدميته ونرفعه إلى مرتبة أخرى, والتعظيم والتنزيه 
وتحويله إلى مستبد مطلق يعرف , الالزمة لفرعنته  بونزيد من إطرائنا وإكتشاف األسالي

  . كيف يمارس قهرنا
  . ناعة من يؤذينا بشخصنة الوطن وتحويله إلى فردفكأننا نتلذذ بص

وعلينا أن نفتش عن أسبابه ومنابع نشأته ونحاربه , وربما هذا شعور قائم في أعماقنا 
  . لكي يتوقف ناعور مآسينا عن الدوران والنزيف, ونتصدى له بقوة وحسم 

, خلي والخارجيويبدو أن فينا إندفاع غريب نحو صناعة من يمتهننا على المستوى الدا
  .وال نتعلم من تجاربنا وماضينا

  
  . ونرفع صورة الحاكم ونكاد أن نبجلها " نشخصن الوطن" أي 

أي تحويل الشخص الذي يمتلك أي قدر من القوة إلى وثن ال بد " األوثنة"وعندنا مهارات 
  . من تقديم القرابين له

  . وفي عصرنا تكون القرابين خطايا بشرية نتقرب بها إليه
  

وأسره في المديح واألكاذيب , ولدينا القابلية على إحتكار الشخص الحاكم وإعمائه وتغفيله 
  . التي تغذي حاجاته النفسية ونوازع قهره لنا وعالء مقامه الموهوم, والروايات 

فنراه منزها عن كل خطأ , ومدحنا ألصحاب القوة يفوق أية قدرة على الوصف والتعبير
  .لتعظيم وال نعرف أسلوبا آخر للتعامل معهومحفوف بالتفخيم وا

   
  . وهذه سلوكيات منافية ألبسط المعايير اإلنسانية

  . فلنستهجن المديح ونرفضه ونتعوذ منه ونرمي التراب بعيون كل مداح 
  . أ ليس من مدحك ذمك

  .فلماذا نقبل بالذم تحت راية المديح
  . وكأننا نطالب بالمزيد, ليس فينا لماذا نقبل أن نُمدح ونُبجل ويقال عنا ما  

  فهل سنتخلص من هذه العلة التي دمرت أحزابنا وحكوماتنا وأصابت سياساتنا بالعقم؟
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وبذات األسلوب وربما , ونتعامل معها وكأنها لم تتغير , نحن لم نتغير واألشياء تغيرت 

  . أكثر إسرافا وأبعد شوطا
  .  شخص يكون فوق العلموال, فالشخص مهما كان ال يعلو على الوطن 

  .فما مدحت شعوب حكامها  أكثر منا,  هكذا هي أوطان الدنيا 
  

, وهي التي تدفع إلى الويالت , إن هذه الممارسات ضارة بالفرد والمجتمع والحكومة 
وبأنه معصوم من الخطأ , ألنها تجعل الحاكم يصدق بأن البشر عليه أن يخر له ركعا سجدا 

والوطن مقرون بإسمه , لى األرقام من حوله إال أن تتبعه وتدين برأيه وما ع, واألدرى 
  .وشخصه

ألن في ذلك ظلم وبهتان , التأريخ بأحداثه يؤكد صواب أن ال نمنح اآلخرين ما ليس فيهم 
  . ونفاق شديد وأنانية وإستئثار بحقوق الناس والوطن

  
فال منة , أن يواجه نتائج فعله  ومن يعمل طالحا فعليه, من يعمل صالحا فلنفسه ولوطنه 

  . ألحد على وطنه
, الكل يقوم بواجبه الذي تشرف به من أجل خدمة اآلخرين , ففي أوطان الدنيا المتحضرة 

  .والويل له إن لم يخدمهم وفق ما ترضاه مصلحة الوطن والناس
   

  ! فما قيمة األشخاص أمام قيمة األوطان؟
دمه ألوطانها من إبداعات وإضافات تساهم في تحقيق إن األشخاص تكون لها قيمة بما تق

  . السعادة والتقدم
فأنها من , ونبخس أساليب اإلطراء والنفاق والمراءاة , فعلينا أن نعزز مفهوم الواجب 

  . أشد خصوم الوطن والحياة
, فهو من أساليب إرتزاق الشحاذين , فليكن المديح من القيم الرخيصة ولنسد أبوابه 

نقودا وهدايا ال تفيدهم بل تذلهم وتهينهم وتقلل , ترون بشعرهم وكالمهم ثمنا بخساوالذين يش
  .من شأنهم
  

فال يوجد صاحب نفوذ إال وحوله جوقة , وهو من العاهات المزمنة القائمة في مجتمعنا  
الذين أنزلوا الشعر من مكانته اإلنسانية والفكرية , من المداحين والمطبلين والشعراء 

  . ة الرقيقة إلى سوح أخرى والعاطفي
وليغيبوا عن مسارح الوجود اإلجتماعي , هؤالء عليهم أن يعيدوا النظر بما يقومون به 

  . الجديد إن لم يتغيروا
  

الذي يطمح بحب أمه , يحكم يشك في نفسه ويريد مدحا وتشجيعا كالطفل تُرى هل أن من 
  وتشجيعها له على ما يقوم به؟ 

  !هل أن الدكتاتورية واإلستبداد تحوالن أصحاب القوة إلى أطفال؟
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  . يبدو أن هناك حاجات متبادلة ما بين المادح والممدوح وتشجيع من أحدهما لآلخر

ال , المتنبي في مديحه ألصحاب القوة والعطاء والمركزفهناك من يريد أن يتفوق على 
وإمتالك , وإنما إلتخاذ المديح كوسيلة للتماهي مع الممدوح , رغبة بالمدح وحبا للممدوح 
  .بعضا مما عنده من القوة

وهكذا فإن التركيز على األشخاص بهذه األساليب يدفع إلى شخصنة المواقف واإلتجاهات 
  . دور اإلنسان في بنائهوتضئيل قيمة الوطن و, 

  . ترانا نتخندق بحيرتنا وال نعرف ما ينفعنا ونكاد ننسى الوطن" داء الشخصنه"وبسبب 
  

والمدهش في أمرنا أن من يقرأ ما كتبه الكتاب والشعراء في القرن الماضي ال يجد 
  "! صنهإتجاهات الشخ" وإنما أكثر الكتابات تخدم, الكثير من الكتابات عن الوطن بمعالمه

ونحن نمر بأصعب الظروف , وبسبب ذلك ال تجد عندنا اليوم  إبداعات وطنية ذات قيمة 
  .وأقساها
  

وإال فلن نتقدم ونحن في قرن , إن الشفاء من هذه اإلضطرابات السلوكية هدف مصيري 
  . جديد

ونرتقي بالبالد إلى أن تكون , وعلينا أن نسلط الضوء على الركائز الوطنية األساسية 
  . القيمة العليا بوحدتها وعلمها ودورها المفيد لكل الناس

أما نسيان الوطن والتأكيد على األشخاص فأنه مرض خطير  جلب علينا الويالت 
  .وأصابنا بمقتل

  
فاألوطان ال تنتمي , ويبدو أن من الواجب الوطني نكران اإلقران الشخصي للوطن 

  . لألشخاص بل العكس
  . ده أي قدر من القوة ويستهجن هذا السلوك ويمقته بشدةوأن يرفض المديح من بي

  . فما أكثر المصفقين والذين بكالمهم معك وبقلوبهم وسيوفهم عليك
, وكيف تحقق فيه السعادة والرفاه , فحاذر هؤالء واجعل نصب عينيك وجهدك الوطن 

  .وجه البسيطة وترتقي بهم إلى حيث باقي البشر في أوطانها على, وترفع عن أبنائه العناء 
  

  . فتبا لكل مداح ولمن يأنس بالمدح الذي ما هو إال قدح في طياته وخراب في إتجاهاته
أال يكفينا ما فعله بنا المتملقون وحاشيات األنظمة ومراكز الحكم على مر األعوام 

ونسلك طريقا آخر ينجينا تكرار الذي حصل , وكل تلك األوجاع لكي نتعلم منها , والقرون 
  .وأفنى وما أبقى وال أذر فدمر
  

ومن , إن شعوب األرض تصاب بالذهول واإلستغراب من شدة وصفنا السرابي لحكامنا 
  . هم في الدولة حتى لتحتار وال تعرف تفسيرا لذلك

فال يوجد مسؤول في دول العالم يقدم له التفخيم والتضخيم على لسان الشعراء وغيرهم 
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  . بل هناك تقدير للعطاء واإلنجاز الوطني الذي يحققه, عندنا  من الذين يتكسبون باإلطراء إال
  ". التواضع" سمهوهناك في دول العالم شيئ إ

  . تراهم في غاية التواضع والبساطة واإلنحناء, فأكثر البشر عقال وعلما وقوة وماال
أما عندنا فكٌل يتحول إلى طاووس له عرشه وكيانه وقيانه وخدمه وحشمه ومن يتغنى 

  .مه ويرفع رسمه بإس
  !وتلك من أصول مآسينا

فالبشر مهما كان إذا توفر له الشعور باإلطالق وحرية إستخدام القوة فأنه سيطغى ويتجبر 
  . وسيسفك الدماء ويذيق البشر من حوله األمرين

  
وما فرعون وقارون إال ظواهر إجتماعية تتكرر في المجتمعات األرضية وعلى مر 

  . تها في مجتمعاتها لتحقيق حاجات البشر في وقت زمني ماحيث يتم صياغ, األجيال
وهذه الحاجات هي تراكمات من األجيال السابقة تكدست وتفجرت في جيل صنع له من 

حتى يتعب فيسقط في براثن , بين أفراده من هو قادر على تحقيق حاجات القهر لجيل أو أكثر
  !!ضحاياه وتعاد الكرة وهكذا دواليك

  
  .وقد وعظنا بهما معا" أحوج منا أن نوعظ باألقوال لأن نوعظ باألعمانحن إلى "فهل 

  فنعيش مثل باقي شعوب األرض المتحضرة؟"  شخصنة الوطن"وهل سنتعافى من  
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