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من غرائب سلوكنا المتواصل 

على مدى العقود أننا ال نقول 

أللهم إحفظ الوطن وباركه 

وإنما نسعى لتغيبب , وإرحمه 

 أهميته ودوره في حياتنا 

  
 
ال ترى إسما لفرد كائن من 

حتى , يكون قد تلقفته األضواء 

إخترعنا له صفة وتبجيال نضعه 

لكي نرفع من , بين القوسين 

شأنه ونبعده عن أجواء األرض 

ونحسبه فوقنا ونحن دونه , 

 وعلينا أن نخضع له ونتبعه 
 
 
إن هذه النزعة القائمة في 

مجتمعاتنا ذات درجة عالية من 

ضد الخطوات وهي , الخطورة 

وتعارض أبسط , الديمقراطية 

مبادئ الحرية والتفاعل البشري 

 الصحيح 
 
 
إن سلوكنا الذي يحكمه 

القوسان يدفع إلى تأكيد 

واإلستبداد , الطغيانية المقيتة 

المروع المشين في أعماق 

الالوعي البشري ويحقق التبعية 

 المذلة المهينة
 
 

, من غرائب سلوكنا المتواصل على مدى العقود أننا ال نقول أللهم إحفظ الوطن وباركه وإرحمه  

ونجنح وبقوة إلى أن نوفر لألشخاص ما ال يخطر , وإنما نسعى لتغيبب أهميته ودوره في حياتنا 

  . على بال من األوصاف ومفردات المديح ونقرن الوطن بهم

  

وترجو من ربها أن يديم نعمته عليها , وطانها وحفظها شعوب األرض كافة تتغنى بمباركة أ

  . ويجنبها المكاره والويالت

  

التي , لكننا لو تأملنا صحافتنا ووسائل إعالمنا لرأينا العجب العجاب من نعوت األشخاص 

  . نضعها مابين قوسين كبيرين كداللة على التقديس واإلحترام المطلق والتبجيل

  

وتحويله إلى حالة خارجة عن , وتجريده من آدميته , ونتخذ األقواس إلخراج الفرد من بشريته 

  . قدرات الجذب األرضي

  .وقد نتوهم بأن أقواله من وحي السماء, وما ينطق مثلنا , نجعله معصوما ومنزها 

إلى كتب  يحتاج,  والعراقي خصوصا, عالم ما بين القوسين الذي يتملك وعينا العربي عموما 

لكنه ركن مهم من ثقافتنا , وهو فريد وغريب عن ثقافات شعوب األرض كافة , ودراسات

  .اإلجتماعية والسياسية إلى حد أليم

  

فال ترى إسما لفرد كائن من يكون قد تلقفته األضواء , ويبدو أن عجائب ما بين القوسين تتكاثر 

لكي نرفع من شأنه ونبعده عن أجواء األرض  ,حتى إخترعنا له صفة وتبجيال نضعه بين القوسين , 

ونكون بوقا لكلماته وأفكاره وأغراضه , ونحسبه فوقنا ونحن دونه وعلينا أن نخضع له ونتبعه , 

  .بين القوسين  - شيئا ما  -ونواياه ودسائسه ألنه يمتلك 

  

ات وهي ضد الخطو, إن هذه النزعة القائمة في مجتمعاتنا ذات درجة عالية من الخطورة 

ألنها ترفع أفرادا وتضعهم , وتعارض أبسط مبادئ الحرية والتفاعل البشري الصحيح , الديمقراطية 

وال يحق له أن يرى ويسمع , وتقضي بأن على البشر اآلخر أن يكون تابعا مشلوال لهم , فوق البشر 

, ة نظر لديه وعليه أن يقر بمصادرة عقله والقضاء على كل رأي أو وجه, إال كما يرون ويسمعون 

  .ألنها ال تتفق وصاحب تاج المديح المبجل الساكن ما بين القوسين

  

واإلستبداد المروع المشين في , إن سلوكنا الذي يحكمه القوسان يدفع إلى تأكيد الطغيانية المقيتة 

  . أعماق الالوعي البشري ويحقق التبعية المذلة المهينة
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إن الدنيا المعاصرة تنظر إلى 

, ك على أنه متخلف هكذا سلو

وبعيد عن معايير الحقيقة 

, البشرية وكون البشر سواسية

وأنه أيضا يتعارض مع الكثير 

, من القيم واألخالق اإلسالمية 

التي ال تقر برفع المخلوق إلى 

 مراتب خيالية
 
 
الدين اإلسالمي مبني على 

, التواضع والرحمة واإلحسان 

وبأن البشر مهما كان فأنه من 

وما عليه , م من تراب آدم وآد

إال أن يقوم بالطيبات الصالحات 

 لكي يكون في مقام أفضل 
 
 
ال يمكن أن يقرر مقامنا 

وصفاتنا إال خالقنا يوم ال يعرف 

 .المرء أمه وأبيه
 
 
أن التبعية صفة متأصلة في 

 أعماق شخصيتنا
 
 
هذا السلوك الذي يتفاعل في 

, مجتمعاتنا يحقق النتائج السلبية 

على التقدم والتحرر ويقضي 

ويمنع اإلستقرار , والتطور 

واألمن ويفضي إلى صراعات 

 دامية 
 
 
ألن من يعرف كثيرا يتواضع 

أكثر ويكون أقرب إلى 

التقوى والزهد في الدنيا من 

 التلذذ بها وبأوصافها ونعوتها 
 
 
 

  

فيهما , وعندهم قوسين تابعين , هما عال شأنهم في الحياة بينما في هذا العالم ال يوجد أفرادا م

  . أوصافا عجيبة وغريبة

وبعيد عن معايير الحقيقة البشرية , إن الدنيا المعاصرة تنظر إلى هكذا سلوك على أنه متخلف 

التي ال تقر , وأنه أيضا يتعارض مع الكثير من القيم واألخالق اإلسالمية , وكون البشر سواسية

  . لمخلوق إلى مراتب خياليةبرفع ا

  

وبأن البشر مهما كان فأنه من آدم , فالدين اإلسالمي مبني على التواضع والرحمة واإلحسان 

وال يمكن أن , وما عليه إال أن يقوم بالطيبات الصالحات لكي يكون في مقام أفضل , وآدم من تراب 

  .بيهيقرر مقامنا وصفاتنا إال خالقنا يوم ال يعرف المرء أمه وأ

لتؤكد أن التبعية صفة متأصلة في أعماق , إن هذه النزعة الوبائية التي إجتاحت مجتمعاتنا 

ألنها قد تتعارض مع من إمتلك قوسين تابعين , وبأن حرية الرأي ال يمكنها أن تتحقق , شخصيتنا 

  . إلسمه

  

ات غريبة في زمن بل أنها تقليع, وال يوجد منطق ومعايير تستند عليها عجائب ما بين القوسين

وتحرره من إنتمائه إلى الناس الذين , تندفع لخلق فرد وتتوجه بكل آيات اإلستبداد والطغيان , غريب 

  . من حوله

  

ويقضي على التقدم والتحرر , هذا السلوك الذي يتفاعل في مجتمعاتنا يحقق النتائج السلبية 

ما بين األفراد المتوجين بقوسين , مية ويمنع اإلستقرار واألمن ويفضي إلى صراعات دا, والتطور 

حتى لو تطلب ذلك , ويدور كالمغفل في فلكهم حاسبا أنه يقوم بفعل نبيل , ومن صار تابعا لهم 

, دون ذنب إال ألن الفائز بتاج القوسين ال يتفق وما يرونه أو يعتقدونه , إزهاق أرواح األبرياء 

, اإلسم الرفيع ويجرحون بهائه الساطع وعطاءاته  وأنهم قد يهددون عرش القوسين ويهدرون معاني

  .التي ال يمكن لبشر أن يقوم بها

  

, ونكون أكثر كرما مما نتصور في إبداع األوصاف , ترى لماذا نغدق على األفراد تاج القوسين 

لرفضها وتبرأ منها ومنع اآلخرين من , التي لو كان الفرد حقا ذا مقام رفيع ومستوى معرفي منير 

ألن من يعرف كثيرا يتواضع أكثر ويكون أقرب إلى التقوى والزهد في الدنيا من التلذذ بها , ها فعل

وإنما تعبر عن حاجات مخبأة في دياجير , التي ال تمت إلى البشر بشيئ , وبأوصافها ونعوتها 

  .نوالتي تحركها النفوس األمارة بالسوء وأباليس الضاللة والبهتا, األعماق الظلماء 

  

لألسف الشديد ال نسمع تاجا مابين القوسين يتبع إسم الوطن ولكننا نقول فالن الفالني 

وقد نتكرم على الفرد بأكثر , وقد يكون هذا القوس متضخما ومتجاوزا لطول إسم فالن (..........) 

  . من قوسين وهلم جرا

  

اللهم : بينما األدب السياسي وخطابه في العالم يصرح دائما بمباركة األوطان فعلى سبيل المثال

  . أللهم بارك ألمانيا وأللهم بارك روسيا, أللهم بارك إنكلترا, أللهم بارك فرنسا, بارك أمريكا
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إن التقدم والتحضر ال تصنعه 

بل , أوصاف ما بين القوسين

أنها تؤكد الجهل والتأخر 

وتبني وجودا خائبا ,  والضياع 

وخطوات خاسرة وتغلق أبواب 

 المستقبل 
 
 
من الواجب التحرر من سلطة ما 

والخروج إلى , بين القوسين 

فضاءات الفكر الرحبة ومعالم 

والتحلي , اإلنسانية الطيبة 

الدين والحضارة  بمبادئ

 اإلسالمية الساطعة الواضحة 
 
 
 
لماذا نصنع من بعض البشر ما 

ال يمت بصلة إليهم ونخرجهم من 

 أطوارهم البشرية؟

فهل نحن نعشق التبعية ونكره 

  !الحرية وال يمكننا إال أن نتبع؟

ين الفالني أو رجل الد(......) أو المسؤول الفالني (....) وال تسمع أو تقرأ الرئيس الفالني 

الذي نتقنه أحسن اإلتقان ونمتلك , وإلى غير ذلك من بديع الجهل (....) أو العالم الفالني (......) 

والتصريح به في وسائل اإلعالم الواعية الرشيدة ذات القدرات المعرفية , مهارات فائقة للتعبير عنه 

  )!!!وفقها اهللا ( الفائقة 

  

,  بل أنها تؤكد الجهل والتأخر والضياع , ف ما بين القوسينإن التقدم والتحضر ال تصنعه أوصا

وتدفن التطلعات المنيرة في ظالم , وتبني وجودا خائبا وخطوات خاسرة وتغلق أبواب المستقبل 

  .والنوازع القائمة في دنيا أصحاب القوسين النبيلين, البهتان والتضليل والتحريف والتخريف الفكري 

  

والخروج إلى فضاءات الفكر الرحبة ومعالم , من سلطة ما بين القوسين إن من الواجب التحرر 

والمختزنة آلليات , والتحلي بمبادئ الدين والحضارة اإلسالمية الساطعة الواضحة , اإلنسانية الطيبة 

  . الصيرورة والتقدم وجواهر اإلبداع والتطور

  

لكننا نخسرها بسبب , لكنا في العالء  هذه الجواهر الفكرية واألخالقية لو وعيناها وتواصلنا معها

ومصادرة العقل وتهميش دور اإلنسان في صناعة الحياة وتنمية أسباب , تنامي الجهل وسيادة التبعية 

  .الرجاء واألمل

  

  لماذا نضع قوسين خلف أسماء البشر وال نضعهما بعد إسم الوطن؟

  أطوارهم البشرية؟ لماذا نصنع من بعض البشر ما ال يمت بصلة إليهم ونخرجهم من

  !فهل نحن نعشق التبعية ونكره الحرية وال يمكننا إال أن نتبع؟

 !!تساؤالت ال بد لنا من التفكير بها مليا واإلجابة عليها بوضوح
  

***    ***   ***   
 "وما سواها " اصدارات  سلسلة

  

  تأمــالت صــادق فــي النفـــس... و ما سواهــــا

   

  2014صيف  -   االول  الجـــزء

  ) 30 إلـى العـــدد 01  ددــمـن العـ (
 

  
  

  صــــادق السامرائــــي. د
sadiqalsamarrai@gmail.com 

  )للمشتركين ( ارتباط التحميل    
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1000 

  دليل وما سواهــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm  
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