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 .هذه حوارية مجازية إفتراضية لتوضيح دور الكرسي السلبي في سلوكنا السياسي*
 

 

ويمكن تلخيص إضطراب 

بأن الشخص يجعل , الكرسي 

من الكرسي وسيلته الوحيدة 

فيتقوقع ,  للتفاعل مع الحياة 

وال يعرف شيئا فيه ويذوب 

فيتحول الكرسي إلى , سواه 

مرض خبيث ال يمكنه الخالص 

 .منه إال بالبتر
 
 
 
يتحول الكرسي إلى ورم 

سرطاني وعليك أن تجري 

عملية جراحية كبيرة لتقطعه 

وقد تؤدي , من المصاب به

هذه العملية في أكثر 

األحيان إلى موت المريض 

 . أو إصابته بعاهة
 
 
الشخص المصاب بإضطراب 

الكرسي ال يفهم شيئا أبعد 

فالدنيا عنده ,  من قوائمه 

عبارة عن تفاعل ما بينها 

 والكرسي 

 
 
المصاب به يحسب نفسه واحد 

, أوحد ال مثيل له بين الناس 

وال يحق , وعنده ينتهي الرأي

  مكسور؟هل تريد الجلوس على كرسي : قال 

  الجلوس؟وكيف يتحقق مثل هذا : قلت

  !يكسركالكرسي إن لم تكسره : قال

  ! كراسي كلهاما هذا الذي تقوله؟ الدنيا : قلت

  الكرسيإضطرابسأحدثك عن : قال

  سم؟إلابهذا  اضطراب سلوكيوهل هناك : قلت

 من الكرسي وسيلته الوحيدة للتفاعل مع الحياة يجعلبأن الشخص , نعم ويمكن تلخيصه : قال

ال يمكنه مرض خبيث يتحول الكرسي إلى ف,  يعرف شيئا سواه والويذوب ه فيتقوقع في , 

  .بالبترالخالص منه إال 

  ؟تقصدماذا : قلت

وعليك أن تجري عملية جراحية كبيرة لتقطعه من  سرطانييتحول الكرسي إلى ورم : قال

  . أو إصابته بعاهة مريضاألحيان إلى موت ال أكثرهذه العملية في  وقد تؤدي, مصاب بهال

فالدنيا عنده عبارة  , ه أبعد من قوائم شيئاالكرسي ال يفهم  إضطرابوالشخص المصاب ب

عالقتها اطبيعة األشياء من حوله تحدده إزاءقفه اومو ,  عن تفاعل ما بينها والكرسي

  .بالكرسي الذي يجلس عليه

  أخرى؟أعراض  ضطراباإل وهل لهذا: قلت

وال  ,عنده ينتهي الرأيو,  واحد أوحد ال مثيل له بين الناس نفسهيحسب  به المصاب: قال

  . من يوازيه بالكفاءة والقدرة هناكيحق لك أن تقول له بأن 

ألن في ذلك  ,  يعارض ما يراه رأيئ وعليك أن تطيعه وال تبدي أي يفهو العارف بكل ش

  . وتطاول على مقامه الرفيع, تهديد لقوائم الكرسي

فأنت  ستواءإبن نظرت إليه إف, وعليك أن ال تنسى أن تنظر إليه ورأسك مرفوع إلى األعلى

  .وعليه أن يقتص منك وينفث غضبه فيك, تزدريه 

  ؟هوما هي عالمات: قلت

فيراهم صغارا "ويرنو إلى الناس من عالء , الهواء  فيهذا الشخص يمشي وكأنه يطير : قال

 ,  يأمر وال يطلب. فهو السيد وهم العبيد, من أجله خلقواويحسب اآلخرين , "رونه أصغروي

نفذ "ستبدادي إلويؤمن بالمبدأ ا. العتيد الكرسيسلطة بمادام يتنعم  ئفوق كل شييحسب أنه و

  ". وال تناقش

ألنه , وتدعو اهللا أن ال تكون في حاجة إليه, قتراب إليهإلا وتتجنب, إن نظرت إليه تكرهه
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لك أن تقول له بأن هناك 

 . من يوازيه بالكفاءة والقدرة
 
 
 

ى أن تنظر إليه عليك أن ال تنس

فإن , ورأسك مرفوع إلى األعلى

نظرت إليه بإستواء فأنت 

وعليه أن يقتص منك , تزدريه 

 .وينفث غضبه فيك
 
 
 
هذا الشخص يمشي وكأنه 

ويرنو إلى , يطير في الهواء 

فيراهم "الناس من عالء 

, "صغارا ويرونه أصغر

ويحسب اآلخرين خلقوا من 

. فهو السيد وهم العبيد, أجله

 ر وال يطلبيأم

 
 
 
ويحسب أنه فوق كل شيئ 

مادام يتنعم بسلطة الكرسي 

ويؤمن بالمبدأ . العتيد

 نفذ وال تناقش"اإلستبدادي 

 
 
إن شاهدك تجلس على 

كرسيه فأنه سيتحول إلى ثور 

فيتسبب لك بأضرار , هائج 

تتفق وقوة الكرسي الذي 

 يجلس عليه 

 
 
جلوسك أمام المكتب وحديثك 

إلى اآلخرين من غير حواجز 

يمنحك شعورا بأنك , بينكم

وأنك تنتمي إلى , إنسان 

البشر الذي تريد أن تساهم 

 . في تقديم خدمة ما له
 

  . ليرضيك ويهينكيذلك ليعطيك 

فانطلقت شهواته ,  وتريدوأمرته بأسوأ ما ترغب , في صندوق نفسه " تكرسن"شخص أعمى 

  . وتنامت رغباته وحسب الكرسي ربا يحميه

  .بجانبهالمهمالت التي الدوائر وتقيأه الكرسي ولفظه في سلة  دارتونسي ماذا سيفعل إذا 

  تشخصه؟وكيف : قلت

  .غيرختبار واحد ال إلدي : قال

  هو؟وما : قلت

  .على كرسيه وتجلسأن تدخل غرفة هذا المريض : قال

  عليه؟وهل أدفعه من كرسيه وأجلس : قلت

فاجلس أنت , قد غادر الكرسي لحاجة ما فيهاغتنم فرصة يكون إ, ال ولكن: قال

  !مكانه على الكرسي

  .هذالن أفعل ..ال:قلت

, نه سيتحول إلى ثور هائج أعلى كرسيه ف تجلسألنه إن شاهدك , لن تفعل: قال

وسينفذ كل , عليه  يجلسيتسبب لك بأضرار تتفق وقوة الكرسي الذي ف

  . إليه الناسنتقام منك حتى لو كنت أقرب إلالصالحيات الممكنة وغير الممكنة ل

  ؟اإلضطرابهذا وما هو سبيل الوقاية من : قلت

  . أن يجلس كل منا أمام مكتبه: قال

  . ال نجلس وأمامنا مكتب فخم أن

  . لنجعل المكاتب خلف ظهورنا عندما نحدث الناس

  . أن نجعل الكراسي في غرفنا من نوع واحد

  .كرسيفال كرسي أحسن من 

  .وارةوال يعقل أن أجعل في غرفتي كراسي د, دوارا كرسيافأنا أريد  , هذا كالم بعيد: قلت

بل , وال تضع كرسيا آخر في غرفتك, مكتبكجلس على كرسي دوار أمام إ: قال

  .عليها أحيانا الجلوسن بغرفتك يمكنك أن تشارك م, مقاعد كبيرة

  !؟العضال الكرسيمرضوهل هذا سيقي من : قلت

يمنحك , اآلخرين من غير حواجز بينكم إلىجلوسك أمام المكتب وحديثك : قال

أن تساهم في تقديم خدمة  تريدوأنك تنتمي إلى البشر الذي , شعورا بأنك إنسان 

ويوهمك بأنك  الناسوجلوسك خلف المكتب يصنع حاجزا نفسيا بينك وبين . ما له

  .ويجعلك تتصور ما ليس فيك, آخر ئشي

  !اليومسأفعل ذلك : قلت
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جلوسك خلف المكتب يصنع 

حاجزا نفسيا بينك وبين 

الناس ويوهمك بأنك شيئ 

ويجعلك تتصور ما ليس , آخر

 .فيك
 

  

  
 

مام المكتب عندما جلست أ

, أدركت بأني ال أعرف 

وعلي أن أثابر لكي أطور 

 .نفسي وأتعلم
 

 

< <

 .أن أ���� ��� أ�ر �
	� وأ����


% : أ#�م و!�  �����ت إ� ���� ��� �*� ه)' ا�

 ا�	,�#%؟

  حصل؟وما الذي : قال

  !عليهتفقنا إفعلت ما : قلت

  !؟تقصدماذا : وكأنه نسي ما قاله لي قال

  !المكتبجلست أمام : قلت

  اآلن؟ تصدقنيهل ف. , إضطراب نه أألم أقل لك :مبتسما  قال

  !أصدقك: قلت

  الرجيموقانا اهللا من شر الكرسي : قال

  .مجيبنه سميع إ: قلت

  .كل مصائبنا بسبب الكرسي العتيد , قوائمه نحطمإن الكرسي شر وعلينا أن : قال

  !!أدركناها وما: قلت

  .الشر المستطير هذاونأمل أن نحذر 

  اهللاوفقنا : قال

. األرض حتى تكسرت قوائمه علىيضربهبكرسي كان يجلس عليه وراح  وأمسك

وأنا أرقبه وأمضي " العيد هوهذه هي السعادة وهذا "فجلس عليه ثانية وهو يردد 

 .في طريق بعيد
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