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إعداد  :جواد عبادة

ليس ضروريا أن تكون مشهورا لتمتلك الكاريزما
الكاريزما مفهوم من املفاهيم الغامضة ،الكثيرون يعتقدون أنهم يمسكون
بناصية معناه ،لكن فى واقع األمــــر ،قلة من الناس هم الذين يضبطون هذا
املعنى.
هناك اعتقاد سائد مفاده أن الكاريزما خاصية فطرية تولـــد مــع اإلنسان،
وهذا األمـــر غير صحيح ،فال أحد يولــد َمهيبــــا وممتلكا للمؤهالت االجتماعية
الجذابة واملؤثر ..كل هذه الصفات تكتسب مع الوقت ،ومع التجربة والقدرة
الدائمة على مساءلة الذات ،من خالل عملية االستبطان.
ال شك أن األشخاص
املتصفني بالكاريزما ال يجدون
كما
صعوبة فى التواصل
ً
أن كالمهم أكثر مصداقية
وحضورًا ،ومصداقيتهم قلما
تخضع للمساءلة وإعادة النظر
من قبل محيطهم االجتماعي،
إنهم يمألون املشهد بحضورهم
القوى.
السؤال الذى ُيطرح هنا
هو :كيف السبيل إلى تطوير
هذا املكتسب على املستـــوى
خاصية
الشخصــى ،حتى يكون ّ
أصيلة فى شخصيتنا ،فيتأتــــى
لنا تقدير الذات ،والرقى
بنفسيتنا.
 -1الكاريزما هى حالة نفسية
يومية
يمكننــا تعريف الكاريزما
عـــالم
من
باالستلهام
الحيــوانات  .وهكـــذا ،فبإمعان
النظر فى أغلبية الثدييات التى
تنمو فى مجموعات «اجتماعية»،
سنالحظ الحضور القوى لعنصر
مهيمن على كل مجموعة.
إنه هو الزعيم إن صح التعبير،
حضوره القوى واالحترام الذى
يحظى به جعال منه قائدا ومن
الباقى تابعني ومقلدين ،إلى
ّ
درجة أن يعملوا بكــــد لتلبية
رغباته وإقناعه بجدواهم.
ِّ
السمتاـن األساسيتان التى
تنشأ على إثرهما الكاريزما هما
العقالنية والتحكم فى الجانب
العاطفى  .الكاريزما إذن تنشأ
عن نزوع إلى تلبية حاجات
ورغبات الذات قبل اآلخرين.
أنانــــية؟ هذا وارد… ولكن
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أال نقول ُإنه لكــــى نحب أحدهم
يجب أن ن َ
عجـــب بأنفسنا أوال؟
أغلب أحاسيسنا حتى تلك
التى نعبر عنها تجاه اآلخرين،
مرتبطة بالطريقة التى تؤثر بها
–أى األحاسيس -على نفسيتنا
(نحب أن نكون مع األصدقاء
ألن ذلك يمنحنا شعورا بالراحة
مثال).
الكاريزما هى بمعنى أو بآخر
ذروة الثقـــة بالنفـــس ،يعنى
أن نتميز برباطة الجأش ،كيفما
كانت الصورة التى تأخذها
عنا باقى عناصر دائرتنا
االجتماعية .نظرة اآلخرين
لم يعد لها أهمية إذن .البرود
النفسى يمثل القدرة على عدم
الخوض فى قضايا العالقات
املختلفة التى تنتج عن طريقة
نشاطنا وردود أفعالنا.
-2الكاريزما كتعطش للتحـــديات
الجديدة
سأجيب بطريقة مبسطة على
سؤال «كيف نطور الكاريزما»؟
فى الوقت الذى يتردد فيه
الشخص الخجول ويضيع فى
األسئلة وينتهى بالتقاعس

عن اتخاذ القرار الشجاع
وعن املجازفة ،نجد الشخص
الكاريزمى يبادر باملواجهة دون
تردد .إنها طريقته فى التأكيد
على قيمته أمام نفسه أوال ثم
أمام اآلخرين.
> هل الكاريـــزما مرتبطـــة
فقـــط بالنجـــاح؟ الجواب
هو ال  .ليس بالضـــرورة ،إنما
تسمح هذه الخــاصية بأخـــذ
الـــدروس من كل فــشل،
لتصحيح األخطاء بهـــدف
ُّ
التحسن وتطوير األداء.
فالــفشل ليس ُ سلبــــيا
دائــــما ،شريطـــة أن ت ْحســـن
التعامـــل معــه باستيـــعاب
الدرس جــيدا ،وأخـــذ العبـــرة
 .لتجــد نفسك فى النهاية أمام
تجربة تراكمية تقيـــك الوقوع
فى الخــطأ ،وتجعلك أكثـــر قوة
فى شخصيتك.
> لكـــى تمتـــلك الكــاريــزما
ليـــس أمــرا مستبـــعدا ،ال
أبـــدا .املسألة مسألة إرادة،
يجب أن ترغب فى مواجهـــة
التحــدى ،ومجابهــة املخاوف.
واإلصـــرار
العــــزيمـة

ضروريان فى هـــذا املضــمار.
يجـــب أن تصغـــى لرغبــــاتك
(املشروعة) ،وأن تسعى إليهـــا
حتــى وإن كان عقـــلك يكبحــك.
-3الكاريـــزما كإعــادة نظر
فى القيــود الشخصـــية
حتـــى يتســنى لــك التحــــرر
من نـــظرة اآلخريـــن وإثـــــبات
ذاتـــك ومن ثم الوصـــول
إلى الكـــاريــــزما ،يتعني أن
تعيـــد التفـــكيـــر فى رغبـــتك
الطبــــيعية فى كسب اعتراف
محيطـــك وترك انطـــباع جيد.
ال شـــيء يحتـــم عليـــك أن
تخضـــع للقيـــــــود النفسيــــة
النــاتجـــة عـــن محيـــطك
االجتماعى التى قد تركب
فيك عقـــدا حادة من شأنها
عرقلة انسيابيتـــك .فلتكن من
أولوياتـــك التخـــلص من هذه
ّ
وتحمل كامل مسؤوليتـــك
العقد،
فى ذلك.
لـــديك عقـــدة الخــوف
من التحـــدث إلى النــاس؟
ننصحـــك بمتابعة دورات
تدريبيـــة لدى مدرب مختص ،أو
متابعة دروس فى املســـرح.
كـــن فخــــورا بشخصـيتـــك
وبــمســـارك .فقيمـــة الشــــخص
ُّ
بالتصـــور الذى
ال تتحــــدد
لدى دائــرته االجتماعيــة
عنه ،وإنـــما بقــدرته على تقبل
ذاته والتعايش معها وتحمـــل
مسؤولياتـــه.
أفضل عنصـــر تتــوفر
عليـــه لتمتلـــك الكاريــــزما هو
قــدرتك على اإليمان بذاتك،
وعلى استجالب املحفزات من كل
التحديات ،وليس االنكسار أمام
هذه األخيرة  .وال يمكننا التغلب
على املخاوف إال بمواجهتها.
بقى أن نشيـــر إلى أن
الكاريزما ليست بخاصية فى
ملكيتنا أو خاصية تنقصنا ،بل
هــى نـــمط حياة ،هى طريق
يقود إلى االرتقاء بالذات
وإثباتها.
الكاريزما كامنـــة فيـــك…
فى مكان ما منك… بقى أن
تعيــــشها…

