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 صامللخ  

ط هبا الغموض وله حيي مل تزل من تلك املفاهيم واملصطلحات اليت ،وع استعمالهيعّد مفهوم الكاريزما ابلرغم من شي  
طها. وقّسمه البعض إلی أنواع يرة يف حمة املؤثّ ص أغلبها ابلشخصّية اجلاذبة اخلاصّ يتلخ ميكنث يح ؛دةف متعدّ يتعار 

بعض األفراد  كتلمية. و فاته اخلاصّ منهما مواص يّ حيث أل ،ةوالكاريزما احلقيقيّ تة املؤقّ خمتلفة ومن أمّهها الكاريزما 
أنّه   الظروف. واملهمّ رييتزول عنهم بتغد من القرون واليتلكوهنا لعدميقليل منهم لكّن النة من الزمن الكاريزما لفرتة معيّ 

 ة ميكن أن جندها يفهرة عامّ آلخرين. والكاريزما كظاه ابقارنتإىل مللشخص حنتاج  ةد مدی الكاريزما اخلاصّ يتحدل
 يمثل الذ ؛ةيّ صيات الكاريزمة؛ كما نشاهدها يف عوامل الرواية فبعض الشخيّ  جمال من جماالت احلياة االجتماعيّ أ

حيث يقوم الشخص ي ا املرآو وأتثريهبنفسها مبو"بسبب الثقة ة مريال يف رواية "ساق البايامتازت هبذه امليزة شخص
 اهتا.يأفعاهلا وسلوك بتقليد ياملقابل بشكل غري إراد

 خذا  لرواية املذكورة متّ لسة ية مريال بنت خالة الشخصّية الرئيقوم هذا البحث بكشف مظاهر الكاريزما يف شخصيّ 
ع تظهر نتائج البحث أّن مريال تتمتّية الكاريزمّية عندها. الشخص مظاهر على للتعّرف يليالتحل –الوصفي  املنهج

ا احلكيمة ونظرهتا العميقة ة من الرواية كلماهتفنرى يف أجزاء كثي حيث واثقة،و  شجاعةو ة وحكيمة، ة قويّ بشخصيّ 
وهذه  ،جبمال خارجيع أيض ا تتمتّ  ة واجلاحمة، فهية والباطنيّ ة واملستقلّ ابإلضافة إىل هذه الشخصّية القويّ  .للعامل

خالل وصفه ملريال، كما اجتذبت  مناضرة كانت أم غائبة وهذا ما نشاهده ح -بن خاهلاا-العوامل جتذب راشد 
 ة.يّ ة والسلبيّ ابجيع مواصفاهتا اإلية مريال جبمد متابعة شخصيّ ير يه شعر قارئ الرواية أنّ ياملخاطب. و  استقطبت اهتمامو 

 .ة، ساق البامبويس، الشخصّية الرئةيّ ، اجلذابريالتأثالكاريزما،  :الرئيسةالكلمات 
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 ةاملقدم-1
ة و... إلی يّ عة واالجتمايّ ة والسياسيّ بعضنا يف خضّم حياته املفعمة ابألنشطة الثقاف يضطرّ  أحيان  

ة وأمثاهلا يّ ة أو سياسيّ ة أو واقعة اجتماعيّ ز لوصف حالة نفسياالستعانة مبصطلحات ومفاهيم تتم
دة ف متعدّ يتعار  ك؛ فهنانيصاملفاهيم. خيتلف تعريف الكاريزما عند املتخصّ  كوالكاريزمّية من تل

نت مثل الثقة ابلنفس، والقدرة مبكوّ  ّيةالكاريزمالشخصّية ز يّ حال تتم ةيّ حول هذا املفهوم. وعلی أ
شكل عام القدرة ثار، والقدرة على البالغة والفصاحة، وبيعلى فهم اآلخرين والتواصل معهم، واإل

  يف اآلخرين.ريعلى التأث
م أو قائد ير أو زعير أو مديوز يف  تاز بعض األفراد بكاريزما مؤقّتة وهذا ما نشاهده أحيان  مي     

ها ري ع هبذه الصفة بسبب ثرائه أو إنقته وغمتّ يتمن  كث تزول بزوال املنصب وهنايح ،حبكم منصبه
طلق ي  فمن » الظروف. رية التزول عن الشخصّية بتغيّ قياحلقمن األسباب العابرة. لكن الكاريزما 

 ستحقّ يه اليوجد من عتقد البعض أنّ يهم ابلفعل "أصحاب الكاريزما" هم من الندرة حبيث قد يعل
هذا اللقب. فهذا له حضور فقط بسبب ماله، وهذا لقربه من الكبار، وهذا ألنّه  مل حبقّ حيأن 

 يتة، إذا زالت، زال معها هذا احلضور الطاغها أسباب مؤقّ كلّ   ....حبكم منصبه أصبح من الكبار، 
عون تمتّ ي يف حياتنا، ولكنهم طبيعنّي  اأشخاص    الناس! ومع هذا فإنّنا قد نصادف أن نسمع أنّ نيب

واملهّم  (31-32: 2012)فكري، ...« كن هلم مال وفري، يی وإن  الناس، حتّ نيب يهبذا احلضور الطاغ
اجملاالت  ة يف كلّ ظاهرة عامّ » ية فهيّ من جماالت احلياة االجتماع مبجال خاصّ  تصّ أّن الكاريزما الخت

« ك ذلري أو غنييّ  أو علماء أو مهننيانتوجد يف جمموعة فنّ  ي، فهياسيوالتقصر علی اجملال الس
 ( 490م: 2015)اثمر، 

ات يّ ة منها شخصيفنّ دة ة "ساق البامبو" علی حشد عناصر متعدّ ية يف روايّ ة السرديّ تقوم العمل    
ال. فصفة ري ة ميّ ة ومنها شخصيّ  عواملها الداخلنييته بتبيات روايّ ف شخصرسم املؤلّ يعة؛ حيث متنوّ 

ها التفصل عنها الكاريزما يبة يف شيّ ال وإن تنفصل عنها الكاريزما اجلمالري ة ميّ الكاريزما طابع لشخص
تزول ست التطّبع بل هي من طبعها ولن يل ة. فهييّ مة الطاغية احلكيّ تها القو ية بسبب شخصيّ النفس
ها من ري م عمرها، ولكن الثقة ابلنفس، والشجاعة، واحلكمة، والعلم، وغبتقدّ   لو زال مجاهلاحّت 
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د احلياة وهذه يا على قتها طاملا أهنّ يّ ة فيها جزء من شخصيّ الكاريزم الباطنّيةة يّ ابجيالصفات اإل
 .ستالزمهاالصفات 

ة الدراسة يّ ة؛ فتظهر أمهيّ ئة العربيملظاهر الشخصّية الكاريزمّية يف الباملتواضع لالهتمام  انظر      
 الدراسة يف جمال الشخصّية إلی أمهّية الشخصّية الكاريزمّية رية؛ حيث تشيّ ؛ أوهلما النظر نيتيمن نح

ة يّ قيهما من الناحية التطبية، واثنيّ ئة العربييف الب اعّد ندر  ي  ومظاهرها ابلنظر إلی أنّه تناول هذا املوضوع 
 مظاهر نّي بتفت ة مريال يف رواية "ساق البامبو"، فهذه الرواية اشتهرت يف العامل العريبيّ علی شخص

وخصائصها اجلذابة توفّر  -بطل الرواية-ة كاريزمّية ملريال من حيث معامالهتا مع راشد يّ شخص
أو متييزها يف اآلخرين  النساءة من فئة ّبون اكتساب هذه الصفة أو تطّورها خاصّ حيللذين  ااس  يمق

 .ةوخاّصة يف األدب واألعمال السرديّ 

 أسئلة البحث-1-2
ة الكاريزمّية يساألسئلة التالية من خالل فحص الشخصّية الرئ نهدف هذا البحث إىل اإلجابة عي

 :"ساق البامبو"ة  الرواييف
حتديدا  من  ة "ساق البامبو"يروا ما مواصفات الكاريزما اليت تصاحب الشخصّية الرئيسة يف-

 تة؟ة والضعف ومن حيث احلقيقة أو املؤقّ حيث القوّ 

 ؟ الشخصّية الرئيسةة يفيّ ة والسلبيّ ابجيما أتثريات الكاريزما اإل-

 ة البحثخلفي  -1-3
د من الكتب يف العدي اآلن، وقد مّت أتلاستحوذ موضوع الكاريزما على اهتمام بعض الباحثني حّت 

ل واملقاالت يف هذا اجملال، مبا يف ذلك كتاب "أصحاب الكاريزما" إليهاب فكري الذي مت نشره ألوّ 
م، يفها وأنواعها وهي عنده كاريزما الزعيف موضوع الكاريزما وتعار ويتناول املؤلّ  2010ة عام مرّ 
النج والذي  ود" لـدة الكاريزماير والنجم. كما هناك كتاب آخر عنوانه "األسرار اجلدياملدو القائد، و 

بلغ ثالثة عشر ويف تان أنواعها اليت يف الكاريزما وبير؛ حيث قامت الكاتبة بتعر يه مكتبة جر تترمج
 ة واحلفاظ علی اجلاذبّية الشخصّية.ين الكاريزما للعناية جاءت بتمار يالنها
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ة يّ  أدبريبعض املقاالت املنشورة عن الكاريزما، ومعظمها غ اض  يفو هذا البحث أصادف مؤلّ     
ة لظهور وأفول اسة، مبا يف ذلك املقال "رواية كاريزميّ يخ والسيويف جماالت علم االجتماع والتار 

عي" ية يف النظام الشيّ لة وحمظورات الكاريزما مقارنة ابلوالية املعنو ية ظهور حركة بديداعش، وإمكان
ة؛ حيث قام يجية اإلسرتاتيّ اسية للبحوث السيّ ة الفصلللمجلّ  57يف رقم  1397الذي طبع سنة 

 أسباب ظهور داعش كنصف مظلم من نيرب بتبية ماكس و يّ لنظر  ا فرزانه وآخرون وفق  نيف حساملؤلّ 
 ة علی الناس. ية ابعتبارها النصف املشرق من الواليّ ة املعنو يالكاريزما ويقارنه ابلوال

ة لنظريّ  ااوش يف الشاهنامه وفق  ية سيّ ل ودراسة شخصيآخر عنوانه "حتل اال  هناك مق أنّ كما      
ة متظهرات الكاريزما يف شخصيّ  يية صدرايّ فة رقم املثايل )الكاريزمي(" تناولت املؤلّ يرب للزعيماكس و 

كون يل تهة اليت ساعديّ ابجيه من الصفات اإلري سياوش يف قدرته، وشجاعته، وصراحته، ووفاءه وغ
 يعلم على حبث عثروامل ي فنيلكّن املؤلّ . ينة الفاضلة املقصودة يف ابل فردوسييف املد م املثايليالزع

ة هذا املوضوع يف رواية عربيّ  ن، فلهذا اخرت ة أو األدب العريبّ يّ ت العربايالروا مطبوع حول الكاريزما يف
 ال.ة مري املظاهر الكاريزمّية يف شخصيّ  لنرصدممتازة ابسم "ساق البامبو" 

 

 الكاريزما ومواصفاهتا-2
ي ه» قائال   يهاب فكر ي إلی هذا األمر إريشيدة حول مصطلح الكاريزما كما ف متعدّ يهناك تعار 

ة يّ ة اليت تظهر يف العالقات االجتماعبّ ة واالجتماعبّ ة واالنفعاليّ ة والعقليّ جمموعة من الصفات اجلسم
 فقط. نيختزله يف كلمتاأفّضل أن  ، فإنّ يف الكاريزما عنديا ابلنسبة لتعر لفرد دون آخر. أمّ 

  (21-22: 2012، كري)ف «.يالكاريزما هي: احلضور الطاغ
يف الفرتات الالحقة » ونيخمتلف لدى أشخاصيف فرتات خمتلفة  اكان مفهوم الكاريزما خمتلف        

المتالكه مسات ستخدم مصطلح الكاريزما للتعبري عن حضور الشخص وجاذبيّته وأتثريه يف حميطه ا  
شخصّية معيّنة كاهليبة أو املقدرة الكالمّية املؤثّرة أو السمات اجلسمّية املتمّيزة فيقال إّن هذا الشخص 

 الكاريزما" أبّن نيعرّفه صاحب كتاب "قوانيو  (488م: 2015)اثمر، وجاذبّية  ال  ميتلك كاريزما أي قبو 
 يف رين من التأثتمكّ يللمرء من إتقاهنا إن أراد أن  ة البدّ يّ و ية حيّ اتية وحيّ ز يالكاريزما مهارة حتف»

للوصول إلی  كالقدرة علی استخدام كل جوانب ذات» يكما ه  (4م: 2010)كريت دبليو، « اآلخرين.
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مبا يف ذلك أفكارهم  -ةيّ ة والذهنيّ ة واجلسديّ ت الشعور ايسی علی اآلخرين، علی املستو ينال يّ  قو ريأتث
ة يّ عيا قدرة غري طبفها علی أهنّ يتعر  تمّ ية يّ ة، فالكاريزما النقيّ ديأكثر تقل اهاهتم وسلوكهم. مبعنیواجتّ 

 (5م: 2010)أندرو، « ة العالقة معهم.د من قوّ ي علی اآلخرين وتز ريعلی التأث

من خالل التواصل معهم  اي  ابجي يف اآلخرين إريالقدرة علی التأث»وعند الغرب الكاريزما تعين      
طاقة نبعة من القلب، وإذا مل »ي كما ه ) Alessandra:2000:7)أنظر؛ . اي  وفكر  ،اي  وعاطف ،اي  ماد

 تنتقل نين. وحتدث الكاريزما حيء لآلخر يش نتقل منه أيّ يث مشاعر، فلن كن لدی املتحدّ ي
. ولكنها شعور حبت. امقنـّع   است شعور  يّدثهم. وهي لحيث يف أنقی صورها إلی من مشاعر املتحدّ 

 ) Spence,1997:7)أنظر؛ « إلی اآلخرين. يّ ة وشغفنا النقنقيّ عبور طاقتنا الوالكاريزما هي 

س يقول صاحب كتاب "تقديدة حيث ة كسب الكاريزما فهناك أقوال متعدّ يّ فيا حول كوأمّ      
مبدأ  اض  يتبنون أيصنع( و يولد وال يالقائد ) ؤمنون أبنّ ين ية الذيّ دعاة املدرسة )القدر »الزعامة" إّن 

تبنون املدرسة ين يا الذ. أمّ اي  نسان فطر اإل يف ي يكمنادي الذيالكاريزما جزء من اإلحساس الق إنّ 
احلس القيادي ونطّوره.  يع أن ننمّ يولد( مثلما نستطيصنع واليؤمنون أبّن القائد )ين ية الذيّ الواقع

لبعض الصفات  اكون ممتلك  ينؤمن أبّن القائد البّد أن  حيثطة( يأّما حنن دعاة املدرسة )الوس
ع أن تعمل ية، ولكن يف نفس الوقت نؤمن أبّن هذه الصفات والسمات التستطيّ والسمات الفطر 

نجز ابلشكل يؤثّر و يعمل و ي انا قائد  يتعط يی ابلشكل الصحيح، كر وتصقل وتنمّ بدون أن تطوّ 
 (498م: 2015)اثمر، « الصحيح

 نالكن اع مواصفاهتيالشخصّية الكاريزمّية جبمه يّ ميكننا أن نسم اما جند شخص   افإنّه ندر      
فهل »ة. يّ أقّل من الشخصّية الكاريزمّية املثال ستوىزات الكاريزما ولو مبيم ى البعضلد أنّ  جند ان  يأح

ة  يّ يكاجلاذا  د أم سيء؟ إّن الكاريزما متام  يّ ء؟ هل اجلاذبّية األرضية شيء جيد أم سيّ ء جيالكاريزما ش
« .ار  يأم شر  اري  إن كنت خ كفيكون تصني، يكة اليت لدللقوّ  كحسب استخدامد. فعلی يشيء حما

ة ومظلمة، وعلى العكس من يّ نا كاريزما سلبيكاريزما داعش هي يف رأ  كما أنّ    (8م: 2010)كريت دبليو، 
مكان  وكلّ  زمن كلّ   هي كاريزما مشرقة. فالكاريزما توجد يف )ص( دذلك، فإّن كاريزما النيب حممّ 

ة ات الكاريزميّ وعودة إىل اإلميان ابلشخصيّ  امفاجئ   ان شهدت ارتداد  يت القرن العشر ايإّن بداإاّل 
يت يات والطوابوايت مثلما رأينا مع االحتاد السوفيولوجيدية وبزوغ اإليّ بسبب االستعمار واحلروب العامل
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م: 1992)يونغ،  .سيوالتقده يا الذي ارتفع به الشعب إىل حد التأليملانأتلر يف ي وهنييف استال ال  متمثّ 

فارا الذي خّلف يوج (13م: 1992)يونغ، تشه موته يت الذي أعلن نيّ ل لإلله امليوكأنّه اإلله البد( 18
مبثابة قائد ا  ين يف إيرانيمخد يف كواب ومجال عبد الناصر يف مصر واإلمام يصورة الثوري املناضل الشه

( أو الرازحة اة األوىل منوذج  يّ ا بعد احلرب العامليانأملب املهزومة )فالشعو  (7: 1397)نريه،  .ّتسم ابجلاذبّيةي
( كانت حتتاج إىل قادة اوليس حصر    الظلم واالستعمار )اهلند واالستعمار الربيطان متثيال  ريحتت ن

 ل إىل بركان الثورة! تتحوّ ها جذوة النهضة واألمل حّت يثرها وتذكي فيومنقذين وخمّلصني تقودها وتست

 

 يزماأنواع الكار -2-1
املؤقّتة: هي ذلك احلضور  الكاريزما»ان للكاريزما ومها: يهاب فكري أنّه هناك شكالن أساسيعتقد إي

 ،ينهم األصليس ضمن تكو يء ليء مضاف إليهم، شيالذي يكون عند الناس بسبب ش
ذلك احلضور ة: هي يّ قيی آخر العمر! الكاريزما احلقمكان، حتّ  يف كلّ  اعون محله دائم  يستطيال

 (29م: 2012، فكري)« بعدها! ان  ياته وأحيسبب علی مدی ح زول عن اإلنسان أليّ يالذي ال يالطاغ
هرة واجلمال وأمثاله أسباب املال واملنصب والش حيثة هم من الندرة قيّ يأصحاب الكاريزما احلق افإذ  
 تة وإذا زالت تزول الكاريزما يف الشخصّية. مؤقّ 

*النج ودتعتقد       تعين ، اّليتةمنها الكاريزما احلقيقيّ ، من الكاريزما اأنّه هناك ثالثة عشر نوع   
 انا عرفنا أشخاص  ة التعتمد علی املوهبة أو العائلة أو الشهرة أو حتی اإلجنازات. فكلّ ري الفئة األخ»هبا 

ورة يف ة مشهأو أب أو أّم أو أخ ومدّرس حمبوب أو شخصيّ  نا أن ننساهم، جدّ ميكناتنا الييف ح
كرها من نتذّ  يثح (10م: 2012)النج، .« كوإمّنا يف قلب كس فقط يف عقلياملدينة. وهذا النوع توجد ل

 تنا.ايوقت آلخر وتبقى يف قلوبنا وذكر 

 رواية "ساق البامبو"-3
ة، والعالقات ة يف البلدان اخلليجيّ ة "ساق البامبو" مشكلة الوافدين والعمالة األجنبيّ يتتناول روا

هذا االشتباك البشري اهلائل، وحماولة التعايش، ابجرتاح طقوس قد  ل يف ظلّ دة، اليت تتشكّ املعقّ 

                                                           
*)1895-1965( .  
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ة على الثبات، رغم فروض املصاحل اليت جيب مراعاهتا يف أحايني كثرية. يكشف السنعوسي تبدو عصيّ 
 مالمح هذا االشتباك الدرامي بثقة وصدق، ولكن مبسحة أسى ولوعة. فرتاه يرسم لوحات مؤثرة،

ة، اليت تنهب طاقاهتم، العنان لريشته إلضاءة زوااي من حياة الوافدين، وظروف العمل الشاقّ  امطلق  
ة )أسرة عيسی الطاروف( وعالقاهتا يف سرد احلكاية عن عائلة كويتيّ  اجتسيد  ؛ وتقضم أجسادهم

وي بشكل ار رسم الشخصّية بلسان اليعملون لديهم. الكاتب ياالجتماعية ونظرهتا للمخدومني الذين 
عة؛ ات متنوّ ية منها شخصيّ دة فنة يف الرواية علی حشد عناصر متعدّ يّ مباشر. وتقوم العملية السرد

 البامبو، شجرة مثل يومنهم بطلها الذ ةي عواملها الداخلينيته بتبيات روايف شخصسم املؤلّ ير حيث 
آخرون، ي و )أفضل.  ...و عائلتني، داينتني، جنسيتني، امسني، مكانني، بني وتتأرجح متعّددة أمساء حيمل
2018 :113) 

 الكاريزما يف شخصية مریال-4
 نيب يزميوالكار  يعون ابحلضور الطاغتمتّ ياتنا، لكنهم ي يف حنييّ عيطب اما قد نصادف أشخاص   اري  كث

ذبوا الناس جي يلكك ة وأمثال ذلية عسكر وقوّ  ،، ومنصب خاصّ ريهم مال وفيكن لديالناس، ولو مل 
 س سّر هذا إاّل الكاريزما. يطلب وّدهم فلي مّنا ريلكن الكث

 
 ةيمریال؛الكاريزما الروح-4-1

 ت عليها، ومنها ما يلي:زة جذبت اجلمهور وأثرّ ة وعقلية متميّ يكانت ملريال صفات روح
 

 الذكاء والدقة -4-1-1
قتها يها وطر ري تفك أسلوبزة مقارنة أبقوامها سواء يف مظهرها اخلارجي أو ابطنها و يّ ملريال صفات مم

ر يف اآلخرين ة تؤثّ وهي كغالبية الشخصيات الكاريزميّ تها بشكل عاّم ييف الكالم ويف حركتها وشخص
ية حتتاج إىل استخدام يف احلال أّن الشخصيات غري الكاريزمّ  .ر بكلماهتاحبضورها وفعلها مثلما تؤثّ 

املتلقي وبئيتها؛ وينتقل هذا التأثري  وأتثريها إىلاللغة أو الكلمة وتعتمد عليها أكثر النتقال رسالتها 
 :مثل الشمس اة وتشّع إشعاع  ة مغناطيسيّ ويسري إىل اآلخر مثل سراين التيار الكهرابئي فهي شخصيّ 

. التستخدم لساهنا ية احليشاها صبخية منذ كانت طفلة. يّ ادية، قيّ ة، ذكيّ ة قو يّ ملريال شخص»    
 (108م: 2012، ي)السنعوس .«إذا ما غضبت يدها تعمل بشكل تلقائيات، ولكن ية الفتيكبقا  ري  كث
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 راشد )بطل الرواية وابن خاهلا( نينها وبيوب تهاحاضرة بشخصيّ فمريال هي غائبة بشخصها     
 من األشخاص. هي رينما أفكارها وكلماهتا تقود راشد وأفكارها أقوی من حضور كثبية ري مسافة كث

 .اوملهم   وقياداي   حيواي   اة متارس أتثريها وتلعب دور  يّ حكلماهتا وأفكارها وإن ماتت لكن ّ 

ة والسرعة من اخلصائص األخرى ملريال الكاريزمية، فالشخصّية الكاريزمية ملّاحة كانت الدقّ      
نبوئية هلا قدرة على استشفاف وقراءة املستقبل مثلما نرى كبار املصلحني الذين قاموا ابلثورات 

اه ربى يف التاريخ لذا تراهم ال ييأسون ويرون النصر يف األفق البعيد. فمريال مع حتركها يف اجتّ الك
حبالة الطقس من خالل قراءة إشارات وأمارات  أشيء وتتنبّ  ز على كلّ ، كان اهتمامها يرتكّ معنّي 

 :اجيذب انتباه راشد دائم   اأطرافها، وكانت هذه القدرة أمر  

ق النزال. قالت ا فوق اجلسر اخلشيب املعلّ السماء فجأة، يف حني كنّ  اختفت الطيور من»    
مريال وهي تتجه حنو قلب املكان. كنا نستمع إلی زقزقة الطيور وأصواهتا املختلفة تصدر من 
األشجار. وبينما كنّا نتقدم يف سرين، قالت مريال: اسرع... سوف متطر. نظرت إلی السماء من 

 ا للسحب.ولكنين مل أجد أثر   بني األغصان املتشابكة،
 وكيف عرفت ذلك...مريال؟-
 أشارت حنو األشجار:-
 مث التفتت إلی جدار صخري كان عن يسارها:-
 انتظر هنا...-
 (115: ابقالس) «.منل كثري كان يتسلق اجلدار...-
 ث:دّ حتريكي حينما تتح ولكلماهتا طابٌع حتفيزي 

قبل اآلخرين من تكون.  كمثلما تغلبت  أن علی وجهي. أثبت لنفس كتغلب علی وجه»    
 «.كست مشكلتيؤمنوا فهذه مشكلتهم هم، لي، وإن مل كمن حول ك، يؤمن بكآمن بنفس

 ةالبصری  -4-1-2
واحلوادث وحماولة سرب اء يالسطحي لألش والبعداملظهر جتاوز ة حيث ري بص ةت شخصيّ ذاكما هي   

اء مثل اآلخرين وحتاول فهم يال تنظر إىل أش الكاريزمية فالشخصّية ي؛عيوالفهم ماوراء الطب أغوارها
ويبدو أّن عالقة الشخصيات الكاريزمية على مّر التاريخ عمق األشياء واالستمتاع ابحلياة والطبيعة 
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ون تكّلف ويعيشون تهم دم عادة ما حياولون أن يكونوا على سجيّ ألهنّ  ؛ةة وإجيابيّ ابلطبيعة عالقة قويّ 
ة وهي صفات حتيل إىل الطبيعة وتذكرن هبا وابإلنسان البدائي الذي مل تكن مظاهر ببساطة وتلقائيّ 

ه الطبيعة وفطرته ومل يشعر ابالغرتاب بعد فإّن الشخصّية ة قد فصلته عن أمّ ورسوم احلضارة واملدنيّ 
هتا وال تضع النقاب والقناع، مثل "غاندي" فاع يف تصرّ الكاريزمية هي شخصية فطرية ال متّثل وال تتصنّ 

أتكيد ومناداة بعض  ا. وليس اعتباط  افة جد  و"ماندال" اللذين كان يعيشان عيشة بسيطة ومتقشّ 
املفكرين واألدابء الكبار مثل إمرسون وثورو ابلعودة إىل أحضان الطبيعة. فبني العودة إىل الطبيعة؛ 

ة ويبدو أّن مريال أدركت أي روحها والكاريزمائية نسبة وعالقة طردية فكلما زادت األوىل زادت الثانيّ 
به ا تبعده وجتنّ ألهنّ  ؛اإلنسان ومنحها السعادة لهواحليوي الذي تلعبه الطبيعة يف حياة  الدور املهمّ 

ما  ا يف العالقات اليت كثري  االغرتاب خاّصة يف اجملتمعات املعاصرة وسيطرة التقنية والقيم النفعية حّت 
رفض إىل ت ة اليت أدّ ة الرحبيّ مها وفسادها يف رواية "ساق البامبو" بسبب هذه النظرة النفعيّ نشهد أتزّ 

 عائلة أبيه يف الكويت:البطل من قبل 
 تقول مريال:    

 ة.يعة سعادة جمانيت؟! متنحنا الطبيرأ أ»

  الدخول!ا تذكرتّ ينولكننا اشرت -

 ن. أمتمت:ي صفراو نيب الشورت. أخرجت ورقتيدسست كفي يف ج قلت هلا، مثّ 

 احلق؟! كلميمن -

 نظرت مريال إلی السماء مث األشجار والصخور من حوهلا قبل أن تقول:

 لكون.ميعة إن فرض البشر رسوما  مقابل ما اليال ذنب للطب-

وإن مل أقتنع، كنت أری أّن مريال، بسبب فارق السن الذي  ب علی ما قالت، ألنيّن  أعقّ مل    
ب الدخول يف جدل معها، حيث كنت أجتنّ   نيّن أء، كما يمة تفقه كل شي، حكك، آنذااري  كب  يبدو

 (111-112: السابق). «العادةة كما هي يسأكون الساخر يف النها
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ة ظهر هذا اجلزء من السرد عالمة أخرى على صفة الكاريزما ملريال عند املخاطب وهي قوّ ي      
، بتصر دخال املتحف جمّ يقتنع راشد الذي اعتقد أهّنم مل يإقناع اآلخرين حبيث  ات مريال أبهّنما حيان 

 .ان  دخاله جمّ 

ر عليه أشّد التأثري كأهّنا زعيمة له يف حياته فهي بصفتها يف حياته وتؤثّ  افمريال هتدي راشد      
كاريزما الزعيم   إنّ  إيهاب فكري كما قالالكاريزمّية تعّد لراشد مصدر قّوة ودفع، وتشجيع وإهلام؛  

الشخص الذي يضيء الطريق ملن حوله، أبفكاره، بغض النظر عن عدد أو حجم هؤالء الذين »هو 
لشخصّية مريال يشعر إبصالة أفكارها وقد  املواجهفإّن الشخص  (61: 2012، فكري) «كارهروا أبفأتثّ 
ی ولو مل يلتقيها. إضافة إلی ذلك تظهر مريال اهتمامها براشد حينما تطلب د أفكارها وأقواهلا حتّ يردّ 

 منه أن يصّلي من أجلها فتثري اهتمام راشد هبا:

 بالد أبيك أم التزال هتيم علی وجهك يف البحث لست أدری إن كنت قد اعتنقت اإلسالم يف»
عن هللا يف داينت خمتلفة. علی كل، صّل من أجلي، أدع  ربك أن يزيل خطااي مريال، ابنة خالتك 

 اليت حتّب.

« ب أن يكون الضحية نقيا  لكي تقبل التضحية.ة، ألّن ريزال يقول جيأريد أن أكون نقيّ     
 (282م: 2012)السنعوسي، 

إّن الكاريزما تدفع »قول مؤّلف كتاب "قوانني الكاريزما" حول أثر الشخصّية الكاريزمّية ي    
اآلخرين حملبتك، حتی لو مل يكن لديهم كثري معرفة بك وحتی لو مل يتوفر الوقت الكايف لبناء ثقتهم 

م: 2010)كريت دبليو، « بك، ومتنحك الكاريزما السلطة علی مجهورك، كما متنحك والءه وإخالصه.

ة منها زة هي خصال كاريزميّ ة مميّ عها خبصال خاصّ ها لتمتّ ومريال تدفعنا لكي نعجب هبا وحنبّ ( 6
ة للعامل هي من املقومات ة اإلقناع. والنظرة اخلاصّ البصرية والعمق واجلرأة واالستقالل والفردية وقوّ 

ة ة قياديّ ئدا  أو ذا شخصيّ ة فمن ال ميتلكها كيف يكون قاة الكاريزميّ املبدئية واألساسية للشخصيّ 
 يتبعه اآلخرون؟

 احلكمة-4-1-3
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ي إىل جانب تعشق التحدّ  يةحيث الشخصّية الكاريزم يظهر مظهر آخر للكاريزما وهو التحدّ ي
رفض طلباهتا ويستسلمون أو يرضخون ويذعنون هلا. على عدم مقدرة اآلخرين قدرهتا علی اإلقناع و 

كما نالحظ يف املقبوس أّن الراوي يطلق عليها صفة "احلكيمة"   ؛ومل أتت قدرة اإلقناع هذه من فراغ
 اليت تفقه كل شيء مما جيعل اآلخرين يثقون بقرارهتا. 

 وإليك منوذج آخر من وجهة نظرها ابلنسبة إلی غفران ذنوب اآلخرين:    

« داخلوقوهلا: حنن ال نكافئ اآلخرين بغفراننا ذنوهبم، حنن نكافئ أنفسنا، ونتطهر من ال»    
 (363م: 2012)السنعوسي، 

ة ري ة صغيش يف قر يوتع فقط تبلغ من العمر ستة عشر عاما   وجهة النظر هذه ملفتة من فتاة     
فوجهة نظر نضجة سامية كهذه ال تتناسب مع هكذا عمر لشخصية  .تكاد تكون غري مقنعةو 

أبنّنا عندما نغفر خطااي  كث تعرف وتدر يح ؛قة وهذا ممّا يؤخذ على الكاتببيئة ضيّ  نشأت خالل
تطبيق وتطور بعض إلی  العموميرشد زايت بركات  . کماالسالم تذب ألنفسناجن ةيققيف احل اآلخرين

، ي)بركات و أبوعل« ةفاملعرفة والثقافة تزيد حاملها جاذبيّ »تطور املعلومات والثقافة؛ كمن االسرتاتيجيات  
 ( 111م: 2019

 كما أنّه نلمس رابطة جأش مريال فالشجاعة خالفا  لذعر راشد وهذا ما نلمحه يف املقبوس التايل
 ة:ة القلب صفة مالزمة للشخصيات الكاريزميّ ه من املرتفعات وقوّ تورهب

لة، يف هذه يدخلنا يف كهف مظلمة وشرحت مريال: استقر أبطال املقاومة، قبل سنوات طو »    
ا  عن ري .كانت تتحدث كثاحملتل اإلسبان نيدا  عن أعيرمسون خططهم للثورة بعية، يالكهوف الصخر 

ق سالكة، وأمهل ما تقول إذا ما واجهت صعوبة يف يخ املكان، وكنت أستمع إذا ما كانت الطر ياتر 
نما شعرت ابلدّوار يف منتصف يارتقاء السالمل بني الصخور املرتفعة، وأطلب منها أن تلتزم الصمت ح

 (112-113م: 2012، ي)السنعوس« ة املعلقة.ياجلسور اخلشب

ان أّن حجم احلكمة يف الرواية يصل يف بعض األححيا الذي حلكم. إمنّ اب شحونكالم مريال م     
جد القارئ نفسه حينذاك إزاء كالم موسوم ابلتعامل. مبعىن آخر إّن يض على حجم الشخصّية فيفي
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لن تسمح لنا ابالقتناع ة اليت سبق للراوي أن بّثها هنا وهناك يّ القارئ يستنتج أّن العناصر املوضوع
 رّد على لسان هذه الشخصّية.يق الذي يابلنسبة للكالم العم

صورهتا بوصفها فتاة ذات ثقافة؛  مي ملريال، وإنّ يال تقدم الرواية معلومات عن املستوى التعل
زوراهنا، وتروي عن يخ األمكنة اليت يحيث هي اليت تقدم لعيسى/ هوسيه حقائق ومعلومات عن توار 

جاوز فيما يبدو حدود شخصيتها الروائية إىل درجة يتمة. غري أنّ ذلك يبعض أقواله احلك ريزال
أي أّن معلوماهتا ال تتناسب مع مستوى سنها وتعليمها وثقافتها وأهّنا إسقاط وحتميل من  ،التعامل

 ا. شاهدنها يف املثال السابق حينما دخلت مع راشد يف كهف مظلم يف أسفارمه الروائي عليها كما

 ةي  االستقالل واحلر  -4-1-4
ة وحرّة، وقد كانت تفعل ما حتبّه وال ميكن ألحد أن أيمرها أو ة مستقلّ ع بشخصيّ كانت مريال تتمتّ 

ة صفات الشخصّية الكاريزمية أي شعورها حبريتها واختاذها لقرارهتا ابستقالليّ  هذه من أهمّ مينعها و 
شخصية تبعّية بل وصاحب -ينجز أوامر اآلخرين  على عكس راشد، بطل الرواية، الذي كان دوما  

 ة مثرية جدا  خاصة ميندوزا جّده. حيث كانت هذه االستقالليّ  -ابألحرى هو من دون شخصية
التمرد ها شکال  من كسلو أّمها  تولو ظنّ  لفتاة يف البيئة اليت عاش فيها بطل الرواية فی عيون أقراهنا،

 دها. لّ أن يقفحاول  راشد شخصيتها جّذابة وفّعالة يف عني تجعلزة يلکن هذه املأو العصيان 
راشد عن احلرية ابعتبارها مسة أخرى من مسات مريال مشريا   ثيتحدّ يف قسم آخر للرواية،     

إىل أّن حرية الشخصّية واستقالليتها، ابإلضافة إىل كوهنا مكتسبة بشكل غري مباشر، ميكن اكتساهبا 
 ىل نفسه:وميكن للمرء أن ينسبها إ

تها ابلتمرد يّ دا، قبل ذلك بسنوات، حر يتها، بعد أن نلت ماما آي، يف الزواج، حر ينلت أم»    
: ابقالس)« دا.يان إلی جانب شخصياهتا يف انتمائها لــــــــ ماما آميكنتها وخالصها يأما مريال فإّن حر 

106) 

شخص  ة ومل تسمح أليّ ة وحرّ لّ ة مستقع أيض ا بشخصيّ حيث كانت والدة مريال آيدا تتمتّ     
أو توجيه األمر هلا، وقد ورثت مريال هذه الصفة عنها، وهي نفسها عّززت هذه امليزة  مريالبتقييد 

فالشخصّية يذكر امسها ليأمرها بتكليف عمل  أنيف شخصيتها. وهلذا السبب، مل يستطع اجلّد أبدا  
 :لكي ال يصطدموا هبا هاون أن أيمرو أهبا اليتجرّ ة أتىب الرضوخ والذين على قرب واتصال الكاريزميّ 



 *محمدجواد پورعابد  الكاريزما السردي ة يف رواية "الساق البامبو" لسعود السنعوسي

 69 

منها سوی نداءات ميندوزا. كم كنت أحسدها،  خذنأيمريال أبربعة أعوام. ال  تكربن»    
يف ابنتها بشیء، كما أن لشخصيتها دورا  يف يرء علی تكجيدا حالت دون أن يمن آ ية جدّ يفخش

خذ مكان أيه أن ميكنولكن ال أحد يف هذا الكون هم، ري اها مع غية لنحيبتلب يذلك، ما أثقل كاهل
 (108: ابقالس)« ف إذا ما كان اآلخر هو....مريال؟ كم كنت أمتنی لقاءها.ياآلخر. فك

سدها حيابة يف ذهن راشد، وقد كان ة جذّ من مريال شخصيّ  تامتالك هذه الصفات جعل    
ر راشد هذه تذكّ ي أنّه كان هلا أتثري عليه. كّ وألهّنا كانت أكرب منه أربعة أعوام الش على جاذبيتها

كن ميقودانه. فهكذا يدة عن مريال، لكن سلوكها وكالمها يعلى مسافة بع يكونالصفات عندما 
 من الناس وال ميكن رياب أكثر حضورا  ابلنسبة إلی حضور كثيكون هلا غيللشخصية الكاريزمية أن 

 مها أحد.قاو ينساها بسرعة وال ميكن أن يملن حوهلا أن 

 الغموض-4-1-5
ذب اآلخرين بسبب غموض سلوكه جي  اأمر جّذاب، والشخص الكاريزمي دائم   االغموض دائم  

معرفته بشكل كامل. كانت مريال هكذا وهذا ما جذب راشد وخماطب الرواية إىل  يةوعدم إمكان
 ها:شخصيتّ 
جانبا  أجهله. بدأت ه معها، فقد كانت ختفي يغامضة كانت، رغم الوقت الذي كنت أقض»    

 موشومان علی ساعدها. mmت، ذات يوم، حبريف يهلا منذ عادت إلی الب أسئليت

 مريال...حريف األول-    

 ب مربرة..يكانت جت

 (109: السابق)« كفي.يواحد ال  mا ...فإن حرف ري كث  يأحّب نفس وألنيّن -

هو نفسه عادة، وحّب الذات اّب حيرة ة مؤثّ ه ثقة ابلنفس وشجاعة وقوّ يالشخص الذي لد    
ه طاملا أنّ  اال  وفعّ  اّن الشخص ال ميكن أن يكون نجح  أن للشخص وميكن القول يّب اآلخر بداية ح
 ته.نفسه وشخصيّ  ال حيبّ 
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يتحدث صاحب كتاب "أثر اجلاذبّية الشخصّية" عن الشجاعة بصفتها إحدی اخلصائص     
 ك الكاريزما اخلاّص بريأتث القدرة علی أن تبين يكهل لد»قول: يو  األساسية للشخص الكاريزميّ 

 نيالغربة يف حتس كما ال تزال حتدو يتكره خوض املخاطر؟ ف كمن خالل الدخول يف اجملهول؟ أم أن
لذلك، جيب على الشخص الكاريزمي أو الشخص الذي ( 129م: 2010)أندرو، « ؟يالشخص يكأتث
ب على خماوفه من مل املخاطر واجملهول والتغلّ ی ابلشجاعة لتححلّ يتأن  انوي أن يكون كاريزمي  ي

أجل إاثرة إعجاب اآلخرين والقدرة على التأثري يف اآلخرين،كما هو احلال عند مريال اليت تقتحم 
 املخاطر دون أي قلق:

مريال. جرأهتا، متّردها وأحاديثها اجملنونة... تسكعنا، حنن املراهقان، الفتاة والشاب يف »    
اغو، يرتنا ل فورت سانتايالعصائر علی األرصفة... ز  كنشرب الشاي املثلج أمام أكشاال، يشوارع مان

-ن-كاين، ولوجهنا كهوف باي، رحالتنا صعودا  يف اجلبال، نزوال  إلی الودميالقد املعسكر اإلسبان
قوارب ة تطفو علی سطحها حبري نه سوب يننا وبيفصل بي، ال ريآل الشه-ابتو. جلوسنا أمام بركان ات

 (111-110م: 2010، يالسنعوس)«ن مّحصت الشمس بشرهتم.ياديص

هكذا يذهب راشد مع مريال إىل املناطق الصعبة، وتسلق اجلبال، وما إىل ذلك... جيلس     
أمام الربكان ويفعل أشياء مل يكن يستطع القيام هبا من قبل وبدون مريال. وهذه هي صفة الشخصّية 

فـــــــ حوهلا، ويصبح من حوله أقوايء وشجعان بتقليده على من هتا اعتها وقوّ شج الكاريزمّية اليت تشعّ 
األشخاص الكاريزمي لديهم وجهات نظر خمتلفة ومتضادة. يقبل األشخاص الكاريزماتية املخاطر »

 (Conger&Kanungo,Rabindra  ,1987 :637 -647)أنظر؛ « العالية ويعتقدون حبرية العمل.

ة، ومثال ريزما اليت ذكرها د. دوالنج يف كتاب "الكاريزما" الكاريزما العقليّ ومن أنواع الكا    
 مريال هذه، اليت تعتقد أنّه من رياب، و... . طريقة تفكذلك ميكن العثور عليه يف احلكماء والكتّ 

ة والتعّرف علی نعمة خالل جتاوز البوابة ميكن الدخول إىل عامل الطبيعة والوصول إلی سعادة جمانيّ 
 هذا النوع من الكاريزما يف شخصيتها. اوأضعاف التكلفة املدفوعة للبّواب، ت ظهر أيض   اتساوي كثري  

اجات اإلنسان للشعور ابلسعادة والنجاح. يعّد من احتيته فيال والعناية به وتنميوأما اخل    
ة يف شأن وأمهيّ  نينشتيقول ألربت ايشعر ابإلبداع والسعادة. ياته يه حيستطيع اإلنسان توجيوعندما 
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ة، يال يف نفس الوقت مع احلكمة والعقالنيكان اخل  (12م: 2011)دو، « ال أهّم من املعرفةياخل»ال: ياخل
القصص وحتّوهلا إىل أساطري من  أن تتخيّل كلّ  إبمكاهنا كما  ،مسة أخرى من مسات شخصية مريال

راوي أي ذات قدرة عجيبة وعادة ما ممّا جعلها "ساحرة" يف نظر ال ،ةيّ اليات اخليخالل منحها اجلزئ
يقول الراوي عن هذه  ة خارقة للعادة من قبل اجلماهري؛توصف الشخصيات الكاريزمية أبّن هلا قوّ 

 امليزة:

يل أبسط بة حتية. هلا قدرة عجيّ الية مع ابنة خاليت تصبح خيّ عيحتی احلكاايت الطب»     
 (113م: 2012، ي)السنعوس« . ساحرة كانت مريال.ريت إلی أساطاياحلكا

ة يها موضوع التضحيوأرادت أن حتتو  اومن السمات األخرى اليت كانت مريال تؤمن هبا دائم       
وسالمتهم قد مّت  هتماآلخرين وسعاد سبيلياهتم يف حب ضّحواالبشر الذين  ظّنها فإنّ يف ابلنفس و 

ومسة أساسية من  ضحية مبدأ هامّ فمبدأ التب النفس. ياختيارهم، وهذا االختيار يطلب النقاء وط
ة يف التاريخ مثل الشخصيات الكاريزميّ  مسات الشخصّية الكاريزمية، وهذا ما نراه ونلمسه يف أهمّ 

األنبياء واملصلحني أمثال علي بن أيب طالب واحلسني بن علي ومارتن لوثر كينغ وماندال وجيفارا 
أهدافهم السامية وشعوهبم ممّا جعلهم حمّط وا هبا من أجل وغاندي... الذين بذلوا مهجهم وضحّ 

 دوا يف ضمري اإلنسانية وذاكرة التاريخ.إعجاب وإجالل أبدي وخلّ 

قول يف ي شخصية مريال إعجاب راشد بذكائها إضافة إلی خصائصها األخری. ريفهكذا تث    
كن ميه إاّل أنّ ط ابلكاريزمّية كشخصية جّذابة حييابلرغم من اإلهبام الذي »هذا الشأن أبو عاذرة 

قرتب املرء أكثر من الكاريزمّية كلما مجع عددا  أكرب منها وأداها إبتقان يد صفات أو خطوات يحتد
فالنظرة املغايرة وقوة الشخصّية واستقالليتها وقوة  (211م: 2011)أبوعاذرة، « شها جبدية واهتماميوعا

إليها وشرحناها سالفا  واليت مّيزت  اإلقناع لدى مريال وجرأهتا هي بعض هذة اخلصائص اليت أشرن
 مريال عن غريها، والكاريزما تعين التمايز البارز.

 ةي  الكاريزما اجلسد مریال؛-4-2
ة إن أحسن الرائي تلّقف إشاراته وتعبريها ولسان اجلسد ال يكذب بل وللجسد كاريزما لغة معربّ 

فهو  ة "هيتلر" مثاال  نضرب الطاغيّ  ة أنلقدرة اجلسد الكاريزميّ ا خيون حت صاحبه. ويكفي منوذج  
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كان يسحر ويستثري املستمعني حبركات وإشارات وإمياءات رأسه ويديه احلماسية املعروفة وإن كانت 
كاريزميته سلبية استخدمها لغاايت شريرة. فكاريزميته كانت تغّيب وعي الشعب اآلملان ألّن 

 م، 2021، )البريوقراطية والكاريزما اءات املؤسسية. "الكاريزما" يف ذاهتا ضد األنظمة العقالنية واالجر 
https://hekmah.org) 

االجتماعي -وإذا كانت تلك الكاريزما متارس أتثريها وسلطتها على املستوى السياسي    
ة جسد مريال. فجسدها ف على الصعيد الفردي مثل كاريزميّ واجلماهريي فهناك كاريزما تعمل وتوظّ 

ترتجم لغة اجلسد وهذا ما أراده الروائي دالليا  فهو أن ليه العيون اليت تعرف ذو لغة مجيلة تصغي إ
 ةكاريزما جسديّ فلمريال ابإلضافة إىل مجاهلا الداخلي وفكرها القوي وحكمتها،  يشّد إليه الناظرين. 

 ة:أضاف إىل جاذبيتها. يقول راشد حول هذا اجلذبة الظاهريّ  ممّا، مجاهلا اخلارجيّ ى يف مظهرها و تتجلّ 

جاءت مريال بشكل جديد. كانت فلبينية املالمح لوال بشرهتا البيضاء املائلة للحمرة، »    
 (22م: 2012، ي)السنعوس« وشعرها البين، وعيناها الزرقاوان، وأنفها البارز

 ل هبذه الصورة:يصف الرواي جسدها اجلميكما      

ناها يضاء البشرة مائلة إلی احلمرة. شعرها بنّی متّموج. عيا. بيلة نبيممشوق القوام، طو »    
 (108 :السابق)« ها.يزل ابمتياز، وإن كانت تكره هذه الصفة فيعلها مستجيملّونتان. ما 

نصح زايد بركات ين كما ية جلذب اآلخر عّد من ميزات مهمّ ي فاملظهر واجلمال اخلارجيّ     
ة والقوام يواللياقة البدن يفاملظهر الصح»ّبون كسب الكاريزما ابهتمام ابملظهر وتقول: حين يالذ

ن عن يعها تؤثر يف نظرة الناس إليك؛ ألهّنا أول رسالة ترسلها لآلخر يقة اجمللس مجيم وطر يالسل
 (11م: 2019)بركات وأبوعلی، « عنها كورضا كبنفس ك إلی مدی اهتماميشري ك، ومظهر كنفس

 ة:ة كاريزميّ راشد جلمال مريال كشخصيّ  وصفوإليك منوذج آخر من      

ة وجسدها املنحوت، لوهنا، جنون شعرها، يإلی مجاهلا الصارخ..أنوثتها الطاغ اوم  يمل أنتبه »     
 (109م: 2012، ي)السنعوس« نّی بصورة أخری. يها إلی أن خلقت مريال يف عيواكتناز شفت
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فرد؛  كنه جذب أيّ ميفحسب، بل  ينيبيال جيذب وجه مريال اجلميل وجسدها راشد الفل    
  جذابة.نياملتموّج والعيون امللونت ضاء ذات الشعر البينيالفتاة الب ،األنّه يف األدب والفن، غالب  

مل  ئس علی البطل وهو راشد،يب اإلشارة إلی أّن الرواية بسبب متركزها الر جييف النهاية     
أكثر على هذه  ركّزت لو أهّنان اجلوانب األخرى لشخصية مريال، ورمبا م ريالكثعن للقارئ كشف ت

ع كن أن تتمتّ مية. إضافة إلی ذلك، ها الكاريزميّ من شخصيتّ  االشخصّية لظهرت طبقات أكثر عمق  
نة من يّ درجة مع أحد أن مينحها كلّ كن ميخماطب، و   من الكاريزما لكلّ نّي ة مريال بقدر معشخصيّ 

هذه الصفة وقد  كة على مستوايت خمتلفة يف متلقد يكون األشخاص الكاريزميّ »حبيث  ،ةيّ اجلذاب
صاحب كتاب "تقديس  ييكون البعض ممتازا  وبعضهم قد يكون ضعيفا  أو معتدال  يف الكاريزما. يعط

 الزعامة" األشخاص الكاريزمّية بعد مراجعة صفاهتم درجة من مخسة وهي:

 ع بدرجة عالية من الكاريزما يف هذا النوع.. ال يتمتّ 1

 ل من الكاريزما يف هذا النوع.يع بقدر ضئتمتّ ي. 2

 ط الكاريزما..متوسّ 3

 من الكاريزما يف هذا النوع. ع بقدر عال  تمتّ ي.4

وممّا سبق يبدو أنّه ميكن ( 162م: 2015)اثمر، « ع أبقصی درجات الكاريزما يف هذا النوع.تمتّ ي.5
نيف "مريال" ضمن الدرجة الرابعة، وأّما الدرجة اخلامسة فهي لألفذاذ والنجوم والزعماء وكبار تص

 رجال التاريخ. 

 ةالكاريزما السلبي   -5
ة "للكاريزما" واحلديث عن اجلوانب ة والسلبيّ النظر والتغافل عن اجلوانب االجتماعيّ  ال ميكن غضّ 

يتنايف مع روح املنهج العلمي واملوضوعي. كما أنّه البّد من احلديث ة فيها فقط فهذا ة والفرديّ اإلجيابيّ 
عن التأثري اجلماعي للكاريزما وعن الذين يقعون حتت هذا التأثري ابعتبارهم الطرف الثان يف هذه 

 املعادلة.
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فمريال وراشد مها رمزان فرداين للشعب، وميكن بسهولة أن تتكثر وت ستنسخ شخصية راشد     
يديولوجيا املتمثّلة ابلكاريزما. فإذا كان هناك جانب ة حضور اإلمعات خاّصة الشرقية لقوّ يف اجملت

مشابه ابلشخصّية املتأثرة  ا جانب سليبّ رة فهناك أيض  فيما خيّص الشخصّية الكاريزمية املؤثّ  جياييّ إ
حتت هذا التأثري لكن إذا كانت  اواقع   اما رأينا راشد   اوكثري   بتلك الكاريزما؛ الواقعة حتت مفعوهلا

املقبوسات السابقة تعكس الوجه واجلانب اإلجيايب ملريال فاملقبوس التايل يعكس اجلانب السليب 
 تها:لشخصيّ 

دة يساعات متأخرة من الليل، وتقوم برحالت إلی مناطق بع خترج من دون إذن وتعود يف»   
 (102م: 2012، يالسنعوس)« ع خالتی آيدا أن متنعها.يال، والتسطيخارج مان

فاملالحظ أّن شخصية مريال اجلاحمة ال يكبحها جلام األهل )اخلالة( الذين هم رمز لألعراف      
 واها.هلة فهي منقادٌة لـــــ "اهلو" أو ة واألخالقيّ والتقاليد واألن العليا أو املثاليّ 

اعتبار أو وزن  ون أن تقيم أيّ د اتر كما نرى يف الشاهد التايل كيف أهّنا تتعاطى  املخدّ       
ة الشخصّية لديها هنا ة، فقوّ ف بال مسؤوليّ لآلخرين وحتذيرات األهل وتبدو وكأهّنا معتوهةـ، وتتصرّ 

 عليها: تنقلب وابال  
 ری ماما؟جيماذا »

 حني كنت أبعدها عن الباب. سألتها يف
 نونة!جمالرائحة؟ هذه الفتاة  _أال تشمّ 

 غرفة مريال.رائحة السجائر تنبعث من 
 _تلفتت ماما آبدا إلیّ 

 (126-127 :السابق)« وان!جي_مريال تدخن املار 
ته الضعيفة وهو ة بسبب شخصيّ ة مريال القويّ منفعٌل أمام شخصيّ  اوممّا سلف يتبني أّن راشد      

ة سلبيّ إجيابية أو كانت ة سواء  ة أو كاريزميّ هم شخصية قويّ تواجهعند ممنوذج أو رمز ألفراد اجملتمع 
 رادة.ا مسلوبة اإلوكأهنّ 



 *محمدجواد پورعابد  الكاريزما السردي ة يف رواية "الساق البامبو" لسعود السنعوسي

 75 

إاّل أّن حقيقة األمر ليست كذلك فهي إمّنا تسلم  لكن هي بدت منومة مغيبة ال إراداي      
ة مع الشخصّية الكاريزميّ  یألهّنا مسؤولية وتتماه ؛للهروب من احلرية اوليس كره   ازمامها وقيادها طوع  

عاتقها عبء املسؤولية واختاذ القرار مثلما  عنقي إىل حد التالشي والذوابن واحّماء الشخصّية لتل
يفعل راشد مع مريال. فاختاذ القرار يستلزم التفكري واملعرفة واملعرفة مقلقة مؤرقة تقض مضجع النائمني 
ولذاذة العيش البهيمي عند من مل ي درك احلياة احلقة وطبقات أعلى وأرقى منها. ولذا جند أننا كّلما 

ملتقّدمة مثل القروسطية ابجتاه العصور املتأخرة )عصر التنوير( قّل أتثري تقدمنا من العصور ا
الشخصيات الكاريزمية على الشعوب واجملتمعات بسبب منو الوعي والتمايز والفردانية أو والدة 

 (88م: 2009فروم، )الشخصّية وزوال اجملتمعات اإلقطاعية وظهور اجملتمعات الربجوازية والليربالية. 

د أتىب أو تعجز لألبد طبقات من الشعب أن تتحرر من أتثري الكاريزما أو هي ال تقدر وق     
ة راشد بدت آلّية أوتتحرك بصورة آلّية حت وإن أرادت فتصبح وكأهنا ربوت أو إنسان آيل؛ فشخصيّ 

 تتحكم هبا مريال. 

لشعوب وشروخا  ة بذا حتدث االنقسام واالنفصام يف اكما أهّنا أي الشخصّية الكاريزميّ       
عميقة وتضع أبناء البيت والشعب الواحد يف مواجهة بعضها مثلما رأينا كيف أّن مريال نوعا  ما 

ف بتبعّية هلا. فهذا ما ي لمس من كالم والدة راشد له يف مواجهة مع أهله حني تصرّ  اوضعت راشد  
 الرائحة؟ هذه الفتاة جمنونة!" _أال تشمّ  حني قالت له:"

ة ذ بكل شخصيّ ب وال حتبّ ة املعاصرة ال ترحّ ة واالجتماعيّ ولذا نرى أّن النظرايت السياسيّ      
)بعد جتارب ستالني وهيتلر وماوتسي  اة السياسية كثري  ة خاّصة الشخصيات الكاريزميّ كاريزميّ 

ن جديد تونغ...( وخاصة أننا يف عصر الدميوقراطية وتفتيت وتشتيت أو جتزئة القرار ليجتمع ويلتئم م
كان ا  أي أّن الفرد راشد   ؛من خالل صناديق االقرتاع، فسلبياته ومضاره تبقى أقل بكثري من منافعه

 .ال على اآلخرينعلى عقله وفكره  ينبغي أن يعتمدأو غريه 

 النتائج
ة الشخصّية الكاريزمّية ودراسة بعض املصادر يف خّلص البحث  إىل النتائج التالية بعد فحص ماهيّ 

 كاريزمّية ملريال يف رواية "ساق البامبو":الشخصية الهذا الصدد مثّ دراسة 
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ة راشد، ة أظهرت أتثريها على شخصيّ يّ ة مريال الكاريزمّية القو _ جيب اإلشارة إىل إّن شخصيّ    
وبسبب حمدودية الشخصيات اليت كانت حول مريال، ال ميكن إثبات أتثريها على اآلخرين، لكن 

جبماهلا الداخلي  ذ هل راشدميكن لقارئ الرواية أن يستنبط بسهولة شخصيتها املثرية لالهتمام؛ حيث 
 مجاهلا اجلسدي.ة، والغموض، والنظرة الواسعة للعامل وما إىل ذلك، جبانب صري مثل احلكمة، والب

ة _ الكاريزما يف شخصية مريال حقيقية ومل تكن بسبب الثروة أو املنصب أو املكانة االجتماعيّ    
اخلاصة حيث الختتفي الكاريزما يف الشخصّية بزوال هذه العوامل، لكن هذه الكاريزما نشأت من 

 .ةيّ جانب الكاريزما اجلسدإىل  البصرية العميقةو  اخليالو ة، حقيقة احلكمة والتفكر، حقيقتها الداخليّ 
_ كانت مرييال شخصية جذابة ابلفطرة يف معظم صفاهتا، لكنها ورثت أيض ا بعض هذه الصفات    

 ة واالستقالل عندها.ياحلر  ق التدريب كما هو احلال بنسبنة لصفيتيمن والدهتا وعن طر 
ت السلبية اليت ميكن ملن يتابع _ ابإلضافة إىل السمات اإلجيابية، كان ملريال أيض ا بعض السما   

ة سالح ات الكاريزميّ "الكاريزما" والشخصيّ  وهلذا، يدها بشكل ال واعالشخصّية الكاريزمّية أن يقلّ 
ين؛ فهي يف احلني اليت تستنهض عزائم األمم ومهمها وتوقظها من سباهتا من املمكن خطر ذوحدّ 

وأغالل وعامل سبات عد احلصول على النصر ل هي نفسها إىل قيد أن تتحوّ  أو ال إراداي   إراداي  
الثورة  عرف أبنّ دة، فيما ي  ة مستبّ ة طاغيّ وحتول الشخصّية الكاريزمّية من شخصية خمّلصة إىل شخصيّ 

لوالدهتا  لغي أذن  صاغيةال ت وي ستشف ويستنبط هذا األمر من سلوك مريال حنيأتكل أبناءها. 
 رف كما تشاء.وتتصّ 

  



 *محمدجواد پورعابد  الكاريزما السردي ة يف رواية "الساق البامبو" لسعود السنعوسي

 77 

 املصادر
 .الكتب1

 ةيأ.الكتب العرب
 ع.يج للنشر والتوز يت: دار اخللي، الكو فييكاريزما السلم الوظم(، 2011أبوعاذرة، عمر، )_
 ع.ي، الكويت: دار مسا للنشر والتوز الكاريزما األنوثةم(، 2017الرشيدی، رهام، ) _
 ون.ة للعلوم نشر يوت: الدار العربري ب، 1ط ، ساق البامبوم(، 2012، السعود، ) يالسنعوس_ 

 ، لبنان، منشورات ضفاف.1ط  ة،ياسيس الزعامة؛ دراسة يف ظاهرة الكاريزما السيتقدم(، 2015اثمر، عباس، ) _
 ة للكتاب.يئة العامة السور منشورات اهلي، ي، ترمجه: حممود منقذ اهلامشةياهلروب من احلر م(، 2009، )يكفروم، إر _
 الثالثة، الناشر: دار دّون، القاهرة. ، الطبعةأصحاب الكاريزما ،م(2012، إيهاب، ) يفكر _ 

 ة، مكتبة جرير.ية السعودي، الطبعة األولی، اململكة العرب الكاريزمانيقوانم(، 2010نسن، ) يو ، مورتيت دبلري ك_
 ر.ية، مكتبة جر ية السعودي، الطبعة األولی، اململكة العربدة؛ الكاريزماياألسرار اجلدم(، 2011النج، دو، ) _
 ر.ية، مكتبة جر ية السعودي، الطبعة الثالثة، اململكة العربأثر اجلاذبي ة الشخصي ةم(، 2010، ) يأندرو ، ال_ 

وت: املؤسسة بري اطة، الطبعة األولی، ي، ترمجة هناد خضوء علم النفس ة يفيالناز م(، 1992ونغ، كارل غوستاف، ) ي_
 ع. ية للدراسات والنشر والتوز ياجلامع

 بـ.الكتب االجنليزية:
_Conger. Jay. A,& Kanungo,Rabindra. N,(1987),Charismatic 

Leadership in Organizational Setting : Academy of Management,review 

vol,12,No 4. 

_ Alessandra, Tony (2000) Charisma: Seven Keys to Developing the 

Magnetism That to Success. 

_ Spence, Gerry (1997) How to Argue and Win Every Time. 
 اجملالت-2

، «مظاهر الشخصّية الكاريزمّية املدركة لدی طلبة اجلامعة يف حمافظة طولكون»م(، 2019) يأبوعل، ليليد؛ اي_بركات، ز 
 .140-108. صص 1، العدد 5، جملد ة للبحوثيكية األمر يجملة اجلامعة العرب

در جست وجوی خويشنت؛ واکاوی حبران هويت در »(، 2018، )ي؛ مهدخت، نبو ي؛ نسرتن، گندمي، علي_أفضل
،  47حمكمة، العدد  علمية فصلية وآداهبا، العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة، «براساس نظريه اريکسون« ساقه ابمبو»رمان 

 .116-97صص 
«. زما الشخصّيةيالكار  رب يفية ماكس فيايران وفقا  لنظر  ة يفيّ نصنيف لتحليالت الثورة اإلسالم( »1397_نريه، قوی )

 .22-7، صص 53، العدد جملة مطالعات الثورة االنقالبي ة
 ةيلكرتوناملواقع اإل-3

. نيحس ين احلاجري ، ترمجة: سربيماكس ف -ة يخية والكاريزما: فلسفة اتر يوقراطری البم( 2021_موقع احلکمة )
https://hekmah.org 

https://hekmah.org/


 1401، صيف 63 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

 78 

References: 
_Abu Adere, O. (2011). Charima an applied ladder, Kuwait, Alkhalij 

AlNashr va Altozii.  

_Barakat, Z & Laila, A. A. (2019), Charismatic Personality Characteristics 

as Perceived by the University Students in Tulkarm Governorate, Arab 

American University Press, 5 (11).  

_Al- Rashidy, R. (2017). Charisma Al Ounoutha, Kuwait,  Dar Sama  

Publishing House.  

_Alsanousi, S. (2012). Bamboo Stalk, 1st Edition, Al- Dar Al-Arabia for 

Science Publishers . 

_Samer. A. (2015 ), Commemoration of leadership: A study of political 

charisma phenomenon, Lebanon, Mashnorat Zafar.  

_Fromm, E. (2009). Escape from Freedom, in Al-Hashemi. M. M. (Trans.), 

General Council of Syrian Writers.  

_Fikri, A. (2012), Companions of Charima, 1st Edition, Saudi Arabia, Jarir 

Library.  

_Mortensen, K. W. (2010). The Laws of Charisma: How to Captivate, 

Inspire, and Influence for Maximum Success, 1st Edition, Saudi Arabia, Jarir 

Library.  

_Lang. D. (1999). The New Secrets of Charisma: How to Discover and 

Unleash your Hidden Powers, 1st Edition, McGraw-Hill.  

_Lai, A. (2010), Impact of Attraction on Personality, 1st Edition, McGraw-

Hill.   

_Jung, C. (1992), Nazism from Psychological Perspective, In Khayate. 

N. (Trans.), Academic Institute of Survey and Publication.   



 *محمدجواد پورعابد  الكاريزما السردي ة يف رواية "الساق البامبو" لسعود السنعوسي

 79 

 اثر سعود السنعوسی "ساق البامبو"کاريزمای روايی در رمان 
 نوع مقاله: پژوهشی

 یشیراز فرع حیدر زارع، سید ، ناصر*پورعابد ، محمدجوادیتزنگ یهاشم زهرا

 ج فارس، بوشهر.یخل دانشگاهدانشکده ادبیات، زبان و ادبیات عرب،  ، گروه. دانشجوی دکتری1

 فارس، بوشهر. یجخل دانشگاهدانشکده ادبیات، . دانشیار زبان و ادبیات عرب، 2

 .فارس، بوشهر یجخل دانشگاهدانشکده ادبیات، . دانشیار زبان و ادبیات عرب، 3

 فارس، بوشهر یجخل دانشگاهدانشکده ادبیات، . دانشیار زبان و ادبیات عرب، 4

 چکیده
 .است بهامامفهوم کاريزما با وجود کاربرد زيادی که دارد از جمله اصطالحاتی است که همچنان دارای 

. وجود داردن دو عنصر جذابیت و تأثیرگذاری بر پیرامو اين اصطالح هایاغلب تعريف حال دریندرع

یقی قکاريزمای ح اين انواع، کاريزمای موقت و ينتراز مه اند را به چند نوع تقسیم کرده کاريزمابرخی 

به  زما را برای زمان محدودی. برخی افراد صفت کاريردهای خاص خود را دااست که هر يک ويژگی

ين است که اآيند و نکته مهم در اين باره به شمار میکاريزماتیک شخصیتی ها همراه داشته و برخی قرن

ای عمومی است هکاريزما پديدبرای فهم کاريزماتیک بودن يک فرد بايستی او را با ديگران مقايسه نمايیم.

يابیم. در رمان گونه که آن را در دنیای رمان میهمان ؛ود يابدتواند در هر عرصه زندگی اجتماعی نمکه می

وارش بر شخصیت مقابلش ناخودآگاه و آينه نفس و تأثیرشخصیت میرال به سبب اعتمادبه "ساق البامبو"

 کاريزماتیک است.

 دختر_های کاريزما را در شخصیت میرال جلوه تحلیلی، –گیری از روش توصیفی پژوهش حاضر با بهره

دهد که میرال دارای کند. نتايج پژوهش نشان میبررسی می _خاله شخصیت اصلی رمان موردنظر

ين عوامل ازيبا است و  حالینشخصیت قوی، دانا، شجاع، معتمد به نفس، قوی، مستقل، درونی و درع

او دور  از در همه احوال چه آن زمان که با او است و چه زمانی که سبب جذب راشد پسر خاله وی به او

 است مکندن توصیفات راوی درباره اين شخصیت مانمخاطب نیز با خو حالینه است. درعگشت است،

 های مثبت و منفی وی پیروی نمايد.تصمیم بگیرد از ويژگیمجذوب وی شود و 

 

 ت، شخصیت اصلی، ساق البامبو.کاريزما، تأثیرگذاری، جذابی   :هاکلیدواژه

                                                           
                                                    M.pourabed@pgu.ac.ir          * نويسنده مسئول                                                                      
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Abstract 
Similar to some notions and terms, charisma has numerous definitions but 

attractiveness and effectiveness are among the innate features of charismatic 

characters. Some have divided charisma into two types: temporary charisma and real 

charisma, and each has its own characteristics. It is not essential that a definite number 

of people acknowledge a person’s charisma. It will suffice if the person seems 

charismatic to one or a few people.   

Using the descriptive-analytical method, this study examines the charismatic 

characteristics of Mirla, the daughter of Aunt Rashid, the main character of the novel, 

in order to prove the reason for having this characteristic. Charisma of Mirla’s 

character was natural and it will not decline due to changes in the character’s wealth, 

position or social status which are likely to vary over time. The charisma originates 

from Mirla’s wisdom, deep perception and physical beauty. (f) Mirla has an essential 

attractive character. She inherited some of those characteristics from her mother and 

gained some others by persistence and not giving up like her attainment of freedom 

and independence; (g) Along with certain positive characteristics, she has certain 

negative charismatic characteristics which the reader might imitate unintentionally. 

This is why charisma and charismatic personalities are like double-edged sword as 

they could contribute to major decisions or deviate a man and limit him either 

willingly or unwillingly. In that case, the charismatic character evolves from a good 

personality into a cruel one. This transition occurs in Mila as she ignores her mother’s 

advice against her will.  
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