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الكرمية،  َّة  احلر احلياة  ثقافة  هي  املقاومة)،  (ثقافة 
وليس  كافة،  أدواتها  تستخدم  تقاوم  التي  فالشعوب 
في  عثرة  حجر  تقف  التي  العوائق  ملقاومة  واحدة،  أداة 
سبيل تقدمها، وحريتها، واستقرارها. صحيحٌ أنَّ مقاومة 
االحتالل، تتم باألداة األساسية، وهي (السالح)، التي هي 
ً عندما  أفضل أداة ملقاومة االحتالل، والعنصرية، خصوصا
وتدمير  القتل  متارس  االحتالل، قوةً عسكرية  دولة  تكون 
املنازل، وتقتلع أشجار الزيتون، والبرتقال، وشجيرات العنب، 
وتزج بآالف املواطنني األصليني في السجون – لكن أيضاً، 
هناك أنواع أخرى من املقاومة، ال تقل أهمية عن املقاومة 
الغاضبة، واحلجر،  املسلحة، مثل: التظاهرات اجلماهيرية 
واملقاومة الثقافية، واملقاومة التعليمية، ومقاومة الفساد، 
التخلُّف  العدو، ومقاومة  مع  الثقافي  التطبيع  ومقاومة 
العنصرية،  ومقاومة  واالجتماعي،  واالقتصادي  الفكري 
والغرائزية، واحلاراتية، ومقاومة التلذُّذ بالتبعية، ومقاومة 
اخملتلفة،  بأشكالها  والزعامات  األشخاص)  (تصنيم 
بجعلها فوق الوطن، ووضعها في دائرة القداسة، رغم أنَّ 

 ً أحيانا أحياناً، ويخطئون  يصيبون  مثلنا  بشر  األشخاص 
مقاومتها  التقدم، يُفترض  أمام  العوائق  هذه  أخرى. كل 
إلى  أعالها  بالسالح)، وهي  عديدة من (املقاومة  بوسائل 
(املقاومة بالسخرية والضحك). فاملقاومة فكرة إنسانية 

عاملية، مارستها كلُّ شعوب العالم:
عام  بيروت  حصار  الفلسطينية) في  - صمدت (الثورة 
اإلسرائيلية  الطائرات  1982، ثالثة أشهر كاملة، وألقت 
وقال  الغربية.  بيروت  على  القنابل  من  األطنان  عشرات 
الصحافي األسترالي (توني كليفتون): ألقى اإلسرائيليون 
أُلقي على (برلني) في احلرب  القنابل على بيروت، أكثر مما 
سوى  أمامي  يبق  (لم  (شارون):  وقال  الثانية.  العاملية 
مع  اليابس  اخلبز  نأكل  آنذاك،  كنّا  الذريّة!!).  قنبلتي 
الغداء، فهي  وجبة  إفطار. أما  الشاي، كوجبة  من  كأس 
املوحل  املاء  وبقي  انقطع،  فقد  املاء،  ا  أمَّ سردين.  علبة 
(البانيو)،  ام  احلمَّ حوض  ومنأل  ه،  نضخُ البناية،  بئر  في 
الشاي.  لصنع  نستعمله  ثمَّ  املاء،  يرقد  حتى  وننتظر 
ورغم هذا احلصار اخلانق، كنا نسخر من حالنا، بل ونسخر 

رئــــيس الـــتحرير

االفتتاحية

ثقافة المقاومة....بالضحك!!
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من حال األعداء الذين يقفون على أبواب بيروت، خائفني من 
اقتحامها.

عينة من مناذج مختارة :
فقال  جريحاً،  وكان  األسر،  في  وقع  خليلي):  (واحد 
فدائي (مخرّب)، والدليل  اإلسرائيلي): أنت  له (الضابط 
عادي،  مواطن  أنا  اخلليلي:  قال  مالبسك.  على  الدم  هو 
البيت ألتفرج، فوقعت على صخرة، فجرحت،  خرجت من 
يعني هل أنا ممنوع من أن أقع على صخرة. فقال له الضابط: 
اخلليلي، وقال:  اإلسرائيلية، فتقدم  لإلذاعة  نفسك  قدّم 
أُهدي سالمي أنا األسير فالن، إلى أختي فاطمة في اخلليل 
أخي محمود  االحتالل، وإلى  ويالت  من  تعاني  التي  احملتلة 
في القدس الغربية احملتلة، عاصمة الشعب الفلسطيني 

ً إلذاعة العدو الصهيوني!!). األبدية، نحن بخير، و(شكرا
السهرات  ً في  دائما أحد احملاصرين (بفتح الصاد): كان 
ً بارعاً، ميتلك  ً سياسيا محلال باعتباره  اجلماعية، يتكلم 
يقترب  عندما  لكنه  احلرب،  مسار  عن  املعلومات  كل 
كالمه من احلديث عن (شارون)، يخفت صوته، ويجف ريقه، 
ترفع صوتك... السبعاوي)، يعلّق: (ال  لهذا كان (سلمان 

هذه  أصبحت  وهكذا  لشارون!!).  بيوصل  الكالم  بعدين 
اجلملة، الزمة السهرات والنقاشات: (بعدين الكالم بيوصل 

لشارون)!!.
متوز 2006)، صمدت  ناظور عمير بيرتس : وفي (حرب 
اجليش  أنف  ومرَّغت   ،(ً يوما  33) اللبنانية  املقاومة 
ورغم   .ً مهزوما  ً ذليال فخرج  الوحل،  في  اإلسرائيلي 
اإلسرائيلية  الطائرات  قنابل  من  األطنان  عشرات  أن 
ألقيت على (الضاحية اجلنوبية) من بيروت، ورغم مأساة 
املقاومة – املنار)،  َّ أنَّ (تليفزيون  اجلنوب، إال املهجرّين من 
استطاع أن يضحك العالم كله، حني كان يذيع كل ساعة 
(لقطة سينمائية) شهيرة لوزير الدفاع اإلسرائيلي (عمير 
بيرتس)، قليل اخلبرة العسكرية، فهو قادم إلى الوزارة من 
عمله في (النقابات). اللقطة التي أضحكت العالم، هي: 
يديه،  ً) بني  ً عسكريا الدفاع، يحمل (ناظورا (صورة) لوزير 
ويضع عينيه على فتحتي (الناظور)، ليتفقد سير املعركة، 

واملضحك في اللقطة، أنَّ (الناظور مغلق)!!!.

ً تتنوع (النكات)، فهي: سياسية،  امرأة (ديجتال): طبعا
َّة،  مر اجتماعية، لغوية، وعرقية، وجنسية، وغيرها. ذات 
 ً رجال السائق  ان)، وكان  أركب (التاكسي) في (عمَّ كنت 
ً في اخلامسة والستني كما قال لي. حدَّثني قال: أنا  أنيقا
قررتُ  دائماً، لهذا  يتقاتلن  نساء، لكنهن  ثالث  متزوج من 
 .( أن أعالج نفسي بطريقة: (وداوني بالتي كانت هي الداءُ
له: ولكن  رأسي. قلت  ألريح  رابعة  أتزوج  أن  وأضاف: أريد 

سيزيد صداع رأسك مع الرابعة. قال، (بعد أن ملح فتاة في 
اللباس)،  الشارع، أنيقة  والعشرين على رصيف  اخلامسة 
ولكن لكي ال أصدّع رأسي، (أريدها امرأة ديجتال) مثل تلك 

الفتاة.

احلاج ربيع: أُوصل املاء إلى (الكافرة!!): شارك (احلاج 
سكّان  كل  يخدم  كان  وقد  اجلزائرية،  الثورة  في  ربيع) 
ً يذهب معي  احلي في مدينة (قسنطينه)، فقد كان مثال
اخلاروف، بعد  لي  العيد، ويشتري  األغنام) في  إلى (سوق 
أية  يأخذ  أن  أن يختاره بعناية، ويذبحه ويسلخه، ويرفض 
قطعة حلم منه. وإذا كانت املياه مقطوعة عن البناية، كان 
يحمل املاء من مسافات بعيدة على كتفيه، ليوزعه على 
الناس.  السكان، دون أي مقابل. كانت متعته هي خدمة 
اخلامس، تعمل  الطابق  جارة (تشيكية) في  لي  - كانت 
انقطعت  وعندما  قسنطينه)،  (جامعة  في  أستاذة 
املاء) على  من  ربيع) يحمل (غالونني  املياه، رأيت (احلاج 
ربيع،  حاج  يا  أين  إلى  فسألته:  الدرج،  ويصعد  كتفيه، 

ل املاء إلى الكافرة!!). فأجاب: (نوصّ
أن طه حسني  اثنني: املعروف  طه حسني: بيلزملكْ عينني 
إحدى  نشرت  كفيفاً، وعندما  العربي)، كان  األدب  (عميد 
لبنان،  يزور  سوف  حسني  طه  بأن  اللبنانية  الصحف 
رون  ً اجلنوب اللبناني، بدأ (شعراء الزجل) يحضّ وخصوصا
حسني  طه  لكن  لتكرميه،  النبطية  مدينة  في   ً احتفاال
اعتذر عن اجمليء في آخر حلظة. ومن القصائد الزجلية التي 
َّ حتضيرها احتفاءً بطه حسني، قصيدة طويلة، ال أحفظ  مت

ّ هذه األبيات القليلة:  منها إال

ْ أهال وسهال بطه حْسنيْ

ْيلزملَكْ عينني اثننيْ ب
دا بتكفيني العني الواحْ

ذْلك عنيْ، وخلّي عنيْ خُ

اهللا عاطيه عني الفكرْ
بيقشع فيها عَ امليلني

يا وزير االقتصاد الوطني: سرد لي الدكتور أحمد برقاوي 
احلادثة، قال:  دمشق)، هذه  جامعة  في  الفلسفة  (أستاذ 
كان في الستينات في (سوريا) في زمن االنقالبات، (وزير 
ً بأنه قبل مبنصب الوزير،  اقتصاد)، يردد في مجالسه دائما
ً شخص (ثري)، بسبب وجود عائلته في  ً، ألنه أصال مجبرا
السوري (ندمي  الشاعر  ، كتب  األمريكي!!. عندئذٍ املهجر 

محمد) قصيدة ساخرة، قال فيها: 
يا وزير االقتصاد الوطني

رْتَ غني باهللاِ، قُل لي: كيف صِ
ْ، لم ترثْ ْ، لم تُهاجر لم تُتاجر
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. نِ عن أبيك (الكُرّ)، غيرَ الرَسَ
ً بكم في وطنكم الثاني (لبنان): كانت (الصحافة  أهال
نفسها،  على  منقسمة  الستينات،  في  اللبنانية) 
اخلليج،  لدول  أو  الناصر،  عبد  ملصر  موالية  ا  إمّ فهي 
أو للمركزية الفرنسية واألميركية. وكان رئيس اجلمهورية 
فرنسا،  مع  التحالف  إلى  مييل  حلو)،  (شارل  اللبنانية، 
ى القومية اللبنانية أو (اللبننة). وذات يوم  ويؤمن مبا يُسمّ
العروبي،  االجتاه  ذات  الصحف  ذرعاً، بهيمنة  الرئيس  ضاق 
ً صحافياً، خاطب فيه الصحافيني اللبنانيني،  فعقد مؤمترا
ً بكم في وطنكم (الثاني)، لبنان!!). بالترحيب التالي: (أهال
أحد  الصحون، والطاوالت، والكراسي: كان (خادم) في 
البيت،  أهل  من  والشكوى  والضجر  التأفف  املنازل، كثير 
طلب  يوم  وذات  ما.  بعمل  يقوم  أن  منه  طلبوا  كلما 
والطاوالت،  الصحون،  (ينظف  أن  البيت  صاحب  منه 
اخلادم  فقال  قادمني.   ً ضيوفا هناك  ألن  والكراسي)، 
وطاوالت  ومحون،  صحون  تنظيف  يوم  (كل   :ً متأففا
وماوالت، وكراسي ومراسي)، عندئذٍ قال له صاحب البيت، 
احملون،  والكراسي...(واترك  والطاوالت  الصحون  ف  نظّ أنت 
واملاوالت، واملراسي لي، فأنا سأقوم بتنظيفها بنفسي!!).

الة العاملية: ليس لدينا فرع آخر: هوايتي الشخصية،  البقّ
قراءة  هي  ان)،  (عمَّ في  البلد  وسط  إلى  أهبط  عندما 
ً)، كُتب  ً صغيرا َّة، شاهدت (كشكا مر (اليافطات). وذات 

عليه (البقالة العاملية...ليس لدينا فرع آخر)!!.
الصليبي، املؤرخ  كمال  الدكتور  ليش هو انتقل!!: ولد 
صلة  لها  عائلته  لكن   ،(1929) بيروت  في  اللبناني 
مبدينة (اخلليل) الفلسطينية، ومدينة (السلط) األردنية. 
في (مستوصف  الصليبي، عمل  إبراهيم  ً: الطبيب  مثال
الصليبي  اخلليل (عام 1884). ويربط كمال  أملاني) في 
في مذكراته، اسم عائلته (الصليبي) بعيد الصليب (14 
بأن  ويقول  واخلريف،  الصيف  بني  الفاصل  اليوم  أيلول) 
دارجة  تزال  ال  سمعت،  ما  على  الصليبي  قمح  (عبارة 
املوسم  قمح  يعني:  وهو  بفلسطني)،  اخلليل  قرى  في 
اخملزون من  القمح  عن  ً له  ً للبيع، متييزا جاهزا يكون  الذي 
الصليبي  عائلة  أنَّ  املهم  السابق).  املوسم  محصول 
اللبنانية، تذوقت عنب اخلليل، وشربت من مياه (اخلليل). 
مذكراته (ص: 267)، بأنه  في  الصليبي  الدكتور  يقول 
الوسطى  فلسطني  إلى  رحلة  في   1965 عام  ذهب 
(الضفة الغربية) مع صديقه أسامة اخلالدي من القدس، 
ليرى (املسجد األقصى، وحائط البراق): (ونحن في القدس، 
أخذني أسامة ليريني حائط املبكى، لكننا أضعنا الطريق، 
وتوقفنا عند دُكّان، لنسأل صاحبه، وهو من مدينة اخلليل: 

(وين صار حيط املبكى!). فأجاب صاحب الدكان بلهجته 
اخلليلية: (ليش هو انتقل!!).

ً بجامعتي  أستاذا ال تخفى على القارئ اللبيب: عملت 
 ،(1983-1991) اجلزائر  في  وتلمسان)  (قسنطينة، 
أحد  امتحاناً،  وضعت  َّة  مر ذات  األردن:  إلى  عودتي  قبل 
فأجابت  نقاط).  (خمس  من  يتكون  جوابه  أسئلته، 
اخلمس،  النقاط  من  فقط  نقطتني  على  طالباتي  إحدى 
باقي  (...أما  التالية:  اجلملة  وجدت  اإلجابة،  نهاية  وفي 
النقاط فهي ال تخفى على القارئ اللبيب!). فكتبت لها 
.!!(ً ً لبيبا بالقلم األحمر: (في هذه احلالة فقط، لستُ قارئا
اجلزائري  القاص  صديقي  اهللا)!:  (حرز  يا  أنت  حتى 
وعندما  احلج،  فريضة  أدّى  اهللا)،  حرز  الصالح  (محمد 
احلج،  اجلزائر، سأله أصدقاؤه عن مراحل مناسك  إلى  عاد 
إبليس  اجلمرات)، فأضاف: (ورميت  إلى (رمي  وصل  حتى 

اللعني)، لكنَّ إبليس، قال لي: (حتى أنت يا حرز اهللا!!).
ه كثيف الشعر, الردّة التالية  ر: وجّ عْ أصلع، وكثيف الشَ

: ً إلى (شاعر أصلع) قائال
وال دْراعْ ناتعْ قرْعا طُ

ْتنباعْ رى, وْال ب ْتنْشَ ال ب

رْ عْ َّا فيها شَ نْ بَر ال مِ
وّا فيها نْخاعْ نْ جُ وْال مِ

األصلع) : -فأجابه (الشاعر 
ْ ر عْ قَرْعتنا دْماغ بْال شَ

ر بْال دْماغْ عْ وْقَرعتكُمْ شَ
أما تستحي يا رجل !!

ظهرَتْ طائراتُ العدوّ بحضن اجلَبَلْ
لْْ جَ فقال (اخلليلي), لها ... في خَ

يا امرأةْ
ي عن الثرثرة طائرات العدوّ ترانا, فكُفّ

ذي هيئة االنبطاحْ خُ
لْ . فقالتْ : أما تستحي يا رَجُ

ضحكٌ كالبُكا: ...ولكنَّه 
خن!). وكانت  السُ للرغيف  حتى  يضحك  ال  يقال: (فالن 
من  احمنا  (اللهمَّ  مباشرة  الضحك  بعد  تقول  جدَّتي 
الرسول  أنَّ  رغم  ندمت،  وكأنها  الضحكة!)،  هذه  شرّ 
مكَ في وجه  (محمد) صلى اهللا عليه وسلم، يقول: (تبسُّ
دَقَة)، وهو حديث صحيح. في مدينة (غابروفو)  أخيك...صَ
للضحك،   ً مهرجانا عام،  كل  صيف  يقيمون  البلغارية، 
السياسية  النكات  تسرد  حيث  عاملي،  مهرجان  وهو 
امو  رسّ الندوات، ويُعلّق  في  اجلنسية  وحتى  واالجتماعية 
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املسرحيات  وتعرض  الساخرة،  لوحاتهم  الكاريكاتير، 
مدينة (غابروفو) النكات على  أهل  ويطلق  الساخرة، بل 
أنفسهم، حول بخلهم!. وهناك طبعاً، (النكات العرقية) 
على  ينكتون   ً مثال فاإلجنليز  الشعوب.  بها  تتنابز  التي 
الصاع صاعني،  يردّون عليهم  اإليرلنديني  اإليرلنديني، لكن 
اإليرلندي  الشاعر  عند  ل)  (الزَعَ إلى  األمر  يصل  حتى 
الشهير (شيموس هايني)، عندما طلبت منه (دار بنغوين 
مختارات  في  منها  لينشر  قصائده،  يرسل  أن  للنشر)، 
ا أن أكون  بعنوان (الشعر البريطاني احلديث)، فأجاب: (أمّ
بريطانياً، فأقول: ال)!. أما في بالدنا العربية، ورغم املهازل 
اليومية، فبعض البلدان ال تضحك كما يقال، والصحيح 
أن كل الشعوب العربية، رغم مآسيها، تضحك، حتى وهي 
دماً، ولكنَّ املسألة درجات. فأعلى نسبة للضحك  تبكي 
 ً بالتأكيد في (مصر): شاهدتُ مؤخرا بلد عربي، هي  في 
ً مصرياً، تقول فيه األخت ألخيها: ال تقترب من هذه  فيلما
را)، أي مخطوبة. كان (التنكيت)  فَّ شَ البنت: (البتّ دي مِ
مصر)،  صعيد  حول (الصعايدة: أهل  مصر، يتمركز  في 
لكنَّ النكتة املصرية حالياً، تعوملت، ولألسف لم يستطع 
واجلزائر  مشكلة (مصر  يواجهوا  (األشقاء املصريون) أن 
ً من هبوط العقل العربي إلى  وكرة القدم)، بالنكتة، بدال
مستوى القدم، كما حدث، حيث حتوَّل املوضوع إلى سجال ال 
عقالني بني الطرفني. ومشكلتي الشخصية مع الطرفني، 
أحبّهم، فقد أمضيت خمس سنوات من عمري في  أنني 
مصر عبد الناصر، وأمضيت (ثماني سنوات) من عمري في 
ا في الستينات، فقد أطلقت مصر مئات النكات  اجلزائر. أمّ
هذه  وكانت   .1967 هزمية  بعد  حزنها  ذروة  في  حتى 
الناصر، فيضحك،  عبد  جمال  الرئيس  إلى  تصل  النكات 
أنَّ بعضها كان يتعلق به شخصياً، (ولكنّهُ ضحكٌ  رغم 
فهم  (التوانسة)،  ا  أمّ املتنبّي.  يقول  كما  كالبُكا)، 
 ً السياسي، خصوصا التنكيت  إلى  املزاج، مييلون  مصريو 
على الرئيس بورقيبه، وكان صديق تونسي يقول لي: نحن 
موسوعة  يدخل  التاريخ،  في  إذاعي  برنامج  أطول  لدينا 
منذ  يذاع  الرئيس)، الذي  أقوال  برنامج (من  غنيس، هو 
أوائل الستينات. قيل لي أنَّ (األشقاء العراقيني) يضحكون 
أيضاً، حتى في ظل مآسيهم حتت االحتالل األميركي، وما 
مصري  مصدرها  أن  املؤكد  من  نكتة  تذكرت  ذلك.  قبل 
جنيهاً،  خمسني  على  تراهنا   ً وعراقيا مصرياً،  بأنَّ  تقول 
َّة كان  حول من تكون نكتته أقوى، وبدأ العراقي: (عيني مر
ويضحك...)، عندئذ  الشارع  في  ماشي  عراقي  دْ واحد  فَ
 .(!ً جنيها اخلمسني  ربحت  ً: (خالص  قائال املصري  قاطعه 
لكن (إسماعيل القيَّام)، زميلنا الذي درس في العراق، سرد 

صدَّام  السابق  الرئيس  التالية: (زار  العراقية  النكتة  لنا 
حسني جبهة القتال في زمن احلرب العراقية – اإليرانية، 
وشرح له الضباط كيفية املواجهة العسكرية، وكان من 
)، فطلب صدّام منه أن يطلق طلقة  وَلْ بينهم (ضابط أحْ
سأله  عندئذٍ  الهدف،  تصب  فلم  هدف،  نحو  مدفعية 
صدّام عن اختصاصه، فقال: (اختصاصي سيّدي، قصف 
كنعان،  بالد  شعوب  أكثر  عشوائي!!). (اللبنانيون)، هم 
 ً كثيرا يستخدمون  وهم  والتنكيت.  الضحك  في  جرأة 
النساء.  أمام  مكشوفة)، حتى  جنسية  ً شعبية  (ألفاظا
وفي (لبنان)، صدرت مجالت عدّة للضحك والتنكيت، وهم 
ال يعرفون التجهم، حتى في ظلّ مآسيهم. وفي (سوريا) 
النكات  يطلق  معظمهم  لكن  يضحكون،  أيضاً، 
ويتم  اليد،  بخط  تكتب  مجالت  وأصدروا  السياسية، 
تصويرها، تروي النكات السياسية والنقدية االجتماعية. 
في  حمص). أما  حول (أهل  تدور  النكات  معظم  وكانت 
(فلسطني)، فمعظم النكات يطلقها (أهل اخلليل)، كما 
ً يطلقها  أنفسهم، وأحيانا على  معروف، يطلقونها  هو 
النكتة  تبدأ  ما  وعادة  (اخلاليلة)،  على  فلسطني  أهل 
بعبارة: (واحد خليلي). أما في (األردن)، فتتمتع (مدينة 
وال  التنكيت،  مجال  في  مطلقة  بسلطة  الطفيلة) 

تستطيع (بلدة الصريح) منافستها. 
 ً رسوما اليومية،  الصحف  في   ً يوميا نقرأ   ً أيضا ونحن 
الناس  يتابعها  اج)،  حجَّ (عماد  للفنان  كاريكاتيرية 
ذكاءً  ومتتلك  َّة،  احلري من  جرعة  متتلك  ألنها  بشغف، 
موجهة   ً غالبا وهي  والتشكيل،  البالغية)،  (اجلملة  في 
 ً الكاريكاتير حاليا امي  رسّ العام. وأقدم  األردني  للجمهور 
الرفاعي)، وهو صديقي، وكان يقول  األردن، هو (جالل  في 
ا  لي: (الكاريكاتير، هو أن متشي في حقل األلغام، بحذر). أمّ
الظاهرة اجلديدة في الضحك في الصحافة األردنية، التي 
واشتهر  الساخرة)،  (الكتابة  فهي  سنوات،  قبل  عرفت 
أن  يبقى  واجملالي).  والزعبي،  غيشان،  (يوسف  منهم: 
زغزغتها،  مهما  متجهمة،  مدينة  ان  عمّ لكنَّ  نقول: 
أنَّ (فلسطني، واألردن)  عبّها) فقط!. ورغم  في  (تضحك 
متيالن إلى التجهم، منذ عام 1948، بسبب زراعة (الدولة 
ّ أنهما يستغالن بعض (الثغرات  اخلازوق) في فلسطني، إال

ً بالضحك. الزمنية)، ويقاومان أيضا

الفرق بني الضحك والفكاهة:
 ،(Humor) الفكاهة  بني  احلميد)  عبد  مييز (شاكر 
عام  مصطلح  الضحك (Laughter)، فالفكاهة  وبني 
يضم حتته كل املصطلحات ذات الصلة بهذا اجملال، وهي 
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أمثلته (الكاريكاتير، النكتة،  ومن  الفكاهي  الناجت  تعني 
الكوميدية، الدعابة، وغيرها). أما (الضحك)،  املسرحية 
لها  خاصة،  لغة  وله  اللغة،  عن  مستقلة  ظاهرة  فهو 
اخلاصة – (عبد  النحوي، ومعانيها  وتركيبها  قاموسها 
والضحك، عالم  احلميد: ص20+18+17 – الفكاهة 
الضحك  عالقة  يرسم  وهو  الكويت، 2003).  املعرفة، 

بالفكاهة على النحو التالي:

فريحة)، فيرى أن النكتة إذا (دُوّنت)، فقدت  - أما (أنيس 
احملُدّث  للسامع كصوت  التي حتببها  إنسانية هي  عناصر 
ورأسه)، إذْ (ليس  يديه  وجهه، وحركات  ونبراته، ومالمح 
ويقول  فصيحة!!).  بلغة  تُروى  عامية  نكتة  من  أسمج 
ً بأنَّ (لسان العرب)، يقول (الفكهُ هو طيب النفس،  أيضا
 ،(humor الفكاهة) بني ً َّاح)، ومييز (فريحة) أيضا املز

sat-) والسخرية ،(joking) واملزاح ،(wit – النكتة)و
واملضحك   ،(pun) والتورية  ،(irony) واملفارقة  ،(ire
لغوية،  فالنكتة،  املصطلحات.  من  وغيرها   ،(comic)
ً في امللمح أو احلركة.  بخالف الفكاهة التي قد تكون أحيانا
أما النكتة، فقول. والنكتة ذاتية، أما الفكاهة فموضوعية 
تكمن في الشيء املالحظ اخلارج عن إطار الذات. والنكتة 
ذكي،  وعقل  وتصميم  تعمد  عن  تصدر  عنيفة  شديدة 
عفوية  عن  تصدر  رحبة  سمحة  الفكاهة،  جند  بينما 
عفوية  والفكاهة  دية،  تعمّ فالنكتة  ومحبة،  وبساطة 
نكت)،  من (جذر  بريئة. ولفظة (نكتة) العربية، جاءت 
َّر في الشيء، بإحداث ثقب أو فجوة، كما  َ وأث ز ومعناه: (وخَ
النكتة  في (نكت رمحه باألرض). ويضيف (فريحة)، بأن 
الذكاء، وسرعة  عناصر: توقُّد  ثالثة  فيها  تتوافر  البارعة 
واحلرمان  الضغط  املفاجئ على  باالنتصار  اخلاطر، وشعور 
– (أنيس فريحة: النكتة اللبنانية، جروس برس، 1988 - 

ص: 9+18+27-29).

النكتة احلمصيّة :
(النكتة  كتابه  في  كدر)  ممدوح  (جورج  ويقول   -
احلمصية): يروي لنا (املسعودي)، عن دهاء (معاوية)، أنه 
 ً عليا (أبلغ  فيها:  يقول  علي)  (اإلمام  إلى  رسالة  أرسل 
أني أقاتله مبائة ألف، ما فيهم من مييز بني الناقة واجلمل 
طاعتهم  في  أمرهم  من  بلغ  دمشق)، وقد  أهل  (يقصد 
ني)، صالة  ملعاوية أنه صلَّى بهم عند مسيرهم إلى (صفّ
(ص:   – حمص)  أهل  (يقصد  األربعاء  يوم  في  اجلمعة 
الكتاب)، بأن (النكتة) التصقت  17). ويضيف (صاحب 
بأهل حمص، حسب الرواية الشعبية، ألنه عندما اجتاح 
تيمورلنك بالد الشام، كانت املدينة الوحيدة التي سلمت 
من أذاه، هي حمص، وذلك ألن سكان حمص آنذاك، تظاهروا 
القباقيب،  رؤوسهم  على  وعلَّقوا  الشوارع،  في  باجلنون 
بأن  وأشاعوا  النحاسية،  الصحون  على  يقرعون  وأخذوا 
مياه نهر العاصي، تصيب كل من يشربها باجلنون)، لكن 
رواية أخرى تقول، بأنه عندما دخل التتار بالد الشام، عاثوا 
حيلة،  َّر  كبير (احلماصنة)، دب ً، لكن  ً وتدميرا فسادا فيها 
املغول،  دخلها  فلما  املدينة،  أبواب  احلماصنة  فتح  حيث 
املدينة،  سكان  ألن  دهشوا  أربعاء،  يوم  كان  أن  وصادف 
الوراء، ويتحدثون  يلبسون ثيابهم باملقلوب، ويسيرون إلى 
 ً بطريقة معكوسة، فأمر قائد املغول جنوده بالهروب فورا
أن يصيبهم (املرض) الذي أصاب  ً من  املدينة، خوفا خارج 
أهل حمص. وبعد ذلك، قرر (كبير احلماصنة)، أن يصبح 

ً – (ص: 29-30). يوم األربعاء، مناسبة وطنية، وعيدا
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ويقول الباحث (بو علي ياسني)، بأن كل مدينتني تتبادالن 
األقاويل فيما بينهما تصل إلى حدّ التجريح. من هنا جند 
الزور، والالذقية  ودير  والشام، والرقة  حلب  أهالي  تنافس 
يستهدفون  التنكيت،  مجال  في  لكنهم  وطرطوس. 
كلهم: (احلمصي) – (ص: 94). ولفظة (حمص)، باللغة 
الكنعانية (العربية القدمية) تعني: (اخلجل)، رمبا من حمرة 
التالية: (تقاسم  اللون. ويسرد (صاحب الكتاب) النكتة 
أهالي حمص نهر العاصي مع أهالي حماة، بحبل. وفي اليوم 
ً يقف في قسمهم، وينقل  الثاني، وجد احلمويون، حمصيا
حمص). لكن (احلماصنة)،  أهل  قسم  إلى  املاء بالتنكة 
حموي  التالية: (صعد  حماة)، بالنكتة  على (أهل  يردون 
بالنزول،  يطالبونه  الناس  به  فصرخ  املئذنة،  طرف  إلى 
اجلماهير  َّ حمصي، ورأى  األثناء مر لكنه رفض. وفي هذه 
 ً وعلم بالقصة، فطلب سيفاً، وأمسكه بيده، وقال موجها
الكالم للحموي الذي في نهاية املئذنة: اسمع، إذا لم تنزل 
ً، سأقطع املئذنة بهذا السيف. فخاف احلموي ونزل.)  حاال
 ً السريعة) نقال بعض (البرقيات  يلي  (ص: 108). وفيما 

عن كتاب (النكتة احلمصية):
ألهل  تقول  رسالة   ً تاركا حمص،  في  الدجاج  1.انتحر 

حمص: خلّي املاجي تنفعكم!).
.ً بلده، مستغربا إلى  رجع  حمص، لكنه  زار  2.مستشرق 

ـِ  ب والدته  به  فاتصلت  َّق،  احلال عند  حمصي  3.جلس 
عند  أنني  عرفت  كيف   :ً مندهشا لها  فقال  (املوبايل) 

َّق. احلال
ألنَّ  اجلواب:  حمص.  أهل  انقرض  ملاذا  تعرف  4.هل 
يصيح: احلقوني. احلقوني.  البئر، وأخذ  في  ً وقع  حمصيا

فتبعه أهالي حمص كلها.
موعده.  من  ساعة  قبل  دواءه  احلمصي  يأخذ  5.ملاذا 
دواءه  احلمصي  يأخذ  اجلراثيم. وملاذا  يفاجئ  اجلواب: لكي 
اجلراثيم  تطقّ  لكي  اجلواب:  موعده.  من  ساعتني  بعد 

من الغيظ.
ألنها  اجلواب:  حمصية.  الة)  (الشغَّ أنَّ  تعرف  6.كيف 
طوابق  من  طابق  كل  في  (األصنصير)  املصعد  تنظف 

البناية – (ص: 114).

املتنبي، وناجي العلي:
كتب (املتنبي) قصيدة يهجو فيها (قوم ضبَّة)، حيث قال: 
)....الخ). فنصب  بَّةْ رطُ الطُ ه  ضبَّةْ (وأمُّ القوم  أنصف  (ما 
بغداد،  قرب  العاقول)  (دير  في  كميناً،  ضبة)،  (قوم  له 
وقتلوه، كما تقول الرواية. وفي العصر احلديث (1987)، 
إقامته  أثناء  كاريكاتيرية،  رسمة  العلي)  (ناجي  رسم 

الدولي  بالقرار  االعتراف  إلى  الدعوة  تنتقد  الكويت،  في 
التالي:  التعليق  ً متكرشاً، وحتته  شخصا (242)، فرسم 
إليك، فأجاب: (242،  أحبُّ األرقام  فالن): ما  ئل (أبو  سُ
هذه  الديك.  صياح  حتى  يكررها  وظلَّ   ،(242  ،242
إلى (لندن). ثمَّ رسم  ً في تهجيره  الرسمة، كانت سببا
املثقفني  مع  كاريكاتوريتني، إحداهما ضدّ احلوار  رسمتني 
 ، اإلسرائيليني، واألخرى، تنتقد (الفساد السياسي)، عندئذٍ
(لندن)،  في  ودفن  فاستشهد،  الرصاص،  عليه  أطلقوا 
حوار  في  للقتلة  ميكن  بتاريخ (1989/8/29 ). وكان 
العلي)،  (ناجي  ليهجو  اماً،  رسَّ يستأجروا  أن  دميقراطي، 
(املقاومة  واجهوا  لكنهم  بقصيدة،  يهجوه   ً شاعرا أو 
الثقافية)، باإلرهاب، واالغتيال. ومع ذلك، ما زالت رسومه 
الـ (50 ألف لوحة)، تواصل املقاومة، واسمه ما زال على 

ً باالحترام والتمجيد. ألسنة الشرفاء، مقرونا
العربي). أنّ (التراث  إلى  االنتباه  النهاية، نلفت  - وفي 
مشبعٌ بالنوادر ، والنكات، والطرائف, كما في (كتاب 
الفرج  ألبي  (األغاني)  و  لألبشيهي،  املستطرف) 
األصفهاني، و(املقامات) لبديع الزمان، و(أخبار احلمقى 

واملغفلني) البن اجلوزي.


