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األول الفصل

والضحكة الكلمة

أن لوجب اإلنسان يخرتعها لم لو واالخرتاع، الكشف عالم يف اإلنسانية الفتوح أكرب الكلمة
وال نوعه، أبناء وبني بينه التفاهم بغري له حياة ال ألنه عنها؛ وينوب يساويها ما يخرتع

… داللتها يدل ما أو الكلمة بغري األشياء من يشء عىل تفاهم
وكفى؟ األشياء من يشء عىل أنقول

بيوم املثل ونرضب األشياء، من بيشء ليس وما األشياء عىل القول نعمم بل كال،
الحارضة. السنة من األول الشهر يف األيام من يوم أو الخميس يوم أو األربعاء

السنة؟ تلك هي وما الشهر؟ ذلك هو وما اليوم؟ ذلك هو ما
كل إىل نشري كما إليه نشري أن لنا يتأتى األشياء من شيئًا نسميها أن علينا يصعب

نحرصه. أو نراه يشء
التي الثابتة باملسافة هي وليست نفسها، حول األرض فيها تدور الفلك من مسافة

الفضاء! أجواز من الشمسية املنظومة مجرى يف مكانها إىل تعود
… يشء ال أو يشء

وملن الحارضة، ساعته يف يعمل وملن التاريخ، يذكر ملن منه بد ال اسم ذلك عىل ولكنه
واملواقيت. املواعيد له ويقرر املستقبل إىل ينظر

الفضاء من املجهولة املسافة هذه للعقل يصطاد أن استطاع الذي هو اللغة يف واالسم
عنها. غنى ال التي الداللة ويعطيها األبدي

عنها. غنى ال التي الوحيدة بالداللة ليست ولكنها
نلمسها التي املحسوسات هذه ومنه لإلنسان، عنه غنى ال اللغة عليه تدل ما كل
يوًما اللغة عن االستغناء نجرب فإننا واإلناء، والكريس واملركبة كالطريق بالعني، ونراها

إليها. نشري أن نستطيع ال عنَّا غائبة وهي عليها نتفاهم أن ونحاول



املضحك الضاحك جحا

سبيل! ال
هي ألنها كلها؛ األسماء آدم علَّم وهللا األسماء، علم هو علم كل الكريم، القرآن وصدق

منتهاه. إىل مبدئه من اإلنساني العلم
اإلنسان. علم أنه إال

من يل بد ال لنفسه: قال فإذا نواحيه، بعض النقصمن له يعرض لإلنسان علم وكل
عظيم للعقل منها النفع فإن اللغة؛ هذه من وحذار نعم. لنفسه: يقول أن ينَس فال اللغة!

مأمون. وغري قليل غري منها الرضر ولكن عظيم، جد
يراد. حيث مطيًعا املرصود القمقم يف فتحبسه املنطلق تحرصاملارد أنها منافعها من
حيث واحدة مرة فتنطلق واحد؛ قمقم يف الكثرية املردة تحبس أنها أرضارها ومن

ذاك. منها وندع هذا منها نطلق أن نريد حيث واحدة مرة وتنحبس منها، واحد يراد
االسم هذا يكون ما وكثريًا واحد، يشء عىل َعلًما اسم كل نحسب أن اللغة عودتنا
العالمة تلك غري بينها شبه من وما واحدة، بعالمة املردة عرشات فيه يحتوي الذي كالقمقم

والتقسيم. التمييز لرضورة
نسأل: أن وتعودنا الضمري؟ ما ؟ الحسُّ ما الفهم؟ ما العلم؟ ما نسأل: أن تعودنا

للضمري؟ نصغي بالنا وما نحس؟ وملاذا الفهم؟ وسيلة ما نعلم؟ كيف
األحوال هذه جميع يف نسأل وكأننا واحد، بجواب نجيب أن وتعودنا ذلك، تعودنا

واحد. يشء عن
واحدة. كلمة عنها تنبئ كثرية أشياء عن إال الحقيقة يف نسأل وما

القمقم يجمعهم عرشين، من أكثر أو مارًدا عرشين عن إال الحقيقة يف نسأل ما
إليه. نشري الذي الواحد

كما نسأل — املضحكني أمري جحا حكمة عن رسالتنا — الرسالة هذه سياق ويف
الضحك؟ ما كلمة: كل من تعودنا

نضحك؟ وملاذا
… واحد بيشء الضحك وما
… واحد بسبب نضحك وما

… واحد نحو عىل الضحك يف نفكر وما
الرصد رس نعرف لم ما كذلك منها أمان وال عنها، غنى ال التي الكلمة ولكنها

املسحور.
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والضحكة الكلمة

كلمة — واحدة كلمة يف الرصد هذا رس نعرف الرسالة هذه يف أوالء نحن وها
بني أضاحيكه منها ونعرف املضحكني، بني املضحكني أمري منها لنعرف — الضحك

املضحكات. أشتات
ألسباب نضحك ونحن واحد وليسبضحك التعبري، هذا صح إذا عدة الضحكضحوك
حاالتضحكتها من حالة لكل يكون أن ويوشك يتعدد، ال فرٍد لسبٍب نضحك ولسنا كثرية،
التعبري. يف أسلوبها عىل كاملة لغة هي كأنما غريها، حالة عن تصدر وال عنها تصدر التي
ضحك وهناك واالزدراء، السخرية ضحك وهناك والرضا، الرسور ضحك هناك
وهناك واملودة، العطف ضحك وهناك واإلعجاب، العجب ضحك وهناك والطرب، املزاح
وضحك املقرور، ضحك وهناك والدهشة، املفاجأة ضحك وهناك والعداوة، الشماتة ضحك
غري عىل منه ينبعث وما الضاحك يختاره وما البالهة، وضحك السذاجة، وضحك املشنوج،

اضطرار.
األحوال. جميع يف تتشابه ال ألوان املضحكات هذه من مضحكة لكل كان ربما بل

رسوره يكون وقد لغريه، واحتقاًرا بنفسه زهًوا رسوره يكون قد املرسور فالضاحك
لآلخرين. احتقار وال بالنفس فيه زهو ال بغريه، فرًحا

ويسرتيح العيوب تلك عن يبحث ألنه الناس؛ عيوب من يضحك قد الساخر والضاحك
ال عاطفة عن س ينفِّ ألنه العيوب؛ تلك من يضحك وقد منها، أحد خالص يتمنى وال إليها،

اإلخوان. أولئك من يعنيه أحد يف خاصة وال اآلدميني، إخوانه بني عامة إليها يسرتيح
يضحك أو األحمق السخيف من يضحك قد والحماقة السخف عيوب من والضاحك
بواعث من باعث وكالهما يحكيه، كيف فيعرف وحمقه، سخافته يف يحكيه الذي من

ومعناه. وداعيه أثره يف لغريه مخالف الضحك
ع وتنوُّ الصحافة، انتشار بعد العلمية التجربة موضع ُوِضعت املسألة هذه
الُكتَّاب وتنافس واملضحكات، الفكاهيات بموضوع منها واختصاصطائفة موضوعاتها،
وسئموه منها أسلوبًا الُقراء أَِلف كلما والضحك، الفكاهة أساليب من جديد فن ابتداع يف
وتمايزت الضحك، إىل تدعو التي النكات بني الفوارق فظهرت غريه، إىل اشتاقوا أو
هذه من باب كل يف بالتفوق يتمايزوا أن الفكاهيون الُكتاب وأوشك وعالماتها، بأسمائها

املفهومة. بالحدود أو بالتعريفات بينها يفرقوا أن واستطاعوا األبواب،
الفكاهات بهذه يرجعوا أن سألناهم إذا عندهم ليس بما الكتاب هؤالء نطالب ولعلنا
نعتمد أن نستطيع ولكننا الفلسفية، والعلل البرشية الطبيعة من مصادرها إىل املختلفة
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االنتقال خطوات ويعرفون يوم، كل يزاولونه عمل ألنه واالفتنان؛ التنويع يف تجربتهم عىل
إال األساليب يف االختالف هذا يكن لم ولو أسلوب، إىل أسلوب ومن فن، إىل فن من فيه

والتنميق. التعبري يف اختالًفا
الفكاهة مزاج كتاب والفكاهة الضحك موضوعات بني التفرقة يف االجتهاد أمثلة ومن
بكتابة زمنًا اشتغل الذي Evan Esar إيسار إيفان ملؤلفه The Humour of Humour
يكون أن خاتمته إىل عنوانه من هذا بكتابه وأراد أقسامها، وترتيب وتقسيمها الفكاهات
يدخل الذي كاللعب باأللفاظ لعبًا يشتمل نفسه العنوان ألن واختباراته؛ آلرائه تطبيًقا
بمعنى وتأتي املزاج، بمعنى تأتي باإلنجليزية «هيومر» كلمة ألن الجناسية؛ النكات يف
هذه تعديل وسائل عىل تدل كما األقدمني، مذهب يف الجسم أخالط عىل وتدل الفكاهة،

النفوس. وتنزيه الخواطر بتطييب أو بالدواء األخالط
إىل نشري ولكننا كتابه، يف املؤلف رشحها كما والفكاهة الضحك أفانني تُحَىص وال

يشاء. ما تجاربه من عليها يقيس أن للقارئ وندع التمثيل، سبيل عىل بعضها

الزواج عن تقال كلمة ومثالها الالذعة»، املالحظة أو املزدوجة «املالحظة األفانني هذه فمن
البخيل: عن تقال كلمة أو بثروته»، لها وزوًجا بسنه، لها أبًا يصلح «إنه املال: أجل من

إليه.» يستند شيئًا تحته ليجد الَحِشيَّة يف نقوده يضع «إنه
السابقة املالحظات وبني بينها والفرق الشاردة، العبارة أو «اآلبدة»، األفانني هذه ومن
املالحظات وأما بعينه. أحًدا يخص وال تعميمه يسهل الذي السائر املثل إىل أقرب أنها
يدور وال شئونهم عىل ويدور تعميم، بغري أفراًدا األشخاص عن يقال فأكثرها السابقة

واألطوار. املواقف عىل
وأن الخمر»، تمسحه طالء «األخالق أن الشاردة العبارة أو اآلبدة النكتة أمثلة ومن
بأن حكمته تقنعه حني «الحكيم وأن السنني، عىل تدل ألنها أصحابها»؛ تخون «السن
ونظره أحسن بغريها منظره النظارة «البس وأن أبناء»، وله زوًجا األحمق يصبح يتزوج

كثرية! حريات «يأخذون» ألنهم أحرار األمريكيني وأن أقبح»، بغريها
الحقيقة يف تختلف التي املتشابهات جمع عىل أو املغالطة، عىل وعماده اللغز، ومنها

اختالف. أبعد
«ألنه املجيب: فيجيب تل؟» عىل واشنطون وضعوا «ملاذا السائل: يسأل أن ومثاله

مات».
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جالسًة املرأة وتصنعه واقًفا الرجل يصنعه الذي اليشء ذلك «ما السائل: يسأل أو
ثالث؟» عىل الكلب ويصنعه

اللقاء». عند السالم تحية أو «املصافحة والجواب:
والتورية. السؤال يف اللغز يشبه وهو اللفظي، الجناس الفكاهة أفانني ومن

واملرايا؟» الفالسفة بني الشبه وجه «ما السائل: يسأل
والنظر!» «التأمل والجواب:

والشجرة؟» الكتاب بني الشبه وجه «ما السائل: يسأل أو
ورق!» له «كالهما والجواب:

الساعة؟» حطَّم إذا الوقت قتل عىل الرجل يُحاَسب هل «تُرى السائل: يسأل أو
أوًال». الساعة رضبت إذا «كال، والجواب:

املجيب. هو فيها السائل يكون وقد واملحاورة، املساجلة األفانني هذه ومن
بها؟» أصنع أن تقرتح ماذا يل قل … الخمر؟ ترشب «ملاذا يل: تقول
مات!» الذي … تعلم؟ أال كيف؟ رقاًدا؟ أطول الدجاج «أي وتسألني:

اللبس ووجود فيه، املشرتكني وتعدد املوقف، عىل يتوقف وهو املختلف، الظن ومنها
حسناء، فتاة قطار: مقصورة يف أربعة عن قصة ومثاله الظنون، اختالف إىل يدعو الذي
القطار ودخل باريس. األملان احتالل أثناء أملاني وضابط فرنيس، وكهل عجوز، وامرأة
صامتون وهم النفق من القطار خرج ثم وصفعة، قبلة صوت املقصورة يف فُسِمع نفًقا
من أطهرها «ما لنفسها: العجوز املرأة فقالت صفعة، أثر األملاني الضابط وجه وعىل
الضابط وقال يقبِّلني؟» وال العجوز يقبِّل له! «عجبًا لنفسها: الحسناء الفتاة وقالت فتاة!»
«لقد الفرنيس: وقال الصفعة!» أنا وغنمت القبلة، غنم خبيث! فرنيس من له «يا األملاني:

أحد!» يتهمني ولم األملاني، وصفعت كفي ظاهر قبَّلت بها، نجوت
بعملهم أو أصحابها بصناعة تتعلق قصة من لها بد ال نكتة وهي النادرة، ومنها
إحدى يف يعمل — املشهور الفكاهي الكاتب — توين مارك كان عليها. املتعارف وقواعده
من يأتيه إنذار كل يهمل أن عادته من وكان مرتبه، تستغرق الديون وتكاد الصحف،
بعض يلقي بأن يهم وهو جانبه إىل كان مساعديه من كاتبًا أن يوًما واتفق دين، صاحب
الورقة ظهر يف فإن سيدي، يا «انتظر قائًال: الكاتب فنبَّهه املهمالت، سلة يف النذر هذه
توين مارك له فقال السداد» إىل ترسع لم إن سيقاضيك إنه الدين صاحب فيه يقول كالًما
هذا يف تُهمل وجهني عىل تكتب التي الورقة أن صاح يا تعلم «أال عمله: يف ماٍض كأنه

املكان؟!»
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وتشبهها يخيف. أو يزعج واآلخر ، يَرسُّ أحدهما معنيني؛ عىل وتفهم تقال التي الكلمة ومنها
نقيضني. عىل دلت كلما الجناس كلمات

للغداء». يريدك الزعيم «إن البرش: آكلة نيام» «النيام بالد يف لزميله الرجل يقول
ببعض بعضنا يتعلق أن «يجب االستقالل: وثيقة يكتبون وهم فرنكلني يقول أو

انفراد». عىل تعلقنا وإال
السياسة! رجال من رجلني يجلسبني وهو الوسط»، يف «الفضيلة الشيطان: يقول أو
وباطن التحية لظاهر مثل وفيها بعدك»، وأنا «تقدمي للربشامة: املاء قدح يقول أو

البالء! يف االشرتاك
رصخت!» ملستني إن كالقاطرة، «أنا يغازلها: ملن الفتاة تقول أو

القلب أسلوب الفكاهي التعبري أساليب من املعارصون الفكاهيون أحصاه ومما
«إن ومنها: بالحب»، يذهب الزمن وإن بالزمن، يذهب الحب «إن أمثلته: ومن والعكس،
ليحب»، املتحركة الصور يشاهد وبعضهم املتحركة، الصور يشاهد أن يحب بعضهم
إىل يتعمق من «إن ومنها: اإلنسان»، تخلق املتاعب وإن املتاعب، يخلق اإلنسان «إن ومنها:
للصداقة سيئة بداية الضحك «ليس ومنها: العليا»، الذروة إىل األمور ترفعه األمور أساس

حسنة». نهاية ولكنه
العبارة: هذه يف الذكاء ذكر كتكرار الفكاهة، فنون من فن مواضعها يف الكلمة وتكرار

«… ذكاءها تبدي ال الذكية الفتاة ألن عليها؛ يبدو مما أذكى الذكية «الفتاة
يقع أن خليق هو ما املرء من تتوقع ال حني أحيانًا يقع املتوقع «غري العبارة: هذه أو

منه».
نسينا إذا نسعد ال ولكننا بالسعادة، لنشعر أنفسنا ننىس أن «علينا العبارة: هذه أو

أنفسنا». ننىس أن
وتُروى الفكاهة، أسباب من يُحسب أو يضحك واملعلمني العلماء يف املعهود والنسيان

منها: أمثلة هذه كثرية قصص لذلك
املخاض، أدركها التي زوجته عىل شديد قلق يف وهو باملنزل مكتبه يف أستاذ جلس
ذهل قد ويكون … ولد» «إنه به: وتصيح بوالدتها لتبرشه املكتب تقتحم له بقريبة وإذا

يريد؟!» «وماذا فيسألها: حوله عما
حسنة، حالة يف «لسانك له: قال ثم لسانك»، «أخرج له: فقال طبيب إىل أستاذ وذهب
وضعته أحسبني وأنا هناك «أهو وقال: األستاذ فابتسم عليه؟» الذي الطابع هذا ما ولكن

الغالف؟!» عىل
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والضحكة الكلمة

توين: مارك يقول الفكاهية. الفنون هذه من فن مجراها جرى وما إبريل وأكذوبة
«… األيام جميع يف بغفلتنا يذكرنا السنة يف واحد يوم إبريل أول «إن

ليثبتوا ميالدهم تاريخ يكتمون فيه يولدون الذين إن اليوم: بهذا املتندرون ويقول
يف يولد من وكذلك كتمانه، يحاولون ما بتذكريهم الناس ولع من ويسرتيحوا وجودهم
تجوز ضحية كل عىل إبريل مغفل اسم يطلقون ولكنهم … السابق اليوم أو التايل اليوم

األكاذيب. لهذه مجعول يوم يف األكاذيب عليه
بعض قول قبيلها ومن للفكاهة، النفس وتهيئ تضحك القلمية أو اللسانية والعثرة
الحظ لحسن «إنها القرى: يف تكثر ال التي الحفالت من موسيقية حفلة إثر عىل الخطباء
سبب موضع يف اسمه فوضع وفاة شهادة كتب طبيبًا أن العثرة هذه ويشبه نادرة»، حفلة

التوقيع! موضع من بدًال الوفاة
يشاهدها، فيمن الضحك وتثري بها يصاب فيمن الغيظ تثري النية حسن مع والغلطة
حانته يف البنك وراء يقف كان حانة صاحب أن الغلطات هذه عن املروية النوادر وإحدى
صاحب يجبه فلم الفواق؟» يزيل «أعندكيشء لهفة: يف وسأله مستعجل قادم عليه هجم إذ
يبطش أن وَهمَّ شزًرا إليه الرجل فنظر وجهه، عىل املبلولة بالفوطة رضبه ولكنه الحانة
… الفواق من الرضبة بهذه أرحتك إنني له وقال معتذًرا، الحانة صاحب بادره أن لوال به
يف كانت التي لزوجته يزيله الذي الرشاب طلب وإنما فواق، به يكن لم الرجل أن ظهر ثم

الباب! عند السيارة
فكاهة. عىل فكاهة إليها فتضيف التخلص حسن الغلطة يتبع وقد

بالغيبة يبدأه أن وأحب جارته، مع حديث يف الوالئم إحدى إىل املدعوين بعض أخذ
يف والوقيعة بالذم فأنحى املجتمعات، هذه أمثال يف املحبوبة األحاديث من ألنها والنقد؛
قال: زوجي!» تعني إنك «ويحك! قائلة: السيدة وفاجأته منهما، مسافة عىل يعرفه ال رجل

أكرهه!» ولهذا «نعم،
عىل صاحبه مع التحدث إىل يحتاج برقم يتصل أن املجانني مستشفى طبيب وأراد
«ويلك! محتدًما: بها وصاح الجواب، يف ومراوغتها العاملة إلهمال جنونه فجن عجل،

أنت!» أين أعلم ولكني «ال، قالت: أنا؟» من أتعلمني
وقلَّما لغة، بكل خاصة وهي املضحكة، أو الفكاهية الغلطات إحدى املطبعية والغلطة
املطبعة غلطات من عرفناه بما األمثلة لها نرضب ولكننا أخرى، لغة إىل للرتجمة تصلح
الوفيات، وإعالنات الزواج إعالنات بني السطور نقل يف اف الصفَّ غلطة وإحداها عندنا،
والدعوات! بالرحمات شيعوه ثم املدعوين من التهنئة تقبل العروس أن يقرأ بالخرب فإذا
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وقف العاصمة حكمدار أن مرص نهضة تمثال عن الستار برفع االحتفال يف وحدث
كتابة يف ذلك عىل فعلقنا يده؛ يف ومنشته رأسه عىل وقبعته الرؤساء كبار من مقربة عىل
«وحرض املثال: هذا عىل الخرب الصفاففجرى يدي بني السطور واضطربت الحفلة، أخبار
كان أنه عليه ولوحظ األزهر، الجامع شيخ األكرب األستاذ الفضيلة وصاحب وفالن فالن

األمور.» والة كبار من مقربة عىل وهو بمنشته ويعبث قبعته يلبس
بك! فريد مسرت يسمى به فإذا فريدريك، مسرت مع حديثًا املخربين بعض وكتب

اللغة يف تزداد ولكنها اللغات، جميع يف تحىص ال القبيل هذا من املطبعة وغلطات
الحروف. بعض لتشابه العربية

السامع عرف ولو الضحك، إىل الغضب من املوقف يحول قد وحده التخلص وحسن
واللوم. الحرج من للخالص ملفق أنه

فيها يقضيان ضاحية إىل للسفر الحديد السكة محطة إىل عروسه مع عريس ذهب
به فصاحت واحدة تذكرة ومعه التذاكر شباك من عروسه إىل عاد ثم العسل، شهر

واحدة؟! تذكرة عزيزي؟ يا هذا ما مغضبة:
يخفى وال البال، عىل تخطر التي الوحيدة بالكلمة االعتذار إىل منه أرسع كان فما
قال: العسل. شهر مطلع يف األليم املأزق هذا من للخالص مختلق عذر أنها الزوجة عىل

نفيس! أنسيتني لقد عزيزتي؟ يا هذا ما
الرئيس: قال للنعاس، يستسلم أن وكاد أغمضعينيه وقد موظفيفمرصف وفوجئ

النهار؟» أول يف «أنائم
عيني أغمض أن أستطيع أال الرئيس، سيدي يا رسلك «عىل «اليقظ»: املوظف قال

العمل؟» بدء قبل للصالة لحظة

الخديعة ظهور أو صاحبها، عىل وارتدادها الحيلة خيبة الضحك رضوب من ويذكرون
الغباء. يف مفرط كأنه ولغريه لنفسه يبدو أن يلبث فال الذكاء يف يفرط من عىل

العالج، يطلب مريض الزائر أن الطبيب فاعتقد «عيادته» يف طبيب عىل رجل دخل
يقول وراح وأداره التليفون إىل فعمد مساومة، غري يف أجرته بمقدار إليه يوحي أن وأراد
القيمة عن تسأل … جدٍّا مشغول إنني جونسون، الدكتور أنا «نعم! املزعوم: ملحدثه
إذن!» اللقاء إىل … حسن هذا؟ تذكر وأنت … ريال خمسمائة أخربتك كما إنها املطلوبة؟
يا لك أصنع أن أستطيع «ماذا متسائًال: الزائر إىل والتفت التليفون سماعة وضع ثم

سيدي؟»
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إلصالح طلبت الذي التليفونات مصلحة موظف إنني يشء، «ال الزائر: فأجابه
تليفونك!»

الرابعة الساعة نحو عمله من أحدهما يفرغ واحد، مكتب يف يعمالن موظفان وكان
يوم: ذات صاحبه هذا فسأل عمله، إلنجاز أكثر أو ساعتني بعده اآلخر ويبقى يوم، كل
كلما ولكنني الزميل، أيها أنجزه ال «إنني صاحبه: قال املوعد؟!» هذا يف عملك تنجز «كيف
يف يكون أن بد وال سمث»، مسرت عىل «يعرض الورقة: عىل كتبت معضلة مسألة صادفت

حال!» كل عىل واحد سمث» «مسرت املكتب هذا
تبقى «اآلن عقال: من نشط كمن يقول وهو متحديًا إليه ونظر سرتته صاحبه فخلع

اليوم!» بعد فاعرفه تجهله، الذي سمث مسرت أنا … السادسة للساعة أنت
السليمانية: باألقضية يسمونها التي األقضية الفكاهة أساليب ومن

فيه، بالوقوع يغريه رشك إىل القايض يجر أن املحامي فأراد بالرسقة، رجل اتهم
التي هي واحدة ذراع بعمل كامًال رجًال تعاقبون «إنكم فقال: متعمًدا دفاعه يف وتحذلق

القضبان.» وراء من املأخوذة السلعة جذبت
الذراع عىل نحكم نحن «حسن! رشكه: يف املحامي أوقع أنه يظن وهو القايض قال

يريد.» حيث صاحبها ولينطلق أشهر، ستة بالسجن
باالنرصاف! وَهمَّ املصنوعة ذراعه املتهم فخلع

األصلع عىل تقصَّ «ال الناصح: نصيحة نحوها وعىل املضحكات، هذه إحدى واملفارقة
الرجل تقتل «ال املحذر: تحذير نحوها وعىل ضائع»، جهد فهو الشعر، لها يقف حكاية

سنة!» منذ تقبلها لم فإنك اليوم، زوجتك قبَّل الذي
التحذير. هذا يف الكثرية املعاني تناقض من الضحك ويأتي

القتل. تساوي التي عقوبته لقي الزوجة قبل الذي الرجل أن فمنها
الزوج. أهمله بواجب قام أنه ومنها

املستقبل. يف الزم أنه ومنها
… كثري ذلك أشباه ومنها

للدوران». طويًال وقتًا تجد لكي الفجر عند تستيقظ أن الكسل غاية «إن نحوها: وعىل
من بلغ فالنًا أن الصور هذه ومن املضحكات، هذه أهم الكالم يف الهزلية والصورة
ظله أن ضخامته من بلغ فالنًا وأن ضعفني، الحالقة أجر يتقاضاه الحالق أن وجهه طول

أسنانه! ليغسل كريس عىل يصعد أنه طوله من بلغ فالنًا وأن فمات، رجل عىل وقع

15



املضحك الضاحك جحا

للضحك. النفس وتهيئة الفكاهة ألوان من لون فيه املغالطة مع الجواب ورسعة
ويصنع القبح بهذا أوالده يصنع كيف له فيعجب ناقد يداعبه ِقباح، أوالد له مصور

الجمال. بذلك صوره
يف أصنعها وصوري الظالم يف أصنعهم أوالدي سيدي، يا عجب «ال يجيب: واملصور

النور!»
عىل عاكف أشهر ثالثة منذ وهو فالن، من الزواج رفضت «لقد لزميلتها: فتاة وتقول

الرشاب.»
إحياء يف مبالغة نسميه الذي «هذا الجواب: يف الجد تصطنع وهي الزميلة فتقول

األفراح!»
بديع!» إنه األخري؟ كتابك لك ألف الذي «من فتسألها: املؤلفة زميلتها من سيدة وتهزأ

لك؟» قرأه الذي من أعجبك، أنه وهللا «رسني السؤال: جنس من املؤلفة وجواب

أو الغرم بعض يف السامع توقع التي األكذوبة وهي الضحك، بواعث من «املقالب» وتعد
واالعتدال النعي، أخبار كاختالق فيها واملبالغة أليم، رضر يصحبها أن دون التعب، بعض

مطلوب. غري … دواء وفيها الحلوى تقديم أو وليمة! وال وليمة، إىل كالدعوة فيها
الحسبان، يف تخطر وال مقدماتها توافق أخرى بحكمة الحكمة إتباع الفكاهة ومن
الكتاب تشبه التي الفتاة وأن واألطفال، … االحتقار تولد الحب يف األلفة أن أمثلتها ومن
يف بصلة ولكن الطبيب، عنك تبعد اليوم يف تفاحة وأن الرف، عىل مثله توضع املقروء
أيًضا والزمان للشجار، الزمان اثنني وأن إنسان، كل عنك تبعد … أكيد مفعولها اليوم

يخرس! واملال … ينطق املال وأن للزواج،
ما يعني كأنه ا جادٍّ القائل يقول أن السخرية ومن األلوان، هذه إحدى والسخرية
اإلحسان؟!» هذا كل إليه أحسن لم إنني االنتقام؟! هذا كل مني ينتقم فالن بال «ما يقول:
زي عن طويل بحديث عنه شاغل يف املوظفتني فوجد الربيد، شباك إىل فتى وذهب
وطلب والرجاء، الوصف يف الفتى فتأنق إحداهما، تلبسه كانت الذي السهرة فستان
األطراف منقوش الحافة وردي الوسط قرمزي طابًعا بإعطائه تتفضل أن إحداهما إىل

مليمات! ثالثة من أكثر هذا مع يساوي وال كله، ومشغوًال والجوانب،
التهكم فيها ويدخل عليها، األمثلة تتشابه السخرية، أبواب من باب واملحاكاة

واملجاراة.
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لحظة لقبلته واستجابت الرقصفقبَّلها، سهرة املدعواتيف بإحدى املدعوين أحد خال
بها رضيت قبلة أول أنها «أتعلم وشفتاه: شفتاها افرتقت أن بعد له قالت ثم قصرية، غري
بغري الكثري اليشء ورثت يظهر ما عىل ألنك «نعم، يجاريها: كأنه الفتى فقال حياتي؟» يف

تعليم.»
يوهم كأنه جمعها، ووسائل الثروة عن عامة دعوة يف الجلساء بعض وتحدث
الكثري يعرف ألنه فهمه؛ رسعة عىل الجالسات إحدى فأثنت أصحابها، من أنه السامعني

يكسب! ما قلة مع املكاسب عن

هذه أحد اليسري، التأمل بعد استحالتها مع الظاهر، القياس مع املطردة، والنصائح
النصائح: هذه قبيلها ومن الفكاهية، الصحافة يف تقسيمها عىل اصطلحوا التي األقسام

بالزواج. يهمون ملن ال قل •
بالطالق. يهمون ملن ال وقل •
باملوت. يهمون ملن ال وقل •
بالوالدة. يهمون ملن ال وقل •

عليه وأشار بالزكام أصيب رجل جواب الهازلة النصائح هذه أسلوب عىل ويتمىش
سميث، بوصفة وغًدا جونس، بوصفة أعمل اليوم «نعم، له: فقال ناجعة، بوصفة صديق

دورك!» فهو األحد يوم لوصفتك بقية مني بقيت فإن براون، بوصفة غد وبعد
النصيحة: من النسق هذا مع التالية الوصايا تطرد وقد

بمطرقة! امرأتك جبهة من الذبابة تطرد ال •
البدلة! حتى الغسيل، يف يذهب يشء كل أن علمت إذا تقلق ال •

األرقام! أسمن الصفر أن تعلم وأنت تنتفخ ال •
البقرة! تيرست متى األرض، حشائش من تصنعها إنك الزبدة، هم تحمل ال •

سيسمعها. أحد ال النصيحة، بذل يف ترتدد ال •
هذه! وأولها بنصيحة، تعمل ال •
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يف الطرفني هذين بني املقابلة عىل مدارها وبعد» «قبل فكاهة يسمونها فكاهة وعندهم
منها: أمثلة وهذه الخصوص، عىل الزواج مسائل

لتقبله. تربطه الزواج وبعد لرتبطه، الفتى الفتاة تقبِّل الزواج قبل •
النفس. عن دفاًعا بيدها يأخذ الزواج وبعد حبٍّا، املرأة بيد الرجل يأخذ الزواج قبل •
وبعد السبب، أعرف أو منزيل يف أمري ينفذ أن بد ال الرجل: يقول الزواج قبل •

السبب! يعرف الزواج
للمرأة! يسعى الزواج وبعد املرأة، إىل الرجل يسعى الزواج قبل •

بالعيوب يكون وقلما الزواج، قبل املرأة فيه تراها التي باملزايا الرجل يكون قلَّما •
الزواج. بعد فيه تراها التي

ال الغربية البالد ويف الزواج، قبل امرأته الزوج يرى ال الرشقية البالد بعض يف •
بعده! يراها

كما القديمة» «الدقة بنات من واملحدثني املحدثات تهكم الزوجيات بهذه ويلحق
املقارنة: هذه أمثال ومنه «البلدية»، باللغة مرص يف يقال

احمرت! إذا تخجل العرصية وبنتها خجلت، إذا تحمر القديمة الدقة من البنت •
الشابات جماعة عند وتقف املدينة إىل تذهب كانت القديمة الدقة من والبنت •

يشء! عند تقف وال املدينة إىل تذهب فإنها العرصية بنتها أما املسيحيات،
وأما الرشاب، عليها عرض إذا باإلهانة تشعر كانت القديمة الدقة من والبنت •

اإلهانة. فتبلع العرصية بنتها
العرصية بنتها ولكن فتاها، يد تناول تجرسعىل ال كانت القديمة الدقة من والبنت •

تركها. عىل تجرس ال
عني له العرصي ابنه ولكن للحسابات، يصلح رأس له القديمة الدقة من والرجل •

إليها! تنظر

يخرتعونها التي الحكمة إليه ينسبون مشهور إنسان تسمية عىل يصطلحون وهم
السامعون يعلم الذي الكالم إسناد عند الراوي» «قال الرشقيني قول قبيل من لساعتها

مخرتعوه. أنهم
كونفشيوس. الصني حكيم واملدَّعى الصادق لإلسناد املختارين الحكماء هؤالء وأشهر
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يصطدم واحدة بيد يسوق الذي «الرجل كونفشيوس: قال املزعوم، كالمه فمن
بالكنيسة.»

معه يخارصامرأة واحدة بيد يسوق الذي الرجل ألن الزواج؛ خطر بذلك يعنون وهم
األخرى. باليد سيارة يف

الذي الرجل تحذر مستقبل لها التي «الفتاة كونفشيوس: قال املزعوم، كالمه ومن
ماٍض.» له

مستواها!» يف ليس املصعد عىل املرأة يغازل الذي «الرجل كالمه: ومن
الحديث العربي الزجل يف يسمى ما يشبه الذي الفارغ املزاح رضب األضاحيك ومن

املجنون. بالدور
بفالو؟» بلدة يف أرك «ألم محدثه: السائل يسأل
البلدة.» تلك إىل قط أذهب «لم محدثه: فيجيبه

أنا!» «وال فيقول: السائل ويعود
املنوال: هذا عىل اثنني بني الحوار ويجري

تصنع؟ ماذا –
ضائعة. ورقة عن أبحث –

منك؟ سقطت أين –
والثالثني. الثامن الشارع يف –
األربعني! الشارع يف لكننا –

نور! هنا ولكن ذلك، أعلم نعم، –
األضاحيك: هذه يف محسوبة درسها منها «يفلت» التي والحكمة

فيقول الذئب، فأكله أمه كالم يسمع لم الذي الَحَمل قصة األطفال عىل املدرسة تقص
نحن!» أكلناه كالمها سمع الذي «والَحَمل خبث: يف أو براءة يف األطفال أحد
الدودة.» يلتقط املبكر العصفور «إن الصغار: لتالميذه املدرس يقول أو

العصفور!» يلتقطها املبكرة «والدودة أحدهم: فيقول
الذي العربي للقارئ غريبة تبدو ال «التقسيمات» هذه أن هنا نالحظ أن املفيد ومن
يف وشواهده وأمثلته بتعريفاته مقرر منها الكثري ألن والبديع؛ واملعاني البيان بعلوم أَلمَّ
التورية يعرف وهو إال اإلملام بعض البالغة بعلوم أَلمَّ عربي قارئ من وما العلوم، تلك
وتجاهل الذم، يشبه بما املدح وتأكيد الجد، به يراد الذي والهزل واملشاكلة واملقابلة
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والتشبيه الظاهر، مقتىض خالف عىل الكالم وإخراج اإلظهار، مقام يف واإلضمار العارف،
والتحريف والكناية والتغليب، وااللتفات والقلب والوصل، والفصل واملفروق، امللفوف

والتصحيف.
اللغوية الصناعة كتب من يألف كما لغته، بالغة من العربي للقارئ مألوف هذا كل
يحسب الذي واللحن السائر واملثل واألوابد والفرائد الكلم جوامع يف القول محكم جميًعا

والتعمية. اإليهام أو الرمز رضوب من تحسب التي واأللغاز األلغاز، من
املصطلح الفكاهة رضوب عىل والتعريفات التقسيمات هذه نطلق أن نشأ لم أننا إال
وضعت اللغوية الصناعة مصطلحات ألن إليها؛ وما الصحفية بالكتابة املشتغلني بني عليها
عند الحديثة املصطلحات هذه توضع ولم ومعانيها، البالغة درجات لتمييز العرب لغة يف
الصحافة مادة من وموضوع موضوع بني للتفرقة وضعت وإنما ذلك من ليشء الغربيني

الفكاهية.
العربية، البالغة علوم وبنيمصطلحات الحديثة املصطلحات بنيهذه يباعد آخر وأمر
بعد تبلغ ولم األوىل، فجاجتها عىل تزل لم األضاحيك لفنون الحديثة املصطلحات أن وذاك
والبيان، واملعاني البديع علوم يف نظائرها مبلغ والشواهد والتعريفات األسماء يف الدقة من
بحكم إال بينها التعريف يتم فال وأثره، الشعور مصدر يف التفاقه بعضها يختلط وقد
وال العابرة، والنظرة باإلشارة وأجزاءه مواده يعرفون واحد بعمل املشتغلني بني العادة

النفسانية. أو املنطقية بالفواصل بينها الحدود يقيموا أن يلزم
عنده نتوقف أن —جدير العادة بحكم ولو الفكاهات— عناوين االختالفبني أن عىل
املوضوعات أصول يف اختالف إىل ترجع التي والتقسيمات التعريفات من يليه ما وننظر
وضحكة ضحكة بني فيه نميز الذي الوقت يأتي وسوف الشعور، طبيعة يف اختالف أو
الشعور عىل نقرصاألمر وال والتفسري الفهم تمييز بذلك ونعني وكلمة، كلمة بني نميز كما
آباؤنا كان كما مختلفات ضحكات بني بشعورنا نميز اآلن فإننا النفسانية، والتلبية
يعنيه ما هذا وليس ونفس، نفس بني والتلبية الشعور بتبادل بينها يميزون وأجدادنا
من قصدوا سواء العرصية، الدراسات يف واملضحكات الفكاهات أفانني بني التمييز طالب
يميزوا أن واحد حانوت يف للعاملني يتيرس كما فيه املشرتكني بني العمل تيسري التمييز هذا
هذا من قصدوا أو الصندوق، عىل منقوشة عالمة أو الرف عىل مرقوم بحرف أنواعه
املضحكات تصدر حيث البرشية، النفس يف املتعمقة الشعور ينابيع إىل ينفذوا أن التمييز
نفوسنا نفهم أننا نزعم أن لنا ينبغي وما واملألوفات، الغرائب أسباب وتكمن واملبكيات
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أو األلفة موقع منها يقع وما يبكيها وما يضحكها ما بني الفرق نجهل ونحن فهمها حق
األعماق. أعمق يف الغرابة موقع

ومعانيه. بواعثه يف للجد منافيًا باالستخفاف مغريًا «الضحك» اسم كان وربما
يعرفنا كما بنفوسنا يعرفنا الذي الجد كأصدق جدٌّ الضحك أسباب عن البحث ولكن
ال ألننا التعليل؛ يسريَ «املحزن» األمر كان ربما بل املحزنات، وأفدح العظائم أعظم بها
وربما واإلصابة، الرضر وكراهة السالمة حب إىل يرجع أنه علينا يخفى وال فيه نحار
وبعض العليا الحيوانات بني باملحزنات الشعور يف رشكاء — اآلدميني نحن — لنا كان
أما مكروه. وكل ألم لكل الجسداني الفعل رد بمثابة عندها الحزن ألن الدنيا؛ الحيوانات
ويتفرع يتشعب الذي الضحك سيما وال املنزلة، بهذه التفسري سهولة من فليس الضحك
يلتبس حتى — األسماء يف بينها التفرقة مع — تتقارب أو النفس من مصادره وتتباعد

بعنوان. وعنوان بموضوع منها موضوع
الحيوانات من حيوان فيها يشاركه وال اإلنسان بها يختص نفسية عوارض هذه
من البدائية القبائل أن البرشية األجناس علماء من الكثريون يعتقد بل العليا، أو السفىل
تشاهد ال اإلنسانية سلم يف املرتقية الظاهرة هذه وأن الضحك، تدرك وال تضحك ال الناس
أو املقرور ضحكة كأنها اإلرادة، حيز يف تدخل ال التي العصبية بعوارض إال الهمج بني
الهمج بني تُشاهد ال العوارضاملرضية تشبه التي الضحكات هذه وحتى املتشنج، ضحكة
من والتخبط فهي القليلة، كلماتهم من بكلمة ويسمونها إليها يلتفتون تجعلهم كثرة عىل

سواء. عندهم الرصع
وال بعيد، عهد منذ وأسبابه الضحك إىل النظر يف الجد غاية الفالسفة يِجدُّ جرم ال

واآلداب. للفنون ونقاد واجتماعيني نفسانيني بني الدراسة هذه يف وغًدا اليوم يجدُّون
بهذه كلها اإلنسانية نعرِّف أن ونريد «جحا» نعرف أن نريد الرسالة هذه يف ونحن

املعرفة.

الحياة من بموضعه جحا وضع يف لنا مفيًدا التعريفات من تقدم ما بعض كان وربما
هذه بعض فإن قبيل، وكل عنرص وكل حقبة وكل مجتمع كل يف كانت حيث اإلنسانية؛
كما تضحك التي البيئات من بيئة يف املجهول بالغريب ليس «جحا» أن يرينا التعريفات
تقدمت التي األمثلة وبعض نستغرب، ما وبوادره جحا نوادر من وتستغرب نضحك،
العالمات إحدى وهذه إليه، ينسب ما معدنها يف تخالف فال جحا، إىل ننسبها أن نستطيع
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معاني الناس لجميع يؤدي كاللغة فهو اإلنسان، بني بني اللغة مرسى الضحك رسيان عىل
ووطن وطن بني يختلف كاللغة وهو واألجناس، املنازل تباعد عىل بها يتقاربون مشرتكة
بلسان املتكلمني بني التعبري مناهج يف وقائل قائل بني يختلف كما وجنس، جنس وبني

واحدة. أرسة يف واحد
ونعرف اختالف، بغري عامة الناس يضحك ملاذا نعرف حني ا حقٍّ «جحا» وسنعرف

إنسان. دون إنسان ومن يشء، دون يشء من خاصة يضحكون ملاذا
يضحكون أجمعني الناس ألن أجمعني؛ الناس «جحا» ولكنه واحًدا، «جحا» وسنجد
ألن الواحد؛ كالوطن تحسب متشابهة مواطن أو واحد موطن غري يف يظهر لم وإن منه
الضحك أسباب بعد يفهم ولم السنني آالف ضحك ولعله كان، حيث ضاحك حيوان اإلنسان

ويفهمه. فهمه ما مقدار — بعد — وسنرى جليتها، عىل
نتلقى كيف الضحك من فنتعلم باطلة، أو صحيحة وهي بعضها من وسنضحك

األسباب. تلكم

22



الثاني الفصل

نضحك؟ ملاذا

إذا بها متعته تتم وبعضهم بها، يستمتعون ملاذا يعنيهم وال املتعة يحبون الناس بعض
أسبابها. عرف

األصيل أنباء املنزل إىل «تترسب سارة: قصة من وهمام سارة عن الكالم يف قلت
يلعبان أو األغاني، بعض يسمعان أو فيقرآن األيام، معظم يف باملشاهدة ال باالستقراء
وأشدها األلعاب أصح أنها همام ويعتقد سارة، تحذقها لعبة وهي قليًال، الدومينة
بعد مكشوف فيهما يشء وكل الحيلة، عىل يعوالن والضامة طرنج فالشِّ للحياة؛ مطابقة
إما والورق ذلك، بعد مكشوف فيه يشء وكل والذكاء، املصادفة عىل يعول والنَّرد ذلك،
للمصادفة، حساب ففيها الدومينة أما … الحياة رصاع يشبه قلما رصاع وإما مصادفة
للغيب حساب وفيها للظنون، حساب وفيها لليقني، حساب وفيها للتدبري، حساب وفيها
هو يجهله أو خصمك ويعرفه أنت تجهله الذي والغيب وخصمك، أنت تجهله الذي
هواك، عىل تتحرك أن تمنعك قوانني ولها يشاء، من كل يعرفه الذي وللعيان أنت، وتعرفه

يديك. يف ما بني الخيار تمنحك حرية ولها
السادسة أو الخامسة للمرة الدومينة فلسفة رشح استعادته بعدما يوًما، سارة قالت

فلسفة؟ له تكون أن إال بيشء تستمتع أََوال السابعة: أو
كما فلسفته عن ألبحث وإنني فلسفته، عن أبحث ثم باليشء أستمتع أنا بل ال، قال:
ال النفس من جانب يبقى ال كي ولهواته، فمه جوانب جميع يف الكأس الشارب يجيل

«… معناه وأستقيص فيه وأفكر وأذكره وأعمله فأحسه متاعه، من نصيبه يأخذ
الخليقة، هذه يف هماًما أُشبه إنني الضحك: أسباب عن البحث صدد يف وأقول
البحث يف ذلك عىل جريت وإنني أفهمه، ما أحس وأن أحسه ما أفهم أن أحب وإنني
عرشة الخامسة بني واألفكار الخواطر وتدوين الكتابة بدأت منذ الضحك أسباب عن



املضحك الضاحك جحا

من اعتقدته بما مررت إذا ألنني بصدده؛ نحن فيما العادة هذه أذكر ولهذا والعرشين،
اليوم؛ والتجربة واملطالعة النظر خالل ويف العرشين، وبعد العرشين قبل الضحك أسباب
النتيجة. إىل والوصول والتتبع املقارنة عىل تعني طبيعية أطوار يف األسباب بهذه تدرجت
وتعليقاتي، خواطري فيها ن أدوِّ يومية مفكرة عرشة السادسة نحو يف يل كانت
من كثريًا الطبع عند منها وحذفت اليومية»، «خالصة باسم ذلك بعد جمعتها

اآلن. أذكره ال الخواطر بتلك ترتبط التي الخصوصيات
املطبوعة، بالنسخة فيها بقي مما أكثر املضحكات عن فيها كتبت قد وأحسبني
الصفحة يف املعنى بهذا وقلت الضحك، من أكثر املضحكات أن فيها الحظت ولكنني

املطبوعة: النسخة من عرشة السادسة

هم الضحك صناعة يحسنون الذين ولكن بالقليلة، ليست املضحكات إن
لنغرب موليري أمثال من الرجل عن نفتش أن الرضوري من فليس القليلون،
ويف للنقص، موطنًا ونعارشهم نراهم الذين من رجل كل يف فإن الضحك؛ يف
مغموًرا كان ولو — البال الناعم والوادع والتصنُّع. للكلفة موضًعا عمل كل
من والرياء الغرور مواطن إىل يفطن كيف يعرف الذي الرجل ذلك — بالشقاء

عينيه. يفتح دام ما فمه يطبق ال فإنه اإلنسان، أعمال

التي والكلفة والغرور واالدعاء النقص بمالحظة الضحك أسباب أقرن كنت وهنا
إليها. يلتفت ملن واضحة وهي الحقيقة، عن الناس يخدع أن صاحبها يحاول

يف أجد ولكنني واملفكرات، الخواطر طبع عند الرتتيب تحريت أنني أذكر وال
عدة «للضحك إن أقول: وفيها الضحك، عن الخاطرة هذه واألربعني الثالثة الصفحة
كمالها من نحسه بما إما بأنفسنا، االغتباط هو واحد محور حول يدور أكثرها أسباب،

«… سوانا عن نكشفه الذي النقص من بسالمتنا أو
التي األحوال يف يضحك فهو برجحانه رسوًرا إال يضحك ال اإلنسان كان «وملا
ترصف من يضحك ليس املكانة املعروف فالرجل محدود؛ غري معروف فيها رجحانه
ليباهي طبقة أهل من يسخر كان إذا إال ذاته، يف مضحًكا كان وإن الوضيع الصعلوك

ببالده.» ليباهي بالد أهل من أو بطبقته
ملوك كان فلما … وحده يناله ال االستهزاء كان إذا نفسه من اإلنسان يضحك «وقد
أنهم واثقون وهم فيينا يف ١٨١٥ سنة يف مجتمعني وقوادها وُسوَّاسها وأمراؤها أوروبا
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من درسه ما ويعيدون أفسده ما يصلحون جلسوا وقد بونابرت عىل الشبكة أحكموا
ثانية عاد قد وأنه ألبا جزيرة من أفلت قد الرجل أن املجلس يف أُعلن أوروبا؛ معالم
يقول كأنما عالية طويلة ضحكة لهم ارتفعت ثم هنيهة فوجموا فرنسا، عىل إمرباطوًرا

جميًعا.» بنا عبث بل وحدي، بي يعبث لم الكورسيكي هذا إن منهم: كل
«يبكي اإلنسان إن فيها: قلت البكاء عن خاطرة الضحك عن الخاطرة هذه وييل
فيه، املداجاة إىل سبيل ال ظهوًرا والعجز النقص به يظهر حني يبكي له: يضحك ما لغري
والقوة الحول من تجرده له ويتحقق التام بالقهر لديها يشعر التي املواضع يف يبكي

حيالها.»
يكون أن يريد ال كأنه باهلل. إال قوة وال حول ال متمثًال: املسلم يقول املواضع تلك «يف
وطوله، حوله أمام الضعف يف وذليلهم عزيزهم الناس يتساوى الذي هللا أمام إال ضعيًفا
يفيد ال البكاء عدم أن عىل … اقتداًرا أقلهم ألنهم بكاء الناس أكثر املستضعفون واألطفال
عن يرتفع من واألبهة املظاهر أصحاب من فإن املصاب، دفع عىل القدرة األحيان أكثر يف
باالنقهار اإلقرار يأبون كأنهم الفادحة الفجائع يف حتى والسكون الجلد ويتكلف البكاء

حال.» كل عىل

نقيضان والبكاء الضحك

يضحك ما لغري يبكي اإلنسان وأن نقيضان، والبكاء الضحك أن حسبت الخاطرة هذه يف
اإلنسان اغتبط فإذا نقيضها، أو بالنفس الغبطة عىل مًعا والبكاء الضحك ومدار له،

بكى. والنقص باملهانة شعر وإذا ضحك، بنفسه
ال يشء كل يضحكنا ال نحن إذ نواحيها؛ جميع يف بالصحيحة املقابلة هذه وليست

الطيب: أبو يقول كما ومبكيًا مضحًكا اليشء يكون وقد يبكينا،

ك��ال��ب��ك��ا ض��ح��ك ول��ك��ن��ه ال��م��ض��ح��ك��ات م��ن ب��م��ص��ر ذا وك��م

السابق، الفصل يف قدمنا كما الحاالت من كثري عن تعرب لغٌة الضحك أن واألصح
«إنني وغريه: بريون الشاعر قال وقد حالة، كل يف البكاء يقابله أن الالزم من وليس
األحوال، بعض يف البكاء من بدل الضحك إن يقولون كأنما أبكي.» ال لكي أضحك
والسكون الجلد يتكلفون الناس بعض إن الخاطرة تلك يف قولنا بعيد من هذا ويشبه

باالنقهار. اإلقرار يأبون كأنهم الفادحة، الفجائع يف حتى
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يتكلف وال ا حقٍّ يضحك يبكي» ال «لكي يضحك الذي ألن بعيد؛ شبه إنه ونقول
ألنه أو غريه، يكشفه ليس ما أسبابه من يكشف ألنه الضحك عىل يقدر بل الجلد،
من أوسع ألسباب ضاحك فهو حدودها، أضيق يف يحرصها وال املسألة إىل النظر يوسع

األسباب. وتلك األسباب هذه تتناقض لم وإن غريه، تُبكي التي األسباب
السادسة الصفحة يف كلمة الضحك عن اليومية خالصة يف دونته ما آخر كان وقد
باملضحكات الشعور يف شأن لها الذهن يف االستحضار قوة أن فحواها والثمانني،
أمًرا يستحرض أن االستحضار قوة به تبلغ من الرسيع الخاطر هذا أهل «فمن وغريها،

«… الحني ذلك يف فعًال له وقع قد األمر كان كما يبكي أو فيضحك مىض
الضعفاء اخرتعها حيلة إذن ليست «الرحمة إن أقول: الخاطرة هذه ختام ويف
فيها والفرق اإلنسان، طبائع من طبيعة ولكنها النيتشيون، افرتض كما ملصلحتهم
الشبيه يأخذ تركيبه الرتقاء اإلنسان فذهن ودماغ، دماغ بني فرق الحيوان وبني بينه

الحيوان.» إليه يصل لم ما وذلك بالشبيه،
إنسانية ملكة واملحزنات باملضحكات الشعور أن مجموعها يف اآلراء هذه وفحوى
بالتعاطف ويحس املشابهة يدرك ألنه الحيوانات؛ يف توجد ولم اإلنسان يف ُوِجدت

بعيد. أو قريب من الخواطر ويستدعي

السخرية ملكة

سنة اليومية» «خالصة طبع تلت التي الفرتة خالل اآلراء هذه تطور أحيص ولست
.١٩١٢

الضحك أسباب عن القول فيه أبسط يشء كتابة إىل الفرتة هذه خالل أقصد ولم
إليه، تُمتُّ مسألة عىل التعقيب استدعاه كلما املوضوع عىل أعود كنت وإنما عمومه، يف
البرشي العزيز عبد األستاذ تأليف من املرآة» «يف الفكاهية والصور العالء أبي كسخرية

هللا. رحمه
اإلنسان؟ يسخر لَم سائًال: املعري عند ْخر السَّ ملكة عن القول فابتدأت

وينظر فيبتسم، الناس دعاوى من الكذب مواطن إىل ينظر «إنه قائًال: أجبت ثم
وذاك العبث، هو وهذا فيبتسم، طائل غري يف أنفسهم وإعناتهم الطمع يف لجاجهم إىل

الغرور.» هو
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ما وكل كافة، أبوابه جماع هما بل السخر، أبواب من بابان والغرور «فالعبث
العبث، رضوب من رضب أو الغرور ألوان من لون هو فإنما الناس أعمال من أضحك
غري يف السعي هو والعبث قدره، اإلنسان تجاوز هو الغرور فإن يلتقيان، ما وكثريًا
لطوره.» منه وتعدٍّ بنفسه املرء من اغرتاٍر عن إال األحيان أكثر يف هذا يكون وال جدوى،
الضحك مادة والعبث الغرور أن يعلمون فهم بالبداهة، ذلك يعلمون «والناس
يوم كل ذلك ويجربون واألقوال، األعمال من مضحك كل منها يتفرع التي وجرثومته
عىل الصغري البنه كفه الرجل يقبض أطفالهم، لقوة وامتحانهم لصغارهم مداعباتهم يف
فيجاهد فتحها، عىل قوي هو إذا فيها يجد ما بكل ويعده يفتحها بأن فيأخذه يشء، غري
أصبًعا ويرفع ويعتدل، ويلتوي ويحتد، ويشتد ويقعد، يقوم يجاهد: ما ذلك يف الطفل
امللق إىل فريكن الجهد ويعييه أخرى، مرة فأطبق عاد قد رفعه الذي فإذا أصبع، بعد
يغلبه أو وقًرسا عنوة أباه يغلب أن عىل قادًرا نفسه يحسب هذا كل يف وهو والخديعة،

الغرور.» هو وهذا ومكًرا، خديعة
أجهده الذي العناء بذلك وإذا خاوية هي فإذا فيفتحها القبضة تلك تلني «ثم
وتعجبنا الطفولة تضحكنا وذاك هذا ومن العبث، هو وهذا سدى، ذهب قد وبهره
غري يشء الكبار من يضحكنا هل ولكن ولهًوا، تسلية ونتخذها وكربياؤها غرارتها
الصبيانية اللعبة هذه من مكربة صورة إال التمثيل ومساخر الحياة مهازل وهل هذا؟

البسيطة.» السذاجة هذه من مركَّبة وسذاجة
رسالة كصاحب رجًال أجدر فما الدعابة، وأصل السخر معدن هذا كان وإذا
إنه السخر! غري الحياة يف عمل له يكون أال أجدره ما بل ساخًرا! يكون أن الغفران
دعاوى من دعوى من فما وسعت، بما الدنيا عليه وهانت جمعاء، بالحياة استخف رجل
تقديره يف تنتهي ال الناس غايات من غاية من وما اعتقاده، يف الغرور عن تتنزه الناس
تلك بمثل األقدار من متعلق عابث وكلهم مغرور كلهم ظاهرة؛ وخديعة فارغ عبث إىل
أنه وهمه يف خطر أو فضها إذا حتى … منها أصبًعا يفض أن يعييه التي القبضة
عن يختلف ليس بما سخية الفراغ يشبه بما مألى وجدها أو شيئًا، ثَمَّ يجد لم فضها

يصيب: ال سالح ومتقلد تنجع ال عدة محتقب وكلهم … الحرمان

وت��س��خ��ر ت��ل��ه��و واألق��دار ال��ح��رب إل��ى ص��ارًم��ا ال��س��ي��ف ي��ح��م��ل َك��م��يٍّ ورب
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ألعله يغنم؟ عساه فماذا وسلم، وظفر وقاتل الصارم بسيفه وصل َهبُْه بل ال،
فلعمر — يكون أن وقلَّ — ذاك كان إن … مملكة؟ عرش لعله أو األفواه؟ عىل الثناء

والسمعة؟ الثناء قصارى ما العالء أبي

ح��م��ده أو ُش��يِّ��ع ب��ذم��ه ل��ح��ده ف��ي ال��م��ي��ت ي��ب��ال��ي وم��ا

جيل من األرض هذه عىل غرب فلكم واألقيال؟ امللوك وما والدول؟ العروش وما
طويل. عريض وملك أثيل مجد من وزال

ال��ث��رى ف��ي ع��ن��ص��ر إل��ى ف��ع��اد م��ن��ب��ٍر ع��ن ال��ق��ي��ل ن��زل وك��م
ب��ال��ع��را م��م��ل��ك��ة وخ��لَّ��َف ع��اريً��ا م��ل��ك��ه م��ن وأُخ��رج

فإذا األمور تتشابه فهكذا األضداد؟ تزاحم من يضحك القرب أن نسينا وهل …
كالعيان! الحلم وإذا كالجد الهزل

ن��اد ك��ل ف��ي ال��ب��ش��ي��ر ب��ص��وت ـ��س ق��ي��ـ إذا ال��ن��ع��يِّ ص��وت وش��ب��ي��ٌه

كالضالل. والهدى كالباطل والحق كالجهل العلم هو يشء، ككل يشء كل هو بل ال،

ك��ال��ط��ه��ر ف��ال��ن��ج��اس��ة ��ا ح��قٍّ ك��ان ف��إن ال��ب��ل��ى ي��درك��ه��ا األف��الك زع��م��وا وق��د

التدبري يف اجتهاده وما يحفل؟ يشء وبأي نفسه؟ اإلنسان يزعج إذن فعالَم
ونسكن ونسعى عبثًا، ونشقى لنسعد أننا إال سيكون؟ بما كان ما وتغيري والتقدير
يف بنا يهتف هاتف كله ذلك وراء ومن عبثًا، ونضحك ونبكي عبثًا، ونقنط ونرجو عبثًا،

رحمة: وال رفق غري

األق��دار ف��ت��ض��ح��ك وت��ق��دِّرون دائ��ر ال��م��ح��رك وال��ف��ل��ك ت��ق��ف��ون

28



نضحك؟ ملاذا

النكتة مرد

كتابته وبعد سنة، عرشة بإحدى اليومية خالصة طبع بعد الفصل هذا كتابة كانت
مقدمته: يف يقول الذي البرشي لألستاذ املرآة» «يف كتاب عىل عقبت سنوات بأربع

تزييفها، أو مقدماته إحدى بإهدار املنطقي القياس يف خلل إىل النكتة مرد إن
املستقيم. املنطق حكم يف به تتصل ال بما ونحوها التورية بحكم بوصلها أو
القياس مقدمات استقامت لو العقل إليه يؤدي ما غري عىل النتيجة فتخرج
من رضب بهذا فالنكتة والطرب، الضحك ويثري العجب يبعث الذي وهذا …
محكمة تكن لم إذا النكتة أن كذلك عنك يعزب وال البديع، رضوب أحىل
خرجت فهم؛ ودقة فطنة إىل إدراكها يف يحتاج بحيث التزييف متقنة التلفيق

الكالم. مساغ يف لها طعم ال مليخة باردة

أجزاء من واحد جزء يف صواب عىل أنه البرشي األستاذ مقدمة عىل تعقيبي وكان
التزييف وإن مضحك املنطقي القياس يف الخلل إن فيه يقول الذي وهو التعريف، هذا
فهو فيه الصواب غري عىل نراه الذي الجزء أما السخرية، دواعي من داعية والتلفيق
النكتة اشتمال ألن والتزييف؛ التلفيق عىل أو الخلل عىل تشتمل التي هي النكتة إن قوله
النكتة أن نحن نظنه والذي واملجانة، بالهذر ويلحقها يسقطها القياس يف خلل عىل
التي العقول سخافة عىل وتطلعنا امللفقة الدعوى وتهتك الخلل تفضح ألنها تضحكنا
وهي الصحيح املنطق هي النكتة تكون ثم ومن حجتها، تطرد وال تفكريها يستقيم ال

الجدال. معرض يف بالرباهني يرجح الذي الربهان وهي املفحمة الحجة
املفصل القياس يضحكنا وال الرسيعة النكتة تضحكنا وملاذا سائل: يسأل وقد …»
خري وهو للضحك سبنرس هربرت تعليل يف يوجد قد هذا فجواب املبسوطة؟! والفضيحة
الجسدية الضحك حركة تعليل إال هنا نقصد وال املعارصين، كتب يف عليه وقفنا تعليل
لتفسري صالح رجيح مثًال برجسون يذكره الذي السبب فإن الضحك؛ أسباب تعليل ال
ترصف كل من نضحك أننا إىل فيه يذهب الذي رأيه ونعني املضحكات، علل من كثري
علة التماس إن نقول هذا مع ونحن التفكري، من الخايل اآليل الترصف يشبه اإلنسان يف
واحًدا اسمه كان وإن الضحك ألن صائب؛ رأي إىل يؤدي ال خطأ الضحك لجميع واحدة

واحد.» سبب له يكون حتى واحدة بظاهرة ليس أنه إال
من ينشأ عنده الضحك إن فنقول: االستطراد هذا بعد سبنرس رأي إىل «ونعود
أن النفسيات يف املقرر من فإن العضالت، إىل األعصاب من فجأة اإلحساس تحول
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حركة يف عليها فظهر العضالت إىل تجاوزها األعصاب عىل وألحف اشتد إذا اإلحساس
تحول فجأة طريقه يف اإلحساس حبس فإذا واشتداده، قوته حسب عىل رقيقة أو عنيفة
الوجه عضالت وهي تأثًرا وأرسعها حركة العضالت أسهل إىل األعصاب من إرادتنا بغري
أو بالقهقهة أو بالضحك أو باالبتسام فتتحرك والرئتني، العنق عضالت ثم والشفتني
عىل والدليل كله. الجسم عضالت له وتهتز الضحك يغلبه من عند واالختالج بالوقوف
املوحي كان أيٍّا العضل إىل العصب من وتحول اإلحساس غلبنا إذا نضحك أننا ذلك
يفرج التي الهستريية الضحكة ونضحك واأللم الغيظ من فنضحك عليه، والباعث به
اإلحساس ضغط من يشء بنقل عنها يخفف كأنما املكظومة أعصابه عن املكروب بها
العضلية، الحركة إىل اإلحساس من فجأة االنتقال هو فالضحك العضالت، إىل عليها
انتظار عن وتعجله مرتقبة غري بحالة التفكري تفاجئ ألنها تضحكنا الرسيعة والنكتة
منظر للمضحكات سبنرس أوردها التي األمثلة ومن املألوف. املمهد طريقها يف النتيجة
يميش هنا النظارة فإحساس … يتناجيان حبيبني بني فجأة املرسح عىل يظهر جدي
هذه إىل الذهن ويوجه له املناسبة نهايته إىل فيه يميش أن وينتظر الغزل طريق يف
ويتحول موضعه يف يحتبس حتى املرسح عىل الجدي يلمح أن يلبث ال ولكنه الناحية،
وتحدث العضالت إىل األعصاب من اإلحساس فيندفع أخرى، ناحية إىل انتظار غري عىل
من يشء نكتة كل ويف … والرئتان الفم بها يختلج حني الضحك نسميها التي الحركة
يف ويتلخص الحسبان يف ليس بما املفاجأة عن ينجم سبنرس، له مثَّل الذي التحول هذا
منه.» املضحوك اليشء من نظرة ألول الذهن إىل تبدر التي النتيجة غري نتيجة إظهار

واضطراب املختلفة األقيسة فساد لنا تظهر التي الحجة هي الصادقة «فالنكتة
تفيد التي النكات هي وهذه مقدماتها، عىل وتلتوي موضعها غري يف تأتي التي النتيجة
وشحذ الرسيع التفكري عىل املرانة من رضب ألنها الذهن وتفيد عنها، ح تروِّ ألنها النفس
من خري الفهم حق الطالب يفهمها واحدة وَلنُكتة السديد. املنطق عىل له وتقويم للفهم

الدليل.» يفقه وال القياس يحسن ال وهو ويعيدها يقرؤها املنطق يف درس مائة
يناقض قد كثرية ملكات عىل نكاتهم يف يعتمدون املضحكة األوصاف «وُكتاب
ملكة عىل يعتمد من فمنهم واحد، لكاتب ملكتان منها يجتمع ال وقد بعًضا، بعضها
واملرارة، الجد من يشء يصحبه وقد الفروق، وإدراك الذكاء إىل يحتاج وهو السخر
إىل الغالب يف مرجعه الطبيعة يف مرح إىل تحتاج وهي الدعابة عىل يعتمد من ومنهم
جهل عن ينشأ خلق وهو الهزل عىل يعتمد من ومنهم والتعليم، الدرس إىل ال املزاج
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عىل يعتمد من ومنهم الخطوب، جالئل يف الضحك يستحل وقد األشياء، عظائم بتقدير
عن الشفيق الوالد يرىض كما ويضحكه الناس نقائص عن اإلنسان يريض وهو العطف
وهي العطف، يمازجها السخر ملكة وأعالها امللكات هذه وخري الصغري، وليده جهل
عبقرية عن واألذواق النفوس وتثقيف الحياة تجميل عىل اقتدارها يف تقل ال عبقرية

والتلحني.» الشعر وعبقرية الفلسفة
أن (١٩٢٧ سنة (يف النكتة عن املتقدم الفصل كتابة بعد مرة غري يل َعنَّ وقد
التي األحاسيس مصادر عن البحث منادح فيه أبسط واٍف كتاب تصنيف عىل أتوفر
باملقدس واإلحساس بالجالل واإلحساس بالجمال كاإلحساس واآلداب بالفنون تمتزج
الوقت وجدت ولكنني أنواعه، عىل باملضحك واإلحساس Pretty باملليح واإلحساس
العربية اللغة يف وجدته مسالكه، وصعوبة لضخامته البحث هذا استيعاب عن يضيق
ملسته ما أهم وكان حني، إىل حني من متفرًقا املوضوع هذا أملس فجعلت اللغات، وسائر
إليه يلجأ ما منها يكون إذ النية؛ حيث من السخرية أقسام وتوضيح الفكاهة مسألة يف
منها ويكون وبقائها، وجودها إىل مسرتيًحا اإلنسانية العيوب عن يفتش كأنه الساخر
ويفرط فيها ويبالغ ولده عيوب يعرف الذي كاألب مضطرٍّا آسًفا الساخر إليه يلجأ ما
الفالح له يرجو من أول الواقع يف وهو يرجى، وال يفلح ال إنه له فيقول التأنيب يف

العيوب. تلك يف ظنه يكذب لو ويتمنى
فيها، وبرجسون سبنرس ورأي النكتة عىل الكالم يف وقفت حيث بالبحث ووقفت
خربائه آراء عىل واطالًعا باملوضوع عناية به أقف ولم كتابة البحث يف وقفت أنني وأعني
هذه وتواريخ الخرباء آراء استيعاب يف توسعت كلما وكنت بفنونه، االختصاص وذوي
أو للمبكي مقابًال األمر ألول فهمته كما «املضحك» فهم أن يل بدا أوائلها من البحوث
وعرشين أربعة قبل عنه تكلموا الذين الفالسفة فإن البحوث، لهذه طبيعية بداءة املحزن
أو للكوميدية مقابلة املأساة أو الرتاجيدية فوضعوا النقطة، هذه من تحركوا إنما قرنًا
جميًعا والعبث الهزل ضموا كما املأساة تعريف يف جميًعا والبكاء الجد وضموا املهزلة،
من كل بهما واقتدى بعد، من أرسطو وفعل أفالطون فعل وكذلك املهزلة، تعريف يف
هذه جميع يف والبالغة الخطابة قواعد مع عامة والشعر املرسح فنون لتحليل تصدى

األغراض.
الضحك بني االسمية املقابلة عليه تغلب الذي النحو هذا عىل املضحكات فهم يبدأ
كل يف البكاء يقابلها ال التي األفانني منه وتلوح ويتشعب الضحك يتفرع ثم والبكاء،

الحاالت. بعض يف منها ويحسب فيها يدخل بل حالة،
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الضاحك والفيلسوف الباكي الفيلسوف

تاريخ يف لهما السابقني من ننىس ال وأرسطو أفالطون آراء تلخيص يف نأخذ أن وقبل
من وشاهًدا الضحك مواد من مادة كالهما كان متناقضني اسمني اليونانية الفلسفة
هريقليطس الفيلسوف وهما وتقسيماته، بتعريفاته املعنيون يسوقها التي الشواهد
الذي القرن يف املولود ديمقريطس والفيلسوف امليالد، قبل السادس القرن يف املولود

يليه.
له ترقأ ال البكاء دائم كان زعموا كما ألنه الباكي؛ بالفيلسوف يلقب كان فاألول
يف يصنعون وما صنعوا ما سوء قومه عىل ناعيًا يزال وال ثغر، له يبتسم وال عني

والخاصة. العامة أمورهم
يكف ال الضحك دائم كان زعموا كما ألنه الضاحك؛ بالفيلسوف ب يَلقَّ كان والثاني

هان. أو جلَّ الخطوب من خطب يكرثه وال القهقهة أو االبتسام عن
العجب من أعظم لهريقليطس العجب إن الساخر الالتيني الشاعر جوفنان قال وقد
العجب وأما يريده، أحد عىل يشق ال — متكلًفا أو صحيًحا — الضحك دوام فإن لزميله،
ا جدٍّ ويحزن الدموع، من ينضب ال معينًا عينيه يف يجد الذي الفيلسوف ذلك فمن كله

الناس. مع وجد حيثما ولهًوا تمثيًال الحزن يتكلف أو
وأكاذيبه. حقائقه يف البحث ومعارض الضحك بشواهد «مزدحمة» كلها والقصة

إليه؟ الناظرين عند الضحك إىل أدعى ترى يا الرجلني من فمن
والقهقهة؟ االبتسام دائم من نضحك أم البكاء دائم من أنضحك

الرجل من الضحك إىل أدعى بكاؤه ينقطع ال الذي الرجل أن األكثرين إىل يخيل
للدعابة ا جدٍّ صالح موضوع — بعد — وأنهما وابتسامه، ضحكه ينقطع ال الذي

والسخرية.
كالهما الدائم والبكاء الدائم الضحك أن ذلك أسباب من الذهن عىل يرد ما وأول

معقول. غري
بالنطق استأثر وأنه ضاحك، وحيوان ناطق حيوان اإلنسان أن نذكر وهنا
النكتة أن أيًضا نذكر وهنا … وللمعقول للعقل مشرتكان مقياسان ألنهما وبالضحك؛
الخلل بإظهار تفاجئنا النكتة أن بينهما الفرق كل وأن املنطقي الخلل إلظهار وسيلة

مفاجأة. بغري إظهاره يف يسرتسل املنطقي الدليل وأن
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الجد من وخروج إفراط كالهما الدائم والبكاء الدائم الضحك أن الذهن عىل يرد ثم
الطريق. بعض يف ولو بالضحك يلتقي الجد عدا وما عداه، ما إىل

الفيلسوف كلمة من تُفَهم التي الصفة عىل يكونا لم الفيلسوفني أن القول عن وغني
مبالغان ألنهما الوصف؛ يف الزيادة لهذه تعرضا وأنهما الضاحك، والفيلسوف الباكي
لهما وصنعا املستحيلة، غايتها إىل بها فوصال منهما املبالغة هذه يكشفا أن الناس أراد
إبراز الفكاهيون الرسامون فيها يتعمد التي الصور تشبه هزلية صورة الوصف بذلك

مألوفاتها. جميع عن بها والخروج بتكبريها الشاذة املالمح
البكاء من ليست صبيانية بحركات أحيانًا سخطه عن يرتجم هريقليطس كان ولقد
أعقل األطفال بأن فيجيبهم الشيوخ ليسأله أطفال مع يلعب فكان يشء، يف الحزن وال
أحق يف املحنكون الشيوخ صنعه ما أالعيبهم يف يصنعوا لم ألنهم اللعب؛ تدبري يف منهم

والرَّصانة. بالجد األمور
والهند وفارس والحبشة مرص إىل بالده من األرض يف يسيح ديمقريطس وكان
إىل اآلحاد مصائب فيها تهون قاعدة قائمة أيامه عىل الدنيا وكانت معمور، قطر وكل
يستسلمون الذين أولئك من يضحك فكان والشعوب، بالدول تحيق التي املصائب جانب
أقام، وحيث ارتحل حيث ورصوفه، الزمن عادات من حولهم بما يعتربون وال لألحزان
يف يسيح وهو الفرس جبار «دارا» عىل بها اجرتأ أنه بالسخرية جرأته نوادر من وقيل
بإحيائها ديمقريطس فوعده يحبها جارية له تموت أن أحزنه الجبار هذا فإن بالده؛
فتعود القرب عىل أسماء ثالثة كتابة من أكثر يتطلب ال األمر إن له وقال دفنها، بعد
الفيلسوف فأجابه األسماء؟» هذه تكون «وما لهفة: يف «دارا» وسأله الحياة، إىل الجارية

األعزاء.» من أحًدا يفقدوا لم ثالثة «أسماء الجد: يصطنع وهو
… العزاء هو هذا وكان

التي فهي الحديد، يفل الذي الحديد قبيل من كانت اإلنسانية البديهة أن ريب وال
قومه فأرسله قومه من كالهما سخر العمل: جنس من جزاءهما الفيلسوفان منها لقي

البكاء. دائم وباٍك الضحك، دائم ضاحك بني «الكاريكاتور» ذلك عىل التاريخ يف
باب الفيلسوف: قصة عليها انطوت التي املضحكات أبواب من باب أيًضا وهذا

الكاريكاتور. أو الهزلية الصورة
توافق ألنها املبالغة؛ هذه عن باختياره فيغمض جوفنال الساخر الشاعر يجيء ثم
هاتني يديه بني يجد أن الساخر للشاعر كان وما العربية، النكتة يف نقول كما «القافية»
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املوصوفني عىل للتهكم الصالح املجال منه ليضيع الخلقة سواء إىل يردهما ثم الصورتني
والواصفني.

الضحك فلسفة

ورسمهما سريتهما من الضحك فلسفة زودا قد املضحكني الفيلسوفني هذين أن عىل
وتلميذه أفالطون الفيلسوف كعقيل كبريين عقلني من الفلسفة تلك تتزوده لم بزاد
بعدهما الضحك لفلسفة يعرض ولم اليونان، فالسفة أعظم وهما أرسطو، الفيلسوف

اليوم. إىل عقليهما من أكرب عقل
الضحك فلسفة يف املوضوع جوهر إىل ينفذا أن وأرسطو بأفالطون خليًقا وكان
واالحتماالت الفروض يستوعبا أن وأرادا صميمه، يف املوضوع إىل قصدا أنهما لو وأسبابه
عنه يتكلما ولم املقصد هذا يقصدا لم ولكنهما املضحكات، وأنواع الضحك أسباب يف
الروايات وأقسام الشعر عن والبحث الفاضلة املدينة عن البحث سياق يف َعَرًضا إال

الشعرية.
الفاضلة مدينته يف مكانهم عن يبحث وهو واملضحكات املضحكني ذكر فأفالطون
عوارض يجنبها وأن واملأمونني األفاضل عىل يقرصها أن أراد التي املثالية جمهوريته أو
تفرقة بغري اإلنسان من الضعيف بالجانب موكل الشعر أن له فبدا والرذيلة، النقص

امللهاة. وشعر املأساة شعر بني
يبايل ال ولكنه عليه، عزيز يف أصيب إذا للبكاء يستسلم أن يأبى الكريم فاإلنسان
البكاء ألن فاجعة؛ رواية يف عليه معروًضا املنظر هذا رأى إذا يحزن وأن يبكي أن
سبيل يف نفسه عىل ويغلب مصابه لغري يبكي أنه روعه يف ويوقع الحالة هذه يف يخدعه

غريه.
يستسلم ولكنه املضحكة، الخبائث أو باألضاحيك يفوه أن يأبى الكريم واإلنسان

أمامه. املرسحيون يمثلها هزلية رواية يف محكية سمعها إذا للضحك
عىل يغلب إنسان الفاضلة الجمهورية يف يكون أن حال كل عىل بالحسن وليس
هذه عىل مغلوبني عليني يف األرباب يصورون الذين األنايس بله بكاء أو ضحًكا وقاره
الحسن من وإنه بالهزل، إال الجد يعرف ال الكريم اإلنسان إن أفالطون: ويقول الصورة،
أثنى وقد بنفسه. فيها ينغمس وال املسخرين واألُجراء العبيد من الهزل مناظر يشهد أن
ولكنهم الهيكلية، بالشعائر قياًما والرقص املوسيقى األبناء يعلِّمون ألنهم املرصيني عىل
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رقص عىل املوزونة والقصائد املبتذلة باألغاني األلحان بخلط للشعراء يسمحون ال
«القوانني» وكتاب «الجمهورية» كتاب يف رأيه خالصة كانت وقد واملجون، الخالعة
ولكنهم الغار، أكاليل ذلك أجل من ويستحقون الشعر صناعة يحسنون الشعراء أن

يشاءون. حيث إىل الفاضلة املدينة من ويخرجون يلبسونها
األخالقية، املباحث هذه خالل قليلة كلمات يف إال الضحك سبب أفالطون يذكر ولم
وأن اإليذاء، مبلغ يبلغ ال الذي بالجهل مرتبط الضحك أن الكلمات تلك يف يرى وهو
امللحمة موضوع طرقوا إذا ولكنهم الجهالء؛ أولئك يحاكون حني يضحكوننا الشعراء
محاكاة يف لهم أمان فال ألعمالهم، حكاية رواياتهم وجعلوا الطغيان عظموا املأساة أو

الطغيان. محاكاة يف وال الجهل
مبحثًا فيها وضع ألنه الشعر؛ أقسام عن تعبرياته يف أستاذه من أدق وأرسطو
واألغاني الهجاء من رضبًا كانت منذ أصولها من املضحكة املرسحيات فيه يتبع ا خاصٍّ
الرتجمات يف جاءت ولهذا والتسلية؛ لإلضحاك موضوًعا أصبحت أن إىل الشهوانية
كما «الكوميدية» اسم يقابل اسًما لها يبتدعوا ولم والتهريجات، األهاجي باسم العربية
بعضهم وعربها بامللهاة، وبعضهم باملهزلة بعضهم سماها إذ الحديث؛ العرص يف صنعنا

«الكوميدية». فسماها اليوناني بلفظها
أو اإليالم درجة يبلغ ال املشوه أو الدميم من رضب املضحك أن أرسطو وعند
سنة برلني يف Kaibel كيبل طبعها مقطوعته رسالة من إليه منسوبة نبذة ويف اإليذاء،

يقول: ١٨٩٩

الرحمة عىل املطبوعة النفس ألن املأساة؛ تطهرها كما النفس تطهر امللهاة إن
من عليه تنطوي ملا منرصًفا وامللهاة املأساة يف تجد الذوق حسن عىل أو

التشويه. واجتناب الكمال إىل والشوق العطف

من نوع أنها عىل وامللهاة املأساة فهم من الخطأ إليه تطرق قد الفيلسوفني وكال
املصابني يحاكون أناس بتمثيل الفواجع يعرض املرسحي الشعر ألن واملحاكاة؛ التقليد

وامللهيات. باملضحكات يفعل وكذلك وأقوالهم، حركاتهم يف بها
الصورة إن فيقول: الثالثة، الدرجة إىل باملقلدين ينزل هذا أجل من وأفالطون
فيحكي الشاعر يأتي ثم بالصناعة، الخبري الصانع يحكيها ثم هللا صنعة هي الفضىل

حكاية. بعد حكاية الصانع هذا عمل
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األخالق عن كالمه سياق يف إال املقلدين الشعراء منزلة إىل أرسطو يلتفت ولم
مدينة ينشئ أن همه من يكن فلم الذمامني، أو ائني الَهجَّ أخالق إىل منه واالستطراد

آخرين. عىل ويحرمه ألناس فيها املقام يبيح فاضلة
طريق يف بادئان ألنهما الكبريين؛ الفيلسوفني عقل عىل عيب الخطأ هذا يف وليس
يحسبا أن ا حقٍّ منهما العجيب ولكن الخرباء، غري أو الخرباء من سابق إليها يسبقهما لم
أن ومع التخصيص، عىل الشاعر من وابتداًعا خلًقا يحسباه وال محاكاة أو تقليًدا الفن

اليونانية. باللغة الخالق أو الصانع معنى تفيد الشاعر كلمة
أن يعلما أن يستطيعان كانا ألنهما ا؛ حقٍّ الفيلسوفني من عجيب هذا إن ونقول:
يعمل الذي النجار وأن النجارة، بصناعة كريس عمل من أصعب الشعر يف كريس وصف
أحد وصف يف تُنَظم التي القصيدة من واحًدا بيتًا ينظم أن يستطيع ال كريس ألف
الذي الفخاري يستطيع وال الفخار من كوبًا يصور أن الرسام يستطيع وهكذا كراسيه،

منها. صغري لكوب صورة يخرج أن جميًعا الفخارية اآلنية يصنع
ألنهما تفصيالتها؛ يف الضحك أسباب عن بالفيلسوفني الخاطئ الفهم هذا زاغ وقد
طلبًا اآلخر وجعلها الصانع، صناعة دون إسفاًفا أحدهما فجعلها التقليد فكرة إىل التفتا
ينظر ولم إليه، بالنظر ويرس التقليد، يشهد ومن املقلد فيه يتساوى أن يكاد للمعرفة
ومن املضحكة الصور من يتحراه فيما الضحك مواطن إىل لينفذ الشاعر بعني كالهما

وتمثيلها. عرضها تنويع
بسبب التعريف يف نجحا قد مبتدئ كل منه ينجو ال الذي الخطأ هذا عىل لكنهما
لنقد أساًسا كان كما التابعون بناه ملا أساًسا كان ألنه قليل؛ غري نجاًحا الضحك

الناقدين.
أو واإليالم، اإليذاء درجة يبلغ لم جهل عىل ينم ألنه العمل من نضحك بأننا فالقول
يؤخذ قول كالهما الدرجة؛ هذه يبلغ لم تشويًها لنا يعرض ألنه العمل من نضحك أننا
املحدثني. تعريفات من تعريف يف واحدة جملة كله يرفض وال والتعقيب للمناقشة به
والضحك األلم عن شعوره يتبلد قد اإلنسان أن التعريفني عىل به نعرتض ما وكل
بليًدا يكون قد ألنه منه؛ يضحك يؤمله وال التشويه يرى إنسان كل فليس واحد، وقت يف

آٍن. يف واأللم التشويه عليه يخفى
قبيل من كان ما حتى األشياء من بيشء استمتاع لكل رشط األلم من الخلو وإنما
يكن لم إن املتعة، سبيل عن للشعور صارًفا األقل عىل األلم كان إذ املادية؛ املتعة

الجليل. لليشء أو الجميل لليشء أو املضحك لليشء مناقًضا
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ما فيدرك املرهف اإلحساس صاحب إليه ينظر مشوه بإنسان لذلك املثل ونرضب
منه للضحك به يولع أو به فيهزأ الجلف الرجل أو الغر الطفل إليه وينظر يعانيه،

عليه. الناس وإضحاك
خبري وغري للضحك صالح غري الحساس الرجل أن ذلك من تفهم أن يجوز فال
يجوز بل األجالف، والرجال األغرار األطفال يجهله ما منها يحس قد ألنه باملضحكات؛
يف يؤلم ما يعرفان وال يضحك ما يعرفان ال الجلف والرجل الغر الطفل إن نقول أن

واحد. وقت

حكمة يف ورآه جدية نظرة الضحك إىل نظر من الوسطى القرون فالسفة من وندر
ما وأرسار الدينية األصول يف البحث إىل النرصافهم أسبابه، وعن عنه بالبحث جديًرا
بعض يبحثوا ولم الرأي هذا عىل كانوا األقدمني اليونان فالسفة ولعل الطبيعة. وراء
رجوع مع والكوميدية الرتاجيدية عن بحثهم طريق يف إال وأسبابه الضحك يف البحث

الوثنية. األعياد ومحافل الدين وشعائر األرباب سري إىل أساسها يف هذه
الوسطى القرون فالسفة من فيلسوف عىل واألخرى اآلونة بني نعثر قد أننا إال
وأحق الالهوتية، أو األخالقية بمباحثه أطرافه بعض من التصاله الضحك معنى يف بحث
،(١٣٨٠–١٤٤٥) Joseph Albo ألبو يوسف املبحث هذا يف رأيه إىل بااللتفات هؤالء

.(١٥٨٨–١٦٧٩) Thomas Hobbes هوبز وتوماس
واقتبس اإلسالمية األندلس فلسفة درسوا ممن إرسائييل فيلسوف ألبو فيوسف
«التوراة» كتب يف مذكور ألنه الضحك عن وتكلم واألصول، املبادئ عن كتابه يف منها

الخليل. إبراهيم ومنهم األنبياء إىل ومنسوب
عىل وتدل معناها، يف لكلمات مرادفة كلمة — سحوق وبالعربية — «الضحك قال:
بما فرًحا كان أنه ذلك ومعنى وضحك، وجهه عىل خر أنه إبراهيم عن جاء كما الفرح

سمع.»
للجار، ضحكة إنني القائل: يقول كما واالستهزاء السخرية عىل الضحك يدل «وقد
هللا — السماء عىل يستوي الذي أن جاء كما والسخرية الضحك معنى امتزج وربما
االحتقار، يستحق من باحتقار الشعور عىل دليًال أحيانًا الضحك كان إذ بهم؛ يهزأ —
يقع ال ألنه عليه بتفوقه ويشعر عمله أو أحد كالم يف نقًصا يلحظ من يشعر وهكذا
يجمل ال ما يعمل أو يقول اآلخر يرى ألنه الضحك؛ يتواله فإنما النقص، ذلك مثل يف

ووقاره.» باإلنسان
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يسمع أنه وسببه املتقدم، التعبري يف (هللا) إىل الضحك ينسب النحو هذا «وعىل
عىل بها. ينبسوا أن بالبرش يجمل ال كلمات وهي شملهم. نمزق هلموا يقولون: القائلني
لو أنه ومأجوج يأجوج وأخبار أبسالوم نشيد بني املشابهة سبب إن الربانيني قول حد
املمكن من وهل الجواب: لكان مواله؟ عىل العبد يتمرد أن املمكن من هل سائل: سأل

ذاك.» يحدث أن إذن املمكن فمن هذا حدث وقد أبيه؟ عىل الولد يتمرد أن
أهًال كان وإال يقوله أن بإنسان يحسن ال مما املقال ذلك أن ثَمَّ من «وواضح

اإلنسان.» وإىل اإلله إىل الضحك ينسب املعنى وبهذا والسخرية، لالزدراء
املخدوع يحذره أن ينبغي كان أمر يف غريه يخدع إذ أحيانًا اإلنسان «ويضحك
يف بالتفوق الشعور إىل الحاالت جميع يف الضحك سبب يرجع ثم ومن إليه، وينتبه
إن العلماء ويقول جهالة. عن ينبئ وأمر حماقة يف يقع غريه يرى حني الضاحك نفس
ملاذا نعلم ال أننا بذلك ويعنون مجهولة، أسبابه إن يقولون كما إنسانية خاصة الضحك
اإلبط ملس عند الضحك يحدث وملاذا معينة، جسدية بحركات مصحوبًا الضحك يكون
معروف السخرية من الضحك حدوث أن عىل الجسد، من الحساسة املواضع بعض أو

اآلية.» رشح يف بينَّا كما املعرفة جد
عىل وهو الحديثة، العصور أوائل إىل الضحك تفسري يف به مأخوذًا الرأي هذا وظل
عاطفة أو خليقة بكل يرجع الذي هوبز توماس اإلنجليزي الفيلسوف رأي التقريب
اإلنسانية األخالق أن ويرى والرجحان، واالمتياز بالقوة شعوره إىل اإلنسان تريض
والصرب والشجاعة فالكرم صورها؛ من صورة يف القوة عىل جميعها تدل املحمودة
والداللة بالقدرة مقرونة تكن لم ما اإلنسان حمد تنال ال جميعها والفضائل والعزة
فيها تتساوى بل الخصلة، هذه يف الرفيعة والعواطف النبيلة األخالق وتتساوى عليها،
فإنما الجسدية، وصورته العقلية صورته يف كالضحك اإلرادية وغري اإلرادية األعمال
من بد وال مفاجئة، مزية أو مفاجئًا انتصاًرا نفسه من يحس ألنه الضاحك؛ يضحك

ويرضيه. اإلنسان يضحك فيما االمتياز أو النرص شعور
الفلسفة عرص من الضحك عن املتكلمني أقوال عليه توافقت الذي الرأي هو وهذا
اآلراء جملة عىل األخري التعقيب انتظار إىل حاجة وال الحديث، العرص إىل اليونانية
يف يصح وال املضحكات من واحد جانب يف يصح الذي التعليل هذا يف الخطأ إلظهار
من يضحك كما انخدع قد أنه يشعر حني أحيانًا يضحك قد اإلنسان فإن جوانبها، جميع
برجحانه، الشعور عىل دليٌل هذا يف وليس البينة، الخديعة عليه تجوز حني غريه غفلة

عليه. غريه برجحان شعور عىل دليل هو بل
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الذين الساسة مؤتمر يف «اإلجماعي» الضحك عن تقدم ما ذلك عىل القريب واملثل
ألبا جزيرة من بانطالقه فجأة الخرب جاءهم ثم نابليون عىل الخناق لتضييق جلسوا
بشعور تفسريه يستقيم وال غالبني، موقف ال مغلوبني موقف فهذا فرنسا، إىل وعودته

الضاحكني. جانب من االنتصار أو الرجحان
الحالة تخالف املفاجأة وأن مفاجأة هناك أن الحاالت جميع يف يثبت ما وكل
جلسوا ممن الضحك تفسري يسهل وبهذا الشعور، فيه يجري الذي االتجاه أو املطردة
ثم منه مفروغ أمر االعتقال هذا كأنما نابليون اعتقال بعد األوروبية القارة ينظمون

الحسبان. يخالف بما املفاجأة تقع

املحدثني إفراط

يكون فقد وأسبابه، الضحك يف البحث قلة القديمة الثقافة من الشكوى كانت وإذا
منه تتطلب أن توشك ألنها الحديثة؛ الثقافة من القارئ شكوى البحث هذا يف اإلفراط
الكتب من مرجًعا أربعني نحو برجسون أثبت وقد عليها، مقصوًرا ثقافيٍّا تخصًصا
من أضعافها ثالثة عليها يزاد أن ويمكن الضحك، عن رسالته يف بها ألمَّ واألصول
مزاج يف والنكتة الفكاهة موضوعات عن أو عامة املضحكات فلسفة عن املتفرقة املراجع

ومأثوراتها. آدابها يف أو تلك أو األمة هذه
الحديثة: العصور يف جديدين باعثني إىل الضحك عن الكتابة يف اإلفراط هذا ويعود
والجليل الجميل بني الفروق يف ينظر الذي الجمال علم أو الذوق علم نشأة أحدهما
املحدثني اهتمام كان وكأنما التمثيل، سيما وال الجميلة الفنون تعرضها كما واملضحك
والكوميدية، بالرتاجيدية وأرسطو أفالطون الهتمام تجديًدا وأدواره ورواياته بالتمثيل
األرباب عن الكربى واملالحم واملضحكات، املحزنات يف يكتبون الذين الشعراء وملكات
وتخالف تناقضه وقد بالدين، لها عالقة ال موضوعات من إليه استطردت وما والعبادات
العصور يف املرسحي األدب عودة فإن العبادة. وشعائر للمعبودات الواجب األدب
وأطرافه، جوانبه جميع من املوضوع يف والفلسفية الفنية البحوث فاتحة كانت الحديثة
املقدس عن بالبحث مقرونًا والقبيح والحسن واملبكي املضحك عن فيه البحث فكان
واالبتهال، باإلجالل إليها ويرتفع يقدِّسها التي الكائنات ويف اإلنسان شعور يف والقداسة
والتعريفات الحدود لها توضع أن وتصويًرا ونحتًا شعًرا الكائنات هذه تمثيل واستدعى

املتناقضات. أو املتشابهات من بها يلتبس ما وبني بينها الفواصل وتقام
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وتعليل الضحك عىل الكالم يف املحدثني إفراط إىل الجديَدين الباعثنَي أحد هذا
الحديث. الزمن يف املتجددة الفنون عىل وتطبيقه أسبابه

املذهب هذا فإن … النشوء ومذهب التطور يف البحث شيوع فهو اآلخر الباعث أما
ويتقىص الحيوانية، طبيعته يوافق بما وعواطفه خوالجه عن اإلنسان تعبريات يفرس
ويراقب التعبريات، هذه يف األحياء سائر وبني بينه االختالف ووجوه الشبه وجوه
العوامل لتلبية الوظائف هذه واستعداد الجسدية وظائفه وبني بينها لريبط مالمحه

الخارجية. والعوامل الداخلية
املذهب هذا أقطاب إليها وصل التي النتائج لتناقض يبتسم أن إال اإلنسان يسع وال
بغري — توافيا اللذين العظيمني العاملني فإن والفكاهة، الضحك ظاهرة يف بحثهم بعد
تعليل يف املتقابلني الطرفني إىل ذهبا قد وشواهده ظواهره تحقيق إىل — بينهما التقاء

والفكاهة. الضحك
وسائر الضحك أن Alfred Russel Wallace والس رسل ألفرد رأي فمن
باالنتخاب التفسري تقبل ال اإلنساني النوع بها ينفرد التي اإلنسانية الخصائص
ملكات الطبيعي االنتخاب لنا يفرس كيف يتساءل وهو الحيوان، أنواع وتطور الطبيعي
الفكاهة ملكة إن فيقول: ويعود الطبيعة، فوق بما واإلحساس واملوسيقى الرياضة
تفسري غري تفسري إىل جميًعا تحتاج ألنها اإلنسانية؛ الخصائص بني الطراز هذا من
كان ملا اإلنساني النوع يف األسلحة هذه من كانت ولو البقاء، وتنازع الحياة عىل الرصاع
أرقى يف منهم القليل العدد لغري تتوافر وال الناس معظم منها يتجرد كيف مفهوًما
يتجرد كما الفطريون واألوائل الهمج منها يتجرد كيف مفهوًما كان وال الحضارات،
اإلنسان عىل الدارويني املذهب تطبيقه يف قال كما فهي املتحرضين، بني األكثرون منها
ولن املوهوبة، الطبائع بعض الخالق بها يختص التي اإللهية باملنحة تُفرسَّ بأن أخلق

شديد. باعتساف ولو ذلك بغري التفسري تقبل
البلهاء عىل يالحظ كما التفكري عن بمعزل يوجد قد الضحك أن داروين رأي ومن
ذلك يصحبون وال واالرتياح الرضا حالة عن ليعربوا يضحكون الذين األطفال وصغار
غري ألسباب الضحك حاالت تعرتيهم الراشدين من واألصحاء ذهنية، خاطرة أو بفكرة
وكأنما االبتسام، عىل يصدق ال ولكنه الضحك عىل هذا ويصدق الطفولة، يف أسبابه
العقلية والكآبة بالشدة يقرتن الذي البكاء لحالة مقابلة حالة عن بالضحك يعربون
الشعور من يشء مع املفاجئة الغرابة من شيئًا ولعل والغضب، بالخوف يقرتن كما
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الظروف تكون أال الواجب ومن الراشدين، الكبار لضحك األسباب أشيع هو بالتفوق
أن منه يُنتَظر ال — مثًال — الفقري الرجل فإن والجسامة، الخطر من عظيم جانب عىل
الشعور هاجه إذا العقل ولكن املال، من كبريًا مقداًرا كسب أنه فجأة سمع إذا يضحك
نفسه عن يفرج العصبي فالنشاط متوقعة، غري صغرية خاطرة عليه وطرأت باملرسة
كتابه يف قال الضحك. نسميها التي الخفيفة التشنجية الحركة تلك العضالت بتحريك

اإلنسان: يف العواطف تعبريات عن

تفاهة لكل الضحك إىل يندفعون كانوا باريس حصار أثناء األملان الجنود إن
هنتون مسرت ويقول الشديد. للخطر التعرض طول بعد النكتة تفاهات من
عند التالل عىل وهو والضحك ياح الصِّ يتناوبه كان إنه فرنسسكو: سان من
وهم الصغار األطفال عىل يشاهد وهكذا األخطار. ألفدح معرٌَّض الذهبي الباب
غري طارئ أمامهم يطرأ حني ضحك إىل يتحول بكاءهم أن بالبكاء يهمون
العصبي الجهد فيض ترصيف يف يفيدهم الضحك أن منه يفهم مما متوقع،

الحال. تلك عىل يحسونه الذي

فكرة دغدغته الخيال إن القائل: يقول حيث املجاز أسلوب إىل داروين وينظر
ضحك من املثل ويتخذ الجسد لدغدغة مماثلة الخيال دغدغة أن فيالحظ مضحكة،
تبدر العليا القردة أن يُالحظ ثم الدغدعة بفعل الصغرية أجسامهم و«تشنج» األطفال
مازحة فكرة من الضحك بني فيفرق ويعود الحالة، هذه مثل يف مرددة أصوات منها
أن فكما راضية، حالة يف الفكر يكون أن هو واحد أمر يف إال الدغدغة أثر من والضحك
كذلك الدغدغة، حركة عليه واشتدت غريب رجل دغدغه إذا يضحك وال يصيح الطفل
الدغدغة وتحدث واالهتمام، باالكرتاث والشعور الجفوة من بعيًدا الفكر يكون أن ينبغي
معروًفا الدغدغة موضع يكون وال للمس، كثريًا تتعرض ال التي املواضع يف الجسدية
ذلك، قبل معروف وال معهود غري خاطر من الفكرية الدغدغة تحدث وكذلك قبلها،
يف القوي العنرص هو التفكري سياق يف يجري الذي املنافرة أو الطروء عنرص أن ويبدو

املضحكات. تكوين
دقيًقا إحصاء ويحصيها والجسم الوجه عىل الضحك عوارض داروين يراقب ثم
كله العنيف الشعور أن ويقرر الشعور، يف العنف أو الرخاوة حسب عىل تتابعها يف
يراقب ملن ميسورة ذلك مشاهدة وأن والرسور، الحزن حالتي يف واحًدا تعبريًا يتخذُ
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يرتاوحون فإنهم اإلحساس؛ بأنواع تأثرهم لرسعة واألطفال (الهسترييني) العصابيني
عندهم ألنهما نقيضه إىل الشعور من وينتقلون الواحد، الوقت يف والبكاء الضحك بني
ألنه الخصلة؛ هذه يف األطفال كشأن داروين عند الفطرية القبائل وشأن متقاربان.
عن السائحني أقوال وروى الضحك، يف أغربن إذا يبكني نساء ملقة جزر يف رأى
وهم بالدموع أعينهم وتغرورق ويصفقون يقفزون إنهم فقال األصالء، أسرتاليا سكان
جميًعا ضحكهم يف يتشابهون واألوروبيني األسرتاليني إن قال: ثم ضاحكون، مرحون
ملنظر يضحكون ال أناس سيالن جزيرة يف الفطرية القبائل ومن املحاكاة. رؤية من
إذا يقولون ألنهم — Hartshorne هارتشورن رواه فيما — املضحكة املناظر من قط
والضحك االبتسام أن إال ذاك؟ أو هذا يف الضحك إىل يدعو الذي وما مستغربني: سألوا
أو الحركات يف الحاسم الحد وضع يستطاع فال واحد مسلك يف يجريان األمم جميع يف

االبتسام. ودواعي الضحك دواعي بني املعاني
بمراقبته يتجه أنه والحيوانية اإلنسانية للتعبريات كلها داروين دراسة من وظاهر
بعض يف الحيوان بعض تعم وقد اإلنسان بني جميع تعم التي الجسدية العوارض إىل
ضبطها يسهل ال التي األخرى العوارض من لديه أدق الجسدية والعوارض األحوال،
وبني جانب من الناس بني املشرتكة باالنفعاالت تعليلها كذلك يسهل وال وتعميمها،
والتطور النشوء مذهب يف زميله خالف عىل وهو اآلخر. الجانب من العليا واألحياء الناس
التي الخصوصية امللكة تلك دون الشائعة واألشباه بالتعميم موكل — والس ألفرد —
الريايض اإلدراك ملكة كأنها البقاء تنازع يفرسها ال محدودة َمزيَّة أنها صاحبه يرى
فيها يقل التي الضحك عوارض إىل داروين يهبط فبينما إليها، وما املوسيقية والبداهة
الفكاهة ملكة إىل والس يرتفع الفطرية؛ والقبائل والعصابيني األطفال كضحك التفكري
الذين العباقرة عدد عىل عددهم يزيد قلما النوابغ من آحاد بها يمتاز التي العالية
كيف الناس ويعلمون املوسيقية، النسب ودقائق الرياضية الحقائق خفايا يكشفون
فهمها عىل يجاروهم أن للكثريين يتيرس فال وبصائرهم بعقولهم ويدركونها يفهمونها

وإدراكها.
الكبريين؛ العاملني بني املضحكات إىل النظرة يف االختالف رس هي الوجدانية والنزعة
األحياء أرقى بني الشبه مواطن إىل فيهبط الحيوانية األنواع وحدة عن يبحث فداروين
تصاحب التي الجسدية العوارض بوحدة وهؤالء هؤالء بني الصلة ويعقد الناس، وأقل
عوارض يراقب أن ويعنيه الحسية. املشاهدات تأثري أو الدغدغة تأثري من الضحك
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غري عىل املفاجئ باللمس أجسامها يف املواضع بعض تتأثر التي القردة يف الدغدغة
املألوف.

ينفرد التي الطبقة إىل بها ويعلو والس زميله يعنيها التي امللكة يفرس ال هذا وكل
اإليمان إىل تتجه الوجدانية نزعته ألن اآلدميني؛ من آحاد بها ينفرد بل اآلدميون، بها
بهداية لها تهيأت كلما اإلنسانية األرواح عىل يفيضها التي ومزاياه اإللهي بالروح

السماء.
عىل املضحكات أرسار يف الكالم واستوعب كله الضحك فرس أنه داروين يزعم ولم
اطراًدا املالحظة فيه وتطرد املحسوسة التعبريات تثبته ما منها أراد وإنما اختالفها،

التعميم. يقبل
علم أو الذوق علم ناحية من الضحك درسوا الذين الفالسفة عن أيًضا هذا ويقال
أو الجليلة أو الجميلة األحاسيس وبني بينه املقابلة وجهة من تناولوه فإنهم الجمال،
الفنية معانيه يف به تحيط مستقلة دراسة يف وتفريعاته أصوله يستوعبوا ولم املقدسة

الحيوية. ومعانيه
غري إىل فجأة ينتهي الذي التوقع من ينشأ الضحك أن Kant كانت رأي فخالصة
بإدراك للمفاجأة نتيجة األحوال جميع يف الضحك أن شوبنهور رأي وخالصة طائل،
وخالصة يشبهه، أنه البال عىل يخطر الذي واليشء املضحك اليشء بني التناسب عدم
الوقور أو — بالجليل النزول هو املضحك أن عامة والجليل الجميل يف الباحثني آراء
يرسع Degradation الحطة من نوع جملته يف وأنه واإلسفاف، االبتذال إىل فجأة —

إليه. االلتفات يف الذهن
فإن وأسبابه، الضحك تعريفات يف قيل ما كل هنا نستقيص أن اليسري من وليس
التي التفصيالت إحصاء من أجدى التفكري نماذج من قليلة طائفة عىل يدل الذي الجمع

معلوم. محور عىل تدور بينها رابطة بغري تتبعثر
منها اجتزأنا إذا الضحك تعليل يف املبعثرة اآلراء تتبع عن نستغني قد أننا ونرى
الفيلسوف وبرجسون اإلنجليزي، العالم سبنرس رأي هي نموذجية، آراء ثالثة بتلخيص

الحديث. النفسانيات مذهب صاحب النمسوي الطبيب وفرويد الفرنيس،
من عليه ويزيد وينقحه داروين رأي ل يفصِّ نشوئي عالم رأي سبنرس فرأي

الطبيعية. العلمية الوجهة
وإن الفنية، الوجهة يهمل وال االجتماعية الوجهة إىل ينظر فيلسوف وبرجسون

يستقصيها. وال يوجزها كان
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واملرض الصحة وعالمات باملجتمع ارتباطها مع النفسية الدخائل إىل ينظر وفرويد
اآلحاد. يف

األجزاء. من جزء يف اآلراء بهذه يلتقي ال الضحك يف رأي يوجد أن وَقلَّ
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الثالث الفصل

الضحك يف آراء ثالثة

.The Physiology of Laughter الضحك فزيولوجية بعنوان رأيه سبنرس كتب
يفرس أن أراد الباحث أن منه ويؤخذ كله، البحث مدار عىل يدل عنوان وهو

تستدعيها. التي واألحاسيس باألفكار وارتباطه الجسدية الضحك عوارض
الضحك بأن القائلني يخالف ولكنه أساسها، يف داروين فكرة تشابه وفكرته
بأن القائلني ويخالف محتمل، غري أو ُمكِرب شعور من للتخلص عضلية محاولة
من إليها يوحي بما النفس عن والرضا بالغبطة املفاجئ الشعور من يتولد الضحك

الرجحان. أو السالمة
لتمام بد ال وإنه الضحك، معه يحدث وال يحدث قد كله هذا إن سبنرس: ويقول

الشعور. وجهة يف سياق إىل سياق من املفاجئ التحول من جميًعا العوارض
أحد فيعطس مثًال بيتهوفن موسيقى ألحان من قطعة بتوقيع املوسيقي يشتغل
االستماع يف ليس فيضحكون، التوقيع خالل الحارضون يسمعها قوية عطسة الحارضين
العطسة أن حدث الذي ولكن بالضحك، النفس منه تتخلص مكرب شعور املوسيقى إىل
من املفاجأة هذه فتنقله املألوف، طريقه يف امليض عن حبسته أو الشعور مجرى غريت

االنتقال. هذا جراء من الضحك ويحدث العضالت، إىل الحس أعصاب
يضل بجدي وإذا يرتاضيان، أو ويتغاضبان يتناجيان املرسح عىل العاشقان ويقف
من فيحدث املناجاة، هذه النظارة وعىل عليهما فيقطع العاشقني إىل ويذهب طريقه
الذين النظارة ويضحك املوسيقى، سماع أثناء القوية العطسة أحدثته ما املفاجأة هذه
بالضحك، منه التخلص يحبون أو يكربهم ما فيه يكن ولم املناجاة منظر يرقبون كانوا
من ينتقل أن إذن له بد وال املطردة، وجهته من الشعور النتقال الضحك يغلبهم وإنما

العضالت. إىل الحس أعصاب
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الشعور يستغرقه من فيهم كان إذا السامعني لجميع هذا يحدث وال سبنرس: يقول
عنه يغفلون قد هؤالء فإن غريه، إىل وااللتفات منه لالنتقال بقية فيه يدع وال باملوقف

فيه. مستغرقون هم الذي الشعور من لتنبيههم يغضبون أو
ومنفذ الحس، منفذ منافذ: ثالثة اإلنسان يف لها املؤثرات إن سبنرس: ويقول
بدأت سواء منفذ إىل منفذ من للتحول قابلة كلها وإنها العضلية، الحركة ومنفذ الفكر،

العضالت. من بحركة بدأت أو بالحس بدأت أو بالتفكري
الحركة، بهذه عضالته وتشتغل يجري الداهم الخطر من يهرب الذي فالرجل
التي والحيلة الخطر يف يفكر أن تمنعه وال تستغرقه ال العضلية الحركة هذه ولكن

منه. للنجاة يعمله الذي العمل أو يحتالها
وأصبحت بالحركة انرصف فربما الحياة عىل الخوف من أهون الخوف كان فإذا

النفسية. حالته عن اإلنسان بها يتشاغل التي الرياضة من رضبًا الحركة
فرك وربما العضالت، إىل األعصاب من ينتقل شعوره ألن فرح؛ إذا يصفق والطفل
عنده يتحول أن تعوَّد أو الشعور هذا تعوَّد ألنه الحالة؛ هذه مثل يف يه كفَّ الكبري الرجل

العضالت. إىل يتحول كما الفكر إىل
الحركات من أو الفعل رد حركات من الضحك أن عىل سبنرس رأي يف يدل ومما
كأنها صاحبها، بإرادة مقصودة غري حركات أو قصد لغري حركات أنها االنعكاسية

املقرور. يريدها ال التي الربد رعشة أو للوقاية العني غمضة
تأثري أن فريى اإلرادية، غري االنفعاالت هذه تأثري وصف يف سبنرس ويتبسط
يحس الجماهري أمام واقف وهو منه الرغم عىل الخطيب تفكري يعطل قد الشعور
ليلقي وقف أنه ولو وإعجابها، موافقتها ينال ال أو أمامها يتلعثم أن ويخىش وجودها
وهاهنا والشعور، الحس من عائق بغري تفكريه النطلق الخالية الكرايس أمام خطابه
وعامل الجماهري، يرى إذ الحس عامل الخطيب: عىل التأثري يف مشرتكة عوامل ثالثة
جانبًا والشعور الحس يشغل الذي الفكر وعامل والخيبة، التقصري يخىش إذ الشعور

انفراد. عىل ينطلق كما اشرتاكها مع ينطلق فال منه
وكلها النفسية، املؤثرات يف طبيعي والحركة والتفكري الحس منافذ بني فالرسيان
الحركة إىل الحس من أو والحركة، الحس إىل الفكرة من الطبيعي مجراها يف تجري

واألفكار. األحاسيس إىل الحركة من أو والفكر،
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من التي والفكرة الحس غياب يف إال العضل إىل ينتقل ال الفكر أو الحس أن غري
عند العضالت إىل ينتقل ال فهو كله الشعور يستوعب ا جدٍّ شديًدا األلم كان فإذا قبيله،

مجراه. عن يصده عائق بغري الشعور اتجاه يف طريقه يجد ألنه املفاجأة؛
من املألوف وفاق عىل يتخيله أو يذكره بمنظر ذلك يحقق أن شاء من ويستطيع
مضحكة مفاجأة منهم مشهٍد عىل وحدثت مأتم يف الناس جلس إذا ومشاهداته: تجاربه
أهل من كانوا وإن الحارضون غار الصِّ يضحك وقد املأتم، عن الغرباء يضحك فقد
تشغله وال مجراه يف يفيض شعورهم ألن يضحكون؛ ال املفجوعني الكبار ولكن امليت،
وأغضبهم أثارهم وربما العضالت، حركة إىل الحس من تنتقل حتى املضحكة املفاجأة

والفجيعة. باألىس مغلوبون وهم يضحك أحًدا أمامهم يروا أن
تعريف ومنها األخرى، التعريفات تصحيح يف جدٍّا مهمٌة هذه سبنرس ومالحظة
التشويه أو بالسخف الشعور نتيجة إنه يقولون: إذ للضحك؛ وغريهم وأرسطو أفالطون

واإليذاء. اإليالم مبلغ يبلغ لم الذي
الشعور اشتغل ومتى املضحكات، بغري الشعور يشغل ألنه للضحك؛ مانع فاأللم
ا خاصٍّ هنا األمر وليس بالرسور، وال باللذة وال بالجمال اإلنسان يشعر لم آخر بيشء

ات. واملرسَّ واللذات املحاسن دون باملضحكات
وحدها كافية العضالت إىل وتحوله مجراه عن اإلحساس تعوق التي املفاجأة إن
باالستثناء وليس شعور لكل استثناء األلم ألن األلم؛ استثناء إىل معها حاجة وال للضحك

سواها. دون للمضحكات
طريقه يف يجرتفها فإنه املفاجأة تعوقه ال بحيث القوة من اإلحساس كان إذا أما

املفاجآت. جميع من الرغم عىل ثم من الضحك يحدث وال العضالت، إىل يتحول وال
شيئًا لنا يقول ال فهو عائق؛ يعقه لم ما يجري إنه املاء: جدول عن قائل قال وإذا
العائق وجود مع يتحرك ال أنه متحرك لكل يحدث فهكذا غريه، دون املاء طبيعة عن
من القذيفة وحركة السهم وحركة البخار وحركة املاء حركة ذلك يف سواء طريقه، يف

والراميات. املدافع أقوى
يمنعه لم ما يحدث الضحك «إن يقال: أن الحاصل تحصيل قبيل من يكون وكذلك
بالنكتة املتعة يحجب املضحكات، وغري باملضحكات الشعور يحجب األلم فإن األلم»؛

اإلجمال. عىل الفنون وبدائع واللذة والجالل بالجمال املتعة يحجب كما
املضحكة الدَّمامة يف يشرتط الذي أرسطو تعريف عىل آنًفا الحظناه ما هذا ويؤكد
وإذا واحد، وقت يف للضحك يفطن وال يتألم ال البليد اإلنسان فإن اإليالم؛ حد تبلغ أالَّ
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يلزم فال والذهن اإلحساس ثقيل واآلخر والذهن اإلحساس مرهف أحدهما اثنني جمعنا
باأللم شعوره يبطئ بل األلم، بطيء ألنه ذاك من للضحك فطنة أكثر هذا يكون أن
يلمحه فال درجاته بجميع كله التشويه عن ويغفل واحد، وقت يف بالضحك وشعوره

الدرجات. من درجة يف يحسه وال
رشط وهو املضحكات يف واحد رشط من الثقة إىل تقدم ما بعد ننتهي ثم ومن
كشعور — مجراه يف جاريًا الشعور كان فإذا مجراه، عن بالشعور تتحول التي املفاجأة
يبلغ ال أحد نفسه املجلس يف كان وإذا الضحك، إىل تدفعه ال فاملفاجأة — العميق الحزن
تستطيع ألنها املفاجأة؛ من يضحك فإنه واالستغراق العمق من املبلغ ذلك الحزن منه

العضالت. حركة إىل األعصاب حس من املسمع أو باملنظر تتحول أن

برجسون رأي

صاحب الفرنيس الفيلسوف برجسون هنري رأي هو النموذجية اآلراء بني الثاني والرأي
الحياة. دفعة مذهب

اجتماعية. وحاسة منطقي تطور واحد وقت يف أنه الضحك يف ورأيه
ال آليٍّا قياًسا األمور ويقيس اآللة ترصف يترصف إنسانًا رأينا إذا نضحك فنحن
ألن منفردين؛ نضحك وال عامة الجماعة يف نضحك ولكننا املنطقي، للتمييز فيه محل
أو املجلس، يف املتبع الُعرف عن يغفل ملن اجتماعية عقوبة أو اجتماعي تنبيه الضحك

بأرسها. االجتماعية الهيئة يف أو املحفل، يف
اإلنسان، غري يف يشاهد فال جميًعا؛ الكلمة بمعانى إنساني برجسون عند والضحك

باإلنسان. نربطه عمل أو إنساني عمل غري يف الضحك يستثرينا وال
ربطناه إذا إال كان ما كائنًا جماد من أو طبيعي منظر من نضحك ال فنحن
الناس، أعمال من عمل إىل منسوبًا أو نعرفه، بإنسان شبيًها وجعلناه إنسانية بصورة
يلبسها الذي اإلنسان من بل القبعة، من الضحك يكون فال نراها قبعة من نضحك وقد

فيها. هيئته ونتصور
أو معنى، بغري إنسانيٍّا عمًال يكون أن الفيلسوف عند املضحك األمر رشوط ومن
التفكري. من املجردة األدوات أعمال من كأنه آلية طريقة عىل مطَّرًدا فيه املعنى يكون
يف بالترصف يرتبط أو جماعة يف يحصل أن عنده املضحك األمر رشوط ومن
ذهنه، يف االجتماعية العالقة استحرض إذا إال انفراد عىل اإلنسان يضحك فقلما الجماعة؛
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عذر له يكن لم ما عقله يف الشك خاَمَرنا إال انفراد عىل يضحك أحد إىل ننظر وقلما
وتوضيح. اعتذار إىل محتاًجا انفراد عىل الضحك يزال فال نعلمه،

االجتماعية وبالحاسة املنطقي بالترصف مرتبط الضحك أن برجسون يقرر لهذا
ترصف فيه الترصف عىل أبنائه لحمل املجتمع وسائل من وسيلة فهو واحد؛ وقت يف

يصنعون. ما معنى يفقهون الذين الراشدين
مثًال: فيقول الرشوط، هذه ضوء عىل الضحك من كثرية أنواًعا الفيلسوف ويفرس
وعي بغري تصطدم حركة كل من يضحكون فهم كثريًا، األطفال تهم الحركة مرونة إن
قارنَّا إذا يضحكنا الحركة يف خلل كل إن ويقول: املرونة، عىل قدرته املرء فيها ويفقد
املعهود. والترصف والتكوين الخلقة تمام يستدعيها التي اللباقة وبني الواقع، الخلل بني
االجتماعية وحاسته عقله ينىس الذاهل اإلنسان ألن الذهن؛ رشود يضحكنا ما وكثريًا

فيها. هو التي الحالة تقتضيه ما غري عىل يعمل أو ويتكلم
عمل ألنها تضحكنا املحاكاة إن فيقول: املحاكاة مناظر إىل الفيلسوف ويومئ
املحكي اإلنسان يف التناقض أو الغفلة إىل النظر تلفت ألنها وتضحكنا اآلالت، عمل يشبه
أنهما نتصور ألننا ضحكنا؛ ا تامٍّ تشابًها يتشابهان وجهني رأينا وإذا باآلالت، شبيه ألنه

التمثيلية. الوجوه تصنع كما واحد قالب يف مصنوعان
الحارض، للموقف مناسب غري تحكًما واإلرادة العقل يف الجسد يتحكم أن ويضحكنا
نرى أن ويضحكنا واحد، وقت يف والعطاس الحماسة تغلبه الذي الخطيب من فنضحك
الذي الطبيب من ضحكنا رس هو وهذا اآلالت، أحكام األحياء عىل يطبق أحًدا أمامنا

املتبعة. األصول وفاق عىل يجر لم ألنه باطل. موته إن للمريض: يقول
حني فنضحك نتوقعها محفوظة الزمة كالمه يف تتكرر الذي الرجل ويضحكنا

نسمعها.
القائلني آراء عىل رأيه يرجح ألنه إليه؛ باالنتباه جدير برجسون أمثلة من املثل وهذا

الضحك. يف املفاجأة برشط
يقال فال منه، ننتظره ما نسمع حني يضحكنا واحدة الزمة يكرر الذي فالرجل
أن خالصته الذي الرأي وهو برجسون رأي فيه يصح بل باملفاجأة، يضحكنا إنَّه إذن

اآلالت. انسياق فيه ينساق الذي هو اإلنسان أعمال من املضحك
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التعقيب إىل االنتقال وقبل تلخيصه، أثناء يف اآلراء هذه من يستدرك ما نستدرك ونحن
خالية واالستدراك االعرتاض من خالصة النتيجة إىل ننتهي أن نحب ألننا عليه؛ األخري

والتمحيص. املناقشة يف اإلطالة ودواعي اللبس من
القائلني رأي عىل رأيه يرجح برجسون أمثلة من إليه االنتباه يجب الذي واملثل
آخر. جانب من باملفاجأة القول إىل بنا يعود أن يلبث ال ولكنه وهلة، ألول باملفاجأة

يتفق ولهذا العقالء؛ اآلدميني من مستغربة مفاجأة ذاتها يف هي اآلالت فمشابهة
وإن واحد، يشء اآللة ومشابهة املفاجأة إن يُقال أن ويجوز يتناقضان. وال القوالن

غريها. من الضحك يمنع وال يستوعبها ال املفاجأة أبواب من باب اآللة مشابهة
املفاجأة نفي عىل قطًعا يدل ال فهو ننتظرها التي الالزمة تكرار من الضحك وأما
كما السابق الضحك استعادة من نوع هو بل … منتظر ألنه اليشء من الضحك عىل أو
ونتماله نعيده أن ونود قبل من شهدناه مضحك دور تمثيل بخاطرنا يمر عندما نبتسم

جديد. من
الخالف. هذا يف الحقيقة لتوضيح األمثلة أصلح — بالذات — املثل وهذا

باالستماع نبدأ وحني ملحوظة، الزمة تصبح حتى تتكرر أن بد ال املتكررة فالالزمة
يتكلم صاحبها سمعنا إذا إال مناسبة غري ويف مناسبة يف تعاد الزمة أنها نالحظ ال إليها
لدينا ثبت ومتى وتناقضها، املسائل هذه اختالف عىل الزمته ويعيد شتى مسائل يف
مرة، ألول الضحك ننشئ وال سابًقا ضحًكا نستعيد نحن فإنما وانتظرناها الزمة أنها
أن لنا سبق التي املناظر استعادة قبيل من أنه الضحك من النوع هذا عىل ويصدق

حني. بعد حينًا إليها ونرجع نتمالها أن وأحببنا منها ضحكنا

غري ومنها برجسون، رأي عليها ينطبق التي املتعددة األمثلة رسد يف هذا بعد ونستطرد
فإن واضعه، فيه يقع الذي الفخ مثل أو بالشطارة، يُغَلب الذي الشاطر مثل تقدم ما
من أحق وهو عمله عليه ينعكس حني كاآللة يترصف — شطارته عىل — الشاطر هذا

منه. باالحرتاس سواه
القائلني ورأي برجسون برأي تفسريه يمكن — السابق كاملثل — املثل وهذا
حني باملفاجأة ونشعر بالحيلة غريه يغلب أن الشاطر من نتوقع ألننا مًعا؛ باملفاجأة

الناس. به يخدع بما انخداعه وهو املتوقع غري يقع
من الذهن تحول بأنها الجناسية النكتة من الكثريين ضحك برجسون ويعلل
يف وتختلطان اللفظ يف تتشابهان املتجانستني الكلمتني ألن الحسيات؛ إىل املعنويات
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الذهنية، أو األخالقية املعاني يف يفكر وهو الجسدية الحركات السامع فيتصور املعنى،
ثم األفكار من لفكرة الحماسة تأخذه الذي الخطيب من الضحك يشابه الضحك وهذا
الرغم عىل ويترصف اآللية جسده لرضورات مغلوب املوقف هذا يف فإنه العطاس؛ يغلبه

اآلالت. تترصف كما منه
واألخرى مادية إحداهما متجانستني بكلمتني الذهن مواجهة النحو هذا وعىل
تواجه التي الكلمات وسائر واملجاز واالستعارة الكناية كلمات بالجناس وتلحق معنوية،
إنه أحد: عن يقال كأن الئقة، غري واألخرى باإلنسانية الئقة إحداهما بصورتني الذهن

الباع. طويل إنه أو جبل، إنه أو فنان، إنه أو اليسار، أهل من
َمَلكة إذن فالضحك األسباب؛ جميع من أعم برجسون عند االجتماعية والحاسة
التي األخطاء يتناول وهو الجماعة، معاملة يف الخطأ تصحيح بها يراد اجتماعية
ويتناول باالنتقام، أو القانوني بالجزاء هذه يعالج املجتمع ألن اإلجرام؛ حد تبلغ ال
بالنفور هذه يداوي املجتمع ألن النية؛ سوء مع النبو كل الذوق عنها يَنْبو التي األخطاء
التقاليد عن اإلنسان فيها يسهو التي األخطاء من بالضحك يكتفي وإنما واالشمئزاز،
أن منها التحذير يف يكفي األخطاء فهذه سيئة، نيٍة وبغري قصد غري عىل االجتماعية
العارضة، اإلساءة قدر عىل عقوبة الضحك هذا يكون وأن للضحك صاحبها يتعرض
يحمي الذي القانون لتطبيق حاجة ال حيث خفيف، قانون كأنه الحالة هذه يف فيحسب

الجسام. واألرضار الجرائم من املجتمع
الحرفية باألحكام يدينون ملن خفيًفا اجتماعيٍّا عقابًا الضحك يكون يكاد بل
وال تفكر ال آلة يطبقها الذي أن الذهن إىل توحي ورصامة دقة يف القواعد ويطبقون

وتقدير. وتقدير وجزاء جزاء بني تفرق وال تصنعه بما تحس
ألنها الحرفية»؛ «دقتها يف املبالغ لألحكام تصحيًحا الضحك يكون الحالة هذه ففي

السليم. والتقدير املنطقي بالقياس تليق ال آلية صفة
املنطق حماية يف الضحك أسباب تلخص برجسون رأي يف جميًعا األمثلة وزبدة
مرتبة من اإلنسان هبط فكلما الخصوص، عىل االجتماعية الحاسة وحماية اإلنساني
لتنبيهه منه للضحك مثريًا ذلك كان االجتماعية عالقاته يناسب الذي املنطقي الترصف
سوء يدخله وال اإلجرام يبلغ ال حد عند األخطاء بهذه الوقوف رشيطة عىل تقصريه، إىل
اآللية الحركة إىل فريتد املترصف، العاقل الكائن يقصده قصد كل من يخلو بل النية،

الحركات. جميع يف املقصد من تتجرد التي
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فرويد رأي

صاحب النفساني الطبيب Freud فرويد سيجموند رأي النموذجية اآلراء من بقي
الوعي حديث أصبح حتى األلسنة عىل مصطلحاته وشاعت شاع الذي املشهور املذهب
وكاد والعامة، الخاصة أحاديث من إليها وما النقص ومركب النفسية والعقد الباطن
والعادات األخالق مسائل يف البرشية النفس خفايا بتفسري يستأثر أن املذهب هذا

واالجتماعية. الفردية والبواعث
االجتماعية ومدلوالتها النكتة عىل للكالم مسهبة رسالة النفساني الطبيب أفرد وقد
للفرد تؤديها التي الوظيفة يف والرؤى األحالم وبني بينها الشبه ومواطن والفنية

والجماعة.
اإلنسان إليه يلجأ والعميل الشعوري القصد من رضب النكتة أن فرويد رأي وزبدة
فيه يوقعه الذي الحرج من ويتحلل الثقيلة الواجبات أعباء من نفسه ليعفي املجتمع يف
واالختزال والتأويل التورية وهي أساليبه يف الحلم تشبه النكتة وأن العمل، ولوازم الجد
الواقع. يف تجتمع ال متفرقة صور أجزاء من الواحدة الصورة جمع أي والتلفيق؛ واملسخ
السواء عىل يحلم» «إنه عنه: يقولون أو يمزح»، «إنه الرجل: عن يقولون والناس
وكأنما والتحقيق، املحاسبة يف معه الجد يريدون وال املؤاخذة من إعفاءه يريدون حني
أحالمه يف يحتال وكذلك والدليل، بالحجة يبلغه ال أمر بلوغ عىل بالفكاهة املرء يحتال
يستعني فهو جدوى، غري عىل باله وتشغل اليقظة يف تفوته التي األماني تحقيق عىل
واملشقة. الكلفة من واإلعفاء الواقع تيسري وهي واحدة صعوبة عىل بالحلم أو بالنكتة
واحدة بنادرة هنا ونكتفي بعضها، إىل سنشري كثرية أمثلة رسالته يف أورد وقد
سامعها أو لقائلها والسماح الكلفة رفع يف األحالم تساوي التي الفكاهية النوادر من

الرصيح: بالكالم غرضه عن وعربَّ القول يف جدَّ إذا عليه محظور هو بما

وُعرضت مشهور، رسام عند لهما صورة صنعا املاليني أصحاب من رجالن
أحد فقال ثالثة، لصورة تتسع فجوة وبينهما عام معرض يف الصورتان
ُمتَّسع هاهنا بينهما: التي الفجوة إىل وينظر الصورتني يتأمل وهو الناظرين

املسيح. السيد لصورة
لصان؛ إنهما املاليني صاحبي عن يقول أنه وعلموا كلمته الواقفون وسمع
ني، لصَّ بني الصليب عىل ُوضع املسيح السيد إن تقول املسيحية القصة ألن
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اللصان، أولئك استحقه كما الصلب يستحقان أنهما يعني أنه أيًضا وعلموا
مؤاخذته إىل سبيًال يجدا فلم قيل ما الصورة صاحبا وسمع ضحكوا. ولكنهم
وجرَّا بالجالفة الناس التهمهما فعال لو ولعلهما القضاء، إىل أمره رفع أو

عنه. غنًى يف كانا ما السخرية من نفسيهما عىل

ويعزي يحلم وهو النكتة قائل نتخيل أن وأشباهها النادرة هذه يف منا فرويد ويريد
املاليني صاحبي فيها يتمثل قصة منامه يف سيخلق فإنه الثراء، من الحرمان عن نفسه
جدران وراء مغلقني أو القضاء ساحة إىل مسوقني أو بالرسقة الناس بني مشهرين
عن يصدران مختلفني بأسلوبني الرجل ترضية يف النكتة عمل الحلم فيعمل السجون،

واحدة. لغاية واحد باعث
بحيلة الحيلة ورد واملغالطة الجناس بني تشرتك النكتة من أنماًطا فرويد ويرسد
وغريها قصد غري عىل الرس وكشف املسكتة واألجوبة الكذب عىل والتفاهم قبيلها من

وتعسف. صعوبة يف ينطبق أو بسهولة، تعليله عليه ينطبق مما املضحكات من
تُروى التي النوادر تشبه بنادرة منها ونبدأ ترتيب، بغري ننقلها منها أنماط وهذه
األقطار تباعد عىل الناس بني الفكاهي املنطق وحدة عىل للداللة وتصلح قوش» «قره عن

واألجناس.
فحار باملوت، عليها يعاقب جريمة اقرتف اًدا حدَّ أن املجر قرى بعض يف يروى
فيه نفذ إذا بغريه عنه تستغني وال القرية يف الوحيد الحداد ألنه أمره؛ يف القرية قايض
فيها القرية ألن منه بدًال الطرزي بإعدام املشكلة حل إىل التفكري بعد اهتدى ثم الحكم،

طرزيان!
يعيبها امرأة يف هايني الشاعر قول فرويد بها استشهد التي املضحكة األقوال ومن
ومثلها ا، جدٍّ عتيقة مثلها ألنها «فينوس»؛ الزهرة تمثال تشبه إنها فيقول الثناء قالب يف

الصفراء. برشتها عىل البيضاء البقع يف ومثلها أسنان، بغري
العظماء، جميع يشبه إنه يهجوه رجل عن القائل قول املعكوس الثناء بهذا وشبيه
عىل شعره يف يشء يكمن قيرص وكيوليوس جانبه، إىل رأسه ينحرف كاإلسكندر فهو
عىل جلس إذا والرشاب األكل وينىس ليبنتز، إفراط القهوة رشب يف يفرط وهو الدوام،
يلبس وهو يوقظه، من إىل نيوتن إسحاق يحتاج كما ويحتاج نيوتن، إسحاق كأنه املائدة
كيشوت. دون كمؤلف مفتوحة رساويله ويرتك جونسون، كالدكتور املستعار الشعر
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زميله لحية عىل رأى يهوديٍّا أن — يهودي وهو — اليهود عن فرويد نوادر ومن
قال باألمس»، أكلته الذي الصنف لك أذكر أن أستطيع «إنني له: فقال طعام بقايا
فسخر فوًال»، أكلت «إنك املتعالم: صاحبه له فقال نسمع»، ودعنا قل «حسن، زميله:

أمس!» من أول أكلته فإنني هذا، يا غلطان إنك «كال، وقال: الفول آكل منه
اآلخر: فأجابه تذهب؟» أين «إىل اآلخر: أحدهما فسأل القطار يف يهوديان وتالقى
يل قلت إذا أنك تعلم إنك عيلَّ؟! تكذب «ملاذا يقول: وعاد السائل فغضب كراكاو»، «إىل
ذاهب أنك املرة هذه يف أعلم ولكني ملربج، إىل ذاهب أنك أنا فهمت كراكاو إىل ذاهب إنك

الكذب؟» هذا فلماذا … كراكاو إىل ا حقٍّ
من تجعل واحدة بلفظة اللعب عىل يعتمد أسلوبًا النكتة فن من فرويد ويذكر
مستقبل له فالنًا «إن مشهور: مزَّاح قول النكات هذه قبيل ومن سهلة، أضحوكة هدفها
مكانه إىل عاد «إنه حقله: إىل فعاد عمله يف أخفق زراعة وزير عن وقوله وراءه!» عظيم

املحراث!» أمام
فتاة عن قيل كما مراميها، تختلف واحدة بصفة اللعب عىل يعتمد أسلوبًا ويذكر
يصدق ال الجيش ألن بدريفوس؛ تذكرنا «إنها الجيش: رجال بجميع اتصال عىل كانت

برباءتها.»
وأفهمه املحسنني أحد إىل قصد رجًال أن قبيلها ومن الجواب، يف املغالطة ويذكر
إعطائه وبعد محققة. كارثة من للنجاة يسري قرض إىل يحتاج وأنه شديدة عرسة يف أنه
َصْحفة وأمامه العليا الطبقة مطاعم من مطعم يف اتفاًقا املحسن رآه بساعة القرض
لتأكل للرضورات تستعريه الذي املال تنفق «أهكذا مؤنِّبًا: له فقال الفاخر السمك من
سيدي! يا لك «عجبًا سؤاله: من دهش وكأنه املحتال فأجابه الفاخرة؟» الصحاف به

ثمنها؟» يدي ويف آكلها وال مفلًسا، آكلها ال كنت إن آكلها تظنني متى
السكر يدمن يزل لم بالرشاب مولع القرى إحدى يف مدرس قصة النمط هذا وعىل
أن تستطيع «إنك قائًال: صديق له فنصح تالميذه، منه ونفر األرس جميع اعتزلته حتى
فأجابه وتجرب؟» تحاول ال فلماذا الرشاب، تركت لو جميًعا القرية تالميذ عندك تجمع
أترك تراني فهل الرشاب، ألجد الدروس أعطي إنما هذا، يا رسلك «عىل كِّري: السِّ املدرس

الدروس؟» ألعطي الرشاب
نقيض نصفان «إنها الحياة: تفاهة يف القائل قول باملقابلة اللعب هذا من وقريب

األول!» عىل متأسفني الثاني نصفها ونقيض الثاني، إىل متطلعني األول نصفها
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إىل الخطاب فيها ه يوجِّ كتبها الذي الفرنيس الشاعر روسو قصيدة فولتري وسمع
إليه.» املرسل إىل يصل ال خطاب «هذا قائًال: عليها ب فعقَّ املقبلة، األجيال

منها: أمثلة وهذه فرويد، عند الضحك أساليب من وافر نصيب املسكتة ولألجوبة
الشبه، كل يشبهه شخًصا فلمح ملكه أرجاء يف يسيح أغسطس القيرص كان

بيتنا؟ يف تعمل أمك أكانت فسأله:
أبي! كان بل كال، الجريء: الشبيه فأجابه

من كثري فيه ليس بلد يف السود بحقوق ينادي األمريكيني الوعاظ بعض وكان
الواعظ فسأله أصحابك؟ يقيم حيث كنتكي إىل تذهب ال لَم رئيسه: له فقال السود،

جهنم؟! إىل تذهب ال فلماذا النار، من األرواح إلنقاذ تعمل موالي يا ألست املسئول:
من ينقل ال الذي اللفظي الجناس عىل تعتمد متفرقة نوادر كلها األمثلة ويتخلل
وال جميًعا اللغات يف الجناسية الفكاهات هذه لكثرة نقله إىل حاجة وال لغة إىل لغة
النكتة أقسام: ثالثة إىل املضحكات لتقسيم بتلخيص الرسالة يختم ثم العربية، سيما

.humour والدعابة ،Comic والهزل ،Wit
العاطفة يف قصد النكتة ولكن النفسية، القوى يف بالقصد عنده يفرس مما وكلها
وأما واملنطق، الفكر يف قصد والهزل النفس، مجهود من الكثري كبتها يكلفنا التي
الطفولة سن بعد جميًعا األفانني هذه نتطلب وإننا اإلحساس، يف قصد فهي الدعابة
الدعابة إىل تحتاج وال النكتة تفكري عىل تقدر وال املضحكة املفارقات تعرف ال التي

بالسعادة. لتشعر
ال الحديثة النفسية املدرسة رائد بها استشهد التي األمثلة أن لنا يبدو هنا وإىل
يتحقق قد التفكري أو الشعور يف القصد وأن األحوال، جميع يف تفسريه عليها ينطبق

عليه. متوقفة هي وال ينشئها ال ولكنه أحيانًا بالنكتة
وجهته عن وسأله القطار يف زميله قابل الذي اليهودي عن نادرته إىل ولنرجع
إىل فعًال سيذهب كان ألنه الكذب؛ لهذا زميله عليه وعتب كراكاو إىل بذهابه له فرصح

السؤال. هذا أمثال إجابة يف الحقيقية الوجهة بذكر العادة تجر ولم كراكاو
االتهام، أو املقال يف لزيادة موضع فيها وليس ادخار، وال النادرة هذه يف قصد فال
يسمع السامع فإن املناسبة، لهذه اللوم بغرابة تفاجئه ألنها السامع؛ تضحك ولكنها
بالصدق الجهر هو املتحدثني عرف يف الكذب أن بباله يخطر فال الكذب عىل اللوم
عماد كانت كما هنا الفكاهة عماد املفاجأة فتكون اللوم بسبب يفاجأ ثم الرصاح،
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أو التحريفات أو املغالطات من فرويد بها استشهد التي النوادر جميع يف الفكاهة
واضح مثل ولكنه القول، أو الشعور يف قصد املسكت الجواب يف وليس املسكتة، األجوبة
أن يلبث فال املسئول إحراج من ثقة عىل السائل يكون حني الخصوص عىل للمفاجأة

إليه. الحرج فريتد الرسيع الجواب يأتيه
ال فرويد ورأي برجسون رأي أن نفهم أن املوجزة التعليقات هذه بعد لنا ويجوز
«التعبريات»، كتاب يف داروين أجمله كما الجسدية الوجهة من الضحك تفسري يناقضان
عن يغنيان ال وأنهما الفزيولوجية، الوجهة من الضحك عن مقاله يف سبنرس له وفصَّ
نتيجته ألن حسية؛ مشاهدة أو فكرة الضحك سبب كان سواء النهاية، يف التفسري ذلك

قبل. من وداروين سبنرس إليه ذهب الذي النحو عىل به الجسد يتأثر أن هي
األثر ويبدأ العضالت، إىل عنه فيتحول مجراه عن الشعور أو الفكر تحبس مفاجأة
اشتد إذا كله الجسم عضالت من غريها إىل يرسي ثم حركة، العضالت هذه أسهل يف

الضحك. عىل الباعث
يف ترصف إذا اإلنسان من نضحك إننا برجسون: قول وبني هذا بني تناقض وال
من ننتظره لم بيشء يفاجئنا الترصف هذا فإن الصماء. اآللة ترصف وأقواله حركاته
املسمى اإلنسان عليه طبع الذي الفطري املنطق حكم عىل أعماله تجري عاقل إنسان
فنرى منطقيٍّا عمًال ننتظر فنحن أخرى، بعبارة املنطقي الحيوان أو الناطق بالحيوان
ترجع التي املفاجأة هي وهذه املنتظر، خالف عىل أو انتظار غري عىل آليٍّا عمًال أمامنا
شيوع قبل املفاجئة النقائض من اإلنسان ضحك وقد وسبنرس، داروين تفسري إىل بنا

باآللة. التشبه احتقاره قبل الضحك جهاز له وخلق اآلالت
ال البيئة.» آداب عن يذهلون ملن اجتماعي تنبيه الضحك «إن برجسون: وقول
غاية عىل تدل ولكنها أسبابه تفرس ال الضحك فوائد من فائدة ألنه السبب؛ هذا ينقض

والغايات. األسباب بني ظاهر والفرق غاياته، من
فإن إليها، برجسون رأي بنا يرجع كما املفاجأة إىل فرويد رأي بنا ويرجع
التي الفوائد قبيل من أيًضا هو الشعوري» «االقتصاد يف أحيانًا الضحك استخدام

لألسباب. ُمبطلًة تقدم كما الفوائد وليست منه، نستفيدها
وتغنينا املفاجأة من تخلو واحدة نادرة فرويد بها تمثل التي النوادر يف وليس
ترتد التي والحيلة مفاجأة، املسكت فالجواب داروين، تفسري أو سبنرس تفسري عن
مفاجأة، املألوف املنطق تخالف التي باملغالطة الرسيع والتخلص مفاجأة، صاحبها عىل
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النوادر وسائر مفاجأة، صاحبه من مألوف غري الصدق ألن الصادق الجواب وتكذيب
طريق. أقرب من املفاجأة ِعلَّة إىل بنا ترجع ننقلها لم أو نقلناها التي

كما أسمائها الختالف املضحكات من كثري بني الضحك يف الباحثون فرق وقد
الفكاهة. أو الدعابة أو االستهزاء أو السخرية كلمات تختلف

فروق إىل تئول أنها النهاية يف وجد الفروق هذه تتبع يف الناظر اسرتسل فإذا
مفاجأة كله فالضحك أصوله، يف الضحك أنواع بني فروًقا وليست الضاحكني أنواع بني

مجراه. عن الشعور أو بالفكرة تتحول
الرشير ضحك هي ومثالبهم عيوبهم تكشف أو الناس تؤلم التي السخرية ولكن

الخبيث.
نفسه غلظت الذي املتكرب ضحك هو الناس عىل صاحبه يتعاىل الذي واالستهزاء
وهو الناس ويجدُّ يشء بكل يستخف الذي العابث ضحك هو أو الشعور، يبادلهم فال

اكرتاث. بغري جدهم إىل ناظر
الذي الطيب القلب ضحك هي منه واملضحوك الضاحك فيها يشرتك التي والدعابة
يحسون فال نقائضهم، من يعرضه أو هفواتهم من يكشفه بما غريه ويرس نفسه يرس

والخيالء. الشماتة مأخذ الهفوات تلك يأخذ أو النقائض بتلك يُفردهم أنه
لنا يصور الذي الناقد أو الفنان ضحك هي املضحكات لنا تمثل التي والفكاهة
هو أو بأضحوكة، وليس مضحك فهو وتمثيلها، تصويرها يف ويبدع الضحك دواعي

للضاحكني. بموضوع وليس الضحك واضع
الصميم. يف الضحك أنواع بني فوارق وليست الضاحكني بني فوراق كلها وهذه

ال ولكن اآلخرين، عىل بتفوقنا الغبطة شعور بالضحك يقرتن أن ا جدٍّ الشائع ومن
فيه نظن موقف يف نتوقعها ال التي بالهزيمة فوجئنا إذا أنفسنا من نضحك أن يندر

فيها. وأوقعنا الشباك تلك من أفلت قد هو فإذا لغرينا باك الشِّ نُْحِكم أننا
من نابليون إفالت بلغهم حني واألمراء الساسة ضحك املفاجئة الهزيمة هذه ومن
بعده وجلسوا القفص يف وضعوه أنهم يحسبون وهم فرنسا، إىل وعودته ألبا جزيرة

بعده. من األوروبية القارة مصري يقررون
أرواحهم يف لساعته ويهددهم مؤتمرهم يف يحارصهم بنابليون فوجئوا أنهم ولو

الساعة. تلك يف آمنون وهم ضحكوا كما ضحكوا ملا عروشهم أو
وإن منها يضحك البعيد السامع وأن مضحكة، املفاجأة أن ينفي ال هذا أن إال
ولهذا القريب؛ بالخطر شعورهم الشتغال املحارصون واألمراء الساسة منها يضحك لم

57



املضحك الضاحك جحا

الضاحكني بحسب األمر ويختلف الضحك. أسباب تفسري يف قائًما املفاجأة عنرص يبقى
ومن الضحك، عن الخوف شغله قريبًا كان فمن املفاجأة، ساعة بالخطر الشعور يف

الساعة. تلك يف شعوره عىل يغطي عاجل خوف عنه يشغله لم بعيًدا كان
كان فلو باللذة، والشعور بالجمال والشعور بالضحك الشعور هذا يف ويتساوى
املهدد العدو وحارصهم الجمال ربة الزهرة فتن من فتنة الساسة مؤتمر عىل املعروض
طعام مائدة كانت ولو الَفتَّان، الجمال بذلك الشعور عن الخطر لشغلهم لحياتهم؛
عن كذلك الخطر لشغلهم الحصار ذلك حورصوا ثم أيديهم بني وطاب َلذَّ ما جمعت

القوت. طلب وعن اللذيذ الطعام طلب
درجة يبلغ لم الذي املشوه اليشء هو املضحك اليشء إن نقول أن إذن يلزم فال
دون باملضحكات الشعور يعطل وال شعور كل يعطل اإليالم درجة بلوغ ألن اإليالم؛

سواها.
عن ينجم الضحك إن فنقول جميًعا التفسريات نجمل أن — هذا بعد — وصحيح
واالستهزاء السخرية بني االختالف وإن مجراه، عن وبالشعور بالفكر تتحول مفاجأة
لبابه يف هو ألنه الضحك؛ أنواع يف اختالف عن البحث إىل يلجئنا ال والفكاهة والدعابة

الضاحكني. بني اختالف
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الكريم القرآن يف

باملقدَّس الشعور يتقابل كما واالستخفاف التعظيم طريف من شعوران يتقابل ال
البرشية. النفس يف باملضِحك والشعور

من إليه بالرجوع أَْوَىل الواقعية املقابلة هذه يف عليه نعتمد مرجع لنا يوجد وال
األخبار وتروي واألمثال القصص من العربة تسوق التي الكتب سيما وال املقدسة، الكتب

املناسبات. مختلف ويف واألمزجة الطبائع مختلف من والضاحكني الضحك عن
يركن النفساني للعالم محكم شاهد وكلها الكريم، القرآن يف متكررة األخبار وهذه
عنه الكالم سياق مع الضحك حقيقة تربز حيث البرشية، النفس ألطوار تفسريه يف إليه
وشعور موضعها، يف القداسة شعور الشعورين: بني الفارق لربوز مقدس؛ كالم يف

معانيه. بشتى الضحك
قصة يف ومرة إبراهيم، قصة يف مرة الكريم القرآن يف الضحك إىل اإلشارة جاءت

السالم. عليهما سليمان
ثم وخافهم، يعرفهم فلم املالئكة زاره حني إبراهيم يقول إبراهيم قصة ففي
َوأَْوَجَس نَِكَرُهْم إَِليِْه تَِصُل َال أَيِْديَُهْم َرأَٰى ا ﴿َفَلمَّ سارة: زوجته من إسحاق بوالدة وه برشَّ
نَاَها ْ َفبَرشَّ َفَضِحَكْت َقاِئَمٌة َواْمَرأَتُُه * لُوٍط َقْوِم إَِىلٰ أُْرِسْلنَا َّا إِن تََخْف َال َقالُوا ۚ ِخيَفًة ِمنُْهْم
ۖ َشيًْخا بَْعِيل ذَا َوٰهَ َعُجوٌز َوأَنَا أَأَِلُد َويَْلتَٰى يَا َقاَلْت * يَْعُقوَب إِْسَحاَق َوَراءِ َوِمن ِبِإْسَحاَق

.[٧٠–٧٢ [هود: َعِجيٌب﴾ ءٌ َلَيشْ ذَا ٰهَ إِنَّ
أن سارة تملك ال فتعجٌب انتظار، غري عىل مفاجئة ى فبُْرشَ فاطمئنان خوف فهنا

َعِجيٌب﴾. ءٌ َلَيشْ ذَا ٰهَ ﴿إِنَّ فتقول: به تجهر
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تفسرياتهم يف النفسانيني للباحثني ظهرت التي النفسية الضحك عوامل كل
الضحك يأتي حيث بالضحك فتأتي املتتابع نسقها عىل الكريمة اآلية هذه تعرضها
نكران، بعد ومعرفة خوف، بعد طمأنينة الشعور تحول من املختلفة مواضعه يف مطرًدا
زمنًا الذرية يف األمل وخيبة اليأس سن بعد الوالدة من الحسبان يف ليس بما وبشارة

والتسليم. والغرية والعزاء الحزن دواعي من بأشتات النفس فيه تعتلج طويًال
«ضحكت»؛ كلمة مكان يف فرحت» أو استبرشت، كلمة أو ت، «ُرسَّ كلمة هنا تغني وال
النفس قرارة يف فأصبحت تشابكت التي الحالة لهذه املالئم األثر هو الضحك فإن

متناقضات. حاالت

النَّْمِل َواِد َعَىلٰ أَتَْوا إِذَا ﴿َحتَّٰى السالم: عليه سليمان قصة عن الكريم القرآن يف وجاء
يَْشُعُروَن َال َوُهْم َوُجنُوُدُه ُسَليَْماُن يَْحِطَمنَُّكْم َال َمَساِكنَُكْم اْدُخلُوا النَّْمُل أَيَُّها يَا نَْمَلٌة َقاَلْت
وََعَىلٰ َعَيلَّ أَنَْعْمَت الَِّتي ِنْعَمتََك أَْشُكَر أَْن أَْوِزْعِني َربِّ َوَقاَل َقْولَِها ن مِّ َضاِحًكا َم َفتَبَسَّ *

.[١٨–١٩ [النمل: تَْرَضاُه﴾ َصاِلًحا أَْعَمَل َوأَْن َواِلَديَّ
التي ومصاحباتها الدقيقة نقائضها يف ماثلة سجيتها عىل الضحك عوامل فهاهنا
أجزائها بعض يف مخالفة مناسبة وهي غريها، دون املناسبة هذه حسب عىل بها تقرتن

إبراهيم. قصة يف الضحك ملناسبة
سليمان. أوتيه الذي امللك ضخامة وبني النمل ضآلة بني الشاسع الفارق هنا

يفهم وال بها يشعر وال بموقعها يدري ال أنه النملة ظن من سليمان عجب وهنا
تقول. ما عنها

والغبطة السعة من نفسه يف العريض امللك نعمة تفيضه بما سليمان ريض وهنا
تخىش ضئيلة نملة من ينتظر، ال حيث من آت ذلك وكل والخشوع، الشكر من وتلهمه

العظيم. سليمان بهم يشعر وال كله وواديها هي تحطم أن
سورة يف فجاء واالستهزاء، السخرية بمعنى متفرقة آيات يف الضحك وورد
ِبِهْم َمرُّوا َوإِذَا * يَْضَحُكوَن آَمنُوا الَِّذيَن ِمَن َكانُوا أَْجَرُموا الَِّذيَن ﴿إِنَّ املطففني:
َلَضالُّوَن َهُؤَالءِ إِنَّ َقالُوا َرأَْوُهْم َوإِذَا * َفِكِهنَي انَقَلبُوا أَْهِلِهُم إَِىلٰ انَقَلبُوا َوإِذَا * يَتََغاَمُزوَن
اْألََراِئِك َعَىل * يَْضَحُكوَن اِر اْلُكفَّ ِمَن آَمنُوا الَِّذيَن َفاْليَْوَم * َحاِفِظنَي َعَليِْهْم أُْرِسلُوا َوَما *

.[٢٩–٣٥ [املطففني: يَنُظُروَن﴾
يستغفلون أنهم املستهزئون يحسب كأنما الخفي، بالتغامز مقرتن هنا فالضحك
إليهم التفت إذا ويضحكون بينهم، بالتغامز منهم فيسخرون بهم يمرون الذين املؤمنني
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بني دائًما يحدث كما والسخرية، العبث إخفاء يملكون فال فجأة حني عىل املؤمنون
األنظار. وراء من االستهزاء يف والتمادي الكتمان عليهم وامتنع انكشفوا إذا املتغامزين
يضحكون كانوا الكفار ألن الحسبان؛ يف يكن لم حني يأتي األخري والضحك
األرائك عىل وادعون وهؤالء للضاحكني، أضحوكة فهم األمر عليهم انقلب قد بهم فإذا

ينظرون.
َفَقاَل َوَمَلِئِه ِفْرَعْوَن إَِىلٰ ِبآيَاِتنَا ُموَىسٰ أَْرَسْلنَا ﴿َوَلَقْد الزخرف: سورة يف وجاء
[الزخرف: يَْضَحُكوَن﴾ نَْها مِّ ُهم إِذَا ِبآيَاِتنَا َجاءَُهم ا َفَلمَّ * اْلَعاَلِمنَي َربِّ َرُسوُل إِنِّي

.[٤٦–٤٧
السالم عليه — موىس ظن إخالف ثم اآليات طلب من واضح هنا املفاجأة وضحك
يفاجئونه هم فإذا يؤمنوا، أن باآليات مجيئهم بعد منهم ينتظر وهو به عبثوا ألنهم —

الُكفران. عىل إرصارهم من ينتظر لم بما
للضحك، يتعرض فيمن أو الضحك يف باملفاجأة الشعور من ضحك كل يف بد وال

طرفيها. من للمضحكات مالزم شعور فهو
أَْظَلَم ُهْم َكانُوا َُّهْم إِن ۖ َقبُْل ن مِّ نُوٍح ﴿َوَقْوَم السالم: عليه نوح عن النجم سورة ويف
نَِذيٌر ذَا ٰهَ * تَتََماَرٰى َربَِّك آَالءِ َفِبأَيِّ * ٰ َغىشَّ َما اَها َفَغشَّ * أَْهَوٰى َواْلُمْؤتَِفَكَة * َوأَْطَغٰى
اْلَحِديِث ذَا ٰهَ أََفِمْن * َكاِشَفٌة ِهللا ُدوِن ِمن َلَها َليَْس * اْآلِزَفُة أَِزَفِت * اْألُوَىلٰ النُّذُِر َن مِّ
[النجم: َواْعبُُدوا﴾ هلِلِ َفاْسُجُدوا * َساِمُدوَن َوأَنتُْم * تَبُْكوَن َوَال َوتَْضَحُكوَن * تَْعَجبُوَن

.[٥٢–٦٢
للبكاء داعية يحسون فال يبكيهم بما يأتيهم أنه الرسول يحسب اآليات هذه ففي
إىل املطبقة اآلزفة نذير عن الرسول أحاديث من االستغراب بهم فينتقل ويستغربون،
يتعجب املتباعدين النقيضني هذين وبني غريه. يحسون وال يتصورونه الذي األمان
نذير السامع يحس أن فإما والضحك، البكاء بني فيه وسط ال موقف ويضحكون، القوم
إىل واطمئنانه القائل كالم من تعجبًا فيضحك ويستبعدها يستغربها أو فيبكي، اآلزفة

فيه. مهددون إنهم لهم يقال الذي األمان
البالء من كالضحك نقيضه ويحس السامع يحسه ال الذي البالء من والضحك
سورة يف فجاء املعنى بهذا الضحك ذكر تكرر وقد منه، ناٍج أنه ويحس يحسه الذي
ِبَمْقَعِدِهْم اْلُمَخلَُّفوَن ﴿َفِرَح القتال: عن بمقعدهم فرحوا الذين املخلفني عن التوبة
تَنِفُروا َال َوَقالُوا ِهللا َسِبيِل ِيف َوأَنُفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم يَُجاِهُدوا أَن َوَكِرُهوا ِهللا َرُسوِل ِخَالَف
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َكِثريًا َوْليَبُْكوا َقِليًال َفْليَْضَحُكوا * يَْفَقُهوَن َكانُوا لَّْو ۚ َحرٍّا أََشدُّ َجَهنََّم نَاُر ُقْل ۗ اْلَحرِّ ِيف
.[٨١–٨٢ [التوبة: يَْكِسبُوَن﴾ َكانُوا ِبَما َجَزاءً

كما — فهو باألمان، الشعور مع الخطر عن بالسماع مقرون أيًضا الضحك وهذا
يخيف. ال نذير بعد يمتنع أو بامتناعه اليقني يغلب حيث بالخطر كالشعور — تقدم
معظم يف يالزمه ألنه الرسور؛ بمعنى الضحك ذكر الكريم القرآن يف ورد وقد

ومظاهره. دواعيه
والكربياء، االستخفاف بمعنى اآليات أكثر يف وهما واالستهزاء، السخرية ذكر وورد
نقل أن يخفى وال تناقضها، باطنة وحالة ظاهرة حالة حالتني: بني الرتدد بمعنى أو
﴿َوإِذَا الضاحكني: اختالف عىل الضحك أسباب من سبب الحالتني هاتني بني الشعور
ُمْستَْهِزئُوَن نَْحُن إِنََّما َمَعُكْم َّا إِن َقالُوا َشيَاِطينِِهْم إَِىلٰ َخَلْوا َوإِذَا آَمنَّا َقالُوا آَمنُوا الَِّذيَن َلُقوا

.[١٤–١٥ [البقرة: يَْعَمُهوَن﴾ ُطْغيَاِنِهْم ِيف ُهْم َويَُمدُّ ِبِهْم يَْستَْهِزئُ هللاُ *
فارغني قوم شعور تحتويه فيما كان إال السخرية ذكر فيها ورد آية من وما
الرضب هذا ويتكرر الفارغني، ألولئك يبدو ما عىل طائل غري يف وندائهم األنبياء باجتهاد
من وهم املحيق، بالغضب ويتوعد ويحذر ينذر جهة من ألنه نوح؛ قصة يف السخرية من
﴿َويَْصنَُع فيتضاحكون: الفلك عمل يف جاهد وهو به يمرون غافلون وادعون جهتهم
ِمنُكْم نَْسَخُر َفِإنَّا ِمنَّا تَْسَخُروا إِن َقاَل ۚ ِمنُْه َسِخُروا َقْوِمِه ن مِّ ٌ َمَأل َعَليِْه َمرَّ َوُكلََّما اْلُفْلَك
ِقيٌم﴾ مُّ َعذَاٌب َعَليِْه َويَِحلُّ يُْخِزيِه َعذَاٌب يَأِْتيِه َمن تَْعَلُموَن َفَسْوَف * تَْسَخُروَن َكَما

.[٣٨–٣٩ [هود:
وفيه يتناقضان، خوف مع أمان فيه — قومه وجانب نوح جانب — الجانبني وكال

النقيضني. هذين بني للسخرية سبب عنده فكالهما تقابلها، التي الثقة تناقض ثقة

التوراة يف

بقدرتهم يغرتون ممن اإلله ضحك عن بالتوراة العربي الفيلسوف استشهاد بنا مر وقد
عنها. يعجزون ثم عليها يجرتئون أموًرا ويعتزمون

دعوى يسمع إنه ناظمه يقول الذي الثاني املزمور من مأخوذ الشاهد وهذا
املزمور: نص وهذا عرشه، عىل الرب يريده بما منهم أخرب ألنه فيضحك املغرورين

الباطل؟ يف الشعوب وتفكر األمم ارتجت ملاذا
قيودهما لنقطع مسيحه، وعىل الرب عىل مًعا الرؤساء وتآمر األرض ملوك قام
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ربطهما. عنا ولنطرح
يضحك. السماوات يف الساكن

أنا أما بغيظه. ويرجفهم بغضبه عليهم يتكلم وحينئذ بهم، يستهزئ الرب
قديس. جبل صهيون عىل ملكي مسحت فقد

الرب. قضاء جهة من أخرب إنني

واألخرى بالقوة، ظاهر غرور إحداهما متناقضتني: حالتني عن يرتجم هنا فالضحك
يدعيه. بما له قبل ال الذي العاجز الغرور هذا حقيقة

وحقيقة لإلله، بالنسبة مجاًزا الضحك مثار هو الحالتني هاتني بني واالختالف
اإلنسان. إىل بالنسبة

بمعنى فيه الضحك يفهم فإنما الضحك عن القديم العهد يف ورد ما وجميع
من كان إذا والدهشة االستغراب وبمعنى املنكرين، من كان إذا والسخرية االستهزاء

املؤمنني.
فهم يصدقون، وال يستكربون ألنهم املستهزئني؛ عىل ينحى الشواهد هذه وجميع
يف يشء غري وعىل ظاهًرا القدرة مدعني بأعينهم يرونهم ألنهم باألنبياء يستهزئون
أولئك عىل جانبهم من معكوسة الحقيقة يرون ألنهم بهم؛ يستهزئون واألنبياء الباطن،
ويرى هواء، عىل ينتفخون الذين هم املستكربون املنكرون فهؤالء املستكربين، املنكرين
وال باالستهزاء، يوحي تناقًضا منهم فريى الخاوية وصورتهم املنتفخة صورتهم النبي

بالعارفني. فيستهزئون أصحابه يغرت حني سيما
رجال يا الرب كالم «اسمعوا والسادة: األمراء عن النبي يقول أشعيا ِسْفر ففي

أورشليم.» يف الذي الشعب هذا والة الهزء،
فيه يقول واالستهزاء الشماتة ضحك عن كالم األول اإلصحاح من «األمثال» ويف
كل رفضتم بل يبايل، من وليس يدي ومددت فأبيتم دعوت «إني السفر: صاحب
مجيء عند أشمت بليتكم، عند أضحك أيًضا فأنا توبيخي، ترضوا ولم مشورتي

خوفكم.»
والغرور الكربياء بمعنى االستهزاء إىل اإلشارة من «األمثال» كتاب يف أكثر وليس
لينتفع تأديبه وحكمة قومه يف السيئ وأثره املستهزئ جزاء إىل اإلشارة ومن والجهالة،

مصريه. إىل بالنظر ويزدجروا بعربته الحمقى
يجدها. وال الحكمة يطلب املستهزئ قال:
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الكربياء. بفيضان عامل مستهزئ اسمه املتكرب املنتفخ وقال:
األحمق. فيتذكى املستهزئ ارضب وقال:

حكيًما. األحمق يصري املستهزئ بمعاقبة وقال:
الغضب. فيرصفون الحكماء أما املدينة، يفتنون املستهزئون وقال:
انتهاًرا. يسمع ال واملستهزئ أبيه، تأديب يقبل الحكيم االبن وقال:

تكرار وهو واالستهزاء الهزء إىل إشارة القديم العهد يف الكتب أكثر «األمثال» وكتاب
االستهزاء نقيض وهما والتجربة الحكمة سفر األمثال ألن كله؛ السفر طبيعة يوافق
إىل األيام تجارب تهديه حتى كذلك يزال وال األمور بجميع صاحبه يستخف الذي
الشاعر قال كما إليها ينظر هو فإذا األمور، عواقب يف النظر وبعد بالحوادث االعتبار

العربي:

ال��ل��ب��ي��ُب ع��واق��ب��ه��ا م��ن وي��ب��ك��ي م��ن��ه��ا ال��س��ف��ه��اء ي��ض��ح��ك أم��ور

يف تكررت كما االستهزاء إىل اإلشارة فيه تكررت كتاب القديم العهد كتب يف وليس
وكادت املعنى، يف يسري واختالف ندرة عىل الكتب بعض يف جاء ولكنه «األمثال»، كتاب
ال ألنها واالستعظام؛ االستغراب بمعنى ضحك عن تنم أن التكوين سفر يف سارة قصة
اإلصحاح يروي ولهذا وهلة، ألول إليها تطمنئ وال تستغربها ولكنها بالبشارة تستهزئ
ضيوف من سمعت حني الضحك أنكرت وأنها باطنها يف ضحكت أنها عنها عرش الثالث

املالم: صبغة من يشء فيه سؤاًال إبراهيم

إليك أرجع إني فقال: الخيمة، يف هي ها فقال: امرأتك؟ سارة أين له: وقالوا
سارة وكانت ابن. امرأتك لسارة ويكون — الربيع أي — الحياة زمان نحو
يف متقدمني شيخني وسارة إبراهيم وكان وراءه، وهو الخيمة باب يف سامعة
باطنها يف سارة فضحكت كالنساء عادة لسارة يكون أن انقطع وقد األيام،
ملاذا إلبراهيم: الرب فقال شاخ؟ قد وسيدي تنعم يل يكون فنائي أَبَعد قائلة:
الرب عىل يستحيل هل شخت؟ قد وأنا ألد أفبالحقيقة قائلة: سارة ضحكت
فأنكرت ابن، لسارة ويكون الحياة زمان نحو إليك أرجع امليعاد يف يشء؟

ضحكت. بل ال، فقال: خافت، ألنها أضحك؛ لم قائلة: سارة
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بخليقة تنديًدا كانت إنما القديم العهد كتب يف الضحك فيها ورد التي فاملواضع
ومن أصحابه، عىل االستهزاء يرد الذي االستهزاء بمعنى كانت أو والسخرية، االستهزاء

الصالحني. عباده إىل أو اإلله إىل ينسب ما القبيل هذا
هو ألنه القدر؛ تأديب ترفض «ال سفره: يف جاء حيث أيوب إىل نُسب املعنى وبهذا
بسوء، يمسك ال سبع ويف ينجيك شدائد ست يف تشفيان، ويداه يسحق ويعصب، يجرح
تخاف فال اللسان، سوط ومن السيف، حد من الحرب ويف املوت من يفديك الجوع يف

األرض.» وحوش تخىش وال واملحل الخراب عىل تضحك … جاء إذا الخراب من
ضحكة أو لهما ضحكة كان أن بعد واملحل بالخراب فيهزأ أيوب يعود وهنا
من وبغريهما بهما مصابه من له نجاة أال وحسبوا لهما فريسة حسبوه الذين للهازلني

والبالء. املحنة رضوب
الضحك يف «إنه األمثال: يف جاء كما االستهزاء، بمعنى الضحك عن يقال جرم ال
من خري الحزن «إن الجامعة: يف جاء كما أو حزن»، الفرح وعاقبة القلب يكتئب

القلب.» يصلح الوجه بكآبة ألنه الضحك؛
املستهزئني عىل ا ردٍّ يكون أن إال القديم العهد كتب يف بخري االستهزاء يذكر ولم

واملجون. للسخرية وعقابًا
مصحوبًا للحزن مقابًال الرسور بمعنى القديم العهد يف ورد قد الضحك أن عىل
ضحًكا أفواهنا امتألت حينئذ … «إننا السبي: رد بعد املزامري يف جاء كما بالغناء،

ترنًما.» وألسنتنا
ولكنه تقدم، فيما أجملناها التي باألسباب الضحك تفسري املعنى هذا يف يلزم وال
إىل األرس من املرء ينتقل إذ النقيض؛ بعد بالنقيض الشعور من يخلو ال — هذا عىل —

والغناء. بالضحك فرحه عن فيعرب الطالقة،

اإلنجيل يف

حيث املسيح السيد لسان عىل لوقا إنجيل يف الضحك ذكر جاء فقد الجديد العهد يف أما
تالميذه: إىل عينيه رفع وقد يقول

هللا. ملكوت لكم ألن املساكني؛ أيها طوباكم وقال تالميذه إىل عينيه ورفع
ألنكم اآلن الباكون أيها طوباكم تشبعون. ألنكم اآلن؛ الجياع أيها طوباكم

ستضحكون.
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األحوال جميع يف الضحك دواعي من يخلو وال للبكاء مقابًال الضحك يأتي وهنا
النقيضني. بني واملقابلة الحالة تبدل وأهمها

فيها ما ويقدسون بها املؤمنون يقرؤها التي الدينية الكتب هذه من الشواهد وهذه
يف تربز الدواعي هذه ألن متعددة؛ حاالت يف الضحك طبيعة عىل به يستشهد ما خري
يف متباعدين أناس عن وتنبِّئُنا القداسة، شعور من يقابلها بما واضًحا بروًزا مواضعها
وأن ومكان، زمان كل يف إنسان اإلنسان أن فنعلم واألخالق، والطبائع واألمكنة األزمنة

اإلنسان. بني تعم إنسانية خاصة الضحك
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والفكاهة اإلنسانية

التعريفات جميع مع األقوال أصح فمن وتعليله، الضحك تعريف يف القول كان ما أيٍّا
يضحك فال طرفيها، من إنسانية ملكة — برجسون قال كما — الضحك أن والتعليالت
عىل ولو صوره، من صورة يف «إنسانيٍّا» يكون أن إال يضحكنا يشء من وما إنسان، إال

التشبيه. سبيل
ناطق. حيوان اإلنسان إن نقول كما ضاحك، حيوان اإلنسان إن نقول أن ولنا

استثناء؟ بال يضحك إنسان كل أن بذلك أفنعني
استثناء. بال ويتكلم ويفكر ينطق إنسان كل أن نعني كما إال كال،

تتوالهم همج أو صغار وهناك يفكرون، ال بله وهناك ينطقون، ال خرس فهناك
الخلق يف البرش تساوي ال التي األحياء عىل الغرائز سيطرة من قريب نحو عىل الغرائز

الذكاء. يف أو
عىل «بالقوة» ناطق أنه بذلك ونريد ناطق، حيوان اإلنسان إن نقول ذلك مع ولكننا
املصطلحني، عرف يف نقول كما نوعه أبناء يف العام باالستعداد أو املناطقة، اصطالح
تدري وال الضحك تفهم ال بدائية جماعات ومنه ضاحك، حيوان اإلنسان إن يقال وكذلك
للمألوف؛ املخالفة األعمال من وغريها املضحكات بني تميز وال الناس، أعمال من موقعه
الذي املتوارث العرف عىل النطباعهم ا جدٍّ نادرة ظاهرة أبنائها بني املألوف مخالفة ألن
تتضح التي املقارنة عن قصورهم مع … «املحرمات» محظور يف وقعوا إال يخالفونه ال

االستغراب. أو الضحك ومواطن النقائض منها
لقول معزز اإلنسانية أطوار من الطور هذا يف الضحك عن العجز هذا ولعل
اإلنسان يضحك فال األحياء، عامة فيها يشرتك ال إنسانية خاصة الضحك إن القائلني:
التفكري، عىل العادة وغلبة الغريزة حكم يف الحيوانية أطوار من قريب — بعد — وهو
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جريان من هنا للمفاجأة محل فال الصدد هذا يف برجسون تفسري إىل رجعنا وإذا
يف املغرقة البدائية القبائل فإن تفكري، بغري العمل اطراد يف اآلالت سنة عىل اإلنسان
يشذ الذي إال للمألوف مخالًفا فيها يكون وال السنة، هذه عىل كلها تجري الهمجية

املرسوم. والنهج املطردة الوترية خالف عىل بالترصف
وتعرف الضحك تعرف جميًعا فالشعوب البدائية الهمجية من الطور هذا بعد أما

والتقسيم. بالتفسري تعرفهما لم وإن العملية، بالتجربة وموضوعه واضعه
كالفنانني وحكايتها واخرتاعها املضحكات بتمثيل يخلقه من حك الضَّ بواضع ونريد

والندماء.
أو النقص أو بالغفلة الناس أضحوكة يكونون من الضحك بموضوع ونريد
عىل غرة حني عىل وجهة إىل وجهة من ناظره شعور يحول الذي املتناقض الترصف

اإلجمال.

الضاحكة األمم

أو منها، بعضها وتجريد بالفكاهة األمم بعض وصف عىل املعارصين عادة جرت وقد
«الفكاهية». األمم وبني بينها املقابلة عند بها اإلحساس وبطء بجهلها وصفها

جميع يف الفكاهة نوابغ أخرجت أنها األمم جميع عن فيه شك ال الذي والثابت
أبنائها، من جمهرة عىل وتعرضها الفكاهيات تمثل الحارض العرص يف وأنها أجيالها،
النوابغ هؤالء آثار ومن الفكاهة نوابغ من خلت قديم تاريخ لها متحرضة أمة توجد فال

والفنون. اآلداب يف
يتداولها التي األمثال دليل يفيدنا كما يفيدنا ال هنا النوابغ إحصاء أن نرى ولكننا
فئة وعىل عليهم مقترصة تكون قد النوابغ آثار فإن جيل، بعد جيًال ويتوارثونها الناس
ترجمان الشائعة األمثال ولكن بفكاهتهم، االستمتاع عىل القادرين من أو قرائهم من
تكاد الطريقة وهذه تجاربها، عن التعبري يف وطريقتها وشعورها األمة لتفكري صادق
تتقارب لم وإن واملرامي املضامني يف التقارب غاية تتقارب أو األمم جميع يف تتفق أن

والرتكيب. اللفظ يف
طريق من الحكمة فيها تأتي أو الحكمة، فيها تقرتن أيدينا بني األمم أمثال وهذه
الحكمة فيه وتؤخذ والدعابة، والعطف بالتهكم السخرية فيه تمتزج أسلوب عىل الفكاهة
التعقيب إشارة والحماقة الخطل عواقب إىل تشري ألنها واحد؛ وقت يف واملزاح الجد مأخذ
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الرضر فوات بعد أمان يف تتكلم فهي واملناسبات، والقرائن األمثلة من املئات مرور بعد
والتذكري. بالنصيحة املقصودين عىل وقوعه وقبل

وأمتني املرشق أمم من أمتني يف باألمثال هنا نستشهد بالواقع التمثيل سبيل وعىل
األخرى عن ويقال فكاهية، أمة أو فكاهة ذات أمة إنها إحداهما عن يقال املغرب، أمم من
التي والرصاحة بالجد كلها األمور وأخذ بالجهامة اشتهرت وإنها للفكاهة تفطن ال إنها

والتلميح. التورية تعرف ال
الحضارة عهد من والحديثة القديمة بالنكات مشهورة الفرس أمة املرشق ففي

والتكليف. العمل عىل واالنصباب والدأب بالكد مشهورة اليابان وأمة الكرسوية،
يف األملانية واألمة الفكاهة، صفة يف الفرنسية األمة األمتني هاتني تقابل املغرب ويف

والجهامة. الجد صفة
— الرشق فرنسا إنها عنها يقال التي — الفارسية األمة أمثلة من طائفة وهذه
ألمثال الجامعة الكتب صفحات بني اختيار بغري اليابانية األمة أمثلة من بطائفة نتبعها

األمتني. هاتني

فارسية أمثال

زميالن. ْكر والسُّ الصدق •
يختبئان. ال والعطر الحب •

الغزال. من أسبق الجديد الخادم •
ضيف. لكل تبسط مائدة القلب ليس •

الصندوق. يف واحد معدن من والحجر الذهب •
حاٍف. واإلسكاف عريان الخائط •

حمار. هو وال إنسان هو ال فيه، نفع ال الجاهل •
الغزال. صيد قبل الجلد يبيع •

الطالء. يف الذهب تنفق أن الرثاء دواعي من •
ماء. بال بركة يف للسمك لزوم ال •

الثلوج. تلد واألمطار املاء يلد الكالم •
أستطيع! ال أعرف وعندما أعرف ال أستطيع عندما الفائدة؟ ما •
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من شتى معارض يف اليابانية األمة أمثال من — عرش اثنا — بعددها متفرقات وهذه
الحياة: حكمة

والفالح. «امليكاد» بني يميز ال الحب •
إبرة. ثقب من السماء ترى قد •

ألرساره. الصناديق أصون اإلنسان صدر •
حمقى. والنصفان اآلخر، النصف من يضحكون الناس نصف •

الحكمة. رجعت الحماقة تقدمت إذا •
اآلبار. أعمق يف املوج تثري ال العواصف أعتى •

مطبوًخا. األرز تحمل شجرة من ما •
بسلطانها. يدري املفيق وال الخمر بعار يدري السكري ال •

الغضب. أذهبه بما الضحك يرجع ال •
ازدراء. التحية يف املبالغة •

اآلخرين. حقول يف نبت الغالل أجمل •
املقروص. يصيح ملاذا تعلم نفسك اقرص •

األمم. شهرة من األلسنة تداولته فيما بالفكاهة الغرب أمم أشهر الفرنسية واألمة
أمثالها: من متفرقات وهذه

ركابها. يف الغرور يكون أن إال بعيًدا الفضيلة تذهب ال •
املتملقني. أبرع الذات حب •

براءته. تنكشف ما رسعان املحبوب املذنب •
أقدام. بال أجنحة علم بال خيال •

املحدثني. إخوانهم من أحمق القدماء الحمقى •
مطيل. تكلُّف املفتعلة البساطة •

يراه. ال الذي إال أعمى إنه الحظ عن يقول ال •
حكمة. زادتنا كلما حمًقا السن تزيدنا •
نقول. كما يقولون األعزاء أصدقاؤنا •

املرأة. مملكة الحب •
املنطق. يعرفه ال منطق للقلب •
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حساب. يف يثق ال الحساب يحسن الذي •

هي: وهذه األملانية، األمثال من عددها مثل يف طائفة الفرنسية األمثال هذه وتيل

ميناء. كل يف ترسو الذهب من وتدها سفينة •
سندانًا. فكن مطرقة تكن لم إن •
مستقيًما. يقف ال الفارغ الكيس •
مآلن. رأس من أشجع فارغ بطن •
البصري. من عثرات أقل الرضير •
الياء. إىل انتهى باأللف بدأ من •

الجوع. من أقتل التخمة •
فيه. ضالل ال الشحاذ طريق •

الحساب. بقائمة نطالب ونحن التفاحة، أكال وحواء آدم •
مفقودة! واألخرى ماتت إحداهما الدنيا: يف طيبتان امرأتان •

الجميع. يصحبها أحد يصحبها ال التي املرأة •
الجراح. يعرف لم من الندوب من يضحك •

لو أننا غري بالجهامة، مشهورة أو بالفكاهة مشهورة أمة كل من مثًال عرش اثنا وهذه
حاسم بتفضيل منها خرجنا وال بينها، املوازنة نسبة تغريت ملا أضعافها عرشة جعلناها
الجانب مزج يف سواء فكلها وأمثالها، تجاربها من األمم فكاهة نقتبس حني أمة عىل ألمة
وهذه التجارب هذه أن شك وال املتكررة. الحياة تجارب من الحكيم بالجانب املضحك
عىل املتفرقة األقوال من اإلنسان بني بني الشائعة الفكاهة ملكة عىل أدل عنها التعبريات

اآلحاد. ألسنة

الفكاهة مواسم إىل فيه نرجع اإلنسان بني بني الشائعة للفكاهة آخر مقياس وهناك
حاالت أو الحرج عن التنفيس حاالت وهي متماثلة، حاالت يف األمم لجميع تعرض التي
تبدلت أو تزول أن لها حان التي البدع سيما وال الشائعة، البدع عىل واالحتجاج التمرد

األحوال. بتبدل دواعيها
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اشتهرت التي الشعوب من الوسطى وأوروبا الرشقية أوروبا يف الصقالبة وشعوب
الرصيح معناه غري القول يف معنى لكل الفطنة وقلة الفطرة وخشونة النكتة بجهل

املضحكات. جميع عىل يغلب كما وجهني عىل يفهم وال واحد وجه عىل يفهم الذي
نوعها من تفُضلُها ال الحرج موسم يف نوادر عنها رويت قد الشعوب هذه أن إال

املواسم. هذه أمثال يف الغربية الشعوب نوادر
الفكاهة مجاميع من أو الصحف من مأخوذة النوادر تلك من متفرقات وهذه
النوادر تلك تُرَوى التي األمم أمزجة فيها وتتمثل حني إىل حني من تصدر التي العاملية

جامعيها: من قصد غري عىل عنها
منهم كلٌّ يشرتك وأن اإلذاعة، أجهزة عىل الفالحني تطلع أن روسية إذاعة أرادت
وسئل األول الفالح تقدم فلما عليها، يزيد ال واحدة بكلمة العالم إىل الحديث إرسال يف

النجدة! فيه: بملء صاح الوحيدة بالكلمة ينادي أن
القرى بعض يف فقال املتذمرين الفالحني بني الدعاية مفتيش من مفتش وطاف
االجتماعية املذاهب أبدع من أتشكون تقولون؟ «ماذا والكساء: الطعام قلة من للشاكني
يعرفون ال الذين العراة األفريقيني رأيتم لو قائلني عساكم فماذا وخرقة، لقمة أجل من

السوداء؟!» القارة مجاهل يف املطبوخ الطعام وال الخبز
أبدع إىل سبقونا هؤالء أن الرفيق حرضة يا «أظن وقال: رأسه السامعني أحد فحك

االجتماعية!» املذاهب
الربيدية التذاكر يرسل فجعل لها، املجاورة واألقاليم روسيا يف مجري تاجر وساح
من تحيات األوىل: التذكرة يف فكتب العواصم، من بعاصمة نزل كلما أصحابه إىل
التذكرة يف وكتب الحرة، وارسو من تحيات الثانية: التذكرة يف وكتب الحرة، موسكو
تذكرة باريس من أصدقائه إىل وجاءت شهًرا صمت ثم الحرة، براغ من تحيات الثالثة:

رابينوفتش! الحر من تحيات املرة: هذه فيها يقول
الرشطي فنظر الساعة، عن ليسأله الرشطة جندي من بودابست يف غريب واقرتب

بالضبط.» دقيقة وثالثون الثامنة «إنها له: وقال النوافذ إىل
يف تنظر لم وأنت عرفتها «كيف قائًال: بعجبه وفاتحه الغريب الزائر فعجب

ساعتك؟»
اإلذاعة ميعاد عىل دليل اللحظة هذه يف املغلقة النوافذ «هذه الرشطي: قال

األجنبية!»

72



والفكاهة اإلنسانية

ُمتَّهم ألنني هنا أنا همًسا: أولهم فقال املعسكرات أحد يف مساجني ثالثة واجتمع
هنا أنا الثالث: وقال راداك، بتأييد متهم ألنني هنا أنا الثاني: وقال راداك، بمشايعة

راداك.1 ألنني
التمرد قبيل من األملاني الشعب يتداولها حكايات هتلر أيام يف األملان عن نقلت وقد
تنبئ منها كلٍّ من حكاية ونختار االجتماعية، البدع عىل أو الحجر شدة عىل واالحتجاج

سائرها. عن
عىل فعول الدنيا، به ضاقت رجًال أن الحال وسوء الحجر عىل التمرد حكايات فمن
الحبل ألن املوت؛ من الرجل ونجا الحبل فانقطع نفسه ليشنق حبًال واشرتى االنتحار،
ألن يمت؛ فلم املقدار وضاعف صيدلية من ا سمٍّ فاشرتى … صناعي تقليد أي «ارساتز»
مسدًسا واشرتى … السموم منها تصنع التي للمواد صناعي تقليد أي «ارساتز» السم
فلما … يميت ال «ارساتز» كله والرصاص املسدس ألن يمت؛ فلم نفسه عىل وأطلقه
عالتها، عىل الحياة واحتمال البقاء عىل عزيمته وأجمع االنتحار، عن عدل املوت من يئس
فاته ملا تعويًضا الجعة ورشب اللحوم أكل يف وأفرط ورشب فيه أكل مطعم إىل وذهب
«ارساتز!» والرشاب الطعام ألن املرة؛ هذه يف فمات السابقني اليومني يف الحياة متعة من
والسواعد الصدور عن تكشف التي القصرية املالبس زي الفتيات بني وشاع
متهللة زوجته فاستقبلته األيام تلك بعض يف بيته إىل األزواج أحد وعاد والسيقان،
وقد أقساط، عرشة عىل بالتقسيط الفساتني يبيعون إنهم فالن؟! يا أتدري له: وقالت

واحدة. دفعة الكبري ثمنه سداد عليك يوفر فستانًا واشرتيت الفرصة انتهزت
يظهر وهو وقال كساء، بغري أمامه تبدو أن كادت التي امرأته إىل الزوج فنظر

الفستان! من األول القسط هو هذا أن أظن مضض: عىل املوافقة

القراقوشية النوادر

يكاد الحرج أوقات يف صدورها عن األمم بها تنفس التي الفكاهة لتأليف االستعداد إن
بالنكتة تشتهر لم التي األمم — مقدمتها يف أو — ومنها األمم جميع بني يتساوى

تحسنها. وال تجهلها بأنها ذلك نقيض عىل واشتهرت

.Laughter incorporated 1
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يف ألنها الغرض؛ هذا يف النكات تؤلف التي األمم مقدمة يف األمم هذه إن ونقول
العرص يف يوجد فال القول، حرية عليها وتعز بالحرج تبتىل التي األمم هي الغالب
حكومتها يف بآرائها وتجهر النقد حرية تملك التي األمم يف النوادر لهذه نظري الحارض
الفكاهة؛ أبواب من الباب هذا يف األوروبية الشعوب بني للمقارنة محل وال وحكامها،
املتقدمة النكات بني املقارنة تستطاع وإنما ودواعيه، ظروفه يف تتساوى ال ألنها
كتابه يف اِتي» ممَّ «ابن ودوَّنها «قراقوش»، عهد عىل مرص يف شاعت التي والنكات
مما هي بل وابتكاره، تأليفه من كلها وليست قراقوش» ِحكم يف «الفاشوش املسمى

حني. إىل الكتمان طي يف ويظل عليه يقاس ثم املصدر مجهول يشيع
بها استشهد التي النوادر يف نظري لها سبق قد النكات أو النوادر هذه وإحدى

باملوت. عليه املحكوم الحداد نادرة وهي فرويد
الشفعاء لديه تشفع ثم بالشنق، عليه فحكم نفًسا قتل لقراقوش غالًما إن قيل
فنظر غريه، تجد لم شنقته فإن ويخدمك، الفرس لك ينعل حدادك إنه له: وقالوا
بنا حاجة ال القفاص هذا فقال: قفاص رجل عىل عينه ووقعت الباب ناحية قراقوش

عنده! الحداد الغالم وظيفة وهي الراكبدار. مكان يف فاشنقوه إليه،
أو كتابه يف مماتي» «ابن أثبتها التي «القراقوشية» النوادر تجري املثال هذا وعىل

غريه. لسان عىل الرواة تناقلها
النعش يف يصيح وهو ليدفنوه حيٍّا وحموله الناس أوثقه الذي الرجل نادرة ومنها
ال ويحك! له: وقال به يمضون املشيعني ترك قراقوش سمعه فلما بقراقوش، مستغيثًا

ورائك! من مائة وأكذب أصدقك
درهم بألف فتصدق الحبل، من القميص فوقع قميصه نرش قراقوش إن وقيل

النكرست. وقوعه ساعة ألبسه كنت لو وقال:
أشهر، سبعة يف حامل وهي وزوجته فالح به وكان مركب، يف نزل جنديٍّا إن وقيل
عىل فقىض قراقوش، إىل وقاده بتالبيبه زوجها فأخذ حملها، وأسقط الجندي فصدمها
يف حامل وهي إال زوجها إىل يعيدها وال ويكسوها ويطعمها الزوجة يأخذ أن الجندي

أشهر! سبعة
يأتي ثم يجده، فال الدين صاحب إىل به ويذهب دينه يجمع أنه مدين إليه وشكا
بحبس قراقوش فأمر السداد، يملك ال الوفاض خايل وهو عليه ويلح فيطالبه هذا
الدين يضيع وال منه، املطلوب املال جمع متى موضعه املدين يعرف حتى الدين صاحب

والتأجيل! البحث بني صاحبه عىل
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املدينة أبواب بإغالق فأمر إليه، يعد ولم الباز فطار به، يصيد باز لقراقوش وكان
األبواب! جميع أغلقت إذا إليه الباز لريجع

من يعفيهم أن منه والتمسوا وأتلفه القطن أصاب بََرًدا الفالحون إليه وشكا
وقلة إلهمالهم بالربد أصيب إنما القطن ألن يعفيهم أن فأبى العام، ذلك الرضيبة

الشتاء! برد من التلف أصابه ملا صوًفا معه زرعوا ولو درايتهم،

الحكم عن املرصيون يتناقلها كثرية حكايات قراقوش عن الحكايات هذه باب ومن
إسماعيل. الخديو أيام إىل عرصهم وبعد املماليك عرص يف الرتكي

به وثيقة له ويكتب الصيارفة بعض من ماًال يقرتض أن تعود حاكًما أن ومنها
السداد ويأبى يقرتض يزال وال بحقه، مطالبًا املوعد يف جاءه إذا بابتالعها يأمره ثم
سداد من الصرييف يئس حتى القديمة الديون إىل الجديد الدين ويضيف النحو هذا عىل
يكتب أن ورجاه شفافة ورقة ومعه جاءه ذلك بعد الصرييف استدعى فلما الديون، جميع

السداد. موعد يف ابتالعها عليه ليسهل عليها؛ الوثيقة
ملن يقول يزال وال تأخريها، يف عذًرا يقبل وال الرضائب يجمع كان واليًا أن ومنها

…؟ رياًال أربعون لديك أليس ماذا؟ املال: بقلة يعتذر
أن يصدق فال رياًال أربعني يملك الرجل أن «األربعني» هذه تكرار من القوم وعلم
فلم املعلومة، أو املجهولة، بالثروة عثروا حتى دفائنه عن ونقبوا مثله، يملكها ال أحًدا
لك أين من معتذر: لكل يقول وجعل الرضيبة، يف يماطل أحًدا بعدها الوايل يرضب

األربعني! من واحًدا رياًال أملك ال أنا … مسكني؟ يا رياًال أربعون
والنحيب، بالدعاء الصالة ويتبع أيامه، أخريات يف يصيل كان واليًا أن ومنها

أربعة. قتل ألنه ذنوبه له يكفر أن هللا ويسأل
من النحيب هذا وينحب اليسري الذنب هذا يستعظم أن فأدهشه له زميل وسمعه
حياتك يف تقتل ألم يؤنبه: كأنه له فقال كبري، غري عدد حسابه يف وهم قتلهم أربعة أجل

أغا؟ يا أربعة غري
أذكر!» فيما لهم عداد فال الفالحون أما الرتك، من أربعة … صاحبي يا «ال قال:
أمثال من العرشات عىل تربو مجلدات منها الجتمع أحصيت لو النوادر هذه وأشباه
قديم من مشهورة أمة تأليف من جميًعا وهي قراقوش، حكم عن الفاشوش كتاب
تشتهر لم التي األمم بنوادر النوادر هذه قوبلت فإذا الرسيعة، والنكتة «بالقفش» الزمن
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بني متساٍو أو متقارب االستعداد أن املقابلة من ظهر الحديثة؛ أوروبا يف بالفكاهة
التنفيس بني الجمع وهو بها، خاص بطابع املرصية النكتة تزيد وإنما األمم، جميع
راجع أيًضا الفارق هذا وسبب والبالهة، بالغفلة الحاكمني وصف وبني الحرج عن
الذي الحاكم فإن اإلنسانية، النفس يف الضحك طبيعة إىل ال االجتماعية، الظروف إىل
واعتزاز والبالهة بالغفلة اتهامه من ضري فال البلد أهل غري من املرصية النكتة تصيبه
يصيب الحديثة أوروبا يف االعتزاز هذا ولكن والدراية، بالفطنة الحاكمني عىل املحكومني
إىل هنا النكتة يف حاجة فال واحد، عنرص من ألنهم الحاكمني يصيب كما املحكومني

واألقالم. األلسنة عىل الحجر وتمثيل الحرج عن التنفيس من أكثر

التحول عهود فكاهات

أعم أخرى فكاهة صدورها عن األمم بها تنفس التي الفكاهية املواسم هذه من وأتم
وتأتي كثرية، بأمم تحيط واسعة حضارة يف املتحولة العهود تشمل ألنها أثًرا وأبقى
مقوماتها، وزوال أركانها لتزعزع بالتحول العهود تؤذن حني أوانها يف الفكاهة هذه
يجعلها مخرتعة «شخصية» يف يجسمها الفكاهي النقد فن يف ملهم نابغ لها فينربي
الثوب ذلك يلبسها قائمة خيالية شخصية إىل يعمد أو والتسخيف، للسخرية هدًفا
أعقاب يف عدة أجيال بعد تتخلف التي الخاوية والتقاليد والتكلف النفاق بقايا ويودعها

باألفول. شمسها آذنت التي الدائلة العهود
الخامس القرن يف والشهوات البطون وإشباع الفتك عهد املتحولة العهود هذه من
فمثل ،(١٤٩٤–١٥٥٣) Rabelais رابليه الفرنيس األديب له تصدى وقد للميالد، عرش
الذي Gargantua جارجنتوا شخصية إحداهما خالدتني شخصيتني يف وأبطاله ملوكه
شخصية واألخرى الطعام، عن يكف وال يشبع وال نهًما واألنعام اآلدميني يلتهم
البرشية، النفس عليه وهانت بالعدوان نفسه رضبت الذي Picrochole بكروشول
والطغيان. العتو غري يشء لغري أو الساعة، نزوات من لنزوة أو املال، من لقليل يزهقها
الكريم القرآن آيات من الدائلة العهود يف املساوئ هذه اصطحاب من أدل وليس
هذه أمثال يف جميًعا والجبابرة والفراعنة التبابعة دول تنعى حيث الفجر سورة يف
ِيف ِمثْلَُها يُْخَلْق َلْم الَِّتي * اْلِعَماِد ذَاِت إَِرَم * ِبَعاٍد َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم العهود:
ِيف َطَغْوا الَِّذيَن * اْألَْوتَاِد ِذي َوِفْرَعْوَن * ِباْلَواِد ْخَر الصَّ َجابُوا الَِّذيَن َوثَُموَد * اْلِبَالِد
َلِباْلِمْرَصاِد﴾ َربََّك إِنَّ * َعذَاٍب َسْوَط َربَُّك َعَليِْهْم َفَصبَّ * اْلَفَساَد ِفيَها َفأَْكثَُروا * اْلِبَالِد
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َطَعاِم َعَىلٰ وَن تََحاضُّ َوَال * اْليَتِيَم تُْكِرُموَن الَّ ﴿بَل تعاىل: قوله إىل [٦–١٤ [الفجر:
.[١٧–٢٠ [الفجر: ا﴾ َجمٍّ ُحبٍّا اْلَماَل َوتُِحبُّوَن * ا لَّمٍّ أَْكًال َاَث الرتُّ َوتَأُْكلُوَن * اْلِمْسِكنِي
يمثله الذي العهد مفاسد بعينها هي اآليات هذه جمعتها التي املفاسد وهذه
عىل نهم باٍغ ذلك بعد وكالهما والعدوان، الفتك يف بكروشول ويمثله النهم يف جارجنتوا

اآلخر. يف النهم وزيادة أحدهما يف البغي زيادة

عىل اإلسبان نبالء بني عرش السادس القرن يف الفروسية عهد املتحولة العهود ومن
فأصبحت والحماسة، النخوة فيه بطلت حتى وشاه شاخ قد العهد هذا فإن الخصوص،
تصدى وقد بقاياها. عىل الجامدون أو بظواهرها املخدوعون يتعلق خاوية أكذوبة
دون كتاب صاحب Cervants رسفانتز هو رابليه طراز من إسباني كاتب العهد لهذا
الكتب عداد يف يُسلكه يكاد ما املأثورة وكلماتهم العرب أمثال من تضمن الذي كيشوت
وافق ألنه اآلفل؛ العهد عن التعبري تمام من كان بل لغًوا، أو عبثًا ذلك يكن ولم العربية،

الغربية. القارة وأمم اإلسبان بني العربية التقاليد شيوع
بني فشا الذي «الرشيرة» األالعيب عهد بقليل يسبقها أو العهود هذه ويعارص
قطاع ونصف أمراء نصف إنهم فيهم قيل الذين النبالء أيام عىل األملانية الواليات
الذي Eulenspiegel أولنسبيجل القروي شخصية يف العهد هذا أالعيب وتمثلت طريق.
يف عاش إنه ويقال األرشار، املحتالني العابثني ألولئك تصوره يف املشوه كاملسخ كان
ذيوعها بعد نوادره جمع الذي (١٤٧٥–١٥٣٠) Murner مورنر توماس وإن برونزويك
ذلك قبل النوادر ذيوع ثبت ولكن إليه، الكتاب نسبة تثبت ولم الزمان، من قرن نحو

خالف. بغري
–١٨٢٧) Charles de Coster كوستيه دي شارل البلجيكي الكاتب جاء ثم
تجعلها أن كادت مرحة فلمنكية روًحا وأودعها الشخصية هذه فاستعار ،(١٨٧٩
التاسع القرن نهاية عند بالتحول آذنت التي سذاجتها يف الفلمنكية للطبيعة نموذًجا

العرشين. القرن وبداية عرش
الذي منشهاوزن» البارون «أعاجيب كتاب الفكاهية املواسم هذه يف املطاف وخاتمة
شخصية عىل نوادره أو حوادثه وأدار ،Raspe راسب أريك رودلف األملاني الكاتب ألفه
يصدع الرويس الجيش يف خدمته بعد وعاد عرش السابع القرن يف صاحبها عاش واقعية
امتاز التي والدهاء الشجاعة وخوارق نفسه، عن يرويها التي البطولة بأخبار األسماع
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اآلستانة يف املرشق أمراء ومنهم واألمراء، امللوك بني والسفارة الحرب وقائع يف بها
والقاهرة.

(١٧٢٠–١٧٩٧) منشهاوزن فردريك كارل شخصية هي الواقعية الشخصية تلك
أنه أعاجيبه وإحدى واملدفع، البندقية وعرص السيف عرص بني املدعاة املفاخر نموذج
منها أطارت عينه عىل برضبة البندقية زناد فأوقد البارود، بها يشعل التي النار نيس
املحصورة القلعة من الخروج أراد أنه األعاجيب هذه وإحدى الرصاص… فانطلق الرشر
أعاجيب وكانت أراد. حيث إىل أدراجها به فعادت عليها أطلقت التي القذيفة فركب
وقبل الفروسية عرص بعد البطولة أباطيل فيه راجت الذي العهد خاتمة هذا منشهاوزن
يصدقه مما والرحالت السياحات أخبار الجملة عىل فيه وراجت الحديث، السالح عرص

التصديق. يقبل ال أو العقل
وبلجيكا وأملانيا وإسبانيا فرنسا بني متشابهة ملناسبات ظهرت فكاهات وهذه
اللغات، بمختلف القراء أيدي تداولتها حيث واملرشقيني املغربيني من األمم وتقبلتها
إليها، االلتفات وبطء بجهلها اشتهرت من ومنها بالفكاهة، اشتهرت من األمم هذه ومن
فربما سواها، يف النكتة عىل إحداها يف النكتة يرجح أن املفاضلة عند الناقد يسع وال
كانت وربما كيشوت، دون نكات من أبرع منشهاوزن أعاجيب يف النكات بعض كان
واحدة وطبقة واحد نسق من وعامتها األملانية، النكتة من أبرع أحيانًا اإلسبانية النكتة
الفكاهات بني املقابلة عنها أسفرت التي الحقيقة وتسجل مناسباتها يف رسالتها تؤدي
توجد كما بالقوة توجد إنسانية مزية — كاملنطق — الضحك أن عىل ودلت القومية،
قبل والبيئات الظروف بني اختالف هو إنما اختالفها وأن اإلنسان، يوجد حيث بالفعل

واألصول. الطبائع بني اختالًفا يكون أن

املتباينة، مواقعها يف املجتمعات بني الفوارق تمحو ال العامة اإلنسان طبائع أن عىل
وليس املتناقضة، واألحوال املختلفة األزمنة يف الواحد املجتمع بني الفوارق تمحو وال
أو الفقرية، كاألمة الغنية األمة أو الكادحة، كاألمة الوادعة األمة تكون أن الطبيعي من
مرت أو وحشة بعد تحرضت التي كاألمة ومؤنساتها بالحضارة عهدها طال التي األمة
باملظالم تمرست أمة الفكاهة وال الجد يف تتشابه وال متقطعة، ناشئة الحضارة بها

األخرى. بعد اآلونة يف عرًضا إال بها تتمرس لم وأمة والشدائد
الجد يف القومية للصبغة بقية ذلك بعد فستبقى اإلنسان طبائع تتفق فمهما

والكماليات. الرضورات ويف والذوق، التفكري ويف والعمل، العلم ويف والفكاهة،
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الفكاهة يف األمم فوارق

جحا فكاهة إىل منها لنستطرد الفكاهة أصول يف القول نجمل الرسالة هذه يف ونحن
العربية األمة وهي بحكاياته، وتمثلت عرفته التي األمم يف إليه املنسوبة الفكاهة أو
به تستأثر أن — الرتكية األمة أي — األمة هذه وكادت الرتكية. واألمة الفارسية واألمة
مخلوقات من جديد جحا هو إنما اليوم املشهور جحا إن قيل حتى نوادره معظم من
أمثالهم يف العرب عرفه الذي القديم جحا وبني بينه الصلة تنقطع الرتكية البديهة

واحد. باسم التسمية غري بينهما يجمع فال اإلسالم، صدر إىل التاريخ به ورجع
اللغة يف الحكايات إليه تنسب «جحا» فهناك الرتكية األمة من َمنْشؤه كان وأيٍّا
من فليس واملضحكات الفكاهة يف األمم بفوارق عنينا فإذا الفارسية، واللغة العربية
من أكثر إىل بنا حاجة وال األمم، جميع يف الفوارق نستقيص أن الرسالة هذه يف غرضنا
والسليقة الفارسية والسليقة العربية السليقة بني الفكاهة خصائص يف الفوارق تمييز
حسب األمم هذه من أمة كل إىل الحكايات إسناد عىل الفوارق هذه أعانت فربما الرتكية،
عىل إال اآلن ميسورنا يف محاولة كل بعد اإلسناد هذا يكون وال عليها، الغالبة سليقتها
عربي فالنًا إن يقول كمن هذا يف ونحن والتوكيد. الجزم دون والتقريب الرتحيب سبيل
الحد هذا يجاوز ال ثم يهمل، أن يستحق ال ألنه يقال أن يستحق شيئًا فيقول أسمر، ألنه
الشقراء، الشعوب بني املسمرة أو السمراء البرشة وجود احتمال مع النسبة توكيد إىل

السمراء. الشعوب من وغريهم العرب بني البيضاء البرشة وجود واحتمال
عامة يف األمة سليقة نميز أن نستطيع والرتجيح التغليب من النهج هذا وعىل
الفكاهية الصورة ألن الفكاهة؛ معارض يف منها تنتظر التي السليقة غري ثم شئونها،
التصوير من الرضب هذا يف املبالغة مثال عىل فيها مبالغ املحسوسة الصورة من نسخة
بالتعبري الكاريكاتور هذا وجد وقد … الكاريكاتور باسم األوروبية اللغات يف املشهور

والرسوم. بالخطوط يوجد أن قبل األمم جميع يف اللغوي
منطقية، شعرية أمة إنها نقول أن العربية األمة لسليقة الصادق الوصف فمن
دبلوماسية، صوفية أمة إنها نقول أن الفارسية األمة لسليقة الصادق الوصف ومن

… واقعية عملية أمة إنها نقول أن الرتكية األمة لسليقة الصادق الوصف ومن
واملنطق؟ بالخيال «الكاريكاتورية» املبالغة تنتهي أين وإىل

الكثرية. الفوارق مع أو الفارق مع والقياس الوهم إىل تنتهي
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واملحاولة، املحال إىل تنتهي فقد الصوفية السليقة يف الكاريكاتورية املبالغة أما
والحذلقة الحاصل تحصيل إىل تنتهي فقد الواقعية العملية السليقة يف املبالغة هذه وأما

التعريف. عن مستغٍن مفهوم هو بما
القرن أدباء من اليشبغاوي سودون ابن — املستعرب الرتكي الشاعر أعطانا وقد
شعراء نظم من نعلم فيما له نظري ال الرتكية للسليقة مثًال — والشام بمرص التاسع
من فنأخذه املثل يعطوننا الشعراء أولئك ألن الغربية؛ األمم شعراء وال والرتك العرب
بمنظوماته منه قصد غري عىل املثل يعطينا سودون ابن ولكن واالستنتاج، التحليل طريق
نرسمه أن لنا يدع وال بيده «الكاريكاتور» لنا ويرسم الحاصل، تحصيل تعدو التي

ومعانيها. األلفاظ خالل من مالمحه ونستوحي
املعرفة أدعياء بمحاكاة اإلضحاك به أراد الذي شعره من بقصيدتني هنا ونكتفي

املعروف. تعريف عىل حكمتهم يف يزيدون ال الذين
وهي: املقصورة األلف قافية عىل القصيدتني وإحدى

ال��س��م��ا ف��وق��ه��ا م��ن األرض أن ت��ي��ق��ن س��م��ا ق��د ب��ال��ع��ق��ل ال��ن��اس ف��ي ال��ف��ت��ى م��ا إذا
تُ��َرى ظ��ه��رت إن أش��ي��اء وب��ي��ن��ه��م��ا ت��زل ل��م األرض ت��ح��ت��ه��ا م��ن ال��س��م��ا وأن
وال��ح��ج��ى ال��ع��ل��م ذوي م��ن أن��ي ل��ت��ع��ل��م ع��ل��م��ت��ه ق��د م��ا ب��ع��ض س��أب��دي وإن��ي
ق��ض��ى وإن أي��ًض��ا، س��ودون أب��و وم��ن��ه��م آدم ن��س��ل م��ن ال��ن��اس أن ذاك ف��م��ن
ذا ي��ع��رف��ون ه��م وال��ن��اس ل��ه��ا اب��ٌن أن��ا وأن��ن��ي ألم��ي، زوج أب��ي وأن
ج��رى ق��د ال��ط��ي��ن ع��ل��ى ن��ي��ل ب��ه��ا ف��م��ص��ر وغ��ي��ره��ا ب��م��ص��ر ع��ن��دي ع��ج��ب وك��م
ب��ال��ض��ح��ى ن��ام م��ن ال��ش��م��س ت��ب��ل ول��ي��س��ت ب��ل��ه ب��ال��ل��ي��ل ن��ام م��ن ن��ي��ل��ه��ا وف��ي
م��را ب��ال ق��ب��ل ال��ع��ص��ر، ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ب��ه��ا دائ��ًم��ا ي��ظ��ه��ر ال��ش��م��س ق��ب��ل ال��ف��ج��ر ب��ه��ا
ورا م��ن وه��و م��ن��ه��م ُك��لٍّ ظ��ه��ر ت��رى رأي��ت��ه��م م��ا إذا أق��وام وب��ال��ش��ام
ض��ي��ا ل��ه��ا ي��ب��دو ال��ص��ح��و ح��ال ال��ش��م��س ب��ه��ا ض��ي��اؤه ي��خ��َف��ى ال��غ��ي��م ح��ال ال��ب��در ب��ه��ا
ال��ش��ت��ا زم��ن ف��ي ال��م��اء ف��ي��ه��ا وي��ب��رد دائ��ًم��ا ال��ص��ي��ف ف��ي ال��م��اء ف��ي��ه��ا وي��س��خ��ن
س��وا س��وا ط��رق��ت ك��ص��ي��ن��ي ي��ط��ن ط��رق��ت��ه م��ا إذا ص��ي��ن��ي ال��ص��ي��ن وف��ي
اب��ت��ل��ى إذا ف��ي��ه��ا ال��ح��زن زم��ان وي��ب��ك��ي ف��رح��ه أوق��ات اإلن��س��ان ي��ض��ح��ك ب��ه��ا
ل��ح��ى ب��أوج��ه��ه��م ت��ب��دو ألنَّ��ُه��م ن��س��ائ��ه��م خ��الف ه��م رج��ال وف��ي��ه��ا
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فيها: يقول التي البائية األخرى والقصيدة

ذن��ُب ول��ه��ا ت��م��ش��ي ب��ق��ٌر ع��ج��ُب ع��ج��ٌب ع��ج��ٌب ع��ج��ٌب
ح��ل��ب��وا إذا ل��ل��ن��اس ي��ب��دو ل��ب��ن ب��زب��زه��ا ف��ي ول��ه��ا
َغ��ِض��بُ��وا ُش��ِت��م��وا إذا وال��ن��اس ُش��ِت��َم��ْت إن ي��وًم��ا ت��غ��ض��ُب ال
رط��ُب ف��ي��ه يُ��رى ال��ك��رم ي��رى م��ص��ر ف��ي م��ا أع��ج��ب م��ن
ال��ق��ص��ُب ُزِرَع ق��د ال��ج��ي��زة ف��ي ك��ذا ال��ب��رس��ي��م ب��ه��ا أوس��ي��م
ك��ذُب وال ل��ون��ان ه��م��ا ن ال��ب��ل��س��ا م��ع ال��ك��ت��ان زه��ر
ط��رُب ح��رك��ه��م ب��ن��ص��ارى خ��ل��ط��وا دي��ر ف��ي ك��ي��ه��ود
ي��ن��س��رُب ال��ح��ف��رة ف��ي م��اء ب��ه��ا ال��خ��م��س أم وق��ن��اط��ر
ت��ن��س��ح��ُب ب��ط��رف ال��ب��ح��ر ف��ي وس��ق��ت ق��د م��ا م��ْع وال��م��رك��ب
ط��ن��ُب ل��ه��ا ف��ال��ح��ب��ل ن��ص��ب��ت إذا ال��ن��اس ق��ال وال��خ��ي��م��ة
ش��رب��وا ع��ط��ش��وا إذا ��م��ر وال��سُّ أك��ل��وا ج��اع��وا إذا ال��ِب��ي��ض
ق��ت��ُب ل��ه��ا ل��ي��س وال��وزة ل��ه��ا م��ن��ق��ار ال ال��ن��اق��ة
ف��ي��ن��ث��ق��ُب ع��ل��ي��ه وي��ن��ام ب��ث��ق��ب��ت��ه ي��ب��ي��ض ال��وز
زغ��ُب ل��ه ال��م��ق��ِس ف��ي ك��ذا ـ��س ب��ل��ق��ـ ب��أرض ال��ف��ق��س وال��وز
ال��س��ب��ُب؟ ذَا َم��ا ف��زِّر، ح��زِّر، س��ب��ب م��ن ل��ه��ذا ب��د ال

نوادر من بعضها يحسب جحا إىل املنسوبة النوادر من ألوان ييل فيما بنا وستمر
وبعضها الفارق، مع القياس أو الوهم نوادر من بعضها ويحسب الحاصل، تحصيل
مصادرها إىل بها الرجوع عىل التقسيم هذا ويساعدنا واملغالطة. املحال نوادر من
أو النفسية والشواهد واملناسبات التاريخ من األخرى القرائن والتماس التحفظ مع

االجتماعية.
به نبلغ أن نرجو ال تقريب إنه فنقول وتقسيمها النوادر بعرض البدء قبل ونبدأ
النظر، عنه يرصف أو يهمل أن البحث أمانة من نرى ال ولكننا والتوكيد، الجزم مبلغ
املبحث هذا يف لنا امليرسة املوازين أصدق «التقريبية» أحكامه عن يقال ما كل بعد فلعله

والتوكيد. الجزم مبلغ تبلغ إسناد بال املشاعة الروايات من مجراه جرى وما
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السادس الفصل

ونوادره جحا

واحد غري … جحا

جحا. أمر يف الثبوت كل ثابت واحد يشء
يكونه؛ أن يمكن وال واحًدا جحا يكن لم أنه — قطًعا — الثابت اليشء ذلك
اليقني دواعي تزال وال واحد، شخص من تصدر ال جحا إىل تنسب التي النوادر ألن
تحري يف عليها االعتماد يجوز رواية وكل قرينة كل يف واضحة النسبة هذه باستحالة

إليه. تنسب ومن الوقائع
يف أناس عن يتحدث بعضها ألن واحد شخص عن النوادر هذه تصدر أن يستحيل
تيمورلنك عرص أو العبايس املنصور عرص يف أناس عن يتحدث وبعضها اإلسالم، صدر

بأجيال. العصور من بعده ما أو
يف تصورها التي الشخصيات الختالف واحد شخص عن تصدر أن ويستحيل
صاحب جحا فيه يكون ما ومنها جحا، من فيه التغفيل يكون ما فمنها مجموعها،
هذه ومن البالهة، عىل ويتندر الغفلة عن يكشف الذي الساخر والطبع النادر الذكاء
كالمه يف ويبدو يتحامق من ومنها مراء، بغري الحماقة فيه تتمثل من الشخصيات

والذكاء. الحكمة يدَّعون بمن منه استهزاءً يقول وما يعمل ما يتكلف أنه وتمثيله
تروى التي البيئات لتباعد واحدة شخصية عن النوادر هذه تصدر أن ويستحيل
ويُروى فارس، عن بعضها يُروى فقد واألخالق، العادات أو األمكنة يف سواء عنها

الرشقية. البلدان من غريها أو الصغرى آسيا أو الحجاز أو بغداد عن بعضها
العربي الغصن أبو إنه عنه وقيل الرتكي، الدين نرص إنه جحا عن قيل ربما بل
الحاالت أصحاب من إنه عنه يقال كما الهاكعني، النوكى من إنه عنه وقيل الفزاري،

والبالهة. بالهذر يجهرون وهم بالوالية املتسرتين من والكرامات
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— تنسب ألنها كان؛ ما كائنًا وحده «جحا» عن النوادر هذه تصدر أن ويستحيل
نواس أبي أمثال من األذكياء إىل أو وبهلول، َهبَنَّقة أمثال من املجانني إىل — بعينها

العيناء. وأبي
الحاصل تحصيل بني تختلف الفكاهة طبيعة أن جميًعا اإلحاالت هذه عىل ويزاد
من قليل أو نادرة يف عرًضا يتفق أن يجوز مما واملحال، واملحاولة الفارق مع والقياس

واملئات. العرشات يف يتفق ال ولكنه النوادر،
للوجود؛ قابل أو موجود شخص أنه فنفهم واحد كتاب يف جحا عن نقرأ قد ونحن
كتاب يف عنه نقرأ ثم واحد، غرار عىل وتعبريه تفكريه يف مطبوع األخبار متناسق ألنه
املختلقني إىل بإسنادها املتناقضة نوادره تسويغ إىل مضطرٍّا الكتاب صاحب فنرى آخر

والتشهري. للنكاية «جحا» عىل املفرتين بافرتاء أو واملنتحلني،
الغصن، أبا يكنى كان فزارة من رجل «هو األمثال: كتاب صاحب امليداني يقول
فقال موضًعا، الكوفة بظهر يحفر وهو به مر الهاشمي موىس بن عيىس أن حمقه ومن
إىل أهتدي ولست دراهم الصحراء بهذه دفنت قد إني قال: الغصن؟ أبا يا لك ما له:
قال: ماذا؟ قال: فعلت. قد قال: عالمة. عليها تجعل أن ينبغي كان عيىس: فقال مكانها.

العالمة. أرى ولست تظلها كانت السماء يف سحابة
بقتيل، منزله دهليز يف فعثر بغلس يوًما منزله من خرج أنه أيًضا حمقه ومن
حتى كبًشا وخنق وغيبه أخرجه أباه أن غري فيها، فألقاه منزله برئ إىل وجرَّه به فضجر
جحا فتلقاهم عنه يبحثون الكوفة سكة يف طافوا القتيل أهل إن ثم البرئ. يف وألقاه قتله
البرئ، يف وأنزلوه منزله إىل فعدلوا صاحبكم؟ أهو فانظروا مقتول، رجل دارنا يف فقال:
ومروا. فضحكوا قرن؟ لصاحبكم كان هل هؤالء! يا وقال: ناداهم الكبش رأى فلما

يعرف أيكم حوله: ملن قال الكوفة ورد ملا الدولة صاحب مسلم أبا أن حمقه ومن
أبي غري املجلس يف يكن لم دخل فلما ودعاه، … أنا يقطني: فقال إيلَّ؟ فيدعوه جحا

مسلم؟» أبو أيُّكما يقطني، يا فقال: ويقطني، مسلم
عمر مثل جاٍح من معدول ألنه ينرصف ال اسم «وجحا ذلك: بعد امليداني يقول ثم

وجهك.» أي جحولك؛ هللا حيا ويقال: رمى، إذا جحًوا يجحو جحا يقال عامر. من

عن جاء الذي الخرب لعل متناسقة، مفهومة شخصية امليداني، وصفه كما هنا، وجحا
يصنع لم جحا ألن الحماقة؛ خلة من فيه ما بالوراثة يفرس عنه الكالم خالل يف أبيه
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يزيل شيئًا يصنع لم وأباه البرئ، إىل الدهليز من بنقله القتيل أمر يف الشبهة يزيل شيئًا
يف الحماقة لوال صنع عما مندوحة منهما لكلٍّ وكان مكانه، يف الكبش بوضع الشبهة

وفتاه. األب
وضع لنا يفرس مسلم أبو به سمع حتى جحا اسم اشتهار عن الخرب لعل أو
ما إليه يسندون والفكاهة البالهة عىل عَلًما بينهم اعتباره أو الفرس بني عنه الروايات
أو إليه نُِسَب بما غرابة هنا جحا خرب يف فليس الفارسية، الفكاهات من نوادره شابه

تأويل. أو توفيق إىل بعده تحتاج أن دون الخرب هذا تقبل أن ولك غريه، إىل نُِسَب
عن يستغني واحًدا كتابًا ترى فال األمثال كتاب غري يف جحا عن تقرأ ولكنك
كيف فحاروا الرواة وتلقفها عنه ترامت التي األخبار لغرابة والتأويل، التوفيق من يشء

األخبار. تلك عنهم تروى ومن أخبارهم بني موضعها يف يضعونها
ُوِصَف ما بكل نحيط أن الرسالة هذه من غرضنا يف طائل غري عىل اإلطالة ومن
قرار، عىل يستقر ال تناقض أنه كله منه املحصل فإن العربي، األدب كتب يف جحا به
أي — إنه واملغفلني الحمقى أخبار يف يقول إذ الجوزي ابن كتبه بما نجتزئ ولكننا
قيل وقد التغفيل، عليه الغالب أن إال وذكاء، فطنة عىل يدل ما عنه «روي — جحا
رجًال جحا رأيت إبراهيم: بن مكي وعن حكايات. له وضع يعاديه كان من بعض إن
ويمازحونه يمازحهم جريان له وكان عليه، مكذوب عنه يقال الذي وهذا ظريًفا، كيًِّسا

عليه.» فوضعوا
بني ويوفقون تغفيل، عىل يدل وما ذكاء عىل يدل ما الرجل عن يسمع وهكذا
الجوزي ابن وغري عليه، املفرتين وضع من التغفيل نوادر أن فيحسبون والتغفيل الذكاء
عليه يؤخذ أن ينبغي وال يتكلم والكرامات الحاالت أصحاب من أنه يحسبون أناس
وقد والخزعبالت، املضحكات بهذه اإللهية األرسار إخفاء فيه يتعمد ألنه بظاهره؛ كالمه
حقيقة يف شكوا كما اسمه حقيقة يف شكوا ثم الحديث رواة التابعني من بعضهم حسبه

مسماه.
تنسب عنه فالحكايات الدين، نرص بخوجة امللقب الرتكي، جحا ظهور بعد وأما
والعقل واملكان الزمان يف متباعدين عرشة إىل ينسب أن يمكن مما وهي واحد، رجل إىل
الجيب، يف تُحمل التي الساعات اخرتاع بعد ما إىل متأخر الحكايات هذه وبعض واملزاج،

والتابعني. الصحابة أيام إىل متقدم وبعضها
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ولغريه له نوادر

هذه جميع عنه تصدر أن يمكن ال واحًدا رجًال أن — قطًعا — فيه ريب ال ومما
عن وتتحدث واحد ومزاج واحد عقل عىل تدل متساوقة متناسقة كانت ولو الحكايات
إال عمل له يكون أال وجب الرجل هذا وجود فرضنا إذا فإننا واحدة. وبيئة واحدة فرتة
النقل غري عمل وأصحابه لعرشائه يكون أال ووجب واألضاحيك، النوادر بتلك يأتي أن
تنقل الذين األعالم الهداة حياة يف يحدث لم ما وهو املنقولة، األحاديث هذه وإثبات عنه

الكلمات. عن فضًال اإلشارات عنهم
يف اإلطالق عىل عجب ال ولكنه واحد، رجل من جحا حكايات تكون أن فالعجب
ذلك غرابة من بالنا عىل يخطر ومهما املصادر، أبعد من وتالقيها الحكايات هذه توارد
منه أغرب هو وما — الحكايات من الفيض هذا أن ويرينا فيه، غرابة كل يزيل فالواقع
امتدادها. عىل اآلسيوية القارة أقايص إىل أفريقيا أقايص إىل أوروبا أقايص من يتالقى —
تقدمت الذي الفرنيس رابليه وعن نواس أبي وعن جحا عن تروى قصة ذلك ومثال
رائحة عىل القفار بالخبز يتبلغ فقريًا طارًقا رأى بخيًال تاجًرا أن وفحواها إليه، اإلشارة
حالل أنقذه حتى أمره يف الفقري وحار الرائحة، هذه بثمن فطالبه طبيخه أو شوائه
هذه رنني خذ له وقال الدراهم من قطًعا أمامه رن ألنه دعواه؛ قبيل من بحل املشكالت

شوائك! لرائحة ثمنًا الدراهم
نواس؟ أبي عن النادرة هذه روى الذي ومن

إنجرام اإلنجليزي الكاتب رواها بل القاهرة، أو دمشق أو بغداد كتاب يروها لم
العربية واللغة السواحلية باللغة سمعها كما وأساطريه نواس أبي عن كتابه يف Ingram
قال نواس، أبي عن كتابنا يف نقلناها كما القصة ترجمة وهذه الرشقية، أفريقيا يف

التقريب: وجه عىل بحرفه ترجمته ما إنجرام

يستسيغ لعله القدر جانب إىل فجلس مسكني، به ومر معزة ذبح تاجًرا إن
السيد أيها إنك له: فقال التاجر لقي ثم رائحتها، باستنشاق القفار الخبز
فأخذ هنيئًا. بها فاصطنعت معزتك رائحة منحتني إذ أمِس إيلَّ أحسنت قد
لحمها، من النكهة ضاعت كيف علمت اآلن له: يقول وهو بتالبيبه التاجر
كان وقد — الرشيد هارون إىل وساقه ندري. وال إذن أنت اختلستها فقد
روبية عرشة اثنتي بتغريمه املسكني عىل فحكم — للتجار املحاباة شديد
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ِفْلًسا يملك ال ألنه يبكي املسكني وخرج ذبيحته، لنكهة ثمنًا التاجر يأخذها
علم حيث نواس أبو عليه وعطف الطريق يف نواس أبا فوجد الغرامة، هذه من
وأوصاه روبية عرشة اثنتي أعطاه ثم يساعده، أن ووعده بكائه، سبب منه
كان ثم مجلسه. هو يحرض حتى له يؤديها وال السلطان إىل بها يغدو أن
عىل ورنَّها منه فأخذها الدراهم يعد املسكني ورأى املجلس إىل فجاء الغد
يريد الدراهم إىل يده ومد نعم. قال: رنينها؟ أسمعت التاجر: وسأل األرض،
رنينًا الثمن إليك وصل لقد حسبك، به: وصاح نواس أبو فرده يقبضها، أن
تمأل أن حري فأنت طعامك رائحة من شبع قد املسكني كان فإذا برائحة،

داره. إىل وانرصف للمسكني، الروبيات وترك دراهمه، رنني من يدك

وهم بالروبيات فيه ويتحدثون الرشقية، أفريقيا سواحل يف تروى نادرة هذه
جحا قصص يف تروى فيها الترصف من بيشء النادرة وهذه بغداد، نقود يذكرون

رابليه. قصص يف وتروى
الحمار كحكاية ليلة، ألف وحكايات إيسوب خرافات يف يتوارد ما النوادر ومن

اآلتية: بالعبارة ليلة ألف أوائل يف جاءت وقد الزرع، صاحب مع والثور

وأوالد، زوجة له وكان ومواٍش، أموال التجار لبعض كان أنه ابنتي يا اعلمي
التاجر ذلك مسكن وكان والطري، الحيوانات معرفة أعطاه تعاىل هللا وكان
الحمار مكان إىل الثور يوًما فأتى وثور، حمار داره يف عنده وكان األرياف،
ويف مسرتيح، راقد وهو مغربل شعري معلفه ويف مرشوًشا مكنوًسا فوجده
كان فلما حاله، عىل ويرجع له تعرض لحاجة صاحبه يركبه األوقات بعض
أنا ذلك، لك هنيئًا للحمار: يقول وهو الثور التاجر سمع األيام بعض يف
األوقات بعض ويف ويخدمونك، مغربًال الشعري تأكل مسرتيح وأنت تعبان
إذا الحمار: له فقال والطحن. للحرث دائًما وأنا ويرجع، صاحبك يركبك
رضبوك، ولو تقم وال فارقد الناف رقبتك عىل ووضعوا الغيط إىل خرجت
التعب من تسرتيح فإنك ثالثة، أو يومني أو يوًما والرشب األكل عن وامتنع
أكل يعلفه الثور إىل السواق جاء فلما كالمهما، يسمع التاجر وكان والجهد.
فقال ضعيًفا، فوجده الحرث إىل الثور يأخذ السواق فأصبح يسريًا شيئًا منه
الثور شكره النهار آخر رجع فلما اليوم. مكانه وحرِّثه الحمار خذ التاجر: له
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جوابًا الحمار عليه يردَّ فلم اليوم، ذلك التعب من أراحه حيث الته تفضُّ عىل
إىل وحرَّثه الحمار وأخذ املزارع جاء يوم ثاني كان فلما الندامة، أشد وندم
الثور فتأمله الضعف، شديد الرقبة مسلوخ إال الحمار يرجع فلم النهار، آخر
صاحبنا سمعت وقد ناصح، لك أني اعلم الحمار: فقال وحمده، وشكره
جلده ويعمل ليذبحه للجزار فأعطوه موضعه من الثور يقم لم إن يقول:
الحمار كالم الثور سمع فلما والسالم. ونصحتك عليك خائف وأنا قطًعا،
لحس حتى بتمامه علفه أكل الثور إن ثم معهم. أرسح غد يف وقال: شكره
وجلسا، البقر دار إىل وزوجته التاجر خرج النهار جاء فلما بلسانه، املذود
وبرطع، ذنبه حرك صاحبه الثور رأى فلما وخرج، الثور وأخذ السواق فجاء

قفاه. عىل استلقى حتى التاجر فضحك

مناسبة وراءها تجر ملناسبة وليلة ليلة ألف يف بغريها متصلة جاءت القصة هذه
يف جاءت ولكنها وليلة، ليلة بألف الروايات تسلسل يف املطرد األسلوب عىل أخرى

التالية: بالعبارة املغزى، اختالف عىل منفردة، أيسوب خرافات

الحمار من تغار املعزة وكانت واحد، صاحب حوزة يف وحمار معزة كانت
دائم، نصب حياتك إن له: فقالت منه، ويفيض يكفيه الطعام وافر كان ألنه
حفرة يف وتسقط يوًما تجمح بأن لك فأنصح األثقال، وتحمل الطاحون تدير
من بالغة إصابة رجله وأصيبت املعزة بنصيحة الحمار فعمل بعدها، تسرتيح
البيطار فوصف رأيه، ليسأله البيطار طلب يف صاحبه وأرسل سقطته، جراء
املعزة فذبحوا دائه، لعالج صالح دواء إنه وقال معزة طحال من مرًقا للحمار

الحمار. ملداواة

ويف نفسه». عىل البالء جر لغريه ا فخٍّ نصب «من أن الحكاية هذه من واملغزى
تناقله مما املغزى، فيها ويتقارب التحوير فيها يقل أخرى نوادر أيسوب خرافات
إليها أضيف كأنه القديمة الخرافات يف يرد لم ما ومنها وأمثاله، جحا عن املشارقة
منقول قديم هو ما ومنها ولخرافاته، له املفروض العرص بعد أو أيسوب عرص بعد
إىل والهند الصني من الرشق يف شائعة وهي الحيوان، ألسنة عىل املوضوعة الحكمة عن

أقطارها. وتباعد اتساعها عىل العربية البالد
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بني الكتب وتداول التأليف عرص أو املطبعة عرص انتظار إىل حاجة يف نرانا وال
الثالث القارات وبني واملغرب، املرشق يف والحكايات النوادر بني التوارد هذا لتعليل األمم
طرق عىل النوادر هذه انتقال فإن الرشقية؛ أفريقيا إىل وفرنسا األندلس إىل العراق من
يطوفون الرحالون كان وقد طباعة. أو تأليف كل من ا جدٍّ أسبق والقوافل الرحالت
عىل أدل وال أشهى الرحلة يف لهم سمر وال أقصاه إىل املعمور العالم أقىص من البالد
وأطوار والفكاهة الحكمة أحاديث من البالد عىل بالرتداد عهده وطول السائح حنكة

األقطار. وغرائب الناس

م��س��اف��ر وزاد س��م��ر ل��ذي س��م��ًرا م��ق��ي��م��ة ال��ب��الد ف��ي ش��روًدا خ��ذه��ا

من الشمال بالد يف تسمع أن عليها بعيًدا يكن لم بغداد يف القصة سمعت فإذا
بها يسمرون الذين والسياح الرحالني قوافل مع أفريقيا من الجنوب بالد أو أوروبا
أن العجيب وليس وأوطانهم، أقوامهم عن املأثور بني عليها ويتنافسون سهراتهم، يف
بل السفر، ومطارح السياحة مرامي بني املستفيض الرسيان هذا النوادر هذه ترسي
من فرغوا كلما الطوال لياليهم يف غريها حديث والسياح للرحالني يكون أن العجيب

إليه. وما العمل أحاديث
بعضها أو كلها النوادر نسبة يف نبت أن الجحوية الفوىض هذه بعد منا ينتظر وال
تصلح الخلق من رضوب املتعددين أصحابها وألن واحد، غري صاحبها ألن صاحبها؛ إىل
أقسامها إىل ثقة عىل نقسمها أن نستطيع ولكننا آلخر، تصلح كما ألحدها النوادر
الذكاء يمثل ما ومنها تؤديه، الذي «الدور» حيث من أو الداللة حيث من الواضحة
يقع وال التغابي، أو والتحامق التباله يمثل وما والحماقة، البالهة يمثل وما والحكمة،

األدوار. هذه بني أو األقسام هذه بني كثريًا اللبس
هذه من دور كل أو األقسام هذه من قسم كل يف نادرة عرشين ييل فيما وسنختار
التحفظ مع أقوامها إىل نسبتها عىل تساعدنا التي القرائن ببعض نتبعها ثم األدوار،
أو «جحا» اسم أصحاب من اآلحاد إىل النسبة وأما الجزافية، النسبة هذه يف والتوسع

املستطاع. قدر عىل ذلك بعد املمكنة لقرائنها فنعرض أصحابه غري
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السابع الفصل

نادرة ٦٠

… والتَّبالُه والتحامق والبالهة والحماقة والحكمة الذكاء نوادر من

والحكمة الذكاء نوادر (1)

خربة آل (1-1)

بائع مع املرسوق، طنبوره وجد ألنه به يستغيث رجل فجاءه القضاء، يتوىل جحا كان
طلب يف جحا فأرسل وأنكره، لنفسه السارق فادعاه منه يأخذه أن وأراد السوق، يف
صاحب أحدهما بشاهدين، فجاءه شهوده، عن الطنبور صاحب وسأل املتهم، البائع

عمل. بغري متبطل ماجن واآلخر حانة،
فيه أن وعالمته للمدعي، أنه ويعرفان الطنبور يعرفان بأنهما الشاهدان وشهد

والحركة. الشد محكمة مفاتيحه وليست بأسفله، ورباًطا بأعاله كًرسا
إن وقال الشاهدين تزكية طلب السارق ولكن الطنبور، وصف العالمة وطابقت

الرشيعة. يف تُقبل ال واملاجن ار الخمَّ شهادة
أصلح واملاجن فالخمار طنبور، عىل الدعوى تكون حني وأما نعم، جحا: قال

الشهود!
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الناس راقب من (2-1)

إن عنا الناس يقول وماذا ألبيه: ويقول بعمل، أمره كلما يعصيه ولد لجحا كان
عملناه؟!

فركب تدرك، ال غاية الناس رضا أن ويعلمه ينفعه، درًسا يلقنه أن جحا وأراد
فشتمنه النسوة ببعض مر حتى خطوات غري يمض ولم يتبعه، أن ابنه وأمر حماره
يعدو الضعيف الصبي وتدع أنت تركب رحمة؟! قلبك يف أما الرجل، أيها له: وقلن

وراءك؟!
بجماعة مر ثم بعيدة، غري مسافة ومىض بركوبه، ابنه وأمر الحمار، عن جحا فنزل
وهو األحمق الرجل هذا إىل ولفتهم بكف، ا كفٍّ أحدهم فدق يسترشقون، الشيوخ من
وأنت تميش الرجل، أيها … اآلباء عقوق وتعلموا األبناء، فسد هذا ملثل ويعيد: يقول

والحياء؟ األدب تعلمه أن ذلك بعد وتطمع الولد، لهذا الدابة وتدع شيخ،
مًعا. الحمار نركب إذن تعال أسمعت؟ لولده: جحا قال

أما بهما: صاحوا الحيوان أصدقاء من جماعة بهما مر حتى لحظة، إال هي وما
والشحم اللحم من يزن منكما وكلٌّ مًعا، أتركبانه الهزيل؟ الحيوان هذا يف هللا تتقيان

الحمار؟! وزن عىل يزيد ما
من القالة سوء لنأمن أمامنا، الحمار ونرسل مًعا نميش اآلن لولده: جحا قال

الحيوان. وأصدقاء والشيوخ النساء
فجعلوا الخبثاء، البلد» «أوالد من طائفة بهما مر حتى أخرى لحظة إال هي وما
تحماله أو يركبكما أن إال الحمار لهذا يحق ما وهللا لهما: ويقولون بهما يعبثون

الطريق! وعثاء من وتريحاه
من الفرع وحمل الحمار، فيه وربط متينًا فرًعا منها وأخذ شجرة، إىل جحا فمال
العجيب، الركب هذا وراء كله البلد فإذا ولده، كتف عىل اآلخر الطرف ووضع طرف

البيمارستان. إىل ليسوقهما الزحام هذا يفض بالرشطي وإذا
القال إىل يستمع من عاقبة بني يا هذه الرشطي: مع طريقهما يف البنه جحا قال

الناس! مرضاة به ابتغى إال عمًال يعمل وال والقيل،
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والرقعاء املنافقني إحصاء (3-1)

عنهم الغرباء من أو منهم لقيه من لكل يقول بلده، أهل من الشكوى دائم جحا كان
رقعاء. منافقون كلهم إنهم

اإلقناع: يف بأسلوبه واملناقضني الالئمني إقناع إىل فعمد ذاك، وراجعه هذا والمه
يف له مناقض ألول وقال ظهره عىل وحمله الدار باب فخلع والعيان، املشاهدة أسلوب
من صائح به صاح الطريق منعطف وعند واحسب! معي تعال البلد: بأهل تشهريه

جحا؟ يا ظهرك عىل تحمله الذي هذا ما يضحك: وهو البلد أهل
يسأل الذي العريض الطويل الباب يعرف ال أتراه واحد، هذا لصاحبه: جحا قال

عنه؟

األرجل تحمل العصا (4-1)

إحدى فأكل الطريق، يف الشواء ورائحة الجوع وغلبه األمري، إىل مشوية إوزة جحا حمل
ذهبت! أين الناقصة الرِّجل عن فسأله األمري، يدي بني وضعها ثم رجليها،

تقدم ثم البلد. هذا يف واحدة برجل كله اإلوز وإنما مكان، إىل تذهب لم قال:
وقت يف كعادته واحدة قدم عىل قائم اإلوز من رسب إىل وأشار القرص نافذة إىل باألمري
كاد وما بعصاه، اإلوز رسب عىل يشد أن وأمره حرسه من بجندي األمري فدعا الراحة،

قدميه. عىل وهناك هنا يعدو اإلوز أرسع حتى يفعل
واحدة! بقدم يخلق ولم بقدمني خلق أيًضا البلد هذا إوز إن أرأيت؟ األمري: قال
أربع! عىل لجرى العصا بهذه إنسان عىل أحد شد لو األمري، أيها مهًال جحا: قال

هللاوتستدين تماطل (5-1)

طلبه، الذي الثمن الزيتون عىل واستكثرت امرأة، فساومته زيتونه يبيع جحا جلس
زوجي تعرف فأنت مؤجًال، به أخربتك الذي بالثمن تبيعني أن أردت إذا له: وقالت

فالن. بن فالن وهو
فاعتذرت الثمن، من وحقه الصنف جودة وتعرف لتذوقها زيتونة جحا وناولها

رمضان! شهر يف وأفطرت سنة من مرضت ألنها صائمة بأنها
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وال سنة هللا تماطلني أتراك تأجيل، وال مساومة ال الخالف، بطل اآلن جحا: قال
القيامة؟! يوم إىل تماطلينني

اآلخرة يف تيمور (6-1)

نرص خوجة يا اآلخرة يف مثواي يكون ترى أين املشهور: الطاغية تيمورلنك وسأله
الدين؟

واإلسكندر جنكيزخان مع تكن لم إن تكون، أن ترىض وأين يرتدد: ولم جحا فقال
والنمروذ؟ وفرعون

طاغية ثمن (7-1)

وسطه: عىل يديره مئزًرا إال مالبسه وخلع الحمام، إىل معه أخذه وقد تيمورلنك، وسأله
الدين؟ نرص خوجة يا السوق يف عليك عرضت لو اآلن تشرتيني بكم

ديناًرا. بخمسني قال:
ديناًرا. خمسون املئزر هذا ثمن إن ويحك! تيمور: قال

حسبته! الذي الثمن هو وهذا جحا: قال

املهضوم الحساب (8-1)

الديوان، أموال باختالس فاتهمه شهر» «آق بمدينة الحاكم أموال يصادر أن تيمور وأراد
من تيمور فأخذها الغالظ، الديوان دفاتر عىل املكتوب بالحساب بذمته الحاكم وأبرأ

الدين. نرص الخوجة إىل املدينة حكم أحال ثم بابتالعها، وأمره ومزقها يده
يف فوجد نرشها مطوية بجلود الدين نرص الخوجة فجاءه الحساب، موعد وحان

بالحلوى. الحساب عليها مكتوبًا الخبز من رقائق طيها
هذا؟ ما تيمور: قال

ضليًعا فتى ولست فاٍن شيخ ألنني سيدي؛ يا جويف يحتمله الذي هذا الخوجة: قال
القديم. كحاكمك
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إليه أحب أيهما (9-1)

أيهما فسألتاه: تحرجاه، أن لهما وطاب يتسامر، معهما فجلس زوجتان، له وكانت
إليه؟ أحب

قلبي! إىل حبيبتان مًعا أنتما قال:
نخريك الربكة هذه وأمامك املراوغة، بهذه منا تضحك أن تستطيع ال إنك ال، قالتا:

اآلن؟ املاء يف بها تلقي منا فمن بها، إحدانا إغراق يف
تعلمت أنك أذكر لها: وقال األوىل الزوجة إىل التفت ثم هنيهة، أمره يف وحار

عزيزتي! يا قديًما السباحة

الجنازة يف األمني املكان (10-1)

أمامها؟ املسري أو الجنازة، خلف املسري أفضل؟ أيهما وسئل:
تشاء. حيث ورس النعش، يف تكن ال قال:

األمينة الِقبلة (11-1)

املاء؟ يف نزل إذا السابح يستقبل وماذا وسئل:
مالبسه. عليه الذي املكان يستقبل فقال:

الفضول (12-1)

حافلة مائدة يحمل رسوًال الساعة رأيت إني له: فقال الطريق يف معارفه بعض ولقيه
الفاخر. بالطعام

يعنيني؟ وماذا جحا: قال
بيتك. إىل يحملونه إنهم صاحبه: قال

يعنيك؟ وماذا قال:
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املهلكة التقوى (13-1)

سقفها. يف قرقعة يسمع أنه صاحبها إىل فشكا دار، يف وسكن
هللا. يسبح إنه تخف، ال الدار: صاحب قال

علينا! فيسجد رقة تدركه أخشاه، الذي وهذا قال:

األبوة حدود (14-1)

الستني؟ بلوغ بعد للرجل يولد هل جحا: وسئل
يجوز! قال:

الثمانني؟ بلوغ وبعد قيل:
يجوز. قال:

املائة؟ بلوغ وبعد قيل:
العرشين! يف جار له كان إذا نعم، قال:

القارئة العمامة (15-1)

الكتاب. له ورد الخط، برداءة فتعلل ليقرأه بالفارسية كتابًا رجل عليه وعرض
الرحى؟ كأنها رأسك عىل العمامة هذه تضع إذن وعالَم محنًقا: الكتاب صاحب قال
فإنها فاسألها، العمامة دونك له: وقال جانبًا، ووضعها العمامة، الشيخ فخلع

تبغيه! الذي العلم صاحبة

الجزاء تحويل (16-1)

بتالبيبه جحا فأخذ منه: يسخر أن يريد الطريق بعرض قفاه عىل «جحا» رجل وصفع
يمازحونه الذين أصدقائه من ظنه ألنه فيه؛ بالخطأ اعتذاره منه يقبل ولم القايض إىل

الثقيل. املزاح هذا بمثل
لجحا وحكم العقاب، من ينجيه أن فأحب القايض معارف من العابث الرجل وكان
التعويض. أو الجزاء سبيل عىل دراهم عرشة منه يتقبل أو صفعه كما يصفعه بأن

صاحبنا وفطن الدراهم؟ أمعك عليه: املدعى القايض فسأل الدراهم يف جحا وطمع
البيت. من قليل بعد أحرضها ولكنني كال، فقال: القايض لغرض
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عىل االنتظار وطال يعد. ولم فذهب الدراهم، إلحضار باالنرصاف القايض له وأذن
عنيفة، صفعة صفعه ثم أذنه، يف يهمس كأنه منه واقرتب القايض حيلة فأدرك جحا،

إليك. مني حوالة فخذها بالدراهم، الرجل إليك عاد إذا ينرصف: وهو له وقال

بدليلها دعوى (17-1)

علمي من أعظم كرامة مني أتريدون فقال: كرامته، عن السامعون فسأله الوالية، وادعى
جميًعا؟ قلوبكم يف بما

قلوبنا؟ يف وما قالوا:
كذاب! إنني قلوبكم يف تقولون كلكم قال:

يموت يلد من (18-1)

وما جاره: فسأله صغرية، حلة وفيها إليه أعادها ثم جاره. من كبرية حلة واستعار
عليه. ينكر ولم جاره فتقبلها عندنا. ولدتها بنتها، هذه قال: هذه؟

إنها حياتك، يف البقية قال: عنها، سأله فلما يردها، ولم أخرى مرة استعارها ثم
هللا. رحمها … النفاس يف عندنا ماتت

النحاس؟ أيموت متعجبًا: الحلة صاحب قال
النفاس. يف يموت وقد يموت، يلد من جحا: قال

الرضورة ثمن (19-1)

قربة، يحمل أعرابي به فمر الصحراء، يف املاء من بمنقطع وهو طريقه، يف وعطش
جحا، فاشرتاها دراهم، خمسة من بأقل يقبل فلم إياه يبيعها أن جحا عليه عرض
ما الطعام من فأعطاه األعرابي واستضاف معه، كان دسم طعام من يأكل وجلس
وباع دراهم، خمسة من بأقل جحا يقبل فلم القربة، من رشبة فسأله وأظمأه، أشبعه

القربة! بثمن الرشبة
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الحمار! ثمن (20-1)

ولم حلفه، عىل وندم وجده ثم واحد، بدينار وجده إن ليبيعنه فأقسم حماره، وضاع
الحمار، ثمن نفسه عىل ويحفظ باليمني، ليِربَّ عليه فاحتال قسمه، يف يحنث أن يشأ
الحمار عليه: ينادي فجعل قديًما، حذاءً عنقه إىل ربط وقد السوق يف الحمار وعرض

انفراد! عىل يباعان وال دنانري، بعرشة والحذاء بدينار

قليل الكرام (21-1)

ال كثريون عداهم ومن العقالء، لك أعد بل فقال: البلد، مجانني يعد أن الوايل أمره
يحرصون.

القايض يقيضعىل (22-1)

شئونه، بعض يف يحدثه القايض عند وجحا القضاء، مجلس إىل برجلني الرشطي جاء
ممنوعة، أقذاًرا بيتيهما بني الطريق يف وجد إنه وقال الرجلني، قضية الرشطي فعرض
الطريق. عرض يف وضعها الذي هو ألنه بإزالتها؛ ُمطاَلب جاره أن منهما كلٌّ وادَّعى

العلم يدَّعي كان ألنه دعواه؛ ويفضح منه ليسخر بجحا يعبث أن القايض وأراد
الرجلني. بني بالحق فيها يقيض أن وسأله القضية، عليه فأحال لإلفتاء، ويتصدى

أو هذا دار إىل أقرب األقذار كانت هل الرشطي: وسأل القايض، مقرتح جحا فقبل
ذاك؟ دار

بينهما. الوسط يف كانت إنها الرشطي: قال
القايض وموالنا العام، الطريق يف ألنها القايض؛ موالنا إذن يزيلها إنما جحا: قال

املدينة.1 عن املسئول هو

.Laughter incorporated 1
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والبالهة الحماقة نوادر (2)

الوضوء قدر عىل (1-2)

فقام وضوء، بغري اليرسى رجله وبقيت وضوئه، إلتمام املاء يكفه ولم جحا، توضأ
األرض. عىل اليرسى يضع وال اليمنى برجله يصيل

واحدة؟ رجل عىل تقف بالك ما فسألوه:
متوضئة! غري األخرى قال:

مكرر أنا (2-2)

أو عبارة بعد الكلفة ورفع الحديث، يف معه فتبسط يعرفه، ال الطريق يف رجًال رأى
عبارتني.

وبينك؟! بيني هكذا الكلفة فرتفع معرفة بي ألك وسأله: الرجل فعجب
كما أنا لست ولكنك كمشيتي، ومشيتك كثيابي ثيابك ألن أنا؛ حسبتك بل قال:

اآلن! علمت

زوجة ترويج (3-2)

أسلمه إذا ببيعها له تكفل السوق، يف دالل فرآه بيعها، فأعياه له بقرة يبيع أن وحاول
منافعها ويذكر البقرة، عىل ينادي الدالل فأخذ جحا، وقبل املعلوم، الُجعل وأعطاه إياها

أشهر. ستة يف حبىل أنها ومنها ومحاسنها،
الصفة فتذكر محاسنها، إىل ويتطلعون بنته يخطبون داره إىل الخواطب جاء ثم
شهرها يف حبىل أنها وزيادة ترون كما هي للخواطب: وقال البقرة، سوق روجت التي

السادس.
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يراح كما يريح (4-2)

والدعابة، بالعبث ورموه منه فضحكوا كتفه، عىل خرجه ويحمل حماًرا يركب ورأوه
نفسك ترهق وال أمامك أو تحتك الخرج تضع كيف تعرف أال منهم: قائل له وقال

راكب؟ وأنت بحمله
خرجي! حمل من أريحه بأن نفيس حمل من الحمار أرايض هللا، من عدل قال:

خوخة أكرب (5-2)

جحا؟ يا منديلك يف الذي هذا ما بعضهم: فسأله فاكهة، منديله يف وكان
عرفتموه. إذا خوخة أكرب أعطيكم ولكني لكم، أقول ال قال:

خوخ؟ إنه السائل: قال
مرصور؟! وهو بأمره أنبأكم ملعون أيُّ قائًال: فانطلق

محلولة أحجية (6-2)

تكفي منه واحدة أعطيتك مندييل يف ما عرفت إن له: فقال يمتحنه أن بعضهم ورأى
مليحة. عجة لعمل

اسمه. تذكر وال يل ِصْفه قال:
صفار. وسطه ويف أبيض إنه صاحبه: قال

جزًرا! حشوتموه لفت إنه عرفته، اآلن جحا: قال

هللا الحمد (7-2)

هلل. والحمد الحمار ضاع عنه: الناس يسأل وهو يصيح فطفق حماره وضاع
ضياعه؟ عىل هللا تحمد فهل له: قيل

نفيس. أجد ولم معه لضعت أركبه كنت أنني لو نعم، قال:
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رمضان من يوًما أربعون (8-2)

فألقت ابنته ورأته جرة، يف بحصاة يلقي أن رمضان يف يوًما صام إذا عادته من وكان
تساعده. أنها تظن وهي الحىص، من كفيها ملء الجرة يف

رمضان؟ من بقي كم يوًما: الجريان وسأله
فزاد الحىص، عدَّ ثم أيامه. من مىض بما عليم ولكني أعرفه، فال بقي ما أما قال:

حصاة. وعرشين مائة عىل
إىل به أنزل ولكني مني، لسخروا العدد بهذا أنبأتهم لو نفسه: وبني بينه قال

أربعني.
التقريب. عىل يوًما أربعون الشهر من مىض يقول: لهم خرج ثم

الصائمني، عىل طويل شهر إنه يقول: وهو منهم هو وتضاحك منه، فتضاحكوا
الصحيح؟! بالعدد أنبأتكم لو تصنعون فماذا

والقمر الشمس (9-2)

القمر؟ أو الشمس أنفع: أيهما وسألوه:
مراء. وال القمر إنه بيقني: وأجابهم يتمهل فلم

ولم؟ فسألوه:
يطلع فال القمر وأما الناس، عنها يستغني حني النهار يف تطلع الشمس ألن قال:

إليه. الحاجة حني عىل الظالم يف إال

النور يف البحث (10-2)

تبحث؟ عمَّ فسألوه: فيها، يشء ال أرض يف يبحث ورأوه
مني. سقط خاتم قال:

للخواتم؟ أثر األرض يف وليس هنا سقط وهل قالوا:
هناك. الذي الزقاق يف سقط بل قال:

سقط؟ حيث عنه تبحث ال بالك وما قالوا:
الظالم؟ يف للبحث جدوى وأي قال:
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ممسوخ حمار (11-2)

اآلخر وربط بالحمار، أحدهما ذهب ان، لصَّ فتغفله طويل، بزمام واقتاده حماًرا اشرتى
مكانه. يف نفسه

الحمار. مكان يف إنسانًا فرأى جحا والتفت
الحمار؟ أين وسأله: باهلل، فاستعاذ

لدعاء حماًرا ُمسخت أن بعد كنُت كما بربكتك إنسانًا هللا أعادني الحمار، أنا قال:
عيلَّ. والدتي

وجر إغضابها، إىل العودة ويحذره أمه بطاعة يوصيه وهو وأطلقه جحا، له فبارك
بدعائها. عليه هللا من الغضب

فرأى املمسوخ اإلنسان ذلك غري حماًرا ليشرتي برهة بعد السوق إىل عاد ثم
بعد بركتي تنفعك لن قائًال: فيها وهمس أذنه عىل فمال الدالل، يد يف بعينه الحمار

العصيان! بهذا وأنت أشرتيك ولن مسختني،

الدار وتتم بنصف نصف (12-2)

وتخلص اآلخر، النصف بثمنه ليشرتي يملكه الذي نصفها فباع دار، عىل يشارك وكان
رشيك! بغري الدار له

رمح عىل دابة (13-2)

أحد. ينالها لكيال رأسه عىل النقود رصة ووضع ركزه طويل عكاز ومعه الخالء يف ونام
وتيقظ دابة، روث موضعها يف ووضع النقود فأخذ غفلته، وعرف لص فرآه
التي للدابة عجب ولكنه النقود لرسقة يعجب فلم الرصة، مكان يف الروث فوجد جحا

الصنيع. ذلك به لتصنع عكاز عىل تصعد أن استطاعت
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معقولة مكافأة (14-2)

وأرضاه. تيمور عنه فريض أوانها، غري يف ظهرت باكورة رمانات تيمور إىل وحمل
بعض له فقال إليه، ليهديها اللفت من رءوًسا فجمع أخرى، جائزة يف طمع ثم
وأحىل. ألطف فهو التني من بنخبة إليه فاذهب امللوك، إلهداء يصلح ال اللفت إن جريانه
عن جحا يكف أن وأحب األسواق، يمأل وهو التني إليه يهدى أن تيمور واستكرب

واحدة. بعد واحدة بالتني يقذفوه أن الجند فأمر طمعه،
يضحك وهو وأنفه عينيه وعىل وجهه وعىل رأسه عىل الرضبات يتلقى جحا فوقف

الصادقة. النصيحة إليه أسدى الذي للجار ويدعو
ليسأله رضبه، عن يمسكوا أن الجند فأمر ودعائه، ضحكه من تيمور عجب واشتد

الدعاء. وذلك الضحك ذلك رس عن
وانفقأت رأيس لتهشم التني، هذا موضع يف اللفت كان لو عظيم، رس إنه قال:

عيناي!

نامية بروج (15-2)

نجمك؟ طالع ما وسألوه:
التيس. برج يف والشمس ولدت قال:

الجدي. برج تعني ولكنك التيس، برج يسمى برج السماء يف يوجد ال قالوا:
تيًسا؟ الجدي يصبح ال اليوم إىل مولدي أفمن قال:

يمينه؟ يعرف كيف (16-2)

حمقاء، يا قال: يمينه، من إياها يناولها أن زوجته منه فطلبت داره يف شمعة وانطفأت
الظالم؟ هذا يف شمايل من يميني أعرف وكيف
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التالميذ مع أدب (17-2)

موالنا؟ يا ركوبك يف تعتدل ال ملاذا تالميذه: فسأله رأسها مستدبًرا بغلته وركب
اآلدميني! لرءوس أديره وال البغلة لرأس ظهري أدير االعتدال، هو هذا قال:

بعيد من صوته يسمع (18-2)

وتجري؟ تغني بالك ما فسألوه: ويجري، يغني وهو يوًما ورأوه
بعيد! من صوتي أسمع أن أحب قال:

ينترشون؟ ملاذا (19-2)

اليسار وذات اليمني ذات يذهبون وملاذا األرض، جوانب يف الناس ينترش ملاذا سألوه:
صباح؟ كل

يف بهم وانكفأت األرض بهم ملالت واحدة، ناحية إىل ذهبوا لو قال: ثم قليًال فتأمل
قرار! لها ليس هاوية

تأكله؟ ال ملاذا (20-2)

يده، لخلو عليه يقدر وال يشتهيه، وهو الساخن الخبز رائحة منه تتصاعد بفرن ومر
الرغفان؟ هذه كل ألك وسأله: الفران إىل فاتجه

نعم. قال:
أحمق؟ يا تأكلها ال وملاذا قال:

والتَّبالُه التحامق نوادر (3)

نقترص ال البينة، والحماقة البينة الحكمة بني تتوسط جحا إىل منسوبة نوادر وهذه
ويستعريها، يمثلها كأنه ويتكلفها الحماقة فيها يصطنع التي النوادر عىل اختيارها يف
من بطبيعتها تحسب ال التي النوادر من نختار كما النوادر هذه من نختار ولكننا
وتلك مرة هذه عليها وتغلب بينهما تتوسط ولكنها الحماقة، من تحسب وال الحكمة
السمعة ذوي إىل بمغزاها أو بموضوعها نسبت كما جحا إىل نسبت قد وكلها أخرى،

أمثاله. من الفكاهية
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وأحمقان أحمق (1-3)

جحا؟ يا هذا ما به: فصاح قفته، يف ويضع الناس ُقفف من يأخذ الطحان رآه
أحمق. رجل فإنني تؤاخذني ال جحا: قال

الناس! قفف يف ووضعت قفتك من ألخذت أحمق كنت لو الطحان: قال
أحمقني! لكنت تقول كما صنعت ولو واحد، أحمق أنا ويحك! قال:

يغتفر ال ما (2-3)

األخرى؟ إحداهما تقطع وامرأتاك تلهو هنا أنت له: فقال يلهو بعضهم ولقيه
شيئًا لألخرى إحداهما أقالت متضاحًكا: الرجل فسأل مجلسه يدع أن يشأ ولم

بالعمر؟ يتعلق
كال. قال:

سليمة! مشكلة فإنها للوساطة، داعي ال إذن قال:

املرق مرق مرق (3-3)

والتحية. بالحفاوة استقبله كما وشيعه فأكرمه أرنب ومعه ريفي ضيف جاءه
القريب. جاره إنه له وقال األرنب صاحب بلدة من ضيف وجاءه أسبوع مىض ثم
جميًعا يزعمون كثرية جريان البلدة تلك من وجاءه أسبوعان أو أسبوع مىض ثم

أهله. من أحد دار أو حقله أو داره يف الرجل جريان أنهم
إليهم وأومأ غاٍل، ماء فيه كبري بطست وجاءهم السماط عىل جميًعا فأجلسهم
املشئوم! األرنب صاحب جريان جريان يا األرنب، مرق مرق من فكلوا تفضلوا قائًال:

كالبالبل وال بلبل (4-3)

تلك عىل وهو وفاجأه البستان صاحب فحرض ثمرها، من يقطف شجرة عىل وصعد
الحال.

هذا؟ يا أنت من البستان: صاحب قال
األغصان. عىل أتنقل بلبل أنا جحا: قال
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العجيب. البلبل أيها غنائك من إذن أسمْعنَا البستان: صاحب قال
ما البستان: صاحب وقال البلبل، تغريد يشبه وال يُسمع ال بصوت جحا فتغنى

بالبل. بتغريد هذا
عجيب؟ بلبل إنني تقل ألم واسمعها، هاتها جحا: قال

مصيبة من أكرب مصيبة (5-3)

ملنظره فانقبض القصور معيشة وتعود تنعم أن بعد املرآة يف وجهه إىل تيمور ونظر
له وقال عنه، ي يرسِّ بما الوزراء عادة عىل يواسيه فأخذ انقباضه وزيره وملح القبيح،
بسطة هللا أعطاك وقد الوجوه جمال عىل يأىس ال األعظم الخاقان أيها مثلك قال: فيما
الوجوه جمال عىل يأىس وإنما والسلطان، الثروة يف وبسطة القوة يف وبسطة الجسم يف

الرجال. من النساء وأشباه النساء
إىل التفت ولكنه الوزير، قاله عما راضيًا وابتسم الطاغية، أسارير فانبسطت

البكاء. يف ويستخرط يبكي فرآه الدين نرص الخوجة
تأبى وأنت تسليت املصيبة صاحب أنا الدين؟ نرص خوجة يا خطبك ما له: قال

تتسىل؟ أن
أنت مضاعفة. أضعاًفا مصيبتك من أكرب مصيبتي إن موالي، يا معذرة جحا: قال
مرات؟ والنهار بالليل إليك أنظر الذي أنا أصنع فماذا فانقبضت، مرة وجهك إىل نظرت

نقل (6-3)

إىل اللص وراء دخل حتى األثاث بقية هو فحمل أثاثه، بعض وحمل منزله لص دخل
داره.

هذا؟ يا أنت من فسأله: الدار، يدخل فرآه وراءه اللص ونظر
إليها! نقلتنا التي الدار هذه صاحب أنا قال:
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محقون كلهم (7-3)

ُمحقٌّ إنك له: فقال شكواه، عليه يعرض أحدهما وجاءه أصدقائه من رجالن اختصم
الصديق. أيها شكواك يف

قال كما له فقال شكواه عليه فعرض التايل اليوم يف الثاني الصديق وجاءه
الصديق. أيها ُمحقٌّ أنت لخصمه:

خصمان منافق! من لك يا قائلة: منه فسخرت القصتني تسمع امرأته وكانت
شكواه؟! يف محقٌّ وكالهما مختلفان،

تقولني؟ فيما أيًضا ة ُمِحقَّ أنت تغضبني؟ وملاذا قال:

الدنيا تنقلب (8-3)

السقوف خشب يجعل أن النجار من وطلب وألهله، له تتسع داًرا فبنى يتزوج، أن وأراد
ولم دهًشا النجار فراجعه السقوف، عىل األرض خشب ويجعل الحجرات، أرض عىل

يعنيه. ما يفهم
اقلب سافله؟ عاليه جعلت مكانًا دخلت إذا املرأة أن هذا يا علمت أما جحا: قال

الزواج. بعد يعتدل اآلن املكان هذا

عيبه عىل خروف (9-3)

ثم لسانه، الطريق يف فأكل ثمنه، من بأقل مشوي خروف رأس له يشرتي أبوه وأرسله
به وذهب ومخه، رأسه) (جلدة شواته أكل ثم أذنيه، أكل ثم عينيه، فأكل نفسه راودته

نخرة. جمجمة أبيه إىل
مخه؟ أين ويسأله: يقلبها أبوه فجعل
عقل. بغري مجنونًا كان جحا: فيقول

عيناه؟ وأين فيسأله:
أعمى. كان جحا: فيقول
شواته؟ وأين ويسأله:

أقرع. كان جحا: فيقول
لسانه؟ أين ويسأله:
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أعجم. أخرس كان فيقول:
صاحبه. إىل رده فاذهب أبوه: قال

عيب. كل من الرباءة عىل الثمن بقليل اشرتيته إنما قال:

الذنب قبل العقاب (10-3)

ليصفعنها كرستها، لنئ وأنذرها تكرسها، أن وحذرها تملؤها، جرة الصغرية بنته وناول
أبكتها. قوية بصفعة األثر عىل اإلنذار وأردف هكذا،

له: وقال جريرة، غري يف الصغرية البنت رضب عىل والمه طريق عابر إليه فنظر
تكرسها؟ أن قبل أترضبها

فما الجرة كرس بعد وأما فتحذره، العقاب ألم لتعرف رضبتها إنما أحمق، يا قال:
رضبها؟ من الفائدة

األكرب العائل (11-3)

عيالك؟ كم األمري: سأله
سبعة! قال:

يقول: وهو األثر عىل إليه عاد ثم جحا، وخرج درهم، مائة عياله من لكلٍّ فأعطاه
هؤالء. عىل أنفق كما عليه مايل من أنفق األمري أيها واحًدا نسيت

ترى؟ يا يكون من األمري: قال
األمري. أيها عيايل أكرب أنا قال:

بالرضب يأكلون (12-3)

والفاكهة الفطائر أصناف فيه تُعرض حلوى دكان طريقه يف فاعرتضه قونية، إىل وذهب
الدكان صاحب وأهوى استئذان، بال منها يأكل عليها فأهوى شهية صابحة املسكرة
قونية، أهل عىل يثني وراح جحا فتغابى حلواه، وبني بينه يحول أن يريد بالعصا عليه
والكرباج! بالعصا الناس تطعمون كرام، قوم من قونية أهل يا لكم يا يقول: يزل ولم
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الحذاء؟ يفعل ماذا (13-3)

فسألوه: ليرسقوه، عليه يحتالوا أن وأرادوا الشطار بعض إليه فنظر جديًدا، حذاءً ولبس
ثمرها؟ من بيشء وتأتي الشجرة هذه عىل تصعد أن أتستطيع

جعلتم؟ فكم نعم، قال:
عىل صعد بل يفعل، فلم ليصعد، حذاءه يخلع أن وانتظروا لهم تيرس ما فأعطوه

إبطه. تحت حذاؤه ومعه الشجرة
الشجرة؟ عىل بالحذاء تصنع وماذا قالوا:

طريق يل أجد فلعيل أنا أما الحذاء؟ من يعنيكم فماذا الثمر إليكم ألقيت إذا قال:
إليكم. أعود وال فأذهب الشجرة أعىل من سفر

كمي يا لوالك (14-3)

املدخرة، بثيابه إليهم فعاد الباب، من الخدم فطرده العمل، بثياب وليمة إىل وذهب
املائدة، مكان إىل وتقدموه فأكرموه األمراء، عليه يخلعها التي الحلل من حلة وعليه
يا كل «كل، يناجيه: كأنه له يقول وطفق واحدة، بعد واحدة الصحان يف كمه فغمس

الطعام! هذا إىل وصلت ما فلوالك كمي،

أضاعت؟ ماذا (15-3)

فيها. يبحث داره إىل وقام يتأمل، فأطرق عقلها، أضاعت امرأتك إن له: وقيل
جحا؟ يا تصنع ماذا قالوا:

أعرف ال فإنني عقلها، اليشء ذلك يكون ولن شيئًا، أضاعت إنها تقولون إنكم قال:
تضيعه! عقًال لها

بالدور (16-3)

فيها. املكث وتطيل البيوت عىل ترتدد امرأتك إن له: وقيل
دارنا. إىل لوصلت صحيًحا كان ولو صحيح، غري قال:
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الحمار! من أصدق (17-3)

الحمار نهق ثم الغيط إىل بذهابه له فاعتذر حماره، يعريه أن جريانه بعض ورجاه
ذهب أنه تزعم وأنت الدار، يف ينهق حمارك هذا أليس قائًال: الجار فعاتبه يكلمه، وهو

الغيط؟ إىل
الحمار؟ وتصدق تكذبني هللا! سبحان قال:

يشء لكل يصلح (18-3)

هذا؟ يصلح ملاذا اللحم: من برطل جاءها وقد امرأته، وسأل
يشء! لكل يصلح قالت:

يشء. كل إذن عليه فاطبخي قال:

هللا قسمة (19-3)

عبيده؟ قسمة أو هللا قسمة أترضون فسألهم: بينهم للقسمة قوم واختاره
هللا. قسمة بل قالوا:

وأعطى لحاًفا، الثالث وأعطى دينارين، الثاني وأعطى درهمني، أحدهم فأعطى
يديه. بني الرتكة سائر واستبقى خشبة، عليه رسيًرا الرابع

هللا؟ قسمة أهذه ويلك! قالوا:
هللا. وحكمة هللا قسمة تفهموا حولكم انظروا قال:

موصوف منوم (20-3)

الذي لطفلهما منوم بدواء املسجد من طريقه يف إليها يعود أن امرأته منه وطلبت
والصياح. بالبكاء يؤرقهما

يقرؤه. الذي الكتاب غري معه وليس فعاد
الدواء؟ نسيت لعلك قالت:

فجربيه جميًعا، فناموا الكبار يف اليوم جربته وقد الدواء، هو هذا هللا، معاذ قال:
الصغار. يف أنت
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موازينغريحمكمة

التي النوادر أقسام لنا تصور السابق الفصل يف تقدمت التي الستون النوادر هذه
عن ينبئ وما ظاهرة، حكمة عن ينبئ ما ومنها غريه، إىل تنسب وقد جحا، إىل تنسب

والبالهة. الحكمة بني مسترتة بالهة عن ينبئ وما ظاهرة، بالهة
والحمقى الحكماء من متعددة مصادر إىل تنسب لم التي النادرة بينها وتندر
الشجار عن تروى التي كالنادرة الحديث الغرب يف أناس عن يروى وبعضها واملحمقني،
يف الوالدة سن عن تروى والثانية وطبيبه، نابليون عن تروى األوىل فإن املرأتني، بني
فيه قيل الذي املشهور اإلنجليزي الكاتب سميث جولد عن تُروى التي والنادرة الرجل،

الناس. أحكم من إذن فهو القلم، يتناول حني إال الناس أحمق إنه
للرجل يولد «هل العهد: والية بأمر مشغوًال كان حني طبيبه سأل نابليون إن قيل
الطبيب جواب فكان الثمانني؟» يف له يولد وهل السبعني، يف له يولد وهل الستني؟ يف
إذا له يولد أنه الثمانني ابن وعن الندرة، يف نعم السبعني ابن وعن نعم، الستني ابن عن

العرشين. يف جار له كان
أحد فأدركه املنزل، عن غائب وهو تشاجرتا وأخته سميث جولد امرأة إن وقيل
قال شوهاء. أنت لألخرى إحداهما قالت هل فسأله: املشاجرة، هذه بأمر وأنبأه جريانه

مأمونة. مشاجرة هي إذن قال: كال. الجار:
املجر يف والفكاهة املرصية الفكاهة بني متشابهة نوادر إىل اإلشارة سبقت وقد
سؤال عىل البسيط الجواب يف الخواطر بتوارد ذلك تعليل يصعب وال الوسطى، وأوروبا
لهم ترجمت التي النوادر عىل الغربيني باطالع منه الكثري يعلل وقد سؤالني، أو واحد
يف جديدة إضافة النوادر تلك من املتشابه يكون وقد الوسطى، القرون يف العربية يف

ذلك. قبل الناس ألسنة تتداولها لم املطبوعة الكتب
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إىل املنسوبة النوادر بني كثرية الرشقي مصدرها يف شك ال التي النوادر أن إال
التقليدية والضيافات الدينيني والقضاة الزوجتني نوادر الجملة عىل وهي وأمثاله، جحا

قبيلها. من هو وما والفتاوى والصالة الصيام ونوادر
النيل، ووادي الصغرى آسيا إىل الصني تخوم من الرشقي مصدرها يف شك ال فهذه

واألقطار؟ واألمصار األقوام هؤالء كل بني الصحيحة النسبة معيار هو فأين
قد النادرة ألن ويقني؛ حسم غري عىل النافعة املعايري بعض التاريخية النسبة يف
وما إليه، نقلت الذي القرن لتوائم ذلك بعد وتصحف الثالث أو الثاني القرن يف تقع
من زمن إىل بنسبتها الجزم إىل سبيل فال التاريخ معروف مرجع يف مكتوبة تكن لم

اليقني. وجه عىل األزمنة
من يسلم وال الحسم إىل بنا ينتهي ال التاريخي كاملعيار «تقريبي» اآلخر واملعيار
بالظن ونقارب بالظن نميزها التي القومية الخصائص معيار وذلك واالشتباه، اللبس

غريها. توائم وال توائمها التي النوادر وبني بينها
وأن الدبلوماسية، واملحاولة الصوفية عليها تغلب الفرس طبيعة أن أسلفنا وقد
يغلب العرب طبيعة وأن الواقع، يف مبالغة الحاصل تحصيل عليها يغلب الرتك طبيعة
مع والقياس الوهم إىل بها فتجنح الفكاهة بها وتبالغ املنطقي، والقياس الخيال عليها

الكثرية. الفوارق أو الواحد الفارق
لحاالت واألعضاء الجسم بتسخري القول لنا أخرجت التي العبقرية أن يعقل أفال
يخلق التي اإلوزة قصة — الدبلوماسية واملحاولة — الفكاهة مع لنا تخرج الروح
عليه يشد من وراءه عدا إذا أربًعا الخوف له يخلق الذي والرجل رجلني، الخوف لها

بالعصا؟
دعوة مسخته الذي العاق الولد نادرة ومثلها هناك، ما غاية وهذا راجح، أو جائز

الشيخ. بربكة اآلدمية إىل عاد ثم حماًرا أمه
يقال التي املرأة قصة الرتك بالد يف لنا يخرج الحاصل تحصيل أن يعقل وكذلك
لدخلت ذلك صح لو ويقول: — املفرط — بالواقع فيأخذ البيوت، يف تدور إنها لزوجها

بيتنا. إىل

«خوخة» أكرب يعطي أنه ويعلن التعمية يصطنع الذي الرجل قصة القصة هذه ومثل
الحلوى يأكل ألنه يرضبونه الذي الرجل قصة ومثلها فيه، بما يخربه ملن املنديل يف

والعصا. بالسوط األكل عىل يكرهونه ألنهم فيحمدهم
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الدار نصف باع الذي الرجل نادرة لنا يخرج الفارق مع القياس أن يعقل كذلك
بني للشاري يجمع رشاء كل فما بنصفيها، الدار له وتخلص اآلخر النصف ليشرتي
روع يف أدخلت التي والحماقة رشاء، عىل لرشاء الفارق مع قياس ولكنه النصفني
ترى التي بعينها هي تحتها؛ تحفر التي للحفرة صالحة عالمة السحابة أن صاحبها
إال عليها يبقى ال الرمح، عىل صعدت الدابة أن إال منها تفهم فال روثة الرمح عىل

الصعود. طريق يف البحث
من واسعة لدراسة إهمال إهمالها ألن نهملها؛ وال بها نأخذ ال تقريبية معايري هذه

واألحكام. التوسع من للمزيد قابلة العرص دراسات
العامة بني النوادر أشهر من طائفة السابقة النوادر بني نختار أن تعمدنا وقد
غريه دون جحا عىل َعَلًما أصبحت حتى اشتهرت ألنها العربية؛ البالد يف والخاصة
الكتب إىل ترجع وال فم إىل فم من واألحاجي النوادر تتناقل التي الناس جمهرة من
ينسب وما جحا عىل الكالم فيه يدور كتاب من تسقطها أن الجائز من فليس واألوراق،
يف الساذجة النوادر هذه قبيل من جحا نوادر ومعظم والحماقات، النوادر من إليه
ستمائة، قرابة بلغت التي املجموعة أرباع ثالثة ولعلها فيها، الحكمة وموضع تأليفها
الدولة أيام إىل اإلسالم صدر من تناثر الذي القليل إال كلها الرتكية الطبعة وعتها
ليس ما الفني والذوق األدبي األسلوب من وفيها والفكاهة، األدب كتب بني العباسية
تتناقلها التي النفاية إىل أقرب الشائعة النوادر هذه فإن الشائعة، النوادر معظم يف
بني وموضعها والجهالء، السذج من مداركهم مثل يف هم ومن األطفال لتسلية العجائز
كتب بني موضعها من أوقع بالفولكلور الغربيون يسميها التي الشفوية املحفوظات

الفنية. والفكاهة األدب
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األدب يف جحا

أنواعها عىل النوادر هذه ألن األدب؛ يف الجحوية النوادر األصح عىل أو األدب، يف جحا
للهجرة، األول القرن من عنهم الكتابة بدأت واملحمقني الحمقى من زمرة بني موزَّعة
األحمق، هبنقة منهم عليها، ويزيد العرشة يبلغ رهط العربي األدب يف منهم واشتهر
املديني، ومزبد املتحذلق، العرب وأبو املوسوس، وماني الطفييل، وأشعب العيي، وباقل
فيهم وليس الخالعة، أو التطفيل أو بالحماقة املحتالني من وغريهم الشاعر، والحموي
عىل ومتغافل، ومتغفل غافل بني لالشتقاق الغفلة كلمة اتساع إال الجحوية الخلة من

واأللوان. املعاني من املشتقات هذه بني ما بعد
جحا من الفني» «الذوق طبقة يف أرفع األدب كتب يف أخبارهم وردت الذين وهؤالء
السذاجة أو الصبيانية إىل بأضاحيكه يسف من فيهم فليس وأخباره، نوادره جملة يف
نوادر إليها مضاًفا إلينا وصلت التي جحا نوادر من الكثري عىل يالحظ كما السخيفة
الشعوب عامة من غريهم وضعه وما الرتك وضعه بما محيطة وهي الرتكية، املجموعة
— العثمانيني الرتك جريان من املسلمني غري وضعه مما وبعضه اإلسالمية، الرشقية

«أرتني». باسم عندهم املسمى جحاهم إىل ونسبوه — كاألرمن
من الغثَّ البارد أسقطوا أنهم املتأدبون املؤلفون أثبته فيما النقاوة هذه وعلة
مثًال — تجد فال والفنان، األديب مذاق يف طعم وله معنى فيه ما إال يثبتوا ولم النوادر،
والجهالء، السذج من الصبيان أشباه أو الصبيان تأليف من تحسبه ما النوادر تلك يف —
اللبيب، الذكي عرف يف بحق عليهما دليل فهو التغافل أو الغفلة عىل دليل فيه وما
واألغرار. الصغار عرف يف التغافل أو الغفلة من ليحسب الخلط فيه يكثر مما وليس

من طراًزا لكانت الحموي أو املزبد نوادر قبيل من الجحوية النوادر كل كانت ولو
الصادقة الدراسات أبواب من بابًا ولكانت اللغات، من لغة يف طراز يعدله ال الفن هذا
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شواهد عن البحث يف يجدُّ من عليها يعتمد التي النفسية والعوارض الفنية للفكاهة
التحليل.

عقل من خري تعولني حماقة «إن التحامق: عىل الموه حني الحمدوني كالم فمن
أعوله.»

«وهللا لها: فقال الصحبة، طول فذكَّرته امرأته بتطليق هم أنه املزبد أضاحيك ومن
غريها.» ذنب لك ما

الظهر إىل فصامه سنة، صوم بمثابة يوم صيام عن سمع أنه أضاحيكه ومن
رمضان.» شهر منها نحسب أشهر، ستة الثواب من «حسبي وقال: وأفطر،

تعدلها ال ذخرية أسلفنا كما لكانت الطراز هذا من نادرة ستمائة اجتمعت ولو
بالسخف اختالطها من مناص وال بطبيعتها تجتمع ال ولكنها العالم، آداب يف ذخرية
يخرتعونه ما إليها وأضافوا الرواة، عامة من األكرب العديد تناقلها كلما والهراء

والنسيان. الفوات به يستدركون ما أو مداركهم، حسب عىل باجتهادهم
الدولة أيام إىل األدب كتب أمهات من تعد املنتقاة النوادر هذه جمعت التي والكتب
والذيوع الشيوع جراء من ذلك بعد فيما واالبتذال اإلسفاف لها يعرض ثم العباسية،

والجمود. املهانة دور يف واالضمحالل الهزال جراء من أو
واملحارضات األصفهاني، الفرج ألبي واألغاني لآلبي، الدرر نثر الكتب هذه وأشهر
قتيبة، البن األخبار وعيون للجاحظ، والتبيني والبيان األصفهاني، الراغب القاسم ألبي
الوفيات وفوات ربه، عبد البن الفريد والعقد الجوزي، البن واملغفلني الحمقى وأخبار
البن األوراق وثمرات لألبشيهي، واملستطرف للحرصي، اآلداب زهر وذيل شاكر، البن
حكم يف الفاشوش كتاب الطبقة هذه ييل ثم للنواجي. الكميت وحلبة الحموي، حجة
اإلسفاف ويستطرد املجنون، سودون البن العبوس مضحك وكتاب مماتي، البن قراقوش
جحا إىل املنسوبة النوادر مجاميع ظهرت وفيه للهجرة، عرش الرابع القرن إىل ذلك بعد

الرشقية. األمم بني االسم هذا تناقلت أمة كل يف األلسن أخالط عن منقولة
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الرشقية النهضة بعد الجحوي األدب

عىل عنه املؤلفات فظهرت الحديثة، الرشقية النهضة بعد الجحوي األدب ازدهر وقد
هذه بعضها ويستخدم التعليمية، لألغراض نوادره من بعضها يقتبس شتى، مناهج
التي والحكمة التحامق يف جحا طريقة عىل االجتماعي النقد ألغراض «الشخصية»
تدوين يف واالستقصاء التاريخي باإلحصاء بعضها ويُعنَى املجانني، ألسنة عىل تجري
الحديثة النهضة عرص بعد الجحوي األدب يف االزدهار هذا ويرجع واألسانيد، الروايات
الجد بأسلوب االجتماعي النقد شيوع إىل يرجع كما السلفية، اآلثار بإحياء العناية إىل

والفكاهة.
نبهت كما — الرشق يف املقيمني األجانب من أناًسا الرشقية النهضة نبهت ولقد
هذه من فكان وتفكريه، شعوره وألوان ومالمحه طبائعه استكشاف إىل — الرشقيني
الساذجة جحا» «شخصية حول تدور التي الشعبية الفكاهة من اللون هذا البادية األلوان
نوادر برتجمة اثنان وقام بها، للسخر أو منها للسخر الشعب يتداولها التي ونوادره
جوسيبوفييش وألربت عداه ألربت هما الساذج» جحا «كتاب باسم الفرنسية إىل جحا
حرضوا وممن امللكي، القرص موظفي من كان الذي Albert Ades and A. Josiponici
١٨٩٢ سنة بالقسطنطينية مولده وكان الرشيف، األزهر يف اإلسالمية الدروس بعض
وأما املختلفة، مصادرها يف جحا نوادر عىل واطالع والعربية بالرتكية معرفة له فكانت
بعض وحرض مدارسها يف وتعلم ،١٨٩٣ سنة بالقاهرة ولد فقد عداه ألربت صاحبه
املعربة لهجتها أو الشعبية لهجتها يف النوادر يفهم أن وأمكنه األزهرية، الدراسات

بالشعبية. الشبيهة
بكلمة Mirbcau مريبو أكتاف األستاذ الفرنسية قراء إىل املرتجم الكتاب وقدم
ال املؤلَفنْي إن فيها وقال (١٩١٦ سنة أكتوبر ٢٥) العاملية الحرب أثناء يف كتبها موجزة
الرشقية الحياة من فلذة إال «جحا» كان وما نفسها، ترشح ال الحياة ألن شيئًا؛ يرشحان
أو املألوف غري عن لنا تبحث ال النوادر ألن تفسري؛ إىل تعيش حيث تحتاج وال تعيش
انتقاء، وال بحث بغري الدارجة الحياة مألوفات تعطينا وإنما والغرائب، الخوارق عن
تشابه مع الجيل اختالف إىل الغرابة هذه ترجع فإنما الغرابة من أثر فيها بدا وإذا

جيل. كل يف أمثالها وتكرار الشخصيات
عليه وأقبل األوروبية اللغات إىل تُرِجم حتى بالفرنسية يظهر الكتاب هذا كاد وما
بفكاهته يروقهم ألنه القراء عامة عليه أقبل كما يستزيدونها، معرفة ألنه املثقفون
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جحا باسم ظهرت باإلنجليزية ترجمة الرتاجم هذه ومن فيه، املمثلة الحياة ووقائع
«البسيط». الغر جحا أو ،Goha the fool األحمق

الذي بخارى مغامرات كتاب جحا عن األوروبية الكتب من ظهر ما وآخر
إىل وترجمه (١٩٣٨ (سنة Leonde Soloviev سولفييف ليونيد الرويس الكاتب ألفه
جحا شخصية من املؤلف واتخذ السنة، هذه يف Shebunina شيبونينا تاتيانا اإلنجليزية
وكراهة الحكام، ظلم من هربًا اآلسيوية البالد يف يضطرب جواًال داعية الكتاب هذا يف
بالرضائب الناس ترهق التي الحكومية بالنظم ر ليشهِّ وهناك هنا ويميض للمقام،
والسماء، األرض بني املرتحل وال املقيم منها تعفي ال الهباء من أسبابًا لها وتلتمس
باب عىل جحا استوقفوا املكَّاسني أن الرضائب لتحصيل تنتحل التي املعاذير هذه ومثال
يقصدهم ال إنه للمكاسني قال فلما فيها، يزورهم أن ينوي عمن الرضائب ليسدد مدينة
واألخرى املربح للعمل إحداهما ضعفني: بالرضيبة طالبوه والتجارة للعمل بل للزيارة

مراء. بغري يزورهم قوم مع يتجر من ألن «الضمنية»؛ للزيارة
من نماذج عندهم وافقت ألنها جحا نوادر عىل أقبلوا الغربيني القراء أن ونخال
وربما املوضوعة. أو الصحيحة حكاياتها ويتناقلون يألفونها املضحكة الشخصيات
عىل واالطالع الشفوية والرواية بالتنقل الغرب إىل ترسبت قد نفسه جحا نوادر كانت
قد النوادر هذه من كثري يكون أن يبعد وال ترجمتها، أو أصولها يف العربية الكتب
بالعربية املمتزجة لغتهم يف يتحدثون الذين مالطة جزيرة أبناء إىل املغرب من انتقل
كتصحيف يسري تصحيف وهو جهان، عندهم تسمى جحا كشخصية شخصية عن
املشهور «جوكا» اسم أما الجزيرة. تلك أبناء بها يتسمى التي العربية األسماء من كثري
مادة ألن لبعضهم؛ خطر كما التصحيف هذا قبيل من نخاله فال اإليطالية باللغة
ومنها والسكسونية، الالتينية الغربية اللغات يف شائعة والضحك املزاح بمعنى «جوكا»
دافنيش ليوناردو عمل من «املبتسمة» بمعنى الخالدة موناليزا لصورة «الجوكندا» كلمة

الكبري. الفنان
جانب يف «جحا» شخصية تشبه الغرب يف شخصيات إىل تقدم فيما أرشنا وقد
هذه أَبَِقيْت العجالة هذه يف ننىس وال أخرى، تارة الحماقة جانب ويف تارة الحكمة
Punch «البنش» باسم سيارة لصحيفة عنوانًا هذا يومنا إىل باقية ألنها الشخصيات
أو الوسطى العصور يف الصامت التمثيل بقايا من Punchinello اسم من املختزل

واألالعيب؟ الدمى بصندوق عندنا املعروف «القرقوز»
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األسانيد يف الشائع فمن القديم، أصلها إىل الكلمة هذه رد يف كثري والتناقض
دانيلو بتشيو يسمى سخيف مهرج اسم من ف ُمصحَّ االسم أن اإليطالية الشعبية
صناعة عىل َعَلًما اسمه اتخذوا ثم الوسطى القرون يف معروًفا كان Puccio daniello

التهريج.
والتصحيف. االختزال مع اللفظ يف واملشابهة اإلشاعة غري الرواية لهذه سند وال
بيالطس أو Pontius Pilate بيالت بنشيوس اسم من ف ُمصحَّ االسم أن واألرجح
محور «الشخصية» هذه كانت فقد املسيح، السيد محاكمة واليته عهد يف حدثت الذي
وتعرض املسيح السيد محاكمة تمثل كانت التي الدينية املرسحية يف واإلهانة السخرية
القرقوز وصف يكون وقد واالستهزاء. بالتهكم النظارة يقابلها رمزية صورة يف أعداءه
«السوداء»، املرسحية هذه إىل فيه منظوًرا — الرتكية باللغة يسمى كما — بالسواد
الشخصيات تنتقل وهكذا واألالعيب. الدمى يحجب الذي األسود الستار من مأخوذًا أو
االنتقال. وسائل نسيان بعد بخصائصها أمة كل يف تنعزل ثم الشعوب بني واملناظر

متفرعة فكاهاته إىل الناس يصغي اليوم إىل باٍق فهو «البنش» هذا مصدر كان وأيٍّا
جذرها إىل يتتبعوها أن يعنيهم وقلما زماننا بمصطلحات نقول كما متطورة، متجددة،

القديم.

نبَّهت الرشق نهضة أن الفنية املوضوعات أو الفنون تناقل يف الشعوب أطوار ومن
الرشقيني من أناًسا إليه نبَّهت األوروبيني عناية وأن القديم، الرشقيني تراث إىل األوروبيني
كتابًا الفرنسية باللغة نحاس عسكر األستاذ فوضع األوروبية، باللغات يكتبون الذين
الحكيمة، والدعابة املازحة بالحكمة أباه االبن فيه يحاكي جحا» ابن «تأمالت سماه
«امرأة وأن مطالبها»، لتحقيق األنانية الرجل يف خلقت «إنها املرأة عن قوله أمثاله ومن
يف الرشير «الرجل وأن فريسة»، عن تبحثان مًعا امرأتني ولكن سيد، عن تبحث واحدة
له عقابًا رجلها تعذب «املرأة وأن الطعم»، ترفض التي السمكة هو الخائنة املرأة عني

لديه». عنه غنى ال يشء أنها عىل
بعد — قالوا جميًعا نظنهم وال حفدة، وأبناء حفدة هذا ابنه بعد لجحا وسينشأ
بخلود خالدون فإنهم اللغات، بسائر أو الرتكية، أو العربية، باللغة األخرية كلمتهم —

قبيل. كل بني البرشية النفس
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املبحث هذا يف وأهمية ثبوتًا النواحي أقل وهي — التاريخية الناحية من والخالصة
شخصية كأنه أمثاله يف امليداني ذكره كما جحا الغصن أبا نتقبل أن نستطيع أننا —
إليها، املنسوبة النوادر وقوع إمكان يف للشك داعية وال وجودها، يف غرابة ال تاريخية
كل ويف بيئة، كل يف يوجدون وسهواته غفلته يف هذا الغصن أبا يشبهون الذين فإن
الغفلة. من عليه طبعوا عما للناس تكشف التي واألحوال املناسبات تنوعت وإن زمن،
بهم يسمع ولم اشتهاره مثل يشتهروا لم شاكلته عىل أناس الغصن بأبي ويلحق
تشبيًها أو نبًزا جحا اسم عليهم الناس فيطلق وخربه، باسمه سمعوا كما والوالة األمراء
رويت إذا السلف بأخبار علم عىل تدل التي النادرة بالحكاية تفيُهًقا أو تغليبًا أو
ساعتهم يف البلد سكان عن رويت إذا ذلك من يشء عىل تدل وال متقدم، مشهور عن
الجحوية النوادر من فيجتمع ذلك أثناء عملهما و«القفش» الوضع ويعمل الحارضة،
اعه ُوضَّ غري أحد إىل نسبته تصح وما حديثة، أو قديمة شخصية إىل نسبته تصح ما

وامللفقني. الرواة من ومخرتعيه
واملخرتعة الصحيحة الشهرة هذه أمثال نشأة شهدنا قد هذا عرصنا يف ونحن
«الفضل» وكان سنة، ثالثني أو عرشين بعد مصريها إىل مبدئها من تطورها وشهدنا
عىل العرشين القرن أوائل يف تقوم كانت التي املضحكة األسبوعية للصحافة ذلك يف
عىل يعتمد تلفيق أنها واملستمعون والقراء الكتاب ويعلم املخرتعة. وامللحة «القفش»
وهم الصحفيون، أولئك فيها ويتنافس «القفش» صناعة يف براعة وأنها ضعيف، أصل
وما اإلسالمية الدولة صدر يف الصناعة هذه يتولون كانوا الذين الندماء خلفاء ريب وال

الصحافة. نشأة قبل العصور من يليه
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الذي النهم من شيئًا عليه نلحظ فلم مأدبة يف يأكل الدباغ» «إبراهيم األديب رأينا
بعد قليلة أكالت أو واحدة أكلة إنها فقال له صاحبًا وسألنا املتندرين، بني به اشتهر
باألدعياء واالستهزاء السخرية كثري أنه تعلم وأنت الباطلة. الشهرة هذه أكسبته جوع
«فرصة» فانتهزوا األغنياء. مجالس عىل يتزاحمون الذين والصحافة األدب محرتيف من
الدباغية» «بالقفشات األسبوعية الصحف وملئوا والوقيعة للقصاص املوقوت النهم هذا
الكلمة هذه ظلت وقد النهم، عىل تطلق الدارجة اللغة يف كلمة «الدبغ» أصبح حتى
إنه الناس من أحد عن يقول من نسمع وأصبحنا هذا، يومنا إىل املستعار معناها تحمل

التسمية. لهذه أصًال يعرف ال وهو «دباغ»
إحدى لصاحب صديقه من سمعناه وما الدباغ الشيخ من رأيناه ما حكينا وقد
به تنخدع «ال فقال: عليه، والتلفيق له «بالقفش» أولعت التي األسبوعية الصحف
كالمنا ليدحض إليه مشتاق وهو األكل عن يده الرجل يكف فإنما طعام، إىل فتدعوه

الندم.» ينفع ال حيث ويندمون ك، الرشَّ يف فيقعون بالحارضين ويغرر عنه
القولني أي — بها شهروه من الشهرة لصاحب معارصون ونحن — ندِر فلم

والخيال. الفكاهة من يستمد وأيها الواقع، عىل يعتمد القفشات وأي نصدق،
يف يقولون كما بالفرش أي — االدعاء يف باملبالغة اآلونة تلك يف آخر رجل واشتهر
من التخلص يحسن ظريًفا وكان دعواه، يف ويبالغ يدَّعي ا حقٍّ وكان — البلدية اللهجة
يُطمع يسار عىل وذاك هذا إىل وكان والسخرية، بالنقد يتعقبه بمن امتحن إذا املأزق
بدعاويه الصحف هذه فامتألت الحني، ذلك يف األسبوعية للصحف االشرتاكات طالب فيه
«الفرش» عىل َعَلًما كذلك اسمه وأصبح واإلغراب، التوسع مع عليها املقيسة وبالدعاوي

واألقاويل. األقوال يف متأصلة أنها لوال الكلمة هذه يلغي يكاد
إال منها يصح لم أو نسبتها صحت سواء الجحوية النوادر نشأة يف غرابة فال

القليل.
وال نشأته، يف غرابة فال «الجحويات» هذه من العربية الكتب يف جاء ما وكل
وال الواحد، الرجل أخبار يف والتغافل الغفلة بني التناقض يف إال وجه كل من فيه غرابة
ال الذين املسلوبني املجانني من أنه ويثبت صاحبها صفات تتحقق التي األخبار سيما
من القليل يف مقصودة غري فلتة إال الحكمة منهم تجيء وال «التغافل»، تدبري يحسنون

األحايني.
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الرتكي نرصالدين الخوجة

وبني الصفحات، مئات يمأل إليه فاملنسوب الدين نرص بالخوجة املسمى الرتكي جحا أما
يف يقع هجرية) ١٣٢٨ (سنة الدقيق بالحرف اآلستانة يف مطبوع بالرتكية كتاب أيدينا
نرص الخوجة إىل أو جحا إىل نسب ما كل يستوعب وال وخمسني، وخمس صفحة مائتي

والبالهة. الغفلة نوادر أو الحكمة نوادر من الدين
عن تنقل ولم بالرتكية وضعت النوادر هذه من كثريًا أن فيه شك ال الذي واألمر
بالد يف األقل عىل نشأته تكن ولم الرتك بالد يف عاش شخص إىل ترجع وأنها العربية،

أخرى.
الرتكية األلفاظ يف يوجد جناس عىل تشتمل النوادر أن بذلك الجزم إىل ويدعونا
مع والخطوط املسامري نادرة يف وكل جل بني كالجناس أخرى، لغة ألفاظ يف يوجد وال
«أيب» وكلمة أيوب جمع بني والجناس الكلمات، بعض يف الجيم تلفظ كما الكاف لفظ
تسمية يف اإلفراط من بلده أبناء الدين نرص الخوجة فيها يحذر نادرة يف حبل بمعنى
عن وقولهم بالرحمة املطر تسمية عىل االصطالح يف كالجناس أو أيوب، باسم أبنائهم

هللا. عند من انيور» «رحمة نزلت رحمة إنه املطر نزول
واألقاليم املدن تذكر أنها النوادر هذه من لكثري الرتك بتأليف الجزم إىل ويدعونا

األيام. هذه إىل املشهورة بخصائصها جاورها وما الصغرى آسيا يف
نشأ أنه األخرى األمم عن منقولة غري تركية شخصية الدين نرص أن لدينا ويرجح
يعهد وحيث اإلسالم، قبل من الدينيني الدراويش جماعات تنترش حيث الصغرى آسيا يف
والفقهاء، العلماء فتوى ويفتوا املجاذيب خلط يخلطوا أن الدراويش هؤالء من آحاد يف
البالد، عىل املغريين الحكام بطش من السالمة بغية أحيانًا التخليط بمظاهر يلوذوا وأن
الطغاة، مظالم عنهم ليدفعوا وشفاعاتهم بكراماتهم إيمانًا الناس عامة بهم يلوذ وقد
ينالون الذي بالتخليط أو املقبول بالوعظ أو بالفكاهة الظالم اسرتضاء عىل فيحتالون
نفسه يف يلمسوا أن واحد وقت يف واستطاعوا أضحكوه إذا الحاكم من طلبوه ما به

والرسور. الرضا ومواطن هللا من والخوف التقوى موطن

وفاته بعد شهر» «آق مقربة يف رضيحه وكرامات بكراماته مشهور الدين نرص والخوجة
حاالت إىل يحيلونها ولكنهم منها فيضحكون أضاحيكه الناس ويذكر طويل، بزمن
عىل واالحتيال التقية حب إىل يحيلونها أو العيان، وعالم األرسار عالم بني الجذب أهل

عقباه. من ويعفيه مرماه إىل يؤدي الذي باألسلوب الحسنة املوعظة
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اجتماع عىل فيها الكثرية النوادر أطباق من السرية لهذه يعرض إنما األكرب والشك
نرص الخوجة أن واملشهور الروم، لبالد غزوته أثناء بتيمورلنك الدين نرص الخوجة
من بأكثر تيمورلنك مولد قبل تويف قد فهو هجرية، ٦٨٣ سنة أو ٦٧٣ سنة تويف الدين
(١٤٠٥م) سنة حوايل وفاته كانت إذا إال مجالسه وحرض رآه أنه يعقل وال قرن، نصف

تيمور. فيها تويف التي
خطأ أحدهما فرضني: من فرض عىل إال الروايات هذه بني التوفيق يسهل وال
تيمورلنك أن والثاني الدين، نرص الخوجة فيها تويف التي السنة تعيني يف املتأخرين
الباقية البقية وعلقت الروايات فتداخلت الدين نرص الخوجة شاكلة عىل آخر شيًخا لقي

املشهور. باالسم منها
من جملة فهناك الخالف تحتمل التي النوادر بعض يف النسبة صواب كان وأيٍّا
نرص للخوجة املفروض العرص وبعد تيمورلنك عرص بعد وضعها يف اختالف ال النوادر
وساعة كالبندقية الحديثة املخرتعات إىل اإلشارة فيها وردت التي النوادر وهي الدين،
عىل الصغرى آسيا وتاريخ العثماني التاريخ وقائع تكذبها التي كالنوادر أو الجيب،

الخصوص.

من نقلها أو الرتكية النوادر من األكرب العدد بوضع — بداءة — نسلم أن الواجب ومن
له يروى وال العقل يسيغه ال أمر واحد رجل من كلها حصولها ألن األخرى؛ األمم رواة
الناس وعاش النوادر تلك ليخلق عاش الرجل هذا أن فلو التاريخية، السوابق يف نظري
أن استطاع وال املجلدات، تمأل التي املئات تلك أضاحيكه من اجتمع ملا ليسجلوها، معه
والتاريخ. الجغرافيا نقائص عن فضًال والخلقية، العقلية النقائص من فيها بما يأتي
املحتج به يحتج أن يجوز ال منه مفروغ أمر النوادر من األكرب العدد فوضع
عىل الداللة يف أصح املوضوعة النوادر هذه ولعل أصولها، من واختالفها بطالنها عىل

واألرقام. السجالت وقائع من وبيئاتها أزمنتها
يف شك وال عني، ملحة أو شعرة قيد املغرب واملضحك الرهيب الجليل بني إن قيل
بطارئ الضحك إىل فجأة يتحول الهول ألن تقدم؛ كما النفسية الوجهة من الحقيقة هذه
والسقوط والقيام والهزيمة النرص أيام يف تتعاقب التي والتبديل التغيري طوارئ من

الدوالت. وأصحاب الجبابرة بني
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تيمورلنك عرص إىل رجعنا إذا التاريخية الوجهة من — أيًضا — الحقيقة هذه يف شك وال
وعصور التقلب عصور من باألضاحيك أحفل فليس واملغرب، املرشق تواريخ يف وأشباهه

واألهوال. الشدائد
الذي زمانها عن تنبئنا املوضوعة النوادر يف الناطقة الظواهر من أخرى وظاهرة

الطبقات. جميع بني اخرتاعها وشاع فيه فشت
ذروة من املعرفة هبطت للميالد) عرش (والثاني للهجرة السادس القرن فمنذ
والتحامق واملنادمة باملجون رزقه عىل يحتال من األريب العارف وأصبح الكرامة،
األدب» «بحرفة القول وشاع العقول، ضعاف من الجدود وأصحاب بالجهالء والتشبه

األديب. العالم ببؤس القول عن مغنية
والبالغة البؤس بني بطلها يجمع التي الحريري مقامات ظهرت العهد هذا أوائل يف
والعجب األدب بشكوى مقرونة الزمان شكوى يف النظم تواتر وفيها الحيلة، يف والرباعة
«اإلنشائية» الحيل وتلك الشكايات تلك من األدبية الناحية هي وهذه األرزاق، قسمة من
تظهر وال باملئات تعد التي النوادر هذه فآيتها العامة االجتماعية الناحية وأما الفنية. أو
املحتالني دفع عىل االحتيال يف أو أكلة عىل االحتيال يف إال األريب اللبيب براعة فيها

الهزيل. قوته يف الطامعني

هل للقسمة ندبوه من جحا فيها يسأل األرزاق تقسيم عن قصة جحا قصص وبني
قسمة عىل بينهم الحظوظ توزيع يف حكَّموه فلما العبيد، قسمة أو هللا قسمة يريدون
هذه كانت وما األقسام. يف املفاوتة أكرب بينهم وفاوت ذاك يعط لم ما هذا أعطى هللا
من املتواترة مصادرها لها تكن لم لو «الجحويات» رواة من العامة بني لتشيع النوادر

بعيد.
نسبتها ترجع الحيلة يف سذاجة خاصعن وجه عىل تنم «الطعامية» النوادر أن عىل
تسعفهم وال والتقى املعرفة بذوي يتأسون الذين الجهالء من املحرومني طوائف إىل
األسوة وتحقيق تعظيمه وأحبوا ابتدعوه الذي هذا جهدهم فغاية االخرتاع، عىل القدرة
اإلنشائية للمقامات مجاوبة الطعامية النوادر هذه وجاءت العارفني، إىل بنسبته فيه
كله هذا يعرف ولم األرزاق، قسمة من والعجب الزمان شكوى يف املنظومة وللقصائد
الدولة إدبار وبعد للهجرة، السادس القرن بعد عرف كما الرشق عصور من عرص يف
الروم. بالد شواطئ إىل الصني تخوم من الرشقي للعالم تيمورلنك واجتياح العباسية،
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عامًدا — اسمه أعار أنه املضحك للضاحك نحمد ونحن والجحويات جحا اآلن ونودع
ولن بغريه، لنا ميسوًرا يكن لم واالجتماعية النفسانية الدراسة من لُبابًا — عامد وغري
تاريخ. كل من افرتاق عىل أو التاريخ مع وفاق عىل يكون أن الحمد من شيئًا يبخسه
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