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النكتة يف احلكاية ال�شعب ّية الأردن ّية
د�.أحمد �شريف الزعبي*

إن األردنيّني ال يضحكون ،أو اليحبون َّ
يُقال َّ
الضحك ،بالرَّغم
من ّ
أن هناك بعض األقوال تشجّ ع عىل الضحك ،ولكن يف أوقات
مح ّددة ،فال يجوز التكشري يف وجه الضيف ،حتى اليقال عنه
(املعزب) أنه بخيل .كما اليجوز التكشري يف وجه القادم ،حتى ال
مرحب به .فاألردنيّون يحبّون اإلنسان البشوش،
يظ ّن أ ّنه غري
ٍ
ويكرهون العابس ،ومن بعض األدلّة عىل ذلك:
1 .1يرغبون بالفتاة أن تكون بشوشة ،فبعض النسوة ك ّن
إدا أردن خطبة فتاة ألحد أبنائهن فإ ّنهن يراقبن وقت
نهوضها من النَّوم ،فإن كانت ّ
باشة الوجه ،يقمن باملوافقة
عىل خطبتها ،وإن كان عكس ذلك يمتنعن عن مواصلة
مراسيمها.
2 .2يمتدحون الشخص البشوش ،ويكرهون العابس ،ومن
* باحث يف الرتاث الشعبي األردني.
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أمثلة ذلك قولهم :إن ضافه ضيف بصري يتبهلل (يبتسم)
من حاله ،وهذا داللة فرحته بالضيف.
3 .3يكرهون اإلنسان العابس ،ومن أمثلة ذلك :فالن مابضحك
للرغيف السُّ خن ،كما أ ّنهم يأمرون العابس بقولهم :افرد
(ابتسم) وجهك .وال يجوز للشخص أن يضحك يف املجلس
دون سبب ،فيع ّد ذلك من باب قلة األدب .ومن األسباب
التي تجيز الضحك :أن يقول أحدهم نكتة تثري َّ
الضحك ،أو
ً
ترصّفا يثري َّ
الضحك.
أن يترصّف أحدهم
وهناك بعض األسباب جعلت األردني قليل الضحك ،منها عىل
سبيل املثال:
1 .1طبيعة األرض األردنيّة ،فهناك الصحراء الشاسعة ،والتي
ّ
تشكل معظم مساحة اململكة ،وهي قليلة األمطار ،لذا فإ ّنها
انعكست عىل مزاج الحياة التي يعيشها اإلنسان األردني.
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أمّا املناطق السهلية ،فإ ّنها تعتمد عىل مياه األمطار ،لذا
ّ
فإن اإلنسان يكون قريبًا من اهلل يف الدعاء واالبتهال.
2 .2القواعد االجتماعيّة الصارمة ،فالقاعدة االجتماعيّة تقول:
َّ
الضحك من غري سبب قلّة أدب .فعىل من يحرص أن يكون
مؤدّبًا ،عليه أن اليضحك اال لسبب وجيه ،وإال فإ ّنه يكون

موضع انتقاد وتأنيب اآلخرين.
3 .3الجديّة عند األردني هي الصفة الغالبة عىل طبعه.
4 .4الخوف من املستقبل املجهول ،فعندما يضحك األردني
الضحك (يارب تكفينا ّْ
يقول يف أعقاب َّ
رش هالضحك).
والنكتة هي الخروج عن املالوف ،وعن املتعارف عليه عند
الناس ،وبعض النكات مازالت مستقرة يف وجدان الشعب،
ير ّددها بني الحني واآلخر إذا تماثلت الظروف  .وكما أسلفنا
ّ
األردني معروف بجديّته وحبّه للعمل ،ويكره الكسل ،فإذا
فإن
ّ
لم يقم أحدهم بعمله ،فإنه يع ّد كسولاً  ،فيثري سخرية اآلخرين
منه ،ومن أمثلة ذلك ،قصة الزوجن اللذين كانت لهم بقرة ،وكان
الزوج هو من يوصلها للراعي ،الذي بدوره يجمع بقر القرية
ويأخذها للمرعى ،ومع مرور األيّام َّ
مل الزوج هذا العمل ،فقال
لزوجته :من يتكلم منّا غدا فعليه إيصال البقرة للراعي .وافقت
الزوجة ،وجاء الصباح ّ
ّ
يتوقع أن يكون اآلخر من
وكل واحد
يبدأ بالكالم ،ولكن لم يتكلّم أح ٌد منهما ،وصار وقت الضحى،
والبقرة مازالت مربوطة ،وتتقوم بالخوار بني الحني واآلخر،

وحدث أن جاءهم متسول ،القى عليهما السالم ،فلم ير ّدا ،طلب
منهما صدقة ،فلم يلتفتا إىل طلبه ،فظ ّن أ ّنهما معتوهان ،وسمع
أحق بالبقرة منهماّ ،
خوار البقرة ،فقال يف نفسه :إ ّنه ّ
فحل رباط
البقرة وأخذها ،وغادر البيت مرسعًا ،فما كان من الزوجة إال
أن قالت لزوجها :الحقه ،فضحك الزوج ،وقال بلهجة املنترص:
أنت من تكلمتي أوالً ،وعليك إيصال البقرة اىل املرعى ،فثارت
ثائرة املرأة  ،وأخذت تصيح  ،فجاء الجريان  ،وأخربتهم خرب
البقرة وزوجها واملتسوّل  ،فلحقوا املتسوّل وأرجعوا البقرة،
وصار الزوجان موضع سخرية أهل القرية؛ ّ
ألن قريتهم تعجّ
بالحركة ،وال مجال للكسل بينهم ،فالكسل مرفوض ،أل ّنه ض ّد
قيمة العمل ،تلك القيمة العالية ،واملق ّدرة عندهم.
وهناك حكاية شيخ الكتّاب القايس مع طالبه ،الذي كان يرضبهم
ألدنى سبب .فما كان من أحد تالميذه إال أن قال لزمالئه :هل
تريدون أن ترتاحوا من عىصّ الشيخ ،ولو عدة أيّام؟ قالوا:
نعم .قال :سأدخل عليه أوّالً ،وسأقول له :الحمد هلل عىل سالمتك
ياشيخنا ،لونك أصفر ،فأنت مريض .وبعد ذلك تدخلون بعدي
واح ًدا واح ًدا ،وتعيدون ماقلته له ،فوافقوا جميعًا.
دخل ذلك الطالب ،وقال مقولته للشيخ ،وكذلك فعل الصغار،
وقبل أن يكتمل عددهم ،قام الشيخ متثاقالً ،ودخل بيته ،وبعد
قليل جاءت زوجته ورصفتهم .فرح الصغار كثريًا ،وارتاحوا
ع ّدة أيّام من عصاته الغليظة .ترسّب الخرب للمختار ،ولكبار
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القرية ،الذين ذهبوا للشيخ ،فضحكوا كثرياً ،لِما فعله الصغار
بشيخهم .ومنذ ذلك اليوم لم يعد يرضبهم ،بل نالوا محبته
واهتمامه.
وهناك تح ّدي القوة والسلطان ،من قبل أحد األشخاص ،من
ذوي النكتة والدم الخفيف؛ إذ توفيت أ ّم أحد الشيوخ ،فحزن
عليها حز ًنا شدي ًدا ،فهي ،فضلاً عن كونها أمَّه ،ذات رأي وذكاء،
ويحرتمها الناس جميعًا .استمر حزن الشيخ ألكثر من أسبوع،
عىل الرغم ّ
أن حزنهم اليتع ّدى ثالثة أيّام عىل من يتوىف .ذهبوا
إىل ذلك الشخص خفيف الظل وطلبوا منه أن يُخرج الشيخ
من دائرة الحزن ،ولكنه اشرتط عليهم أن يحموه من بطش
الشيخ ،فوعدوه بذلك وذهب للشيخ وجلس بمجلسه ،فأخذ
الشيخ يذكر صفات أمّه ،فأخذ يالطفه علَّه ينسيه حزنه ،إال أ ّنه
لم ينجح ،فما كان منه إال أن استجمع قواه ،وقال( :بدي العن

صدم
روح أمك ،أي هو اهلل ماخلق غريها) وأطلق ساقيه للريحُ .
الشيخ ،ولحقه يريد الفتك به ،ولك ّن القوم منعوه ،واجلسوه،
وطيّبوا خاطره ،وأخذ الناس ييتهامسون ويبتسمون ،فما كان
منه إال أن ابتسم أخرياً ،ففرح الناس ،وناداه بعد أن أعطاه
األمان وكافأه ،أل ّنه أخرجه وأخرج الناس ،بنكتة من دائرة
الحزن.
وللنساء دو ٌر يف النكتة ،ويف اكتشاف م َّدعي البطولة من
الرِّجال .إذ كان أحد َّ
الشباب ،يلحق الفتيات عىل عني املاء،
وي َّدعي أمامه َّن ،أ َّنه اللّيث الهُمام ،وأ َّنه يرصع أقوى الرِّجال،
ّ
فالكل يهابه ويحسب له ألف ِحساب .والفتيات مبهورات
به ،وببطوالته ،إىل أن قامت إحداه َّن وباالتفاق مع الفتيات
األخريات بلبس مالبس الرِّجال ،وعندما جاء إىل عني املاء،
هجمت عليه وهي تزمجر ،فأطلق ساقيه للرِّيح ،وهو يستنجد
بالفتيات أن ينقذنه ،وه َّن يتضاحكن عليه بأصوات عالية،
وأسقط يف يده ،وعندما عرف ّ
أن ذلك
َّ
الشاب ماهو اآلَّ فتاة ،عاد اىل بيته مطأطئ
الرَّأس ،وبقي ع َّدة أيّام اليخرج إىل النَّاس،
ولم يعد يتبع الفتيات إىل العني.
أمَّا الزوجة التي كان يعمل زوجها املضاريب
عصا غليظة  ،يحملها الرَّجل
(املرضوب ً
كسالح فردي) ،ويقسِّ مها فهذا
ويستعملها
ٍ
مرضوب الخمسة (إذا القاه خمسة رجال
فإ ّنه يرصعهم برضبة واح��دة) ،وهذا
مرضوب العرشة ،وذاك مرضوب العرشين،
وحدث أن ذهب يف أحد األيام ليطحن يف
إحدى املطاحن البعيدة ،وزوجته تعرف
َّ
الطريق جيدا ،فلبست بعض مالبسه،
واختبأت (يف طريق عودته) خلف إحدى
الصخور ،وعندما عاد من املطحنة  ،القته
مه ِّددة متوعدة ،وعندما استفرس عن األمر
م��ن
قالت له :أُريد الحمار بما يحمل
طحني  ،فأخذ الرَّجل يتوسل بأن يعفو
عنه فهذا الطحني ألوالده ،ستغضب منه
زوجته ،ولك َّن ال َّزوجة انتهرته ولوَّحت له
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بالعصا ،فرمى املرضوب ً
أرضا ،فرضبته عىل مؤخرته ،فأطلق
ساقيه للرِّيح وولىَّ هاربًا يف أحد ِّ
الشعاب.
عادت الزوجة إىل البيت ،ولبست مالبسها ،وصارت تعمل بأعمال
البيت ،وبعد حوايل السَّ اعة ،جاء ال َّزوج وهو يرغي ويزبد عىل
زوجته ويتوعدها ،وحجّ ته أ َّنها لم تعطه مرضوب العرشين ،وملَّا
استفرست قال لها :لقد القاه عرشون رجالً فلم يستطع التغلّب
عليهمّ ،
ألن املرضوب الذي معه مرضوب الخمسة ،ابتسمت
ال َّزوجة ،وسمع الزوج نهيق الحمار ،ونظر فوجد كيس َّ
الطحني
مركو ًنا يف مكانه ،فقال :أترين يازوجتي :إن اللُّصوص قد خافوا
من بطيش وأرجعوا الحمار مع كيس َّ
الطحني ،.أخذت ال َّزوجة
تكيل املديح لزوجها ،وهو يفتل شاربيه بكربياء ،وبعد الغداء،
روت له ماحدث معه ومع اللُّصوص وأ ّنها هي التي أخافته،
وأ َّنها قد تنكرت بلباس رجل ،لتكشف زيف رجولته التي
ً
ضاحكا :باهلل عليكي أال أُجيد العدو
ي َّدعيها ،أُسقط يف يده فقال
السيع؟ ضحكا معًا ولم يعد ي َّدعي بطوالت زائفة ،بل صار
رَّ
ً
مثال ملن ي ّدعي بطوالتٍ ليس بأهلها.
ولجحا يف األدب َّ
الشعبي ،حكايات كثرية ،وارتبط اسمه بالنكتة
والجواب َّ
السيع ،ومن أمثلة ذلك ،أن ذهب اىل زوجة
الذكي رَّ
أبيه ،فرآها حامالً ،وقالت له :لِ َم رأسك ميلء بالطرحات؟ فقال:

الصحيحَّ  .استغربت ذلك وقالت :وهل الذي يقول
ألني أقول َّ
الصحيح يطرحه النّاس؟ قال :بىل .قالت ال أص ّدق ذلك .قال
َّ
لها:إن أبي مات منذ سنتني ،فكيف رصتي حامال؟ فما كان
منها اال ّ أن رضبته بحجر فشجَّ ت رأسه .فقال لها أما رأيتي؟
الصحيح.
فهذا رأيس قد ُشجَّ ألني تكلمت َّ
واشتهرت بعض القرى ّ
بخفة ال َّدم والفكاهة ،وال أحد يغضب
منهم ،ومن بعض تلك القرى قرية املزار الشمايل ،ومن نكاتهم،
ّ
أن أحدهم كان يجلس يف أحد الباصات ،وكانت خلفه إحدى
الحسناوات ،فأخذ الهواء يعبث بشعرها ،فرجته أن يغلق
النافذة :أغلق الشباك يا حجي .فقال لها :أنا لم أَحج ،وإ َّنما
اعتمرت ،فقويل :ياعمري ،وذهبت نكتة بني النَّاس.
ويف املقابل فقد التصقت النكتة عىل بعض أهل املناطق ،كما هو الحال
يف األقطار العربيّة ،فهناك مناطق تتصف بالبداهة ،ومناطق تتصف
بالشطارة (االقتصاد) ومناطق تتصف بالبط بالعمل ،وهكذا.
ومع انتشار وسائل االتصال الحدديثة كالصحف والشبكة
العنكبوتيّة ،أصبحت النكات الشعبية أكثر تداوال ،وأرسع
يمس حياة املواطنني كرفع األسعار ،أو
انتشارًا ،وكل قرار
ّ
الترصفات املجتمعية ،أو انتقاد املسؤولني  ،صارت له نكاته
الخاصة ،التي تنتقل بني املواطنني.
َّ
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