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ك��ت��اب��ة ع��ل��ى احل��ي��ط��ان..
عامر القي�سي
ونحن ن�ستق�صي �آثار التلوث اال�شعاعي يف
الطابق الثاين ع�شر الذي يقبع فيه املطعم
الرتكي يف بناية التحرير� ،صدمنا حقيقة
باجلهل التام لدى معظم امل�س�ؤولني الذين لهم
عالقة بهذه الق�ضية اخلطرية امل�ؤثرة يف ال�صحة
العامة لل�شعب العراقي ،والذي كان يعرف منهم
بهذه الق�ضية تعامل معها بال اكرتاث ،ال يعرب اال
عن ازدراء واحتقار قيمة املواطن العراقي عند
ه�ؤالء امل�س�ؤولني.
جلنة البيئة وال�صحة يف جمل�س النواب
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�إ����ش���ع���اع���ات ب�ل�ا م�����س���ؤول��ي��ة!

املوقر التعرف �أي �شيء عن هذا التلوث ،وك�أن
اخت�صا�صها هو الريا�ضة وال�شباب ولي�س
البيئة وال�صحة العامة ،وهذه الق�ضية من �صلب
اخت�صا�صهم وواجباتهم التي يتقا�ضون ب�سببها
رواتبهم العالية وخم�ص�صات اخلطورة التي
الت�شمل خطورة اال�شعاعات بطبيعة احلال!
وزارة البيئة بدورها ،وهي اخت�صا�ص
االخت�صا�ص يف مثل خطورة هذا املو�ضوع ،ال
تدري �أي�ض ًا مبا يجري يف بناية التحرير ويف
طابق املطعم الرتكي حتديدا ،الذي ا�ستخدمه
نظام �صدام كمخزن لبع�ض اال�سلحة والذي
ا�ستهدف ب�سببها ،فال املكتب ال�صحفي يعلم وال

مكتب ال�سيدة الوزيرة يعلم ،والدليل ان مديرة
املكتب اخربت زميلتنا املحققة ال�صحفية بان
الوزيرة قد �أمرت (الآن ) بت�شكيل جلنة فنية
ملتابعة املو�ضوع والوقوف على حقيقة االدعاء
�أو املعلومة.
وزارة العلوم والتكنلوجيا تعرف حقيقة هذا
املو�ضوع ولكنها تعاملت معه من زاوية كتابنا
وكتابكم ،وك�أن الق�ضية تخ�ص تبليط �شارع
�أو رفع نفايات ،وكان الأجدر ان تقوم الوزارة
بحملة اعالمية وحكومية وبرملانية ملعاجلة
املو�ضوع ب�سرعة ودون االعتماد على الطريقة
الكال�سيكية واملتخلفة يف معاجلة مثل هذه

املوا�ضيع  .واالدهى من ذلك ان الوزارة تن�صح
وزارة االعمار واال�سكان بعدم ا�ستخدام الطابق
املعني حماية للعاملني ،مع العلم ،ح�سب الوزارة،
بانها� ،أي وزارة التكنلوجيا ،على ا�ستعداد
الزالة التلوث اال�شعاعي يف املبنى على ان يتم
اجناز العمل مبوجب �صيغة عقد من خالل مكتب
اال�ست�شارات العلمية والفنية للوزارة !
بهذه الطريقة تتم معاجلة مثل هذه االمور
اخلطرية (نا�س تعرف ونا�س متعرف ونا�س
تدور عقود) وهكذا (جيب ليل وخذ عتابة)
حتى تنت�شر اال�شعاعات �أو يت�ضاعف ت�أثريها �أو
ي�صبح من ال�صعوبة معاجلة نتائجها اال باملزيد

من اهدار املال العام وتدهور الو�ضع ال�صحي
ورمبا اال�صابة بامرا�ض نكت�شفها فيما بعد ثم
نبحث عن عالجاتها خارج الوطن .
اذا كان التعامل مع ا�شعاعات التلوث الناجت
عن اليورانيوم املن�ضب يتم بهذه الطريقة
الالم�س�ؤولة والتي تفتقد اب�سط متطلبات
وموا�صفات (امل�س�ؤول) الذي يعرف
بالتف�صيل اململ والدقيق كل ما يتعلق برواتبه
وخم�ص�صاته وامتيازاته ومواعيد �سفره وال
يعلم ان من م�س�ؤوليته الوظيفية ان يعرف كل
كبرية و�صغرية يف جمال اخت�صا�صه ،اذا كان له
اخت�صا�ص ،ليعرف ماذا يفعل والي �شيء يخطط

وما هي اهداف عمله فما هو حال الق�ضايا االقل
خطورة.
ولكي النتجنى على �أحد والنتهم باملبالغة �أو
ا�ستثمار الأخطاء ،فاننا ن�ستطيع القول ح�سب
م�صادرنا اخلا�صة ،ان اللجنة املكلفة من قبل
وزارة البيئة التي ذهبت اىل املوقع بعد ان
نبهت املدى عن املو�ضوع ،قد اكت�شفت ان
اال�شعاعات لي�ست يف الطابق الثاين ع�شر وامنا
هناك ا�شعاعات يف الطابقني الثاين والثالث،
وامل�صيبة ان يف الطابقني اكرث من مفرزة تابعة
للقوات الأمنية العراقية واجلي�ش العراقي.
وهذا يكفي ايها ال�سادة امل�س�ؤولون!!

دور ال��ن��ك��ت��ة يف م���واج���ه���ة ���س��ل��ط��ة ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة

تخرتق جدران اال�ستبداد وتابوات املقد�س وت�ستقر يف الثقافة ال�شعبية
ال��رئ�ي����س الط�ل�اق ال�ن�ك��ات وت��أل�ي�ف�ه��ا ،وهي
املنافذ اال�سا�سية للتنفي�س عن الكبت الذي
يعاين منه ال�شعب املغلوب على امره ويقع
هذا حتت و�صف (ا�ضعف االمي��ان) .واتذكر
ر�سما كاريكاترييا كان معربا جدا للمرحوم
(م�ؤيد نعمة) عن �سباق اخليل (الري�سز) يف
عام  ،1977مما ادى اىل الغاء هذا ال�سباق
ان��ذاك ،والكاريكاتري هو النكتة املر�سومة
التي ال تقل اهمية عن النكتة املنقولة ،اما
النكتة اخلالعية فهي ال تختلف عن غريها،
الن النكتة ا�سا�سا تبنى على ا�سا�س ان لكل
فعل رد فعل ي�ساويه ويختلف معه باالجتاه،
ففي الفعل االجتماعي املحافظ واملقد�س فيه
ق��وي ج��دا يلج�أ النا�س اىل النكتة العارية
كردفعل لته�شيم ه��ذا املقد�س وه��ذه النكات
هي العبوات التي تن�سفه حني ال يقدر على
املواجهه املبا�شرة.

النكتة ال�سيا�سية �سالح بيد ال�شعوب

بغداد�/شاكر املياح
ت�صوير�/سعد اهلل اخلالدي

وقف املحامي (�سعدون ح�سني) امام قا�ضي
حمكمة ال���ش�ط��رة م��داف �ع��ا ع��ن جم�ن��ي عليه
ق�ضي ب��ر��ص��ا���ص اجل ��اين امل��اث��ل يف قف�ص
االتهام ،وبعد ان ا�سرت�سل يف و�صف الزمان
واملكان وحيثيات الق�ضية ،و�صل اىل حلظة
اطالق النار على املجني عليه ثم عال �صوته
فقال( :فاطلق اجلاين (�سلمان الفرهود) عدة
اطالقات نارية من م�سحاته اردت ال�ضحية
�صريعا) فتعاىل �ضحك اجلمهور الذي ح�ضر
املرافعة فامرهم القا�ضي بال�سكوت طالبا من
املحامي تو�ضيح االمر ،وهل هناك (م�سحاة)
ميكنها اط�ل�اق ال��ر��ص��ا���ص ،وم��ن اي��ة فوهة
فيها؟ .مرة اخرى �ضج اجلمهور بال�ضحك يف
حني ك�ست وجهه م�سحة خجل ك�شفت عنها
�سحناته التي �صارت تظهر الوان ًا �شتى .يف
اليوم التايل راح اه��ايل ال�شطرة يتندرون
ب�شطحة املحامي املثرية.
بعد مرور مدة من الزمن ن�سجت عليه الكثري
م��ن ال�ن�ك��ات و� �ص��ار ي�ع��رف (ب��امل�ح��ام��ي ابو
امل���س�ح��اة) ،حتى و��ص��ل ب��ه االم ��ر اىل ترك
املحاماة واالن�صراف اىل التجارة.
ب�ي�ن ه���ذي احل ��ادث ��ة واحل ��ا�� �ض ��ر م�ساحة
زمنية تخللتها الكثري من االح��داث اجل�سام
واالح��زان والآالم وال�سخريات من م�شعلي
حرائقها ،ت��ارة بالتورية امل��ازح��ة ال�شفيفة
وال �ع��اب��رة ،واخ ��رى متثلت ب�صياغة نكات
وط��رائ��ف ت�ن��اول��ت بالنقد ال�ل�اذع ال�سلطة
ال�سابقة بجميع رموزها بد�أت بالر�أ�س ومل
تنته حتى هذه اللحظة.
ت��رى م��ن ي�صنع النكتة؟ وم��ا ه��ي دال التها
االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية؟ وهل هي
ردة فعل �ضد القمع واال�ستبداد واحلزن وما
بني كل هذا من وقائع وافعال؟
هذا ما �سنحاول الك�شف عنه يف حواراتنا
ال��ت��ال��ي��ة م� ��ع ع � ��دد من
امل� �ث� �ق� �ف�ي�ن واالدب� � � � ��اء
والرتبويني.
ال� ��� �ش���اع���ر وال� �ق���ا����ص
واالع� �ل ��ام � � ��ي (ك � �ف� ��اح
االم�ي�ن) ق ��ال :الوا�ضح
ب� ��ان ال �ع��راق �ي�ي�ن ،ويف
امل� �ج���ال�ي�ن الفل�سفي
وال� �ف� �ك ��ري مي��ار� �س��ون
دوري��ن خمتلفني يف �آن
واحد ،ففي حياتهم هناك
حزن عميق يقابله �شعور
بالفرح ال يقل عنه عمقا،
وه��ذا يعني ا�ستمرارية
اال�صطراع بني ال�شكلني
(ال �� �ش �م ����س وال� �ظ�ل�ام..
اخلريوال�شر) .واعتقد
ان النكتة العراقية هي نتاج هذا الت�ضاد ،ان
يتحول االمل اىل �ضده ورمبا اىل ا�ستمرائه،
وبالتايل هي حماولة الزال�ت��ه او جتاوزه،
واالب�ق��اء على عنا�صر احل�ي��اة ودميومتها،
وهي جزء من ثقافتنا ال�شعبية التي تختلف
بطبيعتها و��ص�ي��اغ�ت�ه��ا ع��ن ال �ن �ك��ات التي
تتداولها ال�شعوب العربية االخ ��رى ،فهي
تكاد تكون ممثلة ل��ذاك��رة جمعية ،فالنكتة
التي ت�ستهدف �شخ�صية حمددة بذاتها ت�صري
جزءا من مثل دارج.

هل ت�سهم النكتة يف خلق ر�أي
عام؟
افرت�ض ب��ان هناك نكات كثرية مت تداولها
وخ��ا��ص��ة بعد ع��ام  1963اىل ع��ام ،1968
فعندما تغذي القمع وتنمية الديكتاتورية،
حت��اول االف�ك��ار تغيري ا�شكالها فهي كالنبع
مت��ام��ا ،ف�ع�ن��دم��ا ي��رت�ف��ع ف�ي��ه م�ن���س��وب امل��اء
ويفي�ض ،ف��ان البع�ض يظن بانه �سيجف،
وه��و يف حقيقته ع�صي ع�ل��ى اجل �ف��اف اذ
�سيجد له منافذ اخ��رى يف باطن االر���ض او

هل هناك نكتة ك��ان لها اث��ر يف
حياتك؟
كثرية هي النكات التي �سمعتها وحفظتها
وال ادري ايا منها كانت م�ؤثرة يف م�سرية
حياتي الن جميعها كانت �سيا�سية ،واتذكر
نكتة حم��وره��ا الرئي�س امل���ص��ري ال�سابق
(انور ال�سادات) ،ملا �س�أله احدهم :مل ر�أ�سك
يتخذ �شكال عر�ضه اك�بر من ارتفاعه؟ فرد:
ك��ان ه�ن��اك م��ن ي�ضربني على ر�أ� �س��ي كلما
(فتحت ب�ؤي ي�ضربني على ر�أ�سي وي�صيح
علي ا�سكت يا واد) .هو عرب عن ذاته النه كان
يتعر�ض حلالة قمع مع
ان ل��دي��ه ج �ه��از ًا خا�ص ًا
جلمع النكات اليومية
التي يتداولها ال�شارع
امل�صري فتعر�ض عليه
وك ��ان ي�سميها (نكات
ال�صباح).

فا�ضل ثامر :يف العهد
ال�صدامي �شاعت النكتة
ال�سيا�سية يف حماوالت
لإدانة النظام الديكتاتوري
ورموزه و�شخ�صياته
بني �شقوقها او �صخورها ،ثم تتفجر مياهه
على مبعدة من مكانه االول ،وهكذاهو الفرح
عند النا�س وكذلك هي احلرية ال ميكن الحد
ان يلغيهما من حياة الب�شر او ان ي�صادرهما
مهما بلغت �سطوته وا�شتد قمعه لالخرين.
النكتة مهمة و��ض��روري��ة ،ونحن نتميز عن
االخرين يف �صناعتها والقائها الننا منتلك
ثقافة ت�ضرب اطنابها يف اع�م��اق التاريخ
االن�ساين.

النكات تهز العتاة
والديكتاتوريات
امل�ستبدة
االع�لام �ي��ة (�آم� �ن ��ة عبد
العزيز) او�ضحت بان
النكتة ترجمة للحياة
ال�ي��وم�ي��ة ،اذ تواجهنا
ال��ك��ث�ي�ر م���ن امل ��واق ��ف
امل ��ؤمل��ة وامل�ح��زن��ة التي
تتحول يف حلظة اىل نكتة او ط��رف��ة ،ففي
قمة ان��زع��اج��ات االن���س��ان ال�ع��راق��ي وذروة
�ضغوط احلياة عليه يخرتع م�ضاداتها ،الن
ال�ع��راق��ي م �ع��روف ب��روح ال��دع��اب��ة والنكتة
ومالم�سة وقائع يومه مبا يخفف من وط�أتها
عليه .والنكتة ه��ي ق�صة ق�صرية تعرب عن
هذه الوقائع ب�شكل طريف ،وغالبا ما يكون
ال�ضحك جم�سدا للحزن الذي يعرتي وجدان
االن �� �س��ان ال �ع��راق��ي ،وه ��ذا م��ا ي�ضفي على
النكتة جمالية رائ �ع��ة ،وحياتنا كعراقيني

مليئة بالنكات ووجودنا ما ي��زال حلد االن
ع�ب��ارة ع��ن نكتة ك�ب�يرة .م��ن ام�ض النكات
تلك التي ترتك اثرا يدوم لزمن طويل ومنها
النكات ال�سيا�سية ،فكل العتاة وا�ساطني
الديكتاتوريات امل�ستبدة يهتزون لها وتق�ض
م�ضاجعهم مع انها من دون �سالح ،وتخ�شاها
النها ال�ع��دو ال��ذي ال ت��راه ،وال�ع��راق�ي��ون مل
يرتكوا زعيما �سيا�سيا او رئي�سا حلكومة من
حكوماتهم املتعاقبة اال و�أمطروه بنكات ال ذعة
وال�سعة ،رمبا ب�سببها اطيح بالبع�ض منهم،
هذه النكات تعك�س معاناة العراقيني وبرمهم
من االو�ضاع التي ت�سيدت حياتهم وواقعهم
ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي ،وهنا
ال ب��د م��ن اال� �ش��ارة ب��ان الرئي�س (طالباين)
وعلى العك�س من الطاغية (� �ص��دام) ،الذي
كان يالحق النكتة يف م�ضاجعها وي��زج يف
ال�سجون املدلهمة متداوليها وو�صل االمر
اىل اعدام البع�ض منهم ،يتمتع بروح دعابة
�شفيفة حتى انه روى وعلى م��ر�أى وم�سمع
العراقيني نكات قيلت عنه من دون ان يتحرج
او ان يكلف اخرين ملطاردتها واالم�ساك مبن
يتداولها.
من ي�صنع النكتة؟
ن �ح��ن ،ان ��ا وان� ��ت والآخ�� � ��رون ،وامل�شاهد
احلياتية اليومية وهي ال ت�أتي من الفراغ ،بل
من حياة �ضاجة وممتلئة ،ومن ثقافة متقدمة،
و�شعور عال باالنتماء االن�ساين ،ومن حراك
�سيا�سي ومعريف ،والدليل املجتمع امل�صري
ال��ذي يفطر ويتغدى ويتع�شى بالنكتة قبل
ال�ط�ع��ام ،الن ح�ي��اة امل�صريني ت�شتمل على
الكثري من التداعيات واالح�ب��اط��ات .ق�سوة
النكتة العراقية ه��ي جت�سيد ل�ل��واق��ع املر،
واملعاناة التي النهاية لها يف جميع احلقب
التي عا�شها العراقيون باجيالهم ال�سابقة
والالحقة.
مل ي�سلم منها �أحد

النكتة وليدة املجتمعات البكر باطار كوميدي
ناقد وال�سع يف كثري من االحيان ،غري انها
ومع الزمن خرجت من براءتها لتكون �سالحا
اخر ت�ستخدمه ال�شعوب وت�شيعه املعار�ضة
وتتوالها االل�سن بخوف وخ�شية و�سرية
احيانا وعلنية وب�صرامة يف اغلب االحيان،
فهي ملخ�ص فكرة مكثفة اىل اق�صى حدود
التكثيف ،تطول اجلميع من دون ا�ستثناء،
ال �سيما االنظمة الديكتاتورية واملت�سلطة
ورم��وزه��ا احلاكمة ،ومل ي�سلم منها رجال
ال�سيا�سة او رج��ال ال��دي��ن وال حتى رجال
الفكر والثقافة.
ال�شاعر (ابراهيم اخلياط) قال وا�صفا اياها:
ال�ن�ك�ت��ة مت�ث��ل ردة ف�ع��ل ��س��ري�ع��ة ت�ستهدف
(امل �ق��د���س) ان ك ��ان ��س�ي��ا��س�ي��ا ام دي �ن �ي��ا ام
اجتماعيا ،وهذا ال يحدث اال يف املجتمعات
املحافظة ،فكلما كان النظام ا�ستبداديا كلما
كانت النكتة رائ�ج��ة وق��وي��ة وم ��ؤث��رة حتى
انها تنت�شر وخا�صة يف ال �ع��راق كانت�شار
(الدارمي) ،اذ ال احد يعرف ناظمها او قائلها
اال�صلي ،مبعنى ان مرجعيتها جمهولة،
والنكتة متثل بيانا �سيا�سيا .يف
ك��ل دول ال�ع��امل مل يتم احلكم
ع �ل��ى م � �ت� ��داويل النكتة
اال يف ال� �ع ��راق اب ��ان
النظام ال�سابق ،اذ
اودت بحياة كانت
ول�� ��وال � �ص��دور
ق � ��رار بالعفو
عن ال�سجناء
حل� �ك ��م عليه
ب ��ال� ��� �س� �ج ��ن
ل � � �ع� � ��دد م��ن
ال�سنني ،هذا
ال�����ش��خ�����ص
ك � ��ان �ضمن
جما عة
كا نت
تروم
الهرب
م� � � � � � ��ن
اخل��دم��ة
الع�سكرية
اىل خ ��ارج
ال� � � � �ع � � � ��راق
ف��ال �ق��ي عليهم
القب�ض وكانت
جريرته انه اخرب
ا� �ص��دق��اءه ان��ه يحلم
بال�سفر خارج العراق،
ه��و جم ��رد ح �ل��م ،وهنا
يربز مفهوم النكتة بتقدمي
ه ��ذا احل ��امل اىل املحكمة
وه� � ��ذا ي �ع �ن��ي ان ال ��واق ��ع
ال�سيا�سي واالجتماعي انذاك
هو كله عبارة عن نكتة كبرية،
وبالتاكيد ان القهر الطبقي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي هو
ا ل�سبب

النكتة والثقافة ال�شعبية
ي �ق��ول ف��ا��ض��ل ث��ام��ر رئ�ي����س االحت���اد العام
لالدباء والكتاب يف العراق:
ال�ن�ك�ت��ة ه��ي ج ��زء م��ن ال�ط�ب��ع االجتماعي،
اذه��ن��اك جم�ت�م�ع��ات تت�سم ف�ي�ه��ا �شخ�صية
ال �ف��رد ب��االن�ف�ت��اح وجت�ن��ب التع�صب وامليل
اىل الفرح ،مثل هذه املجتمعات ت�شيع فيها
النكات االجتماعية وال�سيا�سية واملجتمع
امل�صري هو املثال االمن��وذج لهذا الو�صف،
ف��ال �ف��رد امل �� �ص��ري ي �ب��دو يف غ��اي��ة ال��راح��ة
وال�صراحة والتلقائية حينما يطلق النكتة،
وهذا ناجم عن عوامل �سايكولوجية كثرية،
فهي تخفف التوترات وت�شيع حالة من االمن
وال�ث�ق��ة واحل���وار م��ع االخ ��ر ،ففي اجلانب
ال�سيا�سي ،ه�ن��اك النكتة ال�سيا�سية التي
ت� ��ؤدي يف بع�ض االح �ي��ان وظ��ائ��ف كثرية
عرفتها جميع امل�ج�ت�م�ع��ات ،ويف املجتمع
العراقي هناك م�ساحة كبرية للنكتة مبختلف
انواعها ،ويف العهد ال�صدامي الديكتاتوري
�شاعت النكتة ال�سيا�سية يف حماوالت الدانة
النظام الديكتاتوري ورموزه و�شخ�صياته،
وهناك الكثري من النكات اخلطرية ت�سببت
يف احلكم على قائليها ب��االع��دام ،وم��ا تزال
النكتة م�ؤثرة ت�ستطيع ان تتجاوز العديد من
التابوات ،ورمبا هنالك جمتمعات مت�صلبة
و�ضيقة االفق ال تتقبل النكتة ،اال انني وكما
الحظت ان طبيعة و�سجية الب�شرية مبختلف
جمتمعاتها تتقبل النكتة ولكن مب�ستويات
متفاوتة.
هل ت�ستطيع النكتة ان تغري توجهات الر�أي
العام؟ ال ن�ستطيع ان جنزم بان النكتة بحد
ذاتها هي عامل مغري ،اال انها جزء من بنية
الوعي والثقافة ال�شعبية ،متتلك القدرة مع
منظومة فكرية متكاملة ت�ستطيع ان ت�سهم اىل
حد ما يف تغيري املزاج االجتماعي والثقايف،
وت�صنع احيانا توجهات معينة ولكن ال ميكن
ح�سم ما مل تدعمها
ان ت�ك��ون عامل

جمموعة من النظم املعرفية املت�ساوقة.
متى تكون النكتة حتري�ضية؟
هذا يتوقف على م�ستوى الوعي االجتماعي،
قد تكون النكتة احيانا من اج��ل النكتة ،ال
متتلك قيمة اجتماعية ولي�ست ذات هدف
او غ��اي��ة ول�ه��ذا ت�ك��ون ترفيهية ،مثل نكات
احل�شا�شني وال�سكارى الذين قد يطلقونها
ب �ب��ذاءة م��ن دون قيمة دال ��ة ،اال ان النكتة
ال�سيا�سية قد تكون ناقدة و�صريحة وحتمل
داللة �سيميائية كبرية النها مبطنة وم�ؤثرة
اىل حد كبري وق��ادرة على خلق ردود افعال
�سريعة يف ال���ش��ارع الن�ه��ا قابلة لالنت�شار
وللتلقي ،ومن هنا تت�أتى خطورتها ويقال
ان بع�ض الدول ت�ضع اجهزة خا�صة النتاج
النكتة وا�شاعتها واجهزة رقابية ملتابعتها،
ومن املعروف ان اجهزة النظام ال�سابق كانت
تطلق النكتة يف مكان معني وتالحظ طبيعة
انت�شارها وت�أثريها يف النا�س .اذا هنالك
�سايكولوجية خا�صة بالنكتة ،والنكتة ميكن
ان تدر�س بو�صفها بنية جمالية لها �شعريتها
ومتلق ،وهي لي�ست
ومقوماتها ،لها مر�سل
ٍ
جمموعة كلمات وامنا هي اداء والقاء ولها
دالالت ،وهناك ما ي�سمى نكتة اللفظة ،ونكتة
املوقف ،وامل�شهد ،ونكتة احلكاية ،كل هذه
ميكن درا�ستها وتنميتها واحل�صول فيها على
�شهادات املاج�ستري والدكتوراه.
تقنية النكتة
الغريب ان النكتة ك�شكل ادبي مكثف يتداوله
العامة وال يتداوله املثقفون اال فيما ندر!
وي�ؤلفه العامة وال ي�ؤلفه املثقفون! لذا جند
م�ؤلفيها منزوين خلف ن�صو�صهم ،مغمورين
وغري معروفني فلحظة الت�أليف حلظة غائبة
عن امل�ؤلف الغام�ض ،غري مق�صودة بداللتها
الفنية واحل�سية واجلمالية ،ت�شبه القاء قنبلة
يدوية و�سط ح�شد من املارة ،بهذا ال�شكل الال
مق�صود تتنامى النكتة فج�أة من دون حت�ضري
م�سبق لقائلها ،وك ��أن��ه �سمعها م��ن غ�يره ال
�شعوريا ،وهذا ال�شعور هو نتاج اجتماعي
من�ضغط حتت قهر وا�ستالب جماعي يفرز
غ�ضبه بقف�شة ذهبية ملاحة تعتمد االيجاز
الدقيق واملفارقة بكل انواعها االجتماعية
منها وال�سيا�سية واالقت�صادية.
واول قواعد النكتة انها (تر�ضي غريزة من
الغرائز كما ذك��ر (�سيجموند ف��روي��د) فهي
تزيل من طريقها عائقا مهددا) .النكتة تقنية
�شعبية غ�ير حم�ك��وم��ة ب��اخ�لاق �ي��ات املنهج
النقدي و�ضوابطه ،ب��ل ه��ي اف��راز طبيعي
مل �ع��ان��اة ال �ن��ا���س واح���س��ا��س�ه��م باال�ضطهاد
والعزلة والتهمي�ش.
الرتبوي (عدنان حردان) قال:
انا ا�ستخدم النكتة مع طلبتي لتحفيزعقولهم
اوال ،ولك�سر جمود امل��ادة الدرا�سية ثانيا
وباعتقادي وكما مل�سته بالتجربة ان الطلبة
يحبذون ان متتزج النكتة باملنهج الدرا�سي،
اذ لي�س م��ن امل�ع�ق��ول ان يجل�س الطالب
ع �ل��ى م �ق �ع��د ال ��درا�� �س ��ة ال ك�ث�ر من
��س��اع��ة وع�ي�ن�ي��اه م�شدودتان
ن�ح��و ال���س �ب��ورة م��ن دون
ان يك�سر ه��ذا بطرفة
او نكتة م��ا يطلقها
املدر�س او املعلم
الع ��ادة تن�شيط
اذهانهم.

