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ــة»، أو  ــل «عروس ــد: تحلي > آن واح ــاً <= ــاذجاً وصعب ــاً س ــة هدف ــذه المقال ــى ه تتوّخ
 Qة عــ <Sم القصــVفــW&يــح دميــة. فقــد اســتطاعت «أبلــة فاهيتــا»، بطلــة ا _̀ ت
 < اليوتيــوب والتغريــدات المتهكمــة عــQ شــبكات التواصــل ا&جتماعــي، أن تتحــول <=
ــة  ــل صاحب ــة، ب ــع ســنوات مــن مجــرد مزحــة طريفــة إk ظاهــرة اجتماعي خــVل أرب
> شــهر نيســان/ أبريــل 2015، رافقــت  ، مزمعــة بدايــة بّثــه <= < =wبرنامــج تليفزيــو
ــا بعــد  ــا قبــل وم ــا مــy م > مــرّت به z{ــ ــا الســاخرة المراحــل المتVحقــة ال بتعليقاته
؟). فخVفــاً لمحــاو&ت ســابقة عقيمــة (ولكــن ذات صــدى إعVمــي)  = الثــورة (الثورتــ�>
لفــّك الشــفرة ا&Wيديولوجيــة المزعومــة &Wبلــة فاهيتــا، نهــدف هنــا إk تحديــد مقّومــات 
ــار  ــو إظه ــرض ه ــا. الغ = روحه <Sــ > تم z{ــ ــة ال ــة والطبقي ــة الثقافي ــا والمرجعي فكاهته
 < z{ــ ــد خصائــص لغتهــا، ال ــة، وتحدي ــة والتلميحــات المبطن ح المراوغــات اللفظي و�_
ّ عنــا� معجميــة خاصــة بالعولمــة والتكنولوجيــا،  <Sتختلــط فيهــا بشــكل محكــم ومحــ
وتعابــS> ذات طابــع بلــدي وأنثــوي، وأخــرى تنفــرد بهــا ا&Wبلــة، بحيــث تتشــكل لديهــا 

ــ}= والمعجــم.  ــد النطــق والتyيــف والب ــة، عــQ صعي لغــة فردي

> مــ`ح ســينما  عVمــي باســم يوســف أبلــة فاهيتــا <= = اســتضاف ا&� ، حــ�> = منــذ عامــ�>
 < =wــو ــا التليفزي ــل برنامجه ــن أج ــة م ــه ا&Wبل ــطت علي ــذي س ــه ال ــ`ح ذات ــو، الم رادي
المقبــل، وقالــت بخصــوص اســتيVئها عليــه «بــدل مــا حــّد غريــب ياخــده ويعمــل 
ــو  ــVً: «كّلك ــا قائ ــد قّدمه ــف ق ــم يوس = إذاً، كان باس ــ�> ــذ عام ــة»، من ــل كفت ــه مح في
= أبلــة فاهيتــا. مــش أنــا الوحيــد الــQ> تافــه، طــب كويــس». فالباحــث الجامعي  عارفــ�>
ــة  ــل «العاّمي ــا موضوعــات مــن قبي ــج فيه ــة تُعاَل ــدوة لغوي > ن ــذي يقــّدم ورقــة <= ال
ــا الكــرد واللغــة العربيــة  المyيــة: بديــٌل للفصحــى أم غيتــو لغــوي؟» أو «تراجيدي
ــه  ــة بحث وعي _̀ ــّد مــن أن يتســاءل عــن م ــركات حــ}z الفايســبوك»، & ب مــن ســليم ب
> الفاهيتيــات المطّبقــة. ولكــن قبــل  اً <= <Sكونــه خبــ < ف المريــب المتمثــل <= _̀ وعــن الــ
> مســألة وجاهــة دراســة ظاهــرة «أبلــة فاهيتــا» مــن ناحيــة أكاديميــة، & بــّد  الخــوض <=
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 Qهــذه الدميــة، وذلــك عــن طريــق مشــاهدة أّول ظهــور لهــا عــ Qمــن التعريــف عــ
نــت ســنة 2010.  zSا&ن

العمــري  بالتصنيــف  الخاصــة  بتلــك  تذكــر  اء،  =yخــ شاشــة  ســكتش  ا&� تســبق 
ض أن يكــون قــد تعــّود عليهــا كّل  zSكيــة، مــن المفــ <SمW&للمنتجــات الســينمائية ا
ــه  ــور ذات ــو الجمه ــت، وه ن zSن ــQ ا&� ــدة ع ــVم الجدي ــرات» ا&Wف ــاهد «ترايل ــن يش م
ــف  ــة التصني ــور &ئح ــا. وظه ــة فاهيت ــي أبل ــل مبدع ــن قب ــتهدف م ــاب، المس الش
اء، صــار &حقــاً تقليــداً اتبعتــه جميــع حلقــات أبلــة فاهيتــا. فــَورََدْت  =yالخــ <  wالرقــا
= منتجــات ا&Wبلــة: التصديــر  <Sتمــ < z{حقاتهــا المراوغــات اللفظيــة الــ& < > ا&Wوk كمــا <= =>
«مــن» الخــارج وليــس إليــه (المجــال مفتــوح أمــام التأويــل، ربمــا &Wن ا&Wبلــة شــديدة 
> الخــارج)... الغمــزة  > آن، أو &Wنهــا منتــج مــyي ولكنــه أنتــج <= المحليــة والغرابــة <=
= «حقــوق  ــ�> نــت، المــزج ب zSل ا&نVــادل الثقافــات وعولمتهــا مــن خــ الســاخرة إk تب
»، وأهــم مــن ذلــك، كــون العمــل «غــS> مصّنــف» لجميــع المقاســات  _̀ نســان والنــ ا&�
 <Sــ ــة، غ ــل الرقاب ــن قب ــل م ــتخدمة بالفع ــون مس ــد تك ــة «غ» ق . وفئ = ــ�> ــن الجنس م
> الخانــات المتعــارف عليهــا وتحديــد  أنهــا تشــS> هنــا إk اســتحالة تصنيــف المنتــج <=
عــراب، لغرابتــه وخروجــه عــن المألــوف، إضافــة إk تلميــح مبطــن  موضعــه مــن ا&�
الــذي   “gender ambiguities”  ( الجنــ¥> النــوع  (بمعــ}=  النوعــي  ا&لتبــاس   kإ
ــول  ــث ح ــدور الحدي ــا ي ــية عندم ــة جنس ــف توري ــاً، نستش ــم طبع ــل. ث = العم <Sــ يم
ــة.  ــذه الورق ــوان ه > عن ــا <= ــار إليه ــة» المش ــارات «الوقاح ــي أوk إم ــات»، وه «المقاس

 
والمعتــاد أن الحلقــة ا&Wوk لمسلســٍل مــا & بــّد مــن أن تحتــوي عــQ العنــا� 
ــل أو  ة» المسلس  Sــ ــرª> «ن ــية وتُ ــخصيات الرئيس ــة الش ــّدد هوي > تح z{ــ ــة ال المحوري
 Qتحمــل هــذا العنــوان، ترتكــز عــ < z{بلــة فاهيتــا، والــW& Pilot لهجتــه». الحلقــة الـــ»
ــن  ــا م > أذكره z{ــ ــل ال ــة للعم ــة المركزي ــا� الفكاهي ــا، والعن ــخصية ا&Wم وطفليه ش
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دون ترتيــب: غرابــة لغــة «العروســة»، القائمــة عــQ تأنيثهــا المســتمر &Wلفــاظ مذّكــرة 
ــة،  ــة، الويّب ــة (التليفزون ــة) أم دخيل ــة، الدقيق ــة (الملح ــت عربي ــواء أكان ــاً، س نحوي
ــردات  ــة ومف = العربي ــ�> ــط ب ــذي يخل ــQ> ال ــكVم الطف ــتيكة)، ال ــتالة، البVس الكريس
ــ}=  ــو» بمع ــة «واو» wow) أو «كوك ــة دّح ــة (التليفزيون كي <SمW&ــة ا ي = <Sــب با&نكل التعج
 kنثــوي المفــرط، شــبه انعــدام التفخيــم، تحويــل «الصــدر» إW&الدجــاج، النطــق ا
ــة ا&Wلــف  ــواو الســاكنة ذات الطابــع الغريــب، إمال مــا يشــبه «الصــدى» تســهيVً، ال
ــل  ــم، التدلي ممم ــات وا&� »، التأّوه < =wــمعا ــة، «س ــة خفيف ــوبة بخناف ــديدة المش الش
> ســتكون &حقــاً أحــد  z{المتكــرر «يــا حبيبــة مامــا، يــا بــودي» وعبــارة «يــا سوســو» الــ
> تظهــر هنــا &Wول مــرة، بعــد  z{الــ « < _ªجانــب عبــارة «مــا يســتهلو kبلــة، إW&شــعارات ا
> ســّجلتها أبلــة  z{ــ ــاً لWVغنيــة الـــ house music ال أربــع ســنوات قبــل أن تصــS> عنوان
فاهيتــا جديــدة (بعــد عمليتهــا التجميليــة) مــع الملحــن وعضــو لجنــة تحكيــم آراب 

آيــدول حســن الشــافعي. 

»، فهــو مثــال عــQ إحــدى الخصائــص النحويــة لــكVم  < _ªوبخصــوص «مــا يســتهلو 
> ســنعود إليهــا &حقا، وهــو اســتخدامها المســتمّر لVحقة «شـــــي»  z{أبلــة فاهيتــا، والــ
ــي  ــتخداماً، فالنف ــيع اس ــاكنة ا&Wش = الس ــ�> ــن الش ــد&ً م ــارع، ب ــل المض ــي الفع لنف
> العاميــة المyيــة، غــS> أنهــا صيغة متقادمــة ونادرة،  » وارد وممكــن لغويــاً <= < _ª»بالـــ
> الواقــع تعميُمهــا لــكل  » عــQ ســبيل المثــال، ولكــن يســتحيل <= < > «ماعرفــ¥_ نســمعها <=
حــا&ت نفــي المضــارع، مــا يضفــي عــQ لغــة ا&Wبلــة هــذا الطعــم الغريــب والفكاهــي 
 < z{م، و«زّن» كارولينــا (إلحاحهــا) الــVعــW&ســماء اW&ذلــك غرابــة ا kأضــف إ . ّ <Sوالمحــ
= ا&Wّم وتكرارهــا للســؤال ذاتــه، ووضــع أل  <Sمقاطعــة المكالمــة، وعــدم تركــ Qعــ yّتــ
ــاد  وس ويلــس)، والتجــاور غــS> المعت  Sجنبيــة (الــW&التعريــف أمــام أســماء العلــم ا
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> «باروكتــك قدمــت»، مــا يضفــي عليهــا  ن بعضهــا ببعــض عــادًة كمــا <= zSلفــاظ & تقــW&
ح بمعجــم  _̀ > كــون ربــة بيــت تبــدو تقليديــة تــ نوعــاً مــن شــعرية عبثيــة. المفارقــة <=
ر  شــديد ا&نثويــة (التشــويح) وصفــة تحيــل إk الـــ tex-mex food وهــو مّمــا & يُتصــو±
ــّكل  ــك كان يش ــه. كّل ذل ــة أ�ار طهي ــة التقليدي ــازل المyي ــات المن ــادل ربّ أن تتب
ــة  ــو الحلق ــل ه ــاً ه ــن معروف ــم يك ــف»: ل ــS> مصّن ــVً «غ ــوره عم ــد ظه ــل عن بالفع
ــراوح  ــاك غــرض. فقــد ت ــه إن كان هن ــا الغــرض من ا&Wوk لسلســلة مــن ا&Wعمــال، وم
تلّقيــه مــن قبــل عــدد محــدود مــن المشــاهدين (تجــاوز عددهــم اليــوم 500000) 
ــخ»،  ــد فش ــه بالـــ «جام ــون ل ــه، يحكم = ب ــ�> = المرّحب ــ�> ــن المتحّمس ــة م ي _Sأك = ــ�> ب
فــوا بعــدم فهمهــم للعمــل، و& زال ا&Wمــر كذلــك إk اليــوم. أمــا ا&Wمــر  zSوآخريــن اع
الVفــت لVنتبــاه فهــو أن تعابــS> معينــة &Wبلــة فاهيتــا، مــن نــوع «يــا سوســو» و «مــا 
» و«باروكتــك قدمــت»... إلــخ.، صــارت شــائعة لــدى فئــة مــن الشــباب  < _ªيســتهلو
المــyي مــن «دراويــش» الدميــة، اقُتطفــت وتحولــت إk جمــل مأثــورة يســتخدمها 
الجميــع كـــ cult phrases، تمامــاً كمــا تُحفــظ عــن ظهــر قلــب جمــٌل مشــهورة مأخوذة 
> ا&Wســمر، «حّبيــت الموضــوع  - حبيــ}  < z{م: («نّشــنت يــا فالح»اســتفان روســVفــW&مــن ا
، إلــخ.) وتصــS> جــزءاً مــن الثقافــة الشــعبية  <kقــوي» محمــد هنيدي-جاءنــا البيــان التــا
= أفــراد الجماعــة  ض تقاســمها بالتســاوي بــ�> zSيُفــ < z{رضيــة المرِجعيــة الــW&تشــّكل ا < z{الــ

الثقافيــة الواحــدة. 

ك»  µمرحلــة &حقــة، «يهــد < ــا الشــائعة، غــS> أنهــا ظهــرت <= ومــن عبــارات أبلــة فاهيت
> توجههــا لبنتهــا كارولينــا، وهــي عبــارة للزجــر متقادمــة، خاّصــة بســيدات ا&Wجيــال  z{الــ
ــن،  ــا� والراه ــق بالمع ــا يتعل ــة بم ــون مقرون ــا تك ــذ عندم ــا لذي ــابقة، طعمه الس
 <ªالتغريــدات الســاخرة ذات المضمــون الســيا < لغرابــة التجــاور. ثــم صــارت تتكــرر <=
أو المتعلــق بقضايــا الســاعة، مــع تكــرار صيغــة خاصــة بهــا هــي «يهــّده» «يهّدهــا» 
> اســتباق الضمــS> العائــد للمفعــول  > «يهــّده البعيــد»، و<= المفعــول بــه، كمــا <=

المذكــور بعــده غرابــة زائــدة تؤكــد فرديــة لغــة ا&Wبلــة. 
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ة وي ه ور ال ل ب ا وت ت ي اه ــة ف ل أب
مكانيــات  > قاهــري، يتمتــع بالمعرفــة التقنيــة وا&� Wwشــخصية أبلــة فاهيتــا ابتدعهــا ثنــا
> مجــال الدعايــة،  الماديــة الVزمــة لتطويــر فكرتهمــا بشــكل محكــم. يعمــVن <=



144145

ــماء  ــن ا&Wس ــميهما ضم ــف اس ــبق كش ــاً (وإن س ــور علن ــدم الظه ــQ ع ــان ع ويحرص
> مقــا&ت حاولــت «فضــح» هويــة مبدَعــْي أبلــة فاهيتــا)، ظّنــاً  ت <= _̀ > نــ z{ة الــ <Sالكثــ
ــه. اختــارا شــبكات التواصــل ا&جتماعــي  منهمــا أن المهــم هــو المنتــج وليــس خالَقْي
ــاج  نت ــذا ا&� ــاء ه ــا (youtube, instagram, twitter, facebook) وج ــع إبداعهم لتوزي
ة، تصاحبهــا تغريــدات مضحكــة، تعّلــق أحيانــاً عــQ ا&Wحــداث  <Sم قصــVشــكل أفــ < =>
 < الراهنــة بشــكل مبطــن، أو تطــّور فقــط الخلفيــة الخياليــة لWVبلــة، وصــور للدميــة <=
> عــQ فاعليــة هــذه الوســائل  Wwبعنايــة فائقــة بالتفاصيــل. وقــد راهــن الثنــا < أزيــاء تــ¥_
> قدرة منتجهم عــQ النجاح  عVميــة غــS> الخاضعــة للرقابــة، أو الحكــم المســبق، <= ا&�
التجــاري. وبالفعــل توّســعت قاعــدة المريديــن ا&Wصليــة الذين شــاهدوا الفيلــم ا&Wول 
ــا تنتمــي إk هــذه المجموعــة المتناميــة مــن  وه عــQ صفحاتهــم. وأبلــة فاهيت _̀ ــ ون
ــوب، ومــن أشــهرهم باســم يوســف،  ــS  يوتي ــذي يوزعــون إنتاجهــم ع = ال ــ�> المبدع
الــذي بــدأ تقديــم برنامجــه بهــذه الطريقــة، قبــل ا&لتحــاق بقنــاة خاصــة للموســم 
ــابك»  ــرة «التش ــج. وظاه نام  Sــاء ال ــل إلغ ــة قب ، وثالث < =wــا ــم الث ــة للموس ا&Wّول، وثاني
ــت  ن zSنW&ــن ا ــن يتخــذون م ، الذي = ــ�> = الســاخرين المyي ــ�> = المبدع ــ�> (crossover) ب
أو «الويّبــة»، بلغــة أبلــة فاهيتــا، وســيلة رئيســية لتقديــم إنتاجهــم، صــارت &فتــة، 
 <Sموّحــدة غــ <Sحركــة غــ kاف المتبــادل مــن قبــل مجموعــات تنتمــي إ zSوبمثابــة ا&عــ
نامــج   Sــة متشــابهة. ف ــة وأيديولوجي ــا، ذات توجهــات ســاخرة وجيلي ــا، إk حــّد م أنه
، بعاميــة الشــباب)، الــذي ينتجــه تميــم يونــس، كان  <Qحــ > وا�_ » (أي فّهمــ}= < «رّســي}=
 <Sأّول مــن اســتضاف أبلــة فاهيتــا ســنة 2012 بمناســبة حلقــة مخصصــة لّلغــز المحــ
تان  <Sبوجــي وطمطــم (وهمــا دميتــان شــه = ــ�> > تجمــع ب z{ــ : مــا هــي العVقــة ال < zw·&ا
ــك  ــV ذل ــم ت ــy.) ث > م ــل ال 40-25 <= ــع جي ــاهده جمي ــال ش ــج لWVطف ــV برنام بط
> نيســان/  = اســتضاف باســم يوســف ا&Wبلــة <= ًة حــ�> «كــروس أوفــر» عــQ الهــواء مبــا�_
> شــكل حــوار مضحــك بينهــا  => ، <Sلتقديــم إســكتش قصــ CBC قنــاة Qأبريــل 2013 عــ
ة الثــVث  <Sإطــار التشــابك، الحلقــات القصــ < = باســم يوســف. وتدخــل كذلــك، <= وبــ�>
> تعاونــت فيهــا أبلــة فاهيتــا وكارولينــا مــع فرقــة «Like Jelly» الســاخرة البديلــة،  z{الــ
> أضــواء المــ`ح  _wVوهــي فرقــة تقــدم مونولوجــات، هــي أشــبه بصيغــة محّدثــة لثــ
 < => ، <Sومونولوجاتهــم المضحكــة. ثــم حــدث «تشــابك» أخــ = أو إســماعيل ياســ�>
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> صيــف  » الــذي ُعــرض <= = اطوريــة مــ�>  Sالســاخر «إم < =wمشــهد مــن المسلســل الرمضــا
 .2014

إسكتشــات أبلــة فاهيتــا مبنّيــة عــQ تكــرار نمــط ثابــت، منــوال واحــد يتكــّرر، حيــث 
يكــون كّل مشــهد بمثابــة التقســيم الجديــد (بالمعــ}= الموســيقي للكلمــة) عــQ مقــاٍم 
نتــاج الكوميــدي المــyي  > ا&� معــروف. وأرى أن هــذه المزيـّـة كانــت جديــدة للغايــة <=
> بشــكل عــام، وشــّكلت قطيعــة (جزئيــة) مــع ا&Wعــراف، كمــا أن فكــرة التنويــع   wوالعــر
= أبلــة فاهيتــا  والتطويــر والتطريــز حــول موقــف نمطــي نــووي (المكالمــة الهاتفيــة بــ�>
ــا والحــوار الفرعــي بينهــا  ــة عــن المشــهد بحضــور كارولين وإحــدى صديقاتهــا الغائب
كيــة أو  <SمW&الثقافــة ا < = ا&Wبلــة). ومثــل هــذا النمــط الفكاهــي غــS> شــائع أيضــاً  <= وبــ�>
 Little) يطانيــة  Sامــج التليفزيونيــة ال  Sعــدد مــن ال < > الغالــب <= الفرنســية، بــل نجــده <=
Britain) مــع تكــرار مشــاهد «computer says no» مثــVً أو Catherine Tate وآخرين. 
= بلهجــة طبقيــة معينــة  <Sأن الشــخصية الكوميديــة تتمــ < =wيطــا  Sالنمــوذج ال < نVحــظ <=
ة أبلــة فاهيتــا، واختVفها عن  = <Sالحديــث، يُحســن المــؤّدي تقليدهــا. أمــا مــ < وعــادات <=
 = ّ هــذا المنــوال، فهــي أنهــا شــخصية ذات تاريــخ، شــخصية خياليــة ذات عمــق، فيتع�>
> تظهــر جزافاً  z{شــبه بقطــع البــازل الــW&الُمشــاهد جمــع المعلومــات المتفرقــة، وا Qعــ
عــQ مــّر الحلقــات. فحلقــات أبلــة فاهيتــا هــي مــن جهــة تنويــع عــQ نمــط ثابــت، 
> تطــرأ  z{ــ ات ال <Sــث تطــّور الشــخصية، والتغــ ــن حي ــة أخــرى مسلســل، م ــن جه وم
عليهــا، وآخرهــا تغيــS> شــكلها (أي تبديــل الدميــة بأخــرى هــي أكــS  حجمــاً ووجههــا 
> ابتعــدت عــن  z{ة، الــ <SخــW&الحلقــة ا < ). وهــو مــا نــراه <= <Sأداء التعابــ Qصــار قــادراً عــ
ــى  ــة وانته ــة التقليدي ــة الهاتفي ــاك» بالمكالم ــVش ب ــدأ «الف ــود، وإن ب ــط المعه النم

ونيــة تقرأهــا ا&Wبلــة وهــي تكتبهــا لصديقتهــا «أوديتــا». zSبتحريــر رســالة إلك
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 < كيــة العثمانيــة تعــ}= zSال < ــه <= ــا: المعــروف أن ة حــول تســمية أبلــة فاهيت = <Sكلمــة وجــ
ــة بالمعــ}= نفســه،  ــة المyي ــت اللفظــة العامي ــد دخل ى، وق  Sــ ــة» ا&Wخــت الك «أَبَْل
> والمجــازي، إذ هــو لقــب يُمنــح غالبــاً لســيدة أكــS  ســّناً مــن محدثهــا، يبّجلهــا  الحــر<=
ــتخدمها  > يس z{ــ ــة ال ــمية الخاص ــاً التس ــي أيض ى، وه  Sــ ــت الك ــة ا&Wخ ــا بمثاب ويراه
التVميــذ لمدرّســتهم، وإن كانــت لفظــة «ِمــّس» تنافســها حاليــاً. وعــQ ســبيل المثــال 
> أدت دورهــا فاتــن حمامــة، وهــي ناظــرة مدرســة وأّم شــجاعة،  z{أبلــة حكمــت»، الــ»
ــم  ــبق اس ــة تس ــة أبل ــارت لفظ ، ص <kــا ــات. وبالت > الثمانيني ــح <= ــل ناج ــة مسلس بطل
ــكل  ــا، فهــي ب ــا فاهيت ــا. أم ــة فاهيت > تتعامــل معهــن أبل zwــوا ــدد مــن الســيدات الل ع
ــذي  ــم ا&Wول ال ــوان الفيل ــا كان عن ــة فاهيت ــيكية. وأبل ــا المكس ــة الفاخيت ــاطة أكل بس
> نيســان/ إبريــل 2010، قبــل أن يكــون اســم الدميــة وقبــل أن  ظهــر عــQ يوتيــوب <=
> شــاهدناها، تــدور  z{الــ (pilot) kوW&هــذه الحلقــة ا < يكــون للدميــة اســم أساســاً. و<=
 < z{هــذه التســمية الــ < المكالمــة الهاتفيــة التقليديــة للدميــة حــول وصفــة الفاهيتــا. و<=
ــة  ــام الثقاف ــح أم ــة، والتفت ــة كأبل = لفظــة شــديدة المحلي ــ�> تجمــع بشــكل فكاهــي ب
> & يعرفهــا إ& هــذه الفئــة مــن الشــعب  z{ل وجبــة الفاهيتــا، الــVالمعولمــة، مــن خــ
ــة  ــyاً للهوي ــد مخت ــة، نج ــم الغربي ــول المطاع ــQ دخ ــادرة ع ــدن الق ــّكان الم وس
الهجينــة لهــذه الشــخصية الخياليــة. ثــم صــار اســم الدميــة «شوشــو أبــو جهــل» 
= مــدام شوشــو، وقــد  عــQ صفحتهــا الفيســبوك، وهــذه تســمية طريفــة تخلــط بــ�>
> تظهــر  z{طــوار وأيقونــة ا&لتبــاس النوعــي الــW&الشــخصية الغريبــة ا kتكــون إشــارة إ

> مخــزوم.  ــ}= = ســيد ب ــ�> = بوليــس �ي»، وب > فيلــم «إســماعيل ياســ�> =>

أبلــة فاهيتــا واقعــة إذن عــQ تقاطــع عــدة تقاليــد ســاخرة، المحليــة منهــا والعالميــة، 
> ذلــك شــأن لغتهــا تمامــاً: فالدميــة (العروســة) كوســيلة للتعبــS> عــن  شــأنها <=
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المســكوت عنــه سياســياً أو اجتماعيــاً، حيلــة قديمــة قــدم أراجــوز (قــره كــوز) 
ــة  ــا أن الدمي . كم ــ¥> ــول» (Guignol) الفرن ــة، أو «جيني > واشــتقاقاته العربي =wــا العثم
ــن  ــوراً م ــتهدف جمه ــة، تس ــة محّدث > صيغ ــث <= ــVم الحدي ع ــة ا&� ــادت إk مقدم ع
= الثمانينيــات والتســعينيات (Spitting Image) ثــم كذلــك  > بريطانيــا بــ�> الكبــار، أّو&ً <=
هــا مــن الــدول الغربيــة، مــا أضفى  <Sوإســبانيا وغ  (Les Guignols de l’Info) فرنســا < =>
 kشــيئاً مــن المعــا�ة. أمــا أبلــة فاهيتــا، فقــد أضافــت إ <Sهــذه الوســيلة للتعبــ Qعــ
ذلــك التقليــد المحــّدث (العروســة للكبــار) صبغــة الــد&ل ا&Wنثــوي الطفــQ> الخــاص 
» (Barbie)، بحيــث يتلــّذذ مبدعاهــا بتطويــر وإثــراء جانبها المراهق، بإلباســها  <  wبـ«بــار
 <kمــر الــذي يعــّزز بالتــاW&زيــاء، وتصويرهــا كإحــدى العارضــات المشــهورات، اW&ا z{شــ
> الشــخصية منــذ بدايتهــا. والمقصــود  الشــحنة الملتبســة «الكويــر» (queer) الكامنــة <=
بـ«كويــر» هنــا هــو مــا عــرّف عليــه فرانســوا كوســيه بأنــه «ســعي معــٍد يتعّمــد إفســاد 
> تختلــط  z{استكشــاف كّل خطــوط التمــاس والمناطــق المبهمــة الــ < القناعــات ويتمثــل <=
 Qاوح شــّدة هــذه الشــحنة الملتبســة جنســياً ع zSفيهــا الهويــات النوعيــة الجنســية». تــ
> الخلفيــة: هــذا إضافــة إk الصــوت المتأرجــح  ة <= مــّر الحلقــات ولكنهــا تبقــى حــا�=
ــزات  ة وغم  Sــ ــة الن ات خافت ّ ــؤ�_ ــاك م ــث، فهن ــر والمؤنّ > المذّك َ = قطــ}  ــ�> ــوان ب كالبهل
ــة  ــة حلق > بداي ــون <= ــاس النوعــي (صــوت التلفزي ــا يشــS> إk ا&لتب ــا م مســتمرة، منه
 = اع «المرحــوم» ذي العين�> zSعالــم الموضة، واخــ kم بــرج») وتلميحــات ظريفــة إW&ا»
ــة)  ــت «أبيحة»(قبيح ــون النك ــد تك ة (ق zSــت ــية المس ــات الجنس ، والتوري = ــ�> وزيت <Sالف
كمــا أثنــاء برنامــج باســم يوســف). وبصفــة عامــة تحّولــت ا&Wبلــة إk أيقونــة تتــyف 
 (Fans) «قــة، المتقلبــة المــزاج، المســتعِبدة لبنتهــا، المحاطــة بـ«فاناتهــا = =Sكالديڤــا ال
ــات «الجــاي» (gay icons) وا&WفــVم  ــا) لWVيقون ، كمحــاكاة ســاخرة (بارودي = المتلهفــ�>
> شــهر آذار/ مــارس 2015 قبــل بدايــة برنامجهــا «مــن  => CBC بثتهــا قنــاة < z{ة الــ <Sالقصــ
الدوبليكــس، للكبــار فقــط» تؤكــد هــذا ا&تجــاه نحــو «جنســنة» العروســة، خصوصــاً 
ــا زّي مامــا»، حيــث نجــد ا&Wبلــة ملقــاة عــQ �يرهــا مــن خلــف  ذلــك المعنــون «أن
ســتارة ورديــة، وهــي تــدk> بأوامرهــا عــQ البــودي غــاردز. وقــد تكــون هــذه الجنســنة 
ــة لُبعدهــا  ــاً، بعــد فقــدان الدمي وري ــراً �= ــاء عــQ هــذا الجانــب الوقــح أم بق أو ا&�
 <Sغــ < ، كمــا نــراه &حقــاً، واســتحالة الحفــاظ عــQ جانــب نقــدي احتجاجــي، <= <ªالســيا
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> الظــروف السياســية الراهنــة.   مجــال التلميحــات «ا&Wبيحــة» <=

 

> الواقــع، وإن كانــت الحلقــة ا&WوW& kبلــة فاهيتــا هــي الــو&دة الحقيقيــة للشــخصية،  =>
اً، إ& أنهــا تحتــوي عــQ عــدد مــن العنــا�  <Sــ ̀_ كث ــ ــة لــم تنت فقــد ســبقتها محاول
 Qأبلــة فاهيتــا. الفيديــو المعنــون «أنــروب» والــذي ظهــر عــ < > أدرجــت &حقــاً <= z{الــ
يوتيــوب ســنة 2007، هــو تســجيل لمزحــة هاتفيــة (telephone prank) حيــث اتّصــل 
ــوب  ــQ يوتي = ع ــ�> ــد المعلق ــاً. وأح ت اتفاقي <Sــ ــيدة اخت ــا بس ــوت فاهيت ــب ص صاح

 .[el video da disturbing fash7’:S] :قــال = وصــف المنتــج بفصاحــة &فتــة حــ�>

وتُعــّد هــذه المحاولــة مــن إرهاصــات أبلــة فاهيتــا. نجــد فيهــا، بــدل الدميــة، كــوّ&چ 
 = ُصــَور يطابــق الحــوار بشــكل ســاخر أو متهّكــم أو مســتفّز. الصــوت أكــS_ تــرّدداً بــ�>
الذكــوري وا&Wنثــوي، الصــور المعروضــة أشــد وقاحــة ممــا هــي عليــه ا&Wبلــة، مــا أثــار 
 = = ســيدت�> حفيظــة بعــض المشــاهدين. ولكــن الفكــرة النوويــة، أي مكالمــة هاتفيــة بــ�>
ــقوط  > س ــبب <= ــب تتس > (أران ــ}_ ــا عب ̀د فيه ــ ــد وال ــرف واح ــS> ط ــا غ ــمع منه & يس
> بــWS الســلم) موجــودة منــذ هــذه البدايــة. أمــا  إحــدى الصديقــات وتدعــى سوســو <=
= «أنــروب» و«أبلــة  الموقعــة ا&جتماعيــة للشــخصية الخياليــة، فقــد تــم تعديلهــا بــ�>
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ات الداّلــة عــQ ا&نتمــاء إk الطبقــة المتوســطة الســفQ، إمــا  فاهيتــا». فــكّل المــؤ�_
 Qالســلم الطبقــي. وعــ < ت وارتقــت الدميــة <= <Sل الصــور أو الحديــث، تغــVمــن خــ
> «أنروب»  ســبيل المثــال، عــQ صعيــد ا&Wبنيــة النحويــة، نVحظ تكــرار صــوت المــرأة <=
> قبــل اســم فاعــل: «قامــت طالعــة، قامــت  لصيغــة «قــام، قامــت» الفعــل المــا¼=
 = > وســط الجمــل بــ�> > المنــور»، وإدراج «إيــه» <= &قيــة سوســو راقــدة إيــه وخابطــة <=
يــه، الفخــذ ا&Wيــ`، مــش قــادرة إيــه مــش  > ا&� الفعــل والمفعــول: «كــ` مضّعــف <=
ــا  ــداع فاهيت ــد إب ــت عن ــث أهِمل ــلوب الحدي > أس ــة <= ات طبقي ــؤ�_ ــي م ــادرة». وه ق

لعــدم مطابقتهــا مــع الموقعــة ا&جتماعيــة المختــارة للدميــة. 
ــرار  ــة: تك ــخصية ا&Wبل > ش ــا <= ــاء عليه بق ــّم ا&� ــات ت ــQ مقّوم ــا ع ــS_ فيه ــك نع وكذل
كثــار مــن عبــارات التدليــل، تقليــد الخصائــص  ا&Wســئلة (إنــت هتيجــي و& نجيلــك)، ا&�
> بقــى» هــي الجملــة نفســها  الصوتيــة للهجــة ا&Wنثويــة. حــ}z جملــة «مــا كملتلكيــ¥_

ــا.  > بدايــة الحلقــة ا&WوW& kبلــة فاهيت > نســمعها باللهجــة ذاتهــا <= z{الــ

ــا،  ــة نضجه > مرحل ــا، <= ــة فاهيت ــة أبل ــن عبقري ــات، فتكم ــد الصوتي ــQ صعي ــا ع أم
ــوي  ــاء ا&Wنث لق ــة با&� ــا� كخاّصي ــتمع المع ــا المس ــات يتلّقاه ــار صف ــكام إظه > إح =>
ــا  ، كقوله <kم الرجــاVــك > ال ــم <= ــق المفّخ ــا ترقي ــم. أُو&ه ــل أّمهاتهــم أو جّداته لجي
ــة  ــوت أبل ــال ص ــن خص ــة. م ــن «و½» العادي ــد&ً م ــة ب ــف المرّقق ــي» با&Wل «والVه
> تســجيل  > الطــور ا&Wّول، والــذي يظهــر جليــاً <= فاهيتــا المضحكــة لــWVذن المyيــة <=
ــة الجزئيــة  مال ̀ة وإمالتهــا الكاملــة بــد&ً مــن ا&� ــة الكــ أنــروب الــذي ســمعناه، إطال
ــط»  ــكاد تُلفــظ «ناطي > ت z{ــ > «ناطــط» (nāṭeṭ) ال ــا <= ــة، كم الخاصــة باللهجــة المyي
(nāṭīṭ). فيديــو «زي النهــارده» كان تطويــراً ملحوظــاً لفكــرة ا&Wبلــة، مــن حيــث التوّغــل 
> جملــة «قّطعــي  > الفكاهــة العبثيــة، إضافــة إk أول التلميحــات السياســية (نVحــظ <= =>
 Qــ ــورة ع ــام الث > أول أيّ ــعيب <= ــاف ش ــة عف ــات الممثل ــاً إk تyيح ــة» تلميح الريش
ت عــQ الفيســبوك  _̀ > أثــارت ســخرية الشــباب وانتــ z{إحــدى القنــوات الخاصــة والــ

ــّم تحويلهــا إk أغــاٍن ســاخرة). وت
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ــا: نشــعر عــQ ســبيل  ــة فاهيت فقــد تّمــت إضافــة بعــض الخصائــص إk صــوت أبل
 <Sــ ــك التصف . نســمع كذل = ــن الســ�> = وبقــرب الصــاد م ــد للســ�> ــS> زائ ــال بتصف المث
> «مقبــول  > اســم تغريــد. الضّمــة التاّمــة مائلــة للـــ ō كمــا <= > آخــر الــدال <= الحاصــل <=
مقبــول» (زي النهــارده). انكســار الصــوت وترجيفــه أحيانــاً يضفــي عليــه مذاقــاً خاصــاً 
ويحيــل إk صــوت الســيدات المســّنات. ويVُحــظ ا&بتعــاد عــن صفات أخــرى، بالغت 
لقــاء الحريمــي البلــدي، فحــرص مبدعــا أبلــة  > ربطهــا با&� فيــه <= zSالســينما وصناعــة ال
فاهيتــا عــQ عــدم اســتخدامها كالــكVم الــدچ و التــش، عنــد وجــود الكــ` أو اليــاء 
ة  _Sة مســتهلكة مــن كــ = <Sفصــارت هــذه المــ ،(affrication) ســنانيةW&صــوات اW&بعــد ا
> الســينما، إمــا بشــكل كاريكاتــوري كمــا عنــد محمــد  اللجــوء اليهــا كوســيلة كوميديــة <=
> إعVنــات كوميديــة، وإمــا بشــكل أخــّف وأقــرب إk الحقيقــة عنــد دنيــا  هنيــدي أو <=
ــودي >  ــة ا&Wوk (ب > الحلق ــة <= ــذه الصف ــن ه ء م < _ª ــاك ــإن كان هن ــم. ف ــمS> غان س
 Qــا &حقــاً لتأكيــد فرادتهــا ورفــض ا&عتمــاد عــ بودچــي) فقــد ابتعــدت عنهــا فاهيت

وســائل ل�Vضحــاك صــارت منهكــة. 

ــد  ــاً بع ــة وإسكتش ــة (idiolect) تكّونــت حلقــة بعــد حلق ــا لغــة فردي ــة فاهيت &Wبل
> يتكلــم  z{مريديهــا، كاللغــة المنغلقــة الــ = كاً بــ�> zSصــارت «ســيما» مشــ z{إســكتش، حــ
بهــا ا&�خــوة التــوأم (idioglossia)، يلتــذ بهــا المريــد ويســتغربها مــن يســمعها &Wول 
> الدرجــة ا&Wوk لغــة لــن يشــعر بغرابتهــا وطعمهــا إ& الناطــق بالعاميــة  مــرة. هــي <=
ــا  ــات ومزاي ــارات وكلم ــQ عب ــا ع ــرف فيه ــذي يتع ــا، وال ــرس فيه ــة، أو المتم القاهري

صوتيــة ســمعها عنــد نســاء عائلتــه المســّنات. 
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والسياسـية،  والثقافيـة  عVميـة  ا&� بالمراجـع  لمـام  ا&�  kإ إضافـًة  اللغويـة،  فالَمَلكـة 
مـن  أساسـياً  طـاً  _�   Sتُعتـ الدميـة،  إليهـا  تلمـح   < z{الـ الراهنـة،  با&Wخبـار  والمتعلقـة 
أجـل استسـاغة فكاهـة أبلـة فاهيتـا، ناهيـك عـن معـ}= الكلمـات الفرنسـية الممـyّة 
> توحي أنها خّريجة مدرسـة فرنسـية كما تذّكر  z{حديثهـا، وال < => _Sتكـ < z{و«الُمَفْهَيتـة» الـ
> فـم ميمي شـكيب أو  > أفـVم ا&Wربعينـات والخمسـينات، <= ة ا&Wلفـاظ الفرنسـية <= _Sبكـ
هـا مـن ممثـVت هـذا الجيـل: ا&Wمـر الذي يتعارض بشـكل مضحـك مـع اهتماماتها  <Sغ
> لغتها كّل مـا يّتصل بمعجم ا&Wناقـة والخياطة  => _Sبعالـم التكنولوجيـا الحديـث. ويكـ
والتطريـز والطبيـخ. المَلكـة اللغويـة &زمـة ليـس فقـط مـن أجـل فهـم المفـردات، 
بـل أيضـاً  لتـذوق تصنيفهـا الطبقـي أو الجيـQ> أو النوعـي. عـQ سـبيل المثـال، فعل 
= المyية واللبنانيـة، ولكن  = العاميتـ�> ك بـ�> zSَشـّهل» بمعـ}= تـ`ع أو اسـتعجل مشـ»
، فَشـّهل  < =wاللبنا kورة كمـا هو الحـال بالنسـبة إ =yيـة ليـس بالـyذن المW&ا < وقعـه <=
ء.  < > اسـتخدامها المـyي، ومتقادمة بعـض ال¥_ لفظـة نسـائية أكـS_ مما هـي رجالية <=
> تسـتخدمها ا&Wبلة لهـا هذا المـذاق الباk> القديم، والشـديد  z{لفـاظ الـW&مـن ا <Sفالكثـ
) بـد&ً مـن «بَرُْضه» أو  ا&Wنثويـة للمسـتمع. مثـال آخـر: ترديدهـا للفظـة «بَـرَْدك» (أيضاً
> أغنية «ا&Wمـل» &Wّم كلثوم مثVً، فهي  > كادت تختفي: نسـمعها <= z{شـيع، والـW&بَـرُْده» ا»
> أذن المتلقي المعا�.  مـن جهـة متقادمـة، ومن جهة أخـرى حريمي وبلـدي للغايـة <=
وأبلـة فاهيتـا يلـّذ لهـا أن تطـّور عباراتهـا المفضلـة حـ}z تتاخـم العبـث: فأوامرهـا 
 < اً إk «اتلهوجي»، و<= <Sتحولـت أخـ ،« <Qا&سـتعجال، «شـّه Qالمتكـّررة الحاثّـة بنتها ع
> الواقـع يمكن أن  ّ والتخبـط. فـV أحـد <= _Sاللهوجـة فكـرة ا&سـتعجال المخلـوط بالتعـ
> توجيـه أمـر كــ «اتلهوجـي»، ما يزيد مـن غرابة اللغـة. الفكاهـة اللغوية تقوم  يفكـر <=
مـن جهـة عQ هـذه ا&سـتخدامات غـS> المألوفـة للكلمـات، خـارج سـياقاتها العادية، 
> حلقـة «زي النهار ده»،  > الكVم. عQ سـبيل المثال، <= ومـن جهـة أخـرى عQ اللعب <=
 < z{ة ال <SخـW&الحلقـة ا < عّمـوري مـا بيحبـش السـمك أو عّمـوري مـا بيحبـش الجنـب. و<=
؟»، فالندعة هـي النقطة أو الـرذاذ الخفيف،  < z{شـاهدناها «أنّدعلـك محلـول و& شـبع
شـارة إk المطـر  �Vوالتنديـع هـو التنقيـط البالـغ الشـّح، وعبـارة «بتنـّدع» تسـتخدم ل

عـة تمامـاً ومضحكـة للغاية.      zSالخفيـف، أمـا تنديـع المحلـول، فعبـارة مخ
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ــة،  ــص اجتماعي = خصائ ــ�> ــبيك ب ــم التس ــط محك ــQ خل ــة، إذن، ع ــة ا&Wبل ــوم لغ تق
وجيليــة، وأخــرى فرديــة. وتشــمل هــذه الخصائــص مســتوى الصوتيــات والمعجــم 
والعبــارات الشــائعة أو صيغــة محــّورة أو مقلوبــة لهــا. عــQ ســبيل المثــال، بــد&ً مــن 
سكتشــات  > أحــد ا&� ــة <= ــة «تعيــش وتفتكــر»، تجعلهــا ا&Wبل ــادة للتعزي ــارة المعت العب
ــوم  ــاً، «المرح ــاهدها &حق > سنش z{ــ ــون» ال ــة «فوداف > حلق ــر». أو <= ــش وافتك «أعي
ــوم»  » و«المرح <kــو ــأن «يخليه ــا ب ــص». علم ــوk> حري ــص، يخليه ــره حري ــول عم ط
ات الدالــة  ّ = للتجــاور. ولغــة ا&Wبلــة هــي أّو&ً لغــة تكــS_ فيهــا المــؤ�_ نظريــاً غــS> قابلــ�>
ــا  ــ¥> (gender performance) فهــي لغــة «حريمــي»، مذاقه ــوع الجن عــQ أداء الن
عائــد بطبيعــة الحــال إk أن مــن «يــؤّدي» النــوع الجنــ¥> المؤنــث هــو رجــل، فهــذا 
غريقــي إk عــدد مهــول مــن ا&WفــVم الفكاهيــة المبنية  ليــس بالجديــد: مــن المــ`ح ا&�
كيــة إk الســينما المyيــة، ولكــن كّل  <SمW&دوار النوعيــة، مــن الســينما اW&قلــب ا Qعــ
 kللنــوع ا&·خــر & بــّد مــن أن يجــد أو ينفــرد بســماٍت خاّصــة يركــز عليهــا، إضافًة إ Äمــؤد
إجــادة التقليــد. منــذ الحلقــة ا&Wوk نجــد أن إحــدى الصفــات الرئيســية للغــة ا&Wبلــة 
 < > حرفيــاً <= هــي مــا يصطلــح البVغيــون الغربيــون عــQ تســميته [hypocorism] وتعــ}=
اليونانيــة «اســتخدام كVم ا&Wطفــال»، وهــي عنــد علمــاء البVغــة الصيغــة البديعيــة 
القائمــة عــQ اختصــار لفظــة أو إضافــة ســوابق أو لواحــق لهــا، بُغيــة إضفــاء صبغــة 
الحميميــة أو التدليــل أو بالعاميــة «الدلــع». فمــن يــا سوســو إk كركــورة ومنمــن مــرورا 

> التدليــل.     ة <= <Sبلــة خبــW&بالتأنيــث، تبــدو ا
 

> جــاءت لتغــذي النــواة  z{ســماء الغريبــة تشــّكل أيضــاً أحــد العنــا� المتفرقــة الــW&ا
> شــاهدناها، تظهــر ا&Wبلــة  z{الــ kوW&بلــة: فمنــذ الحلقــة اW&صليــة ومكّونــات هويـّـة اW&ا
أّمــاً لبنــت (كارولينــا) وطفــل رضيــع (بــودي) أي عبــد الرحمــن عــادًة أو أي اســم يبــدأ 
ــا  ــاروزي» ورثته ــون ف ــوم كان ذا «عي ــة، وأن المرح ــا أرمل ــاً أنه ــف &حق ــد. نكتش بعب
كارو، حولهــا كوكبــة مــن الصديقــات تظــل تتواصــل معهــن مــن خــVل الهاتــف 
ات الطائفيــة:  نــت. فقــد تعّمــد مبدعوهــا خلــط المــؤ�_ zSالمحمــول وشــبكة ا&ن
ــاة  ــا المتوف ــف، وأمه ــت او چونفيي ــمهن أودي ــا اس ــا وصديقاته ــى كارولين ــا تُدع فبنته
> صــورة فوتوغرافيــة  » هــذه تظهــر <= <ªأن «مامــا چــو <Sغــ ،« <ªفُتدعــى «مامــا چــو
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ي خروفــاً لعيــد ا&Wضحــى، وتعّلــق حــول  zSبلــة تشــW&كدميــة تلبــس طرحــة ســوداء. وا
رقبتهــا «بندنتيــف» (عقــد) عVمــة ا&Wصابــع الخمــس، وتنصــح صديقاتهــا بخصــوص 
> حلقــة «ا&Wم بــرج» تقــّرر أبلــة فاهيتــا زيــارة قــS  أمهــا، وترفــض  إفطــار رمضــان. و<=
خدمــات مقــرئ يهددهــا بمطــواة لفــرض قراءتــه عليهــا. فــV أظــن أن لWVبلــة انتمــاًء 
يحــاء  ســVم، وهــذا ليــس مــن بــاب ا&� > ا&WكــS_ يميــل إk ا&� طائفيــاً محــدداً، وإن كان <=
> الخطــاب الســياª> الرســمي، ولكــن &Wن الشــخصية  بوحــدة الهــVل والصليــب كمــا <=
> تمثلهــا أبلــة فاهيتــا هــي تركيــب فكاهــي، وغــS> متجانــس عمــداً لــكل  z{نثويــة الــW&ا
 < = تتأكــد هويتهــا المســلمة <= هــذه العنــا� المتفرقــة وربمــا المتناقضــة. وحــ}z حــ�>
> تــزور فيهــا قــS  أمهــا بمناســبة عيــد ا&Wم (أطلــع لهــا قبــل مــا  z{م بــرج، الــW&حلقــة ا
> عVقتهــا مــع المقدســات (أنظــر نــص حلقــة ا&Wم  )، تبــدو وقاحتهــا جليــة <= <Qتطلعــ

بــرج مثــا&ً).

ة ي اف ق ث ع ال راج م ع ال ــل م اع ف ت ال
 <Sــا تصــ ــا، كم كة، وتتفاعــل معه zSــن المراجــع المشــ ــدة م ــد عــQ قاع ــة تعتم وا&Wبل
> هــذه الصــورة المنشــورة عــQ موقعهــا: مــن أّم  > آن واحــد واحــدًة منهــا، كمــا <= =>
ــكVم  ــورة الشــّكة، وهــو لعــب بال ــورة الشــّك إk ث ــة ث ــا، وأغني كلثــوم إk أّم كارولين
شــارة إk الثــورة إذ ظهــرت الصــورة  يختلــط فيــه تأنيــث المذّكــر الخــاّص با&Wبلــة وا&�
> اللفظــة، مــن الشــّكة بمعــ}= شــّكة الدبوســة  =wكّل معــا Qعــام 2013، واللعــب عــ
= كّل  ــ�> ة ب zSــ > هــذه الف ــة <= ــة المتبادل ــات بالخيان ــب، وا&تهام إk الشــّك بمعــ}= الري

ــات السياســية. الجه

ية المرجعية ثVثة أمثلة:  <Sمع الثقافة الجماه <  أسوق لذلك التفاعل اللع} 
= يــا دادة؟»، حيــث تشــاهد كارولينــا المشــهد  نتــاج الثالــث &Wبلــة فاهيتــا، «أنــا مــ�> - ا&�
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= شــادية،  > مــن أنــا» (1985) الــذي يجمع ب�> ا&WخــS> والبالــغ الدراميــة لفيلــم «& تســأل}=
ــّل  ــا. فتح ــرف أصله > & تع z{ــ ̀ا، ال ــ ــا ي ــة، وبنته ــة بورجوازي ــy عائل > ق ــة <= الخادم
> المشــهد، مــع الحفــاظ الصــارم والدقيــق عــQ تقطيــع  => = الدميتــان محــّل الممّثلتــ�>
المشــاهد و«الشــوتات» (اللقطــات) وزوايــا التصويــر وتعابــS> الوجــه والحــركات، مــا 
يثــS> الضحــك ويُفــرغ المشــهد مــن شــحنته المأســوية، بــل يلفــت انتبــاه المشــاهد 
> الثمانينــات، أي مــا يصطلــح الشــباب  => <Qداء التمثيــWVالطابــع المبالــغ المفــرط لــ kإ

(over > avwara). يــة = <Sعليــه حاليــاً بالـ«أڤــورة» انكل

> رمضــان 2013 بعنــوان «فوازيــر  > ظهــرت <= z{ربــع الــW&هــو الحلقــات ا < =wالمثــال الثــا
 < الويّبــة». نشــاهد منهــا الحلقــة الثالثــة. أبلــة فاهيتــا أو شوشــو زادة قــد ُســخطت <=
ــواِهد»،  ــة «َش ــا الراقص ــا إياه ــمومة أعطته ــة مس ــد أكل تفاح ــرداً، بع ــة ق أّول الحلق
وتبحــث عــن وســيلة ســحرية لكــ` الطلســم واســتعادة حســنها وجمالهــا مــن أجــل 
ــتخدم  ــكVم، وتس > ال ــب <= ــة باللع ــة مليئ ــيتحقق. الحلق ــذي س ــر ال ــلطان، ا&Wم الس
= الفصحــى  فيهــا لغــة مختلفــة عــن لغــة فاهيتــا المعتــادة، إذ هــي خليــط بــ�>
وكــة مــن دون مراجعــة  zSخطــاء النحويــة، المقصــودة أو المW&الركيكــة المليئــة با
 = > تعاملهــا مــع الفصحــى) وبــ�> لغويــة (فهــذا هــو المســتوى المتوقــع مــن ا&Wبلــة <=
جمــة الحرفيــة مــن العاميــة إk الفصحــى بقصــد الفكاهــة  zSالعاميــة الفاهيتيــة، أو ال
 kدول»)، أو ترجمــة عباراتهــا المألوفــة إ = » بــد&ً مــن «اليومــ�> = («هذيــن اليومــ�>
). وبطبيعــة الحــال، تلمــح هــذه الحلقــات ا&Wربــع  <kهــرو < <Qفصحــى مضحكــة (شــّه
> الثقافــة  > تشــكل مرجعــاً أساســياً <= z{ــ > الثمانينيــات، ال => <Qيهــان ونيلــ ــر �_ إk فوازي
يــة. فشــهرزاد تصــS> فيهــا شوشــو زادة وكارو كارو زادة. عربيــة هــذه الحلقات  <Sالجماه
 <Sطــور تعّلــم قواعــد اللغــة، غــ < = يكونــون <= ــر بأخطــاء ا&Wطفــال حــ�> ة، تذّك _Sمتعــ
أنهــا أيضــاً خاّصــة بهــا، الصــوت مدبلــج مــن قبــل رجــل أيضــاً، العبــارات مقتضبــة 
للغايــة، الصيغــة تتبــع غالبــاً قالبــاً متكــّرراً يعتمــد عــQ بنيــة فاعــل / فعــل / مفعــول، 
ّ بصيغــة الغائــب المذّكــر المفــرد، مهمــا كان الفاعــل والتyيــف  < الفعــل مــاٍض، مبــ}=
ــاً  > أو المضــارع، ومذّكــر حــ}z إن كان الفاعــل مؤنّث الVئــق، أي مــاٍض بمعــ}= المــا¼=
ــة نمــو  > حال ــدو <= ــا تب ــف. كارولين ــاً، والمفعــول يظــل مــن دون أل التعري أو مجموع
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اً منــذ حلقــة  <Sلــم تتطــور َمَلكتهــا اللغويــة كثــ (arrested development) موقــوف
> عــQ روح كارو زادة). أمــا لغــة  Ç{زّي النهــار ده» (كارو مــش خــاف، باربينــار عمــل پيــ»
ــا  ــال ســميك»، أو فيه ــة: «احتم ــكVم ا&Wبل شوشــو زادة، فصيغــة فصيحــة ســاخرة ل
> (اســتفهام فصيــح و&حقة  يــة المعولمــة «أ& تكونــ¥_ <Sالثقافــة الجماه kالتلميحــات إ
ة،  <Sفاهيتيــة) واحــدة مــن مقاصيف الرقبــة الكرداشــيانس». والتلميحــات «الوقحــة» كث
 = مــن «منــدوب العــّراف أبــو ا&Wرداف» إk زجرهــا الســلطان الــذي هجــر مرقدهمــا حــ�>
ــن كنــت  > تقــول هــذا، «أي zwــأ ــم)، ا&·ن ت ــدون تفخي ــت مســخوطة. «والVهــي» (ب كان
> حلقــة «بطــارخ»)،  ــارح، صيغــة نســمعها <= = امب » (كنــت فــ�> < ــ}= البارحــة وأنــت تبكت
 <Qا&·خــر تقــوم وتقولــ < > ال`يــر، مــا تهرشــيش برجِلــك، و<= zwابعــدي باتشــكك، وبــر»
ــن  ــا م ــل»، وفيه ــة دي = وحّت ــعرت�> ــوش ش ــا كان ــراش... م ــد الف ــل صه ــد أحتم ــم أع ل

الغمــزات ومــن «ا&لتبــاس النوعــي» المبّطــن مــا يســتذوقه مــن يتوّســمه... 

أمــا المثــال الثالــث فليــس صــادراً عــن مبدعــي أبلــة فاهيتــا بــل عــن أحــد مريديهــا 
> آن، الناتجــة عــن اتهــام  مــن جمهورهــا، رّداً عــQ الفضيحــة المأســوية والمضحكــة <=
> ســنختم بهــا هــذه الورقــة، فقــد  z{رهــاب، وهــي القضيــة الــ الدميــة بالعمالــة مــع ا&�
ــم  ــن شــهد فيل ــا كّل م > يفهمه z{ــ ــة ال ــا هــذه الصــورة المرّكب وضعــت عــQ صفحته
ــة  ــة الجاسوس ــل: قّص ــة كام = ومديح ــ�> ــود ياس ــة محم ــة» بطول ــود إk الهاوي «الصع
ــت أ�اراً  > باع z{ــ ــة) ال ــليم الحقيقي ــة س ــل إk هب > تحي z{ــ ــل (ال ــة كام ــة عبل المyي
> اســتقّلتها تعــود  z{تكتشــف أن الطائــرة الــ = &��ائيــل، والمشــهد الختامــي للفيلــم حــ�>
> يقولهــا محمــود  z{هــا المحتــوم، والجملــة المأثــورة الــ <Sمص kإ <kوبالتــا yمــ kبهــا إ
= «ده النيــل، وده الهــرم. هــي دي مــy يــا عبلــة»، وهــي ضمــن هــذه الجمــل  ياســ�>

ت إليهــا ســابقاً. > أ�_ z{يــة الــyالســينما الم < المأثــورة <=
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طة   اش ن ة ال ل ـ mainstream: أب ـ cult culture وال F ال GH ب
فــا  > مقدمــة الكتــاب الــذي أ�_ ة ســليمان، <= <Sومنــ <Êوليــد الحمامــ <Sحــد تعبــ Qعــ 
افات مــا بعــد ا&ســتعمار»،  _̀ عليــه، والــذي يتنــاول موضــوع «الثقافــة الشــعبية، اســت
> مــن النــوع الوضيــع ذي قيمــة محــدودة  فــإن «اعتبــار الثقافــة الشــعبية كإنتــاج ثقــا<=
ق ا&Wوســط وشــمال افريقيــا. فهــي ثقافــة منَتجــة من  _̀ > منطقــة الــ هــو حكــٌم شــائع <=
̀_ والتواصــل  عــVم ووســائل النــ أجــل جمهــوٍر واســٍع يســتهلكها، وهــي مرتبطــة با&�
 = <Sبــل تتمــ ، <ËVأســاس أنهــا ذات اتجــاه اســته Qيُنظــر إليهــا عــ <kالُمَعولمــة، فبالتــا
. فلذلــك، ينحــy الجــدال حــول قيمتهــا  = بالســطحية وا&فتقــار إk المضمــون المتــ�>
ة بمنــح القيمــة  <SخــW&الثقافــة الراقيــة»، حيــث تحظــى ا» = > ثنائيــة الــyاع بينهــا وبــ�> =>
وعــة تســتحق الدراســة، عــQ خــVف  _̀ ام والقابليــة عــQ أن تشــّكل حصيلــة م zSوا&حــ
 Qتجاريــة وأقــل قــدرًة عــ  Sتُعتــ < z{قــل حظــاً مــن التقديــر، والــW&الثقافــة الشــعبية ا
وعيــة  _̀ التعبــS> الفعــال مــن الثقافــة الراقيــة». فهــل مــن شــفيع يمنــح شــيئاً مــن الم

العلميــة للباحــث المهتــّم بأبلــة فاهيتــا، بــل المّتهــم با&هتمــام بهــا؟ 

 kورة تطــّرق البحــث العلمــي إ عــن �= يدافــع الكاتبــان المشــار إليهمــا ســابقاً 
> الفولكلــوري للفظــة  _wا zSوتخّطــي المفهــوم الــ الثقافــات الشــعبية المعــا�ة، 
عVنــات  «الثقافــة الشــعبية»، لــÌ> يشــمل كّل المنتجــات الثقافيــة الشــائعة، (مــن ا&�
ــراب أو «المهرجــان» وجيــل «أوكا وأورتيجــا»  إk الشــعر العامــّي مــروراً بموســيقى ال
ــخ. والســبب  > الشــارع إل z{ــ ــث يخــّص مــy)، وأفــVم الســبÌ> وغرافي إن كان الحدي
ــاً  ــه، غالب > أو خارج  wــر ــم الع > العال ــواء <= ــعبية، س ــات الش ــك أن دارª> الثقاف > ذل =>
ــة  ــول Stuart Hall ومدرس ــتوارت ه ــال س ــم أعم ــري لبحثه ــار نظ ــذون كإط ــا يّتخ م
> إنشــاء هــذا المجــال الجديــد للبحــث ا&Wكاديمــي، والــذي ُســّمي  برمنغهــام الرائــدة <=
 = ــ�> ــة ب ــQ العVق ــوء ع ــى الض ــث يُلق ــة (cultural studies)، حي ــات الثقافي بالدراس
 < z{المنتجــات الثقافيــة الشــعبية والمؤسســات الســلطوية وا&جتماعيــة وا&قتصاديــة ال
تحــدد وتقــرر مــاذا، ضمــن هــذه المنتجــات، هــو أهــٌل &Wن يصــS> جــزءاً مــن «الثقافــة 
> «التيــار العــام» (mainstream)، كمــا تحــّدد هــذه المؤسســات  الســائدة» ويـُـدرج <=
 (containment) «ا&حتــواء»  جدليــة  إطــار   < => ذلــك  كّل  التهميــش،  ه  <Sمصــ مــا 

 .(resistance) و«التصــدي» 
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وبالتــاk> يــرى الحمامــÊ> وســليمان أنــه «عنــد تطبيــق نمــوذج ســتوارت هــول، الــذي 
> ا&حتــواء والتصــدي، عــQ المنتجــات الثقافيــة الصــادرة عــن المنطقــة  َ z{حركــ = ّ <Sيمــ
العربيــة، يظهــر بشــكل جــQ> محــاو&ت الثقافــة المســيطرة &حتــواء الثقافــات 
ــوا  ــن عِمل ــّل الذي ــك أن ُج ــة». & ش ــات ثقافي ــا &Wيقون ــق تحويله ــن طري ــعبية ع الش
يــة تدخــل، ولــو  <Sأشــكال تعب Qعــ <kإطــار «الدراســات الثقافيــة» رّكــزوا بشــكل أّو < =>
> إطــار مــا يصطبــغ بصبغــة «المقاومــة»، وحســب ســتوارت هــول،  بشــكل بعيــد، <=
ــّكل  > تش z{ــ ــوى ال ــات والق ــات الفئ ــل إk تحالف ــا «تحي » بذاته < ــع}  ــة «ش ــإن لفظ ف
= هــي مــا يعنيــه لدينــا  = والمهّمشــ�> الطبقــات الشــعبية. فــإن ثقافــة المقموعــ�>
> مقابلهــا «ثقافــة كتلــة الســلطة»، مــا  > تجــد <= z{مفهــوم الثقافــة الشــعبية»، تلــك الــ
طــار الماركــ¥> /  يجعــل الثقافــة الشــعبية حلبــة ا&رتضــاء والمقاومــة. ففــي هــذا ا&�
ــة  ــراً: إk أي مــدى يمكــن إدخــال ظاهــرة يوتيوبي ــا الســؤال حائ ، يبقــى لن < الغرامــ¥_
ة  ّ  Sإطــار «ثقافــة المقاومــة» المعــ < يونيــة وإعVنيــة كأبلــة فاهيتــا <= = <Sوفيســبوكية وتلف
ــة  > هــذه الخان ــا <= ــل إقحامه عــن الطبقــات أو المجموعــات المقموعــة المهّمشــة، ب
 < z{ــ > هــي بــV شــك غــS> مناســبة؟ هــل الصبغــة «المقاوماتيــة» وحدهــا هــي ال z{ــ ال

ــة؟  ــة الدراســة مــن منظــور الدراســات الثقافي عي ــح �_ تمن

نــت  zSــا، عروســة ا&ن ــة فاهيت ــد مــن التأمــل. فأبل ــك، إk المزي ا&Wمــر يدعــو، مــع ذل
ة الويبــة»، حســب عبارتهــا (وهــي غمــزة طريفــة تشــS> مــن  <Sي و«مليونــyالمــ
ــدت  ) وج = ــ�> ــاق  المليون ــذي ف ــبوك، ال ــع فيس ــQ موق ــا ع ــدد تابعيه ــا إk ع خVله
= اتّهمهــا  ، حــ�> < > الشــتاء المــا¼= عVمــي بشــكل غــS> متوّقــع <= نفســها تحــت المجهــر ا&�
ــة، المدعــو أحمــد ســبايدر،  ــوات الفضائي ــرة عــQ القن ــة المؤام أحــد مرّوجــي نظري
 kإ = ــة، مــن ا&�خــوان المســلم�> ــة وا&Wجنبي ّ الجهــات الداخلي z{ــة لحســاب شــ بالعمال
ــة/ ــه هــذه الدمي ــل، بعــد أن قــام بـ«فــّك شــفرة» إعــVن تجــاري ظهــرت في إ�ائي

الشــخصية الفكاهيــة. والجديــر بالذكــر أن اّدعــاء «فــّك شــفرة» المنتجــات الثقافيــة، 
ض بُعدهــا التــام عــن الرســائل السياســية أو ا&Wيديولوجيــة، صــار تّيــاراً رائجــاً  zSالمفــ
 = يــن، مــن ســامح أبــو العرايــس إk أحمــد ســبايدر مــروراً بمجهولــ�> <Sذا مريديــن كث
ــS_ عــQ أســمائهم عــQ شــبكات التواصــل كإســVم البحــراوي. بعضهــم حظــي  يُع
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عVميــة، كمقــا&ت منشــورة أو  > المنظومــة ا&� ف بهــا <= zSبمســاحة محــدودة ولكــن معــ
> برامــج مبثوثــة عــQ الهــواء، وآخــرون يكتفــون بعــرض نظرياتهــم  دعــوات للمشــاركة <=
اً،  <Sي» لمــا & يحتــاج تفســ <Sنــت. ويبقــى أن هــذا الميــل «التفســ zSن الهاذيــة عــQ ا&�
وهــذا البحــث الــدؤوب عــن نوايــا مبّطنــة، ينــّم عــن صعوبــة اســتيعاب فئــات مــن 
ــّم عــن رفــض،  ــة» والعبــث، كمــا ين الجمهــور المــyي ا&Wوســع لمفهــوم «المجاني
، لفكــرة أن عمــVً مــا يمكــن أن &  < > بعــض ا&Wحيــان إk تخــوم الهــوس المــر¼= يصــل <=
طــVق، وأن & يكــون هادفــاً، ســواء  > ا&� يحمــل معــ}= أوحــد، بــل أن & يحمــل معــ}= <=

 . < ــ}  > أو التخري z>VخــW&بالمعــ}= ا

عــVن (وليــس فــّك شــفرته)، يجــب أن نقــف لحظــًة  ولكــن قبــل ا&نتقــال إk تحليــل ا&�
 mainstream مفهــوم الـــ < > مفهــوم الثقافــة الشــعبية و<= => = = أساســيت�> عــQ نقطتــ�>

وطريقــة اســتخدام هــذه العبــارة الشــائعة. 

> الُعــرف ا&Wكاديمــي إذا بحثنــا عــن معــ}= عبــارة  قــد نقــوم بجريمــة شــنعاء <=
mainstream عــQ موقــع ويكيبيديــا؛ ولكــن نظــراً لكــون ويكيبيديــا خــS> مثــال 
 z{شــ < ــه، لكــون الموقــع يعكــس «الفكــر الســائد» <= > حــّد ذات يم» <= zSلـ«المايــن ســ
 = الموضوعــات، وذلــك لدرجــة أن المقــا&ت & توقيــع لهــا و& ذكــر &Wســماء المســاهم�>
 mainstream تحريرهــا، فربمــا كان إذن مــن المفيــد أن نعــرف مــا هــو موقــف الـــ < =>

:mainstreamمــن الـــ

Mainstream is the common current thought of the majority. It includes all 
popular culture and media culture, typically disseminated by mass media. 
The opposite of the mainstream are subcultures, countercultures and cult 
followings. It is often used as a pejorative term by subcultures who view 
ostensibly mainstream culture as not only exclusive but artistically and 
aesthetically inferior.  
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) عبــارة تطلــق عــQ الفكــر الراهــن  ــاً ، حرفي يم (التيــار الرئيــ¥> zSترجمــة: المايــن ســ
عVميــة،  يــة. فهــو يشــمل كّل الثقافــات الشــعبية وا&� _SكW&عــن موقــف ا ّ  Sالمعــ
ــة»،  يم هــي «الثقافــات التحتي zSم. وعكــس المايــن ســVعــ هــا وســائل ا&� _̀ > تن z{ــ ال
 = = المتحّمســ�> و«الثقافــات البديلــة»، وتلــك الخاّصــة بمجموعــة محــدودة مــن التابعــ�>
> مــن ِقَبــل  اً مــا يُســتخدم بمعــ}= ســل}  <Sيم» كثــ zSلحركــة مــا. ومفهــوم «المايــن ســ
> الثقافــة الوســطية المســيطرة وســيلًة لتهميــش  > تــرى <= z{الثقافــات التحتيــة، الــ
ــار الرئيــ¥> وركاكتهــا مــن  الثقافــات ا&Wخــرى ونبذهــا، إضافــة إk ضعــف ثقافــة التي

ــة. ــة والجمالي = الفني ــ�> الناحيت

يم» وعVقتــه بـ«الثقافات الشــعبية»  zSالماين ســ» Qمــن الواضــح إذن أن التعريــف عــ
 pop و popular culture = ــ�> ــا ب = م <Sــ ــّد مــن التمي > ا&Wســاس & ب ــه <= ــٌر شــائك، وأن أم
> أصلهــا اختصــاراً لــWVوk، فقــد أصبحــت  culture، وإن كانــت اللفظــة الثانيــة <=
عVمــي وبالبعــد  تحيــل لفظــة pop culture إk منتجــاٍت ثقافيــة مرتبطــة بالتوزيــع ا&�
ــاً  ــة تمام ــة مختلف ــات ثقافي ــل إk منتج ــة mainstream تحي ــك لفظ ــاري. وكذل التج
يم»، ســواٌء  zSكّل أشــكال «المايــن ســ = ك بــ�> zSحســب المنظــور: القاســم المشــ Qعــ
، كالمدرســة  < zwالصعيــد المؤّسســا Qف بهــا عــ zSأكانــت تابعــًة للثقافــة الراقيــة المعــ
ــائدة،  ــعبية الس ــة الش ــة للثقاف ــة، أو تابع ــد الفني ــف والمعاه ــات والمتاح والجامع
 Qــ ــة ع ــاً والحاصل ــة تجاري ــات الناجح ــات وكل المنتج ̀حي ــVم والم > وا&Wف =wــا كا&Wغ
ــة» أو  ك هــو خلّوهــا مــن عنــy «الثوري zSــة واســعة، القاســم المشــ ــة إعVمي تغطي
> الطليعــي المفــرط، الــذي يجعلهــا  _wالمســاس بالمســّلمات أو الطابــع الحــدا yعنــ
تنغلــق عــQ فهــم الجمهــور ا&Wعظــم – وهــذا مــع أن مثــل هــذا العنــy قــد يكــون 
ــث  ــن حي ــة م وعي _̀ ــه م ــد يعطي > ا&Wول، وق ــا<= ــج الثق ــور المنت ــد ظه ــداً عن متواج
بداعيــة، ثــم يتــّم هضــم هــذا العنــy الطليعــي أو الشــاّذ المكــّون لــه،  قيمتــه ا&�
ــواء»  > إطــار «ا&حت ــُة التقبــل والهضــم <= ــدأ عملي > الثقافــة الســائدة، فتب وإدراجــه <=

ــه ســتوارت هــول.  ــذي أشــار إلي (containment) ال

 ،« < ــع}  > «ش ــا<= ــج ثق ــذب منت ــال لتذب ــS> مث ــا بخ ــا تمّدن ــة فاهيت ــرة أبل وأرى أن ظاه
> الـــ subcuture والـــ cult following مــن جهــة،  َ z{ضفــ = بمعــ}= عــدم أكاديميتــه، بــ�>
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قــًة لعــادات الفكاهة  zSمــن جهــة أخــرى. فقــد بــدأت أبلــة فاهيتا مخ mainstream والـــ
= الـــ cult following وا&نخــراط  المyيــة ولكنهــا تقــف اليــوم عــQ خــّط التمــاس بــ�>
ــة  ــدأ بأزم ــد ب > الـــmainstream pop culture، وإن كان هــذا ا&نخــراط التدريجــي ق =>
> لغتهــا  => « < zwعجيبــة، هــي فضيحــة «فــّك الشــفرة» مــن قبــل أحمــد ســبايدر، «العنكبــو
ــٌة  ــا مفارق ــن فيه ــة، وتكم ــهرة العالمي ــا إk الش > أوصلته z{ــ ــة ال ــي ا&Wزم ــة، وه الطريف
ــن  ــد م ــس - أن تزي ــا أو- بالعك > عليه =Êــ ــن أن تق ــن الممك ــًة م ــت أزم ــة، إذ كان لطيف
> أقّدمهــا هــي أن مزحــًة  z{شــعبيتها ومرئيتهــا، وهــذا بالفعــل مــا حــدث. الفرضيــة الــ
طريفــة & قصــد معينــاً وراءهــا، أي إبــداع دميــة تســخر بشــكل ظريــف مــن ربــة البيــت 
المyيــة مــن جيــل أّمهــات الطبقــة الوســطى القاهريــة، تحولــت تدريجيــا إk أيقونــة 
، بينمــا اكتســبت  <QصــW&ض ا zSســاخرة يعرفهــا الجميــع، خــارج نطــاق جمهورهــا المفــ
ــة  ــّر الحلقــات، وصــار لهــا تاريــخ وتفاصيــل حياتي ــة عمقــاً عــQ م شــخصيتها الخيالي
 Qنــت، الــذي ربمــا لــم يكــن متوقعــاً، حــّث مبدعيهــا ع zSن غنيــة. وهــذا النجــاح عــQ ا&�
> تفــ` ذيــوع صيــت ا&Wبلــة تزاُمــن  z{ســباب الــW&تطويــر شــخصية أبلــة فاهيتــا. ومــن ا
 kد منــذ 2011، فأضافــت إVهــزت البــ < z{حــداث السياســية الــW&انتشــار ســمعتها مــع ا
ــا، ثــم  ــد أّول ظهــور له ــاً عن ــاً تمام ــة عنــyاً مــن الســخرية السياســية كان غائب الدمي

> أيار/مايــو 2012.  ــان الجولــة ا&Wوk لVنتخابــات الرئاســية <= تنامــى، ووصــل أوجــه إبّ

> أذيعــت  z{ــ =ت بمضمــون ســياª> هــي «بطــارخ»، ال <Sتمــ < z{ــ ومــن أكــS_ الحلقــات ال
ــاد، هــذه المــرة  ــدأ الحلقــة بصــوت التلفزيــون المعت قبــل الجولــة ا&Wوk بقليــل. تب
 < يــة ومثــال «الكيتــش» ا&WعــQ، ناديــة الجنــدي، <= <Sإحــدى أيقونــات الثقافــة الجماه
يريــن وا&Wعــداء  _̀ > تــذود فيهــا عــن الوطــن وتقهــر ال z{أدوارهــا البطوليــة الــ kغمــزة إ
ــVل  ــادر ج ــاب» (ن ره ــم «ا&� ــن فيل ــوذ م ــهد مأخ ــيس، فالمش = والجواس ــ�> رهابي وا&�
ــي  ــوة ناســفة) يضف ــاء عب ــم إخف ــث ت ــب عــQ البطــارخ (حي = الغري <Sــ ك zS1989)، وال
ــد  ــا: «أكي ــة كعادته ــا وقح ــة فاهيت ــدو أبل ــة. تب ــQ البداي ــاخرة ع ــة وس ــة عبثي لمس
ــارات المألوفــة)،  ــٌب مضحــك للعب وحشــتك؟ جيــت عــQ بالــك قلــت أكلمــك»، (قل
> عــن شــجارات عائليــة وأحقــاد موروثــة، قبــل  Wwحديــث نســا kثــم ينتقــل الحديــث إ
، ســباق ا&نتخابــات الرئاســية) فتفّنــد ا&Wبلــة  < التطــّرق إk السياســة (الســباق هالكــ}=
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ــانت  ــن س ــدة (م ــy الجدي ــن م ــا م ــا أوديت ــواk> لصديقته ــQ الت = ع ــابق�> كّل المتس
ــوف إذ  ــتحق الوق ــة تس ــة كوميدي ــا قم ــّد ذاته > ح ــارة <= ــذه العب ــة). ه ــا وعارف فاتيم
ــاء طبقــي  يحــاء بانتم ــك ا&� ــع الغريــب للصيغــة وكذل > أذن المتلقــي الطاب ــط <= يختل
ــدان  ــة (مي ــدة الراقي ــy الجدي ــاء م ــود إk أحي ، يع = ــ�> = المرأت ــ�> ك ب zSــ > مش ــا<= وثق
> ا&·خــر) بــل  ســانت فاتيمــا). المرشــحون & يُذكــرون با&ســم (إ& حمديــن صباحــي <=
ــل)  ــذي صــار «مــن دور» (جي بتلميحــات ســاخرة: ســيادة الســفS> عمــرو مــوª، ال
چونڤييــف وأكــS  بكتــS> م التحــدي (كان شــعار حملتــه «قــد التحــّدي»)، و«القبطــان 
ــت  > (إيچيب =wــد ان الم <Sــ ــراً للط ــVً وزي ــل طوي ــذي عم ــفيق، ال ــد ش ــو أحم ــق» ه فري
» وتلميــح ســاخر إk المرشــح محمــد مــرª> الملقــب  = ــر)، ثــم «ا&�خــوان المســّن�> إي
طــار ا&حتياطــي) الــذي تصفــه بالـــ «مفــ¥> خالــص» (مثقــوب، نائــم)،  = (ا&� ســت�  با&�
̀_ انتخابــه بـ«تربونــات  ثــم «الدكتــور» أي عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، الــذي قــد يبــ

ــُكّم» أي زّي إســVمي متفتــح خــاص بفتيــات الطبقــة المتوســطة.     ــا بـ وكارين

عــة السياســية بشــكل &فــت حــ}z صيــف 2013، عــQ تغريــدات الدميــة  = =Sواســتمرت ال
ــاً مــا عــدا بعــض التلميحــات، مــن  ــكاد ينعــدم تمامــاً حالي خصوصــاً، ثــم خــّف وي
دون أن يكــون موقــف الدميــة مــن ا&Wوضــاع السياســية واضحــاً أو ثابتــاً. وربمــا تجــرأت 
= يكــون موقفهــا شــبه  ا&Wبلــة عــQ التعليــق الســياª> بأســلوبها الخــاّص، فقــط حــ�>
ة  > هــذه التغريــدة المنشــورة مبــا�_ توافقــي لــدى الــرأي العــام المــyي، كمــا ورد <=
 Qــة عــ ــّوات المســلحة المyي > شــّنتها الق z{ــ ــة ال ــة للغــارة الجوي كي <Sــة أم بعــد إدان

ليبيــا رّداً عــQ ذبــح مواطنيهــا. 
(تغريدة 19/02/2015)
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ــن  ــتقVلية ع ــاً واس ــا عمق ــة فاهيت ــخصية أبل ــا زادت ش ــه كلم ــة أن ــر بالمVحظ والجدي
. أضــف إk ذلــك،  <ªالصعيــد الســيا Qمبدَعْيهــا، صعــب أن تكــون لســاناً لحالهمــا عــ
> المرحلــة الراهنــة، يجعل اتخاذ  أن ا&ســتقطاب البالــغ للســاحة السياســية المyيــة <=
المواقــف أمــراً ذا عواقــب، عــQ صعيــد الحفــاظ عــQ أوســع أرضيــة من المشــاهدين، 
= كان مــن الممكــن  = 2011 و2013، حــ�> ــ�> ــه ا&Wوضــاع ب ــا كانــت علي ــاً لم وذلــك خVف
 Qالدميــة عــن آراء يشــاركها فيهــا معظــم الجمهــور المســتهدف. مثــا&ً عــ ّ  Sأن تعــ
> تبــدأ بنحيــب ا&Wبلــة وبنتهــا،  z{ذلــك أغنيــة «معليــش يــا كارولينــا هــم اربــع ســنينا» الــ
ــار  ــاح للخي ــة ا&Wوk، وعــدم ا&رتي ــج الجول ــرة بعــد نتائ ــة أمــل مري ّ عــن خيب  Sوتعــ
 <ªــل «الفلــول»، حســب المعجــم الســيا = مرّشــح يمّث ــ�> = ب ــ�> وك أمــام الناخب zSالمــ
. فقــد ســبقت ا&Wغنيــة  <ªمحمــد مــر < => Vمي متمّثــVســ الــذي فــرض نفســه، والتيــار ا&�

فــوزه بأيــام:

 = <Sــ ــكر مم . ش = ــ�> ــش خايف ــم م ، هناخده = ــن�> ــع س ــا أرب = هم ــ�> ــا كرول ــش ي «معلي
للســيد الرئيــس القــادم ع ا&بتســامة الحلــوة الــQ> رســمها عــQ وش كّل مــyي مــن 
ــه  ــرª> يVقي ــي ع الك ــا ييج ــوم م ــاء ½ ي . وإن ش <ªــر ــد ع الك ــا يقع ــ}z م ــل ح قب
ــذه  > ه ــتعان». و<= ــق والمس ــام. و½ الموف ــد المق ــQ ق ــو ع ــد حل ــه ومتنج كابيتوني
، ومــن ا&ستســVم المقــرون  <ªالكلمــات الســاخرة نــوع مــن الــوداع للنشــاط الســيا
 < z{ــ ة ال = <Sــ ة الوج zSــ > الف ــا <= ــية. أم ــة الرئاس ــد المهل ــا بع ــال إk م ــق ا&·م ــاء تحقي بإرج
تَلــت، فظلــت التلميحــات السياســية مســتمرّة وانحــازت ا&Wبلــة، كمعظــم المنتجــات 
 < عــVم، إk معــار¼= الثقافيــة الصــادرة عــن ا&Wوســاط المدنيــة المنتميــة إk محيــط ا&�
ــج باســم  > برنام > مشــاركتها <= ــّدى <= ــا يتب » كم < =wمي- ا&�خــواVــ س ــد «ا&� الحكــم الجدي

ــذاك.  يوســف آن

> لغتهــا) وإk مؤيّديــه  شــارات إk الرئيــس الجديــد («البعيــد» <= ومــع ذلــك، كانــت ا&�
> أتاحــت  z{قــاوي، الــ _̀ نــادرًة، مــع ذكــر خــاص لمســاعدة محمــد مــرª> باكينــام ال
ــا  ــت عليه ــكVم، («باكينام > ال ــب <= ــQ اللع ــة ع ــة قائم ــداع نكت ــة إب ــة فرص للعروس
حيطــة»). أمــا بعــد أحــداث صيــف ســنة 2013، فقــد عــادت ا&Wبلــة إk اهتماماتهــا 
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ليــة وتلــك المتعلقــة بالموضــة والعنايــة بمظهرهــا، وهــي مرحلــة تّوجــت بأغنيــة  = =Sالم
> تجّلياتــه  ة عــن نزعــة انطوائيــة ورافضــة للجماعــي (<= ّ  Sالمعــ ،« < _ªمــا يســتهلو»
= مبدعــي العروســة وجمهورهــا،  ك بــ�> zSالسياســية)، هــي مــن دون شــّك قاســم مشــ

ــار الســائد...  > التي ــا <= ــا أن «العــودة إk التفاهــة» قــد تكــون ثمــن انخراطه كم
 

ة ي م ال ع زة إJ ال ف ق ون» وال وداف ــة «ف أزم
> شــخصية  عVنــات نقطــة تحــول <= > عالــم ا&� نســتطيع أن نعتــS  لحظــة ا&نطVقــة <=
ــون  > كان ــع <= ــذي أذي ــون ال ــة فوداف ك ــور إعــVن �_ ــا ظه ــا. المقصــود هن ــة فاهيت أبل
ــا  ــا بعــد دعوته ــة فاهيت ــة &Wبل ــزة نوعي > قف =wــا ــذي شــّكل ث ا&Wول/ ديســمS  2013، وال
> شــهر نيســان/إبريل 2013، وهــو  > برنامــج باســم يوســف <= => <Sلتقديــم إســكتش قصــ

رهــاب. ظهــور أوصلهــا إk العالميــة كدميــة متهمــة با&�

 mainstream والـــ cult following الـــ = بصفــة عامــة، فــإن أحد المعايــS> الفاصلة بــ�>
̀_ والوســائل المســتخدمة لVنتشــار. فقــد شــّكل هــذان  pop culture هــو وســيط النــ
 Qي عــyبلــة، مــن حيــث انتقالهــا مــن مرحلــة ا&عتمــاد الحــWVالحدثــان نقلــة نوعيــة ل
 < => < z{ــ ــدات  tweeter (التوي ) وصفحــة الفيســبوك وتغري <QصــW&ــوب (الوســيط ا يوتي
لغــة أبلــة فاهيتــا) وهمــا وســيطان إضافيــان ظهــرا &حقــاً، إk ظهورهــا عــQ شاشــة 
> إعــVن  ــم <= ة، ث zSــ > هــذه الف ــة <= > برنامــج كان ذا شــعبية مهول ــًة <= ــون، ضيف التلفزي
> إطــار  تجــاري منشــور أصــVً عــQ يوتيــوب فقــط، ثــم أذيــع عــQ التليفزيــون أيضــاً <=
ــة  ــة تجاري ك ــاً رهــان �_ > ضمني ــا يعــ}= ــة، م ــة الدولي عVمي ــة ا&� «الفضيحــة» والتغطي
حريصــة عــQ مصالحهــا، عــQ إمكانيــة تحويــل أبلــة فاهيتــا إk أيقونــة شــعبية، تؤّمــن 
ــا  ــة فاهيت ــرة «دراويــش» أبل ــة المنتــج والخدمــة لــدى جمهــور أوســع مــن دائ جاذبي
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كــة لرمضــان  _̀ > إعــVن ال ، الــذي يظهــر <= <Ìشــأنها شــأن حزلقــوم أحمــد مــ ، = ا&Wصليــ�>
> تلــت  z{ميــة الــVع كــة عــن الصــدى والتغطيــة ا&� _̀ > ذلــك بــر¼= ال 2014، كمــا يــ¥_
ــون والمجــVت  ــوات التليفزي ــم عــQ قن عــVن عــQ شــبكات التواصــل، ث انتشــار ا&�

.(gained media) ذاعــة �Vاء وقــت ل والمواقــع، مــن دون أن تتكّبــد مصاريــف �_

> اللواحــق) لــكّل مــن  عــVن (انظــر إk النــص <= > هــذا ا&� ء يبــدو غامضــاً <= < _ª &
تعــّود عــQ إسكتشــات أبلــة فاهيتــا. ربمــا كان ا&Wمــر الVفــت الوحيــد فيــه المفارقــة 
ــن المشــاهدين،  ــدد م ــS  ع ــاً إk أك ــه فرضي ــVن، الموّج ع ــوم ا&� = مفه ــ�> البســيطة ب
عــVن، بحيــث & يستســيغه تمامــاً إ& مــن شــاَهد  �Vل < zwوالجانــب المرجعــي الــذا

ــا.  ــة فاهيت ــابقة &Wبل ــات الس الحلق
 

شــارة إk المــول وكVب الحراســة كنذيــر بتفّجــر  ّ̀ ا&� ومــع ذلــك ظهــرت أصــواٌت تفــ
 Qعــ < z{أحــد المراكــز التجاريــة، وظهــر مــن اســتغرب زينــة الكريســماس الــ < قنبلــة <=
ــة بالفعــل، وأراد أن يعزوهــا إk عVمــة «رابعــة»، وأن  ــة فاهيتي ــار، وهــي جزئي الصب
 kــل، إ ــدف إk إ�ائي ــرأه ته ــذي تق ــاب ال ــVف الكت ــQ غ ــرة ع ــت» الظاه ــة «بن كلم
ــات  ــن جه ــادرة ع ــات ص ــذه الهجم ــل ه ــون مث ــن ك ــرى. ولك ــخافات أخ ــب س جان
 Qــال أعــ ــق عكاشــة (كمث ــال توفي » وأمث = ــ�> ــاة «الفراع ــول» وقن محســوبة عــQ «الفل
> «مــّد صVحيــة» أبلــة فاهيتــا  لمرّوجــي النظريــات المؤامرتيــة الهاذيــة)، ربمــا ســاهم <=
> تجلياتــه ا&ســتخباراتية الجنونيــة،  كعمــل مســتقّل جــريء، يقــاوم الفكــر الســائد <=

ــج تجــاري.   ن اســمها بمنَت zSوإن اقــ

ــاول  = تح ــ�> ــاء، ح ــا للبق ــة فاهيت ــة لغ > قابلي ــن <= ــو يكم ــي فه ــؤال الحقيق ــا الس  أم
= القدمــاء. فهــل يمكــن  ــ�> = بهــا، والحفــاظ عــQ المعجب ــ�> أن توّســع قاعــدة المعجب
ــك،  ــع ذل ــا يمن ــا م > غرابته ي، أم هــل <= <Sمســتوى جماهــ Qــا أن تُستســاغ عــ للغته
 Qــ ــذات ع ــة بال ــا مبني ــة، &Wنه ــة مماثل ات مريض <Sــ ــع لتفس ــز &Wن تخض ــا يحّف ــل م ب
> بالبلــدي با&Wنثــوي بالمرجعــي، أو &Wن فيهــا مــا يســتعÊ> عــQ الفهــم؟  خلــط العبــ}_
ــق  ــوازن دقي ــQ ت ــة ع ــة، القائم ــا» ا&Wصلي ــات «وقاحته ــة مقّوم ــ¥ الدمي ــل تن أو ه
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ــادم،  ــم المتق ــية، ذات المعج ــدارس الفرنس ــة الم ــة (خريج ــا� الطبقي = العن ــ�> ب
والعبــارات ا&Wنثويــة العائــدة إk عــy الخمســينات) والعنــا� المعــا�ة (المعجــم 
الخــاص بالتكنولوجيــا الحديثــة) والعنــا� الفكاهيــة اللغويــة البحتــة (الصيــغ 
ــاور،  ــاً & تتج ــائعة غالب ــات ش = كلم ــ�> ــادم ب ــران الص ــود أو الَق ــن المعه ــاذة ع الش
ة نســبياً. مــن  zSم) و«فلفــل» التلميحــات الجنســية المســتVالــك < إضافــًة إk اللعــب <=
الصعــب للمســتمع غــS> المــyي أن يــدرك لمــاذا يجــوز أن تُعتــS  عبــارة مــن بــاب 
ــاء اســم  > إضافــة ت => ّ̀ ــ ــة: هــل ال ــًة للعبقري » متاخم <Qشــّوحي تشــويحتك وشــّه»
> اســتعمال المفعــول المطلــق؟  المــرّة والضمــS> إk مصــدر «تشــويح»؟ هــل يكمــن <=
ل  = =Sث؟ المؤّكــد أنــه ليــس هنــاك ربــة مــVنثــوي للكلمــات الثــW&الطابــع ا < هــل نجــده <=
ــّوحي  ــت «ش ــة، أن قال ــة المyي ــخ ا&Wم ــّر تاري ــQ م ــا، ع ــبق له ــدة س ــة واح مyي
ــديدة  ــد ش > آن واح ــي <= ــاّذة وه ــارة الش > العب zwــأ ــك، ت ــع ذل ــا، وم ــويحتك» لبنته تش
ــة،  ــات الدقيق اع zSــن ا&خ ــا م ه <Sــا وغ ــة، وفيه ــاطة والطبيعي ــديدة البس ــة وش الغراب

ــة.  ــة» الخاصــة با&Wبل ــن «الخلطــة ال`ي ء م < _ª يكمــن

> منهــا المزيــد  zwبلــة فاهيتــا، هــو أن تظــّل كمــا هــي، وأن يــأW& مــا يمكــن أن نتمنــاه <Sخــ
> مــن  z{و«إنــ « < مــن التعابــS> العبثيــة مــن قبيــل «باروكتــك قدمــت» و«رخامــه بيعجبــ}=
 Qطــول عمــره حريــص»، و»جيــت عــ <kســانت فاتيمــا وعارفــة» و«المرحــوم يخليهــو
تــك ولــم أجــدك»؛ أن تســتطيع أن تلحــق بالتيــار العــام،   Sبالــك قلــت أكلمــك» و«ڤاي
ة، &Wن  <Sــ ــا ا&Wخ > أغنيته ــا ورد <= ــاس» كم ــس الن ــو عك ــه «ول ــS> في ــك أن تس ــع ذل وم
كّل مــن يريــدون أن «يحَتُووهــا»، بمعــ}= «الســتوارت هــول» (بألــف &م التعريــف)، 

  .« < _ªفهــم حتمــاً «مــا يســتهلو
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ا ه ي ار إل ش م ــات ال ش ت ك س UVوص ا ص ق: ن واح ل

ارب ة اV[ن اري ط 1- ب
 - آلو؟
 - أيوه

> البطارية وا&نارب. قامت ايه طالعة هيا خدت ايه  - ما كملتلكيش بقى الQ> حصل <=
> البطارية فوق السطوح.  الخسة تحت باطها يا سوسو وقالت إيه أطلع اأكل ا&نارب <=

 < > البطارية قام ا&Wنروب مشمش ناطيط [ناطط] <= قامت طالعة بتفتح يا حبيبة قل} 
وّشها هابشها وخد الخسة من تحت باطها وجاري إيه؟ ع السVلم. قامت هي تتلخفن 
> إيه دحرج دحرج دحرج دحرج  > مكعبلها هي يا عي}= =wتلحقه وبتجري قام ا&نروب التا

 = > المنور زي ما تقوk> كده الخّضة خدتها. قام إيه وا&نارب كانوا قايم�> وخبطت <=
 جري جري جري جري. 

 - آه
. كويس؟ لقت مشمش إيه نازل بالخسة. قالت إيه يادي  <S؟ عب = > طلعة م�> => -

 ، <¼Vإيه مشمش بس خرج كده وخ < الحوسة. إيه الQ> خّرج مشمش؟ افتكرت يا عي}=
ما بتعرفش بقى الQ> حصل لسوسو. قامت طالعة لقت إيه ا&نارب كلها محصلة 

> المنور. قامت  > راقدة ايه وخابطة <= مشمش ع السلم، قامت ايه &قية سوسو يا عي}=
 < =wشيلو . < =wمش قادرة إيه؟ مش قادرة. شيلو ، <Sتفوقها تفوقها قالت لها إيه يا عب

؟ الدكتور سامي.  = = قال إيه ف طلعة م�> . قاموا إيه واخدينها نازل�> < =wإيه؟ شيلو
قاللها إيه ده عبS> الQ> حصل لطانط سوسو وكده قالت له قامت بقى حكيتله قصة 

يه الفخذ ا&Wي`  > ا&� الخسة ومشمش وكده. قاموا واخدينها، بيقوللك ك` مضعف <=
> الفخذ ا&Wيمن وحوسة حوسة! فقاموا بقى قالوk> ايه نكلمك عشان تلحقي  والتصاق <=

 بقى تيجي تنجديها. 
 - مممم

> بقى عايزين المرهم كويس؟ انا بقى الكسور دي مراهم. مراهم مراهم  z{فدلوق -
 . <Sالمرهم وعايزين بقى حد يقعد مع عب < z{مراهم. دحنا عايزين دلوق 

 - مممم
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 - بس. فقلت بقى اكلمك علشان تعمQ> إيه بقى، إسعافاتك
 - إن شاء ½

> إيه، تعبانة؟  z{إن - 
 - شوية

؟  < z{كمان وقع < z{ان < =wمالك؟ لتكو - 
 - &. [غS> مفهوم]

؟؟ داحنا نجيلك. & بقى أنا اقوللك، أجيب سوسو، نشيل  < z{إيه؟ & تيجي إيه دان -
> عندك إيه  z{طب قوليلنا إن < z{مع بعض. ان = سوسو ونجيلك. و نمرض بقى ا&تن�>

> مفّيصة خالص  z{تعبانة؟ ان < z{نجيبلك مرهم؟ & ان 
 - … سوسو...

 - إيه؟ هبوط؟ ليه كده؟ 
 - موفاجئ [مفاجئ]

. أكيد عشان سوسو. أكيد زعVنة عQ سوسو.  < z{إيه؟ موفاجئ [مفاجئ]؟ & أكيد زعل 
 - … قوي…

> عQ مشمش. إيه؟ z{زعل < =wأكيد طبعا سوسو. و& تكو & - 
 - عQ سوسو

> هتيجي؟  z{طب انا بقى هنجيب سوسو ونجيلك و& ان - 
> انتظاركم  - طب <=

> تيجي؟ z{طب إحنا نيجي و& ان - 
 - آه أنا اجيلكم

> المرهم؟  > هتقدري؟ طب عارفة العنوان؟ بلوك سوسو ممم؟ هتجي}  z{طب ان - 
 - أيوه

 - طيب، هتيجي لوحدك؟
 - مع السVمة
- مع السVمة
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ا ت ي اه ة ف ل 2- أب
؟ آلو؟ < =wآلو؟ آلو؟ أيوه يا أبلة فايزة سامعا -

ك- ماما
- آلو أبلة فايزة؟

[صوت الضغط عQ أزرار الهاتف المحمول] 
ك- بودي؟ ماما؟

> يــا حبيبــة قلــب مامــا. آلــو؟ أيــوه يــا أبلــة فايــزة. مــش عارفــة الويّبــة قطعــت.  =wثــوا -
> بقــى، الفاهيتــا. هتعمــQ> ا&ول لحمــة  ، آه، مــا كملتلكيــ¥_ < z{آه كــده أســهل يــا حبيبــ

و& كوكــو؟ آه، أتاريكــو بتحبــوا اللحمــة و& الكوكــو؟ 
ك-ماما

ــا  ــا ي ــدرة آه، زي مامته > الص ــ}  ــو! تح ــا سوس ــة؟ ي ــدر و& الورك > الص ــ}  ــو. تح - كوك
ــا. آه ــا وتتبليه ــو. تجيبيه سوس

ك- ماما
> يا أبلة فايزة. إيه يا حبيبة ماما؟ إيه يا روح ماما؟ دانا باكلم أبلة سوسو.  =wثوا -

ك- تلفزيون
ــا أبلــة فايــزة!  ــا مامــا. أيــوه ي > عــQ التليفزيونــة، آه ي z{ــا حبيبــ > اتفرجــي ي z{آه حبيبــ -

ــا حبيبــة مامــا… ــا أبلــة فايــزة، كارولينــا آه ي معليــش ي
ك- ماما

 <Qهتعمــ < z{الكوكــو، انــ < > بتلعــب. المهــم يــا أبلــة فايــزة تجيــ}  z{كارولينــا يــا حبيبــ -
ــى  ــQ> بق ــورك؟ آه تعم ــوا ال ــو بتحب ــدر]؟ ورك؟ آه أتاريك ــدي [ص ــة و& ص ــه، ورك إي
ــم. آه،  ــة. آه. تنقعيه ــة وبالملح ــليها بالدقيق ــزة تغس ــة فاي ــا أبل ــورك، آه. تجيبيه ال

ــتيكة؟  ــتالة؟ آه، بVس ــق كريس ــدك طب عن
ك- آلو؟

- & تنقعيهم، المهم تنقعيهم
ك- آلو؟

- انقعيهم آه، وبعدين تيجي تشوحيهم. تقيدي النار وتشوحيهم. ممم.
ك- آلو؟
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> يــا أبلــة فايــزة. إيــه يــا حبيبــة قلــب مامــا؟ إيــه يــا روح مامــا؟ إيــه يــا حبيبــة  =wثــوا -
> اتفرجــي ع التليفزيــون. بــس التليفزيونــة دحــة واو. اتفرجــي  z{ــا حبيبــ مامــا؟ أيــوه ي
، بــس اوعــي بــس بــودي يصحــى،  < z{اتفرجــي. ايــوه يــا حبيبــ < z{يــا مامــا، ايــوه يــا حبيبــ
اوعــي بــودي يصحــى. بــودي وراË> إوعــي يصحــى. إوعــي يصحــى. بــودي ! يــا بــودي يــا 
> عــQ ا&WفــVم،  z{حبيبــة مامــا، يــا سوســو، آه. اتفرجــي يــا كارولينــا، اتفرجــي يــا حبيبــ
ــزة.  ــة فاي ــا أبل ــوه ي ــو؟ أي ــم. آل ــو. مممم ــا سوس ــي ي ــودي واتفرج ــب ب ــدي جن اقع

ــQ> ا&Wول ورك و& صــدي؟ ــا. هتعم الفاهيت
ك- أبلة فاهيتا؟

- & يــا حبيبــ}z> دي أبلــة فايــزة. آلــو يــا أبلــة فايــزة، هتعمــQ> ا&Wول ورك و& صــدي؟ 
ــة. آه…  ــة الورك ــك وصف ــا قلتل ــف. آه ان ــه مختل ــى تتبلي ــدي بق ــدي… & الص آه ص
ــة  ــي الدبوس ــة، آه ه ــQ> الدبوس ــة اعم ــQ> الورك ــش هتعم ــو م ــك ل ــا اقولل ــب ان ط
ــا  نفــس الوصفــة، آه لــو عنــدك دبوســة. ممــم، قطاقيتــو مــا بتحبــش الدسبوســة ي
> خــVص بقــى مــا  z{حبيبــة مامــا، آه، زي مامــا، آه، ½ يرحمهــا. آه… أنــا اقوللــك، إنــ
> نفســك؟ مــا  > تقعــدي تتعــ}  z{إنــ ، < > الفاهيتــا، & انــا اقوللــك مــا تعمليــ¥_ تعمليــ¥_
k> تخرجــي. ُقــÊّ> شــعرك.  = =Sتــ < z{انــا اقوللــك، انــ . < _ªمــا يســتاهلو & ، < _ªيســتاهلو
 <kــز ــة. آه ان ــQ> بروڤ ــان تعم k> كم = =Sــ ــن ت ــعرك. ممك ــÊ> ش ــزة، ق ــة فاي ــا ابل ــوه ي اي
لكلوڤيــس، يعمللــك بروڤــة ع الباروكــة، تبقــي جميلــة كمــان باروكتــك ِقْدِمــت. & انــا 

ــة. اقوللــك تبقــي تروحــي لكلوڤيــس تعمــQ> بروڤــة الباروك
ك- ماما

> ع  z{يــا أبلــة فايــزة. أيــوه يــا حبيبــة قلــب مامــا، يــا روح مامــا، اتفرجــي يــا حبيبــ < =wثــوا -
وس   Sحلقــة الــ = التليفزيونــة، تعــاk> اقعــدي اتفرجــي ع التليفزيونــة، دي جميلــة. فــ�>
ــا مامــا !  وس ويلــس؟ ممــم، اقعــدي ي  Sــ ــه عــQ حلقــة ال ويلــس؟ مــا تتفرجيــش لي

> هتعمــQ> صــدر و& ورك؟  z{آلــو؟ ايــوه يــا أبلــة فايــزة، قلــ

ارده  ه ن 3- زي ال
كارولينا: ماما...

ــن !  ــوه؟ ُمنُم .. أي < z{ــ ــا حبيب ــوه ي ــدس»]؟ أي ــظ «تغري ــكاد تلف ــد [ت ــو؟ تغري ــا: أل مام
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 Vإزايــك وازاي عّمــوري؟ أهــ .. <Ë؟ آه طبعــا عارفــا < z{إزايــك يــا منمــن؟ إزايــك يــا حبيبــ
.. آه يــا  < z{طــول ع التويــ Qعــ <Qآه، &، عمــوري و½ أخبــاره كلهــا بتجيــ ! < z{يــا حبيبــ
 < .. آه مــن ســاعة الفــراغ ا&Wمــ}= < ّ _ªد < > ازايــك؟ آه.. & و½ يــا منمــن انــا كنــت <= z{حبيبــ

.. مرعوبــة و½ مرعوبــة يــا منمــن.. < _ªمــا بانزلــو & .. < _ªده والشــارع مــا باشــوفو
كارولينا: ماما...

ــيم  س  Sــي ال > قّطع z{ــ ــا حبيب ــV ي ــا كارو.. ي ــوه ي .. أي < =wــو ــا منم ــدة ي ــة واح ــا: ثاني مام
< ــ¥_ ــا تعّوقي ــا كارو م ــV ي ــوربة.. ي ــان الش ــه عش وُحّطي

وك يــا   Sوك ! ألــف مــ  Sآه.. إيــه؟ يــا سوســو.. ألــف مــ .. < z{أيــوه يــا منمــن.. يــا حبيبــ
؟ آه.. زي  < z{يــا حبيبــ z{كّلهــا. وإمــ yوك لمــ  Sإيــه؟ وعمــرو كمــان؟ & ده مــ .. < =wمنمــو
النهــارده.. آه.. وعامللــه كــم نجمــة؟ ممــم... & مقبــول.. & مقبــول مــا فيــش مانــع 
.. ممــم..  < ــ}= ــه بيعجب ــد.. آه.. رخام ــده لتغري ــل ك ــه قب ت في =yــاه.. حــ آه.. & عارف

و؟  <S؟ مــم.. برضــك؟ ومعــاه بولــ < =wــا منمــو وحتلبــ¥> إيــه ي
كارولينا: ماما...

 Vزيــزو يــ < > زيــزو ! ســي}  .. بــّس بقــى يــا كارو ! ســي}  < =wمامــا: ثانيــة واحــدة يــا منمــو
واطبخــي! 

.. مــم..  < z{أيــوه يــا منمــن.. & دي كارو بتلعــب بزيــزو الحنــش.. أيــوه يــا حبيبــ
وشــة ف إيــه؟ مــم.. طــب مــش   Sال <Ìو؟ أمــال إيــه؟ حتشــُب <Sطــب وإيــه معــاه بولــ
ِمشــِتغVه؟ مــم.. طــب طّعميــه بســمكة.. آه.. عّمــوري مــا يحّبــش الســمك.. مــم.. 

ــب.. ــا يحبــش الجن ــوري م ــب.. آه.. عّم ــور ع الجن ــه طي طــب طّرزيل
& خــVص، أنــا اقوللــك، خّليــÌ> بقــى بالــQ> عنــدك.. & خّليــÌ> بالــQ> عنــدك.. ثــورة 

شــباب بقــى.. ثــورة شــباب..
مم.. وعQ كده بقى مش ترقصوا عQ سندي لوبر؟ آه ثانية واحدة يا منمن..

، يV قّطعي الريشة. ّ يV يا كارو.. يV يا كارو قّطعي الريشة عشان نتع¥_
ــو مــا  ــا منمــن ل ــر.. & خــVص ي ــا منمــن.. مــا فيــش بقــى رقــص ســندي لوب ــوه ي أي
ة؟ طــب ثانيــة واحــدة  <Sآه.. مــم.. مــا فيــش بونبونــ < zw <Sبقــى بونبونــ <kتشــيلو < جيتــ¥_

يــا منمــن
 ! <Qشّه ..Vّشّوحي تشويحتك وي .. < z{يا حبيب Vيا كارو، ي Vي
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مــم.. أيــوه يــا منمــن.. طــب أســيبك بقــى يــا منمــن عشــان أنــا عنــدي تغريــد الناحيــة 
.. مــع الســVمة < z{مة يــا حبيبــVالتانيــة.. مــع الســ

كارولينا: مy مy.. ماما
< z{يا حبيب Vي .. ماما: يV بقى يا كارو عايزين نتع¥_

قص معانا.. <Sقلبنا وحتة مننا.. وكله عندنا ح yم

ارخ 2012  ط 4- ب
؟ = رهاب»: البطارخ ف�> > فيلم «ا&� صوت فاروق الفيشاوي <=

؟ مرمــر؟ ازايــك يــا مرمــورة؟ ازايك  = > أســمع. آلــو؟ مــ�> بــس يــا كارو عــQ البطــارخ خليــ}=
يحة  zSــه؟ براشــوت؟ ومســ ــا سوســو ! حمــام؟ حمــام إي ؟ اخبــارك إيــه؟ ي < z{ــا حبيبــ ي
عــQ كــده ليــه؟ يــا سوســو. يــا سوســو ممممــم. أوديتــا عنــدك؟ أكلمهــا وحياتــك يــا 
= مانــا الــQ> دافعــة… روحــي يــا كارو، روحــي يــا مامــا  مرمــورة. مممــم، و½ ثانيتــ�>
> ليكــون اّدحــرج. يــV روحــي، كرّعيــه كمــان،  شــقري عــQ بــودي. يــV روحــي، شــو<=

يــV يــا مامــا اســعفي. 
؟ أكيــد وحشــاË> ! جيــت عــQ بالــك، قلــت اكلمــك.  < z{أيــوه يــا أوديتــا، إزايــك يــا حبيبــ
> ف ســانت فاتيمــا  z{عارفــة. مانــ < z{مانــ ! < ، هالكــ}= < ازايــك يــا إوديتــا؟ & الســباق هالكــ}=
] قــال كــده. هو برضــك كان قــال كده.  < > [قلــ}  وعارفــة. & هلكانــة خالــص. برضــك قــ} 
& مــن يــوم خناقــة الســمك وانــا مــا باكلمــوش. & عاملهــا قطــوع فصــول. & قاطع. &ء 
 < z{مــن ســاعتها فاصــل خالــص. مانــا قلتلــك! هــي بتحــوم مــن زمــان ع الطقــم. مانــ
؟  = ، كانــوا فــ�> < عارفــة. هننــ¥؟ هننــ¥ الــQ> عملتــه ف مامــا توتــو؟ آه يــا نــور قلــ} 
 = = لمــا كانــت عــQ �خــة حرقــان ومــش &قيــة الــQ> يناولهــا المرهــم. جايــ�> كانــوا فــ�>

> يقولــوا الطقــم. هننــ¥؟ z{دلوقــ
  Sــ ــا! & ك ــا اوديت ــS  ي ؟ ك <Sــف ــيادة الس ــه؟ س > و& &ء؟ إي zwــو ــا هتص ــا أوديت ــم ي المه
  Sخالــص. & ده مــن دور جنفييــف، & مــا عــادش زي التمانينــات. & يــا أوديتــا، ده أكــ

ــS  خالــص. ــS> م التحــدي ! & ك بكت
> لمرمــر؟  > بتخطــ}  z{عارفــة. شــيك إيــه؟ إنــ < يهــّدك ! قبطــان إيــه؟ إيچيبــت إيــر؟ ماتــ}=

& القبطــان فريــق &ء. مممــم.
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 ، = ــ�> ، نازل = ــ�> ــباق نازل = و ع الس ــن�> ــوان المس . ا&خ = ــ�> ــم ! & معروف آه، دول عارفينه
= مفــ¥> خالــص.  بــس ا&ســت� 

ــو  ــة ! آه، & ل ــبك عارف ــة؟ باحس ــش عارف > م z{ــ ــة ! إن > عارف z{ــ ــور؟ مان ــم. الدكت ممم
ــم. ــا بك ــات وكارين بون <Sــى ت ــور يبق الدكت

> عارفــة ! أم  z{مممــم. أو نجــرب بقــى حمديــن. واهــي يمكــن تبقــى ثــورة. انــا ام، مانــ
. <Qمســتقب <Qحلــو ويضمنــ  Sوعنــدي بــودي ! آه، عايــزاه يكــ

ــته،  ــة جرس ــة. مايص > المزرع ــوه. <= ــة، جرس > عارف z{ــ ــوه. مان ــة؟ جرس ــم. فاطم ممم
ــتانبول.  > اس ــوه <= ــتانبول، أي > اس ــو <= ــوا أوغل ــوا هيكلم ــم؟ بيقول ــة. كري > عارف z{ــ مان

ا ن ي ارول ا ك ش ي ي ل ع 5- م
 ، = ، واخدينهــم مضطريــن، وأدينــا أهــو رايحــ�> = ، همــا أربــع ســن�> = معليــش يــا كارولــ�>

 ، = ، شــمال و& يمــ�> = ، هنعيشــهم مختلفــ�> = = مــش عارفــ�> عــQ فــ�>
معليــش يــا كارولينــا، همــا أربــع ســنينا، رحنــا و& جينــا، قدرنــا مــش بإيدينــا، عملنــا 

الــQ علينــا، صوتنــا وعصنــا ايدينــا، والفــرز غــدر بينــا.
يV هلبك معانا يا أبله سفينة تعدي أمواج المحن وترª> بينا عQ بر، 

̀عة يودينا،  ان &Wى حته بعيد ب <Sيا أبله كوكب ابعتيلنا طبقك ط z{وأن
ــودي  ــV ياب ــة ي ̀ع ــري ب ــاره، اج ــل بحم ــكتناله دخ ــا كارو ده س ــV ي ــه ي ̀ع ــري ب اج

ــودي،  ــن عب ــتناي م ــات فس ه
> يــا فايــزة مافيــش  z{دي قلــة قيمــة، وأنــ < z{̀عــة يــا أبلــة بســيمة اه يــا حبيبيــ اجــري ب

مــش عايــزة...
= نرمي فيهم أحVمنا عQ جنب،  > ديتهم أربع سن�> z{هما يا حبيبي < _ªما جرا

 <Sلبســناه مــن غــ <Qننــ¥> كّل حاجــه حلــوة كان نفســنا فيهــا لبكــرة ونعيشــو مــع الــ
زمــب، 

. = ، هناخدهم مش خايف�> = = هما أربع سن�> معلش يا كرول�>
= للســيد الرئيــس القــادم ع ا&بتســامة الحلــوة الــQ> رســمها عــQ وش كّل  <Sشــكر ممــ
 <ªوإن شــاء ½ يــوم مــا ييجــي ع الكــر . <ªمــا يقعــد ع الكــر z{ي مــن قبــل حــyمــ

يVقيــه كابيتونيــه ومتنجــد حلــو عــQ قــد المقــام. و½ الموفــق والمســتعان. 
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ارس 2013)  رج (م 6- اV[م ب
ــبه  ــدو ش ــا تب ــة فاهيت ــات أبل ــعر. تأّوه ــة الش ــن إزال ــج ع ــون، برنام ــوت التليفزي ص

ــية. جنس
ــو !  ــة حل > العضل zwــَر ــ¥> وَكْح ــا، إكب ــا مام ــورة، ادعــÌ> ي ــا كرك ــا: إدعــÌ> ي ــة فاهيت أبل
> البوســتيچة [رنــة الهاتــف] يــوه دي چيليهــان ! أكيــد چونفييــڤ  اكبــ¥> بــس حاســ} 
؟  z{ــوه؟ إمــ ــڤ. ي > عــQ چونفيي ــ}= ــه، طمني . إي <Qــ ــا چي ــÌ> ي ــا حاجــة ! أهــV بي جراله
ــوة،  ــو حل يحت. &، تورونت zSــ يحت. & اس zSــ ــردك اس . & ب < ــ¥_ ــا قالولي ! & م  Sــ ــا خ ي
= واللهــي [و½] يــا چيــQ> خالــص. آه  يحت. ا&Wحــوال؟ مرمطــة، متمرمطــ�> zSكــده اســ
مرمطــة. أروح بطــرس غــاk> أتمرمــط، أنــزل البطــل أحمــد أتمرمــط، أدكك البوســتيچة 

ــزل بــس أفــراح ومياتــم. > الســيمون بوليفــار أتمرمــط… آه &، بقيــت أن =>
 ! < z{أي، حاسيب يا كركورة وحم

، هيــه. & مدغدغــة، آه مدغدغــة خالــص. نزلــت الصبــح رُحــت ُزرت  <Qــا چيــ أيــوه ي
> معدومــة. امممــم. آهــو قلــت قبــل زحمــة عيــد ا&Wم  z{رجعــت عافيــ ، <ªمامــا چــو
> ِنْزِلــت  z{آه، رحــت رشــيت الحــوش ورّطبتلهــا. آه يــا حبيبــ . <Qأطلعلهــا قبــل مــا تطلعــ

يِّحْت م الــQ> احنــا شــايفينه فــوق.  zSتحــت واســ
ــك  ــم باقولل ــي. المه ــV اتلهوج ــمانة. ي ــÌ> الس ــV وادع ــدر. ي ــورة الVفن ــا كرك > ي zwــا ه
ــه  ــوك دافنين = توكت = فــوق. آه، وســارق�> طعــ�>  Sــة م فتحــت الحــوش لقيــت البلطجي
> بمطــوة! مممــم،  ــ}= ــه؟ ده المقــرئ ثّبت . أقبــض عليهــم إي <ªــا چــو تحــت مــع مام
ــلمتله  ، استس < ــ¥_ ــا في > �ي [mp3]. م Çw ــا ام ــزة، معاي ــش عاي ــه م ــول ل ــت باق كن

ــم.  ــت عليه ــا ودعي ــت له ــدت دعي وقع
> يا كركورة كّب¥> برجلك.  z{لو ِتِعب

> مــا لقيتــش الصبــارة الــQ> كنــت زارعاهــا. آه ده مــن  ب بعيــ}= ــا چيــQ> أ�= المهــم ي
ــه  ــا في ــQ> جنبن ــوش ال ــل الح ــت أص ــي قال ــراة البلطج ــأل ِم ــت اس ــودي. رح ــر ب عم
ولهــا. آه، ماهــي أّول  =yعروســة. آه، قالــوا اســَتَلفوا الصّبــارة يســندوا بهــا الكوشــة ويخ
، وتبقــى مامــا عروســة. آه، أكيــد مامــا  ّ̀ لمــا قالــت كــده قلــت ده حلــم عتــاب واتفــ
> القســم ورّوحــوا. &، وزّعــت كتّيــب كــده محنــدق  => <Qنشــلوا الــ ، < عروســة. مــا فيــ¥_
. صدقــة تجــري وراهــا. اســمه مــاذر تــاور. آه، ماهــي ا&Wم بــرج.  <ªه لمامــا چــوVعامــ
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لــو فهمتهــا هتهــدا خالــص وتبطــل زنّهــا. مانــا قلــت بقــى شــباب ومحتــاج الــQ> ياخــد 
> الَحَمــل  بإيــده. آه، مســاعدة لــQ> عايــز يجيــب هديــة لــQ> جابتــه. أنــا اقوللــك، يعــ}=
ول، كابينــة  zSات مراقبــة، ريمــوت كونــ <Sطّيبــة بــس تحــب تســيطر. دي تجيــب لهــا كامــ
ــا  ــت وم ــب البي ــورة تح ــورة]-&، الت ــورة [الث ــS> ا&Wم الت ــم، & دي غ ــم… ممم تحّك
 body shaper;] =Sــ ، ريكVي ÇSــاي ــودي ش ــاچ، ب ــلتة مس ــا ش ــب له ــش. دي تجي تخرج
 < z{فاكــرة. إنــ < z{مامــا كانــت عــذراء. &، مامــا عــذراء. آه، مانــ ، < z{يــا حبيبــ & .[recliner

مــش فاكــرة؟ فاكــراË> فاكــرة. 
كارو: مااامااا…

 <Ìــ . علي < > مــا تلّفيــ¥_ z{ــ ــرج ا&Wم. &، إن ــة، هاشــتاج ب ــاه كمــان ع الويّب أ ف: & وحاّط
؟ & مــا عــادش. zSوز مــول أو الزبيبــة تيليشــوپ. اليمامــة ســن <Sالنــ Qوعــ

كارو: مااامااا…
أ ف: ما عادش. طائر النهضة هبشه. 

  . ّ <Qخّبط حرامي يا كارو إوعي يخّش ع <Q[تحدث كارولينا] لو ال

ون وداف fن ف 7- إع
، صــدور الرومــي أو صــدور الديــك وهــي  = صــوت التليفزيــون:...كل المyيــ�>
نامــج بصــوت   Sــة الكريســماس (يســتمر ال ــا كمــان كيك محشــية للكريســماس، وعندن

ــت) خاف
كارولينا: ماما…

؟  < z{أبلة فاهيتا: كركورا… يوه، لحق
ك: تليفون

> السندرة.  أ: طب وطي التليفزيونة وروحي كمQ> دعبسة <=
ك: كّل حاجة ضاع

ــزر.  ــة، فري ــا بط ــزر ي ــك… فري ؟ قلتل < z{ــ ــه فّكي ــة؟ هي ، بط = ــ�> ؟ م = ــ�> ــو م ــو؟ أي أ: أل
بيقولــوا الســقعة دي مــا اتشــافتش مــن ايــام الديليســيبس. مممــم… مامــا توتــو؟ 
> الكوبّايــة ولســه مســتنيينه  . آه، & طقــم ســنانها اتجّمــد <= < z{مــا تكّلميهــاش دلوقــ &
ــا كركــورة، لقيتيهــا؟  يفــّك. & مــش هتفهمــي منهــا حاجــة خالــص… ممــم… إيــه ي
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> البلطــو البيــچ؟  z{فّتشــ
ك: هيه؟

> رّف  > دّوري <= z{روحــي إنــ Vياقتــه؟ طــب يــ < z{بطانتــه؟ طــب عضعضــ < z{أ: فتقــ
ــة... ــا بط ــوه ي ــك. أي > رجل ــة <= ــ¥> حاج ــات. والب البيبلوه

يحة… يحة… بودي كّل �_ ك: بودي كّل �_
يحتــه مــن قبــل  يحــة المرحــوم مــش &قياهــا. �_ _� Qطــم عــ  Sأ: أيــوة دي كركــورة بت
؟  <ªلــوW&مــا يبقــى مرحــوم… آه بيقولــوا عليــه أوفــر وهدايــا عّســولة. إيــه؟ الشــيخ ا
ــام  > المن => < =wــا ــول ج ــQ ط . آه ع <Qــ ــوم يطلع ــت للمرح ــه يبع ــه قلتل ــه؟ آه كلمت لي
ــار… &  ــه؟ ده الجــو صهــد ن = لي ــ�> ــو بردان ــQ> إنت ــط وبيقول ــوم. عرقــان ومهّب > ي =wــا ت
. & المرحــوم طــول عمــره حريــص.  = يحــة فــ�> _̀ ــQ> دافــس ال شــّدوه قبــل مــا يقول
> البــواب، ندهــQ> الكلــب  z{طــول عمــره حريــص. & بــردك بعــّت ســيكيوري <kيخليهــو
ــك  ــم ويطّلعل ــي يشمش ، بيج ــ¥> ــس بولي ــا. ريك ــQ> جنبن ــول ال ــراچ الم > ج => <Qــ ال
> كّل حتــة وبــردك مــا  => <Qالضايــع وبياخــد نســبة. الحــارس مــش الكلــب. جــه شمشــم

. بــس طّلعــQ> فــردة صنــدل كانــت ضايعــة.  < _ªلقاهــا
يحة؟ _̀ ك: هي دي ال

> لكلوكــه ا&Wســمر؟ ومحفظتــه الكروكوديلــة؟  => < z{يحــة ! فّتشــ _̀ أ: يهــدك ! مــش دي ال
ــا  > ياقــة طقــم الدراكــو&؟ يــV اتلهوجــي ! أيــوه ي > كــده يكــون مخبيهــا <= طــب شــو<=

بطــة…
يحــة ڤودافــون وشــغلها وكل يــوم هتســتخدم  كــة: وانــت كمــان، طلــع �_ _̀ صــوت ال
، مــن تليفزيونات  <Sم هديــة، وكمــان ممكــن تكســب هدايا كتــVتليفونــك ليــك ســاعة ك

= آل ª> دي &Wجهــزة &پ تــوپ. وكل ســنة وانــت وبطــة… طيب�>

و 2014 اي ة) م ي ل م ع ا (ال ت ي اه ــة ف ل ب ]V ل ص Gg ح ــه ال 8- إي
 Qبتقــع عــ <Qاك مــع الحاجــات الــ zSالشاشــة: هــذه النســخة تــم إنتاجهــا با&شــ Qعــ

دماغنــا كّل يــوم
= > الجمال من الجنس�> برجاء ارتداء خوذة ا&Wمان عند ا&ستيقاظ، لراغ} 
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> ضمادات.  > المستشفى، أبلة فاهيتا طريحة الفراش وجهها ملفوف <= =>
حسن الشافعي: فوفا، فوفا

اچي...  = <Sجري لڤ <Qأبلة فاهيتا: سنسن؟ شفت ال

 < ــدي <= ــة الجن > التليفــون. صــوت نادي ــا تتحــدث <= > بيته ــا <= ــة فاهيت ــاك. أبل فــVش ب
ــون.  ــو» عــQ التليفزي ــو بون فيلــم «بون

فصلهــاش طلــب...  <Sأ: يهدهــا، &ء، مــا هــو مــن ســاعة حركــة ديــل الحصــان وهــو ماب
ــد...  ، قومــي يــا مامــا احســن بصه± zSالهليكوبــ Qاممــم قومــي يــا كركــورة عــ

zSكارو دوس هليكوب ، zSكارولينا: كارو دوس هليكوب
أ: بــردك؟ &ء ده اكيــد قبــل مــا ترّكــب شــعرها الهنــدي. المهــم بتقــوk> يــا ابلــه مايVلــه 
... اه، اههــه. واواااا < _ªء مابيحّبــو& <Qوبحّبــه، تصــوري؟ قولتلهــا طــب وجوزك؟ قالتــ

> المستشفى =>
> كام عمليــة؟ ده و& يحــّوق. أندعلــك محلــول و&  ! دي ترجــع <= < z{الممرضــة: يــا نصبــ

؟ اندعلــك؟  < z{شــبع
عودة إk زمن البداية

ــن ا&Wّول،  ــن م ــي أحس جع zSــش، ه ــا ماتخافي ــا فوف ــش ي ــافعي: ماتخافي ــن الش حس
ــن ا&Wّول...  ــQ> م أح
أ: مانا رايحة فرنسا...

> الطيارة: =>
> لكــم  ان تتمــ}= <Sللطــ yان، مــ <Sللطــ yالمضيفــة: شــكراً &ســتماعكم واختياركــم مــ

رحلــة ســعيدة... 
> باريس، أمام برج إيفل: =>

أ: &ء فرنسا ماشاء ½ جميلة c’est très joli.. عجبتك ا&يفلة يا كركوره؟ 
ك: ده برج باريس المائل؟ اهه. اممم... كارو مش شامم حاجة. 

أ: طب يالV بقي يا ماما علشان معاد رضعة بودي. 
ك: كارو جعان. 

> يا بودي.  أ: يا حبي} 
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ك: كارو قرقش ضفدع.
> �يرها > باريس، ا&Wبلة <= =>

> ايه الQ> بيعّس تحت ال`ير. مش طايلة. كركورة أ: كركوره، قومي شو<=
> باريس، بعد العملية، ا&Wبلة أمام شاشة الكمبيوتر =>

 Je suis juste arrivée à Paris pour ma .تــك ولــم أجــدك َ  Sأوديتــا، َفْي < z{عديلــ
...grande opération plastique

ــك، &ء،  ــV، قلــت أطمّن ــوk> بي ــQ> اخِدتْه ــور هوجــو حســب الميعــاد ال رحــت للدكت
ّ التقاطيــع خالــص وعمليــة التجميــل هتبقــى مــن  <Sطــ zSأوغوشــك... بيقــول الهليكوبــ
اح الــQ> عنــدك، وبيقــول   Sالــ Qســألتهولك عــ ، < ي. يــوه، فّكرتيــ}= <Sي لمناخــ <Sباديكيــ
> الحاجــات عــQ صــدرك. مــع  ــ¥_ > بــس ماتخدي z{ــ الســيليكون طبيعــي بيشــّفت، إن

طــة بقــوس. _� = ... نقطتــ�> <Sخــ Qعــ < ّ _ªــا وتشــوفوا و ــا أوديت > ي z{مVســ


