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خ"
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مقاربة لغوية لدمية وقحة
تتوخــى هــذه المقالــة هدفــاً ســاذجاً وصعبــاً = <> آن واحــد :تحليــل »عروســة« ،أو
ّ
_ت`يــح دميــة .فقــد اســتطاعت »أبلــة فاهيتــا« ،بطلــة W
القصــSة عــQ
فــVم
ا&
<
اليوتيــوب والتغريــدات المتهكمــة عــ Qشــبكات التواصــل ا&جتماعــي ،أن تتحــول = <>
خــVل أربــع ســنوات مــن مجــرد مزحــة طريفــة إ kظاهــرة اجتماعيــة ،بــل صاحبــة
=
تليفزيــو ،wمزمعــة بدايــة ب ّثــه = <> شــهر نيســان /أبريــل  ،2015رافقــت
برنامــج
<
z
ـ{ مـ ّـرت بهــا مــ yمــا قبــل ومــا بعــد
بتعليقاتهــا الســاخرة المراحــل المتVحقــة الـ <
الثــورة )الثورتـ < =
ـ؟( .فخVف ـاً لمحــاو&ت ســابقة عقيمــة )ولكــن ذات صــدى إعVمــي(
W
W
مقومــات
لفــكّ الشــفرة ا&يديولوجيــة المزعومــة &بلــة فاهيتــا ،نهــدف هنــا إ kتحديــد ّ
z
الــ{ < =
تمــ Sروحهــا .الغــرض هــو إظهــار
فكاهتهــا والمرجعيــة الثقافيــة والطبقيــة <
z
_
ـ{
وح المراوغــات اللفظيــة والتلميحــات المبطنــة ،وتحديــد خصائــص لغتهــا ،الـ <
تختلــط فيهــا بشــكل محكــم ومحـ < ّـ Sعنــا معجميــة خاصــة بالعولمــة والتكنولوجيــا،
وتعابــ Sذات طابــع بلــدي وأنثــوي ،وأخــرى تنفــرد بهــا W
ا&بلــة ،بحيــث تتشــكل لديهــا
<
لغــة فرديــة ،عــ Qصعيــد النطــق والتyيــف والبـ =ـ{ والمعجــم.

مقاربة لغوية لدمية وقحة

فريدريك &غرانج

139

ـ ،حـ < =
منــذ عامـ < =
ا&عVمــي باســم يوســف أبلــة فاهيتــا = <> مــ`ح ســينما
ـ اســتضاف 
راديــو ،المــ`ح ذاتــه الــذي ســطت عليــه W
ا&بلــة مــن أجــل برنامجهــا التليفزيــو=w
<
المقبــل ،وقالــت بخصــوص اســتيVئها عليــه »بــدل مــا حـ ّـد غريــب ياخــده ويعمــل
فيــه محــل كفتــة« ،منــذ < =
قدمهــا قائــ» :ًVكلّكــو
عامــ إذاً ،كان باســم يوســف قــد ّ
=
ـ Qتافــه ،طــب كويــس« .فالباحــث الجامعي
عارفـ <ـ أبلــة فاهيتــا .مــش أنــا الوحيــد الـ <
=
»العاميــة
الــذي يقـ ّـدم ورقــة <> نــدوة لغويــة تُعا َلــج فيهــا موضوعــات مــن قبيــل
ّ
المyيــة :بديـ ٌـل للفصحــى أم غيتــو لغــوي؟« أو »تراجيديــا الكــرد واللغــة العربيــة
مــن ســليم ب ـركات حـ zـ{ الفايســبوك« & ،بـ ّـد مــن أن يتســاءل عــن _
م`وعيــة بحثــه
المطبقــة .ولكــن قبــل
وعــن الـ _ـ`ف المريــب المتمثــل = <> كونــه خبـ <ـSاً = <> الفاهيتيــات
ّ
الخــوض = <> مســألة وجاهــة دراســة ظاهــرة »أبلــة فاهيتــا« مــن ناحيــة أكاديميــة & ،بـ ّـد
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مــن التعريــف عــ Qهــذه الدميــة ،وذلــك عــن طريــق مشــاهدة ّأول ظهــور لهــا عــQ
z
ا&نSنــت ســنة .2010
ا&ســكتش شاشــة =
خــyاء ،تذكــر بتلــك الخاصــة بالتصنيــف العمــري
تســبق 
W
z
تعــود عليهــا ّكل
للمنتجــات الســينمائية ا& <مSكيــة ،مــن المفــSض أن يكــون قــد ّ
W
ا& zنSنــت ،وهــو الجمهــور ذاتــه
مــن يشــاهد »ترايلــرات« ا&فــVم الجديــدة عــ Q
الشــاب ،المســتهدف مــن قبــل مبدعــي أبلــة فاهيتــا .وظهــور &ئحــة التصنيــف
ـا wالخـ =ـyاء ،صــار &حق ـاً تقليــداً اتبعتــه جميــع حلقــات أبلــة فاهيتــا .فـ َـو َر َد ْت
الرقـ <
W
= W
=
z
=
ـ{ تمـ <ـ Sمنتجــات ا&بلــة :التصديــر
<> ا&و kكمــا <> &حقاتهــا المراوغــات اللفظيــة الـ <
»مــن« الخــارج وليــس إليــه )المجــال مفتــوح أمــام التأويــل ،ربمــا &Wن W
ا&بلــة شــديدة
المحليــة والغرابــة = <> آن ،أو &Wنهــا منتــج مــyي ولكنــه أنتــج = <> الخــارج( ...الغمــزة
الســاخرة إ kتبــادل الثقافــات وعولمتهــا مــن خــVل z
ا&نSنــت ،المــزج بـ < =
ـ »حقــوق
ا&نســان والنـ _ـ`« ،وأهــم مــن ذلــك ،كــون العمــل »غـ <ـ Sمص ّنــف« لجميــع المقاســات

=
مــن الجنسـ <ـ .وفئــة »غ« قــد تكــون مســتخدمة بالفعــل مــن قبــل الرقابــة ،غـ <ـS
أنهــا تشـ <ـ Sهنــا إ kاســتحالة تصنيــف المنتــج = <> الخانــات المتعــارف عليهــا وتحديــد
ا&ع ـراب ،لغرابتــه وخروجــه عــن المألــوف ،إضافــة إ kتلميــح مبطــن
موضعــه مــن 
=
الجنــ “gender ambiguities” (¥الــذي
إ kا&لتبــاس النوعــي )بمعــ{ النــوع
<
<=
يمــ Sالعمــل .ثــم طبعــاً ،نستشــف توريــة جنســية عندمــا يــدور الحديــث حــول
=
»المقاســات« ،وهــي أو kإمــارات »الوقاحــة« المشــار إليهــا <> عنــوان هــذه الورقــة.

والمعتــاد أن الحلقــة W
بــد مــن أن تحتــوي عــ Qالعنــا
ا&وk
لمسلســل مــا & ّ
ٍ
z
ــر» ªنــSة« المسلســل أو
الــ{ ّ
تحــدد هويــة الشــخصيات الرئيســية وتُ <
المحوريــة <
W
z
ـ{ تحمــل هــذا العنــوان ،ترتكــز عــQ
»لهجتــه« .الحلقــة الـــ & Pilotبلــة فاهيتــا ،والـ <
W
z
الــ{ أذكرهــا مــن
شــخصية ا&م وطفليهــا ،والعنــا الفكاهيــة المركزيــة للعمــل <
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دون ترتيــب :غرابــة لغــة »العروســة« ،القائمــة عــ Qتأنيثهــا المســتمر &Wلفــاظ مذ ّكــرة
الويبــة،
نحويــاً ،ســواء أكانــت عربيــة )الملحــة ،الدقيقــة( أم دخيلــة )التليفزونــةّ ،
الكريســتالة ،البVســتيكة( ،الــكVم الطفــ Qالــذي يخلــط < =
بــ العربيــة ومفــردات
<
W
دحــة »واو«  (wowأو »كوكــو« بمعــ{=
<=
التعجــب
با&نكلSيــة ا& <مSكيــة )التليفزيونــة ّ
W
الدجــاج ،النطــق ا&نثــوي المفــرط ،شــبه انعــدام التفخيــم ،تحويــل »الصــدر« إk
مــا يشــبه »الصــدى« تســهي ،Vالــواو الســاكنة ذات الطابــع الغريــب ،إمالــة W
ا&لــف
ً
=
وا&مممــم ،التدليــل
الشــديدة المشــوبة بخنافــة خفيفــة،
التأوهــات 
»ســمعاّ ،«w
<
z
ـ{ ســتكون &حقـاً أحــد
المتكــرر »يــا حبيبــة مامــا ،يــا بــودي« وعبــارة »يــا سوســو« الـ <
W
شــعارات W
z
ا&بلــة ،إ kجانــب عبــارة »مــا يسـ _
ـ{ تظهــر هنــا &ول مــرة ،بعــد
ـتهلو «ªالـ <
<
W
z
ـ{ سـ ّـجلتها أبلــة
أربــع ســنوات قبــل أن تصـ <ـ Sعنوان ـاً لVغنيــة الـــ  house musicالـ <
فاهيتــا جديــدة )بعــد عمليتهــا التجميليــة( مــع الملحــن وعضــو لجنــة تحكيــم آراب
آيــدول حســن الشــافعي.

وبخصــوص »مــا يسـ _
ـتهلو ،«ªفهــو مثــال عــ Qإحــدى الخصائــص النحويــة لــكVم
<
z
ـتمر لVحقة »شـــــي«
ـ{ ســنعود إليهــا &حقا ،وهــو اســتخدامها المسـ ّ
أبلــة فاهيتــا ،والـ <
W
<=
الشــ الســاكنة ا&شــيع اســتخداماً ،فالنفــي
لنفــي الفعــل المضــارع ،بــد& ً مــن
_
ــ» «ªوارد وممكــن لغويـاً = <> العاميــة المyيــة ،غـ <ـ Sأنهــا صيغة متقادمــة ونادرة،
بالـ <
=
_
تعميمهــا لــكل
ـ «¥عــ Qســبيل المثــال ،ولكــن يســتحيل = <> الواقــع
ُ
نســمعها <> »ماعرفـ <
W
حــا&ت نفــي المضــارع ،مــا يضفــي عــ Qلغــة ا&بلــة هــذا الطعــم الغريــب والفكاهــي
W
W
z
ـ{
والمحـ < ّـ .Sأضــف إ kذلــك غرابــة ا&ســماء ا&عــVمّ ،
و»زن« كارولينــا )إلحاحهــا( الـ <
ـW S
تــ yعــ Qمقاطعــة المكالمــة ،وعــدم تركـ < =
ا& ّم وتكرارهــا للســؤال ذاتــه ،ووضــع أل
ّ
التعريــف أمــام أســماء العلــم W
ا&جنبيــة )الــSوس ويلــس( ،والتجــاور غـ <ـ Sالمعتــاد
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&Wلفــاظ & تقـ zـSن بعضهــا ببعــض عــاد ًة كمــا = <> »باروكتــك قدمــت« ،مــا يضفــي عليهــا
نوعـاً مــن شــعرية عبثيــة .المفارقــة = <> كــون ربــة بيــت تبــدو تقليديــة تـ _ـ`ح بمعجــم
ممــا & يُتصـ ±ـور
شــديد ا&نثويــة )التشــويح( وصفــة تحيــل إ kالـــ  tex-mex foodوهــو ّ
أن تتبــادل ربّــات المنــازل المyيــة التقليديــة أار طهيــهّ .كل ذلــك كان يشــكّل
بالفعــل عنــد ظهــوره عم ـ» ً Vغـ <ـ Sمص ّنــف« :لــم يكــن معروف ـاً هــل هــو الحلقــة
ا&و kلسلســلة مــن W
W
ا&عمــال ،ومــا الغــرض منــه إن كان هنــاك غــرض .فقــد ت ـراوح
تلقّيــه مــن قبــل عــدد محــدود مــن المشــاهدين )تجــاوز عددهــم اليــوم (500000
بــ _
المرح < =
المتحم < =
<=
بــ بــه ،يحكمــون لــه بالـــ »جامــد فشــخ«،
أكSيــة مــن
ّ
ســ ّ
W
W
وآخريــن z
اعSفــوا بعــدم فهمهــم للعمــل ،و& زال ا&مــر كذلــك إ kاليــوم .أمــا ا&مــر
W
الVفــت لVنتبــاه فهــو أن تعابـ <ـ Sمعينــة &بلــة فاهيتــا ،مــن نــوع »يــا سوســو« و »مــا
يسـ _
ـتهلو «ªو»باروكتــك قدمــت« ...إلــخ ،.صــارت شــائعة لــدى فئــة مــن الشــباب
<
المــyي مــن »دراويــش« الدميــة ،اق ُتطفــت وتحولــت إ kجمــل مأثــورة يســتخدمها
الجميــع كـــ  ،cult phrasesتمامـاً كمــا تُحفــظ عــن ظهــر قلــب جمـ ٌـل مشــهورة مأخوذة
مــن W
ا&فــVم») :نشــنت يــا فالح«اســتفان روسـ zـ{ -حبيـ W
»حبيــت الموضــوع
ّ
ـ{ ا&ســمرّ ،
<
<
ـا ،kإلــخ (.وتصـ <ـ Sجــزءاً مــن الثقافــة الشــعبية
قــوي« محمــد هنيدي-جاءنــا البيــان التـ <
W
z
z
=
ـ{ يُفـ zـSض تقاســمها بالتســاوي بـ <ـ أفـراد الجماعــة
ـ{ تشـكّل ا&رضيــة ِ
المرجعيــة الـ <
الـ <
الثقافيــة الواحــدة.
ومــن عبــارات أبلــة فاهيتــا الشــائعة ،غـ <ـ Sأنهــا ظهــرت = <> مرحلــة &حقــة» ،يهـ µـدك«
الـ zـ{ توجههــا لبنتهــا كارولينــا ،وهــي عبــارة للزجــر متقادمــة ،خاصــة بســيدات W
ا&جيــال
ّ
<
الســابقة ،طعمهــا لذيــذ عندمــا تكــون مقرونــة بمــا يتعلــق بالمعــا والراهــن،
=
ـياª
لغرابــة التجــاور .ثــم صــارت تتكــرر <> التغريــدات الســاخرة ذات المضمــون السـ <
»يهدهــا«
أو المتعلــق بقضايــا الســاعة ،مــع تكـرار صيغــة خاصــة بهــا هــي »يهـ ّـده« ّ
=
الضمــ Sالعائــد للمفعــول
و> اســتباق
المفعــول بــه ،كمــا = <>
<
ّ
»يهــده البعيــد«< ،
المذكــور بعــده غرابــة زائــدة تؤكــد فرديــة لغــة W
ا&بلــة.

أبل ــة فاهيتا وتبلور الهوية

W
وا&مكانيــات
ـا wقاهــري ،يتمتــع بالمعرفــة التقنيــة 
شــخصية أبلــة فاهيتــا ابتدعهــا ثنـ <
الماديــة الVزمــة لتطويــر فكرتهمــا بشــكل محكــم .يعمــVن = <> مجــال الدعايــة،
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ويحرصــان عــ Qعــدم الظهــور علنــاً )وإن ســبق كشــف اســميهما ضمــن W
ا&ســماء
z
ـ{ نـ _ـ`ت = <> مقــا&ت حاولــت »فضــح« هويــة مبد َعـ ْـي أبلــة فاهيتــا( ،ظ ّنـاً
الكثـ <ـSة الـ <
منهمــا أن المهــم هــو المنتــج وليــس خالق َْيــه .اختــارا شــبكات التواصــل ا&جتماعــي
ا&نتــاج
لتوزيــع إبداعهمــا ) (youtube, instagram, twitter, facebookوجــاء هــذا 
=> شــكل أفــVم قصــSة ،تصاحبهــا تغريــدات مضحكــة ،تع ّلــق أحيانـاً عــW Q
ا&حــداث
<
<
الراهنــة بشــكل مبطــن ،أو تطــور فقــط الخلفيــة الخياليــة W
لVبلــة ،وصــور للدميــة >=
ّ
<
أزيــاء تـ _ـ ¥بعنايــة فائقــة بالتفاصيــل .وقــد راهــن الثنـ W
ـا wعــ Qفاعليــة هــذه الوســائل
<
<
=
ا&عVميــة غـ <ـ Sالخاضعــة للرقابــة ،أو الحكــم المســبق >< ،قدرة منتجهم عــ Qالنجاح

W
W
توســعت قاعــدة المريديــن ا&صليــة الذين شــاهدوا الفيلــم ا&ول
التجــاري .وبالفعــل ّ
ونـ _ـ`وه عــ Qصفحاتهــم .وأبلــة فاهيتــا تنتمــي إ kهــذه المجموعــة المتناميــة مــن
المبدعـ < =
ـ الــذي يوزعــون إنتاجهــم عــ Sيوتيــوب ،ومــن أشــهرهم باســم يوســف،
الــذي بــدأ تقديــم برنامجــه بهــذه الطريقــة ،قبــل ا&لتحــاق بقنــاة خاصــة للموســم
W
ا& ّول ،وثانيــة للموســم =
الثــا ،wوثالثــة قبــل إلغــاء الSنامــج .وظاهــرة »التشــابك«
<
ـ ،الذيــن يتخــذون مــن W
ـ الســاخرين المyيـ < =
ـ المبدعـ < =
) (crossoverبـ < =
ا& zنSنــت
»الويبــة« ،بلغــة أبلــة فاهيتــا ،وســيلة رئيســية لتقديــم إنتاجهــم ،صــارت &فتــة،
أو
ّ
موحــدة غـ <ـS
وبمثابــة ا&عـ zـSاف المتبــادل مــن قبــل مجموعــات تنتمــي إ kحركــة غـ <ـّ S
أنهــا ،إ kحـ ّـد مــا ،ذات توجهــات ســاخرة وجيليــة وأيديولوجيــة متشــابهة .فSنامــج
=
ـي{« )أي ف ّهمـ = _
ـ ،Qبعاميــة الشــباب( ،الــذي ينتجــه تميــم يونــس ،كان
ّ
ـ{ واحـ <
<
»رسـ <
ّأول مــن اســتضاف أبلــة فاهيتــا ســنة  2012بمناســبة حلقــة مخصصــة للّغــز المحـ <ـS
·
ا&  :wzمــا هــي العVقــة الـ zـ{ تجمــع بـ < =
ـهSتان
ـ بوجــي وطمطــم )وهمــا دميتــان شـ <
<
<
بطــ Vبرنامــج W
لVطفــال شــاهده جميــع جيــل ال  >< = 40-25مــ (.yثــم تــ Vذلــك
ـ اســتضاف باســم يوســف W
ـا ًة حـ < =
»كــروس أوفــر« عــ Qالهــواء مبـ _
ا&بلــة = <> نيســان/
=
أبريــل  2013عــ Qقنــاة  CBCلتقديــم إســكتش قصـ <ـ >< ،Sشــكل حــوار مضحــك بينهــا
وبـ < =
ـ باســم يوســف .وتدخــل كذلــك >< = ،إطــار التشــابك ،الحلقــات القصـ <ـSة الثــVث
z
ـ{ تعاونــت فيهــا أبلــة فاهيتــا وكارولينــا مــع فرقــة » «Like Jellyالســاخرة البديلــة،
الـ <
_
ـ wVأضــواء المــ`ح
وهــي فرقــة تقــدم مونولوجــات ،هــي أشــبه بصيغــة ّ
محدثــة لثـ <
ياســ ومونولوجاتهــم المضحكــة .ثــم حــدث »تشــابك« أخــ=> ،S
<=
أو إســماعيل
< <
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=
ـا wالســاخر »إمSاطوريــة مـ < =
ـ« الــذي ُعــرض = <> صيــف
مشــهد مــن المسلســل الرمضـ <
.2014
مبنيــة عــ Qتك ـرار نمــط ثابــت ،منــوال واحــد يتكـ ّـرر ،حيــث
إسكتشــات أبلــة فاهيتــا ّ
=
ـام
يكــون ّكل مشــهد بمثابــة التقســيم الجديــد )بالمعــ{ الموســيقي للكلمــة( عــ Qمقـ ٍ
=
ا&نتــاج الكوميــدي المــyي
معــروف .وأرى أن هــذه المزيّــة كانــت جديــدة للغايــة <> 
والعــر wبشــكل عــام ،وشـكّلت قطيعــة )جزئيــة( مــع W
ا&عـراف ،كمــا أن فكــرة التنويــع
<
=
والتطويــر والتطريــز حــول موقــف نمطــي نــووي )المكالمــة الهاتفيــة بـ <ـ أبلــة فاهيتــا
وإحــدى صديقاتهــا الغائبــة عــن المشــهد بحضــور كارولينــا والحــوار الفرعــي بينهــا
ا&بلــة( .ومثــل هــذا النمــط الفكاهــي غــ Sشــائع أيضـاً => الثقافــة W
ـ W
وبـ < =
ا& <مSكيــة أو
<
<
الفرنســية ،بــل نجــده = <> الغالــب = <> عــدد مــن الSامــج التليفزيونيــة الSيطانيــة )Little
 (Britainمــع تكـرار مشــاهد » «computer says noمثـ ً Vأو  Catherine Tateوآخرين.
=
=
ـا wأن الشــخصية الكوميديــة تتمـ < =
ـ Sبلهجــة طبقيــة معينــة
نVحــظ <> النمــوذج الSيطـ <
وعــادات => الحديــث ،يُحســن المــؤ ّدي تقليدهــا .أمــا مـ < =
ـSة أبلــة فاهيتــا ،واختVفها عن
<
هــذا المنــوال ،فهــي أنهــا شــخصية ذات تاريــخ ،شــخصية خياليــة ذات عمــق= ّ < ،
فيتع
W
z
ـ{ تظهــر جزافاً
عــُ Q
المشــاهد جمــع المعلومــات المتفرقــة ،وا&شــبه بقطــع البــازل الـ <
عــ Qمـ ّـر الحلقــات .فحلقــات أبلــة فاهيتــا هــي مــن جهــة تنويــع عــ Qنمــط ثابــت،
z
ـ{ تط ـرأ
ومــن جهــة أخــرى مسلســل ،مــن حيــث تطـ ّـور الشــخصية ،والتغـ <ـSات الـ <
عليهــا ،وآخرهــا تغيـ <ـ Sشــكلها )أي تبديــل الدميــة بأخــرى هــي أكــ Sحجم ـاً ووجههــا
W
=
z
ـ{ ابتعــدت عــن
صــار قــادراً عــ Qأداء التعابـ <ـ .(Sوهــو مــا نـراه <> الحلقــة ا&خـ <ـSة ،الـ <
النمــط المعهــود ،وإن بــدأ »الفــVش بــاك« بالمكالمــة الهاتفيــة التقليديــة وانتهــى
إلكSونيــة تقرأهــا W
بتحريــر رســالة z
ا&بلــة وهــي تكتبهــا لصديقتهــا »أوديتــا«.
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=
= z
=
ـ{
كلمــة وجـ <ـSة حــول تســمية أبلــة فاهيتــا :المعــروف أنــه <> الSكيــة العثمانيــة تعـ <
»أَب َلــة« W
ا&خــت الكــSى ،وقــد دخلــت اللفظــة العاميــة المyيــة بالمعـ =ـ{ نفســه،
ْ
=
يبجلهــا
ـر> والمجــازي ،إذ هــو لقــب يُمنــح غالبـاً لســيدة أكــ Sسـ ّناً مــن محدثهــاّ ،
الحـ <
W
z
الــ{ يســتخدمها
ويراهــا بمثابــة ا&خــت الكــSى ،وهــي أيضــاً التســمية الخاصــة <
ـس« تنافســها حاليـاً .وعــ Qســبيل المثــال
التVميــذ
لمدرســتهم ،وإن كانــت لفظــة ِ»مـ ّ
ّ
z
وأم شــجاعة،
ـ{ أدت دورهــا فاتــن حمامــة ،وهــي ناظــرة مدرســة ّ
»أبلــة حكمــت« ،الـ <
=
وبالتــا ،kصــارت لفظــة أبلــة تســبق اســم
بطلــة مسلســل ناجــح <> الثمانينيــات.
<
z
ـوا wتتعامــل معهــن أبلــة فاهيتــا .أمــا فاهيتــا ،فهــي بــكل
عــدد مــن الســيدات اللـ <
بســاطة أكلــة الفاخيتــا المكســيكية .وأبلــة فاهيتــا كان عنــوان الفيلــم W
ا&ول الــذي
ظهــر عــ Qيوتيــوب = <> نيســان /إبريــل  ،2010قبــل أن يكــون اســم الدميــة وقبــل أن
W
=
z
ـ{ شــاهدناها ،تــدور
يكــون للدميــة اســم أساسـاً< .
و> هــذه الحلقــة ا&و (pilot) kالـ <
=
z
ـ{
المكالمــة الهاتفيــة التقليديــة للدميــة حــول وصفــة الفاهيتــا< .
و> هــذه التســمية الـ <
تجمــع بشــكل فكاهــي بـ < =
ـ لفظــة شــديدة المحليــة كأبلــة ،والتفتــح أمــام الثقافــة
z
ـ{ & يعرفهــا إ& هــذه الفئــة مــن الشــعب
المعولمــة ،مــن خــVل وجبــة الفاهيتــا ،الـ <
وســكّان المــدن القــادرة عــ Qدخــول المطاعــم الغربيــة ،نجــد مختــyاً للهويــة
الهجينــة لهــذه الشــخصية الخياليــة .ثــم صــار اســم الدميــة »شوشــو أبــو جهــل«
عــ Qصفحتهــا الفيســبوك ،وهــذه تســمية طريفــة تخلــط بـ < =
ـ مــدام شوشــو ،وقــد
W
z
ـ{ تظهــر
تكــون إشــارة إ kالشــخصية الغريبــة ا&طــوار وأيقونــة ا&لتبــاس النوعــي الـ <
=
=
=
=
ـ{ مخــزوم.
<> فيلــم »إســماعيل ياسـ <ـ بوليــس ي« ،وبـ <ـ ســيد بـ <

أبلــة فاهيتــا واقعــة إذن عــ Qتقاطــع عــدة تقاليــد ســاخرة ،المحليــة منهــا والعالميــة،
للتعبــ Sعــن
شــأنها = <> ذلــك شــأن لغتهــا تمامــاً :فالدميــة )العروســة( كوســيلة
<
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المســكوت عنــه سياســياً أو اجتماعيــاً ،حيلــة قديمــة قــدم أراجــوز )قــره كــوز(
=
ـ .¥كمــا أن الدميــة
العثمـ <
ـا wواشــتقاقاته العربيــة ،أو »جينيــول« ) (Guignolالفرنـ <
=
محدثــة ،تســتهدف جمهــوراً مــن
عــادت إ kمقدمــة 
ا&عــVم الحديــث <> صيغــة ّ
=
الكبــارّ ،أو& ً = <> بريطانيــا بـ <ـ الثمانينيــات والتســعينيات ) (Spitting Imageثــم كذلــك
=
وغSهــا مــن الــدول الغربيــة ،مــا أضفى
<> فرنســا ) (Les Guignols de l’Infoوإســبانيا <
عــ Qهــذه الوســيلة للتعبـ <ـ Sشــيئاً مــن المعــاة .أمــا أبلــة فاهيتــا ،فقــد أضافــت إk
W
ـ Qالخــاص
ذلــك التقليــد المحـ ّـدث )العروســة للكبــار( صبغــة الــد&ل ا&نثــوي الطفـ <
ـار ،(Barbie) «wبحيــث يتلــذّ ذ مبدعاهــا بتطويــر وإثـراء جانبها المراهق ،بإلباســها
بـ»بـ <
W
W
z
ـاk
شــ{ ا&زيــاء ،وتصويرهــا كإحــدى العارضــات المشــهورات ،ا&مــر الــذي يعـ ّـزز بالتـ <
=
الشــحنة الملتبســة »الكويــر« ) (queerالكامنــة <> الشــخصية منــذ بدايتهــا .والمقصــود
يتعمــد إفســاد
بـ»كويــر« هنــا هــو مــا عـ ّـرف عليــه فرانســوا كوســيه بأنــه »ســعي معـ ٍـد ّ
=
z
ـ{ تختلــط
القناعــات ويتمثــل <> استكشــاف ّكل خطــوط التمــاس والمناطــق المبهمــة الـ <
فيهــا الهويــات النوعيــة الجنســية« .تـ zـSاوح شـ ّـدة هــذه الشــحنة الملتبســة جنســياً عQ
مــر الحلقــات ولكنهــا تبقــى حـ =
ـاة = <> الخلفيــة :هــذا إضافــة إ kالصــوت المتأرجــح
ّ
كالبهلــوان بـ < =
ـ قطـ َـ{ المذ ّكــر والمؤنّــث ،فهنــاك مـ ّ_
ـؤات خافتــة النــSة وغم ـزات
<
=
مســتمرة ،منهــا مــا يشـ <ـ Sإ kا&لتبــاس النوعــي )صــوت التلفزيــون <> بدايــة حلقــة
W
<=
العين
»ا&م بــرج«( وتلميحــات ظريفــة إ kعالــم الموضة ،واخـ zـSاع »المرحــوم« ذي
z
الف= < S
المســتSة )قــد تكــون النكــت »أبيحة«)قبيحــة(
وزيتــ ،والتوريــات الجنســية
<
W
تحولــت ا&بلــة إ kأيقونــة تتــyف
كمــا أثنــاء برنامــج باســم يوســف( .وبصفــة عامــة ّ
==
ـتعبدة لبنتهــا ،المحاطــة بـ»فاناتهــا« )(Fans
كالديڤــا الSقــة ،المتقلبــة المـزاج ،المسـ ِ
لVيقونــات »الجــاي« )W (gay icons
ـ ،كمحــاكاة ســاخرة )باروديــا( W
المتلهفـ < =
وا&فــVم
z
ـ{ بثتهــا قنــاة  >< = CBCشــهر آذار /مــارس  2015قبــل بدايــة برنامجهــا »مــن
القصـ <ـSة الـ <
الدوبليكــس ،للكبــار فقــط« تؤكــد هــذا ا&تجــاه نحــو »جنســنة« العروســة ،خصوصـاً
ذلــك المعنــون »أنــا زي مامــا« ،حيــث نجــد W
ا&بلــة ملقــاة عــ Qيرهــا مــن خلــف
ّ
ـد kبأوامرهــا عــ Qالبــودي غــاردز .وقــد تكــون هــذه الجنســنة
ســتارة ورديــة ،وهــي تـ <
=
ا&بقــاء عــ Qهــذا الجانــب الوقــح أم ـراً وري ـاً ،بعــد فقــدان الدميــة ُلبعدهــا
أو 
=
ـيا ،ªكمــا نـراه &حقـاً ،واســتحالة الحفــاظ عــ Qجانــب نقــدي احتجاجــي >< ،غـ <ـS
السـ <
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مجــال التلميحــات W
»ا&بيحــة« = <> الظــروف السياســية الراهنــة.

=> الواقــع ،وإن كانــت الحلقــة W
ا&و&W kبلــة فاهيتــا هــي الــو&دة الحقيقيــة للشــخصية،
<
_
فقــد ســبقتها محاولــة لــم تنتــ` كثـ <ـSاً ،إ& أنهــا تحتــوي عــ Qعــدد مــن العنــا
z
ـ{ أدرجــت &حقـاً = <> أبلــة فاهيتــا .الفيديــو المعنــون »أنــروب« والــذي ظهــر عــQ
الـ <
يوتيــوب ســنة  ،2007هــو تســجيل لمزحــة هاتفيــة ) (telephone prankحيــث اتّصــل
<=
المعلقــ عــ Qيوتيــوب
اختــSت اتفاقيــاً .وأحــد
صاحــب صــوت فاهيتــا بســيدة
<
=
وصــف المنتــج بفصاحــة &فتــة حـ <ـ قــال.[el video da disturbing fash7’:S] :

وتُعـ ّـد هــذه المحاولــة مــن إرهاصــات أبلــة فاهيتــا .نجــد فيهــا ،بــدل الدميــة ،كـ ّ
ـو&چ
ـتفز .الصــوت أكـ _ـ Sتــر ّدداً بـ < =
ـ
ُصـ َـور يطابــق الحــوار بشــكل ســاخر أو مته ّكــم أو مسـ ّ
W
الذكــوري W
وا&نثــوي ،الصــور المعروضــة أشــد وقاحــة ممــا هــي عليــه ا&بلــة ،مــا أثــار
ـ سـ < =
حفيظــة بعــض المشــاهدين .ولكــن الفكــرة النوويــة ،أي مكالمــة هاتفيــة بـ < =
ـيدت
=
_
عبــ{ )أرانــب تتســبب <> ســقوط
& يســمع منهــا <
غــ Sطــرف واحــد والــ`د فيهــا <
=
W
إحــدى الصديقــات وتدعــى سوســو <> بــ Sالســلم( موجــودة منــذ هــذه البدايــة .أمــا
الموقعــة ا&جتماعيــة للشــخصية الخياليــة ،فقــد تــم تعديلهــا بـ < =
ـ »أنــروب« و»أبلــة
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ـكل المـ _
فاهيتــا« .فـ ّ
ـؤات الدا ّلــة عــ Qا&نتمــاء إ kالطبقــة المتوســطة الســف ،Qإمــا
=
مــن خــVل الصــور أو الحديــث ،تغـ <ـSت وارتقــت الدميــة <> الســلم الطبقــي .وعــQ
ســبيل المثــال ،عــ Qصعيــد W
ا&بنيــة النحويــة ،نVحظ تكـرار صــوت المـرأة = <> »أنروب«
=
ـا¼ قبــل اســم فاعــل» :قامــت طالعــة ،قامــت
لصيغــة »قــام ،قامــت« الفعــل المـ <
=
&قيــة سوســو راقــدة إيــه وخابطــة => المنــور« ،وإدراج »إيــه« > وســط الجمــل بـ < =
ـ
<
<
W
=
ا&يــه ،الفخــذ ا&يــ` ،مــش قــادرة إيــه مــش
مضعــف <> 
الفعــل والمفعــول» :كــ` ّ
=
قــادرة« .وهــي _
أهملــت عنــد إبــداع فاهيتــا
مــؤات طبقيــة <> أســلوب الحديــث ِ
لعــدم مطابقتهــا مــع الموقعــة ا&جتماعيــة المختــارة للدميــة.
W
وكذلــك _
ا&بقــاء عليهــا = <> شــخصية ا&بلــة :تكــرار
تــم 
مقومــات ّ
نعــ Sفيهــا عــّ Q
W
ا&كثــار مــن عبــارات التدليــل ،تقليــد الخصائــص
ا&ســئلة )إنــت هتيجــي و& نجيلــك( ،
W
z
_
ـ ¥بقــى« هــي الجملــة نفســها
الصوتيــة للهجــة ا&نثويــة .حــ{ جملــة »مــا كملتلكيـ <
الـ zـ{ نســمعها باللهجــة ذاتهــا => بدايــة الحلقــة W
ا&و&W kبلــة فاهيتــا.
<
<

أمــا عــ Qصعيــد الصوتيــات ،فتكمــن عبقريــة أبلــة فاهيتــا >< = ،مرحلــة نضجهــا،
=> إحــكام إظهــار صفــات يتلقّاهــا المســتمع المعــا كخاصيــة با&لقــاء W
ا&نثــوي

ّ
<
لجيــل أمهاتهــم أو جداتهــم .أُو&هــا ترقيــق المفخــم =
ـا ،kكقولهــا
ـ
الرج
ـكVم
ـ
ال
>
ّ
ّ
ّ
<
<
»والVهــي« W
با&لــف المرقّقــة بــد& ً مــن »و½« العاديــة .مــن خصــال صــوت أبلــة
ـVذن المyيــة => الطــور W
فاهيتــا المضحكــة لـ W
ا& ّول ،والــذي يظهــر جلي ـاً = <> تســجيل
<
ا&مالــة الجزئيــة
أنــروب الــذي ســمعناه ،إطالــة الكــ`ة وإمالتهــا الكاملــة بــد& ً مــن 
=
z
ـ{ تــكاد تُلفــظ »ناطيــط«
الخاصــة باللهجــة المyيــة ،كمــا <> »ناطــط« ) (nāṭeṭالـ <
) .(nāṭīṭفيديــو »زي النهــارده« كان تطويـراً ملحوظـاً لفكــرة W
ا&بلــة ،مــن حيــث التو ّغــل
= <> الفكاهــة العبثيــة ،إضافــة إ kأول التلميحــات السياســية )نVحــظ = <> جملــة »قطّعــي
الريشــة« تلميحــاً إ kتyيحــات الممثلــة عفــاف شــعيب = <> أول أيّــام الثــورة عــQ
z
ـ{ أثــارت ســخرية الشــباب وانتـ _ـ`ت عــ Qالفيســبوك
إحــدى القنــوات الخاصــة والـ <
ـان ســاخرة(.
وتـ ّـم تحويلهــا إ kأغـ ٍ
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فقــد ّتمــت إضافــة بعــض الخصائــص إ kصــوت أبلــة فاهيتــا :نشــعر عــ Qســبيل
ـ وبقــرب الصــاد مــن السـ < =
المثــال بتصفـ <ـ Sزائــد للسـ < =
ـ .نســمع كذلــك التصفـ <ـS
=
=
=
التامــة مائلــة للـــ  ōكمــا <> »مقبــول
الضمــة ّ
الحاصــل <> آخــر الــدال <> اســم تغريــدّ .
مقبــول« )زي النهــارده( .انكســار الصــوت وترجيفــه أحيانـاً يضفــي عليــه مذاقـاً خاصـاً
ويحيــل إ kصــوت الســيدات المسـ ّنات .ويُVحــظ ا&بتعــاد عــن صفات أخــرى ،بالغت
=
الســينما وصناعــة z
با&لقــاء الحريمــي البلــدي ،فحــرص مبدعــا أبلــة
الSفيــه <> ربطهــا 
فاهيتــا عــ Qعــدم اســتخدامها كالــكVم الــدچ و التــش ،عنــد وجــود الكــ` أو اليــاء
ا&صــوات W
بعــد W
ا&ســنانية ) ،(affricationفصــارت هــذه المـ < =
ـSة مســتهلكة مــن كـ _ـSة
اللجــوء اليهــا كوســيلة كوميديــة = <> الســينما ،إمــا بشــكل كاريكاتــوري كمــا عنــد محمــد
هنيــدي أو = <> إعVنــات كوميديــة ،وإمــا بشــكل أخـ ّـف وأقــرب إ kالحقيقــة عنــد دنيــا
ســم Sغانــم .فــإن كان هنــاك _ªء مــن هــذه الصفــة => الحلقــة W
ا&و) kبــودي <
<
<
<
بودچــي( فقــد ابتعــدت عنهــا فاهيتــا &حق ـاً لتأكيــد فرادتهــا ورفــض ا&عتمــاد عــQ
لVضحــاك صــارت منهكــة.
وســائل 
W
تكونــت حلقــة بعــد حلقــة وإسكتشــاً بعــد
&بلــة فاهيتــا لغــة فرديــة )ّ (idiolect
z
z
z
=
ـ{ يتكلــم
إســكتش ،حــ{ صــارت »ســيما« مشــSكاً بـ <ـ مريديهــا ،كاللغــة المنغلقــة الـ <
W
ا&خــوة التــوأم ) ،(idioglossiaيلتــذ بهــا المريــد ويســتغربها مــن يســمعها &ول
بهــا 
W
=
مــرة .هــي <> الدرجــة ا&و kلغــة لــن يشــعر بغرابتهــا وطعمهــا إ& الناطــق بالعاميــة
القاهريــة ،أو المتمــرس فيهــا ،والــذي يتعــرف فيهــا عــ Qعبــارات وكلمــات ومزايــا
صوتيــة ســمعها عنــد نســاء عائلتــه المس ـ ّنات.
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ا&عVميـة والثقافيـة والسياسـية،
ا&لمـام بالمراجـع 
فالملَكـة اللغويـة ،إضافـةً إ k
َ
W
z
_
الـ{ تلمـح إليهـا الدميـة ،تُعتـ Sطـاً أساسـياً مـن
والمتعلقـة با&خبـار الراهنـة< ،
=
الممـyة
أجـل استسـاغة فكاهـة أبلـة فاهيتـا ،ناهيـك عـن معـ{ الكلمـات الفرنسـية
ّ
و»الم َفهيتـة« = _ z
z
خريجة مدرسـة فرنسـية كما تذكّر
ُ َْ
وال{ توحي أنها ّ
الـ{ تكـ >< Sحديثهـا< ،
<
W
بكـSة W
=
=
_
ا&لفـاظ الفرنسـية <> أفـVم ا&ربعينـات والخمسـينات >< ،فـم ميمي شـكيب أو
غSهـا مـن ممثـVت هـذا الجيـلW :
ا&مـر الذي يتعارض بشـكل مضحـك مـع اهتماماتها
<
ويكـ >= Sلغتها ّكل مـا يتصل بمعجم W
_
ا&ناقـة والخياطة
الحديـث.
التكنولوجيـا
بعالـم
ّ
<
والتطريـز والطبيـخ .الملَكـة اللغويـة &زمـة ليـس فقـط مـن أجـل فهـم المفـردات،
الجيـ Qأو النوعـي .عـ Qسـبيل المثـال ،فعل
بـل أيضـاً لتـذوق تصنيفهـا الطبقـي أو
<
z
»شـ ّهل« =
=
=
العاميتـ المyية واللبنانيـة ،ولكن
بـ
َ
<
بمعـ{ تـ`ع أو اسـتعجل مشـSك <
W
=
=
=
فشـ ّهل
وقعـه <> ا&ذن المyيـة ليـس بالـyورة كمـا هو الحـال بالنسـبة إk
اللبناَ ،w
<
=
_
_
ال¥ء.
لفظـة نسـائية أكـ Sمما هـي رجالية <> اسـتخدامها المـyي ،ومتقادمة بعـض <
W
W
z
البا kالقديم ،والشـديد
<
الـ{ تسـتخدمها ا&بلة لهـا هذا المـذاق <
فالكثـ Sمـن ا&لفـاظ <
W
ا&نثويـة للمسـتمع .مثـال آخـر :ترديدهـا للفظـة »بَ ْـر َدك« )أيضاً( بـد& ً مـن »بَ ْر ُضه« أو
والـ{ كادت تختفي :نسـمعها => أغنية W
W
z
»ا&مـل« ّ &Wم كلثوم مث ،ًVفهي
<
»بَ ْـر ُده« ا&شـيع< ،
مـن جهـة متقادمـة ،ومن جهة أخـرى حريمي وبلـدي للغايـة = <> أذن المتلقي المعا.
تطـور عباراتهـا المفضلـة z
حـ{ تتاخـم العبـث :فأوامرهـا
وأبلـة فاهيتـا يلـذّ لهـا أن ّ
المتكـررة الحاثّـة بنتها ع Qا&سـتعجال» ،شـه ،«Qتحولـت أخـSاً إ» kاتلهوجي« ،و>=
<
<
ّ
ّ <
=
بالتعـ Sوالتخبـط .فـ Vأحـد <> الواقـع يمكن أن
اللهوجـة فكـرة ا&سـتعجال المخلـوط
_ّ
يفكـر = <> توجيـه أمـر كــ »اتلهوجـي« ،ما يزيد مـن غرابة اللغـة .الفكاهـة اللغوية تقوم
غـ Sالمألوفـة للكلمـات ،خـارج سـياقاتها العادية،
مـن جهـة ع Qهـذه ا&سـتخدامات <
=
ومـن جهـة أخـرى ع Qاللعب = <> الكVم .ع Qسـبيل المثال >< ،حلقـة »زي النهار ده«،
و> الحلقـة W
=
ا& < z
ال{
عمـوري مـا بيحبـش السـمك أو ّ
ّ
عمـوري مـا بيحبـش الجنـب< .
خـSة <
z
شـبع{؟« ،فالندعة هـي النقطة أو الـرذاذ الخفيف،
»أندعلـك محلـول و&
شـاهدناها ّ
<
لVشـارة إ kالمطـر
الشـح ،وعبـارة
والتنديـع هـو التنقيـط البالـغ
»بتنـدع« تسـتخدم 
ّ
ّ
z
الخفيـف ،أمـا تنديـع المحلـول ،فعبـارة مخSعـة تمامـاً ومضحكـة للغاية.
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تقــوم لغــة W
ا&بلــة ،إذن ،عــ Qخلــط محكــم التســبيك < =
بــ خصائــص اجتماعيــة،
وجيليــة ،وأخــرى فرديــة .وتشــمل هــذه الخصائــص مســتوى الصوتيــات والمعجــم
والعبــارات الشــائعة أو صيغــة محـ ّـورة أو مقلوبــة لهــا .عــ Qســبيل المثــال ،بــد& ً مــن
= W
ا&سكتشــات
العبــارة المعتــادة للتعزيــة »تعيــش وتفتكــر« ،تجعلهــا ا&بلــة <> أحــد 
=
z
الــ{ سنشــاهدها &حقــاً» ،المرحــوم
»أعيــش وافتكــر« .أو <> حلقــة »فودافــون« <
»يخليهــو «kو»المرحــوم«
يخليهــو kحريــص« .علمــا بــأن
طــول عمــره حريــص،
<
<
W
_
نظريـاً غـ <ـ Sقابلـ < =
ـؤات الدالــة
ـ للتجــاور .ولغــة ا&بلــة هــي ّأو& ً لغــة تكــ Sفيهــا المـ _ ّ
ـ (gender performance) ¥فهــي لغــة »حريمــي« ،مذاقهــا
عــ Qأداء النــوع الجنـ <
ـ ¥المؤنــث هــو رجــل ،فهــذا
عائــد بطبيعــة الحــال إ kأن مــن »يــؤ ّدي« النــوع الجنـ <
W
ا&غريقــي إ kعــدد مهــول مــن ا&فــVم الفكاهيــة المبنية
ليــس بالجديــد :مــن المــ`ح 
W
عــ Qقلــب W
ا&دوار النوعيــة ،مــن الســينما ا& <مSكيــة إ kالســينما المyيــة ،ولكــن ّكل
·
خاصــة يركــز عليهــا ،إضافةً إk
مــؤ Äد للنــوع ا&خــر & بـ ّـد مــن أن يجــد أو ينفــرد بسـ ٍ
ـمات ّ
ا&و kنجــد أن إحــدى الصفــات الرئيســية للغــة W
إجــادة التقليــد .منــذ الحلقــة W
ا&بلــة
=
ـ{ حرفيـاً = <>
هــي مــا يصطلــح البVغيــون الغربيــون عــ Qتســميته ] [hypocorismوتعـ <
اليونانيــة »اســتخدام كVم W
ا&طفــال« ،وهــي عنــد علمــاء البVغــة الصيغــة البديعيــة
القائمــة عــ Qاختصــار لفظــة أو إضافــة ســوابق أو لواحــق لهــا ،بُغيــة إضفــاء صبغــة
الحميميــة أو التدليــل أو بالعاميــة »الدلــع« .فمــن يــا سوســو إ kكركــورة ومنمــن مــرورا
بالتأنيــث ،تبــدو W
ا&بلــة خبـ <ـSة = <> التدليــل.
W
z
ـ{ جــاءت لتغــذي النــواة
ا&ســماء الغريبــة تشـكّل أيضـاً أحــد العنــا المتفرقــة الـ <
ا&و kالـ zـ{ شــاهدناها ،تظهــر W
ا&بلــة :فمنــذ الحلقــة W
ا&صليــة ومكونــات هويــة W
W
ا&بلــة
ّ
ّ
<
ّأمـاً لبنــت )كارولينــا( وطفــل رضيــع )بــودي( أي عبــد الرحمــن عــاد ًة أو أي اســم يبــدأ
بعبــد .نكتشــف &حقــاً أنهــا أرملــة ،وأن المرحــوم كان ذا »عيــون فــاروزي« ورثتهــا
كارو ،حولهــا كوكبــة مــن الصديقــات تظــل تتواصــل معهــن مــن خــVل الهاتــف
المحمــول وشــبكة z
_
المــؤات الطائفيــة:
تعمــد مبدعوهــا خلــط
ا&نSنــت .فقــد ّ
فبنتهــا تُدعــى كارولينــا وصديقاتهــا اســمهن أوديــت او چونفييــف ،وأمهــا المتوفــاة
ـو «ªهــذه تظهــر = <> صــورة فوتوغرافيــة
ـو ،«ªغـ <ـ Sأن »مامــا چـ <
ف ُتدعــى »مامــا چـ <
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وا&بلــة تشـ zـSي خروفـاً لعيــد W
كدميــة تلبــس طرحــة ســوداءW .
ا&ضحــى ،وتع ّلــق حــول
رقبتهــا »بندنتيــف« )عقــد( عVمــة W
ا&صابــع الخمــس ،وتنصــح صديقاتهــا بخصــوص
و> حلقــة W
=
»ا&م بــرج« تقـ ّـرر أبلــة فاهيتــا زيــارة قــ Sأمهــا ،وترفــض
إفطــار رمضــان< .
خدمــات مقــرئ يهددهــا بمطــواة لفــرض قراءتــه عليهــا .فــ Vأظــن أن W
لVبلــة انتمــا ًء
= W
ا&يحــاء
ا&ســVم ،وهــذا ليــس مــن بــاب 
طائفيـاً محــدداً ،وإن كان <> ا&كـ _ـ Sيميــل إ k
=
ـيا ªالرســمي ،ولكــن &Wن الشــخصية
بوحــدة الهــVل والصليــب كمــا <> الخطــاب السـ <
W
z
ـ{ تمثلهــا أبلــة فاهيتــا هــي تركيــب فكاهــي ،وغـ <ـ Sمتجانــس عمــداً لــكل
ا&نثويــة الـ <
هــذه العنــا المتفرقــة وربمــا المتناقضــة .وحـ zـ{ حـ < =
ـ تتأكــد هويتهــا المســلمة = <>
W
W
z
ـ{ تــزور فيهــا قــ Sأمهــا بمناســبة عيــد ا&م )أطلــع لهــا قبــل مــا
حلقــة ا&م بــرج ،الـ <
تطلعــ ،(Qتبــدو وقاحتهــا جليــة => عVقتهــا مــع المقدســات )أنظــر نــص حلقــة W
ا&م
<
<
بــرج مثــا& ً(.

التفاع ــل مع المراجع الثقافية

W
وا&بلــة تعتمــد عــ Qقاعــدة مــن المراجــع المشـ zـSكة ،وتتفاعــل معهــا ،كمــا تصـ <ـS
= <> آن واحــد واحــد ًة منهــا ،كمــا = <> هــذه الصــورة المنشــورة عــ Qموقعهــا :مــن ّأم
كلثــوم إّ kأم كارولينــا ،وأغنيــة ثــورة الشــكّ إ kثــورة الش ـكّة ،وهــو لعــب بالــكVم
W
وا&شــارة إ kالثــورة إذ ظهــرت الصــورة
ـاص با&بلــة 
يختلــط فيــه تأنيــث المذ ّكــر الخـ ّ
=
=
ـا wاللفظــة ،مــن الش ـكّة بمعــ{ ش ـكّة الدبوســة
عــام  ،2013واللعــب عــّ Qكل معـ <
=
z
=
إ kالشــكّ بمعـ =ـ{ الريــب ،وا&تهامــات بالخيانــة المتبادلــة <> هــذه الفــSة بـ <ـ ّكل
الجهــات السياســية.

أسوق لذلك التفاعل
الجماهSية المرجعية ثVثة أمثلة:
اللع{ مع الثقافة
<
<
=
ا&نتــاج الثالــث &Wبلــة فاهيتــا» ،أنــا مـ <ـ يــا دادة؟« ،حيــث تشــاهد كارولينــا المشــهد
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W
=
ـأل{ مــن أنــا« ) (1985الــذي يجمع < =
ب شــادية،
ا&خـ <ـ Sوالبالــغ الدراميــة لفيلــم »& تسـ <
=
z
ّ
فتحــل
الــ{ & تعــرف أصلهــا.
الخادمــة <> قــ yعائلــة بورجوازيــة ،وبنتهــا يــ`ا< ،
الدميتــان محـ ّـل المم ّثلتـ < =
ـ = <> المشــهد ،مــع الحفــاظ الصــارم والدقيــق عــ Qتقطيــع
المشــاهد و»الشــوتات« )اللقطــات( وزوايــا التصويــر وتعابـ <ـ Sالوجــه والح ـركات ،مــا
يثـ <ـ Sالضحــك ويُفــرغ المشــهد مــن شــحنته المأســوية ،بــل يلفــت انتبــاه المشــاهد
W
ـ >< = Qالثمانينــات ،أي مــا يصطلــح الشــباب
إ kالطابــع المبالــغ المفــرط لــVداء التمثيـ <
عليــه حاليـاً بالـ»أڤــورة« < =
انكلSيــة (over > avwara).
W
=
z
ـ{ ظهــرت = <> رمضــان  2013بعنــوان »فوازيــر
المثــال الثـ <
ـا wهــو الحلقــات ا&ربــع الـ <
الويبــة« .نشــاهد منهــا الحلقــة الثالثــة .أبلــة فاهيتــا أو شوشــو زادة قــد ســخطت >=
ّ
ُ
<
ــواهد«،
ّأول الحلقــة قــرداً ،بعــد أكل تفاحــة مســمومة أعطتهــا إياهــا الراقصــة َ
»ش ِ
وتبحــث عــن وســيلة ســحرية لكــ` الطلســم واســتعادة حســنها وجمالهــا مــن أجــل
الســلطانW ،
ا&مــر الــذي ســيتحقق .الحلقــة مليئــة باللعــب = <> الــكVم ،وتســتخدم
فيهــا لغــة مختلفــة عــن لغــة فاهيتــا المعتــادة ،إذ هــي خليــط < =
بــ الفصحــى
الركيكــة المليئــة W
با&خطــاء النحويــة ،المقصــودة أو z
المSوكــة مــن دون مراجعــة
لغويــة )فهــذا هــو المســتوى المتوقــع مــن W
ا&بلــة => تعاملهــا مــع الفصحــى( وبـ < =
ـ
<
العاميــة الفاهيتيــة ،أو z
الSجمــة الحرفيــة مــن العاميــة إ kالفصحــى بقصــد الفكاهــة
<=
<=
»اليومــ دول«( ،أو ترجمــة عباراتهــا المألوفــة إk
اليومــ« بــد& ً مــن
)»هذيــن
W
ـرو .(kوبطبيعــة الحــال ،تلمــح هــذه الحلقــات ا&ربــع
فصحــى مضحكــة )شـ ّه < < Qهـ <
=
إ kفوازيــر _يهــان ونيلـ =
z
ـ{ تشــكل مرجع ـاً أساســياً <> الثقافــة
<
ـ >< Qالثمانينيــات ،الـ <
الجماهSيــة .فشــهرزاد تصـ <ـ Sفيهــا شوشــو زادة وكارو كارو زادة .عربيــة هــذه الحلقات
<
متعـ _ـSة ،تذ ّكــر بأخطــاء W
ا&طفــال حـ < =
ـ يكونــون = <> طــور تع ّلــم قواعــد اللغــة ،غـ <ـS
خاصــة بهــا ،الصــوت مدبلــج مــن قبــل رجــل أيض ـاً ،العبــارات مقتضبــة
أنهــا أيض ـاً ّ
للغايــة ،الصيغــة تتبــع غالبـاً قالبـاً متكـ ّـرراً يعتمــد عــ Qبنيــة فاعــل  /فعــل  /مفعــول،
=
ـ{ بصيغــة الغائــب المذ ّكــر المفــرد ،مهمــا كان الفاعــل والتyيــف
الفعــل مـ ٍ
ـاض ،مبـ < ّ
=
z
=
ـا¼ أو المضــارع ،ومذ ّكــر حــ{ إن كان الفاعــل مؤنّث ـاً
الVئــق ،أي مـ ٍ
ـاض بمعــ{ المـ <
=
أو مجموع ـاً ،والمفعــول يظــل مــن دون أل التعريــف .كارولينــا تبــدو <> حالــة نمــو
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موقــوف ) (arrested developmentلــم تتطــور َملَكتهــا اللغويــة كثـ <ـSاً منــذ حلقــة
ـ{ عــ Qروح كارو زادة( .أمــا لغــة
ّ
»زي النهــار ده« )كارو مــش خــاف ،باربينــار عمــل پيـ < Ç
W
شوشــو زادة ،فصيغــة فصيحــة ســاخرة لــكVم ا&بلــة» :احتمــال ســميك« ،أو فيهــا
_
ـ) ¥اســتفهام فصيــح و&حقة
التلميحــات إ kالثقافــة
<
الجماهSيــة المعولمــة »أ& تكونـ <
كثSة،
فاهيتيــة( واحــدة مــن مقاصيف الرقبــة الكرداشــيانس« .والتلميحــات »الوقحــة« <
مــن »منــدوب العــراف أبــو W
ا&رداف« إ kزجرهــا الســلطان الــذي هجــر مرقدهمــا حـ <ـ=
ّ
كانــت مســخوطة» .والVهــي« )بــدون تفخيــم(· ،
ا&ن تـ z
ـأ wتقــول هــذا» ،أيــن كنــت
<
=
البارحــة وأنــت تبكتـ =ـ{« )كنــت فـ < =
ـ امبــارح ،صيغــة نســمعها <> حلقــة »بطــارخ«(،
<
·
=
z
ـQ
ـر wال`يــر ،مــا تهرشــيش ِ
»ابعــدي باتشــكك ،وبـ <
برجلــك< ،
و> ا&خــر تقــوم وتقولـ <
=
لــم أعــد أحتمــل صهــد الفــراش ...مــا كانــوش شــعر <ت وح ّتــة ديــل« ،وفيهــا مــن
يتوســمه...
الغم ـزات ومــن »ا&لتبــاس النوعــي« المب ّطــن مــا يســتذوقه مــن ّ
أمــا المثــال الثالــث فليــس صــادراً عــن مبدعــي أبلــة فاهيتــا بــل عــن أحــد مريديهــا
مــن جمهورهــا ،ر ّداً عــ Qالفضيحــة المأســوية والمضحكــة = <> آن ،الناتجــة عــن اتهــام
z
ـ{ ســنختم بهــا هــذه الورقــة ،فقــد
الدميــة بالعمالــة مــع 
ا&رهــاب ،وهــي القضيــة الـ <
z
ـ{ يفهمهــا ّكل مــن شــهد فيلــم
وضعــت عــ Qصفحتهــا هــذه الصــورة المركّبــة الـ <
»الصعــود إ kالهاويــة« بطولــة محمــود < =
قصــة الجاسوســة
ياســ ومديحــة كامــلّ :
z
z
الــ{ باعــت أاراً
)الــ{ تحيــل إ kهبــة ســليم الحقيقيــة( <
المyيــة عبلــة كامــل <
z
=
ـ{ اســتقلّتها تعــود
&ائيــل ،والمشــهد الختامــي للفيلــم حـ <ـ تكتشــف أن الطائــرة الـ <
z
ـ{ يقولهــا محمــود
ـا kإ< k
بهــا إ kمــ yوبالتـ <
مصSهــا المحتــوم ،والجملــة المأثــورة الـ <
ياسـ < =
ـ »ده النيــل ،وده الهــرم .هــي دي مــ yيــا عبلــة« ،وهــي ضمــن هــذه الجمــل
=
z
ـ{ _أت إليهــا ســابقاً.
المأثــورة <> الســينما المyيــة الـ <
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ـ Êومنـ <ـSة ســليمان >< = ،مقدمــة الكتــاب الــذي _أفــا
عــ Qحــد تعبـ <ـ Sوليــد الحمامـ <
_
عليــه ،والــذي يتنــاول موضــوع »الثقافــة الشــعبية ،اســت`افات مــا بعــد ا&ســتعمار«،
=
ـا> مــن النــوع الوضيــع ذي قيمــة محــدودة
فــإن »اعتبــار الثقافــة الشــعبية كإنتــاج ثقـ <
هــو حكــم شــائع => منطقــة الـ _ـ`ق W
ا&وســط وشــمال افريقيــا .فهــي ثقافــة من َتجــة من
ٌ
<
_
با&عــVم ووســائل النــ` والتواصــل
ـع يســتهلكها ،وهــي مرتبطــة 
أجــل جمهـ ٍ
ـور واسـ ٍ
الم َعولمــة ،فبالتــا kيُنظــر إليهــا عــ Qأســاس أنهــا ذات اتجــاه اســته ،ËVبــل تتمـ <ـ=S
ُ
<
<
=
بالســطحية وا&فتقــار إ kالمضمــون المتـ <ـ .فلذلــك ،ينحــ yالجــدال حــول قيمتهــا
ـ »الثقافــة الراقيــة« ،حيــث تحظــى W
=> ثنائيــة الـyاع بينهــا وبـ < =
ا&خـ <ـSة بمنــح القيمــة
<
وا&حـ zـSام والقابليــة عــ Qأن تشـكّل حصيلــة _
م`وعــة تســتحق الدراســة ،عــ QخــVف
W
z
ـ{ تُعتــ Sتجاريــة وأقــل قــدر ًة عــQ
الثقافــة الشــعبية ا&قــل حظـاً مــن التقديــر ،والـ <
التعبـ <ـ Sالفعــال مــن الثقافــة الراقيــة« .فهــل مــن شــفيع يمنــح شــيئاً مــن _
الم`وعيــة
العلميــة للباحــث المهتـ ّـم بأبلــة فاهيتــا ،بــل الم ّتهــم با&هتمــام بهــا؟
تطــرق البحــث العلمــي إk
يدافــع الكاتبــان المشــار إليهمــا ســابقاً عــن =ورة
ّ
الثقافــات الشــعبية المعــاة ،وتخطّــي المفهــوم z
الــ< _ Sا wالفولكلــوري للفظــة
ا&عVنــات
ـ Ìيشــمل ّكل المنتجــات الثقافيــة الشــائعة) ،مــن 
»الثقافــة الشــعبية« ،لـ <
إ kالشــعر العامـ ّـي مــروراً بموســيقى ال ـراب أو »المهرجــان« وجيــل »أوكا وأورتيجــا«
z
ـ{ الشــارع إلــخ .والســبب
إن كان الحديــث يخـ ّ
ـص مــ ،(yوأفــVم السـ <
ـب Ìوغرافيـ <
=
العــر wأو خارجــه ،غالبــاً
دار ªالثقافــات الشــعبية ،ســواء <> العالــم
= <> ذلــك أن
<
<
مــا ي ّتخــذون كإطــار نظــري لبحثهــم أعمــال ســتوارت هــول  Stuart Hallومدرســة
برمنغهــام الرائــدة => إنشــاء هــذا المجــال الجديــد للبحــث W
ا&كاديمــي ،والــذي ُسـ ّـمي
<
بالدراســات الثقافيــة ) ،(cultural studiesحيــث يُلقــى الضــوء عــ QالعVقــة < =
بــ
z
ال{
المنتجــات الثقافيــة الشــعبية والمؤسســات الســلطوية وا&جتماعيــة وا&قتصاديــة <
تحــدد وتقــرر مــاذا ،ضمــن هــذه المنتجــات ،هــو أهـ ٌـل &Wن يصـ <ـ Sجــزءاً مــن »الثقافــة
الســائدة« ويُــدرج = <> »التيــار العــام« ) ،(mainstreamكمــا تحـ ّـدد هــذه المؤسســات
مصــSه التهميــشّ ،كل ذلــك = <> إطــار جدليــة »ا&حتــواء« )(containment
مــا
<
و»التصــدي« ).(resistance
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ـ Êوســليمان أنــه »عنــد تطبيــق نمــوذج ســتوارت هــول ،الــذي
وبالتـ <
ـا kيــرى الحمامـ <
z
=
ـ{ ا&حتــواء والتصــدي ،عــ Qالمنتجــات الثقافيــة الصــادرة عــن المنطقــة
يمـ < ّـ Sحركـ َ <
جــ Qمحــاو&ت الثقافــة المســيطرة &حتــواء الثقافــات
العربيــة ،يظهــر بشــكل <
W
عملــوا
الشــعبية عــن طريــق تحويلهــا &يقونــات ثقافيــة« & .شــك أن ُج ّــل الذيــن ِ
=
تعبSيــة تدخــل ،ولــو
<> إطــار »الدراســات الثقافيــة« ر ّكــزوا بشــكل ّأو < kعــ Qأشــكال <
بشــكل بعيــد >< = ،إطــار مــا يصطبــغ بصبغــة »المقاومــة« ،وحســب ســتوارت هــول،
z
فــإن لفظــة
الــ{ تشــكّل
»شــع{« بذاتهــا »تحيــل إ kتحالفــات الفئــات والقــوى <
<
والمهم < =
<=
شــ هــي مــا يعنيــه لدينــا
المقموعــ
الطبقــات الشــعبية .فــإن ثقافــة
ّ
=
z
ـ{ تجــد <> مقابلهــا »ثقافــة كتلــة الســلطة« ،مــا
مفهــوم الثقافــة الشــعبية« ،تلــك الـ <
ـ/ ¥
يجعــل الثقافــة الشــعبية حلبــة ا&رتضــاء والمقاومــة .ففــي هــذا 
ا&طــار الماركـ <
_
ـ ،¥يبقــى لنــا الســؤال حائ ـراً :إ kأي مــدى يمكــن إدخــال ظاهــرة يوتيوبيــة
الغرامـ <
وفيســبوكية < =
وتلفSيونيــة وإعVنيــة كأبلــة فاهيتــا = <> إطــار »ثقافــة المقاومــة« المعـ ّـSة
المهمشــة ،بــل إقحامهــا = <> هــذه الخانــة
عــن الطبقــات أو المجموعــات المقموعــة
ّ
الـ zـ{ هــي بــ Vشــك غـ <ـ Sمناســبة؟ هــل الصبغــة »المقاوماتيــة« وحدهــا هــي الــ{z
<
<
تمنــح _عيــة الدراســة مــن منظــور الدراســات الثقافيــة؟
W
ا&مــر يدعــو ،مــع ذلــك ،إ kالمزيــد مــن التأمــل .فأبلــة فاهيتــا ،عروســة z
ا&نSنــت
تشــ Sمــن
المــyي
و»مليونــSة الويبــة« ،حســب عبارتهــا )وهــي غمــزة طريفــة <
<
=
المليونــ( وجــدت
خVلهــا إ kعــدد تابعيهــا عــ Qموقــع فيســبوك ،الــذي فــاق
<
=
=
=
ـا¼ ،حـ <ـ اتّهمهــا
نفســها تحــت المجهــر 
ا&عVمــي بشــكل غـ <ـ Sمتو ّقــع <> الشــتاء المـ <
مروجــي نظريــة المؤامــرة عــ Qالقنــوات الفضائيــة ،المدعــو أحمــد ســبايدر،
أحــد ّ
W
z
ا&خــوان المسـ < =
ـلم إk
بالعمالــة لحســاب شـ ّـ{ الجهــات الداخليــة وا&جنبيــة ،مــن 
إائيــل ،بعــد أن قــام بـ»فــكّ شــفرة« إعــVن تجــاري ظهــرت فيــه هــذه الدميــة/
الشــخصية الفكاهيــة .والجديــر بالذكــر أن ا ّدعــاء »فــكّ شــفرة« المنتجــات الثقافيــة،
المفـ zـSض بعدهــا التــام عــن الرســائل السياســية أو W
ا&يديولوجيــة ،صــار ّتيــاراً رائجـاً
ُ
كثSيــن ،مــن ســامح أبــو العرايــس إ kأحمــد ســبايدر مــروراً بمجهولـ <ـ=
ذا مريديــن <
يُعـ _ـ Sعــ Qأســمائهم عــ Qشــبكات التواصــل كإســVم البح ـراوي .بعضهــم حظــي
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=
ا&عVميــة ،كمقــا&ت منشــورة أو
بمســاحة محــدودة ولكــن معـ zـSف بهــا <> المنظومــة 
دعــوات للمشــاركة = <> برامــج مبثوثــة عــ Qالهــواء ،وآخــرون يكتفــون بعــرض نظرياتهــم
ا& zنSنــت .ويبقــى أن هــذا الميــل »التفسـ <ـSي« لمــا & يحتــاج تفسـ <ـSاً،
الهاذيــة عــ Q
وهــذا البحــث الــدؤوب عــن نوايــا مبطّنــة ،ينـ ّـم عــن صعوبــة اســتيعاب فئــات مــن
الجمهــور المــyي W
ا&وســع لمفهــوم »المجانيــة« والعبــث ،كمــا ينـ ّـم عــن رفــض،
W
=
=
ـر¼ ،لفكــرة أن عمـ ً Vمــا يمكــن أن &
يصــل <> بعــض ا&حيــان إ kتخــوم الهــوس المـ <
=
ا&طــVق ،وأن & يكــون هادفـاً ،ســواء
يحمــل معـ =ـ{ أوحــد ،بــل أن & يحمــل معـ =ـ{ <> 
= z W
ـ{.
بالمعــ{ ا&خـ <
ـ >Vأو التخريـ <
ا&عــVن )وليــس فــكّ شــفرته( ،يجــب أن نقــف لحظــةً
ولكــن قبــل ا&نتقــال إ kتحليــل 
=
ـ أساسـ = =
عــ Qنقطتـ < =
و> مفهــوم الـــ mainstream
<
ـيت <> مفهــوم الثقافــة الشــعبية <
وطريقــة اســتخدام هــذه العبــارة الشــائعة.
قــد نقــوم بجريمــة شــنعاء => العــرف W
=
معــ{ عبــارة
ا&كاديمــي إذا بحثنــا عــن
< ُ
ً
خــ Sمثــال
ويكيبيديــا
لكــون
ا
ر
نظــ
ولكــن
ويكيبيديــا؛
 mainstreamعــ Qموقــع
<
=
لـ»المايــن سـ zـSيم« = <> حـ ّـد ذاتــه ،لكــون الموقــع يعكــس »الفكــر الســائد« <> شـ zـ{
الموضوعــات ،وذلــك لدرجــة أن المقــا&ت & توقيــع لهــا و& ذكــر &Wســماء المسـ < =
ـاهم
= <> تحريرهــا ،فربمــا كان إذن مــن المفيــد أن نعــرف مــا هــو موقــف الـــ mainstream
مــن الـــ:mainstream
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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z
ـ ،¥حرفي ـاً( عبــارة تطلــق عــ Qالفكــر الراهــن
ترجمــة :المايــن ســSيم )التيــار الرئيـ <
W
وا&عVميــة،
المعــ Sعــن موقــف ا& _كSيــة .فهــو يشــمل ّكل الثقافــات الشــعبية 
ّ
z
z
_
ا&عــVم .وعكــس المايــن ســSيم هــي »الثقافــات التحتيــة«،
ـ{ تن`هــا وســائل 
الـ <
المتحمسـ < =
الخاصــة بمجموعــة محــدودة مــن التابعـ < =
ـ
ـ
و»الثقافــات البديلــة« ،وتلــك
ّ
ّ
=
z
ـل{ مــن ِق َبــل
لحركــة مــا .ومفهــوم »المايــن ســSيم« كثـ <ـSاً مــا يُســتخدم بمعــ{ سـ <
z
الــ{ تــرى = <> الثقافــة الوســطية المســيطرة وســيلةً لتهميــش
الثقافــات التحتيــة< ،
W
ـ ¥وركاكتهــا مــن
الثقافــات ا&خــرى ونبذهــا ،إضافــة إ kضعــف ثقافــة التيــار الرئيـ <
الناحيتـ < =
ـ الفنيــة والجماليــة.
مــن الواضــح إذن أن التعريــف عــ» Qالماين سـ zـSيم« وعVقتــه بـ»الثقافات الشــعبية«
أمــر شــائك ،وأنــه => W
ـ Sمــا بـ < =
ا&ســاس & بـ ّـد مــن التميـ < =
ـ  popular cultureو pop
<
ٌ
 ،cultureوإن كانــت اللفظــة الثانيــة => أصلهــا اختصــاراً W
لــVو ،kفقــد أصبحــت
<
ا&عVمــي وبالبعــد
ـات ثقافيــة مرتبطــة بالتوزيــع 
تحيــل لفظــة  pop cultureإ kمنتجـ ٍ
التجــاري .وكذلــك لفظــة  mainstreamتحيــل إ kمنتجــات ثقافيــة مختلفــة تمامــاً
عــ Qحســب المنظــور :القاســم المشـ zـSك بـ < =
ـ ّكل أشــكال »المايــن سـ zـSيم« ،ســوا ٌء
z
ـا ،wكالمدرســة
أكانــت تابعــةً للثقافــة الراقيــة المعـ zـSف بهــا عــ Qالصعيــد
ّ
المؤسسـ <
والجامعــات والمتاحــف والمعاهــد الفنيــة ،أو تابعــة للثقافــة الشــعبية الســائدة،
غــاW w
= W
وا&فــVم والم`حيــات وكل المنتجــات الناجحــة تجاريــاً والحاصلــة عــQ
كا& <
خلوهــا مــن عنــ» yالثوريــة« أو
تغطيــة إعVميــة واســعة ،القاســم المشـ zـSك هــو ّ
_
ـدا wالطليعــي المفــرط ،الــذي يجعلهــا
عنــ yالمســاس بالمس ـلّمات أو الطابــع الحـ <
تنغلــق عــ Qفهــم الجمهــور W
ا&عظــم – وهــذا مــع أن مثــل هــذا العنــ yقــد يكــون
الثقــا> W
=
ا&ول ،وقــد يعطيــه _
م`وعيــة مــن حيــث
متواجــداً عنــد ظهــور المنتــج
<
ا&بداعيــة ،ثــم يتـ ّـم هضــم هــذا العنــ yالطليعــي أو الشــا ّذ المكـ ّـون لــه،
قيمتــه 
=
=
وإدراجــه <> الثقافــة الســائدة ،فتبــدأ عمليــةُ التقبــل والهضــم <> إطــار »ا&حتــواء«
) (containmentالــذي أشــار إليــه ســتوارت هــول.
=
ثقــا>
»شــع{«،
تمدنــا <
وأرى أن ظاهــرة أبلــة فاهيتــا ّ
بخــ Sمثــال لتذبــذب منتــج <
<
z
=
=
ـ{ الـــ  subcutureوالـــ  cult followingمــن جهــة،
بمعــ{ عــدم أكاديميتــه ،بـ <ـ ضفـ َ <
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والـــ  mainstreamمــن جهــة أخــرى .فقــد بــدأت أبلــة فاهيتا z
مخSقــةً لعــادات الفكاهة
المyيــة ولكنهــا تقــف اليــوم عــ Qخـ ّط التمــاس بـ < =
ـ الـــ  cult followingوا&نخـراط
= <> الـــ ،mainstream pop cultureوإن كان هــذا ا&نخ ـراط التدريجــي قــد بــدأ بأزمــة
z
ـو >< = «wلغتهــا
عجيبــة ،هــي فضيحــة »فــكّ الشــفرة« مــن قبــل أحمــد ســبايدر» ،العنكبـ <
W
z
الــ{ أوصلتهــا إ kالشــهرة العالميــة ،وتكمــن فيهــا مفارقــةٌ
الطريفــة ،وهــي ا&زمــة <
لطيفــة ،إذ كانــت أزمــةً مــن الممكــن أن =
تقــ Êعليهــا أو -بالعكــس  -أن تزيــد مــن
<
z
أقدمهــا هــي أن مزحــةً
ـ{ ّ
شــعبيتها ومرئيتهــا ،وهــذا بالفعــل مــا حــدث .الفرضيــة الـ <
طريفــة & قصــد معينـاً وراءهــا ،أي إبــداع دميــة تســخر بشــكل ظريــف مــن ربــة البيــت
المyيــة مــن جيــل ّأمهــات الطبقــة الوســطى القاهريــة ،تحولــت تدريجيــا إ kأيقونــة
W
z
ـ ،Qبينمــا اكتســبت
ســاخرة يعرفهــا الجميــع ،خــارج نطــاق جمهورهــا المفــSض ا&صـ <
شــخصيتها الخياليــة عمق ـاً عــ Qمـ ّـر الحلقــات ،وصــار لهــا تاريــخ وتفاصيــل حياتيــة
ـث مبدعيهــا عQ
غنيــة .وهــذا النجــاح عــ Qا& zنSنــت ،الــذي ربمــا لــم يكــن متوقعـاً ،حـ ّ
ا&ســباب الـ zـ{ تفــ` ذيــوع صيــت W
تطويــر شــخصية أبلــة فاهيتــا .ومــن W
ا&بلــة تز ُامــن
<
W
z
ـ{ هــزت البــVد منــذ  ،2011فأضافــت إk
انتشــار ســمعتها مــع ا&حــداث السياســية الـ <
الدميــة عن ـyاً مــن الســخرية السياســية كان غائب ـاً تمام ـاً عنــد ّأول ظهــور لهــا ،ثــم
تنامــى ،ووصــل أوجــه إبــان الجولــة W
ا&و kلVنتخابــات الرئاســية = <> أيار/مايــو .2012
ّ
z
z
_
=
ـ{ أذيعــت
ـيا ªهــي »بطــارخ« ،الـ <
ـ{ تمـ <ـSت بمضمــون سـ <
ومــن أكــ Sالحلقــات الـ <
قبــل الجولــة W
ا&و kبقليــل .تبــدأ الحلقــة بصــوت التلفزيــون المعتــاد ،هــذه المــرة
إحــدى أيقونــات الثقافــة الجماهSيــة ومثــال »الكيتــش« W
ا&عــ ،Qناديــة الجنــدي>< = ،
<
W
z
_
ـ{ تــذود فيهــا عــن الوطــن وتقهــر ال`يريــن وا&عــداء
غمــزة إ kأدوارهــا البطوليــة الـ <
<=
»ا&رهــاب« )نــادر جــVل
وا&
رهابيــ والجواســيس ،فالمشــهد مأخــوذ مــن فيلــم 

z
=
 ،(1989والSكـ <ـ Sالغريــب عــ Qالبطــارخ )حيــث تــم إخفــاء عبــوة ناســفة( يضفــي
لمســة عبثيــة وســاخرة عــ Qالبدايــة .تبــدو أبلــة فاهيتــا وقحــة كعادتهــا» :أكيــد
ـب مضحــك للعبــارات المألوفــة(،
وحشــتك؟ جيــت عــ Qبالــك قلــت أكلمــك«) ،قلـ ٌ
W
ـا wعــن شــجارات عائليــة وأحقــاد موروثــة ،قبــل
ثــم ينتقــل الحديــث إ kحديــث نسـ <
التطــرق إ kالسياســة )الســباق هالكـ =ـ{ ،ســباق ا&نتخابــات الرئاســية( فتفنــد W
ا&بلــة
ّ
ّ
<
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<=
التــوا kلصديقتهــا أوديتــا مــن مــ yالجديــدة )مــن ســانت
المتســابق عــQ
ّكل
<
=
حــد ذاتهــا قمــة كوميديــة تســتحق الوقــوف إذ
فاتيمــا وعارفــة( .هــذه العبــارة <> ّ
=
ا&يحــاء بانتمــاء طبقــي
يختلــط <> أذن المتلقــي الطابــع الغريــب للصيغــة وكذلــك 
=
z
بــ المر < =
مشــSك < =
أتــ ،يعــود إ kأحيــاء مــ yالجديــدة الراقيــة )ميــدان
وثقــا>
<
ســانت فاتيمــا( .المرشــحون & يذكــرون با&ســم )إ& حمديــن صباحــي => ·
ا&خــر( بــل
ُ
<
ـف Sعمــرو مــو ،ªالــذي صــار »مــن دور« )جيــل(
ـ
بتلميحــات ســاخرة :ســيادة الس <
چونڤييــف وأكــ Sبكتـ <ـ Sم التحــدي )كان شــعار حملتــه »قــد التحـ ّـدي«( ،و»القبطــان
=
فريــق« هــو أحمــد شــفيق ،الــذي عمــل طويــ ً Vوزيــراً
المــد) wإيچيبــت
للطــSان
<
<
=
ـر ªالملقــب
إيــر( ،ثــم 
»ا&خــوان المس ـ ّن <« وتلميــح ســاخر إ kالمرشــح محمــد مـ <
با&سـ =
ـ ¥خالــص« )مثقــوب ،نائــم(،
ـت 

)ا&طــار ا&حتياطــي( الــذي تصفــه بالـــ »مفـ <
_
ثــم »الدكتــور« أي عبــد المنعــم أبــو الفتــوح ،الــذي قــد يبــ` انتخابــه بـ»تربونــات
زي إســVمي متفتــح خــاص بفتيــات الطبقــة المتوســطة.
وكارينــا بـ ـك ُّم« أي ّ
واســتمرت = =
الSعــة السياســية بشــكل &فــت حـ zـ{ صيــف  ،2013عــ Qتغريــدات الدميــة
خصوص ـاً ،ثــم خـ ّـف ويــكاد ينعــدم تمام ـاً حالي ـاً مــا عــدا بعــض التلميحــات ،مــن
دون أن يكــون موقــف الدميــة مــن W
ا&وضــاع السياســية واضحـاً أو ثابتـاً .وربمــا تجـرأت
W
ـاص ،فقــط حـ < =
ـ يكــون موقفهــا شــبه
ـيا ªبأســلوبها الخـ ّ
ا&بلــة عــ Qالتعليــق السـ <
توافقــي لــدى الـرأي العــام المــyي ،كمــا ورد = <> هــذه التغريــدة المنشــورة مبـ _
ـاة
z
ـ{ ش ـ ّنتها القـ ّـوات المســلحة المyيــة عــQ
بعــد إدانــة <
أمSكيــة للغــارة الجويــة الـ <
ليبيــا ر ّداً عــ Qذبــح مواطنيهــا.
)تغريدة (19/02/2015
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والجديــر بالمVحظــة أنــه كلمــا زادت شــخصية أبلــة فاهيتــا عمق ـاً واســتقVلية عــن
ـيا .ªأضــف إ kذلــك،
مبد َع ْيهــا ،صعــب أن تكــون لســاناً لحالهمــا عــ Qالصعيــد السـ <
أن ا&ســتقطاب البالــغ للســاحة السياســية المyيــة = <> المرحلــة الراهنــة ،يجعل اتخاذ
المواقــف أمـراً ذا عواقــب ،عــ Qصعيــد الحفــاظ عــ Qأوســع أرضيــة من المشــاهدين،
وذلــك خVف ـاً لمــا كانــت عليــه W
ـ  2011و ،2013حـ < =
ا&وضــاع بـ < =
ـ كان مــن الممكــن
أن تعـ ّـ Sالدميــة عــن آراء يشــاركها فيهــا معظــم الجمهــور المســتهدف .مثــا& ً عــQ
ذلــك أغنيــة »معليــش يــا كارولينــا هــم اربــع ســنينا« الـ zـ{ تبــدأ بنحيــب W
ا&بلــة وبنتهــا،
<
وتعــ Sعــن خيبــة أمــل مريــرة بعــد نتائــج الجولــة W
ا&و ،kوعــدم ا&رتيــاح للخيــار
ّ
=
=
ـياª
المـ zـSوك أمــام الناخبـ <ـ بـ <ـ ّ
مرشــح يم ّثــل »الفلــول« ،حســب المعجــم السـ <
W
=
ـر .ªفقــد ســبقت ا&غنيــة
الــذي فــرض نفســه ،والتيــار 
ا&ســVمي متم ّثــ >< Vمحمــد مـ <
فــوزه بأيــام:
خايفــ .شــكر < =
<=
كرولــ همــا أربــع < =
<=
ممــS
ســن ،هناخدهــم مــش
»معليــش يــا
ـ Qرســمها عــ Qوش ّكل مــyي مــن
للســيد الرئيــس القــادم ع ا&بتســامة الحلــوة الـ <
قبــل z
الكــر ªيVقيــه
الكــر .ªوإن شــاء ½ يــوم مــا ييجــي ع
حــ{ مــا يقعــد ع
<
<
=
و> هــذه
كابيتونيــه ومتنجــد حلــو عــ Qقــد المقــام .و½ الموفــق والمســتعان«< .
ـيا ،ªومــن ا&ستســVم المقــرون
الكلمــات الســاخرة نــوع مــن الــوداع للنشــاط السـ <
بإرجــاء تحقيــق ·
=
الوجــSة الــ{z
z
<=
ا&مــال إ kمــا بعــد المهلــة الرئاســية .أمــا <> الفــSة
<
ت َلــت ،فظلــت التلميحــات السياســية مســتمرة وانحــازت W
ا&بلــة ،كمعظــم المنتجــات
ّ
الثقافيــة الصــادرة عــن W
ا&عــVم ،إ kمعـ =
ـار¼
ـط
ـ
محي
إk
ـة
ـ
المنتمي
ا&وســاط المدنيــة

<
»ا&ســVمي=  -
ـوا «wكمــا يتبـ ّـدى = <> مشــاركتها = <> برنامــج باســم
الحكــم الجديــد 
ا&خـ <
يوســف آنــذاك.
ا&شــارات إ kالرئيــس الجديــد )»البعيــد« = <> لغتهــا( وإ kمؤيّديــه
ومــع ذلــك ،كانــت 
z
_
ـ{ أتاحــت
ـر ªباكينــام ال`قــاوي ،الـ <
نــادرةً ،مــع ذكــر خــاص لمســاعدة محمــد مـ <
=
للعروســة فرصــة إبــداع نكتــة قائمــة عــ Qاللعــب <> الــكVم») ،باكينامــت عليهــا
حيطــة«( .أمــا بعــد أحــداث صيــف ســنة  ،2013فقــد عــادت W
ا&بلــة إ kاهتماماتهــا
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==
المSليــة وتلــك المتعلقــة بالموضــة والعنايــة بمظهرهــا ،وهــي مرحلــة ّتوجــت بأغنيــة
=
_
المعــSة عــن نزعــة انطوائيــة ورافضــة للجماعــي <)> تجلّياتــه
يســتهلو،«ª
»مــا
ّ
<
z
=
السياســية( ،هــي مــن دون شــكّ قاســم مشــSك بـ <ـ مبدعــي العروســة وجمهورهــا،
كمــا أن »العــودة إ kالتفاهــة« قــد تكــون ثمــن انخراطهــا = <> التيــار الســائد...

أزم ــة »فودافون« والقفزة إ Jالعالمية

=
ا&عVنــات نقطــة تحــول = <> شــخصية
نســتطيع أن نعتــ Sلحظــة ا&نطVقــة <> عالــم 
أبلــة فاهيتــا .المقصــود هنــا ظهــور إعــVن _كــة فودافــون الــذي أذيــع = <> كانــون
W
=
ـا wقفــزة نوعيــة &Wبلــة فاهيتــا بعــد دعوتهــا
ا&ول /ديســم ،2013 Sوالــذي ش ـكّل ثـ <
لتقديــم إســكتش قصـ <ـ >< = Sبرنامــج باســم يوســف = <> شــهر نيســان/إبريل  ،2013وهــو
با&رهــاب.
ظهــور أوصلهــا إ kالعالميــة كدميــة متهمــة 

بصفــة عامــة ،فــإن أحد المعايـ <ـ Sالفاصلة بـ < =
ـ الـــ  cult followingوالـــ mainstream
 pop cultureهــو وســيط النـ _ـ` والوســائل المســتخدمة لVنتشــار .فقــد شـكّل هــذان
الحدثــان نقلــة نوعيــة W
لVبلــة ،مــن حيــث انتقالهــا مــن مرحلــة ا&عتمــاد الحــyي عــQ
W
z
ـ{ = <>
يوتيــوب )الوســيط ا&صـ <
ـ (Qوصفحــة الفيســبوك وتغريــدات ) tweeterالتويـ <
لغــة أبلــة فاهيتــا( وهمــا وســيطان إضافيــان ظه ـرا &حق ـاً ،إ kظهورهــا عــ Qشاشــة
التلفزيــون ،ضيفــةً = <> برنامــج كان ذا شــعبية مهولــة = <> هــذه الفـ zـSة ،ثــم = <> إعــVن
تجــاري منشــور أصـ ً Vعــ Qيوتيــوب فقــط ،ثــم أذيــع عــ Qالتليفزيــون أيضـاً = <> إطــار
=
ـ{ ضمني ـاً رهــان _كــة تجاريــة
»الفضيحــة« والتغطيــة 
ا&عVميــة الدوليــة ،مــا يعـ <
تؤمــن
حريصــة عــ Qمصالحهــا ،عــ Qإمكانيــة تحويــل أبلــة فاهيتــا إ kأيقونــة شــعبيةّ ،
جاذبيــة المنتــج والخدمــة لــدى جمهــور أوســع مــن دائــرة »دراويــش« أبلــة فاهيتــا
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W
=
ـ ،Ìالــذي يظهــر = <> إعــVن _
ال`كــة لرمضــان
ا&صليـ <ـ ،شــأنها شــأن حزلقــوم أحمــد مـ <
 ،2014كمــا يـ _ـ ¥ذلــك بـ =
z
ـر¼ _
ـ{ تلــت
ال`كــة عــن الصــدى والتغطيــة 
ا&عVميــة الـ <
<
ا&عــVن عــ Qشــبكات التواصــل ،ثــم عــ Qقنــوات التليفزيــون والمجــVت
انتشــار 
_
لVذاعــة ).(gained media
تتكبــد مصاريــف اء وقــت 
والمواقــع ،مــن دون أن ّ
=
_
ا&عــVن )انظــر إ kالنــص = <> اللواحــق( ّ
لــكل مــن
ªء يبــدو غامضــاً <> هــذا 
& <
W
تعـ ّـود عــ Qإسكتشــات أبلــة فاهيتــا .ربمــا كان ا&مــر الVفــت الوحيــد فيــه المفارقــة
البســيطة بـ < =
الموجــه فرضي ـاً إ kأكــ Sعــدد مــن المشــاهدين،
ا&عــVن،
ـ مفهــوم 
ّ
z
شــاهد
لVعــVن ،بحيــث & يستســيغه تمامــاً إ& مــن
والجانــب المرجعــي
الــذا w
َ
<
W
الحلقــات الســابقة &بلــة فاهيتــا.
بتفجــر
ـ` 
ومــع ذلــك ظهــرت أصـ ٌ
ا&شــارة إ kالمــول وكVب الحراســة كنذيــر ّ
ـوات تفـ ّ
=
z
ـ{ عــQ
قنبلــة <> أحــد المراكــز التجاريــة ،وظهــر مــن اســتغرب زينــة الكريســماس الـ <
الصبــار ،وهــي جزئيــة فاهيتيــة بالفعــل ،وأراد أن يعزوهــا إ kعVمــة »رابعــة« ،وأن
كلمــة »بنــت« الظاهــرة عــ QغــVف الكتــاب الــذي تقــرأه تهــدف إ kإائيــل ،إk
جانــب ســخافات أخــرى .ولكــن كــون مثــل هــذه الهجمــات صــادرة عــن جهــات
محســوبة عــ» Qالفلــول« وقنــاة »الفراعـ < =
ـ« وأمثــال توفيــق عكاشــة )كمثــال أعــQ
لمروجــي النظريــات المؤامرتيــة الهاذيــة( ،ربمــا ســاهم = <> »مـ ّـد صVحيــة« أبلــة فاهيتــا
ّ
=
كعمــل مسـ ّ
ـتقل جــريء ،يقــاوم الفكــر الســائد <> تجلياتــه ا&ســتخباراتية الجنونيــة،
وإن اقـ zـSن اســمها بمن َتــج تجــاري.
أمــا الســؤال الحقيقــي فهــو يكمــن => قابليــة لغــة فاهيتــا للبقــاء= < ،
حــ تحــاول
<
=
توســع قاعــدة المعجبـ < =
ـ بهــا ،والحفــاظ عــ Qالمعجبـ <ـ القدمــاء .فهــل يمكــن
أن ّ
=
للغتهــا أن تُستســاغ عــ Qمســتوى جماهـ <ـSي ،أم هــل <> غرابتهــا مــا يمنــع ذلــك،
بــل مــا يحفّــز &Wن تخضــع لتفسـ <ـSات مريضــة مماثلــة&W ،نهــا مبنيــة بالــذات عــQ
W
W
_
ـتع Êعــ Qالفهــم؟
ـ{ بالبلــدي با&نثــوي بالمرجعــي ،أو &ن فيهــا مــا يسـ <
خلــط العبـ <
أو هــل تنــ ¥الدميــة مقومــات »وقاحتهــا« W
ا&صليــة ،القائمــة عــ Qتــوازن دقيــق
ّ
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<=
بــ العنــا الطبقيــة )خريجــة المــدارس الفرنســية ،ذات المعجــم المتقــادم،
والعبــارات W
ا&نثويــة العائــدة إ kعــ yالخمســينات( والعنــا المعــاة )المعجــم
الخــاص بالتكنولوجيــا الحديثــة( والعنــا الفكاهيــة اللغويــة البحتــة )الصيــغ
الشــاذة عــن المعهــود أو القَــران الصــادم < =
بــ كلمــات شــائعة غالبــاً & تتجــاور،
إضافــةً إ kاللعــب => الــكVم( و»فلفــل« التلميحــات الجنســية المسـ z
ـتSة نســبياً .مــن
<
الصعــب للمســتمع غـ <ـ Sالمــyي أن يــدرك لمــاذا يجــوز أن تُعتــ Sعبــارة مــن بــاب
ـ` = <> إضافــة تــاء اســم
»شـ ّـوحي تشــويحتك وش ـ ّه < «Qمتاخمــةً للعبقريــة :هــل الـ ّ
المـ ّـرة والضمـ <ـ Sإ kمصــدر »تشــويح«؟ هــل يكمــن = <> اســتعمال المفعــول المطلــق؟
هــل نجــده => الطابــع W
ا&نثــوي للكلمــات الثــVث؟ المؤ ّكــد أنــه ليــس هنــاك ربــة مـ = =
ـSل
<
W
»شــوحي
مــر تاريــخ ا&مــة المyيــة ،أن قالــت
ّ
مyيــة واحــدة ســبق لهــا ،عــّ Q
=
z
تــأ wالعبــارة الشــاذّة وهــي <> آن واحــد شــديدة
تشــويحتك« لبنتهــا ،ومــع ذلــك< ،
وغSهــا مــن z
ا&خSاعــات الدقيقــة،
الغرابــة وشــديدة البســاطة والطبيعيــة ،وفيهــا <
يكمــن _ªء مــن »الخلطــة ال`يــة« الخاصــة W
با&بلــة.
<
W
z
ـأ wمنهــا المزيــد
خـ <ـ Sمــا يمكــن أن نتمنــاه &بلــة فاهيتــا ،هــو أن تظـ ّـل كمــا هــي ،وأن يـ <
z
=
ـ{ مــن
ـ{« و»إنـ <
مــن التعابـ <ـ Sالعبثيــة مــن قبيــل »باروكتــك قدمــت« و»رخامــه بيعجبـ <
ـو kطــول عمــره حريــص« ،و«جيــت عــQ
ســانت فاتيمــا وعارفــة« و»المرحــوم يخليهـ <
بالــك قلــت أكلمــك« و»ڤايSتــك ولــم أجــدك«؛ أن تســتطيع أن تلحــق بالتيــار العــام،
W
=
خــSة&W ،ن
تســ Sفيــه »ولــو عكــس النــاس« كمــا ورد <> أغنيتهــا ا& <
ومــع ذلــك أن <
ّكل مــن يريــدون أن »يح َت ُووهــا« ،بمعـ =ـ{ »الســتوارت هــول« )بألــف &م التعريــف(،
فهــم حتمـاً »مــا يسـ _
ـتهلو.«ª
<
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اVسكتش ــات المشار إليها
لواحق :نصوص U
 -1بطارية ]
اVنارب

 آلو؟ أيوه=
ال Qحصل <> البطارية وا&نارب .قامت ايه طالعة هيا خدت ايه
 ما كملتلكيش بقى <=
الخسة تحت باطها يا سوسو وقالت إيه أطلع اأكل ا&نارب <> البطارية فوق السطوح.
قامت طالعة بتفتح يا حبيبة قل{ البطارية قام W
ا&نروب مشمش ناطيط ]ناطط[ = <>
<
وشها هابشها وخد الخسة من تحت باطها وجاري إيه؟ ع السVلم .قامت هي تتلخفن
ّ
=
=
عي{ إيه دحرج دحرج دحرج دحرج
تلحقه وبتجري قام ا&نروب <
التا wمكعبلها هي يا <
=
قايم=
تقو kكده ّ
الخضة خدتها .قام إيه وا&نارب كانوا <
وخبطت <> المنور زي ما <
جري جري جري جري.
 آه => طلعة < =عب .Sكويس؟ لقت مشمش إيه نازل بالخسة .قالت إيه يادي
م؟ <
<
=
وخ،¼V
عي{ إيه مشمش بس خرج كده
الّ Q
الحوسة .إيه <
<
خرج مشمش؟ افتكرت يا <
ال Qحصل لسوسو .قامت طالعة لقت إيه ا&نارب كلها محصلة
ما بتعرفش بقى <
=
=
عي{ راقدة ايه وخابطة <> المنور .قامت
مشمش ع السلم ،قامت ايه &قية سوسو يا <
شيلو .wشيلو=w
=
عب ،Sمش قادرة إيه؟ مش قادرة.
تفوقها تفوقها قالت لها إيه يا <
<
<
=
=
=
نازل قال إيه ف طلعة <م؟ الدكتور سامي.
إيه؟
شيلو .wقاموا إيه واخدينها <
<
ال Qحصل لطانط سوسو وكده قالت له قامت بقى حكيتله قصة
قاللها إيه ده <
عب< S
W
=
ا&يه الفخذ ا&ي`
الخسة ومشمش وكده .قاموا واخدينها ،بيقوللك ك` مضعف <> 
والتصاق => الفخذ W
قالو kايه نكلمك عشان تلحقي
ا&يمن وحوسة حوسة! فقاموا بقى
<
<
بقى تيجي تنجديها.
 ممممz
فدلوق{ بقى عايزين المرهم كويس؟ انا بقى الكسور دي مراهم .مراهم مراهم
<
z
عب.S
مراهم .دحنا عايزين
دلوق{ المرهم وعايزين بقى حد يقعد مع <
<
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تعم Qإيه بقى ،إسعافاتك
 بس .فقلت بقى اكلمك علشان<
 إن شاء ½z
إن{ إيه ،تعبانة؟
 < شوية=
z
z
وقع{؟
ان{ كمان
 مالك؟<
<
لتكو< w
]غ Sمفهوم[
 &< .z
دان{؟؟ داحنا نجيلك & .بقى أنا اقوللك ،أجيب سوسو ،نشيل
 إيه؟ & تيجي إيه <z
z
سوسو ونجيلك .و نمرض بقى < =
إن{ عندك إيه
ان{ طب قوليلنا <
ا&تن مع بعض< .
z
z
مفيصة خالص
ان{ ّ
ان{ تعبانة؟ <
نجيبلك مرهم؟ & <
 … سوسو... إيه؟ هبوط؟ ليه كده؟ موفاجئ ]مفاجئ[z
زعل{ .أكيد عشان سوسو .أكيد زعVنة ع Qسوسو.
إيه؟ موفاجئ ]مفاجئ[؟ & أكيد <
 … قوي…=
z
زعل{ ع Qمشمش .إيه؟
 & أكيد طبعا سوسو .و& <تكو< w
 ع Qسوسوz
ان{ هتيجي؟
 طب انا بقى هنجيب سوسو ونجيلك و& < طب = <> انتظاركمz
ان{ تيجي؟
 طب إحنا نيجي و& < آه أنا اجيلكمz
ان{ هتقدري؟ طب عارفة العنوان؟ بلوك سوسو ممم؟
هتجي{ المرهم؟
 طب <<
 أيوه طيب ،هتيجي لوحدك؟ مع السVمة -مع السVمة

168

 -2أبلة فاهيتا

=
سامعاw؟ آلو؟
 آلو؟ آلو؟ أيوه يا أبلة فايزة<
ك -ماما
 آلو أبلة فايزة؟]صوت الضغط ع Qأزرار الهاتف المحمول[
ك -بودي؟ ماما؟
=
الويبــة قطعــت.
ـوا wيــا حبيبــة قلــب مامــا .آلــو؟ أيــوه يــا أبلــة فايــزة .مــش عارفــة ّ
 ثـ <z
_
ـ Qا&ول لحمــة
ـ ¥بقــى ،الفاهيتــا .هتعمـ <
ـ{ ،آه ،مــا كملتلكيـ <
آه كــده أســهل يــا حبيبـ <
و& كوكــو؟ آه ،أتاريكــو بتحبــوا اللحمــة و& الكوكــو؟
ك-ماما
 كوكــو.تحــ{ الصــدر و& الوركــة؟ يــا سوســو!
تحــ{ الصــدرة آه ،زي مامتهــا يــا
<
<
سوســو .تجيبيهــا وتتبليهــا .آه
ك -ماما
=
ثوا wيا أبلة فايزة .إيه يا حبيبة ماما؟ إيه يا روح ماما؟ دانا باكلم أبلة سوسو.
 <ك -تلفزيون
z
z
ـ{ عــ Qالتليفزيونــة ،آه يــا مامــا .أيــوه يــا أبلــة فايــزة!
ـ{ اتفرجــي يــا حبيبـ <
 آه حبيبـ <معليــش يــا أبلــة فايــزة ،كارولينــا آه يــا حبيبــة مامــا…
ك -ماما
z
z
ـQ
ـ{ هتعمـ <
 كارولينــا يــا حبيبـ <ـ{ الكوكــو ،انـ <
ـ{ بتلعــب .المهــم يــا أبلــة فايــزة تجيـ <
تعمــ Qبقــى
إيــه ،وركــة و& صــدي ]صــدر[؟ ورك؟ آه أتاريكــو بتحبــوا الــورك؟ آه
<
الــورك ،آه .تجيبيهــا أبلــة فايــزة تغســليها بالدقيقــة وبالملحــة .آه .تنقعيهــم .آه،
عنــدك طبــق كريســتالة؟ آه ،بVســتيكة؟
ك -آلو؟
 & تنقعيهم ،المهم تنقعيهمك -آلو؟
 انقعيهم آه ،وبعدين تيجي تشوحيهم .تقيدي النار وتشوحيهم .ممم.ك -آلو؟
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=
ـوا wيــا أبلــة فايــزة .إيــه يــا حبيبــة قلــب مامــا؟ إيــه يــا روح مامــا؟ إيــه يــا حبيبــة
 ثـ <z
ـ{ اتفرجــي ع التليفزيــون .بــس التليفزيونــة دحــة واو .اتفرجــي
مامــا؟ أيــوه يــا حبيبـ <
z
z
ـ{ ،بــس اوعــي بــس بــودي يصحــى،
ـ{ اتفرجــي .ايــوه يــا حبيبـ <
يــا مامــا ،ايــوه يــا حبيبـ <
اوعــي بــودي يصحــى .بــودي ور <ا Ëإوعــي يصحــى .إوعــي يصحــى .بــودي ! يــا بــودي يــا
حبيبــة مامــا ،يــا سوســو ،آه .اتفرجــي يــا كارولينــا ،اتفرجــي يــا حبيبـ zـ{ عــW Q
ا&فــVم،
<
اقعــدي جنــب بــودي واتفرجــي يــا سوســو .ممممــم .آلــو؟ أيــوه يــا أبلــة فايــزة.
الفاهيتــا .هتعمــW Q
ا&ول ورك و& صــدي؟
<
ك -أبلة فاهيتا؟
W
 & يــا حبيبـ < zـ Qا&ول ورك و& صــدي؟
ـ{ دي أبلــة فايــزة .آلــو يــا أبلــة فايــزة ،هتعمـ <
آه صــدي… & الصــدي بقــى تتبليــه مختلــف .آه انــا قلتلــك وصفــة الوركــة .آه…
اعمــ Qالدبوســة ،آه هــي الدبوســة
هتعمــ Qالوركــة
طــب انــا اقوللــك لــو مــش
<
<
نفــس الوصفــة ،آه لــو عنــدك دبوســة .ممــم ،قطاقيتــو مــا بتحبــش الدسبوســة يــا
z
ـ{ خــVص بقــى مــا
حبيبــة مامــا ،آه ،زي مامــا ،آه ½ ،يرحمهــا .آه… أنــا اقوللــك ،إنـ <
z
_
_
ـ{ نفســك؟ مــا
ـ ،¥إنـ <
ـ ¥الفاهيتــا & ،انــا اقوللــك مــا تعمليـ <
تعمليـ <
ـ{ تقعــدي تتعـ <
ـتاهلو .ªانــا اقوللــك ،انـ = = z
_
_
ـ Êشــعرك.
ـتاهلو & ،ªمــا يسـ
يسـ
ـ{ تــ k< Sتخرجــيُ .قـ ّ <
<
<
<
ايــوه يــا ابلــة فايــزة ،قــ Êشــعرك .ممكــن = =
انــزk
تــ k< Sكمــان
تعمــ Qبروڤــة .آه <
<
<
لكلوڤيــس ،يعمللــك بروڤــة ع الباروكــة ،تبقــي جميلــة كمــان باروكتــك ِق ْد ِمــت & .انــا
ـ Qبروڤــة الباروكــة.
اقوللــك تبقــي تروحــي لكلوڤيــس تعمـ <
ك -ماما
=
z
ـ{ ع
 ثـ <ـوا wيــا أبلــة فايــزة .أيــوه يــا حبيبــة قلــب مامــا ،يــا روح مامــا ،اتفرجــي يــا حبيبـ <
التليفزيونــة ،تعــا kاقعــدي اتفرجــي ع التليفزيونــة ،دي جميلــة .فـ < =
ـ حلقــة الــSوس
<
ويلــس؟ مــا تتفرجيــش ليــه عــ Qحلقــة الــSوس ويلــس؟ ممــم ،اقعــدي يــا مامــا !
z
ـ Qصــدر و& ورك؟
ـ{ هتعمـ <
آلــو؟ ايــوه يــا أبلــة فايــزة ،قلـ <
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كارولينا :ماما...
z
حبيبــ{ ..أيــوه؟ ُم ُنمــن !
مامــا :ألــو؟ تغريــد ]تــكاد تلفــظ »تغريــدس«[؟ أيــوه يــا
<
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z
عمــوري؟ أهــV
ـا ..Ëإزايــك وازاي ّ
ـ{؟ آه طبعــا عارفـ <
إزايــك يــا منمــن؟ إزايــك يــا حبيبـ <
z
z
ـ{ ..آه يــا
ـ{ ! آه ،& ،عمــوري و½ أخبــاره كلهــا بتجيـ <
ـ Qعــ Qطــول ع التويـ <
يــا حبيبـ <
W
=
z
= _
ـ{
د ..ªآه مــن ســاعة الفـراغ ا&مـ <
ـ{ ازايــك؟ آه & ..و½ يــا منمــن انــا كنــت <> ّ <
حبيبـ <
_
ده والشــارع مــا باشـ _
ـو ..ªمرعوبــة و½ مرعوبــة يــا منمــن..
ـوفو & ..ªمــا بانزلـ <
<
كارولينا :ماما...
=
z
حبيبــ{ قطّعــي الSســيم
منمــو ..wأيــوه يــا كارو ..يــ Vيــا
مامــا :ثانيــة واحــدة يــا
<
<
تعو _
قيــ¥
ُ
وحطّيــه عشــان الشــوربة ..يــ Vيــا كارو مــا ّ
<
z
ـ{ ..آه ..إيــه؟ يــا سوســو ..ألــف مــSوك ! ألــف مــSوك يــا
أيــوه يــا منمــن ..يــا حبيبـ <
=
z
z
ـ{؟ آه ..زي
منمـ <
ـو ..wإيــه؟ وعمــرو كمــان؟ & ده مــSوك لمــ yكلّهــا .وإمــ{ يــا حبيبـ <
النهــارده ..آه ..وعامللــه كــم نجمــة؟ ممــم & ...مقبــول & ..مقبــول مــا فيــش مانــع
=
=
ـ{ ..ممــم..
آه & ..عارفــاه ..حــyت فيــه قبــل كــده لتغريــد ..آه ..رخامــه بيعجبـ <
=
ـوw؟ مــم ..برضــك؟ ومعــاه بولـ <ـSو؟
ـ ¥إيــه يــا منمـ <
وحتلبـ <
كارولينا :ماما...
=
ـي{ زيــزو يــV
ـو ..wبـ ّ
مامــا :ثانيــة واحــدة يــا منمـ <
ـس بقــى يــا كارو ! سـ <
ـي{ زيــزو ! سـ <
واطبخــي!
z
حبيبــ{ ..مــم..
أيــوه يــا منمــن & ..دي كارو بتلعــب بزيــزو الحنــش ..أيــوه يــا
<
طــب وإيــه معــاه بولـ <ـSو؟ أمــال إيــه؟ حتشـ ُـب < ÌالSوشــة ف إيــه؟ مــم ..طــب مــش
يحبــش الســمك ..مــم..
ِمشـ ِـتغVه؟ مــم ..طــب ّ
طعميــه بســمكة ..آهّ ..
عمــوري مــا ّ
عمــوري مــا يحبــش الجنــب..
طرزيلــه طيــور ع الجنــب ..آهّ ..
طــب ّ
ـ Qعنــدك ..ثــورة
ـ Qعنــدك & ..خلّيـ <
& خــVص ،أنــا اقوللــك ،خلّيـ <
ـ Ìبالـ <
ـ Ìبقــى بالـ <
شــباب بقــى ..ثــورة شــباب..
مم ..وع Qكده بقى مش ترقصوا ع Qسندي لوبر؟ آه ثانية واحدة يا منمن..
نتع ،¥ي Vقطّعي الريشة.
ي Vيا كارو ..ي Vيا كارو قطّعي الريشة عشان _ ّ
أيــوه يــا منمــن ..مــا فيــش بقــى رقــص ســندي لوبــر & ..خــVص يــا منمــن لــو مــا
_
ـيلو kبقــى بونبونـ <ـ w< z Sآه ..مــم ..مــا فيــش بونبونـ <ـSة؟ طــب ثانيــة واحــدة
ـ ¥تشـ <
جيتـ <
يــا منمــن
z
شوحي تشويحتك ّ
وي ..Vش ّه <! Q
ي Vيا كارو ،ي Vيا
حبيب{ّ ..
<
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مــم ..أيــوه يــا منمــن ..طــب أســيبك بقــى يــا منمــن عشــان أنــا عنــدي تغريــد الناحيــة
z
ـ{ ..مــع الســVمة
التانيــة ..مــع الســVمة يــا حبيبـ <
كارولينا :م yم ..yماما
نتع ..¥ي Vيا حبيب{z
ماما :ي Vبقى يا كارو عايزين _
<
حSقص معانا..
م yقلبنا وحتة مننا ..وكله عندنا <
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=
»ا&رهاب« :البطارخ < =
ف؟
صوت فاروق الفيشاوي <> فيلم 
بــس يــا كارو عــ Qالبطــارخ خليـ =ـ{ أســمع .آلــو؟ مـ < =
ـ؟ مرمــر؟ ازايــك يــا مرمــورة؟ ازايك
<
z
ـ{؟ اخبــارك إيــه؟ يــا سوســو ! حمــام؟ حمــام إيــه؟ براشــوت؟ ومسـ zـSيحة
يــا حبيبـ <
عــ Qكــده ليــه؟ يــا سوســو .يــا سوســو ممممــم .أوديتــا عنــدك؟ أكلمهــا وحياتــك يــا
=
ـ Qدافعــة… روحــي يــا كارو ،روحــي يــا مامــا
مرمــورة .مممــم ،و½ ثانيتـ <ـ مانــا الـ <
=
كرعيــه كمــان،
شــقري عــ Qبــودي .يــ Vروحــي ،شـ <
ـو> ليكــون ا ّدحــرج .يــ Vروحــيّ ،
يــ Vيــا مامــا اســعفي.
z
ـا ! Ëجيــت عــ Qبالــك ،قلــت اكلمــك.
ـ{؟ أكيــد وحشـ <
أيــوه يــا أوديتــا ،إزايــك يــا حبيبـ <
z
z
=
=
ـ{ ف ســانت فاتيمــا
ـ{ عارفــة .مانـ <
ـ{ ! مانـ <
ـ{ ،هالكـ <
ازايــك يــا إوديتــا؟ & الســباق هالكـ <
ـ{[ قــال كــده .هو برضــك كان قــال كده.
وعارفــة & .هلكانــة خالــص .برضــك قـ <
ـ{ ]قلـ <
& مــن يــوم خناقــة الســمك وانــا مــا باكلمــوش & .عاملهــا قطــوع فصــول & .قاطع& .ء
z
ـ{
مــن ســاعتها فاصــل خالــص .مانــا قلتلــك! هــي بتحــوم مــن زمــان ع الطقــم .مانـ <
عارفــة .هننــ¥؟ هننــ ¥الــ Qعملتــه ف مامــا توتــو؟ آه يــا نــور قلــ{ ،كانــوا فـ < =
ـ؟
<
<
ـ لمــا كانــت عــ Qخــة حرقــان ومــش &قيــة الــ Qيناولهــا المرهــم .جايـ < =
كانــوا فـ < =
ـ
<
z
ـ{ يقولــوا الطقــم .هننــ¥؟
دلوقـ <
z
الســفS؟ كــ Sيــا اوديتــا! & كــS
هتصــو wو& &ء؟ إيــه؟ ســيادة
المهــم يــا أوديتــا
<
<
خالــص & .ده مــن دور جنفييــف & ،مــا عــادش زي التمانينــات & .يــا أوديتــا ،ده أكــS
بكتـ <ـ Sم التحــدي ! & كــ Sخالــص.
z
=
ـ{ لمرمــر؟
ـ{ عارفــة .شــيك إيــه؟ إنـ <
يهـ ّـدك ! قبطــان إيــه؟ إيچيبــت إيــر؟ ماتـ <
ـ{ بتخطـ <
& القبطــان فريــق &ء .مممــم.
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نازلــ= < ،
المســن و ع الســباق < =
<=
<=
نازلــ،
معروفــ .ا&خــوان
آه ،دول عارفينهــم ! &
=
ـ ¥خالــص.
بــس ا&ســت مفـ <
z
مممــم .الدكتــور؟ z
إنــ{ مــش عارفــة؟ باحســبك عارفــة ! آه & ،لــو
مانــ{ عارفــة ! <
<
الدكتــور يبقــى <تSبونــات وكارينــا بكــم.
z
ـ{ عارفــة ! أم
مممــم .أو نجــرب بقــى حمديــن .واهــي يمكــن تبقــى ثــورة .انــا ام ،مانـ <
ـتقب.Q
ـ Qمسـ <
وعنــدي بــودي ! آه ،عايـزاه يكــ Sحلــو ويضمنـ <
=
مممــم .فاطمــة؟ جرســوهz .
مانــ{ عارفــة ،جرســوه >< .المزرعــة .مايصــة جرســته،
<
z
مانــ{ عارفــة .كريــم؟ بيقولــوا هيكلمــوا أوغلــو = <> اســتانبول ،أيــوه = <> اســتانبول.
<
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ـن ،واخدينهــم مضطريــن ،وأدينــا أهــو رايحـ < =
ـ ،همــا أربــع سـ < =
معليــش يــا كارولـ < =
ـ،
ـ ،شــمال و& يمـ < =
ـ ،هنعيشــهم مختلفـ < =
ـ مــش عارفـ < =
عــ Qفـ < =
ـ،
معليــش يــا كارولينــا ،همــا أربــع ســنينا ،رحنــا و& جينــا ،قدرنــا مــش بإيدينــا ،عملنــا
الــ Qعلينــا ،صوتنــا وعصنــا ايدينــا ،والفــرز غــدر بينــا.
وتر ªبينا ع Qبر،
ي Vهلبك معانا يا أبله سفينة تعدي أمواج المحن
<
z
طSان &Wى حته بعيد ب`عة يودينا،
وأن{ يا أبله كوكب ابعتيلنا طبقك <
اجــري ب`عــه يــ Vيــا كارو ده ســكتناله دخــل بحمــاره ،اجــري ب`عــة يــ Vيابــودي
هــات فســتناي مــن عبــودي،
z
z
ـ{ يــا فايــزة مافيــش
ـ{ دي قلــة قيمــة ،وأنـ <
اجــري ب`عــة يــا أبلــة بســيمة اه يــا حبيبيـ <
مــش عايــزة...
z
=
_
سن نرمي فيهم أحVمنا ع Qجنب،
ا ªهما يا
حبيبي{ ديتهم أربع <
<
ما جر <
ـ Qلبســناه مــن غـ <ـS
ـّ ¥كل حاجــه حلــوة كان نفســنا فيهــا لبكــرة ونعيشــو مــع الـ <
ننـ <
زمــب،
خايف=.
=
=
سن ،هناخدهم مش <
كرول هما أربع <
معلش يا <
=
ـ Qرســمها عــ Qوش ّكل
شــكر ممـ <ـ Sللســيد الرئيــس القــادم ع ا&بتســامة الحلــوة الـ <
z
ـرª
ـر .ªوإن شــاء ½ يــوم مــا ييجــي ع الكـ <
مــyي مــن قبــل حــ{ مــا يقعــد ع الكـ <
يVقيــه كابيتونيــه ومتنجــد حلــو عــ Qقــد المقــام .و½ الموفــق والمســتعان.
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تأوهــات أبلــة فاهيتــا تبــدو شــبه
صــوت التليفزيــون ،برنامــج عــن إزالــة الشــعرّ .
جنســية.
z
ـ ¥وك َْحـ َـر < wالعضلــة حلــو !
ـ Ìيــا كركــورة ،ادعـ <
أبلــة فاهيتــا :إدعـ <
ـ Ìيــا مامــا ،إكبـ <
ـ{ البوســتيچة ]رنــة الهاتــف[ يــوه دي چيليهــان ! أكيــد چونفييــڤ
اكبـ <
ـ ¥بــس حاسـ <
z
=
ـ{ عــ Qچونفييــڤ .يــوه؟ إمــ{؟
جرالهــا حاجــة ! أهــ Vبيـ <
ـ Ìيــا چيـ <
ـ .Qإيــه ،طمنيـ <
_
قالوليــ & .¥بــردك اسـ zـSيحت & .اسـ zـSيحت ،& .تورونتــو حلــوة،
يــا خــ & !Sمــا
<
W
z
=
ـ Qخالــص .آه
كــده اســSيحت .ا&حــوال؟ مرمطــة ،متمرمطـ <ـ واللهــي ]و½[ يــا چيـ <
ـا kأتمرمــط ،أنــزل البطــل أحمــد أتمرمــط ،أدكك البوســتيچة
مرمطــة .أروح بطــرس غـ <
= <> الســيمون بوليفــار أتمرمــط… آه & ،بقيــت أنــزل بــس أف ـراح ومياتــم.
أي ،حاسيب يا كركورة z
وحم{!
<
ـ ،Qهيــه & .مدغدغــة ،آه مدغدغــة خالــص .نزلــت الصبــح ُرحــت ُزرت
أيــوه يــا چيـ <
W
z
ـ{ معدومــة .امممــم .آهــو قلــت قبــل زحمــة عيــد ا&م
ـو ،ªرجعــت عافيـ <
مامــا چـ <
z
ـ{ ِن ْزِلــت
أطلعلهــا قبــل مــا تطلعـ <
ـ .Qآه ،رحــت رشــيت الحــوش ورطّبتلهــا .آه يــا حبيبـ <
z
ـ Qاحنــا شــايفينه فــوق.
تحــت واســSيّ ِح ْت م الـ <
z
ـ Ìالســمانة .يــ Vاتلهوجــي .المهــم باقوللــك
هـ <
ـا wيــا كركــورة الVفنــدر .يــ Vوادعـ <
ـ فــوق .آه ،وسـ < =
فتحــت الحــوش لقيــت البلطجيــة مSطعـ < =
ـارق توكتــوك دافنينــه
=
ـ{ بمطــوة! مممــم،
ـو .ªأقبــض عليهــم إيــه؟ ده المقــرئ ّثبتـ <
تحــت مــع مامــا چـ <
_
فيــ ،¥استســلمتله
كنــت باقــول لــه مــش عايــزة ،معايــا ام  w< Çي ] .[mp3مــا
<
وقعــدت دعيــت لهــا ودعيــت عليهــم.
z
 ¥برجلك.
ب{ يا كركورة ّكب <
لو ِت ِع <
المهــم يــا چيـ =
=
ـ Qكنــت زارعاهــا .آه ده مــن
ـ{ مــا لقيتــش الصبــارة الـ <
<
ـ Qأب بعيـ <
الــ Qجنبنــا فيــه
عمــر بــودي .رحــت اســأل ِمــراة البلطجــي قالــت أصــل الحــوش <
عروســة .آه ،قالــوا اسـ َتلَفوا الصبــارة يســندوا بهــا الكوشــة =
ويخyولهــا .آه ،ماهــي ّأول
ّ
ـ` ،وتبقــى مامــا عروســة .آه ،أكيــد مامــا
لمــا قالــت كــده قلــت ده حلــم عتــاب واتفـ ّ
عروســة .مــا فيـ _ـ ،¥نشــلوا الـ =
كتيــب كــده محنــدق
وروحــواّ ،& .
ـ >< Qالقســم ّ
وزعــت ّ
<
<
عامــVه لمامــا چــو .ªصدقــة تجــري وراهــا .اســمه مــاذر تــاور .آه ،ماهــي W
ا&م بــرج.
<
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ـ Qياخــد
لــو فهمتهــا هتهــدا خالــص وتبطــل زنّهــا .مانــا قلــت بقــى شــباب ومحتــاج الـ <
=
الح َمــل
ـ{ َ
ـ Qعايــز يجيــب هديــة لـ <
بإيــده .آه ،مســاعدة لـ <
ـ Qجابتــه .أنــا اقوللــك ،يعـ <
z
طيبــة بــس تحــب تســيطر .دي تجيــب لهــا كامـ <ـSات مراقبــة ،ريمــوت كونــSول ،كابينــة
ّ
تحكّــم… مممــم & ،دي غــW S
ا&م التــورة ]الثــورة[ ،&-التــورة تحــب البيــت ومــا
<
=
ريكVيــbody shaper;] S
شــاي،S
تخرجــش .دي تجيــب لهــا شــلتة مســاچ ،بــودي
Ç
 & .[reclinerيــا حبيبـ zـ{ ،مامــا كانــت عــذراء ،& .مامــا عــذراء .آه ،مانـ zـ{ فاكــرة .إنــ{z
<
<
<
مــش فاكــرة؟ فاكـر <ا Ëفاكــرة.
كارو :مااامااا…
W
z
_
ـÌ
أ ف & :وحا ّطــاه كمــان ع ّ
ـ .¥عليـ <
ـ{ مــا تلفّيـ <
الويبــة ،هاشــتاج بــرج ا&م ،& .إنـ <
z
وعــ Qالنـ <ـSوز مــول أو الزبيبــة تيليشــوپ .اليمامــة ســنS؟ & مــا عــادش.
كارو :مااامااا…
أ ف :ما عادش .طائر النهضة هبشه.
ع.Q
خبط حرامي يا كارو إوعي ّ
الّ Q
]تحدث كارولينا[ لو <
يخش < ّ
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<=
المyيــ ،صــدور الرومــي أو صــدور الديــك وهــي
صــوت التليفزيــون...:كل
محشــية للكريســماس ،وعندنــا كمــان كيكــة الكريســماس )يســتمر الSنامــج بصــوت
خافــت(
كارولينا :ماما…
z
لحق{؟
أبلة فاهيتا :كركورا… يوه،
<
ك :تليفون
=
كم Qدعبسة <> السندرة.
أ :طب وطي التليفزيونة وروحي <
كّ :كل حاجة ضاع
z
مــ؟ < =
أ :ألــو؟ أيــو < =
ّيــ{؟ قلتلــك… فريــزر يــا بطــة ،فريــزر.
مــ ،بطــة؟ هيــه فك <
بيقولــوا الســقعة دي مــا اتشــافتش مــن ايــام الديليســيبس .مممــم… مامــا توتــو؟
z
اتجمــد = <> الكوبّايــة ولســه مســتنيينه
ـ{ .آه & ،طقــم ســنانها ّ
& مــا تكلّميهــاش دلوقـ <
يفــكّ  & .مــش هتفهمــي منهــا حاجــة خالــص… ممــم… إيــه يــا كركــورة ،لقيتيهــا؟
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z
ـ{ البلطــو البيــچ؟
ف ّتشـ <
ك :هيه؟
=
z
z
z
دوري <> ّرف
فتقــ{ بطانتــه؟ طــب
أ:
إنــ{ ّ
عضعضــ{ ياقتــه؟ طــب يــ Vروحــي <
<
<
=
والبــ ¥حاجــة <> رجلــك .أيــوه يــا بطــة...
البيبلوهــات.
<
_
_
ك :بودي ّكل يحة… بودي ّكل يحة…
أ :أيــوة دي كركــورة بتSطــم عــ_ Qيحــة المرحــوم مــش &قياهــا_ .يحتــه مــن قبــل
W
ـوª؟
مــا يبقــى مرحــوم… آه بيقولــوا عليــه أوفــر وهدايــا ّ
عســولة .إيــه؟ الشــيخ ا&لـ <
=
=
جــا >< wالمنــام
ليــه؟ آه كلمتــه قلتلــه يبعــت للمرحــوم
يطلعــ .Qآه عــ Qطــول <
<
=
=
ـ Qإنتــو بردانـ <ـ ليــه؟ ده الجــو صهــد نــار… &
ـا wيــوم .عرقــان ّ
تـ <
ومهبــط وبيقولـ <
ال`يحــة فـ < =
شـ ّـدوه قبــل مــا يقولــ Qدافــس _
ـ & .المرحــوم طــول عمــره حريــص.
<
z
ـ Qالكلــب
ـ
نده
ـواب،
ـ
الب
ـيكيوري{
ـ
س
ـت
ـ
بع
ـردك
ـ
ب
&
ـص.
ـ
حري
ـو kطــول عمــره
ّ
يخليهـ <
<
<
=
بوليــ ،¥بيجــي يشمشــم ويطلّعلــك
الــ Qجنبنــا .ريكــس
الــ >< Qجــراچ المــول <
<
<
ـمّ >< = Qكل حتــة وبــردك مــا
ـ
شمش
ـه
ـ
ج
ـب.
ـ
الكل
ـش
ـ
م
ـارس
ـ
الح
ـبة.
ـ
نس
ـد
ـ
وبياخ
ـع
ـ
الضاي
<
_
ـ Qفــردة صنــدل كانــت ضايعــة.
ـا .ªبــس طلّعـ <
لقاهـ <
ك :هي دي _
ال`يحة؟
W
=
z
_
ـ{ <> لكلوكــه ا&ســمر؟ ومحفظتــه الكروكوديلــة؟
أ :يهــدك ! مــش دي ال`يحــة ! ف ّتشـ <
=
=
ـو> كــده يكــون مخبيهــا <> ياقــة طقــم الدراكــو&؟ يــ Vاتلهوجــي ! أيــوه يــا
طــب شـ <
بطــة…
_
_
صــوت ال`كــة :وانــت كمــان ،طلــع يحــة ڤودافــون وشــغلها وكل يــوم هتســتخدم
تليفونــك ليــك ســاعة كVم هديــة ،وكمــان ممكــن تكســب هدايا كتـ <ـ ،Sمــن تليفزيونات
آل  ªدي &Wجهــزة &پ تــوپ .وكل ســنة وانــت وبطــة… < =
طيب
<
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z
ـ Qبتقــع عــQ
عــ Qالشاشــة :هــذه النســخة تــم إنتاجهــا با&شــSاك مــع الحاجــات الـ <
دماغنــا ّكل يــوم
W
الجنس=
اغ{ الجمال من
<
برجاء ارتداء خوذة ا&مان عند ا&ستيقاظ ،لر <
176

= <> المستشفى ،أبلة فاهيتا طريحة الفراش وجهها ملفوف = <> ضمادات.
حسن الشافعي :فوفا ،فوفا
=
لڤSاچي...
ال Qجري <
أبلة فاهيتا :سنسن؟ شفت <
فــVش بــاك .أبلــة فاهيتــا = <> بيتهــا تتحــدث = <> التليفــون .صــوت ناديــة الجنــدي = <>
فيلــم »بونــو بونــو« عــ Qالتليفزيــون.
مابSفصلهــاش طلــب...
أ :يهدهــا& ،ء ،مــا هــو مــن ســاعة حركــة ديــل الحصــان وهــو <
اممــم قومــي يــا كركــورة عــ Qالهليكوبـ zـ ،Sقومــي يــا مامــا احســن بص ±هــد...
z
z
هليكوبS
هليكوب ،Sكارو دوس
كارولينا :كارو دوس
ـو kيــا ابلــه مايVلــه
أ :بــردك؟ &ء ده اكيــد قبــل مــا تر ّكــب شــعرها الهنــدي .المهــم بتقـ <
ّ _
ـو ...ªاه ،اههــه .واواااا
ـ& Qء
ّ
وبحبــه ،تصــوري؟ قولتلهــا طــب وجوزك؟ قالتـ <
مابيحبـ <
= <> المستشفى
z
ـ{! دي ترجــع = <> كام عمليــة؟ ده و& يحـ ّـوق .أندعلــك محلــول و&
الممرضــة :يــا نصبـ <
z
ـبع{؟ اندعلــك؟
شـ <
عودة إ kزمن البداية
W
حســن الشــافعي :ماتخافيــش يــا فوفــا ماتخافيــشz ،
هSجعــي أحســن مــن ا& ّول،
أحــ Qمــن W
ا& ّول...
<
أ :مانا رايحة فرنسا...
= <> الطيارة:
=
ـ{ لكــم
المضيفــة :شــكراً &ســتماعكم واختياركــم مــ yللطـ <ـSان ،مــ yللطـ <ـSان تتمـ <
رحلــة ســعيدة...
= <> باريس ،أمام برج إيفل:
أ& :ء فرنسا ماشاء ½ جميلة  ..c’est très joliعجبتك ا&يفلة يا كركوره؟
ك :ده برج باريس المائل؟ اهه .اممم ...كارو مش شامم حاجة.
أ :طب يال Vبقي يا ماما علشان معاد رضعة بودي.
ك :كارو جعان.
حبي{ يا بودي.
أ :يا <
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ك :كارو قرقش ضفدع.
=> باريسW ،
ا&بلة = <> يرها
<
=
بيعس تحت ال`ير .مش طايلة .كركورة
الّ Q
أ :كركوره ،قومي <
شو> ايه <
W
= <> باريس ،بعد العملية ،ا&بلة أمام شاشة الكمبيوتر
z
عديلــ{ أوديتــا ،ف َْي َSتــك ولــم أجــدكJe suis juste arrivée à Paris pour ma .
<
...grande opération plastique
ـو kبيــ ،Vقلــت أطم ّنــك& ،ء،
ـِ Q
اخدتْهـ <
رحــت للدكتــور هوجــو حســب الميعــاد الـ <
أوغوشــك ...بيقــول الهليكوبـ zـ Sطـ < ّـ Sالتقاطيــع خالــص وعمليــة التجميــل هتبقــى مــن
=
ـ Qعنــدك ،وبيقــول
ـ{ ،ســألتهولك عــ QالــSاح الـ <
باديكيـ <ـSي لمناخـ <ـSي .يــوه ،ف ّكرتيـ <
z
_
ـ ¥الحاجــات عــ Qصــدرك .مــع
ـ{ بــس ماتخديـ <
الســيليكون طبيعــي بيش ـفّت ،إنـ <
z
و ªعــ Qخـ <ـ ...Sنقطتـ < =
_
ـ _طــة بقــوس.
ـVم{ يــا أوديتــا وتشــوفوا ّ <
سـ <
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