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ثقافة وناس تلفزيون

ما وراء الصورة

«أبلة فاهيتا» ...الدمية التي هزت أمن مصر

القاهرة ـــ عصام زكريا
لــم يـكــن هـنــاك حــديــث ملــرتــادي مــواقــع
التواصل االجتماعي في مصر خالل
األيام القليلة املاضية أكثر من حديث
«الـتـســريـبــات» ال ــذي طـغــى حـتــى على
التعليقات املـعـتــادة على م ـبــاراة كرة
القدم بني األهلي والزمالك.
«ال ـت ـس ــري ـب ــات» ـ ك ـم ــا بـ ــات م ـع ـلــومــا ـ
تـمـثـلــت ف ــي مـجـمــوعــة م ــن امل ـحــادثــات
ال ـه ــات ـف ـي ــة بـ ــن عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـف ـن ــان ــات،
ي ـســرا ،هــالــة صــدقــي وع ـفــاف شعيب،
واإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن م ـف ـي ــد فـ ـ ـ ـ ــوزي ،ع ــزم ــي
مـ ـج ــاه ــد ،وس ـع ـي ــد حـ ـس ــاس ــن ،وب ــن
شخص اسمه أشرف الخولي «باشا»
(الـل ـقــب ال ــذي يمنحه امل ـصــريــون لكل
العمل
صاحب منصب من مديرهم في ّ
إل ــى أص ـغــر ض ــاب ــط ش ــرط ــة) ق ـيــل إن ــه
ضابط أمن دولة مسؤول عن توجيه
اإلع ــامـ ـي ــن والـ ـفـ ـن ــان ــن ،وإن ـ ـ ــه شـبــه
مـقـيــم ف ــي مــدي ـنــة اإلنـ ـت ــاج اإلع ــام ــي.
التسريبات املزعومة أثــارت ما أثارته
ب ــن م ـصــدق ومـ ـك ــذب ،وك ــان ــت مـحــور
من البرامج التلفزيونية التي
العديد ّ
راح ــت تـفــنــد وتــدحــض مــا ج ــاء فيها.
لكن الضجة لم تكد تهدأ حتى انطلقت
مرة أخــرى مع إعــادة بث فيديو قديم،
يـعــود ألكـثــر مــن ع ــام ،إلح ــدى حلقات
برنامج «أبلة فاهيتا من الدوبلكس»
( 23:00الـجـمـعــة وال ـس ـبــت ع ـلــى قـنــاة
 .)cbcحلقة اسـتـضــافــت فيها الدمية
الـشـهـيــرة اإلعــامـيــة ملـيــس الـحــديــدي،
ودار بـيـنـهـمــا حـ ــوار «غ ــام ــض» حــول
«أشــرف باشا» الذي يراقب برنامجي
ك ــل م ــن فــاه ـي ـتــا وال ـ ـحـ ــديـ ــدي ،ي ـقـ ّـص
ويـ ـ ـح ـ ــذف ويـ ـ ـف ـ ــرض ص ـ ـف ـ ــارات مـحــل
بعض الكلمات والعبارات في برنامج
فاهيتا املسجل ،ويـصــرخ ويستدعي
وي ـح ـقــق م ــع ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى بــرنــامــج
الحديدي الذي يبث حيًا على الهواء.
ال ـ ـف ـ ـقـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ال تـ ــزيـ ــد ع ـ ــن دق ــائ ــق
معدودة ،وبدت غير مفهومة لكثيرين
وق ـت ـهــا ،بــاع ـت ـبــارهــا «ن ـك ـتــة» داخـلـيــة
ب ــن اإلعــام ـي ـتــن وال ـض ــاب ــط امل ـشــرف
عليهما ،دب فـيـهــا املـعـنــى ،وتـحــولــت
إلــى ضــربــة غير متوقعة ملــن ينكرون
صـحــة الـتـســريـبــات ووج ــود «أش ــرف»
م ــن األص ـ ـ ــل .ل ـك ــن امل ــؤك ــد أي ـض ــا أن ـهــا
ق ــد تـتـسـبــب ف ــي مــزيــد م ــن امل ـشــاكــل لـ
«فــاه ـيـتــا» ال ـتــي تــاحـقـهــا االت ـهــامــات
والـبــاغــات ط ــوال الــوقــت ،آخــرهــا منع
إعالن تلفزيوني من بطولتها.

أراجوزة الفضائيات
«الضحك فــي جــوهــره قالب داخـلــي ،ال
خــارجــي ،للحقيقة :مستحيل تحويله
إلــى شــيء جــاد دون أن نـ ّ
ـدمــر ونحرف
مـ ـحـ ـت ــوى ال ـح ـق ـي ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـم ـل ـهــا.
الـضـحــك ال ي ـحــررنــا فـقــط م ــن الــرقـيــب

ال ـخ ــارج ــي ،لـكــن قـبــل ّه ــذا م ــن الــرقـيــب
ال ـع ـم ــاق ال ــداخـ ـل ــي .إن ـ ــه ي ـح ــررن ــا من
الـخــوف الــذي تشكل داخــل البشر عبر
آالف ال ـس ـن ــن :الـ ـخ ــوف م ــن املـ ـق ــدس،
واملحرمات ،والعيب ،من املاضي ،ومن
ال ـس ـل ـطــة» .ال ـع ـب ــارة ال ـســاب ـقــة للمفكر
والـنــاقــد األدب ــي ميخائيل باختني من
كتابه الشهير «رابليه وعامله» عن أعمال
األديــب الفرنسي فرانسوا رابليه الذي
كتب في القرن السادس عشر عددًا من
القصص الهزلية اعتبرها الباحثون
أكمل وأجمل نموذج عن فنون الحكي
الشعبية الكوميدية .ويرى باختني أن
هــذه األعـمــال إنما تعبر قبل أي شيء
آخــر ،عن مقاومة القهر املفروض على
الـطـبـقــات الـشـعـبـيــة وت ـخــريــب خـطــاب
السلطة الرسمي عــن طريق السخرية
وال ـل ـغــة ال ـعــام ـيــة ال ـبــذي ـئــة واالرتـ ـج ــال
الـ ـخ ــارج ع ـلــى ال ـن ــص وال ـت ــرك ـي ــز على
ال ـغــرائــز وال ـج ــزء السفلي مــن الجسد.
وه ــذه األع ـم ــال غــالـبــا مــا تعتمد على
أدوات م ـث ــل ال ـب ـل ـيــات ـشــو وال ـب ـه ـل ــوان
وال ـع ــرائ ــس وال ـكــاري ـكــاتــور واألش ـك ــال
الغروتسكية – املـبــالــغ فــي تشويهها.
يـعــرف ال ـتــراث امل ـصــري والـعــربــي مثل
ه ــذه ال ـف ـنــون م ــن قـ ـ ــرون .وح ـت ــى وقــت
قريب ،كانت عــروض األراج ــوز وخيال
الظل ،تجوب القرى واألحياء الشعبية،
وبقيت من هذا التراث نصوص كثيرة
تتفق مع ما قاله باختني عن املضمون
ال ـ ـسـ ــاخـ ــر وال ـ ـن ـ ــاق ـ ــض ل ـل ـم ــؤس ـس ــات

ال ـس ـل ـطــويــة ك ــال ـح ـك ــام ورج ـ ـ ــال ال ــدي ــن
وعساكر الشرطة واألغنياء املتحذلقني.
امتد هــذا الـتــراث فــي الــوســائــط الفنية
األح ــدث من مسرح وسينما وأغنيات
شعبية وبرامج تلفزيونية مما يضيق
املجال لذكره هنا .لكن من أوضح هذه
الـنـمــاذج بــرنــامــج بــاســم يــوســف الــذي
تــوقــف و«فــاه ـي ـتــا» الـ ــذي ي ـص ــارع من
أجـ ــل ال ـب ـق ــاء .ظ ـه ــرت شـخـصـيــة «أب ـلــة
فاهيتا» للمرة األول ــى بعد «ث ــورة 25
يناير»  2011بحوالى عام ،وسط موجة
من البرامج السياسية الساخرة التي

إذا كان باسم يوسف مهرج
بالط السلطان ،فـ«فاهيتا»
أكثر شبهًا باألراجوز
انتشرت على االنترنت والفضائيات،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ح ـ ـلـ ــت ضـ ـيـ ـف ــة م ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـررة فــي
برنامج باسم يــوســف .وقيل إنـهــا من
بنات أفكار املخرج السينمائي عمرو
ســامــة .أم ــا الــدم ـيــة نـفـسـهــا ،فـهــي من
ابتكار وأداء شاب اسمه حاتم الكاشف،
درس املـ ـس ــرح ،خــاصــة ال ـع ــرائ ــس ،في
مصر وأمـيــركــا ،وقلما يظهر إعالميًا
ً
بصورته ،مفضال االختفاء وراء السيدة
«فاهيتا».
إذا ك ــان يـمـكــن مـقــارنــة بــاســم يوسف
ب ـ «ال ـكــاون» ،مـهــرج السيرك أو بالط

الـسـلـطــان ،ف ــإن «فــاهـيـتــا» أكـثــر شبهًا
باألراجوز ،تلك الدمية الصغيرة التي
يختفي وراء هــا مضحك ساخر يجيد
تقليد األص ــوات ،يخلط الجد بالهزل
ويـ ـتـ ـج ــاوز خـ ـط ــوط ال ـع ـي ــب واملـ ـح ــرم
وال ـ ـحـ ــرام وراء هـيـئـتــه الـغــروتـسـكـيــة
وصوته الالبشري ،مما يولد الضحك
امل ـ ـص ـ ـحـ ــوب بـ ــال ـ ـخ ـ ـجـ ــل ،واإلع ـ ـ ـجـ ـ ــاب
املصحوب بالدهشة واإلثارة الحسية
املحدودة واملسموح بها في إطار جو
الــامـعـقــول ال ــذي تتحدث فيه الــدمــى.
وقــد أثــارت الدمية «فاهيتا» الضحك
والـ ـخـ ـج ــل وال ـ ـجـ ــدل م ـن ــذ أول ظ ـهــور
ل ـهــا بـسـبــب جــرأت ـهــا وطــري ـقــة أدائ ـهــا
«السوقية» املصحوبة بالغنج.
هــذا الـجــدل ال ــذي بــدأ منذ أول ظهور
لم يتوقف ،بل ازداد حــدة ،ووصــل في
بـعــض األح ـيــان إلــى تــوجـيــه اتـهــامــات
من العيار الثقيل لها.

جاسوسة ،إرهابية ،وفاجرة
ب ـع ــد «ث ـ ـ ــورة  30ي ــون ـي ــو» واإلط ــاح ــة
بنظام االخوان ،تقدم ولد اسمه أحمد
س ـبــايــدر دأب ع ـلــى مـهــاجـمــة ال ـث ــورة
ورم ـ ــوزه ـ ــا ع ـب ــر اتـ ـه ــام ــات وق ـصــص
وت ـح ـل ـيــات تـنـتـمــي إل ــى أسـ ــوأ أن ــواع
ن ـظ ــري ــات املـ ــؤامـ ــرة وأك ـث ــره ــا سـخـفــا،
ببالغ للنائب العام هشام بركات يتهم
فيه «أبلة فاهيتا» بالتجسس والدفاع
ع ــن اإلرهـ ـ ـ ــاب ،وأن ّإحـ ـ ــدى أغـنـيــاتـهــا
«ت ـح ـم ــل شـ ـف ــرات خـ ـط ــرة ع ـل ــى األم ــن

ال ـ ـعـ ــام» ،وأن كــام ـهــا يـحـمــل ش ـفــرات
ت ــدع ــو ال ـ ــرأي ال ـع ــام لـلـتــدخــل لـصــالــح
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـخ ـ ـلـ ــوع م ـح ـم ــد م ــرس ــي.
الغريب أن النائب الـعــام حـ ّـول البالغ
للتحقيق الذي لم يسفر عن شيء ،في
الوقت الذي نجح فيه إرهــاب اإلخوان
في اغتيال النائب العام!
اتهامات مماثلة الحقت «فاهيتا» من
قبل أشـخــاص معروفني بترويج هذا
ال ـنــوع مــن االت ـهــامــات «املــؤامــرات ـيــة»،
ال ـتــي انـتـشــرت عـلــى يــد املــداف ـعــن عن
«ال ــدول ــة الـقــديـمــة» وأج ـهــزت ـهــا ،منهم
امل ـ ــذيـ ـ ـع ـ ــان أحـ ـ ـم ـ ــد م ـ ــوس ـ ــى وأم ـ ــان ـ ــي
ال ـخ ـيــاط ،ال ـل ــذان شـنــا ح ـمــات مكثفة
عـلــى «أب ـلــة فــاهـيـتــا» ،وشـخــص اسمه
خالد رفعت يتولى إدارة مركز وهمي
«ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» ات ـهــم
البرنامج بأنه «مــؤامــرة يهودية وأن
مبتكر الــدمـيــة ســافــر إل ــى إســرائ ـيــل».
تــوالــت ه ــذه الـقـصــص تـقــريـبــا مــع كل
حلقة تظهر فيها أو عبارة تتفوه بها
فــاه ـي ـتــا ،ك ـمــا ح ــدث بـسـبــب «تــوي ـتــة»
ضاحكة على حسابها االفتراضي عن
قـنــاة السويس الـجــديــدة ،فـســرت على
أنـهــا دعــوة لتفجير الـقـنــاة ،أو عندما
ن ــاق ــش ال ـب ــرمل ــان املـ ـص ــري االت ـه ــام ــات
املوجهة لها بالخيانة أيــام مظاهرات
«تيران وصنافير» ،باإلضافة بالطبع
إل ــى االت ـه ــام ب ـتــرويــج اإلبــاح ـيــة الــذي
ي ــاح ــق «ف ــاهـ ـيـ ـت ــا» م ـن ــذ أول إعـ ــان
للبرنامج ظهرت فيه الدمية بقميص
نــوم ...وحتى إعــان الهاتف الخليوي
ال ــذي أدت بطولته ُ
ومـنــع عــرضــه منذ
أســابـيــع .الـبــرنــامــج كـمــا يـعــرض على
الـتـلـفــزيــون يحفل بــأصــوات صـفــارات
الــرقــابــة على بعض األلـفــاظ والجمل،
وتوجه «أبلة فاهيتا» جمهورها في
كل حلقة للدخول على موقع البرنامج
ملـشــاهــدة الحلقة كــامـلــة دون ح ــذف...
وسـ ـ ــواء ك ــان ــت هـ ــذه املـ ـح ــذوف ــات تتم
بــالـفـعــل ب ــأوام ــر مــن الــرقــابــة أو يـقــوم
بها القائمون على القناة أو البرنامج،
فهي تسهم في املزيد من اإلقبال على
مشاهدة البرنامج على االنترنت.
الـ ـنـ ـج ــاح والـ ـ ـج ـ ــدل املـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـر الـ ـل ــذان
حققتهما «أبلة فاهيتا» دفعا القائمني
على البرنامج إلى رفع شعار يصفها
بـ «األرملة التي هزت عرش اإلعالم في
مـصــر» ،على وزن عـنــوان فيلم «املــرأة
ّ
التي هزت عرش مصر» .شعار يخفي
تحت سخريته حقيقة أخ ــرى تتمثل
في تراجع شعبية برامج «التوك شو»،
وتـ ـق ــدم ب ــرن ــام ــج «أب ـل ــة فــاه ـي ـتــا» إلــى
ال ـصــدارة بشكل يكشف ال ـخــواء الــذي
ب ــات يـعــانـيــه ه ــذا اإلعـ ــام ال ــذي هزته
دمية على هيئة أرملة متصابية.
«أبلة فاهيتا» 23:00 :الجمعة والسبت على
قناة cbc

على الشاشة

«أم خالد» الكوميديا اللبنانية غارقة في التنميط
زينب حاوي
«أم خ ــال ــد» ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـكــوم ـيــديــة
«الـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة» ،الـ ـت ــي اشـ ـتـ ـه ــرت بـهــا
امل ـم ـث ـل ــة جـ ــوانـ ــا ك ــرك ــي فـ ــي ث ـنــائ ـيــة
مـ ـض ــادة م ــع «أم ع ـل ــي» (الـشـخـصـيــة
الـشـيـعـيــة-فــادي ش ــرب ــل) ف ــي بــرنــامــج
«كتير سلبي شو» ( ،)lbciتشهد منذ
عامني نزوحًا من الشاشة ومــن إطار
البرامج الكوميدية الى أرض الواقع.
فــي ال ـب ــدء ،دع ـمــت «الئ ـحــة الـبـيــارتــة»
إب ــان االنـتـخــابــات الـبـلــديــة ،وحضرت
بـ ّ
ـزي ـه ــا األزرق ،م ــؤدي ــة أغ ـن ـي ــة أم ــام
س ـعــد ال ـح ــري ــري ،تـتـضـمــن مــدي ـحــا لـ
«سـ ـكـ ـسـ ـك ــوت ــه» ،وشـ ـخـ ـص ــه .ب ـعــدهــا
ان ـت ـق ـل ــت ال ـ ــى «ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،مـ ــع فــريــق
املخرج شربل خليل ،ضمن برنامجه
الجديد «قدح وجــم» .وبــرزت أكثر مع
اسـتـعــانــة املـحـطــة بـهــا ف ــي احتفالية

رأس ال ـس ـن ــة ،ض ـمــن تـمـثـيـلـيــة قــامــت
ب ـهــا م ــن «ال ـط ــري ــق الـ ـج ــدي ــدة» ،حيث
المـ ـ ــت امل ـح ـط ــة ع ـل ــى عـ ـ ــدم االه ـت ـم ــام
بهذه املنطقة ،لتهرع اإلعالمية سمر
أبــو خليل الــى هـنــاك ،وتــاقــي الناس
املتجمعني في الساحة ،وتوزع الهدايا
ع ـل ــى الـ ـف ــائ ــزي ــن .الـ ــداللـ ــة امل ـنــاط ـق ـيــة
والسياسية ،كانت واضـحــة أكثر في
احـتـفــالـيــة رأس ال ـس ـنــة .وامل ـع ـلــوم أن
املـحـطــة تـقــف عـلــى خــط الـنـقـيــض من
الحريرية السياسية ،وقد تكون هذه
الـخـطــوة انـفـتــاحــا أكـبــر عـلــى جمهور
«أزرق» ،بـعــدمــا ك ـســرت حـجـبـهــا عن
ج ـم ـهــورهــا األس ــاس ــي ف ــي الـضــاحـيــة
وبعض مناطق الجنوب.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أثـ ـي ــرت زوبـ ـع ــة ع ـل ــى خـلـفـيــة
ال ـح ـل ـقــة امل ــاض ـي ــة م ــن بــرن ــام ــج «ق ــدح
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم» .إذ ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
البيروتية ضمن اسـتـعــراض غنائي،

على وقع ألحان أغنية «ديسباسيتو»
بعنوان مغاير هــو «داس ع صيتو».
بكلمات عربية مختلفة ،تناولت «أم
خ ــال ــد» ال ـح ــري ــري ،وف ـت ــرة اح ـت ـجــازه
في السعودية ،وطعنه في الظهر من
قبل حلفائه (الــي خــانــوه اسمن على
ك ــل ل ـس ــان ،بــال ـتــاريــخ م ــا ف ــي إن ـســان
م ـت ـلــن غ ـ ــدر وم ـت ـل ــن خـ ـ ـ ــان) .تـمــايـلــت

«ب ـت ـضــاريــس» جـســدهــا املـبــالــغ فيها
أكـ ـ ــان ل ـن ــاح ـي ــة الـ ـص ــدر أو امل ــؤخ ــرة،
م ــع بـقـيــة ال ــراق ـص ــن ،م ــا أثـ ــار سخط
الـ ـ ـن ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــن ،وب ـ ـع ـ ــض الـ ـصـ ـفـ ـح ــات
«الـبـيــروتـيــة» الكوميدية تـحــديـدًا .إذ
اتهمها هــؤالء بـ «اإلس ــاءة» الــى املــرأة
البيروتية ،وتقديم استعراض مبتذل،
بخاصة أنها «محجبة».
الكادر الذي وضعت به أم خالد من قبل
املـخــرج شــربــل خليل فــي الحلقة ،مع
الرقصة الخارجة عن اإلطار التمثيلي
املعتاد لها ،كــان ال بد له من أن يثير
ال ـج ــدل .ن ـقــاش ي ـعــود بـنــا ال ــى عــاقــة
الكوميديا ،أو حتى فــن الكاريكاتور
ب ـث ـق ــاف ــة امل ـت ـل ـق ــي .مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن
ّ
ّ
وتحمل
«تبهر» شخصية كوميدية،
ً
أشكاال مبالغًا بها الى الحد األقصى
ب ـغ ـي ــة اإلض ـ ـ ـحـ ـ ــاك ،وحـ ـت ــى «اإلث ـ ـ ـ ــارة
الجنسية» ،الـتــي استخدمتها كركي

مـ ـ ـ ــرارًا فـ ــي اس ـك ـت ـش ــات ـه ــا فـ ــي «ك ـت ـيــر
سلبي شــو» .وهــا هــي ترتطم بذائقة
جمهور محدد ،رأى في االستعراض
إه ـ ــان ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة ال ـ ـب ـ ـيـ ــروت ـ ـيـ ــة ،ال ـت ــي
ً
ت ـت ـنــاقــض م ـع ـهــا ش ـك ــا وم ـض ـمــونــا.
يحق لهؤالء التعبير عن استهجانهم،
لصورة وجدوها ناقصة ال ّ
تعبر عن
«بـيـئـتـهــم» .فــي امل ـقــابــل ،هـنــاك أدوات
لهذه الكوميديا -مهما اختلفنا على
ت ـق ـي ـي ـم ـهــا -ت ـس ـت ـخــدم ل ـت ـظ ـه ـيــر ه ــذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــات .ورب ـ ـمـ ــا مـ ــن م ـس ــاوئ
ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،غ ــرق ـه ــا فــي
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـن ـم ـط ـي ــة وتـ ـح ــديـ ـدًا
املذهبية واملناطقية ،مــع بطالن هذه
املــوضــة مــع ال ــوق ــت ،السـتـنـفــادهــا كل
مقومات االسـتـمــرار ،وعجز أصحاب
ال ـب ــرام ــج ال ـكــوم ـيــديــة ،ع ــن تطويعها
وعصرنتها.
«قدح وجم» :كل جمعة  21:30على «الجديد»

