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عودة »أطفال الشوارع«
السجن أصابنا بالسمنة

نادين محمد

»نعلن نحن فرقة أطفال الشوارع 
ـــف 

ّ
ــخ، قــــررنــــا الـــتـــوق ــ ــبـــدة ومــ أو كـ

نــــهــــائــــًيــــا، مـــفـــيـــش فــــيــــديــــوهــــات 
الثاني  كانون  يناير/   11 بتاريخ  تــانــي«، 
ف 

ّ
الــشــوارع التوق قــّرر فريق أطــفــال   2017

 من 24 ساعة من إعالنهم 
ّ

نهائًيا بعد أقل
عودتهم مّرة أخرى إلطالق فيديوهاتهم، 
تــلــك املــــــّرة أطـــلـــقـــوا عــلــى أنــفــســهــم »كــبــدة 

ومخ«.
ــقـــوش  ــلـ ــحـ ــيـ ــبـ »احـــــــنـــــــا الــــــعــــــيــــــال الــــــلــــــي مـ
العودة  قــرارنــا  كــان  وبيتصّوروا سيلفي، 
ــــرى«، هــكــذا يــــروي مــنــّســق الــفــرقــة  مــــّرة أخـ
محمد عادل، عودتهم الفنية إلى الشارع، 
تقديم منتج  اعــتــادوا على  أنهم  موضًحا 
ــي، ورغـــم صــعــوبــة الــفــتــرة الــحــالــيــة في 

ّ
فــن

قــّرروا املقاومة، فهم بحسبه مجّرد  مصر 
للجميع رؤية  ُيمكن  للواقع،  مــرآة عاكسة 

أنفسهم من خاللها.
ح محمد عادل أسباب عودة الشباب 

ّ
يوض

إلى إطالق فيديوهات جديدة، في حديث 
إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــودة كانت 

فرقة أطفال الشوارع )فيسبوك(

ــوا عــلــى  ــظــ ــافــ بــــاســــم مـــخـــتـــلـــف لـــكـــنـــهـــم حــ
الــطــريــقــة نــفــســهــا، وهــــي الــشــبــاب الــعــيــال 
ــذيــــن يــلــتــقــطــون »ســـيـــلـــفـــي« ألنــفــســهــم،  الــ
مــســتــطــرًدا بــقــولــه: » لــيــس لــنــا أي اتــجــاه، 
وبمناسبة االحتفال بالذكرى األولى على 
إطــــالق فــرقــتــنــا، قـــّررنـــا أن نــشــارك الــنــاس 

أفكارنا الفنية وهزارنا«.
لــم يكن لديهم  أنــه  املــتــحــّدث فكرة  يرفض 
خـــــوف نــتــيــجــة تــجــربــتــهــم الـــســـابـــقـــة فــي 
السجن، مشيًرا إلى أن تخّوفاتهم لم تكن 
كــبــيــرة لــدرجــة منعهم مــن كــل شـــيء، فهم 
ــّروا فـــي الـــعـــواقـــب الــتــي مـــن املــمــكــن أن  ــكـ فـ
يــتــعــّرضــوا لــهــا، وأخــــذوا الــقــرار بــاالتــفــاق 

بينهم على حّد قوله.
فــجــأة، وبــعــد 24 ســاعــة فــقــط، تــحــّول قــرار 
عودتهم إلى حالة من الشّد والجذب بني 
ــراف الــســيــاســيــة، يــشــيــر عــــادل أن كل  ــ األطـ
فريق حاول شّدهم إلى ملعبه الستغاللهم، 
مؤكًدا أنهم غير تابعني ألحد، فهم مجّرد 
النظر عن مستواه،  ا بغض 

ً
فن فرقة تقّدم 

معتبًرا أنه ال يمكن ألحد الحكم عليه من 
بتوعنا  »الــعــيــال  أحـــزاب سياسية.  خــالل 
ــنــــاس الــتــانــني  ــيـــال بـــتـــوع الــ رجــــعــــوا، الـــعـ

مواقع  رّواد  تــداولــهــا  تعليقات  رجــعــوا«، 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، بــعــد أن وضــعــت 
ــة الـــفـــيـــديـــو  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــات اإلخـ ــكـ ــبـ إحـــــــدى الـــشـ
الـــخـــاص بــهــم عــلــى صــفــحــتــهــم بــمــونــتــاج 
ــال  ــ ــفـ ــ ــلــــني صـــــــــورة أن »أطـ ــاقــ نــ مـــخـــتـــلـــف، 
الــــشــــوارع« فــصــيــل خــفــي مـــن فــصــائــلــهــم، 
وأجـــابـــت الــشــبــكــة عــلــى مــتــابــعــيــهــا بأنها 
على اتصال معهم، ورأت أطراف أخرى أنه 
أعيد تأهيلهم بعد تجربتهم في السجن، 
يتابع عادل: »األمر أبسط من ذلك بكثير، 
عودتنا كانت للتأكيد على أنه مجّرد فن 
لــم تتركنا وفــّســروا األمــر  الــنــاس  بسيط، 

بشكل مختلف«.
لــم يــكــن بــإمــكــانــهــم تـــرك هـــذا الــجــدل وراء 
ظهورهم واالستمرار، فسابقة حبسهم لم 
تترك سجالتهم نظيفة، كما يعّبر منّسق 
الفريق، مشبًها وضعهم اآلن، بمن يتعافى 
من تعاطي املخّدرات ويتهمه أحدهم بأنه 
مازال يحمل مخدرات معه، فمن املؤّكد أن 

يصدقه الجميع على حّد تعبيره.
بــدأت  أشــهــر،   4 استمرت  الحبس  تجربة 
حــــني ألــــقــــي قـــبـــض عـــلـــي أصــــغــــر أعـــضـــاء 
ــز الــــديــــن فــــي 7 مـــايـــو/  ــفـــريـــق خـــالـــد عــ الـ

بــالــســخــريــة  ـــق 
ّ
تـــتـــعـــل بــتــهــم   ،2016 أيــــــار 

مــن الــنــظــام، لــم يــمــّر ســـوى يــومــني، حتى 
الفريق:  أعــضــاء  باقي  على  القبض  ألقي 
»مــحــمــد دســـوقـــي، مــحــمــد عـــــادل، محمد 
ــبـــر« بــالــتــهــم نــفــســهــا،  يـــحـــيـــي، مــحــمــد جـ
واستمر تجديد حبسهم في 7 سبتمبر/ 
أيـــلـــول مـــن الـــعـــام نــفــســه، ولـــكـــن بــتــدابــيــر 
احترازية باملراقبة داخل األقسام الواقعة 

قرب مقّرات سكنهم.
رفــض الفريق أن ُيــزج بهم مــرة أخــرى في 
ــح عـــادل، أن أعضاء 

ّ
صــراع مجاني، يــوض

الفريق الستة لم يتفقوا يوًما على اتجاه 
ــد،  ســيــاســي أو اجــتــمــاعــي أو ديـــنـــي واحــ
إيديولوجي  إطــار  فــي  يمكن  ال  وبالتالي 
واحــد، مشيًرا إلى أن حالة الشد والجذب 
ـــا عـــلـــى قــــــّوة تــحــّمــلــهــم فــي 

ً
مــثــلــت ضـــغـــط

االســتــمــرار، فــي مــجــال ال تــوجــد بــه حرية 
للحركة  ومــريــحــة  آمــنــة  مساحة  أو  كافية 
والنشاط، فالوضع بحسبه خانق ويدعو 

للصمت فقط.
بــســخــريــة مـــعـــتـــادة فـــي الـــحـــديـــث؛ يجيب 
ــق بــأثــر 

ّ
مــنــّســق الــفــرقــة عــلــى ســــؤال مــتــعــل

ــا 
ّ
تــجــربــة الــحــبــس عــلــى نــفــســيــتــهــم: »تــخــن

ا أنهم اعتقدوا 
ً
وبقى عندنا خدود«، مردف

الــبــدايــة أنــهــم سيتعّرضون إلــى عزلة  فــي 
أكــبــر،  أكــبــر وانــقــطــاع عــن املجتمع بشكل 

ولكن هذا لم يحدث.
هل يمكن التراجع عن القرار والعودة مرة 
ــــرى؟ ال إجـــابـــة واضـــحـــة لــــ عــــادل حــول  أخـ
هذا السؤال، ولكنه يؤّكد أنهم من املمكن 
ا 

ً
أن يحاولوا إيجاد طريقة أخرى، معترف

ة واضحة حتى اآلن.
ّ
بأنه ال يوجد خط

بمناسبة االحتفال 
بالذكرى األولى على 

إطالق فرقتنا، قّررنا أن 
نشارك الناس أفكارنا 

الفنية وهزارنا.

■ ■ ■
بسخرية معتادة في 

الحديث؛ يجيب منّسق 
الفرقة على سؤال 
ق بأثر تجربة 

ّ
متعل

الحبس على نفسيتهم: 
ا وبقى عندنا 

ّ
»تخن

خدود«.

■ ■ ■
تجربة الحبس استمرت 

4 أشهر، بدأت حني 
ألقي قبض علي أصغر 
أعضاء الفريق خالد عز 
الدين في 7 مايو/ أيار 

.2016

باختصار

فرقة  منّسق  عادل  يروي محمد  أخرى«، هكذا  مرّة  العودة  قرارنا  كان  وبيتصّوروا سيلفي،  مبيحلقوش  اللي  العيال  »احنا 
»أطفال الشوارع«، في حديث إلى »العربي الجديد«، عودتهم الفنية إلى الشارع

هوامش

سعدية مفرح

أحتفظ أحيانا في مالحظاتي اإللكترونية في جهاز 
أقرأها  مما  قديمة  تراثية  وحكايات  بــنــوادر  الهاتف 
فــي مــصــادرهــا، أو تــعــرض لــي بــطــريــقــٍة أو بــأخــرى، 
أنــنــي سأحتاجها  أعـــرف  وألنــنــي  أحــيــانــا،  لظرافتها 
الحــقــا فــي كــتــابــاتــي ومــقــاالتــي، أو بــهــدف إرســالــهــا 
الحقا ملن أتوسم حاجته إليها، أو استمتاعه بقراءتها 

كما أفعل. 
قد  كنت  معينٍة،  معلوماٍت  أبحث عن  وأنــا  قليل،  قبل 
 من هذه 

ٌ
أودعتها تلك املالحظات، عرضت لي واحــدة

الحكايات، فأعدت قراءتها ألعرف ملاذا احتفظت بها 
هي بالذات، وألستعيد متعتي أو دهشتي األولــى في 
أعرابيا   وجــد 

ً
»إن رجــال الحكاية:  تقول  ربما.  تلقيها 

البعير كبير، وهو   
َ

أن ِحمل الرجل  املــاء، فالحظ  عند 
مكون من كيسني متقابلني، حيث يتوسطهما سنام 
البعير املنهك. وعندما سأل األعرابي عن محتواه، قال 
األعرابي إن الكيس األول يحتوي على املؤونة، والكيس 
املقابل له يحتوي ترابا، ليستقيم الوزن في الجهتني، 

فال يميل ويختل توازن البعير في أثناء السير.

ــل: ملـــا ال تــســتــغــنــي عـــن كــيــس الـــتـــراب،  ــــرجــ فـــقـــال ال
وتنصف كيس املؤونة في الجهتني فتكون قد خففت 

الحمل على البعير بال أي خسائر؟ 
 ويــبــدو أن الــفــكــرة قــد أعــجــبــت األعـــرابـــي، فــبــادر إلــى 
تنفيذها فورًا، قبل أن يعود ليسأل صاحبنا: هل أنت 

شيخ قبيلة أم شيخ دين؟
 من عامة 

ٌ
 فقال له بصدق: ال هذا وال ذاك، بل أنا رجل

الناس. 
 فرّد األعرابي حانقا غاضبا:  قّبحك الله، ال هذا وال 
الــرجــل، بل  ثــم تشير عــلــي؟ ولــم ينتظر تعليق  ذاك، 
سارع إلى بعيره املسكني، ليعيد الوضع على ما هو 
عليه، فيضع املؤونة كلها في كيس علقه على جانب 
يعلقه  أن  قبل  بالتراب،  اآلخــر  الكيس  ويمأل  البعير، 
 صــب لعناته 

ً
ــر، ويسير مــواصــال الــجــانــب اآلخـ على 

عامة  مــن  لــرجــٍل  عقله  فيها  م 
ّ
التي سل الساعة  على 

الناس«. 
ألني  الظريفة،  الحكاية  بهذه  احتفظت  أنني   واضــح 
الراهن   واضحا على ما يحدث في 

ً
رأيت فيها مثاال

الوسائل  تعرضه  كما  الــعــربــي،  واإلعــالمــي  الثقافي 
واألدوات والتطبيقات التقليدية والجديدة، فما ينتشر 

من آراء وأفكار ومقاالت ومقوالت وكتب ومقابالت 
يعتمد  مــا  بقدر  املحتوى،  قــوة  على  غالبا  يعتمد  ال 

على من يقول أو يكتب هذا املحتوى وحسب. 
االجتماعي،  التواصل  عالم  نجوم  استعرضنا  ولــو 
بتطبيقاتها املختلفة، من الذين تتابعهم املاليني من 
 ،

ً
مستخدمي هذه التطبيقات، الكتشفنا أن قلة قليلة

بل نادرة منهم، من وصلت إلى شهرتها ونجوميتها 
الـــذي تــقــّدمــه ملتابعيها،  اعــتــمــادًا على قــوة املــحــتــوى 
وإنها بهذا املحتوى استطاعت أن تتحّدى قوانني لعبة 

»النجم«  شخصية  على  املعتمدة  الجديدة  النجومية 
نفسه. 

سارع صاحب البعير املسكني في قصتنا إلى تنفيذ 
مقترح الرجل الغريب، ليس ألنه مقترح ذكي ومنطقي، 
بل ألنه كان يعتقد أن هذا الرجل صاحب نفوذ، قبلي 
أو ديني. وبالتالي، من الواجب على اآلخرين اإلعجاب 
بكل ما يقوله أو يقترحه. وعندما اكتشف أنه ليس 
شيخ قبيلة، وال شيخ دين، بل من عامة الناس، أي أنه 
يشبهه تقريبا، لم يلتفت إلى وجاهة فكرته املقترحة، 
على الرغم من أنه طّبقها، وعرف أنها فكرة ناجحة 
عند التطبيق، بل رفضها بأثر رجعي، وعاد إلى ما 

اطمأن إليه من منهج في العمل.
وهذا ما نرصده راهنا في أفكار ومقترحات كثيرة، 
يقولها أناس عاديون فترفض، أو على األقل تهمل، 
لحساب  وجاهتها  من  الرغم  على  إليها،  يلتفت  وال 
أفــكــار اســتــهــالكــيــٍة غــبــيــٍة، يــرّوجــهــا الــنــجــوم الــجــدد 
ــتــرابــيــة املـــســـتـــعـــارة، فــتــنــتــشــر بفضل  بــشــهــرتــهــم ال
ــــذي يــســيــر كل  ال الــجــمــهــور  حــمــاســة متابعيهم مــن 
فرٍد منه يقود حياته مطمئنا بحمولٍة ثقيلة جدا من 

األفكار واآلراء وطرق العيش نصفها من التراب.

نجوم من تراب

وأخيرًا

هذا ما نرصده راهنًا 
في أفكار ومقترحات كثيرة، 

يقولها أناس عاديون فتُرفض، 
أو على األقل ُتهمل
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