مقالة مصورة

مالحقة،
أسبوع يف القاهرة

روي سامحة

يف كانون األول (ديسمرب) ُ ،2010فوضت مبهمة السري عىل خطى جيمز بروس
وتوثيق نهر النيل من اإلسكندرية إىل أسوان .دعوت صديقي غيث االمني
ملشاركتي هذه الرحلة .ستكون هذه أول زيارة لغيث إىل مرص.
لقد عرثت عىل صور االسود واالبيض هذه قبل ثالث سنوات عىل زياريت الثانية
ملرص .الزيارة األوىل يل كانت يف ترشين الثاين (نوفمرب)  2007واستمرت ثالثة أيام.
قررت أن آخذ الصور معي يف هذه الرحلة ملحاولة العثور عىل االماكن التي فيها.
يف  10كانون األول  2010خططنا ألن نقوم بالرحلة يف االول من شباط (فرباير)
 .2011اتصل غيث باثنني من اصدقائة املرصيني واتفق معهام عىل أن نلتقي فور
وصولنا إىل القاهرة.

قحالم

 25كانون الثاين (يناير) 2011

بدأت الثورة يف مرص .الصور الوحيدة التي تصلنا كانت صوراً التقطها املتظاهرون
بالهواتف املحمولة وبثوها عرب االنرتنت .كانت أكرث فعالية من صور الربوباغاندا
العالية الجودة التي كان يبثها التلفزيون الرسمي .فهمت أنه ال جدوى من تكرار
تلك الصور املتوفرة بكرثة.

 26كانون الثاين

ألسباب شخصية لن أمتكن من حجز تذكرة سفر قبل صبيحة .28
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 27كانون الثاين

تابعت الثورة عرب التويرت حتى السابعة صباحاً.

 28كانون الثاين

وصلنا اليوم إىل القاهرة .تظاهرات ضخمة متوقعة عند الظهر .الفندق يقع عىل
بعد مئة مرت من ميدان التحرير .خطوط الهواتف النقالة واالنرتنت مقطوعة ملنع
املتظاهرين من بث صورهم .الفراغ الذي خيم عىل القاهرة كان أكرث ما لفت
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انتباهي .عندما زرتها للمرة األوىل قبل ثالثة أعوام كانت املدينة مكتظة عىل
مدار الساعة.

 29كانون الثاين

خرجنا إىل شوارع القاهرة بحثا عن فندق جديد :اإلقامة يف الفندق الذي نحن
فيه اآلن مكلفة جداً ،وهو قريب من وزارة الداخلية .قوات األمن أخلت الطرقات
صباح اليوم وأعادت متركزها من حولها ولديها أوامر بإطالق النار.
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 30كانون الثاين

من املقرر أن نلتقي بصديقينا املرصيني يف ميدان التحرير .انتبهت إىل أن تلك
الصور التي عرثت عليها يف بريوت والتي تعود إىل شخصني لبنانيني زارا القاهرة يف
مطلع الستينات وذهبا إىل املواقع السياحية برفقة صديقني ،هي وصف ألماكن مل
تعد موجودة .لقد شعرت منذ اليوم األول بحاجة ملحة إىل وصف القاهرة وهي
فارغة ،اآلن اتضحت يل األمور.
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 31كانون الثاين

سوف نذهب إىل الجيزة لرؤية االهرامات .السياح قليلون.

 1شباط

نحن يف صدد االنتقال إىل فندق جديد .أشعر أننا مالحقون ومراقبون.
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 2شباط

سنغادر الفندق الثالث ،الناموس أقلق ليلتنا.
حاولنا مغادرة القاهرة باتجاه األقرص وأسوان ،ذهبنا إىل محطة القطارات وقيل
لنا إنها ال تزال متوقفة وستبقى حتى إشعار آخر .عدنا إىل الفندق بواسطة قطار
االنفاق ومن ثم مشياً عىل االقدام.
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 3شباط

بدأت قوات األمن باعتقال كل من يف حوزته كامريا .التقاط الصور عىل الطرقات
أصبح غري ممكن.

 4شباط

ال جدوى يف البقاء هنا .املدينة عدائية للغاية والتصوير ُمنع .يف طريقنا إىل املطار
اع ُتقلنا مرتني .يف األوىل ُف ّتشنا واس ُتجوبنا عىل مدى ساعتني ،ويف الثانية كان علينا
أن نشرتي حريتنا ،فالنظام السابق ،الذي ّ
وظف «البلطجية» ،كان يحاول «القبض
عىل هؤالء العمالء الساعني إىل تدمري مرص» .هذا ما قاله لنا ضابط االستخبارات
الذي استجوبنا يف النهاية .إنه يجهل أن الجواسيس مل يعد لهم دور مع تكاثر
وسائل التقاط ونقل املعلومات.
عملياً شارك الجميع بدون استثناء يف عملية نرش وتوزيع املعلومات .ما
يحصل هو نشوة االتصاالت .انها الثورة االلكرتونية .الجهاز املحمول ال يحوي عىل
كامريا وإمنا عىل ماسح ضو ّيئ  .scannerاألمر مل يعد يتعلق بالتقاط صور وإمنا
بجمع املعلومات ونرشها كام تنترش الفريوسات .الثورة االلكرتونية التي تحدث
عنها وليام بوروز يف النص الذي كتبه يف  ،1970يف قمة نشوتها .الطوىب تحققت
كاملة.

* الصور امللونة التقطت بجهاز هاتف محمول.
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