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مرآة الغرب

إغتيال أندريه كارلوف ...حين تقع الكارثة أمام الكاميرا
نادين كنعان
ب ــوره ــان أوزب ـي ـل ـي ـســي ( .)1960اســم
صـنــع ال ـحــدث الـتــركــي ّأول مــن أمــس،
موثقًا بلقطاته لحظة اغتيال السفير
ال ــروس ــي ف ــي أن ـق ــرة أن ــدري ــه ك ــارل ــوف.
ـوان ،ت ـح ـ ّـول ــت تـغـطـيــة
ف ــي غ ـض ــون ثـ ـ ـ ـ ٍ
صحافية روتينية ملـعــرض صــور في
الـعــاصـمــة الـتــركـيــة ب ـع ـنــوان «روس ـيــا
بعيون األتراك» إلى مشهد هوليوودي
بامتياز يحاكي أشـهــر أف ــام األكشن
وال ـت ـش ــوي ــق .أف ـ ــرغ ال ـش ــرط ــي ال ـتــركــي
مولود مرت ألتنطاش (« )1994ثماني
رصاصات على األقل» من ّ
مسدسه في
جسد السفير الـبــالــغ  52عــامــا .صرخ
ً
بالعربية أوال ،ثــم بالتركية ،وهتف:
ّ
«الـلــه أك ـبــر» .تكلم عــن «الــذيــن بايعوا
محمدًا على الـجـهــاد» ،ثــم ك ـ ّـرر مرتني
بالتركية« :ال تنسوا سوريا ،ال تنسوا
حلب» ،مضيفًا« :كــل الذين يشاركون
في هــذا الطغيان سيحاسبون واحـدًا
واحدًا».
وسـ ـ ـ ــط كـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـج ـ ـنـ ــون وصـ ـ ـ ــراخ
ال ـنــاس وخــوفـهــم ،بـقــي م ـصـ ّـور وكــالــة
«أســوش ـي ـي ـتــد بـ ــرس» مــراب ـضــا خلف
عدسته« .عـثــرت على مكان لالختباء
خلف جــدار وقمت بوظيفتي :التقاط
الـ ـص ــور» قـ ــال أوزب ـي ـل ـي ـســي ف ــي نص
نـ ـش ــرت ــه الـ ــوكـ ــالـ ــة بـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات مــن
وق ــوع الـجــريـمــة .عـبــر الـكـتــابــة ،حــاول
ال ــرج ــل تـلـخـيــص ال ـل ـح ـظــات الصعبة
واالسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي عــاش ـهــا ،وكـيــف
أصر على إكمال ّ
ّ
مهمته« :احتجت إلى
ل ـح ـظــات مـ ـع ــدودة إلدراك م ــا ي ـحــدث.
م ــات رج ــل أم ــام ــي؛ اخـتـفــت روح أمــام
ع ـي ـن ـ ّـي ل ـل ـت ــو .ت ــراجـ ـع ــت إل ـ ــى ال ـ ـ ــوراء
ّ
صــوب ال ـي ـســار .»..وتــابــع موضحًا أن
ّ
«املسلح كــان هائجًا .راح يحوم حول
ّ
ّ
الجثة ويحطم بعض الصور املعلقة.
ب ــال ـط ـب ــع ك ـ ّن ــت خ ــائ ـف ــا وعـ ـل ــى دراي ـ ــة
ً
بالخطر ،لكنني اقتربت قليال ورحت
أص ـ ـ ّـور» ،وأضـ ـ ــاف« :ق ـلــت ف ــي نـفـســي:
أن ــا ه ـنــا .حـتــى إذا جــرحــت أو قتلت،
أنــا صـحــافــي ،وعـلـ ّـي أن أق ــوم بعملي.

يمكنني ال ـه ــروب مــن دون أي صــور،
لكن لــن تـكــون ل ـ ّ
ـدي إجــابــة إذا سئلت:
ّ
ّ
َ
تصور؟ في هذه اللحظة ،فكرت
لم لم
ب ــزم ــاء ف ـق ــدوا أرواحـ ـه ــم ف ــي مـنــاطــق
ال ـح ــرب وال ـخ ـطــر .وع ـنــدمــا ع ــدت إلــى
املكتب لتنقيح الـصــورُ ،صــدمــت حني
ّ
ـدي يتكلم وهــو
رأي ــت كـيــف ك ــان املـعـتـ ّ
واق ــف خلف السفير ،كــأنــه صــديــق أو
حارس شخصي».
أنـ ــدريـ ــه كـ ــارلـ ــوف ل ـي ــس ال ـس ـيــاســي
ّ
األول ال ـ ــذي ُي ـغ ـت ــال أم ـ ــام ال ـكــام ـيــرا.
شهد التاريخ حــاالت أخــرى مماثلة،
أب ــرزه ــا اغ ـت ـيــال م ـلــك يــوغــوســافـيــا
ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر ّ
األول ف ـ ــي ع ـ ـ ــام ،1934
والـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـي ــاب ــان ــي أس ــان ــوم ــا
إنيجيرو في  ،1960وطبعًا الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي جـ ـ ــون ف .ك ـي ـن ـي ــدي فــي
ً
 ،1963فـ ـض ــا ع ــن خ ــام ــس رؤس ـ ــاء
وزارة الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي إس ـحــق
راب ـ ـ ــن عـ ـ ــام  .1995لـ ـك ــن فـ ــي عـصــر
ال ـس ــرع ــة وال ـ ـثـ ــورة ال ــرق ـم ـي ــة ،أرخ ــى
ان ـت ـشــار ص ــور وف ـي ــدي ــوات االغـتـيــال
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي بـظــالــه عـلــى املشهدين
اإلعالمي والسياسي خالل الساعات
ُ
املــاض ـيــة .تــزام ـنــا ،طــرحــت تـســاؤالت
ّ
عدة حول أهمية الصورة في صناعة
ال ـحــدث واملـعــايـيــر الــواجــب اتباعها
في عملية اختيار اللقطات املنشورة
عـبــر املـيــديــا التقليدية ،وخصوصًا
الصحف.
الـصـحــافـيــة فــي «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
ليز سـبــايــد ،حملت هــواجــس الـقـ ّـراء
واملــراقـبــن وأه ــل املهنة إلــى مساعد
املدير لشؤون املعايير واألخالق في
الصحيفة األميركية ،فيل كوربيت.
ّ
شدد األخير على أن جميع املعنيني
بـنـشــر ال ـصــور فــي املــؤس ـســة ،ق ـ ّـرروا
«ن ـش ــر ص ـ ــورة ال ـس ـف ـيــر ب ـعــد إط ــاق
النار عليه وإلى جانبه الجاني على
الصفحة األولى ألسباب ّ
عدة .الخبر
غ ــاي ــة ف ــي األ ّه ـم ـي ــة ،وخ ـصــوصــا إذا
أخــذنــا ال ـتــدخــل الـعـسـكــري الــروســي
ف ــي س ــوري ــا ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ،إضــافــة

تبرز الصورة
الطبيعة الوحشية
لهذا االعتداء

ّ
إل ــى ال ـت ــوت ــر ال ـحــاصــل ب ــن ع ــدد من
الــدول والجماعات .بوضوح شديد،
ُ
تـظـهــر ال ـص ــورة الطبيعة الوحشية
لـ ـ ـه ـ ــذا االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء أكـ ـ ـث ـ ــر ب ـك ـث ـي ــر مــن
وصـ ــف م ـك ـتــوب مل ــا ج ـ ــرى :امل ـع ـتــدي
ال ــذي يــرتــدي بــزة س ــوداء ،والخلفية
األنـيـقــة ،ه ــذان العنصران وغيرهما
ّ
ج ــزء ال ي ـت ـجــزأ م ــن ال ـخ ـبـ ّـر .صحيح
ّ
أن ال ـص ــورة ص ــادم ــة ،لـكــنـهــا ليست
دمــويــة أو مثيرة للعواطف بطريقة
غير ّ
مبررة».

توافق الصحافية على كالم املسؤول
فـ ّــي ه ـ ــذه الـ ـح ــال ــة ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،غـ ّيــر
ّ
أنـ ـه ــا ت ــوض ــح ...« :ف ــك ــروا ف ــي جــثــة
ال ـط ـفــل الـ ـس ــوري الـ ـغ ــارق ع ـلــى أحــد
ال ـش ــواط ــئ ال ـتــرك ـيــة (أي ـ ــان كـ ــردي).
صور مماثلة قد تكون مؤذية ّ
للقراء
الــذيــن يفتحون الصفحة األول ــى في
الصباح ويجدونها من دون تحذير
ّ
مسبق .هذا يعني أن القرارات بشأن
طريقة استخدامها يجب أن تتخذ
بحذر وعناية ،وبدون ّ
تردد».

مولود
مرت
ألتنطاش
(بلومبيرغ)

تحت الضوء

في وصف حالتي...
ضــب مــن وضــع البلد وســاسـتــه على
بــوســت غــا ّ
فايسبوك ،كلف الطالب الشاب باسل األمين سبعة
أيام في السجن قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية
(األخبار  .)2016/12/13هنا ،يحكي ابن العشرين
عن تلك المغامرة السريالية في «بلد الحريات»!
باسل األمين
ّ
ِّ
«حوله إلــى النيابة العامة» .اصطكت أسنان املحقق ،بينما بــدت على
ّ
ّ
وجهي ضحكة ساخرة .لم ِأع جدية ما يحدث معي .املحقق يتصبب
ع ــرق ــا ب ـعــد قـ ــرار ال ـقــاض ـيــة .ســاع ـتــان م ــن الـتـحـقـيــق امل ـت ــواص ــل في
الكالسيكية تضيف درامــا إلى أجواء
كلمات معدودة ،ونغمة الهاتف
ُ
ً
ّ
هاتفيًا كما طلب مني .وبعدما حضرت
االستجواب .أجريت اتصاال
ً
عمي ،ذهبت برفقة الشرطي ،فيما عاد ّ
بداية برفقة ّ
عمي مصحوبًا
ّ
بكلمة «أف» وخشة هاتف.
َ
ْ
عبر رواق
هاتفي وأنا أصبحنا
صامت ُي .ساقني الشرطي إلى النظارة ّ
ّ
طويل ونظرات ّ
حادة ،كأنني أساق إلى حبل املشنقة .لم أفكر إل بإلقاء
التحية والنكات على املــوقــوفــن« .كتبت ستاتوس على حسابي على
فايسبوك» .هذا كان ّ
ردي على سؤال «أبو ربيع» عن تهمتي« .أبو ربيع»
ّ
أو أحمد كنفاني ،هكذا عرف عن نفسه .في هذه اللحظة ،لم يخطر في
بالي ســوى أن أســألــه عــن غسان كنفاني ،ومــا إذا كانت بينهما صلة
قــرابــة .فوجئ الــرجــل بـســؤالــي ،مجيبًا بــآخــر :مــا هــو الــوطــن؟ مــن دون
تفكير ،أجبته« :هو أال يحدث هذا كله».
 11شخصًا كانوا أصدقائي في الغرفة الصغيرة .كانوا أصدقاء النظارة.
لكل منهم حكاية وطرفة وموعد ،يشبهون الكتابات التي تمأل جدران

ـان وشعارات وأسماء ناس مـ ّـروا من هنا ...الضحايا
املكان
األربعة .أغـ ٍ
ّ
كثر والجلد واحد.
«يا حجة ما تخافي» .ال أعلم إن كانت كلمات «أبو علي» هذه باردة على
ّ
دمــوع أمــي الـحــارة .كنت أعلم فقط يــا أمــي أنـنــي حـ ٌـر فــي الــداخــل وأنتم
مسجونون في الخارج .أنا يا أمي بخير طمئنيني عنك .كل صباح كنت
أنتظرها .وضعت لها جدول مواعيد في رأسي ،بني التاسعة والنصف
وال ـعــاشــرة ،كــانــت تــزورنــي برفقة علب الـطـعــام البالستيكية ،وثيابي
النظيفة ،ووسادتي ،وأخبار جديدة ،وألواح الشوكوال التي أحب .لكنني
لم أكن أنتظر الطعام ،لم أنتظر خبزها أو قهوتها .كنت ّ
أحن إليها فقط،
وألبي الذي كان يمشي في رواق املنزل ألف ّ
مرة في الليلة.
كان الوقت بطيئًا جدًا .وكانت نهاراتي تقتصر على نقاشات «أبو ربيع»
و«أبو علي» وتحليالت سياسية وسياسيني« .أبو علي» الذي اعتبر ما
كتبته جريمة ولن يمر مرور الكرام ،و«أبــو ربيع» الذي يحاول تارة أن
يعلمني كيف أكون دبلوماسيًا في حياتي االجتماعية ،ويحدثني طورًا
عن املعارك التي خاضها مع «حركة فتح» وإخوته الذين استشهدوا في
مجزرة «صبرا وشاتيال» وعــن الحرب األهلية ،وعــن طليقته وزوجته
وابنه «ربيع» الذي يشبهني.
خالل أيامي األربعة في النظارة ،تعلمت أيضًا لعب «الطرنيب» و«الليخة»،
وأشـيــاء كثيرة عــن تزييف العملة ،وكيفية تحويل ال ــورق الجديد إلى
أثري ...كل يوم كان بمثابة نشرة إخبارية أنتظر فيها معلومة وأجوبة
جديدة ألسئلتي الالمتناهية .هــذا طبيعي بالنسبة إلــى شــاب ال يفقه
بالشرائع والقضاء وكيفية سير املعامالت القانونية.
كنت أسمع دائمًا من الشرطيني الذين يتناوبون على حراسة النظارة ّأن
اإلعالم في الخارج يشتعل بسببي .كنت أضحك وكانوا هم يغضبون،
ّ
تتحول أحيانًا إلى
فضحكتي الساخرة لم تختف يومًا ،لكنها كانت
ّ
حــزن ســاخــر .كما حــدث فــي الليلة الــرابـعــة حــن طــرقــت أذن ــي أصــوات
املتضامنني في الـخــارج« :حرية حرية باسل باسل حــريــة» .حسبتها
ً
ّ
ألنه ّ
حول انكساري إلى تنهيدة جميلة.
شيئًا جميال ال أريده أن ينتهي،

جاء يوم السبت الذي سأنتقل فيه للعيش في نظارة النيابة العامة في
بعبداّ .
ودعت نظارة «مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية وحماية امللكية
الـفـكــريــة» وأصــدقــائــي فـيـهــا .أن ــا ال ــذي يـكــره الـتـغـيـيــر ،شـعــرت بـبــرودة
األص ـف ــاد فــي يـ ـ َـد ّي .زي ــاد الــرحـبــانــي ك ــان مـسـجــونــا أي ـضــا فــي رادي ــو
السيارة ،يغني عن حال البلد.
في النيابة العامة ،كانت النظارات ال تستوعب أشخاصًا جددًا ،ومع ذلك
ُوضعت في النظارة الثالثة أنا ومحمود درويش وكيم أدونيزيو اللذين
رافقا أمــي باملجيء إلــى هنا .مقاالت مختارة لدرويش في كتاب «في
وصف حالتنا» ،وقصائد أدونيزيو الجميلة في كتابها «أشياء أخرى
تــأتــي مــن بــاد الـعــم س ــام» .الـكـتــاب األول ظــل بـحــوزتــي ولــم يـعــره أحد
انتباهًا ،أما الثاني ،فكانت صورة الكاتبة موضوعة على الغالف ،ما دفع
الجميع إلى قراءة محتواه واصفني ّإياه بالـ«جنسي»!
َ
كانتا بــاردتــن ،تمامًا كالغرفة التي لم أعتدها
«النيسكافيه» والقهوة ّ
بعد .هذه ّ
املرة ،لم َأر أمي إل مرة واحدة خالل اليومني اللذين قضيتهما
هناك .الناس هنا يعيشون كجماعات ومقاطعات (مسلمني ومسيحيني
وسوريني) .هذا التقسيم هو التقسيم نفسه الذي شتمته في الخارج.
جاء يوم االثنني على عجلة ،وقاضي التحقيق ينتظرني بفارغ الصبر،
وأمي وعمي وبعض مراسلي املؤسسات اإلعالمية .كانت أقوالي خالل
التحقيق تقتصر على ما كنت أعنيه في تلك اللحظة الشمطاء (كتابة
البوست) ،واعتذارات وتنازالت للرضوخ إلخالء السبيل.
«باسل األمــن ...إخــاء سبيل» .حسنًا ،هذا كان سريعًا ،وكــان صوت
ّ
الـشــرطــي أ ّجـمــل مــن ص ــوت ف ـيــروز حينها .وض ـبــت أشـيــائــي وتــركــت
الوسادة علها تكون ذكرى عابرة أو تنتظرني إذا عدت ثانية .خرجت
ألجد الجميع يصرخ ويهتف كأنني ّ
سجلت هدفًا في اللحظات األخيرة
مــن مـبــاراة كــرة قــدم حاسمة .عمومًا ،كــل مــا صادفته فــي تلك األيــام
من قصص وعجائب ومظلومني كثر ،كان ال بد من أن يكونوا خارج
القضبان النتنة ،ويكونوا أحرارًا لتنبض فيهم الحياة من جديد .والجالد
ما زال حرًا!

