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افتتحت جمعیة «أمم للتوثیق واألبحاث» معرض صور فوتوغرافیة في ھنغارھا في ضاحیة بیروت الجنوبیة.
ً الحیاة الیومیة كما الصور بعدسة المصور ألیسیو رومنزي، الذي زار سوریة خالل شھر فبرایر الفائت، موثقا

القتال وآثاره على الناس في مدینتي القصیر وحمص.

كبریات بتوقیعھ  الُمذّیلَة  الصوَر  َنَشَرت  وقد  مستقالً   ً صحافیا مصّوراً  رومنزي  ألیسیو  یعمل  عام 2005،  منذ 
المطبوعات في العالم. نجح في الھروب من جحیم القصف على باب عمرو في حمص ونشر صوره المعبرة في
مع الوقت  من  الكثیر  أمضیت  والقصیر: «لقد  حمص  في  الشھر  نحو  إقامة  بعد  قال  األمیركیة.  مجلة «التایم» 
أناس مذھلین، مذھلین، وقد حظیت بفرصة الخروج، أما ھم فما زالوا قابعین في الجحیم». في مھمة لـ{التایم»،
اتخذ لنفسھ ملجأً مع السكان المحلیین في أحد األقبیة الواقعة في أحد منازل باب عمرو. ھناك، ال أحد یجرؤ على

صور ألیسیو رومنزي... رائحة موت دفین في حمص



ً من القذائف التي تسقطھا الحكومة علیھم. وقد ُسحبت الجثث التخطي خارج المنزل أو حتى الطابق العلوي خوفا
من الشوارع ووضعت في المنازل كي ال تتعفن في العراء، فمن الخطیر جداً إجراء الجنازات. أحصى رومنزي
رسالة في  كتب  كذلك  حمص.  في  تواجده  أماكن  في  القصف  من  فقط  ساعتین  في  لمدنیین  وفاة  حالة   25

إلكترونیة: «كلمة آمن لیست في قاموسنا في ھذه األیام».

ألیسیو رومنزي شأن الكثیرین من زمالئھ، ما إن أخذ «الربیع» یدب في أوصال العالم العربي حتى یمم شرقاً
إلى مقوداً  نفسھ  وجد   ،2012 الحالي،  العام  من  فبرایر  وفي  ثورتیھما؛  توثیق  في  وساھم  ولیبیا  مصر  فزار 

ً إلى مھوى القتل والقتال حینذاك: حمص والقصیر. سوریة، خصوصا

ً في حمص إلى جانب الروائي جوناثان لیتل الذي ربما یكون رومنزي أشھر من تابع مجریات األحداث میدانیا
في العلنیة  غیر  إقامتھ  إبان  الروائي  لمالحظات  تدوین  عن  عبارة  وھو  حمص»،  بعنوان «دفاتر   ً كتابا أصدر 

حمص التي قصدھا لمصلحة صحیفة «لو موند» بین 16 ینایر والثاني من فبرایر المنصرم.

ال یّدعي الكاتب الحاصل على «غونكور» الفرنسیة، ما یزید على ذلك، في كتاب عمد الى االشتغال مجدداً على
مواده الخام بھدف إعادة صوغ المقاطع التي كان لیصعب فھمھا خارج سیاقھا. أما النتیجة فوثیقة تتمحور على
ً وثناء من بعض الكتاب العرب وصارت عبرة حي بابا عمرو الغارق في الدم. لقیت كتابات جوناثان لیتل مدیحا
لمن اعتبر في الكتابة، إذ لم یجرؤ أحد من الكتاب العرب على زیارة أماكن محاصرة والكتابة عنھا، ولم یتنازل
الروائیون العرب لتدوین مقاالت أو تقاریر میدانیة عن الواقع السوري. وكل ما یاتي من جانبھم یصّب في خانة
إلى عمد  وبعضھم  الطغاة،  من   ً فتكا أشد  السیاسیة  مواقفھ  في  كان  الشعراء  بعض  إن  حتى  بعد.  عن  التنظیر 
أو بالمندل  یضرب  من  إال  یفھمھا  ال  شعریة  إنشائیات  كتابة  خالل  من  االلتباس  على  قائمة  منطقة  في  الوقوف 

على تواصل مع العارافات وقارئات الفنجان.

عبر حوناثان بالكلمة الروائیة عما یحصل في حمص، وعبر ألیسیو رومنزي بالصورة وثمة شبھ بین التجربتین
تتخطى سوریة  في  األحداث  بأن  ویجد  اإلنساني،  العمل  بھدف  الشیشان  زار  أن  سبق  فالروائي  والشخصیتین. 
األحداث في الشیشان، إذ إن الوضع في األولى مأخوذ إلى العنف الصرف. أما رومنزي فصور في لیبیا ومصر
رئتاهُ تمتلئ  حتى  سوریة  إلى  المرُء  یصل  إن  ما  ولیبیا،  مصر  نفسھ: «بخالف  ھو  یقول  ما  وعلى  وسوریة، 
عملي وأرویھ.  أوّثقھ  َوَجدتني  ما  ھذا  بعد...  یقع  لم  «األْعَظَم»  بأن  الشعور  بھ  ویستبّدُ  دفین،  موت  برائحة 
كمصور أن أخبَر اآلخرین من خالل صوري بما یجري. ولكن في سوریة لم أشعر بأنني أقوُم بعملي فقط... في
ً أخالقیاً... بأنني أصّور، أوالً، على نّیة الناس الذین أصّورھم ولیس سوریة تملّكني الشعوُر بأنني أؤّدي واجبا

على نّیة أولئك الذین ُیطالعون الصحف التي قد یعنیھا أن تنشر صوري».

مدینة تحت الموت

أنفسھم عن  یدافعون  ومقاتلون  ھناك  وعزاء  ھنا  جثث  الموت،  تحت  لمدینة  مشھدیات  رومنزي،  صور  في 
وحرائق ھناك نتیجة قصف الدبابات... كل شيء یدل على رائحة الموت ولھیب الحرب. توثق صور رومنزي

لذاكرة مرحلة مریرة في سوریة شّكَلت المخاض لربیع مرتقب.
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