
يحدث اآلن...
ألم نقل ذات يوم: »هيهاَت أْن يتكّرر ذلك«؟

الع���ام 2005، يعم���ل  من���ذ 
األي�صي���و رومن���زي م�ص���ّورًا 
وق���د  م�صتق���ًا  �صحافي���ًا 
كبري���ات  �ص���وره  َن�َص���َرت 
المطبوع���ات العالمي���ة من 
الوا�ش����نطن  التاي����م،  مث���ل 
بو�ش����ت، اإل كوريي����ره دي����ااّ 
�ش����يرا، النيوي����ورك تايمز، 

الغارديان و�صواها.
�صاأن الكثيرين من زمائه، 

ما هي اأن بداأ »الربيع« يدب في اأو�صال العالم العربي حتى يمم 
�صرقًا فزار م�صر وليبيا و�صاهم في توثيق ثورتيهما؛ وفي �صباط 
م���ن الع���ام الحالي وج���د نف�صه مق���ودًا اإلى �صوري���ا، وعلى وجه 

اأخ�ص اإلى مهوى القتل والقتال حينذاك: حم�ص والق�صير. 

األي�صيو  اأنف���ق  ف���ي �صوري���ا 
رومن���زي معظ���م وقته في 
بل���دة  وه���ي   ����� ي���ر   الُق�صَ
ف���ي غ���رب �صوري���ا تقع في 
اأم���ا  حم����ص.  محافظ���ة 

ال�ص���ور التي التقطها هناك فتوثق الحياة اليومية كما القتال 
واآثاره على النا�ص، المقاتلين منهم والمدنيين.

بخاِف م�صَر وليبيا، ما اإْن ي�صَل 
المرُء اإلى �صوريا حتى تمتلىء رئتاُه 

برائحِة موٍت دفين، وي�صتبدُّ به ال�صعوُر 
باأن »الأْعَظَم« لم يقْع بعد... هذا ما 

َوَجدتني اأوّثقه واأرويه. عملي كم�صور 
اأن اأخبَر الآخرين من خال �صوري بما 
يجري. ولكن في �صوريا لم اأ�صعر باأنني 
اأقوُم بعملي فقط... في �صوريا َتَمّلك�ني 

ال�صعوُر باأنني اأوؤّدي واجبًا اأخاقيًا... 
باأنني اأ�صّور، اأوًل، على نّية النا�ص الذين 

اأ�صّورهم ولي�ص على نّية قّراء ال�صحف 
التي قد يعنيها اأن تن�صر �صوري.)*(

في الأيام الأولى، كان الو�صع هادئًا 
فان�صغلت بالتقاط �صور عن الحياة 
اليومية، وهذه ال�صور ت�صكل ق�صمًا 

كبيرًا من ح�صادي هناك؛ ولكن بعد 
يومين...

ف���ي خ�ص���م القت���ال، اأخذ 
رومن���زي يتاآلف مع الو�صع 
م���ن  ويزي���د  الجدي���د، 
معارفه ف���ي اأنواع الأ�صلحة 
وتقني���ات  الم�صتخدم���ة 

القتال، واألفى نف�صه ُيَحّكُم �صباقًا ُمّت�صًا بين رغبته في توثيق 
ما ي�صاهده وبين غريزته الب�صرية بالبقاء؛ ولعل �صوره تعك�ص 
ه���ذا ال�صباق الاه���ث، ومن هنا فه���ي تقول وح�صي���ة العنف 
البالغ���ة بمقدار ما تلتق���ط انفعالت النا�ص، كب���ارًا و�صغارًا، 
ف���ي هذه اللحظ���ات الق�صوى. والح���ق اأن رومن���زي ل ُيخفي 
قناعت���ه باأن النا����ص، في هذه اللحظات الق�ص���وى، ُي�صقطون 
ع���ن وجوههم كّل الأقنعة التي يوارون اأحا�صي�صهم وراءها في 
الأوق���ات الأخرى... ففي اللحظات الق�صوى تتا�صى الفروق 
بين الخي���ر وال�صر، ال�صواب والخط���اأ، ول يبقى �صوى الوجه 

الب�صري في عريه الكامل...   

خ���ال اإقامت���ه ال�صوري���ة، 
اأي�ص���ًا  رومن���زي  خب���ر 
بي���ن  المعق���دة  العاق���ة 
اأف���راد »الجي����ص ال�ص���وري 
الحر« واآل���ة الت�صوير. فاإذ 

رف����ص الكثر م���ن اأفراد ه���ذا الجي�ص الك�صف ع���ن وجوههم 
خ�صي���ة التعّرف اإليه���م وتعّر�ص اأ�صرهم لاعتق���ال اأو لما هو 
اأ�ص���واأ من���ه، فلقد �صل���م اآخرون بال���دور الهام ال���ذي يقوم به 
رومن���زي وزماوؤه ف���ي تعريف العالم بما ي���دور هناك، ولكن 

لم ياأخذونا ]»اأفراد الجي�ص ال�صوري 
الحر«[ قط اإلى مخا�صات القتال... 

اأقّله، لم يرغبوا باأن اأذهب اإلى 
هناك...  لم يرغبوا في اأن َنّطلع 

باأنف�صنا على ]كل �صيء[...  

في تلك اللحظات، عندما ُيطلق 
النا�ُص الناَر اأو يفّرون، عندما ي�صابون 

بالر�صا�ص، اأو يقتلون، يتجلى الكائن 
الب�صري على حقيقته ��  ُي�صفر الوح�ُص 

الكامن فينا عن نف�صه...  

هيهات: ا�صُم فْعل ما�ص َمْعَناُه »َبُعَد«؛
مثاله: َهْيهاَت اأْن َتعوَد ال�صاعُة اإلى الوراء. 

أليسيو رومنزي



)*(  المقاطع الماثلة بحرف �صغير مختارات من مقابلة اأجرتها، مطلع حزيران 2012، مونيكا بورغمان مع األ�صيو رومنزي.

الفتتاح: ال�صاد�صة من م�صاء الجمعة 29 حزيران 2012
يوميًا، حتى 29 تموز 2012، من الأربعاء حتى الأحد 

)من الثانية بعد الظهر حتى الثامنة م�صاًء(
الهنغار ��� اأمم للتوثيق والأبحاث

حارة حريك، قرب م�صجد الإمام المهدي

موؤثرين الن���اأي باأنف�صهم عن العت���راف بم�صاركتهم الفعلية 
بم���ا يج���ري؛ عل���ى اأن الم�صت���رَك بين ه���وؤلء واأولئ���ك حثُّهم 
ال���دوؤوُب ال�صحافيي���ن على ت�صوير »الجي����ص ال�صوري الحر« 

وال�صعب ال�صوري ك�صحايا.  

ف���ي �صوري���ا راأى رومن���زي 
الم���وت اأكث���ر مم���ا راآه في 
فعل���ى  وليبي���ا.   م�ص���ر 
���َوره، ل  م���ا يظهر م���ن �صُ
ُتميز القذائ���ُف بين جنود 
الحر«  ال�ص���وري  »الجي����ص 
ال�صوريي���ن،  والمدنيي���ن 
حظ���وظ  ف���اإن  ث���م  وم���ن 
الإ�صاب���ة والموت مت�صاوية 
بين المدنيين والمقاتلين. 
ولي�ص ات�صاع نطاق العنف، 
فح�ص���ب، م���ا ت�صه���د عليه 
ال�صور التي التقطها خال 

زيارت���ه حم�ص، بل الفتق���ار الكبير اإلى الم���وارد والمهارات 
التي ي�صعها بل�صمة ما يت�صبب به العنف من جراح ومن اأذى.

بع���د يومي���ن من الق�ص���ف الكثي���ف، وج���د رومن���زي نف�صه، 
كم�صيفيه من النا�صطين ومن اأفراد »الجي�ص ال�صوري الحر«، 
ل ي���كاد ي�صتطي���ع مغ���ادرة المرك���ز الإعامي. بع���د ت�صوير 

الميدان���ي  الم�صت�صف���ى 
في  المكد�صين  والاجئين 
الماج���ئ طلب���ًا للنج���اة، 
قرر اأن الأمور باتت اأخطر 
مما ي�صتطيع تحمله، فعزم 
عل���ى المغ���ادرة ب���اأي ثمن 
وهك���ذا كان حي���ث تمك���ن 
بم�صاعدة بع�ص الأ�صدقاء 

من العودة اإلى الق�صير.  

لعل الفت���رة الت���ي ق�صاها 
حم����ص  ف���ي  رومن���زي 
ق�صيرة  كان���ت  والق�صير، 
ال�صوري  الزم���ن  بح�ص���اب 
المنحدر �صيئ���ًا ف�صيئًا اإلى 
مزي���د م���ن العن���ف ولك���ن 
التقطته���ا  الت���ي  ال�ص���ور 
عجلته���ا  عل���ى  عد�صت���ه، 

البادي���ة للعيان اأحيان���ًا وتركيزها اأحيان���ًا اأخرى على مواطن 
الأل���م والياأ�ص، تقول اأي�صًا اإن الحياة، حتى في تلك اللحظات 
الق�ص���وى، ل تمل���ك �صوى اأن تم�صي قدم���ًا، وتقول كذلك اأية 

�صل���ة عاطفي���ة يمك���ن اأن 
تن�ص���اأ بين عد�ص���ة و�صكان 

�صورها...

في ليبيا، كان هناك مقاتلون في 
مواجهة مقاتلين اآخرين.  هنا، يتواجه 

مقاتلون من الجانبين اأي�صًا ولكن 
معظم القتلى من المدنيين...  النا�ص 

هنا ُيقتلون خال حياتهم اليومية... 
تخيل قذيفة ت�صقط في ال�صارع ول ُيكتب 

لهذه الأم، مثًا، التي ذهبت تت�صوق 
لإطعام عائلتها اأن تعود اإلى المنزل... 

هل تتخيل رّدة فعل الأ�صرة عندما 
يبلغها النباأ؟ كيف تريد لعقل ب�صري اأن 
ي�صتوعب باأن ال�صبب الوحيد هو اأن تلك 
المراأة وجدت نف�صها في المكان الخطاأ 
في اللحظة الخطاأ... لم ت�صهد حم�ص 

قتاًل بكل معنى الكلمة... في معظم 
الأحيان اقت�صر الأمر على الق�صف 

الأع�صى...

اإن رواية اأكبر قدر ممكن من التفا�صيل 
اأمر في غاية الأهمية... في معزل عن 

التفا�صيل، لن ي�صعر العالم بواجبه 
الأخاقي حيال ما يجري في �صوريا. 

نعم... اإن رواية ما يجري يكاد اأن 
يكون الأمل الوحيد باأن ُيو�صع حّد لهذه 

الفظيعة... اأنام واأ�صحو على اأمل اأن 
يتوقف هذا العنف... ل �صيما اأن معظم 

ال�صحايا هم من المدنيين،  ل غرم 
عليهم ول اإثم.

ل راأي لي بالتدخل الع�صكري، ولكن 
الأكيد اأنه ل بد من و�صع حد لهذه 

المعرة!

كانت لحظة مغادرتي اأ�صعب اللحظات 
اإطاقًا... فاإذ عزمت على مغادرة 

حم�ص، عزمت اأي�صًا، على نحو ما، 
على على اأن اأتخلى، مع قلة حيلتي، 

عن هوؤلء النا�ص... هوؤلء النا�ص 
الذين ارت�صوا البقاء هناك رغم اأنه 
كان بو�صعهم، هم اأي�صًا، اأن يغادروا 

ويفروا... كان كل عتادي عدد من 
الكاميرات وعدد من المفكرات اأدّون 

فيها بع�ص الوقائع.  لم اأتمالك من 
ال�صعور بالإثم...
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