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العالم

ُ
قبل أشهر من الرحلة ،علمت بالصدفة أن مباراة ستجمع
المنتخب ّاللبناني لكرة القدم بالمنتخب الكوري في بيونغ
بطلب
يانغ ،فتقدمت من خالل قسم الرياضة في الجريدة،
ّ
لمرافقة المنتخب في رحلته المرتقبة« .بال مزح» كانت ردة

على الغالف

اتركوهم
بسالم!
صباح أيوب
هـ ـ ــم الـ ـ ـع ـ ـ ّـم ـ ــال املـ ـت ـ ـج ـ ـهـ ــون إلـ ـ ـ ــى وظ ــائ ـف ـه ــم
ومصانعهم مشيًا ّعلى األقــدام كل يــوم .هم
األط ـف ــال الــذيــن يـتـعــلـمــون فــي مــدارس ـهــم أن
ح ـ ّـب الــوطــن هــو ك ـحـ ّـب األم .هــم أه ــل بيونغ
يــانــغ الطيبني حـ ّـد الـخـجــل .هــم املـتـ َـعـبــون من
ظلم العالم بأسره .هم الكادحون لكي يبقى
فــي الــدنـيــا مــن يـقــف بــوجــه اإلمـبــريــالـيــة بكل
أشكالها .هي الشمس التي تشرق على وقع
املوسيقى وعجالت املصانع .هي الدولة التي
تـحــرص ،رغــم الحصار ،على طبابة وتعليم
َّ
مجانيني وحدائق خضراء ورياضة ّ
متفوقة
وتعليم موسيقي مبكر .هــم األجـســاد غير
املتخمة والــوجــوه النحيلة ،همومهم اليومية
أكبر من الجبال .اتركوهم بسالم ال تزيدوا
الحمل أكثر.
ِ
تـ ـتـ ـح ــدث ــون ع ـن ـه ــم ب ــاسـ ـتـ ـع ــاء وسـ ـخ ــري ــة،
تصفون عاملهم بـ«املغلق»ّ ،
وتعيرونهم بأنهم
«متشابهون ّ
حد التطابق» .بالله عليكم انظروا
في املــرآة وفــي الصور املنتشرة على مواقع
تــواصـلـكــم «االج ـت ـمــاعــي» ،أنـتــم املتشابهون
ّ
حد الضجر .متطابقون في أشكالكم البعيدة
عن هوياتكم وفي طريقة كالمكم ولباسكم
وابتساماتكم ونكاتكم وموسيقاكم السائدة
وغياب تجاعيدكم وأشكال عالقاتكم حتى
الحميمة منها ،وفــي طــرق عيشكم بأصغر
تـفــاصـيـلـهــا .ان ـظ ــروا م ــن حــول ـكــم ،ثقافتكم
ال ـســائــدة ت ـعــزل الـ ـ ــرؤوس ال ـح ـ ّـرة وأف ـكــاركــم
ّ
ّ
ّ
املعممة تصنف املختلف «رجعيًا» .تتغنون
ب ـح ـ ّـري ـت ـك ــم وال ـع ـن ـص ــري ــة ت ـ ـ ــزداد ك ـل ـمــا زاد
انفتاحكم ،واالن ـغــاق يستفحل كلما زالــت
الـ ـح ــدود .أن ـتــم أي ـضــا م ـ ـسـ ـ ّـورون ،وســوركــم
ضخم بينما سور كوريا ...عظيم!
لن ّأدعي معرفة الحقيقة حول حياة الكوريني
ّ
وحالتهم النفسية وكيف يفكرون .لم أسألهم
ّ
ـأكــد إن كــان ّ
حبهم
إن كــانــوا س ـعــداء ،ولــم أتـ
ّ
لقادتهم حقيقيًا ،لكن األكيد أن حبهم لوطنهم
مــدرســة .هم متعبون ويعترفون بذلك حتى
في أغنياتهم .هم صــادقــون ،وهــذا ال ّيحتاج
يكفي .يعلمونك
إلى سؤال ،النظر في عيونهم ً
اللطف وهم أكثر الشعوب معاناة .يغفرون لنا
ّ
املتخبطون في أزمات ال ذنب لهم فيها،
وهم
ّ
يغفرون لنا نحن الذين وقفنا متفرجني .لن
ّأدع ــي أن الـكــوريــن بــألــف خـيــر ،ول ــن ّ
أتكهن
بما هــو األفـضــل لـهــم ،بــل سأصمت وأحـ ّـيــي
تعبهم اليومي املنتج .سأصمت أنــا بــالــذات،
الصحافية ـ السائحة اآلتية من لبنان .إذ كيف
آت من بلد القمامة والبراز في الطعام
لزائر ٍ
ّ
والسم في الدواء أن يشعر
واملجارير في املياه
بالتفوق على أي بلد آخر في الكون؟!
قد نستأهل ما ّ
تعممه علينا أميركا والغرب
مــن ثـقــافــة مـفــرطــة فــي ال ـســرعــة والتسطيح
الـفـكــري ،وقــد نستأهل صــواريــخ نــوويــة من
شعوب مظلومة ال نريد أن نــرى مآسيها...
لكن بالتأكيد ال أحد في العالم يستأهل لطف
الشعب ال ـكــوري وابـتـســامــاتــه الـخـجــولــة .لــذا،
ّ
دعوهم وشأنهم ،فهم ال يريدون شيئًا منا.
ّ
دعــوهــم بـســام ،وكــفــوا بــاءكــم عنهم .ربما،
حينها فقط ،قد ّ
تتنبهون إلــى حياتكم أنتم
ّ
وتـنـظــرون فــي عـيــون أحبائكم فـتــرون عمق
مأساتكم وتبدأون باملقاومة.

«األخبار» في كوريا :بيونغ يانغ تمش
بيونغ يانغ ــ صباح أيوب
ال ـخ ــام ـس ــة فـ ـجـ ـرًا فـ ــي ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ.
م ــوس ـي ـق ــى هـ ــادئـ ــة ت ـع ـلــو فـ ــي س ـمــاء
املــديـنــة مــن م ـكـ ّـبــرات لـلـصــوت ،أن ــوار
ُ
املنازل الخافتة تضاء تباعًا ،تنطلق
أول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــدراجـ ـ ـ ــات ال ـ ـهـ ــوائ ـ ـيـ ــة ع ـلــى
الــرصـيــف املـعـتــم ،تصمت املوسيقى
بـعــد س ـ ّـت دقــائــق ويـصــل الـقـطــار في
ّ
الـلـحـظــة ذات ـه ــا إل ــى امل ـحــطــة .املشهد
ّ
ن ـف ـســه ،ب ــاألوق ــات ذاتـ ـه ــا ،ي ـت ـكــرر كــل
ي ــوم ،حتى تمتلئ ال ـشــوارع بالناس
بعد حــوالــى ال ـســاعــة ...صـبــاح جديد
ّ
يحل على عاصمة جمهورية كوريا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ،الـعــامـلــة
املقاومة.
ً
َ
ـت في بيونغ يانغ أصــا؟ سؤال
لم أنـ ِ
ط ــرح ع ـلـ ّـي بــاسـتـمــرار خ ــال الــزيــارة
التي دامــت خمسة أيــام في العاصمة
الكورية ،وقبل الوصول إليها حتى.
«ملـ ـ ــاذا ت ــري ــدي ــن ال ــذه ــاب الـ ــى كــوريــا
الشمالية؟ هــل تعلمني أنــه ال يمكنك
ّ
ال ـت ـكــلــم م ــع أح ــد ف ــي الـ ـش ــارع ه ـنــاك؟
ً
ّ
ل ــن ت ـك ـت ـبــي مـ ـق ــاال س ـيــاس ـيــا صـ ــح؟»
سألني األمني العام التحاد كرة القدم
ج ـه ــاد ال ـش ـحــف ب ـعــدمــا اس ـتــدعــانــي
إل ــى مــركــز االت ـح ــاد قـبــل أســاب ـيــع من
الـسـفــرّ ،
منبهًا مــن ال ـظــروف الصعبة
التي ستحيط بالرحلة خاتمًا اللقاء
بتحذير «لطيف»« :بعد سفرتك هذه
لن تحصلي على أيــة تأشيرة دخول
إلى أي بلد آخر»!
ّ
التخوف ذاته أبداه زمالء املهنة أيضًا،
«ان ـت ـب ـه ــي ل ـن ـف ـســك جـ ـيـ ـدًا وال داعـ ــي
للقيام بـبـطــوالت»« ،سـيــأخــذون منك
دفاترك وأقالمك والكاميرا والهاتف»
ق ــال لــي بـعــض الــزمــاء الصحافيون
ّ
واألص ـ ــدق ـ ــاء ب ـك ــل حـ ــرص واه ـت ـم ــام،
وكنت أطمئنهم بأنني «ســأكــون في
أيد أمينة» .ال أدري ،بصراحة ،من أين
ٍ
جاء هذا اليقني.
الرحلة متعبة والسفر طــويــل ،نصل
إلـ ــى ب ـكــن وم ـن ـهــا إلـ ــى ب ـيــونــغ يــانــغ
عـبــر الـخـطــوط ال ـجـ ّـويــة ال ـكــوريــة .في
ّ
ال ـطــائــرة ركـ ــاب ك ــوري ــون وصـيـنـيــون
ون ـي ــوزي ـل ـن ــدي ــون إض ــاف ــة الـ ــى بـعـثــة
امل ـن ـت ـخ ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي .الـ ـتـ ـع ـ ّـرف إل ــى
ّ
املــواطـنــن الـكــوريــن بــن الــركــاب كان
ً
سهال ،فمعظمهم يضعون ّ
زرًا أحمر
َ
عليه ص ــورة مــؤســســي الـجـمـهــوريــة،
الــرئـيـســن الـســابـقــن كـيــم إيــل سونغ
وكيم جونغ إيل .املضيفات األنيقات
ي ـب ـت ـس ـمــن ل ـك ــن ال ش ـ ــيء ي ـخ ـفــف مــن
الـ ـت ــوت ــر والـ ـحـ ـم ــاس ــة واألدري ـ ـنـ ــالـ ــن
مــع ال ــدخ ــول إل ــى م ـطــار بـيــونــغ يانغ
ّ
الخالي من أي ركاب آخرين .التفتيش
دق ـ ـيـ ــق ،آلـ ـ ــي ويـ ـ ـ ـ ــدوي ،رجـ ـ ـ ــال األمـ ــن
ّ
وسيداته يدققن في الوجوه ،يسألني
ّ
أحد عناصر األمن عند شباك الدخول
عن رقــم الشارع في عنواني السكني
في لبنان ،فأجيبه «ال يوجد» ،يبتسم
ّ
ويـخـتــم لــي آذن ــا بــالـعـبــور .لــم يفتش
أحـ ــد حـقـيـبـتــي ال ـك ـب ـي ــرة ،ولـ ــم يـفـتــح
رجـ ــال األمـ ــن حـقـيـبــة ال ـيــد ب ــل طلبوا
ّ
ب ـل ـطــف ش ــدي ــد أن أســل ـم ـهــم ال ـهــاتــف
والكاميرا .بعد ثــوان ،أعادوهما ّ
إلي
مــن دون أي ســؤال أو طلب أو شــرط،
علمًا أنـنــي صـ ّـرحــت فــي طـلــب الفيزا
وورقـ ــة ال ــدخ ــول ع ــن مـهـنـتــي ونـ ّـيـتــي
دخ ـ ـ ــول ال ـ ـبـ ــاد ك ـص ـح ــاف ـي ــة .دخ ـل ـ ُـت
األراضي الكورية من دون ّ
أي تحقيق
ول ــم ُي ـص ـ َ
ـادر ّ
أي مــن أغ ــراض ــي .يــزول
ال ـت ــوت ــر تــدري ـج ـيــا وت ـس ــاه ــم مـنــاظــر
الحقول الخضراء على طول الطريق
املـ ـ ّ
ـؤدي ال ــى املــديـنــة بتهدئة األذه ــان
والـنـفــوس .دخلنا بيونغ يــانــغ وقت

الـ ـغ ــروب .ع ـ ّـم ــال ومــوظ ـفــون عــائــدون
مـ ــن أشـ ـغ ــالـ ـه ــم ،سـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى األق ـ ـ ــدام
وعلى دراجــات هوائية ،شــوارع شبه
خالية مــن الـسـيــارات واسـعــة ّ
معبدة
ن ـظ ـي ـفــة وشـ ـج ــر ك ـث ـيــر ع ـل ــى جــانـبــي
الطريق .تستقبل بيونغ يانغ زائريها
بسكينة مــدهـشــة .ه ــدوء حتى داخــل
ّ
بهو الفندق الضخم ،لم يعكره سوى
ض ـج ـي ــج ال ـب ـع ـث ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .يـعـلــو
صـ ــراخ ب ـعــض ال ــاع ـب ــن الـلـبـنــانـيــن
بــوجــه عــامــات االسـتـقـبــال املـ ّ
ـرحـبــات
امل ـ ّب ـت ـس ـم ــات ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ع ــدم
تــوفــر «واي ف ــاي» فــي الـفـنــدق .خدمة
االن ـتــرنــت م ــوج ــودة فــي ال ـف ـنــدق لكن
ب ـطــري ـقــة س ـل ـك ـيــة ي ـص ـل ـهــا م ــن يــريــد
بجهاز كومبيوتره املحمول .رغم ثقل
الحضور اللبناني ،حافظ املوظفون
على ابتسامات دائمة رقيقة وخدمة
ّ
س ــري ـع ــة واسـ ـتـ ـج ــاب ــة حـ ــاضـ ــرة ل ـكــل

لم يلتقط
الكوريون أنفاسهم
بعد منذ انتهاء الحرب
العالمية الثانية

املطالب .عامالت التنظيفات يعتذرن
ّ
بـخـجــل مــربــك ل ــدى دخــول ـهــن الـغــرف
ّ
لـ ـي ـ ّ
ـؤدي ــن أع ـم ــال ـه ــن ،ي ــاح ـظ ــن أن ـنــي
الـفـتــاة الــوحـيــدة ضـمــن ن ــزالء البعثة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ف ـي ـس ـت ـبــدلــن فـ ــي ال ـي ــوم
التالي مالءات السرير الزرقاء بأخرى
ّ
مطرزة بورود زهرية.
ال ـكــوريــون ال يصطنعون الـلـطــف بل
ّ
ي ـص ـن ـعــونــه كـ ــل ي ـ ــوم ،ف ــي تـحـ ّـيــاتـهــم
ّ
ال ـبــاس ـم ــة ف ــي امل ـص ــاع ــد وفـ ــي امل ـحــل
التجاري وفي املطعم داخل الفندق...
أم ــا ف ــي الـ ـش ــارع فـيـنـظــر إل ـي ــك املـ ـ ّـارة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـيـ ــون ب ـق ـل ـي ــل مــن
ّ
الجدية .حركة
االستغراب ّوكثير من
ّ
ّ
املارة ال تخف حتى حلول الليل ،الكل
يـسـيــر ب ـخ ـط ــوات ســري ـع ــة ،يـقـطـعــون
مسافات بعيدة سيرًا على األقــدام إذ
ال أحد يملك سيارة خاصة ووسائل
الـنـقــل الـعـمــومـيــة قـلـيـلــة نـسـبــة لـعــدد
ّ
ســكــان املــديـنــة ،لذلك تبقى الباصات
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرامـ ـ ــواي ف ـ ــي حـ ــالـ ــة اكـ ـتـ ـظ ــاظ.
النساء كما الــرجــال يشاركن بأعمال
ّ
تنظيف شــوارع املدينة وجــز عشبها
وترتيب حدائق مستديراتها ورصف
أرصفتها .النظافة الفتة في الشوارع
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة والـ ـف ــرعـ ـي ــة وح ـ ـتـ ــى فــي
األنفاق السفلية للطريق.
املــدي ـنــة ال ــراق ــدة ب ــن ن ـهــريــن جميلة
وهــادئــة وفـيـهــا حــركــة بـشــريــة دائـمــة
خـ ــال ال ـن ـه ــار ،الـ ـج ـ ّـو مـ ـل ـ ّـوث بـسـبــب
دخ ـ ــان امل ـص ــان ــع ال ـقــري ـبــة ل ـكــن كـثــرة
الشجر ال تشعرك بثقل الـهــواء .أكثر
ما يلفت النظر بداية هو تلك املباني
ّ
امللونة باألخضر والزهري واألصفر
واألزرق أشبه بقطع «ليغو» ضخمة،
ش ـع ــور ط ـفــولــي ج ـم ـيــل ف ــي عــاصـمــة
ن ــووي ــة .األرص ـف ــة الــواس ـعــة تتضمن
ّ
خ ــط دراج ـ ــات هــوائ ـيــة ال ي ـه ــدأ ،عــدد
ّ
ّ
ّ
ق ـل ـيــل ج ـ ــدًا م ــن امل ـ ـ ــارة ي ـت ـكــل ـمــون في
ه ــواتـ ـفـ ـه ــم الـ ـخـ ـل ــوي ــة وي ـ ـحـ ــدث ذل ــك
ّ
بــاألغـلــب فــي مـحـيــط مـحــطــة الـقـطــار.
هـ ـك ــذا ي ـس ـت ـع ـيــد زائ ـ ــر ب ـي ــون ــغ يــانــغ
متعة رؤي ــة وج ــوه امل ـ ّـارة ومالمحهم
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فــالــرؤوس فــي وضعيتها الطبيعية
مــرفــوعــة مـكـشــوفــة ولـيـســت منحنية
مـ ـلـ ـتـ ـصـ ـق ــة ب ـ ــالـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف الـ ـخـ ـل ــوي ــة.
مـلـصـقــات ث ــوري ــة وشـ ـع ــارات وطنية
ّ
تزين بعض األعمدة والجدران ،صور
األزه ـ ـ ـ ــار ت ـن ـت ـشــر أيـ ـض ــا ّ ف ــي املــدي ـنــة
وع ـل ــى امل ـن ـت ـجــات امل ـصــن ـعــة مـحـلـيــا.

زه ــرة املــانـيــولـيــا هــي الــرمــز الوطني
ل ـل ـب ــاد ،وفـ ــي امل ــدي ـن ــة ح ــدائ ــق عــامــة
تمتلئ بـهــا ،زه ــرة األورك ـيــد الــورديــة
ال ـل ــون رم ــز ملــؤســس ال ــدول ــة كـيــم إيــل
س ــون ــغ ،وال ـح ـم ــراء لـكـيــم ج ــون ــغ إيــل
والد الرئيس الحالي.
فــي األح ـي ــاء الـسـكـنـيــة ،حــدائــق عـ ّ
ـامــة

