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العالم

ّ
«يفكر
الفعل األولى لزمالئي الذين اعترفوا أن ال أحد ُ
حتى في مرافقة الفرق الرياضية الى هناك» ...زرت
العاصمة الكورية مع المنتخب اللبناني بصفة صحافية،
إقامة هادئة في مدينة بلون الزهور

ّ
شي في خط مستقيم

رأيك بالقنبلة
«ما ِ
الهيدروجينية؟»
أن ُيـ ـ ـف ـ ـ َـرز ل ـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ م ــراف ــق
ّ
يــازمـهــم فــي تحركاتهم خ ــارج الفندق،
ّ
أم ـ ـ ٌـر ب ـ ــات م ـع ـل ــوم ــا ل ـ ــدى ك ـ ــل مـ ــن يــريــد
زي ــارة جـمـهــوريــة كــوريــا الديموقراطية
ال ـش ـع ـب ـيــة ،وإن كـ ــان الـ ــزائـ ــر ص ـحــاف ـيــا،
ّ
ف ــامل ــراف ـق ــة تـ ـب ــدو أم ـ ـ ـرًا م ـح ــت ـم ــا .م ــراف ــق
البعثة اللبنانية في بيونغ يانغ اسمه
ِس ـ ـ ــن ،ان ـ ـضـ ـ ّـم إلـ ـي ــه مـ ــرافـ ــق آخـ ـ ــر يـعـمــل
مـتــرجـمــا ل ــدى «االت ـح ــاد اآلس ـيــوي لكرة
ال ـ ـقـ ــدم» ي ــدع ــى ريِ .س ـ ــن وري ش ـ ّـاب ــان
فــي الـعـشــريـنـيــات مــن الـعـمــر ،لــم يصدر
ّ
تصرف قمعي ،ولــم ُيشعرانا
عنهما أي
بـسـطــوة رقــابـيــة أو تكبيل فــي الـحــركــة،
بل على العكس ّ
سهال زيارتنا في أكثر
ً ّ
مــن مـحـطــةِ .س ــن م ـثــا ،نــظــم لـنــا زي ــارات
سياحية لبرج زوتشي وساحة كيم إيل
سونغ ،وألكبر ملعب رياضي في العالم.
أما ري ،املترجم ،فحادثني في السياسة
و«الـ ـ ـن ـ ــووي» وأمـ ـ ـ ــور الـ ـحـ ـي ــاة وأح ـ ــوال
ـت األخ ـبــار
لـبـنــان واملـن ـط ـقــة! «ه ــل سـمـعـ ِ
الـيــوم؟ مــا رأيــك فــي مــا ج ــرى؟» بــادر ري
بسؤالي في اليوم التالي لتنفيذ كوريا
اختبارًا لقنبلة هيدروجينية ،وكنت قد
تابعت الخبر على التلفزيون من غرفتي
ف ــي ال ـف ـن ــدق ،املـ ـ ـ ّ
ـزود بـمـحـطــات صينية
وي ــاب ــان ـي ــة و«فـ ــرانـ ــس  »24و«ال ـج ــزي ــرة

على التلفزيون
في الفندق:
«فرانس « ،»24الجزيرة»،
«روسيا اليوم»

مشهد للمدينة من برج زوتشي (األخبار)

ومــاعــب لــأطـفــال وأخ ــرى ريــاضـيــة،
السوفيات ّ
مروا من هنا .في فترة بعد
ال ـظ ـهــر تـمـتـلــئ ت ـلــك امل ــاع ــب بفتيان
وش ـبــاب يـمــارســون ريــاضــاتـهــم على
اخـتــافـهــا .تـفـتــرش بـعــض الـعــائــات
الـحــدائــق الـخـضــراء أيـضــا وتستريح
من تعب نهار منتج.
ه ـ ـنـ ــاك يـ ـق ــع م ـب ـن ــى م ـك ـت ـب ــة ال ـش ـعــب
ال ـض ـخ ـم ــة ،وهـ ـن ــا م ـت ـح ــف ال ـف ـن ــون،
وامل ـس ــرح الــوط ـنــي ،وقــاعــة السينما،
ومركز لالستجمام وتصفيف الشعر
واالعـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاء بـ ــال ـ ـج ـ ـسـ ــم ...هـ ـن ــا ف ــرق ــة
موسيقية تـتـمـ ّـرن فــي ال ـهــواء الطلق
على العزف ونساء في الزي التقليدي
ّ
املـ ـل ـ ّـون ال ـج ـم ـيــل ي ـت ـم ــرن الح ـت ـفــاالت
اليوم الوطني القريب .الرجال أيضًا
يحملون زهــورًا ّ
ملونة ورديــة فاقعة
ّ
ويتحضرون إلحـيــاء ذكــرى تأسيس
الدولة في  ٩أيلول.

سكون املدينة ساحر لكنه قد يبعث
أح ـيــانــا ش ـع ــورًا بــال ـحــزن وال ــوج ــوم.
الناس هادئون ومتعبون أيضًا .تعب
ي ـب ــدو ع ـلــى ال ــوج ــوه وفـ ــي ّاألج ـس ــاد
النحيلة .تعب العمل الـشــاق في بلد
يــرزح تحت عقوبات اقتصادية هي
األق ـســى فــي الـعــالــم وعــزلــة سياسية
منذ أكثر من عشر سنوات .في الواقع،
لــم يلتقط ال ـكــوريــون أنـفــاسـهــم بعد
منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية! إذ
ّ
بعد التخلص من االحتالل الياباني
ع ــام  ،١٩٤٥جـ ــاءت ال ـح ــرب ال ـكــوريــة
ب ــن جــزئ ـي ـهــا ال ـش ـمــالــي وال ـج ـنــوبــي
بعد خمس سنوات فقط ،دماء كثيرة
وانقسامات داخــل شعب واحــد على
أرض لم تعد ّ
موحدةّ .
دمر األميركيون
بيونغ يانغ بالكامل وأعــاد أبناؤها
إعمارها بأيديهم ،لكن الهدنة التي
أنـهــت ال ـحــرب الـكــوريــة ع ــام  ١٩٥٣لم

تنه مآسي الكوريني ،فما لبث البلد
أن بدأ بالنهوض عمرانيًا وصناعيًا
وزراعـ ـي ــا ح ـتــى ضــرب ـتــه فـيــاضــانــات
ت ـس ـب ـبــت ب ـم ـج ــاع ــة ك ـب ـي ــرة وتــدم ـيــر
ل ـل ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة واألراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بــن
عــامــي  ١٩٩٥و ١٩٩٨ث ــم فـيــاضــانــات
ج ــدي ــدة خـ ــال الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي .رغ ــم
ّ
ّ
ذلـ ــك ك ــل ــه ال ي ـت ـكــلــم ك ـث ـي ــرون ال ـي ــوم
ّ
عما عاناه الشعب الكوري وما يزال
ّ
ّ
حتى اللحظة ،وكــل مــا يهم صانعي
ال ـب ــروب ــاغ ـن ــدا ال ـغــرب ـيــة ـ األم ـيــرك ـيــة
وم ـ ّ
ـرددي أفـكـ ّـارهــا هــو تقديم صــورة
ّ
تهكمية مضخمة وبعيدة عن الواقع
فــي أغلب األحـيــان عــن النظام األكثر
راديـ ـك ــالـ ـي ــة فـ ــي مـ ـ ـع ـ ــاداة الـ ــواليـ ــات
ً
ً
املـتـحــدة األمـيــركـيــة ق ــوال وف ـعــا منذ
انهيار االتحاد السوفياتي .ماذا عن
املواطنني ونهضة البالد والتحديات
الـ ـت ــي ي ــواجـ ـه ــونـ ـه ــا ي ــومـ ـي ــا بـسـبــب
الـعـقــوبــات؟ م ــاذا عــن إنـجــازاتـهــم في
الرياضة واملوسيقى رغــم كل شيء؟
ال ذكر لذلك في اإلعالم اليومي ،فهذا
ال يخدم الصورة الكاريكاتورية التي
يسعى الى تعميمها.
خــال إقامتي في العاصمة الكورية،
ُ
التقطت  ١٦٦صورة في الكاميرا ،طلب
ّ
املــرافــق ال ـكــوري ال ــذي يهتم بالبعثة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أن يـ ـ ــرى ب ـع ـض ــا م ـن ـهــا،
وقــام بمحو صــور ُتــن فقط مــع شرح
إحداهما ألغيت ألن إطارها
للسبب:
ّ
مائل وذلك أثر على شكل صورة وجه
ال ــرئ ـي ــس الـ ـك ــوري ال ــراح ــل واألخ ـ ــرى
ألنها أظهرت أحد الشعارات املكتوبة
ع ـلــى ال ـ ـجـ ــدران ب ـطــري ـقــة م ـب ـت ــورة ما
انتقص من معناه .الشعار ،باملناسبة،
ّ
اشتدت األزماتّ ...
ّ
تقدمنا
يقول «كلما
بخط مستقيم».
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اإلنـكـلـيــزيــة» و«روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم» .أجـبــت:
«ال أح ـ ّـب ف ـكــرة الـقـنـبـلــة ال ـن ــووي ــة ،وهــي
ترعبني ،لكنكم بهذا تقولون للعالم إنكم
أقــويــاء أيـضــا» .ابتسم وقــال« :ال تخافي
لــن نلقي القنبلة على بــادكــم ،هــي فقط
لتحقيق سالم بالدنا» شرح الشاب الذي
ّ
يتكلم اإلنكليزية جيدًا ،ويقول بفخر إنه
ّ
ّ
مها فــي معهد بيونغ يــانــغ للغات.
تعل ّ
«من حقنا أن نحمي أمن بالدنا وشعبنا»
يشرح نظرته المـتــاك الـســاح الـنــووي،
ً
ً
ّ
نتصرف مثال
متسائال« :كيف يجب أن
تجاه تنفيذ الواليات املتحدة األميركية
ـاورات عسكرية
وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة مـ ـن ـ ّ
على حدودنا؟ ملاذا ال يحق لنا مواجهة
تهديداتهم الدائمة؟» ،يصفن ري ّلبرهة
ً
ويـ ــردف ق ــائ ــا« :مـ ــاذا ي ــري ــدون م ــن ــا؟ أن

نستسلم ونذعن لعقوباتهم؟».
ّ
بلباقة إلى
في ّ إحــدى املــرات ،دعاني ري ّ
ّ
تذوق الجعة الكورية التي تصنع محليًا
مــن األرز األبـيــض ،اسمها «تــاي دونــغ».
جلسنا فــي بـهــو الـفـنــدق أكـثــر مــن م ـ ّـرة،
ّ
متنوعةُ .دهش
وتابعنا النقاش في أمور
الـشــاب ال ـكــوري حــن أخـبــرتــه أن جنوب
لـبـنــان ك ــان تـحــت االح ـتــال اإلســرائـيـلــي
لـ ـسـ ـن ــوات ،وأب ـ ـ ــدى إع ـج ــاب ــه بــامل ـقــاومــة
ّ
الشعبية واملسلحة التي أخرجت العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ّ
«املـقــاومــة والوطنية مــن أهـ ّـم مــا تعلمت
ّ
ف ــي ال ـح ـيــاة» عــلــق ري .ال ـش ــاب ال ـكــوري
يحلم بزيارة بعض عواصم العالم التي
يسمع عنها من خــال مرافقته للسياح
فقطّ .
تغيرت مالمح وجهه إيجابًا حني
َ
أخبرته أن فــي لبنان مــن يــرى إسرائيل
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـ ـ ّ
ـدوت ـ ــن ،وأن ـن ــي
مثله أيضًا ،أكــره اإلمبريالية األميركية.
ُ
«علمت باألمس أن أميركا ألقت قنبلة في
سوريا وقتلت مدنيني كثرًا وذلــك أحزن
قلبي» ،قال ّ
بجدية وصدق.
ري ُص ـ ــدم ع ـنــدمــا ع ـلــم أن ـن ــا ف ــي لـبـنــان
ّ
مضطرون إلــى دفــع مبالغ طائلة مقابل
الطبابة والتعليم ومـمــارســة الــريــاضــة،
ّ
بينما هي كلها مجانية في بالده.
الزمني ري في ملعب «كيم إيــل سونغ»
خالل املباراة الكورية ـ اللبنانية املمتعة.
شـ ّـجــع فــريــق ب ــاده بحماسة ومازحني
لـكــونــي الـشـخــص الــوح ـيــد ب ــن  ٢٩ألــف
م ـت ـفـ ّـرج ال ــذي يـشـ ّـجــع ال ـفــريــق اللبناني
ً
ع ـلــى امل ـ ـ ّ
ـدرج ـ ــات ،ث ــم ط ـم ــأن ق ــائ ــا« :لــن
يضايقك أح ــد ،فــالـنــاس هنا ودودون».
عمل جــاهـدًا إلقـنــاع املنظمني بالسماح
ل ــي ب ــال ـت ـق ــاط صـ ــور م ــن أرض امل ـل ـعــب،
ُ
ّ
مصورة صحافية معتمدة،
لست
لكوني
ّ
ون ـج ــح ف ــي ذلـ ــك ،وت ـمــك ـنــت بـفـضـلــه من
التقاط صور للفريق اللبناني واملباراة.
ف ـ ــي االسـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــة ب ـ ــن ال ـ ـشـ ــوطـ ــن ،ك ــان
الحديث عن الله واإليمان ،اتفقنا على أن
اإليمان بالقدرات الذاتية للفرد ّ
مهم جدًا.
َ
رافقنا إلــى املطار ّ
مودعًا وصافح بعض
ّ
أعضاء الفريق بكل ّ
مودة« ،لستم وحدكم»
قـ ـل ـ ُـت ل ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا« ،ف ـن ـح ــن م ـع ـكــم ونـفـهــم
ألننا عشنا الحروب واختبرنا
معاناتكم َ
واليتها» ،خفض ري عينيه وقال« :شكرًا
لكم».
ك ــان ري قــد أخ ـبــرنــي فــي حــديــث ســابــق
أن ـ ــه ي ـس ـت ـمــع إل ـ ــى امل ــوس ـي ـق ــى ال ـك ــوري ــة
وال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،ألن «امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ت ـش ـعــره
بــال ـهــدوء وال ّـطـمــأنـيـنــة» بـعــد دوام عمل
طــويــل وش ــاق كمترجم ،فلم أجــد أفضل
مــن أل ـبــوم «إل ــى عــاصــي» (ف ـيــروز ـ زيــاد
ّ
الرحباني) ألتركه له كهدية ،عله يحتفظ
بأجمل صورة وأرقاها عن لبنان.
صباح...

ّ
«ماذا يريدون منا؟ أن نستسلم لعقوباتهم؟» (األخبار)

