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رحلة الَبَرْد

حّدثوا العاقل مبا ُيعقل

جاءت لنا احدى الحسناوات من بناته بديك رأس السنة الجديدة مقليا.. لم  نأكل 
معنا..  ولذا  جدًا  ثقيلة  مزحته  كانت  باإلحراج..  الشيخ صمد  وشعر  بشهية.. 
استبدل وجهه الصارم بقناع بشوش شاعرا بالذنب وهو يحثنا لقراءة  قصائدنا 
في هذه الليلة.. لم يستجب أي منا لدعوته.. كنا في مخاض آخر..  فما جدوى 
الشعر.. وكرامتنا صارت على طاولة املزاح.. مضْت الساعات  متوترة.. وترجمت 
له بجالء من نحن.. فلم يجد غير الرسالة التي وضعها بيده  خلدون ممرًا للحديث 
معنا.. وبعد أن قرأ الرسالة التي كتبها مام علي.. قال  هذه املرة وهو يحرص أن 

تخرج الكلمات من فمه موزونة بالقيراط:  
 - أنتم في األحداق.  

ردَّ عليه املعتوق محتجًا:  
 - األحداق الشريرة! 

شعر الشيخ صمد باإلحراج مرة أخرى.. وكانت ساعات الفجر تزحف سريعا 
مع  مختلطة  أصوات  همهمة  ثم  جلجلة  وسمعنا  الصخري..  البيت  نوافذ   على 

 بعضها بارتباك.. هنا قال الشيخ صمد:  
 - البغال جاهزة اآلن. 

 - ِإلى أين سنذهب؟
 - ِإلى األخ » مام » جالل الطالباني. 

ملفردات  رؤيتنا  ويزعج  يعيق  املظلم  والغبش  عجل..  على  مراقدنا  من  هببنا 
ُ شكيمتي مع لسعات برد لعينة توخز  ُ البغل والنعاس يشاكس  األشياء.. ركبت
ُ  بأجسادنا.. ولم   وجهي، وانطلقنا.. كنت حينها اسمع خطوات البغال وهي تنوء

أر شيئا.. فلقد كان الدرب ضيقا جدا والضباب ال يدع  التنقل إال لبغل واحد 
في مساحته..  بعد نصف ساعة وصلت ِإلى مسامعي  دربكة وصياح ... وثمة 

كردي يصيح مستنجدا:  
 - كاكه نجم.. كاكه نجم!

الفتى  ردده  الذي  نجم  اسم  أن  إذ  أن هناك مشكلة حدثت لصديقي،   ُ أدركت   
 الكردي إنما هو االسم الحركي للمعتوق.. وألن الطريق ال يسمح لنا بالعودة.. 
 النحسار سعته.. توقف الركب عن املسير الستكناه ما حدث.. كنت حينها  اسمع 

لغطا من خلفي.. ولكن الصوت يصل ِإلى مسامعي كما لو انه من مكان  بعيد.. 
لم أتمكن استبيان ما حدث لصديقي املعتوق من دليلي.. فهو ال يفهم  من العربية 
إال السالم عليكم.. وانا ال افهم من الكردية إال مفردة »باشي«!  وسمعت خبب 
كعوب البغال تعود ِإلى الحركة مرة أخرى.. أمضينا ما يناهز  األربع ساعات 
بصعود الجبل، وملا وصلنا ِإلى قمته كان املشهد قد تغير تماما؛  ها هو الصبح 
اطلَّ مع جليد كسا الجبل، ونديف متواصل من الَبَرد ينهمر  علينا؛ كأنَّ حقول 
قطن تنثر أزهارها البيض علينا من السماء؛ تسلل الدفء  ِإلى مجرى دمي في 
تلك اللحظات، كنا على رأس الجبل وهالني وابهرني مشهد  حّب الغمام املتساقط 
أن  بيد  اللحظات..  الحرية  تلك  فضاء  شممت  روحي..  وانفتحت  املكان؛  على 
فرحتي لم تدم طويال.. فحني استدرت ألرى ركب  القافلة.. فوجئت باملعتوق على 
مبعدة أمتار من بغلتي وال أدري أية معجزة  جعلتني أواصل املسير على ظهرها 
الفسيح.. كان املعتوق في حالة يرثى لها وقد  نزفت جبهته الكثير من الدماء وتثلج 

مجرى الدم على وجهه، وهنا دنا مني ليقول بعينني شبه مغمضتني:  
 - اشعر أن روحي خاوية.. سأموت يا صديقي. 

فرَّْت من قلبي كل نوارس الفرح وانطفأت شموع خضر الياس في قبو روحي 
ُدَّمى كما لو انه في موكب تطبير يوم عاشوراء..  تلك  اللحظة.. كان وجه صديقي م
الجرح  كان  الكالم..  من  يتمكن  لم   ..ُ نحوه الحتضنه وهرعت  بغلتي  من   ُ نزلت
عميقا في  جبهته إال أنَّ الطبيعة وهي تذرف حبَّات املزن قد ساعدته من حسن 
الحظ  بإيقاف النزيف؛ كان مجرى الدم على وجهه يشبه جذرًا محترقًا.. قال لي 

 متسائال بيأس:  

 - هل النزيف مستمر على وجهي؟
 - من ضربك؟

 - البغل طرحني أرضًا؛ عندما وخزت مرود البندقية في عنقه؛  ويبدو أن جبهتي 
ارتطمت بحجر صلد.  

ُ زيفًا حتى أشجعه ثم قلت:   ضحكت
 - دمك متجمد اآلن.  

عدت لركوب بغلتي.. بينما نديف الَبَرد يتساقط بغزارة، كما تهطل دموع  األمهات 
في البالد؛ كنت أظن أن الرحلة شارفت على نهايتها.. بيد أنَّ  ساعات الرحلة 
يتوقف  الدم  أن  دبيب  ُلَّْت حركته .. حتى شعرت  ببطء ودمي ش صارت تزحف 
بعروقي.. تجمَّد كل شيء في كياني.. ال أدري حتى اللحظة  كيف أدرك دليلي 
 ُ الكردي أني على شفا زخة صقيع من املوت؟ الذي حدث  أن دمي تجمد.. وفقدت
حرارة البدن.. فركلني الكردي الثائر من ظهر البغل..  وهو يصيح بلغة كردية ال 
اعرف فحواها.. ثم اخذ يدي وجرني كجثة ميتة..  وصار يضرب بعصاه على 
قلبي.. وأسمع من كان معي.. يهتف بمرارٍة لقد تجمد  دم بالل؛ والعصا الغليظة 
فيه..  بالبياض..  والذي ال شعاع ضوء  الطاعن  املكان  بدني.. في ذلك  تضرب 
يدفعني الثائر بكلتا يديه ويضرب وجهي.. كثمل  في نادي األدباء أتلقى الضربات 
من اآلخرين.. لقد تجمد جسدي تماما.. وانا  اضحك بفم 

شبه متجمد وأردد: 
البائرة، فاإلهانات تالحقها حتى فوق   - تعسا لحياتي 

الجبل. 

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

تظهر  التي  الحكومة  إّن  في  الكالم  يستقيم  أن  يمكن  ال 
للعراقيني في هذه الساعة، ستكون مؤقتة، لسبب رئيسي 
عمرها  تحديد  في  وواضح  ملزم  نص  يوجد  ال  انه  هو 
مع  التعاطي  العراقي  الدستور  يتيح  ال  كما  الزمني، 
مصطلح الحكومات املؤقتة، لذلك ستخضع الحكومة بهذه 
وجودها  تجيز  التي  السياسية  القوى  ألهواء  املواصفات 
املربع  إلى  كبيرة  بسهولة  يعيدنا  قد  أمر  وهذا  ومرورها، 

األول .
كما إّن ما يقال عن اّن الحكومة ستقوم بتنفيذ ثالث مهمات 
مثل  مؤقتة،  انها  تصديق  الصعب  من  يجعل   ، أساسية 
عدم االقتناع بأنها تمتلك امكانات مغايرة عن أية حكومة 
سبقتها لفعل ما لم يجر فعله من قبل . واملهمات التي يكثر 
الحديث عنها هي، اجراء انتخابات مبكرة بمراقبة تنظيمية 
جديدة تضمن نزاهتها ، ومحاربة الفساد الذي هي العنوان 
املرادف للوجود السياسي الحاكم في العراق، فضاًل عن 

مهمة حصر السالح بيد الدولة .
 هذه مهمات ذات عناوين عامة ، تصلح كشعارات سياسية 
لخوض انتخابات كما كان يحصل من قبل وقد استخدم 
معظم هذه الشعارات جيش من السياسيني الذين أوصلوا 

البالد والعباد إلى حافة اليأس .
الجديدة  )القوة(  ماهي  يعرفوا  أن  يريدون  العراقيون 
املضافة ومن أين جاءت فجأة ، التي ستكون بيد حكومة، 
من  كما   . ساعة  آخر  حتى  انبثاقها  حول  الخالف  بقي 
سبقتها  التي  الحكومات  ملاذا   ، يعرف  أن  العراقي  حق 
يمكن  وهل  ؟  املثال  سبيل  على  فعاًل  الفساد  تحارب  لم 
الذين  ومحاسبة  ذلك  أسباب  معرفة  عن  مثال  التغاضي 
فرطوا بحقوق العراقيني في خانة الفساد وحدها ، قبل أن 
نأتي مللفات محاسبة الذين أوغلوا بدماء الشباب املحتجني.

باريس-)أ ف ب( - اضطر نحو 2800 شخص 
أن ينتظروا حتى منتصف الليل لتطل عليهم 
النجمة األميركية مادونا في حفلتها األولى 
في باريس ضمن جولتها الفنية "مدام إكس".
مشكالت  إلى  التأخير  اإلنتاج  فريق  وعزا 
توافق  عدم  عن  ناتجة  متوّقعة  غير  فنية 
مسرح  خشبة  مع  العرض  ديكورات  بعض 
حيث  الشهير  الباريسي  ريكس"  "غران 
تختتم النجمة جولتها الفنية التي بدأت في 

الواليات املتحدة وتنتهي في أوروبا.
عن  مادونا  أفرجت  كامل،  عرض  بعد 
جمهورها - من دون تقديم أي اعتذار - قرابة 
 1:15( األحد  فجر  دقيقة  و15  الثانية  الساعة 
التأخير  هذا  حرم  وقد  غرينتش(.  بتوقيت 
العام،  النقل  وسائل  من  الحاضرين  أكثرية 
إسوة بجوناتان )28 عامًا( املقيم في ضواحي 

باريس.
ثمنًا  يورو   221 دفع  الذي  الشاب  وقال 
املنزل،  إلى  سأعود  كيف  أعلم  "ال  لتذكرته 
لكن األمر كان يستحق االنتظار. كان العرض 
!"، وقد تراوحت أسعار التذاكر بني 85  رائعًاّ

يورو و385.
على  أبقي  الفني،  التأخير  من  الرغم  وعلى 
بما  مادونا  عازفو  يقدمه  الذي  األول  الجزء 
باإلضافة  جاز،  مقطوعات  خصوصا  يشمل 

إلى استراحة من ثالثني دقيقة.
قدمت مادونا أدوارا كثيرة في الوقت نفسه، 
فكانت راقصة وسجينة وأم ومغنية وقديسة 
هذا  ويعّد  وعسكرية.  وجاسوسة  ومومسًا 
العرض األكثر التزامًا وحميمية ورّبما األكثر 
في  املغنية  طموحًا في مسيرتها، وستحيي 
قاعة  في  العرض  لهذا  حفلة   12 املجموع 
"غران ريكس" في باريس حتى 11 آذار/مارس 

املقبل.
وتختتم مادونا بهذه العروض االثني عشر 
نيويورك  في  بدأت  التي  إكس"  "مدام  جولة 
في أيلول/سبتمبر املاضي، مرورًا بشيكاغو 
ولوس  فيغاس  والس  فرانسيسكو  وسان 
وميامي  وفيالدلفيا  وبوسطن  أنجيلس 
ألبومها  منها  استوحت  )التي  ولشبونة 

االخير( ولندن.
بول  املعتزل جان  األزياء  وقد حضر مصّمم 
وجلس  باريس  في  األول  الحفل  غوتييه 
املصّمم  أنه  علمًا  األمامية،  الصفوف  في 
من  بالكثير  مادونا وخّصصها  لدى  املفّضل 

التصاميم خالل مسيرته املهنية.

جيونغ  سو  لي  تركز   - )أ ف ب(  سيول,- 
ناظريها على شاشة القراءة اآللية لتتمرن 
دقائق  بضع  قبل  نصها  على  أخيرة  مرة 
األكثر  اإلخبارية  النشرة  تقديمها  من 
مشاهدة في كوريا الجنوبية، وهي وظيفة 
ال تشغلها سواها من النساء في هذا البلد 
الثاني/نوفمبر  تشرين  فمنذ  الذكوري. 
الفائت، باتت لي أول كورية جنوبية تذيع 
في  املحلية  القنوات  على  إخبارية  نشرة 
بلد بقيت فيه هذه الوظيفة املرموقة لعقود 

طويلة حكرا على الرجال.
أسبوعيا، تطل هذه  مرات  وبواقع خمس 
نشرة  عبر  املشاهدين  على  األربعينية 
بي  "كاي  قناة  من  اإلخبارية   "9 "نيوز 
التقدم  ورغم  العامة.  التلفزيونية  أس" 
االقتصادي والتقني الكبير الذي تنعم به 
بصورة  يهيمنون  الرجال  يزال  ال  البالد، 

كبيرة على املشهد الثقافي فيها.
تكن  لم  جيونغ،  سو  لي  وصول  وحتى 
النشرات اإلخبارية تفلت من هذه القاعدة 
كهل  رجل  يتلو  أن  على  العادة  جرت  إذ 
بنبرة  النهار  خالل  الرئيسية  األخبار 
لقراءة  شابة  اليه  تنضم  أن  قبل  جادة، 
املقدمات  هؤالء  وبعض  الخفيفة.  األخبار 
الشابات اختفني عن الشاشة إثر تخليهن 
أفراد  أحد  من  الزواج  بهدف  مهنتهن  عن 
العائالت املالكة لشركات "شايبول"، وهو 
املجموعات  كبرى  على  ُيطلق  الذي  االسم 
وبالتالي  الجنوبية.  كوريا  في  التجارية 
ليحطم  املهمة  هذه  ألداء  لي  اختيار  جاء 

وتتشارك  عقود.  منذ  به  معموال  تقليدا 
املذيعة البالغة 43 عاما تقديم النشرة مع 
شاب يصغرها سنا ويبدو أن طموحاتها 

في املجال ال تزال كبيرة.
وأوضحت الصحافية لوكالة فرانس برس 
أنها أرادت كسر الطابع التقليدي لنشرات 
بهدف  خصوصا  أس"  بي  "كاي  قناة 

ما  عادة  الشباب  من  جمهور  استقطاب 
ينفر من هذه املضامني التي تميل أحيانا 

إلى "تقديم مواعظ للمشاهدين".
في  الجديدة  وظيفتها  تسلمها  ومنذ 
نسبة  ارتفعت  الثاني/نوفمبر،  تشرين 
إلى   %  9,6 من  اإلخبارية  النشرة  مشاهدة 
11 %. لكنها تدرك تماما أن الخطأ ممنوع 

في هذه املهنة.
ضغوط قوية 

تؤكد لي تصميمها على تقديم "أداء جيد" 
من  "مزيدا  الجنوبيات  الكوريات  ملنح 
الفرص". وتقول "إذا فشلت في عملي، قد 

يلحق ذلك أذى بمجمل الصحافيات".
حتى  يفوق  الضغط  هذا  بأن  لي  وتقر 

النشرة  تقديمها  لدى  به  الذي تشعر  ذلك 
اإلخبارية على الهواء.

يحتل  التي  الجنوبية  كوريا  وفي 
عامليا،  عشرة  الثانية  املرتبة  اقتصادها 
في  بقوة  التقليدية حاضرة  القيم  تزال  ال 
املجتمع. ومن أبرز املؤشرات على ذلك ان 
الهوة في الرواتب بني الرجال والنساء ال 

تزال األعلى بني سائر البلدان املتقدمة.
من   %66 النساء  تتقاضى  املعدل،  وفي 
رواتب الرجال، كما أن األمهات العامالت 
يخضعن لضغوط قوية لعدم التقصير في 
أي من املهام امللقاة على عاتقهن سواء في 

تربية األطفال أو في املجال املهني.
وتواجه كثيرات صعوبة في التوفيق بني 
الوظيفة والعائلة ما يرغمهن على التخلي 

عن مسيرتهن املهنية.
كوريات  االجتماعي  الضغط  هذا  ودفع 
فكرة  عن  التخلي  إلى  كثيرات  جنوبيات 
في  الخصوبة  معدل  وتراجع  األمومة. 
البالد إلى 0,98 سنة 2018، أي أدنى بكثير 
التركيبة  لتجدد  املطلوب   2,1 معدل  من 
أم لطفل  السكانية. وقد واجهت لي وهي 

في السادسة، أيضا هذه اإلشكالية.
مخضرمات  صحافيات  "رأيت  وتقول 
مسيرتهن  لوقف  اضطررن  كثيرات 

املهنية".
مؤشر مشجع

موقعا  املصاعب  من  النوع  هذا  يحتل 
عرض  الذي  الناجح  الفيلم  في  محوريا 
بورن  جي-يونغ،  "كيم  بعنوان  أخيرا 
املستوحى  العمل  هذا  ويروي   ."1982
ثالثينية  امرأة  قصة  نسوية،  رواية  من 
عادية تكافح من أجل التوفيق بني عملها 
بدأت  التي  الصحافية  وتقر  وعائلتها. 
بأنها   ،2003 سنة  التلفزيونية  مسيرتها 
انتهاء  إثر  الصعوبات  هذه  مثل  واجهت 

إجازة األمومة.

مذيعة تخرق العالم الذكوري في نشرات األخبار

تخلى   - ب(  ف  )بنغالدش-)أ  شيامناغار 
أبناء مسماة رشيدة عنها ونبذها جيرانها 
ووصفوها بالساحرة وذلك بعدما قتل نمر 
من  العديد  ففي  زوجها...  مفترس  بنغالي 
النساء  تنبذ  بنغالدش،  النائية في  القرى 
موت  في  السبب  يعتبرن  إذ  وضعها  في 

شركائهن.
في  برس  فرانس  لوكالة  رشيدة  وروت 
منزلها املتهالك في قرية  غابورا على تخوم 
منغروف  غابات  وهي  ساندربانز،  منطقة 
10 آالف كيلومتر مربع  تمتد على مساحة 
بني بنغالدش والهند "قال لي أوالدي إنني 

مشعوذة أجلب الحظ السّيئ".
وتوفي زوجها فيما كان يجمع العسل من 

األدغال في تلك املنطقة.
في  خبير  وهو  خان  مونيرول  وأوضح 
النمور البنغالية من جامعة جهانغيرناغار 
لوكالة فرانس برس "يفضل صيادو العسل 

غرب  جنوب  من  خصوصا  يجمعوه  أن 
ساندبارنز حيث يعيش معظم أكلة البشر 

)النمور(".
املهددة  األنواع  من  النمور  تعتبر 
والتنمية  املناخ  تغير  لكن  باالنقراض 
مساحة  تراجع  في  يسهمان  الحضرية 

بيئتها البرية وغالبا ما يرغمها ذلك على 
اللجوء إلى القرى بحثا عن الطعام.

البرية  بالحياة  املعنية  الجمعيات  وتقّدر 
الجانب  في  نمر   100 حوالى  هناك  بأن 

البنغالدشي من ساندبارنز.
حتفهم  رجال   519 عن  يقل  ال  ما  لقي  وقد 

ضمن  قرية   50 في  النمور  هجمات  جراء 
منطقة تعد موطنا لنصف مليون شخص، 
لـ"ليدارس  وفقا  و2011،   2001 العامني  بني 
األرامل  تساعد  جمعية  وهي  بنغالدش" 
وتشكل  القرى.  في  مجددا  االندماج  على 

وفاة الرجال ضربة مزدوجة لنسائهم.

أزواجهن،  فقدانهن  إلى  فباإلضافة 
النمور"  "أرامل  النساء  هؤالء  على  يطلق 
منبوذات  وضحاها  ليلة  بني  ويصبحن 
في منازلهن والقرى التي يعشن فيها في 

الوقت الذي يحتجن فيه إلى الدعم.
وغالبا ما يتركن بدون وسائل تذكر إلعالة 

أنفسهن أو أسرهن.
أبناؤها  تخلى  إذ  القلب،  مفطورة  رشيدة 
البالغون الذين تراوح أعمارهم بني 24 و27 

عاما عنها وعن إخوتهم الصغار.
وقالت هذه املرأة التي يبلغ عمرها 45 عاما 
فيما تمسح دموعها "في النهاية، هم جزء 

من هذا املجتمع".
دون  من  صغير  كوخ  في  رشيدة  تعيش 
ولم  قوي،  إعصار  جراء  دّمر  إذ  سقف 
أو  الجيران  من  املساعدة  على  تحصل 
ساعدوا  أنهم  تّدعي  الذين  املسؤولني 

اآلخرين في القرية لكنهم تجنبوها.

أرامل النمور.. جالبات للحظ السّيئ في بنغالدش

مادونا حتيي حفلة
في باريس بتأخير ألكثر من 3 ساعات
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إحدى  ديموال  كيكي  توفيت   - اثينا-)أ ف ب( 
املعاصرات  اليونانيات  الشاعرات  أبرز 
مساء  لألدب،  األوروبية  الجائزة  والحائزة 

السبت في أثينا عن 89 عاما.
ديموال املولودة في أثينا سنة 1931 نشرت 
الحادية  سن  في  لها  شعري  ديوان  أول 
مكانة هامة  لنفسها  تفرد  أن  قبل  والعشرين 
خصوصا  اليونانية  الشعرية  الساحة  على 
الخاصة  نظرتها  بفضل  الثمانينات  بعد 
للحياة اليومية والنساء والوحدة والكبرياء 

والزمن.
وجرت ترجمت أشهر دواوينها إلى لغات عدة 
األكاديمية  في  عضوا  وكانت  العالم،  حول 

اليونانية.
كيرياكوس  اليوناني  الوزراء  رئيس  وأعرب 
ديموال.  لوفاة  »الحزن«  عن  ميتسوتاكيس 
أهم  أحد  تفقد  »اليونان  تويتر  عبر  وكتب 
من  جزءا  نفقد  وجميعنا  الشعرية  أصواتها 

إحساسها«.
وكانت ديموال نالت الجائزة األوروبية لألدب 

سنة 2009.
وتأتي وفاة كيكي ديموال بعد شهر على رحيل 
األسماء  من  وهي  روك  أنغيالكي  كاتيرينا 
الشعرية املهمة أيضا في اليونان بعد الحرب 

العاملية الثانية.
نال  وقد  اليونان.  في  خاصة  مكانة  وللشعر 
سيفيريس  جورج  اليونانيان  الشاعران 
وأوديسياس إليتيس جائزة نوبل لآلداب في 

1963 و1979.

وفاة كيكي دميوال 
أبرز الشاعرات 

اليونانيات

بيروت, )أ ف ب( - ضبطت سلطات 
أثرية  قطعة  ستني  بيروت  مطار 
مخبأة داخل حقائب مسافرين كانا 
منت  على  استراليا  إلى  متجهني 
اإلماراتية،  »االتحاد«  لشركة  رحلة 
الوطنية  الوكالة  أفادت  ما  على 

لإلعالم الرسمية السبت.
فصيلة  أن  الوكالة  وذكرت 
األمن  قوى  سرية  في  التفتيشات 
هذه  ضبطت  املطار  في  الداخلي 
من  اثنني  بحوزة  األثرية  القطع 
كانا  اإلماراتية  الطائرة  ركاب 
طريق  عن  أستراليا  إلى  متجهني 
أبوظبي، والتحقيق جار من جانب 
والعدلية  اإلدارية  الضابطة  فصيلة 
املالي  القضاء  بإشراف  املطار،  في 
كبير  بعدد  لبنان  ويحفل  املختص. 
أثناء  ُسرق  منها  كثير  اآلثار،  من 
 )1990-1975( اللبنانية  الحرب 
ومنها ما ُهّرب إلى الخارج.   وتضّم 
املواقع األثرية في لبنان عددا كبيرا 
عصور  إلى  العائدة  القطع  من 
الحجري  العصر  من  بدءا  مختلفة 
الفينيقية  بالعهود  ومرورا  القديم 
واإلسالمية  واليونانية  والرومانية 
األموية  املختلفة  بعصورها 

والعباسية والعثمانية وغيرها.

محاولة تهريب 
60 قطعة أثرية 
عبر مطار بيروت


