
  ●كتابة المقال

 

ويب  ، أو تسجيل صوتي أومن فيديويسمح للمشتركين إرفاق مقاالتهم بأحد الوسائل المساعدة التالية 

رسال النص يل الصوتي عن دقيقتين، كما يرجى إفيلم الفيديو أو التسجتون أو رسمة، على إال يزيد 

  .فيلم الفيديو أو التسجيل الصوتيعند إعداد  سردال المستخدم في

 
 ها وقفزتها العالمية بالتطور التكنولوجي والسياحيتضا سمعت عنها الكثير وعن كيفية نهكوريا الجنوبية معجزة نهر الهان التي لطالم

 عند 8002بالنسبة لي تعرفت على الثقافه الكورية بقرب عام ..ق جزء من حلمي وهو زيارة كوريا لذلك انا قررت المشاركة لتحقي

 على التلفزيون السعودي وتعجبت من روعة وجمال التراث الكوري بالمنازل التقليدية واللباس" جوهرة القصر"مشاهدتي لمسلسل 

 ها قررت ان ابحث على االنترنت عن معلومات اكثر وبدات اندمج أكثرواالطعمه التقليدية وشكلها الجميل بعد"الهانبوك"التقليدي

 بالثقافة الكورية من خالل قراءة المنشورات التي توزع بالسفارة الكورية بالعاصمة الرياض ومن ذلك الوقت وانا أعشق الثقافة

 تعامل الكوريين مع بعضهم يرى كمية االحترام و يشاهدالذي يقرأ أ, فة مميزة بالنسبة ليالكورية بكل حذافيرها النها فعال ً ثقا

 واالخالص التي هي من قيم وعادات الشعب باختصار سوف أقول كوريا من لم يعرفك يجهل الكثير ومن عرفك سوف يعجب بك

 لتراث والتطور معاً أكثر ، يتسأل الكثيرون لماذا ترغبين بزيارة كوريا وأجيبهم النها بلد الجمال والرقي والتطور كوريا نشاهد فيها ا

 كوريا بلد الفصول االربعة في بلدي طبيعة المنطقة صحراوية لذلك النشاهد سوى الصيف والشتاء أما في كوريا يشاهدون الفصول 

 بمتعة زيارتها وان اشاهد أحضىاالربعة جميعها بتساقط اوراق الخريف وامطار الصيف وثلوج الشتاء وزهور الربيع لذلك اتمنى أن 

 صباحاً وصلت لتوي الى مطار انتشون الدولي وانا سعيده جدا 6سوف أخذكم معاي برحلتي الى كوريا االن الساعه . ء من جمالها جز

 على الدرجات لخمس سنوات ت عالميا ً والمطار الوحيد الذي حصل على أافضل المطارا من يعتبرايضا ً ,مطار كبير ورائع 

 تم جوازي وجميع الموظفين بالمطار تعاملهم جدا ً لطيف وابتسامتهم  جميلة كعادة الشعب الكوري تمت االمور بخير وتم خ, متتابعة

 بتجربة  ادق سيؤل انها توفر للسائح خياربعد ذلك توجهت الى الفندق وحجزت غرفة بنظام كوري تقليدي والجميل في بعض فن

 قرية الوربي وهذه ميزه حقا ً رائعة ارتحت قليال في الفندق ثم توجهت الى العيش في الفندق بالنظام الكوري التقليدي او نظام الغرف ا

 البيوت الكورية القديمه مع برك الماء وتقسم المنازل على حسب نماذج من  5التراثية وهي قرية جميلة تحتوي  نامسانغول للهانكوك

 ثاث وااللوان وتوجد كذلك المتاجر الصغيره لبيع التذكارات الطبقة االجتماعية من الفالح والموظفين والملك ونشاهد االختالف باال

 حب ز على رجل واحدة وااو انا حقا ً أالقف" نيولتيجي"مثل لعبة للسياح وااللعاب التي يسمح للزوار بتجربة االلعاب القديمة الكورية

 لعبة تقليدية تقوم على رمي العصاة الخشبية"يونوري"وجد بعض التشابه بين االلعاب الكورية القديمة وااللعاب العربية ايضا ًاللعب وأ

 "جوسون"الف قطعة اثرية يعود اصلها الى عهد 00الذي يحتوي على اكثر من الى زيارة المتحف الوطني الشعبي  بعدها ذهبت 

 عدات ضبط الوقت واالالت قطعة تنتمي الى قائمة الكنوز الوطنية انا حقاً سعيدة بمشاهدة هذه االثار من م 40ويوجود  في المتحف 

 اه انا حقا ً متعبه لكني ال اريد  ان اذهب الى الفندق لكي ال افوت دقيقة واحده بدون ان استكشف روعة, الموسيقية واللوحات الفنية

 يمتاز بجماله وتنوعه واختالفه في اليوم الواحد يمر في وسط المدينة كوريا  لذلك سوف اذهب الى مجرى نهر تشيونغ كي الذي 

 في الجميلة بالجمال والفن لذلك هو يعتبر من المواقع المكان يتميز تصميمواالجواء على االسترخاء والشعور بالراحة مع  يساعد وهو

 يشبه هو وبالمناسبة طحالب وراقبا ملفوف رز من يتكون وقد تذوقت الكيمباب اللذي كورية مطاعم توجد النهر من القريبة المنطقة

 لذيذ وايضا ً حقاً  الكيمباب طعم ,العنب  باوراق لفه ويتم أبيض مسلوق رز عن عباره وهي"  العنب ورق"  باسم معروفة عربية اكلة

 .وهو يعتبر تشكيلة من االطباق الصغيرة المتنوعة التي تقدم بالوجبة الكورية مثل الخضروات " بان تشان"

  نامي جزيرة نعم اوه نامي جزيرة إلى الذهاب قررت وقد الثاني هو اليوم, وجميل طويل يوم بعد وانام الفندق الى اذهب وفس االن 

 جميلة لكنها فقط متر كيلو 6 مساحتها صغيره جزيرة وهي ونصف ساعه  تقريبا سيؤل عن تبعد  الشتاء أغاني مسلسل فيها صور التي

 طبيعية جزيرة يعمها والهدوء السحر كان الجزيرة حول أمشي كنت عندما المقاهي وبعض الكستناء شجاروا الطويلة باالشجار وتمتاز

 الرائع المسلسل ذكريات لي اعادت الجزيرة ، الخريف موسم بسبب المتساقطة االشجار أوراق منظر أحببت جدا نقي وهوائها وصحية

^_^ 

  أول وهي غواتشون تقع التي سيؤل حيوانات حديقة إلى وذهبت سيؤل الى عدت نامي جزيرة في الرائع الوقت قضاء بعد

   هذا ومدهش رائع حيوان 0600 نحو وتضم الفرعية والحدائق والمرافق المنتزهات من عدد وفيها كوريا في حيوان حديقة وأكبر

 هههه النقود  من القليل أوفر سوف لذلك يقةالحد تلف مجانية باصات  الحديقة وتوفر الحيوانات جميع ارى سوف أنني متأكده أنا العدد

  نباتية أيضاَ حديقة وفيها النباتات من مختلفه انواعا تضم التي البديعة الزهور حديقة الىذهبت  للحيوانات السريعه الجولة وبعد

 "التلفريك"المصعد الى أركب سوف الحديقة كامل  مشاهدة من أنتهيت بعدما واالن والطيبة الشرقية باالعشاب خاصه وحديقة استوائية

 رائع نهار تمضية بعد^_^ الفراشة مثل اطير بأني أشعر االعلى من المشاهده هوممتع مدهش منظر حقا انه االسفل من الحديقة لرؤية"

 الى ذهبأ أن يجب االنو "توكبوكي"تجولت قليال ً وتذوقت كعك االرز الذي يصنع من دقيق االرز االبيض الحيوان حديقة في وجميل

 أجرب أن لي يتيح وجميل صحي مكان

 الجميلة اجوائها تجربة سائح كل على ويجب كوريا دولة فيها تشتهر التي العامة الحمامات وهي الكورية  النموذجية الحياة من صورة

 حمامات الى أذهب وسوف يةالدمو الدورة وتنشيط االجهاد من لالسترخاءوالتخلص المفيده الساخنة المائية والبرك البخار حمامات من

  والنوم البقاء الكوريون ويستطيع الكثيرة بخدماته يتميز الحمام وهذا الحمامات وأفخم أكبر من بأنه المعروف" هيل دراغون"ومنتجع

 سوف بل الفندق الى أذهب لن اليوم انا لذلك,  بسيط مبلغ مقابل شهية طعام بوجبات والتمتع العامة الحمامات هذه في



 أقضيه سوف لكني يوم أخر النه جداً  حزينة وانا سيؤل في الثالث هو اليوم,  والمميزة الفريده الكورية التجربة واعيش هنا وأنام قىاب

 يعرف الذي المعاصرة للفنون الوطني القومي المتحف الى أذهب سوف  حسنا كوريا الى أخرى مرة اعود لكي وجميله جيده بذكريات

 الفنية والتماثيل الرائعة اللوحات من الكثير ويضم  خارجية وحديقة عرض وقاعات طوابق 0 من مكون وهو حفالمتا أكبر من بانه

  مواهبهم فيها يكتشفو ان يستطيعو التي والبرامج العروض من الكثير توجد النه  به ويستمتعون االطفال يستقبل  ايضا والمتحف

 الدول من الكثير الن تصدقو لن نعم الرئسي القصر وهو االزرق البيت يعني  لذيا" اي واديه تشونغ"الى ذهبت ذلك بعد بالرسم

 التعريفيه الجوالت من الكثير وتوجد االزرق البيت الى الذهاب الزوار يستطيع مختلف االمر كوريا في لكن الزيارات هذه مثل تحضر

  زيارة قبل انه ايضا المعلوم ومن الكورية الشعبية روضالع وحفالت بالقصر الخاص االعالمي المركز من بدا الرئاسي بالمجمع

 الشعب عامة حتى بل الرؤساء فقط واليخص رائع قصر انه  حقا اوه المناسب الموعد لتحديد بالقصر الخاص  االلكتروني الموقع في

 كثيراً  تخفف والباصات الميترو دوجو لكن كبيرة مدينة سيئول صحيح, بالميترو انتقلت الجميله الجولة هذه بعد االجانب والسياح

  ومليء تسوق منطقة وهي"إنسادونغ" شارع ذهبت الميترو من نزلت بعدما الوقت نفس في كثيرة الماكن الذهاب على  وتساعدني

  رائع نمكاال والعصرية التراثية والهدايا المقتنيات بعض اشتري ان يجب كسائحة وبالطبع التقليدية والمطاعم والمقاهي  بالمحالت

  المصنوع من فواكه" أوميجا"أذهب الى أحد المقاهي وأشرب الشاي الكوري سوف لذلك واحد وقت في والتراثي العصري الفن تشاهد

 التي تحمل اسم الجامعة المتواجده بها وفيها يجتمع الشباب"Hongdae "هونج داي"بعدها ذهبت الى منطقة ,شجرة الشيساندرا 

 كلها رسومات بايادي شبابية وتتميز ات أو عزف شوارعها جميله جدا ً وفنية من اشغال يدوية او رسومويعرضون نشاطاتهم ال

 لوان العجيبه والمثيرة في نفس الوقت من صور عشوائية الى شخصيات كرتونية عالمية وجود المقاهي ذات الديكورات واالايضا ً ب

 المطار تمنيت أني استطيععندماكان الباص متجه الى ..فعلت في خيالي ماازورها مثل ناالن نهاية رحلتي الى كوريا التي اتمنى حقا ً أ

 لكي أشكرهم على مايبذلوه من برامج ولقاءات متميزةومشاهدة جميع مذيعين ومعدين ومنتجين القسم العربي  kbsالذهاب الى مبنى 

 قمر , لؤلؤه بيه جونغ  اوك,،منى االشتري،محمد آدم،عزت هاشمنادر الجابري ،نبيله يون أون كيونغ،زاهية كونغ جي هيون .ومفيده 

 االء .. شكرا ً لكم رانيه ،حسن هان سانغ هو،سون مين هو،نعمة يان يونغ ,أميرة،فرح,ي يونغ ،احمد باك يونغ سوككيم م

  


