
  ●كتابة المقال

 

تي أو ويب تون يسمح للمشتركين إرفاق مقاالتهم بأحد الوسائل المساعدة التالية من فيديو، أو تسجيل صو

أو رسمة، على إال يزيد فيلم الفيديو أو التسجيل الصوتي عن دقيقتين، كما يرجى إرسال النص المستخدم 

  .في السرد عند إعداد فيلم الفيديو أو التسجيل الصوتي
 

 

 جنسياتهن اختالف على صديقاتي وحتى, بكوريا  شغفي اخفاء استطيع لن المراوغة حاولت مهما

 الكورية الثقافة سفيرة"  لقب على يراهن وبعضهن"  كوريا عاشقة" ب عال بصوت و يلقبونني

: المقال هذا في انقلها لساني على والحقيقة"  العربية البلدان في  

 و ساير الذي البلد كوريا, الكوري الفني و الثقافي للموروث اكبر وعشقي لكوريا كبير حبي    

.فائقين تناغم و انسجام في وعصري مطور اهوم كل جانب الى تقليدي ماهو كل يساير  

 منازع بدون والمتطورة العريقة كوريا ارض الى سياحية بزيارة حياتي حلم احقق ان مناي

 تاريخ الزاهية و الحقيقية بالوانها تحكي الفتوغرافي بالتصوير خاصة بمعارض القيام من التمكن

 موطني من بدءا العربية البلدان في الرائدة الحضارة بهذه التعريف من التمكن كوريا

 و االنسانية قيمتها في والعميقة نظرتها في البسيطة القروية الحياة تحكي صورا, االصل

 صورا,  مختلفة زوايا من ليلة و ليلة الف, وسنة سنة الف بساطة و رقة تحكي صورا, الروحية

 على الموشومة و االجيال لك لدى والمحبوبة,  الزمن عبر الخالدة الكوري االنسان قيمة تحكي

.جبين كل  

 الحضارة يعايش و عاش شعب عن...اناس عن حية قصيرة فيديوهات و صوتية تسجيالت ال ولم

 الكبيرة االستعراضية اللوحات اغفال دون,  الراقية اكسسواراتها و مستلزماتها بكل االنسانية

 و قصصا تحكي العقول تذهل تقاسيمها و االنظار تسلب الوانها,بااللباب االخاّذة و الجمال الرائعة

 في وتبدعه الكورية الحرفية اليد تنسجه عما ناهيك, الدهر ابد تنتهي ال القدم في موغلة قصصا

.الخرافية المخيلة من المستوحات حتى الميادين كل  

 لي سمحت ولو التقصير عن النفس عتاب فيعذبني حقه الموضوع استوفي اال  اخاف حقيقة

. كلل او ملل دون الصفحات عشرات ئتلمل الظروف  

 لبضع لو و العمر فرصة لي سنحت لو بزيارتها ارغب التي السياحية االماكن بين من       



قرية نامسانغول للهانكوك فهي تحتوي على  نماذج  هي لي وجهه اهم,الخصوص على اذكر ليال

ى كيفية المعيشة في الماضي من البيوت الكورية القديمة  التي ستساعدني على التعرف اكثر عل

كاالثاث و الطبيعة المحيطة بالبيوت  كما استطيع حينها مشاهدة الوادي العظيم و التشونوجاك ثم 

البركة التي بمحاذاتها الساحة التي تقام فيها االنشطة المختلفة و الممتعة  ثم شراء التذكارات 

.ختبار مهارتي في اللعبة التقليدية توهووتناول الشاي التقليدي الذي اتوق الى  تذوقه كثيرا وا  

و الذهاب الى قصر جيونغ بوك غونغ المتميز بشكل خاص ببركة زهرة اللوتس حيث  تم 

استغالل البيئة المحيطة لتاسر القلوب بجمالية المنظر و روعته كما نستطيع زيارة مكتبة 

.نغوونجونغسوجينغ جونغ وجناح عمل الملك ساجونغ جون ومبنى جيونغوريو و هوا  

ثم ساكون غبية ان لم اذهب الى جزيرة جيجو و زيارة  هضبة جوسانغ غيولي و شالالت  

تشيون جييون ثم قمة شروق الشمس سيونغ سان التشالبونغ التي برزت من تحت البحر بعد 

والخليج الصغير سبوبجيكوجي الذي اشتهر على انه " واخذ صورتذكارية اكيد"ثورة البركان 

والتوجه " اتمنى رؤيته مباشرة فمنظره ساحر واخاذ"ير اشهر الدراما التلفزيونية مكان لتصو

.الى متحف اوسولوك للشاي االخضر و قلعة جيجو الزجاجية   

مشاهدة نسخة من كتالوج موقف البخور البرونزي القديم المطلي بالذهب من عهد مملكة ) 

ي شرق اسيا و اكثر بسبب مواصفاته بيكجي النه في رايي يعتبر من اروع التحف المعدنية ف

(.الدقيقة و االنيقة و جماليته االخاذة البديعة  

ال انكر اني اول ما تعرفت على التراث الثقافي الكوري بما في ذلك الفنون الجميلة و الفنون 

ة وكذا االنشطة الفنية االخرى و الثقافية الجديدة و المتجدد,االستعراضية وانماط الحياة التقليدية 

ثم تحول اهتمامي الى بحث  و مطالعة ثم الى حب وشغف , في كوريا كان عن طريق الصدفة

بمكنون الحياة الكورية فكبر الحب بداخلي و استحود على قلبي و عقلي اذ كثيرا ماكان يتخيل 

..الي اني اقف على حافة كوريا من ضفة اخرى مبتسمة الحتضانها لي  

له شقان االول القيام برحلة سياحية ولو لثالث ليال الى بلد  حلم حياتي الوحيد,ال اخفيكم سرا

االسطورة االزلية و التاريخ و الفنون و الحضارة انها كوريا جوهرة قلبي و نور عينيي و حبي 

اتنقل به عبر مختلف المدن المغربية و ما بالك " اجمل رواق"و الشق الثاني  خلق , المكنون 

يضم نمادج حية من قطع " رواق",تحقق لي حلمي في شقه االولحتي البلدان العربية اذا ما 

صور ومشاهد معبرة تحكي بصدق وبكل الوان الطيف و الوان قزح عن ,ابداعات يدوية , ثياب 

. في القرية قبل المدينة  في الجبال قبل الشواطئ,وتعرف بالمجتمع الكوري,الحياة الكورية 

عظيما في " رواق.... "ده و تقدمه و تطلعاتهشاهدة على عظمة شعب كوريا الحبيبة وصمو

.قيمته كبيرا في حجمه احيي به واخلد مناسبة الصداقة والتعاون بين كوريا وبلدي المغرب  

ومن هذا المنبر اقول لعصفورتي الجميلة, وختامه مسك وعنبر  



..الن احفادك يملؤون كل الجنبات. انت تتربعين عن عرش قلبي...كوريا  

و ايديهم مفتوحة تحضن زهرة ,اعينهم شامخة الى السماء,في االرض اقدامهم ثابتة 

عطرك الفواح ال يفارق عطري ,حبي و عنوان حياتي ...انت كوريا,  الموجونجوا

.حتى مماتي  

,اغمض عيني فتشد عصفورتي يداي,تقاسيم ارضك ال تخرج من مخيلتي   

مة عصفورتي على افيق و ابتسا, تمسحين السبات عني ,فاراني كوريا بين يديك 

.كوريا كوريا انت عشقي حتى النخاع , شفتي الني اراك   

 بقلم مريم الدكس 

 

 

 


