
  ●كتابة المقال

ويب تون أو رسمة،  ، أو تسجيل صوتي أوفيديومن يسمح للمشتركين إرفاق مقاالتهم بأحد الوسائل المساعدة التالية 

فيلم عند إعداد  سردال رسال النص المستخدم فيفيلم الفيديو أو التسجيل الصوتي عن دقيقتين، كما يرجى إعلى إال يزيد 

.الفيديو أو التسجيل الصوتي   

 بسم هللا الرحمن الرحيم
..أرض الصباح الهادئ...أكتشف كوريا ذلك البلد الجميل **   

.وسياحة..وتراث.. وثقافة.. وتاريخ.. أكتشف كوريا أرض**      

قصورقديمة.. انهار باسقة. جبال شاهقة. شواطئ رائعة.. كوريا مناظر خالبة كتشفأ ** 

..سياحة فريدة..مزدهر اقتصاد..أكتشف كوريا صناعة متطورة ** 

 مـاذا ستفعل؟
تحقق الحلم الذي راودني أكثر من .. الحمد هلل..الحمد هلل الحمد هلل...أكرر أفرح أفرح أفرح أصرخ بأعلى صوتي، وأقول و: لجوابا  

  لالجزائر وأقو جالجزائر وخارعشرين سنة، وأول إنسان اخبره بهذا الخبر السعيد هي زوجتي وأبنائي، وعشوائيا، اتصل بأصدقائي داخل 

فيه رن هاتف المنزل وعندما وضعت السماعة على أذني وإذا بي اسمع  هو أسعد يوم في حياتي، ألنه أن هذا اليوم صدقوني أنني أحسلهم 

العزيزة على قلبي آل وهو صوت األستاذة المحترمة لؤلؤة بيه جونغ أوك رئيسة القسم  األصواتصوت مالئكي  جميل يعد من   

التي "  أكتشف كوريا" أنني الفائز في مسابقةالعربي بلكي بي أس وورلد راديو من سيول، التي  من خالل هذه المكالمة الهاتفية بشرتني ب  

عبر الهاتف، قاطعتها وبصوت عالي قلت لها شكرا شكرا  ا،لم أترك األستاذة لؤلؤة إكمال حديثهةالشهور الماضيفي  KBS ظمتها هيئة ن  

تاريخ بداية  8791خريف عام ، وبالذات منذلؤلؤة قد أقترب تحقيق الحلم الذي ظل يراودني منذ أكثر من عشرين سنة ةشكرا يااستاذ  

 االستماع إلى البرامج العربية من راديو كوريا الدولي، ومن خالل البرامج العربية تعرفت على كوريا أرض الصباح الهادئ، عندها 

بيعتها الخالب ، وأتمتع بجمال كوريا وسحر طنتمنيت أزور هذا البلد الجميل، وأجول في شوارع سيول الخالبة، وأشرب من مياه نهرا لها  

أتمتع بالطبيعة التي منحها هللا لألمة الكورية، وطورها وزينها اإلنسان ..نعم..الذي جعلها  قبلة ومقصد للسياح من مختلف أنحاء العالم   

القصور الكوري،وأعيش لحظات هادئة في أرض الصباح الهادئ، وبأم عيني أشاهد المعالم التاريخية وأزور المتاحف الجميلة، وأتجل ب  

..العجيبة، وأتسوق بأسواق سيول  المختلفة وأستمتع بجمال الطبيعة، واالستماع للموسيقى الكورية الخفيفة الجميلة  

.هذه كلها تفاعالت بعد المكالمة الهاتفية    

 مـاذا ستفعل؟

 بعد تلك المكالمة مباشرة أبدأ في التحضير لهذه الزيارة المباركة 

شياء األخر،، وبعد أيام أتوجه  للجزائر العاصمة وبالضب  لسفارة كوريا بالجزائر العاصمة ألجل التأشيرة، وبعد وبعض األ لوازم السفر  

إلى سيول  ولالتأشيرة وترتيب كل األمور،أسطر برنامج الزيارة واألماكن التي أود زيارتها إن شاء هللا، يوم الوص الحصول على  

 ول شئ أفعله التقي بأسرتي الثانية، وفي مقدمتهم األستاذة المحبوبة لؤلؤة بيه جونغ أوك، ثم اسلم وأ KBSأتوجه مباشرة  إلى مقر ال 

 ،وأقف وقفة احترام أمام قلب الثقافة العربية يسري صوابي المحترمالحاج  أعانقوبحرارة على عميد القسم العربي احمد بارك، ثم 

 ، وياريت أجد العزيزة منى ألشتري ألطلب منها قهوة كوريا ،وبعدها توصياته النافعة ثم انس  إلى  والكورية محمد أدم وأحيه بحرارة

 وفي مقدمتهم المتواصلة دوما نبيلة، ثم نأخذ صورة جماعية، وبعدها أطلع على برنامج الزيارة،  مباشرة أحي حوريات القسم العربي

 .من سيولأس وورلد راديو وتاريخ لقائي بالسيد المدير العام للكي بي 

 التي أتصورها في فصل الخريف بلون ذهبي تطبعه أوراق األشجار "سيول" أول جولة بكورية أتمنى أن تكون بالعاصمة الخالبة    

 الصفراء وبألوانها الخمسة المنفردة في كوريا، ألنني أدرك أن جولة في العاصمة سيول خالل فصل الخريف يطبعها المناخ اللطيف وتزينها 

 .والتي تجعل من ذلك منظر جميل  والحدائق ةخاصة بالقرب من حيوط القصور والكنائس واألديربالطرقات واألوراق المتساقطة تلك 

    ي المرتبةوتأتي فماليين نسمة  (88)من  نعم الزيارة تبدأ من مدينة سيول التي يحلم كل إنسان بزيارتها وهي مدينة كبيرة يسكنها أكثر    
فيها يمكنك أن تشاهد . وهي المدينة التي يمتزج فيها الماضي والحاضر بصورة رائعة مستوى العالم من حيث عدد السكان، العاشرة على

 يرجع  يالقصور الت كما تتألأل واجهات ناطحات السحاب بكل المعالم المعاصرة. على ماضي المدينة العظيم الشاهدة  المعالم  تلك

 التي الزالت تحتفظ بتراث . واآلثار التي ال تقدر بثمن، وكذلك المتاحف واألضرحةالماضية، والبوابات  العديد من القرون إلىتاريخها 

 .دبالتراث التاريخي لألمة  الكورية المحافظة على تقاليدها  وعادات  األجدا

 فيها أربعة قصور . افي والتعليميللجمهورية الكورية فحسب، بل مركزها السياسي واالقتصادي والثق اإلداريةسيول ليست العاصمة 

 هذه القصور رائعة الجمال . 2321العام  حتى 2931التي حكمت من العام « تشوه سون»عصر مملكة  إلىملكية يرجع تاريخها 

 جميلة، المعروفة بطبيعتها ال(الحديقة السرية)أو « بيون»، الى جانب «تشونغ ميو»والهندسة المعمارية، وبالقرب من احدها ضريح 

 تقع ضمن سور العاصمة القديمة لمملكة جو ( الداخلية)هذه الجبال  .أخرىجبال  أربعةانها مدينة محاطة بأربعة جبال، وفي داخل نطاقها 

 تتمتع بجمال خاص، ولكل منها طبيعته الساحرة ويوّفر كل منها فرصة لمشاهدة سيول من زاوية مختلفة ( الخارجية)والجبال . سون

 أتمنى .خصوصاً لمحبي تسلق الجبال  من هذه الجبال تتدفق عيون وينابيع كثيرة، كما تتوافر فيها أماكن متعددة للراحة. ائعةبصورة ر



 ، أن يتحقق الحلم الذي ظل يراودني ألكثر من عشرين سنة وازور هذه المدينة الجميلة سيول

 ومن . للفنون« هوام»الثقافي، وصالة « سيغ ونغ»ية التقليدية، ومركز أتمنى أن أزور المتحف القومي، والمركز القومي للفنون الكور

 للمدينة وذلك من خالل وقوفه على برج سيول ومنه  المناظر الرائعةفي قلب العاصمة، أتمنى أن أتمتع بمشاهدة « نام سان»أعلى جبل 

 للمدينة  دة المناظر الجميلةبمشاه لكي أتمتعفي قلب العاصمة، « نام سان»القرية أعلى جبل » أيضا أشاهد

 الزيارة مطلوبة لحديقة سيول الكبر،، سمعت الكثير عن المنتزه االولمبي،  وحديقة سيول المشهورة  الكبر،، وارغب في زيارة   المنتزه

  تفوتني الفرصة وتذوقالمنتزهات والكما أتمنى أن أقضي أوقات سعيدة ومريحة في هذه . االولمبي، وحديقة سيول الكبرى، ومنطقة الغابات

 الصحي وأنا متشوق كثير إلى طبق الكيميتشي .مع التزامي بالبساطة والتواضع.الكورية، سواء في مطعم قديم أو مطعم حديث المأكوالت

لحياة الشعبية كما أتمنى ولو لساعات قليلة زيارة القرية الشعبية الكورية، التي تقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة، بقصد التعرف على ا  

 .، والتي تضم المظاهر المختلفة لتفاصيل الحياة الكورية من الزمن الغابر2399 عامتلك القرية التي  تأسست في . الكورية القديمة

  مشاركة وال،واقضي بعض الوقت بالمالهي الليلية والمقاهي ذات المستويات الراقية، الحافلة بالنشاطات الثقافية  في سيولأتجول وبالليل .

 فرقة أي  لمث المشهورةالفرق الكورية  المدينة خاصة إذا كانت لبعضفي  إذا صادفت بعض السهرات الفنيةفي بعض النشاطات خاصة 

 .قضاء السهرة نعرج على بعض الباعة المتجولين  ، وبعد  ألوان، أو فرقة المثرثرون الحماسيون بي وون إي فور 9فتيات و9بينك 

 فخرة األمة م "تشانغ دوك "بدون شك وبدون تردد وبكل فرح وسرور أختم جولتي بسيول بزيارة قصر، لهداية التذكاريةلنشتري بعض ا

  "،أتمنى أن أتجول بقصر 2339من أهم المواقع  األثرية الجميلة التي ضمت للتراث العالمي اليونسكو منذ عام  الكورية وهو

 القصر رفقة  البعض من أعضاء القسم العربي خاصة األستاذ محمد ادم لكيي نأخذ فكرة عن ر،الملكي بالليل تحت ضوء القمتشانغ دوك 

 بتشييد قصر جديد في مكان مؤات، فتّم تأسيس  أمر يالذ عشرتم بناؤه بأمر من اإلمبراطور تايجيونغ في مطلع القرن الخامس  الذي

 .هندسة قصور الشرق األقصى المندمجة بتناغم أسلوبفي نموذج رائع من فتتجّلى  قصر بميزة خاصة  القصر بغية إنشاءمكتب لتشييد 

 افيا غير المنتظمة التي تمّيز مجموعة األبنية الرسمية والسكنية هذه في حديقة مكّيفة بدقة مع الطوبوغريتالءم مع  .في إطارها البيئي

 .هكتاراً  85الموقع الممتد على 

 :ثاني محطة هي مدينة أنتشون الجميلة
 في قلب شمال شرق آسيا ، وهي المنطقة التي تتطور بسرعة لتكون واحدة من بين أكبرالجميلة  الواقعة مدينة أنتشون  :المحطة الثانية

 مدينة أنتشون معروفة بمطارها الدولي، الذي يربط العالم بجمهورية ، ثالث مناطق تجارية في العالم إلى جانب أوروبا وأمريكا الشمالية

 ومع افتتاح مطار إنتشون الدولي، تحولت المدينة إلى مركز عالمي  .ا الجنوبية وقارة أسيا بالدرجة األولى والعالم أجمع بصفة عامة كوري

 حقيقي ،إذ هي أول منطقة كورية تنفتح على العالم الخارجي ، ومنذ نهاية عهد أسرة جوسون ، لعبت هذه المنطقة دورا رائدا في تحديث 

 البالد. تقع مدينة إنتشون في منطقة ساحلية قريبة من سيول عاصمة كوريا الجنوبية ، وتبلغ مساحة المدينة 35,688 كيلومتر مربع ، 

 ويبلغ عدد سكانها ,16 مليون نسمة ، وتعمل فيها أكثر من 9898 شركة، 

  لعبت هذه المنطقة دورا رائدا في تحديث البالد سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا

 وتعد إنتشون حاليا مركزا للتجارة الدولية والتصنيع وإنتشون ، وهي في الوقت نفسه ، مدينة تقوم بتحويل نفسها لتكون في المستقبل 

 .مدينة صديقة للبيئة

 1128ية لعام مدينة إنتشون الكورية تستضيف األلعاب اآلسيو، وإنتشون،هي البوابة إلى شمال شرق آسيا، وهي اآلن مدخل إلى العالم 

الفريد من نوعه في كوريا إذ يعتبره الكثيرون رمزا للتفوق اإلنشائي إن سمحت لي الظروف البد من زيارة  جسر انتشون الجديد   

شهور ، وهو الجسر األطول من نوعه في كوريا 8أعوام و  8تم افتتاح جسر انتشون الجديد بعد عمل متواصل استمر لمدة . الكوري  

ويعد افتتاح هذا الجسر الذي يعتبر من المعالم المهمة في كوريا ، بمثابة افتتاح عصر جديد في صناعة. ل جسر في العالموسادس أطو  

فبجانب حجمه الضخم يعد الجسر تجسيدا حيا آلخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في كوريا ، بحيث يمكن. اإلنشاء الكورية   

انتشون الجديد  سيمثل انطالقة جديدة وعهدا جديدا لصناعة اإلنشاءات في  جسر يمكن القول إن ،عجائب الدنيا الجديدةاعتبار الجسر من   

كيلومتر فوق بحر الغرب ويصل بين المدينة الدولية سونغ دو 12.8الجسر هو عبارة عن طريق بري طائر يمتد على مسافة . كوريا  

كيلومترا من الطريق البري العريض الذي يتكون من ستة طرق متوازية مما يجعل 25مساحة  ويغطي الجسر. ومطار إنتشون الدولي  

كما يتيح ارتفاع الجسر مرور سفن يزيد حجمها . سادس أكبر جسر من نوعه في العالم وخامس أطول جسر مصمم على نموذج الكيبل  

.عن مائة ألف طن  

lحيث صالة المغادرة وقتلا لساعات ألن المطار عادة ما يكون مزدحما بالمسافرين، البعض. شون الدوليإنت البد من الوقوف بمطار  
 

 .ليندمجوا لحظات مع ذلك الصوت ولو قليال يتوقفوالالمسافرين  تسمح لبعض

 يث تتاح ، ح 1118منطقة تجريب الثقافة الكورية التقليدية التي افتتحت في مطار إنتشون الدولي منذ عام  وال بدى من الوقوف عند

 للسائحين األجانب فرصة معايشة وتجريب الثقافة الكورية الحية من خالل المشاركة في صناعة المراوح التقليدية وغيرها من األشياء

 يتم أيضا تنظيم مناسبات فولكلورية أخرى مثل أوبرا الشخص الواحد التي تعرف باسم. الشعبية الفولكلورية مثل ورق الهانجي وغيره

ردود الفعل من السياح األجانب كانت مشجعة .الحضور للمنطقة السياحية الشعبية المخصصة في المطار ري ، ورقصة المراوح التبانسو
 على  محبوبا ومتعارفا عليه وسط السائحين األجانب ، ولذا يحرص الكثيرون البرنامج صار. قليديةالخواطر . وفوق التصور



 كثيرون منهم أكدوا عزمهم العودة مرة أخرى . الزوار تعكس مدى ترحيبهم وانبهارهم بتلك المناسباتوالمالحظات التي دونوها في دفاتر 

 حالة تزايد خالل السنوات الثالثة الماضية  خاصة السياح األجانب وجمهورية كوريا تدرك التزايد الذين زاروا كوريا السواح عددوقد تزايد 

 أكثرهم يحضرون من أجل اكتشاف القيمة الحقيقية العميقة للثقافة والتراث . شكال مختلفةوهم يأتون من مناطق متعددة وبأ.مستمر

 .الكوري األصيل

 .شرق البالد ،” كانغ وون ” بمقاطعة ” تشون شون“في مدينة ” نامي“تقع جزيرة جزيرة  نامي جزيرة الجنة واألحالم،  :المحطة الثالثة

وبعد هذا..ليس هناك زحام مروري  إذالجزيرة بركوب السيارة حوالي ساعة ونصف تقريبا  إلىويستغرق الوقت من العاصمة سيول   

 .ا لجزيرة يجد عالما جديدامن يزور،الوقت ستجدون عالما جديدا ومختلفا تماما عن المدينة سيول

 .جزيرة نامي  إلىتم الوصول دقائق على متن القارب ي 5الجزيرة يتطلب ركوب القارب ، وبعد مرور حوالي  إلىومن أجل الوصول 

المطاعم والفنادق والمعروضات الفنية وأماكن خاصة اللتقاط الصور  –وتوجد في جزيرة نامي أماكن كثيرة تستحق الزيارة   
 وأيضا أصبحت جزيرة نامي أكثر شهرة بعد اإلقبال الشديد من دول آسيا على المسلسل الدرامي الكوري المشهور..الفوتوغرافية 

 أتمنى أن أجد احد ممثل . يرولهذا زاد عدد الزوار بشكل كب. ، حيث كانت جزيرة نامي مكانا لتصوير هذا المسلسل ” أغاني الشتاء ” 

 من " مسلسل أغاني الشتاء ألخذ مع صورة تذكارية، أتمنى من كل قلبي زيارة جزيرة نامي التي صور فيها المسلسل الكوري الرائع

 جزيرة نامي  ألشاهد. الدرجات والعربات المنوعة التي تستوعب حتى ست أشخاص في عربة واحدة منى أن أركب كما أت"أغاني الشتاء

 .وبصورة رومانسيةكلها بسهولة 

 يمكن للزوار فيه التمتع باأللعاب البحرية مثل  وابتهاج ألنه فيها بجمال الطبيعة بكل فرح  اإلنسانتعد جزيرة نامي جنة أرضية يستمتع 

 ،كوب القوارب ألن الجزيرة محاطة بالبحر بالطبعر

 ، وتدور قصة ” أغاني الشتاء ” وخالل انتظار القارب تغمر أنغام موسيقية جميلة جزيرة نامي وكانت هي األغنية التصويرية لمسلسل 

 إليهايشتاق ..  األولة مثل الحب جزيرة لها جاذبي ألنهاولعل جزيرة نامي اختيرت لتصوير هذا المسلسل .. المسلسل حول الحب األول 

 .. وتصبح ذكريات جميلة ال تنسى..وتعطي الناس مشاعر الرومانسية الطبيعية .. الناس 

 .فصول أربعة، شواطئ رائعة، جبال وأنهار، معابد بوذية، قصور ملكية، تماثيل منحوتة، مواقع تاريخية، حصون وقرى شعبية

 نمواً كبيراً خالل العقدين الماضيين،  تنموا وجعلتها صناعة السياحة لحكومة الكورية التي سهرت على وكل هذا وبالدرجة األولى  يعود ل 

 ما أ سفر عن تطوير المنشآت السياحية إنعاشهاوقد أسهم موقعها المتميز في . كنتيجة طبيعية لنمو كوريا الجنوبية االقتصادي السريع

 .والخدمات وأماكن لعب الغولف والحدائق العامة والمتاحف والكازينوهات كالفنادق والنقل البّري والبحري الجوي،

 تعطي الذي يعد الناجحة التي استطاعت أن"من أغاني الشتاء" لمسلسل الفضل أيضا يرجع  الحديث عن جزيرة نامي استطيع القول أن خالصة

تعرف العالم على جمال كوريا ومناظرها" لسل أغاني الشتاءمس" صور جميلة عن كوريا، ومن خالل تلك المناظر الخالبة التي تم تصور  

 الخالبة الرائعة والجميلة، خاصة في فصل الشتاء الذي اشد كل من شاهد المسلسل أن يتابع كل حلقاته  حتى يتعرف أكثر على كورية 

إلى تضاعف عدد اإلحصائياتتشير .يهبصفة خاصة ومن خالل ذلك يرى جمال كوريا الجنوبية بأم عينجزيرة نامي بصفة عامة، وعلى   

مالين شخص خالل السنوات التي أعقبت ظهور  3، حيث زار جزيرة نامي "أغاني الشتاء"السياح  بعشرات المرات بعد عرض مسلسل   

" جون سانغ"ثالنوالدور الذي قاما به المم.المسلسل، وقد أكد مخرج المسلسل أن مشاهدة تلك القبلة األولى هو مشاهد تأثر على اإلطالق  

 .هو االخرى كان له الدور األكبر" ويوجين

 المساجد اإلسالمية في كوريا والتي تشرف على إيتايوان مركز المساجد في وسط سيئول  منطقة: المكان الرابع الذي اتمنى زيارته

ةولزيار.جد في ارتفاع مستمر في كل عاممسلم يعيشون في كوريا ،وعدد زوار المس 211111ويتوافد عليها ألداء الصالة ما يقرب من   

ورفقة الحاج يسري صوابي  نتوجه في زيارة خفيفة إلى  منطقة إيتايوان في اليوم األخير بعد األذن من األستاذة لؤلؤة بيه جونغ أوك  

ته الذي كتب لي زيارةمسجد سيول المركزي بالبأس العربي  ألصلي ركعتين تحية لهذا المسجد الكبير ، وركعتين شكر هلل عزت قدر  

إن كان.كوريا الجنوبية أرض الصباح الهادئ وكتب لي أن التقى بأسرتي الثانية، أسرة القسم العربي بلكي بي أس وورلد راديو من سيول  

تذكارية أمام  ، بعد أن نأخذ صورةالحالل اإلسالميكان لدينا الوقت نتناول وجبة فطور خفيفة  بالقرب من المسجد ونتذوق الطعام الكوري   

الفن المعمار القديم  في كوريا  وعن حرية الدين والمعتقد في كوريابلنتمتع  ميونخ دونغ ةكاتدرائيمسجد سيول ، نعرج  على دير   

 الجنوبية، وال بدى من زيارة خاصة  للكنيسة الكبرى في سيول ألتعرف على زخرفتها وتاريخ بناؤها  وكيف يتعايش فيها ابناء العالم 

 أجمع ، ثم نتوجه إلى مركز سيول للتراث الثقافي الغير ملموس
 ساعة بالطائرة بين كورية والجزائر عن طريق بعض المطارات األوروبية أتصور أنني أكون في 28رغم  عناء السفر    الذي يستمر أكثر  من     

 بأسرتي الثانية أسرة القسم العربي، والسيد المدير العام لراديو السعادة   عندما تطأ قدمي أرض كوريا، وتزيد فرحتي أكثر عندما التقي 

من الكي بي أس وورلد ريديو من سيول  ةكوريا الدولي، وأراجع السنوات األربعة وعشرين التي قضيتها في االستماع  للبرامج العربي
 تمر والتي لم 

 (((ليلتين وثالثة أيام في سيول)))                                                ،دون االستفادة منها

 وبدون شك  لو منحت فرصة لزيارة كوريا هذا الخريف، سوف أكون سعيد جدا ألنني أتخيل أنني أجد من ينتظرني بالمطار، ورفقته      

 تالتصميماالمصممة بأحدث أشياء  كثيرة،منها الطرق المزدوجة  شاهدتإلى الفندق  من المطار ،وأثناء توجهنافاخر لفندقتوجهنا 



الفاخرة والمطاعم المشهورة، وبعد القرابة  الشاهقة والقصور ونشاهد العمارات نمر ةوالشاحنات الكبير والممتلئ بالسيارات الفاخرة
 ساعة ونصف 

 عن الرقم وجدته  نصل للفندق أن يتم تسجيلي بتقديم األوراق المطلوبة، وحصولي على مفتاح الغرفة توجهت للمصعد السريع وبحث

بسرعة فتحت الغرفة  بالبطاقة اليكترونية، ركنت على طرف السرير  وأن أحسن بالراحة والفرحة، حمدت هللا مرات ومرات، لقيت نظرة 

  جمال الغرفة، سريعة على

 لدي الوقت لتشغيل جهازاألدوات  خاصة جهاز التليفزيون المصفح  المكتوب على جانبه سامسونغ، لم يكن  وجمال االفرشة، وجمال 

 ، دخلت الحمام  وأنا أشكر هللا على هذه النعمة قاستحم بسرعة ألن  مرافقي  ينتظروني بقاعة االنتظار بالفند، بل فضلت نالتليفزيو

لىوانأ اسكب الماء  على كامل جسمي ، ثم أبدلت مالبسي، وتوجهت إلى مرافقي الذي عرض على البرنامج وأول شئ هو التوجه  إ  

 المطاعم ألن الساعة تقترب من الواحدة بعد منتصف النهار،  وصلنا مطعم كوري متطور خاص بالشخصيات الكبيرة عندما جاء القرصون 

 الكيميتشي، قالي اليوجد مطعم بكورية خالي من أكلة الكيميتشي  ، لم أقرأ قائمة الطعام، بل سألت مرافقي هل في هذا المطعمبقائمةالطعام

 أنني أصبحت نشيط  وابتعد عن النعاس كليا، بعد تناول  ي، وشعرت بعد تناول طبق الكمي تشمن طعام رغم حرارته إال أنه لذيذ حقا وياله

 دقيقة وصلنا القصر وبدأنا نتجول من ركن إلى أخر  11بعد أكثر من " قصر تشانغ دوك"بعض المشروبات، طلبت من مرافقي زيارة

 لموجودة بالقصر، ولم ننتبه للوقت، حتى أدركنا أنني في ساعات الليل، رغم أنني لست بجائع اال أن مرافقيونسأل عن بعض األشياء ا

 ألح علي أن نتعشى توجهنا إلى مطعم كوري  قريب من القصر وياله من مطعم ويالها من أطباق شهية، سألني مرافقي ماذا تأكل سكت

 ضحك وقال لي أنك" البييمباب"لكيميشي، سمعت عنه عن طريق راديو كوريا هو طبقسمعت أن أحسن طبق بعد ا قليال، ثم قلت له 

 .تعرف بعض األطباق الكورية اللذيذة، وبحقيقة كان طبق لذيذ ، ورغم أنني أحسن وكأنني شبعان تناولت ذلك الطبق بكاملة 

 دة إلى الفندق، من كثر العياء لم اخلع مالبسي ونمتبعد العشاء تجولنا في العاصمة سيول، وبدأت أحس بالتعب طلبت من مرافقي العو

 نوم عميق، ولم  استيقظ حتى سمعت الهاتف يرن ويرن  وعندما تناولت السماعة وإذا بمرافقي يقول لي انهض ياأستاذ الساعة التاسعة

 يلة األولى، ثم توجهنا للمطعم أيناستيقضت وأخذت حمام خفيف  ثم توجهت للقاعة أين وجدت رفيقي يبتسم  ويسألني كيف نمت تلك الل

 وبعد أن طفنا بهذه الحديقة في أكثر من أربعة ساعات،  حديقة سيول الكبرى إلىتناولنا مع فطور الصباح، ثم ركبنا الحافلة وتوجهنا 

 بعد الظهر .توجهنا إلى مطعم  تناولنا وجبة خفيفة ألن فطور الصباح كان بمثابة وجبة كاملة لنهار كامل

 سيول مركز التراثالتذكارية، ثم توجهنا إلى أحد المعالم التاريخية في  تسوقنا واشترينا بعض األشياء لجهنا إلى السوق الكبيرة بسيوتو

 تابعنا  بعض المسرحيات واألغاني الكورية الجميلة، أينثم وقفنا لدقائق بكنسية سيول الكبرى،ثم تناولنا العشاء، وتوجهنا ألحد المسارح 

.ساعة متأخر من الليل عدنا للفندق وفي  

صباح اليوم الثالث واألخير أستيقضت مبكرا وتوجهت للمطعم تناولت فطور الصباح وانتظرت مرافقي جاء وهو يبتسم ويقول لي هذا   

مركزي  ومباشرةمنطقة إيتايوان  لنزور مسجد سيول ال  الى استيقضت مبكرا، تناول بعض المشروبات الخفيفة، ثم طلبت منه أن نتوجه  

 أوقفنا سيارة أجرى أخذتنا إلى مسجد سيول المركزي، وفي وقت قصير وصلنا ثم دخلت المسجد وبعد صالة ركعتين تحية لهذا المسجد

 الكبير والجميل ، جاءني إمام المسجد ألنه الحظ أنني ارتدي اللباس العربي الجزائري، وعندما سألني من أي بلد أنت  قلت له من

 رحب بي بحرارة وعاد عانقني  وقال لي أهال بك في بلدك الثاني كوريا، ثم إعطاني بعض المعلومات عن حقوق المسلمينائر، الجز

 جميلة شعب طيب أكالت شهية تقدم مذهل، وأن زيارة ثالثة أيام ضعن كوريا، أجبته باختصار أر يفي كوريا ، ثم سألني عن انطباعات

أعود لكوريا مرة ثانية  بالدعوة لكي وطلبت منه أن يتوجه هلل عزت قدرته "أو حديقة سيول" انغ دوكقصر تش" التكفي حتى لزيارة
على األقل، لعله تكون عيون السماء مفتوحة  والدعوة مستجابة، وأعود وفي أقرب وقت لجمهورية كوريا الجنوبية   يوما 28ولمدة  

كيونجبو كونج،  جول في سوق كيونغ دونغ وقصرتالبة، وأزور مدينة بوسان، وأالخ ذات المناظر الجميلة وخاللها أزور جزيرة نامي   

تحياتي وسالم   لجمهورية كوريا والشعب الكوري الصديق.  ، وأتذوق األطعمة الكورية  العديدة والمتعددةوزيارة شيجو  

 وباهلل التوفيق
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