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، على أال ، أو تسجيل صوتي أو ويب تون أو رسمةفيديو من يسمح للمشتركين إرفاق مقاالتهم بأحد الوسائل المساعدة التالية   ※ 

فيلم الفيديو أو التسجيل عند إعداد  سردال رسال النص المستخدم فييزيد فيلم الفيديو أو التسجيل الصوتي عن دقيقتين، كما يرجى إ

.الصوتي   

 

 

ستطاعواإن مبدعينها أفيكفي ,حالم في كل شئ ألرض اأبالنسبة لي هي  كوريا نولكن أل, ليس مجرد عنوان بداية رحلتي الى كوريا  

كورياطالع على تاريخ إلجعلني محبة ليتقديم حضارتهم بشكل  تمكنوا منوهذا يحسب لهم ولبلدهم كما تقديمها بشكل الئق و جذاب   

  الذيالتاريخ الكوري برز الشخصيات في أومن ,الحضارة الفرعونية ربية بسبب ولعي بغ ةحضارأن تجذبني السهل ليس باألمروهذا 

صر على خلق لغة تعبر عن الهوية أالذي اعتبره جزء اليتجزء من النجاح الحالي للجمهورية الكورية هو الملك العظيم سيجونج   

   . سسو الحضارة والتاريخ لكورياأهم من أبدا من أالكورية  وهذا ما يجعله  دائما و

شون الدولي الذي قرأت عنه حين سؤل في المسابقة تأشاهده بمجرد وصولي هو مطار انول مكان سأالتاكيد فبدأ رحلتي تن سوف ألا  

بوجوده هو المسجد  تردت زيارته عندما علمأول مكان أما أ, ط العديد من الصور الرائعةألتقو يوما مشاهدتهالفصلية عنه وتمنيت   

  .ن شاء هللاإصلي فيه أن أود كما أ يوجد تجمع للمسلمين هناك حيث يتايوانإبالتحديد في شارع بالعاصمة الكورية سيول و الواقع 

العديد من  ألتقطريد زيارة برج سيول الذي يعد رمزا لعاصمة كوريا الجنوبية فمكانته من مكانة برج القاهرة في مصر و سأ بعد ذلك  

  يوماالمتمنين زيارتها وصدقائي محبين كوريا أللي والهدايا نظرا لوجود متجرالهدايا التذكارية هناك  أشتري الصور التذكارية و

مطاعميضا أعلى كوريا بل يوفر أستمتاع بالمنظر الرائع من إلنه ال يوفر فقط اأالرائع في هذا البرج و,لحثهم على تحقيق هذا الحلم  

  المفضلة لدي  طباق الكورية جرب به بعض األأن أريد أو خاصة المطعم الدوار الذي  ,و المقاهي التي تقدم الوجبات الخفيفةعدة 

تعلقي بالطعام الكوري ف ؛روع من هذه الوجبةأرز مع الكيمتشي الحار وال ألالبول جوكي و الكيمباب و الدجاج الحارو اخيرا ا: مثل   

متقاربة وتناول الطعام الكوري و خاصة الكيمباب و البول جوكي على فترات أصبحت حينئذ أول لحظة تناولته فيها وأ منذتجلى     

ول مرة تذوقته فيها و ذلك أمامي في أستطع تناول الكمية التي كانت أما حكايتي مع الكيمتشي مختلفة فلم أ, مولعة بهذا الطعام صرت  

حببته أفالطعام الكوري صحي و لذيذ , ستمعت به للغايةأرز وألمزجه مع اأصبحت أرز و لكن بعد ذلك أه وحده بدون تناولتني ألن  

بعد هذه الوجبة المانع لدي في تناول , حساس مختلفإلتمنى تناوله في كوريا بالتاكيد سيكون اأو  ,ختالفه عن الطعام المصريإ رغم  

. خضر بعد الطعامألستحي كوبا من الشاي اأن أو ذلك نظرا لعادتي  كوب من الشاي الساخن  

و الحضارة الكورية  بروح التراث الكوري و االستمتاع بعبق التاريخ سيجونج و التمتعالعظيم أعتقد أن لدي وقت لزيارة قصر الملك   

العظيم سيجونغ و غيرها من ميرة جاميونغ و الملك جوهرة في القصر و األ: المسلسالت التاريخية مثل التي بدأ إعجابي بها من خالل   

  . الكوريخ والحضارة و التراث المليئة بالمعلومات القيمة والشيقة عن التاريالدراما التاريخية الممتعة 

  وهم يؤدونجيل الفتيات و كارا , إم بالك, توبي إم , سوبر جونيور : األن أتمنى حضور حفلة غنائية لرؤية فرقي المفضلة مثل و

  رؤية الفرق الكورية و , ملئ بمشاهدات لبعض معالم مدينة سيول الساحرة  ات المختلفة الحماسية التي تعيد النشاط بعد يوماألغني

    خاصة إذا كان هذا الدعم من غير الكوريين ,واحدة من المعجبين المشجعين والداعمين لهم شعر أننيأأدائهم لألغاني سيجعلني 

؛ فلعلهم يوما يصلون للعالمية وأعتقد أنهم يستحقون   نفسهم فإن هذا له مدلول قوي على وجود محبين لهم و لفنهم من خارج وطنهمأ  

النجوم ليتمكنوا من أداء وتنمية مهارات عدة كالتمثيل والغناء والتلحين و كتابة   ذلك بجدارة نظرا لما يبذل من مجهود في إعداد  

لي الفرصة لحضور وظة للغاية إذا أتيحتكما أني سأكون محظ,يضا أحيان وهذا لكل الفرق الغنائية و الممثلين ألغاني في بعض ااأل  

ولكن الذي أود حقا مقابلته و التحدث معه هو ,يوم لقاء بالمعجبين أثناء إقامتي سواء كان هذا اللقاء مع الممثلين أو مع الفرق الغنائية    

الفنانة و,ة جيدة ألعماله الممثل والمطرب جانج كون سوك؛ فهو فناني المفضل فهو متعدد المهارات والمواهب كما أني متابع  

كما أن صوتها في الغناء قريب من صوتي وهذا ربما حدث لسماعي ,دوار الفنية ألإني معجبة بطريقتها في تمثيل ابارك شين هي ف  

.كثيرا ألغنياتها محاولة غنائها ؛لذلك أيضا اتمنى أن يكون بوسعي حضور لقاء معجبين لها   

لعشقي الشديد بمنظر الشروق وخصوصا على الشواطئ لذلك اتمنى رؤيته على شاطئ نهر الهان المار  نظرابينما في اليوم الثاني و   

جتماع مشهد الشروق وجمال المياه وكل هذا في كوريا إلحظات في أرض أحالمي؛ فإن المن اجمل  هذه اللحظة ستكونبمدينة سيول   

كريات الرائعة في هذا المكان الرائع ذأتمنى عمل العديد من الا س،كم" احبك كوريا"على صوت أسأقول بال شئ أفضل من هذا و  

ثم ,نسى ممارسة رياضة الركض ولما ال فالشاطئ محاط بالمتنزهات الموفرة لمسارات للركضو لن أ,متمنية العودة له مرة أخرى   

أتمنى  ولصباح الذي لطالما إنتظرت أن أحياه جمل هذا اأما , حدى المطاعم القريبةإمن الشاطئ في سأتناول وجبة اإلفطارعلى مقربة   

  أود أن ألتقطلكن أظن أن علي الذهاب للقيام بدوري كبطلة في مسلسل أغاني الشتاء؛ لذلك سأتجه إلى جزيرة مامي أال يمضي أبدا، و 

ثلج ألتكمن من عمل تمثال من  أتمنى تساقط ال, التذكارية بجانب تمثالي أبطال المسلسل كانغ جون سانغ و يوجين العديد من الصور  

ن اليمكنني وصف مدى حبي لهذا المسلسل لقد شاهدته عدة مرات و الزلت ألبجانبه أشعر بالحماس الشديد من االثلج و أتصور   

  فهو يعد من أهم المسلسالت التي أرثت حب الدراما والفن الكوري في قلوب العديد من المصريين بمختلفتمتع و أشاهده بكل حب 

هتمام شديد ومنذ ذلك إذكر عندما كان يذاع في التلفزيون المصري كل عائلتي واقاربي في المنزل ينتظرونه ويتابعونه بأعمارهم إنني أ  

هتمام باللغة الكورية إلبصفة مستمرة وبالتالي ا ة لهمتابع تنا واحدة منهم وأصبحأو, كثيريينالفن الكوري محط انظار الالحين أصبح   

أن أتكمن من تمنى أن اللغة الكورية بمقر السفارة في القاهرة وألدرس اأنني أيبعث في نفسي السعادة والمتعة حيث ها صار أمرا وتعلم  

.عندنا يأتون لزيارة مصر أو عندما أأتي لزيارة كوريا لشعب الكوريا أفراد هناك أي عائق في التواصل معإتقانها لكي ال يكون   

تمكن من التسوق خالله أنه يظل مفتوحا لمدة طويلة من الليل لذلك سأسوق نام داي مون أقدم أسواق كوريا كما ن سأذهب إلى ألأما ا  



   حيثحذية والحقائب كما أتمنى توافر متاجر لبيع العطور و أدوات التجميلية ؛ ألني مغرمة باوشراء بعض المالبس والسلع الجلدية أل

كما , لتجميل الكورية التي قمت بتجربة منتجات بعضها مثل شركة إتيد هاوس التي أعتدت عليها دوات ايوجد العديد من الشركات أل  

   ون سيرحب نالذيأهالي كوريا ولكن أيضا المتعة ستتمثل في وجودي مع عدد كبير من  فقط على الشراءأن المتعة لن تقتصر

    ونكون في قمة السعادة بمجرد اللقاء بهم و نظرا لقرب الثقافةفي مصر نرحب بهم  الكوريينبوجودي كما هو الحال عندما نقابل 

.الكورية من الثقافة الشرقية و لمحبة الكوريين المقيمين بمصر للمصريين فأظن أن شعور الحب والتقارب متبادل بين الشعبين   

   ؛ ة المزيد من النجاح والتألقعمتمنية لإلذا هاألقدم الشكر لكل العاملين علي مبنى كي بي إس إلى أذهب خير أريد أناأل في يوميأما 

وإهدائهم بعض الهدايا التذكارية المصرية  لقاء أميرة و فرح ودأ كما, بالفن الكوريلسماحهم لنا بالتعبير عن إعجابنا وحبنا الشديد    

أحالمي عائدة إلى  أرضغادر حيث أني سأ يبة سفريقوبعد ذلك على الذهاب لمحل إقامتي ألجهز ح, وإلتقاط بعص الصور معا  

 وطني و معى كل الذكريات التي ستظل خالدة في ذهني طوال حياتي القادمة وسأعمل جاهدة على العودة مرة أخرى ولكن للسياحة

سماء فلم أذهب إلى مدينة األلعاب التي ظهرت في مسلسل سلما لل ألرى مالم يتثنى لي رؤيته في سيولو التنزه لفترة أطول بالتأكيد   

لم أذهب لغرف الساونا المنتشرة و أيضا,ريد الذهاب للتمتع باأللعاب و التزلج كما فعل أبطال المسلسل أفمنذ أن شاهدت هذا المسلسل    

؛ فهذا العمق في هذه المدينة الساحرة ليال و المدهشة في سيول ؛إنها حقا مدينة عظيمة تضم عبق الحضارة و تقدم وإزدهار الحاضر  

  القادمة لذلك أتمنى في المرة ؛ ةلي جمال كوريا ال يمكن التعرف عليه في أيام قليلاو بالت,ا بل لكل فصل من السنة سحره األخاذنهار

  الرائعة أيضا جزية دوكدو, جزيرة جيجوالتي ظهرت في عدة أعمل درامية كأوتار القلوب : أن تكون رحلتي إلى جزر كوريا مثل

  .بكوريا  الفنية المسماه لتكمل جمال القطعة منهابكل ما لديها إلستعادتها فهي بالتأكيد تستحق أن تكون جزءا  التي دافعت عنها كوريا

. وإستعدي للقاء فتاه مصرية أحبتك سآتي إليكي قريبا يا أرض أحالمي فكوني في إنتظاري  

 


