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وا       ذآاءهم وحكمهم الكثيرة، عبر تاريخهم الممتد إلى خمسة آالف سنة، حتى حقق
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ورة في              ة المغم وادر الحقيقي في هذا الكتاب، تم تحرير بعض القصص والن

 .ثنايا التاريخ، لكنها شاعت بين الكوريين
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و؟       " ي آوغوري شهور ف ام م ا رس و حق را     "،  "أه ول متنك سوال يتج أليس آ
ام؟ ى                    "،  "بالرس ى اآلن عل رأ إل م يتج تى ل زور ح ام م ه رس ك أن ن دون ش وم
 ."الرسم

شة                اول ري ستطع أن يتن م ي تراءات، ل ذه االف إذ أن  .  رغم أن دامجينغ سمع ه
ى مضض                          تي رسمها عل ه أن الرسوم ال دا ل ه، وب ى بال خواطر شتى تواردت إل
الفتراء الراهبين لن تكون رسوما سليمة، وحتى إذا أآمل رسمها، فمن يقدرونها،  

 حين عرفوا أنها بقلم فنان محروم من بلده يا ترى؟
ال    د وق : في غضون ذلك، أسرع إليه في أحد األيام، رئيس الرهبان في المعب

د وولجي مون                 ! يا له من أمر سار" ادة القائ و بقي سيدي، قد قطع جيش آوغوري
 ".دوك رؤوس ماليين الغزاة األجانب آلهم

 ".أ هذا حقا، يا رئيس الرهبان؟: "هب دامجينغ واقفا من رقد فاتر، وسأل
. حين تأآد من صدق قوله، غمره السرور والبهجة حتى لم يعرف ماذا يفعل   

ة، وأخرج                    صافي وسط الغاب اء ال ة في الم وفي اليوم التالي، غسل جسمه بنظاف
 .مواد الصبغ والريشة، وبدأ برسم الجداريات

امر،              الفرح الغ ه ب لخبر انتصار الوطن على الجيش المعادي الكبير، مأل قلب
اح الكرآي             شة آجن وفاضت من نفسه قوة ونشاط حتى طارت يده الممسكة بالري

 .على جدار المبنى
ي                    د ف ى حيطان المعب ة عل سحرية الرائع داريات ال ك، رسمت الج ى ذل وعل

 .لمحة البصر
ن                 ير م دد آب ع ع تى اجتم داريات، ح م الج اء رس بر النته شر الخ ا إن انت م
سهم     الكوا أنف الرهبان البوذيين واليابانيين اآلخرين إلى المعبد، حين رأوها، لم يتم

 :من شدة دهشتهم وإعجابهم، حتى قالوا

٤ 

 
 لوحة الرسم المشهور بقلم دامجينغ

 
و           ي آوغوري شهورا ف اما م غ رس ان دامجين ة   (آ ا القديم م آوري ا )  اس وتقني

 . ماهرا أيضا، علم اليابانيين تقانة صنع الحبر األسود والورق
حدثت هذه القصة حين رسم دامجينغ جداريات المبنى الرئيسي التي صارت  

 .معروفة بالتحفة العالمية في معبد هوريو البوذي في اليابان
ن الرسم                 انيين ف م الياب د، ليعل ذا البل تلبية لدعوة اليابان، سافر دامجينغ إلى ه

 .وطريقة صنع واستعمال مادة التلوين
م                   ه أن يرس وا من انيون، وطلب ون الياب ون البوذي وم، زاره الراهب ذات ي

 .جداريات المبنى الرئيسي لمعبد هوريو الذي بنوه حديثا
ان  . وافق دامجينغ على طلبهم وذهب إلى المعبد توا وأعد عدة للرسم ولكن آ

د سمع        .  من الغريب أنه لم يبدأ بالرسم حتى بعد مضي شهر وشهرين    ه ق ك ألن ذل
ه                      ى وطن زاة األجانب انقضوا عل ن الغ أن ماليي أثناء استعداده للرسم خبرا يفيد ب

ذه                   .  آوغوريو و أن تصد ه ستطيع آوغوري سه هل ت فاشتد الهم به متسائال في نف
ن                      ا الذي اء أمتن م أعظم تعاسة أبن م تصدها، آ و ل ة الضخمة؟ ول وات العدواني الق

النشغال باله دائما في ذلك، لم يستطع الرسم وصنع     .  سيداسون تحت أقدام الغزاة
ده الممسكة            اء ي مواد الصبغ أيضا آما ينبغي، وحتى إذا حاول الرسم، شعر بإعي

 .بالريشة
هكذا بما أنه أمضى عدة أشهر، مستغرقا بوحده في الغم والكدر، فازداد عدد  
ده،                         دور في خل ا ي ون م ذين ال يعرف انيين ال راهبين الياب ن ال المتشككين به من بي

 :حتى تساءلوا في أنفسهم
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ام    ي ع دود               ٢٩٣ف ازوا ح ضا، اجت ن أي ك الحي ن ذل وام م ة أع ل ثالث أي قب
آوغوريو، فانطلق الملك بونغسانغ مباشرة بقيادة الجيش إلى بلدة سين المسورة،     

ريم          دة آوآ ى بل . لطردهم، لكنه تعرض لهجوم األعداء المتفوقين، حتى تراجع إل
ثر من                  ادة أآ دة سين المسورة بقي ي بل في هذا الوقت الحرج، استقبله آونوزا وال

فارس، ووّجه هجوما معاآسا إلى األعداء، حتى استطاع الملك أن يتخلص      ٥٠٠
 .من األزمة، ويصد اعتداء األعداء

ك                  بر المل ة نبش ق ترفوا جريم ام، واق ل أي داء قب هؤالء األعداء أعادوا االعت
 . السابق سوتشون

بر سقطوا                ولكن األضرار األآبر لم تقع لحسن الحظ، ألن بعض نباشي الق
ى آذان                     اني إل وش صوت األغ بر المنب ن الق ى م بب، وترام ن دون س ا م أموات

 .األعداء، حتى ولوا هاربين خوفا من وجود العفاريت
ت                تى آان دود، ح اطق الح ي من يرون اضطرابا ف داء يث ا أن األع ذا، بم هك

 .آوغوريو مقلقة بها
ى           : "حث الملك رعاياه على تقديم اقتراح قائال ا هو سبيل إل تفضلوا قولوا م

 ." صد غزو األعداء
ة الحدود، لكن             ى منطق ساآر عل اقترح أحد الرعايا بوضع عدد أآبر من الع
ي                      ا يعن ساآر إليه ن الع بر م دد األآ ال الع ائال إن إرس ضه ق ر رف ة اآلخ الرعي

ة          ا في األزم ا يوقعه د، مم د     .  إضعاف الدفاع عن العاصمة وداخل البل م إن تجني ث
سوء المحاصيل         اني مجاعة ل عدد أآبر من العساآر غير مناسب، ألن الشعب يع

 .في تلك األعوام، وصارت أموال الدولة أيضا في حالة النضوب
 إذن، أليس لدينا سبيل لصد غزو األعداء؟ -

 .سأل الملك هكذا بلهجة الحسرة، ملتفتا إلى عديد من رعاياه
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دنيا     " ي ال دة ف داريات فري ذه الج احرة        .  ه غ س ام دامجين ارة الرس ا إن مه حق
 ."جدا

 :لكن دامجينغ قال لهم
ى سحر                         " ود إل ك ال يع إن الفضل في ذل ة، ف إذا آانت هذه الجداريات رائع

و           روح آوغوري شربة ب ا مت ل إلنه مي، ب ارة رس ذه       .  مه وا أن ه م أن تعرف عليك
ون      الجداريات قد تم إآمالها بذآاء وبسالة وصالبة أهالي آوغوريو الذين ال يعرف

 ."استسالما حتى أمام أي عدو آبير وعات
ان،        نز وفخر للياب آانت جداريات المبنى الرئيسي في معبد هوريو تعتبر آك

ى            ١٩٤٨لكنها احترقت مع األسف في عام  ا إل ا دون انتقاله ر له ق أث ، حتى لم يب
 .األجيال القادمة

 
 

 بتنصيب موظف حكيم واحد
 

شانغ جو ري                            ا ت شغل فيه ان ي تي آ ك في خريف أحد األعوام، ال حدث ذل
اه       .  منصب آبير الوزراء في آوغوريو ذات مرة، دعا الملك بونغسانغ عدة رعاي

 :إلى بالطه الملكي، وقال لهم
ا                " ا دائم ا يقلقن ى حدودنا، مم اذا نعمل    .  آثيرا ما يعتدي األعداء العتاة عل فم

 " بهم في رأيكم؟
 .وطلب الملك منهم أن يقدموا اقتراحات مناسبة لحل المشكلة

و                       ائمون في حدود غرب شمالي آوغوري ان األعداء الق ن، آ ك الحي في ذل
 .يعتدون مرارا عليها، ويقتلون أهاليها ويسلبون ثرواتهم
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 .تذآره الملك أيضا لتوه، دون أن ينسى ما حدث في ذلك الحين
دود،                          - ة الح ن منطق دفاع ع ة ال ه مهم دت إلي والي، إذا عه ا م ل، ي أج

ن يكون دواعي                    ذآاء والجرأة، حتى ل ه من ال ا لدي وساعدته، فإنه سيظهر آل م
 .القلق على هذا األمر

وافق عليه الرعايا اآلخرون أيضا، حتى عين الملك آونوزا آوالي بلدة سين    
 .المسورة، وأسند إليه مهمة صد غزو األعداء األجانب

ين                    دة س كان بل ن رآه س سمعة، وحي م ال ارا وعظي وزا وق ان آون أصال، آ
دتهم،                       ي بل ذ صار وال ة، ويوطد دفاعات الحدود، من دة بحكم يمارس شؤون البل

 .راحوا يتبعونه، ولم يجرؤ األعداء على غزو الحدود، خوفا منه
ن           ار الموظفي شانغ زو ري آب هكذا، زال قلق البلد منذ تعيينه، حتى أشاد بـ ت

 .والشعب
 
 

 بعد التظاهر بضعف القوى
 

و       وم الصيف من        .  آان بو بون نو قائدا عسكريا مشهورا في آوغوري في ي
ادة                       ه الق ك إلي ا المل رش، دع ى الع و عل ك يوري الء المل د اعت وام، بع د األع أح

 .العسكريين بما فيهم بو بون نو، وقال لهم بلهجة القلق
صنهم                     - ى ح اد عل ا، باالعتم صلح معن ى ال ارجي عل دو الخ ق الع ال يواف

ا في                      وا م إنهم يخرجون لينهب م، ف الطبيعي المنيع، وإذا صار الوضع صالحا له
ذا  .  أرضنا، وإذا صار الوضع غير صالح لهم، فإنهم يقبعون في حصنهم المنيع    ه

 بماذا في رأيكم نضع حدا لهذا األمر؟. هو موضع قلق بلدنا
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 :حينذاك، تقدم آبير الوزراء تشانغ جو ري بخطوة إلى األمام وقال 
 .لدّي فكرة، يا صاحب جاللة الملك  -
 قل لي ما هي فكرتك؟  -
أرى في ظروف عدم إمكانيتنا من إرسال المزيد من العساآر إلى منطقة      - 

دينا سبيل آخر لحل المشكلة             الحدود، وال تجنيد المزيد منهم، لوضع البلد، ليس ل
 .إال اختيار رجل قدير وتعيينه آوالي منطقة الحدود

 ! ...تعيين رجل قدير؟ -
 .أصيب الرعايا بالحيرة، حتى ألقوا نظراتهم إلى تشانغ جو ري

 : سأله الملك أيضا آما لو أنه ال يفهم آالمه
 آيف يمكن تسوية أزمة البلد، بمجرد تعيين رجل واحد؟ -

 :رد عليه تشانغ جو ري بقوله المقنع
ار                   - ل اختي بة أوال وقب ار عارضة مناس ت، يجب اختي قف البي لوضع س
م   .  الروافد وبالمثل، ال يمكن آسب النصر دون قائد قدير يقود العساآر، حتى إذا ت

ار رجل جريء         .  تجنيدهم بأعداد آبيرة فإن أول ما يجب علينا أن نعمله هو اختي
 .وقدير على الدفاع عن الحدود وتعيينه

 !الحق معك -
 .وافق الملك هكذا على قوله، وأومأ الرعايا أيضا برؤوسهم باإليجاب

 من هو إذن رجل مناسب في رأيك؟ -
 . سأله الملك هكذا، وعندئذ، أجاب تشانغ جو ري توا

 .أرى أن آونوزا والي بلدة سين المسورة هو الرجل المناسب -
ل عدة األعوام،             - أ تقول آونوزا، الرجل الذي ساعدني في بلدة آوآريم قب

 حين هاجم العدو على بلدنا؟
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ه،       ام وخلف في الكمائن أن تستولي على حصن العدو، وبعده، نهاجم العدو من األم
 .عندئذ، سيكون العدو أشبه بفأرة في الجرة

ذا                     د ه ى مشروعه، وأمر بعه وا عل ه، وافق ت بعد أن سمع الملك قول
 .األمر إليه

ه      ق خطت شؤون لتحقي حرص أوال   .  منذ ذلك اليوم، شرع بو بون نو بتدبير ال
دفاعات        دو ال وراء، لتب على نقل معظم العساآر واألعتدة القائمة في الحدود إلى ال
ح،                  اجر المل ر بت ذآي يتنك يه ال د مرؤوس ل أح م، جع ن ث يرة، وم دود حق ي الح ف

 .ويدخل منطقة العدو
شرها                 ة ن ائعة آاذب دو ش ك، سمع الع ن ذل ة م ترة معين د مضي ف تاجر "بع

سة في     " الملح دوا من صدق            بأن دفاعات حدود آوغوريو بائ إنهم تأآ ة، ف الحقيق
ه صحيح         ع، ورؤوا أن قول ي الواق ه ف ر األعصاب، وصاروا     .  قول زاولهم توت ف

 .يتربصون فرصة لغزو آوغوريو
ل                   سة في منتصف اللي ادة الوحدة خل في غضون ذلك، انطلق بو بون نو بقي
وم                             دو، وفي الي ة من سور الع ائن في المقرب ام، ووضعها في الكم من أحد األي
د إجراء                     ال، وبع دو بالقت شه، واستفز الع التالي، انطلق الملك بقيادة جزء من جي
سور،                ة ال ح بواب دو فت إن الع الهروب، ف اهر ب دو، تظ ع الع تباآات م بعض االش
دو               وات الع ك ق ّر المل ن ج وخرج منها جنوده مسرعين، وراحوا يطاردونه، وحي
إلى البعيد، حتى اقتحمت قوات آوغوريو بقيادة بو بون نو التي آانت في الكمائن  

 . قلعة العدو واستولت عليها بسرعة البرق
وراء، وحاولت في                      ى ال ر، دارت إل ة األم دو حقيق بعد أن أدرآت قوات الع
ة، وفي                       ا من القلع و وجهت ضربات إليه وات آوغوري استرجاع قلعتها، لكن ق
دو محصورا،                   دو حتى صار الع ى خلف الع ك عل وات المل ا، انقضت ق خارجه
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 .لكن جميع الحاضرين بقوا واجمين، وهم يلتفتون بعضا لبعض
 :عندئذ، تقدم بو بون نو خطوة إلى الملك وقال

 ما رأيكم، إذا استخدمنا حيلة تظاهرنا بضعف القوى؟ -
ا       لكن القائد القديم اسمه بو وي يوم الذي هزم مملكة أوآزو الشمالية، وجعله

 :تنضم إلى آوغوريو في عهد الملك دونغميونغ، رفض اقتراحه قائال
ا موالي            - ا، ي را مخزي ك المجاورة حتى اآلن          .  أرى ذلك أم صارت الممال

 .فال يمكن تشويه سمعة دولتنا اليوم. تابعة لنا، خوفا من جبروت دولتنا آوغوريو
 :لكن بو بون نو أصر على رأيه، قائال

صالحة،        - بما أن العدو يقاوم بعناد اآلن، باالعتماد على تضاريس أرضه ال
 .ال تصلح المحاولة في إخضاعه بالقوة وحدها لحفظ سمعة بلدنا

ات، وسأل            .  هكذا، تضارب الرأيان ير لبره ك في التفك فاستغرق المل
 :لبو بون نو

 فما هي حيلتك؟. بدا لي أنك أمعنت في التفكير -
 :دنا بو بون نو من الملك وقال له

ه،               - سة، وفي الوقت ذات أوال، نجعل قوة جيشنا وأعتدته في الحدود تبدو بائ
ا عاجزون في                       ة بأنن ائعة آاذب يروج ش دو، ل ة الع نرسل رجلنا المتنكر إلى منطق
الواقع، رغم أننا نبدو أقوياء في الظاهر، وعندئذ، سيستخف العدو بنا، وتسترخي   

دو،             .  يقظتهم ع الع ة من موق وبعد انتظار ذلك، نرسل وحدتنا المختارة إلى المقرب
دو                  ون الع ساآرنا يتحرش ل بعض ع ك، نجع ر ذل ى إث ا، وعل ائن به ضع الكم لن
ذ       بالقتال، وعندئذ، سيسعى العدو للقتال من دون شك، وإذا تظاهر عساآرنا عندئ
ه              دفق من سور، ويت ة ال ح بواب بالهروب بعد إجراء عدة االشتباآات، فإن العدو يفت
تي آانت              ذه الفرصة، يمكن للوحدة ال جنوده بأعداد آبيرة، ويطاردونهم، وفي ه
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ة من               "  بايكغيول"حد يدعوه الناس بلقب     ة قطع ع بمائ وب المرق نى البس الث بمع
 .األقمشة

ة         ان يجد متع ولكن رغم شفاف عيشه، لم يعرف أي قنوط أو يأس، بل إنه آ
ستطيع أن    .  حياته في إبداع الموسيقى والعزف على آلة آومونكو الموسيقية   آان ي

 .يعبر عن آل مشاعر الناس بهذه اآللة الموسيقية
ا آخر في                   رح، وحين ا في الف آل من يسمعون موسيقاه آانوا يستغرقون حين

 . الحزن، وتارة في الغضب، وأخرى في الشكوى
يران                     ان الج وام، آ د األع ن أح ة م سنة القمري د رأس ال ل عي وم قبي ذات ي
مشغولين بتحضير االحتفال بعيد رأس السنة، فلم ينقطع صوت الطواحين لطحن     

 .األرز
شة،                ا الموح ي غرفته صوت ف ك ال سمع ذل ايكغيول ت ة ب ت زوج دما بقي بع

 :شكت لزوجها قائلة
ة                    - سين في الغرف ا جال ا بقين د، ولكنن يطحن اآلخرون أرزهم لالحتفال بالعي

 الخاوية دون حبة من الحبوب، وبماذا نحتفل بالعيد؟
 :ابتسم بايكغيول ضمنيا، والطفها بقوله الهادئ

ي                       - ذا فإن ان صوت طاحون اآلخرين موضع غبطك هك تي، إذا آ ا حبيب ي
 .سأؤلف أغنية الطاحون ألواسيك بها

ا           أخذ بايكغيول آلة آومونكو، وراح ينقر أوتارها بأصابعه، حتى انبعث منه
 .، وامتأل البيت بضجيجه"طق، طق، طق"صوت الطاحون 

وب                 ون الحب م يطحن ا ه ة، فيم ذه األغني آان الجيران صاروا يتعلمون من ه
 ".ترنيمة الطاحون"هذه هي . على أنغام الموسيقى المنبعثة من بيت بايكغيول
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 .واستسلم لكوغوريو، وفي النهاية، صارت هذه المملكة تابعة لكوغوريو
 .احتفاال بالنصر، أقيمت في قصر ملك آوغوريو مأدبة فاخرة
 :أثناء المأدبة، دنا بو بون نو إلى بو وي يوم بهدوء، وقال له

 يا أخي، حتى هذا اليوم، ال تعجبك حيلة التظاهر بضعف القوى؟ -
 :لكن بو وي يوم لم يلبث أن يهز برأسه رفضا، وقال

 .طبعا، ال تعجبني -
 لحد اآلن؟ -
 .أجل، لن أظهر مظهر الضعيف أمام العدو إطالقا -
 ماذا؟ -
 ماذا أعمل إذا تعرضت للهزيمة، مثلما تعرض لها العدو؟ -
 ...ها، ها  -

 :انفجر جميع القادة الحاضرين ضاحكين، بعد ما سمعوا حديثهما، وقالوا
ا      .  آالمه صحيح إن الدرس الذي يحس به المرء في حالة الهزيمة أعظم مم

 .في حالة النصر
 
 
 بأداء بايكغيول" ترنيمة الطاحون"

 
ا      (آان بايكغيول موسيقارا من أهل سيال  دولة إقطاعية آورية دام وجودها م

ام          الد وع ل         )٩٣٥بين أوائل أواسط القرن الواحد بعد المي ، وعاش في أسفل جب
 .ريانغ في آيونغزو

ى           يرا، إل ا آث لفقره المدقع، آاد يسد رمقه، واعتاد أن يلبس ثوبا مرقعا ترقيع
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ك                ام المل ت أم احر، ومثل ر س ي أبهى مظه ورد ف رة ال ا، ظهرت زه ومنه
اه البحر، وأغسل                : بحياء، وقالت رآة مي سي في م إني وردة هادئة البال، أرى نف

ل        سيم العلي تمتع بالن ع، وأس م     .  جسمي بمطر الربي ضائل جاللتك معت ف دما س بع
تي الملحة                         وا رغب أرجوآم أن تلب م، ف و أخدمكم في القريب منك العالية، وددت ل

 .هذه
ثر في              وعلى إثرها، ظهرت أمام الملك زهرة الفصح العجوز وهي تتع

ت          از، وقال ى العك ئ عل ا، وتتك ة ظهره ا منحني صح،    :  خطوه رة الف ي زه إن
الي           ل الع ك الجب ديم إن أي من           .  وأعيش متفتحة في منحدر ذل ل الق ول المث يق

دواء، وحتى إذا                تخدام ال ا دون اس دو قوي ة ال يغ ه بأطايب األطعم شبع بطن ي
م       ذي ت آانت ثمة أفضل أقمشة المالبس، ال يترك المرء قماش القنب الخشن ال

م الوجه، آمال في           .  نسجه بلحاء العشب وبالمثل، جئت أنا أيضا رغم أني دمي
 .إعداد جاللتكم ما ينقصكم مسبقا

 .هكذا، بقيت آل منهما جاثية أمام الملك راجية منه أن يستخدمها
ك                           ام، وسأل لمل ى األم دم إل ذا المشهد، تق ا يرقب ه بعد أن ظل أحد الرعاي

 :الزهور
 .أيا منهما تختارون، يا موالي -

ة الظهر        بقي ملك الزهور يتأمل آال من الوردة الفاتنة وزهرة الفصح منحني
 : بالتعاقب، وظل يتردد دون بت قرار وهو يقول في نفسه

ال يصعب الحصول             - قول زهرة الفصح يصح، لكن هذه الوردة فائقة الجم
 عليها، فماذا أعمل؟

 :عندئذ، تقدمت زهرة الفصح خطوة إلى ملك الزهور، وقالت
اال                 - دون رج داهنين، وال يبع ون م وك ال يقرب ة مل ادر رؤي ن الن ه م ل إن قي
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 بحديث سولتشونغ" قصة ملك الزهور"

 
ان             د سيال، آ ذات يوم صيفي من أحد األعوام من عهد الملك سينمون في بل
ة البالط                          سه بالمروحة، في حديق رّوح نف ا هو ي ات راحة، فيم الملك يقضي أوق
ه                     ا إلي ل، دع ك بالمل عر المل ن ش ش، وحي سيم المنع ا الن ب فيه ذي يه ي ال الملك

 :سولتشونغ، وقال له
ح                       - وب ري ا بهب و طري ار الج ب، وص ر الكئي ول المط وم هط ف الي توق

الجنوب، ولكن بالي آاسف، وقد ماتت شهيتي لشروب الخمر، وسماع الموسيقى    
 .وتفضل أنت لي برواية ما سمعته، مؤخرا من التقوالت غير العادية. أيضا

 :على طلب الملك، فكر سولتشونغ مليا للحظة، وقال
 .سمعا وطاعة يا موالي، لدى قصة سمعتها -
 ما هي قصتك؟ -
 .هي قصة عن ملك الزهور -
ا أسمعه ألول                  ! ملك الزهور - ذا هو م ضا؟ ه هل يوجد ملك بين الزهور أي

 .تفضل إحكيها. مرة، وأرى أنها قصة مشوقة
ام         .  راح الملك ينصت أذنيه، مغمضا عينيه  ه أم ى رآبتي شونغ عل جلس سولت

 :الملك، وبدأ يحكي القصة
واع                   "  - ف أن ت مختل تى تفتح ع، ح ل الربي ور، ح ك الزه دى ممال ي إح ف

 .الزهور، ومنها آان ملك الزهور أبرز ما يزدهر ازدهارا جميال
ة           دم تحي د، لتق سرعان ما توافدت إليه مختلف أنواع األزهار من قريب وبعي

 .له، ساعية إلى إرضائه
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ان                     ي األحي ام ف ات الطع اول وجب ن تن ستغني ع ان ي ه آ م أن د، رغ واح
 .الكثيرة، لشدة فقر حياته

 .في ذلك الحين، بلغت مهارته في الرسم مستوى عاليا ال يجاريه أحد
غ      ذات مرة، تلقى سولكو طلبا للرسم على الحائط الخارجي لمعبد هوانغريون

 .٥٦٠الذي بني في حوالي عام 
ا        ة تمام فقد رسم شجرة الصنوبر الهرمة بأسلوبه الساحر، وبدت الشجرة حي
واج                  ام أم ا نمت بصمود حتى أم و أنه ا ل بجذعها الغليظ وقشورها المشقوقة، آم

 .ورياح السنين، وأوراقها الخضراء النضرة آما لو أن الندى نزل عليها لتوه
لشدة حيوية الشجرة المرسومة، توافدت إليها الطيور مثل الغربان والصقور  
ائط، وسقطت                  ا اصطدمت بالح ا، لكنه والسنونو وعصافير الدوري، لتحط عليه

 .وعلى ذلك، صار رسمه هذا يعتبر آكنز في البالد. على األرض
وج                 شمس والثل ون بفعل ال ل الل مع مرور األيام والسنين، أصبح الرسم حائ

ون في             .  واألمطار والرياح، وبدأت ألوانه تبهت   ان البوذي ك الرهب ى ذل تأسف عل
ور      معبد هوانغريونغ، فأعادوا تلوينه بكل عناية، بإيجاد ألوانه األصلية، لكن الطي

 .لم تكن تتوافد إليها أآثر من ذلك اليوم
 .لم يكن بوسعهم إعادة أسلوبه البارع والساحر في الرسم

 
 

 حجة مقنعة للموسيقار ووروك
 

ا          ي آاي ال ف ان ووروك رج ر           (آ افلة نه ي س ا ف ة دام وجوده ة إقطاعي دول
سادس    راآدونغ من آوريا في الفترة ما بين أواسط القرن الواحد وأواسط القرن ال
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زيهين  ستقيمين ون ن بالواجب           .  م ل وأمي ا عاق ي سمعت أن ملكن وم، ألن جئت الي
 .األخالقي، لكني أدرآت اآلن أني آنت مخطئة

 .هكذا، قالت بحسرة، واستدارت إلى الوراء للعودة
: عندئذ فقط، عاد الملك إلى رشده، وهب واقفا، وأمسك بزهرة الفصح، وقال

 .إني آنت مخطئا
 ."واعتذر الملك لزهرة الفصح، وقرر قبولها

 . انتهت قصة سولتشونغ
و                ا ل ه لبرهات آم د أي رد من بعد أن سمع الملك قصته مغمضا عينيه، لم يب

و   د احمر                      .  أنه يغف شونغ، وق ى سولت ه إل ه، وألقى نظرت ح عيني د لحظات، فت وبع
بدا أنه أحس بالندم حتى بقي في حيرة دون أن يعرف ماذا يفعل، وأخيرا،    . وجهه

 :صارح ما يدور في خلده قائال
فال بد من تدوينها الجيد، ليتخذها الملوك   . قصتك تنطوي على معنى عميق -

 .القادمون تعليما لهم
ذه         .  بهذه القصة، قدم سولتشونغ نصيحة للملك دبيج ه في الفترة الالحقة، تم ت

وان                 ة في العصور الوسطى بعن ة رائع قصة  "القصة حتى صارت حكاية رمزي
 ".ملك الزهور

 
 

 شجرة الصنوبر الهرمة برسم سولكو 
 

 ).إحدى الممالك القديمة في آوريا(آان سولكو رجال من أهل مملكة سيال 
وم        .  آان مولعا بالرسم منذ طفولته و لي قيل إنه لم يستغن عن الرسم ول
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ى                 .  آالمك صّح  - ود إل ه يع ل إن ى الموسيقى ب ببه إل إن دمار آايا ال يعود س
 .ملكها الذي أساء إلى سياسته، لوقوعه في هوة الفجور والدعارة

 .ومنذ ذلك الحين، شجع الملك أآثر على غاياآوم من صنع ووروك
 
 

 شاعر نهر دايدونغ
 

ام     -؟  (جونغ جي سانغ     ذ               )  ١١٣٥ع ارزا من ان ب انغ، آ غ ي د بيون من موالي
قيل إنه حين آان عمره ثالثة، رأى نورسا يحوم في      . طفولته في موهبته الشعرية

اب،                     ى النهر لغسل الثي ة إل ه الذاهب السماء فوق نهر دايدونغ، وهو على ظهر أم
  :ونظم قصيدة تالية

 يحوم النورس األبيض في السماء،
 ويغني رافعا رأسه إلى السماء،

 وزغبه األبيض يطوف على سطح الماء
 وقدماه الحمراوان تطآن المياه الصافية

 
د أن                        ا، بع ل نظيره تي ق شعرية ال ه ال دنيا لموهبت حين طارت شهرته في ال

و سيك           م ب ه قطب          )  ١١٥١  –  ١٠٧٥(آبر، راح يحسده آي دعي بأن ان ي ذي آ ال
 . أدب في ذلك العهد

م                ي نظ سابقا ف ة، وت ي النزه د ف ى المعب رجالن إل ذان ال رة، ذهب ه ذات م
غ      .  األشعار، ومنذ ذلك الحين، اشتد حسد آيم بو سيك له في ذلك الحين، نظم جون

 :جي سانغ شعرا تاليا
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الد    د المي اغوم                   ).  بع ة آاي سادس، اخترع آل رن ال ه أي في أواسط الق اء حيات وأثن
ى   .  الموسيقية، وأبدع آثيرا من األلحان الموسيقية لكن حكم دولة آايا انحرف، حت

 .ومن هنا، انتقل ووروك بآلته الموسيقية إلى بلد سيال. ظهرت بوادر دمارها
يقيين،        ه الموس استقبله ملك سيال بترحاب، وجعله يحيا حياة مستقرة، وأتبع ل

 .ليتعلموا منه
علمهم ووروك طريقة العزف على آاياغوم، واختار أفضل األلحان ودربهم  

 .على عزفها، وجعلهم يعزفونها على آاياغوم أمام الملك
د       ا، بع استمتع الملك إلى الموسيقى، مع آبار الموظفين، وسّر سرورا عظيم

 .أن أعجب بجمال ألحانها
 :ذات مرة، قال أحد الرعايا الخسيس للملك

أرى، يا صاحب جاللة الملك، أن ألحان الموسيقى المنبعثة من آاياغوم قد      -
 .أفلست بلد آايا، فال يجوز التشجيع عليها

 :لقوله هذا، لم يتمالك ووروك سخطه الفوار، فتقدم إلى الملك وقال
ر                    - ل أو التعبي دعون ألحان الموسيقى للنق اس يب ان الن منذ أقدم العصور، آ

ال                   الكالم أو األفع ا ب ير عنه ستطيعون التعب م ال ي زنهم، ألنه م أو ح ن غبطته ع
ار     .  وحدها وما دام األمر هكذا، فكيف تستطيع هذه الموسيقى أن تكون بواعث دم
د ني أن               .  البل ذلك يع اره، ف د ودم اط البل ث انحط يقى بواع ارت الموس إذا ص

أرى أن ازدهار البلد    .  الموسيقى تنعدم في بلد مزدهر، وتوجد في بلد منهار وحده
د   . أو انحطاطه ال مرتهن بالموسيقى، بل إنه مرتهن بكيفية استخدامها أرى أن البل

 .المزدهر يصيب في استخدام الموسيقى، ويسيء البلد المنهار إلى استخدامها
ى            ك عل لقوله هذا، احمر وجه الرعية الخسيس حتى بقي واجما، ووافق المل

 :قوله، وقال
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 الشعر الحقير هل نظمته أنت؟
شة، وصّحح                      شتائم، وأمسك بالري انغ آل ال غ جي س هكذا، انهال عليه جون

 :شعره آما يلي
 

 .آل غصن من أغصان الصفصاف أخضر
 آل زهرة من زهرات الخوخ أحمر

 
م                         ه خجال، حتى ل ّر وجه شعر المصحح، احم ذا ال و سيك ه م ب حين قرأ آي

 .ينبس بكلمة واحدة
وق          ارزا يتف ه شاعرا ب قيل إن آيم بو سيك آان يشعر دائما بقلق وخوف لقتل

 .عليه حتى مات فجأة قبل أوانه في بيت الخالء
 
 

 "إياك أن تقلق على الفقر"
 

و         ا          (آان هام يو إيل رجال في عهد آوري ي وجوده ة بق ة آوري ة إقطاعي دول
امي          ن ع ا بي ترة م ي الف ى موظف          )١٣٩٢و  ٩١٨ف فه أدن ترك بوص د اش ، وق

عسكري في عديد من المعارك ضد غزو المعتدين، وحقق فيها مآثر آبيرة، حتى    
 .صار ضابطا، وارتقى أخيرا إلى منصب حراسة البالط الملكي

ون                ى الفن ساآر عل دريب الع شاهدة ت الط، لم ك من الب وم، خرج المل ذات ي
 .القتالية، وأقام مباراة الموظفين العسكريين للرمي بالقوس على الجائزة الكبيرة

ال              ه، حتى ن ازع ل ى دون من في هذه المباراة، فاز هام يو إيل بالمرتبة األول
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 بعد أن أنهيت من الصالة في المعبد،
 رأيت السماء صارت صافية آزجاجة

 
ه           ه ل ه أن يعطي غ    .  تعجب آيم بو سيك آثيرا بهذا الشعر، وطلب من لكن جون

 .جي سانغ هز رأسه رفضا
شاعر              ذا ال ى ه شر للقضاء عل استشاط آيم بو سيك غيظا، حتى أضمر له ال

 .المتفوق عليه
شونغ                     رد ميوت وع تم ة وق يك فرص و س م ب تفاد آي ة، اس ترة الالحق ي الف ف

ام       ( انقالب أثاره نبالء بيونغ يانغ ضد نبالء آايسونغ، للتنازع على السلطة في ع
 .، وحرص على إعدامه)١١٣٥ -؟ (، واتهمه بالتواطؤ مع ميوتشونغ )١١٣٥

سه      بعد إعدام جونغ جي سانغ، صار آيم بو سيك يتملكه غرور، قائال في نف
 .إن أي شاعر في هذه الدنيا لن يجاريه اآلن

ه أروع                          ائال إن ه ق اهى ب شعر، وتب ا من ال ك، نظم بيت ذات يوم من ذل
 .شعر في الدنيا

 
 ألف غصن من أغصان الصفصاف خضراء
 عشرة آالف زهرة من زهور الخوخ حمراء

 
في ليلة هذا اليوم، تال آيم بو سيك شعرا شعره بوحده، طربا من نفسه، حتى  
ا هو                ه آم انغ ظهر أمام غ جي س غرق في النوم، ورأى في الحلم أن الميت جون

 :حي، وصفعه وهو يوبخه قائال
هل عددت حقا عدد أغصان الصفصاف وعدد زهرات الخوخ؟ هذا      -
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 .ال، لفرط من السرور-
ة            .  ال، إنك بكاءة  - في السابق أيضا بكيت مقلقة من عدم وجود أمالك الزم

 .لزواج أخي الذي يكبر، واآلن أيضا، تبكين حتى عند توفر الذهب والحرير لنا
 .آالمك صحيح، ربما صرت بكاءة حقا -
 .إن لدينا اآلن ثروات الزمة لزواج أخي أيضا. ال تبكي اآلن يا أماه -
ل لزواجك       .  الحق معك  - صارت لنا أمالك ليست لزواج أخيك فقط ب

 .أنت أيضا
 !يا فرحاه... ألمالآي أيضا؟ -

سامة       سم ابت بعد ما بقي األخ يترقب أخته الصغيرة تتدلل على رآبة أمها، ابت
 :باهتة، ووبخها قائال

ا                            - ائزة ألبين ذه الج ح ه ك من ن أن المل ل تظني الم؟ ه ذا الك ا ه اِك، م آف
 .الستخدامها لزواجنا

 :ثم قال ألمه آالما رجوليا
ائزة       " ذه الج يا أمي، أرى أنه من األفضل تفصيل مالبس األب واألم أوال به

ي  ه                .  التي نالها أب ق ب ا غير الئ ي ثوب داء أب ا       .  آنت خجال الرت ي موظف ا دام أب م
 .يتردد على البالط الملكي، يجدر به أن يرتدي ثوبا فاخرا مثل اآلخرين

 .الحق معك
ول،                   دة الخي ه ع ضع في بر، ون م أآ ضا بحج ا أي اء بيتن ترح ببن ي أق ا أن آم

 .ونشتري الحقول أيضا مثل اآلخرين
 .آالمك هذا أيضا صائب

ة                   ي وظيف ي ف ون أب ن يك ات، حي د الممتلك ا أن نزي ه علين ي أرى أن ا أن آم
مرتبطة بخدمة القصر الملكي، ومن دون ذلك، إذا صار أبي مريضا أو أبعد عن      
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 .جائزة مؤلفة من قطع الذهب الكثيرة ولفائف الحرير
 .سمع أوالده هذا الخبر في الشارع، وهرولوا إلى المنزل ليخبروه ألمهم

 !يا أماه، قد حل حدث مبارك في أسرتنا -
 أي حدث مبارك تقولونه، يا أوالدي؟ -
ة، حتى منحه                     - ون القتالي ى الفن اراة عل ي المب ى ف ة األول ا بالمرتب از أبون ف

 .الملك آمية آبيرة من قطع الذهب ولفائف الحرير آجائزة
 أهذا حقا؟ -
 .أجل، يغلي الشارع آله بهذا الخبر اآلن -
 أ لم تخطئوا السمع، يا أوالدي؟ -
ا           .  آال، سمعناهم يقولون اسم والدنا بالفعل - اؤه، م م أبن ا إنك آما أنهم قالوا لن

 !أعظم سرورآم
 قالوا هكذا؟ -
شؤون                      - د ال يعرف إال ال دآم رجل صادق ومجته ا إن وال الوا لن م ق م إنه ث

 .العسكرية، حتى أعجبت به السماء أيضا، وجعلته ينال هذا الشرف
دنيا                - ي ال عادة ف ثر س م أصبحتم اآلن أآ ا إنك ائز لن ت إحدى العج ك .  قال تل

 .الكميات من الذهب والحرير آافية لعيشكم دون العمل حتى لعدة األجيال منكم
و                 ام ي شارع، صارت زوجة ه إذ قال ابنها وابنتها بالتناوب ما سمعاه في ال

 .إيل أيضا تصدق قولهما إلى حد ما
حلت برآات اآلن في    :  فانهمرت الدموع من عينيها متأثرة وهي تقول

 .أسرتنا
 هل تبكين اآلن، يا أماه؟ -

 .قالتها البنت وهي ترتمي في حضن أمها
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 هل يصح القول إن الجائزة آانت آبيرة جدا اليوم؟ -
ر            - ائف الحري ذهب ولف سلمت  .  أجل، تكون آمية آبيرة من قطع ال ت

اتي  ون        .  مثل هذه الجائزة الكبيرة ألول مرة في حي اس يعجب ع الن ان جمي آ
 .بها، ويشتهون عليها

 متى تجيء بها إلى البيت؟ -
 .ال، ال يجوز اإلتيان بها إلى البيت -
 ماذا؟ -

 :استغرب الجميع بقوله، وسألته االبنة
 أهي جائزة نلتها، يا أبي؟ -
 .منحها لي الملك -
 لماذا إذن ال يمكن إحضارها إلى البيت؟ -
ي، ال يجوز أن آخذها                 - ا صارت ممنوحة ل ع      .  رغم أنه ررت أن أبي د ق ق

ضا          ر أي ع الحري دة، وأبي الذهب، ألبدل بماله أدوات الطبخ القديمة للعساآر بالجدي
 .ألآسي بماله عساآرنا ولو بثوب واحد، وأجّدد لباسهم المموه أيضا
 .لهول المفاجأة، لم يجد أفراد األسرة آالما، حتى بقوا واجمين

 :حين رأى هام يو إيل سيماء وجوه أفراد أسرته تغيرت فجأة، سألهم
 .ماذا بكم؟ يبدو أنكم غير راضين بما قررته -

 :ردت عليه الزوجة بنبرة باآية وهي تذرف الدموع
ا زوجي        - شتنا            !  أنت تتجاوز الحدود ي ند معي الهم إلعداد س شغل األوالد ب ي

 .ولكن اهتمامك بشؤون المنزل أقل مما في أوالدنا. العتيد أثناء حياتك
 .أوه، هذا هو السبب -

 :وأردف قائال وهو يجول بناظريه بين أفراد أسرته
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 .وظيفته، فإننا سنصبح فورا فقراء
 متى عرفت هكذا شؤون حياة الدنيا؟ -
 .لم ال؟، يفعل اآلخرون أيضا هكذا -
 .حسنا، لنبحث جيدا، إذا عاد أبوك -
 .قولي أنِت جيدا يا أمي. ال داعي لذلك -
شمس       .  ماذا أفعل !  يا سالم .  أنا ال مانعة  - ل ال ا تمي سيعود  .  سرعان م

 .أبوك لتوه
ضا                   - دجاج أي ح ال سي ذب ة، وال تن وفي  .  يا أمي، هيا أطبخي أطيب األطعم

 .أثناء ذلك، سأنظف فناء البيت
 .لنستقبل بذلك أبيك في جو من السرور. صدقَت -

هكذا، انصرف آلهم مسرعين إلى عملهم، ليكنس األخ فناء، وتنظف األخت   
 .غرفة، وتطبخ األم أطعمة

 .حين صار األفق أصفر، بعد غروب الشمس، دخل هام يو إيل بوابة البيت
 !ها قد جاء أبي -

اء،                    ى الفن راد األسرة إل ع أف اء، أسرع جمي لصياح االبن الذي آان يكنس فن
 :وأحنى االبن واالبنة ظهريهما لألب تحية له، بالبوابة وقاال

 !نهنئ بشرفك، بابا -
 .سمعتما أيضا هذا الخبر -

 :استقبلته زوجته أيضا بترحاب قائلة. عانق األب آليهما بذراعيه في سرور
 .يا له من حدث مبارك آبير حل في أسرتنا
 .إني تلقيت هكذا برآات مفاجئة لم أتوقعها

 .حين دخلوا الغرفة، ابتدر االبن يسأله
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 آم مبلغها؟ -
 .ال آبيرا -
ا                    - ائكم بم ى رؤس تى اآلن إل ات ح ذه الهب ع ه ى دف ادون عل م تعت إذن، آنت

ذلك   .  نهبتموه قسرا من ثروات عامة الناس    ال         ...  أليس آ ذه األفع ل ه م مث إذا فعلت
 .أآثر من اآلن، فإني لن أغفرآم

ذ                      ال، ومن ودة بالم ذا، هرول للع شديد ه بعد أن تعرض الموظف لتوبيخه ال
 .ذلك الحين، لم يدفع له أحد أمواال

 .في الفترة الالحقة، حدث له أمر تال
بعد أن شفيت زوجته من ورم الثدي، فقدت شهيتها حتى بقيت صائمة، لكن       
ة لحم أو سمكة طازجة                          شراء قطع م تكن مسموحة حتى ب ة ل حالة الحاآم المالي

 . واحدة
ه من                        ا حصل علي ذا الوضع، جاء بم ه ه بعد أن عرف أحد الموظفين النبي
ة األمر                        ه عدم النطق بحقيق ادم، وطلب من ه للخ اآم، وقدم الدراج إلى منزل الح

 .وإعطاءه للسيدة وجعلها بكل وسيلة تتناول لحمه
ى دراج،               ه حصل عل ا بالكذب إن دخل الخادم به إلى زوجة الحاآم، وقال له

ا      ه، وطلبت          .  بعد أن التقى بقريبه، وحاول الخروج منه اآم أوقفت لكن زوجة الح
 .منه بلهجة صارمة إرجاعه، واضطر الخادم إلى مصارحة تفاصيل األمر

 .بعد أن سمعت زوجة الوالي آالمه، قالت مبتسمة
ا        - ذي أرسل دراج إني أفهم خاطرك ووفاءك، آما أني ممتنة لذلك الرجل ال

ك، ال     .  إلّي، مهتما بي، لكن شهيتي ال تفتح بمجرد تناول لحم الدراج   وأآثر من ذل
رد                          تى اآلن، بمج ي ح ا زوج تزم به تي ال سلوك ال ة ال وه نزاه ني أن أش يمكن

 .ولذلك، إرجعها حاال. استمتاعي بالترف المؤقت
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ى       " يا زوجتي، آما تعرفين أني قد ولدت في أسرة فقيرة، ولكني آنت أعيش حت
رين     ساعدة اآلخ دان              .  اآلن دون م ا نعيش دون فق ا دمن ا، م را يقلقن س أم ر لي إن الفق
ة           .  روحنا المحبة للوطن واألمة اد ونزاه شنا باجته ق    .  يكفينا األمر بمجرد عي بر قل أآ

 .لي هو عدم غرس هذه الروح في أذهان أوالدي، ال توريث أمالآي إليهم
 .لم يجب أحد من العائلة، والتزموا جميعا بالصمت

يران                  م الج دفق إليه م يت امتين، إذا ل ذا ص ل هك ول اللي ضوا ط ا أم ربم
م                   ه أصوات تهانيه الى من م، وتتع اء به ظ الفن تى اآت ساآر، ح دقاء والع واألص

 .بصاحب هذه الدار
 
 

 الزوجان النزيهان
 

دة               اآم بل شغل منصب ح و ي غ آي في عهد الملك ويجونغ في آوريو، آان يو وون
ن              .  نامكيونغ وم، ألن الموظفي د ي ا بع سادا يوم في ذلك الحين، آان حكم الدولة يزداد ف

ام               ضون األي ة األدب ويق دعوى دراس ال ب ل والق ي القي ون ف انوا ينهمك وميين آ الحك
بألعاب فاجرة، وأسوأ من ذلك، آان آل من عّين آحاآم محلي يضع عينيه على آسب   

 .األموال واألمالك لنفسه، حتى نهب ثروات الشعب جزافا
ة               و أشبه بهب غ آي و وون في هذا الوضع القذر، آان وجود موظف نزه مثل ي

 .ريح صافية في الجو الكئيب
ه       ابعون ل حين عّين يو وونغ آيو لتوه آحاآم البلدة، هاج وماج الموظفون الت

 .إلرضائه
 .في غضون ذلك، أتى إليه أحد الموظفين بالرشوة من المال، وقدمها له
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في ذلك الحين، اقترب منهم موآب مهيب وفخم    . قضاء آيمبو بمحافظة آيونغكي
ق          ى الطري ائرا عل ير س ستقله الموظف الكب وا      .  ي ن، وانطلق ب األوالد واقفي وه

اخر                   شاهدوا الموآب الف راءة الكتب لي وا ق د أن أوقف لكن  .  جارين إلى الطريق بع
سته، دون أن                              رأ في جل رح يق ا ب ره، م ه نحو خامسة من عم دا أن ذي ب الطفل ال

 .يلتفت إليه
ة، أعجب                     ى الرابي رأ بوحده عل بعد أن رأى الموظف أثناء مروره طفال يق

 :بفعله الجميل، حتى نزل من الموآب، ودنا إليه، وسأله
وا                       - رين ذهب ا أن األوالد اآلخ دك، طالم سا بوح ت جال اذا بقي ني، لم ا ب ي

 لمشاهدة الموآب؟
 :رفع الطفل عينيه إلى الموظف، ورد عليه بجرأة

 .قال لي أبي أال أشغل بالي إال قراءة -
ن       سأله أي تعجب الموظف بجواب الطفل، حتى لم يستطع أن يغادر المكان، ف

 :بيته ومن هو أبوه، وتوجه إلى أبيه، وقال له
ا                .  ابنك ليس طفال عاديا  - ا آخر سيظهر في بلدن ا حقيقي أن عالم إني أؤمن ب

 .في المستقبل
 .هكذا، غادر المكان بعد إطراء ابنه

غ      .  آان اسم هذا الطفل الذي أعجب به الموظف جو هون قد ولد من أبيه وون
وم                 و، في ي ضاء آيمب و     ٢٨جي وأمه تشواي، في قرية سوآامزونغ بق / من يوني

ه       .  ١٥٤٤حزيران عام  دا بوالدي ارا ج ا وب ان يفضل    .  ومنذ صغره، آان رجولي آ
 .االعتناء بشؤون المنزل مساعدا لوالديه، على اللعب مع األوالد في القرية

دا في                    دا وصادقا ج ان ُمج دنيا، وآ ه ال حين بلغ عمره عاشرة، فارقت والدت
ومنذ العاشرة   .  إقامة جنازتها وقضاء أيام حدادها، حتى أعجب به جميع القرويين
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 .أعماق الجبل، وأصبح راهبا بوذيا بعد قص شعره
ك سيجو        ساللة             (في ذلك الحين، أرسل المل ا من ال دى آوري سابع ل ك ال المل

ن عامي            ا بي ى      )  ١٤٦٨   -  ١٤٥٥الملكية اإلقطاعية في الفترة م ى عل ذي اعتل ال
 -  ١٤٥٣الملك السادس في الفترة ما بين عامي     (العرش بعد طرد الملك دانجونغ 

ه أن                )  ١٤٥٥ ب من م سي سوب، ليطل ى آي رارا إل ه م رش، أرسل تابَع ن الع م
 .يشارك في إدارة شؤون الدولة، لكن سي سوب رفض ذلك بعناد حتى النهاية

 :آتب آيم سي سوب نيته إلى صديقه آما يلي
ى غرز                       - سعى إل ك بمن ي شبه ذل يتناقض أنا وهذا العالم بعضا لبعض، وي

فال يسعني إال أن أمضي أياما، فيما أنا أتجول في   .  العود المربع في الثقب المدور
 .أرجاء البالد

 :بعد أن قرأ أصدقاؤه والناس رسالته هذه قالوا متحسرين
عرفنا أن ذآاءه يتألق في أشعاره وجمله، لكن بريقه يزداد في عمق رؤيته     -

 .للعالم األغبر
 
 

 طفل في الخامسة من عمره أوقف الموآب
 

و                         ة سوآامزونغ في قضاء آيمب ة في قري ام الربيعي حدث ذلك في أحد األي
ة                   ساللة الملكي ا من ال غ في آوري ك ميونغجون بمحافظة آيونغكي، أثناء عهد المل

 ).١٥٦٧ - ١٥٤٦الملك الثالث عشر في الفترة ما بين عامي (اإلقطاعية 
ف، تحت ظل               صينية األل وز ال رؤون الرم ة يق ال القري ن أطف د م ان عدي آ
ة سوآامزونغ في                         ق الواسع في قري ة بجانب الطري ى الرابي ة عل الشجرة القائم



٣١ 

أي شيء رؤيتها، وظل يسرح بنظره صوب نهر دايدونغ الصافي واألزرق الذي  
دايواون              انغ، وسهول دونغ غ ي شونغريو وسور بيون ا حول جرف ت ساب ملتف ين
ف، حتى وقف دون حراك                      ضباب الخفي ا ال م عليه تي يخي مترامية األطراف، ال

 .لبرهات، يتأملها مسحورا بمناظرها الخالبة
 .يا له من مناظر جميلة تنفرد في الدنيا -

 . هكذا، هتفها، دون أن يتمالك نفسه من شدة إعجابه بجمالها
د                      ا تواف انغ، سرعان م غ ي ى بيون حين انتشر خبر بمجيء شاعر مشهور إل
غ       م هوان الموظفون والمثقفون في بيونغ يانغ بجموع إلى جوسق بوبيوك، للقاء آي

 .ورجوا منه باإلجماع أن يترك لهم شعرا رائعا يغني بجمال بيونغ يانغ. واون
دة                         ى أعم ق عل تي تعل ى لوحات األشعار ال ه إل غ واون نظرت ألقى آيم هوان
ا ال                   ه، وأعرب عن حسرته، ألن جميعه الجوسق وسقفه دون نظام، قطب وجه

 .تصف مناظر بيونغ يانغ آما هي عليه
يرة            ك األشعار الحق فطلب من الموظفين والمثقفين الحاضرين أن يزيحوا تل

 .آلها، طالما أنه سيترك لهم شعرا عن روعة جمال بيونغ يانغ
ى                   شاعرية وهو يتكئ ذراعه عل وقف آيم هوانغ واون لبرهات يفكر في ال
ن جموع                      شة بي ّوح بالري دأ يل شة، وب يرا إحضار الري عمود الجوسق، وطلب أخ

 :الناس، حتى آتب
 

 تتراقص أمواج مياه النهر في طرف واحد من السور الطويل
 تنتصب الجبال بشموخ في شرق السهول مترامية األطراف

 
ه دون تحريك                 سمر في مكان ة، ت ا للغراب آتبها الشاعر دفعة واحدة، ولكنه ي
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ور                              - سمه من طي ا ق ه م ل إن ات، ب ا من الهب ذا نوع يدتي، ليس ه ا س لكن ي
ه                  ا قال ى م ا صدفة، عل تي حصل عليه ليس من العيب تقاسم        .  الدراج الكثيرة ال

 .األطعمة بين الجيران
م يكن زوجي                 - ليس من العيب طبعا تناول الطعام الذي أعطاه الجار، إذا ل

 .على منصب الحاآم
 .لم يكن بوسع الخادم إال الذهاب بالدراج إلى ذلك الموظف، وأرجعه إليه

 :بعد أن عاد الخادم، تنهد الموظف بعمق قائال
د تجري                 - ثر من شؤون البل ا أآ إذا آان عشرة رجال مثله في هذا البلد، فم

 .على وجه الصواب
د أن                 روا مصيرهم بع ذين دم اس ال ن الن ير م ير والكث دنيا الكث ي ال ون ف يك
أعماهم الطمع، وبالمثل، آثيرون أيضا أولئك الناس الذين أفلسوا مصيرهم بسبب   

اتهم   ال                      .  مساوئ زوج دعم جم ا ب و آانت يحافظ عليه غ آي و وون ة سلوك ي نزاه
 .ونقاء قلب زوجته

 
 

 شاعر بكى في بيونغ يانغ وغادرها
 

و،     )  ١١١٧  –  ١٠٤٥(  آان آيم هوانغ واون  د آوري شاعرا مشهورا في عه
ة،    وقد ترك وراءه آثيرا من األشعار والقصائد التي تغني بجمال المناظر الطبيعي

 .ذلك بتأليفه لها أثناء ارتياده ألشهر معالم البلد
ل                         وك في جب غ واون جوسق بوبي م هوان في صيف أحد األعوام، صعد آي
موران حيث يطل على الجبال والسهول الجميلة في بيونغ يانغ، دون أن يعترض  
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 سهم مغروز في شفة

 
غ              شواي يون ر ت اهز عم ن ن ك، حي دث ذل د  )١٣٨٨  –  ١٣١٦(ح ، القائ

 .العسكري الشهير في آوريو سبعين سنة
في تلك الفترة، آان القراصنة اليابانيون يتسللون من حين آلخر إلى سواحل     

 .بحر آوريا الجنوبي، وأقدموا على قتل الناس األبرياء ونهب ثرواتهم
ال، وسقط       فقد أرسلت آوريو القائد باك إين آيو إلفنائهم، لكنه خسر في القت

 .هو اآلخر شهيدا
م        على ذلك، صار القراصنة اليابانيون أآثر وقاحة، حتى ازدادت اعتداءاته

 .يوما بعد يوم، مما يلحق أضرارا جسيمة بأهالي سواحل البحر الجنوبي
ال األعداء،                    ى قت ق بجرأة إل ذا الخبر، انطل غ ه شواي يون حين سمع القائد ت

 .رغم أنه آان طاعنا في السن
 .في البداية، لم يسمح الملك بانطالقه اعتبارا لكبر سنه

 .فإن الملك سمح بذلك. لكنه طلب بعناد إرساله
اد ترتيب صفوف         ي، أع بعد أن وصل تشواي يونغ إلى ساحل البحر الجنوب

 .وحين انطلق بقيادتهم إلى القتال، آانت مقاومة القراصنة أشد مما توقع. الجيش
ود            وم الجن دء بهج ول، للب رع الطب غ بق شواي يون د ت ر القائ انوا  .  أم م آ لكنه

ن        مترددين، دون أن ينطلقوا إلى الهجوم، ألن السهام التي يطلقها األعداء معتمدي
 .على الغابة والصخور تتدفق إليهم آوابل من األمطار

فتيه           ذا المشهد، عض ش ان      .  بعد أن رأى القائد تشواي يونغ ه ع، آ في الواق
 .الوضع غير صالح له
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شة اول                .  الري شة، وح سكا بالري ق، مم فل الجوس ى أس ات عل ل لبره د أن أط بع
سمرا      شة ازدادت ت اه         .  الكتابة على لوحة الحرير، لكن الري ى مي إذا ألقى نظرة إل

ه              وك، أوحى إلي نهر دايدونغ الصافية الزرقاء في بعد بعيد في أسفل جوسق بوبي
ن البحري     "بأنه واقف على جوسق        اه          "  قصر التني ى سطح مي ذي ينتصب عل ال

ضباب،       البحر، وإذا ألقى نظرة إلى سهول دونغدايواون البعيدة التي يخيم عليها ال
سحب    "  قصر السماء "أحس آما لو أنه واقف بجانب درابزين  ى ال ك  .  العائم عل تل

صفها                   م يكن بوسعه أن ي رة، ل د م رة بع ا م المناظر الخالبة التي تتجدد آلما رآه
 .ببعض األبيات من الشعر

ن                    ن م ب بيتي د أن آت ة، بع ي دون الكتاب ذ بق ة، من ات طويل د مضت أوق لق
اس             إن الن ر، ف الشعر، وآانت قطرات العرق تتساقط من جبينه لتبلل لوحة الحري

 . راحوا ينصرفون واحدا بعد اآلخر بهدوء
ده              سا بوح سه جال شاعر نف حين مالت الشمس إلى المغيب، وحّل الغسق، وجد ال

 :في الجوسق، فقطع ريشته، وبكى بحسرة وهو يضرب األرض بقبضة يده، وقال
 .ويحي أنا، تنقصني موهبة لوصف روعة جمال بيونغ يانغ -

 .هكذا، بقي الشاعر يبكي حتى وقت متأخر من الليل ثم غادر المكان
ى   بعد ذلك، علق أهل بيونغ يانغ لوحة البيتين من شعره غير المكتمل هذا عل

ى      .  عمود جوسق بوبيوك، لتتناقل إلى األجيال القادمة ذه اللوحة إل واليوم، نقلت ه
)الواقع في حارة دايدونغمون بحي زونغ في مدينة بيونغ يانغ(جوسق ريونكوانغ 

 .، وعلقت على عموده
ال                       ل بجم د جي اخرة جيال بع ل للمف ل، ب ذلك ليس لروعة شعره غير المكتم
ه                       صفه لنقص آلمات شهور أن ي شاعر الم تى ال ستطع ح م ي ذي ل انغ ال غ ي بيون

 .الشاعرية
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ى جانب                       سه، إل ا وروحه للتضحية بنف ل نظيره تي ق ه ال األجانب، بمنتهى جرأت
 .تكتيكاته البارزة التي ال يجاريها أحد

 
 

 رجل حكيم معترف به بعد عشر سنوات
 

ام          شهر التاسع القمري ع ل عشر     ١٥٨٢حدث ذلك في أحد األيام من ال ، قب
ة               زين الوطني رب إيم شوب ح ى ن ا عل نوات تمام دوان     (س ضة للع رب مناه ح

ن عامي                        ا بي ترة م انيين في الف زاة الياب شعب الكوري ضد الغ  ١٥٩٢خاضها ال
 ).١٥٩٨و

ي إي            ني ل ر اليمي ترح الوزي ) ١٥٨٤  –  ١٥٣٦(في جلسة البالط الملكي، اق
 :للملك بما يلي

يا موالي، أرى أن الوضع الحالي في اليابان غير عادي، فضال عن سوء      -
د يحل         .  وضع منطقة الحدود الشمالية في بالدنا في رأيي أن مصيبة انهيار البلد ق

دوا من اآلن            .  في بالدنا قبل مرور عشر سنوات          م أن تع أرجو منك ألف    ١٠٠ف
 .   جندي من القوات

  ألف جندي؟ ١٠٠إعداد  -
 .على قوله رد الملك بسؤاله، وعلى وجهه سيماء الريبة

آان سؤال الملك هذا يعني ما هذه السفسطة عن إعداد الجنود فجأة، بينما آنا   
دامى      "  آداب السلوك "و"  فضيلة"نبحث قبل قليل عن  اء الق وال الحكم لكن  .  من أق

 :لي إي ظن أن الملك يريد المعرفة باقتراحه بالتفصيل، فواصل شرح اقتراحه
ل      - دي، يجب وضع            ١٠٠بغية تأهي م في العاصمة،          ٢٠ألف جن ا منه ألف
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ي                الهجوم ف دء ب تباك، والب ن االش ا م ب مؤقت ن التجن ن الممك ان م ا، آ طبع
رى     سانحة األخ ة ال يزيد                .  الفرص ك س ره، ألن ذل د أم م يع غ ل شواي يون ن ت لك

وده                   صبح جن ك، سي ن ذل وأ م ا، وأس و مؤقت ورين ول نة المته ات القراص معنوي
 .معتادين على التردد في الحالة الحرجة

 :فإن القائد تشواي يونغ صاح لجنوده
 !اتبعوا ورائي -

ى                     سهام إل ق ال دو، وهو يطل ع الع ى موق واندفع جاريا على صهوة الجواد إل
 .األعداء

في هذه اللحظة، ترآزت عليه السهام التي يطلقها العدو، وانغرز أحدها في      
ك             .  شفته، حتى سال منها الدم األحمر القاني غ ذل شواي يون م يلتفت ت ك، ل ومع ذل

ود                         ل واصل إطالق سهامه، وأصاب آل سهمه جن فته، ب السهم المنغرز في ش
 .العدو

ى                ضون عل و ينق ود آوري ان جن ا آ ذعورين، بينم رون م داء يف وراح األع
ة           ات عالي ائحين بمعنوي دو، ص ع الع ا دون          .  موق داء جميع رب األع يرا، ه أخ

واس                   .  مقاومة م األق ارآين وراءه ون ت غ القراصنة يهرب شواي يون بعد أن رأى ت
 .والسهام، نزع حينئذ فقط السهم المغروز في شفته

 :بعد أن صد تشواي يونغ هكذا مقاومة القراصنة األولى، قال لجنوده
م            - دو فكيف يمكنه إذا صار الجنود المشارآون في القتال مذعورين قبل الع

 أن يقاتلوه؟
شواي                 دهم ت ح قائ وا أحد أسرار رب ن، وعرف لم يرفع الجنود رؤوسهم خجلي

 .يونغ في آل المعارك
ارك ضد األعداء                    وز بالنصر في آل المع هكذا، آان القائد تشواي يونغ يف
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ضا                  ع أي صديقه ونظيره في المنصب الرفي ي إي ل بعد اختتام الجلسة، قال ل
 :ريو سونغ ريونغ

ن            - ة وحدها فل إذا قال مثلك أي مثقف عادي آخر ينهمك في قراءة الكتب القديم
ير أن                .  ألومه لجهالة الوضع السياسي الحالي  ك أنت الموظف الكب ولكن هل يجدر ب

سنة         ى ال ذي       .  تتفوه بذلك الكالم؟ حتى المزارع العادي يعيش متطلعا إل إال أنك أنت ال
 أ لست مخجال؟. تشارك في شؤون الدولة ال تستشرف ما بعد عشر سنوات

ا دون أن يجد                          غ، حتى وقف واجم و سونغ ريون ّر وجه ري لقوله هذا، احم
 .آالما ينطق به

ام                     ك، أي في ع ، انفجرت   ١٥٩٢بعد مضي عشر سنوات بالضبط من ذل
 .فعال حرب إيمزين الوطنية التي أشعل الغزاة اليابانيون نيرانها

 :عندئذ فقط، غطى ريو سونغ ريونغ وجهه بين يديه، وقال متنهدا
ول آوك         - ي ري ي إي      (أواه، حقا، آان ل ستعار لل أ      )  اسم م ا تنب رجال حكيم

 .بهذا اليوم
لكن  .  تاب ريو سونغ ريونغ نفسه على رفضه القتراح لي إي في ذلك الحين 

ه   د                       .  ذلك قد فات أوان غ وحده قي و سونغ ريون دنيا، وبقي ري ي إي ال ارق ل د ف وق
 .الحياة، حتى ذلك الحين، وهو يتضور ألما للتوب على نفسه

 
 

 مصدر تسرب األسرار
 

ام        ك سيجونغ غاضبا في            ١٤٣٧ذات يوم في حوالي ع ، صرخ المل
 :وجوه الوزراء
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دة    .  آالف جندي في آل من المحافظات ١٠و وينبغي تدريب الجنود المستجدين لم
اوب      هر بالتن تة أش مة                  .  س وار العاص ن أس دفاع ع ى ال نا عل ذا، إذا حرص هك

ة أي                    ي وسعنا مواجه اوب، فف ود بالتن دريب الجن والمناطق المحلية، في آن مع ت
إطالق              سهولة، ب وارئ ب داث الط ن أح دث م ود          ١٠٠ح ن الجن دي م ف جن أل

دربين ل                .  المت ادئين دون أن نفع ى ه ن نبق ا، حي ع أي حدث طارئ الحق وإذا وق
ال،                 ى القت ة إل دربين بعجل ير المت اس غ ة الن ع عام ى دف ا سنضطر إل ذا، فإنن هك

 .وسيفوتنا الوقت عندئذ
ارج                       را خ ان أم ك آ ه، إذ أن ذل ى اقتراح رد عل ك أن ي ع المل ن بوس م يك ل
ن     تصوره، فبقي جالسا لبرهات دون جواب، ويرف له جفن، وسأل آبار الموظفي

 .الجالسين
 ما رأيكم في اقتراح الوزير اليميني؟ -

ك،           أنهم شأن المل بما أن هذا األمر آان خارج تفكير آبار الموظفين أيضا ش
 .فلم يتقدم أحد منهم، حتى ران الصمت لبرهات

 أ رأيكم أيضا هو رأيه؟ -
غ       (حين حثهم الملك هكذا على جوابهم، انطلق أحدهم اسمه ريو سونغ ريون

 :وقال) ١٦٠٧ – ١٥٤٢
ر        .  طبعا إن اقتراحه صائب، لكن لكل أمر أوانه     - إني أرى أن اقتراحه غي ف

أة العمل إلعداد        .  مناسب في زمننا الهادئ والمسالم ان فج إذا باشرنا في هذا الزم
 .ألف جندي، فسنضايق مواطني البالد آلها، مما يجلب مصيبة عكسا لنيتنا ١٠٠

م              ن الحاضرين، ورأى في وجوهه بعد أن سمع الملك قوله، جال ببصره بي
 :سيماء موافقتهم عليه، فقال

 .اقتراح الوزير اليميني بإعداد الجنود غير الئق باألوان، فإني ال أوافق عليه -
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 .هوي، بعد أن بقوا يتبادلون نظراتهم بعضا لبعض
 :لم يجد هوانغ هوي بدا من التقدم خطوة إلى الملك، وقال

ام                  -  دة عشرة أي ة من الوقت لم أرجوآم، يا حضرة الملك، أن تعطيني مهل
 .للعثور عليه

ت، دون أن                   ى البي ك، رجع إل ذلك للمل دا ب وي وع غ ه د أن أعطى هوان بع
 .يتبادل أي تشاور مع الوزراء اآلخرين

ه       اد من في صباح اليوم التالي، ذهب هوانغ هوي إلى المرحاض آعادته، وع
 .غارقا في الغم من دون سبب حتى لم يتناول فطورا آما ينبغي

م            ل صحته أم أي ه بعد أن حدقت زوجته في وجهه لبرهات، سألته هل معت
 :على سؤالها المتكرر، رد هوانغ هوي قائال. يضايقه
حين هممت قضاء الحاجة في المرحاض، رأيت طيرا               !  يا لغرابة األمر   -

 .أزرق يخرج من بطني، وطار إلى الهواء
 ماذا؟ هل خرج طائر أزرق من شرج اإلنسان؟ -
ه من أمر غريب            - ا، إذا                .  أجل، يا ل يئا لن ى آل حال، سيكون األمر س عل

ذا       . عرف الناس أن طيرا أزرق خرج من شرج آبير الوزراء ي ه اك أن تقول وإي
 .لآلخرين

 .أين أقول هذا، دع عن القلق. ما هذا الكالم -
في مساء هذا اليوم، آانت زوجة آبير الوزراء تعالج الغسيل مع الخادمة في 
ر               أن الطي ا ب ول زوجه ه ق ى ذاآرت الغرفة الداخلية، وفي أثناء ذلك، رف فجأة عل

سها              ا        .  األزرق خرج من شرجه وطار، فضحكت في نف ة ظنت أنه لكن الخادم
 .تضحك عليها، فسألتها بتكرار لماذا تضحك

دنيا      - سيد زوجي في          .  يا له من أمر غريب لم أجده سابقا في ال ان ال ن آ حي
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اطق الحدود           - ما هذا األمر؟ قيل إن آل التقارير المختومة المرفوعة من من
الط،                      ى الب ولها إل ل وص مة قب وارع العاص ي ش ا ف شى محتوياته شمالية تتف ال
شمال،     واألوامر السرية الصادرة من البالط تدور محتوياتها بصخب في حدود ال

 هل في الدولة نظام وانضباط؟. قبل وصولها إلى حاآم محافظة هامكيونغ
 .آان هذا الوضع آافيا إلثارة حنق الملك وصراخه

داءات األعداء                   صد اعت ة مختلف اإلجراءات ل في ذلك الحين، اتخذت الدول
م                      د المرموق آي ل بعث القائ م مث شمال منه األجانب والدفاع عن مناطق حدود ال

 .إليها، بعد تعيينه آقائد الدفاع عنها) ١٤٥٣ - ١٣٩٠(جونغ سو 
ق                       ي مناط دو ف ن وضع الع را ع و تقري غ س م جون ع آي ن، إذا رف ولك
ى                   ل وصوله إل الحدود، فإن هذا الخبر انتشر واسعا في أرجاء العاصمة، قب
ه الذاتي            م بتهكن الملك، حتى شاعت إشاعات يقول بها الناس بصخب آل منه
تندلع حرب عن                 ود، وس يرا من الجن ددا آب تجند ع ة س ى غرار أن الدول عل
م                 د آي ى القائ دو إل اح الع ح جم قريب، وإذا أرسل الملك أمرا سريا خاصا بكب
د،                  ل القائ وه قب دود عرف اطق الح ي من الي ف ساآر واأله إن الع و، ف غ س جون
سبقا أو            اربين م وا ه وه، ليول وراحوا يتهامسون به، وحتى األعداء أيضا عرف

 .فما أعظم أمر خطير. يتخذوا إجراءات الدفاع
 .فقال الملك للوزراء

شاف                     - ة، يجب اآت ضباط الدول ة ان ة أو إلقام سواء لعدم إفساد شؤون الدول
صارم             م ال ى الحك ن بإباحة األسرار إل ة المتهمي سرب األسرار، وإحال مصدر ت

 فمن ذا يستطيع أن يكتشف هذا المصدر؟. لتلقين جميع الناس درسا
 .ولكن من يستطيع أن يتقدم بثقة لحل هذا اللغز الذي ال يعرفه أحد إال اهللا

غ     حين حث الملك على الجواب، التفت الوزراء إلى وجه آبير الوزراء هوان
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ا   .  أرجوآم، يا أصدقائي، أال تقولوا إطالقا هذه القصة لآلخرين   - إذا قلتموه
 .فإن أمر زوجتي ينكشف، فكيف تتحمل العقاب المفروض عليها

ى الواجب األخالقي          .  ال تقلق  - راء عل م ال نحافظ     .  نعيش نحن الفق ل
 .على هذا السر

ى              ع عل الط، ليطل ى خارج الب بعد أيام من ذلك، أرسل الملك تابعه إل
سرب األسرار             م      .  عمل آبير الوزراء للبحث عن مصدر ت ابع ل إال أن الت
ولكن في ليلة أحد   .  يستطع أن ينقل إلى الملك إال خبرا بعدم عمله لعدة أيام

ى نطاق     األيام، أخبر الملك بالقصة عن الطيور الزرقاء، التي انتشرت عل
 .واسع في شوارع العاصمة

 ماذا؟ أ طارت آالف الطيور الزرقاء من شرج آبير الوزراء هوانغ؟ -
 .صرخها الملك مندهشا

 !يا للوقاحة. إذن، لماذا ال يخبرني آبير الوزراء ذلك األمر! يا للشؤم -
 .أمر الملك باستدعاء هوانغ هوي حاال

 :حين مثل هوانغ هوي أمام الملك، دققه في األمر غاضبا
ك،            - سرب األسرار، وأسوأ من ذل لماذا ال تنفذ أمري بالبحث عن مصدر ت

 لم ال تخبرني بغرابة األمر عن آالف الطيور الزرقاء التي طارت من دبرك؟
 :تقدم هوانغ هوي خطوة إلى األمام، وقال

را عن مصدر                       - م تقري د تلقيت م ق ني أعرف أن جاللتك معذرة يا موالي، لك
 .تسرب األسرار

 متى رفعت التقرير إلّى؟ لم تدخل القصر في غضون هذه األيام، أ ليس آذلك؟ -
 .ذلك الطير األزرق هو بالذات مصدر تسرب األسرار، يا موالي -
 ماذا؟ الطير األزرق؟ -

 

٤٠ 

ان من شرجه وطارا             قضاء الحاجة في صباح اليوم، خرج نحو الطيران األزرق
 .إلى السماء

 أتقولين طيرين أزرقين؟! يا للدهشة -
 .أجل، إياك ونقل هذا الكالم لآلخرين -
 .ما دام هذا أمرا يخص بسيدي. ال تقلقي، إلى أين أنقل هذا الكالم -

اء                           وم، وأثن راش للن ى الف ا إل ة مع زوجه وم، ذهبت الخادم ذا الي ة ه في ليل
محاولة النوم، برق فجأة في خاطرها ما سمعته اليوم من القصة عن طير أزرق،       

 .حتى ضحكت في نفسها مكبوت الصوت
ا       ستمتع به أخطأ زوجها في الظن آما لو أنها تضحك لما عّن لها ما آانت ت

 .فطلب منها عنوة أن تصارحه. من المتعة مع عشيقها اآلخر
 .لم تجد الخادمة بدا من رواية القصة عن الطير األزرق

ر                    - سيد آبي رج ال ن ش اء م ور زرق سة طي ى خم ة إل ارت أربع اذا؟ أ ط م
 الوزراء؟

 .إياك أن تقولها لآلخرين -
 .ال تقلقي، أين أقولها -

ة       في نهار اليوم التالي، آان زوج الخادمة يشرب الخمر مع زمالئه في حان
ه     .  السوق، ورأى أحد عصافير الدوري حط على النافذة، وطار   عندئذ، خطر ببال

 .ما سمعه في ليلة األمس من القصة عن الطيور الزرقاء، فقهقه في نفسه
 .سأله األصدقاء خوفا من إصابته بالجنون لماذا يضحك في نفسه

 .بما أن األصدقاء يتشككون به، اضطر زوج الخادمة إلى رواية القصة
ا طارت من شرج                  - ور وأآثره ا أن عشرة طي ة؟ أ حق ذه حقيق أ ه

 السيد آبير الوزراء؟
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 مال هذا الشهر الثالث الربيعي أيضا،
 الندى المعلق على أوراق الصنوبر

 هو الآللئ المنظومة في اإلبرة الخضراء
 

د عدد                   ى نطاق واسع، تواف شر عل بما أن الخبر عن ذآاء آيم سي سوب انت
م          م يخل منه ر           .  آبير من الناس إلى فناء بيته حتى ل ه وزي ى بيت وم، زار إل ذات ي

أخر    م        .  سابق يدعى هو جو بعد أن سمع خبره في وقت مت ان عمر آي ذاك، آ حين
ة،                    . سي سوب خامسة ذي يلعب في الغرف ل ال ذا الطف ى ه ى األعل رفع هو جو إل

 :وأجلسه أمام رآبتيه، وقال
ا                     " ي أن ا ل عرا تكريم م ش ضل انظ سن، تف ل م ي رج رى إن ا ت ني، آم ا ب ي
 .العجوز

ة واحدة                شة، وآتب دفع رة، وأخذ الري ه م ما إن أنهى آالمه هذا، حتى تأمل
 :بيتا من الشعر التالي

 
 الزهرة تفتحت على الشجرة العتيقة

 فمن ذا يقول إن قلبه هرم
 

احرة،                 ه بنظرة س تى ظل يرقب واله التعجب ح عره، ت و جو ش رأ ه ن ق حي
رة في        "ورفعه فوق رأسه، ودار به دورة قائال  يا له من أمر عجيب أراه ألول م

 ."ها أنت طفل نبيه خارق الذآاء حقا. هذه الدنيا
بر،    إال أن آيم سي سوب هذا الذي أجمع الناس على إطرائه تخلى، بعد أن آ
يرا، ودخل في                  ا آب ة ليصبح موظف ات القصر األدبي عن توقه إلى اجتياز امتحان

 

٤٢ 

ر                    ه من القصة عن الطي ا حاآ للملك الذي بقي محيرا، روى هوانغ هوي م
 .األزرق
ور في               ..  آه - ى آالف الطي اثر إل يعني إذن أن ذلك الطير األزرق الواحد تك

 . ظرف عدة أيام، وانتشرت اليوم في آل الشوارع
ار                        - ة وانهي رار الدول سرب أس ي ت سبب ف والي، أرى أن ال ا م ل، ي أج

ور        ون الطي انضباطها يعود إلى جميع الموظفين المرآزيين والمحليين الذين ينجب
 .الزرقاء آل يوم، مثلما فعلت أنا

ك القصة عن                      الد بتل ع الموظفين في أنحاء الب ار جمي أمر الملك فورا بإخب
 .الطير األزرق، وقيل أن تسرب أسرار الدولة لم يحدث منذ ذلك الحين

 
 

 ذآاء آيم سي سوب
 

ة أشهر    )  ١٤٩٣  - ١٤٣٥(قيل إن آيم سي سوب  قرأ آتابا بوحده، منذ ثماني
سي  "ولذلك، أطلق عليه تشواي تشي وون الرجل من جيل جده اسم       .  من والدته

 .بمعنى الموهوب بالشعر" سوب
ره أن ينظم أشعارا              ة من عم هكذا، لذآائه الخارق، أصبح بإمكانه منذ الثالث

ة               .  علما واضحا بمبادئ األشياء ان ثالث ن آ ا حي تي نظمه فيما يلي أحد األشعار ال
 .من عمره، وتوارث حتى هذا اليوم

 
 أزهار الخوخ حمراء

 أوراق الصفصاف خضراء
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اول الفطور،        .  ليس عيبا آبيرا، لكن السيدة لي لم تكن بهذه الدرجة  اء تن ور انته ف
وم، وفتحت                     ة، واستغرقت في الن ى أرضية الغرف تلقت عل ادة، واس وضعت وس
عينيها بصعوبة، حين حل وقت الظهر، وبعد تناول وجبة الغداء آلها، رقدت في      
ى                       صباح حت ام من ال ام، آانت تن وم من األي شخر، وفي ي مكانها، ولم تلبث أن ت

 .المساء، دون تناول الغداء
ساعدة                       روح لم د ال ع ومتوق هم الطب اي وو ش واك ج ان آ ال آ أص

ه        .  اآلخرين، حتى آان له آثير من األصدقاء  فمنذ شبابه، آان يمضي أيام
اك                   ا وهن م هن ا هو يتجول معه ور، فيم د  .  بنظم األشعار واحتساء الخم بع

م يدخل                    ه ل ة، ألن ا نوام م يعرف أن زوجته الزواج مع السيدة لي أيضا، ل
 . الغرفة الداخلية في النهار إال نادرا

ه            ى زوجت ولكن مع مرور األيام، صار يسمع لوم أسرته وتقّول الجيران عل
ولكن بعد أن سمع هذه التقّوالت، تشكك من صدقها،       .  التي تنام بإفراط في النهار

لكنه خرج منها   .  فدخل في أحد األيام غرفتها الداخلية عمدا، ورآها تنام في النهار 
م              .  دون أن يقول شيئا، ليراها منتظرا ير األشهر، ل ام وتغ ولكن حتى بعد مر األي

 . تتحسن حالتها أبدا
ك            ثر من ذل . ففي هذا اليوم بعد مرور مائة يوم، لم يكن بوسعه أن يصبر أآ

 .فاعتزم على تخليصها من هذه العادة فورا أو إعادتها إلى بيت والديها
ى                           ار، حت ل، في وضح النه ة من البيت للعم راد العائل ع أف حين خرج جمي
ة،                 ة الداخلي ه، ودخل الغرف ن مكان واك جاي وو م ا، نهض آ ت هادئ صار البي

ى       . ورأى زوجته نائمة ستيقظ عل ربما آانت مستغرقة في النوم العميق، حتى لم ت
رارا،      .  صوت فتح الباب ا م آبح آواك جاي وو بصعوبة ثوران حنقه، وهز آتفه

ا         د من يوقظه ة، لتؤآ . وعندئذ فقط، فتحت عينيها، وراحت تحدق في وجهه لبره

 

٤٤ 

غ        م هوان ن آي م م ره، تعل ن عم ود           .  م ى ع ار عل د الن ان يوق ل، آ ن حل اللي وحي
ى          اب عل ارا، وضع الكت الشجرة، ويقرأ على ضوئها، وحين يعمل في الحقول نه

 .المسند الذي أقامه في حافة الحقول، وقرأه في آل فسحة من الوقت
ة                  ي مدين ا ف ا رفيع تى صار موظف صر، ح ان الق از امتح بر، اجت د أن آ بع

ة        .  بونغسانغ ك عريضة مطالب لكنه صار يعيش حياة المنفى، بعد أن رفع إلى المل
شدة سخطه لموقف                 دفاع الوطني ل درة ال ز ق ان وتعزي ع الياب ات م بقطع العالق
ان،                      صد غزو الياب ة ل زين الوطني ن انفجرت حرب إيم اليابان المتغطرس، وحي
ن                 داء اليابانيي ه األع ل بقيادت رين، وقات ل اآلخ وعين أوال وقب ش المتط كل جي ش

 .وسقط شهيدا في ساحة المعرآة
 
 

 زوجة أيقظت وعي زوجها
 

ام             ن ع صيف م ام ال د أي ي أح اي وو         ١٥٨٨ف واك ج ان آ  -  ١٥٥٢(  ، آ
د            )   ١٦١٧ ى آب شمس إل راقدا في الفراش دون حراك في الغرفة، حتى طلعت ال
راد     .  السماء ربما آان أآبر خزي رجل متزوج هو تعرضه للوم أو ازدراء من أف

ه  ا               .  عائلته أو جيرانه، بسبب زوجت ذات يتضور اآلن ألم واك جاي وو بال ان آ آ
 .لهذا السبب

ام                         تاء الع ي ش المرض، فف ه جو مع األسف ب ى آنيت قد توفيت زوجته األول
 .الماضي مع بلوغ األربعين من عمره، تزوج مجددا من إمرأة آنيتها لي

وم                             ذ الي وم من ار آل ي النوم في النه دأت ب ي ب ه ل لكن من الغريب أن زوجت
داء في الظهر                      .  الرابع من الزواج اول الغ د تن ة بع سط من القيلول طبعا إن أخذ ق
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شبه إال                    تي ال ت ذه األسرة الواحدة ال دمير ه مخطئين، بل إنك توبخني مقلقا من ت
 .بيض طير السنونو

ة واحدة    ان  .  لجوابها المفاجئ هذا، لم يستطع آواك جاي وو أن ينطق بكلم آ
ا صحيحا  ب وشرب              .  آالمه راءة الكت ام بق ضي األي اي وو يق واك ج م أن آ رغ

ون فرصة               وب يتحين بر بحر الجن انيين ع ع األصدقاء، يعرف أن الياب الخمر م
لغزو البالد، لكنه آان يعتبر صد غزو األعداء األجانب هو أمر البالط الملكي                 

وم                   .  وحده ة البيت إال الن م تعمل رب ا، إذا ل مع أنه فكر في أن األسرة تعاني خراب
ا                      ارا، إذا قضى رب البيت أيام اني دم الد تع ه أن الب في النهار، لم يخطر في بال

 .بشراب الخمر وقراءة الكتب فقط
ع                    الي، امتن وم الت سانه، ومن الي د ل د عق ه بع خرج آواك جاي وو من زوجت
ة جماعة العمل الزراعي                     ى هيئ ور، وجمع أصدقاءه عل تماما عن احتساء الخم

 .والصيد وغيرها ليدربهم على الفنون العسكرية
ار، وأخذت تعمل                    وم في النه ضا عن الن من ذلك اليوم، أقلعت السيدة لي أي
ى   بجد واجتهاد محتكرة شؤون البيت والحقول آلها لوحدها، منذ الصباح الباآر إل

ال                    ى استعداد القت ا عل ا، ساعدت زوجه ل، وبه د مضي    .  وقت متأخر من اللي بع
ان،                  ة من جراء غزو الياب زين الوطني سنوات قليلة من ذلك، انفجرت حرب إيم
ن                     ش المتطوعي دا لجي فه قائ رب بوص ذه الح ي ه اي وو ف واك ج م آ ار اس وط

 .الفاضلين
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 .وحين عرفت أنه هو زوجه، نهضت مسرعة، وجلست في الجانب
 ويلك، ماذا دهاك؟ أ هذا أمر يستحق بك؟ -

ذا             ه ه ف، لكن رأي في بداية األمر، أراد آواك جاي وو أن يقنعها بكالم لطي
 .طار من ذهنه، ولم يستطع آظم فوران الغضب، حتى ارتفع صوته تلقائيا

 هل أنت تريد تدمير أسرتي؟. ال أقول لك عار زوجك -
نزل            ه ي و أن ا ل مع أن زوجها صرخ في وجهها والشرر أطلق من عينيه، آم
شعث،         حاال على رأسها عقابا قاسيا، لم تفعل الزوجة إال ترتيب شعر رأسها المت

 .وتسّوي مظهر ثوبها
ه، ازداد                    ارة خوف من آالم ة دون أي أم ا زالت هادئ حين رأى زوجتها م

 :حنقه، حتى سألها صارخا
ي              - ائلتي، أو لقتل أجيبيني حاال، هل أنت تزوجت مني لالعتناء بي ودعم ع

 مقلقا وتدمير أسرتي؟
 لماذا تقول هكذا؟ ما هو ذنبي الكبير؟ -
تي ال ترتب البيت وال تعمل في                  - ماذا؟ أ ليس هو ذنب آبير لربة البيت ال

 الحقول إال النوم في النهار؟
ار      - ي  .  صحيح أن األسرة تدمَّر، إذا لم تعمل ربة البيت إال النوم في النه لكن

ار                    د دون دم ي البل ن بق ا، حي ضا يحافظ عليه إذا تحطم عش     .  أرى أن األسرة أي
 .طير السنونو فإنك ترى أن البيوض في عشه لم تبقى سليمة

 ماذا؟ -
ار، من جراء                         - ى وشك االنهي ع عل سنونو وق إن بلدنا األشبه بعش طير ال

وما دام األمر هكذا، ال تلوم من    .  اعتداءات األعداء األجانب في الجنوب والشمال
م                     ور، وال تعتبره ساء الخم راءة الكتب واحت ال بمجرد ق يقضون األيام هادئ الب

 



٤٩ 

 
 القائمة ) الصخرة الشريفة" (صخرة ويآم"

 بجانب جوسق تشوآسوك
 

نزو            ة زي ى قلع بعد أن مني الغزاة اليابانيون بالهزيمة المنكرة في الهجوم عل
ام          شهر العاشر القمري من ع ي ال ة،       ١٥٩٢ف زين الوطني ترة حرب إيم ي ف ، ف

أآثر من          الي ب ام الت  ١٢٣أعادوا الهجوم عليها في الشهر السادس القمري من الع
دافع مدافعو القلعة لمدة .  ١٥٩٣ألف جندي من قواتهم في الشهر السادس من عام 

م اضطروا    .  ضعفا  ٤٠سبعة أيام، بعد صد الغزاة األآثر منهم بما يزيد على   لكنه
 .إلى التخلي عنها، للفرق الهائل في ميزان القوى

ة     ١٥٩٣في أحد األيام من أوائل الشهر السابع القمري عام  الل قلع ، بعد احت
ساء الخمور في جوسق                ة احت زينزو، أقام قواد العدو بما فيهم القائد آيداني وليم

 .تشوآسوك القائم على الجرف في شاطئ نهر نام
وة، بإحضار           د عن ذي اقتي أمر آيداني صارخا ألحد توابع البلدة المحليين الكوريين ال

 .الغانية رونكاي خارقة الجمال والشهيرة بأداء الرقص والغناء في هذه المنطقة
قال التابع له إن إحضارها صعب، ألنه رأى مباشرة أنها آانت قائمة هنا في 
ادة جيوش                             سم ق ن أق دفاع الكوري، حي ادة ال ر قي ه مق ان في ذي آ هذا الجوسق ال
ك،                           ثر من ذل ائهم، وأآ اء قطرة أخيرة من دم ال األعداء حتى بق المتطوعين قت
ة           سها األطعم ا، ونقلت بنف آانت تلهم جيش المتطوعين والشعب برقصها وغنائه

 .لهم، وقاتلت األعداء فيما هي تقذف األحجار إليهم
 لماذا تقول صعبا؟ -

 .سأله آيداني صارخا، بعد أن أصابه الجنون

 

٤٨ 

 
 آوريا" آنز"

 
ان               ة ضد الياب زين الوطني رب إيم ترة ح ي ف ك، ف دث ذل ب   .  ح ل الراه دخ

دو إلجراء        )  سا ميونغ دانغ (البوذي سونغ وون الملقب بالراهب  ع الع بوحده موق
 .المفاوضات معه

ائال               ا ق اتو آييوماس ادي آ د الجيش المع أله قائ ا زاخرة      :  س سمعت أن آوري
 بالكنوز، فما هو أفضل منها؟

دوء        ونغ وون به ه الراهب س ن        :  رد علي الكنوز، لك ة ب ا غني ا إن آوري طبع
 .أفضلها توجد حاليا في اليابان أيضا

 أ يوجد في اليابان؟ -
 أال تعرفه بعد؟ -
 ما هو هذا الكنز؟ -
 .هو رأسك بالذات -
 ماذا؟ رأسي؟ -
أتي برأسك                   - ن ي يرة لم ة آب أة مالي ح مكاف ا من ررت بالدن د ق ل؟ ق م تجف ل
 .أليس آذلك. إذن، تكون هذه أآبر الكنوز. المقطوع

ك    .  اصفر وجه قائد العدو، وظل ساآتا دون أن يجد أي جواب عليه ذ ذل ومن
ام الموقف الجريء للراهب سونغ وون،                   واه أم ه، وخارت ق الوقت، فترت همت

 .حتى لم يتصرف أآثر من ذلك بغطرسة في المفاوضات
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دمي، دون            ى ق أذهب، وما دام األمر هكذا، من الجدير أن أذهب رافعة رأسي عل
 .أن اقتيد مذلة

م                انيون بعيونه ادة الياب ق الق سوك، حمل ق تشوآ اي جوس ت رونك ن بلغ حي
ا                    دا أنه ا الممشوق، حتى ب ال وقوامه ا خارق الجم لمظهر ثوبها الفاخر، ووجهه

 .حورية نزلت من السماء
د أن                   ه، بع را حسب طلب اي خم ا رونك شرب آيداني عدة آؤوس صبت فيه

 :جلست بتأدب إلى جانبه، وصرخ للتابع قائال
ة                       - اي وقت المتع ة الحسناء رونك اهرة الكوري هيا، أنظر آيف تقضي الع
 هل عرفت اآلن ماهية العاهرة؟. معي

شمس،               روب ال تى غ ور ح سون الخم انيين يحت واد الياب اي الق ت رونك جعل
اي           ان، قامت رونك وحين صار صراخ وضجيج أولئك األوغاد الثملين يمأل المك
ى                   ة عل ى الصخرة المسطحة القائم اده إل بهدوء، وغمزت لقائد العدو بعينيها، وق

ضبط،  .  أطلت رونكاي للحظة على مياه النهر الزرقاء. شاطئ نهر نام قبل أيام بال
م               ابكين أذرعه ق، ش ر العمي ذا النه ي ه سهم ف وش المتطوعين بأنف ادة جي ى ق ألق

ذل             .  بأذرع اثنين أو ثالثة الجنود اليابانيين ى ب ل عل سمها الجلي اي ق سمت رونك أق
 :نفسها من أجل البالد مثلهم، وصرخت في وجه قائد العدو

 .أنظر يا وغد، سأريك من هن النساء الكوريات -
ه في                سها مع ذراعيها وضيقته، وألقت بنف طوقت رونكاي عنق قائد العدو ب

 . مياه النهر الزرقاء
ستطع أن           م ي ه ل ا، لكن تخبط قائد العدو في النهر إلفالت عنقه من ذراعيه
يتخلص من ذراعيها، ألنهما آانتا محكمتين تماما بواسطة أصابعها المتشابكة    

 .بالخواتم الذهبية
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 :رد عليه التابع
د أقامت               - ا ق ك أنه أصال إن رونكاي جريئة وصلبة الطبع، ويضاف إلى ذل

 .عالقات الود مع وحدات المتطوعين هنا
اء       .  ها، ها، أنت ال تعرف من هن العاهرات     - ا لألقوي فال  .  إنهن يتبعن دائم

 .هيا أسرع إليها، وقل لها إني أدعوها. داعي للقلق
 .أرسله آيداني ومعه عشرات من جنوده

اي                 م رونك ان حيث تقي سيدة ه ى بيت ال سيدة    .  ذهب التابع مكرها إل آانت ال
األم                 ا ب تي تناديه اي ال ع رونك ة م س المنطق ي نف ودة ف ان مول ت   .  ه ذاك، آان آن

ى جنب                 ا إل ار جنب ل نه دو لي رونكاي تلزم الفراش بسبب منتهى تعبها لمقاتلة الع
سيدة     .  مع الرجال، بكونها إمرأة ضعيفة البنية دفع الجنود اليابانيون إلى الجانب ال

 . هان التي تمنعهم، واندفعوا جارين إلى الغرفة التي تكون فيها رونكاي راقدة
م، وصرخت في        حاول األوغاد اليابانيون اقتيادها عنوة، لكنها انتفضت منه

 :وجوههم
 .دعوني، أليس لكم أدب؟ سأعّد عدة الذهاب، فانتظروني في الخارج -

ا،                     ابع لجرأته ف الت دهش الموظ ل، ان د قلي اي بع ت رونك ن خرج حي
ان            سيدة ه ى ال وب           .  وخصوصا، سيطرت الدهشة عل اي أبهى ث د لبست رونك ق

ا     اخر مغروس بقميص أخضر فاتح على التنورة الحمراء القانية، وآان الدبوس الف
 .في شعر رأسها، والخواتم الذهبية تلتمع في آل أصبع من أصابعها

 يا بنتي، هل فقدت عقلك؟ إلى أين تذهبين؟ -
 .وبختها السيدة هان بشدة

ى     - يا أماه، أ تظنين أن ذلك القائد الياباني الوقح يترآني وشأني في الغد، حت
ي أن                 ر ل ك؟ فال مف اد قصدهم لممانعت إذا لم أذهب اليوم، وهل يغير أولئك األوغ
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 .في مثل هذه الليلة الصاحية آالنهار على ضوء البدر
ه أن                 ب من ضابط، وطل ك ال ا ذل اب، ودع ي سون سين الب يرال ل ح األدم فت

ه                        ضباط إلي ع ال ره باستدعاء جمي ه، وأم ر، وشرب آل . يجلب إليه آوبا من الخم
 :وحين اجتمعوا، أمرهم بصرامة

 .هيا، انطلقوا فورا بالجنود إلى سفنكم، وآونوا حاال على أهبة للقتال -
ة وتكون        وبعد ذلك، أمر بانطالق أي سفينة إلى جهة ما وأخرى إلى أي جه

 .آلها في االنتظار هناك، وأرسل بعجلة الفرق االستكشافية إلى آل الجهات
ة                         ي الليل ال ف ة القت يرال بأهب ر األدم ن أم ين ع ير راض ضباط غ ان ال آ

وا                  .  الواضحة آالنهار الفوا لألمر العسكري، حتى فعل ستطيعوا أن يخ م ي م ل لكنه
ره   زوارق              .  حسب أم ي ال ق ف وم العمي ي الن تغرقوا ف ذين اس ود الل ق الجن وانطل

 .الكشافة أيضا إلى آل الجهات، واقتربوا في الخفاء من مواقع العدو
ر                  ي سون سين ينتظر وصول الخب بعد اتخاذ هذه اإلجراءات التامة، آان ل

 .إليه، فيما هو يخطر في هيئة القيادة
ى المغرب       وفي  .  بعد مضي ساعات ال يستهان بها، صار البدر يكاد يميل إل

دو               را بوصول الع دم تقري زورق الكشاف مسرعا، وق . هذا الوقت بالذات، عاد ال
ل،                     تفادة من ظالل الجب سفنهم باالس سللون ب اآرون يت انيون الم آان األعداء الياب
ل، دون الوصول في وسط البحر الواضح                       در المائ ه ضوء الب التي ال يدخل إلي

 .على ضوء البدر
صعد لي سون سين إلى سفينة الرئاسة فورا، وانطلق بها إلى المكمن، حيث    
ار                  ق ن فينته تطل ترب، جعل س ا تق ن رآه آان في انتظار مجيء سفن العدو، وحي

عندئذ، بدأت السفن األخرى المنتظرة في        .  مدفعها إشارة للهجوم المضاد الشامل
يران                  ا ن ة إليه انبين، مطلق ن الج دو م فن الع ى س ضاض عل ال باالنق ة للقت األهب
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ـ               سمى ب ذه الصخرة ت ترة، آانت ه آم "منذ تلك الف شريفة   " (وي ، )الصخرة ال
 .إشادة بإخالصها ووفائها الشريف للبالد

 
 

 بعد تنصت قول أحد ضباطه المرؤوسين
 

ي سون               يرال ل ان األدم ان، آ في فترة حرب إيمزين الوطنية ضد غزو الياب
آان أحد األسرار في    .  سين يتكلل بالنصر دائما في المعارك البحرية ضد األعداء

ع  .  ذلك يعود إلى إصدار حكمه الصائب في حينه على األوضاع المتغيرة آان يتاب
ات، ووضع                      ى آل الجه دو، بإرسال جماعات االستكشاف إل دائما تحرآات الع

 .الخطط العملية بدقة قبل البدء بالقتال
ل في             ط ب ارات فق آان يستعد دائما لمواجهة األوضاع المتغيرة ليس في النه

ضا        راش أي ى الف ا إل د وضع               .  الليالي التي يؤوي فيه ضا بع ل أي ام في اللي ان ين آ
 .رأسه على الطبل وهو وسيلة القيادة، دون خلع البزة العسكرية

سفن العسكرية،               ّو آل ال في ليلة أحد األيام من ذلك، أمر لي سون سين برس
 .وأخذ جميع الجنود راحة، في حالة المواجهة مع العدو في جهة آيوننايريانغ

ل                دا الطب ادة متوس ة القي سرير في هيئ حين جن الليل، رقد هو اآلخر على ال
ة         .  دون خلع الزرد، وأغمض عينيه للحظة طلبا للنوم   وهج الغرف ه يحس بت وإذا ب

آالنهار حتى فتح عينيه، ورأى البدر طلع في آبد السماء بعد انقشاع الغيوم آلها،    
ضا           وفي هذا الوقت، ترامى إلى سمعه تهامس العساآر من الخارج، فنهض منتف

ة الحراسة    : من فراشه، وسمع ما يقوله أحد ضباطه المرؤوسين، الذي يقوم برقاب
ى الهجوم     .  لحسن الحظ، صار جنودنا ينامون مرتاحي البال هل يجرأ األعداء عل
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ة                  - ذه الليل ست    .  لذلك، حسبت أنا أيضا أن األعداء سيهاجمون في ه إني ل ف
 .، بل إن الفضل في النصر يعود إلى إيقاظكم لي"إلها"

 
 

 باك داجي
 

دفاع                  اتلوا لل ذين ق انغ، ال غ ي واد في بيون آان باك داجي واحدا من عشرة الق
ان           . عن مدينة بيونغ يانغ المسورة في فترة حرب إيمزين الوطنية ضد غزو الياب

اك            ه لقب ب ر    "  داجي "آان اسمه األصلي باك أوك، ولكن أطلق علي نى متوف بمع
 .الحكمة

ه                    ة بحكمت آثر القتالي يرا من الم . صار اسمه أآثر شهرة، باجتراحه عددا آب
 .قصة دفاعه عن مخاضة وانغسونغتان أيضا آانت واحدة منها

ى         ١٥٩٢في الشهر السادس القمري من عام    انيون حت ، زحف األعداء الياب
فقرر العساآر والمتطوعون المدافعون عن      .  إلى الضفة األخرى من نهر دايدونغ

ور األعداء     بيونغ يانغ المسورة للدفاع عن مخاضة نهر دايدونغ للحيلولة دون عب
 .هذا النهر

دافعون عن مخاضة                ضا ي انغ أي غ ي وعلى ذلك، صار عشرة القواد في بيون
 .وانغسونغتان من المخاضات العديدة األخرى

دم     في ظروف عدم استكمال تهيئة األهبة لصد األعداء، حرصوا على أن يتق
ى مخاضة النهر              ا،    .  القائد باك داجي أوال بقيادة وحدة المتطوعين إل ى إثره وعل

سور،                    سيوف في داخل ال اح وال سهام والرم د إعداد ال تقدمت الوحدة األخرى بع
ا في آل                            م أعالم ه يقي ذي جاء قبل اك داجي ال د الوحدة األخيرة رأى ب ولكن قائ
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م   .  مدافعها المرآزة فوجئ جنود العدو بسفننا، حتى أطلقوا وابال من نيران مدافعه
ادقهم  ي                   .  وبن ا ف ة اختفائه ي حال ائرة بجموع ف دو آانت س ا أن سفن الع ولكن بم

ى              سفننا، حت تباك ب د االش ظالل الجبل، اضطرت إلى اصطدام بعضها لبعض عن
يران             .  وقعت في حيرة واضطراب ا، وأصيب بن ير منه وبالنتيجة، غرق عدد آب

 .سفن لي سون سين، وهربت عدة السفن منها فقط بصعوبة
ي   تهلل الضباط والجنود فرحين بهذا االنتصار الرائع، وقالوا إن األدميرال ل
دو في                 سبقا وصول سفن الع سون سين قائد إلهي خارق الطبيعة، حتى عرف م

 .الليلة المقمرة الواضحة آالنهار
ك                  أله ذل ك، س اء ذل فنه، وفي أثن د س في اليوم التالي، آان لي سون سين يتفق

 :الضابط الذي آان يقوم بمهمة رقابة الحراسة في اليوم السابق
آيف عرفت مسبقا يا حضرة األدميرال، وصول سفن العدو في ليلة منيرة      -
 بالبدر؟
 أوه، أ لسَت نبهتني ذلك؟ -
 ماذا؟ -
ودك         - ت لجن ت؟ وقل ست قل داء          :  أ ل ريطة أن األع ة، ش ة آافي ذ راح فلنأخ

 .اليابانيين لن يهاجموا في الليلة المنيرة بالبدر آاألمس
 .أجل، إن جميعنا فكروا هكذا -
 .فكر جميعكم واألعداء أيضا هكذا -
 هل األعداء أيضا؟ -
طبعا، إن األعداء أيضا رؤوا أن عساآرنا سيفكرون في عدم هجومهم في      -

 .ليلة مقمرة
 .يعني أن األعداء حسبوا ذلك -
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ة                      ى ناحي وجههم إل ى ت ن من الخوف عل آانوا يتابعون تحرك األعداء مقلقي
امهم     ارين بأم سونغتان م م         .  مخاضة وانغ ل إنه وا ب م ينتقل م لحسن الحظ، ل لكنه

 .راحوا يطلقون نيران بنادقهم نحو الدفاعات المقابلة التي ترفرف فيها األعالم
نحو األعداء،   ردا على ذلك، بدأ العساآر المتطوعون الكوريون بإطالق السهام 

 .آان األعداء أيضا يزيدون من نيران بنادقهم صائحين. بإشارة باك داجي
ي                قاطها ف ا، وإس دد منه ل ع سهام بأق إطالق ال رة ب ذه الم اك داجي ه أمر ب
ات عساآرنا         ور معنوي منتصف النهر دون عبور النهر، وذلك بقصد التظاهر بفت

 .خائفين من نيران العدو
اه                  ي مي انيين ف داء الياب ع األع ذه الفرصة، خاض جمي وتهم ه و ال تف ا ل آم

 .النهر، وراحوا يسبحون صائحين
اك داجي                           ة، أمر ب اه النهر العميق ا في مي ع األعداء تقريب حين خاض جمي

 .لجنوده جميعا بإطالق نيرانهم المكثفة نحو األعداء
لم يكن بوسع األعداء الذين آانوا يسبحون في مياه النهر أن يتفادوا وابال من  

ر                 د اآلخ دا بع اه واح ي المي وا ف تى غرق م، ح ة إليه سهام المتوجه ن رأى  .  ال حي
األعداء السابحون في الوراء زمالءهم الموتى يغوصون في المياه، قبل وصولهم   

م يكن      .  حتى إلى منتصف النهر، راحوا يلوذون بالفرار م ل لكن عدد الهاربين منه
 .انتهت أخيرا هذه المعرآة بانتصار العساآر المتطوعين الكوريين. إال قليال

ى        صار، وربت عل دنا باك داجي إلى هيون سو بايك الذي يتهلل فرحا باالنت
 :آتفه قائال

ا عن المخاضة، وإال              - ندافع حتم هل رأيت؟ فكر األعداء أيضا مثلك أننا س
تي ال                      ارآين المخاضة ال ا، ت دافع عنه تي ن ة ال اه النهر العميق فكيف قفزوا في مي

 . ...ها. ها. ندافع عنها؟ ها
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أماآن النهر العميقة، وينصب المتاريس على ضفتها، دون أن يعمل على ذلك في  
 :مخاضة وانغسونغتان، فصاح له

 ما تعمل، يا أخي باك؟ -
 لماذا؟ هل تراني أخطأ في نصب موقع القتال؟ -
ا،      - طبعا، إن مخاضة وانغسونغتان التي يجب علينا أن ندافع عنها ليست هن

 .بل هي جهة أعلى من هنا
 هل تظنني ال أعرف أنا أهل بيونغ يانغ أين تقع هذه المخاضة؟ -
 لماذا، إذن، تقيم دفاعات هنا؟ -
 .طبعا، للدفاع عن مخاضة وانغسونغتان -
للدفاع عنها، عليك أن تقيم دفاعات أمامها، ال في أماآن المياه العميقة التي    -

 . لن يعبرها األعداء
ه لقب              ق علي ذي أطل ه  "  جريء "دققه في األمر بعجلة هيون سو بايك ال ألن

 .رجل حاد الطبع الذي يقول آل ما يريد أن يقول ألي فالن ما
 :لكن باك داجي أجابه رابط الجأش بأسلوب قوله المازح العادي

 .أعمل هكذا، ألن األعداء أيضا سيفكرون مثلما نفكر -
 أيه، أ تفكير األعداء أيضا سواء معنا؟ -

ياح أن                      اك ص ا وهن الى هن ه، تع ي علي اك داج ب ب ل أن يجي داء "قب األع
 ".ظهروا

ة              ضفة المقابل سد في ال فعال إن مئات األعداء يتهافتون جموعا على أسفل ال
 .للنهر، مثيرين ضبابا من الغبار

دفاعات             ال في ال ة للقت ة األهب اضطر القواد في بيونغ يانغ المسورة إلى تهيئ
 .التي أقامها باك داجي دون نقلها إلى مخاضة وانغسونغتان
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 :لكنه قال لصديقه، بعد أن ضحك بملء قلبه. محترم جدا لصانع القبعات
 .يا صاحي، لم أآن أرتكب هفوة، بل إن عادة الدنيا صارت مضحكة -
 ماذا يعني ذلك؟ -
ذلك ألن من يحتقرون صانعي القبعات ويعاملونهم بإهانة يضعون بسرور     -

 .تلك القبعات على رؤوسهم
 .لقوله هذا، عقد لسان صديقه حتى ابتسم ابتسامة باهتة

 
 

 حكم عادل
 

م                            شغل منصب حاآ شي وو ي ام ت دعى ه ان رجل ي ن آ ام، حي في أحد األي
ا               ع دعواهم اآم لرف ة الح ى هيئ شابان إل الن ال شقيقان النبي ى ال محافظة زوال، أت

ا          . إليها ى أي منهم طالب الشقيقان بإصدار حكم عليهما، ألنهما لم يجدا تصفية عل
 .يأخذ قدرا آبيرة واآلخر قدرا صغيرة منهما

ا توفي               .  سألهما الحاآم حيثية هتين القدرين  ان أبوهم ه، آ ا علي ا أجاب ى م عل
سواء                   ع آل الممتلكات سواء ب ررا توزي لكن  .  فجأة دون اإلبقاء على وصيته، فق

ا      .  المشكلة قد أثيرت الختالف حجم القدرين ا طالم أراد الشقيق الكبير آبيرة منهم
ياء               ع آل األش ا توزي ا قررن أنه أآبر منه، لكن الشقيق الصغير لم يتنازل قائال إنن

 .بسواء
 :بعد أن سمع الحاآم آالمهما، تأوه قائال

اء             - ذا أبن يا حسرتي، أين أخالق اإلنسان في هذه الدنيا، ما دام يتصرف هك
 النبالء المدعين؟
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قهقه القواد والعساآر المتطوعون مرحين، دون أن يتمالكوا أنفسهم من شدة      
 .اإلعجاب بحكمة باك داجي الذي أباد األعداء بحيلته المضللة

 
 

 شراء قبعة الخيش
 

و       ة        )  ١٨٨٤  -  ١٨١٢(ذات يوم، ذهب سين جاي هي شراء قبع سوق ل ى ال إل
 :الخيش، برفقة صديقه، وسأل

 هل تريد بيع قبعة الخيش هذه؟ آم ثمنها؟ -
 .قال بائع القبعات باإليجاب، وأخبره بثمنها 

 .شكرا، سألبسها جيدا: اختار سين جاي هيو أفضلها، ودفع ثمنها وقال
أله                      ائرا إذ س ان س ا آ وراء، وبينم ى ال تدار إل و، واس اي هي ين ج ا س قاله

 .الصديق باستغراب
 .ما هذه الهفوة، يا صديقي -
 ما هي هفوتي؟ -
 .ما دمت نبيال، آيف تستطيع أن تقول هكذا لصانع القبعات الوضيع -
 .أنت تلومني ألني قلت لصانع القبعات بكالم محترم... ها. ها -

 .قهقه سين جاي هيو ضاحكا
اس                  ة الن ا لعام ا محترم دا آالم الء أب ستعمل النب م ي ة، ل ك الحقب ي تل ف
ة،                    املونهم بإهان صانعين ويع رون ال انوا يحتق ص، آ ى األخ يعين، وعل الوض

 .معتبرينهم غير جديرين بالبشر
و بكالم                       وه سين جاي هي ا تف ولذلك، آان صديقه عبر عن استغرابه، حينم
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 إذن لماذا لم تذهب حتى اآلن؟ -
ني سمعت من األخ                         - ه، لك وم موت ي ظننت الطقس هو ي إسمع، إن

سابق من             وم ال الجار الذي جاء إلّي بالنزهة أن الطقس يجب إقامته في الي
 .موت الراحل

ذهب حاال      - آه، ليس هذا أمرا نمر به دون التفات، على آل حال عليك أن ت
 .ولو اآلن، ما دمت قد عرفت ذلك

 لم ال أدري ذلك؟ ولكن ماذا أعمل اآلن، في وقت حظر التجول؟ -
 .ال حاجة للقول اآلخر، أهم شيء هو أنك تذهب اآلن -
ذ،                    - ّي، وعندئ ضون عل إنهم سيقب ن ف راء الليليي ادفت الخف ن، إذا ص ولك

 .سأعاني عقابا قبل إحياء ذآرى الراحل
ن                - راء، حي صادف الخف ائس، ست أي حظ ب ا صاحي، ب ق، ي ال داعي للقل

 .هيا نذهب. إذا صادفناهم فإني سأعالج األمر. خالفت للنظام نادرا ما
ة                          غ، فأعد صرة من األطعم غ سو دون ى حث جون م عل دي آي تشجع األفن

 .الالزمة للطقس، وخرج بها من البيت، مع صديقه جونغ
ة داخل              اف دروب األزق د التف حين آانا سائرين إلى اتجاه توسونغرانغ، بع
ن                    راء الذي سوء الحظ الخف صادفان ل ا ي السور، على ضوء القمر الباهت، إذا بهم

 .يفتشون رآنا بعد رآن في الدروب الضيقة من الزقاق
 .يقبل الخفراء إلى صوبنا. أنظر، يا صديقي -
سأقودهم إلى ذلك الدرب الذي جئنا عليه، فعليك أن تختفي للحظة           !  مهال  -

 هل فهمتني؟. وبعد مرورهم، خذ طريقك باستمرار. في هذا الرآن
ى                      غ إل غ سو دون تدار جون انبي، اس رآن الج بعد أن أخبأ األفندي آيم في ال
ه األبيض        ا جلباب الوراء، وأطلق ساقيه للريح، مطلقا صوت خطاه المدوية وتارآ
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 :بعد أن ابتسم الحاآم ابتسامة صفراء، صرخ للتوابع
صيبه                - ا ن آسروا تينك القدرين، وزنوهما بالميزان، ودعوه يأخذ آل منهم

 . المتساوي
ر،                 ه اآلخ ى وج ا إل ل منهم ت آ ا، يلتف شقيقان بعيونهم ق ال ذا، حمل ه ه لقول

 . وتوسالن للحاآم إلغاء دعواهما
الميزان،              ا ب ره، ووزنوهم سب أم ورا ح درين ف سروا الق ع آ ن التواب لك

 . وأعطوها لهما على السواء
درا مكسورة               سلما ق د أن ت اء، بع ا  .  آان الشقيقان النبيالن على وشك البك حق

 .آان مشهد وجهيهما منفرا للعين
 
 

 غسيل مع البسه
 

شؤونه                      ة المسورة ل غ يجوب في أنحاء المدين ذات ليلة، آان جونغ سو دون
الخاصة إلى وقت متأخر من الليل، حتى صار وقت حظر التجول، بحيث لم يكن   

 .بوسعه أن يعود إلى بيته، فقرر أن يذهب إلى بيت صديقه ليبيت ليلة فيه
ق،               ه المقل يماء وجه م يخف س ه ل استقبله صديقه األفندي آيم بالترحاب، لكن

 .فسأله
 هل أنت مريض؟. ماذا بك؟ أرى سيماء وجهك معكرة -
 آم هو جيد إذا آنت لذلك؟ -
 لماذا إذن تتململ مقلقا؟ -
 .ذآرى عمي الكبير الراحلهذه الليلة هي يوم طقس إلحياء في الحقيقة أن  -
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 ماذا؟ غسيل مع البسه؟ -
ي               - ه ليس ل سه، ألن أال تعرفون غسيال مع البسه؟ غسلت ثوبي في حالة لب

 هل فهمتم؟. ثوبا بديال منه، فإني أجففه حاليا بعد أن لبسته
ذا        .  إذا، يمكنك أن تنبطح على أي مكان قريب جاف     - ى ه اذا وصلت إل لم

 المكان البعيد؟
سه في           .  أنظروا يا أصدقاء  - ة لب أين مكان دافئ يمكن تجفيف ثوبي في حال

 .منتصف هذه الليلة، ما عدا هذا السياج المسقوف بالقراميد السوداء
 ماذا؟ -
ا          - ن هن ان أفضل م ن مك ي أي ي ال        .  إذن، أخبرون ي، ألن ة ل ة قيم ل دقيق آ

 .أستطيع أن أذهب للعمل إلى الحقول، إال عندما يجف هذا الثوب
 ...؟  -

 .لم يجد الخفراء آالما سيتفوهون به، حتى بقوا واجمين
وراء،              ى ال غ مطاردين بالمراوغة، ودار إل غ سو دون ذا، استدرج جون هك

. والتقى بصديقه وذهب معه للمشارآة في الطقس إلحياء ذآرى موت عم صديقه  
م في          حين سمع أفراد عائلة عم صديقه هذه القصة انفجروا ضاحكين، ناسين أنه

 .الطقس المهيب إلحياء ذآرى موت األب
 
 

 وصفة ساحرة
 

ا            )١٩٠٠  -  ١٨٣٧(آان لي جي ما  ا مشهورا في آوري ا طبي ، طبيبا وعالم
سم                   ي الج ناف وه ة أص ى أربع سمة إل سدية المنق صائص الج ترع طب الخ اخ
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 .يصطفق بالريح، ليجعل الزقاق يضج بصخب
 :فوجئ الخفراء بصوته هذا، حتى صاحوا لهذا الفرار

 .قف في مكانك، يا وغد -
ى شيء                  وون عل راء صائحين، دون أن يل لكن  .  طارده خمسة أو ستة الخف

ستدرج                      اق أو ذاك لي ذا الزق سا من ه م ينفك عن الجري متمل غ ل غ سو دون جون
ى سياج         ز إل اره، قف الخفراء، وحين رآهم يتسكعون في عديد من األزقة فاقدين آث

 .بيت أحد األغنياء الواقف بشموخ بجانب الطريق، وانبطح على بطنه فوقه
ى أسفل              يرا إل اره، جاؤوا أخ بعد أن ضرب الخفراء في األزقة بحثا عن آث

سائلين       سوا مت غ، وتهام ن هو؟ واضح      :  السياج الذي انبطح عليه جونغ سو دون أي
 !يا للشيطان. أنه رآض إلى هذا االتجاه

 ماذا ذلك؟: وفي غضون ذلك، صاح أحد الخفراء مشيرا إلى السياج
 أين؟ -
 .ذلك الشيء األبيض على فوق السياج -
 أ ليس ذلك الوغد الهارب إلى هذا االتجاه؟ -
 !إنزل سريعا، يا وغد -

 .لكزه أحد الخفراء بطرف هراوته
 ما األمر، لماذا أنتم؟  -

 .صرخ جونغ سو دونغ من جانبه غاضبا
 !ويل لك، يا وغد، لماذا أنت منبطح هنا؟ إنهض سريعا -
 .هذا غسيل -
 آيف يقول الغسيل؟. ... ها. ماذا؟ غسيل؟ ها -
 .غسيل مع البسه -
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دة     ذا لم يوم، إذهب إلى الحقل، وإقلع خمسين جذامة من جذامات الذرة، وإفعل هك
 .حوالي خمسة عشر يوما

 هل تقصد جذامات الذرة؟ -
 .أجل، توجد هذه الجذامات في آل الحقول اآلن، ألن الحصاد انتهى لتوه -
 .إذن، أي دواء علي أن أتناوله، مع إقتالعها -
 .ال حاجة إلى أي دواء -
 ماذا؟ -

 .بما أن الغني لم يفهم آالمه، لم يود أن ينصرف
 .زرني مرة أخرى، بعد أن تفعل حسبما أشرت إليه -

 .اضطر الغني على العودة إلى بيته
د                          دواء بع ة من ال د فارغة، دون أخذ حب ود بي ان من أمر سخيف أن يع آ

ل              ة للعق ت وصفته منافي ك، آان ن ذل وأ م ب، وأس ى الطبي ذهاب إل رر  .  ال ه ق لكن
ك                ا أن ذل ب، طالم رة بكذب الطبي اإلقبال على هذا العمل، عزما على انخداعه م

 .هو آالم الطبيب المشهور وآذلك، ال ينفق ماال
الع خمسين                     ذ اقت ام من ل من خمسة أي ولكن يا لغرابة األمر، بعد مرور أق
وء                     اء س ني باختف عر الغ باح، ش ل ص شمس آ وع ال ي طل ي حوال ة ذرة ف جذام
د أن مضت                شهية، وبع ح ال الجوع، وفت الهضم، وبعد عشرة أيام من ذلك، شعر ب
ة                       يرا من األطعم اول آث ا تن دة، مهم م يصاب بمرض المع ا، ل . خمسة عشر يوم

 :صاح الغني تعجبا في نفسه
 !يا لها من وصفة ساحرة -

ه                       ة، وزار ب ة وأطايب أطعم ة قيم ه يحمل أمتع سرور، جعل خادم لشدة ال
د مرور       ا   ١٥الطبيب، في اليوم التالي بع ة شكره              .  يوم ه تحي دم ل ود أن يق ان ي آ
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 .الشمسي والجسم القمري والجسم الشمسي الصغير والجسم القمري الصغير
واون         دة هونغ حدثت هذه القصة، حين آان لي جي ما يعالج المرضى في بل

 .في أحد األيام، جاء أحد األغنياء إليه لعالج مرضه. بمحافظة هامكيونغ الجنوبية
ه                     ي وجه شكو من مرضه، وتأمل ف ل أن ي ضه أوال قب ا نب ي جي م جس ل

 :لبرهات طويلة، وقال
 .جئت لمرض المعدة -
 ...إني أشكو من سوء الهضم . صح قولك -
ن يكون أي دواء        .  لكن هذا المرض لم يحدث لك بين ليل وآخر       - ذلك، ل ول

 .أفضل ناجعا لمرضك
دة،     .  ياه، أصبت تماما في التشخيص  - سنوات عدي عانيت من هذا المرض ل

وفي أثناء ذلك، استخدمت آل األدوية والعقاقير الناجعة مثل اإلنسام البري وقرن   
يرين من دون جدوى           اء الكث ني سمعت أن صاحب       .  األيل، وذهبت إلى األطب لك

د، وأرجوآم أن تخلصني من                     ان البعي سعادتكم ماهر في الطب، فجئت من المك
 .هذا المرض اللعين

ذا المرض            - ع ه بة م ة وصفة مناس ون ثم ا      .  تك دم تنفيذه شى ع ني أخ لك
 .لصعوبته

شية        - ذه الخ شفاء مرضي       .  ال، ال داعي له ا الست روة ال أقتره ن .  أي ث ول
 .أتوقف عن تناول األدوية مهما تكن مرها

ذه الوصفة               - ك ه إني أصف ل وعليك أن تفعل     .  إذا آانت عزيمتك هكذا، ف
 .حسب هذه الوصفة آما هي عليه

 .بالطبع، سأفعل آما تشير إليه -
ك الدرجة          شمس آل          .  في الحقيقة أنه ليست صعبة بتل وع ال ي طل في حوال
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شفاء مرض        "وصفته الساحرة"على  ، وإضافة إلى ذلك، أراد أن يعرف سر است
 .المعدة بأسلوب اقتالع جذامات الذرة

 .يا دآتور، آانت وصفتك ساحرة حقا -
 حقا؟ هل شاهدت نجاعة؟ -
ا   ١٥أجل، شفي مرضي الذي دام عشرة أعوام، لمدة    - ا     .  يوم ذا لغز حق . ه

 .من جذامة الذرة في الصباح ولكن أود أن أسألك أي روح دواء ناجع تفوح
 أي روح تقصدها؟ -
 دون هذه الروح، آيف يمكن شفاء المرض بهذا العمل؟ -
ون              . ذلك السبب بسيط - م يعمل دة، ألنه ال يصاب المزارعون بمرض المع

 . في الحقول منذ الفجر آل يوم
يتم                ضا س ي رأيت أن مرضك أي ا أن ك الوصفة، بم ك تل ذلك، أصدرت ل ل

 .شفاؤه، إذا تحرآت وعملت مثلهم
 .لقوله هذا، احمّر وجه الغني، ولم يجد آالما آخر
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