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حكى حت��ت ع��ن��وان «ع��ل��ى �سكرتري الرئي�س
�أن ي�ترك ورق���ة يكتب فيها ب��و���ض��وح مكان
وج���وده �إن ح��دث وت���رك مكتبه ول��و ل��ث��وانٍ
م���ع���دودة!» ف��ق��د ح���دث وذه���ب �إىل احل��م��ام
لق�ضاء حاجته دون �أن يبلغ �أح ًدا بذلك ،ثم
فوجئ با�ستدعاء الرئي�س له ف��و ًرا ،فخرج
من احلمام م��ه��روالً .قد تبدو ه��ذه حكاية
عادية يتعامل معها ال��ق��ارئ بابت�سامة ما.
لكني �أعتقد �أن القارئ الكوري لهذا الكتاب
توقف �أم��ام تلك احلكاية وت�أملها وقارنها
بحادثة �أخ��رى خ��ط�يرة .ف���إن ك��ان �سكرتري
الرئي�س ال ينبغي عليه �أن يغادر مكتبه دون
�إ�شارة �إىل مكان وجوده فما بالنا بالرئي�س
نف�سه يف الأوق����ات الع�صيبة؟ ل��ق��د اختفت
الرئي�سة احلالية ل�سبع �ساعات كاملة بعد
�إعالن خرب غرق ال�سفينة التي كان ي�ستقلها
�أك�ث�ر م��ن ث�لاث��م��ائ��ة تلميذ وت��ل��م��ي��ذة لقوا
حتفهم جمي ًعا� .أين كانت؟ �أين اختفت؟ �أمل
تكن تتابع احلدث حلظة بلحظة مثل بقية
�أف��راد ال�شعب؟ �أ�سئلة كثرية تك�شفت بع�ض
�إجابتها يف الأ�سابيع الأخ�يرة والتي �أدت يف
النهاية �إىل ما �أ�شرنا �إليه يف البداية.
 نقاط �أخرى مهمة ي�شري �إليها امل�ؤلف: �إن كنت تكتب ما يقوله غريك ،عليك �أالت�ترك جملة واح���دة غ�ير وا���ض��ح��ة �أو غري
مفهومة.
�ضع
 �إن � َأردت � ْأن حتقق كتابتك �أهدافهاْ ،
عناوين رئي�سة وكلمات مفتاحية ملا تو ُّد � ْأن
تكتبه.
 لي�س ه��ن��اك كتابة دون م��ادة �أو مو�ضوعال كا�ش ًفا ح��ول هذه
وم��ف��ردات .ي�ضرب مث ً
الفكرة بقوله �إنك ال ت�ستطيع � ْأن ت�صن َع � َّأي
ال�سلطة اخل�ضراء بل ِّبي�س ِة الأحذية.
نو ٍع من َّ
فاملادة هنا �شيء والأداة امل�ستخدمة ت�صلح
ناهيك عن �أنها
متاما،
مل��ادة من �شيء �آخ��ر
َ
ً
أي�ضا.
لغر�ض �أو لوظيفة خمتلفة كلي ًة � ً
 ال��ك��ت��اب��ة �أ���ش��ب��ه ب���إق��ام��ة ب��ن��اء ع��ل��ى �أ���س��ا���سوهيكل من مواد خا�صة ولأهداف حمددة.
يف الف�صل �أو احلكاية الثالثة ي��ق��ول حتت
���ذرت ملا
��ت �آ���س�� ًف��ا واع���ت ُ
ع��ن��وان « ل��و �أن��ن��ي ق��ل ُ
قا�ضوين �أو و َّب��خ��وين!» .هذه العبارة �أ�شبه
ب��و���ض��ع ال�����س��ي��اق ال���ع���ام ال����ذي ���ش��ه��د خ���روج

امل�لاي�ين للتظاهر ���ض��د ال��رئ��ي�����س��ة احلالية
ب�ي�ن ه�ل�ال�ي�ن ك��ب�يري��ن �أو و����ض���ع خ��ط��وط
ف�����س��ف��وري��ة حت��ت ك��ل خ��ط��ب ال��رئ��ي�����س��ة التي
�أل��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى اجل��م��اه�ير ال��غ��ا���ض��ب��ة دون � ْأن
وا�ضحا ومبا�ش ًرا عما وقعت
تقدم اع��ت��ذا ًرا
ً
فيه من �أخطاء .وبغ�ض النظر عن �إمكانية
قبول هذا االعتذار من عدمه ف�إن اجلملة
متاما �أ�صبحت
التي كتبت يف �سياق خمتلف
ً
تلخي�صا ف��� ًّذا ل��رف�����ض �شعبي
جت�����س��ي�� ًدا �أو
ً
�سلمي لأخ���ط���اء رئ��ا���س��ي��ة مل ي��ت��م االع��ت��ذار
عنها .يف هذا الف�صل كذلك يعر�ض امل�ؤلف
ل�سبع ع�شرة طريقة لتح�سني الكتابة لغ ًة
وفك ًرا و�أ�سلو ًبا.
يف ال��ف�����ص��ل �أو احل���ك���اي���ة ال���راب���ع���ة ي��ت��ن��اول
امل���ؤل��ف «خطاب التهنئة» بيوم اال�ستقالل،
ث��م يت�ساءل ع��ن ال�سبب يف اخ��ت��ف��اء خامتة
ذل���ك اخل��ط��اب! وي��دل��ل ع��ل��ى ق���وة اخل��ط��اب
امل�ستمدة من �إيجازه وتركيزه بنموذج من
خطاب التقاعد للرئي�س «كيم دي��ه جونغ»
يف م�سقط ر�أ�سه .ويف الف�صل التايل يتناول
«العن�صر املهيمن �أو الأهم يف اخلطاب» عرب
ن��ق��اط حم���ددة .فخطابات ال��ر�ؤ���س��اء ت�شهد
م��واج��ه��ات ب�ين لغتني :لغة الرئي�س ولغة
ال��ع��ام��ة ،واحل���ل ل��ت��ج��اوز ه���ذه املع�ضلة هو
ال�سهولة والو�ضوح وال �شيء غريهما!
��ح��ا»،
يف الف�صل ال��ت��ايل امل��ع��ن��ون ب��ـ» ك ْ
ُ���ن ���شَ ��ب ً
ي�ستله امل�ؤلف بكلمة كتبها الرئي�س الكوري
على ح��زام ال�ساعة «ه���دوء» .لينطلق منها
أردت لر�سالتك �أن
�إىل الت�أكيد على �أ ّن��ه �إن � َ
ت�صل �إىل مبتغاها وحتقق �أهدافها عليك �أن
«ت�سمع» جي ًدا ،ولكي ت�سمع عليك �أن تهد�أ.
ريا ي�ستمع قليالً .يف هذا
فمن يتحدث كث ً
أي�ضا يتناول ���ض��رورة االنتباه �إىل
الف�صل � ً
الفارق الكبري بني نوع الر�سالة التي يقدمها
الرئي�س؛ املكتوبة ،وامل��ق��روءة ،وامل�سجلة يف
مقطع فيديو .فريى � ّأن اخلطب االنفعالية
تنا�سبها ال�صور واحلركة التي تنقل امل�شاعر
والأحا�سي�س مع اللغة ،على عك�س اخلطب
امل���ك���ت���وب���ة ال���ت���ي ال حت���م���ل ����س���وى ال��ك��ل��م��ات
فح�سب.
يف ال��ف�����ص��ل ال���ت���ايل ي��ن��اق�����ش م�����س���أل��ة ب��ال��غ��ة
اخلطورة تتعلق باختالط خطب الر�ؤ�ساء

بعبارات �إيديولوجية من قبيل «تنفيذ �إرادة
ال���رب» .حيث يتم رب��ط ال�سيا�سي بالديني
لتحقيق �أهداف �أو مكا�سب �سيا�سية خا�صة.
لقد حتدث الكوريون م�ؤخ ًرا بقلق وتخوف
�شديدين عن �أن��ه رمبا تكون رئي�سة البالد
ق��د ن��ظ��رت �إىل غ���رق ال��ت�لام��ي��ذ ع��ل��ى منت
املركب من قبيل الفداء �أو الت�ضحية باملعنى
ال��دي��ن��ي على ح�ساب امل�س�ؤولية ال�سيا�سية
واالجتماعية جتاه �شعبها وجتاه �أ�سر �أولئك
التالميذ.
يف ال��ف�����ص��ل ال��ت��ايل وع�ب�ر ع��ن��اوي��ن م�شوقة
ي�ستخدم فيها ���ص��و ًرا م��ن مكنونات البيئة
ال����ك����وري����ة مي���ه���د ل���ل���رب���ط ب��ي�ن امل���ق���دم���ات
وال��ن��ت��ائ��ج يف امل��ك��ت��وب ب�شكل ع��ام ويف كتابه
حتدي ًدا ب�شكل خا�ص عرب �صورة م�ستمدة
من االنتقال من نظام التدفئة القدمي �إىل
ال��ن��ظ��ام احل��دي��ث .ويختم الف�صل بالعودة
لنقطة ال�ترك��ي��ز وال��ت��ح��دي��د ك�����ض��رورة من
�ضرورات الكتابة حتت عنوان « �إنها ت�صبح
وردةً ،عندما يتم ت�سميتها بالوردة!».
يف الف�صل التا�سع ي��ت��ن��اول ف��ك��رة احلما�س
ال�شديد لكتابة افتتاحيات اخلطب ،يعقب
ذل���ك احل���دي���ث ع���ن خ��ط��اب��ات احل���ب لأج���ل
ال���ك���وري�ي�ن .وي��خ��ت��م ال��ف�����ص��ل مب���ا ي��ج��ب �أن
يتمتع ب��ه ال�شخ�ص ال��ذي يطمح �أن ي�ضع
تاج العر�ش فوق ر�أ�سه وبخا�صة فيما يتعلق
بالقول �أو الكتابة .يف النقطتني الأخريتني
من هذا الف�صل يتحدث عن موقف حمدد
ح�ي�ن م���زق ال��رئ��ي�����س ك��ي��م دي ج��ون��غ ورق��� ًة
�إىل ن�صفني ،ثم عن قيمة ال�سلوك وكيفية
التوا�صل وال��ف��رق بني الرئي�سني «كيم دي
جونغ» و»نو مو هيون» .يف الف�صل العا�شر
والأخ�ي�ر يتحدث �إىل �أ���س��رت��ه وع��ن ت�شرفه
بتلك الأ�سرة وت�شريفه لها.
---------------------- الكتاب :كتابة الرئي�س الكاتب :كاجن وون جوك النا�شر :ميدت�شي ميديا ،كوريا اجلنوبية. -اللغة :الكورية
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فريى �أن��ه ميكن قول العديد والعديد من
العبارات اخلالبة واجلمل الرنانة امل�شحونة
ب�تراك��ي��ب �إي��ح��ائ��ي��ة وت���أث�يري��ة خا�صة حول
�أحقية ك��وري��ا يف ج��زي��رة «دوك دو» املتنازع
عليها مع اليابان ومع ذلك تظل �أبلغ عبارة
جت�سد هذا املعنى هي �أق�صر و�أب�سط و�أو�ضح
و�أ���س��ل�����س م��ا ُي��ك��ن �أن ي��ق��ال »:دوك دو هي
�أر�ضنا».
ُيربر امل�ؤلف ذلك ب�أ�سلوبه الإقناعي الر�شيق
بقوله �إنه كلما حدث ت�ص ُّنع وتنميق وتزيد
يف العبارات برزت احلاجة لل�شرح والتف�سري
وفُ��ت��ح امل��ج��ال ل��ل��ت���أوي��ل ح�سب الأه�����واء مبا
ق��د ي����ؤدي �أح��ي��ا ًن��ا ل�ضياع احل��ق��ي��ق��ة .بينما
االخ���ت�������ص���ار وال�������س�ل�ا����س���ة وال���و����ض���وح ك��ل��ه��ا
���ض��م��ان��ات لتجنب ���س��وء ال��ف��ه��م .وع��ن��د ه��ذا
احلد ي�ست�شهد مبقولة معربة ودالة للكاتب
وال����روائ����ي ال��ف��رن�����س��ي ال�����ش��ه�ير «م��ار���س��ي��ل
برو�ست» ت�شري �إىل �أن« :االكت�شاف احلقيقي
لي�س يف ال��ذه��اب �إىل �أر����ض ج��دي��دة ،ب��ل يف
ال��ن��ظ��ر �إىل الأر������ض ال��ت��ي ت��ق��ف ع��ل��ي��ه��ا من
زاوية خمتلفة وجديدة!».
من الأم��ور املهمة التي ي�شري �إليها الكتاب
أي�ضا م�س�ألة امل�سافة بني الكاتب والقارئ.
� ً
حيث يرى � ّأن االقرتاب من الكاتب �أو املتكلم
ومعرفة ال�سياقات التي �أنتج فيها كتاباته �أو
مقوالته قد تدعم �أو تدفع القارئ �أو امل�ستمع
لتبني وجهة النظر نف�سها ال على �أ�سا�س
اعتبارات القول �أو الطريقة التي خرجت
بها ال��ع��ب��ارات و�إمن���ا على �أ���س��ا���س املعلومات
امل�ستمدة من ال�سياق .مبا يعني �أننا نت�أثر
يف ت��ك��وي��ن وج��ه��ات ن��ظ��رن��ا مب��ا ن��ع��رف��ه من
معلومات ع��ن ق��رب ح��ول �شخ�صية القائل
وه��ي املعلومات ال��ت��ي ق��د تدفعنا ل��ن��وع من
التعاطف �أو لتبني وجهة نظر رمب��ا تتغري
لو �أننا تعاملنا مع لغة ذلك ال�شخ�ص كما
متاما عنا .وبالتايل ف�إذا �أردت
لو كان غري ًبا
ً
�أن تك ِّون ر�أ ًيا غري انفعايل عليك �أن حتفظ
امل�����س��اف��ة ب��ي��ن��ك وب�ي�ن امل��ت��ح�� ِّدث .ه���ذا لي�س
در���س��ا يف فنون الكتابة ب��ل يف احل��ي��اة ب�شكل
ً
عام ولهذا اكت�سب الكتاب قيمة كبرية لدى
ال��ق��راء ال��ك��وري�ين� .أت�صور �أن ال��ذي��ن ق��ر�أوا
هذا الكتاب عندما و�صلوا �إىل هذه النقطة
تذكروا على الفور كيف لعبت �أم��ور كثرية
ريا يف قبول الرئي�سة احلالية على
دو ًرا كب ً
خلفية والدها الرئي�س الأ�سبق ،وهي خلفية
ت�شبه ال�سياق الذي يحذر منه م�ؤلف الكتاب
عند احل��اج��ة لتكوين وج��ه��ة ن��ظ��ر .خلفية

رمبا ر�أى فيها البع�ض تطمي ًنا باعتبار �أنها
ت��رب��ت وت��رع��رع��ت يف بيئة �سيا�سية ولديها
خربات وجتارب خا�صة يف حتمل امل�س�ؤولية
م��ه��م��ا ك��ان��ت الأع���ب���اء ث��ق��ي��ل��ة وم��ه��م��ا ك��ان��ت
الأج���واء متوترة� .أت�صور كذلك �أن الكثري
م��ن ع��ب��ارات��ه��ا وخطبها مل يلتفت �إل��ي��ه��ا يف
حينها كلغة لأنها كانت دائ ًما متلب�سة ب�سياق
تاريخي ي�شري �إىل ما�ضيها ال�سيا�سي املب�شر
متاما عندما تك�شفت
وهو الأمر الذي تغري
ً
بع�ض حقائق عن �إمكانياتها املتوا�ضعة يف
التفكري والتحدث واتخاذ القرار �إىل احلد
ال����ذي ان��ت�����ش��رت ف��ي��ه ب��و���س��ائ��ل امل��وا���ص�لات
وال�����ش��وارع ر���س��وم ك��اري��ك��ات��وري��ة ل��ر�أ���س تلك
ال��رئ��ي�����س��ة م��ف��ت��وح��ة م���ن ن�����ص��ف��ه��ا الأع���ل���ى
وجت��ل�����س ف��ي��ه �إح����دى ال��ع�� َّراف��ات �أو ق��ارئ��ات
الطالع!
امل�س�ألة الأخرى التي يلح الكاتب يف �إبرازها
م�س�ألة اتفاق الظاهر مع الباطن �أو الأقوال
م���ع الأف���ع���ال .ح��ي��ث ي���رى �أن �أب���ل���غ و�أي�����س��ر
ال��ط��رق �إىل الإق��ن��اع بحقيقة م��ا والتعبري
ب�صدق يكون له �صدى وقابلية يكمن يف �أن
تتطابق �أقوال املتكلم مع �أفعاله وبخا�صة يف
الأ�شخا�ص الذين ت�ضعهم اجلماهري حتت
منظارها لفرتة زمنية لي�ست بالق�صرية.
ت���أت��ي مقدمة الكتاب حت��ت ع��ن��وان «ات�صال
من البيت الأزرق» -هو الق�صر الرئا�سي يف
كوريا اجلنوبية -وي�ستعر�ض امل���ؤل��ف فيها
عد ًدا من العنا�صر مثل:
 خم����اوف����ه م����ن ان���ف���ج���ار ق��ن��ب��ل��ة ال��ك��ت��اب��ةاخلارجة من املكتب الرئا�سي.
 -ما اخلط�أ مع تعبري ك��وري ميكن كتابته

بالعربية على ه��ذا النحو «� ْإن ِم�ين» .فهذا
التعبري كما يتناوله امل�ؤلف يظنه الكوريون
اجل��ن��وب��ي��ون خ��ا� ً��ص��ا ب��ال�����ش��ي��وع��ي��ة وب��ال��ت��ايل
خا�صا بكوريا ال�شمالية .على كل ح��ال هو
ً
تعبري غري م�ستخدم يف كوريا اجلنوبية منذ
احل���رب ب�ين ال��ك��وري��ت�ين ،وب��ع��ده��ا ا�ستخدم
التعبري مبعنى اجلمهورية «ال�شعبية» يف
ال�شطر ال�شمايل من �شبه اجلزيرة الكورية.
�أح��د �أك�بر الأح��زاب الكورية اجلنوبية وهو
«�سيه نو ري» ،يعتمد يف احل�صول على ت�أييد
منا�صريه على نظرية م���ؤداه��ا � ّأن ال�شمال
���س��ي��ه��اج��م اجل���ن���وب ب��الأ���س��ل��ح��ة ال���ن���ووي���ة،
وه��ي النظرية ذاتها التي تبنتها الرئي�سة
الكورية احلالية «ب��اك كن هيه» ،وبالتايل
ف���ك���ل م���ع���ار����ض �أو ����ص���اح���ب وج����ه����ة ن��ظ��ر
خمتلفة �أو حتى راف�ض لهذه النظرية يتم
معار�ضا للنظام وللدولة
ت�صنيفه باعتباره
ً
حتى �أ�صبح تعبري «�إن م�ين» ذات��ه �صار ملن
ي�����س��ت��خ��دم��ه يف اجل���ن���وب ب��اع��ت��ب��اره م��دع�� ًم��ا
لل�شمال ،هذا رغم � ّأن احلديث عن ال�سالم
وال����وح����دة ب�ي�ن ال��ك��وري��ت�ين م�����س��ت��م��ر طيلة
ال��وق��ت ول��ك��ن فيما ي��ب��دو ب�شكل ال يتجاوز
جم���رد ال��ك��ل��م��ات ف��ح�����س��ب .ل��ق��د ا�ستخدمت
ال��رئ��ي�����س��ة احل���ال���ي���ة ف���ك���رة «ال�����وح�����دة ب�ين
الكوريتني» خالل الدعاية االنتخابية ،ثم
تغري احلال مع الوقت و�أ�صبح جمرد تعبري
«ال�شعبي» يحمل دالالت ت�أييدية لل�شمال
على ح�ساب م�صلحة اجلنوب وا�ستقراراه.
يف �سياق �آخر ا�ستخدم الرئي�س الأ�سبق «نو
مو هيون» ذلك التعبري دون ح�سا�سيات �أو
تخوين ومل يكن يعني �سوى �أن الكوريني
هم الكوريون و�سيظلون بغ�ض النظر عن
م�س�ألة الوجود يف ال�شمال �أو اجلنوب.
ثم ي�ستعر�ض الكتاب الكثري من الأفكار عرب
عدد من احلكايات تبد�أ �أوالها حتت عنوان
يوما مع فريق انتقال ال�سلطة
« خم�سون ً
ب��ال��ب��ي��ت الأزرق ».وي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا م��و���ض��وع��ات
ركزت على طبيعة عمل رئي�س ال�سكرتارية
وك��ذل��ك طبيعة عالقته بالرئي�س الكوري
نف�سه .ويك�شف يف ذلك ال�سياق كيف �أن �أحد
الرئي�سني اللذين خدم معهما كان يتدرب
ع��ل��ى م���ا ي��ك��ت��ب��ه �أو ي��ق��ول��ه م���ن خ��ط��ب مع
ال�سكرتري اخلا�ص بتلك امل�سائل دون ت�أفف.
وق���د ���س��ردت ت��ل��ك احل��ك��اي��ة ال��ط��ري��ف��ة حتت
ع��ب��ارة م��ه��م��ة وخ��ط�يرة رك���ز عليها امل���ؤل��ف
م�����را ًرا« :امل�����ص��در الأوح����د والأه����م للكتابة
�����ض��ا
ه���و ال�����ق�����راءة!!» .م���ع ذل����ك امل���وق���ف �أي ً
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كتابة الرئيس لكانج وون جوك
محمود عبد الغفار *
ملاذا �أ�صبح هذا الكتاب واحدً ا من �أكرث الكتب مبي ًعا يف الربع الأخري من عام 2016م يف كوريا اجلنوبية؟ وملاذا يعاد طبعه ويحتل هذه امل�ساحة من الأهمية بني
القراء؟ �أهو جمرد كتاب عن «كتابة الرئي�س»؟ �أهو �سرد ملواقف وحكايات �شاهد عيان خالل فرتة عمله يف الق�صر الرئا�سي� ،أم �أنّه يحوي ما هو �أبعد من ذلك؟ �أ�سئلة
كثرية تر�سم الإجابة عنها �صورة بانورامية لهذا الكتاب املهم بعنوان «كتابة الرئي�س».

ت�����س��ت��م��د ق��ي��م��ة ه����ذا ال���ك���ت���اب و�أه���م���ي���ت���ه يف
ب��ع�����ض ج��وان��ب��ه��ا م��ن � ّأن امل����ؤل���ف «ك���ان وون
ج���وك» امل��ول��ود ع���ام 1962م مب��دي��ن��ة ج��وجن
ج���و ب��ج��ن��وب ك���وري���ا ،ال����ذي در�����س ال�����ش���ؤون
ال�سيا�سية والدبلوما�سية بجامعة �سيول
ريا م�س�ؤو ً
ال عن كتابة
الوطنية ،كان �سكرت ً
ُخ��ط��ب اث��ن�ين م��ن �أه���م ر�ؤ����س���اء ك��وري��ا منذ
االنتقال من احلكم الديكتاتوري بعد ثورة
الثامن ع�شر من مايو 1980م حتى يومنا
ه��ذا؛ وهما الرئي�سان «كيم دي ج��وجن» ثم
الرئي�س «نو مو هيون» اللذان مت انتخابهما
ب�شكل دميقراطي متح�ضر ومل ي�أتيا للحكم
بقوة ال�سالح .رمبا �أحد �أ�سرار تعلق القراء
الكوريني بهذا الكتاب يكمن يف الأمانة التي
انتقل بها امل�ؤلف من عر�ض مواقف تتعلق
بالكتابة التي كان �شاه ًدا عليها؛ تلك التي
�أثرت فيه ويف اجلمهور الذي تلقاها �آنذاك
دون �أن يعرف كوالي�سها �أو لنقل �سياقات
�إنتاجها .فبد�أ ت�شريح هذه ال�سياقات الآن،
نوعا
وو���ض��ع املكتوب حت��ت جمهر الو�صف ً
م��ن تثقيف �أو توعية ج��دي��دة على جمهور
���ث�ي�را ب��ك��ي��ف ق��ال
رمب����ا مل ي��ك��ن ي��ن�����ش��غ��ل ك ً
الرئي�س ه��ذه ال��ع��ب��ارة وم��ن �أي���ن �أت���ي بهذا
االق��ت��ب��ا���س ل��ي��دع��م �أف���ك���اره؟ �إىل �آخ���ر ه��ذه
الت�سا�ؤالت.
ي��ط��رح ال��ك��ت��اب �أف����ك����ا ًرا م��ه��م��ة ح���ول «ك��ي��ف
نكتب؟» و «كيف نعرب عن �أفكارنا بو�ضوح؟»
وقد �سلك الكتاب م�سلكًا بدي ًعا عرب �ضرب
�أم���ث���ل���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة يف م���واق���ف ك����ان ���ش��اه�� ًدا
��ارم��ا
عليها �أو ج����ز ًءا م��ن��ه��ا �أث����ارت ���ش��وقً��ا ع ً
ل��دى ال��ك��وري�ين و���ش��ع��و ًرا بالفقد لزعيمني
عظيمني يعتربهما الكوريون �أيقونتني من
�أي��ق��ون��ات ك��وري��ا املدنية املتقدمة الرا�سخة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وب��خ��ا���ص��ة م��ع ان���دالع ���ش��رار
الأزم���ة الأخ�ي�رة باتهامات بالف�ساد طالت
امل��ق��رب�ين م��ن رئي�سة ال��ب�لاد ب��ل والرئي�سة



نف�سها؛ ال��ت��ي ج��م��ده��ا ال�برمل��ان ت��ق��ري�� ًب��ا يف
التا�سع من دي�سمرب اجل��اري حلني الف�صل
يف تهم الف�ساد املوجهة �إليها عرب املحكمة
الكورية .حالة ال�شوق واحلنني للنموذجني
ال�سابقني ترجع �إىل ما متتعا به من �صدق
و�أمانة و�إخال�ص وما �شهدته البالد معهما
م��ن ن��ه�����ض��ة حقيقية ع��ل��ى ك��ل امل�����س��ت��وي��ات.
ف���ف���ارق ك��ب�ير وره���ي���ب ب�ي�ن خ���ري���ج واح����دة
م��ن �أه���م اجل��ام��ع��ات ال��ك��وري��ة واخت�صا�صي
يف ال�����ش���ؤون الدبلوما�سية ي��ك��ون ع�����ض�� ًوا يف
املكتب الرئا�سي وم�س�ؤو ً
ال عن كتابة خطب
الرئي�سني ال�سابق ذكرهما؛ وهو م�ؤلف هذا
الكتاب ،ورئي�سة ت�ستعني بعرافني و�أ�صدقاء
عاديني ج ًدا يف اختيار ما تقوله يف املنا�سبات
املختلفة.
منذ ك�شفت �إح���دى ال�صحفيات ع��ن خيط
ي��رب��ط �سيدة ك��وري��ة برئي�سة ال��ب�لاد و�أ ّن��ه��ا
ح�صلت ع��ل��ى ع��م��والت م��ن ���ش��رك��ات ك�برى
ن��ظ�ير ت��ق��دمي ت�����س��ه��ي�لات ل��ت��ل��ك ال�����ش��رك��ات،
والأخبار تتك�شف كل يوم وت�أتي مبا ي�صدم
ال�شعب ال��ك��وري يف رئي�سة ال��ب�لاد .يف هذا
ال�����س��ي��اق ب����دا ه����ذا ال���ك���ت���اب م���ق���ارن���ة -غري
مق�صودة وال مفتعلة -ب�ين ر�ؤ���س��اء عملوا
لأجل كوريا و�آخرين عملوا لأنف�سهم ،وذلك
ل ّأن الكتاب ك��ان ق��د طُ ��بِ��ع قبل ع��ام�ين ومل
تكن قد حدثت �أية �أزمات �آنذاك.
ك��ل��م��ا ع��ر���ض ال��ك��ت��اب ف��ك��رة ح����ول ع��ن��ا���ص��ر
الكتابة وكيف يتعرف القارئ على �شخ�صية
الكاتب من خ�لال ما يكتبه ،انتقل القراء
ال���ك���وري���ون ل��ع��ق��د م���ق���ارن���ات ب�ي�ن زع��ي��م�ين
ل��دي��ه��م��ا وع���ي وم��ع��رف��ة و�شخ�صية خا�صة
ورئي�سة متوا�ضعة الإمكانيات ت�أخذ بن�صائح
قراء الطالع يف اتخاذ قرارات رئا�سية .فقد
ب���د�أ ال��ك��ت��اب ب��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى � ّأن �أه���م ثالثة
عنا�صر تك�شف عنها الكتابة هي( :الر�ؤية،
والإمي������ان ،وال�����ش��ج��اع��ة) .ك��م��ا ب�ين ال��ك��ات��ب

�����ض��ا �أن���ه ت��ع��رف ع��ل��ى �أدق �أ���س��رار الكتابة
�أي ً
بالتجربة العملية عرب ال��ر�ؤي��ة واال�ستماع
املبا�شرين يف البيت الأزرق (الق�صر الرئا�سي
الكوري) خالل ثماين �سنوات .لكن الكتاب
مل يتحول لنوع من �سرد املواقف واحلكايات
ل ّأن الكاتب مهتم بالفكرة الأ�سا�سية وهي
تبيان �أ�سرار الكتابة وقدرتها يف الك�شف عن
�شخ�صية �صاحبها وكذلك م��دى ما ميكن
أي�ضا
�أن حتققه من ت�أثري .ولعل هذا املزيج � ً
من �أحد �أ�سباب تعلق القراء به.
م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��م��ت��ع��ة يف ع��ر���ض الأف���ك���ار
كذلك هو تلك االقتبا�سات التي يفتتح بها
ا ي��ق��ول:
احل��دي��ث ع��ن امل��و���ض��وع��ات .ف��م��ث�ل ً
«نحن �أق��وي��اء ،حتى �إن ظننا �أننا �ضعفاء!»
فلو ت�شبثنا بهذه الفكرة و�صدقناها �صرنا
�أقوياء تدريج ًّيا بالفعل .مع الرتكيز على
�أم����ر م��ه��م ط��ي��ل��ة ال���وق���ت وه���و � َّأن كلماتنا
تكت�سب قيمتها وت���أث�يره��ا ال م��ن �صداها
ول��ك��ن م���ن حت��وي��ل��ه��ا م���ن ح��ي��ز ال���ق���ول �إىل
أي�ضا �إ ّن��ه تعلم � َّأن
التنفيذ والفعل .يقول � ً
�أبلغ و�سيلة للت�أثري والإق��ن��اع هو �أن تكتب
ب�أي�سر الطرق و�أكرثها �إيجا ًزا وتركي ًزا»
من املقوالت امل�ؤثرة التي تك�شف كذلك عن
�شخ�صية امل���ؤل��ف »:الكتابة ت���أن��ق» .فاملنزل
الذي ي�ش َّيد باخل�شب مع اخل�شب وحده دون
م�سامري منوذ ٌج للجمال والب�ساطة النابعة
من القدرة على تع�شيق القطع مع جاراتها
يف كل االجتاهات .هنا يكمن اجلمال الذي
ي��خ��ل��د وه��ن��ا ت��ك��م��ن ال�����س�لا���س��ة وال��ب�����س��اط��ة
���ص��ع��ب��ة ال��ت��ح��ق��ق لأ ّن����ه����ا ت����واج����ه ال�����ص��ن��ع��ة
امل��ك��ت�����س��ب��ة وامل���دف���وع���ة ل�لا���س��ت��م��رار بحكم
حتويلها �إىل �سلعة ا�ستهالكية ككل �شيء.
وبالتايل ف���أن تكون طبيع ًّيا ونق ًّيا و�صاف ًيا
يعني بال�ضرورة �أن ما تقوله �سيكون بلي ًغا
وم�ؤث ًرا .وهنا يدلل امل�ؤلف على �صدق تلك
املقولة مبثال بالغ الأهمية لدى الكوريني.

