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بحًثا عن أقدم كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة في العالم
تخطيط  متحف تشيونغجو للطباعة المبكرة

  كرتون »كونتنتش هادا«

 رقم تسجيل المطبوعة

 



تمهيد

• يركز هذا الكتاب - المطبوع بالحروف المعدنية المتحركة - بشكل أساسي على »جيكجي«. المجلد الأول من كتاب  
 »جيكجي« - المطبوع بالحروف المعدنية المتحركة - لم يصل إلينا، والمجلد الثاني فقط محفوظ بقسم الوثائق الآسيوية

في المكتبة الوطنية الفرنسية.
• أما »جيكجي« المطبوع على ألواح خشبية، فهو محفوظ في مكتبة »جانغ سيوغاك« بأكاديمية الدراسات الكورية،  

 ومكتبة كوريا الوطنية، ومعبد »بولغابسا« البوذي في »يونغ غوانغ«. من خالل »جيكجي« المطبوع على ألواح خشبية،
 يمكن التعرف على محتوى »جيكجي« الكامل، وهو ما لا يمكن معرفته من خالل النسخة المطبوعة - بالحروف المعدنية

المتحركة - التي لم يبَق منها سوى المجلد الثاني.
• وصلت إلينا نسختا كتاب »جيكجي« المخطوطتان يدوًيا على حدة، النسخة المطبوعة بالحروف المعدنية  

 المتحركة)نسخة معبد »ُهنغ ديوك-سا«(، والنسخة المطبوعة على ألواح خشبية)نسخة معبد »شويامسا«(. وُيفترض أن
كال المخطوطتين ُنِسَختا خالل عهد مملكة جوسون.

 • ُيجرى هذا الكتاب على النحو التالي بترتيب الكتاب الكوري.
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 راهب صغير في معبد »ُهنغ ديوك-سا«! تلميذ
 »سيوك تشان« الذي صنع النسخة المطبوعة

 بالحروف المعدنية المتحركة من »جيكجي«.
 يساعد »سيوك تشان« في صناعة »جيكجي«

 بكل ما أوتَي من قوة. ثم يلتقي روح
»جيكجي«، ويتحول تدريجًيا إلى راهب عظيم.

 روح جيكجي! ولدت في معبد »ُهنغ ديوك-سا«
 بالتزامن مع نشر النسخة المطبوعة بالحروف المعدنية
 المتحركة من كتاب »جيكجي«. تصبح »جيكجي« - التي

 ولدت بصدق قلوب بشرية - معلمة ُتعلم الراهب
 الصغير »لي تشان« ما يحويه كتاب »جيكجي« من

 تعاليم جيدة، وكذلك صديقًة له تقضي معه أوقاًتا
 ممتعة. ثم تفارق »لي تشان« نتيجة اندلاع حريق

 في معبد »ُهنغ ديوك-سا«، وتحاول بعدها جاهدًة أن
تلتقي به مرًة أخرى.

جيكجي

لي تشان

 بناًء على طلب معلمها الأستاذ »لي بيونغ دو«، تذهب إلى
 المكتبة الوطنية الفرنسية كباحثة، وذلك لكي تجد سجل

 البروتوكولات الملكية لساللة جوسون »ويغيو جانغ غاك أوي
 غويه«. وأثناء بحثها عنه، تزور العديد من المكتبات والمتاحف

ف العالم  الفرنسية، وتكتشف بالصدفة »جيكجي«، وُتعرِّ
بقيمته.

 هو أول قنصل فرنسي في كوريا. كان مولًعا بثقافة
 جوسون، لذلك جمع الكثير من ممتلكاتها الثقافية

 بما في ذلك الكتب والأعمال الفنية، ثم عاد بها إلى
 فرنسا. ومن بين الممتلكات الثقافية التي أخذها معه
 كتاب »جيكجي« أيًضا، والذي يعد أقدم كتاب مطبوع

بالحروف المعدنية المتحركة في العالم.

 راهب معبد »ُهنغ ديوك-سا«. ومعلم »لي تشان«، وتلميذ
 الراهب العظيم »بيك أون« الذي كتب »جيكجي«. نشر معبد

 »ُهنغ ديوك-سا« النسخة المطبوعة بالحروف المعدنية
المتحركة من »جيكجي« لنشر تعاليم الراهب العظيم

»بيك أون« حول العالم.

فيكتور كولين دي بالنسي

الأستاذة بارك بيونغ سيون

سيوك تشان

الشخصيات
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الفصل الأول

  مرحًبا،
  اسمي

جيكجي!

  مرحًبا،
  اسمي

جيكجي!
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اللعاب يسيل

سير بخفة~
سير بخفة~

11 10

 معبد »ُهنغ ديوك-سا« في
مدينة »تشيونغجو«، عام 1377.

 ستسقط قطرات
 اللعاب على
وجهي!

يا هذا!

 ُيقال إنه ذكي
للغاية.

 إنه راهب
عظيم.

هممم~



ماذا تقول؟

 صوت في

الخلفية~

على ظهره تضع يدها

تنهيدة!

خوًفا رأسه شعر وقف بلسان ثقيل
كأنه متجمد!!!

ذهول

غضب!

رعشة!

واه!؟
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 لا بد أن هذا
 غير حقيقي.
 أنا لا زلت
غافًيا.

 يا هذا، لَم
 تتظاهر بعدم

رؤيتي؟

قلت لك أنا
لست شبًحا!

 آه… يبدو أنني أهذي؛
 لأنني ذاكرت بجد مدًة

طويلة.

 ألوُذ بــالآلهة
 »أفالوكيتسافارا«
  و»أميتابها«؟ أن
  تنصرف أيها
الشبح!

 يا هذا، أنا
لست شبًحا.  إذ، إذن ماذا

 تكونين؟

  لا أسمعك!
 لا أسمع أي شيء
تقوله الأشباح!

 الشبح
غاضٌب!

 أنا روح
جيكجي!

  يا إلهي!
إنه شبح!  ما، ما هذا؟ سمعت

صوًتا غريًبا!

 الحم، الحمام، علّي أن
أذهب إلى الحمام….



متعب! بصوت

متفاجئة

يحترق…

ساخنة!آه!

هس…

 يميل برأسه

إلى جنب؟

تمتمة!

15

  الأمر هكذا
إذن….

 هل هناك أي سر لا
أعرفه؟

 هل خرجِت
 من هذا
الكتاب؟

 حسًنا، كم مرة ستسأل!
 لَم لا تصدقني؟ هل

خدعك الكثيرون من قبل؟ احذر!

 إن، إنه
حقيقي.

 قلت لك أنني
حقيقية!

 هذه مالبس جديدة،
حًقا…كم أنا رائعة….

 لقد وضعتني في
 مأزٍق كبير، ألست أنت

من استدعاني؟

 أعتــ ، أعتذر.
أهذا جيد؟

ولــ ، ولكن…

أنا؟

 لماذا؟ لماذا
ظهرِت؟

نعم، ألا تتذكر؟

 لا، لكنني
مضطرٌب جًدا.



مرتبًكا

بخفة

تجره~

اختفيا!

في دهشة يتلفت حوله

فزًعا يصرخ

سير بثقل
ي عن آخرها مبتسمة

 أٍف، هذا لا يجدي
 نفًعا. يجب أن

نذهب مًعا.

 صه، هذا أقل
 ما يمكن أن
تفعله روح.

 إلـ، إلى
أين؟

 إلى الوقت
 الذي

 استدعيتني
فيه!

 ،ما
 ما هذا؟!
 جسدي
يرتفع!

آه آه آه….
 لقد

وصلنا!

 نحن عند
معبد »سيونغبول-

سا«!

 معبد »سيونغبول-سا« في جبل
»سيونغبولسان«، عام 1372.

 يا إلهي، أين
نحن؟

 تحديًدا في
ذلك المكان!

 أجل، هنا
 فّتحُت عيني

لأول مرة. يا إلهي!



صوت الكتابة

مطأطأ الرأس

مذهول

مفاجأة~!

طحن
ك و

 فر
صوت

 

حبر
ا ال

عص

بووم!

الرأس مطأطأ
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 معلمي، لم أقرأ
 من قبل شيًئا
 أفضل من
هذا.

 ولكن ما أضافه معلمي
أيًضا عظيم.  أجل، إن حدث

 ذلك سيشعر هذا
 العجوز بأن عمله
 الشاق في الكتابة

 أريد أن ُأطلع العالملم يذهب هباًء.
 على هذا الكتاب في

أسرع وقت.

 هاها، حًقا؟ إنها تعاليم
 بوذا التي جمعها معلمي
 الراهب »سيوغ أوك«،
 فلا يسعها أن تكون غير

ذلك.

 لقد كنت
متعًبا.

 يا إلهي، هذا غير
معقول!

 هذا الكتاب هو أنا،
»جيكجي«.

نعم، صحيح…
 لقد كتب الراهب

 العظيم »بيك أون«
كتاب »جيكجي«.

 هاها، كنت تشعر
 بالنعاس في ذلك

الوقت أيًضا.



 الحبر على
طرف الورق

مذعور بوجه بالحبر ملطخ

ضًبا
غا

فِزعان

مرتعًدا
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 يا إلهي - لحسن
 الحظ لم ُيمحى

شيء.

 أعـ ، أعتذر. إليك
أيها الراهب العظيم.

ما هذا، هاهاها!

 يا فتى،
 كدت تتسبب
 في مشكلة

كبيرة….

لا بأس، هو فقط غفا
لأن الوقت تأخر.

 أنا أيًضا تعبت،
 لنكتفي بهذا القدر

اليوم.

 إنني أرى وجه هذا
 الراهب العظيم

مجدًدا….

 حسًنا، يا
معلمي.

هل يرانا؟

 صحيح، بعد أن
 ينتهي الراهب

العظيم

 »بيك أون«
 من كتابة »جيكجي«
 بالكامل، سيرحل عن
 عالمنا بعد عامين من

الآن.

 مستحيل… هذا
غير معقول.



ملقًيا التحية

مبتسًما

بيده ممسكًة

 ممسكًة
بيده

اختفيا في لمح البصر

ضيق عالمات
وجهه على

بالرفض أومأت

 يظهران
 في لمح

البصر
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 يا معلمي، ما
الخطب؟

عفًوا؟ ما هذا….

أعتقد ذلك….

 هيا، لنكتفي بهذا
القدر ونذهب.

 لقد رآنا الراهب
العظيم حًقا.

 بهذه السرعة؟
 ألا يمكنني رؤية
 الراهب العظيم

 لوقت أطول قليًلا،
ثم نذهب؟

 ضيوٌف أعزاء
 قادمون من مكاٍن
بعيد.

 لا، يمكن
 ليس لدينا

وقت!

 معبد »ُهنغ ديوك-سا« في
مدينة »تشيونغجو«، عام 1377.

 صحبتكما
السلامة.

 نعم، صحيح. إنه المكان
 الذي تقوم فيه بخدمة
 الراهب »سيوك تشان«

حالًيا.

 إذن، في أي
 زمان نحن

الآن

 قبيل أن أحصل على قوة
هذه الروح.

 يا إلهي،
معلمي!

 لا، الأمر
 ليس
كذلك.

 إذن، هل عدنا إلى
الحاضر؟

 إنه معبد »ُهنغ
ديوك-سا«.



السماء يتأمل

يلهثيلهث

يومئ برأسه

يومئ برأسه

يلهثيلهث
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 مرت ثلاث سنوات
 على وفاة معلم
 الراهب العظيم

»بيك أون«.

 يا »سيوك
تشان«….

 نعم،
معلمي.

 لا أدري ما الذي
علّي فعله.

»جيكجي« هو كتاب  
 يحمل كل ما أدركته
 طوال فترة خدمتي

لبوذا.

"الاستنارة الروحية  
 المباشرة - رؤية الطبيعة الذاتية

 والوصول إلى البوذية" وهذا يعني، أن
 تعاليم معلمي المكتوبة في »جيكجي«

 ستبقي في قلبي إلى الأبد، التي جعلتني
 كلما نظرت إلى قلب شخص بطريقة

صحيحة،

 أدرك أن فطرة قلبه
هي قلب بوذا.

 أجل، سأفعل ذلك
مهما كلفني الأمر!

شكًرا لك.

 ولكن…، حتى الآن ما زال
 هناك الكثير من أهل مملكة

 غوريو لم يحظوا بفرصة
 لتعلم التعاليم الموجودة

في كتاب »جيكجي«.

 لذا يا »سيوك تشان«، حتى وإن مت،
 لا بد من أن يصل كتاب »جيكجي«
 إلى كل شخص في مملكة غوريو،
 حتى يقرأه ويصير مثل بوذا. هذا هو
رجائي الأخير.



يأًسا يصرخ يأًسا يصرخ

متداخلة~ مشاعر

حازمة مالمح
 قادٌم

من بعيد

متفاجًئا ينظر

 بالمكنسة يلوح
هنا وهناك

ش خديه خجاًل
يخم
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 لقد قطعت على نفسي
 عهًدا كهذا لمعلمي،

ولكن….

 هاهاها، ماذا. إن
الأمر ممتع.

 إنها المرة الأولى…
 التي أرى معلمي
فيها بهذا الشكل.

 معلمي، هل
أنت بخير؟

 أجـ ، أجل.
بخير.

  يا إلهي،
 كيف

سأتصرررررف!

معلمي!

يتنهد

 لماذا أحضرت
المكنسة؟

 معلمي، ما الذي
يقلقك؟

كيف عرفت ذلك؟  إنني أعمل على خدمتك
 يا معلمي منذ سنين.
 بمجرد نظري إلى وجهك
أعرف كل شيء.

 أخبرني إذا كان هناك ما يقلقك.
قد أكون قادًرا على المساعدة!

 في الواقع…، ُيقال أن قلب
 الطفل الصغير هو نفسه قلب
بوذا، فلعلك تجد الجواب؟

 سمعت صوت حيواٍن
 بري صادٌر من مكاٍن
 ما، فجئُت مسرًعا
 خشية أن يصاب
الراهب العظيم.



تراث قيم!
معلومات ثمينة!
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ما هو كتاب »جيكجي«؟

 الاسم الأصلي لـ»جيكجي« هو »بيك أون هواسانغ تشوروك بولجو جيكجي شيمتشيه
 يوجيول«. وهذا يعني أن »بيك أون هواسانغ«، - وهو راهب من حقبة غوريو - جمع
 لحظات التنوير لبوذا والرهبان العظماء الآخرين وشاركها مباشرًة مع الناس. وقال »بيك

أون هواسانغ« إنه يأمل أن تساعد مختاراته في تغيير عقليات القراء مثل بوذا.
 ولد »بيك أون هواسانغ« في عام 1298، وهو العام الرابع والعشرون من حكم الملك
 »تشونغنيول«، وذهب إلى الصين وعاد بعد تلقيه تعاليم »سيد سون العظيم سيوغوك«
 و»السيد جيغونغ« الذي جاء من الهند. قبل وفاته ببضع سنوات، أثناء إقامته في معبد
 »سيونغبول-سا«، قام الراهب بعمل المجلدين الأول والثاني من »جيكجي«. وقد عرضت
 العديد من أقوال وأفعال رؤساء الكهنة وتعاليم »بولجو جيكجي شيمتشيه يوجيول«
دايجانغ »بالمان  وكذلك  سيوغوك«  العظيم  سون  »سيد  تعاليم  من  اكتسبها   التي 

غيونغ)تريبيتاكا كوريانا(«.

 في عام 1377، أي بعد ثالث سنوات من وفاة »بيك أون هواسانغ«، ُنشر »جيكجي«
مدينة في  ديوك-سا«  »ُهنغ  ُيدعى  معبد  في  المتحركة  المعدنية  بالحروف   مطبوًعا 
 »تشيونغجو«. كان معروًفا في السابق أن »إنجيل 42« المطبوع على يد غوتنبرغ في
 عام 1455 هو أول كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة، ولكن حقيقة أن كتاب
 »جيكجي« ُطبع عام 1377 تجعله هو أقدم كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة

موجود حتى اليوم.
 

هناك كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة أقدم من »جيكجي«؟!
 في النسخة المطبوعة على ألواح خشبية والتي تسمى أغنية التنوير المنشورة عام
قبل المتحركة  المعدنية  بالحروف  مطبوع  آخر  كتاب  بوجود  يفيد  سجل  هناك   ،1239 

»جيكجي«.

أعيد نقش الكتاب المعدني أغنية التنوير وطباعته على قالب خشبي.
 ينص السجل على أن الكتاب الآخر المطبوع بالحروف المعدنية المتحركة »أغنية التنوير«
 تم نسخه وطباعته كنسخة مطبوعة على شكل كتل خشبية، مما يجعله أقدم من

»جيكجي« بمئة عام.

 تدعي بعض النظريات أن تقنية الطباعة بالحروف المعدنية المتحركة لم يتم اختراعها
 لطباعة »جيكجي«، ولكن تمت الإشارة إلى الكتاب الأصلي من النوع المطبوع بالحروف
المعدنية المتحركة لـ »ُهنغ ديوك-ساجا« في معبد »ُهنغ ديوك-سا« لصنع »جيكجي«.

»جيكجي«
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 عاَمي 704 و 751. ومع ذلك، تزعم الصين أنها مطبوعاتها الخشبية، لأن المؤلف وتاريخ
َديِن بدقة. تأليف »دوهاراني سوترا العظيم« غير محدَّ

تقنية الطباعة الخشبية المتميزة في كوريا
 ُيزعم أن »هياكومانتو داراني« هي أقدم مطبوعة خشبية في اليابان. وهي مطبوعة
كانت مختومة على قطعة صغيرة من لو  تبدو كما  أوراق شجر خشبية   على شكل 
 الخشب. من ناحية أخرى، يعد »كتاب الضوء النقي الالمحدود دوهاراني سوترا العظيم«
الطباعة الورق. استمرت  بالحبر وطباعته على   الكوري أكثر تعقيًدا حيث يتم تلطيخه 
 الخشبية - التي تم تطويرها لجعل الكتب البوذية في متناول الناس - من حقبة شيال

الموحدة حتى حقبة غوريو وازدهرت ازدهاًرا كبيًرا حينذاك.
 كانت هناك مؤسسة تسمى السكرتارية - أثناء حقبة غوريو - تنتج الكتب الالزمة للبالد
 من خالل الطباعة الخشبية. وقد نشرت العديد من الكتب لدرجة أنه أصبح من الصعب
 إدارة الكتل الخشبية حتى أن ساللة سونغ الحاكمة أرسلت مبعوثين إلى غوريو للوصول
 إلى مجموعة غوريو الضخمة. ومع ذلك، لم يتبق اليوم سوى العديد من الكتب بسبب

الانقالبات العسكرية المتكررة وغزو القوات الأجنبية مثل المغول، وغيرهم.
عن طريق  المقدسة  البوذية  الكتب  البوذية  المعابد  نشرت  أيًضا،  غوريو  حقبة   خالل 
مدى  - بوذا  ِحَكم  من  مجموعة  - وهي  كوريانا«  »تريبيتاكا  ُتظِهر  الخشبية.   الطباعة 

 أقدم مطبوعة خشبية في العالم »كتاب الضوء
 النقي الالمحدود دوهاراني سوترا العظيم)بالكورية:

موكو جيونغ كوانغ ديه دا راني كيونغ(«

المعدنية بالحروف  مطبوع  كتاب  كأقدم  »جيكجي«  إعالن  يتم  أن  للفخر  لمدعاًة   إنه 
 المتحركة في العالم تم اكتشافه حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، توجد أقدم المطبوعات
 الخشبية أيًضا في كوريا وعلى رأسها »كتاب الضوء النقي الالمحدود دوهاراني سوترا
 العظيم )بالكورية: موكو جيونغ كوانغ ديه دا راني كيونغ(« - الُمكتشف في باغودا »سيوكغاتاب
َد في كيونغجو في عصر شيال  المكون من ثالثة طوابق )سيوكغاتاب، مويونغ تاب(« الذي ُشيِّ

الموحدة - وهو أقدم مطبوعة خشبية في العالم.
 في عام 1966، كانت هناك حادثة حيث حاول اللصوص سرقة »صندوق ساري«)صندوق

من يتمكنوا  لم  اللصوص  أن  من  الرغم  على  »سيوكغاتاب«.  داخل  بوذا(  بقايا  على   يحتوي 
 سرقة القطع الأثرية، إلا أن »سيوكغاتاب« تضرر بشدة وكان على وشك الانهيار. لذلك،
 أثناء إعادة بناء »سيوكغاتاب«، ُعِثَر على »كتاب الضوء النقي الالمحدود دوهاراني سوترا

العظيم« داخل الباغودا.
 َينصح »كتاب الضوء النقي الالمحدود دوهاراني سوترا العظيم« الناس بقراءة الكتب
 المقدسة أو الاحتفاظ بها في الباغودا، والصالة من أجل التخلص من الخطايا والعيش
الالمحدود دوهاراني سوترا النقي  الضوء  »كتاب  ُعِثَر على  السبب   حياة طويلة. لهذا 

العظيم« داخل »سيوكغاتاب«.
 كانت أول ترجمة لـ»دوهاراني سوترا« باللغة السنسكريتية إلى الصينية في عام 704.
 ُبني »سيوكغاتاب« في 751 وهو العام العاشر للملك »غيونغ ديوك« من أسرة شيال
بين العظيم«  »دوهاراني سوترا  أنه تم طباعة  الاستدلال على   الموحدة. لذلك يمكن 

»كتاب الضوء النقي اللامحدود دوهاراني سوترا العظيم)بالكورية: موكو جيونغ كوانغ ديه دا راني كيونغ(«
© إدارة التراث الثقافي الكوري
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 الطباعة الخشبية مقابل الطباعة بالحروف
المعدنية المتحركة

 الطباعة الخشبية هي عملية نقش الحروف على لوح خشبي مربع وتغطيته بالورق.

 الميزة هي أن موضع الحروف متساو، وبمجرد صنع لوح، يمكن طباعته مراًرا وتكراًرا.
 ولكن تجفيف الألواح الخشبية ونقش الحروف عليها يستغرق وقًتا طوياًل، وتحتاج الى

مساحة منفصلة للتخزين.
 تم اختراع الطبعة بالحروف المعدنية المتحركة للتغلب على أوجه القصور في الطباعة
 على الخشب. تتطلب عمل كل حرف على حدة لربط ومحاذاة الأحرف الالزمة لكل كتاب،
 وصنع لوحة جديدة. وتتميز بأنشكل الحروف متساٍو وثابت، ومع ذلك فالحروف قد تميل

أو تنقلب رأًسا على عقب.

 روعة الطباعة الخشبية خالل حقبة غوريو. ُتعتبر النسخة المترجمة الأولى من »تريبيتاكا
 كوريانا« - والمكتوبة والمنقوشة بشكل رائع - تحفة فنية ممتازة ُتظهر بشكل جيد
المترجمة النسخة  كانت  الحقبة.  تلك  في  المذهلة  الخشبية  بالكتل  الطباعة   تقنية 
تم حيث  كوريانا«،  »تريبيتاكا  لأول  الخشبية  الكتل  نسخة  من  تصنيعها  ُمعاد   نسخة 
 حرقها وتحويلها إلى رماد على يد الغزو المغولي. وفي النسخة الثانية من »تريبيتاكا
 كوريانا«، ُعدِّلت الأجزاء المعيبة من أول »تريبيتاكا كوريانا«، لذلك فهي تحتوي على أكثر
 المعلومات موثوقية مقارنًة بأنواع التريبيتاكا الأخرى المصنوعة في شرق آسيا. وتتكون
 »تريبيتاكا كوريانا« من أكثر من 80 ألف لوح، لذا يطلق عليها أيًضا »بال مان دايجانغ

غيونغ أو ألواح التريبيتاكا كوريانا المكونة من 80 ألف لوح خشبي«.
سنوات  3 لمدة  البحر  مياه  في  كوريانا«  »تريبيتاكا  خشب  قطع  غوريو  شعب   ننقع 
 لمنعها من التآكل أو التشوه، ثم ُجففت في الظل لمدة 3 سنوات أخرى. وحتى بعد
 ذلك، تم الاحتفاظ بها في حالة ممتازة لأنها مرت بعملية معقدة وصعبة مثل دهنها

حتى لا تأكلها الحشرات.
 لعب تطوير الطباعة الخشبية الكورية أيًضا دوًرا رئيًسا في تطوير الورق الكوري المصنوع
 يدوًيا، والذي كان من نوعية جيدة بما يكفي ليصير مطلوًبا في الصين. وبفضل تقنية
 صنع الحبر الممتازة، تمكنت من صنع كتب ممتازة باستخدام الطباعة الخشبية. حتى
باستخدام الكتب  العديد من  ُنِشَرت  المتحركة،  المعدنية  بالحروف  الطباعة  اختراع   بعد 
 الطباعة الخشبية حتى نهاية عهد مملكة جوسون بفضل مزاياها المختلفة مثل إتاحة

طباعة الرسومات التفصيلية والخرائط.
حرفي نقش الحروف - كيم كاك هان

© كيم غاك-هان

عملية نقش الحروف على لوح خشبي مربع



 ميالد روح
جيكجي!
 ميالد روح
جيكجي!

 الفصل الثاني



محتاًرا

متفاجًئا

يراقبان ما يحدث~
يومئ برأسه

الأمل فاقًدا

ًسا رأسه
منك
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 أتدري أي
كتاٍب هذا؟

 إذن، هل لديك
 فكرة سديدة

لحل المشكلة؟

بالتأكيد!

 يا إلهي،
ما هي!

 نعم، صحيح. إن وصية
 معلمي الأخيرة أن أجعل
 كل َمْن في مملكة غوريو

يقرأون هذا الكتاب.

 يا إلهي، أهذا ما
يقلقك؟

 ولكنني مهما فكرُت، لا
أجد سبيًلا لذلك.

 بالطبع، إنه كتاب
 »جيكجي« الذي

 كتبه الراهب العظيم
الراحل»بيك أون«.

 حسًنا، ما رأيك
بهذا؟

يا إلهي، أتقصد
 كتب »تريبيتاكا كوريانا«

 المصنوعة في جزيرة
»غانغ هوا-دو«؟

عمَّ تتحدث؟

 مثل كتب »تريبيتاكا
 كوريانا«، اسُتخدمت الألواح

الخشبية في طباعتها.

 إذا قمت بنسخه
 بالكامل سيفي
 ذلك بالغرض،
أليس كذلك؟

 يا فتى، أتعلم
 عدد الناس في
مملكة غوريو؟

 لو قضيت حياتك
 كلها في الكتابة

 لن تتمكن حتى من
عمل مائة نسخة.

 هل أبدأ في
الحال؟



مندهًشايفكر

عابس~
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 أنا أيًضا فكرت
في ذلك.

 إذن، يمكنك
فعل ذلك.

 الأمر كذلك
إذن.

 يا إلهي ~
 تستغرق كل
هذا الوقت؟

 أتعلم أين تشتهر
 الطباعة على الألواح

الخشبية؟

  أليس كل ما في
 الأمر هو نقش الحروف
 على ألواح مقطوعة من

الأشجار؟

  إن مرحلة تجفيف وتقوية
 الألواح الخشبية المستخدمة في
 الطباعة تستغرق وحدها من ثلاث

إلى خمس سنوات.

 صحيح، لم أكن أدري في
 ذلك الوقت أن الطباعة على

 الألواح الخشبية أمٌر بالغ
الصعوبة.

 إن ألواح الطباعة الخشبية
 تشتعل بسهولة إذا أوقدت

 النار بجانبها، وقد تنكسر أو
 تعَوج في درجات الرطوبة

 غير الملائمة لها. لذا فإن
حفظها أمٌر صعب.

 لا أقصد ذلك فقط، هناك
 مكان يقوم بالفعل بطباعة
 »جيكجي« على ألواح
خشبية.

حًقا؟ أين؟  أتذكر الراهب
»بوم نين«؟

 أجل، إنه تلميذ
 الراهب العظيم

»بيك أون«.

الراهب »بوم نين«
 الآن في معبد »شويامسا« في
 مدينة »يوجو« يجهز لطباعة

»جيكجي« على
الألواح الخشبية.

 لذلك، أحاول البحث
عن طريقة أخرى.

… يا إلهي، أشعر  
بضيٍق شديد.

معك حق….

 لابد أن تكون هناك
طريقة جيدة.



قلًقا

فجأة! يبتسم

خجاًل

فخورهاهاها

دق!!~
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 ألا توجد طريقة
 سهلة وسريعة

لطباعة الكتاب؟

 آٍه، ما أجمل هذا
 القلب المنشغل

بالتفكير في معلمه؟

 قد أصير
 أيًضا راهًبا

 كبيًرا بين عشية
وضحاها!

 كم أحترم
معلمي.

 ماذا…؟
 تعجبك
الفكرة؟

 إذا تمكنت من
 إيجاد الحل، سُيقدر

 المعلم قدراتي،
أليس كذلك؟

 أنت، يا لي
 تشان!

 تعاَل إلى هنا
 وساعدني

قليًلا!

حسًنا!

 يا إلهي، أهكذا
ُتصنع الأجراس؟

أجل، ُنشكل شمع العسل
 المصنوع من إذابة خلايا النحل
 علي هيئة جرس، ثم نضع فوقه

 الطين الأصفر فيأخذ شكل القالب.
بعد ذلك نحرقه●،

 ويبقى القالب الطيني فنصب 
 فوقه خليط من المعادن

المصهورة فيكتمل الجرس.

● مادة صفراء يفرزها النحل لصنع خاليا النحل، وهي صلبة لكنها تصير سائلة عند تسخينها.

 قد قرأت
أفكاري!



الجاف الشمع يزيل
الجاف الشمع يزيل

 ها
هو

مصفًقا
مصفًقا

العسل يصب

صوت النقش
صوت النقش

مصفًقا

مرتاًحا

هاها

قلًقا
قلًقا
قلًقا
! تسّمر
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هذا هو المكان
 الذي ُتصنع فيه أشكال

 مختلفة من الأنماط
لتزيين الجرس.

 أنظر، هكذا يصب
 شمع العسل. على
قوالب النقوش.

 أنظر، عليك أيًضا أن
 تزيل الشمع الجاف

جيًدا.

 يا للروعة،
 إنه جميٌل

حًقا!

 انظر، ما رأيك؟ هذا ما
يوضع على الأجراس.

 كان عليك توخي
 الحذر، إن شمع
العسل ثمين!

 أجل، أريد
أن أجرب! آه،

إنه ساخن!

  ما رأيك؟
 هل يمكنك إجادة

هذا العمل؟

 ِاحـ ، ِاحذر. إذا
 تحاملت عليها أكثر

مما ينبغي….

 هاهاها…
 يبدو أنني
 كسرته بشكل
خاطئ.



يجري

سقوط

فجأة توقف

يحملق!

ذهول~

تأرجح
يدفعه

رأسه خجاًل يخمش

ض
يرك

 يحمل في يده قطعةأوه!
منقوشة من شمع العسل

يلتقط
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 لا حاجة لك
هنا! اذهب!

يا إلهي،
 لقد

أسقطتها!

 سأعمل بجد!
صدقني!

 ُأف… بإمكاني
 أن أبرع في هذا

العمل.

ما هذا؟

 معلمي!
معلمي!

 ياله من أمر مذهل.
 كيف خطرت ببالك
 هذه الفكرة عندما

رأيت هذا؟

 لقد حالفني
الحظ.



متحمًسا

متحمًسا

يلمسها

فجأة

يحتضنه

آه ~

متأكد غير

مغتبًطا

مغتبًطا
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 الأمر كذلك إذن…
 تريدنا أن نصنع حروًفا

 معدنية تشبه قطعة
النقوش هذه؟

 آه، اعتقد أيًضا أنه من
 الأفضل جعل كل حرف

 في لوٍح مستقل على
حدة.

 وبهذا يمكننا أن نستبدل
 الأحرف في الحال إذا وجدنا

أننا ارتكبنا خطًأ في اللوح.

يا »لي تشان«….

هممم…

ما الأمر؟

  أجل! إن المعادن
 أكثر صلابة من الخشب.
 كما أنها ُتصنع في الحال

 ولا تحتاج الكثير من
الوقت.

 يا »لي تشان«،
شكًرا. شكًرا جزيًلا!

 معـ ، معلمي…
 لا أستطيع أن

أتنفس.

 هـ، هل بذلك
أكون ساعدتك؟

حسًنا!

 إذن، فهي الطباعة
 بالحروف المعدنية

  المتحركة…
  علينا صنعها

في الحال!

 بالطبع ساعدتني!
 وما أنفعها من
مساعدة!

 أسرع واستدِع
 العاملين بصب
شمع العسل.



النسخة ُيخرج

 تقطيع
الورق

بالطول

الكتاب يستلم

متلهفة
متلهفة

تقطيع صوت
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  اسمعوا، من الآن
 فصاعًدا ستعملوا على صناعة

 ألواح الأحرف المعدنية المتحركة
 التي ستسخدم في طباعة

 »جيكجي«. هل أنتم جميًعا
مستعدون؟

 لا يمكن تشكيل الحروف
 إلا بهذه الطريقة. شاهد ما

سيحدث.

 هذه نسخة من كتاب
 معلمي نسختها بخط

يدي.

 أجل، أيها
 الراهب
العظيم.

 سنصنع بها أنواًعا
معدنية متحركة.

 أمرك، سنقوم
 بذلك.

  لماذا
 يقطعون
 أوراق

الكتاب؟!

  يقومون بتفريغ كل
 حرف حسب شكله. وبالرغم من سهولة

 نحت شمع العسل، إلا أن عليهم توخي الحذر
 لأنهم إذا قاموا بأي خطأ فمن السهل أن

 يفسد شكل الحرف.

  وعلى نفس المنوال
 ُتصنع الحروف تباًعا، ثم

ُتقطع بشكل منفصل.

 ثم ُيضغط عليها بسكين
 معدني حاد وساخن

فتلتصق الأوراق بالشمع.

أخيًرا، البداية!

 ولكنني لا أعرف
 حتى الآن ما هو
صب شمع العسل.

 آه، لا تقلق.
سأشرح لك!

  ُتقطع أوراق
 الكتاب بشكل طويل
 وتوضع مقلوبة على

 أعواد الشمع المقطوع
 بنفس الطول.



تثبيت

القوالب صنع

تثبيت

لهب!

صب المعادن المصهورة

صوت
تكسير
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بعد اكتمال صنع القطع
المنقوش عليها الحروف تثبت
بها أعمدة من الشمع، ثم تثبت

جميعها على عمود واحٍد سميك
تماًما كأغصان الشجر.

 في هذه المرحلة ُتصنع
 القوالب التي ستصب فيها

المعادن المصهورة.

  يوضع عمود الشمع
 في قالب مصنوع من الخيزران،

 وُيغمر بطيٍن لين ثم يجف
ويتحجر.

 عندما تجف داخل القوالب
 وتتحجر، توضع داخل الموقد

 وُتحرق. بعدها يذوب كل الشمع
 الذي بداخلها ويسيل خارج

القوالب.

  ُيصب خليط من المعادن
  المصهورة كالنحاس والقصدير

 وغيرها مكان الشمع الذائب. وتكون
 القوالب حينها شديدة السخونة، لذا عليهم

أن يكونوا حذرين للغاية.

بتكسير القوالب.
 وفجأة! تظهر الحروف

المعدنية.

 هذه المرحلة هي بحٍق الأخيرة! بعد فصل
 الحروف كل على حدة ُيضبط شكلها ثم

توضع بالترتيب.

  ويوزع فوقها الحبر
 ثم توضع عليها الورقة ويتم
 الضغط برفق وبحذر، وبهذا

تكتمل الطباعة!

 عندما تبرد المعادن
 المصهورة يقومون



مفاجأة~

يستلم

شير
 ت

ها
صبع

بإ

مندهًشا

يسلم
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لقد انتهينا.

 يا للروعة، إنه
 متقن للغاية! إنها

 المرة الأولى التي أرى
فيها كتاًبا كهذا!

صحيح.

وأخيًرا!

  نحن أيًضا تفاجئنا.
 لم نكن نعلم أنه سيكون

بهذا الجمال.
 من الآن فصاعًدا
 استمروا في طباعة
المزيد من النسخ،

  إلى أن يتمكن كل
 َمْن في مملكة غوريو

من قراءته.

 نعم،
أمرك!

 أنا؟
متى؟!

 هل يعجبك
الكتاب؟

هيا، أمسك.

 هذا ما حدث، هذا
 بالضبط هو الوقت الذي

استدعيتني فيه!

أجل.

معذرًة؟

 بفضلك يا »لي تشان«
 استطعنا طباعة »جيكجي«

 بالحروف المعدنية
 المتحركة.

 ولهذا لا بد أن تكون
النسخة الأولى لك.

  شكًرا جزيًلا،
 يا معلمي. شكًرا

جزيًلا لك!



تراث قيم!
معلومات ثمينة!
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  ظهور الحروف
- الكتابة التصويرية، الطريقة الإيدوجرامية، الأبجدية الصوتية

للمساعدة - كوسيلة  الأولى  المكتوبة  الأحرف  - وهي  التصويرية  الكتابة   اسُتخدمت 
 على إحياء الذاكرة. ومع ذلك، كان من المستحيل احتواء معاني مختلفة في وقت واحد

 ومن الصعب التعبير عن الرسائل التجريدية باستخدام الصور.
لذلك بمرور الوقت، ظهرت الطريقة الإيدوجرامية، والأبجدية الصوتية.

 الطريقة الإيدوجرامية هي حروف يمثل فيها كل حرف معنى معيًنا. والأحرف الصينية
إلى يشير  )يوم(  ‘日’ المثال،  سبيل  على  الإيدوجرامية.  للطريقة  نموذجي  مثال   هي 
هذه تتمتع  القمر.  إلى  يشير  )شهر(   ‘月’ و   الشمس، 
يمكنك الحروف،  تعرف  إذا كنت  أنه  بميزة   الأيدوجرامات 
 فهم معانيها على الفور. ومع ذلك، فإنها تتطلب ابتكار

أحرف جديدة كلما أردت التعبير عن معاني جديدة.
كما كتابتها  يمكن  أحرف  فهي  الصوتية  الأبجدية   أما 
والهانغول)الأبجدية البشر.  فم  من  منطوقًة   تسمعها 
الأبجدية النموذجية على  الأمثلة   الكورية( والإنجليزية من 
 الصوتية. من السهل تعلم الأبجدية الصوتية حيث يمكنك
 التعبير عن الحروف بحرية بعد تعلم القواعد الأساسية.
 من المعروف أن تعلم الهانغول هو الأكثر سهولة بين

الأبجديات.
 نص عظم أوراكل، بداية

الحروف الصينية © ويكيتري

مواد الكتابة قبل الورق
- أقراص الطين، ورق البردي،  

والبرشمان، وعصا الخيزران

 مع إنشاء المدن، زادت الحاجة إلى الحروف لأننا
مما الضرائب،  وندفع  ونبيعها  البضائع   نشتري 
 زاد بشكل كبير من الحاجة إلى الكتابة والتوثيق.
منذ سومر  في  البشرية  الوثائق  أقدم   ُصنعت 
عبارة عن إنها كانت  عام، ويقال   5,500  حوالي 
متاًحا في الطين  كان  بضائع.  وقوائم   إيصالات 
 كل مكان، لذلك صنع السومريون ألواًحا صغيرة
 من الطين وكتبوا بسيقان القصب. كانت الأحرف
لخطها نظًرا  المسمارية  الكتابة  تسمى   أيًضا 
الطين لوح  كان  ذلك،  ومع  الشكل.   الإسفيني 
جًدا ثقياًل  المسمارية  نقش  في   المستخدم 
وهًشا، لذلك لم يستطيعوا مواصلة استخدامه.
 استمرت الحضارة المصرية القديمة حوالي 4,000
 عام، وطّورت نظام كتابة معقًدا. انتشر في مصر
الحروف. عليه  وُكتبت  البردي   نبات يسمى ورق 
الحروف، لكتابة  وجيًدا  خفيًفا  البردي  ورق   كان 

ولكن كان من الصعب تخزينه لفترة طويلة.
جلد من  المصنوع   - البرشمان  اسُتخدم   لذلك 

 قرص من الطين منقوش عليه بالكتابة
المسمارية © ويكيتري

ورق البردي

لفائف الخيزران © ويكيتري



57 56

 الغنم المجفف - كأداة للكتابة. كان البرشمان جيًدا للتخزين، لكنه كان مكلًفا للغاية
لأن كمية البرشمان التي يمكن الحصول عليه من الأغنام قليلة.

 من ناحية أخرى، في آسيا، ربط الآسيويون خيوًطا بعصي من الخيزران بحروف مكتوبة
مثل عصي يبدو   ‘ ’ كتاب  لكلمة  الصيني  الحرف  فان  لذا،  التخزين.  أجل  من   للفها 
 خيزرانيتين مربوطتين ببعضهما البعض. ومع ذلك، كانت عصا الخيزران ثقيلة ويصعب

الحصول عليها.

ظهور الورق وتطور الطباعة

الورق عن طريق لون«  »تساي  الصين، صنع  أسرة هان في  105 من عهد  عام   في 
الماء، إلى قطع صغيرة، ثم تذويبها في  اللحاء والقنب   تقطيع مواد مختلفة مثل: 
 ووضعها على قدم مصنوع من الخيزران المنسوج لتجفيفها. لعب الورق - الذي يمكن

كتابة الأحرف عليه بسهولة لخفته وقوته - دوًرا في تقدم العلوم والطباعة.
والفرشاة الحبر  باستخدام  الكتب  نسخ  في  الناس  بدأ  مرة،  لأول  الورق  ظهر   عندما 
 على الورق. ويسمى هذا مخطوطة. ومع ذلك، نظًرا لأن الأشخاص قاموا بنسخه، فقد
 استغرق الأمر وقًتا طوياًل لتأليف مخطوطة واحدة، وكانت هناك أخطاء في الحروف

 أو تغيير في المحتوى.
ن وَتَضمَّ واحد.  وقت  في  عديدة  نسخ  لعمل  الأدوات  استخدام  في  الناس  بدأ   لذلك، 
ألواح على  نقشها  عن طريق  الكتاب  محتويات  تطبع  التي   - الخشبية  الطباعة   ذلك 
 خشبية - والطباعة المتحركة على الخشب - التي تتطلب تقطيع كل حرف في الخشب
حرق تتطلب  التي  المتحركة  المعدنية  بالحروف  والطباعة  الخزاف  - وطباعة   لطباعته 

الطين لعمل الخطوط.

تجليد الكتب، وتحويل الورق المطبوع إلى كتاب
 بعد الطباعة، يخرج الورق الذي يحتوي على الأحرف. قد تعتقد أن جميع خطوات إنشاء
 كتاب قد انتهت الآن، ولكن تبقى الخطوة الأخيرة. إنها عملية التجليد لربط الورق مًعا
ل قراءتها وتخزينها.  وتطبيق الغطاء. ُتنسج الأوراق بالترتيب حتى لا تتناثر، مما ُيَسهِّ
 في كوريا، تم استخدام »طريقة خمسة ثقوب للتثبيت« أي عمل 5 ثقوب على ظهر
 الكتاب لربط الكتاب بخيط قطني أحمر بعد لف غالف لحماية مجموعة الورق. وقد كان

يتم تثبيت الكتب بإحكام وبسرعة بهذه الطريقة.
 

 تحتوي كذلك الكتب القديمة في كوريا على أغلفة سميكة من الورق والكتان والحرير
 بحيث يمكن الحفاظ على محتويات الكتب في الداخل جيًدا. قام الكوريون أيًضا بتطبيق
بذور الغردينيا لمنع العث من التهام الكتب، وتزييتها لمنع تلف الكتب بفعل الرطوبة.

  الطباعة بالحروف المعدنية المتحركة المتينة
- طريقة صب الشمع المستخدمة في »جيكجي«

 عززت تقنية الطباعة بالحروف المعدنية المتحركة تقنية الطباعة على الخشب من خالل
 تمكين الإنتاج الضخم للكتب المتينة. دعونا نلقي نظرة على عملية الطباعة بالحروف
لـ»جيكجي«، ونرى كيف تمت طباعة النسخة المطبوعة من النوع  المعدنية المتحركة 

المعدني المتحرك!
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 ① إنشاء النص الأساسي
بدقة مكتوًبا  يكون  وأن  أساسي،  نص  كتابة  عليك  يجب   أولًا، 

ووضوح.

 ② إرفاق النص الأساسي
 نرفق بعد ذلك النص الأساسي إلى قضبان الشمع. قم أولًا بغلي بعض بقايا العسل - والتي
 تذوب بسهولة عند تسخينها وتتحول إلى شكل يشبه القضيب - ثم تأكد من الانتباه إلى
 إرفاق النص الأساسي بشكل عكسي على قضيب الشمع. هكذا يخرج في مواجهة الاتجاه

الصحيح للنقش لاحًقا.

 ③ عمل ألواح بأحرف محفورة
 يجب أن نحفر نص القاعدة العكسي المرفق على قضيب الشمع من أجل عمل ألواح بأحرف
 محفورة على الشمع. تتشكل أنواع المعادن المتحركة على شكل أحرف محفورة على اللوح.

بعد الانتهاء من صقل الحروف، يتم قصها بأحجام عادية واحدة تلو الأخرى.

 ④ صنع أدوات الشمع
الشمع، أداة  إلى  منفصل  بشكل  محفورة  أحرًفا   نرفق 
المنصهر. الحديد  خالله  من  يتدفق  الذي   المسار 
 نسميها فروع الشمع أو أغصان الأحرف المحفورة، لأنها
 تشبه إلى حد كبير فروع الأشجار. يتم ربط فروع الشمع
صنع يمكننا  هكذا،  أخرى.  مرة  السميك  الشمع   بأداة 

أنواع متعددة من المعادن بسرعة.

⑤ صنع القوالب
 تشير القوالب إلى أداة تحافظ على شكل جسٍم ما حتى ُيسكب الحديد المصهور ويصبح
 صلًبا. إذا لم يتوافر قالب، لن يكون هناك نوع معدني بالشكل الصحيح. يجب أن نضع التربة
 الممزوجة بالطين الأحمر والرمل وتجفيفها في الظل عدة مرات بشكل متكرر لعمل كتل. بعد

 الانتهاء من القالب، نطبق الحرارة لإذابة فروع الشمع.
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⑥ صب الحديد المنصهر
 ُيسكب الحديد المنصهر في الفراغات الخالية في القالب مع أغصان الشمع الذائب. إذا كسرت

القالب بعد أن يبرد الحديد المنصهر، يمكنك رؤية فرع حديدي يشبه تماًما أغصان الشمع.

 ⑦ تلميع الخطوط
 نقوم بتجريد الأحرف واحًدا تلو الآخر من الفروع الحديدية
 باستخدام منشار. ُتصَقل الأحرف بإتقان إلى أحجام عادية

لإكمال النوع المعدني المتين.

 ⑧ التنضيد)صف الحروف(
وفًقا المكتملة  المعادن  أنواع  تحديد  التنضيد   يتطلب 
 للمحتوى. إذا اختلطت الأمور عليك أثناء هذه العملية،
السبب هو  هذا  الحرف.  ويمين  يسار  بين  تخلط   فقد 
 في أنه يمكننا رؤية بعض الحروف في صور معكوسة
أن أيًضا  الخطأ  هذا  يثبت  ذلك،  ومع  »جيكجي«.   في 

»جيكجي« كان نسخة مطبوعة بالحروف المعدنية المتحركة.

 ⑨ طباعة
قطعة عليها  وضع  الطباعة  خطوط  على  الحبر   ضع 
أداة مصنوعة من شعر استخدم  الـ»هانجي«.  ورق   من 
 الإنسان تسمى »إين تشيه« لفرك الحبر بالتساوي على

الورق، وهكذا يكون كل شيء انتهى!
بالحروف الطباعة  تقنية  الكوريون  الأسالف   طور 

 المعدنية المتحركة من خالل تطوير ورق الـ»هانجي« والحبر من سخام المصابيح بدلًا من الحبر
القديم الذي يتم تطبيقه جيًدا على النوع المعدني.



  حريق!
  اندلاع حريق في

  معبد »ُهنغ
ديوك-سا«!

  حريق!
  اندلاع حريق في

  معبد »ُهنغ
ديوك-سا«!

الفصل الثالث



مفاجأة~

دهشة!

رنين~

التفت

مرتبًكا

مرتبًكا
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 لقد أحضرُت
هديًة لكم.

هذا كتاب »جيكجي«
الذي كتبه معلمي الراهب

»بيك أون«. العظيم 

 غير معقول، كيف
 ُينسخ كتاب بهذا
 الحجم في هذه

المدة.

  أشكركم جميًعا جزيل
 الشكر على حضور احتفال
 مبني الجرس الخاص بمعبد

»ُهنغ ديوك-سا«.

  أليس كذلك،
يا »لي تشان«

 هذا هو. في الحقيقة لقد كان
 لتلميذي »لي تشان« الدور الأكبر
 في الطباعة بالحروف المعدنية

صدًقا؟المتحركة.

  يا إلهي،
 »لي تشان«.

 أين ذهب ذلك
الفتى؟!

  ويا له من أمر مذهل،
 أن نقوم بالطباعة بالحروف المعدنية
 المتحركة في معبد »ُهنغ ديوك-سا«،
ا من نشر الكتاب  والتي بفضلها تمكنَّ

بشكل أسرع.

 الطباعة
 بالحروف
 المعدنية

 المتحركة؟
 يا له من أمر

مذهل.



 صوت
 يرن
عالًيا

القراءة عاكف على

ينظر

ببالهة

تتحقق

واه

بانغ  ومتلفًتا مندهًشا
حوله

هممم
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 يا لي تشان،
 أيها الفتى!
أين ذهبت!

 من يقرأها
 ويعيها جيًدا لا
 بد وأن يصبح
راهًبا عظيًما. لنعد أوًلا.

 يا لها من تعاليم
 عظيمة ُتحفر في

أعماق القلب.

  هل فهمت الآن؟
لماذا خرجت أنا؟

 لا، صدًقا لا
أفهم.

 يا إلهي،
عدنا!

مؤخرتي!

  الراهب العظيم
»بيك أون«، والراهب  
 »سيوك تشان«، وكل

 العمال الذين ساهموا في
 الطباعة بالحروف المعدنية

 المتحركة بالغوا في
تقديري.

 لهذا السبب
جئت أنا.

أمنيتي؟

 لأحقق لك
أمنيتك.

 تخرج روح بها طاقة
 غامضة من الأشياء التي

ُيقدرها الناس.

 أفهم ذلك. ولكن
 لماذا ظهرِت لي أنا

تحديًدا؟



بإصبعها~ مشيرًة

 يغالبه
النعاس  استيقظ

فِزًعا

ت عليه
 َهَو

بمطرقة!

عابًسا

الأخشاب حزمة من يقطع

البرسيمون تقطف ثمار

مستمتع

 يتصبب
عرًقا! عرًقا! يتصبب
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 أجل! أنت تريد أن
تصبح راهًبا كبيًرا.

 وأنا سأحقق لك
هذه الأمنية!

 لي تشان ألم
 تقولي أنك

 ستحققين لي
 أمنيتي، ما الذي
تفعلينه الآن….

 حًقا؟!
كيف؟!

 إذا أردت أن تكون
 راهًبا كبيًرا لا بد

أن تذاكر بجد!

 انهض! إذا بقيت نائًما
 طوال الوقت فمتى
ستصبح راهًبا كبيًرا؟

 آه، ترى لماذا لم يأِت
»لي تشان«؟



انطلاق

بثقليخطو

 ابتسامة

بثقليخطو

يتمشيان
سوًيا~

بالَوحشة~شعوٌر
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آه
لقد جاء! 

 لماذا
 تأخرت

هكذا؟!

 آهاها، عذًرا.
 ذهبت إلى أماكن
 كثيرة لأعلمهم

تعاليم بوذا.

 هل تخرج للوعظ كثيًرا
هذه الأيام؟

 لقد جعلتيني
 أدرس بجد حتى
 صرت مشغوًلا

هكذا.

 الفضل
يرجع إليِك.

 ماذا؟ إذن
 سآتي معك
أنا أيًضا!

 هذا أمر طبيعي،
 هل سبق ورأيت
 روًحا تتقدم في

العمر؟

  صرت أنسى
 أحياًنا أنِك روح

كتاب »جيكجي«.

 كما لو كنا
أصدقاء.  أجل، بالطبع

أصدقاء.

  لا، لن تأتي. لن أتمكن من
 التركيز في الدروس التي ألقيها

وأنتي تمرحين حولي.

 إنِك لا
 تتقدمين في
العمر مطلًقا.

 علّي أن أستعد
 للذهاب على

الفور.

 متى ستخرج
مجدًدا؟



تفكر!

فزع

مرعب
ت 

 اللهبصو
سنة

أل فزع

لهب
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 هل ألعب اليوم أيًضا
 لعبة الأشباح؟ إنها

ممتعة.

 علّي أن أكتفي بهذا
 القدر. إذا أكثرت من
 اللعب فسيوبخني

بوذا.

 ما، ما هذا
الصوت؟

 أسمعته أنت
أيًضا؟

حر، حريق!

 آه، ماذا سأفعل
وحدي؟

 اشتعلت النيران
 في مكان التعبد

الرئيس!

 يا إلهي، هذا
 غير معقول! إن
 أجيج النيران
 يزداد أكثر

فأكثر!



سقوط

طلاق
ان

لهب

 جزء من
الكتاب يظهر

فجأة توقف

راخ
ص

لهب

بذراعيها طوقته

الكتاب التقطت
 تبذل آخر ما تبقي

في وسعها
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»جيكجي«!

 علّي أن أنقذ
 النسخة الأصلية

 من كتاب
»جيكجي«!

 …يا إلهي،
هذا غير

معقول.

 الثاني، المجلد
 الثاني… علي
 أن أنقذه على

الأقل.

آآآآه!



مرتبكة حولهاتتلفت

تتلفت حولها تراقب

يفتش

مرتبًكا

مواساة

متعًبا
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آ، آه….

 ماذا
حدث؟

 ولكن، ماذا عن
»لي تشان«؟

 لقد احترق
كل شيء.

 انتظر يا »لي تشان«.
 حتًما سأعود من

أجلك….

 اهدأ أيها الراهب
»لي تشان«.

ض إنك بذلك ُتَعرِّ
نفسك أيًضا للخطر.

 لكنني لا أقوى
 على هذا الآن…

 سامحني.

 يا »جيكجي«،
 أين أنت!

 أين ذهبت بحق
السماء!

يا »جيكجي«….
يا »جيكجي«….



برق
رعد

انزلاق

الوعي فاقدًة تسقط

استغاثة

ضعف

متفاجًئا

سقوط~

حيرة؟!
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 يا إلهي، لا
 ينبغي أن

يحدث هذا!

كلما تبلل
الكتاب عندما
يتبلل الكتاب…

تخور قواي أكثر.

 أرجوكم…
ساعدوني….

 ما هذا
الصوت؟

 ما هذا؟
 ما هذا

الكتاب؟

 أرجوكم…
ساعدوني….

 إن هذا المكان هو معبد »ُهنغ
 ديوك-سا« الذي حدث فيه
حريٌق كبير قبل عدة أيام.

 أظن أن
 الصوت قادٌم

 من هذه
الجهة.

 هل سأجني منه
 بعض المال إذا

 أخذته إلى متجر
كتب؟



 ُيريه
الكتاب

حسرة~

الكتاب ُيريه

يرة؟

هاها

 صوت
نقود
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 لا أستطيع
دفع ثمنه!

 ولكن من ذا الذي
 سيشتري المجلد

 الثاني فقط من بين
المجلَدْين؟

 نعم؟
لماذا ا؟

 ماذا ستفعل
 بخصوص

هذا الكتاب؟

 لا يسعني إلا أن
 أستخدمه لإشعال

النار.

  انظر إلى هذا.
 هذا الكتاب هو المجلد
 الثاني، يجب أن يكون
 لديك كلا المجلدين؛

 الأول والثاني ليكون ذا
قيمة،

 حسنَا، اعتقدت أنني
 سأستطيع ربح بعض المال،

  فهذه الكتب ثمينة
للغاية.

 الآن، خذ هذا
 المال واترك

الكتاب.

  حسنًا إذن…
لا حاجة لي به.

 في يوم من الأيام
 سألتقي بمالك جيد

ر قيمته. ُيَقدِّ

 لكنه لا يزال
 كتاًبا، أليس

كذلك؟

 لا يمكنني
 السماح لك

 باستخدامه
لإشعال النار.

شكًرا لك….



تراث قيم!
معلومات ثمينة!
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معبد »ُهنغ ديوك-سا« مسقط رأس »جيكجي«

 كتاب »جيكجي« محفوظ حالًيا في خزانة المكتبة الوطنية الفرنسية. ومع ذلك، هناك
 سجل دقيق في »جيكجي« يفيد بأنه كتاب تم تأليفه من الحروف المعدنية المتحركة
الجميع 1377، لذلك يعرف  »تشيونغجو« عام  »ُهنغ ديوك-سا« في مدينة   في معبد 
في ديوك-سا«  »ُهنغ  معبد  إلى  »جيكجي«  سيعود  »جيكجي«.  رأس  مسقط   مكان 

مدينة »تشيونغجو« يوًما ما.
مدينة في  ديوك-سا«  »ُهنغ  معبد  في  »جيكجي«  صنعوا  الذين  الأشخاص  إن   ُيقال 
مدينة في  ديوك-سا«  »ُهنغ  معبد  في  »جيكجي«  صنعوا  الذين  الأشخاص  إن   ُيقال 
ميوديوك«. »ميودوك  والراهبة  و»دالجام«  تشان«  »سيوك  الراهبان  هم   »تشيونغجو« 
أن المعروف  بيك أون«، ومن  الراهب  »اقتباسات  بتجميع  »سيوك تشان«  الراهب   قام 
 »دالجام« - تلميذ آخر - قد نشر نسخَتي »جيكجي«؛ النسخة المطبوعة بالحروف المعدنية
 المتحركة في معبد »ُهنغ ديوك-سا«. دعمت الراهبة »ميودوك ميوديوك« البوذية ترتيب
 النفقات المطلوبة لنشر النسخة المطبوعة بالحروف المعدنية والنسخة المطبوعة على

ألواح خشبية.

إعادة ترميم معبد »ُهنغ ديوك-سا؟
 هناك سجالت تفيد بأن النسخة المطبوعة بالحروف المعدنية المتحركة لـ»جيكجي« قد
 ُنشرت في معبد »ُهنغ ديوك-سا«، إلا أن المكان الذي يقع فيه معبد »ُهنغ ديوك-سا«
 غامض منذ ضياعه في حريق نشب به. وفي ديسمبر 1984، أثناء تنفيذ مشروع لبناء
موقع اكُتشف  بوك-دو«،  تشيونغ  »تشونغ  بمقاطعة  »تشيونغجو«  مدينة  في   منزل 
العثور على خزانة 1985، تم  الحفر، وفي أكتوبر   لمعبد قديم. سرعان ما بدأت أعمال 
 برونزية ُتستخدم لاستدعاء الناس من المعابد في موقع المعبد الشرقي أو لإلعالن

عن حالات الطوارئ.
 والمثير للدهشة أن عبارة »معبد ُهنغ ديوك-سا« ُوِجَدْت محفورة على الخزانة البرونزية.

 عالوًة على ذلك، أظهرت الاكتشافات الإضافية أن كلمة »ُهنغ ديوك-سا« كانت منقوشة
 على الوعاء الخشبي التقليدي الذي يستخدمه الرهبان لخدمة بوذا. وأكدت النتائج أن

هذا المكان كان موقع معبد »ُهنغ ديوك-سا«، حيث جاء »جيكجي« إلى العالم.
 تم العثور أيًضا على آثار أخرى، مثل تمثال برونزي لبوذا يمكن الاستدلال عليه من بنائه
 تم العثور أيًضا على آثار أخرى، مثل قرميد الأسقف التي يمكن الاستدلال منها على
 بناء معبد »ُهنغ ديوك-سا« في القرن التاسع تقريًبا، ولكن لسوء الحظ، لم يفلح العثور

على الحروف المعدنية المتحركة.
الحجرية والباغودا  »ُهنغ ديوك-سا«،  الرئيسة في معبد  دانغ«  »غيوم  ترميم قاعة   تم 
المكونة من ثالثة طوابق لإحياء ذكرى مسقط رأس »جيكجي« في معبد »ُهنغ ديوك-
 سا«. تم إنشاء متحف تشيونغجو للطباعة المبكرة بجانب الآثار التي تم ترميمها، مما
»جيكجي« بما في ذلك   - الطباعة في كوريا  لثقافة  الترويج  إلى   أدى بشكل فعال 

- للزوار.

المبنى الرئيسي لمعبد »ُهنغ ديوك-سا«، والباغودا الحجرية المكونة من ثلاثة طوابق)ترميم(
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تقنية الطباعة الكورية السريعة والفائقة

 ُصنع كل من »كتاب الضوء النقي الالمحدود دوهاراني سوترا العظيم« - أقدم مطبوعة
 خشبية في العالم - في حقبة شيال الموحدة و»جيكجي« - أقدم كتاب مطبوع بالحروف
 المعدنية المتحركة - في أواخر عهد مملكة غوريو. وبالإضافة إلى الكتاَبين أعاله، توجد
مستوى على  كوريا  في  الطباعة  تقنيات  أن  تثبت  التي  الأخرى  الأمثلة  من   العديد 

عالمي. نستعرض فيما يلي القليل منها.

 ُصِنَعت نسخة خشبية من الكتب البوذية المقدسة المخزنة في »معبد هاين-سا« في
 »هابتشيون« لطباعة »تريبيتاكا كوريانا« التي تحتوي على الكتابات البوذية المقدسة
كبيرة مجموعة  وتسرد  لوح خشبي  ألف   80 من  يقرب  ما  من  تتألف   الكاملة. وهي 
 من 84 ألف كتاب بوذي. وهي تعد أقدم كتاب بوذي مقدس متبقي في العالم. كما
 ُتظهر أيًضا الكمال لخلوها من الأخطاء سواء العامة أو الإمالئية وكذلك الإغفال. وقد
لت في ذاكرة العالم لليونسكو في عام  حظيت بالاعتراف بقيمتها النبيلة، حيث ُسجِّ
َل »معبد هاين-سا جانغ غيونغ بانجيون« - الذي أُنشيء لحفظ  2007. وفوق ذلك، ُسجِّ
 الـ»تريبيتاكا كوريانا« - كأحد مواقع التراث الثقافي العالمي لليونسكو في عام 1995،
بشكل للتحكم  المصممة  العلمية  وتقنياته  الجميل  المعماري  لطرازه  تقديًرا   وذلك 

طبيعي في درجة الحرارة و رطوبة.
 ُيطلق على »تريبيتاكا كوريانا« أيًضا اسم »تريبيتاكا كوريانا الثانية«، نظًرا لأنها كانت
 ُيطلق على »تريبيتاكا كوريانا« أيًضا اسم »تريبيتاكا كوريانا الثانية«، نظًرا لأنها كانت
 ثاني تريبيتاكا يتم صنعها. فأول »تريبيتاكا كوريانا« هي أول كتب بوذية كورية ُطبعت
ولايته في فترة  »هيونغ جونغ«  الملك  بينما قضى   ،1087 عام  1011 حتى  عام   من 
 غوريو من أجل هزيمة جيش الخيتان وتكملة سرد أجزاء من »تريبيتاكا كوريانا الأولى«.

 أدى الغزو المغولي لمملكة غوريو عام 1232 إلى اشتعال النيران في الكتب البوذية
والتي  - الأولى«  »تريبيتاكا كوريانا  أجزاء من  ُحِفَظْت بعض  الحظ،   المقدسة. ولحسن 
باليابان، كيوتو  في  »نانجين-جي«  معبد  في   - المقدسة  الكتب  تدمير  قبل   ُنشرت 

والمتحف الوطني الكوري ومتحف تشيونغجو للطباعة المبكرة وغيرهما في كوريا.

اليابان التي تغبط كوريا على تقنيات الطباعة الخاصة بها
 كانت اليابان أيًضا أمة بوذية في الماضي، لذلك أرادت هي الأخرى نشر الـ»تريبيتاكا«.
 وعلى الرغم من محاولاتها التي استمرت على مدار 50 عاًما لتحقيق هدفها، إلا أن
 جميعها باء بالفشل بسبب نقص الميزانية والتقنيات. حتى أن مبعوًثا يابانًيا بدأ إضراًبا

عن الطعام ليتوسل للملك سيجونغ لإعطائه نسخة من »تريبيتاكا«.
 كانت اليابان تغبط كوريا على تقنية الطباعة الفائقة بها، ولهذا السبب أخذت خبراء
المتحركة المعدنية  الطباعة  كتل  الكثير من  بجانب  المختلفين في جوسون   الطباعة 

أثناء غزوها لكوريا لطباعة الكتب.

»وولتشيون غانغ جيغوك« هو كتاب شعر ُطبع من كتل معدنية متحركة كورية بعد  
 قراءة »سيوك بو سانغ جيول« وهو يشير إلى حياة بوذا. ُنشر »وولتشيون غانغ جيغوك«
 في الأصل في ثالثة كتب، ولكن لم يتبق منها اليوم سوى الكتاب الأول والعديد من
 الصفحات المفقودة. كانت السجالت نادرة ومتفرقة أثناء اختراع الهانغول، لذلك فهو
 أول كتاب كوري مطبوع »وولتشيون غانغ جيغوك« مسجل حالًيا باعتباره الكنز الوطني

َل »سيوك بو سانغ جيول« أيًضا باعتباره الكنز الوطني رقم 523. رقم 320. كما ُسجِّ
عت الحروف المعدنية المتحركة المستخدمة في »وولتشيون غانغ جيغوك« و»سيوك  ُصنِّ
 بو سانغ جيول« بشكل أساسي بعد اختراع الهانغول، وهي تشبه إلى حٍد كبير الخط
المعدنية الخطوط  أجمل من  بأنه  تقييمه  الرغم من  حالًيا. على  المستخدم   القوطي 
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الذي  - العظيم  سيجونغ  الملك  أراد  اليوم.  موجوًدا  يعد  لم  أنه  إلا  الأخرى،   المتحركة 
 ورث تقليد الطباعة بالحروف المعدنية المتحركة في غوريو - أن يتمكن جميع سكان
 جوسون من الوصول إلى الكتب بسهولة، لذلك أمر بتطوير الحروف الكورية في الديوان
 الحكومي الذي كان منوًطا بجميع ما يخص الكتابة والطباعة وغيرها خالل عهد مملكة

جوسون.
 عالوًة على ذلك، نشر الملك سيجونغ العظيم كتًبا باستخدام الكتل الخشبية بالإضافة
 إلى تقنيات الطباعة بالحروف المعدنية المتحركة. وُنقشت حروف الهانغول على كتل
 خشبية من أجل »هون مين جيونغ أوم هاريه«، وُطِبعت بحروف معدنية متحركة من
 أجل »وولتشيون غانغ جيغوك« و»سيوك بو سانغ جيول«، وبكتل خشبية متحركة من

أجل »دونغ غوك جيونغ غون«.

ِقدٌر من الكتل المعدنية المتحركة!
الثقافية الممتلكات  عن  التنقيب  أعمال  أثناء  قديم  ِقدٌر  اكُتِشَف   ،2021 يونيو   في 

 المدفونة في »إنسا-دونغ« في جونغنو-غو بسيئول. في الِقدر، كان هناك 1,000 كتلة
الـ15. من  معدنية متحركة بأحرف صينية و600 كتلة بأحرف كورية ُصِنَعْت في القرن 
 بين الكتل المعدنية المتحركة المكتشفة، يبدو أن بعضها كان من »نوع غابينيا« الذي
 صنع عام 1434 في عهد الملك سيجونغ العظيم. مع اكتشاف هذه الكتل المعدنية
 المتحركة، ظهر كال النوعين: نوع الكتل المعدنية التي تعد الأداة المستخدمة للطباعة،
 ونوع النسخ التي يدق عليها هذه الكتل المعدنية المتحركة. وعلى الرغم من أن نسخة
 كتاب »جيكجي« هي أول نسخة مطبوعة بنوع معدني متحرك في العالم، إلا أنها لم
 تعد موجودة اليوم. ومع ذلك، بمجرد أن يكتشف البحث أن الأحرف المحفورة هي من
الحقيقية من المتحركة  المعدنية  بالحروف  بالطباعة  الاعتراف  غابينيا«، سيمكن   »نوع 

»نوع غابينيا«، والتي تسمى »زهرة الطباعة المعدنية المتحركة لمملكة جوسون«.

كتل معدنية متحركة اكتشفت في ِقدر © إدارة التراث الثقافي الكوري

النسخة الأولى من »وولتشيون غانغ جيغوك« © جانغزيوغاك في أكاديمية الدراسات الكورية



  سأنتظر حتى
  يوم مقابلتك

مرة أخرى!

  سأنتظر حتى
  يوم مقابلتك

مرة أخرى!

الفصل الرابع



يغادر

الكتابيضع

مندهشة تحدق

مرتبكة
مرتبكة

هاهاهامحذرًة

أرواح تطير
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 الآن، هل ستنتظر
 هنا قليًلا حتى تقابل

المالك الجديد؟

 حسًنا، إن
 المكان مظلم
جًدا هنا….

 كتاب آخر هجره
المالك؟

 لا، أنا لست
مهجورة.

 أحقًا هذا؟ إذن
 لماذا أتيت إلى

هنا؟

 حسًنا، هذا
 شيء لا مفر

منه….

 لا، أنا لا
أكذب.

وا عن  ُكفُّ
ذلك!

 يبدو كأنه
 كتاب تخلى عنه

صاحبه.

 هذا ما
 أقصده…
هاهاها

أنِت تكذبين!



بها تذمر همهمة

مبتسمًة

بإصبعهامشيرًة

بها تذمر همهمة

تطفو

 نظرة
حزينة

انطالق
سقوط

واه

 هذه
مبالغة…!
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أنا؟ نعم….

تفاجأتي؟

  بالمناسبة…
من هؤلاء؟

 هم أرواح لكتب
مثلك.

  صحيح، فقد
 اعتاد هؤلاء الأطفال
 أن يكونوا أرواًحا من

 الكتب التي يحبها
الكثيرون.

 ماذا؟! لا… الأرواح
 كائنات تولد عندما

تحب كتاًبا.

 لماذا تتنمرون
 دائًما على
 الأصدقاء

الجدد؟

 ماذا؟ هي
 ليست

صديقتي.

 دعنا
 نذهب من

هنا.

 ولكن عندما باعها مالكوها لمكتبات
 الكتب المستعملة، كان من السهل لها

الاعتقاد بأنها مهجورة.

 أنا مختلفة. قلت لك
أنني لست مهجورة!

ها ها ها….

يا إلهي!

 لا أستطيع
 الخروج من

هنا.

 صديقي »لي تشان«
سيبحث عني!

 أنِت تعلمين أيًضا أن روح
 الكتاب لا يمكنها الهروب من

الكتاب الأصلي.



دهشة

صدمة

بالرأس~ إيماءة
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 هل أنِت
بخير؟

 متى يمكنني
 الخروج من هنا
بحق الجحيم؟

 لست بحاجة إلى مالك
 جديد! كل ما أحتاجه هو

»لي تشان«!
 هل تعتقدين أنِك

 لست مع »لي تشان«
الآن؟

 فقط لأنِك لا تستطيعين
 أن تلتقي به، فهذا لا يعني

أنك لست معه.

 بالطبع! أنا هنا
 و»لي تشان«

بالخارج!

 ماذا؟ ماذا
تقصدين؟

 حسًنا، ماذا لو
 التقيِت شخص

جديد؟

 هل استمر »لي
 تشان« في قراءتِك،

أليس كذلك؟

 بكل تأكيد. لقد قرأني
 مرات عديدة حتى كاد

أن يحفظني.

 الانفصال عن أول مالك لِك
أمر مفجع.

 إذن، ستكونين
دائًما في قلبه.

 يجب أن تلتقي بأناس جدد
 وتدخلين في قلوبهم. إذا

فعلت ذلك….

 إذا فعلت
ماذا؟ ……

  ربما ستتمكنين
 يوًما ما من الوصول

  »إلى »لي تشان
مرة أخرى.

 ومع ذلك، إذا تعلقِت
 بالماضي، فلن تتمكني من

الالتقاء بمالك جديد.



يااااي~

واو!!

توتر
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 أتمنى أن تنقل
 تعاليمي إلى الناس
قدر ما استطعت.

 سأنشر تعاليمك يا
 معلمي في جميع بقاع

الأرض.

 آمل أن يتمكن
 الجميع من قراءة

هذا الكتاب….

 سأستمر في إلقاء
 الخطب البوذية حتى
 يعرفك جميع َمن في

العالم.

  شكًرا لك.
 لقد اكتشفت

 طريقي
بفضلك.

 سأفعل ما
 بوسعي. لن

 أستسلم حتى
النهاية!

  إذن إلى
 متى يجب أن

أنتظر؟  حسًنا، ستقابلينه
 يوًما ما إذا انتظرتيه

لفترة كافية.

 نعم، حتى لحماية
 قلوب الناس الذين

 أتوا بي إلى هذا
العالم!

 حسًنا، لقد مرت
 حوالي 10 سنوات
منذ أن كنُت هنا….

 أنتظر إلى
 الغد؟ أسبوع

واحد؟

 شهر واحد؟
 أقل من سنة،

أليس كذلك؟

10 
سنوات؟!



غضب

خوفذعر

منزعجة
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 هل تعتقد أن لهذا
معنى؟

معذرًة؟

بعد 500 سنة

أنتما! ماذا!

 مرت خمسمائة
 عام. خمسمائة

عام!

 لا أتذكر عدد أصحاب
 المكتبات الذين

 تغيروا خالل هذا
 الوقت، كيف ما زلت

هنا!

 إذن… إذا انتظرت هنا
 أكثر، يوًما ما ستلتقي

بشخٍص ما….
 كم من الوقت
 تريد مني أن

أبقى هنا؟

 لقد سئمت
هذا الكالم!



بيده مشيًرا

 يخرج
الكتاب

 ابتسامة
رضا

دهشة
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 تناقل أسلافنا
 مستودع الكتب
 هذا من جيل إلى

جيل.

 لابد أن هناك
 الكثير من الكتب

القيمة هنا!

 نعم يوجد. ومع
 ذلك، فهو مكلف
للغاية….

 أوه، لا تقلق
بشأن المال!

 هناك رجل يدعى
 فيكتور كولين دي
 بلانسي َعَبَر البحر

 إلى كوريا قادًما من
فرنسا.

 حسًنا، إنه مهتم جًدا بالكتب
 الكورية القديمة. وهو على

 استعداد أن يدفع الكثير من المال
مقابل الكتب القيمة.

… أين فرنسا  
تلك؟

أحًقا؟

 هناك كتاب كان إرًثا
عائلًيا لأجيال.

 هذا الكتاب ُكتب
 خلال عهد مملكة

غوريو.

  كما أنه يعد أحد الكتب
 البوذية النادرة التي اختفت في
 الغالب بسبب السياسات المؤيدة

 للكونفوشيوسية والمعادية
للبوذية.●

 أوه، هذا نادر
حًقا.

  إذا سارت الأمور
 على ما يرام، يجب أن

 نتقاسم الأرباح بالنصف،
أليس كذلك؟

 أخيًرا… هل
سأخرج؟!

 بالطبع. سأهتم
ببيعها.

لا تمازحني!

● سياسة جوسون التأسيسية المؤيدة للكونفوشيوسية والمعادية للبوذية.



تهكم

 مطأطأ
الرأس

الكتاب

دهشة
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 لقد مر وقت
 طويل منذ أن
 خرجت آخر

مرة!

  واو، لقد تغير
 شكل المبنى كثيًرا

في هذه الأثناء.

 مرحًبا سيد
بلانسي.

آه؟ ليس
 عندي وقت.

أتابعه بسرعة.

 همم، إنه لا
 يعرف حتى ما هو

الكتاب الجيد.

 هل أحضرت
 بعض الكتب

القديمة؟

 نعم، ستعجبك
بالتأكيد.

 آه… المجلد الأول
 غير موجود، المجلد

الثاني فقط.

 يبدو أن هذا الكتاب
 انتظر لحظة،سيعجبك.

هذا….

 الِق نظرة. هذا الكتاب
 ُكتب أثناء عهد مملكة

غوريو.



هممم متحمًسا

 يطالع
الكتاب

هاهاها

الكتابمحتضًنا

مغتبًطا

مغتبًطا
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 حسًنا، هذا الكتاب
ليس سيًئا.

 كنت أعلم أنك سوف
 تعرف قيمته. إذن، كم

ستدفع كمقابٍل له؟

 ما هذا اليوم الذي
 يجلب الحظ معه!

هاهاها

الحظ
كان لي.

 إذن ما رأيُت
كان صحيًحا.

  كان
»سيون غوانغ 7«   

 في عام 1377. كما أن
 »جوجا« تعني الطباعة

 بالحروف المعدنية
المتحركة.

 إنه أثمن كنز بين
 الأصول الثقافية

التي جمعتها!

 إذا كان الأمر كذلك،
 فهل ُكتب هذا الكتاب
 قبل 78 عاًما من
 »إنجيل 42« المطبوع
 بالحروف المعدنية
 المتحركة على يد
غوتنبرغ الألماني؟!

من هو غوتنبرغ؟

 كان القدوم
 إلى جوسون
 قرار صائب
حًقا!



تراث قيم!
معلومات ثمينة!
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 غوتنبرغ الذي أحدث ثورًة باختراعه لطباعة الحروف
المعدنية المتحركة في الغرب و»إنجيل 42«

 ُطبع كتاب »جيكجي« خالل عهد مملكة غوريو عام 1377، وهو أقدم كتاب موجود في
 العالم مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة. ومع ذلك، فقد طغى عليه عمل يوهان
في المتحركة  المعدنية  الحروف  باستخدام   »42 »إنجيل  طبع  الذي   غوتنبرغ)1468~1400( 

الفترة بين عاَمْي 1453 و1455 في ماينز بألمانيا.
 ُوِلد غوتنبرغ في عائلة تعمل في صناعة المعادن، وترعرع على تعلم تقنيات الطباعة.
 وبتطبيق أسلوب الطباعة الخاص به، طبع 180 نسخة من إنجيل العهد القديم على
عنوان أكسبه  مما  سطرًا،  و42  عمودين  من  الإنجيل  ذلك  ويتألف  والورق.   البرشمان 

نسخة طبق الأصل من »إنجيل 42«

 »إنجيل 42«. كانت تقنية طباعة ذلك الكتاب المقدس ممتازة للغاية، مما جعلها تنتشر
في جميع أنحاء أوروبا.

 كان في ذلك الوقت الكتاب المقدس باهظ الثمن لدرجة أن ثمنه كان يوازي ثمن مزرعة
باستخدام المبتكرة  الطباعة  تقنية  غوتنبرغ  اخترع  عندما  تغير كل هذا  ولكن   صغيرة. 
 الطباعة المعدنية وآلة الطباعة. كان هذا عالمة على ظهور ثورة الطباعة وعصر الكتب
 المطبوعة التي يمكن شراؤها بأسعار معقولة. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان المزيد من
 الأشخاص الوصول إلى الكتب، لأنها لم تعد مكلفة كالسابق، فكان ذلك بداية تحسن
مت ثورة الطباعة على أنها ساهمت أيًضا في  كبير في العالم الأكاديمي. لذلك، ُقيِّ

»الثورة الدينية«، و»الثورة العلمية«، و»عصر النهضة«.
 صنع غوتنبرغ آلات الطباعة التي استلهم فكرتها من استخدام معاصر النبيذ، مما أتاح

طباعة عدد كبير من الكتب بسهولة وبجهد أقل.

 بالنسي الذي قدم »جيكجي« إلى فرنسا

الفرنسية وشغل بالسفارة  بالأعمال  قائًما  بالنسي)1853-1922(  دي  كولين  فيكتور   كان 
الكوري الاسم  أن  ُيقال  آنذاك(.  لكوريا)جوسون  والثالث  الأول  الفرنسي  القنصل   منصب 
 لبالنسي هو »غال ليم ديوك« والذي يتشابه اسمه مع »كولين دي«. درس بالنسي
 القانون في جامعة باريس، ودرس اللغة الصينية في المعهد الوطني للغات والحضارات
الفرنسية المفوضية  فوري في  كمترجم  الدبلوماسية  بدأت مسيرته  لذلك،   الشرقية. 
 لساللة تشينغ الحاكمة. ثم لعبت العالقات الدبلوماسية القائمة بين جوسون وفرنسا

دوًرا في مجيء بالنسي إلى السفارة الفرنسية في جوسون.
 كان بالنسي أيًضا جامًعا للروائع الفنية مولًعا بالاستشراق. لذلك، ركز على جمع الكتب
 القديمة وأعمال التراث الشعبي بحماس أثناء وجوده في جوسون. كما كان متمتًعا
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 برؤية ثاقبة في الأصول الثقافية ومتقًنا للحروف الصينية، لذلك لا بد أنه أدرك القيمة
التي عكف روائعه  بين  حتى  متحركة،  معدنية  لـ»جيكجي« كطباعة  المتميزة   الفنية 
في لعرضه  فرنسا  إلى  »جيكجي«  أخذ  أنه  في  السبب  هو  هذا  ربما  جمعها.   على 

المعرض العالمي في باريس عام 1900، وتقديم هذه الطباعة القيمة.
 بعد ذلك، لم يكن لدى »جيكجي« فرصة للعودة إلى موطنه. يعتقد البعض أن بالنسي
 كان مسؤولًا عن الموقف المؤسف لعدم عودة »جيكجي« إلى كوريا، حيث إنه بقي
 في المكتبة الوطنية الفرنسية حتى وقتنا هذا. ومع ذلك، ربما لم يكن لدى بالنسي
 نية سيئة، ولكنه أدرك قيمة »جيكجي«، وعامله بعناية ليعرف العالم أن كوريا كانت
عه شخص ليس لديه معرفة  أول من تبنى الطباعة بحروف معدنية متحركة. فإذا َضيَّ

فيكتور كولين دي بلانسي © ويكيتري

 بقيمة »جيكجي« أو أتلفه، لما عرف العالم أبًدا أن »جيكجي« كان أفضل كتاب في
العالم مطبوع بالأحرف المعدنية المتحركة.



  أستاذة »بارك
  بيونغ سيون«،

  من فضلك
تعرفي علي!

  أستاذة »بارك
  بيونغ سيون«،

  من فضلك
تعرفي علي!

الفصل الخامس



رضا~

 يخرج
قلًما

صوتشخبطة

مشيرًة
بإصبعها دهشة

كوكو!
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 لا أصدق أن يؤول
 مثل هذا الكتاب

الثمين لي….

 ماذا يفعل؟ لماذا
 ينظر إلى الكتاب

بغرابٍة هكذا؟

 أوه، إنه ليس
 الوقت المناسب

لهذا.

 يجب علي
 تسجيل هذا
الشيء المهم.

 آه! لا!
 لماذا تشخبط

 ماذاهنا؟!
تفعل؟

بونجور!

 هل أنِت
معلمتي؟ معلمتك؟

نعم….

 أنِت روح هذا
 الكتاب، أليس
كذلك؟

 أنا روح ُوِلَدْت
 مجدًدا من كتابة

 تلك الحروف
 الجديدة في ذلك
 الكتاب. إذن أنِت

معلمتي.

  أنا كوك من فرنسا!
 كوك تعني »ديك«

بالفرنسية.

  أوه، يا لها
من مفاجأة!

ما أنِت؟



دهشة؟

تغطي أذنيها~~

كوكو

مفاجأة~

الكتاب~
ذهول
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ما هذه الحروف؟

 نعم…
صحيح.

 هذه حروف اللغة
الفرنسية.

 أوه، أنِت لا
تعرفين؟

 أنا حًقا محظوظة!
كوكا دودل دو!

 هذا يعني أنه "أقدم كتاب ُنشر
 في كوريا بالطباعة بالحروف

المعدنية عام 1377".

 هذا هو السبب
 وراء أنني نهضُت
  بمجرد أن كتَب
تلك الحروف!

 أقدم
 كتاب!

 تعالي، انتظري!
 لكن ماذا عن أقدم
 كتاب؟ ماذا يعني
ذلك بالضبط؟

بالمناسبة! الآن وبعد نشر
»جيكجي« في عام 1377، من الآن  

 فصاعًدا، سيكون »جيكجي« أقدم كتاب
مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة

بين الكتب الحالية.

 كان اختراع الطباعة
 بالحروف المعدنية

  المتحركة إنجاًزا مهًما
في فن الطباعة.

 مع ظهور الطباعة
 بالحروف المعدنية

المتحركة،

 أصبح من السهل
 توفير مجموعة

 متنوعة من المعلومات
بسهولة للناس.

 من المعروف أن أقدم كتاب مطبوع بالأحرف
  المعدنية المتحركة على الإطلاق هو كتاب
»إنجيل 42«، والذي كتبه غوتنبرغ الألماني عام  
.1455

  أنا أول من
 اخترع الطباعة
 بحروف معدنية

متحركة.



مبتسمًة

بجناحيه

يرفرف

بإصبعه مشيرًة

مطأطًأ
رأسه

ها
ها

ها
ها
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 كيف تعرف كل
ذلك جيًدا؟

 يبدو أن معرفة القنصل
 بلانسي - الذي كتب الكلام
 على جيكجي - قد انتقلت

إلي أيًضا.

 هل سأكون
مشهورة الآن؟

  ثم سيكون هناك
 المزيد من الناس

 يبحثون عني؟! ربما
 يمكنني أن ألتقي مرة
أخرى بـ »لي تشان«!

 بالطبع! سوف
 ُيعرف اسمِك
 في جميع أنحاء
العالم؟!

 نعم حضرة القنصل.
هل ناديتني؟

 هذا الكتاب يجب
 أن أحضره معي إلى
 المعرض العالمي في

فرنسا.

 أعتقد أننا ذاهبون
إلى فرنسا!

 ما هو المعرض
العالمي؟

 سأكون بطل المعرض
العالمي هذا العام!

 هذا الكتاب مهم.
تعامل معه بعناية!

أجل، سيدي.

 هل هناك
 أي شخص
بالخارج؟!



صخب
صخب

ذهول
ينظران من

الفتحة~
صخب

صخب

مفاجأة~

دهشة!!~
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 سيكون هناك الكثير
 الذي يستحق المشاهدة

 في المعرض العالمي
بباريس.

 سمعت أنهم يعرضون
 لوحات بيكاسو في

الجناح الإسباني.

 واو، ماذا
يوجد هناك؟

 الامبراطورية
 الكورية؟ هل سمعت

عنها من قبل؟

 لا، أعتقد أنها دولة
صغيرة في آسيا.

 معرض باريس العالمي في فرنسا عام
1900

 حسًنا، هذا ليس
سيًئا.  ولكن ماذا… هذا

 ليس مؤثًرا بما فيه
الكفاية.

 لماذا هذه الأكشاك
مزدحمة هكذا

أتقول إنها نسخة
مطبوعة بالأحرف

المعدنية المتحركة
 وإنها أقدم من كتاب
»إنجيل 42« لغوتنبرغ؟ يا إلهي!

 ما هو المعرض
العالمي؟

 إنه حدث تشارك فيه
 البلدان حول العالم وتعرض

 منتجاتها. وُيسمى الآن
)EXPO(بإكسبو      .



طفو

بجناحيه يرفرف

يرفع يده

بخفة يضحك

دهشة…

الأخيرة… يلفظ انفاسه
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 معلمتي! أنِت
 مشهورة بشكل لا

يصدق!

 إذن هل انِت
سعيدة؟

 نعم، أنا سعيدة.
لكن….

حًقا؟

  لقد مضى وقت
 طويل منذ أن حظيت
بمثل ذلك الاهتمام.

 هؤلاء الناس لن يقرأونني.
هم معجبون بي فحسب.

 لا يمكنني مصادقة
مثل هؤلاء….

 لا تقلقي. يمكنك مقابلة المزيد
 من الأشخاص إذا عدِت إلى
الإمبراطورية الكورية.

يا إلهي…

أرجو التبرع بـكتاب »جيكجي« - أقيم
 كتاب بين الكتب التي جمعتها - إلى المكتبة

الوطنية الفرنسية●.

 المجلد الثاني من
 »جيكجي« رقم 711 من

 مجموعة بالنسي، اشتراُه
هنري فيفر!

 180 فرنكا!
سأشتريه!

● تتوزع المكتبة الوطنية الفرنسية على عدة مواقع، منها: موقع  
 فرانسوا ميتران، وموقع ريشيليو/لوفوا، و مكتبة الترسانة، ومكتبة

متحف الأوبرا. »جيكجي« محفوظ في المكتبة الوطنية الفرنسية في موقع ريشيليو/لوفوا.

 تنفيًذا لوصية هنري فيفر، الذي توفي عام
 1943، تبرعت عائلته بـ»جيكجي« للمكتبة
الوطنية الفرنسية في عام 1952.

 1911. صالة المزاد في فندق
دروت بباريس



يتبع خطواته

ها هو

دهشة؟

قسم الأدب الآسيوي

 مشيًرا
بإصبعه~

حسًنا…
حسًنا
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  اعرض الكتب القديمة
 التي تبرع بها هنري فيفر في

قسم الأدب الآسيوي.

حسًنا.

أي مكان؟

 هل يجب أن أبقى
هنا مرة أخرى؟!

 المكتبة التي
 سجنت فيها لمدة

500 عام!

مستحيل.

 هذا المكان
 مشابه لما كنت
فيه من قبل.

 عام 1952 المكتبة
الوطنية الفرنسية

نُت في مكتبة »ويغيو   ُخزِّ
 جانغ غاك« في جزيرة

»غانغهوا-دو«.

 هل أنِت أيًضا من
جوسون؟

 أنا؟ لقد ولدت في
غوريو.

  تشرفت بلقائك. لقد
 مرت فترة طويلة منذ

 أخر مرة قابلت فيها روًحا
من مسقط رأسي!

أنا روح
»أوي غويه« التي

 تلخص الطريقة التي
 تجري بها الأحداث الكبرى

 في مملكة جوسون
 بالصور والنصوص.

  غوريو هي
 دولة كانت قائمة

 قبل تأسيس
جوسون!



غضب…!!

انزعاج

حماسة!

محتارة

بذراعيها! ممسكًة
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 لكنني ُسِرقت عندما غزا
 الجيش الفرنسي جزيرة

»غانغهوا-دو« عام 1866.

 آه… عندما خرجت من
 المكتبة، اعتقدت أن كل

شيء قد انتهى….

 لابد أنه كان وقًتا
 عصيًبا بالنسبة لَك

أيًضا.

 أنا سعيد رغم
ذلك.

 هل هي
 عصبية هكذا
في الأصل؟

  نعم،
.… قليًلا

 كنُت أشعر بوحدة
 كبيرة، حيث لم

 يكن لدي أي صديق
لأتحدث معه.

 أنا الآن عالق
 في مستودع
في بلد آخر!

 سوف نخرج مًعا. لذلك
لا تستسلم أبًدا!

 أعتقد أنني سوف
 أكون أقل وحدة قليًلا

لأنك هنا الآن.

نعم….

كاريزما.

 هذه هي قوة
معلمتي.

 سأخرج من هنا
 بطريقٍة ما! سألتقي
 بأشخاص يرغبون في
قراءتي! فهمتني؟

لا تكون
سخيفا!

حسًنا!



شخير~

ذهول

متفاجئة

النوم لذيذ~

مفاجئ توقف

سقوط

ذهول

مستحيل!

ذهول!
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»جيكجي«!

 لماذا أنت
هنا؟

 انهضي
بسرعة.

أراِك قريًبا.

أخيًرا التقينا
يا صديقي!

 »لي تشان«،
لا تذهب!

عام 1967

ماذا؟

 لماذا سقط
الكتاب فجأة؟

 جيكجي؟ أي
كتاٍب هذا؟

 أعتقد
 أنها اللغة

الكورية.



ياهووو!!!

تطالع الكتاب

تطالع الكتاب

هممم!

تضمه

تضع
يدها

عليه!

بثقل تسير
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لحظة….

مستحيل….

مستحيل….

 إذا ما أمعنت النظر
 ستكتشف المزيد

من المفاجآت!

 أخيًرا وجدت
 شخًصا يحاول

قراءتي!

 هذا الكتاب من
 عصر مملكة
غوريو!

 كتاب مطبوع
 بالحروف المعدنية

 المتحركة عام
.…1377

  لا يمكن أن أسكت
 عن هذا! يتعين على البلاد

ف العالم  أيًضا أن ُتَعرِّ
بوجود هذا الكتاب!

 لا أصدق أن مثل
 هذا الكتاب الثمين

 لا يزال في هذا
 المستودع دون أن

يعرفه العالم….



تراث قيم!
معلومات ثمينة!
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 الأستاذة »بارك بيونغ سيون« التي قدمت »جيكجي«
 للعالم

 بيع »جيكجي« - الذي أرسله بالنسي إلى فرنسا - إلى جامع أعمال فنية فرنسي ُيدعى
 هنري فيفر في مزاد عام 1911. توفى فيفر في عام 1943، وفي عام 1952 نفذ وريثه
 موتين وصيته وتبرع بـ »جيكجي« إلى المكتبة الوطنية الفرنسية. تم تسجيل »جيكجي«
 بعد شراء الكتاب في مزاد عام 1911 في )COREEN 109( باعتباره الكتاب الكوري رقم 109

المكتبة الوطنية الفرنسية في عام 1952.
 ومع ذلك، وجدته الأستاذة »بارك بيونغ سيون«، وأخرجت »جيكجي« من وحدته مهجوًرا

في أرض أجنبية وقدمته إلى المسرح العالمي.
 ولدت »بارك بيونغ سيون« في كوريا أثناء الاحتالل الياباني، وتخرجت في جامعة سيئول
امرأة كورية تحصل على 1955. كانت أول  للدراسة في فرنسا عام   الوطنية، وذهبت 
 تأشيرة دراسة إلى فرنسا، ودرست التاريخ في جامعة السوربون و حصلت على درجة

الدكتوراه في الالهوت من كلية الدكتوراه في الالهوت والعلوم الدينية.
عن للبحث  دو«  بيونغ  »لي  الدكتور  معلمها  طلب  بارك  الأستاذة  تذكرت  التخرج،   بعد 
 »ويغيو جانغ غاك أوي غويه«، التي أخذها الفرنسيون. لذلك، تقدمت بطلب كباحثة في
 المكتبة الوطنية الفرنسية. عرف الدكتور لي أن الجيش الفرنسي - الذي غزا كوريا في
 الحملة الفرنسية - ُأخذ »ويغيو جانغ غاك أوي غويه« من مكتبة »ويغيو جانغ غاك« في

جزيرة »غانغ هوا-دو«.
الكتب في مخزن نوع من  مليون   30 أكثر من  بارك في فحص  الأستاذة  بدأت   لذلك، 
 المكتبة تحت الأرض ومستودعها. قالت الأستاذة بارك إنها اكتشفت »جيكجي« أثناء
أن »جيكجي«  من  الأخيرة  الصفحة  وتزعم  غويه«.  أوي  غاك  جانغ  »ويغيو  عن   بحثها 
»ُهنغ 1377 في معبد  عام  المتحركة في  المعدنية  بالحروف  الطباعة  "طبق   الكتاب 

الاكتشاف، بهذا  معارفها  بارك  الأستاذة  وأخبرت  »تشيونغجو«"،  بمدينة   ديوك-سا«، 
 ولكن لم يصدقها أحد. لذلك، وقفت وحدها تحاول إثبات أن »جيكجي« كان أقدم بـ 78
 عاًما من »إنجيل 42« لغوتنبرغ. في النهاية، ليكشف بنفسه أن »جيكجي« كان مطبوًعا
الطباعة بين  الفروق  من  تتحقق  حتى  البحث  واصلت  المتحركة،  المعدنية   بالحروف 

بالنمط الخشبي والمعدني، وتحديد خصائص الطباعة بالحروف المعدنية المتحركة.
الفرنسية الوطنية  المكتبة  أقامته  الذي  الكتاب  »جيكجي« في معرض  ُعِرَض   وأخيًرا، 
َلتها اليونسكو في عام 1972. وأعلن المعرض  لالحتفال بالسنة الدولية للكتاب التي َفعَّ
 رسمًيا أن »جيكجي« هو أول كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة في العالم. في
 الدورة الـ29 من المؤتمر الأوروبي لعلماء الدراسات الشرقية، قدمت عرًضا تقديمًيا مرة
 أخرى أن »جيكجي« هو كتاب مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة، وحصل على تقدير

كبير من العلماء.
»ويغيو جانغ غاك أنها عثرت على  بيونغ سيون« كوريا  »بارك  الدكتورة   عندما أخطرت 

الدكتور »بارك بيونغ سيون« التي عادت إلى كوريا عام 1972 و"جيكجي" الذي كان يتم إثباته © ويكيتري
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داخلية، معلومات  لتسريبها  بإقالتها  الفرنسية  الوطنية  المكتبة  أوصت  غويه«،   أوي 
زيارة عن  بارك  الأستاذة  هذا  ُيثني  لم  ذلك،  ومع  كورية.  جاسوسة  بأنها   ووصفتها 

المكتبة، ومواصلة البحث في »أوي غويه«.
 بفضل الجهود المضنية لاستعادة »ويغيو جانغ غاك أوي غويه«، بدًءا من عودته في
 المرة الأولى في 14 أبريل 2011، حتى العودة الثالثة في 27 مايو، استعادت كوريا في

النهاية 297 نسخة منه بعد 145 عاًما بفضل تصميمها وإرادتها.
 ولكن، بعد فترة ليست طويلة من عودته، توفيت الأستاذة بارك عن عمر يناهز 83 عاًما.
 ومنحتها الحكومة الكورية ميداليَتي الكاميليا والفاوانيا تكريًما لإنجازاتها، وُدفنت في

المقبرة الوطنية.

 »ويغيو جانغ غاك أوي غويه« عاد، ولكن لماذا لا
يزال »جيکجي« في فرنسا؟

 على الرغم من عودة »ويغيو جانغ غاك أوي غويه« في عام 2011 وأنه الآن آمن سالم
إلا أن »جيكجي« لا يزال في المكتبة الوطنية بفرنسا. قدمت الأستاذة  في موطنه، 
»ويغيو جانغ غاك أوي غويه«. ولكن لماذا لم يُعد »جيکجي« حتى قبل  للعالم   بارك 

»جيکجي« إلى كوريا؟

 هذا لأن »ويغيو جانغ غاك أوي غويه« و »جيکجي« واجها مواقف مختلفة عندما تم
نقلهما إلى فرنسا.

 حيث غزا الجيش الفرنسي جزيرة »غانغ هوا-دو« واضطهد 9 كهنة وكاثوليكيين، وأخذ
 الأصول الثقافية الكورية والتي كان من بينها »ويغيو جانغ غاك أوي غويه«. ثم زحف
 إلى مكتبة »جانغ غاك«، وأخذ »أوي غويه« واستولى عليه، وأشعل النار في المكتبة

وأحرق أكثر من 5,000 كتاب فيها. كان عمل إجرامي صارخ.

الثقافية الأصول  إعادة   يمكن 
أو عليها  الاستيالء  تم   التي 
تم التي  الثقافية   الممتلكات 
 تهريبها بشكل غير قانوني أثناء
 غزو الجيوش الأجنبية. ومع ذلك،
استعادة السهل  من  يكن   لم 
 »ويغيو جانغ غاك أوي غويه«من
كانت لأنها  الفرنسية   الحكومة 
بعد ولكن  قيمته.  مدى   تعرف 
 20 عاًما من بدء المفاوضات بين

 الحكومتين الكورية والفرنسية، تمت إعادة المطبوعات بعقد إيجار دائم. والسبب هو
 أن القانون الفرنسي يحظر نقل الأصول الثقافية إلى الخارج. باختصار، لا تزال الحكومة
 الفرنسية تمتلك »ويغيو جانغ غاك أوي غويه« و تؤجره لكوريا فحسب. في أبريل 2021،
الكورية التطوعية  الوكالة  شبكة  باسم  إلكترونية  دبلوماسية  بعثة   Voluntary( طالبت 

Agency Network of Korea, VANK( أوي غاك  جانغ  »ويغيو  إعادة ملكية  الفرنسي  الرئيس   من 
 حملًة لإعالم العالم بالمالك VANK غويه« لكوريا لتكون المالك الشرعي والدائم. بدأت

الشرعي للسجل.
 وفي خضم هذا، لا يعلم أحد بالضبط كيف وِمن أين حصل بالنسي على »جيكجي«. ومع
 ذلك، زعم أحد السجالت أن التجار كانوا يقفون في طوابير أمام السفارة الفرنسية في
 كوريا لبيع منتجاتهم، لذلك من المحتمل جًدا أن يكون بالنسي قد اشتراه من شخٍص ما.
 لذلك، لا يمكننا أن نطالب بإلحاح بإعادة »جيكجي« إلى كوريا كما فعلنا في حالة »ويغيو
 جانغ غاك أوي غويه«. ولكن هذا لا يعني أن علينا الاستسالم! إذا واصلنا محاولات العثور

على »جيكجي« المفقود منذ زمٍن طويل، فسنجد حاًل.

حفل الترحيب بـ »ويغيو جانغ غاك أوي غويه«
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ما هو »أوي غويه«؟
»إجراء« تعني  ككلمة  غويه«   أوي 
 احتفالي«، وككتاب يشير إلى الوثائق
 التي تقدم سجالت دقيقة لالحتفالات
الاحتفال تم  التي  الهامة   الملكية 
 بها في مملكة جوسون، مثل ولادة
 الأمراء أو زواج الملوك وما إلى ذلك.
غويه: »أوي  هو  الرسمي   العنوان 
لساللة الملكية  البروتوكولات   سجل 
 جوسون«، مما يعني أن »أوي غويه«
احتفالي رسمي  تقرير  بمثابة   كان 
للعائلة المالكة في مملكة جوسون.
التفاصيل كل  غويه«  »أوي   يحوي 
الملك وفرمانات  أوامر  من   الصغيرة، 
 إلى الوثائق التي يتم إرسالها ذهاًبا
المستخدمة، والعناصر  الحفل  بأفراد  قائمة  إلى  بالإضافة  المختلفة،  للشؤون   وإياًبا 
 وتفاصيل النفقات، وما إلى ذلك. يسرد كل صغيرة - مهما كانت تافهة - لمنع الأخطاء

من الظهور في الأحداث أو الاحتفالات المستقبلية.
ق »أوي غويه« بالنصوص فقط، ولكن أيًضا بالصور. الرسوم التوضيحية للمالبس  لم ُيَوثَّ
ق »أوي غويه« بالنصوص فقط، ولكن أيًضا بالصور. الرسوم التوضيحية للمالبس  م ُيَوثَّ
 والأدوات المستخدمة في الأحداث، والمواقع التي يقف فيها الحاشية، والرسوم التوضيحية

للبروتوكولات الملكية مرسومة بدقة شديدة، والتي تبدو وكأنها حقيقية تقريًبا.

مهاًل، هل هناك جيكجي آخر؟

 ُيعرف »جيكجي« على أنه كتاب مطبوع بحروف معدنية متحركة، ولكن هناك أيًضا نسخ
مطبوعة على الخشب ونسخ مكتوبة بخط اليد.

 المجلد الأول من »جيكجي« المطبوع بالحروف المعدنية المتحركة مفقود، أما المجلد
 الثاني فهو محفوظ في قسم الأدب الآسيوي بالمكتبة الوطنية الفرنسية مع الصفحة
الموجودة في غير  والمحتويات  الإطار  رؤية  يمكن  متمزقة.  الأخير  المجلد  من   الأولى 

نسخة الطباعة المعدنية في نسخة الطباعة الخشبية.
في الخشب  على  المطبوعة  النسخة   - أون«  »بيك  تلميذ   - نين«  »بوم  الراهب   أنشأ 
 يونيو 1378 في معبد »شويامسا« في »يوجو«. وتم الاحتفاظ بها في مكتبة »جانغ
»بولغابسا« ومعبد  الوطنية،  كوريا  ومكتبة  الكورية،  الدراسات  بأكاديمية   سيوغاك« 

 البوذي في »يونغ غوانغ«.
بالحروف المطبوعة  النسخة  يدوًيا،  المخطوطتان  »جيكجي«  إلينا نسختا كتاب   وصلت 
خشبية ألواح  على  المطبوعة  والنسخة  ديوك-سا«(،  »ُهنغ  معبد  )نسخة  المتحركة   المعدنية 
)نسخة معبد »شويامسا«(. وُيفترض أن كال المخطوطتين ُنِسَختا خالل عهد مملكة جوسون.

نسخة الطباعة الخشبية
© جانغزيوغاك في أكاديمية الدراسات الكورية

النسخة المخطوطة يدوًيا

موكب الملك »جيونغجو« إلى »هواسونغ«
© المتحف الوطني الكوري



 الفصل السادس

  لقاء »جيكجي«
  مرة أخرى،
  الآن نحن

دائًما مًعا!

  لقاء »جيكجي«
  مرة أخرى،
  الآن نحن

دائًما مًعا!



صخب
صخب

بيديها معبرًة

هتاف وتصفيق

عريضة ابتسامة

دهشة!

رضا~

واو
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  منذ أن اكتشفت أن
»جيكجي« كتاًبا مطبوًعا  

 بالحروف المعدنية المتحركة في
 عام 1377، بذلت قصارى جهدي

لإثبات تلك الحقيقة.

 لم أنم جيًدا لمدة
 ثلاث سنوات لأكتشف
 كيف تختلف الطباعة

 بالحروف المعدنية
 المتحركة عن الأنواع

 الأخرى من فنون
الطباعة.

كسرت ثلاثة أفران
 أثناء خبز الكتل المعدنية

 المصنوعة من الرصاص في
 الفرن، وحطمت النافذة، فكاد

المالك أن يطردني.

 بعد الكثير من
 التجارب والأخطاء،
 تمكنت من الحكم
 بشكل صحيح من
 خلال المقارنة مع
 الطباعة المعدنية

 المتحركة في
المطابع.

 سيداتي وسادتي،
 »جيكجي« هو

 أقدم كتاب مطبوع
 بالحروف المعدنية

 المتحركة في
العالم.

 تهانينا، أصبح »جيكجي«
 الآن معروف على نطاق

واسع في العالم.  الآن حان
دورك.

أنا؟

 صحيح. وهذا هو السبب الذي
 جعل الأستاذة »بارك بيونغ سيون«
 تعمل كباحثة في المكتبة الوطنية
 الفرنسية وهو العثور على »ويغيو

جانغ غاك أوي غويه«

ستجدك قريًبا!

 عام 1972، المعرض الخاص
للعام العالمي للكتاب



الكاميرات صوت

اطمئنان
صوت دون عريضة ابتسامة

هتاف

خلسة نظرات

هتاف

بوق السيارة

بحزن ينظر

هتاف
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  كان هذا الإنجاز العظيم
 ثمرة الجهود المتواصلة للأستاذة
 »بارك بيونغ سيون« والحكومة

الكورية….

 أنا آسفة لذهابي
وحدي.

 عما تتحدث؟ أنَت
 فقط ستعود إلى

كوريا أولاً.
 لا تقلق بشأني،
سأعود قريًبا.

حسًنا….

 حضرات المشاهدين،
 هذه لحظة تاريخية!

 أخيًرا، يعود »ويغيو جانغ
 غاك أوي غويه« إلى

كوريا!

أبريل عام 2011

 يجب أن نلتقي قريًبا
مرة أخرى~

 هل أنِت حًقا
بخير؟

 بالطبع أريد.
 ما هذا
الكالم؟!

…آه
غلطة!

ماذا؟

 آه…
فهمتِك.

  أنا فقط لا أريد أن
 يشعر »أوي غويه« بعدم

الارتياح عندما يغادر.

  أنِت أيًضا
 تريدين العودة

 إلى مسقط رأسك،
أليس كذلك؟



تنهيدة~

بالإصبع~ إشارة

ارتباك

دهشة~!!
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 الآن، لا يوجد
 أحد لا يعرفك يا
معلمتي.

 تم تسجيلك في
 برنامج ذاكرة العالم

 لليونسكو في عام
.2001

 أعلم. يعاملني الجميع
 على أنني كنز ثمين، لذلك

 يحتفظون بي في عمق هذا
المستودع….

  بالإضافة إلى ذلك، أصبح
  هناك جائزة ُتمنح باسمك وهي

»جائزة اليونسكو/جيكجي لذاكرة  
 العالم« في عام 2004، والتي ُتمنح
 لشخص أو منظمة قدمت مساهمات

  كبيرة في الحفاظ على التراث
الوثائقي.

  أمناء المكتبات في
 المكتبة الوطنية الفرنسية
 احتجوا على عودتي إلى
كوريا مع »أوي غويه«.

 الآن حًقا… ماذا لو لم
يقرأني الكوريون؟

أوه كلا!

 هذا
 صحيح،

كال.

  َمْن…
من أنِت!

 إنها المرة الأولى
 في حياتي التي
 أرى فيها روًحا
 مربعة الشكل

مثلك.



هاها
هاها

 إشارة
باليد

واو

المعدن حك على

دهشة!

غضب!

همهمة
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 ما هو شبه
الموصل؟

لا أعرف.

 لا ترهقي نفسك
 بالتفكير. فكري في
 الأمر على أنه جهاز
 تسجيل للأجهزة
الإلكترونية.

 أنت نوع من كبار
أشباه الموصلات.

  هاهاهاها،
 هل أبدو هكذا؟
 أنا روح أشباه

الموصالت.

أنا؟

حًقا؟

 لنُعد إلى
كوريا مًعا.

فعًلا؟

 أوه! حًقا!
 أنا لم أخبرك
 لماذا أنا
هنا.

 ماذا؟ هل
تمازحيني الآن؟

 يجب أن تكون روح
 الكتاب حيث يوجد
 الكتاب. طالما أن

  »جيكجي« هنا،
 لا يمكنني مغادرة

هذا المستودع!

حسًنا. اخُتِرَعت الطباعة المعدنية
 بالحروف المتحركة لجعل طباعة الكتب أسهل، كما

 ُصنعت أشباه الموصلات لتسجيل وتخزين معلومات
الأجهزة الإلكترونية. هم في الأساس

لهم نفس الوظيفة.



متوساًل

رفرفة

طفو

رفرفة

انطلاق

يقفز

ذهول~
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  فقط أعطيني
 فرصة واجعلي جسمك

يطفو في الهواء.
 حاولي، مرة
واحدة فقط.

 اوووه!
 جسدي يتحرك من

تلقاء نفسه!

حسًنا.

 مهًلا، لقد مرت
فترة طويلة.

 لماذا جسدي
 خفيف جًدا

هكذا؟

 مهاًل، ماذا
يحدث؟

 حتى المجلد
الأول؟

 هل سمعِت من قبل عن
الكتب الإلكترونية؟

 تتيح الكتب
 الإلكترونية

 عرض الكتب
 على الأجهزة

 الإلكترونية مثل
 أجهزة الكمبيوتر

 والهواتف
المحمولة.

 لقد جعلت »جيكجي« في
 شكل كتاب إلكتروني حتى
 يتمكن كل شخص في
كوريا من قراءته.

 الكتب
الإلكترونية؟

 الكتاب كله
 بمجلَديه الأول

والثاني.



انطالق

فرحة

 تنظر
حولها

دهشة! تريث!

ذهول
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 الآن يمكن للجميع
 قراءة »جيكجي« في
أي مكان في العالم.

إذن؟  نعم، يمكن قراءة
 »جيكجي« الآن بُحرية

في أي مكان….

 حًقا، هل يمكنني
 الذهاب إلى كوريا

حًقا؟!

  كوكا
دودل دو!

 شكًرا! سأرد لِك
 هذا الجميل يوًما

ما!

  نعم، بالرغم من
 أنه لا يوجد أحد

هنا.

 هذا المكان هو
موطنك.

  لقد عدت
 أخيًرا… إلى

منزلي!

 مهًلا، بالطبع لا
 يوجد، فكم من
الوقت مضى.

 يجب أن يكون هذا هو
 المكان الذي كان فيه معبد

»ُهنغ ديوك-سا«….

ما هذا المبنى؟



دهشة!!

انطالق

واو زحام
صخب

صخب

ثرثرة
ثرثرة
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 لا أستطيع سماع
أي شيء.

  انظري،
أنا هنا!

واو!

 ما هذا؟ أسمع
 صوت يناديني من
الداخل….

 لنذهب إلى
الداخل.

انظْر إلى هذا! ما حدث
لي مكتوب بالتفصيل!

 واو ، نفس ما
 كان عليه في ذلك

الوقت.

 نعم. هدئي من
روعك قليًلا.

واو، هل هذه
 نسخة »جيكجي«

 المطبوعة بالحروف
المعدنية المتحركة؟



دهشة!!

مفاجأة

هاهاهاها بالإصبع إشارة

ترحيب

  إنه لأمر مدهش أنهم
 كانوا يصنعون الكتب في

مثل ذلك الوقت أيًضا.

 أخيًرا التقينا
مرة أخرى.

»لي تشان«

»لي تشان«،  
حان وقت اللقاء.

حسًنا!

 لا تتركيني
وتذهبي وحدك.

»شبه الموصل«!  
بفضلِك تمكنت
من لقاء
أصدقائي.

 تعالي وانظري
لي أيًضا!

شكًرا!

 على الرحب
والسعة.

شكًرا جزيًلا.



تراث قيم!
معلومات ثمينة!
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أتقول إن اليونسكو جعلت جيكجي جائزة؟

متخصصة كوكالة  والثقافة)اليونسكو(  والعلم  للتربية  المتحدة  الأمم  منظمة   تأسست 
البشرية من خالل العالمي والتنمية  المتحدة تهدف إلى تعزيز السالم   تابعة لألمم 
 التعاون الدولي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والعلوم والثقافة. وتبذل
 اليونسكو جهوًدا متواصلة في مكافحة الأمية، واستعادة الأصول الثقافية القديمة،
للحفاظ العالمي  التراث  أيًضا مسئولية  البحرية والبيئية. كما تتولى  القضايا   ودراسة 
 على الأصول القيمة والأساسية مثل الأصول الطبيعية والثقافية. يتألف التراث العالمي
التراث العالم. يشمل  العالمي وذاكرة  الثقافي  العالمي والتراث  التراث الطبيعي   من 
بينما البركانية،  الحمم  وممرات  البركانية  جيجو  جزيرة  كوريا  في  العالمي   الطبيعي 
 يتكون التراث الثقافي العالمي من 13 أصاًل ثقافًيا، بما في ذلك »مغارة سوك غورام«،
 و»معبد بول غوك-سا« و »جانغ يونغ بانجيون« في »معبد هايين-سا« وقلعة »نامهان

سان-سيونغ«.
التي المكتوبة  السجالت  على  الحفاظ  إلى  تهدف  التي   - العالم  ذاكرة  فإن   وأخيًرا، 
16 من  تتكون   - بثمن  تقدر   لا 
 سجاًل، بما في ذلك »جيكجي«، و
 »أوي غويه«، و »هون مين جيونغ
 أوم«، والسجالت الحقيقية لساللة

جوسون.
إلى رسمًيا  »جيكجي«   أضيف 
عام في  لليونسكو  العالم   ذاكرة 
 2001. وفي عام 2004، كان هناك
 حدث أكثر تميًزا رفع رؤوسنا عالًيا.

 حيث أنشأت اليونسكو جائزة تسمى »جائزة اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم« لمنحها
لألفراد أو الجماعات الذين ساهموا في حماية ذاكرة العالم.

كتاب في أقدم  يعد  الذي  »جيكجي«  بقيمة  اعترفت  اليونسكو  أن  أيًضا  يثبت   وهذا 
 العالم مطبوع بحروف معدنية متحركة. ُتمنح الجائزة كل سنتين منذ عام 2005، وقد
مليون  6 أكثر من  تضم  التي   - التشيك  لجمهورية  الوطنية  المكتبة  للجائزة   ُاختيرت 
الإبادة مأساة  بوضوح  يوثق  الذي  »تول سلينغ«،  بـ  الجماعية  الإبادة  ومتحف   -  كتاب 

الجماعية - حقول القتل.

متحف تشيونغجو للطباعة المبكرة

 على الرغم من اختفاء معبد »ُهنغ ديوك-سا«، مهد »جيكجي«، أنشيء متحف تشيونغجو
 للطباعة المبكرة للتعريف بالطباعة بالحروف المعدنية المتحركة لتي أسهمت إسهاًما
 عظيًما في التنمية البشرية وكذلك التعريف بـ»جيكجي« كأقدم كتاب مطبوع بالحروف

المعدنية المتحركة في العالم.
 يقع متحف تشيونغجو للطباعة المبكرة في)جيكجي-دايرو، وُهنغ ديوك-غو، تشيونغجو-سي، تشونغ
 تشيونغ بوك- دو(. وهو يقوم بتقديم »جيكجي«، وذاكرة العالم لليونسكو، وتقنيات الطباعة
التقليدية الطباعة  وثقافة  وجوسون،  غوريو  لمملكَتي  المتحركة  المعدنية   بالحروف 
 الكورية من طباعة القوالب الخشبية في غوريو حتى نهاية القرن التاسع عشر. يمكنكم
 أيًضا زيارة القاعة التي تعرض »إنجيل 42«، بجانب ثقافات الطباعة الغربية والشرقية
»جيكجي« المطبوعة بالذكر أن النسخة المعاد ترميمها من نسخة   القديمة. والجدير 
المتحف. ستذهلون من عند مدخل  بكم  يرحب  ما  أول  متحركة هي   بحروف معدنية 

التقنيات والجهود المدهشة لألسالف الكوريين.
جائزة اليونسكو/جيكجي لذاكرة العالم عام2013. يمكنكم كذلك زيارة متحف الطباعة الحديثة والمعاصرة، والذي يقدم ثقافة الطباعة
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 يمكنكم كذلك زيارة متحف الطباعة الحديثة والمعاصرة، والذي يقدم ثقافة الطباعة
 الحديثة والمعاصرة وحتى المستقبلية في كوريا. وهو يقع بجوار متحف »تشيونغجو«
 للطباعة المبكرة. في »مركز تشيونغجو لتعلم الطباعة المعدنية المتحركة«، يمكنكم
 تجربة طريقة صب القوالب الرملية المستخدمة في الكتب المعدنية للحروف الكورية

المصنوعة في عهد مملكة جوسون.

عصر المعلومات يبدأ بالطباعة المعدنية!

 نعيش الآن في عصر تكنولوجيا المعلومات حيث توجد التقنيات المتطورة مثل: الذكاء
 الاصطناعي والبيانات الضخمة في كل مكان، لذا فإن كيفية استخدامنا الجيد للمعلومات
 أمر مهم. يحسد العالم كوريا على كونها دولة قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات

في مختلف المجالات، مثل: شبكات الاتصالات عالية السرعة، وأشباه الموصالت، إلخ.

النسخة المستعادة من كتاب »جيكجي« المطبوع بالحروف
 المعدنية المتحركة في متحف تشيونغجو للطباعة المبكرة

 ومع ذلك، هذا ليس شيًئا جديًدا، حيث كانت كوريا منذ العصور القديمة دولة قوية في
 مجال تكنولوجيا المعلومات. هل اندهشتم؟ حسًنا، ُتستخدم الكتب لتوفير المعلومات
 كما تفعل أجهزة الكمبيوتر الآن. وتتمتع كوريا بتاريخ طويل من التفوق في المجالات
الضوء »كتاب  وهي  العالم  في  خشبية  مطبوعة  أقدم  خالل  من  بالكتب،   المتعلقة 
كيونغ(« راني  دا  ديه  كوانغ  جيونغ  موكو  )بالكورية:  العظيم  سوترا  دوهاراني  الالمحدود   النقي 
 وأبجدية الهانغول الكورية المعترف بها لتميزها العلمي وأصالتها وما إلى ذلك. كما
 أنتجت كوريا الطباعة بالحروف المعدنية المتحركة منذ عهد مملكة غوريو، مما يعزز
 الإنتاج الضخم السريع والفعال للعديد من الكتب، والذي يعني بدوره أن الكوريين ولدوا

ليكونوا موهوبين في تكنولوجيا المعلومات.
ذاكرة قطاع  والمهيمنة في  الرائدة  كوريا هي  أن  وراء  السبب  يكون هذا هو   ربما 
 أشباه الموصالت. وذاكرة أشباه الموصالت هي عبارة عن جهاز إلكتروني رقمي لأشباه
 الموصالت ُيستخدم لتخزين البيانات الرقمية، بما في ذلك الكمبيوتر، تماًما مثل كيفية
 تسريع تقنية الطباعة المعدنية المتحركة وتبسيط طباعة الكتب. كلما تطورت تقنية
 ذاكرة أشباه الموصالت، زادت قدرة أجهزة الكمبيوتر على تخزين المعلومات. ومن المرجح
 أن نبتكر تقنيات مبتكرة باستخدام البيانات لتغيير العالم. إنها تقنية أساسية لقيادة

عصر تكنولوجيا المعلومات.
اختراع تم  موصلة،  وذاكرة شبه  رقمية  ذاكرة  تعتبر  المعدنية  الطباعة  أن  حين   وفي 
 كالهما لغرض مشترك وهو تسجيل المعلومات وتخزينها. نظًرا لأن كوريا اخترعت أقدم
 تقنية للطباعة – والتي تعد عالمة فارقة في التنمية البشرية - فإنها ستمهد حقبة

ثورية جديدة مع تقنية ذاكرة أشباه الموصالت المبتكرة.
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