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武圣人关羽

原文：
cháo guān kuǎi xi3ng

巢 关 蒯 相

故事：
在中国各地旅游时，人们一定会感慨，中国的庙真多。
在这些庙里，人们常常会看到一位脸红红的、手里拿着一把
长柄大刀的神像，那就是关公。专门供奉关公的庙叫关帝
庙，又叫武庙，跟供奉孔子的文庙一样有名气。不过，与文
庙相比，武庙数量要多得多，连许多偏僻（pì）的山村都有。
这个关公就是历史上的关羽，他是三国时期蜀国君主
刘备手下的将领。东汉末年的时候，关羽和刘备、张飞在桃
园结义，拜为异姓兄弟，刘备是大哥，张飞是三弟，关羽排
行老二。当时天下大乱，各地军阀混战。关羽和张飞跟着刘
备转战南北，参加了无数次战斗，负过数不清的伤。
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有一次关羽被箭射中左臂，后来伤口虽然愈合了，但
是一到阴雨天气骨头就疼。医生说，这是因为箭头上有毒，
已经深入到骨头里了，要想彻底清除，只能切开伤口，用刀
子刮干净骨头来疗毒。当时没有麻醉药物，关羽伸出左臂让
医生动手术，而自己继续用右手与其他人喝酒下棋，谈论各
种话题。手术中血流了一盆，可是他连眉头都没有皱一下，
在场的人都非常佩服。
关羽还非常讲义气。有一年，当时势力最大的军阀曹
操攻克了徐州（在现在的江苏省），刘备和张飞逃跑了，关
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羽被围在山上，为了保护刘备的两个妻子，关羽就向曹操
投降。投降前，关羽和曹操约好，只要打听到刘备的消息，
他就马上带嫂子们离去。
曹操爱惜关羽是个人才，送他宅院、美女、战袍及宝
马等，希望能打动他。可是关羽并不动心。曹操的手下问关
羽，曹操对他那么好，为什么他还是身在曹营心在汉。关羽
说，他跟刘备是结拜的生死兄弟，一定不能背叛对方。至于
曹操对他的好，他打算通过立功来报答。曹操知道关羽这么
讲义气，更加敬重他。后来，关羽果然说到做到，为曹操杀
了敌方的几个大将。
不久之后，关羽知道了刘备的下落，就护送两位嫂子
离开曹营，曹操也并没有阻拦他。再后来，刘备、孙权的
联军在赤壁大战中击败了曹操的军队，曹操逃跑到半路上，
遇见了领兵伏击的关羽。关羽为了报恩，放走了曹操。
尽管关羽所讲的义气，有点不分敌我，不讲原则，可
是中国古代人很推崇他，通过小说、戏剧等文艺作品一代代
地传颂着他的故事。随着时间的推移，关羽变成了人们心目
中忠义的化身，地位也越来越高，人们尊称他为关公甚至
关帝。他被尊为“武圣人”，与“文圣人”孔子一样受尊重。
从唐代开始就有供奉关羽的武庙，后来这种庙越来越多。直
到现在，还有一些商人把关公当作财神来供奉，大概是因为
关公重承诺、守信用吧。
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رجل الحروب النبيل قوان يوي
ال شك أن من يذهب للصين في سياحة ويتنقل من مكان آلخر
سيندهش من كثرة المعابد التي سيراها هناك .وسيشاهد دائما في هذه
المعابد تمثاال إلله ذي وجه أحمر يحمل في يده سكينا كبيرا ،انه قوان
قونغ .ويطلقون هناك علي المعبد الذي يختص بعبادة قوان قونغ اسم معبد
قوان دي أو معبد وو .ولمعابد وو من الشهرة ما لمعابد كونفوشيوس غير
أن معابد وو هي األكثر عددا ويمكنك أن تجدها بكثرة حتي في تلك القري
الجبلية النائية.
و قوان قونغ هو نفسه من يذكره التاريخ باسم قوان يوي والذي
عمل كبيرا للجنراالت عند ليو باي عاهل مملكة شو في عصر الممالك
الثالث .وفي أواخر أسرة هان الشرقية تعاهد الثالثة قوان يوي وليو
باي وتشانغ فاي في بستان الخوخ علي أن يكونوا إخوة وإن كانت ألقابهم
العائلية مختلفة ،األخ األكبر فيهم ليو باي واألخ األصغر تشانغ فاي ،أما
قوان يوي فهو االخ األوسط .كانت الصين في ذلك الوقت تشهد فوضى
عارمة وحروبا ضارية في كل مكان .وقد خاض قوان يوي وتشانغ فاي
مع ليوباي في الشمال والجنوب حروبا ال تعد وأصيبوا فيها إصابات ال
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تحصي.
وذات مرة أصيبت ذراع قوان يوي اليسرى بسهم ،وعلي الرغم من
أن الجرح التأم بعد ذلك إال أنه ظل يشعر بألم في عظامه كلما غيّم الجو
وهطلت األمطار .قال له الطبيب" :إن سبب ذلك األلم يعود إلى ان رأس
السهم الذي أصاب ذراعك كان مسموما وقد نفذ السم إلي داخل العظم ،فإن
أردت أن تشفي منه شفاءا تاما فعليك أن تفتح الجرح وتزيل بسكين السم من
العظم" .في ذلك الوقت لم يكن هناك دواء للتخدير ومع ذلك مد قوان يوي
ذراعه اليسرى طالبا من الطبيب أن يجري له العملية ،واستمر في لعب
الشطرنج وشرب الخمر بيده اليمنى متبادال أطراف الحديث مع اآلخرين.
كان الحوض قد امتأل بالدماء وقوان يوي لم ّ
يقطب جبينه مرة مما جعل
الحاضرين مبهورين بشجاعته وصبره علي األلم.
كان قوان يوي لديه حس عال باإللتزام والمسئولية وحدث أن
هاجم تساو تساو  -والذي كان أقوي أمراء الحرب في ذلك الوقت -مدينة
شيوتشو(في مقاطعة جيانغ سو حاليا) فهرب كل من ليو باي وتشانغ .فاي
في حين ظل قوان يوي محاصرا في المدينة حتي يحمي زوجتي لي باي،
ولم يستسلم إال بعد أن تعهد له تساو تساو أن يدعه يذهب بزوجتي ليو باي
بعد أن تصله أخبار عن مكانه.
كان تساو تساو يري في قوان يوي رجال قديرا بارعا لذلك حاول
أن يستميله إليه بإهدائه دارا ونساء جميالت وأزياء حربية لكن قوان يوي
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لم تكن لتغير قلبه مثل هذه األشياء سأله ذات مرة رجل ممن يعملون عند
تساو تساو عن السبب في أن يكون بجسمه في معسكر تساو وقلبه في هان
وتساو تساو يحسن إليه كل هذا اإلحسان .فأجابه قوان يوي قائال ،إنه وليو
باي أخوان معا في السراء والضراء ولن يخون أحدهم ااآلخر أبدا أما عما
يلقاه من تساو تساو من إحسان ففقد وعد قوان يو بأن يرده بانتصارات في
حروب يخوضها من أجله .ازداد تساو تساو اعجابا بقوان يوي واحتراما
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له إلخالصه ووالئه لليو باي و فيما بعد أوفى قوان يوي بوعده لتساو تساو
وقتل عددا ال بأس به من جنراالت أعدائه.
عرف قوان يوي مكان ليو باي فغادر معسكر جيش تساو ليصطحب
زوجتي ليو باي إليه فلم يمنعه تساو تساو .وبعد ذلك انتصرت جيوش ليو
باي وسون تشوان بعد تحالفهما على جيش تساو تساو في معركة تشي
بي الكبري وهرب تساو تساو .إال انه في منتصف الطريق وقع في كمين
نصبه جنود قوان يوي لكن قوان يوي أطلق سراحه و تركه يهرب عرفانا
بجميله القديم.
وعلي الرغم من أن وفاء قوان يو لم يكن يميز أحيانا بين الصديق
والعدو وال يقوم أحيانا علي مبادئ بعينها غير أن الصينيين القدماء احترموه
وقدروه وتغنت الروايات والمسرحيات وغيرها من األعمال األدبية والفنية
بقصصه جيال بعد جيل .ومع مرور األيام صار قوان يوي عند الصينيين
رمزا للوفاء واإلخالص .وازدادت في قلوبهم منزلته علوا فأطلقوا عليه
اسم قوان قونغ بل وأحيانا قوانغ دي احتراما له وتقديرا ولقبوه بـ"نبيل
الحرب" ،حيث حظي بنفس االحترام الذي يتمتع به كونفوشيوس باعتباره
"نبيل الثقافة" .وفي عصر أسرة تانغ الملكية بدأت تظهر معابد وو لتقديس
قوان يوي ثم لم تلبث هذه المعابد إن ازدادت أكثر فأكثر .وإلي يومنا هذا
وهناك من التجار من يقدسونه ويعتبرونه إله الثروة ،لعل هذا راجع إلي
صدق قوان يوي وإنه متي وعد أوفي.
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