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 اإلهداء

 

 :إىل ابن فضالن

 السلف الذي عانى األهوال،

 تاريخ الشمال، فـي تسجيل

 أثره سرت، فـي

 وبظالل حرفه استظللت،

 ،مل أدرك مداهإْن  و

 ولكنها،

 سطور"تذييل"

 .جليللعمل خالد 

 

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

6 

 

 مقدمة:

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه، وبعد:

حسبان كاتب هذه السطور أنه سيزور آيسلندا  فـي مل يكن       

وسط  ،أقصى مشال الكرة األرضية فـيتلك اجلزيرة القابعة 

احمليط األطلسي الشمالي إاّل حينما أبلغته شعبة العالقات الربملانية 

ودي أنه سيكون أحد أعضاء وفد شوري جملس الشورى السع فـي

 سريافق رئيس جملس الشورى الشيخ الدكتور صاحل بن عبد اهلل

زيارة سابقة قام بها وفد  علىا ردزيارة صداقة،  فـيبن محيد ا

 مماثل من الربملان اآليسلندي للمملكة العربية السعودية.

ذهن كاتب هذه السطور عن آيسلندا إال  فـي ومل يكن

وسط احمليط، وأنها جزيرة  فـيمنها وقوعها  ،سريةومات يعلم

ليلها، وأن  ىتغطيها الثلوج، ونهارها طويل أحيانًا، وأحيانًا أخر

صيام نهار  من، واملسلمني هناك يعانون من حتديد أوقات الصالة

املوسوعات من  فـيطويل صيفًا، ومع أن ما سارع لالطالع عليه 

وطاف  ،أرضها فـيما جال عند همعلومات عنها يثري العجب، لكن

هو أكثر من ذلك،  أرجائها، وقابل أهلها، رأي من العجب ما فـي

وعندما رآها رأي العني رأى من عجائبها ما يستحق الكتابة، ولذا 

 ،االنطباعاتو ،فإن هذه الرحلة املكتوبة مجعت بني املشاهدات

ة، وعجائب تنمية بشرية، فـيها عجائب طبيعة جغرافـيواحلقائق: 

ها عجائب فـيوعجائب سهلت الصعوبات،  ،ها عجائب صعوباتفـيو
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تحويل القاسي إىل ة، وعجائب اإلدارة البشرية بفـيالقسوة اجلغرا

  داف،، والصعب إىل سهل، والفقر إىل ننى.إىل رلني، واحلا

كتبه ابن فضالن الرحالة  وقد عاد الكاتب بذهنه إىل ما

قبل ألف عام  يا(فـاسكندينإالعربي الذي زار بالد الشمال )

 الزواج واملأكل فـيونرائب عيشهم  ،وسكانها ،فوصف عيشها

دم تاريخ كتبه شاهد عيان عن قاملشرب والسياسة واملوت، وهو ٌأو

 .(نييفـنايسكندجمتمع الفايكنج) اإل

 12إىل  توترمج رحلة ابن فضالن،ب املؤرخون وقد احتفى

                    فاحش صف ابن فضالن ما شاهده بأنه سوقيقد ولغة، و

القرن العاشر امليالدي  فـيأو همجي حينما كانت بغداد العربية 

أزهي املدن حضارة، وعندما كتب ابن فضالن رحلته كانت 

 ني،أمافـنايالكتابة والقراءة شيئا جمهوال بالنسبة لإلسكند

على  ،عار وال ،هافـيحياء ال  ،حياتهم الزوجية فكانت مكشوفة

ما وصفه ابن لـموجزًا  الثياب واألبدان، وقد قدمُت فـيقذارة 

مشريًا إىل  ،ما رأيت أن الذوق العربي ال حيتملهع فضالن معرضًا

أصل الرحلة املطبوع، وإمنا  فـيطالع عليه فلريجع له أن من أراد اال

ومنها ) افـيسكنديناإ دكتبت ذلك اإلجياز لإلشارة إىل أن بال

زماننا  فـي، وصارت احلياة فـيجية آيسلندا(، كانت مثااًل للهم

أعلى بالد العامل حتضرًا، فاإلنسان يستطيع بقوانينه و أنظمته أن 

وكأن هذه البالد ذات  ،والتخلف إىل تقدم،حيول الظالم إىل نور
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حتضرها، وهذه احلياة املاضية لتلك  فـيختلفها و فـيعجائب 

ولذا جئت  اهل الشعوب مل يدونها إال العرب، وهم املصدر الوحيد

وهذا التدوين يشهد بأن  التاريخ العربي، فـيبتاريخ الفايكنج 

ختلفهم، وذلك  فـيتفوقهم احلضاري و فـياحلشمة العرب حفظوا 

لك فليقرأ ما نقلته عن فضل اهلل يؤتيه من يشاء، ومن يستغرب ذ

 و عن سلوك ابن فضالن نفسه. ،ابن فضالن

ساعات  9استغرقت وشتان بني رحليت السهلة امليسرة اليت 

وصحبة  ،ةوقراء ،ونوم ،جو مريح بني طعام فـي ،طريان جوي

وصحبة  ،ها األهوالفـيرحلة ابن فضالن اليت القي  ، وسلفهاكرام

األشرار، ولكنه ترك من التاريخ ما تفرد به، وشتان بني رحلة ابن 

ذات  امليسرة و رحليت سنوات، 3ستغرقت بأهواهلا افضالن اليت 

ها، وأردت فـييرضي ما  لالستطالعالثة، لكن للنفس حبًا األيام الث

 :(1)على ما أوقعتين عليه األيام أن أطلع نريي

 فـليـس َسْلوتــــــه إاّل بق ُِــرطــاس إن الغريب إذا ما كان ذا قلٍم       

 ومن ظرائَف يبديها من الراس فيه يقيِّد ما َيلقاه من ُنَكــــٍت       

 ةفضالن و زمانه حينما كانت بغداد درورحم اهلل ابن 

 أن يتحسروا العرب اليوم وحيق ألبناء، العلم واحلضارة فـيالعامل 

وانقالب أماكن احلضارة، لكن  على زوال ذلك اجملد العظيم،

                                                 
اإلسالمي،  هـ( املكتب1070البيتان من رحلة )الشتاء والصيف( حملمد كُِْبِريت احلسيين املدني )ت  (1)

 أنهما من شعره. ب، ومل ينسبهما، واألنل5ص
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اهلل أن جمد العرب احنسر إىل أمد، ولكنهم مل يكونوا حنمد 

 قبل وال بعد: همجًا ال

 ُيغّر بطيب العيش إنسانفال  لكل شيء إذا ما مت نقصان

ــ  ريموالبد لي يف نهاية هذه السطور من الشكر البنيت 

لصف اآللي واملراجعة هلذا الكتيب، ت االيت توّل وفقها اهلل ــ

 فكانت نعم املعني.

                         

 عائض الردادي                               

 م19/8/2008 ــ هـ18/8/1419نورة املدينة امل                       
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 نبدة تارخيية عن آيسلندا:

 فـيجنوب الدائرة القطبية الشمالية مباشرة  تقع جزيرة

كم 320احمليط األطلسي الشمالي، وتبعد عن جزيرة )جرين الند( 

كم تقريبًا إىل الغرب من النرويج، ومساحتها  1050شرقًا، و

  كم. 103,00

رناسون( الذي هرب من النرويج مع أر استوطنها )إجنولفو

م، و أزداد سكانها باستطيان آخرين من النرويج  870أتباعه عام 

 25اجلزيرة الربيطانية حيث قاربوا  فـي ومن مستعمرات الفايكنج

 السنوات الستني التالية. فـيألف نسمة 

أوائل القرن الثالث عشر  فـياستعرت حرب أهلية 

أنهاها حني وافق عام  )األولثُِْنج(اآليسلندي  امليالدي، ولكن الربملان

م على قبول ملك النرويج حاكمًا آليسلندا، وعندما احتدت 1262

م وقعت آيسلندا حتت احلكم 1380الدمنارك سنة  النرويج و

 الدامناركي.

نزلت بآيسلندا كوارث جسيمة بني القرنني اخلامس عشر 

ي السكان ومنتصف التاسع عشر امليالدي، إذ قضى حنو ثلث

حنبهم من جراء املرض املسمى املوت األسود أو الطاعون البوبوني 
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م، ودمرت معظم احملصوالت واملزارع 1402الذي اجتاحها سنة 

 فـي واملاشية بفعل احلمم واملقذوفات الربكانية برباكني ثارت

نهاية القرن الثامن عشر، ومل يبق للسكان ما يسد رمقهم، ومات 

أوائل القرن  فـيم، و1790م و 1783عامي كثريون جوعًا بني 

السابع عشر والقرن الثامن عشر فرضت الدمنارك قيودًا صارمة 

 يشرتونآيسلندا؛ إذ كان التجار الدمناركيون  فـيعلى التجارة 

الطعام مبثن  يبيعونهمخبس ثم  بثمنالسمك من اآليسلنديني 

مدقع  فقر فـيباهظ، ونتج عن ذلك معيشة كثري من اآليسلنديني 

أوائل القرن التاسع عشر، ومل تتمكن  فـيإبان حرب نابليون 

 آيسلندا فمات الناس جوعًا. إىلالسفن احململة بالطعام من الوصول 

نهاية القرن التاسع عشر بعد أن كان  فـيحتسنت احلياة 

بداية هذا القرن، إذ متت إعادة البناء عام  فـيقد دمر كل ش، 

نت الدمنارك اآليسلنديني من م مك1874عام  فـيم، و1843

شئونهم  فـيإصدار دستور خاص بهم، ومسحت هلم بالتصرف 

عام  فـية آيسلندا تتمتع حبكم ذاتي، ولكاملالية، وأصبحت مم

 م توحدت آيسلندا مع الدمنارك.1918
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ية الثانية، ملاحلرب العا فـياستولت أملانيا على الدمنارك 

ية آيسلندا نزلت بها وملا كان الدمناركيون عاجزين عن محا

م ملنع األملان من االستيالء عليها، ثم 1940القوات الربيطانية سنة 

 حلت باجلزيرة بعد ذلك القوات األمريكية.

أثناء احلرب العاملية الثانية بدأ اآليسلنديون مبزيد من  فـي

% 97م صوت 1944سنة  فـيبالدهم، و فـيالسيطرة على احلكم 

ية مع الدمنارك، ونالت اجلزيرة بقطع كل الروابط السياس

م، 1944السابع من يونيو  فـية ياستقالهلا التام بصفة رمس

م، و إىل حلف األطلسي 1946وانضمت إىل هيئة األمم املتحدة عام 

وربي، وكانت حتاد األاال فـي، وهي اآلن عضو (1)م1949عام 

ة حتاد مستخدمعملتها تسمى " الكورونة" وألغتها بعد االنضمام لال

 العملة املوحدة) اليورو(.

 ون(:فـياينشعب الفايكنج) االسكند

ينتمي سكان آيسلندا إىل الفايكنج، والفايكنج قوم 

جرمانيون، عاشوا مشال نربي أوربا ثم حتولوا إىل 

                                                 
-3/504م، ج1996هـ، 1416ما سبق باختصار من املوسوعة العربية العاملية، الطبعة العربية األوىل  (1)

509. 
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جمموعات  فـيق.م، وبقوا  2000ا( حنو عام فـيسكنديناإبالد)

م صغرية لكل جمموعة ملك أو سيد حيكمها، وانقسم جمتمعه

إىل ثالث طبقات هي: طبقة النبالء) امللوك واألسياد واألثرياء( 

الدولة( وطبقة العبيد  فـيوطبقة األحرار) الزراع والتجار وموظ

جمموعة من الفايكنج  سر(، وحيكم كلَّ)األرقاء بامليالد أو األ

نبالء، له حق إصدار القوانني، ومعاقبة اجملرمني وإعالن  جملُس

 افذة، وأهم من قرارات امللك.احلرب، وقراراته ن

واحدة، فتكاثروا وزاد اعتاد أثرياؤهم الزواج بأكثر من 

السويد ا)فـيسكنديناخروجهم من إ فـيسببًا  نالسكان مما كا

معظم احمليط األطلسي، ونزوا  فـيوالنرويج والدمنارك(، وجالوا 

الند وآيسلندا، ووصلت سفنهم إىل جزيرتي جرين  ،دول أوربا

صناعة السفن، واستعانوا  فـيعلى ذلك مهارتهم وساعدهم 

 بالغربان ملعرفة اجتاه اليابسة.

حروبهم، فأثاروا  فـيوُصفوا بأنهم كانوا نالظًا قساة 

، وكانوا شديدي احلرص على االستيالء على أوربا فـيالرعب 

نهم وصلوا إالكنائس واألديرة، ويقال  فـية يناخليول واألشياء الثم

انوا وثنيني، هلم معبودات متعددة: فآهلة للحرب إىل أمريكا، وك
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واملوت، وآهلة للزرع واحلب،وآهلة للسماء والضوء واملطر والرياح، 

الدمنارك والسويد والنرويج  فـيويعيش بقايا الفايكنج اآلن 

 .(1)وآيسلندا

 التاريخ العربي: فـيالفايكنج 

جدت) رسالة ابن فضالن( اليت حققها وعلق قبل سنوات ُو 

 دمشق فـيد. سامي الدهان، وأصدرها اجملمع العلمي العربي  عليها

م( 1993هـ،1413طبعتها الثالثة) فـياللغة العربية حاليًا( )جممع

ها من نرائب الشعوب إىل فـيودفعتين شهرتها وما ذكر عما 

ه فـي مضافًا إليه ما ،ة بقراءتها، وكان وصفه مجياًل وبارعًاراملباد

 بالد الفايكنج. فـيائب ما رآه من عجائب، ومنها عج

رحل أمحد بن فضالن بن العباس بن راشد بن محاد من 

م( 921حزيران  21هـ) املوافق 309صفر  11بغداد يوم اخلميس 

وظل  (2)إىل ملك الصقالية باهلل املقتدرالعباسي  اخلليفةرساًل من م

الذهاب وناب ثالث  فـيأحد عشر شهرًا  يصعد شرقًا ومشااًل مدة

                                                 
 .212و  211 /17بتصرف من املوسوعة العربية العاملية )سابق(  (1)

ني واجلرمان وبعض سكان فـيالسال كانت تشمل العهد العباسي فـيعرف العرب  فـيالصقالية:  (2)

ولكنهم يرون أن البلغار هم الصقالية،  ،أوربة، أما الغربيون فلم يستطيعوا حتديد مملكة الصقالية

 م دار صادر، بريوت.1993هـ/3،1413،ط67و 16انظر الدهان: رسالة ابن فضالن ص 
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ها العادات واألخالق واحلياة فـيها أهوااًل،وصّور فـيوات ، القى سن

املناطق اليت مّر بها، وهي مصدر ياقوت  فـيذلك العصر  فـي

، (1)نه نقل ثلثيهاإتلك البالد، ويقال  فـيمعجم البلدان  فـياحلموي 

 وكان نقله حفظًا هلا فقد ضاع أكثرها.

صديق لة عمل مع الحر فـيهـ كنت 1424عام  فـيو

اصطحاب عادة  وجتمعين وإياه )عبد العزيز العوهلي، الدكتور

فتناول احلديث رحلة ابن فضالن وذكر لي  (السفر فـيالكتب 

 فـي  عربيفـريطبعة جديدة بعنوان مغامرات س فـيأنها صدرت 

البقالي،  معبد السال دتأليف أمح (2)ا منذ ألف عامفـيسكنديناإ

البقالي عن  هها ما ذكرفـيجب ما نسخة منها، ومن أع وأهدي إلّي

ن من امنها لغت ،( لغة12ا ترمجت إىل)هعناية األوربيني بها، وأن

لغات الفايكنج) الدمناركية والسويدية(، وقد تولي مجع مصادر 

 (Per Fraus Dolus)  فراوس دولوس ستاذ بريالرحلة، وترمجتها األ

 م الكاتبثم قاأوسلو بالنرويج، أستاذ األدب املقارن جبامعة 

                                                 
 42الدهان: رحلة ابن فضالن/ (1)

ذكر أن السفـري هو نذير  احلزمي) وفـي رواية احلرمي بالراء(، أما ابن فضالن  للدقة فإن ابن فضالن (2)

، والبقالي 68فندب لقراءة الكتاب على ملك الصقالية، انظر رسالة ابن فضالن ، حتقيق الدهان ص/

 .21و 19ص/
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برتتيب ما مجعه  (Michael Critchon) جنليزي مايكل كراينتاإل

                         شكل رواية بعنوان أكلة األموات فـيوحققه )دولوس( 

(eaters of the dead)فراوس  ق البقالي بني عملي الدهان وفَّ، وقد َو

     وانسفر واحد بعن فـيعمل واحد ترمجه إىل العربية  فـيدولوس 

" ومع هذا فما زال جزء من الرحلة مفقودًا  (1) عربيفـري" مغامرات س

 فه لعودته إىل بالده.ْصوهو َو

ه فـيوينت عن مغامرة ابن فضالن )يقول مايكل كرا

"منذ ألف سنة اختطف الفايكنج  :(وصف لشعب الفايكنج

ون( عاملًا عربيًا امسه  ابن فضالن، وأخذوه معهم فـيسكندينا)اإل

ىل بالدهم نري املتحضرة بالشمال، وكان هو رقيقًا، حاضر إ

البديهة، ومن سكان املدن املساملني، أما خمتطفوه فكانوا 

همجًا، متوحشني، عشاق حرب" ويقول:" يعترب خمطوط ابن 

فضالن أقدم تسجيل معروف، كتبه شاهد عيان عن حياة جمتمع 

 .(2)"فـنيالفايكنج اإلسكندينا

وأهل الشمال  ،لفايكنج الروس حينًاابن فضالن ا يويسم

ابن فضالن على  هأطلق-كما قال الشراح-حينًا آخر، والروس

                                                 
 م.2003هـ/ 1424الرياض عام  فـيصدرت عن مكتبة العبيكان  (1)

 .15، وانظر ص/6و  5/)سابق(ترمجة البقالي  (2)
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، (1) وهو اسم قبيلة بعينها من قبائل الشمالفـنيسكندينااإل

ما بعد أن أهل آيسلندا اآلن يطلقون على جزء منها فـيوسأورد 

 اجلزء الروسي.

إىل ملك  باهلل املقتدركان الوفد الذي أرسله اخلليفة 

أربعة أشخاص  من مكون (وهم من سكان مشال أوربة ) الصقالية

الدين، ويعرفه شرائع  فـيب هذا امللك ليفقهه َلبناء على َط

وينصب له منربًا يقيم عليه الدعوة  ،له مسجدًا ويبين ،اإلسالم

ر الذين َزه من ملوك اليهود اخَلفـيتحصن يله حصنًا  يبينو ،للخليفة

فضالن لقراءة  ابَن َبَدليه ويغتصبون نساءه، وقد َنيعتدون ع اكانو

واإلشراف على الفقهاء لتسليم اهلدايا، ك ولالكتاب على امل

واملعلمني، و أهم ما نتج عن الرحلة هو الوصف الدقيق للبالد اليت 

 تلك الفرتة. فـيلته أهم مصدر لتارخيهم حوصارت ر ،زارها

ىل اجلانب وصف اجلانب السياسي إبولنرتك ما يتعلق 

ني( فـسكندينااالجتماعي، فقد وصف ابن فضالن الروس )اإل

                    بأنهم شقر محر، الرجل منهم حيمل سيفَا وفأسًا وسكينًا

ال تفارقه، واملرأة جتعل على ثدييها ُحقَّة مشدودة من حديد أو فضة 

                                                 
 فـريمن مغامرات س 257و  80و الدهان  قيقمن حت 149و  67انظر وصفه للروس و أهل الشمال ص/ (1)

 عربي)ترمجة البقالي(.
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عنقها طوق أو طوقان على  فـيأو حناس أو ذهب على قدر نناها،و

                       بيت واحد عشرة فـير ثروتها، وجيتمع على السكن قد

أو عشرون، ولكل منهم سرير جيلس عليه، وحياتهم الزوجية 

ها و ال عار، وراح ابن فضالن يصف فـيعجيبة مكشوفة ال حياء 

 فـيهذه احلياة وتقتضي اللياقة اإلعراض عنه، ومن أراده يرجع له 

شاح أذلك ابن فضالن فهو إذا رأى ذلك  يفـ، وقدوتي (1)الرحلة

:" وحني رأيت ذلك أشحت (2)ذلك فـيبوجهه عنه، ومما قال 

بوجهي، وقلت: استغفر اهلل، فضحك الشماليون المتعاضي، وقال 

لي أحدهم: أنتم أيها العرب مثل العجائز ترتعدون لرؤية احلياة، 

 واب".:أنا ضيف بينكم، وسوف يهديين اهلل إىل الصجميبًافقلت 

الذوق واحلشمة بني أهل الشمال  فـيوليتبني الفرق 

النظرة  فـيالنص البن فضالن  اهذ ردني والعرب نوفـنايسكنداإل

:" ونساء الشمال شاحبات كرجاهلن، (3)قال جلمال النساء، حيث

وطويالت مثلهم، وأنلبهن كنَّ ينظرن إلّي من فوق، وهلن عيون 

د وتتشابك بسهولة،ولذلك عّقتوشعور طويلة، ولكنها رقيقة وت،زرق

                                                 
  عربي.فـريمن مغامرات س 80من حتقيق الدهان وص  151رحلة ابن فضالن ص  (1)

 86 عربي /فـريس تمغامرا (2)

 السالم: بغداد مدينة .168 عربي/فـريمغامرات س (3)
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فهن يعقصنها على رؤوسهن و حول أعناقهن، وملساعدتهن على ذلك 

فقد اخرتعن أنواع املشابك والدبابيس من الفضة واخلشب 

املنقوش، وهذه زينتهن األساسية... ويعد أهل الشمال أنفسهم 

احلكم على مجال النساء، ولكن احلقيقة أن نساءهم  فـيبارعني 

، ووجوههن هزيالت، وأجسامهن هلا زوايا ونتوء بارز نظري فـي

كذلك كبرية الوجنات، ويقدر أهل الشمال هذه اخلصائص 

من هذا النوع لن حتظى بالتفاتة رجل  امرأةأحسن تقدير، رنم أن 

ميت من  نصفُِ مدينة السالم، بل تعترب أحسن من كلٍب فـي

ة بنفس اجلوع، وقد برزت  ضلوعه، فالشماليات هلن ضلوع بارز

              مراعاة،  ظهر النساء كذلك حشمة والالشكل... وال ُي

فال يتلثمن أبدا... ويغازلن بال احتشام أي رجل أعجبهن وكأنهن 

 يعاقبهن املقاتلون على ذلك حتى ولو كانت املرأة جارية". رجال، وال

تلك البالد  فـيووصف ابن فضالن قصر الليل وطول النهار 

ية صالة املغرب والعشاء، وأنه مل ينم ليلة خشية أن تأد فـيوحار 

تفوته صالة الفجر، وأنه حني كان ينتظر صالة العشاء مسع أذان 

الفجر وهو مل يصِل العشاء، وعندما سأل كان اجلواب أنهم 

، والليل قليل الظلمة ، والشفق األمحر ال يغيبيصلونها مع املغرب
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ا أن النهار كمذراع، و ةئثالث م افةمسه على فـيعرف الرجُل ُي

 فـيالشتاء يكون  فـيفإن الليل  عندهم طويل جدًا مدة من السنة

 فـيالقمر ال يتوسط السماء بل يطلع  ىطول نهار الصيف، و رأ

طلوع الشمس حيمر كل ، وعند (1)أرجائها ساعة ثم يطلع الفجر

 من األرض. شيء

هذه بعض أوصاف بالد الشمال أو بالد الروس كما 

ه و آيسلندا فـياينسكندابن فضالن، وهي أوصاف البالد اإل مساها

لوها مشااًل، ومن قرأ ابن فضالن و زار آيسلندا ظن أنه بصحبته، تع

ها، وكأن التاريخ الذي سطره ابن فـينربة العربي  فـيحتى 

ما زال شاهدًا، وكما أن بن فضالن يقول" رأيت بعيين"  فضالن

كثريًا مع ابن فضالن على  أحبر فإن ما سأورده رأيته بعيين، ومل

ة، وخباصة انتماءه ومتسكه فـيرحلته من جاذبية وشفا فـيما 

بدينه الذي مل يثنه عن إيراد احلقائق، و أجد أن أفضل ما عرب عن 

تقدميه لرحلة ابن فضالن حينما  فـيأمحد البقالي  ما كتبه ذلك

 ،يصف اجلزئيات ،وصف ابن فضالن أنه كان مالحظًا ذكيًا

ها وفاحشها ويعرب بإجياز عن صدمته من سوقيِّ ،والعادات ،العقائدو

                                                 
 29انظر ما سيأتي ص/ (1)
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" وكان عرب بغداد مسلمني  دون أن يؤثر ذلك على الوصف

شديدي التمسك بدينهم، ولكنهم كانوا متفتحني على شعوب 

احلقيقة  فـيواملعتقدات، واملظهر، والعادات،  فـيعنهم  ختتلف

ذلك العصر، وهذا  فـيامل الع فـيكان العرب أقل الشعوب إقليمية 

 .(1)ت األجنبية"ما جعلهم مالحظني ممتازين للثقافا

 :(2)آيسلندا اآلن

بلدية،  101مقاطعة و  23تتكون جزيرة آيسلندا اآلن من 

 فـيألفًا  120نسمة، منهم حوالي  293,291وعدد سكانها 

ويعتمد اقتصادها على صيد األمساك ك، فـيالعاصمة ريكيا

% من الصادرات، ونسبة البطالة 60تكون  بشكل أساسي حيث

أوربا، يرأس حكومتها  فـي% وهي ثاني أقل نسبة بطالة 2،6ها فـي

ملان، وهو احلاكم الفعلي انتخابات الرب فـيرئيس احلزب املنتصر 

ها قوة صغرية حلراسة فـيوتوجد ، ال متلك جيشًا رمسيًاللبالد، و

سياسية مكونة من خليًا، والقوى الوهي بالد آمنة داالسواحل،

 مالتقد هي: حزب االستقالل)حمافظ(، وحزب أربعة أحزاب

                                                 
 12مغامرات سفري عربي/ (1)

 ومن السماع أثناء الزيارة. ،جملس الشورى فـياملعلومات املقدّمة من الشعبة الربملانية  من مستقاة (2)
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وحزب التحالف)وسط اليسار(، وحركة اخلضر اليسارية )وسط(،

 )أقصى اليسار(.

 البداية:

مطار امللك خالد  فـيلة امللكية امن الص كانت البداية

صباحًا من يوم األحد  10:45الرياض الساعة  فـيالدولي 

                      م على رحلة خاصة استغرقت 22/6/2008،هـ18/6/1429

ك( عاصمة فـيياْكي)روساعات طريان، وفارق الوقت بني الرياض  9

بالنسبة للرياض وناقص بالنسبة آليسلندا كالفارق بني  3آيسلندا +

ض وتوقيت جرينتش، وكان على منت الرحلة رفقاء ياتوقيت الر

 يسعد بهم مرافقهم وهم:

محيد رئيس  ناهلل ب الدكتور صاحل بن عبد خالشي معالي

 جملس الشورى، رئيسًا للوفد.

 وأعضاء الوفد:

رئيس جلنة و عضو اجمللس ـــ عائض بن بنيه بن سامل الردادي 

جملس الشورى، ونائب رئيس جلنة  فـية واإلعالمية فـيالشئون الثقا

 الصداقة اآليسلندية.
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اجمللس وعضو جلنة  و د. عبداهلل بن برجس الدوسري، عضو

 الصداقة اآليسلندية.

السيف، عضو اجمللس وعضو جلنة الصداقة  لعبد اجلليو د. 

 الربتغالية.

و د. صاحل بن جاسم الدوسري، عضو اجمللس وعضو جلنة 

 الصداقة الربتغالية.

و د. مهنا بن سليمان املهنا، املستشار واملشرف على مكتب معالي 

 رئيس اجمللس.

                ،واإلعالم العالقات العامة عام ن الصغري، مديرو د. عبد الرمح

 و زمالء آخرون من اإلعالم واملراسم.

وإمنا ضم الوفد أعضاء من جلنة الصداقة الربتغالية ألن 

 زيارة مماثلة للربتغال أعقبت زيارة آيسلندا.

 برنامج الزيارة:

رنامج العامة للعالقات واإلعالم كتيبًا ضم ب وزعت اإلدارة

 فـيوترتيب اجللوس زيارة للدولتني، وخط سري الرحلة، ال

حالة  فـيحالة كون الطاولة مستطيلة، و فـياالجتماعات الرمسية 

ترتيب  فـيدت االت الرمسية، وهو من أحسن ما شهاالستقب
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                     ،ها خالل حياتي العمليةفـيالت الرمسية اليت شاركت الرح

الزي الرمسي  ارتداءلى معلومات عامة منها احتوى الدليل عو

االجتماعات واملقابالت، ورسم لرتيب اجللوس الذي  فـيالسعودي 

سبقت اإلشارة إليه، ومعلومات  عن حالة املناخ وقت الزيارة من 

درجة حرارة وسرعة رياح وضغط جوي ووقت شروق الشمس 

وقد  ً،مكثفاونروبها و أوقات الصلوات اخلمس، وكان الربنامج 

زيارات سابقة أن برنامج  فـيأخربني زمالء رافقوا معالي الرئيس 

ته دائمًا يكون مكثفًا ومرتبًا وقلما تضاف إليه إضافات، ازيار

 ه فراغ.فـيهو مرسوم، وقلما يوجد  ويتم حسب ما

 الوصول:

عاصمة آيسلندا ك( فـيياْكيكان الوصول إىل مطار )ر

مقبل السرحيي القائم ال االستقب فـيوكان عصرًا، 5،15الساعة

              السويد حيث فـيسفارة اململكة العربية السعودية  فـيباألعمال 

آيسلندا سفارة وإمنا تشرف عليها السفارة السعودية   فـيال توجد 

سوداء ذات  (1)كياًل، ومير عرب حرار 50السويد، ويبعد املطار  فـي

اخلضرة عدا زهرة  هافـيى روصخور بركانية قلما ُت ،أرض هشة

                                                 
 .رة، وتكونت بفعل الرباكني الثائرةخن سوداءاحلرة: أرض ذات حجارة  (1)
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بسط على األرض كسجادة آخاذة، نبنفسجية مجيلة املنظر، ت

ما بعد أن امسها ورود آالسكا، فـيزامي ثم علمنا ظنناها نبت ُخ

 وسيأتي الكالم عنها.

 لقاء رئيس الدولة:

رئيس (أوالفور راننار نرميسون)كان اللقاء بالرئيس 

قصر بيساستادير، الدولة مباشرة من املطار إىل منزله ويسمونه 

وعندما اقرتبنا منه رأينا منزاًل  ليس بالكبري يعلو تلة ويطل على 

نهر، ليس له سور، وحييط به رصيف ال يزيد عن مرتين يليه 

ندي ه جفـي حراسة، وال يوجد حوله أو البمواقف السيارات، 

ن الرئيس هو الذي سيفتح الباب، وبالفعل عندما إواحد، وقيل لنا 

   ات فتح الباب اخلشيب الذي ال يزيد عن مرت ونصف،روقفت السيا

كراسيها حوالي تعداد  ،و دلفنا إىل املنزل حيث قاعة صغرية

علن االستقالل ما بعد أنه من هذه القاعة أ فـيأخربنا والعشرين، 

 قبل مئة عام.

منزل الرئيس سوى سيدتني قدمتا القهوة  فـيال يوجد 

 فـيبريطانية ثرية ولدت والشاي، حتى زوجته وهي من أسرة 

القدس، وهي يهودية الديانة، مل تكن موجودة، ومل حيضر 
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كانا مرافقني من الربملان اآليسلندي،  اثنان االجتماع سواه و

وجرت حمادثات ركزت على األمور الرمسية بينه وبني رئيس 

الة أخرى صنافت على نصف الساعة، ثم انتقلنا ل جملس الشورى

، يث مت تبادل اهلدايا التذكارية من اجلانبنيها بعض التحف حفـي

نا الرئيُس على وودَعوإىل جوار هذه القاعة مكتبة ليست بالكبرية 

وهو استقبال بعيد عن كل رمسية ًا حتى نادرنا، قفباب منزله وا

العربية  اململكة فـيمنزل أي مواطن  فـيبيه باستقبال أي ضيف وش

 السعودية.

هورية، ينتخب شعبها رئيس وباملناسبة فإن آيسلندا مج

سنوات، والرئيس هو رأس الدولة، نري أن سلطاته  4الدولة كل 

حمدودة، ورئيس الوزراء هو الذي يدير شؤون البالد مع أعضاء 

احلكومة وهو الذي ينفذ السياسات، واحلكومة اليت يقرتحها 

 رئيسها يوافق عليها الربملان ثم رئيس الدولة قبل أن تباشر مهامها.

 قر اإلقامة:م

 Hilton)مة فندق هيلتون نورديكا قاكان مقر اإل

Nordica) فـيادق الدرجة األوىل ونظيف ومرتب، و، وهو من فن 

 فـياملساء كان حفل عشاء نري رمسي من رئيسة اللجنة الصناعية 
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الفندق نفسه،  فـي VOXركن من مطعم  فـيالربملان اآليسلندي، 

هذا املطعم كان يتم يوميًا  ـيفدعوين حمدودًا، ووكان عدد امل

ن الرتتيب أن إتناول طعام اإلفطار الساعة الثامنة صباحًا حيث 

السكان بل  نا مننفطر مجعيًا،ومل يكن إفطارًا مميزًا عن نري

م طعهذه الساعة يكتظ امل فـيه( وفـيكان إفطارًا مفتوحًا )بو

بسكان الفندق، وهو داللة على أن سكان البالد يستيقظون 

 كرين بالرنم من قصر ليلتهم.مب

 جملس الشيخ الرئيس: فـي

كانت صحبة الشيخ الرئيس د. صاحل بن محيد مميزة 

زيارات سابقة، يفتح الشيخ  فـيكما حدثين زمالء سابقون صحبوه 

ال تغيب عنه وه مع مرافقيه، فـيجملسًا جيتمع  السكن فـيجناحه 

              دي بنوعيه األمحرها التمر والشاي السعواقفـيالقهوة العربية و ر

أي   فـيًا مبرافقيه يدعوهم للحضور فـيو األخضر، وكان الشيخ ح

اجمللس وحوله بعض الكتب  فـيوقت عدا النوم، وكان جيلس 

ه كنا نؤدي الصلوات مجاعة، وال يغيب عن فـياليت اصطحبها، و

ديته جمن يرى صرامته و وال يظنالشيخ لطفه وحفاوته املعتادة، 

 ،إدارة اجللسات أن الصورة تنقلب إىل لطف وحفاوة خارجها ـيف

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

28 

 

أن اجلناح  خرب األعضاءو رزانة وقورة، وقد أ ،تواضع فريد فـي

وهو عادة من الساعة السابعة أي وقت ملن رنب احلضور، فـيمفتوح 

ه إن مل يكن فـيأي وقت يوجد  فـيصباحًا إىل وقت اإلفطار، ثم 

ن حوالي العاشرة إىل وقت صالة هناك جوالت أو اجتماعات،وم

املغرب بعد الثانية عشرة لياًل، واألحاديث أحاديث اجتماعية 

 ة.فـيممتعة، تدور حول مسائل علمية أو ثقا

لقد صحبت خالل حياتي العملية اليت نافت على ثالثني 

زيارات رمسية، ورأيت من يغلق  فـيعامًا كثريًا من املسئولني 

عطي تيعطي تعليمات إلدارة الفنادق أال الفندق، بل من  فـيسكنه 

قاعات  فـيرى إال رقم الغرفة ملرافقيه الذين يرأسهم، وال ُي

                     ركب طائرة نري طائرة الوفدياالجتماعات، وإذا حصل له أن 

الفندق ليتم  فـيقاعة اجتماعات  فـيرتدد، ورأيت من حيدد وقتًا ال ي

بذلك، ورأيت  فـيناقش ويكتضايا اليت ُتالتحاور مع الوفد حول الق

فتح مقر سكنه ملن أراد اجللوس معه حيث فـيمن يفعل فعل الشيخ 

انسة واحلديث خارج هموم العمل، وأحيانًا تناقش ؤتتم امل

 همفـيهم اخليار، وفـيموضوعات االجتماعات، هكذا الناس معادن 
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بل ال يرى له هم يكرب بها فـيو ،هم من تكرب به الوظيفةفـيالغبار، 

 العروق. فـي يوجودًا بغريها، ويبقى النبل ما بقي الدم العربي جير

 وقت الصالة: فـيحرية 

على بيان بأوقات  الذي وزع احتوى كتيب برنامج الزيارة

ها سلفنا فـيالصلوات، ولكن ذلك مل ينقذنا من احلرية اليت وقع 

فاقت  ابن فضالن عندما زار بالد الشمال بل قد تكون حريتنا

م أول ليلة إال نومًا ننصالتي املغرب والعشاء، ومل  فـيحريته 

له، خشية فوات كون الليل متقطعًا للثالث الساعات اليت تكِّ

بن فضالن عندما كان ينتظر صالة الفجر وهو كما حصل ال

 .(1)صالة العشاء ففوج، بأذان الفجر

حسم الشيخ  وقت صالة املغرب والعشاء بـأن تكون 

لياًل، أي بعد اختفاء الشمس بعشر دقائق وكنا  12:10 الساعة

هذا الوقت،ومل نفعل كما يفعل مسلمو البالد  فـيننتظر الصالة 

مساًء بناء على فتوى لديهم بأن  9:30حيث يصلون املغرب الساعة

 .إليهمأوقات أقرب بالد إسالمية  فـييصلوا 

                                                 
 20انظر ما سبق ص/ (1)
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جناح الشيخ الرئيس،  فـيمجاعة  نؤدي الصالةوكنا 

لبًا ما ينبه مرافقه علينا باهلاتف قبل حلول وقت اإلقامة، وكان ونا

لكن أحد  ،فجرًا 2:40تكون صالة الفجر الساعة االتفاق أن

، وأن أحدًا زمالئنا كان قلقًا كقلق ابن فضالن، ويبدو أنه مل ينم

أوهمه أن الشمس تطلع قبل الثالثة فجرًا، وهو من سكان تلك 

 فـيالواحدة والنصف يهاتفنا أن صلوا فوجئنا به الساعة فالبالد،

نرفكم فقد أشرقت الشمس وفات وقت صالة الفجر، وصلينا 

من مرافق الثانية والنصف جاءنا هاتف جديد الساعة  فـيو ،ومننا

ثم استفسرنا  ،الشيخ يدعونا لصالة الفجر مجاعة فجئنا وصلينا

ازنًا نا رأي القمر باألوىل والثانية، فعرفنا أن زميل عن الصالة

 فـيالساعة الواحدة والنصف فظنه الشمس  فهاتفنا بأن نصلي 

             ما بعد أن البازغ هو القمر فـينرفنا لفوات وقت الصالة، ثم تبني 

الليلة األوىل ثم  فـي اعينا لصالة الفجر، وكان هذال الشمس فُد

 12:10الساعة مجعًا وقصرًا()سارت األمور على أداء املغرب والعشاء

 الثالثة إال ثلثًا.الساعة  فـيوالفجر 
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 مقر الربملان: فـي

 االثننيالساعة التاسعة والنصف من صباح  فـي

م(، كانت زيارة الربملان اآليسلندي، 23/6/2008هـ )19/6/1429

م، ويسمونه 930العامل تأسس عام  فـيآيسلندا أقدم برملان  فـيو

الذي يسن القوانني للدولة،  ،أي الربملان(Althingi) )األولثُِْنج(اآلن 

( عضوًا خيتارون باالنتخاب املباشر، وعند 63وعدد أعضائه )

يس الربملان ) ستورال استقبال الوفد رئ فـيدخول الربملان كان 

لقيت كلمتان دخلنا قاعة اجتماع الربملان وأ  بيدفارسون(،و

متبادلتان من رئيس الربملان ثم رئيس الشورى، وبعدها أخذ رئيس 

لربملان اآليسلندي علبة خشبية بداخلها كور صغرية على كل ا

واحدة منها رقم، وقال إن جلوس األعضاء على املقاعد يتم بالقرعة 

هو  اوهو خبالف مقم ثم جيلس حيث يكون رقم املقعد، بسحب ر

حبيث توزع القاعة  ـــ وآيسلندا منهاـــ الدول احلزبية   فـيمعمول به 

جيلس منتسبو كل حزب متجاورين، حسب جمموعة كل حزب، و

ختلط األعضاء، ومل نعرف سببًا لذلك مع أن كل فـيأما بالقرعة 

ى إليه، و ترتيب اجللوس الفردي هذا ماملنت عضو يعتد باحلزب
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تريب مقاعد جملس الشورى السعودي  فـيقريب مما هو معمول به 

 .فرتتيبها حسب حروف اهلجاء لالسم األول فالثاني ثم الثالث

ات مقاعد خشبية تشبه وقاعة اجتماعات الربملان قاعة ذ 

طالئها،وبعد بداية إنشائها مع عناية ب فـيس عندنا مقاعد املدار

 فـياحلوار والقرار  بإجراءاتة فـيالتعريتلك اجللسة اخلطابية ثم 

من  األعضاءبعض  ت االنتقال لصالة جلوس مجعالقاعة، مت

وتقديم معلومات عن األعضاء  مع الرئيسني، ومت التعارف اجلانبني

من اجلانبني وبعض املعلومات العامة، وقد وعدونا بأنهم سيذهبون 

 ،م930بنا صباح اليوم التالي إىل مقر الربملان عند إنشائه عام 

سجل الزيارات من الرئيس  فـي، ثم مت التوقيع هوسيأتي احلديث عن

 واألعضاء وتبادل اهلدايا التذكارية.

سلندي أحادي، أي ال يوجد جملس آخر كما والربملان اآلي

بعض الدول حيث يوجد جملسان كمجلس نواب وجملس  فـي

شورى أو جملس معني و آخر منتخب، وقد جتمعهما مجعية واحدة، 

% من جمموع األعضاء ومدته 31عضوًا ميثلن  20ه فـيوعدد النساء 

 م.1951االحتاد الربملاني الدولي منذ عام  فـيسنوات، وهو عضو  4
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 االجتماع مع اللجنة الصناعية:

جملس  ءصباحًا مت اجتماع أعضا 10:45الساعة  فـي

وترأس  ،الربملان اآليسلندي فـيالشورى مع أعضاء اللجنة الصناعية 

اجلانب السعودي كاتب هذه السطور وترأس اجلانب اآليسلندي 

حوار رئيسة اللجنة الصناعية، ودار  (دوتريسكاترين جول)السيدة

 فـينمية وإمكانيات التعاون الت فـي التعريف بتجربة كل بلد حول

 تبادل اخلربات واملعلومات.

 غداء وخمالفة مرورية:

ظم نداء للوفد مع جمموعة األحزاب ُن 11:45الساعة  فـي

حي قديم،  فـيو ترونينا( وهو مطعم متوسط فـيمطعم) فـيالربملانية 

ياراتهم الرمسية ويقع على شارع صغري، وقد وقف السائقون بس

)سيارات مراسم( عند بوابته، واآليسلنديون كبقية األوربيني يطول 

وقت تناول وجبة األكل عندهم، فتطول األحاديث ويتم تناول 

ولذا فإن وقت الوجبة بني الساعة والساعة  األكل على مهل،

والنصف، وليسوا على عجلة من أمرهم كالعرب يأكلون بسرعة 

ارتباط، فمتعتهم باألكل  ن مل يكن لديهموا املكان وإليغادر

عة العرب بتطويل احلديث قبل تناول الغداء أو العشاء، نري أن تكم
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كل سائق سيارة  ّلمستدعي للتعجب أننا عندما خرجنا ُساملاألمر 

ن الشارع أمكان ممنوع مع  فـيقسيمة خمالفة مرورية لوقوفه 

تي الدأ الفتيات الكان خاليًا والسيارات سيارات مراسم رمسية، وب

 ،لباس املرور الرمسي ارتدينوقد  ،ال تتجاوز أعمارهن العشرين

ألنهم قبضوا قسائم خمالفة  ،يؤشرين للسائقني ضاحكات

 فـيتي يعملن صيفًا س الالارمن طالبات املد نمرورية، ويبدو أنه

ت اومل يردوا على الفتيات الساخر،املرور، ومل يبدُِ السائقون نضبًا

املخالفة بالرضا، وهكذا يكون تطبيق النظام بعدل  بل أخذوا

 تطبيق النظام بصرامة. فـيحياة  وحزم، وللشعوب

 لقاء مع وزير الصناعة:

 ر)أوسو الساعة الرابعة كان اللقاء مع وزير الصناعة فـي

الذي بدأ احلديث مباشرة، وحتدَّث كثريا  دسون(فـيسكار 

دير الطاقة وخربة جمال تص فـيوطوياًل وحبماسة عن التعاون 

 فـيوعرفنا من سريته أنه حاصل على الدكتوراه ها، فـيآيسلندا 

النوع املسمى منه تروت  فـيوبصفة خاصة صيد األمساك 

(Rtout)ويفخرون بتقدميه  ،وهو من أفضل أمساك آيسلندا

 للضيوف.
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 عشاء ضيافة:

الساعة الرابعة والنصف مساًء كان حفل عشاء رمسي  فـي  

 فـيالدولي  يحتاد الربملانرئيس الوفد اآليسلندي لدي االضيافة  فـي

وهو  (The Government Guest House)بيت الضيافة احلكومية 

لنديني سأحاديثه ومدته، وقد الحظنا أن اآلي فـيعشاء رمسي 

دعواتهم لنا، وقد فهمت أن ذلك  فـيون بالطعام كثرة ونوعًا نيعت

                     د زيارة وفدهم للمملكةتقديرًا ملا قوبلوا به من حفاوة عن

م(، وكان برياسة رئيسة 10/12/2006هـ )11/1427/ 19 فـي

زيارتها  فـي، ومن طريف ما (غ بيتري سدوتريفـيسول)الربملان السابقة 

 نساء.كان من الأن مجيع الوفد املرافق هلا 

 جنوب آيسلندا: فـي

ثاء من صباح الثال فوالنصالتاسعة  الساعة فـي

الربملان اآليسلندي زيارة  م رتب24/6/2008هـ املوافق 20/6/1429

ه فـيلرؤية املكان القديم الذي كان جيتمع  ،إىل جنوب آيسلندا

الطريق إليه ومنه مروا بنا على  فـيبداياته، و فـيالربملان اآليسلندي 

 أماكن أخرى كانت من عجائب آيسلندا.
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 مرشد سياحي لطيف:

احي عندما امتطينا احلافلة بالتعريف بدأ املرشد السي

ة عند األوربيني فهم يعرفون بأنفسهم يببنفسه، وهذه عادة ط

 بامسهرفنا املرشد السياحي بداية اللقاء بهم، ّع فـيوبأعماهلم 

مردفًا بأن معنى امسه بريون باللغة  (Bjorn ingi finsen)بريون 

                   لطيف، وهو إنساناآليسلندية الدب، قائاًل: ال ختافوا فأنا 

 فـيه لطف ولباقة ومترس فـيولكنه بالفعل  ،ذو جسم مسني

: إنه كان مدرسًا فتحول إىل مرشد وقالاإلرشاد السياحي، 

وهو ميلك  (Island Guide)شركة اإلرشاد اآليسلندية  فـيسياحي 

 فـيو ،شرحه فـي :اإلرشاد السياحي اجلذاب فـيتدريبًا جيدًا 

جذب فـيخيلط اجلد باملرح، ويوزع الصور واخلرائط حركاته، 

ها ذلك اجلذب الذي فـيد جيال  رآهاطالع عليها وإذا سامعه لال

قول: فـيصوره بلسانه، يشري واحلافلة سائرة إىل تلة صعبة الصعود 

فتسلقها  انظروا ليست صعبة كما تبدو، إذا عدمت مرة أخرى 

                قوصاف ما ال يستحسهل، ويشري إىل جبل مضيفًا عليه من األ

راوية األساطري اآليسلندية، ومما  فـيإذا اقرتبت منه، لكنه مبدع 

قاله إن اآليسلندي البد أن يروي لك حكاية، فإن مل جيد اخرتع 
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ية اآليسلنديني بهذا الفن األدبي، اللة على عناد فـيحكاية، 

 وسيأتي الكالم عنه.

 ومرتجم مبدع:

جنليزية، وكان شد السياحي يتحدث باإلرامل (بريون)كان 

 فـيالرتمجة يعمل مرتمجًا  فـياملرتجم لكالمه شاب سعودي مبدع 

قدرة  ديهل الذي يثيَدعبداهلل احل  بن جملس الشورى هو الشاب بدر

يرتجم بسرعة دون أن يكتب إال نادرًا،  ،الرتمجة فـيمتميزة 

مات اليت تأتي وترمجته سهلة، تدل على أن لديه رصيدًا من الكل

دون تكلف،حتى لغته العربية جيدة حنوًا ومعنى، وهو منوذج جيد 

جامعة امللك سعود بالرياض،  فـيخلرجيي كلية اللغات والرتمجة 

    أنه اإلعجابن كان للقدرة الذاتية دور كبري، ولكن ما يثري إو

دولة أجنبية، كل مكوناته تكونت داخل  فـيمل يدرس اللغة 

: إن لديه ميواًل للرتمجة وأنه منى هذه امليول ليقال بالده، و

 طالع.بالدراسة و مواصلة اال

 األسطورة اآليسلندية:

خيال اآليسلندي، بل إن فنهم  فـيتأخذ األسطورة حيزًا 

الذي سيأتي الكالم عنه يقوم على األساطري، فلديهم براعة  األدبي
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شار إىل أا بدا لنا من مرشدنا السياحي، الذي كمحكايتها  فـي

أعلى جبل وقال : إن ذلك الكهف كان يسكنه  فـيكهف 

لرأس العمالق  فـيوهو أي الكهف ال يكاد يكـــ  عمالق و زوجته

وأن ذلك العمالق و زوجته نزال من الكهف عندما دخلت الديانة  ــــ

املسيحية إىل اجلزيرة، وذهبا إىل الكنيسة، لكن العمالق مل 

وأبت زوجته  ،اد إىل كهفهيطق مساع أجراس الكنيسة فع

ها فـيالسنة، وهي أسطورة  فـيالعودة،فاتفقا على اللقاء مرة واحدة 

 .الكثري يءمن اإلحياءات الش

 بني األسطورة العربية واآليسلندية:

نديني حكايات العمالقة وأساطريهم عند اآليسل

فسح اجملال للخيال ت ،كحكايات اجلن الشعبية والرتاثية عندنا

ما يرويه فـاألعمال األدبية،  فـياليقال حتى خالهلا ما ليقال من 

تها( من قصص إذا اأهل البادية عن دحول صحراء الصمان) مغار

ها جمال خصب فـيارتادوها للسقيا يكاد يصل إىل األساطري، و

إلبداع اخليال من خالل سراديبها املمتدة حتت األرض مبسافات 

 فـيأبو منصور األزهري ها املياه العذبة، وقد وصف فـيطويلة و

مطة راالق هسرأد مائها حني ْرطوهلا وَبو ،تهذيب اللغة" سعتهاكتابه"
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د يذهب اخليال إىل أن هذه الشقوق قان، وّمصحراء الصَّ فـيفتاه 

األرض من صنع اجلن كما تروي أساطري وادي الصفراء )نرب  فـي

ود حني من صنع جن سليمان بن دا املدينة املنورة( أن جماري عيونه

حينًا وتظهر  فـينفخوا األرض المتداد العيون مسافات طويلة ختت

منهل يستقي منه الناس، ومثل ذلك  فـيمكان بعيد  فـيحينًا 

حكايات اجلن للصغار، وإهلامات أبيات الشعر من اجلن للشعراء، 

ويبدو أن اجلين املارد عند اآليسلنديني هو العمالق فهم ال يعرفون 

ذ باهلل منه، على أن للعرب أيضًا أساطري عن نعوعامل اجلن، 

ضخامة  فـيضرب بهم املثل وهم من العرب البائدة، وُي) العمالقة

ومن تلك األساطري ما ذكره بعض مؤرخي املدينة  (األجسام

ها أن َضْبعًا ُرئيت رابضة مع فـيأنه ُوجد من آثارهم  (1)املنورة

، وحجاج العني هو جاج عني رجل من العماليقحُِ فـي (2)أوالدها

العظم الذي ينبت عليه شعر احلاجب، وهذا أكثر أسطورية من 

 .كهف فـي يعيشان و زوجته إنهعمالق اآليسلنديني الذين زعموا 

 

                                                 
 .71أخبار املدينة، طباعة مركز وحبوث ودراسات املدينة ص/ فـيالبخار: الدرة الثمينة ابن  (1)

 .الضبع: يطلق يف العربية على الذكر واألنثى بلفظ واحد،والسياق هو الذي يوضح املراد (2)
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 القصة اآليسلندية:

ما راوه املرشد السياحي من أن اآليسلندي البد أن يروي   

بي لك قصة فإن مل جيد اخرتع قصة يدل على بروز هذا الفن األد

الكثري،  يءهذه البالد، فهذا املرشد سرد لنا من القصص الش فـي

إلينا قصصًا ملبدعني  بل يكاد يتبع كل معلومة بقصة، وقد أهدوا

 جملدات معتنى بها طباعة وجتليدًا. فـي

 القصة البطوليةاألدبي  وأشهر القصص ذات الطابع الفين

بني القرنني آيسلندا  فـيتب اليت أطلقت على تراث أدبي كبري ك 

الثاني عشر والرابع عشر امليالديني، وهناك أنواع كثرية من 

القصص البطولية كانت سريًا ذاتية لبعض القساوسة اآليسلنديني 

نظر  فـيوامللوك النروجييني، وأكرب فائدة هلذه القصص املبكرة 

لفت النقاد أنها تعد تارخيًا كاماًل للملوك النروجييني، وقد أ 

،  القرن الثالث عشر امليالدي فـيلية الكالسكية القصص البطو

 ،ويعرفها اإلجنليز بقصة األسرة اآليسلندية، وهي جمهولة املؤلف

وترتاوح بني قصص خمتصرة وأخرى متاثل الرواية الطويلة، ويرى 

النقاد أن هذه القصص البطولية قد انتقلت عن طريق الرواية 

فنيًا مقصودًا لذاته،  الشفهية من جيل إىل جيل، ويعدونها نتاجًا
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لفت أنواع منها أثناء احلرب األهلية اليت كان للربملان اآليسلندي وأ 

إنهائها، وهذه القصص البطولية متجيد للتقاليد األخالقية  فـيدور 

م وكانت 1050م و850جتماعية لعصر ذهيب،مّر بني عامي واال

ة فـيثقا، وهي تعطي  صورة لألوضاع الآيسلندا فـياستقرار  ةمرحل

ذلك الوقت، وهي صراعات دستورية وثأر ودماء،  فـيواالجتماعية 

إنهاء هذه الصراعات مما  فـيوهلذا فإن دور الربملان اآليسلندي 

حتدث عنه اآليسلنديون كثريًا، ويبدو أن اآليسلنديني لو اطلعوا 

بالد الشمال لوجدوا كثريًا من تارخيهم  فـية ابن فضالن على رحل

ل أن يعرفوا التدوين، وبقي مصدرًا وحيدًا للمؤرخني بن قوِّالذي ُد

والسياسية ما مل يصفه  االجتماعيةإىل اآلن، فقد صّور من احلياة 

 نريه.

ويشري الدارسون إىل أن األدب األوربي بدأ يؤثر على 

القرن الثالث عشر امليالدي وأن القصة  فـياب اآليسلنديني الكّت

وأن القرن الرابع عشر  ،وعاطفةالبطولية أصبحت أكثر خيااًل 

 تصْفطبيعة القصة البطولية إذ َو فـيامليالدي شهد تغريًا كاماًل 
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، لكنها أقل يةيدهذه األخرية مغامرات األبطال اجلرمانيني التقل

 .(1)وير الفين من القصص البطولية األوىلصالت فـيقدرًا 

 ،أنيقة شفهية، وطباعًة إن عناية اآليسلنديني بالقصة روايًة

                 ، وهمبانتمائهمبتارخيهم واعتداد  وتوزيعًا على الضيوف عنايٌة

 فـيلديهم انتماء ثقا اصغر مساحة بالدهم وقلة عدد سكانهمع 

 العامل اآلخر دون الشعور بالدونية.على واجتماعي مع انفتاح 

 قصائد اإليدا:

فن القصة الشفهية واملكتوبة هو الفن األول لدى 

آليسلنديني وميكن أن نسميه )ديوان اآليسلنديني( كما نسمى ا

م لديهحنن العرب الشعر) ديوان العرب(، ولكنهم إىل جانب ذلك 

قصائد شعرية يسمونها )اإليدا( وكلمة )إيدا( اسم قد يعود إىل 

املوسوعة العاملية،  فـيكلمة آيسلندية تعين أننية أو قصيدة كما 

به إىل عملني منفصلني من األدب  مصطلح )إيدا( أدبيًا يشارو

 العصور الوسطى، أوهلما اإليدا الشعرية الكربى فـياآليسلندي 

نهاية القرن  فـيوهو جمموعة  قصائد حمزنة مثرية للغضب ألفت 

احلادي عشر ومطلع القرن الثاني عشر امليالديني، وثانيهما هو 

                                                 
 .18/186املوسوعة العربية العاملية ج  فـيالتعريف بالقصة البطولية مما ورد  فـياستفدت  (1)
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م 1200اإليدا الصغرى وهو نص نثري و مرجع للشعراء، كتبه عام 

،وهو أول عمل أطلق عليه (سنوري ستري ليسون)املؤرخ اآليسلندي 

 ما بعد على اإليدا الكربى.فـياسم )إيدا( ثم أطلق 

قصيدة  24قصيدة قصصية، منها  28واإليدا الكربى 

 اقصص بطولية اهتمت باملآثر والبطوالت،واألربع الباقية مادته

األساطري حتتوي  طول هذهأسطورية عن بداية الكون واخلليقة، وأ

 فـيعلى احلكمة واالجتاهات اخل ل قية للناس الذين عاشوا 

                       العصور الوسطى،ولو رجعوا ملا كتبه فـيا فـينايسنكدإ

ابن فضالن لوجدوا من سلوكيات الناس ما يكاد يكون أساطري 

 رأيت ذلك بعيين. :رواية شاهد عيان فقال اهلوال أن ابن فضالن رو

ويالحظ أن القاسم املشرتك بني األدب اآليسلندي جبانبيه 

وأخالق  الشعري والنثري هو وصف البطوالت وتصوير التاريخ

نوا به الناس أو هو بأسلوب آخر تاريخ الشعب صوَّره األدب، ولذا ُع

 فاملاضي هو أساس احلاضر،وهما املشّكالن لصورة املستقبل.

 ولع اآليسلنديني بالتاريخ:

 العرض السابق فـينديون مولعون بتارخيهم،واآليسل

الساعة  فـيأدبهم بقصص البطوالت دليل على ذلك،و غالصطبا
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م( 24/6/2008هـ )20/6/1429السابعة والربع من مساء الثالثاء 

مشاهدة معرض و برنامج زيارتنا زيارة دار الثقافة  فـيرسم 

ضات دنا معروشاهاملعرض  فـياملخطوطات من القرون الوسطى، و

القرون ت تراثية قدمية ولوحات ونريها ثم معرضًا ملخطوطا

الوسطى، وقد شرحوا لنا أن هذه املخطوطات نتيجة قسمة بينهم 

وبني النرويج، فتلك املخطوطات تشتمل على تارخيهم القديم 

املشرتك مع النرويج، وقد حل اخلالف بقسمتها بني البلدين، 

النرويج،  فـياآلخر  فهاصذلك املعرض ون فـيفأخذوا نصفها 

وكلها خمطوطات تارخيية قدمية منها الديين ونري الديين، وهلم 

 على تارخيهم. باحلفاظعناية كبرية بها تدل  على ولع 

دار الثقافة  فـيشاء الذي أعقب رؤية املخطوطات الَع فـيو

مع من جلسوا معنا على طاولة دارت أحاديث حول التاريخ والرتاث،

ثالثة رجال أناشيد محاسية دون آالت موسيقية قيل وأنشد  الَعشاء،

ترمسه ما  نفهم منها شيئًا سوى ملالقدمية، و أناشديهملنا إنها من 

 األداء. فـيحركات الرجال و أصواتهم من محاسة عالية 

حكم  ويعود سبب اقتسام هذه املخطوطات مع النرويج إىل

 فقّرراحمللية، النرويج آليسلندا حني اشتدت النزاعات اآليسلندية 
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ال ميتلك  هولكن ،الربملان اآليسلندي الذي كان له حق التشريع

هـ من ملك النرويج )هاآكون( 1262عام  ذ الطلَبفـيصالحيات التن

فبدأت بذلك سيطرة النرويج على  ،ل املنازعاتحلالرابع التدخل 

م مما كّون تارخيًا مشرتكًا واتفقوا 1380جزيرة آيسلندا إىل عام 

 قتسام الرتاث التارخيي املخطوط.على ا

وعندما احتلت الدمنارك النرويج وآيسلندا، أهملت 

النبذة التارخيية  فـياجلزيرة اإلهمال الذي سبق الكالم عنه 

ما بدأت لـع، وقُِْدالسابقة بل أذلت الشعب حتى عاش عيشة فقر ُم

ر صار املؤرخ واألديب ية القرن التاسع عشهااألحوال تتحسن مع ن

نفوس مواطنيه مشاعر االعتزاز  فـيسيغور جنسن( يبث سلندي)اآلي

م، وهكذا يرتبط األدب 1918القومي إىل أن استقلت البالد عام 

قى التاريخ ملهمًا للوطنية املؤصلة اجلذور، يبآيسلندا ل فـيبالتاريخ 

 ًا للمشاعر ومستثريًا لكوامن الوطنية.ّفزواألدب حم

ثخن باجلراح، ى لو أ ويبقى الوطن ما بقي االنتماء حت

فمشاعر االعتزاز بالوطن وارتفاع  ،وطوى اجلوع بطون املواطنني

األلسنة مرتمنة بها يعيد النفوس إىل الوالء املؤدي إىل طرد الغريب 

 الغازي.
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      ج(:ْنلِثوالربملان )األ

 فـيدثونا عن تاريخ برملانهم إال حيمل يشأ اآليسلنديون أن 

الغد  فـيه ووعدوا بأن ذلك سيتم فـيموقعه القديم الذي نشأ 

ذلك  فـيم( وبالفعل مشلت رحلتنا 23/6/2008-هـ19/6/1429)

الطريق إليها  فـياليوم ذلك املوقع بل هي أساس الرحلة وإن مررنا 

ك( فـيقريب من )ريكيا لسه فـيأو منها مبواقع أخرى، هناك 

دع ص هبنا احلافلة، وعربنا جسرًا خشبيًا حتت عاصمتهم وقفْت

ه السياح فـيه نهر صغري، ماؤه صاٍف زالل، يرمي فـيصخري جيري 

خرافة من خرافات  فـيالعمالت املعدنية طلبًا للحظ السعيد 

يسمع زائر البالد كثريًا منها، وتبقى هذه العمالت  أسطورية

بيضاء المعة ال يلحقها صدى، وال يأخذها أحد لقلة قيمتها، وقد 

املاء ومل جيبنا عندما سألناه ماذا  فـيقذف مرشدنا السياحي بعملة 

 يؤمل عندما قذف بها، وجتاوز سؤالنا بابتسامة جماملة.

عربنا ذلك اجلسر وصعدنا إىل منتصف جبل بركاني 

شديدة التصدع من الرباكني  هفاحم ليس بالطويل لكن صخور

                   ها شخصفـيبعضها شقوق ضيقة بعيدة الغور لو سقط  فـيو

 فـيميكن إخراجه منها إال بصعوبة إن مل يفقد احلياة، وال 
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املرشد السياحي وطلب منا توجيه  امنتصف هذه اجلبال مجعن

أنظارنا إىل اخللف حيث سهل حتيط به اجلبال مؤشرًا إىل عدة 

م، 930ها عام فـيمواقع يقال إن أول برملان آيسلندي اجتمع زعماؤه 

من سلطة ملك النرويج، من الفايكنج اهلاربني  وهم جمموعات

وكان ا إنشاء مجعية عامة، باسم )األولثُِْنج( روهذه املوقع قر فـيو

م، ومنذ ذلك التاريخ إىل 874أول قدوم هلم إىل هذه اجلزيرة عام 

 )األولثُِْنج(.اليوم ما يزال الربملان اآليسلندي يطلق عليه 

السهل يقال  كذل فـيأشار مرشدنا السياحي إىل عدة تالل 

ها، وهي أماكن متعددة، لكنها فـيجيتمع كان الربملان إن 

السنة لصعوبة الوصول  فـي أسبوعنيمتقاربة، وكان االجتماع ملدة 

ابرة، وأتصور أن تلك االجتماعات مل تكن غاألزمنة ال فـي

حالف القبلية لدينا قدميًا كاالجتماعات احلالية بل هي أشبه باأل

نياب الدولة القوية املسيطرة،  ظل فـيأنظمة للحماية  ضعْتاليت َو

حل النزاعات  فـينري أن الفارق أن قوانينا ملزمة إذا اتفق عليها 

اذها، وهلذا كالم طويل ليس هذا مكانه، أما فلوجود ملتزم بإن

ذلك الوقت فهي نري ملزمة مما دعاه إىل  فـي)األولثُِْنج( قوانني 

مها للنرويج، االستعانة مبلك النرويج الذي سيطر على البالد وض
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              جري من الرمضاء بالنار من الشعوب، وهذا حال كل من يست

 وال جيد حالَّ خلالفاته سوى االستعانة بعدو خارجي.

 حبرية تعربها السيارات:

رشد السياحي من منتصف اجلبل الذي أوقفنا عليه امل

مة عربنا طريقًا ترابيًا ممهدًا للمشاة دون السيارات، يوصل إىل ق

اجلبل، وهناك يشرف السّياح على ذلك السهل املتسع الذي كان 

بداياته، كل املواقع اليت ذكر  فـيه فـيالربملان اآليسلندي جيتمع 

، على يسار املطل عليه من ذلك املكان أنها مكان اجتماعات

فصل الشتاء وتعرب  فـيتتجمد وعلى ميينه توجد حبرية كبرية 

 حبرية، ويقسم ذلك السهل تعودصيف فال فـيفوقها السيارات أما 

 كان على اليمني فما املمتدة كأنها مرصوفة، من احلجارة َحْبل

 يسمونه كان على اليسار يسمونه اجلزيرة الروسية وما منه

اجلزء باجلزيرة الروسية يعيد  ااجلزيرة األمريكية، وتسمية هذ

حيث  إىل الذهن التسمية اليت أطلقها ابن فضالن على أهل الشمال

مساهم الروس، ولكن مرشدنا السياحي علل التسمية بأن اجلزء 

واجلزء  اجلزيرة الروسيةالواقع جهة روسيا احلالية أطلق عليه 

 الواقع جهة أمريكا أطلق عليه اجلزيرة األمريكية.
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هو لرئيس  ًاحديث ًامن قمة اجلبل حتته بيت طلُّويرى امل 

 بني شقوقحديدي حباجز حيل الوزراء وجبواره كنيسة، وقد 

بعيد إىل الوادي لو سقط مهوى  ة اليت يليهاعميقالضيقة الالصخور 

اخللف موقف للحافالت اليت تدور  فـيالرائى ملا رأي احلياة، و همن

 حول البحرية لتقابل الركاب الصاعدين للجبل هناك.

 ورود آالسكا:

كان أول ما شاهدناه عند هبوط الطائرة زهرة مجيلة ذات 

ات الطريق بسجي خيالطه بياض، وكانت متتد على جنلون بنف

ك، ومما زاد مجاهلا فـيكيايالذي سلكناه بني املطار والعاصمة ر

سكا( آالأرض سوادء، وهذه الزهرة يسمونها ورود ) فـينابته  هاأن

رحلتنا ملشاهدة مكان الربملان  فـيوقد شاهدناها بشكل كثيف 

سلكناه ذهابًا و إيابًا وهو القديم على ميمنة وميسرة الطريق الذي 

 ،ت مع ربوةلإذا أطلمنظرها ، ومن أمجل مناظرها يلكُِ 300

زوج بهيج، ويقولون  كل بها األرض و أنبتت من أزينتفرتاها قد 

سكا( الستصالح الرتبة، نري أن انتشارها آاللبت من )نها ُجإ

 املرتفعات يستبعد ذلك، ويقرب أنها نبتة برية، فـيع ونباتها اسالو

نري أن  اخلزامي تفوح منه رائحة  ىامزنها قريب من لون اخلوول
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منعشة مع الرياح وخباصة قبيل الغروب، أما هذه الزهرة فمنظرها 

 حسن وال رائحة هلا، متتع النظر وال متتع حاسة الشم.

 حمطة غداء لذيذ:

فاتن  ارقرية امسها الق فـيطريقنا وقفنا  فـي

(Laugarvatn) كانها مئة ومخسون فردًا، وهي قرية صغرية س

ا املصطافون، سفح جبلها بيوت صغرية كاألكواخ يستأجره فـيو

بكسر ـــ امسه لُِندُِن  أقامها أحد املزاراعني، وبها فندق، ومطعم

، ،وهو مطعم نظيف جدًا(Restaurant Lidin) ـــ  الالم والدال

 املشوي(، منه)م لنا نوعان من السمك املدخن دِّوق  طعامه لذيذ،

من  يونيسلنداآلو  (Trout)النوع املشهور لديهم الذي يسمونه تروت

صيد  فـيجييدون طهي األمساك، ويبدو أن براعتهم  منأفضل 

طهيها، وقدموا نوعًا من احللوى امسه  فـيك علمتهم الرباعة امساأل

وقالوا إنه احتل  (Chocolatemousse Lindin)شوكوالت موس 

ي بالفعل هالعامل، و فـيلشوكوالته كتاب عن ا فـيصدارة عاملية 

حلوى جيدة املذاق، فكاتب هذه السطور ال يتناول احللوى، لكنه 

أمام إنرائهم بها تناوهلا، ومل يكن نادمًا على تناوهلا، وكما قال 

 ذاق".مبشوقي " كل مليحة 
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هذا املكان النظيف صالتي الظهر والعصر  فـيأدينا 

أن يلتقطوا صورة معنا وكان اقم الطهي طمجعًا و قصرًا، وطلب 

أرادوا، لقد كانت خدمتهم حسنة كحسن مذاق طعامهم  هلم ما

 ونظافته.

 الشالالت الذهبية واألنهار:

شالالت  تشبهنها إة بني الصخور يقال ويشالالت مجيلة مد

حسب  ألسفلامن الشالل األعلى إىل  جةر، تندفع متد(نياجرا)

 اجتتان عن صدعنصرها صخراتان حتاحندار الصخور حتى 

ان خضرة يسرية، وقد يجبالن يكتس الصخرتني ويعلو ،يبركان

مدوا ممرات للمشاة توصل إىل الشالالت وسالمل حديدية تعلو 

 ن الشالالتاجلبل ملن أراد النظر إليها من علو، وإذا اقرتبت م

رذاذ املياه املتطاير منها، وماؤها اجلاري صاٍف،ولون يالمس وجهك 

 وجهك حشراٌت ْتَمالَط، وإذا ابتعدت عنها ْعد أبيضالشالالت من ُب

أن تستمر  تدعي منكباب، وهي كثرية تسذصغرية مزعجة كال

تذبها عن وجهك، وشتان بني رذاذ وذباب نري أن صفو احلياة 

  معّكر بكدر.
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وقد  ،وهذه الشالالت نتاج املياه الذائبة من األنهار اجلليدية

املغرب نري أن خريرها هناك  فـيبال أطلس ج فـيشاهدت مثلها 

وهذه تع بني صخور الوادي لقلة تدفقها، مم رومانسيخرير 

نهرًا يسمونه النهر  تدفق عرب واٍد مشكلًةتالشالالت الذهبية 

نهرًا  250آيسلندا  فـياألبيض، وقد أخربنا مرشدنا السياحي أن 

 ذات أحجام خمتلفة.

 املياه الفوارة:

شالالت إىل املياه  فـياألرض  وسرنا من املياه اهلابطة إىل

وقال  (Geysir)مكان امسه جيزر  فـيالفوارة الصاعدة إىل السماء 

وهو  من هذا املكان، أ خذاملرشد السياحي إن االسم العاملي 

اهلواء  فـيوهذه الينابيع تطلق قنواتٍٍ من املاء  كذلك يف املعجمات،

يتكرر  تتابع فـيثوان رة سريعة لْوَف فـيم تقريبًا، ونتطلق 59بارتفاع 

درجة  80دقيقة، وسخونتها تزيد عن  15-5 ي مدة ترتاوح بنيـف

 فـياحلارة  الينابيعاملكان أشهر  امئوية، بل قد تقارب املئة، وهذ

 فـيآيسلندا، وحول هذا املكان ترى األرض تفوح دخانًا وخبارًا 

ترى اء، وواهل فـيأماكن كثرية، و إن مل ينطلق منها قنوات تتدفق 

ها، وقد هيئت فـياملياه تسيل منها، و أرضها صخرية ال طني 
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 ترحال فـييرتاده كثري من السياح  لتكون مكانًا سياحيًا

 منتظمة.

اجلو فتظنه من  فـيت البالد ترى الدخان املتصاعد وإذا ُجْب

د حرائق مشتعلة فإذا اقرتبت منه وجدته خبارًا للمياه اليت تغلي ْعُب

ارتفاع  فـيالسماء  فـيوقد يتصاعد هذا البخار جوف األرض،  فـي

% والنسبة 25باطن األرض تكون  فـيعاٍل،وقيل لنا إن املياه احلارة 

 الباقية مياه عذبة.

                  بالقرب من العاصمة توجد حبرية يسمونها البحرية الزرقاءو

(Flue Lagoon)   ها مسابح للزوار لكون فـيعملت  ،حارة مياهذات

 :يئت منطقتها سياحيًاوقد ُهدة لألجسام، فـيمياهها معدنية م

ورصفت املمرات باحلجارة، الصخور الربكانية، فـيقت الطرق فُش

ها السيارات والكرافانات، فـيو زفتت املواقف حوهلا،حبيث تقف  

بيع مالبس السباحة والتحف، ك بهاوفتحت األسواق ذات الصلة 

 فـياحبون بعد السباحة، وتصب ها السفـيمحامات يغتسل بنيت و

ف فـيبأنها حارة وهي باردة لتخ ُموهُُِت أنابيبمياه من خالل البحرية 

ملت املمرات بني برك السباحة حرارة املياه النابعة من األرض، وُع

غرف مبالعق كبرية ُيطني أبيض معجون  وجبوار األرصفة ،حوهلاو
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وتثور  د للجسميفـويزعمون أنه م ،ه الساحبون أجسامهمبخ لطُِّي

اجلزيرة أرضًا بيضاء، ويقال إن زرقة  فـيالشكوك حوله فلم نر 

ها أشعة الشمس، ومل يقتصر استثمار هذه فـيتسطع  حنياملاء تأتي 

احة بإىل مكان سياحي للس ااملنطقة الربكانية الصعبة على حتويله

توليد مياه  فـيبل استخدمت املياه احلارة ذات الضغط العالي 

وينبعث من املنطقة دخان يعلو  ،ة،فهناك حمطة توليد طاقةالتدفئ

 .السماء من أخبرة املياه الساخنة

تلك البيئة القاسية تدل على قدرة  فـيإن تلك املشروعات  

خدمة  فـيالكون من طاقة  فـياإلنسان على تسخري ما أودعه اهلل 

 اإلنسان حتى لو بدا أنه نري ممكن تسخريه.

 ياه الساخنة:توليد الطاقة من امل

 ،ةمصدرًا للطاق فـينديون البخار اجلواستخدم اآليسل

 فـيوا املياه الساخنة إىل املدن وأقاموا حمطات ضخمة لذلك، ومد

ض درجة حرارتها فـيختأنابيب كـأنابيب النفط لتدفئة املنازل، بعد 

الساخنة، ويتم  ه% من املنازل تدفأ بامليا90ن إ%، وقيل لنا 60إىل 

على تلة  إمسنتيةمن الينابيع إىل خزانات  الساخن أواًل ضح املاء

ك، ثم يتم توزيعها باألنابيب فـيعالية بالقرب من العاصمة ريكيا
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على املباني، ويوجد تصريف هلا من املنازل، وواجهوا تدمري الزالزل 

كياًل من العاصمة  27د ْعوالرباكني لألنابيب املمتدة من ُب

ص هزات الزالزل والرباكني، وقد زرنا باحنناءات متتالية المتصا

كياًل من  27حمطة لتوليد الطاقة من تلك الينابيع احلارة على بعد 

ها  ثم توزع فـيمع ّجمسنتية اليت ُتالعاصمة، وشاهدنا اخلزانات اإل

 فـيوهي شبيهة خبزانات جتميع سوائل النفط  ،منها على املنازل

تدفئة البيوت احملمية  يفـ أيضا ه، وتستخدم املياه احلارةفـيمصا

 حيث تزرع الفواكة واخلضار واألزهار.

 األنهار اجلليدية:

، وذلك أنه جتاور الصقيع والناريطلق على آيسلندا أرض 

 ،جليدية ضخمة احلارة اليت سبق الكالم عنها أنهاٌر الينابيَع

 ،إضافة إىل الرباكني اليت سيأتي احلديث عنها، فهي بالد اجلليد

حقول احلمم الربكانية املتوهجة بالد  احلارة،واجلوفية ه وبالد امليا

 اليت تهز ثوراتها األرض أو تدمرها.

ن مساحة األرض، ويبلغ مسك ْموتغطي األنهار اجلليدية ُث

وأكرب نهر جليدي  ،بعض األماكن فـيكم 1,2الكتل اجلليدية 

، 2كم8,133اجلنوب الشرقي، ويكسو  فـيهو "فاتنا جوكول" 
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القارة األوربية  فـيوحده مجيع األنهار اجلليدية وهو يعادل 

 .(1)جمتمعة

 :(2)الرباكني

آيسلندا مثل  فـياحلديث عن الرباكني شائع على األلسنة 

عن كثرة كالمهم عن الينابيع احلارة و توليد الطاقة منها، و

آيسلندا أكثر من مئيت  فـيهذا اخلصوص، وقد ثار  فـيجتربتهم 

صخور الربكانية، وبعضها ما زال نشطًا، الاحلمم و ان ناشرًةبرك

م وكون 1963ومنها ما يقع حتت البحر، وقد ثار أحدها عام 

سي( وقد استصلحت، لكنها ختلو من ْتجزيرة أطلق عليها )سوْر

م ثار بركان كان خامدًا من مخسة 1973 عام فـيوكان، لسا

لسان املرشد السياحي عن فعل  تآالف عام، وال يكاد يسك

الرتبة،  فـيالصخور، وانهيار  فـياألرض، من شقوق  فـيني الرباك

الكة السواد، بل يكاد يشعرك أن الربكان متوقع ح(3)وحرار

                                                 
 .3/507ن املوسوعة العربية العاملية )سابق( ع (1)

جريدة الشرق  فـيالطاقة، وقد نشر  فـيمل أمسع أن آيسلندا سخرت طاقة الرباكني احلرارية  (2)

 فـيبركان  500توليد الطاقة من حرارة الرباكني البالغة  فـيو الفلبني تبحث  إندونيسيااألوسط أن 

ة منتجة للطاقة من احلرارة األرضية بعد الواليات املتحدة األمريكية ) ، والفلبني حاليًا ثاني دولإندونيسيا

 (.1، ص/ 2008يوليو  1هـ، 27/6/1429، 10808العدد 

 24احلرار:مجع َحرَّة،سبقت ص/ (3)
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تلك اللحظة، وماله ال يكون كالمه كذلك وأرض  فـيثورته 

برها وحبرها، ولذا ختلو  فـيآيسلندا ال ختلو من أثر بركاني 

 آيسلندا من خطوط السكك احلديدية.

 روبا:صحراء أو

يسلندا باللغة آل فـيالذهن من االسم احَلْرإىل  يتبادرالذي 

ه فـياالجنليزية أنها مغطاة بالثلوج، نري أن صيفها الذي زرناها 

خيتلف عن ذلك، فأرضها صحراء مغطاة باحلجارة الربكانية 

اجلزيرة اجلزيرة العربية نري أن حرار  السوداء اليت تشبه حرار

ة، ويكسو هشأرض آيسلندا ذات تربة  و العربية ذات صخور صلبة

هول، وتغطيها سال فـيفة فـيالصيف خضرة خ فـيحرار آيسلندا 

الشتاء، و ال ترى الثلوج صيفًا إال على قمم اجلبال، ولذا  فـيالثلوج 

 فإن بعض اآليسلنديني يصف آيسلندا بأنها صحراء أوروبا.

 ثلوج آيسلندا:

سبق الكالم عنها، آيسلندا األنهار اجلليدية اليت  فـي

             وتغطي أرضها الثلوج شتاًء، ويقال إن الذي مّساها آيسلندا

أرض الثلج( هو أحد املستوطنني األوائل وامسه إريك األمحر، حني )

املياه الساحلية، وقال لنا مرشدنا  فـيأدهشه منظر اجلليد 
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                جزيرةالسياحي: إن أريك األمحر ترك آيسلندا و أحبر إىل 

م، وأنه أطلق على آيسلندا هذا االسم تزهيدًا 982سنة  (جرين الند)

أنه الشتاء، و فـييكسوها  ها بأنها بالد ثلج وخباصة أن الثلجفـي

هو الذي مسى )جرين الند( بهذا االسم أي األرض اخلضراء ترنبيًا 

 اهلجرة إليها. فـي

 ليل سرمدي ونهار طويل:

معتدل، وإن كان يبدو باردًا لغري الصيف  فـيجو آيسلندا 

ه الثلوج اجلزيرة:جباهلا فـيأهلها، الذين اعتادوا على شتاء تغطي 

درجة مئوية عام  25ها فـي، و أعلى درجة حرارة سجلت وسهوهلا

درجة مئوية، وقد  30 ثالثينيات القرن املاضي فـيم، و2004

 9 و 5شهر يونيو وقت وجودنا بني  فـيتراوحت درجة احلرارة 

درجات مئوية إال أن اجلو بشكل عام كان مرحيًا، والنهار طويل 

الشمس الساعة الثانية عشرة  فـيساعة حيث ختت 21جدا فهو 

مشس وتبدو الساعة الثالثة صباحًا ولذا توصف آيسلندا بأنها أرض 

اإلضاءة بل يبقى  فـي، وإذا اختفت الشمس ال ختتنصف الليل

د الغروب أو ما قبل ْيَعلشفق عندنا ُبالفضاء مضيئًا مبا يشبه وقت ا
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ساعة تقريبًا  24فآيسلندا مضيئة  ،شروق الشمس بعد طلوع الفجر

 خالل شهر يونيو.

ظالم  فـيوينقلب الوضع شتاًء حيث يصبح الليل طوياًل 

ة آيسلندا بني ليل سرمدي نشهر ديسمرب، وهكذا فَس فـيدامس 

نهار  ساعة 700يادة ونهار طويل، وقيل لنا: إن آيسلندا تتمتع بز

 موازنة بإيطاليا ذات املوقع املعتدل.

 الزراعة:

                  % من االنتاج القومي،1,9آيسلندا  فـيون الزراعة تّك

%، 1املنخفضات وال تزيد األرض الصاحلة للزراعة عن  فـيو تنتشر 

أتي تناوهلم يواألننام لصوفها وحلومها وجلودها،ويربي الفالحون 

 حلوم خرافهم. بلذةالضأن بعد السمك، ويتفاخرون للحم 

هلطول األمطار  ؛ويزرعون األعالف مرتني أو ثالثًا كل عام

ولطول ساعات إشراق الشمس الساطعة صيفًا، واستفادوا  ،بغزارة

ت احملمية لزراعة اخلضار تدفئة البيو فـيمن املياه احلارة 

ة مغلفة لفافات كروية كبري فـيويلفون األعالف والفواكه،

الشتاء حيث تغطي الثلوج  فـيحيوانات لبالبالستيك لتكون نذاء ل

 األرض.
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لربية شاهدنا هذه اللفافات الضخمة على ارحلتنا  فـيو

امتداد الطريق، وقد مزح معنا املرشد السياحي ذو الروح املرحة 

ر يلعب بها العمالقة لعبة اجلولف، قبل أن خيربنا بأنها َوبأن تلك  ك 

اآليسلندية لتأمني الغذاء الشتوي للحيوانات وإاّل نفقت  ةالطريق

 شتاء حيث ال نطاء نباتي.

 اخليول اآليسلندية:

ج ـنا أن أسالف اآليسلنديني من الفايكنـقدم 

احلرص أوربا شديدي  فـيني( كانوا أثناء حروبهم فـاينسكند)اإل

 فـياخليول منتشرة  ارأين وقد على االستيالء على اخليول،

لى الطرق حتذر منها وهناك لوحات إرشادية مرورية عندا،آيسل

أخربنا و عندنا عندما يكتب منطقة مرور إبل،كما هو احلال 

آلن وأن استخدامها األفًا،  180ي أنه يوجد منهامرشدنا السياح

وفهمنا من املرشد يقتصر على الرياضة،وهي صغرية احلجم، 

ديون إن مما مييز السياحي أنهم يصدرون حلومها، ويقول اآليسلن

مجااًل  هافـيومل أر تستطيع الوقوف على ِرْجل واحدة،  هلم أنهاوخي

كهبية اخليول العربية  كجمال اخليول العربية األصيلة وال هيبًة

 علو أجسامها وتناسقها.كو
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 و الزواحف: املفرتسة احليوانات 

أخربنا املرشد السياحي أن آيسلندا ختلو من الزواحف 

مترح أننامها  ولذا ملفرتسة، فهي ختلو من الذئابواحليوانات ا

وال مكان للمثل العربي)إمنا يأكل الذئب من الغنم  حيث شاءت

جزيرة  مع ثلة كرام ، وقد قيل لنا مثل ذلك عندما زرتالقاصية(

ل على أن تلك م( مما يد2008هـ)1429ُسوق ْطرى احلضرمية عام 

ومل أالحظ آيسلنديًا تصل إىل تلك اجلزر،  املؤذية مل يواناتاحل

يصطحب كلبًا، ويبدو أنه ليس لديهم عناية األوربيني بالكالب 

                ليها من قذارة، ولعلي أستطيع القول إن العناية باخلفـيعلى ما 

 نونْعال تنسق مع العناية بالكالب، وقد قال لي أوربي مرة ملاذا ُت

بالكالب، وشبة  أنتم مال؟ فقلت: كما تعنونباجلُِ أنتم العرب

 الشيء منجذب إليه.

                  ويوجد بها ما يزيد عن ،آيسلندا أرانب فـيوال توجد 

آالف نزال كما أخربنا املرشد السياحي، وشعب يعنى باخليل  5

 الذوق. فـيه رقي فـيوالغزال 
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 اسم العائلة و الزوجة:

ت هو يذكر املعلوماو ـــ لنا املرشد السياحي شرحهمما 

أنه ال يوجد لآليسلنديني اسم عائلة بل للفرد اسم -ت له نَّما َعكل

              أول واسم ثاني ويربط اسم الشخص ذكرًا أو أثنى باسم أبيه،

يوجد اسم قبيلة، ولذا فإن  ال وال يوجد اسم عائلة، وبالتأكيد

اآليسلنديني ينادون بعضهم باالسم األول خبالف األوربيني الذي 

فإن وألنه ال يوجد اسم عائلة  ،العائلين بعضهم باالسم خياطبو

املرأة ال تغري امسها بعد الزواج فتنتسب لعائلة زوجها كما هو 

با، وهذا تكريم للمرأة وعدم سلب لشخصيتها وأور فـيالشائع 

 ي، وهأو بالزواج بعدهلزواج أو بالطالق حبيث يتبدل امسها با

 اسم عائلي. وجودعود لعدم حممدة لآليسلنديني وإن كان السبب ي

بعد  استقرتاألخرية  األمساءوأخربنا املرشد السياحي أن  

    املستقبل، فـيعائلية  أمساءم وقد يؤدي ذلك إىل ظهور 1925عام 

على االسم األول إىل  االعتمادبسبب  األمساءو أدى كثرة تكرار 

مر فإن دليل اهلاتف، ومهما يكن األ فـيو عنوانه  تدوين مهنة الفرد

يكون ظاًل للغالب املهيمنة ثقافته  وال الشعب الذي يعتز بشخصيته

 .االنتماء فـيأصالة  فذلك يدل على ،يستحق التقدير ؛على العامل

www.alraddadi.me



ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ

www.alraddadi.me

63 

 

ذكر هنا أن معظم الشبان والشابات على أن مما ُي 

ت سقف واحد مع أهل الفتى أو الفتاة املخطوبني يعيشون معًا حت

ألثناء رمبا تلك ا فـيملال لبناء منزل وسنوات طويلة حتى يدخروا ا

% من األوالد البكر يولدون 60وأكثر من ينجبون االبن البكر 

 .(1)قبل عقد الزواج الشرعي

 اللغة اآليسلندية:

أمسائهم، فقد متيزوا أيضا  فـيوكما متيز اآليسلندون 

تسمى اآليسلندية، ة فـييناسكندإلغتهم، فهم يتحدثون لغة  فـي

وقد حافظوا سالفهم الذين قدموا من النرويج،ألصلية ألوهي اللغة ا

                 عليها حفاظًا شديدًا بالرنم مما مّر بهم من حكم أجنيب،

وهم ال يتكلمون إال بها وال يقرؤون إال بها، وال يدرسون إال بها، 

ويقرؤون أشعار أسالفهم القدمية وقصصهم بيسر وسهولة، 

ذلك األلفاظ الشائعة  فـيجديد مبا  ووضعوا ألفاظًا لكل خمرتع

مثل التلفزيون والكمبيوتر، وأثناء وجودنا جاءوا مبرتجم يرتجم من 

ليم بلغتهم وتعلم اللغات لغتهم إىل العربية، ويفرقون بني التع

بتعلم مخس لغات  املرحلة الثانوية فـي لزم الطالبُياألخرى، و

                                                 
 3/506ذلك املوسوعة العربية العاملية  فـيانظر  (1)
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               جنليزية و األملانيةأجنبية وهي نالبًا الدمناركية والسويدية واإل

لغته وثقافته و ما وجدت شعبًا يتعز بانتمائه ألرضهث، وحيالفرنسيةو

وميد اجلسور للثقافات األخرى فهو شعب أصيل االنتماء، يصنع 

آيسلندا بالرنم  فـياملعجزات لبالده و تنميته و رخائه وهذا حاصل 

 من قلة عددهم.

 صيد السمك:

يسلندا على صيد األمساك الذي يشكل يعتمد اقتصاد آ  

% من األيدي العاملة،وتعتمد 8ه فـي% من الصادرات، ويعمل 60

البالد اعتمادًا كبريًا على مبيعاتها من األمساك ومنتجاتها، وقامت 

 فـيو ،األمساكصيد  فـيها صناعة تعليب األمساك، ومهروا فـي

ولديهم  كم،16الصيد، وقد يبلغ طول حبل الصيد  قواربصناعة 

خالفات مع  فـيالسواحل ودخلوا بسبب الصيد  حلراسةقوة حراسة 

استغالل الثروة السمكية  فـيجريانهم، فشعب آيسلندا ذو متيز 

 وارد اقتصادية للبالد.م فـي

 التعليم:

تعنى آيسلندا بالتعليم من سن السابعة حتى اخلامسة عشرة 

النائية ينتقل املناطق  فـيوتؤمن احلافالت لألماكن القروية، و
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املدرسون من مزرعة إىل مزرعة مقيمني بضعة أسابيع ليعلموا 

من االبتدائية إىل  هاألطفال، ويوجد لديهم التعليم بكل مراحل

وال يوجد م موفر لكل مواطن و مقيم جمانًا، اجلامعة، والتعلي

 التعليم للجميع دون فـريلديهم مدارس خاصة ألنه جيب عندهم تو

 لنا.متييز كما قيل 

 الدين:

ية اللوثرية، تالديانة الرمسية للدولة هي الديانة الربوتستان

ي إىل الكاثوليكية وبها يدين معظم الشعب، ومنهم من ينتم

وجد بها حوالي ألف مسلم أنلبهم من جنسيات عربية الرومانية، وي

ك فـيريكيا فـيوإسالمية وقليل من اآليسلنديني الذين أسلموا، و

ه مسجد، فـييسمى مركزها مركز النور ومجعية إسالمية و

وهو من أسرة التميمي  (سلمان التميمي)ة رجل امسه عيويرأس اجلم

سنة وهو الذي توىل  36صباه إىل البالد قبل  فـياملقدسية، قدم 

املناسبات الرمسية من اللغة اآليسلندية إىل العربية  فـيالرتمجة لنا 

كلمة  سالرئي لشيخاى قوبالعكس، وقد زرنا مسجد النور، وأل

ركزت على االلتقاء بني الوطنية والدين وأنه ال تعارض بينهما، 

 هم من فتاوى.ديأوقات الصالة فأقرهم على ما ل فـيواستفتوه 
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 :(1).صحيت هي العجبآيسلندا.

و براكني نهار طويل،و تلك هي آيسلندا: ليل دامس، 

تصاد على ثائرة، وينابيع حارة، وأنهار جليدية جامدة، و أمساك 

% من 1أراضيها الزراعية احمليط، نسبة  فـيمسافات بعيدة 

سبب الزالزل والرباكني، بوال توجد بها سكك حديدية مساحتها،

لفافات كبرية  فـيتغطي أراضها الثلوج شتاء،ويلف أهلها األعالف 

صحراء إنها ، إن قلت شتاء مغلفة بالبالستيك لتغذية حيواناتهم

، وإن قلت إنها أرض بيضاء فذلك صحيحبركانية سوداء صيفًا 

، نهارها طويل حينًا، وليلها يغطيها الثلج شتاء فذلك صحيح

سرمدي حينًا آخر، حياتها حياة قاسية، ومع ذلك فليس ذلك هو 

عامًا تعيش على اإلعانات  30العجب بل العجب أنها كانت قبل 

ها  ، ناجتدخل الفرد فـي العامل فـيوصارت اآلن أننى خامس دولة 

دوالر أمريكي، والناتج القومي للفرد  مليارات 9القومي اإلمجالي 

رت الطاقة من املياه الساخنة، وسّخ دتدوالر أمريكي، ولَّ 30,657

مل تستلم لقسوة وتوليد الطاقة لتدخل البيوت دفئًا، فـيقسوة الطبيعة 

                                                 
صحراء عنوان األول "آيسلندا جريدة " عكاظ"، وكان  فـيكان هذا عنوان أحد مقالني نشرتهما  (1)

م( 14/6/2008هـ )11/7/1429م( و 7/6/2008هـ )4/7/1429 فـيوبركان ونهار طويل" وقد نشر 

 هما موجز ملا فصل قي الصفحات السابقة.فـيو
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على صيد األمساك وتربية  لتضاريس، ومل يقتصر أهلهااملناخ وا

بل أخضعوا الطبيعة  واخليول وما ينتج  عنها من صناعاتاخلراف 

 ،القاسية خلدمة اإلنسان فولدوا الطاقة من املياه الساخنة احملرقة

دفئًا من زمهرير الشتاء،  نأنابيب لكل بيت لتكو فـيومدوها 

وأقاموا هلا احملطات الضخمة، واخرتقت أنابيبها املتعرجة املسافات 

توليد الكهرباء على  ، وأقاموا حمطاتمتحدية الزالزل والرباكني

توليد الطاقة وتصدير  فـيضفاف األنهار، وافتخروا بأن لديهم خربة 

معلوماتها، وبنوا بيوتهم باخلرسانة املسلحة املقاومة للزالزل بعد أن 

لكل مواطن  فروا التعليمو كانت تبنى باألعشاب واألخشاب، و

 دوا بلغتهم للوطنية لغًةقيم جمانًا على أفضل املستويات، واعتمو

 لتعليم، وأولعوا بتارخيهم وآدبهم، وفرقوا بني لغة وطنية هي انتماءل

آخر هو إجادة  إيصال املعلومة إىل الطالب، وموضوٍع فـيوذات قدرة 

مل يسمحوا للمفردات الوافدة بغزو لغتهم حتى لو واللغات األخرى، 

اعتدوا وثقافات، و مدوا اجلسور لل ،كانت شائعة، فأوجدوا البديل

مل تزلزهلم وتهم، ها مبا يناسب تربوحبياتهم الربملانية وتارخيها و طور

ة من حوهلم فبقوا قامة وطنية مميزة فـيالزالزل وال الرباكني الثقا

موا الفقر بالعمل على تطوير اإلمكانيات، إنها وماضيًا وحاضرًا، وقا

قر مع قسوة منوذج لدولة صغرية، حمدودة املوارد، خرجت من الف
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املوقع والتضاريس واملناخ، مما يعين إدارة ناجحة، وتلك هي الصحة 

 لإلنسان واألوطان، ورحم اهلل شاعرنا العربي القديم:

 تعجبني من سقمي                    صحيت هي العجب

 عجائب آيسلندا كثرية نري أن أعجبها خروجها من الفقر

 .(1)سنة 30إىل الغنى خالل 

 

 

 

                                                 
مع بداية األزمة املالية العاملية اليت ضربت الواليات اولت وسائل اإلعالم )بعد كتابة هذه السطور تد (1)

ندا من أكرب م( أن آيسل2008هـ/ أكتوبر 1429شهر شوال  فـيتدت ذيوهلا لدول العامل موااملتحدة 

 املتأثرين اقتصاديًا بتلك األزمة:

 هي األمور كما شاهدتها ُدَوٌل       من سّره زمن ساءته أزمان

 ع دولة، ومعناها انقالب الزمان.دول: مج
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 لرئيس الدولة  رئيس جملس الشورىلة مقاب

 
 االجتماع مع رئيس الدولة 
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 ي قاعة الربملانـف

 

 
 صورة مجاعية مع رئيس الربملان
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 الشالالت الذهبية

 

 
 الشالالت تتدفق بني صخرتني
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 مياه فوارة صغرية "جيزر صغري"

 

 
 فوهة املياه الفوارة قبل الفوران
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 م فـي السماء59بارتفاع املياه الفوارة "جيزر كبري" 

 

 

 تكررقنوات املياه الفوارة فـي ارتفاع وهبوط م
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 حارة تتبخر دون ارتفاع عاٍلمياه 

 

 
 فوهة بركان ممتلئة باملاء
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 ي موقع الربملان القديمـصخور بركانية ف

 

 
 ي موقع الربملان القديمـالطريق إىل قمة اجلبل ف  
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 صخور بركانية

 

 
 ري فيها املاءشقوق بركانية جي
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 فتعربها السيارات ي الشتاءـحبرية تتجمد ف

 

 
 ي احلقولـف خيول آيسلندية
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 احلارة جتاوره ورود آالسكا هخبار امليا

 

 
 مشس آيسلندا
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 الفهرس

 (5اإلهداء.....................................................................................)

 (6.............................................................................)مقدمة........ 

 (10نبذة تارخيية عن آيسلندا.....................................................) 

 (12شعب الفايكنج )اإلسكندينافـيون(...................................)

 (14عربي...............................................)الفايكنج فـي التاريخ ال

 (21آيسلندا اآلن..........................................................................)

 (22البداية....................................................................................)

 (23ة........................................................................)برنامج الزيار

 (24الوصول..................................................................................)

 (25لقاء رئيس الدولة...................................................................)

 (26مقر اإلقامة............................................................................)

 (27فـي جملس الشيخ الرئيس.....................................................)

 (29حرية فـي وقت الصالة...........................................................)

 (31فـي مقر الربملان.....................................................................)

 (33االجتماع مع اللجنة الصناعية................................................)

 (33نداء وخمالفة مرورية............................................................)

 (34........................)....قاء مع وزير الصناعة................................ل

 (35..........................)...عشاء ضيافة.............................................

 (35.........................)...فـي جنوب آيسلندا.....................................

 (36........................)....مرشد سياحي لطيف.................................

 (37...........................)....ومرتجم مبدع...........................................

 (37........................)....األسطورة اآليسلندية..................................

 (38........................)....بني األسطورة العربية واآليسلندية.............
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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 (40................................).....القصة اآليسلندية...............................

 (42..)................................قصائد اإليدا.........................................

 (43.................).....ولع اآليسلنديني بالتاريخ...................................

 (46......................).....الربملان)األولثُِْنج(..........................................

 (48...........).....................حبرية تعربها السيارات...........................

 (49..............................).....ورود اآلسكا......................................

 (50.................................).....حمطة نداء لذيذ.............................

 (51.............)..........................الشالالت الذهبية واألنهار..............

 (52............................).....املياه الفوارة...........................................

 (54.............).....توليد الطاقة من املياه الساخنة............................

 (55........................).........األنهار اجلليدية.....................................

 (56...........................)......الرباكني...............................................

 (57..........................).............صحراء أوروبا..................................

 (57............................)................ثلوج آيسلندا................................

 (58......................................).......ليل سرمدي ونهار طويل............

 (59......................................).......الزراعة.......................................

 (60......................).................................اخليول اآليسلندية............

 (61.....................).......احليوانات املفرتسة والزواحف....................

 (62........................)......اسم العائلة والزوجة..................................

 (63..........................).................................اللغة اآليسلندية............

 (64...........................).....صيد السمك ..........................................

 (64............................).....التعليم.....................................................

 (65.......................).................................................................الدين

 (66.......................)....آيسلندا..صحتى هي العجب.........................
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ض الردادي
 موقع الدكتور عایــ
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