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إصدارات

كتاب اململكة الدامناركية للدكتورة رحاب �أحمد �صالح:

لوحة تف�صيلية �شاملة عن الدامنارك �أر�ض ًا
وثقافة و�شعب ًا
هذا

املائية وصناعاتها ،وهناك التاريخ
القديم لهذا الشعب الذي تحدر
من أصول الفايكنغ الذين حكموا
ذات يوم أغلب سواحل بحر الشامل
حتى وصلوا ،كام تقول ،إىل شواطئ
أمريكا قبل أن يكتشفها كريستوف
كولومبس.

الكتاب الشامل واملوسوعي،
يعترب من أهم الكتب التي
صدرت باللغة العربية عن
الدامنارك .وبحجمه الضخم 667
صفحة من القطع الكبري .ويذكر أن
الكتاب طبع يف سورية عام 2008
وعىل نفقة الكاتبة الخاصة ،استطاع
أن يقدم رؤية بانورامية موثقة يف
كل مناحي هذا البلد الصغري ،الكبري
بحضارته وثقافته وفنونه وصناعاته،
حيث كان وليد جهد للمؤلفة امتد ما
يقارب العرش سنوات.
دمجت فيه الوثيقة بالتجربة
الشخصية باملعلومة التي حصلت
عليها من عرشات الكتب واملراجع
وبلغات عديدة كاإلنكليزية والفرنسية
والدامناركية والعربية .وهو من هذا
الباب يهم مختلف الرشائح ،األجنبي
الذي قدم تواً إىل الدامنارك سواء
سائحاً أو الجئاً ميكنه تتبع الخطوات
األوىل يف معرفة اللغة وعادات
الشعب وأهم معامله السياحية،
والقارئ العريب املتطلع إىل مقاربة
أهم املناطق الجميلة والغابات
والرتاث الشعبي واملتاحف واملحالت
املهتمة بالصناعات اليدوية والتحف،
ثم اإلطالل عىل بلد من أغنى وأهم
البلدان اإلسكندنافية.

وهي يف هذا املرسد توضح املراحل
التي مر بها الشعب الدامناريك من
جهة تطور اململكة وأهم امللوك الذين
حكموها والحروب التي خاضوها
وعالقتهم بجريانهم من الروس
والسويديني والفنلنديني والربيطانيني
والرنويجيني.
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كام يهم كافة الدبلوماسيني العرب
املوجودين يف السفارات ،إلنه يرشح
طبيعة النظام السيايس وآلية عمل
الربملان ومؤسسة اململكة منذ نشوئها
وحتى الوقت الحارض ،ويلقي الضوء
عىل اقتصاد الدامنارك من زواياه
كافة ،املرصفية والصناعية والزراعية،
وطريقة سك العملة وتطور الكرون
يف منظومة السوق العاملية.
والكتاب يهم الدامناركيني الدارسني
للغة العربية كونه يقودهم إىل
ترجمة ما يعرفونه إىل العربية ،مقدماً
لهم بذلك كل ما يرغبون يف إخباره
للفرد اآلخر عن بلدهم بتسمياته
ومصطلحاته العربية السليمة ،املقربة
من تفكري الشخص العادي ،كونه أيضاً
يقدم أسهل الطرق لتعلم العربية.
ومام زاد الكتاب متعة قيام املؤلفة
بتطريز كتابها بحكايات من تجربتها
الحياتية يف هذا البلد ،وقد عاشت فيه
بعمق ما يقرب العقدين من السنني،
وكانت تلك التجارب ذات منحى
سياحي أو عميل أو اجتامعي ،عاشتها
كإمرأة وكفرد ضمن أرسة رشقية
تحاول التواصل مع املحيط الدامناريك.
مل تعتمد املؤلفة عىل منهاج محدد
يف عرض تفاصيل هذا البلد ،فجاءت
الفصول تعني كل يشء ،وكل ما
ال يخطر عىل البال أحياناً ،فهناك
خريطة الدامنارك الجغرافية وجزرها
ومدنها وأوابدها وغاباتها وتياراتها

غالف الكتاب

وحني تغادر املؤلفة التاريخ تعود
إىل الوقت الحارض لتزود القارئ
واملهتم بالشأن الدامناريك معلومات
عن كتّابها وفنانيها ومفكريها
املعروفني كهانس كريستيان أندرسن
وسورن كريكورد وپري كريكبي وسواهم
ممن رفعوا ثقافة الشعب وفنه إىل
مصافات عاملية ال ميكن تجاهلها.
ولكون املؤلفة مهتمة بالشأن
اإلجتامعي أيضاً أفسحت مجاالً واسعاً
لألرسة الدامناركية منذ نشأتها عرب
القرون حتى وصولها إىل ما هي عليه،
والعالقة بني الزوجة والزوج وطريقة
تربية األبناء وهمومها وكيفية عيشها
اليومي وأهم األطعمة التي يحفل بها
املطبخ الدامناريك ،كام زودت القارئ
بنمط العيش داخل البيوت وتقاليد
االحتفاالت يف الزواج واألعياد واألفراح
العامة والخاصة ،والعالقة بني الشاب
والفتاة ،وقارنت بني هذه التقاليد
وتقاليد األرسة العربية ،وحاولت ايجاد
املشرتكات الحضارية بني الثقافتني،
وكلها أمل يف ايجاد أرضيات مشرتكة
تجعل التواصل بني املغرتبني العرب
والدامناركيني سه ًال ،ألن هذا التواصل
يغني الطرفني ،ويجنب الدامنارك
التوترات اإلثنية والدينية والحضارية
غري املرغوب فيها.
وألن الدامنارك تتكون من جزر،
أهمها شيالند وفون وشبه جزيرة
يوالند ،رشحت املؤلفة خصائص كل
جزيرة عىل حدة ،وما تتمتع به من
أهمية عىل صعيد الكنائس واملدن
التاريخية والزراعات ،واملناخ واملرافئ
التي تستقبل السفن وتودعها إىل
العامل الخارجي ،وكذلك الجزر
البعيدة كجزيرة بونهومل الواقعة إىل
رشق الدامنارك ،وجزر الفريي وجزيرة
غرينالند العمالقة ،حيث أوضحت
عالقة هذه الجزر بالبلد األم وطريقة
متثيلهم السيايس ،وأوردت قصصاً
شخصية عن زيارتها لجزيرة بونهومل
واستقبالها من قبل عائلة دامناركية
تقطن هناك ،فأتحفت القارئ
مبعلومات عن خزف بونهومل وجوها
ومنط األبنية الذي احتفظ بطابعه

التاريخي حتى هذه اللحظة .وهي
من خالل كل رحالتها واحتكاكها
باملجتمع الدامناريك املتعدد التقاليد
والخلفيات كانت تطرح نفسها
كفلسطينية عربية تقيم يف هذا البلد
الذي تحبه ،وكأنها بذلك تعطي منوذج
الفرد املغرتب الذي يتلمس طريقه
نحو اإلندماج والتواصل مع ثقافة
ظلت لقرون غريبة عليه.
وال تنىس تتبع أول احتكاك جرى
بني العرب وبالد الدان مع الرحالة
املسلم املشهور إبن فضالن ،الذي
كتب وصفاً ظل يغري بالقراءة حتى
اليوم ،مبا فيه من خياالت وأساطري
وخرافات .يف ذات الوقت الذي وثقت
فيه تأثري ثقافة الفايكنغ عىل مدن
الرشق وأفريقيا يف تواصل بعيد حدث
يف العصور الوسطى.
وبسبب األزمة التي فجرتها الرسوم
الدامناركية بني الدامنارك والعامل
العريب واإلسالمي تستعرض الكاتبة
تلك األزمة ودور اإلعالم الدامناريك يف
تسعري األزمة أو إخامدها ،وما حدث
يف نادي القلم حني انقسم املثقفون
بني معارض لتلك الرسوم ومؤيد لها
من باب الحرية الشخصية التي يتمتع
بها الكتاب والفنانون .كل ذلك عىل
خلفية الواقع اإلعالمي والثقايف الحر
املكفول دستورياً ،األمر الذي أحدث
اإللتباس لدى العرب واملسلمني
فخلطوا بني السياسة الحكومية
والحريات الصحافية ،فاملعروف أنه
حتى رئيس الوزراء ال يستطيع منع
الفنانني والكتاب من التعبري عن
رؤاهم وأفكارهم ،وقد كان هذا الباب
مدخ ًال لرشح آلية عمل الصحافة يف
الدامنارك وعالقتها بالساسة واألحزاب
عموماً.

الخرب
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