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رحالت

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

زارها في العام  1952وكتب عن حياة الناس
وأسلوب تعاملهم مع اآلخرين

الرحالة النمساوي رايش
يتغنى بالكويت:

نوارة
وردة ّ

• الشيخ عبدالله السالم الصباح في افتتاح ميناء األحمدي

اقتربت من سور الكويت فاستوقفني أحد الحراس وطلب مني الدخول من البوابة

• الرحالة مع املهندس ألياس كتانة

ص��در في العاصمة النمساوية
فينا العام  1953كتاب للرحالة
النمساوي ماكس راي��ش Max
 Reischب��ع��ن��وان «بالسيارة
إل��ى الكويت  -رحلة إل��ى ال��دول
العربية» وهو من الكتب النادرة
القيمة عن الرحالة النمساوي
ملنطقة ال��ش��رق األوس����ط بعد
احلرب العاملية الثانية.
ي��ح��ت��وي ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ص��ور
تاريخية ن��ادرة جدا للمرحومني
الشيخ عبد الله السالم الصباح
وال��ش��ي��خ فهد ال��س��ال��م الصباح
واألمير الوصي عبد االله والزعيم
اللبناني الشيشكلي وصور أخرى
ع��ن نهضة الكويت العمرانية
واحلضارية والبدء ببناء جامعة
الكويت واألح��ي��اء التابعة لها
وغيرها من املشاريع العمرانية
وافتتاح ميناء األحمدي برعاية
املرحوم الشيخ عبد الله السالم
الصباح.
يتحدث الرحالة بالتفاصيل عن
التطور العمراني واحل��ض��اري
ال����ذي ح���دث ب��ال��ك��وي��ت بحيث
أصبحت دولة لها وزنها ودورها
الفعال في املجتمع ال��دول��ي .لذا
اقترح على وزارة االعالم الكويتية
أو م��رك��ز ال��دراس��ات والبحوث
الكويتية أن يترجموا هذ الكتاب
على األقل القسم اخلاص بتاريخ
الكويت ونشأته وب��ن��اء ميناء
األحمدي واجلامعة واملستشفيات
وامل��ع��اه��د العلمية وغيرها من
املشاريع العمرانية.
يقول ماكس رايش :وهكذا بدأت
الرحلة على ظهر سفينة اسبيريا

 Esperiaمن ميناء جنوا بتاريخ
 23فبراير عام  1952حيث شحنا
سيارة البعثة مع حقائبنا الكثيرة
على ظهر ه��ذه الباخرة القريبة
من مقصورتنا .وباركت سيارتنا
ومنحتها اس��م ش��رف عربيا بـ
«صديقي» التي قطعت مسافة
عشرة آالف كيلومترا في رحلتنا
إلى الدول العربية .وكانت سلطنة
«كما يذكر» كويت هي أبعد هدف
لهذه الرحلة.
ك��ان��ت األوض������اع ال��س��ي��اس��ي��ة
مضطربة في املنطقة حيث أزيح
ملك مصر وحتى في لبنان الهادئ
انتفض ث��واره وأرغموا الرئيس
الشيشكلي على م��غ��ادرة البالد
في غضون  24ساعة .وفي ايران
ألقى الدكتور مصدق قنبلة زمنية
الزع����اج ال����دول ال��ع��رب��ي��ة .ك��ان
الدكتور وطبيب األسنان ومصور
الرحلة رول��ف هكرDr. Rolf
 Heckerمن مدينة ايرالجنن
رفيقي طيلة ه��ذه ال��رح��ل��ة إلى
البلدان العربية.
وق��ب��ل ظهر  28فبراير وصلنا
الساحل اللبناني .ورست سفینتنا
على ميناء بیروت وأول شخصية
استقبلتنا كان مدير نادي سيارات
لبنان .ثم أنهينا معاملة سيارتنا
«صديقي» من اجلمارك وذهبنا
إل��ى فندق س��ان ج��ورج Hotel
 Saint Georgالذي حصلنا على
اسمه وعنوانه من النادي الدولي
للسيارات .
بدأت رحلة ماكس رايش الفعلية
من األردن وحتدث عن املعامالت
السلبية التي واجهها في فندق

فيالدلفيا قبيل أن يحصل على
الفيزتني السعودية والعراقية
قائال:
«وج���ب علينا االن��ت��ظ��ار لفترة
طويلة .ك��ان مزاجنا ق��د وصل
على نقطة الصفر عندما طلب
منا مدير الفندق فيالدلفيا أن
نخلي ونسلم مفاتيح الغرفة ألن
سيدة اميركية مليونيرة وابنتها
تريدان احل��ج في القدس وبيت
حلم» .ثم يقول« :من الغريب أن
يعتبر كل أميركي مليونيرا في
الشرق األوس��ط».و بدأنا نحضر
انتقالنا من فندق فيالدلفيا إلى
فندق عمان رمبا يكون هذا الفندق
أفضل من فيالدلفيا .ويقول سألت
مدير فندق فيالدلفيا عما اذا كانت
فعال السيدة األميركية وابنتها
ستصالن الليلة إل��ى الفندق أو
رمبا هناك امكانية أخرى تساعدنا
على البقاء في هذا الفندق .وفي
أث��ن��اء حديثنا رن الهاتف هرع
مدير الفندق إل��ى املقصورة أو
الكابينة رقم واحد ورفع سماعة
الهاتف ثم التفت الي قائال تعال
ه��ذا ال��ن��داء ل��ك .سمعت صوت
صديقي الياس كتانة وأخبرني
أن ج��وازات السفر جاهزة وقلت
له سنأتي إلى مكتبك اآلن.
تأشيرة دخول

ف��رح ال��ف��روش��ي واح��م��ر وجهه
ثم جاء ألياس حامال اجلوازين
بيديه وقال اآلن وصال بالطائرة.
وقد رتب ذلك ألفرد كتانة Alfred
 Kettanahاحلصول على فيزا
سعودية مل��دة سبعة أي��ام يحق

ملاكس أن يسوق سيارته على
ط��ول أنابيب النفط التاب الين
 TAP-Lineباجتاه الكويت.
واآلن بقت «الفيزا» العراقية يجب
احل��ص��ول عليها ألن���ي خططت
العودة من الكويت مارا بالعراق
وس��وري��ا .ان اس��م كتانة صنع
املعجزة بالنسبة لنا ألن كتانة
كان صديق القنصل العراقي في
عمان الذي كان يسكن أيضا في
فندق فالدلفيا .حدث بيني وبني
القنصل العراقي عندما كنت في
فندق فالدلفيا نقاش حاد اختلفنا
في وجهات النظر وكل واحد منا
أصر على صحة رأيه.
قلت للصديق الياس أرج��وك أن
تأتي معنا إلى القنصل العراقي
ليمنحنا تأشيرة الدخول الفيزا
إل��ى ال��ع��راق .وفعال ذهبنا نحن
الثالثة وفوجئ القنصل ملا رآني.
وش��اه��دت ب��أن عالمات الغضب
واالنفعال كانت بادية على محياه
عندما رآني .لكن الصديق الياس
قدمنا بلطف اليه بأني مهندس
من��س��اوي وص��دي��ق��ي ال��دك��ت��ور
األمل���ان���ي م���ن أص���دق���اء ال��ع��رب
وال��ع��راق .ومدحنا كثيرا أم��ام
القنصل العراقي .ثم وجه القنصل
العراقي الينا أسئلة كأنه يحقق
معنا هل أنتما شيوعيان؟ وهل
خدمتما على اجلبهة الروسية ضد
األملان؟ وهل كنتما بعد عام 1945
في املنطقة الشرقية األملانية؟
فأجبنا بال .اقتنع القنصل العراقي
بأقوالنا بأنا لسنا شيوعيان ولم
نخدم في اجلانب الروسي ولم
نعش في املنطقة الشرقية.

