رحالت

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017
وامل��س��ت��ش��ار ال��ب��ري��ط��ان��ي بيلي
والسيد درويش املقدادي والسيد
يوسف محمد النصر الله كل هذا
وأكثر رآه رايش جديرا بالتسجيل
والتدوين.

للغاية لفراق الطيبة العالية التي
وجدتها في الكويت حقيقة انني
اتشوق للقاء الشيخ فهد ثانية لو
اتيحت لي الفرصة لزيارة الكويت
م��رة اخ��رى ألستمتع بأحاديثه
اللطيفة والشيقة كما امتنى ان
اسكن في دار الضيافة ثانية.
ول���م يفتش م��وظ��ف��و اجل��م��ارك
حقائبنا وأث��ن��اء خ��روج��ن��ا من
الكويت فماذا سنأخذ منها سوى
سلسلة من الذكريات السعيدة
التي تذكرنا بهذا البلد اجلميل
وأهله الطيبني؟

جنة النفط

يبدأ الكاتب بوصف رحلته في
منت الكتاب قائال :قبل أن آتي إلى
الكويت قرأت كثيرا في الصحف
عن أغنى رجل في العالم وعن جنة
النفط وعن سبائك الذهب التي
تباع وتشترى في الشوارع وعن
العسل التركي امل��وج��ود بوفرة
وع��ن من���وذج ل��دول��ة اشتراكية
دون ضرائب أو رسوم جمركية
فأصبحت شغوفا ج��دا للتعرف
على كل هذه األشياء بنفسي.
كان أمير الكويت الشيخ عبدالله
السالم الصباح رجال حذرا جدا
ومفاوضا قديرا فقد قال في أول
خطبه« :أن��ا وص��ي مسؤول عن
ادارة أم���وال ال��ك��وي��ت الطائلة
ال��ت��ي ه��ي م��ل��ك شعبي وس��وف
أحرسها واستخدمها في محلها
الصحيح».
قضيت ليلتي في بيت الضيافة
وفي الصباح أخذت اآللة الكاتبة
ووضعتها على الفراش وطويت
ع��ددا م��ن السجاجيد الصغيرة
وجعلت منها مقعدا لي أما رولف
فقد ذه��ب إل��ى املدينة وحتديدا
إلى مكتب السيد بدر املال لتسلم
رسائله وعندما ع��اد إل��ى البيت
أحضر لي بعض الرسائل.
وبعد أن فرغت من قراءة البرقية
والرسالة ه��دأت وأدرك���ت قيمة
البلد املتحضر حقا كالكويت فاآلن
يستطيع املرء أن يتصل تلغرافيا
من الكويت بكل دول العالم عكس
بعض الدول املجاورة.
ل��م أق��اب��ل ال��ش��ي��خ ف��ه��د السالم
الصباح حتى اآلن لكن سموه
أوع��ز لشخص يدعى ادوارد ان
يرينا املدينة بدأنا جولتنا في
مدينة الكويت سرنا على شارع
ال��ك��ورن��ي��ش ال���واس���ع وم��ررن��ا
ب��امل��ب��ان��ي احل��ك��وم��ي��ة وب��ع��ض
الشوارع الرملية متت تغطيتها
باالسفلت وأغلب الشوارع كانت
ممتلئة ب��ال��ه��راس��ات البخارية
احل���راري���ة وأك�����وام م���ن ال��ق��ار
واحلصى كي تغطى باألسفلت
ك���ان ال��ش��ي��خ ف��ه��د م��س��ؤوال عن
جميع هذه األعمال ألنه كان مدير
دائ��رة األشغال العامة ورئيس
قسم الصحة ومحافظ املدينة
في هذه االثناء واحل��ق يقال فقد
كان الرجل مثقال باألعباء وكنت
تواقا جدا للتعرف اليه توقفنا في
الساحة الكبيرة «ساحة الصفاة»
جتولنا في أرجاء املدينة الحظت
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السيارة ذات املظهر الغريب

• غالف الكتاب الصادر باللغة األملانية

• ماكس رايش مع الشيخ عاكف بن سلطان بن مثقال آل فايز

كان الكويتيون يقتربون من سيارتي ويسألونني عن مواصفاتها

أن الثروة النفطية قد انعكست
على أسواق الكويت وجدت أرقى
السلع والبضائع املستوردة من
ق��ارات العالم اخلمس معروضة
وت���اب���ع ب���أث���م���ان زه���ي���دة من
الروبيات واآلنات الهندية يوجد
كل شيء في احملالت عدا الكحول
حيث مينع متاما بيعه أو شربه
ويعاقب املخالف بحسب تعاليم
اإلسالم باجللد.
األفالم املصرية
وف���ي جولتنا م��ا ب�ين الكويت
القدمية والكويت اجلديدة البالغ
ع��دد سكانها  50أل��ف��ا شاهدنا
مصارف وبنوكا كثيرة تودع فيها
ثروة البالد ولكن ال توجد ادارة
للضرائب وال توجد دور للسينما
لكن األف�لام املصرية تشاهد هنا
ولها أسواق رائجة ألنها مفهومة
لدى الكويتيني.
ومن األشياء اجليدة التي الحظتها
ف��ي الكويت اختفاء املتسولني
الذين يستجدون األم��وال متاما
فلم اسمع ب��أذن��ي صوتا واح��دا
لهؤالء املتسولني ولم أفرح بتوفير
بعض العمالت املعدنية بل فرحت
بتخلصي م��ن االزع���اج املستمر
للشحاذين والذي الزمني في اثناء
زيارتي لسورية والعراق.
وق���د الح��ظ��ت ان���ه ال ي��وج��د في
الكويت سوى قليل من البعوض
وال��ذب��اب ال��ذي ي��راه امل��رء بكثرة

في كل الدول العربية ان مكافحة
ال��ب��ع��وض ال����ذي ي��س��ب��ب حمى
امل�لاري��ا ك��ان��ت ناجحة ج��دا في
ال��س��ن��وات االخ���ي���رة فأضحت
االصابة بهذا امل��رض ن��ادرة جدا
لكن اكثر االمراض انتشارا اآلن هو
مرض السل وقد شاهدت مصحة
للمصابني بأمراض الصدر قرب
املدينة اجلامعية وه��ي ال تزال
حتت االنشاء.
وكانت املدارس من ضمن االماكن
التي حتتم على السيد ادواردز
ان يرينا اي��اه��ا وق��د قمت خالل
العشرين سنة املاضية بزيارة
مئات املدارس في العديد من دول
العالم البعيدة عن اوروبا واميركا
القابعة في قارات العالم االربع
وكان املسؤولون في هذه الدول
يسعون بكل ما اوتوا من قوة إلى
تقليد احلضارة الغربية وكانوا
يطلعونا مبنتهى الفخر على
مدارسهم لكنني كنت اخفي مللي
وضيقي من خطب املديح الكثيرة
التي كانت تلقى على مسامعي بيد
اننا عندما بدأنا زيارتنا للمدارس
الكويتية ال��ت��ي ف��اق��ت اع��داده��ا
توقعاتي تعجبت كثيرا ممن كثرة
االطفال في امل��دارس لكني عرفت
ان الدولة قامت بتشجيع اجلميع
وحتفيزهم على التعليم وعلى
الذهاب إلى املدارس لكن املفاجأة
احلقيقية التي اذهلتني متثلت في
وج��ود م��دارس خاصة بالبنات

• لدى خروجه من الكويت مبسافة  150كلم نحو البصرة

غير اننا لم نتمكن من زيارتها
نظرا للعادات والتقاليد الكويتية.
ل���م ي���ت���ردد ش��ي��خ ال��ك��وي��ت في
استغالل العائدات الكبيرة لثروة
البالد النفطية ملصلحة وطنه فبذل
الغالي والنفيس لتعليم شعبه
القراءة والكتابة ان ما حققه هو
وشقيقه الشيخ فهد في هذه املدة
القصيرة يدعو لالعجاب.
مجلة اليقظة

طلبنا إل��ى ادواردز ان يوصلنا
إلى هيئة حترير مجلة «اليقظة»
وهي املجلة الوحيدة التي تصدر
في الكويت وه��ي مجلة شهرية
تنشر ع��رض��ا ش��ام�لا الوض���اع
البالد وقد اشتمل العدد االخير
منها على موضوعات عدة تخص
احتاد االمارات املطلة على اخلليج
وزي��ارة االمير العراقي الوصي
على ال��ع��رش عبداالله الم��ارات
اخلليج للحصول على دعمها
للعراق كما ن��ش��رت املجلة في
عددها اخبارا تخص بعض الدول
العربية وبعض االخبار احمللية
كحاالت الزواج والوفاة وتأسيس
ال��ش��رك��ات وم��ق��ال��ة ع��ن احلركة
الكشفية في الكويت وصفحة عن
الشخصيات االجنبية التي زارت
الكويت وبعض االعالنات وقصة
قصيرة ومجلة اليقظة هي بحق
بداية الصحافة في الكويت.
م��ن الكويت إل��ى ب��غ��داد طريق

الوداع
ف��ي الطريق إل��ى البصرة اجلو
ح��ار ج��دا وال��ه��واء يلمع ويتألأل
ف��وق ال��رم��ال املتوهجة ومحرك
سيارتي يعاني والطريق ضيقة
ج��دا وال���درب الصحراوي مليء
ب��ال��رم��ال واالح��ج��ار ووع��ر جدا
وموتر لالعصاب ونحن نفهم ان
الكويت تهتم اوال ببناء املدارس
واملستشفيات ثم بعد ذلك يأتي
تعبيد الشوارع.
اخ��ي��را وج���دت دائ����رة كويتية
للجمارك وهي التي بحثت عنها
طويال في اثناء قدومي من اململكة
العربية السعودية وجدتها على
ممر جبلي صخري مرتفع ملسافة
مائة متر تقريبا ف��وق مستوى
سطح البحر لقد جهز امير الكويت
الطرق املؤدية إلى الشمال مبراكز
ودوائ���ر للجمارك ورأي���ت فوق
بوابة مبنى مشيد من االحجار
وال��ص��خ��ور ل��وح��ة عليها رم��ز
الكويت «علمان احمران متقاطعان
كتب عليهما بالعربية الكويت».
حضر الينا موظفو اجل���وازات
وقدموا لنا الشاي ودعونا احدهم
لتناول طعام الغداء معنا فقبل ثم
توقف سائال عما اذا كان اللحم
ال���ذي ق��دم��ن��اه ل��ه حل��م خنزير؟
فأجبته بالنفي فابتسم وأخ��ذ
صحنه وبدأ في تناول طعامه.
مثلت هذه اللحظات وداعا لطيفا
للكويت ووج��دت نفسي حزينا

كانت سيارتي واقفة على شارع
الكورنيش ام��ام بيت الضيافة
طيلة فترة اقامتي بالكويت وقد
عانيت كثيرا بسبب مظهرها
الغريب الذي كان اشبه ببيت يقف
على أرب��ع عجالت وكانت فترة
االستراحة في املنزل تتيح لكثير
من املواطنني الكويتيني الفرصة
ليسألوا عن سيارتي ومواصفاتها
واالط��ل�اع عليها وم��ش��اه��دة ما
فيها ول��م نستطع غلق االب��واب
على انفسنا باالقفال النها غير
موجودة في الكويت فالكويتيون
شعب امني ومخلص وقد ألهبت
سيارتي خيال املهندسني التقنيني
العرب بتصميمها الغريب واثاثها
الفريد من الداخل «خزانة املالبس
امل��ن��ض��دة املكتبة االل���ة الكاتبة
ص��ن��ب��ور امل���اء ح���وض الغسيل
ال��س��ري��ران املطبخ» واستطيع
ان اق��ول انني فقط في الكويت
قمت بفتح س��ي��ارت��ي للراغبني
في مشاهدتها من ال��داخ��ل قرب
االربعني مرة.
وقد اضحت سيارتي في حاجة
إل��ى الصيانة بشكل عاجل بعد
وصولي إلى الكويت عبر االراضي
السعودية فتكرم الشيخ فهد
السالم الصباح مبنحي موافقة
لتصليحها في ورش التصليح
اخلاصة بسيارات سمو االمير
وتسلمت تصريحا باملرور عبر
بوابة املنتزه الكبير ال��ذي يقع
خلف بيت سمو امير الكويت وهو
مجرد بيت متواضع جدا الغنى
رجل في العالم وليس قصرا فخما
وهو الشيء املدهش الذي يحير
العقول فهو رجل متواضع جدا
في معيشته ونظام حياته.
وحقيقة فانني لم اشاهد مثيال
ل��ورش��ة تصليح س��ي��ارات سمو
االمير في كل الدول العربية التي
زرتها فالكويت تستورد احدث
امل��ك��ائ��ن م��ن اجن��ل��ت��را وام��ي��رك��ا
وجتلب افضل املهندسني والعمال
التقنيني فاالمير كان ذكيا وبعيد
النظر وواسع االفق.

• غالف كتاب مركز البحوث ماكس رايش في الكويت

