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السياحة يف قالوا ماذا

اْألَْرِض﴾. ِيف ﴿َفِسيُحوا

كريم قرآن

ف��وائ��د خ��م��س األس��ف��ار ف��ف��ي وس��اف��ر
م��اج��د وص��ح��ب��ة وآداب وع��ل��م م��ع��ي��ش��ة واك��ت��س��اب ه��م ت��ف��رج

مشهور بيت

… اآلخرين بالد يزور أن قبل بالده عن شيئًا يعرف أن الرجل عىل يجب
شاندي ترسرتام

رحاله. فيشد العاقل الرجل أما وجهه، عىل الجاهل يهيم
مشهور مثال
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جهًال. أشد بعدها يصري الجاهل ولكن كثريًا، الرحالت من العاقل يستنري
مشهور مثال

الفرد يجدها التي والحرية اإلحساس، وحرية التفكري، حرية يف الرحلة روح إن
رقيب. عليه يكون أن دون يفعله يشء كل يف

هازليت

املرء يتخيل أن من فبدًال بالواقع، التخيالت ُمقارنة يف هي الرحالت فائدة إن
حقيقتها. عىل يلمسها األشياء

جونسون صمويل

هناك. ليجده وطنه إىل يعود ثم يطلبه، ا عمَّ باحثًا األرض يف الرجل يرضب
مور جورج

دينية كانت سواء األحقاد ِحدَّة من ف تخفِّ أن يجب كان الخارج يف السياحة إن
التغلُّب بقصد سافر قد الناس من كم ولكن الناس، عقول وتُحرِّر سياسية، أم

مشاعره! يُناقض ما كل عىل
فريبنكس شارلس

العلم إىل االلتفات يف وقته أمىض قد فإميل بحال، السفر هذا عىل ندمت ما
التاريخ علم يف مجاميع إليها ناقًال اآلن بالده إىل يعود فهو مسائله، يف واإلمعان
رأى، بما الكثرية االنفعال رضوب منها: له؛ خري هو ما حامًال بل الطبيعي،
ال التي والحياة االختبار مدرسة يف طبعه تربَّي وقد وعى، ملا الذكر وصنوف

غريها. الرجال يربي
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السياحة يف قالوا ماذا

أن امُلراهقني من سنِّه يف هم من جميع أُلزم أن القول بهذا أعني ال إني
لو أنهم هو عنه أحيد ال الذي رأيي ولكن ابتعاده، بقدر أوطانهم عن يبتعدوا
لغنموا الكتب؛ يف يروه أن قبل الكون يف الكون ورأوا أصدافهم من قليًال خرجوا

بالبال. يخطر مما أكثر ذلك من

إسكريوس ألفونس
عرش» التاسع القرن «إميل يف
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مقدمة

القارة ربوع يف بها ُقمُت التي الجوالت تلك حياتي يف قته حقَّ ما أعظم من أن أعتقد
كثريًا تعلَّمُت فلقد — روسيا باستثناء — دولها جميع زيارة من تمكنت حتى األوروبية

املدرسة. من أكثر منها أفدت أنني شك ال األسفار، هذه يف كثريًا ودرست
الجديرة األماكن أو الُكربى امُلُدن أو بالعواصم أَُمرَّ بأن أسفاري يف أقنع أكن لم إنني
نفسها، الحياة داخل إىل أتغلغل بأن أهتم كنت وإنما أزورها، التي الدولة يف بالزيارة
يف رأيه وأسأله إليه وأتحدث الشارع برجل وأتعرف وعاداتهم، الناس طباع وأدرس
إليهم فأتحدث الرسميني الرجال بعض ذلك بعد أُقابل كنُت ما وكثريًا املسائل، ُمختلف

املسائل. نفس يف جديد من
بعد إال الدول من بدولة أحل ال كنت أنني أسفاري يف يُساعدني كان ما أعظم ومن
ما بني أُقارن أن بها أحل أن بعد يل يطيُب وكان الكثري، اليشء عنها قرأُت قد أكون أن
عىل يل ُمساعٍد خري القراءات هذه وكانت بأذني! أسمعه أو بعيني أراه ما وبني قرأت

االستمتاع. حدود أقىص إىل بالرحلة االستمتاع
املختلفة للدول الدراسات هذه يَُضمُّ كتاب إىل حاجة يف العربية املكتبة وجدت وقد
وشيئًا يزورها التي الدولة عن شيئًا فيعرُف السفر، أثناء أو السفر قبل السائح ليقرأه
من دولة كل يف بالزيارة الجديرة األماكن الدراسات هذه إىل أضم أن ورأيت أهلها، عن

منها. يُشرتى أن يمكن ما وخري أوروبا، دول
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قبًال، كان مما أسهل بالخارج االتصال وأصبح السفر، قيود زالت وقد بنا، وجدير
ونتدبر نقرأ أن نُسافر، أن قبل بنا، ويجدر بل كربى، عناية ونوليها باألسفار نهتم أن

ومتعة. نفع من نرجو ما ورائه من وننال السفر من نفيد أن يمكن حتى ونقارن

جربان فرج
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متهيد

إنسان لكل ميسور السفر

عىل يقدر ال غالية ُمتعة السفر أنَّ يعتقدون القطر خارج إىل يُسافروا لم ممن كثريين إنَّ
األفكار عىل سائًدا الخاطئ االعتقاد هذا ظلَّ وقد الناس، من األثرياء غري أعبائها ِل تََحمُّ
الخارج إىل السفر وبني الُوسطى الطبقة أفراد بني حائًال وقف حتى الزمن من طويلة ُمدَّة

حقيقته. عىل العالم وُرؤية
السفر أنَّ لتعرف وهناك هنا ائحني بالسَّ وتختلط واحدة، مرَّة تُسافر أن يكفي ولكن
األرض يف مكان أي إىل تسافر أن وسعك يف وأن شخص، كل ُمتناول يف القطر خارج إىل
نفقات عىل عالوة بلدك يف امُلعتادة نفقاتك من أكثر تتكبَّد أن ُدون واألمصار األقطار لرتى

طبًعا. السفر
الثانية، العاملية الحرب بعد االجتماعية، الطبقات ر تطوُّ من العالم يف يحدث ما إنَّ
من اإلمكان قدر واإلقالل الوسطى، للطبقة صة امُلخصَّ الفنادق انتشار أثره من كان

«باالس». اسم عليها يُطلقون التي الفاخرة امُلمتازة الفنادق
كل أنَّ شك وال أيًضا، املطاعم َعمَّ بل فقط، الفنادق عىل االتجاه هذا يقترص ولم
جميع وتوفري الوسطى، الطَّبقة أفراد من السائحني اجتذاب يف الرغبة بدافع حدث هذا
ُمختلف يف السياحة عن املسئولني أنَّ ذلك األسفار، عىل لتشجيعهم الرضورية الوسائل
مائة من فائدة وأجزل نفًعا أعظم الوسطى الطبقة من سائح خمسمائة أن عرفوا البلدان

ثري. سائح
الفنادق يف اإلقامة نفقات خفض لرضورة الدعوة انترشت أن هذا أثر من وكان
تعرف أن يجب به تحل بلد كل ويف فيها، النزول الحال ملتوسطي يمكن بحيث الُكربى
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طاقتك حدود يف تُنفق أن أيًضا وسعك ويف ِشئت، إذا كثريًا تُنفق أن وسعك يف أنَّ ًما ُمقدَّ
آخر، يشء أي ال «العلم» هو األول هدفك يكون وأن ُمعتدًال تكون أن برشط وميزانيتك،
بعض من نفقة أقل األوروبية املصايف من كثري يف اإلقامة إنَّ قلت إذا أُبالغ ال إنَّني بل

املرصية. املصايف
الليايل سهر أو «العبث» معناه الخارج إىل السفر أنَّ إنسان يُفكِّر أن السخف ومن
الرخيصة املتع من هذه فكل الليلية، واألندية اللهو ودور املراقص عىل والرتدد الحمراء،

السفر. عناء نفسه يُكلِّف أن دون بلده يف املرء بها يحظى أن يمكن التي
أوروبا ربوع بني يتنقلون وهم واألمريكيني األوروبيني السائحني جموع رأيت ولو
السبعني، سن تعدوا أو بلغوا الذين والرجال النساء ومنهم وآثارها، ومعاهدها ومتاحفها
والسينمائية، الفوتوغرافية الصور ويلتقطون امُلالحظات يدوِّنُون وهم جميًعا رأيتهم ولو
ما لعرفت هذا كل رأيت لو النرشات، ويقرءون ويناقشونهم، األدالء رشح إىل ويصغون

الحقيقة! السياحة هي
الشجاعة من يشء إىل إال — املال جانب إىل — منك يحتاج ال الخارج إىل فر والسَّ

الجديدة! اآلفاق لك تنكشف ولكي علًما، تزداد لكي فأْقِدْم الترصف، وحسن

دروس

مطار يف أو الشمال، أقىص يف «ستكهلم» إىل تصل عندما نظرك عليه يقع ما أول إنَّ
اإلنجليزية: باللغة كبرية بأحرف عليها ُكِتَب كبرية الفتة «كوبنهاجن»

… الدانيمرك يف بك مرحبًا أو السويد يف بك مرحبًا

يقرأ وهو ور الرسُّ من بفيٍض ليشعر مرة ألول البالد هذه يزور الذي األجنبي وإنَّ
إنما البالد هذه وأنَّ بشخصه، للرتحيب يًصا خصِّ ُكِتبَت أنها إليه ويُخيَُّل العبارة، هذه

به! ترحب وهي وتُقبِّله لتُعانقه ذراعيها تفتح
الجمرك من خروجك قبل تمرُّ هولندا، يف أمسرتدام من القريب سخيبهول، مطار ويف

سيدي؟ يا الفنادق أحد يف مكانًا حجزت هل ورقة: أدب يف يسألك لطيف بموظف
مديره: وسأل الفندق بذلك أمامه، تليفونية بآلة الحال يف اتَّصل بنعم، أجبته فإذا

نمرتها؟ وما … باسم غرفة حجزتم هل
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تمهيد

ورقة عىل نمرتها لك وكتب جديد، من لك ابتسم الحجرة، حجز من استوثق فإذا
سيدي؟ يا هولندا يف اإلقامة طيب لك أتمنَّى لك: يقول وهو إليك وسلَّمها أمامه صغرية

يتَّصل وأخذ األمر، عليك عرض له، ذكرته الَّذي الفندق يف حجرة لك يجد لم وإذا
التي والحجرة به تنزل الذي الفندق لك يُعنيِّ أن بعد إال يرتكك ال بحيث األخرى بالفنادق

تدفعه. الذي واألجر لك صت ُخصِّ

من أكثر الواحد العام يف يُسافر وقد عام، كل أوروبا إىل يُسافر الكتاب هذا ُمؤلف إنَّ
أحيانًا يمرُّ وهو املختلفة، للدول التابعة الجمارك بعرشات وترحاله حلِّه يف يمرُّ وهو مرَّة،
أو جالس وهو الجمارك مندوب به يمرُّ وقد املواني، بجمارك وأحيانًا املطارات، بجمارك

الحديدية. السكة قطار يف نائم
تكاد ال األدب، جمُّ رجٌل — أوروبا يف املسافر يعرفه كما — الجمارك مندوب إنَّ
لكل بالتحية رأسه عن قبعته يرفع أو رأسه، إىل يده يرفع وهو فمه، تُفاِرق االبتسامة

يُصادفه. أجنبيٍّ
يف اشتبه أو أمره يف اشتبه إذا إال اللهم حقائبه بفتح أوروبا يف أجنبي يُطاَلب وقلَّما

مواطنيه. من ُمواطن أمر
أظنُّ عليه: والتأشري سفري جواز فحص بعد يسألني، الجمارك موظف كان ما كثريًا

الشخصية؟ حاجياتك غري تضمُّ ال حقائبك أنَّ سيدي، يا
لك؟ أفتحها أن تحب هل نعم! جيبي: من مفاتيحي أُخِرُج وأنا فأجيبه

لك. شكًرا ال! يقول: وهو رأسه الرجل ويهز
بالده. يف بي بًا ُمرحِّ يُصافحني، أن بعد ينرصف ثم

عربة يف نائًما ووجدني الجمرك أو البوليس مندوب وجاء بالليل، الحدود اجتزنا وإذا
ما أول كان استيقظت فإذا خفيًفا، نقًرا الباب عىل ينقر أن عىل يحرص كان فإنَّه النوم،

أزعجناك. إذا عفًوا … سيدي يا الخري مساء به: يبتدرني
معدودات. دقائق وتفتيشهم مرورهم يستغرق يكاد وال

حيال الوطني واجبه تماًما ليقدِّر أوروبي بلٍد أي يف الجمرك أو البوليس مندوب إنَّ
الفكرة نوع يتوقف ترصفه عىل وأنَّ األجنبي، هذا أمام بالده يُمثِّل أنَّه ويعرف األجنبي
العقلية، هذه مثل ملوظفينا يكون فمتى البالد، هذه عن األجنبي عقل يف تنطبع التي األوىل

األخرى؟ الدول يف أمثالهم يُفكِّر كما يفكِّرون ومتى
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تسافر أن قبل

والتأشريات السفر جواز (1)

أن املهم فمن (الباسبور) السفر جواز هو تُسافر أن قبل به تُعنى أن يجب ما أهم إن
فلهذا مرص، إىل عودتك بعد إال تنتهي ال مدَّة إىل التجديد يكون أن ويحسن ًدا، مجدَّ يكون

أجنبية. دولة بدخول لك يسمح VISA تأشري عىل الحصول أردت لو أهمية
وبدون زيارتها، تودُّ التي الدول جميع أسماء السفر جواز عىل ل تُسجِّ أن يجب كما
(الفيزات) السفر تأشريات عىل الحصول تستطيع ال الجواز عىل الدول هذه أسماء تذكر أن

زيارتها. تودُّ التي الدول ُقنصليات من
تزورها. أن تنوي التي الدول تأشريات جميع عىل مرص من تحصل أن ويحسن
عىل الحصول أنَّ معناه ولكن الخارج، من تأشري عىل الحصول استحالة هذا معنى وليس

لك. أسهل مرص من التأشري
إليها تعود ثم أخرى، دولة إىل تغادرها ثمَّ الدول، من دولة تزور أن تنوي كنت وإذا
«الفيزا» عن تختلف وهي واحدة، رحلة من ألكثر «فيزا» تطلب أن فيجب أخرى؛ مرة
تزورها التي الدولة يف بقضائها لك يُسمح التي املدة جيًدا تالحظ أن يجب كما العادية،
تاريخ من املدة هذه احتساب تطلب أن دائًما ويحسن «الفيزا»، نفس يف عادة تسجل وهي
دولة إىل طريقك يف دولة تخرتق أن عليك وكان برٍّا، تُسافر كنت وإذا الدولة، إىل دخولك

(فيزاترانسيت). مرور تأشري تطلب أن فيجب أخرى؛
ال كنت إذا ة وخاصَّ الجو، بطريق تُساِفُر كنت إذا مطلوبًا ليس املرور تأشري ولكن
التي الجهة إىل وصولها قبل الطائرة بها تقف قد التي البالد يف املطار تُغادر أن تنوي

تقصدها.
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النقود (2)

عن يزيد ال املال من مبلًغا الخارج إىل ل يُحوِّ بأن ُمسافٍر لكلِّ املرصية الحكومة تسمح
كان إذا املبلغ هذا ويُضاعف واحًدا، شهًرا يقيض أن ينوي كان إذا مرصي جنيه ١٥٠
معك تحمل أن يمكنك ل امُلحوَّ املبلغ عىل وعالوة شهرين، القطر خارج يقيض أن ينوي
أثناء أو الوصول عند منها لإلنفاق األجنبية بالعملة يُعادلها ما أو مرصيٍّا جنيًها ٢٠

الطريق.
طريق أولها ُمختلفة: بُطُرٍق الخارج إىل بها لك املسموح النقود تُرسل أن ويمكنك
تتسلم أن يمكنك التي والبالد لك، ل املحوَّ واملبلغ اسمك، فيه ُل يُسجَّ الذي االعتماد خطاب
عىل تحصل أن السهل ومن الخطاب، عىل ل امُلسجَّ املبلغ حدود يف املال من تريد ما فيها
جميع يف امُلختلفة الفروع ذات «كوك» ُمؤسسة من أو املصارف بعض من الخطاب هذا

تقريبًا. العالم بلدان
تحتاج قد التي املبالغ ُمختلف لك يُرسل أن تُعامله الذي للمرصف كذلك ويمكن
جواز نفس عىل لُها ويُسجِّ لك، يُعيِّنُها مصارف عىل تزورها التي البلدان ُمختلف يف إليها
تتسلم أن تقصدها التي الجهة إىل وصولك عند ذلك بعد السهل ومن تحمله، الذي السفر

سفرك. جواز إبراز بعد مبالغ من تريده ما املعني البنك من
مكان، أي يف استعمالها إمكان مزاياها ومن ائحني» السَّ «شيكات طريقة كذلك وهناك
وذلك لها، املوضوعة والرشوط القواعد يُخالف ال ذلك دام ما وقت أي يف رصفها وإمكان
أسماء شيك كل ظهر عىل ويسجل له، تُحرِّرها من أمام الثاني بإمضائك توقيعها بعد

بها. يرصف أن يُمكن التي البالد
الجنيه، فئة منها: ُمختلفة؛ فئات من السائحني شيكات عىل تحصل أن إمكانك ويف
معك بقي وإذا املال، إىل احتجت كلما تشاء ما قدر منها تُنفق أن ولك والعرشة، والخمسة،
اشرتيت التي للجهة تردها أن السهل فمن الخارج، من عودتك بعد يكات الشِّ هذه بعض

منها.

نادرة عمالت (3)

العمالت إال اللهم أوروبا يف دولة أية لزيارة الالزم بسهولة، املال عىل تحصل أن وسعك يف
«البلجيكي». والفرنك «السويرسي»، والفرنك «األمريكي»، الدوالر وهي النادرة،
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تسافر أن قبل

عملتها تدفع قد أنَّك معناه ولكن ُمستحيلة، الدول هذه زيارة أنَّ هذا معنى وليس
بني تقريبًا الفرق، محا قد الجنيه سعر تخفيض كان وإن الرسمي، الثمن من أعىل ثمنًا

الرسمي. غري والسعر العمالت هذه لبعض الرسمي السعر

حقائبك (4)

تجد لن أوروبي بلد أي يف أنك — مرة ألول تُسافر كنت إذا — ذهنك يف يقوم أن يجب
أو امليناء إىل وصلت ما إذا — مرص يف تراه الذي — الني الحمَّ من الكبري الجيش هذا
حمل يف نفسك عىل االعتماد إىل األحيان أكثر يف ستضطر ولذلك الحديدية، السكة محطة
تقريبًا والرجال النساء جميع ستجد السيارة، أو القطار أو امليناء من نزولك عند حقائبك

السفر. عند بنفسهم حقائبهم يحملون أوروبا يف
معه يحمل وأال ممكنة، كمية أقل إىل حوائجه يف يخترص أن امُلسافر عىل يجب ولهذا
وزن َخفَّ وكلما بنفسه، يحملها أن يرهقه ال بحيث الحقائب من ممكن عدد أقل إال

برحلته. السائح استمتع الحقائب، عدد وقلَّ الحقيبة،
وهو الطائرات، يف السفر عند يُستعمل الذي النوع هو الحقائب من نوع وأحسن

وزنه. ة بخفَّ يمتاز
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السويد (1)

السويد. شمال يف الغابات

من يتكون الذي الشمال ذلك الشمال؛ من إلينا يصل النور إنَّ قال: من يكذب لم
عدد ويبلغ والنرويج. السويد هي اسكنديناوه: جزيرة وشبه اسكنديناوه؛ جزيرة شبه



أوروبا إىل معي تعاَل

اململكتني من كل يف السكان لُغة تختلف وال النرويج، سكان عدد ضعف السويد سكان
وأخالقهم. وعاداتهم السكان صناعات ما حدٍّ إىل تتشابه كما بسيًطا، اختالًفا إال

أهل من كانوا سواء الشمال سكان من عداهم من عىل يتميَّزون السويد ُسكَّان ولكن
يعتربون فإنهم الطبيعي، الزهو من بيشء يتميزون إنهم الدانيمرك، أهل من أو النرويج
السكان. تعداد يف منهم وأكثر ثروة، منهم أعظم داموا ما الشمال سكان أرقى أنفسهم

أن إىل اسكنديناوه جزيرة شبه يف الحاكمة هي كانت السويد أنَّ الزهو مصدر ولعلَّ
النرويج. عنها انفصلت

ُمتبلِّد اإلحساس، جامد شعب مع يتعامل أنه وهلة ألول السويد يزور من يظنُّ وقد
رفيًعا أدبًا وراءه يُخفي الزَّائف املظهر هذا أنَّ الواقع ولكن النَّزعة، أرستقراطي العاطفة،
العالم. يف أدبًا الشعوب أكثر إنهم السويديني: عن يقولون الُكتَّاب من كثريًا جعل الذي هو
يف ما وأرفع بأسمى اإليمان شديد شعب — أدبه جانب إىل — السويدي والشعب
يمنحك حتى املعتاد من أطول وقتًا منهم الفرد يستغرق وقد وخري، فضيلة من اإلنسان

القرب. إال ُعَراها يفصم ال العمر، صداقة فهي إيَّاك، منحها إذا ولكنه صداقته،

رفيع أدب (1-1)

باآلداب كهم تمسُّ إىل أدَّى الذي هو املعيشة يف مستواهم وارتفاع السكان ُرقي أنَّ والواقع
بعض يف تحفظهم ورغم وهلة، ألول عليهم تبدو التي األرستقراطية هذه رغم العالية

األحيان.
أنت تبدأه لم وإن بالتحية يده يرفع حتى ما مكاٍن عن سويديٍّا تسأل تكاد ال وأنت

واالحرتامات. التحيات من يكثر خدمتك، عىل ُمتهافتًا ذلك بعد وتراه بالتحية،
األجانب، دهشة تُثري درجة إىل واالحرتامات التحيات هذه يف أحيانًا ليُبالغون وإنهم
األنخاب. رشب ويَتَبَادلُون الطعام أو الرشاب مائدة إىل يجلسون عندما بسهولة ذلك وتشهد
إىل وينظر يرفعه ثمَّ بكأسه، كل ويُمسك والكئوس، األقداح ِبملءِ الرشاب يبدأ
أن وبعد فمه، إىل الكأس يرفع أن قبل رقيقة تحية يف لآلخر رأسه كل ويحني اآلخرين،
منهم كل فيحني أخرى، تحية الجميع يتبادل املائدة عىل لوضعه ويستعد رشفة، يتناول

ذلك. بعد املائدة عىل كأسه ويضع مبتسًما لآلخر رأسه
جديد! من املائدة عىل بوضعها هموا وكلما الكئوس، رفعوا ُكلَّما هذا ويتكرَّر
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أمني عميل شعب (2-1)

يصمد حساس، نشيط عميل شعب السويد يف يعيش الرفيع، األدب هذا جانب وإىل
تميزت لقد حتى حد، أبعد إىل أتقنه عمًال منهم الواحد أدَّى وإذا للعمل، ونساؤه رجاله
يؤدِّي فقد األخرى، الدول مصنوعات عن ثمنها ارتفع وإن الحسن، بالنوع مصنوعاتهم
ألنه وذلك اآلخر؛ العامل يه يُؤدِّ الذي الوقت ضعف يف عمله منه يُطلب ما منهم العامل

عمله. يُتقن حتى متمهًال يعمل أن يحب
لها! حد ال التي املطلقة األمانة األمانة، هو الشعب هذا أفراد به يتميز ما أهم ولكن
قلبيٍّا. ترحيبًا باألجانب وترحيبهم للناس حبهم من الرغم عىل عليهم يغلب الحياء أنَّ كما
يُرسفون وقد الروحية، باملرشوبات — الحياء هذا من للتخلص — يستعينون وقد
القيود أشدَّ عليها تفرض أن إال السويدية الحكومة يسع لم ولذلك استعمالها، يف قليًال

الجرائم. ارتكاب عىل مساعًدا عامًال باعتبارها
«الرنجة» أرساب تركت ملا إنه قيل: لقد حتى فقرية املايضدولة يف السويد كانت ولقد
وذلك روسيا؛ عىل الحرب إعالن إىل السويد أهل اضطر األسباب من لسبب البلطيق بحر
نزح وقد حياتهم، يف «الرنجة» عىل يعتمدون كانوا فقد جوًعا، باملوت مهددين كانوا ألنهم
وراء سعيًا أمريكا إىل عرش التاسع القرن من الثاني النصف يف السويد فالحي من كثري

العمل.
بفضل الكربى الدول بني مكانها احتلَّت أن لبثت ما الفقرية الدولة هذه ولكن
القسم تُغطِّي التي والغابات الخام الحديد مناجم فإنَّ كثريًا، منه غنمت الذي التصنيع
دولة ُقُه تُحقِّ لم ما االجتماعي اإلصالح عالم يف ق تُحقِّ أن من السويد مكَّنت كله الشمايل
العالم يف رفيع مستوى يُعترب وهو فيها، املعيشة ُمستوى ينخفض أن دون وذلك أخرى،

أجمع.

الحياة مستوى ارتفاع (3-1)

الدخل وارتفاع العمال، أجور ارتفاع البالد هذه يف الحياة مستوى ارتفاع مظاهر ومن
ارتفاعها يف سبب أهم وكان كذلك، الرضائب نسبة ارتفاع ذلك قابل وقد الفردي،

للحرب. الدفاعية االستعدادات
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البالد تلك يف يعيش العامل أنَّ تُدرُك حتى العمال منازل من منزًال تزور أن ويكفي
له تهيِّئُ فالدولة وكرامته، بإنسانيته يشعر إنسان أي حياة عن تختلف ال كريمة حياة
وغاًزا كهربائية، ثالجة املنزل ذلك يف له تضع كما الكهربائية، التدفئة وسائل املنزل يف
والبارد. الساخن املاء يده ُمتناول ويف املالبس، لغسل كهربائية وآلة الطَّهي، يف يستعمله

العمال. من عامل أي يقطنه الذي العادي املسكن هو هذا
جهاز يُوجد آخر بمعنى (أو للراديو جهاًزا يملكون السويد يف الناس من أربعة كل

أشخاص). أربعة لكل للراديو واحد
أشخاص. ستة لكل واحد تليفوني جهاز ويوجد

واحدة. سيارة يملكون شخًصا ٢٩ وكل
بعيد يحتفلون وهم التقاليد، عىل يُحافظون قوم السويد أهل فإنَّ الرُّقي، هذا ورغم
من الناس فريحل كبريًا، احتفاًال الليل منتصف يف الشمس ترشق حني الصيف منتصف
امُلختلفة املزركشة املطرزة الوطنية املالبس — ونساء رجاًال — ويرتدون الريف إىل املدن
باقات فيه وعلقت والزهور، بالخرضة ُكيس طويًال خشبيٍّا عموًدا املحتفلون ويقيم األلوان،
الخشبي، العمود هذا يتوسطها حلقات يف الوطنية األغاني وينشدون يرقصون وهم الورد،
وإذا الوقت، ذلك يف هناك ليل ال إذ النهار؛ طول باألحرى أو الليل، طول الرقص ويستمر
ُمعتقداتهم ومن الحفلة، تلك يف نوم فال الليل، عىل مقصوًرا — نعرفه كما — النَّوم كان

حسنًا. حظٍّا يُصادف لن فإنه االحتفال، ذلك يف االشرتاك عىل النوم ل يفضِّ من أنَّ
إىل االنتقال أو الريف إىل السفر من ظروفهم تُمكِّنهم ال الذين املدن ُسكَّان وحتى
وتعطيل املتاجر، بإغالق نفسها املدن يف به يحتفلون العيد بهذا لالحتفال الضواحي
امليالد عيد بليلة احتفالهم عن روعة الصيف منتصف بليلة احتفالهم يقل وال األعمال،
صالة يف يشرتكوا لكي — الليل منتصف يف — البحريات عرب بالقوارب فيها ينتقلون التي
وال بجوارها، أقيمت ة خاصَّ منازل يف أو الكنيسة يف الليل بقية يقضوا أن عىل امليالد

الصباح. يف إال منازلهم إىل يعودون
التي الهادئة الحياة تلك الشمال بالد يف الحضارة مظاهر من مظهر أهم ولعلَّ
املزدحمة الشوارع حتى صخب، وال فيها ضجيج ال حياة فهي هناك، الناس يعيشها
كل ألنَّ وذلك األخرى؛ املنبهات أو النفري صوت فيها تسمع ال بالسيارات واملمتلئة بالحركة
كذلك غريه، يسبق أن يُحاول أن ُدون طريقه يف يسري وهو اه، يتعدَّ وال َحدَّه يعرف سائق
بذلك. لهم ُسِمَح إذا إال الطريق يعربوا أن يُحاولون ال أقدامهم عىل يسريون الذين امُلشاة
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إىل مساءً  ١٠ :١٠ الساعة من مفتوحة التصوير آلة عدسة (استمرت الليل منتصف شمس
صباًحا). الواحدة منتصف

أما السينما، ودور واملالهي املسارح إال الليلية الحياة أنواع من هناك يعرفون وال
الحياة استقرار أسباب من ذلك ولعلَّ بالدهم، يف شائعة غري فإنَّها األخرى، اللهو دور

بالدهم. يف العائلية

الخمر ضد حرب (4-1)

إىل قلَّتها وترجع قليلة، الخمور فإنَّ السويد، بالد يف أنواعه بكافة الطعام وفرة وبقدر
واستهالكها. رشائها وعىل استريادها عىل الدولة فرضتها التي القيود
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كل استهالك َد ُحدِّ فقد الخمر، هو بالبطاقات السويد يف يُباع الذي الوحيد واليشء
طريق عن إال امُلقرَِّر من أكثر عىل الحصول يمكن ال بحيث الخمر، من أرسة وكل فرد

حال. كلِّ عىل رائجة ليست وهي السوداء، السوق
املطاعم من مطعم أي يف الخمر عىل يحصل أن يمكنه ال الطريق عابر أو البالد وزائر
طلب حقهم من يكون حتى الطعام طلب إىل البعض يعمد وقد طعاًما، لنفسه طلب إذا إال
مقدور يف ليس ولكن وحده، الرشاب ويتناولون هو، كما الطعام يرتكون وهم الرشاب،

ذلك. يفعل أن شخص كل
خالل يف السويد، يف الروحية املرشوبات استهالك هبط أن ُكلِّه ذلك أثر من كان وقد

النصف. من أقل إىل قرن ربع

اإلجرام سبب (5-1)

الشعواء الحرب هذه شنِّ إىل السويد يف باملسئولني حدا الذي السبب عن املرء يتساءل وقد
الخمر؟ عىل

الجرائم ارتكاب يف األول السبب أنَّ هناك الرسمية اإلحصاءات من ثبت إنه فنقول:
الخمر. هو

قضت السويد حكومة إنَّ هناك: االجتماعية الشئون وزارة موظفي كبار أحد يل قال
ل تتكفَّ االجتماعية املؤسسات أنَّ كما وجود، لها يعد فلم سنوات، عرش منذ البطالة عىل
إصابته بسبب أو سنه كرب بسبب عمله عن تعطل إذا طعاًما يجد ال سويدي أي بمساعدة

جوًعا. أحدهم يموت أال هذا ومعنى العاهات؛ من بعاهة
الحصول يف الرغبة أو الخمر، تأثري إال الجريمة الرتكاب سبب من ذلك بعد يبق لم

الخمر. رشاء إلمكان املال من مزيد عىل
باالطالع ذلك من التثبُّت ويمكن بعيد، حدٍّ إىل الجريمة مكافحة يف السويد نجحت وقد
تَمَّ ما آخر وهي ١٩٤٧ عام إحصائية عىل اطََّلعَت ولو السجون، مصلحة إحصائيات عىل
عىل العام ذلك يف يزد لم القتل وُمحاولة العمد، القتل جرائم عدد أنَّ منها لظهر إعداده

جرائم! ثالثة
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أشخاص، سبعة موت إىل أفىض رضب جريمة ارتكابهم بسبب املسجونني عدد وبلغ
ألنهم املسجونني وعدد أشخاص، ستة خطأ القتل جريمة ارتكاب بسبب املسجونني وعدد

أشخاص! أربعة — األشكال من بشكٍل — لغريهم املوت سبَّبوا
من الضئيلة النسبة هذه يف السويد تُنافس العالم يف أخرى دولة تُوجد ال أنه شكَّ ال

سكانها. عدد إىل بالقياس القتل، جريمة ة وخاصَّ الجرائم،
دخلوا من عدد فإنَّ ذلك ومع نسمة، ماليني سبعة نحو يبلغ السويد سكان وعدد

شخٍص. ٢٢٠٠ عىل يزد لم (١٩٤٧ عام إلحصاء (طبًقا سجونها
عىل يزيد ُسكانها عدد فإنَّ — العالم بالد أرقى من األخرى وهي — سويرسا ا أمَّ
آالف أربعة نحو العام نفس يف ُسجونها ت ضمَّ فقد ذلك ومع ونصف، ماليني أربعة

شخص.
فقط تعود ال إنها الجرائم: من الصغرية النسبة هذه تعليل يف السويديون ويقول
ولكنها — األمية عىل قضت قد األخرى هي سويرسا فإنَّ واألمية؛ الجهالة عىل القضاء إىل
وُمحاربة معينة، طبقة عىل استهالكها وقرص بيعها، وتحديد الخمر، تحريم إىل تعود

يقولون! ما صدق عىل تشهد واألرقام الوسائل، بكافة انتشارها

الجريمة أعداء (6-1)

الهادئة الراقية املتعلمة البالد هذه يف الجرائم عن الحديث معرض يف ونحن الطريف، ومن
اإلحصائيات. إليها تُشري أخرى غريبة ظاهرة نذكر أن

املدن ويف «ستوكهلم» العاصمة يف تُرتكب الجرائم من نسبة أكرب أنَّ عىل تدلُّ إنها
تكاد حتى تندر وأنها الفالحني، طبقة بني تقلُّ اإلجرام نسبة أنَّ وعىل األخرى! الكبرية

والغرب! الرشق يف األسماك صيادي طبقة بني تنعدم
لهم همَّ ال وادعون، ا جدٍّ أمناء — السكان أفقر عادة وهم — األسماك صيَّادي إنَّ
ويتلوهم الجريمة، طريق يعرفون ال فإنهم ولذلك واجبهم؛ وأداء قوتهم تحصيل إال

الفالحون!
ناع الصُّ طبقة من فإنهم — السجون تضمهم ممن — الجرائم مرتكبي ُمعظم أما

املهرة. غري
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الطيبة الحياة (7-1)

أوَّلها عوامل عدَّة عىل يقوم السويد يف الناس يعيشها التي الطيبة الحياة هذه وأساس
باقتناء ترصح فال الحكومة، عليها وتُحافظ الناس عليها يحرص التي الطبيعية الثروة

املساحة. الكبرية امللكيات
وبفضل التصنيع بفضل تمكنوا فقد أوروبا»، «أمريكان اسم السويد أهل عىل ويطلق
وميلهم واالقتصاد، للتنظيم وحبهم الفنية، والدقائق الهندسية للعلوم أذهانهم تفتق
إىل بها والوصول البالد موارد استغالل من تمكَّنُوا عملهم، من الحاسمة النتائج إلحراز

الدولية. والتجارة الصناعة عالم يف بلغته الذي الرفيع املستوى
يف السويديون بها ينعم التي الطيبة الحياة يف السبب هو وحده هذا كان هل ولكن

بالدهم؟
وأحسن العالج وسائل أحدث وانتشار الطب تقدم سبب هو وحده هذا هل

بالدهم؟ يف املستشفيات
وسائل وأحدث لديهم؟ االجتماعي للتأمني نظام أعظم وجود سبب هو هذا هل
الراحة؟ وسائل كل فيها تتوفر للعمال بيوت وأرقى العامالت؟ واألمهات باألطفال العناية
هذا أسباب من ُمتتابعة عاًما ١٤٠ مُلدَّة السويد به تمتعت الذي الم السَّ يكون قد
يف حتى واحدة، حرب يف تشرتك ولم تشهر لم تقريبًا ونصف قرن خالل فإنها التقدم،
من وامتدت تقريبًا، كلها أوروبا شمل حتى لهيبها اشتعل التي الثانية العاملية الحرب
هذه يف حتى الجنوب، أقىص يف ومالطة صقلية جزيرتي إىل النرويج بالد يف الشمال أقىص

حيادها. عىل تُحافظ كيف السويد عرفت الرضوس الحرب
سبعة عىل يزيدون ال السويد سكان أنَّ أيًضا الطيبة الحياة أسباب من يكون وقد
نفس عىل ُمحافًظا البالد يف يعيش أن العدد هذا لضعف يمكن أنه مع نسمة ماليني
ملا دعاية حملة الحارض الوقت يف البالد تلك يف تقوم ُهنَا ومن الحياة، من العايل املستوى
بها واملقصود A four children family أطفال أربعة من املكوَّنة األرسة عليه يطلقون

البالد. يف النسل يتزايد أن — االسم من يُفهم كما —
واحًدا! منزًال تُصاِدف فال البالد، هذه من الشمالية البقاع يف عدَّة أياًما لتجول إنك
املنوعة، الرُّقي ومظاهر الصناعية، الحضارة بمزايا يتمتع أن هناك لإلنسان أمكن ولذلك
الفالحني وتقاليد الفكر، وراحة الطبعية، الجمال معاني عىل الوقت نفس يف املحافظة مع

الهانئة. والحياة اليدوية وصناعاتهم القديمة،
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اإلنسان يد إليها يمتد لم مناطق يف العجيب والهدوء لها، نهاية ال التي الغابات هذه
املطلق! واألمان الشامل والسالم الصناعة، أو

عىل فهمه يغلق رسٍّ من الطبيعة عليه تنطوي ما يكتشف الزائر يجعل هذا كل إنَّ
الشعراء من الكبري العدد هذا ُهناك بََرَز كيف يُدرك ويجعله آخر، مكان أي يف اإلنسان

واملخرتعني. امني، والرَّسَّ والقصصيني والُكتَّاب

السويد يف ترى ماذا (8-1)

للهندسة رائع مثال فهي البلدية؛ دار تزور أن يجب — العاصمة — «ستكهلم» يف
زيارة تغفل وال الداخل، من امللكي القرص تزور أن أيًضا وسعك ويف العرصية، السويدية
بها وتُقام وجديدة، قديمة من السويدية املساكن أنواع جميع تضم التي «سكانسن»

القومية. األغاني فيها وتلقى الوطني الرقص فيها يُعرض التي الشعبية الحفالت
أو «دارنا» إقليم هو السويد أقاليم أجمل من وغابات بحريات إقليم السويد وسط ويف
و«مورا» «راتفيك» اإلقليم: ذلك يف تزورها أن يمكن التي القرى أجمل ومن «داليكارليا»،

و«تالربي». و«ليكسند»
ليلة به تقيض ُمريًحا قطاًرا تستقل أن فيمكنك القطبي، اإلقليم تزور أن أردت وإذا
أن — هناك وأنت — هل السَّ وِمَن مال، الشَّ أقىص يف لبالند ُمقاطعة إىل تَِصل حتى كاملة

الليل. منتصف يف الشمس لرتى «نارفيك» مدينة تزور
ببحر «جوتالند» جزيرة يف «فيسبي» مدينة إىل الرِّحلة أيًضا الرِّحالت أجمل ومن
— العاصمة من — بالقطار سفر بعد نيناسهمن ميناء من الباخرة وتستقل البلطيق،
التي الجزيرة إىل الصباح يف تصل ثم كاملة، ليلة الباخرة يف وتقيض ساعة، عن يزيد ال
وشواطئها الوسطى، القرون منذ حالها عىل الباقية بمبانيها تتميز وهي فيسبي، عاصمتها

الشواطئ. أفخم من لالستحمام امُلعدَّة
ونه يُسمُّ كما «األرشبيليجو» أو األرخبيل تزور أن استكهلم يف وأنت تغفل أن يجب وال
سكان إليها يَِفُد التي الحجم، املختلفة امُلتناثرة الصغرية الجزر آالف عن عبارة وهو هناك،
وصيادي الفالحني منازل يف بسيطة معيشة فيها ويعيشون الصيف، فصل يف العاصمة
العاصمة، يف مساكنهم عىل عالوة ألنفسهم بها يحتفظون خاصة منازل يف أو األسماك

«أوتيه». جزيرة وأجملها الجزر هذه أشهر ومن
والصيني املنقوش والزجاج املنسوجات السويد: يف تشرتيه أن يُمكن ما أحسن ومن

واملقصات). (السكاكني الحادة واآلالت الخشبية واملصنوعات
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النرويج (2)

الفيورد. يف رحلة

ولكنها واحدة، دولة والدانيمرك السويد مع ن تُكوِّ ١٩٠٥ عام حتى النرويج ظلت
بنفسها، واستقلَّت السنوات، مئات دامت التي الصلة هذه من نفسها حرَّرت العام ذلك يف
يحمل الذي النرويج ملك اليوم هو األمري هذا ليحكمها، دانيمركيٍّا أمريًا لنفسها ت وتخريَّ

السابع». «هوكن لقب
وذلك دماء؛ سفك أو حرب دون باستقاللها فازت النرويج أنَّ بالذكر جدير هو ومما

الحرب. تحب وال السالم، تحب الشمال يف تعيش التي الشعوب هذه ألن
الثانية العاملية الحرب يف — أملانيا أنَّ إال طويًال، عهًدا بالسالم النرويجيون تمتع وقد
النرويج شواطئ ألهمية نظًرا بالدهم، واحتلَّت ١٩٤٠ عام يف استقاللهم عىل اعتدت —
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إىل مكانهم واتَّخذوا الحرب، يف لالشرتاك اضطراًرا فاضطروا االسرتاتيجية، الوجهة من
حكومة ألَّفوا حيث إنجلرتا إىل حكومته ورجال «هوكن» ملكهم وهرب الحلفاء، جانب

حكومتهم. تحررت أن بعد إال يعودوا ولم حرَّة،
مسافات وتتوغل سواحلها وتتعرَّج واملحيط، الجبال بني تمتدُّ ضيِّقة بالد والنرويج
المتدت واحد؛ خطٍّ يف استقامت لو السواحل هذه أن قدر أنَّه درجة إىل اليابس يف طويلة

جنوبًا. د امُلتجمِّ املحيط إىل شماًال امُلتجمد املحيط من
جزيرة ألف ١٥٠ بنحو النرويج سواحل عىل املمتدة الصغرية الجزر عدد قدر وقد

صغرية.
الضيقة الخلجان تلك لوال الشبه، كثرية والنرويج السويد من كل يف البالد وطبيعة
تمتدُّ ضيقة مائية مجاٍر عن عبارة فهي «الفيوردز»، باسم واملعروفة اليابس يف املمتدة
الجهات من كثري يف بها وتُحيط األرض، يف بعيدة مسافات إىل وتتغلغل املحيط، من
الكثيفة الغابات تنمو كما البيضاء، الثلوج قممها تُغطِّي التي االرتفاع الشاهقة الجبال

سفوحها. عىل
ال الجمال رائعة مناظر به تُحيط الفيوردات هذه يف أياًما يسري أن للسائح ويُمكن
العام، طول الجبال هامات تُكلِّل بيضاء ثلوج فمن كله، العالم يف آخر مكان يف لها مثيل
إىل الثلوج، بعض لذوبان نتيجة العالية الجبال أعىل من تنساُب دقيقة مائية مجاٍر إىل
الخرضة، دائمة عالية أشجار إىل الصاخبة، املحيط أمواج تُدركها ال هادئة زرقاء مياه

وهناك. هنا الجبال بأهداب تتعلَّق وُسُحب داكنة، وسماء
نزاع. بال السائحني جنة هي هذه

الحياة مع رصاع (1-2)

الجبال أرايض فإنَّ الطبيعة، مع قاس رصاع عن عبارة مالية الشَّ البالد تلك يف والحياة
يشء. عىل منها يحصل حتى جهده يبذل أن الفالح عىل ويجب الخصب، قليلة

من بلغ ديمقراطيٍّا، ذكيٍّا شعبًا أخرج إذ نتيجته؛ القايس الرصاع لهذا كان وقد
شعب أول وكان امللك»، «جناب عليه يُطلق بأن واكتفى امللك، ألقاب ألغى أن ديمقراطيته

االنتخاب. حق النساء منح العالم يف
حربية بحرية أو قوي بجيش تحتفظ أال النرويج فضلت أن هذا نتيجة من كان كما
معاشات رصف يف الدولة أموال تُنفق أن الخري كل الخري بأنَّ يُؤمنون أهلها فإنَّ قوية،
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والقيام والعوز، الفقر وُمحاربة بالطفولة، العناية ويف التعليم، نرش ويف والعجزة، للشيوخ
النافعة. االجتماعية املرشوعات بُمختلف

األساطيل رابع (2-2)

الدول به تُفاخر تجاريٍّا أسطوًال أقامت فقد قوية، حربية ببحرية النرويج تحتفظ لم وإذا
وكان كله، العالم يف التجارية األساطيل بني الرابع — الحرب قبل — ترتيبه كان األخرى،

األسطول. هذا يف يعملون الذكور السويد سكان من املائة يف ١٧
الطويلة، األعوام ارته بحَّ يقيضمع وهو كله، العالم عرب التجارة ينقل األسطول وهذا
قد أنه حتى نفسها، النرويج شواطئ إىل يعود وقلَّما العالم، ومحيطات بحار يف ُمتجوًال
األسطول هذا يف يعملون الذين البحر رجال أقارب يرى أن ُدون الطويلة األعوام تميض

األسطول. بحارة
تقريبًا، حمولته نصف فقد إذ قاسية؛ برضبة الحرب أثناء األسطول هذا أُصيب وقد
كان ما إىل يعود حني ١٩٥٠ عام يف تعويضها من يتمكن أن يأمل التي الخسارة هذه ومع
األسطول هذا من املايض العام يف النرويج حكومة حصلت فقد هذا مع الحرب، قبل عليه

بالدوالرات. معظمها جنيه مليون ٤٣ عىل البحار يف ل املتجوِّ
هذا سفن تملك التي الرشكات عىل املفروضة الرضائب حصيلة هو املبلغ وهذا

األسطول.

الفيكنجز ساللة (3-2)

رسَّ يستمدون أهلها فإن البحار؛ يف السامية املكانة هذه النرويج تحتل أن عجيبًا وليس
إنجلرتا، غزوا الذين «الفيكنجز» ملوك ساللة فهم الوراثة، بطريق البحار يف نجاحهم

امليالديني. والثامن السابع القرنني يف أمريكا إىل ووصلوا األبيض، البحر يف وتجوَّلوا
من رفيعة درجة بلغوا الذين Norsemen الشمايل الجنس ساللة من و«الفيكنجز»:
هذا آثار تزال وال أوروبا، باقي فيه يسود ر والتأخُّ الجهل ظالم كان وقت يف الحضارة
من حكمهم إبَّان تقدم من بلغوه بما تشهد النرويج عاصمة «أوسلو» متحف يف الشعب

ميالدية. ١٠٥٠ إىل ٧٨٥ عام
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جد يف يعملون فإنهم العظام، بأجدادهم جديرون أنهم ا حقٍّ النرويجيون أثبت وقد
يلهون ثم الكبرية، األساطيل ويبنون عليها، يُحسدون ة ِهمَّ يف البحار ويجوبون وصمت،

وهدوء. سكون يف ويمرحون

الجنربي «يقزقزون» (4-2)

وهم ورجال نساء من املارَّة منظر أوسلو ميناء يف تراها أن يُمكن التي املناظر أظرف ومن
ينرصفون ثم الرصيف، بجانب الواقفة الصغرية القوارب من الجنربي قراطيس يشرتون

باللب! املرصيون يفعل كما تباًعا يلتهمونه ثم قرشه، «الجنربي» عن ينزعون وهم
يصطادون وهم مك، السَّ من اإلفطار، حتى الطعام، وجبات من وجبة تخلو تكاد وال

كبرية. كميات الرنجة ومن الحوت زيت من ويُصدِّرون والرنجة، الحوت

مرشقة). وابتسامة وجمال (صحة الشتاء يف النرويج
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النرويج يف السياسة (5-2)

هامة شمالية ُمقاطعة عىل روسيا استولت وفنلندا روسيا بني نشبت التي الحرب بعد
للنرويج، ُمبارشة جارة أصبحت املقاطعة هذه عىل روسيا وباستيالء «فينمارك» اسمها
هذه من تنقض أن روسيا عىل السهل من فسيكون املستقبل، يف الحرب وقعت وإذا

النرويج. عىل املقاطعة
حاربوهم أن لهم يسبق لم ألنه وذلك الرُّوس؛ يكرهون ال النرويجيني فإنَّ ذلك ومع
الغربية، الدول مع األطلنطي حلف يف االشرتاك إىل الحالة، هذه بإزاء اضطروا، وقد ُمطلًقا،
األخرية الحرب أثناء األملانية للجيوش سمحت ألنها السويد؛ عىل يحقدون يزالون ال وهم

النرويج! الحتالل أراضيها يف باملرور

النرويج؟ يف تزور ماذا (6-2)

تنتقل أن بدَّ فال السويد، عاصمة األنيقة املدينة «ستكهلم» وزرت الشمال، إىل سافرت إذا
النرويج. عاصمة «أوسلو» لزيارة منها

الضاحية كولن» «هوملن تزور أن لك بد فال النرويج، عاصمة «أوسلو» زرت وإذا
إليها تذهب الضاحية وهذه أوسلو»، «فيورد وعىل «أوسلو» عىل ترشف التي الجميلة

ساعة. ثلث من بأكثر العاصمة عن تبعد ال وهي الرتام، بواسطة
الفريدة بتماثيلها املشهورة «فروجنر» حديقة كذلك «أوسلو» يف تزور أن لك بدَّ وال
أن بها ُقِصَد ُمختلفة أوضاع يف واألطفال والنساء للرجال عارية تماثيل وهي نوعها؛ يف

الحياة! استمرار فكرة هي واحدة فكرة عن تُعربِّ
وإذا الفيوردات، زيارة تغفل وال برسعة منها سافر بل طويًال، أوسلو يف تمكث وال
الذهاب يف أسبوًعا تستغرق «برجن» ميناء إىل رحلة يف فليسافر عجل، عىل السائح كان

«هاردانجر». فيورد وهو النرويج فيوردات أجمل خاللها يرى أن ويمكنه واإلياب،
مدينة إىل يُسافر أن يُمكنه شماًال العالم ُمُدن أبعد إىل يذهب أن يُِحبُّ الذي والسائح
هناك الشمس ألن الليل؛ منتصف يف الشمس يرى أن يُمكنه املدينة هذه ففي همرفست،

يوليو. ٢٩ إىل مايو ١٣ من املدة يف ُمطلًقا تغرب ال
الصوفية واملنسوجات والفراء الفضية املالعق النرويج: يف تشرتيه أن يُمكن ما وأحسن

الجميلة. الرسوم ذات القومية
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الدانيمرك (3)

دانيمرك! يف بك مرحبًا
البالد هذه إىل وصولك بمجرد الجمارك موظفي من تسمعها التي العبارة هي هذه
سائق إليك يُدير الفندق إىل تحملك التي األجرة سيارة تستقل وعندما الجميلة، الصغرية

بك! مرحبًا يقول: وهو لك ويبتسم املحركات، عىل يضغط أن قبل رأسه السيارة
قلبيٍّا. بهم يرحبون وهم برؤيتهم، ون ويرسُّ األجانب، يحبُّون دانيمرك أهل أن ذلك
هو ونرويج؛ سويد من الشمال أهل من غريهم عن الدانيمركيني يميِّز ما وأعظم
«كوبنهاجن» عاصمتهم عىل أطلق ولذلك للمرح وميلهم ظ، والتحفُّ التكلُّف من خلوهم
جمالها رغم التي األخرى الشمالية الدول عواصم عن لها تمييًزا الشمال» «باريس لقب

مرحة. ليلية حياة كل من تخلو تكاد الرائع
من كبري عدد ومن كبرية، جزر أربع ومن جتلند، جزيرة شبه من دانيمرك وتتكون

جزيرة! ٥٠٠ عن يقل ال الصغرية الجزر
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تسري بقناطر — منها واحدة عدا فيما — ببعضها تتصل األربع الكبرية والجزر
والغناء، والزهور بالصداقة كلها الدانيمرك جزر وتتميز الحديدية، السكك قطارات عليها

والدرَّاجات.
البوليس أقسام حتى الطريق، أركان من ركن كل ويف مكان، كل يف تجدها الزهور

الجميلة! بالزهور مغطاة تجدها ما كثريًا
مناسبة لكل أغنية وضعوا أنهم درجة إىل الدانيمركيون به أغرم فقد الغناء وأما

أغنية. كل يف الخرضاء الغابات تُغطِّيها التي والسواحل الجميل األزرق البحر وذكروا
أغانيها. قرية وكل مدينة لكل بل جزيرة، لكل

الجميلة بالدهم عن بعيًدا يعيشون الذين الدانيمركيون الخارج من يعود وعندما
إىل تاريخها يرجع التي كرونبورج قلعة يف أوًال يجتمعون الصيف حفالت يشهدوا لكي
تبدأ التي الجميلة األغنية هذه واحد صوت يف جميًعا ينشدون وهناك عرش، الثالث القرن

اآلتية: بالعبارة

ُولدت. قد … الدانيمرك يف

عينيه! من الدموع تطفر أن ُدون األغنية هذه إىل يُصغي أن ألجنبي يمكن وال
ودانيمركيني كتابًا، يعني واحًدا دانيمركيٍّا إنَّ الشعب: هذا يف قيل ما أظرف ومن

أغنية! يعنون ثالثة ودانيمركيني وخطبًا، أنخابًا يعنيان

د ُمجِّ شعب (1-3)

بها تنمو ال جرداء تُربة إىل أرضيها تحوَّلت وقد نابليون، حروب من الدانيمرك خرجت
وتحولت إال الزَّمان من قرن يمض ولم النماء، من غريها نبت أي تمنع التي الحشائش غري
بإنتاج إنتاجها قورن فقد إنتاًجا، وأعظمها الزراعية، األرايض أخصب إىل اململكة هذه
والشعري القمح من يغلُّ الدانيمرك يف ان الفدَّ أنَّ املقارنة من وظهر أمريكا، يف األرايض
األمريكي. الفدان يغل ما ضعف البطاطس ومن أمريكا، يف الفدان يغله ما أضعاف ثالثة
كل يملكها التي املزرعة مساحة كانت وإن مسيطرة، قوة دانيمرك يف والفالحون
يسود الذي التعاون نظام عىل يعتمدون وهم انًا، فدَّ ٣٦ عن املتوسط يف تزيد ال منهم

وينظُِّمها. حياتهم

36



تذهب أين

الفالحني، من الحاصالت رشاء عىل مهمتها تقترص ال عندهم التعاونية والجمعيات
القول يمكن ولذلك إياه، وتبيعهم حياتهم يف إليه يحتاجون مما الكثري لهم تنتج ولكنها

االقتصادية. حياتهم يف بعيد حدٍّ إىل تتحكم إنها
يف واحًدا «كرونًا» دفع إذا تعاونية جمعية يف عضًوا يصري أن ح فالَّ لكلِّ ويمكن
يف التعاونية الجمعية من ربحه يتقاىض وهو قروش، خمسة عن يزيد ال ما أي العام؛
التي الجمعية زاد كلَّما أنَّه هذا ومعنى مشرتياته، أثمان مجموع مع ُمتناسبًا العام نهاية

ذلك. وراء من الشخيص ربحه زاد كلما وإقباًال تشجيًعا إليها ينتسب

الثالثة! األصدقاء (2-3)

األعداء ل يتحوَّ الدانيمرك ففي واملرض، والجهل الفقر ذكر من نملُّ ال مرص يف ُكنَّا وإذا
والصحة. والعلم الرخاء إال فيها تجد ال فأنت ثالثة! أصدقاء إىل الثالثة

أطلقت املدارس من نوًعا اآلن وأنشأت طويلة، مدة منذ الجهل عىل الدانيمرك قضت
.Folks High Schools الشعبية العليا املدارس عليه

الدانيمرك: معارف وزير فيها قاله ما هو املدارس هذه يف قيل وصٍف وأصدق

البرشية. العقول يف جديًدا تضع أن بل تعليًما، م تتمِّ أن ليس بها املقصود إن

األجناس جميع ومن األعمار جميع طلبة تجمع فهي نوعها، يف فريدة املدارس وهذه
العلوم. أنواع كافة يتلقون

عىل يزيد الكتب من عندهم يُطبع ما وعدد قدره، حق العلم الدانيمركيون ر ويُقدِّ
األلقاب من عندهم «شاعر» ولقب السكان، لعدد بالنسبة آخر مكان أي يف يُطبع ما عدد
من وعدد «أستاذ» أو «دكتور» لقب يُستعمل كما لحاملها، وإجالًال تمييًزا تُستعمل التي
أيًضا بالنسبة — يزيد العالم يف قدًرا واألدبية العلمية الجوائز أرفع «نوبل» جائزة نالوا

أخرى. دولة أية يف الجائزة هذه نالوا من عدد عن —
بجودة البالد اشتهرت حتى الدانيمرك، يف ملحوًظا ًما تقدُّ الطبية العلوم تقدمت وقد
بمحاربة الرسمية هيئاتها إىل وعهد العاملية، األسواق يف عليها الطلب فاشتدَّ أمصالها،
الدانيمرك يف ل بالسُّ الوفيات نسبة أنَّ عىل اإلحصائيات دلَّت أن بعد وذلك أوروبا، يف ل السُّ

شخص. ألف ١٠٠ كل يف ٣٠ عن تزيد ال ألنها كله؛ العالم يف نسبة أقل هي
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واألرامل العجزة تضمُّ خاصة معاهد ُهناك إنَّ إذ الدانيمرك؛ يف واحًدا اذًا شحَّ تجد وال
يقطنها خاصة منازل وهناك املعاهد، هذه عىل لإلنفاق دائمة موارد وهناك والفقراء،
وأحواض ساخنة امات حمَّ مدرسة كل ويف رمزيٍّا، إيجاًرا إال فيها يدفعون وال املحتاجون
أفراد ولكن املدرسة، وبني بينها تصل أبواب من إليها ويفدون التالميذ يستعملها للسباحة

خارجية. أبواب من ويدخلونها ا جدٍّ زهيد أجر نظري أيًضا يستعملونها الشعب
«كالسربج» وهي لديهم البرية مصانع أشهر أنَّ الدانيمرك يف اكتشفته ما أعجب ومن
علمت السبب؛ عن سألت فإذا العلماء، الجامعة أساتذة من خمسة يضمُّ إدارة مجلس لها
واألبحاث والفن العلم لتشجيع ص ُخصِّ قد للبرية العاملية املؤسسة هذه أرباح جميع أنَّ

العلمية!

والقالع … الدراجات بالد (3-3)

اجتمع الدرَّاجات من عدد أكرب هولندا يف أنَّ إليك خيِّل الدانيمرك، تزر ولم هولندا، زرت إذا
يف الدراجات من عدد أكرب أنَّ أدركت ذلك بعد الدانيمرك ُزرت إذا ولكنك واحد، مكاٍن يف
ماليني خمسة عن يقل ال إنه ويُقال: الجميلة، الصغرية البالد تلك يف اجتمع قد العالم
منظر تشهدها التي املناظر أعجب ومن دراجة! بمليون السكان عدد من أكثر أي دراجة
منازلهم، إىل يعودون والعامالت ال والعمَّ الغروب، عند اليوم عمل انتهاء ساعة الدراجات

دراجاتهم! امتطوا وقد
أن لألم يمكن بحيث صنعت أنها كما فيها، تسري خاصة طرق للدرَّاجات أُعدت وقد
ابنها أو األخرى ابنتها تضع أن يمكنها كما أمامها، تُوضع سلة يف الصغري طفلها تحمل

خلفها. وضع مقعد يف
«كرونبورج» وأهمها الجميلة، القديمة بقالعها كذلك الدانيمرك وتتميز
إذ شكسبري؛ خلَّدها التي كرونربج قلعة كلها وأشهرها و«روزنربج»، و«فريدركسبورج»
تسمح وال القلعة، هذه يف عام كل الخالدة شكسبري رواية تمثَّل ولذلك لهملت؛ مقًرا جعلها
العام يف سمحت وقد القلعة، يف بالتمثيل املشهورة العاملية للفرق إال الدانيمركية الحكومة
مثلت قد الفرقة أن ذلك بعد اتضح ثم القلعة يف «هملت» بتمثيل أمريكية لفرقة املايض
أشبه ُمغامًرا بطًال منه جعلت ألنها وذلك — دانيمركي ناقد يل قال كما — نفسه بهملت

شيكاغو! عصابات رجال طريقة عىل يده يف باملسدس يمسك إذ حركاته؛ يف بطرزان
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هملت). لرواية مرسًحا شكسبري (اتخذها كرونبورج قلعة

بني يفصل الذي الضيق املضيق ذلك عىل تطل التي كرونبورج قلعة جانب وإىل
املشهور. «التونة» سمك صيد يكثر والدانيمرك السويد

نظري الرجل فلفت سوافر» «هانن الكبري الربيطاني الكاتب مع املكان هذا أزور كنت
بمقتضاها التي الرشوط ن يتضمَّ اإلعالن وكان وضحكنا، مًعا قرأناه عجيب إعالن إىل
أن الرشوط هذه وتتضمن «التونة»، سمك بصيد له يسمح ترخيًصا يرغب من كل يمنح
يدفع كما بالصيد، له الرتخيص ُمقابل جنيهات عرشة عن يقل ال مبلًغا الطالب يدفع
النهاية يف يسلم أن الرشوط وأهم يُعاونه، الذي املالح وأجر يستعمله الذي القارب إيجار
بأي االحتفاظ يف له حقَّ وال الدانيمركية، البحرية للسلطات «التونة» سمك من صيده كل

منه! يشء
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مواطن … امللك (4-3)

عىل إال امللك إىل ينظرون ال وهم ا، جمٍّ ُحبٍّا املالكة أرستهم بل ملكهم، الدانيمركيون ويحب
يف امللك خطب وإذا واجبات! من عليهم ما وعليه حقوق من لهم ما له مثلهم، مواطن أنه

امللكة! هي وأنجريد أنجريد! تحية إليكم أحمل إنني قال: بمفرده وكان شعبه
مغروًرا! واعتربوه أكتافهم املستمعون لهزَّ امللكة.» تحية لكم «أحمل امللك: قال ولو
رأسه عىل الجندي يضع إذ إنجلرتا؛ ملك بحرس به الشَّ كثري خاص حرس وللملك
يكاد حتى جبهته عىل ينحدر والذي الريش، من املصنوع الطويل األسود الغطاء ذلك
تماًما يحدث كما الحرس تغيري بنوبة أمالنبورج قرص أمام يقومون وهم عينيه، يغطي

لندن. يف بكنجهام قرص أمام
الُخرافية، القصة جنود مالبسه يف يُشبه الذي الحرس، هذا ألفراد حدث ما أعجب ومن
صوب يتقدمون األملان جنود رأوا عندما ١٩٤٠ عام يف أنهم ألفراده حدث ما أعجب من

النار! عليهم أطلقوا الحتالله القرص
جنود من الحفنة هذه تحاول أن واالبتسام، للسخرية تدعو ُمقارنة شك ال إنها
وأنت الحال يف ذهنك عىل تطرأ أخرى فكرة أنَّ إال األملاني، الجيش إيقاف ف الرشَّ
جنود اليوم فأين هنا، يزالون ال الرشف جنود ولكن تتساءل: فإنك امُلقارنة هذه تعقد

«الفيهرماخت»؟
األقوياء! وزال الدمى، جنود بقيت لقد

واملرح! … الطعام يحبون (5-3)

تذهب وأن برود»، «السمور تأكل أن يجب شيئني: تفعل أن عليك وجب الدانيمرك زرت إذا
«تيفويل»! إىل

من نوع عن عبارة وهو الدانيمركي الوطني الطعام فهو برود»: «لسمور أما
اللحم من الكثري يُوضع بالزبد املدهون الخبز من صغرية قطعة فعىل املفتوح، السندوتش
قدَّم برود» «سمور وطلبت املطاعم أو املشارب، أحد دخلت وإذا البيض، أو السمك أو
أنواع من نوًعا ١٣٠ عن يقل ال ما أسماء فيه صفحتني من طويًال كشًفا الخادم لك

تريدها. التي األنواع أمام إشارة لتضع السندوتش
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جيًدا يأكلون بأنهم دائًما يفخرون وهم الغالب، يف طعامهم يتناولون الطريقة وبهذه
يأكل يكن لم فإذا دائًما، يأكل الدانيمركي تجد إنك علمائهم: أحد يل قال جيًدا، ويرشبون

نائًما. يكون أن بد فال شاربًا أو آكًال تجده لم وإذا يرشب، وجدته
يف الطعام لوفرة دهشته عن الدانيمركيني ألحد يُعربِّ الربيطانيني أحد وسمعت
أنكم يبدو — الدانيمرك يف — هنا ولكن لنعيش، نأكل إنجلرتا يف إنَّنَا بقوله: الدانيمرك

تأكلوا! لكي تعيشون
ُمستقلة مدينة كله، العالم يف بل أوروبا، يف مالهي مدينة أكرب فهو «تيفويل»: وأما
يوم، كل ظهر بعد الحياة فيها تدبُّ املختلفة، واأللعاب واملطاعم واملراقص للمسارح
والرقص بالتمثيل وتستمتع وتلعب وترشب تطعم وفيها الليل، ُمنتصف إىل وتستمر

جوز». و«القره الصامت والتمثيل والغناء
مئات وجدت أبوابه، تيفويل يغلق أن بعد والعبث اللهو يف تستمر أن شئت وإذا
حتى أبوابها تفتح وهي الليلية»، «األندية اسم نفسها عىل تطلق التي واملطاعم املشارب

وأجانب. دانيمركيني من املرح لطالب الصباح

الدانيمرك يف تزور ماذا (6-3)

وال زيارتها، تغفل فال الشمال، مدن أجمل من — الدانيمرك عاصمة — كوبنهاجن
سريك زيارة تغفل وال الشمالية، أوروبا يف مالهي مدينة أكرب فهو «تيفويل» زيارة تغفل

عاملية. شهرة له ثابت سريك وهو «شومان»
وهي «كرونربج» قلعة األخص عىل ولتزر التاريخية، القالع بعض تزور أن ويجب
هذه املشهورة العاملية الفرق تمثل ما وكثريًا «هملت» املشهورة شكسبري رواية مرسح

الزيارة. تستحق كذلك الحيوان وحديقة القلعة، نفس يف الرواية
وإذا كوبنهاجن، من القريبة السينور مدينة من مقربة عىل تقع «كرونبورج» وقلعة
يزيد ال فيما إليها فتصل السويد، إىل بالباخرة تُسافر أن أمكنك السينور مدينة إىل وصلت
يف مرص ريف يشبه ا جدٍّ جميل الدانيمركي والريف الناقلة، بالباخرة ساعة نصف عن
والحيوانات الفائقة، وبنظافته الهوائية، الطواحني بعض بوجود ويتميز سطحه، انبساط
ألصحابها، فخار موضع وهي العالم، يف الحيوانات وأسمن أنظف من به تعيش التي

األسواق. يف املعروفة األنواع أحسن من ومنتجاتها
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هانز «كارا املشهور الروائي متحف تضمُّ التي «أودنسيه» مدينة أيًضا ولتزر
الخرافية. بحكاياته املشهور أندرسون»

واألقمشة الربنزية واآلنية الصيني فهو: الدانيمرك يف تشرتيه أن يُمكن ما أحسن ا وأمَّ
التيلية.

هولندا (4)

الهوائية. الطواحني بالد

منخفضة أنها بذلك يُقصد ال املنخفضة» «األرايض اسم هولندا عىل يطلق حني
عن انخفاضها بالتسمية يقصد وإنما فحسب، لها املجاورة الدول من لغريها بالنسبة
كل يف باإلغارة ويتهددها الشمالية حدودها عند يرابط الذي الشمال) (بحر البحر سطح

اللحظات. من لحظة
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لنا فيقول مرعى، أو زراعة أرض عىل نقف كنَّا بهولندا الشمالية األقاليم من كثري يف
األمام إىل وننظر أمتار! بأربعة البحر عن تنخفض منطقة يف اآلن نحن الهولندي: الدليل
إذا ونتساءل: بالرعب، فنحس بالبعيدة، وليست بالقريبة ليست مسافة عىل البحر فنرى
عىل ما يوم يف تُغري أن الصاخبة األمواج وسع يف يكن لم وإذا يتهددنا، خطر ثمة يكن لم

وإنسان؟! وحيوان نبات من عليها بما اكتساًحا فتكتسحها الواطئة األرايض هذه

املاء عىل دولة (1-4)

األيام، من يوٍم يف البحر من ُجزءًا كانت الشمايل القسم وخاصة هولندا أرايض معظم إن
بد! صداقته ومن عداوته من ما قديم عدوٍّ إىل نظرتهم البحر إىل ينظرون والهولنديون

التي األرايض تلك باستعادة لحظة كل يف يتهددهم ألنه عدوهم؛ البحر يعتربون إنهم
ُجزءًا انتزعوا كلما إنهم طويل، مرير وكفاح جهاد خالل خطوة خطوة منه انتزعوها
ستدب التي للحياة الدفاع خطوط بمثابة تعترب التي القوية بالجسور أحاطوه البحر من
األرض إىل ب الترسُّ عىل البحر مياه يُساعد الجسور هذه يف انهيار أقلَّ فإنَّ ذلك ومع عليه،
تبعتها الترسب يف األوىل البحر مياه بدأت ومتى البحر، قاع من وانتزعوها أنشئوها التي

الحضارة. مظاهر عىل والقضاء يشء، كل بهدم الكفيلة القوية الجحافل
وأعظم العصور؛ أقدم منذ البحر ضد الجهاد عن ون يكفُّ ال الهولنديني فإنَّ ذلك ومع
وإنشاء الزيدرزي، بخليج املعروفة البحرية املنطقة تجفيف إتمام هو اليوم لهم شاغل

هناك. والنبات والحيوان اإلنسان لحياة صالحة مناطق

بدمائهم تجار (2-4)

لم حتى التجارية، الشئون يف النبوغ عىل األوىل العصور منذ البحر ركوب ساعدهم وقد
امليدان. هذا يف األوىل الشهرة أصحاب أنفسهم اليهود وال ذلك، يف أحد ينافسهم يعد

لريبح، به يتجر ما بلده يف يجد لم إذا الهولندي إن ُمفاخًرا: رجالهم أحد يل قال
بعد البحث يف جدَّ ثمَّ تجارة، من حاجته عن يفيض ما منه واشرتى غريب بلد إىل ذهب

الغريب! البلد من هو اشرتاه ما ابتياع إىل حاجة يف ُمشٍرت عن ذلك
من ربحهم عىل حرصهم من بلغ وقد التجارة، حول كلها تدور حياتهم، هي هذه
الخارجية، األسواق يف تُباع لكي الخاصة، ُمنتجاتهم من حتى أنفسهم، حرموا أن التجارة
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الهولندي ولكن تشاء، ما قدر األسواق يمأل الذي الهولندي الجبن من مرصتشرتي يف أنت
التموين. يف له ص املخصَّ هو ا جدٍّ ضئيًال قدًرا إال الجبن هذا من يتناول ال بلده يف

درسوا وقد اإلنجليز ولكن «شطارة»، أو تجارة، ذلك ي تُسمِّ أن هذا بعد ولك
يستلفت ما إنَّ وهي: وصف أصدق تصفهم عبارة عنهم قالوا جيًدا وخربوهم الهولنديني

قليًال! إال يُعطي ال ولكنه كثريًا منك يأخذ أنه هو الهولندي يف النظر

وجمال! … نظافة (3-4)

إىل الرجال ينرصف الشاق، بالعمل املغرمة الشعوب من — ذلك بعد — والهولنديون
بنظافة العناية إىل ينرصفن فإنهن املنازل، ربات ا أمَّ متاجرهم، أو مراعيهم أو مزارعهم
بنظافة العناية إىل تنرصف أن هي املرأة مهمة ألن غريبًا؛ نقول ما يبدو ال وقد املنازل،
كل نظر تسرتعي مألوفة غري ُمبالغة ذلك يف تُبالغ الهولندية أن هو الواقع ولكن منزلها،

البالد. هذه يزور غريب
عربات فوق وضعوها أن بها اهتمامهم من بلغ لقد بل والورود، الزهور يُحبُّون وهم
ليشرتي امُلختلفة أنواعها بأسماء يصيحون وهم آخر، إىل مكاٍن من أصحابها يدفعها كبرية
الكماليات، من يعتربونها وال الطعام، عىل إقبالهم عليها يقبلون وهم يشاء، ما راغب كل

الحياة! عنارص من هام عنرص من ناِقًصا يعتربُ الزهور من يخلو الذي املنزل فإنَّ

والرياضة الفن (4-4)

عربات شوارعهم يف وتسري املوسيقى، يحبون تراهم والورود للزهور حبهم جانب وإىل
كاملة موسيقية فرقة آالت من ينبعث ما تُوازي موسيقية نغمات منها تنبعث أخرى كبرية
أسماؤهم ُخلِّدت الذين الهولنديني ببعض يفخرون إذ التصوير ويحبُّون والعدد! العدد
يف صورهم من مجموعة أكرب تزال وال وهالز، ريمربانت مثل العامليني املصورين بني
الكبري، الفنان حياة ُمدَّة كان كما قائًما يزال ال ريمربانت منزل أن كما أمسرتدام، متحف

واملعجبات. املعجبني من يشاء من إليه يحجُّ
دورة يف بالدهم يف األوملبية األعاب أقاموا لقد حتى أنواعها بجميع الرياضة ويحبون
عىل املباريات يف نسائهم إحدى اشرتكت ،١٩٤٨ عام األخرية لندن دورة ويف دوراتها، من
كما استُقبلت بالدها إىل عادت فلما كثرية، مسابقات يف وفازت وأم، زوجة أنها من الرغم

واألبطال. امللوك يُستقبل
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وأطفالهم، ونساؤهم رجالهم ويستعملها عنها، يستغنون وال الدرَّاجات يُحبون وهم
للدراجات سباًقا تشهد أنك وغريهم التجارية املحال موظفي انرصاف ساعة يف إليك يخيَّل
من بلغ وقد منزله، إىل طريقه يف دراجته عىل إنسان كل يخرج إذ املدينة، شوارع يف
خاصة ُطُرًقا واألحياء املدن من كثري يف لها أعدوا أنَّ الدراجات براكبي واهتمامهم عنايتهم

الراجلون. يسلكها ال بها

الهولندية املرأة (5-4)

شديدة العاطفة، قة متدفِّ ولكنها القوام، فارعة الجمال متوسطة شقراء الهولندية واملرأة
كبريًا. ًكا تمسُّ واألخالق الدِّين بقواعد وتتمسك العمل، تحبُّ الحيوية،

ليدن، مدينة يف البارات من بار يف تدخل الوسطى، الطبقة من هولندية سيدة رأيت
وقد البار من خرجت أن السيدة لبثت وما البار، ذلك يف الخمر يحتيس زوجها وكان
إىل وتُعيده البار، عن لتُبعده جرٍّا؛ الطريق يف تجرُّه وأخذت بقوة، زوجها بذراع أمسكت
كانت السيدة ولكن املنزل، إىل الوصول عند باالنتقام ويهددها بها يصيح والرجل املنزل،

صاغًرا! ثائًرا يتبعها والزوج طريقها، يف واستمرَّت لتهديده تأبه ال
بمالبسهن االعتزاز شديدات املناطق، من كثري يف الهولنديات، الفالحات تزال وال
وأنظف أجمل ارتدين العاصمة زرن وإذا الكبرية، الخشبية وأحذيتهن الغريبة القومية
إال الرجال مع القومي الرَّقص يرقصن وال وزهو، خيالء يف بها وِرسَن املالبس، هذه
التي الخشبية وأحذيتهم القومية مالبسهم أيًضا وللفالحني املالبس، هذه ُمرتديات وهنَّ

األرياف. بالد من كثري يف اليوم حتى يرتدونها السيدات، أحذية عن تختلف ال

السياسة قبل التجارة (6-4)

الهولنديون هبَّ حتى واحد، عام من أكثر الثانية العاملية الحرب عىل انقىض قد يكن ولم
سببًا كان ا ممَّ تجارتها، وتشجيع النهوض عىل ومساعدتها أملانيا إحياء بوجوب يُنادون
أوىل من كانت التي هولندا ا حقٍّ هذه هل الناس: بعض قال حتى والتشاؤم، الدهشة يف

بذلك؟! تُنادي التي هي النازية؟! أملانيا ضحايا
املنطقة يف وخاصة — الحلفاء فعله بما صدموا الهولنديني أن ذلك بعد عرف ولكن
طريق عن قبل من يصدر كان األملانية، التجارة من كبريًا جزءًا حوَّلوا إذ — األمريكية
طول برغم نفسها األملانية املواني إىل حوَّلوه كثريًا، منه تُفيد هولندا وكانت هولندا، مواني
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القومية). بمالبسهم (وهم طائراتهم إحدى بتدشني يحتفلون الهولنديون

كانت وفري ربح مصدر بذلك هولندا فحرموا نقله، يستغرقها التي ة امُلدَّ وطول الطريق
سفنها. عىل أو موانيها من التجارة هذه تصدر عندما عليه تحصل

ولم أملانيا، إحياء برضورة — نادى من أوَّل كانوا ربما بل — الهولنديون نادى لهذا
الربح. يف رغبة بل األملان، عيون سواد يف ُحبٍّا ذلك يكن

النساء عرش (7-4)

جديًدا، قرنًا النساء يد يف بقي وقد الزَّمان، من قرن منذ النساء يد يف الهولندي العرش إن
اإلناث! غري يلدن ال هولندا وملكات تقريبًا عام مائة فمنذ

ثم قرن، نصف من أكثر الهولندي العرش عىل «ولهلمينا» السابقة امللكة تربَّعت
يرث وسوف «جوليانا»، الحالية امللكة البنتها ١٩٤٨ عام صيف يف الحكم مقاليد سلمت

بفتيات. إال تُرزق لم إنها إذ الكربى؛ ابنتها «جوليانا» بعد العرش
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يتفاءلون وهم النساء، غري عرشها يتوارث ال التي املالكة أرستهم الهولنديون ويُحبُّ
الطفلة لهذه خاص بنوٍع الحب ويجزلون شديًدا، حبٍّا امللكة صغريات ويحبُّون بها،
هتفوا مكان يف لهم ظهرت وكلما نظرها، بفقد املهددة «ماريكا» األمرية التعسة الصغرية

عاليًا. لها
هولندا عرش عىل النساء ُوجود كان «لقد السياسيني: الُكتَّاب أحد قاله ما أحسن من
يف يرون فإنَّهم له؛ اإلخالص يف وتفانيهم العرش هذا حول الهولنديني التفاف أسباب من
عنه والدفاع حمايته عىل يسهروا أن القديمة الفروسية تقاليد عليهم تقيض شخًصا امللكة

«… دمائهم من قطرة بكل

هولندا يف ترى ماذا (8-4)

ريمربانت فن بدائع تُعرضفيه الذي الصور متحف تزور أن لك بد فال أمسرتدام، زرت إذا
من وتسمع نفسه ريمربانت منزل تزور أن وسعك ويف األساطني، من وغريهما وهالز

العجيبة. حياته قصة الدليل
إىل الرحلة هذه يف تصل وسوف املتعددة، املدينة قنوات يف برحلة تقوم أن ويجب
إذا عجبك وسيزداد ببساطته، لتعجب امللكي القرص أمام طويًال وستقف نفسه، امليناء
فوق املاء عىل بُني قد قرون، ثالثة العمر من يبلغ الذي املنيف، القرص هذا أنَّ عرفت
ببضعة املاء سطح عن تنخفض كلها أمسرتدام ألن ذلك متينًا؛ خشبيٍّا عموًدا ١٣٦٥٨
املهندسون أراد فلما عموًدا، ١٣٦٥٩ عىل األصل يف بني القرص أن الدليل وسيخربك أمتار،
حالة يف وجدوه وملا الختباره، عموًدا انتزعوا األساس، سالمة عىل يطمئنوا أن عامني، منذ

عنه! بديًال يضعوا لم حسنة
بمالبسهم الفالحون فيها يعيش التي الصغرية القرية «ماركن» ترى أن ُوسعك ويف
امليت» «رأس باسم املعروف الكروي الجبن سوق «الكمار» إىل أيًضا ولتذهب الوطنية،
وهم الفالحني، لرؤية ترس وسوف بالجملة، الجبن هذا لتجار عجيبًا منظًرا هناك وسرتى

نظيفة! غريبة مالبس ارتدوا وقد السوق يف الجبن هذا يحملون
مقرُّ هي الهاي ولكن ا حقٍّ العاصمة هي أمسرتدام فإنَّ الهاي، تزور أن ويجب
األمر وينتهي لألجانب، النقطة هذه رشح يف كبرية صعوبة الهولنديون ويجد الحكومة!

السياسية! العاصمة هي والهاي التجارية العاصمة هي أمسرتدام أن بقولهم
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وجب — بالقطار واحدة ساعة إال أمسرتدام عن تبعد ال وهي — الهاي زرت وإذا
التحف ُمختلف من حوى بما العاملية القصور أجمل من فهو السالم» «قرص تزور أن

فيه. لتوضع الدول من دولة كل قدمتها التي والتذكارات
ضاحية شاطئ وهو أوروبا شواطئ أجمل من شاطئ يُوجد الهاي من مقربة وعىل

البديع. سخيفنينجن

الجميلة. هولندا شواطئ

املشهورة ليدن مدينة والهاي، أمسرتدام بني تقريبًا، الطريق منتصف يف وتقع
ومنها العالم، لغات بجميع الكتب تطبع التي «بريل» مطبعة منها مقربة وعىل بجامعتها،
كبرية، مكتبة به ألحقت وقد الرشقية»، الدراسات «معهد جانبها إىل يقوم كما العربية،
صورها ويرى ساملة» «سيدة قصة إىل ليستمع املعهد؛ هذا يزور أن مرصي بكل ويجدر

وآثارها.
بني الواقعة آلزمري مدينة هي الجميلة الهولندية األزهار بها تنمو التي املنطقة وقلب
بالزهور كلها ُكِسيَت وقد ان، فدَّ ألف ١٥ من أكثر أبريل شهر يف ترى هناك وهارلم، ليدن
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جميلة كبرية عجمية سجادة أمام أنك بعيد من إليك ليخيَّل حتى األلوان امُلختلفة الجميلة
اآلخر. هو الذاكرة من يُمحى ال منظر وهذا األرض! عىل ُفرشت قد

به قام الذي العظيم العمل ألكربت مال الشَّ أقىص يف فرينجرمري إقليم زرت ولو
جزءًا األيام من يوم يف كانت التي األرض عىل تقف أن هناك لك فسيتاح الهولندي، الشعب
أعقابه، عىل وردته املاء عنها حرست حتى بها تعمل اإلنسان يد زالت وما البحر، من

واإلنسان! الحيوان فوقها ويعيش النبات، عليها ينمو زراعية أراض إىل وحولتها
والسيجار. والفراء الدقيقة الفضية املصنوعات هولندا: من تشرتيه ما أحسن ومن

الفقرية!» أوروبا يف الغنية «الواحة بلجيكا (5)

حربية، ملوقعة مرسًحا األيام من يوم يف يكن لم األرض من شرب بلجيكا يف يُوجد يكاد ال
ألوروبا املعارك ميدان — سنة ألف منذ — منها جعل قد وثروتها الجغرايف موقعها فإن

الغربية.
منتجات التجار فيها يستبدل تجارية، سوًقا بلجيكا كانت عرش الحادي القرن ويف
من والفراء إنجلرتا، من الصوف إليها يرد كان فقد الشمال، بمنتجات أوروبا جنوب

ومرص. إسبانيا من املوالح إليها ترد كانت كما روسيا،
«تروض» أن وحاولت األيام، من يوم يف بلجيكا، احتلت الكربى أوروبا دول وُمعظم

عبثًا! ولكن البلجيكيني
يتحدث فبعضهم سويرسا، يف الحال هو كما لغات ثالث بلجيكا يف الناس ويتحدث

الوالونية. يتحدث اآلخر والبعض الفالمية، يتحدث والبعض الفرنسية،

عجيب خلق (1-5)

هذه كل اكتسبوا وقد النكتة، وحب واالنرشاح البهجة، بشيئني: البلجيكي الخلق ُطبع وقد
ومن األملان، من اكتسبوهما وقد الحقائق، ومواجهة الصالبة ثمَّ الفرنسيني، من األشياء

البلجيكي! الخلق نشأ العجيب املزيج هذا
املتغلغلة! والروحية املحسوسة باملادية يتميَّز املزج لهذا نتيجة البلجيكي الخلق وصار

الدِّين. وبني اليومية الحياة بني شاسًعا فرًقا تجد ال هناك فأنت
مراعاة مع واملرح، والرشاب الطعام بتناول اآلن حتى الدينية الحفالت يُحيون وهم

تامة! مراعاة الدينية الطقوس
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بربوكسل. الكبري امليدان يف … منظر

الليل أندية من ناديًا أو املراقص من مرقًصا يدخل البلجيكي ترى أن يدهشك وال
األوراق بعض ببحث الرقص عن ينشغل أن يدهشك وال أوراقه، حافظة يتأبط وهو
عيب وال نفسه، الرقص أثناء البحث يتم قد بل األعمال، رجال من آخر زميل مع واملناقشة

أو«صفقة». «عمٍل» عن النهاية يف سيُسفر دام ما ذلك يف
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والطعام الحفالت يحبون (2-5)

من كان السُّ يُسافر ما وكثريًا بعيد، عهد منذ واالحتفاالت الحفالت يحبون والبلجيكيون
األعوام من عام يف حدث وقد املحلية، االحتفاالت يف االشرتاك وراء سعيًا أخرى إىل مدينة
ذلك. بسبب تشب الثورة فكادت منها، واإلقالل االحتفاالت تحديد ملوكهم أحد أراد أن

الطَّعام يُحبُّ الذي ائح والسَّ الجيد، الطعام البلجيكيون يحبُّ االحتفاالت جانب وإىل
غنية واحة أنها البالد هذه به شبهت ما أحسن ومن بلجيكا، يزور أن يجب الجيد
والحلوى، والفواكه الجبن وأنواع واللحوم بالطيور مألى أسواقها الجائعة! أوروبا تتوسط

بالبدانة! يمتازون وُسكانها

بشخصيته يحتفظ شعب (3-5)

تباًعا، وأملانيا والنمسا وإسبانيا وبرجنديا فرنسا لحكم خضعت بلجيكا أنَّ من الرغم وعىل
الفنون رساي يف ائم الدَّ بريجل معرض زرت ولو بشخصيتها، ُمحتفظة ذلك مع ظلت فقد
وأسالف أسالفه صور نقل قد عام خمسمائة منذ بريجل أن لرأيت بربوكسل الجميلة
أنَّ بسهولة تكتشف أن وألمكنك بروكسل، شوارع يف اليوم حتى يسريون الذين الناس

املدة. هذه طول كثريًا يتغريوا لم الناس هؤالء
عندهم يستقيم وال النظر، وبعد والرتتيب بالنظام البلجيكيون يتميز هذا جانب وإىل

أساس. عىل ُوضع إذا إال عمل
يُنظِّمون بلجيكا يف االقتصاد علماء بدأ عندما بالدهم يحتلون يَزالون ال األملان كان
عنها وتجلو حريتها تستعيد أن بعد بلجيكا عليها ستسري التي واالقتصاد النقد قواعد
املال. بأسواق البلجيكي الفرنك مركز متانة يف السبب هو هذا يكون وقد االحتالل، جيوش
االحتالل من أوًَّال بالخالص أوروبا دول باقي فيه شغلت الذي الوقت يف هذا حدث
أو الحرب بعد مشكالت بحث يف للتفكري أزف قد الوقت أنَّ إىل منها دولة تفطن ولم

جديدة. أسس عىل النقد تنظيم

قسمان (4-5)

تنقسم كذلك منخفض، سهل وإقليم مرتفع، جبيل إقليم قسمني: إىل بلجيكا وتنقسم
يرجع التي بمنازلها الواطئة املدينة وتتميز واطئ، وقسم ُمرتفع قسم إىل نفسها بروكسل
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ال الذين الفالميون ويقطنها التعاريج، الكثرية وبطرقها الوسطى القرون إىل تاريخها
العليا. املدينة بسكان االختالط إىل كثريًا يميلون

الُحكَّام ألن وذلك الفرنسية؛ يتكلمون الذين البلجيكيون فيقطنها الُعليا، املدينة أما
لقب يحمل منهم الواحد وكان الوسطى، العصور يف بلجيكا الفرنسيون احتلَّ عندما —

املرتفعات. هواء دائًما لون يُفضِّ كانوا — لوفان» «كونت
يقع صغري واحد بتمثال املشرتك إعجابهم يجمعهم القسمني سكان فإنَّ ذلك، ومع

بيس»! «مانيكان باسم ويعرف البلجيكية العاصمة يف صغريين شارعني ُمفرتق عند

بيس املانيكان (5-5)

الذي املكان أسفل يف حوًضا فيمأل حاجته يقيض صغريًا ولًدا بيس» «املانيكان ويمثِّل
عاًما. ٣٣٠ الوضع هذا يف وهو عليه انقىض وقد باملاء، فوقه يقف

بروكسل زرت وإذا البلجيكي، التاريخ من قطعة العجيب التمثال هذا أصبح وقد
عن سألته فإذا بيس» «املانيكان هو لرؤيته البلجيكي إليه يقودك ما أول فإنَّ مرة، ألول

لجهلك! وأسفه دهشته أبدى هو، وملن التمثال قصة
وهو العرش ورث وقد البلجيك، دوقات ألحد التمثال أنَّ البلجيكي عليك ويقصُّ
الويصعىل واضطر العرش، يف طمعوا ممن أرسته أفراد بعض عليه فخرج طفًال، يزال ال
وصل وملَّا كبريًا، جيًشا إليه وأرسل نداءه لبَّى الذي «الفالندر» بأمري االستنجاد إىل عرشه
نار تُذكي أن ه أمَّ وأرادت الطفل، باسم وهتف القرص إىل ه توجَّ بروكسل إىل اإلنقاذ جيش
أن عىل وصمموا حميتهم من ذلك فضاعف الطفل، إليهم فحملت الجند قلوب يف الحماس

أمه. فقبلت القتال ميدان إىل معهم يحملوه
أعدائه للقاء املكان ذلك من وخرجوا بالغابة أمني مكان يف وضعوه إنهم ويُقاُل
«الفالندر» جنود فإن أقوياء، األعداء كان وملَّا مكانه، يف الطفل ونام عرشه، يف الطامعني
فرأوا منه الهجوم بدءوا الذي املوقع إىل ارتدُّوا أن لبثوا وما هزيمتهم، من يتمكنوا لم

عجيبًا! منظًرا
طفل أي يفعل كما حاجته يقيض فوقف نومه من استيقظ وقد الصغري الطفل رأوا
هزيمة من لحقهم بعدما لشأنهم احتقاًرا ذلك يفعل إنما الطفل أنَّ للجنود وخيِّل سنه، يف
عىل االنتصار من تمكنُّوا حتى جهودهم، من ضاعفوا أن إال منهم كان فما أعدائه، أمام

يده. من اإلفالت وشك عىل كان الذي العرش عىل وتثبيته أعدائه،
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وأصبح بيس»، «املانيكان يف امللك هذا قصة كيزتوي دي جريوم امَلثَّال َخلَّد وقد
ويحافظون به، يعتزون وهم جميًعا، بلجيكا ألهل أو بروكسل لسكان فخر موضع التمثال

املجهول! الجندي تمثال كان لو كما لهم تكريًما تكريمه يف ويرون عليه،
وقبعة الياباني السفري من «كيمونو» منها: كان كثرية هدايا التمثال ى تلقَّ وقد
الخامس لويس من والذهب بالجواهر عة ُمرصَّ وُحلَّة شيفالييه موريس من «خوص»
يف عرشة التاسعة األلبية القناصة فرقة عليه أنعمت العظمى الحرب أعقاب ويف عرش،
الغزو لجيش أبداه ما هو سببه أن اإلنعام قرار يف وذكرت «صول» برتبة الفرنيس الجيش

ثابتة»! «بعالمة واالكرتاث املباالة عدم من بلجيكا، يف ُمرابًطا كان الذي األملاني

امللكية مشكلة (6-5)

كان وقد بطبعه، ملكي البلجيكي الشعب ألن امللكي؛ النظام هو بلجيكا يف الحكم ونظام
امللك أحب أنه كما — الحايل امللك والد — ألبري امللك عرش حول االلتفاف شديد عب الشَّ
الحرب من األول الجزء يف وقع ما أن إال حكمه، أوائل يف عرشه حول والتف ليوبولد،
وطعن معهم تواطأ أنه من وقتئٍذ قيل وما ألملانيا، ليوبولد تسليم من الثانية، العاملية
عىل منهم كثريون فاعرتض البلجيكيني، نفوس يف سيئًا أثًرا أحدث ظهرهم، يف الحلفاء

… العرش إىل عودته
إىل يعود ال أنَّه وأعلن إليه ُوجهت التي التُّهمة وأنكر نفسه، عن امللك دافع وقد

عودته. عن الشعب ريض إذا إال العرش
استقباًال له ويعد يحبه والشعب بودوان، األمري هو — ليوبولد بعد — العرش ووارث
«امللكة األوىل ليوبولد امللك زوجة ذكرى الشعب ويقدس بلجيكا، عرش يتوىل عندما حافًال
من ولعلَّ سويرسا، يف يقودها نفسه امللك كان سيارة حادث يف قتلت التي وهي أسرتيد»
أحد ابنة من الثاني زواجه عرشه إىل ليوبولد عودة من البلجيكي الشعب نفور أسباب
امللك قلب يف مكانها احتلت من يكره جعله ألسرتيد الشعب حب فإنَّ األثرياء، ار التُّجَّ

ومنزله.

بلجيكا يف ترى ماذا (7-5)

حد إىل باريس تشبه وهي الزيارة تستحق التي الكربى أوروبا عواصم من بروكسل إنَّ
ما.
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وهرتوجنفالد). الفاجن جبال سفح عند أُقيم الذي (السد بلجيكا بقاع أجمل من بقعة

Grand الكبري امليدان فيها تزور أن ويجب البلجيكية، الحياة ترتكز بروكسل ويف
الجميلة. البلدية دار وتقوم أحد، يوم كل يف العصافري سوق يُقام امليدان ذلك ويف .Place
وتعترب ميًال. ٢٨ من أكثر بروكسل عن يبعد ال وهو الزيارة يستحق أنتورب وميناء

املاس. أسواق أكرب وفيها األهمية يف العالم مواني ثالث «أنتورب»
و«بروج» «غنت» مدنه وأهم الغني الفالمي السهل يقع بروكسل من الغرب وإىل
األوروبية الشواطئ من و«أوستند» الزيارة، تستحق املدن هذه وجميع و«أوستند»،

بإنجلرتا. «دوفر» ميناء إىل البواخر تقلع ومنها املشهورة،
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(الدنتال) أو املخرمات — وبروج بروكسل من وخاصة — بلجيكا من تشرتيه ما وأحسن
يف صن تخصَّ الالتي السيدات تشهد أن وسعك ويف الثمن، غالية وهي باليد، تصنع التي

أخرى. صناعة أية يف لها مثيل ال بدقة فيها يشنتلن وهن صنعها،
وبخزفها. بأسلحتها كذلك بلجيكا وتشتهر

فرنسا (6)

الثالث. إسكندر وقنطرة إيفل برج بعيد من ويبدو … السني

تحب ولذلك القدمني؛ صغري األعضاء، صغري الرأس، صغري الجسم، صغري الفرنيس
نعدو ال فإننا هذا ومع أوروبا» «يابان اسم الفرنسيني عىل تطلق أن األخرى أوروبا شعوب
ساميًا. مكانًا القارة يف احتلوا وإنهم واألمجاد باألحداث حافل تاريخهم إن قلنا إذا الحقيقة
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أحد حدثهم إذا ويضحكون املستقبل، إىل يطمئنون ال إنهم محدودة! آفاقهم ولكن
عاملي اتحاد إنشاء بإمكان يقول أحًدا سمعوا إذا هازئني ويسخرون حرب، بدون عالم عن
يف قاسوه ما ولعل مطلًقا، هذا من بيشء يؤمنون ال إنهم … جميًعا البرشية الشعوب يضم
ال جعلهم الذي هو أملانيا، — قوية كانت التي أو — القوية جارتهم ويالت من تاريخهم
هو: للمستقبل وشعارهم … عاملي اتحاد إنشاء بإمكان أو حرب دون عالم بقيام يؤمنون
العمل! يحبون أقوياء فإنهم هذا ومع … الشمس» تحت جديد و«ال «… سيكون قدر «ما

القوة مصدر الفالحون (1-6)

الفرنيس الجيش يمون الفرنسية املزارع ومن فرنسا، قوة خلقت التي هي الزراعة إن
فرنسا بنك خزائن وتمتلئ فرنسا، يف الرخاء يعم الفرنيس الفالح جهود ومن بالرجال
املرصي الفالح فإن آخر شعب أي من أكثر الحقائق هذه نفهم مرص يف ولعلنا … بالذهب

!… بالدنا يف نتجاهله الذي الجندي باألحرى أو — املجهول الجندي هو
مقبضها صنع قصرية عصا يحمل كان أنه — فرنسا مارشال — فوش عن يروى
إن قال: ذلك، يف سئل إذا فوش وكان … فرنسا جنود من جندي فالح صورة يمثل بحيث
فردان عند األملان جحافل وقف من العظمى الحرب يف تمكن الذي هو املحارب الفالح هذا

الحرب. تلك الحلفاء لخرس املشهورة الوقفة هذه ولوال …
يف السكان عدد لسار ولوالهم باألطفال، البالد يمدون الذين هم فرنسا يف والفالحون
واحد ابن من أكثر إنجاب إىل يميلون ال الوسطى الطبقة أفراد ألن ذلك النقصان؛ طريق

ملساعدتهم. كثريين أبناء إىل يحتاجون — عملهم لطبيعة — املزارعني أن حني يف
فالحي من كبري عدد يزال فال مرص، وفالح فرنسا فالح بني متعددة الشبه ووجوه
تستعمل التي هي قليلة ومزارع يتململ، أو يشكو أن دون اليوم طول بيديه يعمل فرنسا

اآلالت.
السينما وجد إذا وحتى به، يتسىلَّ ما القرية يف يجد ال فرنسا فالحي من كبري وعدد
قلنا وإذا قريته، خارج يحدث ما يهمه وال نادًرا إال الصحف يقرأ وال إليها، يذهب ال فإنه
يعبد إنه إذن فلنقل للحقيقة، بالنسبة قليًال ذلك كان لها يخلص أو أرضه يحب إنه عنه

وكتابه! دينه منها ويتخذ أرضه،

56



تذهب أين

والعمال! … (2-6)

حياتهم، يف يكدحون الذين امُلِجدِّين من أيًضا فإنَّهم واملناجم، املصانع يف العمال أما
األموال. رءوس وأصحاب األثرياء ضد ضغينة نفوسهم تمتلئ مستقرين غري أبًدا ولكنهم
الرسيعة، للثورة يميلون فإنهم الفالحني، بعكس بالسياسة، االهتمام شديدو وهم

والتظاهر. اإلرضاب يف يرتددون وال لقيادتهم يتصدَّى زعيم أي حول وااللتفاف
سياسية روايات من لهم تُقدمه بما بالسياسة تعلُّقهم عن املختلفة املالعب ُس وتُنَفِّ
يقومون وهم وعظمائها ووزرائها البالد قادة من واملهرجون املمثلون فيها يسخر خفيفة

عليها! ويعلق وبنكاتهم بهم إعجابًا ق يُصفِّ جمهور أمام بأدوارهم

منها! ويتهربون الرضائب يكرهون (3-6)

جديدة، رضيبة عليهم ُفرضت كلما ويثورون بطبيعتهم، الرضائب يكرهون والفرنسيون
كان إذا بها، والرتحيب الرضائب قبول يف القيايس الرقم رضبوا الذين اإلنجليز بعكس

برضيبة! يرحب من هناك
حسابني؛ — تجارته يف — لنفسه يفتح أن يف فرنيس تاجر أي يرتدد ال ولذلك
ويتحايل الحقيقة، يمثِّل ال حساب وهو الرضائب، ملصلحة يقدمه الذي الرسمي الحساب
والحساب رضيبة، يدفع ال حتى الربح قليل أو خاًرسا العام نهاية يف يخرج أن عىل فيه

أحًدا. عليه يْطِلُع وال أرباحه حقيقة منه يعرف — يٌّ رسِّ حساب وهو — الرسمي
يجدون إنهم نقل لم إذا الرضائب، دفع من التهرُّب يف ُجرًما الفرنسيون يرى وال
إنما يدفعونها التي الرضائب أنَّ يعتقدون أنهم الظاهرة هذه وتعليل عليهم، واجبًا ذلك

ونسائهم! ملذاتهم عىل ينفقونها الذين اللصوص السياسيني جيوب إىل تذهب
يحب الذي الفرنيس طبيعة إىل يرجع وإنما السبب، ليس وحده هذا أنَّ البعض ويرى

كسبه! من تمكن ما منه يُؤخذ أن ويكره الثروة،

والفن السياسة (4-6)

العالم يف الوحيد البلد باريس كانت وربَّما باأللفاظ، التالعب يحب النكتة حارض والفرنيس
أن رشط عىل بثمنه، يُطالبك أن دون الرشاب، من كأًسا «البارمان» فيه لك يقدم الذي
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بالنكتة سيتجر ألنه ذلك؛ يف شيئًا يخرس ال وهو لسماعها! يطرب جديدة نكتة منك يسمع
الكأس! ثمن أضعاف البار، زبائن عىل يقصها وهو وسيكسب منك، سمعها التي

موضوع ويتبعه السياسة، هو نكاتهم موضوع يكون أن فرنسا أهل يُحب ما ل وأوَّ
سواء — نكاتهم يف الخروج عن يتورَّعون ال وهم كبري، حد إىل فيه برعوا الذي الجنس
كيف يعرفون ذلك مع ولكنهم واألخالق، اآلداب وجود عن — الجنس أو السياسة يف
معيبة. أو نابية ألفاًظا الخارجة النكات هذه يف يستعملون ال بحيث باأللفاظ يتالعبون

الزوجية، والخيانة الجنسية الرذائل انتشار عن البعض ينرشه ما فإنَّ ذلك ومع
منتصف إىل ذلك تاريخ يرجع وإنَّما صحيح، أساس عىل يقوم ال فرنسا يف والفضائح
بالتقاليد تتمسك إنجلرتا وكانت الفضيلة، يف مثًال تعترب أملانيا كانت حني املايض القرن
رصاحة يف املألوفة التقاليد عىل وخروجهم الفرنسيني مرح كان الوقت ذلك يف واآلداب،
ذلك منذ ولكن مظاهرها، أبشع يف الرذيلة كأنه كله العالم نظر يف يبدو الرياء تعرف ال
أكانوا سواء جريانهم، أخالق تدهورت حني يف وأخالقهم الفرنسيني آداب تقدمت الوقت

ذلك. بغري التظاهر حاولوا وإن األملان، من أم اإلنجليز من

الفرنسية املرأة (5-6)

وأنَّ الفرنسية، الفتاة تربية سبيل يف تُبذل التي العناية أنَّ يعرف أن القارئ يدهش قد
اإلنجليزية الفتاة عىل تُبذل التي الرقابة أو العناية من كثريًا أكثر تُفرضعليها التي الرِّقابة
برجري» «الفويل عىل ترتدد وال بوهيمية حياة تعيش ال الفرنسية الفتاة إن واألمريكية،

الناس. بعض يتصور كما املكشوف، األدب تقرأ وال باري» دي أو«الكازينو
تتمتع وأن تشاء ما تفعل أن الزواج بعد ولها مبكرة، سن يف تتزوج ذلك مع ولكنها
صديًقا لنفسها تتخذ وقد الحالة، هذه يف تُطلَّق وقد الزواج، يف ق تُوفَّ لم إذا كاملة بحريتها
هذه مثل ولكن صديقة، لنفسه يتخذ أن اآلخر هو الزوج حق من أنَّ كما شاءت، إذا
من عيب وأكرب ُمستِقرَّة، العائلية فالحياة حال، كل عىل القاعدة ليست الشائعة الحاالت

قليل. فالتزاور نفسها عىل ُمنطوية أرسة كل أنَّ عيوبها
حتى العاشقني بني الزواج يتم أن ما ولكن القاعدة، أنه أو الغالب هو الحب وزواج
تخمد أن بعد العملية الرُّوح الزوجية وعالقتهما حياتهما عىل وتغلب ُرشدهما، إىل يثوبا

العاطفة! ثورة
تسري مما أبعد إىل هذه بدقتها تسري ولكنها بدقتها، الفرنسية املرأة عرفت وقد
حتى الرشاقة هبة هللا حباها وقد أناقة! إىل الدقة تتحول حتى األملانية أو اإلنجليزية
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جميل لكل عنوانًا باريس اسم وأصبح كله، العالم عىل «املوضة» تنرش التي هي أصبحت
محبوب. رشيق

التي هي — ذلك مع — ولكنها جماًال، األمريكية أو اإلنجليزية تُوازي ال الفرنسية إنَّ
كما «التواليت» زينتها يف أحيانًا تُرسف قد أنها عليها يُؤخذ ما وكل مالبسهما! لهما ترسم

التعطر. تحب أنها
يلتصق بأن األمر ينتهي حتى تُغريه وال تبدله ال الخاص عطرها فرنسية ولكل
أنف إىل ينفذ جميل عطر بسبب هناك واملرأة الرجل بني الغرام يبدأ وقد بشخصيتها،

ويتزوجها. يحبها، أن يلبث وما صاحبته، عن فيبحث الرجل

ريايض شعب (6-6)

اإلنجليز كان وإن لها، اإلنجليز حبِّ عن يقلُّ ال ُحبٍّا الرياضية األلعاب يحبون والفرنسيون
نزول أثر عىل وذلك الرياضة، حب الفرنسيني علموا الذين هم بأنهم دائًما يُفاخرون
بلغ فقد األحوال، من حال أي وعىل (١٩١٤–١٩١٨) العظمى الحرب يف فرنسا إىل قواتهم
يستعمل — املتفكهني أحد قال كما — عندهم الراديو أصبح أن للرياضة الفرنسيني حب

املتحدة! األمم هيئة أخبار لسماع يستعمل مما أكثر الرياضية األخبار لسماع
ما وأكرب أساسيٍّا واجبًا يُعترب فهو بالتعليم، االهتمام عن تلِهِهم لم الرياضة ولكن
دقيقة، دراسة فرنسا جغرافية ودراسة الفرنيس، الشعر حفظ هو التعليم يف به يهتمون
من وليس الصميم، الوطني بالطابع كله التعليم طبعوا لقد فرنسا، بتاريخ واالعتزاز
ظهر عن تحفظ وهي سنة ١١ عىل عمرها يزيد ال فتاة عىل فرنسا يف تعثر أن الغريب
بل بالتفصيل، ومعاركها دارك جان تاريخ عليك تقصُّ وهي وكورني، راسني شعر قلب
الفرصة لها سنحت إذا — ترتدد وال أعىل، مثًال دارك جان من تتخذ فرنسية فتاة كل إن

منها. تُطلب تضحية أية عىل تُقدم أن —
املتوقدة. الوطنية الروح هذه مثل وللفتيان

الحرية! بالد (7-6)

معاملة سوء من يلقاه ملا باليأس يشعر قد — مرة ألول — فرنسا أو باريس زائر إن
أو األرسة، مقر يف استقباله لعدم أو السيارة سائق رسعة من أو املطعم يف «الجرسون»

غريه. أو شيئًا، ليشرتي ذهب إذا املعاملة يف جفاء من يلقاه قد ملا

59



أوروبا إىل معي تعاَل

سكان لكلِّ جاذبية مركز وباريس فرنسا ظلَّت — هذا كل من الرغم عىل — ولكن
عاصمة أية يف الشعور هذا ينتابه مما أكثر بيته يف أنَّه باريس يف يشعر واألجنبي العالم،

أخرى.
الثورة نرشت منذ بها اشتهرت حرية من البالد هذه به تتمتَّع ما لذلك سبب وأهم

املساواة. اإلخاء، الحرية، الثالثة: مبادئها الكربى الفرنسية
وملاذا وصل؟ أين ومن هو؟ من ليعرف الغريب وراء يبحث من فرنسا يف فليس

ال؟ أم زوجته هي تصحبه التي السيدة وهل جاء؟
أخرى. ناحية إىل أنظارهم حوَّلوا «املرتو» يف فتاة يقبِّل شاهدوه وإذا

يف األجنبي يشعر ولهذا بها، ألحد شأن ال وحده، له ملك فهي السياسية أفكاره ا أمَّ
بيته! يف أنه فرنسا

فرنسا؟ يف تذهب أين (8-6)

يشء، كل بها يجد ائح السَّ ألن العالم؛ يف أو أوروبا يف السياحة بالد أوىل من فرنسا تعترب
اليوم، حتى الطب اكتشفها التي األمراض لجميع تصلح تكاد املياه ُمُدن من مجموعة بها
البقاع وبها الشتاء، ويف الصيف يف العاملية هرة الشُّ ذات الجميلة والشواطئ السواحل وبها
والرِّيف سويرسا، عن الجهات بعض يف جماًال تقلُّ ال وهي الساحر، الجمال ذات الجبلية
فأوعت. جمعت فرنسا أنَّ السائح يجد وهكذا وجماله، بنظافته اآلخر هو مشهور الفرنيس

جبلية أقاليم

إىل يذهب أن الحال بطبيعة ل يُفضِّ بالده، يف الجبال مناظر من حرمانه بسبب واملرصي،
HAUTE العليا والسافوا السافوا، إقليم فرنسا يف الجبلية األقاليم أجمل ومن جبيل، إقليم
سلسلة األفق يف وتبدو الفرنسية، األلب جبال جمال يتجىلَّ املنطقة تلك ففي SAVOIE؛
تستحق التي املدن أهم ومن العام، طول الجليد رءوسها يكلِّل بالن) (املون األبيض الجبل
هذه جانب وإىل الحمامات، جرفيه وسان وميجيف شامونيكس اإلقليم: هذا يف الزيارة
يكاد وال السافوا، إقليم يف وهناك هنا امُلتناِثَرة الجميلة الصغرية الُقرى من عدد يُوجد املدن

سويرسا. عن يختلف فرنسا من الجزء هذا

60



تذهب أين

وتُوجد سويرسا، إىل يُؤدِّي الزجاجة عنق يُشبه طريق إىل شامونيكس وادي وينتهي
شعراء جميع تغنى وقد وأنييس، وبورجيه ليمان هي جميلة بحريات ثالث اإلقليم ذلك يف

المارتني. األخص وعىل البحريات هذه بجمال تقريبًا فرنسا
التي الجبال هي والبرينيه البرينيه؛ إقليم فرنسا يف األخرى الجبلية األقاليم ومن
يقصده ولذلك األوىل، الفطرة حالة عىل يزال ال اإلقليم وهذا وإسبانيا، فرنسا بني تفصل
إقليم يف الزيارة تستحق التي املدن وأهم الصغرية، الرعي قرى يف الحياة إىل يميلون الذين
املسيحيني اج للحجَّ كعبة الطبيعة بجمال شهرتها جانب إىل وهي لورد، مدينة البرينيه
هناك املعروف الكهف يف ويصلُّون املشهورة، لورد بعذراء تربًُّكا باآلالف يُؤمونها الذين
املاء، فيه انبثق الذي املكان يف كنيسة تُبنَى بأن وأمرت لربناديت العذراء ظهرت حيث

أمراضهم. من يشفيهم املاء هذا أنَّ املرىض من كثريون ويعتقد
ستة نحو فيه يعيش ُمستقل واٍد عن عبارة وهي «اندورا» توجد البرينيه إقليم ويف

وإسبانيا. فرنسا بني بالتهريب يشتغلون شخص آالف

الساحلية األقاليم

الذي الجنوبي فرنسا شاطئ وهو الريفيريا؛ ساحل هو الساحلية فرنسا أقاليم أشهر
المتيازه وذلك دازور»؛ «الكوت الفرنسيون عليه ويُطلق املتوسط، األبيض البحر عىل يطل
عىل «فنتيمليو» مدينة حتى دازور الكوت ويمتد الشتاء، يف ة وخاصَّ والدفء، بالشمس
وهي والجبلية، الساحلية املدن أجمل من مجموعة دازور الكوت ويضم اإليطالية، الحدود
بها تشتد كما الباردة، الشمال رياح من األلب جبال تحميها إذ الشتاء؛ يف بالدفء تتميز

العليل. البحر هواء حدتها من فيخفف صيًفا الحرارة
و«أنتيب» و«كان» «نيس» الساحل: هذا عىل الزيارة تستحق التي املدن وأجمل
تزور أن املدن هذه من مدينة أي يف إقامتك أثناء وتستطيع و«جراس»، ليبان» و«جوان
كله. اإلقليم عاصمة نيس مدينة وتعترب اليوم، نفس يف فندقك إىل وتعود ُموناكو إمارة

فصل يف زيارتها ويستحسن أنيقة، متقاربة حمامات بعض بها لطيفة مدينة ونيس
الشتاء.

بشارع أشبه وهو البحر، شاطئ عىل الواقع اإلنجليز» «منتزه هو نيس يف ما وأجمل
املنتزه. وسط يف املزروعة النخيل بأشجار ويتميز اإلسكندرية، يف الكورنيش
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تنبعث التي والرقص املوسيقى وصاالت الفخمة بالفنادق اإلنجليز منتزه ويمتاز
بالليل. املوسيقى منها

شعب ثالث من يتكوَّن الفرنسية الحدود ونهاية نيس بني يصل الذي والكورنيش
األدنى. والكورنيش األوسط، والكورنيش األعىل، الكورنيش فهناك
املرتفع. الجبيل فهو األعىل: ا أمَّ البحر، من القريب هو واألدنى:

الفيض احل السَّ اسم عليه يطلق املحيط عىل السواحل أجمل من آخر ساحل ولفرنسا
الشاطئ هذا ُمُدن وأهم الباسك، ساحل اسم أيًضا عليه يطلق كما دارجان»، «كوت أو
ذات االرتفاع الشاهقة البرينيه وجبال إسبانيا حدود من قريب واإلقليم بياريتز، مدينة

الساحرة. املناظر
مدنه وأهم واللورين. األلزاس إقليم الزيارة: تستحق التي األخرى فرنسا أقاليم ومن

وبريتاني. نورمنديا وإقليم سرتاسبورج،

باريس (7)

إىل سافر ومن كله! العالم عاصمة إنها قل: أو أوروبا، عاصمة أو فرنسا، عاصمة باريس
ينتقل. ولم يسافر لم كمن كان باريس يَر ولم أوروبا،

العالية الجبال فيه الجميلة؛ باملناظر ممتلئ باريس إىل مرسيليا من الربِّي والطريق
والقرى املدن عرشات بك وتمرُّ واألنهار، والوديان الخرضاء واألشجار بالغابات املكسوَّة
السقوف ذات األحمر بالطوب املبنية بمنازلها النظر تلفت وهناك هنا املتناثرة الصغرية

العالية. واملداخن الصغرية والحدائق املنحدرة
ذات الفخمة واملباني الفسيحة الطُّرقات تلك نظرك لفت باريس إىل وصلت وإذا

باريس. مباني به تتميَّز الذي القاتم اللون
املجهول الجندي تحته يرقد الذي النرص قوس باريس: معالم تزور أن لك بد ال
االستشهاد وعظمة التضحية إىل لرتمز تخمد ال التي املضطرمة النار من شعلتان به تحيط
الذي الباستيل سجن مكان أُقيم الذي الحرية نصب تزور أن لك بد وال الوطن! سبيل يف
كل من يوليو ١٤ يوم اليوم، إىل به تحتفل فرنسا تزال ال للحرية عيًدا سقوطه يوم اعترب

املرصية. املسلَّة ترى أن لك بد وال عام،
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العالم. مدن أجمل

اللوفر متحف مقدمتها ويف املشهورة، املتاحف بعض تزور أن باريس يف لك بد وال
الحربية متحف «اإلنفاليد» تزور أن كذلك لك بدَّ وال متعددة، أيام إىل تحتاج وزيارته
الذي القائد بعظمة لتشعر العظيم نابليون قرب تزور أن لك بد وال ومفخرتها، الفرنسية
فيها: وقال قربه باب عىل نُقشت التي العبارة هذه ولتقرأ ُمنتًرصا، غازيًا أوروبا يف تجوَّل

له أجزلت الذي الشعب ذلك جانب إىل السني شاطئ عىل رفاتي تسرتيح أن أود
الحب!
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باسم املعروف املشهور العاملي الشمع متحف يف لطيفة ساعات تقيض أن ويُمكنك
الشعوذة. ألعاب بعض فيه تُعرض ومرسح مرايا صاالت وفيه جريفان» «متحف

الخالدة. معاملها من فهو املشهور؛ الجامع باريس يف تزور أن لك بدَّ وال
فكلها والساكركري، واملادلني نوتردام مثل املشهورة الكنائس بعض كذلك ولتَُزْر

الزيارة. تستحق
و«الفويل باري» دي و«كازينو املشهورة املسارح وبعض األوبرا دار زيارة تغفل وال
لكسمربج. وحديقة بولونيا وغاب التويلري، باريسكحدائق يف املشهورة والحدائق برجري»،
قلب يف أجنبية ُمستعمرة لرتى الطلبة، حي الالتيني، الحي يف تتجول أن لك بدَّ وال

اللغات. جميع فيها وتسمع الجنسيات، جميع فيها تمرُّ باريس
اق الُعشَّ قبالت ستشهد آخر، مكان يف له مثيل ال غريبًا منظًرا باريس يف وستشهد
إنَّ «األوتوبيس» وسيارة «املرتو» قطار ويف واملطاعم املشارب ويف الطريق قارعة عىل
والتقاليد اآلداب وتقيض القبالت، يتبادلون عندما بالحارضين يُبالون ال باريس يف اق الُعشَّ
النظر من فحذار قبالتهم، أو عناقهم يتبادلون وهم اق الُعشَّ إىل أحد ينظر أال الباريسية

ناحيتهم! إىل

باريس! من تشرتي ماذا (1-7)

سان وفوبور جاكوب شارع يف ارها تُجَّ وأكرب القديمة، واآلثار التُّحف باريس من تشرتي
يف وتجد والصور، القديمة الكتب باعة من كثريًا تجد السني شاطئ وعىل نوريه، لو
يشء، أي منها تشرتي أن ويمكن والربنتان، كاللوفر العاملية الشهرة ذات امَلَحالَّ باريس
(التواليت) الزينة وأدوات امُلختلفة، العطور هدايا: ليقدم باريس من يُشرتى ما وأحسن
والفراء «الفساتني» وأحدث الزهور أجمل تجد كذلك باريس ويف الجميلة، وامللبوسات

أوبيسون. وتطريز ليموج وصيني واملخرمات، والرشائط
املشهورة، األزياء دور من بدار تمر أن ُدون باريس األنيقة السيدة تغادر أن يجب وال
فمهما نصائحها، إىل ولتستمع البائعة، ف ترصُّ تحت نفسها فلتضع هناك إىل ذهبت وإذا
وما السيدة يُناسب ما تعرف فإنها امللبس، أنيقة غري ن السِّ يف ُمتقدِّمة السيدة هذه كانت
يجب ولكن لك!» ليس الثوب هذا سيدتي، يا «آسفة رصاحة: يف لها تقول وقد يناسبها، ال

تريد. بما البائعة السيدة تصارح أن
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موناكو (8)

«الكوت اسم املتوسط األبيض البحر عىل امُلطلُّ الرشقي الجنوبي فرنسا شاطئ عىل يطلق
«الكوت أو الفيض، الساحل اسم الغرب يف الواقع اآلخر الشاطئ عىل يطلق كما دازور»،
أن أمكنك و«نيس» «كان» بني أسبوًعا به وقضيت الذهبي احل السَّ زرت وإذا دارجان»

الزهور. مدينة كارلو: مونت مدينة فيها تقع التي موناكو إمارة تزور
الجيب دولة أو الصغرية، الدولة هذه مساحة من جزء أكرب اإلمارة عاصمة وتشغل

كارلو. ومونت وموناكو، الكوندامني، أقسام: ثالثة إىل تنقسم وهي يسمونها، كما

تام استقالل (1-8)

تبدأ منها التي اإليطالية الحدود حتى نيس من بحرية برحلة تقوم أن هل السَّ ومن
منتون. مدينة عند الفرنسية الريفيريا تنتهي أن بعد اإليطالية الريفيريا
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مستقلة وهي املستقلة، موناكو إمارة الجميلة البحرية الرحلة هذه أثناء يف وتزور
الرضائب يدفعون ال وأهلها «األمري» اسمه وحاكمها جيشها لها إذ الكلمة؛ معنى بكل
يف القمار مدن أشهر كارلو مونت مدينة هي الصغرية الثالث اإلمارة ُمُدن وأهم لفرنسا،

كله. العالم
موناكو يف األمري قرص تشهد لكي الرب بطريق موناكو إمارة زيارة أيًضا وسعك ويف
يف األخرى املائية واألحياء األسماك أنواع أشهر يجمع الذي األقيانويس املتحف وترى

العالم.
(امليكروفون) الصوت مكرب أمام الدليل يقف القمار وكازينو كارلو مونت زيارة وبعد

لحديثه: معي فاستمع كارلو! مونت أمري وعن موناكو، «إمارة» عن يحدثك لكي

… الدليل قال
يتفرَّجون وهم رضائب، يدفعون ال فهم سعداء! هنا الناس سادتي: سيداتي،

يُقامرون! ال ذلك مع ولكنهم القمار، نادي ضحايا عىل يوم كل
للديمقراطية، نصري أنه كما رعيته، من محبوب فإنه األمري، أو اإلمارة، حاكم أما
وواحد واحدة لكلِّ وألمكن قرصه، يف نزوره أن ألمكننا الوقت لنا اتَّسع ولو

يده! عىل ويشد يُصافحه أن منكم

الرجل وعاد الباسم، املرح الدليل من اخر السَّ الوصف هذا نسمع ونحن نبتسم وُكنَّا
فقال: حديثه إىل

أرباح من تحصل كلها صاته ُمخصَّ أو األمري وأتعاب وإيرادها اإلمارة دخل إنَّ
باري» دي «أوتيل وأهمها هنا املشهورة الفنادق إيراد ومن كارلو، مونت كازينو
ولكازينو للفنادق الُعليا اإلدارة عىل بنفسه يُرشف األمري إنَّ ويُقال و«أرميتاج»

بمصلحتها! مرتبطة مصلحته ألن كارلو؛ مونت

الديمقراطية! هكذا (2-8)

فلكل للجميع، قرصه باب يفتح أن إىل األمري دعا قد الدولة بإيرادات العظيم االهتمام وهذا
شخصيٍّا، األمري ُمقابلة يطلب وأن القرص، إىل رسميٍّا شكواه يحمل أن «الدولة» يف فرد

طلبه. األمري فيلبِّي
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الواحد كان إذا ة وخاصَّ الجرسونات، بشكاوى خاص بنوع االهتمام شديد واألمري
قد غضبه أو الخدم رئيس استقالة ألنَّ وذلك (املرتدوتيل)؛ أو الرئيس منصب يشغل منهم
يُؤدِّي قد املطعم، أو املشهور، الفندق عمل يف واالرتباك الفندق، عمل يف ارتباك إىل تُؤدِّي

الفندق. هذا يف النازلني والرشقيني واألمريكيني اإلنجليز أثرياء من الزبائن غضب إىل
كلها اإلمارة عن واإلعراض الفندق من االنتقال إىل بالتايل يُؤدي الزبائن وغضب
أمري امللكي السمو حرضة ربح معه تأثر اإلمارة إيراد تأثَّر وإذا إيرادها، يف يُؤثِّر مما

موناكو!
الرشح هذا نسمع ونحن الباخرة، جوانب من ارتفعت قد الضحك أصوات وكانت
الجنوبي الساحل ُسكَّان أغلب أنَّ واملعروف الروح، خفيف الفرنيس دليلنا من الظريف
حساب عىل الدليل هذا أضحكنا أن عجب فال مرسيليا، أهل ة وخاصَّ الظرفاء، من لفرنسا

األمري!
يعمل جرسون أي ُمقابلة من األمري يستنكف وال فقال: حديثه الرجل واستأنف
أما املخلصني، رعاياه من فرد كل لشكوى يستمع وهو اإلمارة، فنادق من فندق أي يف
يمنح حتى الرؤساء لدى ط ويتوسَّ األمر، يف ل ويتدخَّ خاطره، يُطيُِّب األمري فإن املظلوم

العليا! الدولة مصلحة عىل منه حرًصا ذلك كل حقه، اكي الشَّ
مئات وبضع باط، الضُّ من عرشات بضع من يتكون وهو جيشها، موناكو وإلمارة
املناسبات يف الباسل جيشه فيها يستعرض ساحة وأمامه قرصه، ولألمري الجنود، من

الرسمية.
يملك الجيش أنَّ كما الجنود، من ستمائة عىل الباسل الجيش هذا أفراد عدد يزيد وال

الرسمية! املناسبات يف يستعملهما قديم طراز من مدفعني

القمار مدينة كارلو؛ مونت يف (3-8)

الجميلة الحدائق فيها تنترش إذ صغرية؛ جنَّة تكون تكاد القمار مدينة كارلو، مونت
حني يف عملهم إىل ينرصفون أهلها فإنَّ كون، السُّ ويسودها التامة، النظافة فيها وتتوفر

القمار. موائد أمام الطوال الساعات األجانب الزوَّار ينفق
البحر. عىل تُرشف عالية ربوة فوق املشهور القمار كازينو أُقيم وقد
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كل تودع كما فرنًكا، ٢٠ عىل ثمنها يزيد ال تذكرة تشرتي الكازينو إىل تدخل ولكي
يدفع أال جرت العادة أنَّ مع مقدًما، ذلك أجر وتدفع الباب، عند خاص مكان يف تحمل ما

الخروج. بعد إال الكربى واملطاعم واملسارح السينما دور يف األشياء هذه حفظ أجر
األشخاص بعض خروج من يحدث قد ملا يحتاطون كارلو مونت يف أنَّهم يظهر ولكن
التي الخمسة الفرنكات حتى جيوبهم يف يعد ولم يشء، كل خرسوا وقد الكازينو، من

والقبعات! املعاطف عىل للمحافظة أجًرا تدفع
صالون وهناك مكان، كل يف «الروليت» موائد وجدت كارلو مونت كازينو دخلت وإذا

تدخله! أن شئت إذا جديدة دخول تذكرة تشرتي «الباكارا» لالعبي خاص

الروليت (4-8)

منهن واحدة كل وأمام العجائز، من معظمهن النساء من بطائفة «الروليت» موائد وتزدان
كارلو. مونت كازينو أو كارلو مونت عملة وهي امللونة «الفيشات» من مجموعة

بيدها منهن واحدة كل أمسكت وقد عجيب، بشكل اللعب يف منهمكات النِّساء وترى
بعد الحظ كرة دورات من دورة كل نتيجة فيه ُل تُسجِّ الورق وأمامها الرصاص، من قلًما

الرابح. الرقم عىل تستقر أن
إىل حسابية بطريقة الوصول أهو الحساب، بهذا املقصود هو ما بالضبط أعرف وال
السحري الحساب من نوع هو أم القادمة؟ الدورة يف الحظ كرة فيه ستستقر الذي الرقم

ُمقدًما؟ الرَّابح الرقم معرفة به يُقصد
ال منهم أحًدا أنَّ حتى والالعبات الالعبني مشاعر عىل اللعب أثناء «القمار» ويستويل
يتفرَّجون املوائد وراء من يقفون الذين األجانب والزائرات الزائرين إىل ينظر بأن يُبايل

حركاتهم. ويراقبون عليهم
الدور. ينتهي أن بعد أرباحه سحب يف يستعملها صغرية عصا العب كل أمام ويوضع

والتفاؤل التشاؤم (5-8)

العب يكتشف فقد األشياء، بأبسط ويتفاءلون يتشاءمون كارلو مونت يف القمار والعبو
أيًضا، ٨ املائدة عىل معه الالعبني عدد وأن ٨ الرقم تحمل سيارة يف الكازينو إىل وصل أنه

الرقم! بهذا إيمانه يزداد وبذلك فريبح، عليه ويلعب الرقم بهذا فيتفاءل
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رقم تحمل سيارته أنَّ فوجد الكازينو، إىل طريقه يف وهو صدفة املقامر نظر وإذا
القدر أن اعتقد ٧ ووجدها النمرة هذه منها تتكون التي األرقام جمع ثم مثًال، ٤٢٠١
هذا عىل قامر إذا الرابحني من سيكون وأنه «٧» رقم عىل الليلة تلك يلعب بأن إليه يُوحي

الرقم!
أن فيعتقد «٧» الرقم عىل لعب إذا اليوم ذلك يف املقامر يربح أن فعًال يحدث وقد

الحسن! حظه ورس املختار رقمه هو الرقم هذا

الدخول ممنوع (6-8)

كازينو إىل الدخول عليهم يحرم ولذا الدين، ورجال الكهنة رؤية من املقامرون ويتشاءم
منهم. يخرسون الذين وخاصة ُرؤيتهم، عند الالعبني نفور من خوًفا كارلو مونت

لألجانب يحدث قد وإنما كارلو، مونت كازينو عىل يرتدَّدون ال طبًعا الدين ورجال
«العلم باب من الكازينو زيارة يف بعضهم يرغب أن موناكو، بإمارة يمرون الذين منهم،

فقط! باليشء»
الخيل وحدوات الثعابني، جلود ومنها: الالعبون بها يتفاءل غريبة أشياء وهناك
الكازينو عىل ترتدد سيدة عن مختلفة أحاديث الناس تناقل لقد بل الخنازير! وذيول
كلفها وقد نقودها، المس كلما تربح أنها تعتقد متعفن غراب قلب حقيبتها ويف لتلعب

املال. من وفريًا مبلًغا عليه الحصول
يحمل أن طبًعا للمقامر يمكن وال املشنقة» «حبل الالعبون به يتفاءل ما أغرب ولعلَّ
يضعه الحبل هذا من صغري بجزء يكتفي فإنه ولذلك املشنقة، حبال من بأكمله حبًال
عىل طولها يزيد ال املشنقة حبل قطعة عىل للحصول أحدهم تكلَّف وقد يلعب، وهو أمامه

فرنك! ألفي نحو سنتيمرتات عرشة

التمائم؟ سوق (7-8)

السعيد». الحظ «جالبات أو التمائم سوق كارلو مونت يف وتزور
القديمة واملحافظ باهلل، والعياذ املشنقة، حبال تُباع ففيها األسواق، أغرب من وهي

النادرة. الطيور وريش املشوهة األثرية واألواني
له سيجلب أنه يعتقد ما منهم كل لينتقي والالعبون؛ الالعبات السوق هذه ويرتاد

يخرسون! — جميًعا — ذلك مع ولكنهم الحسن، الحظ
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الفضيلة! مدينة (8-8)

للمدن أنموذًجا لصارت كارلو مونت من القمار كازينو حذفت لو أنك الذكر يستحق ومما
فرنسا يف عليها يطلق التي املنازل من منزًال أو للهو أماكن فيها تجد ال إنك إذ الفاضلة؛

«الصندوق». اسم
إمارة أهل تمسك هو الصناديق أو اللهو أماكن وجود عدم يف السبب هل ولكن،

الفضيلة؟ بأهداب موناكو
اللهو أماكن وجود أن عرفوا اإلمارة عن املسئولني أن هو الحقيقي السبب أن الواقع
إمارة دخل ألن اإليراد؛ يقل وبهذا القمار، عن اإلمارة زوار بعض يرصف قد الصناديق أو
الروليت أهمها التي املختلفة بألعابه القمار كازينو أرباح عىل كله يقوم كارلو مونت

والبكارا.

أملانيا (9)

تعانيه الذي املدقع الفقر ولوال أوروبا شعوب أنظف — األخرية الحرب قبل — األملان كان
هذا. مركزهم عن نزلوا ملا اليوم بالدهم

هذه كانت ولو نظيًفا، ببيتها تحتفظ أن هو األملانية املرأة به تهتم ما معظم إنَّ
بالطعام. التضحية حساب عىل النظافة

بقطارات االغتسال محال يف واملناشف الصابون وضع من أول األملان وكان
النفقات يف االقتصاد أرادوا وملا األوروبية، الدول بقية أَخذَت وعنهم الحديدية، السكك
السائل الصابون زجاجات اخرتعوا (١٩١٤–١٩١٨) العظمى الحرب يف هزيمتهم بعد

األوروبية. الدول بقية قلدتهم ما ورسعان الورق، من املصنوعة واملناشف
النظام. من أثًرا وجدت حلوا وأينما النظام، األملان يعشق النظافة وبعد

السابقة األملانية باملستعمرات الفوز إنَّ األيام: من يوم يف كبري إنجليزي كاتب قال
يف املستعمرات لقيمة ال — العظمى الحرب بعد إنجلرتا غنمته ما أكرب من كان إفريقيا يف

أنظمة! من األملان فيها تركه ما بسبب ولكن ذاتها، حد
ممنوع الفتات انتشار قدر يشء نظره يلفت ال الحرب قبل ألملانيا الزائر كان
الالفتات. هذه كثرة من يسخرون األجانب كان لقد حتى الجهات جميع يف VERBOTEN
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الحرب. به أودت … غابر مجد

عىل املحافظة عىل الناس حث ممنوع بكلمة يقصدون كانوا األملان أن الواقع ولكن
ولو الحشائش، عىل السري الناس يتحاىش أن يجب العامة الحدائق ففي واحرتامه، النظام
يف يحدث كما — برلني حدائق يف الحشائش عىل الغرام يتطارحان عاشقني الناس رأى
فقط! العام النظام أجل من ولكن العامة، اآلداب أجل من ال عليهما؛ لثاروا — لندن قلب
مدنهم شوارع يف الكبرية اإلعالنات الفتات بوضع األملان يسمح ال النظام أجل ومن

التجارية. بالشئون اهتمامهم من الرغم عىل الريف يف أو الكربى
هذه أفراد من فهو املادية، بمصلحته األملاني يضحي العام الوطني النظام أجل ومن
الذي الطريق إىل توجه أن املادية مصلحته أنَّ منهم الواحد يؤمن الذين الراقية الشعوب

العليا. الوطن مصلحة تستدعيه
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بتخفيض كله العالم األملانية الحكومة فاجأت أن العظمى الحرب أعقاب يف حدث وقد
صوت يرتفع لم ولكن األملان من ماليني بيوت خراب ذلك وسبب األملاني، املارك قيمة
احتمال إىل يدعوهم الواجب بأن يؤمنون كانوا ألنهم وذلك االحتجاج؛ أو بالشكوى أحدهم

بالدهم! صالح يف ذلك دام ما النكبة

والتنفيذ التفكري (1-9)

األلم. احتمال عىل فائقة مقدرة إنها فقال: العبقرية كارليل عرف
تنقصه ال ولكن العبقرية، تنقصه قد فاألملاني املصدر، أملاني التعريف هذا أن والواقع

تاًما. إتقانًا بعمله القيام التقان الجهد بذل عىل املقدرة
العلمي البحث يف األملان براعة إىل أحد يصل ولم أملاني، تدبري كل يميز فالكمال

النظرية. والدراسة
سبل لهم دوا ومهَّ أمريكا، إىل منهم عددا ونقلوا األملان بعلماء األمريكيون انتفع وقد

العالم! يف املنفذين أبرع واألمريكيون بالتنفيذ، لهم وتعهدوا البحث

والدقائق التفصيالت عباقرة (2-9)

الرسية مخابراتهم أقالم شهرة ذاعت هنا ومن والدقائق، التفصيالت إىل دائًما األملان ويميل
بحيث الدقيقة، املعلومات إىل الوصول عىل دائًما ضباطهم يدربون وكانوا الحرب، أثناء يف

معلومات. عىل الحصول بمجرد أحدهم يقنع ال
١٩١٤ عام يف هندنربج أن العظمى الحرب تاريخ وضعوا عندما العسكريون روى
ذاك، إذ الرويس الجيش عىل فيها انترص التي املنطقة يف شجرة كل موضع يعرف كان
من جهة بكل التامة ومعرفتهم معلومات من األملان املظالت جنود به تزود ما ولعل
كلفوا فيما النجاح عىل لهم ُمساعد خري كان األخرية، الحرب أثناء فيها نزلوا التي الجهات

املختلفة. البلدان احتالل وعىل مهام، من به
الوحدات من وحدة وكل الفرق، من فرقة كل تكون الحرب يف األملان يهجم وعندما
عمًال تُؤدِّي محدَّد معني مكان يف تكون أن يجب محددة معينة ساعة يف بأنها تام علم عىل

محدًدا. معينًا
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ولكنها الذهن، إىل يتبادر قد كما الحرب عىل تقترص ال التنظيم يف العبقرية وهذه
اآلالت واستعمال املصانع، إنشاء يف أوروبا شعوب عىل األملان تفوق فقد الصناعة، إىل تمتد

العمل. نفقات يف واالقتصاد

البطولة عبادة (3-9)

الغربية الدول يف مألوفة غري درجة إىل واألبطال للبطولة عبادتهم األملان عىل يُؤخذ ومما
األملان إنَّ والشفقة؛ بالرحمة شعورهم يف كبري نقص للبطولة عبادتهم ويتبع الرشقية، أو
يُفاخرون كانوا لقد الفرنسيون، أو اإلنجليز يفعل كما الحرب يف ضحاياهم يبكون ال
يف تفكري ُدون غاراته يف األملاني الطريان سالح أبطال يفعله وبما الصاروخية، بقنابلهم
يف الرحمة أو الشفقة نقص أسباب من ولعلَّ تهدم، التي واملنازل تُزهق التي األرواح
الظلم من عليه وقع األخرى، الشعوب من ُمضطهد شعب بأنهم الدائم شعورهم قلوبهم

أحد. عىل يقع لم ما
زوجه عىل يفرض وهو األب هو األرسة فسيد نفسها، األرسة يف البطولة عبادة وتبدأ
ولذلك معاملة، سوء أو قسوة دون ذلك يفرض وهو دقيًقا، ونظاًما عمياء طاعة وأوالده

بطل! إىل نظرته األب إىل صغره منذ الطفل ينظر

الفني التعليم (4-9)

وقد املنزل، هو ومصريها الفتاة مكان أن يعتقد ألنه وذلك ابنه؛ بتعليم يعنى واألملاني
بأنَّ علم عىل كانوا املسئولني ألنَّ وذلك النَّازي؛ حكم مدَّة الفني بالتعليم عنايتهم اشتدت

اآلالت. من عامًلا األيام من يوم يف سريثون األوالد هؤالء
البعض يتهم ولذلك األوهام، عن ويبتعدون فقط، الحقائق عىل أوالدهم يربُّون وهم

الخيال. من ناضب بمعني أوالدهم نشأة إىل تُؤدي بأنها هذه تربيتهم
حتى باستمرار يقصونه فإنَّهم ولذلك طويًال، رأسه شعر يرتك أن األملاني ويكره

السجن. من خارج كأنه أو الرأس، حليق وكأنه بعضهم يبدو
رءوسهم. شعر ينمون الذين هم فقط منهم واملوسيقيون
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أملانيا يف النكتة (5-9)

مرح أو الفرنيس خاطر رسعة يملك ال واألملاني النكتة، أو للدعابة كثريًا األملان يميل ال
ورائها من يقصد أن بد فال نكتة األملاني ألقى وإذا للجد، أميل ألنه وذلك الربيطاني؛

أحد! «تهزيء»
اآلتية: النكتة لذلك مثًال االجتماعيون ويرضب

ملوسيقي تمثال رشاء يف أفكر إنني لزوجها: املوسيقى تحب التي الزوجة قالت
أشرتي هل رأيى: يستقر لم اآلن وحتى الجديد، البيانو عىل أضعه مشهور

موزار؟ أم فاجنر تمثال
أصم! كان فقد بيتهوفن، يف تفكري لم وملاذا الزوج: وأجابها

األملانية املرأة (6-9)

املرأة دور أن رصاحة يف لألملانيات أفهمت والتي دائًما، أملانيا تسود التي الفكرة كانت
اء أصحَّ أوالًدا وإخراجها املنزل، يف الصالحة األم بدور قيامها يكون أن يعدو ال أملانيا يف

للدولة.
املنزل. هو املرأة مكان إن وقال: الفكرة هذه فأكد هتلر وجاء

مما بأكثر تطالب ولم واجبها يف األيام من يوًما تقرصِّ لم األملانية األم أن والواقع
غريها. به طالبت

الروابط، وتفكك األخالق انحالل عىل وساعدت األوضاع، غريت األخرية الحرب ولكن
يرتزقن أعمال عن للبحث امليدان إىل النزول إىل وسيداتها أملانيا فتيات اضطرت ولذلك
النساء عدد وزاد رجالها، من كبرية نسبة أملانيا فقدت أن بعد منهم يتزوجن ورجال منها،
تشتعل لم ولو العادي، طريقها يف سارت األمور أن ولو كبرية، زيادة الرجال عدد عىل

لألوروبية. األعىل املثل األملانية املرأة تكون أن ألمكن الحرب

قرن! من أكثر منذ (7-9)

— بعد فيما أملانيا حولها التفت التي الوالية — بروسيا شعب كان قرن من أكثر منذ
بالجيش وأمرائهم ملوكهم غرام اشتدَّ وإن أوروبا، يف له مطامع ال هللا، يخاف هادئًا شعبًا
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اسم عليهم أطلق وقد بهم، للفخر وغريها روسيا من القامة طوال جنود استرياد حد إىل
بوتسدام! أو بروسيا حرس

إىل رضبتها وجهت أن — مولتكه وفون بسمارك بواسطة — هذه بروسيا لبثت وما
الحرب شنَّت أن لبثت ما ثم براثنها، من أملانيا جنوب فأنقذت النمسوية، االمرباطورية

النمسا. باستثناء كلها األملانية الشعوب توحيد يف ونجحت فرنسا، عىل
وصمة بإزالة وبدأ مولتكه، وفون بسمارك بدأه ما م يتمِّ لكي ذلك بعد هتلر وجاء
ولو ذاتها، بالنمسا ُمبتِدئًا األخرى األملانية الشعوب يضم أخذ ثم الُعظمى، الحرب هزيمة
ساورته، أن لبثت ما العظمة أحالم ولكن التاريخ، يف أملانية رسالة أعظم ألدَّى بذلك قنع

العالم. شعوب بل أوروبا، شعوب يسود أن يجب األملاني الشعب أن وقرَّر
كان ما قدر ارتفع ما وقدر شاهق، من فسقط عليه، تألَّب أن كله العالم لبث وما
قرنًا وبأنَّ األخرية، السقطة بأنها الكثريون تنبَّأ حتى مؤمًلا، شنيًعا بالده وسقوط سقوطه

قائمة. لها تقوم أن قبل يمر أن بد ال كامًال

واليوم! (8-9)

بقية وفرنسا وإنجلرتا ألمريكا وتركوا رشقها، الروس واحتلَّ أملانيا، أوارص تمزقت فقد
فأصبحت الغرب، مع صالتها وقطعوا بينهم فيما مزقوها نفسها العاصمة حتى أجزائها،

املضطرب! األحمر البحر يف العائمة بالجزيرة أشبه
للمغلوب! والويل

ألنهم وذلك االحتالل، قوات ألوامر ُممتثلني خاضعني اليوم األملان يعيش ذلك ومع
الخضوع هذا يدوم متى إىل ولكن القيادة، أو الحكومة ألوامر الخضوع دائًما اعتادوا قد

واالحرتام؟
جديد بسمارك أو جديد، ولهلم قيرص أو جديد، هتلر يظهر أن إىل شك بال سيدوم

االحتالل. ضد الثورة إىل ويدعوها البالد حوله من يجمع لكي
يشعرون وهم العالم، جنود أحسن أنهم وهي أنفسهم يف عقيدتهم وا يُغريِّ لم األملان إنَّ

هتلر. حكم تحت حاًال أسعد كانوا أنهم اليوم
وبني وتوابعها، روسيا يف ُممثًَّال الرشق، بني الحرب نشبت لو أنَّه جيًدا األملان ويشعر
مفاخًرا: األملاني ويقول األملاني، الجندي إىل سيحتاجون األمريكيني فإنَّ الغربية، الدول

يُحاربون!» كيف األمريكيني َسنُعلِّم «ويومئٍذ
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املرة، هذه مرسحها ستكون نفسها أملانيا فإنَّ وقعت، لو املرتقبة الحرب هذه ولكن
عىل يُقىض وأن أنقاض، إىل مبانيها من سليًما بَِقي مما القليل يتحول أن ذلك ومعنى

حضارتها. وآثار شبابها من الباقية البقية
للعالم غنى ال أنَّه من تبيَّنه ما إىل مطمئنًا ا، حقٍّ خاضًعا اليوم األملاني يعيش وهكذا
وتعينها أملانيا تُساعد أن — راغم وأنفها — مضطرة الغربية الدول أنَّ وإىل أملانيا، عن

تسليحها! تُعيد وربما بل إنشاءها، وتعيد

الصناعة بعث (9-9)

الكثريون يومها وقال فيها، حراك ال هامدة ُجثَّة وجدوها ١٩٤٧ عام يف أملانيا رأوا الذين
يستطيعون اليوم يزورونها الذين ولكن الزمن، من قرن انقضاء قبل إحيائها يف أمل ال إنه

األملاني. البعث ُمعجزة يشهدوا أن
األسود الدخان سحب وأخذت جديد، من تنتج بدأت قد الروهر مصانع أنَّ ذلك
التجارية املحال واجهات وأخذت املشهورة، الصناعية املنطقة هذه جو يف جديد من تنعقد

األملان. بها اشتهر التي واملخرتعات واملبتكرات باملعروضات تمتلئ
وقد الصلب، مصنع حائط عىل التالية العبارة هذه تقرأ «دسلدورف» مدينة ويف

اإلنجليزية: باللغة عليه ُطبعت

ُمستوى إىل للوصول وطريقها املستقبلة، أملانيا سعادة مفتاح الصادرات إنَّ
الحياة. يف أرفع

االستطاعة ويف طن، ماليني ثمانية املايض العام يف أملانيا يف لب الصُّ إنتاج بلغ وقد
باملرصاد! االحتالل ولكن الصنف، هذا يف إنجلرتا عىل أملانيا تتفوق بحيث اإلنتاج ُمضاعفة
ولم غريها، تنصح كيف عرفت اإلفالس، شفا عىل وهي إنجلرتا، أن العجيب ومن
العبارة تلك كتبت التي هي الربيطانية االحتالل سلطات فإنَّ نفسها! تُنِقذ كيف تعرف

رصاحة: يف لألملان قالت التي وهي السابقة،

هللا! رحمة فإىل وإال ُروا، صدِّ

١٩٤٩ عام يف صادراتهم قيمة وبلغت بالنصيحة، فعملوا يموتوا، أال األملان وقرر
جنيه. مليون ٧٠٠ أو ٦٠٠ إىل ١٩٥٢ عام يف تصل وقد جنيه، مليون ٢٥٠ نحو
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من كثريًا تُنافس الصناعية ُمنتجاتهم وأخذت أملانيا، عىل الدوالرات قت تدفَّ وهكذا
امُلحتلة! الدولة بريطانيا منتجات

جديد عهد (10-9)

الجسام. باألحداث الحافل بالدهم تاريخ يف جديد عهد أبواب عىل اليوم األملان أصبح وهكذا
الصدمة. بألم تشعر تزال ال كانت وإن قدميها، عىل اليوم أملانيا وقفت فقد

أخذ كما األملانية، املصارف خزائن يمأل املال وبدأ موفور، للصناعة الالزم الفحم إنَّ
وبدأت طويلة، مدَّة الحرمان مرارة ذاقت التي البطون من كثري إىل طريقه يعرف الطعام
العالم عمال أكثر من أنَّه قديم من عنه ُعِرف الذي األملاني العامل ساعد إىل تعود القوة

ودقة. احتماًال
العسكرية الثياب تخلع أن لها آن قد أنَّه تعرف بدأت نفسها االحتالل سلطات إنَّ
وراءها، تسترت مدنية أثوابًا بها وتستبدل الحرب، انتهاء منذ ارتدائها عىل حرصت التي
واألماكن املدن من كثري يف السلطات هذه أزالت وقد الجديدة، التطورات ترقب لكي
الضباط من كثريون ويقول واملهزوم، املنترص بني تفصل كانت التي الشائكة، األسالك
األصلية، أوزانهم إىل يعيدهم عالج إىل حاجة يف أصبحوا حتى زاد، قد وزنهم إن األمريكيني

األملاني! الطعام ودسامة جودة بسبب وذلك
بناء يف العمل يجري اإلطالق، وجه عىل الشمال بحر موانئ أكرب همبورج، ميناء ويف
املختلفة. سفنه من سفينة كل لحمولة األقىص الحد الحلفاء د حدَّ أملاني تجاري أسطول
قد وكانوا إجازاتهم، فيه يقضون لالسرتاحة منزل همبورج يف الحلفاء لضباط وكان
يعد لم االسم هذا ولكن به، وعرف االسم بهذا اشتهر حتى النرص» «بيت اسم عليه أطلقوا

هامبورج». «بيت املنزل: اسم وصار االسم أُلغي ولذلك الجديدة، األوضاع مع يتفق

ولكن! (11-9)

املطاعم، يف والفاكهة األطعمة أنواع وكل التجارية، املحال يف يشء كل تجد أن ويمكن
وهم القهوة، أو البرية يرشبون جلسوا وقد واألملانيات األملان املشارب من كثري يف وترى

الوترية. املوسيقى عزف إىل يستمعون
الليلية األندية من عرشات تجد املحطمة، املهدَّمة املدن يف األنقاضواألطالل وسط ويف
أندية يف أنك إليك ُخيِّل دخلتها وإذا األوىل، الصباح ساعات حتى روادها مع تسهر التي
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املوسيقى ونغمات ينقطع، ال والرقص أنهاًرا تسيل فالشمبانيا ومونبارناس، مونمارتر
سعة! عن ينفقون والرجال األزياء، أحدث يرتدين والنساء املكان، تمأل

أو بالسؤال يده يمد القدمني عاري بطفل تصطدم لكي «الكباريه» من وتخرج
اإلفريز! عابرات من امرأة وجه عىل حزينة ابتسامة لتشهد

الم؟ السَّ لهم حققه ما كل هو هذا وهل سعداء؟ األملان فهل
مظاهر أن ويدركون يدفعوا، أن يجب أنه يعرفون أنهم هو هذا يف يُقال ما كل إنَّ
مأوى، وال عمًال يجد ال مواطنيهم من كبريًا عدًدا فإنَّ خادعة، مظاهر إال ليست الرخاء
غري مصريهم أو مستقبلهم يَعرف ال الروس براثن بني وقعوا الذين وطنهم أبناء أنَّ كما

هناك. وأقارب وأبناء إخوة لهم وإنَّ هللا،
الدكتور إىل نُِسَب وقد العهد، وهذا هتلر عهد بني اليوم ليقارن بعضهم إن
قررت أن بعد زويتنغ» الجمني «الدويتش جريدة إلصدار يستعد وهو أوتماربيست،
قال: أنه إليه نُِسَب ترخيص، دون األملانية الصحف إصدار إمكان األمريكية السلطات

هتلر! يف فقده ا عمَّ األملاني للشعب نكشف أن مهمتنا تكون سوف

الدقيقة، الفرتة هذه يف األملانية العقلية يف األثر أشد الصحف لهذه سيكون أنه شكَّ وال
الطبيعية. الحالة إىل الهزيمة من عودة أو انتقال، فرتة بمثابة تَُعدُّ التي

إفالسوحرمان! (12-9)

لم ولكننا يدنا، يف كثرية األموال كانت الحرب قبل الكتاب: هذا ملؤلف أملاني طبيب قال
فالبضائع اليوم ا أمَّ الخارج، إىل تُصدَّر كانت ألنها نشتهيها؛ التي البضائع نجد نكن

موجود! غري املال ولكن كثرية،
أملانيا عليه تسري الذي الجديد، النقدي النظام بسبب األملان من كثريون أفلس لقد
أكثر تُوازي تعد لم حتى املال، من منهم الواحد يملكه كان ما قيمة نقصت فقد اليوم،

عليه. كانت مما املائة يف ستة من
نهاية ال طويًال ا شاقٍّ الطريق لهم فيبدو جديد، من حياتهم كثريون اليوم يبدأ وهكذا

الهدف! إىل النهاية يف يوصل ولكنه له،
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أملانيا؟ يف تذهب أين (13-9)

َصعبًا ليس الفرنسية، أو الربيطانية أو األمريكية املنطقة سواء الغربية، أملانيا دخول
فمن برلني إىل الوصول وكذلك لروسيا الخاضعة الرشقية املنطقة ُدخول ا أمَّ باملرة،

بمكان. الصعوبة
مكاتب من مكتب أي من الغربية أملانيا إىل الدخول تأشرية عىل الحصول ويمكن
ُمقاطعات: األمريكية املنطقة وتشمل األوروبية، العواصم يف PERMITOFFICEالرتخيصات
من الغربي الجنوب يف مدينة أكرب وهي ستوتجارت، مدينة بها التي بادن وورتمربج هس

وبريتها! وبحرياتها بجبالها املشهورة بافاريا وُمقاطعة أملانيا،
من فرتة الخالف اشتدَّ ووقتها عرش، الثاني القرن يف بافاريا يف البرية ُعِرفت وقد

والرسور؟ للمرح ترشب أم كدواء البرية ترشب هل الزمن:
ويضع ترشب! أن يجب البرية أن وهي واحدة مسألة يف هناك الجميع اتفق وقد
كميات البرية من يرشبون أنهم دائًما عنهم ُعرف وقد قبعاتهم، يف الرَّيش البافاريون
هتلر بدأ وقد ونورمربج، ميونيخ بافاريا مدن وأشهر يصدرونها، التي الكميات من أكثر

ميونيخ. يف حركته
أملانيا، إىل يُسافرون الذين ائحني السَّ من عدد أكرب تجتذب التي هي بافاريا إنَّ
إليه يذهب لكي هناك هتلر أنشأه الذي املنزل لزيارة برختسجادن إىل يقصدون والجميع

النرس». «عش عليه أطلق وقد الرَّاحة، يلتمس أن أراد كلَّما
من مقربة عىل جميلة قمة وهي كهلستني، جبل قمة فوق النرس عش هتلر بنى وقد
أعوام، ثالثة ملدة أملاني عامل ٣٠٠٠ العش هذا بناء يف اشتغل وقد برختسجادن، قرية

شخًصا. ١٨ ملبيت يسع العش وكان
ُشهرة املدينة ولهذه «أوبرمرجاو»، مدينة تقع النرس عش من ميًال ٨٠ بعد وعىل
تمثيل هناك النَّاس ويتوارث عام، ٣٠٠ منذ السالم عليه املسيح قصة بها تُمثَّل إذ عاملية؛
بتمثيل لالحتفال كبريًا استعداًدا أوبرمرجاو استعدت وقد القصة، هذه يف الرئيسية األدوار

املقدس. العام بمناسبة ١٩٥٠ يف القصة
كما الرين، منطقة الغربية أملانيا يف الزيارة تستحق التي األخرى املناطق أبدع ومن
كبرية ُمدنًا تَُضمُّ — الربيطانية االحتالل منطقة يف وهي — الروهر يف الصناعية املنطقة أن
تستعيد بدأت أنها إال شديد تخريب املنطقة هذه أصاب وقد وكولوني، دسلدورف مثل
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يجب وال األملانية، املدن أجمل من «بون» مدينة الغربية أملانيا وعاصمة السابق، ازدهارها
الجديد. األملاني السيايس النشاط فيها لتشهد بها تمرَّ أن دون أملانيا تغادر أن

سويرسا (10)

أوروبا. حديقة

حتى أجمع، العالم وربَّما أوروبا، بلدان أجمل فهي نوعها، يف فريدة دولة هذه
تحل التي الدولية املؤتمرات لعقد اختريت وقد األوروبي»، «املنتزه اسم عليها أُطلق لقد
والهدوء الطبيعة جمال من به تميزت ما أنَّ ذلك تعليل يف وقالوا الكربى، املشكالت
بحرياتها، شواطئ عىل يجتمعون الذين الساسة، من املؤتمرين أعصاب يف يؤثِّر والسكون

مهمتهم. يف النجاح عىل ذلك فيساعدهم جبالها، سفوح وعىل
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للعصبة وبنوا األمم، لُعصبة َمَقرٍّا الثانية العاملية الحرب قبل اختاروها قد وكانوا
حتى ينتهي كاد ما ولكنه األمم»، «قرص اسم عليه أطلقوا جنيف مدينة يف منيًفا قًرصا
واتََّفَق القتال، رحى وقفت وملَّا الُعصبة، عىل فقضت ١٩٣٩ عام يف الحرب نريان اندلعت
وأدَّى سويرسا، يف الجديدة الهيئة اجتماع فكرة عن ُعِدَل األمم، هيئة إنشاء عىل امُلنترصون
من يمنع ال هذا ولكن لها، مقرٍّا سكس ليك اتِّخاذ إىل الجديدة الهيئة يف أمريكا اشرتاك

سويرسا. يف لها التابعة اللجان من كثري اجتماع
اتِّحاد يف ُمقاطعة ٢٧ ضم يف نجحت فقد سويرسا، مساحة صغر من الرغم وعىل
الواليات هذه أنَّ األمر يف والعجيب الصغرية، الدولة تتكون املقاطعات هذه ومن فيدرايل،
ولكنَّها ُمختلفة، وتقاليد وثقافات ُمختلفة لُغات ذات السويرسي االتحاد منها يتألَّف التي

عجيبًا. انسجاًما االتحاد يف تنسجم ذلك مع
وقد عرش، الثالث القرن إىل األحرار، من فريق كوَّنه الذي االتحاد، هذا تاريخ ويرجع
منذ سليًما فظل عليه، وحافظوا بأهدابه وتمسكوا االستقالل بقيمة املتحدين جميع آمن
االتحاد، دستور عىل أُدخلت التي التغيريات من الرغم وعىل أحد، عليه يعتَِد لم العهد ذلك
بجميع عليه املحافظة ورضورة استقالله، عىل النص وهو يتغري، لم فيه واحًدا شيئًا فإنَّ

وحربية. سلمية من الوسائل

ُمحايدة دولة (1-10)

االعتداء عىل أحد يجرؤ ال ، ُمستِقالٍّ يعيُش السويرسي واالتحاد عرش الثالث القرن ومنذ
يتكوَّن الذين السكان عدد وقلة يشغلها التي املساحة صغر مع استقالله أو حريته عىل

منهم.
يف وفرنسا الجنوب، يف والبلقان الشمال، يف بالنرويج بطش الذي «هتلر» حتَّى

الحلفاء! احرتمهما كما وحيدتها سويرسا استقالل احرتم الرشق، يف وروسيا الغرب،
— الضعيفة الصغرية الدولة وهي — سويرسا جعلت التي األسباب أقوى من وإن
جمع الذي الديمقراطي االتحادي تكوينها لهو أوروبا يف االستقالل مصونة الجانب مهيبة
سياسة إىل هذا متني، بوثاق بينها فربط ُمختلفة وثقافات وأديان وأجناس لغات بني
تلجأ أال شأنها من سياسة وهي كيانها، من جزءًا صارت حتى بها آمنت التي التام الحياد

نفسها. عن الدفاع يف استعماله إىل اضطرت إذا إال القوة سالح إىل
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الجمال مصدر (2-10)

من مجموعة بها فتجد ارتفاعها، ذروة إىل — سويرسا يف — األلب جبال سلسلة تصل
شتاءً. أو صيًفا عنها ينقطع ال الذي الجميل األبيض بالثلج ُكلِّلت القمم

والطائرة تشهده الذَّاكرة! من يُمحى أن يُمكن ال الذي الخالد املنظر ذلك أروع وما
وسطها من العالية القمم تربز الشامخة؛ الجبال سالسل منظر سويرسا، فوق بك تُحلُِّق
تحتها من وانسابت الخالدة، النَّاصعة البيضاء األكاليل تلك ميَّزتها وقد وهناك، هنا
هادئة أحضانها يف الصغرية القرى ونامت األخرض، باللون كلها ُمكتسية حيقة السَّ الوديان

الجميل! األزرق اللون ذات البحريات جانب إىل مطمئنة، وادعة

العليا. إنجادين وادي

تعلق السحاب من قطعة فهنا وصفها؛ عن القلم يعجز كثرية أخرى مشاهد عدا هذا
تمد التي الكبرية األنهار من نهر منبع وهناك السقوط، من تخىش كأنها الجبل بأهداب
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ينساب — سويرسا يف يقطعها ميًال ٢٣٥ مسرية بعد — العظيم فالرين باملاء: كلها أوروبا
الحدود إىل يصل الرون ونهر املنخفضة. واألرايض وفرنسا أملانيا ُمخرتًقا الشمال بحر إىل
و«االين» ميًال، ١٦٥ عن يقل ال بما السويرسية الثلج جبال يف منبعه عن بعيًدا الفرنسية

األسود. والبحر سويرسا بني فيصل الدانوب يمد
أو عينيها، يف يتمثَّل جمالها إنَّ فتقول جميلة، امرأة تصف أن السهل من يكون قد
فيها ما كل الجمال، ُمفرطة امرأة بوصف تُطالب أن ا أمَّ أنفها، يف أو وجهها، استدارة يف
مقبل وأنا كبري مرصي طبيب عنها يل قال التي سويرسا هي وهذه شاقة، ة فُمِهمَّ جميل،
مرة.» ألول يشهده ملن ة وخاصَّ بحق، النظر يتعب جمالها «إنَّ مرة: ألول زيارتها عىل

عيونهما يغلقان ما كثريًا كانا مرة ألول زاراها ملا أنَّهما وزوجته الطبيب يل أكد وقد
تنقطع! ال التي الجمال مشاهد من إلراحتها

وفقر! … جمال (3-10)

مساحة أخماس ثالثة نحو تشغل سويرسا، جمال مصدر وهي األلب، جبال منطقة إنَّ
ال الذي القليل والباقي املائة، يف ١٠ حوايل فتشغل جورا، جبال منطقة ا أمَّ كلها، الدولة

املنخفضة. األرايض يكون الذي هو الثلث عىل يزيد
ة وخاصَّ فقرها، يف السبب كان سويرسا جمال إنَّ يُقال أن امُلبالغة من ليس ولذلك

ُمنعدمة. تكون تكاد التي املعدنية الثروة ناحية من
مواردها فإنَّ ونصف، ماليني أربعة عىل يزيد ال سكانها عدد أنَّ من الرغم وعىل
األطعمة عىل الباقون يعتمد ولهذا أخماسهم، ثالثة من أكثر إلطعام تكفي ال الزراعية

الخارج. من املستوردة
حيوي بمجال وطالب بالشكوى لضجَّ سويرسا؛ يف يعيش الذي هو آخر شعبًا أنَّ ولو
الحياد سياسة القديمة: التقليدية لسياسته طبًقا — فإنه سويرسا شعب ا أمَّ لحياته، يكفي

الخاصة. طريقته عىل واجهته التي الخطرية املشكلة حلَّ قد — االعتداء وعدم

صناعي شعب (4-10)

لالستغالل الوسائل أحسن عن يبحث أن موارده، قلة مع السويرسي، للشعب بد ال وكان
املختلفة، املصانع إلدارة الكهرباء منها وولَّد املياه، بمساقط فانتفع والتجاري، الصناعي
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يف وسار كثرية، خامات إىل تحتاج ال صناعات عن بحث فقد قليلة، املعادن كانت وملا
الساعات، بصناعة العاملية شهرتها سويرسا نالت هنا ومن التجميع، طريقة عىل صناعته

كبري. بثمن تُباع ولكنها املعدن من قليلة كمية إىل إال تحتاج ال اعة السَّ فإنَّ
فيُقال املصنع، هذا ينتج ا عمَّ فتسأل كبريًا، مصنًعا سويرسا يف ترى أن يُدهشك وقد
الغالف بصناعة أو الكبري» «العقرب أو الصغري» «العقرب بصناعة اختص قد إنه لك:
ينتجها التي الصغرية أو الكبرية العقارب عدد هذا بعد تتصور أن ولك للساعة، الخارجي

اليوم. يف الواحد املصنع
ثبت والتي للسيارات، األمريكية فورد مصانع عليها تسري التي الطريقة هي وهذه
يف مكانتها السويرسية الساعات احتلَّت ُهنَا َوِمن التكاليف، لخفض الوسائل أحسن أنها

العاملية. التجارة
عناية فُعِني الجبال، سفوح عند نبتت التي املراعي كذلك سويرسا شعب واستغلَّ
من السويرسية األلبان منتجات احتلت حتى منتجاتها واستغالل املوايش برتبية فائقة

العاملية. التجارة يف مكانتها وشكوالته وزبد جبن
الشعب تعوز ال صفة والنظافة الصناعة، هذه نجاح رشوط أول هي التامة والنظافة

هولندا. شعب فيها يُنافس التي مميزاته من ميزة الواقع يف هي بل السويرسي،
هرة الشُّ ذات الصدرية األمراض ات مصحَّ فأنشأت الهواء، سويرسا استغلت لقد بل

العاملية.

والسياحة الرياضة (5-10)

وقد ميزانيتها، يف األساسية املوارد من يُعدُّ لعلَّه وفريًا ماًال سويرسا عىل ياحة السِّ وتُِدرُّ
جميع وربطت عنايتها، من ِقسط أكربَ فأَْوَلتَْها السياحة، قيمة «الفديرالية» الُحكومة عرفت
تصعد متينة كبرية سيارات وأعدت الحديدية، السكك من ضيقة بحلقة والقرى البلدان
ال التي الجهات يف (الفينكلري) الهوائية القطارات وضعت كما الجبال، أعىل إىل بالسائح
العالية القمم إىل يصل أن شاء من لكلِّ يتيرسَّ بحيث إليها الوصول السيارات تستطيع

عناء. ُدون
يُريد ما فيه يتناول أن يُمكنه ومطعًما صغريًا فندًقا السائح يجد القمم هذه وفوق
إليها، وصل التي البقعة تمثل التي الفوتوغرافية الصور منه ويشرتي رشاب، أو طعام من

حمله. الذي الكهربائي والقطار سلكه، الذي والطريق
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براوتفالد. — هالر — الشتاء يف سويرسا

ُهواة الستقبال استعدت الصيف أدبر فإذا وشتاء، صيًفا السياحة سويرسا وتستغل
الكبرية، الفنادق بهم فتمتلئ العالم، أنحاء جميع من (السكي) الثلج عىل االنزالق رياضة

الثلوج. تكسوها التي املناطق بهم وتعج
هذه يف إقامتهم بحكم الرياضة هذه يف العاَلم رياِضيِّي سائر السويرسيون بَذَّ وقد

اليومية. حياتهم يف أحيانًا «السكي» استعمال إىل واضطرارهم العام، طول املناطق

رفاهية (6-10)

الشعب بها ينعم التي الرفاهية ترجع والسياحة، والرعي، الصناعة، كله: هذا وإىل
بني حتى أمريكا، يف الحياة مستوى عن ارتفاًعا يقل ال الذي حياته ومستوى السويرسي،
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كلها ينفقها شهريٍّا جنيًها ٥٠ أو ٤٠ عن منهم الواحد يربحه ما يقل ال الذين العمال
مناسبة. عيشة ليعيش

الساعة، أجزاء مصانع أحد يف يشتغل الذي العادي العامل تجد أن غريبًا فليس
إجازته ويقيض الخاصة، سيارته يف للنزهة الظهر بعد يخرج الغالف أو العقارب كمصنع

الفنادق. أفخم يف ينزل حيث إيطاليا أو فرنسا يف أرسته مع السنوية
نقد أحسن نقدها أصبح أن املايل مركزها ومتانة سويرسا، يف الرَّخاء مقدار بلغ لقد
األمريكي، الدوالر مركز السويرسي الفرنك مركز فاق فقد قيمته، ناحية من العالم يف
األصيل سعره من بأقل األمريكي الدوالر سويرسا من يشرتي أن يشاء من ُوسع يف وأصبح

أمريكا. يف

الصغرية للدولة نموذج (7-10)

راقيًا نموذًجا املوارد، فقرية صغرية دولة لكلِّ راقيًا نموذًجا تُعدُّ سويرسا أنَّ شكَّ ال
مياهها ومساقط وثلوجها وهوائها أرضها وطبيعة بحرياتها، واستغالل اقتصادياتها، يف
اتحاد ويف الوقور، املساملة املحايدة سياستها يف راقيًا نموذًجا بل وشجرها، وعشبها

ودينًا. وأصًال لغة املتنافرة شعوبها

سويرسا يف تذهب أين (8-10)

رحلة أول وكانت السياحة، دول من كدولة العظمى أهميتها سويرسا ميزت عام مائة منذ
اكتشف الوقت ذلك ومنذ الجبال، تسلق إىل تهدف سويرسا إىل للسفر نظمت سياحية

هناك. إىل يُسافرون عشاقها وبدأ الطبيعة، جمال فيها الناس
تجتذب رياضة أعظم فهذه الثلج، عىل لالنزالق سويرسا إىل الناس يسافر الشتاء ويف
كما والجولف، التنس مالعب السائح يجد والصيف الربيع ويف السائحني، من عدد أكرب
األخرى. البحرية الرياضة أنواع فيها وتمارس السمك، منها يُصاُد التي البحريات يجد

تجد أن يُمكن وال الجمال، من طابعه له به تحل سويرسا يف مكان كل إنَّ
األقاليم بعض تضمُّ سويرسا فإن ذلك ومع السياحية، شهرته له ليست بلًدا أو مكانًا
الجنوب يف و«إنجادين» «الجريزون» وأهمها: األجانب باستقبال شهرتها لها وجهات
واإلقليم اإليطالية، الحدود من الغربي الجزء يف و«الفاليه» «برالند» أو و«الربنيز» الرشقي،
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فوق و«تيسان» الوسطى، سويرسا يف لورسن» «بحرية األربع املقاطعات ببحرية املحيط
هذه كل «الجورا»، وديان وبعض الفودوا»، و«ألب «ليمان» بحرية وشواطئ «لوكارنو»،

زيارتها. تجب نقل لم إن الزيارة تستحق األقاليم
ويف الصيف يف السائحني تستقبل العالية األلب فجبال الفريدة، امليزة هذه ولسويرسا
الربيع هو السياحة موسم فإنَّ الواطئة، الوديان ويف البحريات شواطئ عند ا أمَّ الشتاء،

والصيف.
التي موريتز» «سان مدنها وأهم الشتوية، الرياضة جنات من جنَّة و«الجريزون»

و«أروزا». و«دافو» باإلنجادين، عالية منطقة يف تقع
وتلك الفرنسية، تتحدث التي املنطقة بني وتقع الجبلية، القرى أجمل من و«شتاد»
يف وبرينز تون ُهَما بحريتني بني لوقوعها املدن أجمل من وانرتالكن األملانية، تتحدث التي

الربنيزية. األلب منطقة
بها ُقمت سواء الرحالت أجمل من ليمان بحرية حول مونرتيه إىل جنيف من والرِّحلة
الدببة، مدينة وهي الزيارة، تستحق برن، مدينة سويرسا، وعاصمة بالباخرة، أو بالقطار

نوعه. يف وحيد فهو الدببة جب فيها ترى أن ويجب
«لورسن» ومدينة كذلك، الشتوية بالرياضة «فاليه» إقليم يف «زيرمات» مدينة وتشتهر
تمثيل يف الستعماله أُعدَّ قد مرسحي منظر أنها لزائرها ليُخيَّل حتى كذلك، املدن أجمل من

شوبري. وضعها التي األوبرات إحدى
التي املدن أجمل من باسمها، تسمى بحرية عىل الشمال يف تقع وهي و«زيوريخ»:

زيارتها. تجب
إقليم مناخ إىل أقرب ومناخها األلب، من الجنوبي الطرف يف و«لوكارنو» و«ليجانو»
اإليطالية. الثقافة بمظاهر السويرسية الجبال مناظر فيها وتختلط املتوسط، األبيض البحر
التي «بازل» مدينة وكذلك الزيارة، تستحق جامعية، مدينة وهي «نيوشاتل»: ومدينة

وأملانيا. بفرنسا سويرسا حدود ملتقى عند تقع
وهو الثلج تشهد لكي سويرسا يف املشهورة الجبلية القمم بعض زيارة من بُدَّ وال
عسري غري إليها والوصول والينجفراو، برنار سان قمة أهمها ومن وشتاءً، صيًفا يغطيها

السلكية. باملقاعد أو (الفينكلري) املعلقة الكهربائية بالقطر أو بالسيارات

الساعات. سويرسا من يُشرتى ما وأحسن
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بريطانيا (11)

بلندن. بارك هايد حديقة يف

إىل ذهب إذا وإنَّه الطابور. يف بالوقوف ُمغرم إنَّه اإلنجليزي: عن قيل ما أظرف من
السينما، أو املرسح ذلك باب عىل طابوًرا يجد ولم مكانًا، له ليحجز السينما أو املرسح
أو سيارة إىل القفز يف إنجليزي يُفكِّر أن يُمكن وال الدار! تلك يدخل أن ُدون ينرصف فإنَّه
جديد، طابور رأس عىل ويقف املحطة إىل هدوء يف يقصد إنَّه للمسري، تحرُّكه أثناء ترام

ذيله! يف يقف قبل من طابوًرا هناك يجد لم إذا
الطابور تجد واملتاجر املطاعم وأمام واملرتو، والرتام الحديدية السكة محطات أمام

ينتظر!
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النظام اق ُعشَّ (1-11)

الناس من الطويلة الصفوف تجد إنجلرتا مدن من مدينة كل ويف لندن، يف مكان كل يف
الطويل بالوقت وا يُضحُّ أن الناس هؤالء يقبل كيف لتدهش وإنك دورهم، ينتظرون الذين

الوقت؟! عىل والحرص العمل بحبِّ اشتُِهروا الذين وهم االنتظار، يف
يعيش أن يمكن ال أنَّه ويعتقد النظام، ويحرتم بالنظام، يُؤمُن الربيطاني أنَّ والواقع
الواحد «الطابور» وقوف يطول وقد آخر، يشء أي من أهم نظرهم يف النظام بدونه،
ويتقدم سكون يف فينسحب االنتظار؛ عىل يقدر ال من إال مكانه من يتحرك فال ساعات،

محله! يحل لكي خلفه الواقف
يتكون صغري طابور منظر شوارعها أكرب ويف لندن يف تراها التي املناظر أعجب من
الفاكهة يبيع الذي املتنقل البائع أمام وقفوا وقد العرشة، عىل يزيد ال األفراد من عدد من
املشرتون عنده يقف الصغري البائع هذا حتَّى بنفسه، يدفعها صغرية عربة عىل الخرض أو

الرشاء! يف دوره ينتظر منهم واحٍد وكلُّ طابور، يف

الطابور تسلية (2-11)

— الكبرية واملدن لندن، يف وخاصة — إنجلرتا يف الكثرية الطوابري هذه انتشار وبسبب
صناعة هي تلك العالم، يف نوعها من الوحيدة لعلَّها عجيبة جديدة صناعة هناك نشأت
بملل أفراده يشعر ال حتى تسلية إىل يحتاج الطَّابور أنَّ والواقع الطابور»، «تسلية
أو فيُغني الطابور، تسلية مهنة املهنة، هذه احرتف الذي الرجل يقبل ولذلك االنتظار،
آلته عىل يعزف وقد السيماوية، أو البهلوانية أو الرياضية األلعاب ببعض يقوم أو يرقص
أو اللعب أو الرقص يف أدواره من دور من الرجل انتهى وكلما مختلفة، أدواًرا املوسيقية
به قام ما جزاء املال من بيشء ينفحوه لكي الطابور يف املنتظرين إىل بقبَّعِتِه َم تقدَّ الغناء

تسليتهم. سبيل يف
وقد BUSKER اسم الطابور بتسلية يقوم الذي الرجل هذا مثل عىل اإلنجليز ويُطلق
كذلك، ليس أنَّه والواقع بالسؤال، يده يمد شحاذًا إال ليس الشخص هذا أنَّ إليك يُخيَُّل
عىل يعمل الذي زميله شخصية عن تختلف ال التي شخصيته له فنانًا نفسه يعترب فهو

فيه. يعمل الذي مرسحه الشارع يعترب وهو املرسح،
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يعمل أن إمكانه يف أنَّ أوًال لك يُثبت إنَّه بالسؤال، يده يمدُّ إنجلرتا يف فقريًا تجد وال
جميلة طبيعية مناظر يرسمون منهم الكثريين ترى ولذلك بالفعل، شيئًا يُؤدِّي وأنه شيئًا،
فيها يلقي حتى رسم ما بجانب قبَّعته منهم واحٍد كل وضع وقد بالطباشري، األرض عىل

األرض. عىل رسم ما نظرهم يلفت أن بعد له به يتربعون ما املارة
املوسيقية، آلته عىل أدواًرا ليعزف األركان يف ويقف الطرقات يف يمرُّ الفقراء وبعض
الحال، يف املنازل نوافذ فتفتح بها، ولوح رأسه عىل قبعته رفع العزف من انتهى ما وإذا

التربعات! الرجل عىل وتتساقط

الرياضية األلعاب بالد (3-11)

أربع يف تصدر التي والصحيفة الزمان، قديم من الرياضية األلعاب بالد هي وبريطانيا
ة الهامَّ املباريات أخبار وتنرش الرياضية، األلعاب ألخبار كاملة صفحة ص تُخصَّ صفحات

الصحف. من األوىل الصفحة يف كبرية وبأحرف بارز مكان يف
الجو تقلُّبات يحتملون وهم األلوف، بعرشات يقدَُّرون املباريات يشهدون والذين

حسنة. مباراة برؤية االستمتاع سبيل يف خاطر طيب عن عليهم األمطار وسقوط
من األلوف عرشات النادي ويدفع الرياضة، يف االحرتاف نظام لديهم انترش وقد
املباريات نتائج عىل الرهان انترش وكذلك فريقه، إىل ه يضمُّ ممتاز لالعب ثمنًا الجنيهات
أصبح حتى الجنيهات، من األلوف مئات فيه وتنفق كلها، بريطانيا أندية بني الدورية

بريطانيا. يف الصناعات أهم من صناعة ذلك
يكذب ولم الرياضية، األلعاب من وفضائلهم مزاياهم من كثريًا اإلنجليز اكتسب وقد
واترلو.» موقعة يف الفوز إلنجلرتا أحرزت التي هي «إيتون» مالعب «إنَّ قال: الذي هذا

ممتاز ُخلُق (4-11)

قاىس فقد االحتمال، وقوة والَجَلد الصرب هو: الرياضة من اإلنجليز اكتسبه ما أعظم ولعلَّ
الغارات قسوة من وذاقوا األهوال، من وألوانًا أشكاًال الثانية، العاملية الحرب يف اإلنجليز
ذلك ومع أوروبا، شعوب من غريهم يذقه لم ما األنواع املختلفة ومفرقعاتهم األملان وقنابل
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يطلب ترششل كان ُظلمة األوقات أشد ويف ييئَسوا، ولم يُْستَْضَعفوا ولم عزيمتهم تَُهْن لم
بالنرص! ويُمنِّيهم والدم والدمع العرق منهم

املال ميدان يف وهزيمة القتال، ميدان يف نًرصا كان ولكنه بالنرص، الحرب وانتهت
يأكلون وال الحرمان ألوان من كثريًا اليوم حتى يُعانون بريطانيا ُسكَّان فإنَّ واالقتصاد،
الغربية أملانيا يف الطعام من الفرد نصيب أن عىل تدلُّ واإلحصاءات الطعام، من كفايتهم

انترصت! التي بريطانيا يف الفرد نصيب من أكثر — الحرب يف انهزمت التي —
يعيش فإنه اليوم، يف الربيطاني يُعانيه الذي العيش شظف من الرغم وعىل ذلك ومع
إىل سيقوده الذي هو وحده العمل أن يعرف ألنه عمله؛ يف ا ُمِجدٍّ بحاله، قانًعا راضيًا،
وهذا باملستقبل، إال يهتم يعد ولم آالمها، ونيس الحرب نيس وقد حاًال، وأحسن أرغد حياة

مضاجعهم. ويقضُّ السياسيني يُزعج الذي هو املستقبل

خطر يف الصناعة (5-11)

إىل ستُؤدي ١٩٣٩ عام يف نشبت التي الحرب دخولها نتيجة أنَّ بريطانيا عرفت ولو
الحرب. دخولها قبل طويًال لرتدَّدت اليوم إليها وصلت التي االقتصادية الحالة

ولكن حلفائها، جانب إىل الحربي امليدان يف ُمنترصة منها خرجت التي الحرب هذه
جانب! كل من املساعدة يد ب ترتقَّ والصناعة املال ميدان يف ُمنهزمة

اقتصاديٍّا تنتعش اليوم بدأت مدنها وتهدَّمت الحرب، يف تحطَّمت التي وأملانيا
بتصدير املوقف تُعالج أن تُحاول وهي القهقرى، تعود بريطانيا أخذت حني يف وصناعيٍّا
الشعب أفراد عىل فرضت أنها كما الخارج، إىل صناعتها إنتاج من جزء وأحسن أكرب
أو املوقف إصالح عن عاجزة تزال ال ذلك كل مع ولكنها النسبة، ُمرتفعة ُمتعددة رضائب

السابقة. مكانتها من يشء اسرتداد
يف فتنرش الرضائب، هذه أمر الشعب عىل تُهوِّن أن الربيطانية الحكومة وتُحاول

العبارة: هذه عليها تكتب ضخمة الفتات والطرقات والرتام الحديدية السكك محطات

أكثر. املجموع نال كلما أكثر، الفرد من أخذنا كلما

يف تعمل أنها يعتقدون وهم لونها، كان أيٍّا بحكومتهم دائًما يُؤمنون والربيطانيون
عليه. فرض ما دفع من يتهرَّب أن أحد يُحاول قلَّما ولذلك العام، الح الصَّ سبيل
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واالشرتاكية … امللك (6-11)

شديًدا، حبٍّا املالكة أرستهم يُحبُّون وهم امللكي، بالنظام قويٍّا إيمانًا الربيطانيون ويُؤمن
بكماله، األمثال به تُرضُب الذي الديمقراطي نظامهم عماد امللك شخص يف ويرون
حكومة أحدثت فلقد بامللكية، إيمانهم عن يقلُّ ال االشرتاكية باملبادئ اليوم وإيمانهم
الثورة إال التاريخ يف يُقابلها ال النُُّظم يف ثورة الحرب بعد الُحكم تولَّت التي ال الُعمَّ

التاريخ. يف املشهورة الصناعية
من فرد لكلِّ يضمُن صحيٍّا مرشوًعا ووضعت الصناعات، من كثريًا الُحكومة َمت أمَّ

منه. يشكو الذي املرض نوع كان أيٍّا باملجان يُعاَلُج أن األفراد

التقليدي الربود (7-11)

بهم، يُحيط الذي البارد الجو بتأثري أحرزوه أنَّهم يظهر تقليدي بربود اإلنجليز اشتهر وقد
رجالهم إنَّ البعض ويقول وإحساسهم، عواطفهم يف التأثري حدِّ إىل الربود هذا وَصَل وقد

«الحب». عنه يُقاُل الذي اليشء هذا فهم يف صعوبة يجدون
ُكلَّما آبائهم إىل يلجئوا بأن األطفال ينصحون ُهناك الرتبية رجال أنَّ العجيب ومن
فهًما أكثر ليسوا اآلباء ولكن والجنسية، العاطفية األمور من أمر فهم عليهم استعىص
من يهربون أنهم اإلنجليز الرجال عىل األجانب يُالحظ ما وكثريًا أبنائهم، من املسائل لهذه
جلسوا وقد الرجال من أربعة ترى أن يمكن فقط لندن ويف ويتحاشونها، النساء مجالس
جانبهم وإىل املوضوعات، من موضوع يف باهتمام وحدهم يتناقشون وهم املوائد إحدى إىل
أحدهم يعريها أن دون املائدة عىل الخبز ببقايا تعبث ويدها صمت يف جلست واحدة سيدة

التفاتًا!
فهي األمانة، مقدمتها ويف األخرى، فضائلهم شأن من ينقص ال الربود هذا ولكن
الصحف بائع يرتك وحدها بريطانيا ففي املثل، بها يَُرضُب التي التقليدية صفاتهم من
التي الصحيفة قارئ كل فيأخذ الشاي، يرشب أو منزله إىل يعود لكي األرض؛ عىل ُصُحفه

رقيب! وال حسيب دون الباقية الصحف فوق ثمنها للبائع ويرتك يُريدها،
يف أنَّك مع أمناء كلهم والباقون املجرمني، من ا جدٍّ قليل عدد غري إنجلرتا يف وليس

األمناء! من أو املجرمني، من ا إمَّ كبريًا عدًدا تجد آخر بلٍد أيِّ
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يف إنَّ يقولون وهم العاملي، للتفاهم صالحة لغة ويعتربونها بلغتهم اإلنجليز ويفخر
أمريكا! إال العالم بالد من بلد أي يف بلغتهم يتفاهموا أن وسعهم

وتتجىلَّ العالم، بالد من آخر بلد أي يف لها نظري ال بحرية بالدهم يف اإلنجليز ويتمتَّع
بلندن. بارك هايد حديقة يف أشكالها أروع يف الحرية هذه

والكالب األطفال (8-11)

الختار إنجلرتا يف يعيش أن له َر ُقدِّ لو إنَّه اإلنجليز: عن أجنبي شاعر قاله ما أظرف من
كلبًا! أو … طفًال يكون أن

مدينة؛ أو قرية يف طريقه طفل ضلَّ وإذا حبٍّا، األطفال يعبُدون اإلنجليز أن والواقع
طفل ُقِتَل وإذا ة، عدَّ أيَّاًما البحث يستمر وقد الطفل، عن للبحث جميًعا القرية أهل خرج
النسخ ماليني تطبع منها صحيفة وكل كلها، الدولة صحف ت اهتمَّ الجرائم من جريمة يف

القاتل. عن للبحث كلها قواته البوليس وحشد الجريمة، بهذه
تحفظ! دون لها حبهم عن فحدِّث — الكالب وخاصة — الحيوانات عن ا أمَّ

صارمة أحكام ضدهم صدرت الذين أخبار يوم كل اإلنجليزية الصحف يف تقرأ
أو بكالبهم العناية بعدم اتهموا ألنهم وذلك الكالب؛ اقتناء من وبحرمانهم بالغرامة
أن حقك من فليس ، ضاالٍّ كلبًا وجدت إذا بريطانيا، يف وأنت الطعام! يف عليها بالتقتري

للبوليس! ذلك بعد تُسلِّمه أن تنوي كنت إذا إال إليوائه منزلك إىل تأخذه
فحرض النزول من تتمكن ولم لندن، يف عالية شجرة هرَّة تسلقت قصرية ُمدَّة ومنذ
لم ولكنَّها النزول، عىل الهرَّة مُلساعدة طويلة ساعات الشجرة عند ورابطوا املطافئ رجال
وحدها! الهرة نزلت وأخريًا الهرة، أجل من معداتهم بكامل ُمتتاليني يومني فعادوا تنزل،

بريطانيا! يف إال يحدث ال كله هذا

لندن (12)

من تستحق العرشة، املاليني يبلغ أن سكانها عدد أوشك وقد العالم، مدن أكرب لندن،
يشعر أن دون الوقت بها يقيض كيف السائح يعرف أن رشط عىل طويلة زيارة السائح
وكل والفنية، والتاريخية العلمية واملعارض املتاحف من عدد أكرب فيها سأم، أو بملل
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الدولة. داخل يف … دولة

متحف أهمها ومن للدراسة، ال به للمرور واحد يوم من أكثر إىل يحتاج منها متحف
الربيطاني واملتحف امللكية»، «األكاديمي ومتحف والتصوير، للفنون وألربت» «فيكتوريا

الوطني. واملتحف
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املناظر من منظر فهذا الحرس» «تغيري لتشهد بكنهام قرص إىل تذهب أن ويجب
داوننج شارع يف ١٠ نمرة بالدار تمر أن يجب كما تفوتك، أن يجب ال التي التقليدية
منه تصدر ما كثريًا والذي إنجلرتا، وزراء رئيس فيه يعيش الذي املتواضع املنزل لتشهد

الدولية. السياسة مجرى تغريِّ قرارات
يمكن حيث كورت» «هامبتون إىل الرحلة التيمس يف النهرية الرحالت أجمل ومن
الضاحية تلك يف نساء ثماني من ج تزوَّ الذي امللك الثامن، هنري امللك قرص تشهد أن

بأكمله. يوًما تستغرق رحلة وهي الجميلة،
وبيكاديليل سرتيت أوكسفورد العاملية: هرة الشُّ ذات الشوارع تلك يف تسري أن ويجب
سريكس بيكاديليل مثل: املشهورة امليادين ببعض تمر أن يجب كما سرتيت، وبوند سرتيت
التي الكربى املحال بعض تدخل أن ويجب ترافلجار. وميدان ليسرت وميدان أرش وماربل
والربق، الربيد ومكاتب املختلفة، املطاعم بها تجد كما البضائع أنواع جميع فيها تجد

بالذات. «سلفريدج» محل عن سل الشميس، التصوير ومحال
من عاصمة أية يف لها مثيل ال التي املشهورة «ليونز» مطاعم من مطعًما ولتدخل

«الكورنرهاوس». وخاصة أوروبا عواصم
نوعه من متحف أكرب فهو الشمعية، للتماثيل تيسو مدام متحف إىل كذلك ولتذهب

العالم. يف
ويف تغفلها، فال «الطابور»، يف يقف من لكل ميسورة الربيطاني الربملان دار وزيارة
آبي وستمنسرت مثل: كنائسها أشهر تدخل وأن لندن، جامع إىل تذهب أن كذلك وسعك

بول. سانت وكاتدرائية
وبه جيمس سان قرص زيارتها: السائح عىل يجب التي األخرى لندن معالم ومن
LONDON BRIDGE لندن كوبري وكذلك الثامن، هنري امللك بناه قديم قرص من واجهة
حصن وهو TOWER لندن وبرج TOWER BRIDGE الربج وكوبري به، امُلحيطة واملنطقة
منذ الفاتح ويليم بدأه وقد لندن، يف الوسطى العصور آثار من باق أثر أعظم يعترب قديم
يف الربج استخدم وقد الروماني، لندن سور من جزء به يتعلق يزال وال عام، تسعمائة
بجواهر حاليٍّا فيه ويحتفظ الدَّولة، سجون من وسجن وقرصملكي، كقلعة، ُمختلفة عهود
ومن املاضية، العهود مالبس من تقليدية مالبس الحصن حرس ويرتدي الربيطاني، التاج
تبدأ عندها ومن لندن، َمناظر من كبري ُجزء عن تكشف أن يُمكنك وستمنسرت قنطرة

التيمس. نهر يف كثرية نهرية رحالت
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تستحق وهي KEW كيو حدائق الشعراء بجمالها تَغنَّى التي لندن حدائق أجمل ومن
فدانًا ٣٤ عن تقل ال مساحة تشغل التي الحيوان حدائق أنَّ كما بها، كامل يوم قضاء

الحيوانات. وأندر أجمل من مجموعة تضمُّ

بارك هايد حديقة (1-12)

مكان أي يف له مثيل ال عجيبًا منظًرا فيها فستشهد بارك، هايد حديقة زيارة من لك بد وال
وستشهد الخطابة، احرتفوا الذين الشعب خطباء وتسمع العشب، منرب ستشهد آخر،
إىل يدعوهم غضب يف وأحيانًا وابتسام، صمت يف أحيانًا إليهم، يستمعون وهم الناس

الحساب. ومناقشتهم ُمقاطعتهم
هايدبارك، يف ذروتهما والحماس النشاط يبلغ أسبوع كل من األحد مساء ويف
عىل يُقبُل الذي الجمهور من عدد أكرب اجتذاب يف منصته، عىل كل الخطباء، ويتبارى
يف يستمرَّ أن له راق فإذا واإلنصات، الوقت غري شيئًا تُكلِّفه ال التي الرخيصة التسلية
املغنني! أو املنشدين من فرقة إىل أو آخر خطيب إىل الحال يف انتقل وإال بها، كان االستماع

منصته: عىل كبرية بأحرف كتب الذي الوقور الخطيب هذا إىل انظر

الوحدة. أنصار ومن ُمحافظ

إىل وانظر وبزعمائها، بوزرائها ُد ويُندِّ عنيًفا، ُهجوًما العمال حكومة يُهاجم إنَّه
ويُهاجم بالشيوعية يبرش وأخذ اللون، أحمر علًما رفع وقد بجانبه، الواقف اآلخر زميله

األمريكية». «االستعمارية عليه يطلق وما الرأسمالية
ال ُمستمعيه إنَّ وجهه، عىل الطيبة ترتسم الذي العجوز الرجل هذا إىل واستمع
والنار! الجنة عن يتحدث إنَّه واملناقشة، الخطابة يف مستمر ولكنه عرشة، عىل يزيدون
ود، السُّ من كبريًا عدًدا حولها ترى زميالتها، من أعىل منصة ففيه الركن ذلك إىل وانظر
السود قدَّمه بما ويُشيد والجنس، اللون ضد بالتعصب يُندِّد وخطيبهم «امللونني»، ركن إنَّه

الثانية. العاملية الحرب أثناء الحلفاء لقضية
ال ذلك مع ولكنهم هايدبارك ىف املستمعني وعىل الخطباء عىل املطر يتساقط قد

ينرصفون.

96



تذهب أين

هادئة بجلسة تستمتع أن وسعك ففي هايدبارك ىف الخطباء إىل االستماع سئمت وإذا
الصخب. عن بعيًدا الحشائش، فوق أو الجميلة البحرية جانب إىل

الليل! يف (2-12)

نفسك: وستسأل حرية يف ستقع بل بالسأم، تشعر لن فإنَّك لندن، يف الليل عليك أقبل وإذا
وقد عام، من أكثر عرضها يستمرُّ التي التمثيليات هذه من تمثيلية ملشاهدة أذهب هل
سينمائي فيلم ملشاهدة أذهب أو آني»، يا بندقيتك «أحرضي كتمثيلية عامني إىل تمتد
الكربى، السينما دور يف تُعرض وهي طويلة، شهوًرا تستمر التي األفالم هذه من جديد
من عرض مُلشاهدة أذهب أن األفضل أو املتوسطة األحياء يف السينما دور إىل تنتقل ثم
والغناء الرقص تشمل وهي Varieties املتنوعات باسم املشهورة املرسحية العروض هذه

السحرية؟ واأللعاب واملنولوجات
تُريد تمثيلية فأي املرسح إىل الذهاب قرَّرت فإذا أخرى، حرية يف ذلك بعد لواقع وإنَّك

والضحك؟ املأساة بني وسط هي جدية رواية أو مهزلة أو مأساة تريد هل تشهد، أن
من األقل عىل شهر قبل مكانًا لك تحجز أن يجب املشهورة الكربى الروايات ويف
تشهدها أن يمكن ال أنه عرفت وقت أي يف ذهبت إذا فأنت لرؤيتها، حددته الذي التاريخ

األقل. عىل واحد شهر أو شهرين مرور قبل
فيها مثِّلت التي املرات عدد تحيص كبرية الفتات املسارح من كثري أبواب عىل سرتى
تُمثَُّل الرواية «هذه الباب: عىل تقرأ قد أعوام، ثالثة أحيانًا تستمر التي املشهورة الرواية

«.٤٣٥ ال للمرَّة ُهنَا
وجاللته األمراء كمرسح املشهورة: الكربى مسارحها زيارة قبل لندن تُغادر أن حذار

والبالديوم. األحيان، غالب يف الخفيفة املتنوعات تعرض حيث كازينو! واللندن
االختيار تُحسن أن ويجب للسينما، داًرا و٤٥ كبريًا مرسًحا ٥٦ تضمُّ لندن إنَّ
الفرنيس، والغناء األسباني، الرقص تريد: يشء أي وستجد دقيقة، دراسة الربنامج بدراسة

والباليه. اإليطالية، واألوبرات املشهورة، األمريكية واملرسحيات الثلج، عىل والرقص
الهواء» WINDMILL«طاحونة ويندميل مرسح تجد بيكاديليل ميدان من مقربة وعىل
هذا ويشمل املساء، إىل الصباح من ُمستمرٍّا عرًضا املتنوعات من برنامج بها يعرض التي

الحية». «التابلوهات بعض الربنامج

97



أوروبا إىل معي تعاَل

تشيكوسلوفاكيا (13)

— مرة من أكثر — ولكنها … الكبري مازاريك الحداد: صبي أنشأها واحدة، طبقة ذات دولة
… لألقوياء فريسة وقعت

التشيك هما: سالفيان شعبان ويسكنها أوروبا، قلب يف تشيكوسلوفاكيا تقع
والسلوفاك.
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هذه يف التشيك عاش وقد بسيًطا، اختالًفا السلوفاك لغة عن التشيك لغة وتختلف
ا أمَّ األجانب، لحكم طويلة ُمدَّة وخضعوا عام ١٤٠٠ منذ الُوسطى أوروبا من الجهات
أعقاب يف — ١٩١٨ ويف عام، ألف منذ (املجر) الهنغاريني لحكم خضعوا فقد السلوفاك،

السلوفاك. إىل التشيك انضمَّ — األوىل العاملية الحرب
مازاريك مرة ألول َرأََسَها التي تشيكوسلوفاكيا الجديدة: الدولة منهما وتكوَّنت
أول من فكانت الدولة هذه استقالل عىل األملان اعتدى الثانية العاملية الحرب ويف الكبري،
رئاستها وتوىلَّ الحلفاء، انتصار بعد استقاللها اسرتدت أن لبثت ما ولكنها ضحاياهم،
مازاريك الخارجية وزارة توىل كما الكبري، مازاريك معاوني من كان الذي بينيش الدكتور

للدولة. األول الرئيس ابن الصغري:
ُزمرة يف فدخلت الدولة، هذه عىل الحديدي الستار أُسدل ١٩٤٨ عام من فرباير ويف

لسلطانه. السوفيتي االتحاد أخضعها التي األخرى الدول

ونشاط جد (1-13)

شعوب أنشط من — مليونًا ١٣ عىل يزيد ال مًعا وتعدادهما — والسلوفاك التشيك كان لقد
بعضصناعاتهم وأحرزت الصناعات، يف بنجاحهم خاص بنوع التشيك تميَّز وقد أوروبا،
والسيارات واألحذية والبلور الخزف صناعة منها وكان األسواق، غمرت حتى عاملية ُشهرة

واألسلحة.
خاص، بنوع وبالرعي بالزراعة يعنون جعلتهم بالدهم طبيعة فإن السلوفاك أما

بالدهم. يف الثاني املقام للصناعة فأصبح
التي بوهيميا من كل يف السكان أعمال بني ميَّزت التي الطبيعة أنَّ العجيب ومن
الشعبني أخالق بني أيًضا ميزت قد السلوفاك، يقطنها التي وسلوفاكيا التشيك يسكنها

نفسها. السياسية ميولهما وبني الدولة، هذه منهما تتكون اللذين

والسلوفاك التشيك (2-13)

باقي البائع سلمني وعندما أشياء، بعض اشرتيت سلوفاكيا يف بها قمُت جولة أثناء يف
تشيكوسلوفاكيا عاصمة براج إىل عودتي بعد إال أخرجها ولم جيبي يف وضعتها نقودي
للبائع سلوفاكيا من معي أحرضتها التي القطعة وسلمت منها، قطعة إىل احتجت عندما
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أنه منه فهمت يده من إشارة وأبدى مريبة، نظرة إيلَّ نظر ثم يده يف فقلَّبها التشيكي،
القطعة؟» هذه عىل حصلت أين «من يسألني:

سلوفاكيا. عاصمة وهي براتيسالفا من أحرضتها أنني أعني «براتيسالفا!» له: وقلت
عن استفرست وملا قبولها، رفض أن بعد املعدنية القطعة إيلَّ وردَّ الرجل وابتسم
اآلخر، هو دهش حدث ما له ورويت القطعة وأريته تشيكوسلوفاكي صديق من املوضوع
هناك، وجودها مدة األملانية االحتالل قوات سكتها عملة هي: القطعة هذه أنَّ وأخربني
يستمر أن يُدهشه فإنه ولذلك استعمالها، يُلغى أن ذلك بعد الطبيعي من كان وأنَّه

استعمالها! عىل السلوفاك
يكره حني يف أملانية ميولهم بأنَّ — ا ِرسٍّ — السلوفاك يتَّهُمون التشيك أنَّ والحقيقة

األملان. التشيك
من الخالص ويتمنون التشيك، مع باالتحاد يرضون ال السلوفاك بعض أنَّ والواقع

!١٩٣٩ عام يف استقاللهم أعلنوا حني األملان أرضاهم وقد الصلة، هذه
املشهور القومي ورشابهم األنبذة، السلوفاك يفضل حني يف البرية، التشيك ويُحب

الربقوق. عصري من املصنوع «السليفوفيتس» وهو
تفوق بدرجة واملرح و«البحبحة» وبالرصاحة الضيافة بكرم السلوفاك اشتهر وقد

الصفات. بهذه التشيك شهرة

ريايض شعب (3-13)

دورة تمرُّ تكاد وال للرياضة، امليل الشديدة األوروبية الشعوب من تشيكوسلوفاكيا وشعب
قياسية. أرقاًما التشيكوسلوفاك الرياضيون فيها ل ويُسجِّ إال رياضية أو أوليمبية

شعبية رياضية حركة وهي السوكول، حركة عندهم الرياضية الحركات أشهر ومن
بمختلف والقيام املالعب، ارتياد عىل وتشجعهم األعمار، جميع يف والرجال النساء تشمل
وهي العمال» ألعاب «حركة عليها يُطلق أخرى حركة كذلك ولديهم واأللعاب، التمرينات

سنوات. ست كل بالعمال خاصة أوليمبية دورة تُقيم
تشيكوسلوفاكيا يف لطة السُّ عىل الشيوعيون استوىل أن بعد أنَّه األسف إىل يدعو ومما
بلدان جميع يف ُمنترشة كانت التي الرياضية السوكول ُمؤسسات عىل الحرب شنُّوا
٨١٠٠٠٠ نحو األخري التعداد حسب أعضائها عدد بلغ حتى وُقَراها تشيكوسلوفاكيا

الوحدات. من وحدة ٣١٥١ يف ينتظمون عضو
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الحريات كبت مع يتعارض مما الرياضية املنظمات هذه أنَّ الشيوعيون رأى وقد
منها! للخالص مقدمة التطهري هذا ويعترب «تطهريها»، يف فرشعوا واآلراء،

شيوعية ثم اشرتاكية (4-13)

عنها قال حتى أوروبا، يف اشرتاكية دولة أعظم الحرب بعد تشيكوسلوفاكيا كانت وقد
االقتصادية مشاكلها تشيكوسلوفاكيا حلَّت «لقد املشهور: الربيطاني الناقد سوافر هانن

تقلدها.» أن بإنجلرتا يجدر بطريقة واالجتماعية
السوفييتي.» االتحاد بعد اشرتاكية الدول أعظم «إنَّها هنداس: عنها وقال

من وتكد تعمل طبقة الناس، من واحدة طبقة غري تُضمُّ ال كانت البالد أنَّ الواقع ويف
باستثناء الثالثة الدرجة عربات من كلها ترتكب الحديدية السكك وقطارات الحياة، أجل
الدرجة لركَّاب ونصفها األوىل، الدرجة لركَّاب نصفها ص يُخصَّ قطار كل يف واحدة عربة
الذين األجانب ولوال وقت، كل يف الركاب من خالية تكون تكاد العربة وهذه الثانية،

أيًضا. العربة هذه ألُلغيت آلخر حني من البالد يزورون
الغالب الطابع هو ظلَّ الذي االشرتاكي الوضع هذا تقبل لم روسيا فإنَّ ذلك ومع
الستار تسدل أن عىل مت وصمَّ ١٩٤٨ عام من فرباير شهر حتى تشيكوسلوفاكيا عىل

والغرب. الرشق بني قنطرة تعترب كانت التي الدولة هذه عىل الحديدي
الرفيق هو — وكالئها أشهر من وكيًال ١٩٤٧ سنة نهاية يف روسيا أرسلت ولهذا
دون يُمهِّ الجميع وأخذ رسله بعض إليها «الكومينفورم» أرسل كما براج، إىل — زورين

سلميٍّا. انقالبًا وكان ١٩٤٨ سنة فرباير يف تمَّ الذي الشيوعي االنقالب لهذا الطريق
تعهد لم ليونة ويف فائقة، بُرسعة تشيكوسلوفاكيا يف تمَّ الشيوعي االنقالب إنَّ
زعيم «جوتوالد» أن عرفوا البالد يف املسئولني ألن ذلك األخرى؛ السياسية االنقالبات يف
السوفيتي االتحاد عمالء هناك ولكن فقط، والعمال املسلَّح البوليس قوات تُؤيده ال االنقالب
األمر، اقتىض إذا للتدخل ويستعدون الحوادث بون يرتقَّ «الكومينفورم» ووكالء أنفسهم

مقاومة. أقل السوفييتي االتحاد أعداء من ملحوا إذا الجيش قوات يُحرِّكون وقد
ويُعارض الغرب، يُؤيِّد كان الذي الخارجية وزير مازاريك انتحار االنقالب وأعقب
امُلحافظة أنصار من اآلخر هو كان الذي «بينيش» الجمهورية رئيس موت ثم الشيوعيني،

الروس. أحضان يف االرتماء وعدم االستقالل عىل
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اسم الشيوعيون عليهم أطلق ممن السياسية األحزاب تطهري حركة ذلك بعد وبدأت
عنها ترىض التي األحزاب عىل الحزبي النشاط واقترص الشعبية» الديمقراطية «أعداء

العمل! لجان

الروس! وجنة األملان جحيم (5-13)

عليه، تُحسد ال مركز يف بأنها تشعر كانت ألنها الواقع؛ األمر تشيكوسلوفاكيا قبلت وقد
الغربي أو كله، الشمايل قسمها إن بل الجهات، أكثر من بها تحيط أملانيا القوية فجارتها
الغربية الدول قدَّمتها كيف تشيكوسلوفاكيا تنس ولم أملانيا، قلب يف يقع األصح، عىل

األوروبي. السالم عىل تُحافظ بذلك أنها متوهمة ١٩٣٨ عام يف لهتلر هدية
تخىش التي الدولة مركز الحرج، املركز هذا الرُّوس يستغل أن الطبيعي من وكان
صعوبة الشيوعية ُدعاة يجد لم ولذلك الغربية، الدول لوعود تأمن وال وخطرها أملانيا
أن تشيكوسلوفاكيا صالح يف أنَّه ة األُمَّ أفراد بعض إيهام ويف االنقالب، إحداث يف كبرية

الغرب. معسكر وترتك السوفييت، معسكر إىل تنضم
شهدوه ما بعد نفوسهم، قرارة يف يُؤمنون التشيكوسلوفاك من كثريًا فإنَّ هذا ومع
األملان جحيم أن التحرير، جيوش مع دخلوا الذين السوفييتي االتحاد جنود أعمال من

الروس! جنة من كثريًا لهم أفضل كان
أوروبا، غرب إىل حاجة ويف أملانيا إىل حاجة يف أنَّهم اليوم، التشيكوسلوفاك ويؤمن بل

الروس! بفضل قصرية قصرية؛ واليد بصرية العني ولكن: أمريكا، إىل حاجة ويف بل

قرصنظر! (6-13)

الحكم معالم يُزيلوا أن تشيكوسلوفاكيا أهايل حاول أن البالد تحرير بعد حدث ولقد
األملان إىل بحاجتهم شعوًرا ازدادوا ذلك يف أمعنوا كلما ولكنهم بالدهم، من األملاني

رحيلهم. بعد األملان تركه الذي وبالفراغ
بأربع الحديدية السكك عربات بعض عىل التدخني» «ممنوع عبارة يكتبون كانوا
بمحو بادروا الحرب يف أملانيا ُهزمت فلما واإليطالية، واإلنجليزية واألملانية التشيكية لغات:
األملانية يتحدثون جميًعا كانوا وقد األخرى، الثالث باللغات واستبقوها األملانية، العبارة
فيهز باألملانية سؤاًال منهم الواحد عىل تُلقي فقد اليوم ا أمَّ بالدهم؛ بلغة يتحدثون كما
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ولكنه جيًدا، يفهمه أنه مع تقول ما يفهم ال بأنه ُمتظاهًرا اإلجابة ويرفض أسًفا رأسه
احتاللها. مدة لبالده األملان أذاقه بعدما وطنية خيانة أو جريمة باألملانية التحدث يرى

وخاصة بوهيميا؛ سكان جميع فطردوا — الحرب أعقاب يف — التشيك وأرسع
وأجداده آبائه وعىل عليه انقىض بعضهم أن مع أملاني أصل إىل ينتسبون الذين السوديت

بأملانيا. كلية صالتهم انقطعت حتى السنوات مئات اإلقليم ذلك يف
األملان ترك فقد الترصف، بهذا وبالدهم أنفسهم عىل جنوا تشيكوسلوفاكيا أهل ولكن
من كان بعضهم أنَّ كما نسمة، بمليون يقدر كبريًا فراًغا بالدهم إىل عادوا أو طردوا الذين
«الخزف» صناعة وهي طويلة، سنوات منذ البالد تلك بها اشتهرت التي الصناعة أساطني

الكريستال! أو البلور وصناعة الصيني، أو
ساسة بأنَّ أحد؛ يسمعه ال حتى حوله يلتفت وهو التشيكوسلوفاكيني؛ أحد يل اعرتف
عىل االعرتاف هذا جاء وقد األملان، طرد شجعوا حني ا حقٍّ النظر قصار أنهم أثبتوا بالده
تعرض وجدتها فقد والكريستال، الخزف بإخراج املصانع ألشهر بها قمت زيارة أثر
يف املحاوالت تبذل أنَّها بحجة بيعها عدم من تعتذر ولكنها مصنوعاتها، من رائعة نماذج

قال! مما بأكثر ح يُرصِّ أن رفض ذلك عن املصنع صاحب سألت وملا تقليدها، سبيل
نَّاع الصُّ مهرة إنَّ فقال: حقيقته عىل املوضوع رشح الذي هو التشيكي الصديق ولكن
الذين للعمال يمكن ال وإنه الصنعة» «رس معهم حملوا قد اإلقليم من ُطردوا الذين األملان

سنوات. استغرقت تجارب بعد إخراجه يف هم نجحوا ما يُخرجوا أن تركوهم
النظر! قصار كانوا اسة السَّ بأن اعرتف ولذلك

غامض مستقبل (7-13)

القنطرة أنها تعلم ألنها روسيا؛ أحضان يف وهي باألمن تشعر ال اليوم وتشيكوسلوفاكيا
أن هذا ومعنى األيام؛ من يوم يف بالعكس أو الرشق، عىل الغرب منها سيزحف التي

وصناعتها. مدنيتها، مظاهر عىل فيها يُقَىض لقتال مرسًحا تصبح
الحديدي. الستار عليها روسيا أسدلت ولهذا

تشيكوسلوفاكيا؟ يف تذهب أين (8-13)

وهي الوسطى، أوروبا ُمُدن أجمل من هناك ونَها يُسمُّ َكَما «براها» أو «براج» العاصمة
املدن من وهي «كارلسباد» تشيكوسلوفاكيا يف املدن أشهر ومن كثرية، قديمة آثاًرا تَُضمُّ
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ومدينة «كارلوفيفاري»، اسم هناك عليها ويُطلقون املعدنية، بمياهها العاملية الشهرة ذات
من «كارلسباد» بمدينة املحيطة واملنطقة املعدنية، باملياه شهرتها يف تليها «مارينباد»

وغاباتها. العالية بجبالها املناطق أجمل
الواقعة املدن أشهر من وهي براتيسالفا، وعاصمته سلوفاكيا إقليم تزور أن لك بدَّ وال

الدانوب. نهر عىل
وأهمها: وبجمالها؛ املعدنية بمياهها مشهورة أخرى ُمُدن بضع كذلك سلوفاكيا ويف
و«سيالك» األرض، باطن من ساخنة املعدنية مياهها بخروج تشتهر التي «بيشتني»
إىل وصلت وإذا العصبية، األمراض بها وتعالج مرتفع، مكان يف بوقوعها املشهورة
تشيكوسلوفاكيا» «ألب بأنها املشهورة ترتا جبال إىل تصل أن عليك وجب فقد «سيالك»

سموكوفتز». «ستاري مدينة سفحها عند تقع التي املدن أجمل ومن

إيطاليا (14)

وأنباء إيطاليا، يف املتوالية االرضابات أخبار من باستمرار الصحف يف تقرأه مما الرغم عىل
ال فإنَّك كله، هذا من الرغم عىل والجمهوريني، الشيوعيني بني والصدام الصغرية، الثورات

بالرتحاب. إال تُقابَل وال والسكينة، الهدوء غري إيطاليا يف تجد
براوننج: روبرت الشاعر قاله ما هناك لتذكر وإنك

قلبي! افتحوا
إيطاليا! … داخله يف منقوًشا وستجدوا

بريون: الشاعر قاله ما أو

إيطاليا! يا إيه إيطاليا!
الخالدة. الجمال بهبة استأثرت لقد

املوروثة، كنوزها من املائة يف ستة من أكثر — الحرب بسبب — إيطاليا من يَِضع ولم
العبارة: هذه اإليطاليون ويقول هي، كما الجميلة األرض كذلك وبقيت

ُمستعمراتنا عىل يستولوا وأن التعويضات، عىل ِمنَّا يحصلوا أن للحلفاء أمكن لقد
شمسنا؟ يأخذوا أن أمكنهم هل ولكن البحار، وراء
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السكوليزيوم. روما:

حاًال أحسن الحرب من خرجت — املهزومة الدولة وهي — إيطاليا أنَّ العجيب ومن
هدمت أن بعد ترشيد من سكانها بعض أصاب ما رغم املنترصة، الدول من كثري من

منازلهم. القنابل
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بعد هناك زادا قد فقط شيئني أن إيطاليا يف بها يتندَّرون التي الطريفة األقوال ومن
أربعة زاد قد إيطاليا يف السكان عدد أنَّ والواقع السكان. وعدد األسعار، وهما: الحرب
من الكثري عىل وُقيض البالد موارد تدهورت حني يف ،١٩٣٨ عام يف عليه كان ا عمَّ ماليني
ضد الحرب دخولها بسبب وذلك املدة، هذه يف مستعمراتها منها وانتزعت صناعاتها،
هتلر قوة خدعتهم الذين الفاشيست ساسة قرصنظر إال اللهم قوية، ُمربَِّرات دون الحلفاء

الحرب. أول يف الربَّاقة وانتصاراته
اليوم يعيشون — إيطاليا لسكان تعداد آخر هو وهذا — اإليطاليني من مليونًا ٤٧ إن
وينضمُّ الجنوبية، األجزاء من كثري يف الخصب املحدود الجبيل، الضيِّق الجزيرة شبه يف
لكل مارشال مرشوع يفعل أن يمكن فماذا جديد، مولود ألف ٤٠٠ نحو عام كل يف إليهم
بعد مصريهم يَُكون فماذا عام، من أكثر أو عاًما يقيهم أن املرشوع أمكن وإذا هؤالء؟

ذلك؟
الحكومة وتتمنَّى بالدهم، من الهجرة يف السبب لهذا يرغبون اإليطاليني من كثريين إنَّ
عىل نسمة ماليني خمسة البالد من يرحل أن ترجو إنَّها فعًال، هاجروا أنهم لو اإليطالية
إليطاليا يمكن ال هؤالء؟ يرحل أن وإىل البطالة، ألخطار أو للمجاعة تتعرض ال حتى األقل

سكانها. حاجات سد يف نفسها عىل تعتمد أن

ساحر جمال (1-14)

جميع من السائحني ماليني يجتذب الذي هو غريب سحر إيطاليا يف الطبيعة ولجمال
لزيارتها. ويدفعهم األرض بقاع

الطويلة القرون هذه خلفته والغموض الرسِّ من بيشءٍ يمتزُج إيطاليا يف الجمال إنَّ
كما والبابوات، القيارصة عهد منذ الُحكَّام من عليها تَنَاَوَب ومن البالد عىل مرَّت التي
العالم يف الكاثوليكية عاصمة عاصمتها أصبحت حتى املسيحية بتاريخ تاريخها امتزج

كله.
األجداد، آثار من أثًرا تشهد جهة كل ويف بالتاريخ، يذكِّرك إيطاليا يف مكان كل إنَّ

والكتاب. املؤرخون صوره كما املايض ذهنك إىل فيعود
ارتبط وقد بينهما، تربط املايض فآثار ومرص، إيطاليا بني لعظيم الشبه وجه إن

بالفعل. كثرية عهود يف األخرى بتاريخ منهما كل تاريخ
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باملايض يتَّصُل وهو بالحارض، يشعرون فهناك إيطاليا، عىل السائحون يُقبل لهذا
يمتزج أنه إليهم ليخيل حتى يطالعهم، وهو باملايض يشعرون وهناك يده، إليه ويمدُّ

بالحارض!
فأوعت! جمعت لقد الجمال، بمظاهر غنية هذا بعد وإيطاليا

التي العالية الجبال وفيه وجارديا، كومو فيه الجميل: البحريات إقليم تجد الشمال يف
الريفيريا تبدأ فنتيمليو ومن سويرسا، من جزءًا اإلقليم هذا ليعترب حتى الثلوج، تغطيها
عن جماًال تقل ال اإليطالية والريفيريا الفرنسية، الريفيريا تنتهي أن بعد اإليطالية،
الجميلة «كابري» جزيرة توجد نابُيل من مقربة وعىل منها، أناقة أقل كانت وإن الفرنسية،
الجمال. من نصيبها عىل للداللة االسم هذا ويكفي العسل، شهر بجزيرة مشهورة وهي
الفاتيكان مدينة عىل وعالوة التاريخ، ذات القديمة، اآلثار مدن عىل عالوة كله هذا
الدينية، اآلثار عىل وعالوة الدولة، داخل يف بدولة أشبه وهي البابا، عرشها عىل يجلس التي

وتمثيل. وتصوير وموسيقى غناء من الجميلة الفنون معاهد وعىل

إيطاليا؟ يف تذهب أين (2-14)

املؤرخون كان وإن سنة، ٢٧٠٢ العمر من تبلغ قديمة مدينة إيطاليا، عاصمة روما:
هذا. من عمًرا أقدم إنها يقولون

ثالثة إىل عهدها يرجع آثار وبه FORUM الفورم روما: يف تراه أن يجب ما وأهم
والكولوزيوم القيارصة، عهد إىل يرجع بناء وهو PANTHEON والبانتيون سنة، آالف
بُنِي الذي العهد يف بُنِي النظارة، من ألًفا لخمسني يتَِّسُع كان ملعب وهو COLLOSSEUM

بريون: الشاعر فيه وقال البانتيون فيه

الكلولوزيوم! يسقط عندما
روما. تسقط سوف
روما! تسقط وعندما

العالم. يتبعها

األوىل األعوام خالل فيها يتعبدُّون املسيحيون كان التي املخابئ أو القديمة النفق وهناك
أنجيلو، سانت قلعة وهناك أنقاض، عن عبارة وهي كاركال اَمات حمَّ وهناك للمسيحية،
الوسطى. القرون يف لهم حصنًا البابوات واستعملها هارديان اإلمرباطور فيها ُدِفَن وقد
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ماريا «سانتا كنيسة مقدمتها ويف املشهورة الكنائس بعض روما يف تزور أن ويجب
امُلستَِقلَّة الفاتيكان «دولة» زيارة من لك بد وال سنة، ١٥٠٠ عمرها ويبلغ ماجيوري»،

مربع!1 ميل سدس عن مساحتها تزيد ال التي
الذي الحديث الريايض امللعب وهو ايتاليكو» «الفورو أيًضا: الزيارة يستحق ومما

والبالزاكولونا. الفاشيست أنشأه
VIA أبيا فيا أهمها: ومن األخرى هي الزيارة تستحق روما من قريبة جهات وهناك

و«تاركينيا». تيفويل» و«أوستياو APPIA
ألنها ُرؤيتها؛ من بد ال التي املدن بعض بإيطاليا فإنَّ كافية، غري روما زيارة ولكن
مهد — وفلورنسا ونابويل2 فينيسيا أو البندقية املدن هذه مقدمة ويف عاملية، ُشهرة ذات
كابري وجزيرة الدنيا، عجائب من يُعترب الذي املائل الربج ذات املدينة وبيزا — النهضة
من بالقرب اإليطالية الريفيريا وعىل تيبرييس، اإلمرباطور قرص آثار بها تزال ال التي
كوملبس، خريستوف بها ُولِد التي جنوة كذلك وهناك ريمو، سان توجد الفرنسية الحدود
عاش التي املدينة وفريونا اإليطايل، االقتصادي النشاط ومركز الصناعية املدينة وميالن
عىل الواقعة واملدن وإيزيو، وجاردا وماجيوري كومو وبحريات وجولييت، روميو فيها

له. مثيل ال جمال ذات شواطئها

الفاتيكان (15)

زيارة هو اليوم هذا يف تفعله ما وخري قاتل، بملل تشعر سوف روما يف األحد صباح يف
الفاتيكان!

ُسفراُؤها لها دولة إنَّها الفاتيكان، مدينة عاصمتها االستقالل تمام ُمستقلة دولة هي
ممثلني بالطه يف يَستقبل — البابا وهو — رئيسها أنَّ كما أجمع، العالم يف يمثلونها الذين

العالم. أنحاء جميع من ومبعوثني
اعرتاًفا الدولة هذه باستقالل اعرتف ُسلطته، عنفوان يف وهو نفسه، موسوليني إنَّ
يف التدخل أو حدودها عىل االعتداء عىل يجرؤ ولم ،١٩٢٩ سنة التريان ُمعاهدة يف كامًال

القادم. الفصل يف بالتفصيل عنها نتحدَّث 1
تفصيًال. عنها الكالم سريد 2
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بطرس. القديس كاتدرائية ميدان

إيطاليا اشرتاك وعن الحرب عن رضائه عدم البابا أعلن حني الحرب أثناء حتى شئونها
فيها.

الصغرية، الدولة هذه حدود اجتياز عند فر السَّ جواز عىل تأشري إىل حاجة يف ولست
كافيًا. اإليطايل التأشري يجعل روما داخل يف وقوعها فإنَّ

يُسمونها كما بيرتو سانت أو بطرس القديس كاتدرائية الكبرية: الكنيسة هذه من
املتوج! ملكها ويُعترب البابا، يحكمها التي كلها الدولة تتكون مباٍن ِمن بها يُحيط وما

املسيحيون له يدين الذي للبابا دائًما مقرٍّا لتكون ١٣٧٧ عام املدينة بُنيت وقد
الرُّوحيَّة. الطاعة بواجب أجمع العالم يف الكاثوليك

ترتفع حيث روما؛ أحياء من آخر حي أي عن يميِّزها ُسكَّانها وهدوء الدولة هدوء إنَّ
العاديَّة. وأحاديثهم بل مناقشاتهم يف اإليطاليني أصوات
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عىل تعتمد نسمة آالف خمسة عىل سكانها يزيد ال التي الدولة هذه فإنَّ ذلك ومع
املواد إن بنفسك، ذلك من لتتأكَّد التجاري الحي إىل مثًال تعاَل الحيوية، مرافقها يف نفسها
طاحونة جانبهما إىل ويُوجد أنا»، «القديسة كنيسة من مقربة عىل محلني يف تُباع الغذائية

لألدوية. ومخزن
اآلخرة؟! والحياة الدين دولة يف ألسنا املرشب! هذا ما ولكن

يف اإلرساف حرموا وإن الخمر، رشب يُحرِّمون ال هذه الدِّين دولة يف ولكن نعم!
حتى خمر إىل املاء فيها ل وحوَّ عرس، حفلة شهد نفسه املسيح إنَّ يقولون: وهم رشبها،

ضيوفهم! إكرام من الحفل أصحاب يتمكَّن
يُرشفون الذين إنَّ وضيوفها، الدولة ُسكَّان يؤمه الذي املرشب إىل ندخل إذن تعاَل
بعرصه قام الذي النبيذ لك ُمون يقدِّ وهم أنفسهم، الكهنة من عليه املرتددين خدمة عىل
فالويسكي النبيذ، غري هنا ُمون يُقدِّ ال إنهم «الويسكي»؛ تطلب أن إيَّاك ال! ال! غريهم، كهنة

عليهم! لحرم ذاك إذ عرفوه ولو املسيح، عهد يف معروًفا يكن لم
الرُّهبان هم عرصوه الذين ألنَّ الغش؛ يدخله لم الذي امُلعتَّق النبيذ هذا تتذوق أن البد
الذي العنب من بعرصه قاموا وإنما التجارة، بقصد يعدُّوه لم وهم البعيدة، أديرتهم يف
الربد يشتد حيث الشتاء؛ فصل يف ة وخاصَّ املاء محل يحل لكي كذلك، بأنفسهم يزرعونه

أديرتهم. عليها بُنيَت التي الجبال يف
النجارة ورش تُوجد حيث الصناعي؛ الحي إىل التجاري الحي نُغادر هذا بعد تعاَل
الكهرباء توليد محطة هي أيًضا هذه وعرباتها، سياراتها تضم التي الدولة وجراجات
الحرارة وتوليد اإلضاءة يف تستعمله كهربائي تيار من يلزمها بما كلها الدولة تمد التي

املاء. وتسخني
محطة إنَّه الدولة! حراس أحد أمامه يقف الذي املستقل البناء هذا عن تسأل إنك

الفاتيكان. بدولة الخاصة اإلذاعة
وخطبه أحاديثه يف البابا يستعملها لكي ١٩٣١ عام يف بنفسه ماركوني أنشأها وقد
الخطرية. املناسبات ويف وغريها والفصح امليالد أعياد يف دائًما العالم لكاثوليك يُوجهها التي

املستقلة! الفاتيكان بدولة الخاص والتليفون والتلغراف الربيد مكتب هو وهذا
والهدايا الفنية التحف من ممتاًزا نوًعا يُخرج الذي «املوازييك» مصنع هو وهذا
صناعة فهذه بأيديهم يشتغلون ُهنا ال العمَّ إنَّ واإلتقان، ناعة الصِّ ة ِدقَّ يف آية يُعترب واآلثار،
ديني، طابع ذات ولكنها منوعة جميلة ألوان ذات والتحف اآلالت، تخرجها أن يمكن ال
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هذا غري العالم يف آخر مكان أي يف تصنع ال وألنها صناعتها، ة لِدقَّ الثمن غالية وهي
املكان.

هذا من تعاَل الصناعي، وحيَّها التجاري حيَّها وزرنا الدولة هذه يف تجولنا وقد واآلن
القمة! عند القائم الصغري األبيض البناء إىل امُلؤدِّي الجبيل الطريق ذلك يف لنصعد الطريق
قد نحن ها البناء! هذا تدخل عندما تندم ال فسوف الصعود! من تتأفَّف وال تلهث! ال
انقطعوا الذين الرُّهبان من هو بًا ُمرحِّ لك يفتح الذي نفسه الباب حارس إنَّ نعم! وصلنا،
يف فنحن والعلم، البحث يحب إنَّه تظن، كما فقط للعبادة ينقطع لم ولكنه الدنيا، عن
البحث ُمحبِّي ومن الفلك ُعلماء من الرُّهبان هؤالء وجميع بالفاتيكان، الخاص املرصد
بدقتها املعروفة املراصد أكرب من مرصًدا اآلن تزور إنك والسماء! النجوم أرسار واستقراء
«تلسكوبات» أشهر من عالم، راهب خالله من ينظر الذي «التلسكوب» وهذا العالم، يف

العالم.
قداسته فيها يشرتك التي القليلة اآلحاد من األحد فهذا البابا، نشهد حتى اآلن فلنعد
أن املرصد تُغادر أن قبل تَنَس ال ولكن بطرس، القديس بكاتدرائية العامة الصالة يف
الدولة هذه إيرادات من ا هامٍّ مورًدا فإنَّ التربعات، صندوق يف النقود من مبلًغا تضع

التربعات! هو — لها مورد أهم يكن لم إن — الصغرية
كل إنَّ الدولة، محكمة إنه تزره؟! لم الذي امُلغلق امُلستقل البناء هذا عن تسأل أنت
الثالث الدرجات ذات املحكمة هذه أمام يُحاكم الفاتيكان دولة داخل يف جريمة يرتكب من

أخرى. دولة أية يف قضائية هيئة أية مثل
يف الكاتدرائية إىل بالدخول يسمحون ال إنهم إذ الكبرية؛ الدعوة بطاقة فلتربز واآلن
هذا عند التصوير آلة واترك يحملونها، ملن إال الصالة يف البابا فيه يشرتك الذي اليوم هذا

بها. بالدخول يسمح ال فإنَّه الكاهن،
من ُصِنعت التي الكبرية التماثيل هذه يف الفن روعة لتشهد جيًِّدا ببرصك ُدر واآلن
أنواع أفخر من صنعت وقد املدالة، الكهربائية املصابيح هذه وإىل الرخام، أنواع أجود

الفن. رجال أساطني فيها اشرتك التي النقوش هذه وإىل البللور،
بسالحه. ًجا ُمدجَّ الكنيسة بداخل الواقف الحرس هذا عن تسأل أنت

التي الجميلة التقليدية مالبسه وله — بالبابا خاص وهو — السويرسي الحرس إنه
طويلة. قرون منذ يغريها لم
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األوىل الصفوف يف موقًفا لنا لنتخذ الحاشدة الجموع هذه بني طريقنا نشق تعاَل
فإن يشء، كل نرى لن فإننا هنا وقفنا لو الكنيسة! يدخل حني قرب عن البابا نشهد حتى
أيًضا. هي البابا ترى أن تُريد العالم يف مكان كل من الكنيسة إىل أقبلت التي األلوف هذه
طلب وقد الكنيسة، باب من يقرتب البابا موكب إنَّ همًسا! وكفى كالًما، كفى واآلن
البابوي، الحرس رجال من املوكب طالئع ذي هي ها التام، الصمت النظام عن املسئولون
ميدان إىل طريقهم يف أوالء هم وها أعىل، إىل مرفوعة بها وساُروا سيوفهم، استلُّوا وقد

القتال.
أو السلطة هذه وأنَّ البابا، قوة يُربزوا أن يُريدون بهذا الكاثوليك فإنَّ تعجب! ال
اإلنسان يخىش أن يجب التي وتعاىل سبحانه هللا قوة من بسيط ظل هي له التي القوة

بطشها!
موكب بدأ فقد الجانبني، عىل واصطفوا الحرس رجال موكب انتهى وقد واآلن
الدينية والرموز الشموع يحملون وهم البابوي، البالط يف الِدين رجال وكبار الكرادلة

الخالص. الذهب من املصنوعة
يتمتم ة املحفَّ هذه وسط يف مقعده عىل وجالًسا األعناق، عىل محموًال البابا هو وها
الجماهري إىل تارة اليمنى، اليد أصابع من بأصبعني يُشري وهو مسموعة، غري بكلماٍت

يساره. عن امُلحتشدة الجماهري إىل أخرى وتارة يمينه، عن املحتشدة
تهلل التي الجماهري لهذه قداسته يمنحها التي الربكة إنها بأصبعيه! اإلشارة هذه

البابا! البابا! وتصيح:
الصغرية الرَّاهبة هذه إىل مثًال انظر البابا، ملرأى عميق بتأثُّر أُصيب قد بعضهم إنَّ
بحبات تعبث ويدها بالصالة تتمتم وهي عينيها، من تنهمر الدموع أخذت وقد السن،

الطويلة! سبحتها
يف اآلن سيشرتك البابا إنَّ الدولة! هذه يف مشهد أهم رأينا فقد نخرج! اآلن تعاَل

بها. وصل التي نفسها املحفة وعىل نفسه باملوكب يخرج ثم الصالة،
متحف إنَّه الكاتدرائية، داخل املوجود املتحف هذا عىل نعرج الرحيل قبل تعاَل ولكن
تُنافس التي — التِّيجان وهذه الخالص، الذهب من هنا يشء كل نعم! الفاتيكان، كنوز
عندما البابوات، تيجان هي — كريمة وأحجار جواهر من فيها بما امللوك أغنى تيجان

مًعا. والدنيا الدين يملك منهم واحد كل كان
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العادية. الحياة إىل لنعود املقدسة املدينة نغادر اآلن بنا تعاَل
«الدنيا» مدينة إىل اآلن بنا فهيا نيا، والدُّ الدِّين فيها يجتمع التي املدينة يف ُكنَّا لقد

وحدها.
لنستمع! بنا قف بعيد؟! من إلينا تصل التي األصوات هذه ما ولكن

وتعاىل، سبحانه هللا باسم ويُسبُِّحون املساء، أناشيد يرتلون وهم الكهنة أصوات إنها
األرغن. بأصوات أصواتهم اختلطت وقد

البديعة: األغنية هذه ينشدون وهم إليهم استمع

املساء! أقبَل ياربي!
ألراك حرضت قد وهأنذا
اليوم نهاية يف لك وألصف

املتواضع! حبي مقدار
رحابك إىل ألجأ وأنا

لديك تقبلني ربي! فيا
… ملرآك أقدم حني
… املساء! سالم يف

مًعا: يرددون وهم إليهم استمع ثم

… سأعود وهكذا
املعبود سيدي يا

اليوم نهاية يف لك ألصف
املتواضع حبي مقدار

مساء آخر إىل
بمرآك فيه أحلم
املعبود! سيدي يا

يف ونحن البديعة وموسيقاها األغنية هذه صدى آذاننا من يضيع ال حتى هدوء يف ولنعد
األحياء. مدينة إىل طريقنا
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فينيسيا (16)

كانال. بالجراند … الجندول يف

تستحمُّ وقفت وقد الفاتنة، كالحسناء البحر من لنا تربز التي العائمة املدينة هذه إن
«الجندول» وصاحبة اإلدرياتيك، وسيدة البحر عروس هي «املايوه»، عن تخلَّت أن بعد

جميًعا. الشعراء بجمالها تََغنَّى التي
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تتجمع كانت حني الوسطى العصور يف ذكره ارتفع الذي امليناء أو املدينة هي هذه
فيها أنشأت وقد كلها، أوروبا عىل توزع لكي األبيض البحر وحوض آسيا تجارة فيها
إىل تحولت حتى األخرى املدائن عىل سلطة زادتها كما الحكام، من قويٍّا جيًال التجارة
الجمهوريات عىل الحرب تشنُّ فأخذت وأسطولها، جيشها لها وكان ُمستقلة، جمهورية

عظمتها. أوج إىل الوقت ذلك يف وصلت حتى السيادة وراء سعيًا األخرى اإليطالية
ا عمَّ ونبحث آثارها، من بقي ما لنشهد انهارت التي الدولة هذه حطام إىل اآلن تعاَل
الجميل، «الجندول» هذا إىل ننتقل تعاَل والحب! والفن بالجمال وقرنه املدينة ذكر خلد
نفهم ال متالحقة ُمتَِّصَلة عبارات يف بمقدمنا والرتحيب اإلشارة عن ينقطع ال مالحه فإنَّ

سنيوري!» «سنيوري غري منها

الجزر عىل مدينة (1-16)

مائية قنوات إىل طرقاتها تحوََّلت وكيف املدينة؟ هذه بُنيَت كيف عجب: يف لتتساءل إنَّك
القوارب؟ هذه غري فيها تنتقل ال

نفسها البندقية إنَّ وحدها، اإلنسان يد فيها تعمل ولم تُحفر، لم القنوات هذه إنَّ ال!
الصغرية الجزر من عرشات فوق أُقيمت التي هي البندقية منها تتكون التي املباني إن أو
الطُّرق هي تفصلها التي املائية املسالك أصبحت وهكذا الشاطئ، من مقربة عىل امُلتناثرة
وأحجامها، أشكالها اختالف عىل القوارب استعمال النَّاس فألف بينها، لالتصال الوحيدة
أقدامهم. عىل ائرون السَّ يستعملها لكي أكثر أو قنطرة وأخرى جزيرة كل بني وأقاموا

من جزيرة أي يف الناس يرتك لم البندقية عليها أُقيمت التي الجزر مساحة ولضيق
وأنت اليوم لك ليبدو حتى بناء، ُدون األرض من ا جدٍّ صغرية مساحات غري الجزر هذه
يف يمتد أساسها وأن األرض، عىل ال املاء عىل أُقيمت قد كلها املباني هذه أنَّ بها تتجول

هذا! غري تعتقد أن — وهلة ألول — يمكن وال البحر،

الجندول يف (2-16)

«البولفار» من أوسع إنه كنال، بالجراند املعروف وهو املائية الطرقات أكرب ندخل اآلن تعاَل
والدراجات والعربات السيارات من تتكون ال ولكنها كثرية، به املرور وحركة باريس! يف
انظر والجندوالت، واملراكب والقوارب بالالنشات ُممتلئ إنَّه بل األخرى، الطرقات شأن
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إىل انظر آخر! إىل مكان من الخرضوات لنقل املخصص وهو الصغري، القارب هذا إىل
الباعة هؤالء إىل وانظر املطبخ! نافذة تحت منزل كل نصيب يضع وهو الصغري الولد
الشارع عىل امُلطلَّة املنازل نوافذ إىل ويتطلَُّعون قواربهم، من بضاعتهم عىل يُنادون وهم

املائي.
األرض من الضيق الرشيط هذا لوال مبارشة املاء فوق تكون تكاد املنازل أبواب إنَّ
«فينيسيا» يف يشء كل أُقيم ولذلك قدميه، عىل يسري واحد رجل من ألكثر يتسع ال الذي
إىل بالخروج الناس ويقنع هنا، مألوفة غري الطلق للهواء املعرَّضة فاملشارب الداخل، يف
املائية، املسالك يف به ل والتجوُّ «الجندول» استئجار أو الهواء الستنشاق منازلهم رشفات

القريب؟! الجندول هذا من تنبعث التي املوسيقى هذه تسمع هل
وجلس الجندول، يف املتوسطة الحجرة يف جلسا وقد العروسني أو العاشقني إىل انظر
الوحيدة النُّزهة هي هذه الجندول، يقودان املالحان وأخذ ويغني يعزف أمامهما املوسيقي
األوالد صغار أراد وإذا متنزهات، وال حدائق توجد ال حيث العائمة؛ املدينة هذه يف املمكنة
الصغر. منذ السباحة يف برعوا هنا ومن فيه، يستحمون املاء إال أمامهم يجدوا لم يلعبوا أن
تغسل امرأة فهذه السكان، لحياة بالنسبة يشء كل هو املدينة هذه يف املاء إن
ترشف أرسة وهذه الخرض، تغسل أخرى وهذه منزلها، باب أمام القنال ماء يف مالبسها
ولنعد الناس، فيها يغتسل التي الصغرية القنوات هذه اآلن ولنرتك أوالدها! استحمام عىل
فإنها «ريالتو» باسم املعروفة الكبرية القنطرة هذه عند قليًال ولنقف الكبري، القنال إىل
املايض يف وكانت سنة، آالف ثالثة عىل يزيد عمرها ألن كله؛ العالم يف القناطر أشهر من

البندقية. يف املالية املعامالت مراكز أهم من مركًزا
قدميه عىل يسري أن وأراد املاء، سئم من كل أنَّ يبدو إذ قليًال؛ إليها نصعد تعاَل
عليها واملرور التجارية، باملحال امتألت وقد فينيسيا، سوق فهي القنطرة، هذه إىل يقصد

ونهاًرا. ليًال ينقطع يكاد ال

مارك سان ميدان يف (3-16)

هذا باسم أُقيمت التي الكبرية الكاتدرائية تُوجد حيث مارك؛ سان ميدان نزور اآلن تعاَل
الربونز. من املصنوعة األربعة الجياد بتماثيل واملشهورة القديس
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النرص مواكب من موكبًا األيام من يوم يف زينت فقد عجيبة، قصة الجياد لهذه إنَّ
لإلمرباطورية عاصمة القسطنطينية صارت وملَّا روما، يف نريون لإلمرباطور أقيمت التي

األربعة. الجياد هذه الرومان إليها نقل الرومانية
أُعجب نابوليون ولكن الجياد، بهذه فازت القسطنطينية، عىل البندقية انترصت وملا
أُعيدت إمرباطوريته فقد وملا باريس، إىل فنقلها إيطاليا، عىل استوىل عندما أيًضا بها

البندقية. إىل الجياد
العالم! بالد أعظم الجميلة الربونزية الجياد هذه زارت وهكذا

يف عادة يبدأ الذي الحمام إطعام تشهد أن بد فال مارك، سان ميدان زرت وإذا
فيقبل امليدان، يف للحمام الحب يبذر الساعة تلك ففي يوم، كل ظهر بعد الثانية الساعة
من أو األرض من الحب ليتناول — باملوعد علم عىل كأنه — البلدة أنحاء كل من الحمام

بيده. يطعمه أن يريد من يد
والناس األجيال مدى عىل توارثته فينيسيا تقاليد من قديم تقليد الحمام إطعام إنَّ
يف تعرَّضت «الدولة» أنَّ خالصتها رواية إىل يرجع التقليد إنَّ يقولون وهم به، يَتفاءلُون
رسالة حملت الزَّاجل الحمام من حمامة غري منه تنقذها فلم األجنبي، الغزو لخطر ما يوم
الحمامة أنَّ أخرى رواية ويف الخطر، من وأنقذتها املدينة عىل اإلمدادات فأقبلت استنجاد،

للمدينة. كبري نرص إحراز عىل ساعدت رسالة حملت
الحب، من الصغري الكيس هذا فاشَرتِ إذًا الحمام؟! تطعم أن أيًضا أنت تريد هل
الحب، منك ليتناول ويدك وكتفك، رأسك عىل الحمام يحطُّ فسوف جيًدا، احرتس ولكن
له يسبب من وكل وزائريها، فينيسيا سكان من التكريم يلقى أن اعتاد أليف حمام إنه

صارًما. عقابًا يلقى أذى

التنهدات جرس (4-16)

إىل نصعد تعاَل الحمام، إطعام ومن الجميلة، الكاتدرائية إىل التطلع من فرغنا وقد واآلن
قرون. عدة منذ فينيسيا مجلس يجتمع كان حيث (الدوج) الحاكم قرص

الجرس ذلك التنهدات» «جرس عىل الثاني الطابق من تَُمرَّ أن َوَجَب القرص ُزرت وإذا
وهو جن السِّ وبني جزيرة، عىل القائم الدوج قرص بني املايض يف يصل كان الذي املشهور
يعرف الجرس هذا فوق من يمرُّ عليه محكوم كل كان ولذلك أخرى، جزيرة عىل قائم

االسم. هذا عليه أطلق ُهنا ومن ويتأوَّه، فيتنهد املحتوم، مصريه
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املشهورة: بريون قصيدة اآلن تذكر هل

التنهدات. جرس عىل فينيسيا يف وقفت
آخر. جانب من وسجن جانب، من قرص

األمواج. وسط من تقوم وهي مبانيها ورأيت
ساحر. من رضبة كأنها

بالغيوم. املألى أجنحتها حويل تنرش السنوات آالف إنَّ
الزائل. املجد بسمة خاللها من ألرى وإنني

األسرية. الدول كانت حني البعيدة، األزمان خالل من
الرخامية. األجنحة ذات الجزر هذه إىل تنظر

… عظمة يف فينيسيا تجلس كانت حيث
تتبعها! جزيرة مائة عىل — ملكة — توجت وقد

ونَِعْش الحارض نشهِد تعاَل املايض! ذكريات من أفعمنا أن بعد بالجندول نَُعْد هيا واآلن،
«الليدو»! يف لحظة فيه

نابويل (17)

لن أنك أي مت!» ثم نابوىل «ُزر يقول: املشهور ومثلهم بنابويل، يفخرون اإليطاليني إنَّ
القول! هذا صدق من نتحقق فتعاَل منها، أجمل أخرى مدينة ترى

إىل انظر ثمَّ امُلتَّسع، الجميل الخليج هذا يف املاء زرقة وإىل السماء، صفاء إىل انظر
تضمُّ ال مدينة يف أنك إليك ليُخيَّل حتى بعض، فوق بعضها طبقات يف امُلتناثرة املنازل

القصور. غري
دخان إنَّه املدينة؟ جنوب يف السماء إىل باستمرار يتصاعد الذي الدُّخان هذا ترى هل
الحمم يخرج ال خامًدا بُركانًا الزمن بمرور فيزوف أصبح لقد العظيم، فيزوف بركان
ولكنه والطني، اب الرتُّ من وابل تحت بأرسها ُمُدنًا فيدفن قبًال، يفعل كان كما باطنه، من
غاللة كأنها قاتمة داكنة طبقة املدينة سماء يف فينرش فوهته، من باستمرار الدخان ينفث

الباسمة! املدينة هذه وجه عىل الحزن من
كانت إذا لنرى ومعاملها بطرقاتها ونَُمرَّ املدينة، إىل لننزل الباخرة نُغادر اآلن تعاَل

زيارتها! بعد نموت أن تستحق
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فيزوف. بركان أقدام عند ترتدد خالدة أغنية … أغنية نابويل

الجبال، عىل رحلة يف كأننا ننزل ثمَّ نتسلق، ولكنَّنا الطرقات، هذه يف نسري ال إنَّنا
يسري ذلك ومع إليها، الوصول من الشمس ضوء يمنع حد إىل يضيق الشوارع وبعض
باألحجار ُرصفت أرض فوق عجيبة بمهارة املنحدرة املعوجة الطرقات هذه يف الرتام

األيام. من يوم يف األرض باطن من فيزوف بركان أخرجها التي السوداء

الشبه أوجه (1-17)

جلست وقد املرأة هذه إىل انظر مرص! يف الحياة بمظاهر ُهنَا الحياة مظاهر أشبه ما
الصغرية مائدته إىل جلس وقد األحذية صانع إىل وانظر شعرها، ترسح الرصيف عىل
بضائعهم يحملون الباعة هؤالء إىل وانظر قديم! لحذاء نعل» «نصف تركيب يف يشتغل
وانظر بل أصواتهم، بأعىل عليها ينادون وهم جانبها، إىل ويسريون الحمري، ظهور عىل
الخشبية باأللواح شبيهة تراها أال خشبية، ألواح عىل يحملونها وهم «الكوارع» باعة إىل
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باب من بعنزتيه ينتقل وهو اللبن بائع إىل وانظر مرص؟! يف جابر!» «يا باعة يحملها التي
طازًجا. حارٍّا إليه ويقدمه يشاء ما قدر العنزتني لبن من زبون لكل ويدر باب إىل

يتناولون؟ ماذا لنرى الطريق، يف يطعمون الذين هؤالء نشهد تعاَل
الذي األحمر السائل هذا ما الخبز، من كبرية قطعة يحمل الذي الرجل هذا إىل انظر

فمه؟! يف يضعه أن قبل الخبز فيه يغمس
نابويل نبيذ يف الخبز يغمس الرجل أنَّ يخربنا وهو يبتسم إنَّه الدليل، نسأل تعاَل

املشهور! األحمر
الشكل؟ األسطوانية اآلنية هذه يف يبيع ماذا املتجول، البائع وهذا

ساخنة، تحفظها التي اآلنية بهذه ل ويتجوَّ املشهورة، اإليطالية «املكرونة» يبيع إنه
ِقْدَره. يحمل وهو مرص يف املدمس الفول بائع ل يتجوَّ كما

يلتهم وهو الرجل إىل وانظر يستوقفه، الذي الرجل لهذا يبيع وهو نشهده تعاَل
بكمية فمه يمأل إنَّه فنية، بطريقة وكة» «الشُّ يف خيوطها يلف أن بعد التهاًما املكرونة
برسعة يسحبه كيف إليه وانظر فمه، من تدىلَّ الذي الخيط ذلك إىل انظر منها، كبرية
ال وهذا فط» «الشَّ عملية أثناء يف بالصفري أشبع صوتًا يُحدث إنه يقطعه! أن دون بفمه
مهما بالسكني تقطيعها آكلها يُحاول أن هو يُعاب ما إنَّ بل املكرونة، تناول يف يُعاب

خيوطها. طالت
يلتهمونه كيف إليهم وانظر الساخن، «السجق» يبيع الذي اآلخر البائع هذا إىل وانظر

بالخبز. االستعانة دون ساخنًا

مكرونه مصنع (2-17)

األوالد هؤالء إىل انظر املشهورة، اإليطالية املكرونه مصانع من مصنع لزيارة اآلن بنا هيا
املكرونه، منه لتُصنع املخازن من يحملونه الذي األبيض الدقيق غبار وجوههم غطى وقد
الخاصة، بطريقتهم ويمزجونه الدقيق يعجنون وهم األقوياء الرجال هؤالء إىل وانظر
يف إيطاليا بها اشتهرت التي الصناعة ينحرصرس وحده «العجني» هذا يف إنَّ يقولون إنَّهم
بلدهم. من يخرج فلم الرس هذا نابُيل يف ناع الصُّ توارث وقد املكرونه، صناعة كله، العالم
الجانب من تربز أن املكرونة خيوط تلبث فما بالعجني، األسطوانات يملئون اآلن إنَّهم
ة خاصَّ رفوف عىل ذلك بعد الخيوط وتعلق الصغرية، الثقوب تلك من لألسطوانة اآلخر
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يمكن مكرونه إىل ل وتتحوَّ ماء من بها ما ر يتبخَّ أن بعد د تتجمَّ حتى الشمس يف تُوضع
األسواق. يف تباع أن

األحجام ُمختلفة اللينة املكرونة خيوط منها تربز التي األسطوانات ثُُقوب إنَّ
الثقوب هذه الختالف وتبًعا الضيقة، الثقوب ومنها الواسعة، الثقوب فمنها واألشكال،
اإلسباجيتي هي: الثقوب أصغر من تخرج التي الرفيعة واألنواع املكرونه، أسماء تختلف

والفرميسييل!

الربكان (3-17)

عنها يبعد ال وهو فيزوف، بركان زيارة من لك بُدَّ ال فإنَّه نابويل، يف تجوَّلت َوَقد واآلن
الحمم أو «الالفا» أحجار من بُنيت إنها القاتمة؟ الجدران ذات املنازل هذه أترى كثريًا،
نبات، كل من خالية منطقة يف ندخل أوالء نحن ها األرض، باطن َلَفَظها التي الربكانية
إىل نصل حتى أقدامنا عىل فلنصعد إليها، تصل أن للسيارة يمكن نقطة أقىص هي وهذه

الحار. بالزفت الشبيهة السوداء الصخور وهي ائلة، السَّ «الالفا» منطقة
حرارة، تلتهب التي الصخور من القطع هذه يلتقطون وهم األوالد هؤالء إىل انظر
ائحني للسَّ يبيعونها منظمة أشكال ذات وكرات صغرية، أطباق إىل أيديهم يف ويُحولونها
القريبة املنطقة هذه من امُلتصاعد الدُّخان هذا أترى اليوم، تاريخ عليها يضعوا أن بعد
دخان فهو األرض باطن يف الكامنة الشديدة الحرارة مقدار عن يُنبئك إنَّه الفوهة؟ من

الفوهة. جانبي عىل تنساب التي الحارة السائلة الصخور
أو ليل، إىل بنا املحيط الجو ليحيل باألتربة ُمختلًطا الفوهة من امُلتصاعد الدُّخان إنَّ
ماءه فإن املطر تساقط وإذا النهار، يف الشمس ضوء يُخفي فإنَّه الليل، إىل أقرب نهار

املنطقة. هذه يف الجو تمأل التي باألتربة الختالطه نتيجة باألوحال مشبًعا يسيل

الربكان ضحايا (4-17)

الربكان! ضحايا نرى بنا وهيا الربكان، من دعنا واآلن
ضحايا أكرب هما القديمة الرومان مدن من و«هريكيولنيم» «بومبي» مدينتي إنَّ

وقوته. جربوته عىل دليًال حافته عند لتقومان وإنهما فيزوف، بركان
مدينة وكانت نسمة، ألف ٢٥ تضم كانت وحدها «بومبي» إنَّ يقولون: إنَّهم
ويف لهوهم، ودور ومسارحهم معابدهم، أجمل قامت وفيها األغنياء، يقطنها أرستقراطية
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دابوال. فرنسسكو سان كنيسة عليه وتطل بنابويل االستفتاء ميدان

يف واألطفال وحفالتهم، لهوهم يف واألغنياء حرفهم، يف يعملون الفقراء بينما يوم: ذات
سابق دون الهائلة، ثورته فيزوف ثار بضائعهم، يبيعون محالهم يف والتُّجاُر مدارسهم،
عىل امُلنصهرة والصخور واألتربة والحمم الغازات من بسيٍل فألقى الربكان ثار إنذار!
ماؤها أذاب التي السوداء األمطار تساقطت وعندما الشمس، ضوء اختفى وقد املدينتني،

انتهى. قد العالم أن النَّاس ظنَّ الجو، مأل الذي الرتاب
عىل الربكان فوهة من تنساُب الحرارة ديدة الشَّ املصهورات من أنهار بدأت ذلك وبعد
الحال يف عليه فتقيض يعرتضها، ما كل وتغمر طريقها، يف يشء كل وتكتسح املدينتني،

لحظات. يف يشء كل اختفى وهكذا حرارتها، شدة بسبب
الكروم مزارع واختفت الخرضاء، الحقول يف ترعى كانت التي املاشية قطعان اختفت

األنقاض. تحت الناس وُدِفَن املرتفعة واملنازل الَغنَّاء والحدائق
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تكتشف لم ولكن تقريبًا، عاًما ١٨٧٠ منذ أي امليالد بعد ٧٩ عام يف ذلك حدث
ولوال العظيم، الربكان ردمهما ا ممَّ بأرسع الناس نسيهما فقد عاًما، ١٧٠ منذ إال املدينتان
كان أنقاضهما عىل نشأت التي الحديثة املدن إحدى يف عاشوا الذين من إيطاليٍّا فالًحا أنَّ
تمثاًال، فوجده الفالح استخرجه صلبًا حجًرا فصادفت يوم، ذات بفأسه األرض يرضب
ُوفقت وملا و«هريكيولنيم»، «بومبي» عن البحث إىل اإليطالية الحكومة تنبهت ملا ذلك لوال

اليوم. حتى أنقاضهما اكتشاف إىل

املتحف يف (5-17)

نتفقد تعاَل الجبار؟! الثائر فيزوف بهما فعل ماذا لنشهد املدينتني يف ل نتجوَّ تعاَل
ُجثث يضم الذي املدينة متحف إىل ندخل تعاَل املهدمة، املنازل ونشهد الخاوية الطرقات
والتصقت بأجسامهم ْت فالتفَّ الحامية، الربكانية الحمم فاجأتهم الذين السكان بعض
من قوالب يف ُوضعت كأنها تبدو التي أجسامهم إىل انظر واحدة، لحظة يف وقتلتهم بها
يَُدلُّ عظيٍم ألٍم من وجوههم عىل ارتسم ما إىل وانظر لها، خصيًصا ُقدَّت امُلسلَّح األسمنت

الحرارة! بتأثري موتهم لحظة يف عانوه ما عىل
القوا وقد آلته، يحمل والعامل قلمه، يحمل والتلميذ فأسه، يحمل الفالح إىل انظر

يتصورها! أن إلنسان يمكن ميتة أشنع جميًعا
السيدات من يطلب إنَّه املدينة، منافذ من يِّق الضَّ املنفذ هذا إىل الدليل نتبع اآلن تعاَل

معنا! يدخلن أال
عىل باٍد واألسف محرجة، لترتاجع الزيارة هذه يف تُرافقنا التي الوحيدة يِّدة السَّ إنَّ

الخاصة! مسئوليته تحت الدخول، عىل يشجعها رجل معها ليس أنَّه ويبدو وجهها،
الصور تعرض وهنا املدينة، يف والعبث اللهو حي إىل بنا يُؤدِّي الضيق املنفذ هذا إن
لذات من الرومان به يتمتع كان بما ناطقة فيزوف بركان حمم خلدتها التي البشعة

األعوام. تلك يف منكرة
ولكنها إنسان، ببال تخطر أن يُمكن ال للرذيلة وصور للمنكر، سيئ عرض إنَّها

ولذاتهم. متعهم غري يف يفكرون كانوا ما هناك الناس بأن االعتقاد إىل تدعو
املنصهرة، الحمم بهم وتلتف بثورته الربكان يُفاجئهم أن األقدار شاءت وهكذا
النكراء، آثامهم لتُخلِّد عليهم وتقيض نشوتهم، لحظات يف والنساء الرجال بني فتجمع

اإلنسان. له يسرتيح مما املناظر هذه فليست األماكن، هذه فلنغادر
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فاتها وماذا رأينا، ماذا تعرف لكي وجوهنا إىل تنظر معنا تدخل لم التي السيدة إنَّ
بنظراتها! تسألنا ولكنها السؤال، عىل تجرس ال إنها ترى؟ أن

نابويل؟! رأينا بعدما نموت أن واجبنا من أنَّ تظن هل واآلن!
أظن! ال أيًضا وأنا تظن، ال أنك أعتقد

اليونان (18)

اإلنساني. الفكر مولد شهدت التي البالد

من مصيًفا الثانية العاملية الحرب قبل وكانت مرص، إىل األوروبية الدول أقرب هي
املرصيني. من كبري عدد عليها يرتدَّد التي املصايف

رشقية؟ أم غربية البالد هذه كانت إذا نفسك تُسائل اليونان بالد يف وأنت
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أنك تشعر أن إىل ؤال السُّ بك وينتهي غريبًا، نفسك تعترب تكاد ال الجهات هذه يف إنك
وبجزء الرشقية الحضارة من بجزء أخذت فقد بالرشقية، هي وال بالغربية هي ال بالد يف

الغربية. الحضارة من آخر
عراء الشُّ بجمالها تَغنَّى السماء صافية الجمال ساحرة بالد — ذلك رغم — واليونان
يف شأنها جمالها، يُسحره حتى الُكتَّاب أو الشعراء أحد بها يحل يكاد وال الزمان، قديم من
الفكر، ومولد الحضارة مهد ويف األوىل املدنية آثار بني اليونان، يف فأنت إيطاليا، شأن ذلك
آثارهم تزال ال الذين وامَلثَّالني والُكتَّاب والشعراء الفالسفة أولئك تُعارص بأنك تشعر
من اإلنساني العقل عىل يتوارد ملا أو امُلختلفة، الجمال ملعاني تصويرهم يف سواء خالدة

عجيبة. وآراء متنوعة أفكار

بريون بالد (1-18)

منقوًشا اسمه تجد … الربيطاني «بريون» اليونان بجمال تََغنَّوا الذين عراء الشُّ أعظم ومن
عىل «سيتيون» ضاحية يف ة وخاصَّ القديمة، اليونانية واملعابد اآلثار من كثرية أحجار عىل

أثينا. من مقربة
من نظمه وبما لبالدهم، بريون بحب يعتزُّون كما التوقيع بهذا اليونانيون ويعتزُّ
ضد ليُحارب جنديٍّا ع تطوَّ حني ة وخاصَّ أجلها، من فعله وبما بجمالها، يتغنَّى وهو قصيد
تذكاريٍّا نصبًا اليونانيون أقام وقد املعروفة، ميسولنجي موقعة يف رصيًعا فسقط تركيا،

بالدهم. عىل بفضله اعرتاًفا أثينا يف لبريون جميًال
الربيطاني اعر الشَّ قلَّده فقد اليونان، عشق الذي الوحيد اعر الشَّ هو بريون يكن ولم
الُعظمى الحرب أثناء اليوناني الجيش يف اآلخر هو ع تطوَّ الذي بروك روبريت الشاب

اليونانيني. املحاربني مع وقتل

قديمة آثار (2-18)

األساطري ويف التاريخ يف املشهورة األثرية وبقالعها القديمة بآثارها غنية اليونان وبالد
ذلك األكروبول: اليونان، عن عنوانًا اتخذت التي اآلثار، هذه مقدمة ويف «امليثولوجيا»،

لها. نظري ال آثار من عليه شيد ما لعظمة زائريه أنظار يُبِهُر الذي الخالد األثر
لذكرى تخليًدا اليونان شيَّده وقد سنة، ألفي من أكثر إىل األكروبول تاريخ ويرجع
أمثال اإلنساني الفكر لعباقرة موئًال ظلَّ الوقت ذلك ومنذ الفرس، عىل انتصارهم
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أفكار م يُسمِّ بأنَّه اتُِّهَم حني السم سقراط تجرَّع وفيه وفيدياس، وهريودوت سوفوكل
املوروثة. التقاليد تُناقض كانت التي الجديدة بتعاليمه الشعب

القصور بجانبه وشيدت ألثينا، الذهبي العرص عرصبركليس، يف األكروبول شيد وقد
املدينة. إلهة ألثينا تكريًما بركليس شيَّده الذي «البارتينون» وأهمها واملعابد

و«اليفسيس» و«طيبه» «دلفي» فهناك أثينا، عىل اليونان يف القديمة اآلثار تقترص وال
ومنها األوليمبية، األلعاب بمولد اشتهرت التي و«أوليمبيا» و«إسبارطه» و«ميكونوس»

و«كورنثوس». املشهور، اسمها األلعاب هذه اكتسبت
املختلفة، القديمة آثارها وتُضمُّ املجيد، تاريخها لها املدن هذه من مدينة كل إنَّ

القديمة. اآلثار زيارة يحب الذي السائح من الزيارة تستحق وكلها
حول تمتد وهي التاريخ، فجر منذ عاملية شهرة ذات فهي اليونان، عاصمة أثينا: ا أمَّ
وضواحيها بديًعا، تنسيًقا قة ُمنسَّ متسعة شوارعها حديثة، عرصية مباٍن يف «األكروبول»

دقائق. يف البحر، شاطي إىل يذهب أن أراد إذا املسافر، إليها يصل جميلة

اليوناني الشعب (3-18)

إىل سافر لقد حتى البحار ركوب ويُحبُّ العمل يُحبُّ نشيط شعب اليونان يف ويعيش
من مرص، يف نشهده ما ولعلَّ الرزق، وراء سعيًا البالد أبعد واستوطن األقطار، أقىص

العظيم. النشاط هذا أمثلة من الصحاري، وأبعد القرى أصغر يف يونانيني وجود
اجتازتها التي األخرية الظروف أنَّ إال طروبًا مرًحا بطبيعته اليوناني الشعب كان وقد
واآلخر الشيوعية ينرص أحدهما معسكرين إىل قسمتها التي الداخلية والحرب البالد، تلك
نرشت كما واألىس، الُحزن بطابع الشعب كست قد الظروف هذه الغربية، الدول يؤيد

النقد. يف تضخًما وسببت الحاجيات أسعار ورفعت الفقر،
بعد تستقرُّ األحوال َكاَدت َوَما الُعظمى، الحرب أثر عىل التحرج يف األحوال بدأت وقد
اعتداء ثم عليها إيطاليا واعتداء الثانية، العاملية بالحرب اليونان فوجئت حتى الحرب هذه
من تلعب الشيوعية بأصابع اليونان فوجئت حتى تنتهي الحرب هذه كادت وما أملانيا،
يف يكون أن قبل سنوات انقضت وقد الوطنية، الحكومة ضد الثوار وتحرُِّك الحدود، وراء

الشيوعيني. قوة عىل القضاء الحكومة هذه ُوسع
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والعزاء للسلوى (4-18)

املشارب، يملئون اليونانيني رأيت بأثينا وحللت اليوم اليونان ُزرت إذا فأنت ذلك ومع
يف ويتناقشون ويبتسمون يضحكون وهم «الرتسينا» املحبوب القومي رشابهم ويتناولون
ميزات من ميزة الحقيقة يف وهذه مرتفعة، بأصوات ياسة، السِّ ة وخاصَّ املوضوعات، شتَّى
األصوات، رفع وتحب النقاش، وتحب الكالم، تحب فكلها املتوسط، األبيض البحر شعوب

أخرى! أوروبية عاصمة يف مثيًال لها تجد ال وقد

اليونان؟ بالد يف تذهب أين (5-18)

كل إليها يجتذب ما الطبيعية املزايا من فيها بل فقط، القديمة بآثارها اليونان تعتز وال
الجميلة، البحرية املصايف من عدد ووجود مناخها العتدال وذلك والسياحة، للسفر محب

املعدنية. املياه وينابيع الجبلية، املصايف من آخر وعدد
وشواطئ «غليفاده» وشواطئ و«فالريون» «كيفسيا» البحرية املصايف أشهر ومن

«ميكونوس». وجزيرة «تينوس» وجزيرة «اسبتسيا» وجزيرة و«كورفو» «البلوبونيز»
وغريها. و«ميجاسبيليون» و«رساندابنجو» «بورتاياء» الجبلية املصايف ومن

أوروبا رشق (19)

الستار وراء بأنَّها نَِصُفها التي الدول تلك أو أوروبا رشق دول تزور أن هل السَّ من ليس
بوحيها. وتعمل روسيا فلك يف تدور أو الحديدي،

ال املرصية الحكومة أنَّ أهمها كثرية الزيارة هذه إتمام ُدون تَُحوُل التي والعقبات
الدول، هذه إحدى زيارة منه تقتيض رضوريًَّة مهامَّ أن يثبت ملن إال الزيارة بهذه ح تُرصِّ
يقوم أن الخطر من تجعل بل زيارتها، عىل تشجع ال البالد هذه يف الداخلية الحالة أنَّ كما

هو: الدول هذه زيارة يف الخطر ووجه بزيارتها، أحد

مأزق يف زيارتك أثناء وقعت لو مساعدتك، عن املرصية املفوضية تعجز ما كثريًا (١)
األخرى. الدول بعكس حرج، موقف يف كنت أو

الجواسيس من عدًدا يَُضمُّ الدول هذه إلحدى زيارتك أثناء فيه تنزل الذي الفندق إن (٢)
من كل مراقبة والكتبة، الخدم من يساعدهم من مع لهم، همٍّ أكرب وسيكون واملخربين،
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الجميل. األزرق … الدانوب: يف

أو بك التعرف عن كثريون سيُحجم ولذلك البلد، أهل من لزيارتك تدعوهم أو بهم تتصل
ووحشة. بوحدة وستشعر إليك الصداقة يد مد

بعد دقيق لتحقيق سيتعرض أنه شك فال البلد، أهايل أحد ُمصادقة يف نجحت إذا (٣)
وقد بلده، من الفرار عىل تساعده أن منك يطلب فقد أحدهم بك وثق وإذا تُسافر، أن

واالضطرابات. القالقل ُمثريي من الشخص هذا أنَّ النهاية يف يتضح
زيارتها. عىل يشجعان ال الدول هذه يف الغذائية والحالة الغالء إنَّ (٤)

بقاع أجمل من تُعترب جميلة، بقاًعا تضمُّ البالد هذه أن القول من يمنع ال هذا ولكن
(هنغاريا) املجر بالد ويف انوب الدَّ حوض ويف برومانيا، الكربات جبال يف ة وخاصَّ أوروبا،

النمسا. ويف
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الدانوب؛ حوض يف النهرية الرحلة هي بها يقوم أن السياحة محب ننصح رحلة وخري
العظيم النهر حوض ويرى عابرة، زيارة البالد هذه معظم يزور أن أثنائها يف يمكنه إذ

أوروبا. قلب إىل الرحلة نهاية يف يصل بحيث سرتاوس املوسيقي خلَّده الذي
ساعة ٢٠ وبعد أثينا، ثغر «برييه» إىل متجهة اإلسكندرية من الباخرة بك وتُقلع
اليسار. إىل وكريت اليمني إليى «سكاربتيا» هما جزيرتني بني بك تسري البحر، يف كاملة

بريوس. أو برييه ميناء إىل تصل الثالث اليوم صبيحة ويف

أثينا يف (1-19)

للنزول الفرصة تنتهز أن ويحسن معدودات، ساعات إال برييه ثغر عند الباخرة تقف وال
معاملها تزور لكي أثينا إىل برييه من الجديدة مرص بمرتو أشبه ترام بوساطة واالنتقال

وآثارها.
ما وأول القديمة، املدنية بلد يف نفسك فتجد دقيقة، ١٥ من أقل يف أثينا إىل وتصل
آثاره أنَّ ولو «طيبة»، يف الكرنك معبد يُشبه كبري أثري بناء وهو «األكروبول» منها يظهر
تحوَّل ثم األوائل، أثينا ملوك مقر األكروبول كان وقد الكرنك، يضم بما قيست إذا قليلة

لآللهة. متعددة معابد إىل ذلك بعد
معبد وهو «البارتنون» ومنها معظمها، تهدم إذ جيدة حالة يف ليست الباقية واآلثار

األبيض. الرخام من عامود ١٠٠ نحو وبه أثينا آلهة
اآلثار. من بها بأس ال مجموعة أثينا متحف ويف

تلبث ما التي الباخرة تستقل لكي برييه إىل تعود أثينا طرقات يف رسيعة جولة وبعد
تركيا. إىل طريقها يف متعددة جزر بني بك تسري أن

بوغاز مدخل هما: مرتفعتني ربوتني بني بك تسري الباخرة تجد التايل الصباح ويف
جانبيه. عىل شيدت التي بالحصون يمتاز وهو املشهور الدردنيل

يف بعدها نفسك تجد ساعات خمس من أكثر يف الدردنيل بوغاز الباخرة وتقطع
اآلخر، الشاطئ به يلحق ثم نظرك، عن يغيب أن األسيوي احل السَّ يلبث وما مرمرة، بحر

العظمى. الحرب منذ شهرتها نالت التي غاليبويل بمدينة الطريق يف وتمرُّ
مآذن منها يظهر ما ل وأوَّ العظيمة، استانبول مدينة لك تظهر اليوم مساء ويف
عىل بسقوفها كذلك املساكن وتبدو املميزة، الكثرية وقبابها املتعددة، الكبرية مساجدها

املرتفعات. مدرجات
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عاصمة تبدو إذ يُنىس؛ أن يمكن وال القلوب، بمجامع يأخذ جميل إستانبول ومنظر
جماًال. منظرها ازداد منها اقرتبت وكلما ا، حقٍّ البسفور عروس وكأنها السالطني

إستانبول يسارك وإىل اسكدار مدينة تقع حيث األسيوي الجانب يمينك إىل وترى
إستانبول بني تصل التي Galata جالتا قنطرة وعليه الذهبي»، «القرن بجانب تمتد

.Pera اسم عليه يطلقون الذي الحديث األوروبي وحيها القديمة

إستانبول يف (2-19)

أن الرضوري فمن إستانبول إىل ونزلت الذهبي، القرن مدخل عند الباخرة رست وإذا
مآذن ست وله أحمد، السلطان جامع أو األزرق، كالجامع الشهرية الجوامع بعض تزور
األخرية، امُلدَّة يف متحف إىل ل ُحوِّ الذي أياصوفيا ثُمَّ املدينة، جوامع أجمل من وهو دقيقة،
كثري عىل ظاهًرا يزال ال الصليب كان وإن جامع، إىل تحول ثم األمر، مبدأ يف كنيسة وكان

جدرانه. من
التي األصلية القديمة النقوش بإظهار األخرية املدة يف الرتكية الحكومة عنيت وقد
إذا ولكنك الطالء، من طبقات تحت ُمندثرة كانت وقد أياصوفيا، جدران تغطي كانت
بالذهب صيغت وقد حالها عىل باقية تزال ال القرآنية اآليات وجدت أياصوفيا دخلت

الخالص.
واملراقص. املرسح حي وهو Pera الجديد الحي تزور أن ويجب

سليمان السلطان جامع هو كبري جديد جامع زيارتها يجب التي املساجد ومن
الخلييل بخان الشبه كثري وهو «البازار» اسم عليه ويطلقون القومي والسوق القانوني،
أن يمكن ومنه ُمتالصقة، صغرية والحوانيت متعددة ضيقة فيه األزقة تجد إذ عندنا،

القديمة. تركيا عن صحيحة صورة الزائر يأخذ
بوغاز لدخول وتستعد الذهبي، القرن يف فتتهادى الباخرة، تقلع الظهر وعند
األشجار تكسوها واملدرجات املرتفعات ترى حيث الجميلة الطبيعية املناظر بني البوسفور
العالية، واملآذن «الفيالت» بعض بينها ظهرت وقد والزيتون، الفاكهة وأشجار الخرضاء
فيما السالطني مقر كان الذي املشهور بغجه» خاصقرص«ضومله بنوع النظر ويستلفت
أقيمت فيها يضيق التي األماكن ويف أخرى، أحيانًا ويتسع أحيانًا البوسفور ويضيق مىض،

الحصينة. القالع بعض
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البحر. من تبدو كما … إستانبول

وهو األسود، البحر لتدخل الجميل البسفور من الباخرة تخرج تقريبًا ساعتني وبعد
اسمه. اكتسب ومنها القاتمة السحب وتُظلِّله العواصف، تجتازه املياه ُمضطرب

النهائية: محطتها إىل الباخرة تصل التايل اليوم صباح من الرابعة الساعة ويف
خفيف لطيف صغري ميناء وقسطنزا رومانيا، أهل يُسميها كما قسطنطنه أو قسطنزه
وذلك الطرابيش، يلبسون الذين األهايل بعض به يُرى كما املساجد، بعض به تُوجد الروح
أجمل ومن ما، وقت يف الجهات تلك إىل يمتد كان الذي القديم الرتكي الُحكم آثار من

اإلسكندرية. رمل ضواحي من بضاحية اشبه وهي Eforia إفوريا ضواحيها
ُمنبسطة سهول يف يسري الرومانية العاصمة بُوخارست إىل قسطنزه من والطريق
الرجال جانب إىل يعملن هناك النساء وترى والذرة، القمح معظمها يزرع االتساع عظيمة

الحقول. يف
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بوخارست يف (3-19)

بها يفخرون وهم «بوكوريشتي» الرومانيون يها ويُسمِّ جميلة، عرصية مدينة وبوخارست
الصغرى. باريس إنها ويقولون:

النارضة. الغنَّاء ششمجيو حدائق بوخارست مدينة يف تراها التي الحدائق أجمل ومن
التأثري عىل تبعث وهي Tsiganes الغجر موسيقى إىل تستمع أن يمكن ضواحيها ويف
يف وتمر الكربات، جبال تقوم بوخارست من قليلة ساعات بُعد وعىل وعذوبتها، لرقتها
بسنايا ثُمَّ بلويشتي، كانبينا واسمها املنطقة تلك يف املشهورة البرتول بآبار إليها الطريق
القرص عندها ويقوم بالسيارة، قليلة ساعات بوخارست عن تبعد ُمرتفعة بُقعة وهي
يف األغنياء يؤمها التي الفخمة الفنادق بعض جانبه إىل بُنيت وقد السابق، للملك الصيفي

الصيف. فصل
كله. أوروبا رشق يف الجبلية املصايف أجمل من وسنايا

صغرية قرية وهي جورجيو، إىل تصل أن قليلة، ساعات يف يمكنك بوخارست ومن
نهر يف الكبرية بالسفن السفر يبدأ ومنها الدانوب، نهر عىل بوخارست جنوب يف واقعة

دانوب.

الدانوب يف (4-19)

بني نفسه امُلسافر يجد التايل اليوم صباح ويف املساء، يف جورجيو من الباخرة وتقلع
يساره. عن يمتد الذي بلغاريا وشاطئ يمينه، عن يمتد الذي رومانيا شاطئ

عىل األعصاب تبعث وهي العني، ترى ما أجمل من اطئني الشَّ عىل الطبيعية واملناظر
اليانعة األشجار فإنَّ اإللهية، القدرة يد أبدعته فيما يتأمل أن باإلنسان وتهيب الرَّاحة
الشاطئ عىل وخاصة زراعتها يف مة ُمقسَّ ُمنحدرة أراض عىل الشاطئني تمأل الخرضاء
النهر عرض يف ترى كما واألغنام، املاشية فيها ترتع املراعي بعض ترى حيث البلغاري؛
عند التجارية والسفن البواخر هذه تقف ما وكثريًا الكثرية، الصيد وقوارب البواخر بعض
بالطرق ُمبارشة النهرية املوانئ هذه وتتصل لتحملها، أو البضائع لتفرغ النهرية املوانئ

متاجرهم. نقل يف النهر من يستفيدون كيف عرفوا القوم أن عىل يدل مما الحديدية،
«لوم». قرية هي بلغاريَّة قرية عند الباخرة بك وتقف

ترى الجزء هذا ويف يوغوسالفيا، شواطئ بجانب نفسك تجد التايل، اليوم صباح ويف
برسعة وتضيق تنحني النهر من دقيقة أجزاء عن عبارة وهو املشهور، الحديدي» «الباب
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مسدود مغلق جزء إىل وصلت وأنها طريقها، ضلَّت قد الباخرة أنَّ أحيانًا لك يُخيَّل حتى
وقد وجهها، يف تقوم التي الشاهقة الجبال بتلك تصطدم أن تلبث ال وأنها النهر، يف
تدرك أن قبل النهر مع األخرى هي تنحني ما رسعان ولكنها سفوحها، األشجار كست
جًرسا القوم أنشأ ممكنة، لجعلها باألحرى أو هناك، املالحة ولتسهيل تلمسها، أو الجبال
شاطئ وبني الجرس هذا بني الواقع الجزء وأخلوا النهر ُمنعطف عند القوي الصخر من
فيه املالحة صارت حتى املجرى تعرتض كانت التي والجنادل الصخور من يوغوسالفيا
هذا يف تسلكها أن يجب التي املنطقة إىل السفن يهدي دليًال الجرس هذا وصار — سهلة

كانت. كما قائمة واملوانع الجنادل ظلَّت الجرس يسار إىل إنه إذ — النهر من الجزء
والدوَّاَمات كثرية فيه امُلنحنيات إنَّ إذ الخطر؛ شديدة النهر من الجزء هذا يف واملالحة
لتعذَّر املاء عىل طافية أخشاب عىل أُقيمت ة خاصَّ عالمات ولوال متعددة، والجنادل قوية

الجزء. ذلك اجتياز فن السُّ عىل
شاطئا ينفرج كاملة ساعات ثماني سري بعد إال الجزء هذا من السفينة تخرج وال
تُنىس، ال التي الفاتنة الساحرة بمناظره الحديدي الباب منطقة تغادر إذ بعدها؛ النهر

الجميلة. رومانيا شواطئ تغادر كما
يوغوسالفيا. عاصمة بلغراد إىل تصل املساء ويف

تُغادر وال النهر، عىل طويلة مسافة — أهلها يسميها كما — بيوجراد أو بلغراد وتمتد
الظهور يف املجر سهول ذلك بعد فتبدأ التايل، اليوم يف إال يوغوسالفيا شواطئ الباخرة
عندها حدثت موهاتيش اسمها صغرية قرية املجر من إليه تصل ما ل وأوَّ زاهرة، ُمنبسطة

العظمى. الحرب وقائع إحدى

بودابست يف (5-19)

إىل — النهر يف للمالحة الخامس اليوم وهو — التايل اليوم فجر يف الباخرة وتصل
نزاع. بال شاطئيه عىل تقوم التي املدن وأجمل الدانوب، عروس بودابست؛

يقسمها فالدانوب بحق، اللقب هذا تستحق فهي الدانوب، ملكة بودابست ُدعيت وإذا
بست. والثاني بودا، األول قسمني: إىل

ودور التتويج وكنيسة الكبري، امللكي القرص تضمُّ التي القديمة املدينة هي وبودا:
فيما كانت وقد الطبيعية، والعيون الزَّاهرة الحدائق وتتخلَّلها الحربي، واملتحف الوزارات
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الطونة. عرب وبست بودا بني تصل التي اليصابات أو اليزابث قنطرة

ُمعظمها ل وتحوَّ اليوم، اندثرت مسجًدا ٤٠ تحوي — الرتكي الحكم تحت وهي — مىض
مسجًدا. األصل يف كان بودا مرسح إنَّ يُقال: بل ومتاحف، كنائس إىل

الدور وأهم الحديثة، العرصية املدينة :Pest بست فهي اليمني إىل القائمة املدينة أما
وقد أجمع، العالم يف الربملانات دور أفخم من تُعدُّ وهي املجري الربملان دار بها املوجودة
القرص فيه يقوم الذي للمكان امُلقابل الجزء يف Pest بمدينة الدانوب ضفة عىل أُقيمت

بودا. بمدينة امللكي
املجر؟ عاصمة هي واحدة مدينة نعتربهما وكيف بست وعن بودا عن نتساءل وقد
النَّقل وسائل عليها تسري جميلة قناطر عدَّة بينهما تصل إذ واحدة؛ مدينة أنهما والواقع
كلها القناطر هذه وأفخم وبالعكس، بست إىل بودا من برسعة الناس فتحمل املختلفة،

اليصابات. قنطرة هي
جزيرة واسمها النهر ضفتي بني املدينة شمال يف تقع جميلة جزيرة بودابست ويف

قنطرة. بوساطة باملدينة تتصل وهي مرجريتا، سانتا
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مجموعة عن عبارة هي إذ العالم؛ يف املتنزهات أجمل من مارجريتا سانتا وجزيرة
بديع، نظام يف كلها نسقت وقد املختلفة، األلوان ذات الجميلة باألزهار املألى الحدائق من
املمتع، الخيايل وجوَّها هدوءها يفقدها لم ذلك ولكن والحمامات، املشارب بعض وبها

اليوم. طول وأوالدهم بودابست سكان يُْهَرع الجزيرة هذه وإىل
امللكي القرص بها تزور أن ويمكن أوروبا، يف الحمامات بالد أشهر من وبودابست
كما الفن، عظمة منها واحدة كل يف تتجىلَّ غرفة ٨٦٠ نحو وفيه النهر عىل يُرشف وهو
َج تُوِّ جوزيف فرانسوا اإلمرباطور ألن كذلك؛ ُدعيت وقد التتويج، كنيسة بها تزور أن يجب
امليادين كثرة املدينة طرقات يف النَّظر يَلفت ومما السمك، صيادي حصن وكذلك فيها،
امليادين من ميدان كل ويف املدينتني، بني لتصل الدانوب فوق امُلقامة والقناطر واملتنزهات
كما األركان، من ُركن كل يف تمثاًال امليادين بعض يف ترى وقد الجميلة، التماثيل د تتعدَّ

واملدرجات. املرتفعات فوق التماثيل هذه بعض أُقيم
الفالحني من ونساء برجال اسطفان القديس بعيد االحتفال أثناء بودابست وتمتلئ
الوطنية املالبس ارتدوا وقد العيد، يف لالشرتاك األقاليم من إليها يَِفُدون ممن والفالحات

الجميلة. األلوان ذات املزركشة
أشهر من الزراعي متحفها أنَّ كما الصور، من قيِّمة مجموعة بُودابست متحف ويف
الري وطرق والرتبة الغالت قسم منها رئيسيٍّا قسًما ٢٥ نحو فيه إذ العالم؛ متاحف

الزراعي. فؤاد متحف أعد بودابست متحف نمط وعىل والدواجن، والحرث
وجدت النهر، من عليها أقبلت إذا فأنت املناظر، أجمل من الليل يف بودابست ومنظر
ترى كما الُعرس، حفلة يف امُلضاءة الزِّينات كأنها املرتفعة مدرجاتها عىل تتألأل األنوار
من — الدانوب نهر من بالليل بودابست منظر املنظر— وهذا باألنوار، تتألق القناطر

أوروبا. رشق زائر ذهن من تُمحى أن يمكن ال التي الخالدة املناظر

فِينا يف (6-19)

امُلسافر يمرُّ ونصف، ساعات أربع عىل تزيد ال بالقطار و«فِينَّا» بودابست بني املسافة
باملاشية املألى واملراعي الوديان ويرى املنبسطة، والسهول الخرضاء باملروج خاللها يف

واألغنام.
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وقيل الصغرى، باريس بوخارست يَت ُسمِّ وإذا أوروبا، بلدان أجمل من بلد و«فِينَّا»
اللقبني هذين عن شأنًا يقلُّ ال لقبًا تحمل «فِينَّا» فإنَّ الدانوب، ملكة إنها بودابست عن

واملوسيقى. الفن بلد وهو:

التماثيل. أجمل من وهو فينا يف ترييزا ماريا تمثال

كانت فقد وأجملها، األوروبية البلدان أوىل أثنائه يف كانت «فِينَّا» عىل وقٌت مرَّ ولقد
الحرب بعد النمسا ولكن واملجر، النمسا إمرباطورية هي عظيمة إمرباطورية حارضة
ال اليوم سكانها وعدد والبطالة، الفقر أنواع رش تُعاني لها يُرثى حالة يف أصبحت الُعظمى
ذلك من الرغم عىل «فِينَّا» ولكن وحدها، «فِينَّا» يف نصفهم من أكثر ينزل مليون عن يزيد
طرقاتها، يف املتسكعون امُلتعطلون ال الُعمَّ ولوال القليل، غري السابقة روحها من تفقد لم

القديمة. «فِينَّا» هي الحالية «فِينَّا» إنَّ لُقلنَا بالسؤال أيديهم يمدُّون الذين ولوال
يف املتنزهات أو الطرق أفسح من يُسمونه كما سرتاس الرنج أو «الرنج» شارع
من عدًدا ويضمُّ القديمة، باملدينة يُحيط وهو باريس، يف الشانزليزيه ويشبه كله، العالم
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عىل ويُرشف «فِينَّا»، عشقوا الذين املوسيقيني لزعماء البديعة والتماثيل الجميلة الحدائق
النمسوي. الربملان دار الطريق هذا

كما املدينة قلب يف يقع وهو العظيم، اإلمرباطوري القرص «فِينَّا» يف تزور أن ويُمكن
القرص هذا كان وقد وطنافس، وأثاث صور من الثمينة الفنية الذخائر بأنواع ميلء أنه
وفيه الُعظمى الحرب أثناء تُويف الذي جوزيف فرانسوا اإلمرباطور مقر قليلة سنوات حتى
لويز ماري زوجه مع بونابرت نابليون بها ينزل كان التي الغرف بينها غرفة، ألف نحو

ل. األوَّ فرانسوا َحَماُه يزور حني
اإلمرباطوري، القرص بخالف وهو املشهور، شونربون قرص كذلك تزور أن ويجب
القصور أجمل من ويُعترب بالسيارة، ساعة نحو عنها ويبعد املدينة، خارج يف يقع
ُمحتفظة تزال ال القرص هذا وحدائق مارياتريزا، مقر كان فقد عجب وال العالم، يف امللكية
ونقوش الجميلة، فرساي بقصور الزائر يذكِّر مما وبحرياتها ونافوراتها وزهورها بجمالها
ُغرفة هذا فوق وبه باألبصار، تخطف تكاد حتى الخالص بالذهب مكسوَّة كلها الحجرات
وهي — بالذهب جدرانها تزيني نفقات ألن كذلك؛ يت ُسمِّ وقد املليون» «ُغرفة اسمها
١٤٠ تشغل كانت قرصشونربون يف وحدها واملطابخ ريال املليون بلغت — واحدة حجرة

غرفة.
SEE GROTTE اخلية الدَّ البُحريات منظر «فِينَّا» ضواحي يف املشاهد أعجب ومن
مرتًا ٢٥٠ نحو األرض تحت ينخفض الهرم بمدخل أشبه صخري طريق يف إليها وتهبط
ونظًرا األرض، تحت كبرية بحرية أمامك تُشاهد وأخريًا والرطوبة، بالربودة تحس حتى
تستطيع قاربًا تَِجد كما املكان، تُيضءُ لكي الكهربائية املصابيح بعض ُوضعت للظالم

البحرية. جوانب تجوب أن بواسطته
وهي KOBENZL كوبنزل ضاحية «فِينَّا» من القريبة الجميلة الضواحي أهم ومن
كوبنزل ومن السيارة، يف ساعة نحو عنها وتبعد قدم، ١٢٠٠ بنحو «فِينَّا» من أعىل بقعة

األنظار. أمام معروضة ممتدة «فِينَّا» لك تظهر
بساعتني «فِينَّا» عن تبعد وهي سمرنج، منطقة إىل النمسا يف تذهب أن ويجب
األلب جبال يخرتق والذِّي إيطاليا، إىل يُؤدِّي الذي النفق يبدأ وعندها السيارة، يف ونصف
ُمعبَّد الجبل يف السيَّارات وطريق مرت، ١٠٠٠ عن يقل ال الذي بارتفاعها وتمتاز الرشقية،
ة، الِقمَّ عىل نفسه يجد بأن األمر ينتهي حتى يشعر أن ُدون تدريًجا بالسائح يصعد
قلم إىل الكاتب ويحتاج الجميلة، السباحة وأحواض واملالعب الفنادق هناك أُقيمت وقد
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إال يقع ال فالبرص سمرنج من يراه الذي املنظر يصف أن شاء لو ووحيه وخياله الشاعر
إىل تنساب املياه وجداول الصخور، وسط يف تنمو واألزهار والنباتات ُمتَِّصَلة، غابات عىل

فأبدع! خلق الذي هللا بحمد تُسبُِّح وكأنَّها ناعٍم خريٍر يف األودية

إسبانيا (20)

يراه ما لتميِّزان أخرى ناحية من و«كارمن» ناحية، من كيشوت» «ُدون شخصيتي إنَّ
يف األندلس سهل أهل سذاجة إحداهما يف يرى حيث تناقض؛ من إسبانيا يف السائح

والشمال. الوسط يف الهضبة أهل كربياء األخرى يف ويرى الجنوب،
شخصية أبرزها ُمختلفة شخصيات الزَّائر يُصادف نفسها األسبانية األرسة ويف

غريهم. يفهمها قلَّما لُغة يتحدثون الذين «الباسك»
بينها تحرص عالية جبال ِعدَّة تخرتقها جرداء حارَّة ة جافَّ هضبة هذا بعد وإسبانيا
— شخصياتها مثل — وبها جهاتها، ُمعظم من البحار بها وتُحيط األنهار، من كثري وديان
والعاطفة، القسوة وفيها الوارفة، والظالل املحرقة مس الشَّ ففيها املتناقضات، من الكثري

وأوروبا. أفريقيا من مزيج وثقافتها
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خالدة آثار (1-20)

بالدها، بعض يف القائمة املباني عىل مىض وقد الخالدة، اآلثار من جوٍّ يف بها تعيش
حجر عليها يُزاد أو واحد حجر منها يُنتزع أن ُدون قرون أربعة نحو وطليطلة، كغرناطة
اإلهمال، إىل أقرب تكون تكاد عادية نظرة اآلثار هذه إىل ينظرون ُهناَك واألسبان واحد،
يف ينزل أنه يحس يكاد بل املايض، يف يعيش بأنه عجيب شعور فينتابه الغريب الزَّائر ا أمَّ

فنادق. إىل األسبانية الحكومة حولتها التي القديمة واألديرة القالع
من أخرى سلسلة جانبها إىل وتُوجد PARADORES اسم الفنادق هذه عىل ويُطلق
ويف الكربى املدن بني له تنقُّ أثناء فيها يسرتيح أن ائح للسَّ يُمكن التي العرصية الفنادق

النائية. القرى
كانت التي قرطبة مدينة األخصِّ وعىل األندلس، إقليم زيارة من إسبانيا يف لك بد وال
ودور الكثرية املساجد بها وكانت اإلسالمية، والحضارة الخالفة مقر األيام من يوم يف
أن أيًضا وسعك ويف الغابر، واملجد العظمة ذكريات من جوٍّ يف بها ستعيش إنََّك العلم،
مكانه يف يزال ال العرب، بناه الذي «القرص» وهو «الكازار» تجد حيُث أشبيلية تزور
أردت فإذا املايض، عن بآثارها تحدثك أيًضا وغرناطه البديعة، وهندسته ورسومه بنقوشه

… إىل فهيا الحارض إىل تعود أن

احكة الضَّ مدريد (2-20)

تَُضمُّ كبرية، عرصية مدينة وهي إسبانيا، يف لجولة مركًزا تصلح إسبانيا، عاصمة ومدريد:
امللكي، القرص بها: ترى أن يمكن النهار ويف املشهورة، الليلية واألندية الفنادق من عدًدا
برادو ومتحف الجميل، رتريو ومنتزه الراسرتو، باسم املعروف السوق وفيه القديم والحي
نظري ال ومجموعة وإيطاليني، وفالميني هولنديني من الفن ألساطني مجموعة يَُضمُّ الذي
الخالدين. الفنانني من األسماء هذه أصحاب وكل وفالسكويز، وإلجريكو جويا من لها

مرص، يف «الكانتو» بسوق أشبه وهو الزيارة يستحقُّ «إلراسرتو» مدريد وسوق
الحوانيت، يف يعرضها وبعضهم عربات، عىل بضائعهم يعرضون هناك التجار أنَّ لوال
بضائعهم عىل يُنادون وهم الباعة أصوات العالية، واألصوات بالصياح السوق ويتميز
يف معهم ويتناقشون الزبائن هؤالء يُساومون وهم أو للزبائن، اجتذابًا ويمتدحونها
يُنادي يده، يف وسكينه ُمساعديه، مع وقف وقد البطيخ، بائع تجد الصيف ويف األسعار،
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جودة للُمشرتي ليثبت ها يُشقَّ أن بعد إال بطيخة يبيع ال وهو بطيخه، عىل صوته بأعىل
ندائه! يف كاذبًا يكن لم وأنَّه الصنف،

أثمان عن كثريًا تقل ال بأثمان البضائع أحسن تشرتي أن يمكن إلراسرتو سوق ومن
الكبرية. املحال

طريق يزحمون الذين بالناس املشارب تمتلئ حيث سحرها؛ فلمدريد بالليل أما
تبدأ ال املشهورة املطاعم إنَّ بل مساءً، العارشة يف إال هناك العشاء تناول يبدأ وال العابرة،
إىل الليلية واألندية املطاعم تنتقل ما كثريًا الصيف ويف عرشة، الحادية يف إال فيها الخدمة
ويستمر الشديدة، الحرارة بسبب وذلك الطلق، الهواء يف لها خصيًصا أُعدَّت أخرى أماكن

الفجر. من األوىل الساعات إىل األشجار تحت والعبث والرقص والرشاب الطعام
كما ساعات، ثالث أو ساعتني نحو الصيف أيام من يوم كل ظهر بعد مدريد وتنام
ال وُهم املارَّة، من تخلو الطرقات وتكاد واملشارب الحوانيت فتغلق مرص، يف نحن نفعل

الجو! رضورات من رضورة ولكنها رفاهية، أو كسًال ذلك يفعلون

الثريان ُمصارعة (3-20)

هذه موسم ويبدأ الثريان، ُمصارعة حفالت من حفلة مدريد يف تشهده أن يجب ما وأهم
عليهما يُطلق مدريد يف للثريان ملعبان ويُوجد عام، كل من مارس ١٩ يف عادة املصارعة
كل من واألحد الخميس يومي يف املصارعة تشهد أن ويمكن PLAZAS de TOROS اسم

امللعبني. بأحد أسبوع
ولهذه الثريان، ُمصارعة لرؤية إسبانيا إىل يُسافرون الناس من اآلالف مئات إنَّ
شئت وإذا إسبانيا، يف وامُلعجبني األنصار من ماليني — رياضة أنها صحَّ إذا — الرياضة
الفندق يف اإلنسانية ومشاعرك عواطفك ترتك أن فيجب امُلصارعة، بحفلة تستمتع أن

تماًما. منها مجرًدا امللعب إىل وتذهب
ُمشبع جوٌّ وهو باملصارعة، املحيط «الجو» هو امُلثرية الحفالت هذه يف ما أهم
ذلك وبعد الفاخرة، الكبرية السباق حفالت بجو أشبه إنه واالحتفال، واملرح بالحماس
ذلك وبعد األلوان، زاهية برَّاقة مالبس وهي TOREADOR املصارع مالبس نظرك يلفت

الرسيعة. وتحركاته الرشيقة حركاته تُذِهلَُك
أسماء تلمع ا ممَّ أكثر إسبانيا يف املشهورين الثريان ُمصارعي أسماء وتلمع
و«دومنجوين» ميجويل» «لويس أسماء: غري تسمع ال ُهناك فأنت والسياسيني، الوزراء
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األسبانيني ألسنة عىل ترتدد و«روفريا»، و«باريتا» جونزاليز» و«مانوال و«باكيتومينوز»
ولكنه األسماء، هذه من اسم كل عن الكثري يعرف الشارع ورجل الجرائد، صفحات وعىل

إسبانيا! داخلية وزير هو من يعرف يكاد ال
وتنحرص عام، كل يف البيسيتاس ماليني منهم الواحد يكسب األسماء هذه وأصحاب
القرون، من الهرب يف مرَّة أخفق ما فإذا الثريان، قرون من الهرب يف براعته يف بطولته

وبطولته! شهرته — األقل عىل — أو حياته، الحال يف فقد
ويمكنك وسبتمرب، مايو هما مدريد يف الثريان مصارعة ملشاهدة املوسم شهور وأحسن
وغرناطة، أشبيلية، مثل: األخرى املشهورة إسبانيا ُمُدن جميع يف الرياضة هذه تشهد أن

تقريبًا. الصيف أشهر طوال حفالتها وتُقام سبستيان. وسان
قوة إضعاف بقصد ومداورته الثور بمحاورة والثور املصارع بني املعركة وتبدأ
ويكون اليرسى، يده يف املصارع يحمله اللون أحمر وشاح بواسطة ذلك ويتم ُمقاومته،
يتبع باألحرى أو يتبعه والثور آخر إىل مكان من برسعة يتنقل أن العملية هذه يف همه

األحمر. الوشاح
ويخرُّ دماؤه، فتنزف الثور، عنق يف سيفه املصارع يغرس بأن املعركة وتنتهي
يُمت لم وإذا الفائز، للبطل تحية ق ويُصفِّ فيُهلِّل، الدم، ملرأى الجمهور ويطرب رصيًعا،

به! رأفة السكني بواسطة ذبح ُعنقه يف ُدسَّ الذي بالسيف الثور
يتحمسن وهنَّ الثريان، ُمصارعة ملشاهدة الرِّجال من ميًال أشدُّ اإلسبانيات والنساء
الرجال بعض يشعر الذي الدم هذا الثور، من امُلراق الدم يشهدن عندما الرجال من أكثر
برزن قد اإلسبانيات بعض أن عرف إذا ذلك بعد القارئ يدهش وال رأوه، إذا بدوار

للثريان! كمصارعات

والرقص الجمال (4-20)

األسود، والشعر السوداوين، بالعينني تتميَّز وهي أوروبا، نساء أجمل من األسبانية واملرأة
احر. السَّ البييض والوجه الجميل، الخمري واللون

الحار، والدم الجسمية، والقوة املمشوق والقدِّ الفارع بالقوام كذلك األسبانية وتمتاز
األصليني. بسكانها وامتزجوا الجزيرة شبه يف العرب نزل فقد عجب وال
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يف األسباني والرقص األسبانية الوطنية املالبس فيها تُشاهد فرصة أحسن وتسنح
والقديسني، األولياء بموالد نحن نحتفل كما بها، يحتفلون التي الدينية واألعياد املواسم أثناء
.FERIAS واألسواق األخرى االحتفاالت أثناء ويف ROMERIAS اسم هناك عليها ويُطلقون
قوة آثار من وذلك الدينية، الصبغة ذات الحفالت هي األسبانية الحفالت وأروع
والفصح. امليالد أعياد قبل الحفالت هذه أكرب وتُقام األسباني، الشعب لدى الدينية العقيدة
الواقع يف ولكنها والتجارة للماشية أسواًقا أصًال كانت فقد FERIAS ال حفالت أما
ُرؤيته يف البالد زائر يطمع ما كل وتشمل تنقطع، ال صاخبة حفالت سلسلة إال ليست
السود العيون ذوات من جميالت ونساء يانعة، وزهور ُمرشقة، شمس من به واالستمتاع

معتَّق. وخمر ثريان وُمصارعة بديع، ورقص الطويلة، الهفهافة واملالبس
مايو، ٢٠ إىل أبريل ٢٧ من وتستمر أشبيلية يف تُقام التي هي الحفالت هذه وأشهر
هذا يف ويقع إسبانيا، يف اجات» «الصَّ ورقص الثريان، ُمصارعة مراكز أهم من وأشبيلية
— كارمن فيه تعمل كانت الذي السجاير مصنع الكبري، الوادي نهر شاطئ عىل اإلقليم،
األصيل جوها يف األوبرا هذه تمثيل تشاهد أن بك ويجدر — املشهورة األوبرا يف ورد ما عىل

هناك.
يربز ما خري — العنيفة والحركات بالقوة يمتاز وهو — األسباني الرقص ولعلَّ
رقصنا كثريًا يُشبه ألنه لك؛ يروق فسوف الرقص، هذا تشهد أن ويجب األسبانية، شخصية
فاستعمال البارعة، الرَّاقصة يد يف اجات» «الصَّ أصوات لسماع تطرب وسوف الرشقي،

األسباني. الرقص يميز ما أعظم «الصاجات» هذه
اإلغراء، ملؤها حركات يف األجسام جمال يعرض ذلك جانب إىل األسباني والرقص
يُخالج ا عمَّ تعربِّ أن تريد كأنها وحنق، غضب يف بقدمها األرض الراقصة ترضب ما وكثريًا
يف أوروبا نساء تعبث كما العبث من تمنعها التي والتقاليد القيود ضد ثورة من نفسها

إسبانيا. يف الرجال يعبث كما أو األخرى، املمالك
الدينية العقيدة قوة إىل هذا يرجع وقد بخري، تزال ال إسبانيا يف الفضيلة أنَّ والواقع
الكنائس عىل الرتدد إىل يدفعهن مما األخرى أوروبا دول يف له مثيل ال بشكٍل النساء عند

الطاهرة. للحياة امليل وإىل بانتظام
هناك فإنَّ إسبانيا، يف ببالدك يذكرك الذي هو — وحده — األسباني الرقص وليس
الوطنية القاهرة أحياء يف نراُه الذي املنظر كثريًا يشبه العجيبة املناظر من آخر منظًرا
امليادين يف تُوضع التي باملياه املألى األباريق منظر هو ذلك رمضان، شهر يف ة وخاصَّ

يشاء. من منها يرشب حتى والشوارع
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ليتناول الطريق، يف سريه أثناء يقف أنيًقا رجًال أو جميلة سيدة رأيت إذا تدهش وال
مكانه! إىل يعيده ثم منه ويرشب اإلبريق

إسبانيا يف تذهب أين (5-20)

السائح، من الزيارة تستحق أماكن خمسة وجدت مدريد من قصرية مسافة خرجت إذا
من مجموعة تضمُّ التي امللكية بقصورهما وتشتهران وأرانجويز، اإلسكوريال أهمها ومن
ملوك ُرفات يَُضمُّ الذي البانتينون يُوجد الكبري قرصإسكوريال ويف الرائعة، الفنية األعمال
وهي مدريد، جنوب ميًال ٤٠ بعد عىل وتقع طليطلة، وهناك الثاني، فيليب منذ إسبانيا
الخالد، الفنان إلجريكو، منزل بها يُوجد كما والكنائس الجميلة املساجد من بعدد تمتاز

وأفيال. سيجوفيا وهناك متحف إىل اليوم ل تحوَّ وقد
— وهي للدولة الصناعي املركز إنها إذ إسبانيا؛ ُمُدن أكرب برشلونه، تزور أن ويجب
الوجهة من األسبانية امُلُدن من غريها أهمية يف ليست أنها إال — عرصية مدينة كانت وإن

مالوركا. جزيرة وأجملها البليار جزر إىل املواصالت تبدأ ومنها السياحية،
إليها يهرع التي البحرية الشواطئ تُوجد سابستيان وسان وباباو سانتندر وبني
إلسبانيا. الصيفية العاصمة سابستيان سان وتعترب الصيف، شهر يف واألجانب األسبانيون

واملخرمات الزجاجية واملصنوعات الجلدية املصنوعات إسبانيا من يُشرتى ما وأحسن
(الدنتال).

الربتغال (21)

القديمة آثارها من ومئات الجميلة، وشواطئها الساحرة، مناظرها لتعرض الربتغال إنَّ
العرصي. السائح عىل املاضية عظمتها عىل تدلُّ التي

نقط من أصبحت أن الثانية العاملية الحرب يف اتخذته الذي الِحيَاد موقف أدَّى وقد
برجال — عاصمتها — لشبونه وامتألت املتحدة، واألمم املحور دول بني الهامة االتصال
بوليسية قيود وضع يف سببًا الحرب تلك أثناء هذا كان وقد الجانبني، من الرسية املخابرات
القيود، هذه ألغيت فقد الحرب، انتهت وقد اليوم، أما البالد، يزور من كل عىل ثقيلة

البالد. هذه يف تنقالتهم وحرية حريتهم السائحون واستعاد
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بالليل. … لشبونه

املنتظمة األوروبية الخطوط بني تصل ة هامَّ طريان قاعدة اليوم لشبونه صارت وقد
وأفريقيا. الجنوبية وأمريكا الشمالية أمريكا وبني

من ائحني السَّ من عدًدا تجتذب أنها إال الغنية األمم من ليست الربتغال أنَّ ومع
مألى التجارية واملحال متوفر، والطعام نسبيٍّا، ُمنخفضة بها الحياة وتكاليف الخارج

بالسلع.
ُعِرَف ما بسبب وذلك بهم؛ بون ويُرحِّ الظُّرف ُمنتهى لألجانب يظهرون والربتغاليون
ألنَّ البالد؛ هذه زيارة دون يُحول ال الربتغالية اللغة معرفة وعدم القلب، طيبة من عنهم

واإلنجليزية. الفرنسية يتحدثون أهلها
الربَّاقة املالبس ويف نفسها، منازلهم يف ذلك ويتجىلَّ املرح، إىل يميلون الربتغال وأهل

النساء. أو الرجال من كانوا سواء يرتدونها، التي
لون من ُسمرة أشدُّ برشتهم لون أنَّ لوال كبري حد إىل األسبان يُشبهون والربتغاليون

طوًال. أقل أنهم كما األسبان، برشة
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دير من ُمُدنها إحدى تخلو تكاد وال فيها، الكاثوليكية األديرة بكثرة الربتغال وتتميَّز
والراهبات. الرُّهبان تُقاِبل تقريبًا مكاٍن كلِّ يف أنَّك كما مشهور،

حتى خطوة تخطو تكاد ال إنك املياه، نافورات من كبريًا عدًدا تجد لشبونه ويف
حولها ويجتمع املياه، منها تتدفق نافورة ٥٠ عن عددها يقل وال مياه، نافورة تصادفك

اآلنية. يملئون والرجال والنساء األطفال

العاصمة (1-21)

األخرى هي بنيت ألنها بروما؛ الشبه كثرية وهي األوروبية، العواصم أجمل من ولشبونه
بها الطريفة املناظر ومن التاجه، نهر من اليرسى ة الضفَّ عىل تقع وهي تالل، سبعة عىل
املزعجة األصوات وتحدث الكبرية، الطرقات تمأل وهي الحديثة، األمريكية السيارات منظر

الحاجيات. أنواع ُمختلف تحمل التي الحمري طريقها عن تبعد أن تحاول عندما
الربتغاليات، النساء منظر هو القاهرة يف تراها التي باملناظر به الشَّ عظيم ومنظر
رأسها عىل كبرية سلة تحمل القدمني، عارية القامة، ُمنتصبة منهن الواحدة سارت وقد
أو سمك من سلتها يف تحمل ما لتبيع آخر، إىل مكان من رشيقة حركة يف تنتقل وهي

دجاج! أو فاكهة أو خرض
متنزهات عن تنفرج حتى الربتغالية العاصمة يف الضيقة الدروب أمامك تنفتح وقد
قلعة منظر عن أو التاجه، نهر يف املالحة نشاط عن لك تكشف واسعة طرقات أو جميلة

سنة. ألف العمر من تبلغ والتي لشبونه، تالل أعىل فوق بُنيت التي جورج سان
كنيسة توجد منها قريبة ضاحية ويف الجميلة، للفنون وطني متحف لشبونه ويف
للهند جديد طريق اكتشاف داجاما فاسكو أتمَّ عندما بُنيت التي جريونيمو سان ودير

و١٤٩٩. ١٤٩٧ عامي بني الصالح الرجاء رأس حول
اثنَْي عىل ثور يطلق إذ للغواة؛ الثريان ُمصارعة منظر لشبونه يف املشاهد أجمل ومن
يضحكون النظارة ولكن برض، أحدهم يُصاب وال واحدة، دفعة الغواة من ُمصارًعا عرش

كثريًا!

الربتغال يف تذهب أين (2-21)

ويكاد وأفخمها، الشواطئ أجمل من وهو استوريل، إىل تذهب أن يمكنك لشبونه ومن
شمال يف املمتد الشاطئ لزيارة تذهب أن يمكنك استوريل ومن ُمستقًال، بلًدا يكون
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تقع كما كاسكيه، قرية وهي األسماك بصيد مشهورة صغرية قرية عليه وتقع لشبونه،
وسينرتا. وجوينشو جهنم)، (فم اينفرنو بوكادو أيًضا: عليه

فرساي، حدائق تشبه التي بحدائقها مشهورة وهي كويلوز تزور أن أيًضا ويمكنك
السمك، بصيد املشهورة وأوبيدوسونازار الخزف، ومصنوعات بديرها املشهورة وألكوباكا

وتومار. ومافرا
املدة يف املشمسة املرشقة باأليام هناك السائحون ويتمتع التغري، كثري الربتغال ومناخ

وأبريل. فرباير شهري بني الواقعة
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وجوٍّا بحًرا أوروبا إىل الطريق (1)

بني االتصال حلقة جعلها وآسيا، وأفريقيا أوروبا هي كبرية، قارات ثالث بني مرص موقع
العاملية التجارية البحار أعظم عىل مرص إطالل أنَّ كما العصور، أقدم من والغرب الرشق

الغرب. إىل والذاهبة الرشق من القادمة للسفن هامة محطة جعلها
إىل اإلسكندرية من الخط هي: بالخارج مرص تربط التي املالحة خطوط وأشهر
ونابويل كرتيستا إيطاليا مواني إىل اإلسكندرية من والخط ماريتيم)، (املساجريي مرسيليا
من والخط ولندن، طارق وجبل مالطة إىل بورسعيد من والخط والبندقية، وجنوه

(تركيا). وإستنبول (اليونان) برييه إىل اإلسكندرية
للمالحة مرص رشكة بواخر هي األبيض البحر يف املرصي العلم تحمل التي والبواخر

البحرية.

فقد البحرية، املالحة عالم يف مركزها عن أهمية الطريان عالم يف مرص مركز يقل وال
العالم. يف الجوية الخطوط ألهم وملتقى كبرية، عاملية محطة القاهرة أصبحت

(هولندا) بأمسرتدام القاهرة يصل الذي الخط هو الجوية الخطوط من خط وأقدم
م». ل. «ك. باسم املعروفة الهولندية امللكية الجوي النقل رشكة طائرات فيه وتسري

من أخرى عاصمة أية أو أمسرتدام إىل السفر يف رغبت إذا الخط هذا تستعمل وأنت
الشمال. بالد عواصم

بني الخط فهناك مباًرشا، اتصاًال بالقاهرة تتصل األخرى األوروبية العواصم وجميع
القاهرة بني الخط وهناك «B. O. A. C. الربيطانية الجوية الخطوط «رشكة ولندن القاهرة
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القاهرة وبني وروما، القاهرة وبني «سابينا» وبروكسل القاهرة وبني «إيرفرانس» وباريس
الشمال وعواصم وكوبنهاغن القاهرة وبني إير» «سويس وجنيف القاهرة وبني وأثينا،

وأوسلو. القاهرة وبني األخرى،
فإذا يقصدها، التي للجهة تبًعا يُناسبه، ما الطرق هذه من يتخري أن وللمسافر
القاهرة– طريق هو يسلكه طريق فخري املنخفضة، األرايض أو الشمال بالد زيارة شاء
إىل منها تعود ثم لندن، إىل تذهب أن B. O. A. C. بطائرات السفر مزايا ومن أمسرتدام،
مزاياه. خط لكل تجد وهكذا رأًسا، باريس إىل يأخذك إيرفرانس وخط أخرى، عاصمة أية

بالطائرة السفر رشوط (2)

األمتعة (1-2)

جراًما، كيلو ٣٠ عىل وزنه يزيد ال متاًعا معهم يحملوا بأن للمسافرين الرشكات كل تسمح
الثالثني عىل يزيد ما معه ينقل أن عىل املسافر وأرص ذلك عىل الحقائب وزن زاد فإذا
عن السفر تذكرة قيمة من املائة) يف (واحد ٪١ يُوازي ما الرشكة منه تقاضت جراًما كيلو

زائد. جرام كيلو كل
عليها، يسافر التي غري أخرى، طائرة عىل متاعه من الزائد ينقل أن املسافر قبل وإذا
كيلو كل عن السفر تذكرة قيمة من املائة) يف (نصف ٪ ١

٢ إىل الرشكة تتقاضاه ما نقص
زائد. جرام

وزنها. حقيقة من بينة عىل يكون حتى سفره قبيل أمتعته يزن أن باملسافر ويحسن
صغرية حقيبة الطائرة داخل يف معه يحمل أن للمسافر يسمح ذلك عىل وعالوة

السفر. أثناء عنها غنى ال التي الرضورية حوائجه فيها Nightbag
مظلته. أو وعصاته معطفه معه يأخذ أن كذلك وسعه ويف

التطعيم شهادات (2-2)

شهادات بإبراز املسافرين الصحي الحجر رجال يُطالب األوروبية البالد من كثري يف
التي الرشكة من ذلك عن املسافر يستفهم أن ويحسن األمراض، بعض ضد تطعيمهم

سفره. قبل طائراتها عىل يسافر
مرض وباء به تفىش بلد من قادًما املسافر كان إذا عنها غنى ال التطعيم وشهادات

موبوء. ببلد طريقه يف يمر أو األمراض، من
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بالطائرة السفر امتيازات (3-2)

السيارة تنقلك كذلك وصولك وعند املطار، إىل املدينة من الرشكة سيارة تنقلك سفرك عند
يف ستجد الرحلة أثناء ويف ممكنة، معونة كل الرشكة لك وتقدم املدينة. إىل املطار من
واملجالت الكتب أن كما مرشب، أو مأكل من تطلب ما كل لك فيقدم بك، يعنى من الطائرة
وإذا تامة، عناية بك يعنى من فستجد دوار، أو بتعب شعرت وإذا موفورة، والصحف
الصباح، يف الرحلة لتستأنف املدن من مدينة يف الليل تبيت أن الطائرة برنامج من كان
كذلك تتحمل التي وهي الفنادق، أحسن يف مبيتك نفقات تتحمل التي هي الرشكة فإن

الطعام. نفقات
يف وثريًا غطاء تطلب أن فيمكنك الجو، يف الطائرة ترتفع عندما بالربد شعرت وإذا

الدفء. عىل يساعدك لكي الحال

نصائح (4-2)

كما الرحلة، أثناء به تشغل حتى قراءته تحب كتابًا لك تنتقي أن السفر قبل يحسن
تتمتع لكي شئت إذا وحذاءك رقبتك رباط تخلع وأن ُمريحة، مالبس ترتدي أن يحسن
الطائرة، فوقها تمر التي ة الهامَّ البقاع إىل الرحلة أثناء املذياع وسينبهك كاملة، براحتك
أن بسهولة وسعك ويف مكانك، غري آخر مكان من ولو جيًدا تراها أن وحاول لذلك فانتبه

الرحلة. أثناء مذكرات من لك يَِعنُّ ما ن تَُدوِّ
والهبوط. الصعود عند ا تامٍّ تنفيذًا الطائرة قائد تعليمات تنفذ أن ويجب

الحرب يترسب أن الطائرة ارتفاع عند الجوي الضغط انخفاض بسبب كثريًا ويحدث
يكون أن ويحسن لذلك، فاحرتس زجاجاتها من األخرى السوائل تترسب وأن قلمك، من
إغالق يحسن كما آلخره، ممتلئًا وإما الحرب، من تماًما خاليًا ا إمَّ الرحلة أثناء قلمك

فيه. ترسبت لو ا رضٍّ محتوياتها تسبب ال مكان يف ووضعها جيًدا الزجاجات

أوروبا؟ يف نتنقل كيف (3)

ويف الحديدية، الخطوط ومن الطريان خطوط من بشبكة األوروبية العواصم جميع تتصل
قليلة. ساعات يف أخرى إىل دولة من تنتقل أن إمكانك

تمر بلد أي يف تنزل بأنَّ الطويلة، املسافات يف لك، تسمح الحديدية السكك وتذاكر
بها. تنزل التي باملحطة عليها تُؤرش أن عىل أيام ة عدَّ به وتقيض به،
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فنادق تجد كما للمحطة، ُمالصًقا فندًقا تجد الكربى واملدن العواصم معظم ويف
منها. مقربة عىل كثرية أخرى

من ساعة ٤٥ اقتصاد أمكن حتى األوروبية القارة يف القطارات رسعة زيدت وقد
املايض. العام يف الرسيعة الدولية القطارات تستغرقها كانت التي املدة

أوروبا يف الحديدية السكك لحقت التي األرضار من كبريًا جانبًا أنَّ ذلك يف والسبب
أصلح. قد الست الحرب سنوات خالل

عىل الحرب قبل تنقله كانت ما يفوق الركاب من عدًدا اآلن الحديدية السكك وتنقل
املعتاد. من أقل يزال ال اإلكسربيس قطارات عدد أنَّ من الرغم

سفريات أربع تصبح بحيث وأوروبا بريطانيا بني السفر مرات السنة هذه يف وستزاد
الحرب. قبل الحال كان كما يوم كل يف

١٨ يف لورسن إىل لندن من الرحلة يقطع سويرسا إىل جديد قطار هناك وسيكون
ساعة.

لندن من إكسربيس قطار لتسيري الالزمة الرتتيبات بعمل كذلك اآلن بريطانيا وتقوم
قبل مشهورة كانت التي أورينت» «سيمبلون الرشق قطارات من أرسع يكون بلغراد إىل

الحرب.
كبرية. زيادة األخرى األوروبية القارة حديد سكك قطارات من كثري رسعة وزيدت
من بدًال مساءً ٢ الساعة يف لندن يُغادروا أن امُلسافرين مقدور يف سيكون وهكذا

صباًحا. ١١ الساعة
يف القطارات وقوف ُمدَّة تخفيض بواسطة كثرية حاالت يف الوقت اقتصاد أمكن وقد

ذلك. تيرسَّ كلما القطارات يف الجمركي التفتيش إجراءات وتسهيل الحدود، محطات

الحديدية الخطوط أهم (4)

الكربى: العواصم من أوروبا يف الحديدية الخطوط أهم ع تتفرَّ

لندن فمن (1-4)

وأهم األخرى، األوروبية والعواصم باريس إىل وجنوبًا اسكتلندا إىل شماًال الخطوط تتفرع
دوفر ميناء من االنتقال ويتم دوفر، — لندن طريق هو باريس إىل لندن من للسفر طريق
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كاليه ومن FERRY BOATS كبرية ناقلة سفن بواسطة الفرنيس كاليه ميناء إىل الربيطاني
باريس. إىل القطار املسافر يستقل

الشاطئ إىل نقلها يتم لندن من القادمة القطارات بعض يف خاصة عربات وهناك
أو أماكنهم يف املسافرون فيبقى نفسها، البواخر بواسطة دوفر إىل وصولها عند الفرنيس

باريس! إىل يصلوا أن إىل بالقطار النوم مخادع
إىل البحرية الخطوط تتفرع بريطانيا جنوب يف األخرى واملواني دوفر ميناء ومن
بالسكة ينتقل ومنها أوستند إىل الباخرة يأخذ بروكسل إىل فاملسافر امُلختلفة املواني
روتردام، إىل الذاهبة الباخرة يأخذ هولندا إىل واملسافر البلجيكية، العاصمة إىل الحديدية

همربج. إىل الذاهبة الباخرة يأخذ أملانيا إىل واملسافر
إىل ورشًقا النرويج بالد يف برجن إىل شماًال البواخر بعض تذهب كاسل نيو ومن
وهي والنرويج والسويد الدانيمرك إىل لندن من رأًسا تسافر البواخر وبعض الدانيمرك،

طويًال. وقتًا تستغرق ال أنها رغم البحرية الرحالت أجمل من رحلة

الشمالية البالد يف (2-4)

القطبية الدائرة إىل تصل حتى شماًال الخطوط تتفرع السويد، عاصمة ستكهلم: ومن
— بأوسلو ستكهلم تتصل كما الليل! منتصف يف الشمس ترى أن يمكنك حيث الشمالية

حديدي. بخط — النرويج عاصمة
عاصمة بكوبنهاجن تتصل حيث وجنوبًا شماًال أوسلو من الخطوط وتتفرع
الكباري لها وأعدت نفسها، الدانيمركية الجزر بني الحديدية السكك مدت وقد الدانيمرك،
الجزر بني بركابها القطارات لنقل FERRY الكبرية املائية النقاالت أعدت كما الخاصة
بعد الدانيمركية الحديدية السكك وتتجه الكباري، بواسطة ببعضها وصلها يمكن لم التي

أملانيا. إىل ذلك

باريس من (3-4)

أورليان، إىل باريس من الذاهب الخط أهمها: كثرية حديدية خطوط باريس من وتتفرع
لشبونه. إىل منها ويتَّجه مدريد، حتى األسبانية الحدود ذلك بعد ويخرتق بوردو ثمَّ
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الذي الخط وهو األبيض، باريس-ليون-البحر أي P. L. M. املشهور الخط وهناك
مرسيليا إىل وصولهم عند مرص من امُلسافرون ويستعمله ومرسيليا باريس بني يصل

ولندن. باريس إىل للسفر
ونابيل وجنوا وتورين بديجون يمر وهو إيطاليا، إىل باريس من الذَّاهب الخط وهناك

فروما.
باريس بني يصل وكان الرشق، إكسربيس باسم املعروف املشهور الخط وهناك
وقد فأدرنه، فصوفيا فبلغراد، فبودابست ففينا فميونيخ بسرتاسبورج مارٍّا وإستنبول
الخط. هذا سري انتظام دون أوروبا رشق دول من كثري عىل األحمر الستار إسدال حال
دائًما، تبحث أن ويجب األوروبية، العواصم بجميع تتصل باريس أنَّ والخالصة
بها توجد إذ تقصدها؛ التي الجهة إىل القطارات منها تُسافر التي املحطة عن هناك وأنت

كثرية. محطات

برلني من (4-4)

وأوستند، همربج إىل شماًال بعضها يتجه كثرية حديدية خطوط أيًضا تتفرع برلني ومن
إىل رشًقا بعضها يتجه كما إيطاليا، إىل جنوبًا وبعضها باريس إىل غربًا بعضها ويتَّجه

موسكو.
منطقة يف لوقوعها وذلك «األحمر» البحر يف بالجزيرة أشبه اليوم برلني ولكن
سهًال ليس — ذاتها هي — إليها السفر فإنَّ ولذلك أملانيا، يف لروسيا التابعة االحتالل

هناك. السائدة السياسية الظروف بسبب
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رؤيتها تغفل ال وأماكن مشاهد (1)

بد وال بكنهام، قرص خارج يف الحرس» «تغيري منظر تشهد أن فيجب لندن، يف كنت إذا
الشمع. لتماثيل تيسو مدام متحف زيارة من أيًضا لك

ومقربة والعصافري، األليفة والحيوانات الخرض أسواق زيارة تغفل ال باريس ويف
الجميلة؛ فرساي ضاحية زيارة تغفل ال كما بالزيارة، الجديرة األماكن من كذلك الحيوانات

البديعة. وحدائقهم فرنسا ملوك أعظم قصور لتشهد
منها اتخذ التي البحر يف الحصينة القلعة تلك شاتوديف، زيارة تغفل ال مرسيليا ويف

كريستو. مونت دي الكونت عن الرائعة لقصته مرسًحا DUMAS ديما الكاتب
بإحدى ولتنزل ستكهلم، من القريب املشهور األرخبيل زيارة تغفل ال السويد ويف

بها. يوم بعض أو يوًما لتقيض هناك املنترشة الجزر
النرويج. زرت إذا الفيورد يف التجول تغفل أن وإيَّاك

والنرويج، السويد يف الخالدة املناظر من الليل منتصف يف الشمس منظر ُرؤية وكذلك
املنظر. هذا برؤية تظفر أن فحاول

من فهو SCHUMAN شومان سريك وكذلك كوبنهاغن، يف تيفويل زيارة تغفل وال
الحيوان. ترويض يف العاملية الشهرة ذات املالعب أشهر

واألندية املشارب بعض تدخل أن ويمكنك ماثلة، الدمار آثار فسرتى أملانيا، زرت وإذا
أملانيا يف ُمنترشة (السريك) الحيوان ترويض ومالعب األنقاض، بني أقيمت التي الليلية

كبريًا. انتشاًرا
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تتميز التي الهواء طواحني من كبرية طاحونة رؤية تغفل فال هولندا، زرت وإذا
الزهور حقول من حقًال ترى أن وحاول إحداها، إىل الدخول وسعك ويف البالد، هذه بها
«عجمية» ادة ِسجَّ أمام أنك املنظر هذا رأيت إذا إليك فسيُخيل األلوان، املختلفة الجميلة

هولندا. يف إال تراه ال فريد منظر هذا األرض! عىل فرشت الصنع ُمتقنة كبرية
أيًضا لك بُدَّ وال املشهور، بيس» «مانيكان تمثال رؤية من لك بد ال بروكسل ويف
بها تتميز صناعة فهذه «الدنتال»، بتطريز تشتغل وهي املسنات السيدات إحدى رؤية من

البالد. هذه
وتلمسه، الثلج ترى لكي املشهورة القمم بعض زيارة من لك بدَّ ال سويرسا ويف
وسرتى القديس، هذا لرهبان هناك أُقيم الذي الدير فستجد برنار، سان قمة زرت وإذا
وأمطار زوابع تُفاجئهم من بإنقاذ تشتغل والتي هناك يربونها التي املشهورة الكالب

تحتها. فتدفنهم الثلج
ومنظرها األمواج تصطنع التي الواسعة بعضأحواضاالستحمام تجد بودابست ويف

الرائعة. املناظر من
من وهي Seegrotte الداخلية البحريات منظر زيارة تغفل ال «فِينَّا» من مقربة وعىل

املشهورة. الطبيعية املناظر أجمل
اإلسباني. والرقص الثريان مصارعة مشاهدة تغفل ال إسبانيا ويف

الطلق. الهواء يف كاركال مرسح عىل األوبرا تمثيل مشاهدة تغفل ال روما ويف

وحوادثه ١٩٥٠ عام حفالت أهم (2)

بريطانيا (1-2)

أدنربة. مدينة يف إنجلرتا، ضد سكوتلندا الرجبي، مباراة مارس: ١٨
التيمس. نهر يف كامربدج، ضد أكسفورد القوارب: سباحة مارس: ٢٥

أكتوبر. إىل وتستمر شكسبري، ذكرى حفالت بدء أبريل:
بلندن. ويمبيل ملعب يف بريطانيا، كأس عىل النهائية القدم كرة مباراة أبريل: ٢٩

بلندن. هاوس برلنجتون يف أغسطس؛ ٧ إىل ويستمر الفن معرض أبريل:
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بلندن. ويمبيل ملعب يف بريطانيا، كأس عىل النهائية الرجبي كرة مباراة مايو: ٦
مايو. ١٩ يوم إىل ويستمر وبرمنجهام، لندن يف الصناعي بريطانيا معرض مايو: ٨

باسكوتلندا. أندروز سانت يف للهواة. الجولف بطولة مايو: ٢٢
لندن. يف شيليس، زهور معرض مايو: ٢٤

دربي. سباق مايو: ٢٧
يونيو: ٨

لندن. يف امللك، ميالد عيد بمناسبة الراكب امللكي الحرس استعراض
لندن. يف (٢٣ يوم (إىل القديمة العاديات تجار معرض

(لندن). ريتشموند امللكي، الخيول معرض

(لندن). إيرلزكورت التنس، مباريات دورة

منشسرت. يف (١٣ يوم (إىل الكريكت مباريات بدء يونيو: ١٠
(لندن). ويمبلدن يوليو) ٨ يوم (إىل التنس بطولة يونيو: ٢٦

أكسفورد. (٧ يوم (إىل الربيطانية الزراعية الجمعية معرض يوليو: ٤
لجمعية الطلق الهواء يف يعقد اجتماع آخر وهو مان) جزيرة (يف تيتوالد احتفال يوليو: ٥

أوروبا. يف وطنية
أغسطس:

من صار وقد سبتمرب، شهر إىل ويستمر (أدنربه) والتمثيل للموسيقى الدويل العيد
األوروبية. الحفالت أعظم

وايت). (جزيرة كاوز باسم املشهور اليخوت سباق

سبتمرب:
(اسكتلندا). الرعي بكالب الخاصة الذكاء اختبارات

مان). (جزيرة للهواة املوتوسيكالت سباق
بلندن). كورت (إيرلز الدويل السيارات معرض

(بلندن). والتليفزيون الراديو آلالت أوليمبيا: راديو معرض
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بلجيكا (2-2)

جرامون. يف الكبري، الصناعي التجاري السوق مارس: ٦
بروكسل. يف الربيطاني، الجيش ضد البلجيكي الجيش القدم: كرة مباراة مارس: ٢٥

أنفري. يف هولندا، ضد بلجيكا القدم، كرة مباراة أبريل: ١٦
جمعياتهم. واجتماع املوسيقي الشباب بذكرى االحتفال أبريل: ٢٢

هولندا. ضد بلجيكا الهوكي، مباراة أبريل: ٢٣
غنت. يف الرياضية، للصحافة الدويل املؤتمر أبريل:

مايو. ١٤ إىل وتستمر لربوكسل، الدولية السوق أبريل: ٢٩
لييج. يف للتعدين، الدولية السوق أبريل: ٢٩
غنت. يف الدولية، الجراد لفض مسابقة مايو:

إنجلرتا. ضد بلجيكا القدم، كرة مباراة مايو: ١٨
أوستند. يف الدويل، القوارب سباق مايو: ٢٨

فرنسا. ضد بلجيكا القدم: كرة مباراة يونيو: ٤
يونيو. ٢٥ إىل ويستمر الطائرات معرض يونيو: ١٠
يونيو. ٢٥ إىل وتستمر املستعمرات، سوق يونيو: ١٠

يونيو. ٢٥ إىل ويستمر البناء معرض يونيو: ١٠
بالنكنربج. يف الدويل، السيارات سباق يوليو:

االجتماعية. الخدمة ملدارس الدولية اللجنة يوليو: ٢٣
ولييج. مورسليد يف الدراجات، يف العالم بطولة أغسطس: ١٢

ايزنيه. يف السلة، كرة يف العالم دوري أغسطس: ١٥
الرياضية. األلعاب يف أوروبا بطولة أغسطس: ٢٣
بالنكنربج. يف املحرتفني، ائني العدَّ سباق سبتمرب: ٢
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غنت. يف لفالندر، الدولية السوق سبتمرب: ٩
أكتوبر. ٢٢ يوم إىل ويستمر بروكسل يف املنزلية، والفنون األطعمة صالون أكتوبر: ٧

إيطاليا يف (3-2)

بنيفنتو. يف الثاني النماذج معرض يوليو: ١–١٩
.١٩٥٠ لعام الدويل الطريان أسبوع يوليو:

سالسوماجيوري. يف السينما لغواة الدويل االتحاد مؤتمر يوليو:
سبتمرب). ١٠ إىل (ويستمر بولونيا يف الدقيقة للفنون اإلقليمي املعرض أغسطس: ٢٠

بميالن. الطريان نادي تنظيم — الرسعة لبطولة الطريان سباق سبتمرب:
مدينة يف رأسه بمسقط فردي املوسيقي مولد عىل عاًما ٥٠ بمرور االحتفال أكتوبر:

بارما.

هولندا (4-2)

مايو. شهر آخر إىل ويمتد ليس، يف للزهور السنوي املعرض مارس: منتصف
اوترخت. يف والخمسني، الرابع التجاري املعرض مارس: ٢١

التجارية. للمركبات أمسرتدام، يف الدويل، السيارات معرض مارس: ٢٣
الخاصة. للمركبات أمسرتدام، يف الدويل، السيارات معرض أبريل: ٢٠

أمسرتدام. يف السنوي، البحرية الرياضة معرض أبريل: ٢١
أمسرتدام. يف السادس، السيدات سوق مايو: ١٧
جروننجن. يف املخابز، صناعة معرض يونيو: ١٢
روتردام. يف روتردام، ميناء معرض يونيو: ١٥

زاندفورت. يف الدويل املائية السيارات سباق يوليو: ٢٣
وبلجيكا. هولندا بني التنس مباراة يوليو: ٢٩

الكاج. يف املالحة، أغسطس: ٢
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أمسرتدام. يف طالب)، ٢٠٠٠) العاملي الشباب مؤتمر أغسطس: ١٩
ميدلبورج. يف املزينة، العربات سباق أغسطس: ٣١

زاندفرت. يف الكبري، الزهور موكب سبتمرب: ٣
سبتمرب. ١٤ إىل ويستمر أوتراخت، يف الدويل، التجاري الخريف سوق سبتمرب: ٥

الهاي. يف الهولندي الربملان افتتاح سبتمري: ١٩
أمسرتدام. يف الفالحني، األلبان مصانع أصحاب التحاد الدويل املؤتمر سبتمرب: ٢٤

ليدن. يف ،١٥٧٤ عام يف ليدن تحرير بذكرى االحتفال أكتوبر: ٣
أوروبا). وغرب هولندا يف سوق أكرب (ويعترب زويدالرن يف الدويل الجياد سوق أكتوبر: ١٧

فرنسا (5-2)

شايو). (قرص الشعبية والتقاليد الفنون متحف افتتاح أبريل:
الصغري). (القرص الفرنيس الفن يف العذراء معرض مايو:
.١٩٤٥ عام أملانيا بتسليم احتفاًال النرص: عيد مايو: ٨

نيويورك). بشارع باريس (قرصمدينة والحفارات والرسامات النساء معرض مايو: ١٠
الحديث). الفن (متحف املعارص اإليطايل الفن معرض مايو: ١٢

الوطني. دارك جان عيد مايو: ١٤
مايو. ٢٩ إىل وتستمر — الدولية باريس سوق مايو: ١٨

(الكوليزيوم). العاملية الرقص مباراة مايو: ٢٠
(جالريي القرن بنصف احتفاًال الفرنيس» الرسم من عاًما ٥٠» معرض يونيو: أول

شاربنتيه).
الفرنيس». الفكر «بيت يف ويقام الفرنسية» الحياة من عاًما ٥٠» احتفال يونيو: ١٠

دفرساي). (بورت للكالب الدويل املعرض يونيو: ١٥
شايو). (قرص أغسطس ٤ إىل وتستمر املوسيقية باريس ليايل يوليو: أول

الجامعية). (باملدينة الدويل الشعبية األغاني عيد يوليو: ٢
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العامة. السياحة وكالة بتنظيم وفرانس» «إيل إىل رحالت يوليو: ٣
جميع يف عامٌّ احتفال — ١٧٨٩ يف الباستيل بسقوط احتفاًال الوطني: العيد يوليو: ١٤

فرنسا. مدن
العاملي. االسربانتو مؤتمر أغسطس: ٢

أوروبا يف نقودك تساوي كم (6-2)

منها املرصي الجنيه مايف مقدار باملليم قيمتها عملتها الدولة

اسرتليني جنيه مليًما ٩٧٦ االسرتليني الجنيه بريطانيا

١٠٠١٫٥ مليم ١ الفرنك فرنسا

١٤٢٫٩ مليم ٧ البلجيكي الفرنك بلجيكا

١٠٫٨ مليم ٩٢ الفلورين هوالندا

١٩٫٧ مليم ٥٠ الكراون الدانيمرك

١٤٫٧ مليم ٦٧ الكراون السويد

٢٠٫٤ مليم ٤٩ الكراون النرويج

١٧٥٠ مليم ٤٧ اللريا إيطاليا

٤٢٠٠٠ املليم من ١
٤٢ الدراخمه اليونان

١٢٫٥ مليم ٨٠ السويرسي الفرنك سويرسا

٤٠٫٠ مليم ٢٥ البسيتوس إسبانيا

٢٠٠٫٠ مليم ٥ الكراون تشيكوسلوفاكيا

املالية. األوراق سوق لتَقلُّبَات خاضعة وهي تقريبية األسعار هذه مالحظة:

159





إياك!

بلذة تشعر يجعلك وال مزاجك، «يُعكنن» قد هذا فإن والدوران، باللف نفسك تتعب ال •
الرحلة.

به تدخل وكانت يدها يف صغريًا مقعًدا تحمل أمريكية سيدة رحالتي إحدى يف رأيت
تراها. التي الجميلة الصور يف لتتمعن عليه وتجلس الكربى، املتاحف

بترصفاتك يهتمون ال الناس فإن البالد، عن أجنبيٍّا مادمت أنك تعتقد أن الخطأ من •
وأفعالك.

دائًما شخصك يف يرون تزوره الذي البلد وأهل الصحيح، هو ذلك عكس يكون قد
بالدك. اسم من ترفع أن دائًما فحاول جنسك، بني من وصورة لبالدك، ممثًال

كل يف األجانب جهل استغالل يُحاولون ار تُجَّ يُوجد كما بلد، كل يُوجدون النَّصابني إنَّ •
تقول. ما صدق من أوًال تأكَّد الرسيع، واالتهام إيَّاك ولكن جهة،

الرومان! يفعل كما فافعل روما يف كنت إذا املثل: يقول •
يف تشرتك وأن تقاليدهم، تحرتم وأن السكان، عادات تتبع أن كنت حيثما دائًما حاول •

نفوسهم. يف جميًال أثًرا يرتك هذا إن … أعيادهم
تأخر ولو حتى الفندق أو املطعم يف بالحديث صوتك ترفع أو بيديك ق تُصفِّ ال •

«الجرسون».
النفع عظيمة الفائدة جليلة فإنَّها املحلية، السياحة ومطبوعات بنرشات دائًما استعن •

األحيان. من كثري يف السؤال عن تُغنيك إنَّها للغريب،
تركب وال أحًدا، بها تجد لن األوىل الدرجة تركب فال أسفارك يف القطار استعملت إذا •
ُمحرتمة نظيفة الثالثة الدرجة القطار، يف الليل قضاء تنوي كنت إذا إال الثانية الدرجة

بها. إال تُسافر فال الناس، جميع يستعملها
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يكون قد أخرى وأحيانًا بالقطار، السفر من أفضل بالسيارة السفر يكون قد أحيانًا •
الباخرة. استعمال عليك يجب وتارة بالطائرة، السفر من أفضل بالقطار السفر

هي الكبرية املدن من مدينة أو العواصم، من عاصمة لرتى تستعملها وسيلة خري •
الرحالت هذه وتنظم كلها، املدينة معالم تُريك التي (األوتوبيس) الكبرية السيارة رحلة
عليه تقع ما للسائحني يرشحون ء أدالَّ السيارات هذه يف وتجد الكبرية، السياحة مكاتب

أنظارهم.
يعرض ما عىل يُساعدك فهو إليها، احتجت كلما الفندق PORTER بواب معونة اطلب •
املرسح يف مكانًا لك ويحجز تقصد، مكان أي إىل الطريق لك ويرشح مشاكل، من لك

بالبقشيش. آلخر وقت من تنفحه أن هذا نظري تنَس وال السينما، أو
وقيمتها حجرتك، نمرة عليها َمطبُوعة لوحة الجهات، معظم يف بالفندق، حجرتك يف تجد •

األخرى. واإلضافات الخدمة نظري القيمة هذه إىل يُضاف وما الواحدة، الليلة يف
تضعه أن يحسن ولذلك الفندق، غري يف حذاءك لك يُنظِّف من لك تجد أن الصعب من •

نظيًفا. الصباح يف فتجده حجرتك، خارج ليلة كل
تريد. ما قدر بريئة ُمتًَعا تجد أن ويمكنك نفسك، عن السأم وأبعد برحلتك، تمتع •

تتبعهن. أو تتبعهم أن وإيَّاك الطريق، يف واملتسكعات املتسكعني احذر •

!… السالمة ولرتافقك …
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