سيفاس بانساه امللك امليكانيكى
ملك حيكم شعبه عرب وسائل التواصل اإلجتماعي

على غرار أفالم هوليود وقصص أبطالها اخلياليني
الذين يعيشون حياتني مختلفتني ومتناقضتني،
يختلف نهارها عن ليلها ،ال تزال حتمل لنا أفريقيا
قارتنا قصصاً ووقائع جتمع ما بني الطرفة واجلد
والواقع واخليال ،فمن منا يعتقد بأن رجالً يرحل بعيداً
عن دياره فتتغير مقاديره ما بني ليلة وضحاها ويتم
اختياره ملكاً لشعبه ،إال أن ظروف حياته اجلديدة
ومقتضيات عمله التى ال تتيح له العودة نهائياً
لبالده ،فيقرر البدء فى ممارسة مهام حكم شعبه
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وهو باق فى بالد الغربة مستخدماً وسائل وتقنيات
العصر اجلديد ،ملكاً فى بالده عامالً فى بالد أخرى...
إنه «سيفاس بانساه» امللك املعظم والروحي
لشعب «اإليو» الذى تنتشر فروعه فى كل من دولتى
توجو وغانا رغم عمله «ميكانيكياً» فى أملانيا.
هو من عائلة ملكية ولكنه لم يكن وريثاً للحكم
فى بالده ،لذلك فقد أثر فى سنوات شبابه األولى
السفر إلى أملانيا عام 1970الستكمال دراسته هناك
فى مجال هندسة السيارات ،واستطاع احلصول على
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الشهادة العليا ثم على درجة املاجيستير فى مجال
ميكانيكا السيارات واآلالت الزراعية ،ثم استقر به
احلال هناك ،وبدأ فى العمل فى مجال امليكانيكا فى
إحدى الورش اخلاصة به في مدينة « لودفيجشافن»
األملانية بعد أن حصل على اجلنسية األملانية ،ثم
تعرف على أمرأة أملانية تزوجها و أجنب منها  3أبناء
هم « مايكل ،كارلو ،وكاتارينا «.
وعلى الرغم أنه سليل عائلة ملكية فى إفريقيا،
إال أنه كان من املستبعد أن يصير ملكاً لقومه لوجود
ورثة يستحقون هذا اللقب ،إال أنه فى يوم وليلة تغير
قدره وأصبح بني ليلة وضحاها ملكاً لشعب يناهز
تعداده ربع املليون نسمة.
ففى أحد أيام العام  1987تسلم «بانساه»
رسالة عبر الفاكس غيرت مجرى حياته إلى األبد
 ..فقد كانت املفاجأة بأن االختيار وقع عليه ليصير
امللك اجلديد بعد وفاة جده ،وأن عليه احلضور لتسلم
عرش اململكة والبدء فى ممارسة مهامه كملك جديد،
بعد استبعاد أبيه وأخيه األكبر من الترشح بسبب
كونهما «أعسران» يستخدمان يدهما اليسرى
في األكل والكتابة ،ما يجعلهما «جنسني» طبقاً
ملعتقدات وعادات شعب اإليو ،وغير صاحلني لتولى
احلكم أو البت في أمور الشعب.

رغم بقاءه فى أملانيا تقدمي أفضل ما لديه عما ميكن
أن يقدمه لهم وهو يعيش بينهم.
وكانت وسيلته فى التواصل مع أبناء قومه و رعيته
عبر برنامج « “ SKYPEوبرامج التواصل االجتماعي
بالفيديو ،وبذلك استطاع البقاء على اتصال منتظم
مع أبناء القبيلة ،إلى جانب تنظيم زيارات سنوية
لبالده تزيد عن الـ 8مرات سنوياً ،وفى الليل بعد
انتهائه من عمله فى مجال امليكانيكا ،يبدأ مهام
حياته كملك يبحث قضايا قومه ويعمل على حلها،
حتى إنه كثيراً ما يتأخر عن عمله لبقائه إلى وقت
متأخر من الليل للبت في النزاعات القبلية.
واليوم ...يقضي بانساه ،الذى يبلغ حالياً سن الـ
 67عاماً معظم وقته مرتديًا زي التصليح فى ورشته
اخلاصة إلصالح السيارات ،وفى الليل يتواصل مع أبناء
مملكته ،مقدماً لهم الدعم املالى واملساهمة في إقامة
بعض مشاريع اإلغاثة و بناء املدارس ،ومن الطريف أنه
مشغول فى الوقت احلالى فى جمع األموال الالزمة
لبناء سجن خاص بالنساء فى مملكته ،بعد ارتفاع
معدالت اجلرمية النسائية هناك.
وقد استطاع “ بانساه” عبر عالقاته اجليدة من
تأسيس منظمة غير ربحية جلمع األموال لشعبه في

وبذلك وجد سيفاس نفسه فجأة وريثاً لعرش جده
وامللك اجلديد لشعبه الذى يزيد عدده عن الـ 200ألف
نسمة ،وليتحول لقبه ووظيفته من “ميكانيكى” لـ
“ امللك توجبيه جنوريفيا سيفاس كوسي بانساه”.
وهنا كان أمام «بانساه» إما ترك حياته وعمله فى
أملانيا والعودة مرة أخرى للديار ،أو التنازل عن عرشه-
وهو ما ال يستطيع فعله طبقاً ملعتقدات قومه
باعتبار أن القدر هو الذى اختاره ملكاً لشعبه ،وبعد
تفكير طويل ،وجد»بانساه» احلل ،فلما ال يستمر فى
ممارسة حياته بأملانيا والعمل فى مجال امليكانيكا
الذى يتعيش منه ،فى ذات الوقت يتولى مسئولية
شعبه فى غانا وتوجو ،واجلمع بني حياتيه اخملتلفتني،
مؤكدا ً انه يستطيع مساعدة شعبه وتقدمي العون
لهم رغم بعده عنهم آالف األميال وبأنه يستطيع
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لودفيجثانن ،كما قام بإرسال اآلالت
واملعدات الالزمة لضخ املياه فى أراضى
مملكته ،ولتزويد املنازل مبياه الشرب
النقية ،كما أرسل أعمدة إنارة،
واإلشرف على بناء جسر جديد ،كما
ساهم فى بناء و جتهيز مستشفى
القبيلة ،التي كانت تعاني من نقص
في األطباء ،كما متكن من إقناع 22
طبيب أملانياً بالذهاب إلى القبيلة
لعالج سكانها.
ومن املعروف عن «بانساه» تنوع
اهتماماته فهو لم يكن فى شبابه مهتمً ا بالدراسة
فقط ،بل كان رياضياً اظهر تفوقاً واضحاً فى رياضة
املالكمة التى كان ميارسها فى أوقات فراغه ،وسبق
له احلصول على إحدى البطوالت الرياضية األملانية
الكبرى عام .1975
كما ُعرف عنه صوته اجلميل وسبق له العمل فى
مجال الغناء ،وقام بإنتاج  6أسطوانات غنائية ،ما
جعله من املشاهير فى أملانيا ،يقول عن نفسه»...أنا
ملك و املسئول عن مجتمعى ،وخادم أرضه ،دورى
يتمثل فى حتقيق الوحدة والتقدم ،والتنمية ،وتسوية
النزاعات بني الناس ،وقد أخذت هذه املسئولية على
عاتقي من أجل رفاهية بلدي».
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ولعلنا قبل إنهاء هذا التقرير نشير إلحدى
املفارقات التى تعرض لها «بانساه» واصابته بحالة
من احلزن الشديد ،ففى إحدى األيام وبعد عودته من
العمل ،فوجئ امللك بتعرض بيته للسرقة ،حيث
متكن لصوص من الدخول وسرقة محتوياته وكان
من بينها أربعة من التيجان الذهبية ،وزياً ملكياً،
وسالسل ذهبية ورثها عن أجداده ،وعلى الرغم من أن
قيمة هذه املسروقات ال تزيد عن  16ألف يورو  ،حيث
كان اللصوص يعتقدون أنهم جنحوا فى السطو على
كنوز وخزائن ملكية تزيد قيمتها عن املاليني ،إال أنهم
فوجئوا بعكس ما كانوا يشتهون.
حقاً إنها إفريقيا قارتنا ،،،تلك القارة التى ال
ينضب معينها يوماً عن كل جديد وطريف وغريب
.
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