رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
ملحق ثقايف ا�سبوعي ي�صدر عن جريدة املدى
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نغوجي واثيونغو
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نغوجي واثيونغو �أ�ستاذ يف اللغة الإجنليزية
والأدب املقارن يف جامعة كاليفورنيا  ،و نال
جائ ��زة احتاد الكت ��اب االفارقة ع ��ام ،2013
ويعد من اق ��وى املر�شحني جلائزة نوبل يف
الأدب .ويعت�ب�ر �أي�ض ��ا الكاتب الأك�ث�ر �شهرة
يف كيني ��ا .تفاني ��ه يف خدم ��ة وطنه ه ��و �أحد
الأ�سب ��اب الت ��ي جعلت ��ه م�س ��رور ج ��دا لن�شر
ترجم ��ات عديدة لق�صته "ثورة اال�ستقامة �أو
كيف مي�شي الإن�سان منت�صبا ".
على الرغ ��م من وجود املاليني من اال�شخا�ص
الذي ��ن يتكلمون ع ��دة لغات افريقي ��ة� ،إال انك
ن ��ادرا ما جتد ادبا مكتوبا بلغاتهم الأ�صلية؛
ويعتق ��د نغوجي واثيونغو �" :إن القدرة على
ق ��راءة �أدبك املحل ��ي بلغت ��ك اال�صلية مينحك
قوة ".
كت ��ب نغوج ��ي ق�صت ��ه الق�ص�ي�رة "ث ��ورة
اال�ستقامة" بلغت ��ه الأم ،غيكويو ،ثم ترجمها
�إىل اللغ ��ة الإجنليزية بنف�س ��ه .وهذه الق�صة
الت ��ي تت�أل ��ف م ��ن  2200كلمة تع ��ود بنا اىل
الزم ��ن ال ��ذي "كان الب�ش ��ر ي�س�ي�رون عل ��ى
قوائمهم االربع  ،متاما مثل �سائر احليوانات
الأخ ��رى" ،ولك ��ن يف النهاي ��ة متكن ��ت �ساقي
االن�س ��ان من ان تقف وبات مي�شي منت�صبا.
ويع ��ود الف�ض ��ل يف ذل ��ك اىل العم ��ل وه ��ذا
تذك�ي�ر ،كما يقول نغوغو� ،أنن ��ا قادرون على
احداث تغيري يف م�ستقبل جمتمعاتنا.
يف ه ��ذه املقابل ��ة الق�صرية يتح ��دث الروائي
الكين ��ي نغوجي واثيونغي ع ��ن ق�ضايا ادبية
عدة
*  :ما هي اللغة التي تكتب بها عادة؟
نغوج ��ي وا ثيون ��غ ' :كن ��ت اكت ��ب باللغ ��ة
الإجنليزي ��ة ،ولكني الآن �أكت ��ب اكرث اعمايل
بلغت ��ي اال�صلي ��ة  ،غيكوي ��و [يتح ��دث بها ما
يق ��رب من �سبع ��ة ماليني كين ��ي] ،واترجم ما
اكتب �إىل اللغة الإجنليزية .وهذا ميثل �أكرب
حتدٍ بالن�سبة يل.
* م ��ا ال ��ذي ميي ��ز "ث ��ورة اال�ستقام ��ة " عن
�أعمالك الآخرى؟
ان ��ا �أ�صف نف�س ��ي كمحارب من اج ��ل اللغات
املهم�ش ��ة .يتم ن�شر الكثري م ��ن النتاج الفكري
يف �أفريقي ��ا باللغ ��ات الأوروبي ��ة :الإنكليزية
والفرن�سي ��ة والربتغالي ��ة .النا�س يف �أفريقيا
يتحدث ��ون اللغ ��ات الأفريقي ��ة .وله ��م احل ��ق
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الروائي يواجه
المستعمر

هيثم حسين

يتح��دث الكاتب الكيني الش��هري نغوجي واثيونغو بح�ماس كبري ، .عن قصة قصرية
ترجم��ت حتى اآلن ،إىل  63لغ��ة 47 ،منها أفريقية.عنوان القصة" ،ثورة االس��تقامة:
والتي اصبح��ت القصة القصرية األك�ثر ترجمة يف تاري��خ االدب األفريقي.نغوجي
واثيونغو أستاذ يف اللغة ال
يتح��دث الكاتب الكيني الش��هري نغوجي واثيونغو بح�ماس كبري ، .عن قصة قصرية
ترجم��ت حتى اآلن ،إىل  63لغ��ة 47 ،منها أفريقية.عنوان القصة" ،ثورة االس��تقامة:
والتي اصبحت القصة القصرية األكرث ترجمة يف تاريخ االدب األفريقي.
ترجمة :المدى

الروائي الكيني نغوجي واثيونغو :انا أصف
نفسي كمحارب من أجل اللغات المهمشة
يف ان تكت ��ب نتاجاته ��م الثقافي ��ة بلغاته ��م
اال�صلي ��ة .الرتجم ��ة ه ��ي �أداة مهم ��ة لتمكني
خمتل ��ف الثقافات ان ت�ستعري االفكار بع�ضها
من البع�ض االخر.
م ��ا ه ��ي بع� ��ض الأمثل ��ة عل ��ى اال�ستع ��ارة
الثقافية؟
مثال الكت ��اب املقد�س والق ��ر�آن الكرمي .ميكن
للأ�شخا� ��ص قراءته ��ا لأنه ��ا متوف ��رة بلغاتهم
الأ�صلي ��ة  ،ونحن قادرون على مناق�شة �أعمال
هيج ��ل ،لأنها ترجم ��ت .لي�س علين ��ا �أن نفهم
اللغ ��ة الأملاني ��ة لكي نق ��ر�أ �أعمال ��ه .وينطبق
ال�شيء نف�سه مع الأ�ساطري اليونانية .ميكننا
�أن نتعل ��م منه ��ا دون معرفة اللغ ��ة اليونانية.
الرتجم ��ة ه ��ي اداة متك ��ن اللغ ��ات م ��ن ان
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تخاطب بع�ضها البع�ض.
ه ��ذا ه ��و ال�سبب يف �أن ��ك حتم�س ��ت لرتجمة
ق�صتك الق�صرية؟
لق ��د �أ�صبح ��ت متحم�سا لرتجمة ه ��ذه الق�صة
لأن احت ��اد الكت ��اب االفارق ��ة اخت ��ار الق�صة،
ون�شره ��ا يف جملت ��ه  ،وعمل م ��ع العديد من
املرتجم�ي�ن جلعله ��ا متاح ��ة يف العدي ��د م ��ن
اللغ ��ات .وهذا الأمر جعلن ��ي �أ�شعر بال�سعادة
ال�شديدة لر�ؤية ال�شباب وهم يرتجمونها اىل
تل ��ك اللغات واظه ��روا قدرتهم على ذلك و �أنه
�أمر ميكن القيام به� .أنا فخور جدا بامل�شروع
وكون ق�صتي كانت جزءا منه.
* يف ع ��ام  ،1977مت اعتقالك ملدة عام واحد
التهام ��ك بالقي ��ام ب�أعمال �ض ��د اال�ستعمار يف
كينيا .كيف تعاملت مع الأمر؟
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بالن�سبة للكاتب ،فان م ��ن ال�صعب عليه جدا.
ان ال ي�سم ��ح ل ��ه بالكتاب ��ة .مل ي�سم ��ح يل �أن
افع ��ل �أي �ش ��يء ،مل يك ��ن ي�سم ��ح يل حتى ان
�أ�س�أل" :هل متطر يف اخلارج هذا اليوم؟ هل
اجل ��و م�شم�س ؟ "ل ��ذا ف�إن الطريق ��ة الوحيدة
الت ��ي ميكنن ��ي بها فع�ل�ا� ،أن �أحت ّم ��ل باملعنى
احل ��ريف للكلم ��ة  ،ظ ��روف اعتق ��ايل – وكان
ال�سج ��ن يف منطق ��ة نائي ��ة  -مل تك ��ن �إال عن
طري ��ق الكتابة �سرا .كتبت رواي ��ة ،ال�شيطان
عل ��ى ال�صليب،بلغ ��ة الغوكوي ��و عل ��ى ورق
التوالي ��ت بوا�سطة القلم الذي قدم يل لكتابة
اعرتافاتي.
* تدور احداث احدى م�سرحياتك ( ،حماكمة
دي ��دان كيماث ��ي) ،يف �سج ��ن ،وعر�ض ��ت يف
جامع ��ة كاليفورني ��ا يف ع ��ام  .2014كي ��ف

يختلف عر�ضها هنا عن بقية العرو�ض؟
عر�ضت هذه امل�سرحية ،التى تتحدث عن زعيم
ن�ضال التحرير الكيني ،يف كينيا ويف العديد
من الدول االخ ��رى .وكتبته ��ا باال�شرتاك مع
ميكر جيث ��اي موجو من جامع ��ة �سرياكيوز.
�أعتقد �أن هذا كان �أول عر�ض لها يف الواليات
املتح ��دة .بالن�سب ��ة يل ،كان �أف�ضل عر�ض لها
يف �أي م ��كان .كان االمر مبعث �سعادتي  .لقد
ح ��وّ ل املخ ��رج ج ��اي �أو�سنت وليام ��ز امل�سرح
�إىل �سج ��ن .وكان يت ��م تفتي� ��ش اجلمهور من
قب ��ل احلرا�س عند دخولهم ومعاملتهم كما لو
كان ��وا يدخلون ال�سجن فع�ل�ا .لذلك �أ�صبحوا
جزءا من التجربة .كان عمال مذهال ورائع ًا.
* ط ��وال ال�سن ��وات اخلم� ��س املا�ضي ��ة على
الأق ��ل  ،ت ��ردد �أنك يف مقدم ��ة املر�شحني لنيل

جائ ��زة نوبل يف الأدب .م ��اذا ميثل هذا الأمر
بالن�سبة لك؟
�أنا اقدر بالفعل حقيقة �أن النا�س يعتقدون ان
اعمايل ت�ستحق االهتمام  .انه �أمر عادي جدا
بالن�سبة يل .وقد خلق ذلك يل بع�ض املواقف
الطريف ��ة وامل�ضحك ��ة  .يف الع ��ام املا�ض ��ي
وكانت ال�شائعات قوي ��ة للغاية بانني �سافوز
باجلائ ��زة اىل احلد الذي قامت فيه ال�صحف
بار�س ��ال ال�صحفي�ي�ن وامل�صوري ��ن �إىل بيتي
وب ��د�أوا ينتظرون منذ ال�ساعة الرابعة فجرا
ام ��ام ب ��اب منزيل بانتظ ��ار الإع�ل�ان عن ا�سم
الفائ ��ز .ولك ��ن عندما �أعل ��ن فوز كات ��ب �آخر
باجلائزة .ا�صيبوا بخيب ��ة امل كبرية فتحت
الب ��اب ودعوناه ��م ان ��ا وزوجت ��ي للدخ ��ول.
�أع ��دت زوجتي له ��م القهوة ،وقدمن ��ا تعازينا
لهم.
* م ��ا هي الر�سالة التي ت�أمل �أن ت�صل القراء
عند قراءتهم لق�صة"ثورة اال�ستقامة "؟
ان حياتن ��ا مرتابطة .ال ميك ��ن ان ننف�صل عن
بع�ضنا؛ فنحن نعتمد على بع�ضنا البع�ض.

يخلف �أيّ م�ستعمر وراءه الكثري من امل�آ�سي واحلكايات
التي تظل �شاهدة على ما ّ
مت ارتكابه من قبله يف حق �أبناء
امل�ستعمرات وبلدانهم ،وذلك بعيدا عن الزعم الذي ال يفارق
قوى اال�ستعمار ،القائل ب�أن امل�ستعمر يحر�ص على الإعمار يف
املناطق والأماكن التي يعلنها م�ستعمرات له.
وقد تبدو الكلمة حمملة بتورية ت�ستبطن النقي�ض �أي�ضا ،لأن
اجلذر الذي تعود �إليه “عمر” يدل على الإعمار ويفرت�ضه،
بل يوجبه ،لكن الفعل املتحقق على الأر�ض يناق�ض الإيحاء
اللغوي ،لأن ما يجري من وقائع يثبت االلتفاف الذي ميار�سه
امل�ستعمر.
يرتك امل�ستعمر �آثاره يف �شتى تفا�صيل احلياة ،يحاول قولبة
م�ستعمريه بطريقة ت�ستن�سخ منوذجه املعمم ،بحيث ي�شعر
ب�أهميته املتعاظمة يف ال�سيطرة واالحتكار ،ثم يف التغيري
املر�سوم وفق خطط م�سبقة ،ليخلق بالتقادم �صورا يرغب فيها،
تت�صف بالتبعية والإحلاق.
ولأن قوى اال�ستعمار اقرتفت كثريا من اجلرائم يف حق الذين
ا�ستعمرتهم ويف �أر�ضهم ،فكان ال ب ّد من تنامي حركات م�ضادة
لها ،تكاتفت القوى املعار�ضة لها بعد وعي ،و�أثناء ذلك وبعده
تداخلت الكثري من احلكايات ،مبا فيها الإجرامية والبطولية،
ما ا�ستلزم وجود م�ؤرخني ،ليحفظوها يف ذاكرة التاريخ،
وقد لعب الروائيون يف كثري من الأحيان �أدوارا ال تقل �أهمية
عن �أدوار امل�ؤرخني �أنف�سهم ،بل �إن عددا من الروائيني كانوا
م�ؤرخي التحوّ الت االجتماعية ،التقطوها وبثوها يف ثنايا
رواياتهم ،ا�شتغلوا عليها لتكون ناطقة بل�سان املرحلة املعاجلة،
ومر�سال الع�صر الذي تتحدث عنه.
من الروائيني البارزين الذين �صوّ روا عوامل امل�ستعمرات
وقاربوها بنوع من التحليل والتفكيك دون حماكمة �أو
ا�ستدراج �إىل الراهن؛ يح�ضر ا�سم البريويف ماريو بارغا�س
يو�سا ( )1936نوبل  ،2010كما يذكر الروائي الربيطاين
املنحدر من �أ�صل هندي ڤي� .إ�س .نيبول (�شاغوانا�س –
ترينيداد  )1932نوبل  ،2001وكذلك الروائية الأمريكية بريل
بُك ( )1973 - 1892نوبل �سنة .1937
الكيني نغوجي
إفريقي
وقد حر�ص املف ّكر
ّ
والروائي ال ّ
ّ
واثيونغو يف كتابه «ت�صفية ا�ستعمار العقل» على ف�ضح �سرقة
الغرب للمواهب والعبقريات يف �إفريقيا كما ي�سرق االقت�صاد.
وك�شف كيف �أن الأوروبيني �سرقوا يف القرنني ال�سابع ع�شر
والثامن ع�شر الكنوز الفنية من �أفريقيا ليزيّنوا بها بيوتهم
ومتاحفهم ،ويف القرن الع�شرين �سرقت �أوروبا كنوز العقل
لترثي لغاتها وثقافاتها.وي�ؤ ّكد � ّأن �أفريقيا تريد �أن ت�سرت ّد
اقت�صادها� ،سيا�ستها ،ثقافتها ،لغاتها ،وك ّتابها الوطنيني
جميعا.
الروائي يظل م�ؤ ّرخ ع�صره ،وم�صوّ ر اللحظة واملا�ضي،
ي�صوّ ر ما ميكنه ت�صويره ليحفظه وثائق للأجيال الالحقة،
وبهذا يحقق ر�سالته الأدبية يف االنت�صار للإن�سان والدفاع عن
ق�ضاياه العادلة.
عن جريدة العرب

عن :لو�س اجنلو�س ريفيو اوف بوك
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نغوغ��ي وا ثيونغ��و Ngugi Wa
 : Thiongoكات��ب كين��ي ب��ارز يكتب
يف حق��ول الرواية والقصة القصرية
واملقال��ة  ،وتتناول أعامله مس��احة
واسعة من االشتغاالت متتد من النقد
االجتامع��ي واالنرثوبولوجيا الثقافية
و حتى أدب األطفال  .اعتاد واثيونغو
عىل الكتابة باللغ��ة اإلنكليزية ولكنه
أحج��م عنها يف مرحلة ما من تطوره
الثقايف وانربى للكتابة بلغة ()Gikuyu
املحلية .
* ترجمة وتقديم لطفية الدليمي

ّ
مذكرات طفولة
أحالم في زمن الحرب..
ٌ
ول ��د واثيونغو يف قرية م ��ن قرى كينيا عام
 1938و ُع ّمد با�س ��م (جيم�س نغوغي) جريا
عل ��ى تقالي ��د الكني�س ��ة الت ��ي تخل ��ع �أ�سماء
قدي�س�ي�ن عل ��ى �أ�سم ��اء املوالي ��د تيمن� � ًا بهم
وطلب� � ًا لربك ��ة مرج ��وة  ،ث ��م �أكم ��ل درا�سته
وح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة البكالوريو� ��س يف
اللغ ��ة الإنكليزي ��ة م ��ن كلي ��ة حملي ��ة يف
العا�صم ��ة الأوغندي ��ة كمب ��اال  ،وح�ص ��ل
خ�ل�ال ف�ت�رة تعليم ��ه اجلامعي ��ة �أن ع ُِر�ضت
م�سرحي ��ة ل ��ه بعن ��وان “النا�س ��ك الأ�س ��ود
 ”The Black Hermitع ��ام . 1962
ن�ش ��ر واثيونغو روايت ��ه الأوىل “ال تنتحب
ي ��ا طفل ��ي  ”Weep Not , Childعام
 1964عندم ��ا كان يكم ��ل درا�سته اجلامعية
العالي ��ة يف جامعة لي ��دز الربيطانية وكانت
الرواي ��ة الأوىل الت ��ي َ
تن�ش� � ُر باالنكليزي ��ة
لكاتب من �ش ��رق �أفريقيا  ،ثم ن�شرت روايته
الثاني ��ة “النه ��ر الذي بينن ��ا The River
 ”Betweenالت ��ي يحكي فيها عن مترد
قبائ ��ل املاوماو  ،وقد و�صف ��ت الرواية ب�أنها
حكاي ��ة رومان�سية حزين ��ة للعنف الذي �ساد
ب�ي�ن امل�سيحي�ي�ن وغ�ي�ر امل�سيحي�ي�ن يف تلك
الأ�صق ��اع الأفريقي ��ة النائية  ،وق ��د اعتمِ دَت
هذه الرواية �ضمن مناهج الدرا�سة الثانوية
يف كيني ��ا  .ج ��اءت رواي ��ة “حب ��ة قم ��ح A
 ”Grain of Wheatلت�ؤ�ش ��ر تعل ��ق
واثيونغ ��و باملارك�سية الفانونوي ��ة ( ن�سبة
اىل فرانز فانون )  ،وبعد ن�شر هذه الرواية
تخلى واثيونغو عن كل من اللغة الإنكليزية
والديان ��ة امل�سيحي ��ة وع ��ن ا�س ��م ( جيم� ��س
) ال ��ذي �أحلِ � َ�ق به عن ��د العماد معت�ب�را هذه
كله ��ا رم ��وزا كولونيالية  .واعتم ��د منذ ذلك
احل�ي�ن ا�سم ( نغوغ ��ي وا ثيونغ ��و ) وابتد�أ
يكتب بلغ ��ة الكيكويو واللغ ��ة ال�سواحلية .
كان العم ��ل امل�سرحي الذي كتب ��ه واثيونغو
( �س�أت ��زوج عندما �أرغ ��ب ) وقدَم عام 1977

ر�سال ��ة �سيا�سي ��ة وا�ضح ��ة دفع ��ت نائ ��ب
الرئي� ��س الكيني �آن ��ذاك ( دانييل �أراب موي
) اىل �سج ��ن واثيونغ ��و يف �سج ��ن يخ�ضع
حلرا�س ��ة م�ش ��ددة وقي ��ود �صارم ��ة م ��ا دفع
واثيونغ ��و �إىل الكتاب ��ة داخ ��ل ال�سجن على
ورق التوالي ��ت !!  .بعد اط�ل�اق �سراحه من
ال�سجن مت ف�صل واثيونغو من عمله ك�أ�ستاذ
يف جامع ��ة نايروب ��ي و كان للم�ضايق ��ات
الوقح ��ة الت ��ي تعر�ضت له ��ا عائلت ��ه ب�سبب
نق ��ده احل ��اد للحكوم ��ة الديكتاتوري ��ة �أث ��ر
ب ��ارز يف خروجه مع عائلت ��ه اىل املنفى ومل
يعودوا اىل كينيا �إال عقب  22عام ًا و بعد �أن
متت �إزاحة ( �أراب موي ) عن ال�سلطة .
ت�ض ��م �أعم ��ال واثيونغ ��و عناوي ��ن كث�ي�رة
نذك ��ر منه ��ا  ( :معتق ��ل  ) Detainedعام
 1981وه ��ي يوميات ��ه عندم ��ا كان ره ��ن
االعتق ��ال  ( ،التخل� ��ص من ا�ستعم ��ار العقل
 :ال�سيا�س ��ات اللغوي ��ة يف االدب االفريق ��ي
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Decolonizing Mind : Politics
of Language in African
 ) Literatureعام  1986وهي حماولة
يف الدع ��وة اىل �أن يكت ��ب االفارق ��ة بلغاتهم
املحلي ��ة بدل اللغ ��ات اال�ستعمارية االوربية
ابتغ ��اء لبن ��اء هوي ��ة حملي ��ة يف االدب
االفريقي  ( ،ماتي ��كاري  ) Matigariعام
 1987وه ��ي واحدة من اهم اعماله وتتبنى
�أ�سلوب هج ��اء �صارخ م�ؤ�س� ��س على حكاية
فلكلورية كينية  .ن�شر واثيونغو عام 1993
كتاب ��ه امله ��م ( زحزح ��ة املرك ��ز  :الكفاح من
�أجل احلري ��ات الثقافي ��ة Moving the
Center : The Struggle for
 ) Cultural Freedomsوهو الكتاب
الذي و�ضعته على قائمة الأعمال التي �أطمح
لرتجمتها قريب ًا .
عم ��ل واثيونغو ع ��ام � 1992أ�ست ��اذا للأدب
املق ��ارن ودرا�س ��ات امل�س ��رح يف جامع ��ة
نيوي ��ورك وي�شغ ��ل الي ��وم من�ص ��ب �أ�ست ��اذ
اللغ ��ة الإنكليزي ��ة و الأدب املق ��ارن ومدي ��را
للمرك ��ز العامل ��ي للكتاب ��ة والرتجم ��ة يف
جامع ��ة كاليفورني ��ا يف �إرف�ي�ن . Irvine
ن�ش ��ر واثيونغو �سريت ��ه الذاتية يف عملني :
( �أح�ل�ام يف زم ��ن احلرب  :مذك ��رات طفولة
Dreams in Time of War :
 ) A Child Memoirsع ��ام 2010
 ،واتبعه ��ا بعمل ��ه الث ��اين واملكم ��ل ( يف
بي ��ت مف�س ��ر االح�ل�ام  :مذك ��رات In the
House of the Interpreter
 ) : Memoirsع ��ام  . 2012ينبغ ��ي
الإ�ش ��ارة �أن واثيونغ ��و م ��ن املر�شح�ي�ن
ال�ساخن�ي�ن جلائ ��زة نوب ��ل يف ال�سن ��وات
الأخرية .
املرتجمة
______

* لي� ��س ثمّة �شي ٌء مثل احللم ل ��ه القدرة على
خلق امل�ستقبل .
فيكتور هوغو  ،الب�ؤ�ساء
* تع ّلمتُ
من الكتب � :صديقي العزيز
�أنّ ثمّة �أفرادا يحلمون و يعي�شون
ّ
متعط�شني توق ًا  ،،،يف غرفةٍ بال بارقة �ضوء
الذين مل يدركهم امل ��وت لأ ّنه كان ُ
يقف عاجز ًا
�أمامهم
الذين مل يكونوا ليناموا ابتغا ًء للأحالم  ،بل
حلموا بتغيري العامل ،،،
مارتن كارتر � ،أن تنظر يف راحة يديك
* يف الأوقات احلالكة
هل �سيكونُ ثمّة غناء ؟
بلى � ،سيكون ثمّة من يغ ّني
عن تلك الأوقات احلالكة !!
برتولت بريخت  ،موتو
عندم ��ا غ ��دوتُ ق ��ادر ًا يف �سنوات ��ي الالحقة
ال�سطر من عمل تي.
لطفولتي على قراءة ذلك ّ
�إ� ��س� .إليوت الذي يقو ُل في ��ه �أنّ �شهر ني�سان
ه ��و �أق�س ��ى ّ
ال�شه ��ور ( �إ�ش ��ارة �إىل افتتاحية
ق�صي ��دة الأر�ض اخل ��راب  ،املرتجم ��ة ) بات
ممكن� � ًا �أن �أ�ستذكر بعد ّ
كل ق ��راءة على الفور
ّ
�صقيعي عام
ين
�ا
�
س
ني�
يوم
ّ
م ��ا ح�ص ��ل يل يف ٍ
 1954مبقاطع ��ة ليم ��ورو ،الت ��ي كان �أح ��د
�سليل ��ي �آل �إليوت وهو �سري ت�شارل�س �إليوت
– ال ��ذي �صار الحق ًا حاكم ًا لكينيا يف العهد
الكولوني ��ا ّ
يل الربيط ��ا ّ
ين – ق ��د جعله ��ا عام
 1902مقاطع ��ة معزول ��ة قائم ��ة بذاتها حتت
م�س ّم ��ى ( الأرا�ض ��ي املرتفع ��ة البي�ض ��اء ) ،
ين ُ
ومازالت ذك ��رى ذلك الي ��وم الني�سا ّ
تبعث
الإ�شراق يف نف�سي ك ّلما جالت بخاطري .
مل �أك ��ن ق ��د تناول ��تُ الغ ��داء بع ُد ذل ��ك اليوم
ح�صته ��ا
ون�سي ��ت �أح�شائ ��ي �أن تتن ��اول ّ
املق� � ّررة من ع�صي ��دة ّ
ال�صباح
ال�شع�ي�ر ذل ��ك ّ
قب ��ل �أن �أم�ضي يف م�س�ي�رة ال ّرك�ض اليوميّة

أميال نحو مدر�سة كينيوغوري
مل�سافة �س ّت ��ة � ٍ
املتو�سط ��ة  ،وبالطب ��ع توجّ ��ب عل � ّ�ي قط ��ع
ّ
امل�ساف ��ة ذاتها يف رحلة عودت ��ي �إىل البيت ،
وحاول ��تُ ّ
بكل جهدي �أن �أكب ��ح جماح نف�سي
يف التط ّل ��ع �إىل لقمة م�شته ��اة ليلة ذلك اليوم
 .كان ��ت والدتي ماه ��رة يف حت�ضري وجبتنا
اليوميّة الرئي�س ّي ��ة  ،ولكن متى ماكان �أحدنا
ي�شع ُر باجلوع ف�إنّ �أف�ضل املتاح �أمامه هو �أن
يجد �شيئ� � ًا � ،أيّ �شيء  ،ي�شغ� � ُل باله و يبعد ُه
ع ��ن التفكري ب�أمر ّ
الطع ��ام  ،وذلك بال�ضبط ما
كنتُ �أفعله يف العادة وقت الغداء يف املدر�سة
عندم ��ا كان الأطف ��ا ُل الآخ ��رون يتناول ��ون
طعامه ��م ا ّل ��ذي جاءوا ب ��ه من بيوته ��م وكان
ثمّة ق ّلة قليلة من الأطفال ال�ساكنني قريب ًا من
املدر�س ��ة ممّن كانوا يت�س ّلل ��ون خارجها نحو
بيوته ��م لتناول الغداء �أثن ��اء فرتة ا�سرتاحة
الظهرية  .كنتُ �أتظاه ُر �أمام الأطفال بذهابي
�كان م ��ا ولك ّن ��ي يف حقيقة الأم ��ر كنتُ
�إىل م � ٍ
غ�صن
� ُ
ألتم�س اجللو�س حتت ظ � ّ�ل �شجرة �أو ٍ
وارف الظ � ّ�ل بعي ��د ًا ع ��ن الأطف ��ال الآخري ��ن
وبحث� � ًا عن خلوة تعينن ��ي على قراءة كتاب ،
�أيّ كت ��اب  ،رغ ��م ندرة الكتب �آن ��ذاك  ،وكانت
مالحظات كراري�س ��ي ال�ص ّفيّة تو ّف ُر يل بدي ًال
مرحّ ب� � ًا به و م�ل�اذ ًا �آمن ًا مغ ّلف� � ًا بعزلة حمبّبة
ت�ستطي � ُ�ب له ��ا روح ��ي  .ق ��ر�أتُ يف خلوت ��ي
نهار ذلك اليوم الني�سا ّ
ين مقاطع من الن�سخة
املخت�ص ��رة لرواي ��ة ديكن ��ز ( �أوليفر توي�ست
) و كان ث ّم ��ة مقط� � ٌع ير�س� � ُم �ص ��ور ًة لأوليفر
وهو يحم ُل وعا ًء يف �إحدى يديه وينظ ُر �إىل
الأعل ��ى نح ��و �شخ�صيّة تب ��دو مرت ّفعة وذات
�سط ��وة  ،وراح �أوليفر يخاطبه ��ا �“ :أرجوك
� ،س ّي ��دي  ،ه ��ل ميكنن ��ي تن ��اول املزي ��د ؟ ” ،
وبالن�سبة يل ف�إنّ �س�ؤا ًال مثل �س�ؤال اوليفر مل
كائن من كان عدا والدتي :
�أك ��ن لأطرحه على ٍ
ّ
املتف�ضلة و �صاحبة الكرم التي �أبدت �أريحيّة
علي ب�شيء
لتبخل
تكن
ومل
نحوي
فائقة
روح
ّ
ٍ

متى ماوجدت �سبي ًال لتحقيق ذلك .
كان �سم ��اعُ الق�ص�ص واحلكايات من الأطفال
الآخري ��ن نوع� � ًا �آخ ��ر م ��ن الإله ��اء املهدّئ يل
وبخا�صة �أثناء رحلة العودة من املدر�سة �إىل
ّ
البيت والتي كانت حمنة � ّ
أقل �سطوة من رحلة
ال�صب ��اح حيث مل يكن ث ّم ��ة بدي ٌل عن ال ّرك�ض
ّ
ونح ��ن حفا ٌة طول الطري ��ق والعرق يت�صب ُّب
م ��ن ذقوننا جت ّنب� � ًا للت�أخ�ي�ر وما ينج� � ُم عنه
حتمي يناله املت� ّأخ ��ر بجلد ظهره ،
م ��ن عقاب
ّ
وبالت�أكيد كانت رحلة عودتنا �إىل البيت �أكرث
م�ستثنى
�إمتاع� � ًا لنا ومل يكن �أيٌّ م ��ن الأطفال
ً
م ��ن تلك املتعة فيما خال ه� ��ؤالء الذين توجّ ب
عليه ��م العودة �إىل ق ��رى ( ند ّي ��ا ) �أو ( نغيكا
أميال
) اللت�ي�ن تبعدان ما يزي ُد عل ��ى الع�شرة � ٍ
عن املدر�س ��ة  ،ويف احلقيقة كان من الأف�ضل
لن ��ا دوم� � ًا قتل الوق ��ت يف رحلة الع ��ودة بدل
املك ��وث انتظار ًا لوجبتن ��ا امل�سائيّة من الأكل
– و التي ماكانت �أبد ًا منتظمة �أو م�ؤ ّكدة – ،
�أو الت�س ّك ��ع هنا وهناك ح ��ول جممّع البيوت
ا ّلتي ن�سكن فيها.
ك ّن ��ا �أن ��ا وكيني ��ث � -صديق ��ي يف ال�ص � ّ�ف
الدرا�سي  -بارعني يف قتل الوقت وبخا�صة
ّ
عندما ك ّن ��ا نتبارى يف �صع ��ود الت ّلة الواقعة
�رات هي يف
�أم ��ام بيتن ��ا ونحن نتالع � ُ�ب بك � ٍ
الغالب ثم ��رات من الت ّف ��اح  .ومل تكن طريقة
لعبنا بتل ��ك الثمرات بالطريق ��ة الأكثـر ي�سر ًا
و�سرع ��ة يف الو�ص ��ول �إىل ق ّم ��ة الت ّلة  ،ولكن
كان ��ت له ��ا ف�ضيل� � ُة جع ِلن ��ا نن�سى الع ��امل من
حولنا  .ك ّنا يف ذلك اليوم الني�سا ّ
ين �أكرب من
الإق ��دام على ذلك ال ّنوع من الألعاب الطفوليّة
�إىل جانب �أنّ تلك الألعاب مل تكن تتخ ّللها �أيّة
حكايات ميكن لها �أن حتوز على انتباهنا.
ٍ
كان م ��ن عادتن ��ا تلك الأ ّي ��ام �أن نتجمهر حول
ّ
ق�ص حكايةٍ على م�سامعنا ،
كل من ي�ستطي� � ُع ّ

وكان البارع ��ون وحدهم من رواة احلكايات
يغدون �أبط ��ال اللحظة يف �أنظارن ��ا  ،وغالب ًا
ماكان يح�ص� � ُل �أثناء تدافعن ��ا للح�صول على
مكان قريب م ��ن راوي احلكايات �أن كان هذا
ال ��راوي يرت ّن ��حُ ميين� � ًا و�شما ًال بفع ��ل الدفع
والدف ��ع املقاب ��ل م ��ن املجموع ��ات املتزاحمة
فكان يبدو مثل خروف تائه !! .
مل يكن م�س ��اء ذلك اليوم الني�س ��ا ّ
ين ليختلف
كث�ي�ر ًا عن باق ��ي امل�ساءات فيما ع ��دا ّ
الطريق
ا ّلذي �سلكناه رجوع ًا من املدر�سة نحو بيوتنا
 :كان طري ��ق عودتنا يب ��د�أ من ( كينيوغوري
) حي ��ث تق ��ع مدر�ستن ��ا باتجّ ��اه قري ��ة ( كوا
نغوغ ��ي ) �أو ( كغامب ��ا ) وماجاوره ��ا م ��ن
ُ
يخرتق
القرى  ،وك ّنا يف العادة جنتا ُز طريق ًا
الت�ل�ال و النت ��وءات ال�صخر ّي ��ة التي مل نكن
نعريه ��ا  -ه ��ي وحق ��ول ال ��ذرة والبطاطا و
الب ��ازالء والفا�صولي ��اء � -أدن ��ى انتباهةٍ م ّنا
وبخا�ص ��ة يف الأوقات الت ��ي ك ّنا ن�ستم ُع فيها
ّ
�إىل حكايةٍ ما  .كان ّ
حقل من احلقول التي
كل ٍ
أ�شجار
من� � ّر بها يف طري ��ق عودتنا حماط� � ًا ب� ٍ
عالية متت� � ّد فروعها املع ّر�ش ��ة بعيد ًا  .وكانت
ثمّة � ٌ
أطواق من الأغ�صان ال�شوكيّة املائلة �إىل
ُ
تت�شارك مع الأ�شجار املع ّر�شة
اللون الرماديّ
يف حماي ��ة تل ��ك احلق ��ول  ،وكان طريقنا يف
الع ��ودة يقو ُدن ��ا نحو منطق ��ة كيهينغو قريب ًا
م ��ن مدر�ست ��ي الإبتدائ ّي ��ة القدمية  ،ث� � ّم من ّر
ببلدة مانغو  ،وبعده ��ا ك ّنا ننحد ُر �أ�سفل وا ٍد
عمي ��ق ث ّم نت�س ّل � ُ�ق ت ّلة مع�شو�شب ��ة تنمو فيها
الأ�شج ��ار املع ّر�ش ��ة الداكن ��ة  ،ولك ��ن ح�ص ��ل
وم�ضينا يف ذلك اليوم يف تتبّع خطى قائدنا
راوي احلكاي ��ات املده�ش ��ة  -مثلم ��ا تفع ��ل
الأغن ��ام م ��ع راعيه ��ا  -ف�سلكن ��ا طريق� � ًا �آخر
غري ذل ��ك الطريق ا ّلذي �ألفناه م ��ن قبل  .كان
طريقن ��ا ا ّ
جلديد ه ��ذا �أطول قلي ًال م ��ن �سابقه

ومي� � ّر حول �سي ��اج م�صنع بات ��ا للأحذية يف
ليم ��ورو حيث كان ثمّة موق� � ٌع لطمر خم ّلفات
ّ
املط ��اط واجللود غ�ي�ر ال�صاحل ��ة  ،وم�ضينا
يف طريقن ��ا نحو تقاطع ال�سكك احلديديّة مع
الطرقات الربّية الرئي�سيّة يف املنطقة وكانت
�إحدى تلك الطرق تقو ُد �إىل ال�سوق الرئي�سيّة
 ،ويف تلك التقاطعات وجدنا جتمّع ًا جلمهرة
من ال ّرجال والن�ساء  -ربمّ ا كانوا عائدين من
ال�سوق  -وهم منخرطون يف مناق�شة حامية
 ،ث� � ّم �سرعان ما�ص ��ار ا ّ
جلمع �أكرب ع ��دد ًا بعد
�أن ان�ض� � ّم �إليه عد ٌد م ��ن عمّال م�صنع الأحذية
القري ��ب  .مت ّكن واح� � ٌد �أو اثنان م ��ن الأوالد
بع�ض م ��ن �أقاربهم يف ذل ��ك احل�شد ،
معرف ��ة ٍ
ورافق ��تُ الأوالد يف االقرتاب م ��ن احل�شد و
الإ�صغاء �إىل ما �سيُقال .
ّ
خم�ضبت ��ان
" �ألق ��ي القب� ��ض علي ��ه وي ��داه
بحمرة الدم" كان يردّد بع�ض احل�شد .
" تخ ّيل ��وا  ،ر�صا�ص ��اتٌ ب�ي�ن يدي ��ه  ،ويف
و�ضح ال ّنهار " ،،،،
ال�صغار
كان اجلمي ُع ي ��درك  -مبن فيهم نحن ّ
 �أنّ الإفريق � ّ�ي �سيو�ص� � ُم بج ��رم اخليان ��ةالحمال ��ة متى ما وجدت ر�صا�صاتٌ ( �أو ح ّتى
�أغلفة ر�صا�صات فارغ ��ة فح�سب ) بني يديه ،
و�سينته ��ي به الأمر حتم ًا ج ّثة اّ
مدلة من حبل
م�شنقة .
" �سمعنا �صوت �إطالق عيارات ناريّة " قال
البع�ض
" ر�أيتهم يطلقون النار عليه ب�أ ّم عيني"
" و لك ّنه مل ميُت !! "
"مي ��وت ؟ همممممممممم ��م ! ال ّر�صا�ص ��ات
تطاي ��رت على م ��ن كانوا ه ��م يطلق ��ون عليه
النار"
ال�سم ��اء و اختفى بني
"ال  ،لق ��د ط ��ار نحو ّ
الغيوم" .................
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�ساهم ��ت اختالفات ال ��ر�أي اجلليّة بني ناقلي
احلكايات ب�ش�أن م ��ا ح�صل يف تفريق ا ّ
جلمع
�إىل جماعات �صغرية ت�ض ُّم ك ٌّل منها ثالثة � ،أو
�أربع ��ة � ،أو ح ّتى خم�سة افرا ٍد  ،وحت ّلقت تلك
الرئي�سي
ال�س ��ارد
املجامي ��ع ال�صغ�ي�رة حول ّ
ّ
اخلا�صة
للحكاي ��ة ال ��ذي روى وجه ��ة نظ ��ره
ّ
ب�ش� ��أن ماح�ص ��ل ع�صر ذل ��ك الي ��وم  .وجدتُ
نف�س ��ي �أجت ��وّ ُل ب�ي�ن جمموعة و�أخ ��رى و�أنا
�ذرات م ��ن املعلومات هن ��ا و هناك
�أجم� � ُع �ش � ٍ
 ،و�ص ��ار ممكن� � ًا �شيئ� � ًا ف�شيئ� � ًا رب ��ط حلقات
ال�سل�سل ��ة الت ��ي �ش ّكل ��ت حقيق ��ة احلكاي ��ة :
�شخ�ص جمهول الهويّة �ألقي القب�ض عليه يف
ٌ
مو�ضع قريب من احلوانيت الهنديّة .
ٍ
كانت احلوانيت الهنديّة قد �شيّدت على حا ّفة
نتوء �صخريّ بهيئة �صفوف من الأبنية التي
نحو �أوج َد يف نهاية
يقاب ُل �أحدها الآخر على ٍ
الأمر م�ساحة م�ستطيلة وا�سعة الأرجاء ت�س ُع
العرب ��ات واملُ ّ
تب�ضعني مع� � ًا  ،وكان ثمّة منفذ
ّ
ركن م ��ن �أركانها .
له ��ا نحو اخل ��ارج عند كل ٍ
كان النت ��وء ال�صخ ��ريّ ينحدر نح ��و الأ�سفل
حي ��ث تنب�س ��ط �أر� � ٌ�ض �سهل ّي ��ة �أقيم ��ت عليها
�أبني� � ٌة مملوك ��ة للأفارق ��ة عل ��ى الهيئ ��ة ذاتها
الت ��ي �شيّدت بها الأبنية الهنديّة  ،وكانت ثمّة
ك�سوق �شعبيّة
ف�سحة وا�سع ٌة فيها ت�ستخ ��د ُم
ٍ
�أيّام الأربعاء وال�سبت من ّ
أ�سبوع  :كانت
�
كل
ٍ
اخل ��راف و املاعز املعرو�ض ��ة للبيع يف ذينك
بحبال مربوط ��ة ب�أعناقها يف
ال�سوقني ُتق ��ا ُد
ٍ
ّ
جمموع ��ات كب�ي�رةٍ عرب املنح ��در الرابط بني
مجُ مّعي الأبنية  .كانت تلك املنطقة هي ذاتها
الت ��ي انقلبت م�سرح ًا ملا ح�ص ��ل وجتمّع فيها
ال� � ّرواة وامل�ستمع ��ون الذي ��ن �أجمع ��وا عل ��ى
�أنّ ال ّرج ��ل املجهول ذاك ق ��د اقتادته ّ
ال�شرطة
بع ��د �أن ق ّي ��دت يدي ��ه بالأ�صف ��اد وطوّ حت به
يف م� ّؤخ ��رة عربتها ال�ضخمة  ،ث� � ّم ح�صل �أن
قفز ال ّرجل على نح � ٍ�و مفاجئ من تلك العربة
وه ��رب بعيد ًا فم ��ا كان م ��ن �أم ��ر ّ
ال�شرطة � اّإل
�أن تط ��ارده يف ّ
كل م ��كان و�أ�سلحتها م�صوّ ب ٌة
نح ��وه  .اختف ��ى ال ّرج ��ل املُط ��ا َر ُد بني جموع
ّ
املتب�ضع�ي�ن ث ّم وج ��د له منفذ ًا ب�ي�ن حانوتني
للهرب بعيد ًا نحو الف�سح ��ة الوا�سعة املمتدّة

بني احلوانيت الهنديّة والإفريقيّة  ،ويف تلك
احلال ��ة مل يكن �أم ��ام رجال ّ
ال�شرط ��ة مف ّر من
�إطالق النار وكانت النتيجة �أن �أ�صيب ال ّرجل
و�سق ��ط �أر�ض� � ًا لك ّنه ع ��اود ال ّنهو�ض والهرب
ب�ي�ن جه ��ة و�أخ ��رى ث� � ّم اختف ��ى ب�ي�ن قطعان
االغنام واملاع ��ز ح ّتى انتهى به املطاف قريب ًا
من �شركة باتا للأحذية يف ليمورو ث ّم اختفى
ُ�صاب  -على ما
ع ��ن الأنظار متام ًا وهو غري م ٍ
يبدو  -بني م ��زارع ّ
ال�شاي اخل�صبة اململوكة
للأوربيّني  ،وهك ��ذا انتهت تلك املطاردة على
نحو جعل رج ًال مُطا َرد ًا جمهول الهويّة يبدو
ٍ
�أ�سط ��ورة تتداوله ��ا الأل�س ��ن وت ��روى عنه ��ا
حكاي ��اتٌ عدي ��دة يف معر� ��ض الإط ��راء عل ��ى
بطولتها و�سحرها بني املجاميع التي �شهدت
حقيق ��ة ما ح�صل بذاتها �أو ب�ي�ن ه�ؤالء ا ّلذين
ا�ستمعوا �إىل احلكاية من �آخرين .
كنتُ قد �سمعتُ
حكايات مثل هذه عن مقاتلي
ٍ
وبخا�ص ��ة ع ��ن ( دي ��دان
حرك ��ة امل ��او م ��او*
ّ
كيماث ��ي )  ،ولغاي ��ة ذلك الي ��وم امل�شهود كان
�ات كهذه ي�س َم� � ُع عنه
ال�سح ��ر امل�ل�ازم حلكاي � ٍ
يف مناط ��ق بعيدة ع ّن ��ا يف ( نيان ��داروا ) �أو
�سل�سل ��ة جبال كينيا و لك ��نّ تلك احلكايات مل
تكن ُت ��روى �أبد ًا من قبل �شاهد عيان  ،وح ّتى
�صديق ��ي ( نغاندي ) ال ��ذي كان الأكرث دراية
ق�صا�ص ��ي احلكايات مل يقل �أبد ًا
وبراع ًة بني ّ
يوم ًا ما �أ ّنه ر�أى بذاته �أ ّي ًا من تلك الأفعال التي
كان يحك ��ي لنا عنها ّ
بكل حرفيّة ود ّقة  ،وعلى
الرغم م ��ن �أ ّنني �أمي ُل بطبع ��ي �إىل الإ�ستماع
للحكايات �أك�ث�ر من روايتها ف� ��إنّ حكاية ذلك
الي ��وم ملأتني لهف ��ة وت�شوّ ق� � ًا لروايتها على
م�سام ��ع من �أع � ُ
�رف قب ��ل تن ��اول وجبتنا من
الطعام �أو بعد الفراغ منها بقليل .
كان ��ت العوار� ��ض احلديد ّي ��ة ذات �شكل  xقد
ُرفع ��ت مبواجهة الطري ��ق املتقاطع مع م�سار
ال�س ّك ��ة احلديد ّي ��ة  ،وتناه ��ى �إىل �أ�سماعن ��ا
�صوت �صاف ��رة القطار ث ّم م ّر القط ��ا ُر �سريع ًا
ع�ب�ر التقاط ��ع مذ ّك ��ر ًا �إيّان ��ا ب� ��أنّ ث ّم ��ة �أميا ًال
�أمامن ��ا ح ّتى نبل ��غ بيوتنا  .ك ّنا �أن ��ا وكينيث
نتت ّب� � ُع �أث ��ر جمموعتنا وعندم ��ا مل نكن رفقة
�أح ��دٍ م ��ن تل ��ك املجموع ��ة كان كيني ��ث يف�س ُد
�صحة احلكايات
الأجواء مبحاولته اختب ��ار ّ
الت ��ي ك ّن ��ا �سمعناه ��ا �أو يف االق � ّ�ل الت�شكي ��ك
أحب
يف الطريق ��ة ا ّلتي ُر ِويت به ��ا ؛ �إذ لطاملا � ّ
فا�صل �شدي ��د الو�ضوح بني
كيني ��ث ر�سم ح ٍّد
ٍ
يرغب يف �شيء
احلقيق ��ة واخليال ومل يك ��ن
ُ
من اخلل ��ط بينهما  -ولو مبق ��دار ج ّد �ضئيل
مثلما تفعل التوابل يف حت�سني نكهة ّ
الطعام
ُ
نفرتق قريب ًا من مو�ضع
  ،و ك ّنا يف الع ��ادة�سكنه ونحنُ ملّا ن ّتفق على درجة املبالغة التي
خالطت ما �سمعناه من حكايات.

هوام�ش املرتجمة
* املاوم ��او  : Mao Maoحرك ��ة �س� � ّر ّية
�ض� � ّمت الأفارقة الذي ��ن رغب ��وا يف �إنهاء احلكم
الكولوني ��ا ّيل الربيطاين يف كينيا  ،وكان معظم
م ��ن تعاهدوا عل ��ى االحتاد هم قبائ ��ل الكيكويو
الت ��ي تقط � ُ�ن مناط ��ق ذات كثافة �س ��كّ انية عالية.
ب ��د�أت احلرك ��ة يف �أواخ ��ر الأربعين ��ات م ��ن
الق ��رن الع�ش ��رين و�ش ��رعت الق ��وات الربيطانية
يف �ش ��ن هجمات لقمع احلركة بعد �سل�س ��لة من
االغتي ��االت والأحداث الإرهابي ��ة الأخرى التي
قام ��ت به ��ا احلرك ��ة ع ��ام  ، 1952وق ��د ُحوك ��م
جومو كنياتا  -الذي �أ�ص ��بح رئي�س ًا لكينيا فيما
بع ��د  -بتهم ��ة قي ��ادة احلركة الثوري ��ة ونُفي يف
منطق ��ة نائية حت ��ى عام  ، 1961و�أ�س ��فر القتال
ال ��ذي توقف عام  1956عن م�ص ��رع 10,000
�ش ��خ�ص م ��ن الكيكوي ��و وما يقرب م ��ن 2,000
�إفريق ��ي �آخري ��ن مع � 95أوروبي ًا و � 29آ�س ��يوي ًا
من امل�ؤيدين للحكومة الكولونيال ّية
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" كان اسمه جيمس نغوغي
ً
ً
كنسيا لدول
مؤتمرا
 .حضر

شرقي أفريقيا ُعقد في نيروبي
ُ
لست
في آذار  1970قال فيه  :أنا
َ
رجل كنيسة ؛ بل أنني لست
ً
أحد الشيوخ
مسيحيا  .ثار عليه ُ
من الحضور َّ
أن نغوغي
وأكد َّ
مسيحي على الرغم من أدعائه ,
ٌّ
وأن أسمه – جميس -يدل على
نظر
ذلك  .لفتت تلك المالحظة َ
الكاتب وبدأ يتساءل  :لماذا
ُ
أسماءهم
األفارقة
يستعير
َ
وأسماء مدنهم وبلدانهم من
َ
أعلن
األوربيين  .في ذلك الحين
َ
تغيير أسمه األوربي والعودة
َ
إلى االسم األفريقي -نغوغي
وأثيونغو .

" حبة قمح " ..التعبير االفريقي للرفض
زيد الشهيد
ومل يك ��ن التغي�ي�ر يف الواق ��ع �شكلي� � ًا  .لق ��د
فكر نغوغي وم ��ن مبادئه التي تدعو
نب ��ع من ِ
�إىل �أحي ��اء ال�ت�راث الأفريق ��ي وبع ��ث القي ��م
الأفريقية يف مواجهة القيم الأوربية الغربية
الت ��ي عملت مدة طويلة على تخريب التكوين
النف�س ��ي للإن�سان الإفريق ��ي واقتالع جذوره
من �أر�ضه " .
به ��ذه املقدمة التي ال حتت ��اج �إىل تعليق يقدم
مرتج ��م رواي ��ة " حبة قم ��ح " �سلم ��ان ح�سن
العقي ��دي م�ؤلِف ه ��ذا العمل امله ��م " نيغوغي
واثنغ ��و " لي�ش�ي�ر �إىل �أن الرواي ��ة �أفريقي ��ة
بال�صمي ��م  ،م ��ن حي ��ث ال�شخو� ��ص والأماكن
والأح ��د ُاث  ..و�إذا كان الق ��ارئ ق ��د عرف عن
امل�ؤل ��ف من ��ذ الب ��دء ف� ��إن اخلط ��اب الروائ ��ي
يتولىّ عر�ض التحرك ال�سردي بقناعة �أن هذا
القارئ ال يع ��رف �إال القليل عن طبيعة احلياة
الأفريقي ��ة الثقافية ؛ بل ق ��د يراود البع�ض �أن
ال وجود لأرث ثقايف �أفريقي بحكم ما جتاهل
الع ��امل بحكومات ��ه اال�ستعماري ��ة الهادفة �إىل
النه ��ب فقط وع ��دم ايالء االهتم ��ام للتاريخ .
تق�صد يف ر�سم ال�شعوب الأفريقية
وبحكم ما ّ
عل ��ى �أنها �شعوب م ��ا قبل التاري ��خ و�إن الذي
يفعله مب ��ا ينث عليهم من معرف ��ة حمدودة ال
تتعدّى الت�شبه به كغربي متح�ضر فينال ا�سمه
ويتدين بديانته تخلي ًا عن �صفة الإن�سانية �أو
امل�ساواة .
�إن الدخيل املتلب� ��س لبو�س الدين وال�سماحة
والتوجيه  ،واملُعلِن هتافه الإن�ساين يف جعل
الفرد الب�شري يُجبَل على حب العدل والعي�ش
بقناعة تقرب من قناعة الأنبياء ؛ هذا الدخيل

تراه ما �أن مت ��ر فرتة من فرتات الت�صديق به
حت ��ى تولد ف�ت�رة �أخرى ُي ��رى املوهوم نف�سه
�أن ��ه ُخدع  ،و�أن ت�صديقه جاء من باب البالهة
والعت ��ه  .وهذا ما فعل ��ه الأبي�ض يوم قدم �إىل
�إفريقي ��ا  ،وهذا ما و َّلد ردة الفعل لدى الأ�سود
املخدوع " ال ح ��ظ النا�س خالل فرتة ق�صرية
�أن الرج ��ل الأبي�ض ح�صل تدريجي ًا وبطريقة
خفي ��ة على املزيد من الأر�ض لتلبية احلاجات
املتزاي ��دة ملرك ��زه .لق ��د ه ��دم الك ��وخ و�أق ��ام
بنايات ثابتة  .اعرت� ��ض ال�شيوخ امللت�صقون
بالأر� ��ض نظروا �إىل ما وراء الوجه ال�ضاحك
للرجل الأبي� ��ض و�شاهدوا �ص ّف� � ًا من الغرباء
احلمر الذين ال يحملون الإجنيل  ،بل ال�سيف
�� � " .ص� .. 33أن اجن�ل�اء الغمامة التي تغلف
عي ��ون املخدَّرين بالأفكار الغيبية  ،واكت�شاف
هذا ال ��ذي و�ض ��ع ال�صدق بالآخري ��ن مو�ضع
التطبي ��ق �أن ��ه ُخدع الب ��د �أن تك ��ون ثمة ردود
�أفع ��ال جتاه َم ��ن خدعه وعندها تب ��د�أ الثورة
كردة فعل  .ولكن هل �سينحني الطامع للريح
الت ��ي �سته ��ب علي ��ه ؛ وه ��ل يرتاج ��ع ليعل ��ن
اخلط� ��أ �أو التوب ��ة ويعيد احل ��ق لن�صابه ؟ ..
�إن ال�شواهد التاريخية ترينا عك�س ذلك  .فقد
مت�س ��ك امل�ستعمر بالأر�ض وامل ��ال واالقت�صاد
املنهوب وك�أنه مل ��ك له  ".لقد مت�سكت الأفعى
بالأر�ض و�ضحكت �ساخرة من جهودهم  .بد�أ
الرج ��ل الأبي� ��ض ي�ض ��رب كل َم ��ن يت�صدّى له
بق�ضبان اخليزران التي تتقي�أ النار والدخان
 .ظل ��ت �ضحكت ��ه ال�شري ��رة ت�ت�ردد يف قلوب
النا�س � " .ص34
ومثلم ��ا تب ��د�أ �أي ��ة ث ��ورة �أو حرك ��ة مت� � ّرد �أو
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انتفا�ض ��ة م�سلح ��ة بالهج ��وم عل ��ى قلع ��ة �أو
ثكن ��ة �أو موق ��ع ع�سك ��ري َ
مت الهج ��وم على "
ماه ��ي " وه ��ي حامي ��ة يتواج ��د فيه ��ا �أف ��راد
ال�شرط ��ة امل�سلح�ي�ن و " فيه ��ا �سج ��ن م�ؤق ��ت
للرج ��ال والن�س ��اء الذي ��ن ير�سل ��ون �إىل
مع�سك ��رات االعتق ��ال  .وب�سب ��ب موقعه ��ا
املرك ��زي كان ��ت ( ماه ��ي ) تغ ��ذي بالأ�سلح ��ة
والعتاد مواق ��ع ال�شرطة واجلي� ��ش املنت�شرة
يف ال ��وادي حلماي ��ة امل�ستوطن�ي�ن يف كيني ��ا
ورف ��ع معنوياتهم �� � " .ص  . 39وبالقرب من
( ماه ��ي ) ثم ��ة قري ��ة " ثاباي " حي ��ث ترتكز
حرك ��ة ال�شخو�ص كمكان تنطل ��ق منه �سردية
الرواي ��ة  .ويكون هن ��اك " موغو " املنا�ضل ،
رفيق " كيهيكا " ؛ ومعهما " جيكونيو " زوج
" مومبي " الفاتنة التي �أحبها الكثريون ومل
يظفر بها غريه ؟
يف عمل ��ه الروائ ��ي خلق نيغوغي م ��ن قرية (
ثاباي ) عامل ًا م�صغر ًا لعموم كينيا م�صور ًا لها
على �أنها كومونة اجتماعية دارت يف خ�ضمها
التفاعالت ال�سيا�سية وت�شابكت م�شاعر النا�س
وانتهت بحم ��ل بع�ضهم فكرة �أن اال�ستقالل ال
ي�أت ��ي نيل ��ه �إال بالن�ض ��ال فيم ��ا �آث ��ر البع� ��ض
احلياد والعي�ش مبن�أى عن خطورة الأحداث
 .وبع�ض �آخر وجد يف القادم امل�ستعمر مالذ ًا
وق ��وة يجني من خالل التعاون معها ما يبغي
حتقيق ��ه ب�أي�س ��ر �سبي ��ل و�أ�س ��رع وق ��ت  .كما
�أعطى ل�شرائح كبرية تعي�ش احلياة الب�سيطة
املهم�ش ��ة �صف ��ة الالمعرف ��ة �أو ال�ل�ا اهتمام ملا
ي ��دور فل ��م مين ��ح حلرك ��ة املجتم ��ع الوا�سعة
�صف ��ة امل�شارك ��ة يف �سردية اخلط ��اب ؛ ولعله

اكتف ��ى بعامل " ثاباي " كمقتط ��ع حياتي يفي
الغر� ��ض الذي م ��ن �أجله كتب ه ��ذا اخلطاب .
يف ثاباي نرث الروائي �شخو�صه ليجعل منهم
نقو�ش ًا ديباجية تت ��وزع يف �إدائها لأدوارها ،
وتعبريها عن م�شاعرها  .اخذت مومبي حيز ًا
من تنام ��ي االحداث فهي �أخت كيهيكا وحمط
�أنظ ��ار واهتمام موغ ��و وجيكونيو وجرانكا
 ..وق ��د فاز جيوكونو يف ال ��زواج منها بينما
ا�ستطاع جرانكا �أن يغت�صبها يف فرتة وجود
جيوكوني ��و يف ال�سج ��ن متهم� � ًا بانتمائ ��ه
جلماع ��ة " املام ��او " املناه�ض ��ة للم�ستعم ��ر .
وجران ��كا هو الوجه الكال ��ح للرجل الإفريقي
الذي ف�ضل بفع ��ل توجهاته امل�صلحية الذاتية
�إىل التع ��اون مع امل�ستعم ��ر لكي يك�سب �شارة
خمتار القرية وم ��ن خاللها يحقق م�آربه التي
كانت واحدة منه ��ا اال�ستحواذ على مومبي .
وقد حتقق له ذلك .

و�إح�سا�سه ب�أنه و�أهله و�أبناء وطنه يعي�شون
اال�ضطهاد والعبودية على اثر ما كان ي�سمعه
م ��ن نقا�ش ��ات وح ��وارات وحما�ض ��رات .
ويدخ ��ل يف مدار طرح الأ�سئل ��ة  ،ثم املداخلة
واملقارب ��ات  " .بدا اهتم ��ام كيهيكا بال�سيا�سة
عندم ��ا كان �صبي ًا يجل�س عن ��د قدمي واروي
وي�ستمع �إىل ق�ص�ص عن اغت�صاب الأر�ض من
ال�شعب الأ�سود  .كان ذلك قبل احلرب العاملية
الثاني ��ة � ،أي قبل �أن ي ��زج الأفارقة يف القتال
حرب
�إىل جان ��ب الربيطاني�ي�ن �ض ��د هتلر يف ٍ
ال تعنيه ��م �� � .ص . 141ومن ��ا ه ��ذا االهتم ��ام
حتى �أف�ضى �إىل اعتقاد وجزم �أن امل�ستعمر ال
يخرج �إال بالق ��وة ف�صار اليد ال�ضاربة حلركة
املاوماو الداعية �إىل اال�ستقالل  .و�صار يقود
حركة الكفاح امل�سلح يف منطقة ثاباي ويطيح
بهيب ��ة امل�ستعمر م ��ن خالل اغتيال ��ه لروب�سن
وان�سالله دون �أن يكت�شفه �أحد .

الثورة  ..الرمز
يدخلنا �صانع اخلطاب �إىل �شخ�صية " كيهيكا
" الرم ��ز يف الن�ض ��ال والت�ضحي ��ة  ،فيعرفنا
عل ��ى �أفكاره وهو ب�ي�ن �أبناء قريت ��ه  .ير�سمه
حام�ل ً�ا ه ّم الإن�سان الأفريقي املت�شبث ب�أر�ضه
وهو يرى الرجل الأبي� ��ض يق�ضمها تدريجي ًا
ممّا ت�ستدعي ال�ضرورة التاريخية مناه�ضته
وط ��رده ب ��كل ال�سب ��ل والو�سائ ��ل املتاح ��ة
رغ ��م ب�ساطته ��ا وبدائيته ��ا  .وي ��رى كيهي ��كا
�إىل " غان ��دي " كنم ��وذج للمواط ��ن الهن ��دي
وكي ��ف كافح حت ��ى ا�ستعاد ا�ستق�ل�ال بالده .
ويعرفنا على زمن اهتمام كيهيكا بال�سيا�سة ،

ثيمة اخلطاب  ..كوميديا الأمل
 ..مرارة ال�سخرية
ترتك ��ز ثيمة اخلط ��اب الروائي ل� �ـ( حبة قمح
) عل ��ى تكري� ��س �أن حالة كثري م ��ن اخليانات
ت�أتي من املقربني فتطيح بهيبة الفعل املربمج
 .وكان احل ��دث الأمث ��ل يف ه ��ذا اخلطاب هو
الطل ��ب " م ��ن موغ ��و " يف منا�سب ��ة لتك ��رمي
الأبط ��ال ي ��وم ا�ستق�ل�ال كيني ��ا الوط ��ن الذي
ق ��ارع امل�ستعمر بكل ق ��واه و�إن كانت �ضعيفة
 .و" موغ ��و " هو رفيق " كيهيكا " يف ن�ضاله
وحامي ظه ��ره يف الغابات ؛ وهو املدافع عن
مبادئ ��ه بعدم ��ا اع ��دم " كيهي ��كا " و�أدخل هو

ال�سج ��ن  ...ي�أت ��ي الطل ��ب من موغ ��و �أن يعد
خطاب� � ًا يف يوم اال�ستقالل وفا ًء للرجل الثائر
 ،واكرام ًا له كمنا�ضل حي ال �أحد غريه ميتلك
ذكريات ن�ضال رمز كينيا " كيهيكا" ال�شجاع.
يقتن�ص نغوغي واثينغو يف خطابه ال�سردي
ه ��ذا فك ��رة الذين يُنظ ��ر لهم على �أنه ��م �أبطال
ويُعتم ��د عليهم يف امللم ��ات ؛ وهم ال�صفحات
البي� ��ض يف كرا� ��س العزائم والن�ض ��ال  ،ف�إذا
به� ��ؤالء ويف الوج ��ه الآخ ��ر م ��ن ن�ضاله ��م
املفرت� ��ض ميار�س ��ون اخليان ��ة ويطيح ��ون
باالنقي ��اء الذي ��ن حمل ��وا �آم ��ال ال�شع ��ب على
�أكتافه ��م وو�ضع ��وا م�ستقبل الأم ��ة يف فوهة
بندقي ��ة الثورة ك ��ي متار�س الكف ��اح من �أجل
اال�ستق�ل�ال  .وموغ ��و هن ��ا املتوجه ��ة �أنظ ��ار
الإع�ل�ام ل ��ه وال�شع ��ب والذاك ��رة اجلمعي ��ة
�إىل �شخ�ص ��ه ال�صل ��ب  ،وقوام ��ه الرم ��ز ،
وذاكرته خزينة �سن ��وات الكفاح بارها�صاتها
وجي�شانه ��ا ؛ بب�أ�سه ��ا وانكفاءاته ��ا  .ه ��ذا
املوغو �سي�ضعه الروائي حتت �أ�ضواء ك�شف
احلقيقة التي تقر ب�أنه هو الذي خان كيهيكا ،
وو�ش ��ى به  .وهو الذي د َّل على مكان اختفائه
 ،و�س ��اق الأع ��داء للنيل منه ؛ متام� � ًا كما فعل
" يهوذا " اال�سخريوطي بال�سيد امل�سيح يوم
و�ش ��ى به وقاده �إىل ال�صل ��ب ؛ متام ًا كما فعل
" بروت� ��س " م ��ع " يوليو� ��س �سيزار " يوم
و�ضع يده مع �أي ��دي الغادرين وغرز خنجره
يف ظه ��ر القي�ص ��ر بينم ��ا كان الأخ�ي�ر يولي ��ه
الثقة وي�ضعه يف م�صايف الأقران  ،ومل ي�ضع
يف خاط ��ره قطع� � ًا �أن يرتا�ص ��ف م ��ع الأعداء
ليمار� ��س فع ��ل اخلطيئة الك�ب�رى  ...و�صانع
اخلط ��اب الروائ ��ي يجن ��د ويح�ش ��د املفردات
الت ��ي تبجّ ل موغ ��و  ،ويعر�ض ال�ص ��ور التي
تظهره املنا�ضل املتوا�ضع يف عيون الآخرين
 ..يقول " جيكوني ��و " الذي جاء ليقدم رجاء
م�شارك ��ة موغو يف عيد اال�ستقالل ك�شخ�صي ٍة
يُعت ��د بها هو ال ��ذي يعجب مبوغ ��و ك�إعجابه
ب�شجاع ��ة كيهي ��كا  " : " :ال �أري ��د �أن ادخل يف
التفا�صي ��ل  ،ولكننا جميع ًا نعرف الدور الذي
�أديت ��ه يف احلرك ��ة  .ان ا�سمك وا�س ��م كيهيكا
�سريتبطان �إىل الأبد  .وكما قال اجلرنال �أنك
كنت حتم ��ي كيهيكا دون خوف من خطر على
حيات ��ك  .لق ��د عملت من �أج ��ل ثاباي هنا ويف
املعتقل ما عمله كيهيكا يف الغابة  .لذلك فكرنا
يف �أنك يف هذا اليوم العظيم ال بد �أن تت�صدر
عملية تقدمي وتقود االحتفاالت لتكرمي �أولئك
الذي ��ن مات ��وا م ��ن �أج ��ل نعي� ��ش �� � ".ص. 53
وجيكونيو من ال�شخ�صيات املهمة يف حركية
ال�س ��رد وتنامي الأحداث  .فهو املت�أثر مبوغو
وكيهي ��كا واحلركة الكفاحية الت ��ي يخو�ضها
م ��ع �أبن ��اء جلدت ��ه يف مواجه ��ة امل�ستعم ��ر
فيعطي ��ه الروائ ��ي �صف ��ة العام ��ل " النجار "
كرمز للطاقة التقنية التي ت�ؤ�س�س �أحد اعمدة
الكفاح وحم ّفز ر�صيدي قوي يف جناح عملية
الن�ض ��ال الت ��ي تتطل ��ب ال�ساعد الق ��وي الذي
يعا�ضد الفكر املطروح باجتاه حتقيق الن�صر
 .وت�أخذ �شخ�صي ��ة جيكونيو م�ساحة وا�سعة
يف م�سار الأحداث رغم حمدودية فكره قيا�س ًا
بالأيدلوجي ��ة الن�ضالية التي ينبغي �أن تكون
عالية امل�ستوى � .أي �أن ��ه مل يكن كادر ًا عمالي ًا
ت�ؤ�س�س علي ��ه حركة الكفاح قطب� � ًا من �أقطاب
نهجها الن�ض ��ايل  .فهو يعي�ش يف جو فالحي
ريف ��ي ال وجود للآل ��ة ال�ضخمة  ،وال ما ي�شري
�إىل انت�صاب م�صنع كبري .
�آث ��ر نيغوغي ك�ش ��ف الكثري م ��ن احلقائق يف
عمل ��ه الروائ ��ي ه ��ذا � .أراد �أن يلق ��ي ال�ضوء
عل ��ى جانب معت ��م �أو جمه ��ول لكثريين ممن
خانوا الق�ضايا امل�صريي ��ة و�أطاحوا برفاقهم
يف ال�س ��ر  ،لكنه ��م تب ��وءوا املراك ��ز العلي ��ا
كمنا�ضلني حُ َّق له ��م �أن يطلق عليهم الآخرون
م�صطل ��ح " �أبطا ًال "  ،مثلما �ش ��د َّد على �إظهار
�أنانية اخلائن الذي ال يرى يف املدى املنظور
غري م�صلحته الذاتية واملنفعة التي �سيجنيها
من ارت ��كاب خيانته  .فلقد �أظه ��ر لنا املخا�ض
النف�س ��ي ال ��ذي ك�شف ��ت �ساعاته مبل ��غ احلقد

الذي يكنه " موغو " لـ " كيهيكا " رغم �أنه ابن
قريته ورفيق �صب ��اه  .لكن املحك الذي ك�شف
دواخ ��ل موغ ��و ونوازع ��ه الذاتي ��ة ه ��و طلب
كيهي ��كا منه �أن ينظ ��م �إىل جماميع " املاو ماو
" املناه�ض�ي�ن للم�ستعمر ؛ ووجد موغو هذا
الأم ��ر مقلق ًا ومثري ًا للفزع ما جعله يندفع �إىل
مركز ال�شرطة ليقاب ��ل " تومب�سون " ويعلمه
بحادث ��ة االغتيال الت ��ي كانت م�سجل ��ة با�سم
جمه ��ول ويديل با�س ��م كيهي ��كا كفاعل للحدث
ي ��وم نف ��ذ كيهيكا عملي ��ة اغتي ��ال " روب�سن "
ال ��ذي ا�سته�ت�ر بحق ��وق الآخري ��ن وا�ضطهد
عنف وا�ستهان ٍة �أبناء الأر�ض الأ�صليني ،
بكل ٍ
و�أ�صح ��اب احلق الذي ال غبار عليه  .ويعطي
موغ ��و تفا�صيل االغتي ��ال وكيف التج� ��أ �إليه
كيهي ��كا ليتخف ��ى يف كوخ ��ه حل�ي�ن ابتع ��اد
الرجال الذين كانوا يجوبون الأحرا�ش بحث ًا
عنه  .كانت الهواج�س تقلق موغو فتدفعه �إىل
جتمي ��ع كل ما ي ��راه �سيئ ًا يف كيهي ��كا ليكون
مربر ًا له يف الو�شاية به � ".إن مل �أخدم كيهيكا
�سيقتلني .لقد قتل ��وا الق�س جاك�سون واملعلم
موني ��و � .إذا عمل ��ت مع ��ه فاحلكوم ��ة �ستلقي
علي  .ان ذراع الرجل الأبي�ض طويلة
القب�ض َّ
و�س ��وف ي�شنقونن ��ي  .ي ��ا �إله ��ي ! ال �أريد �أن
�أم ��وت � .أنا ل�ستُ م�ستعد ًا للموت � " .ص304
 .ه ��ذا التخاذل ؛ وه ��ذه النزع ��ة الأنانية هما
مم ��ن يرون يف
دائم ��ا م ��ا ي�س ��اوران اجلبناء ّ
حياته ��م قيم ��ة �أعلى م ��ن الق�ضي ��ة و�أثمن من
الوط ��ن  .وتراهم ير�سم ��ون مقارن ًة مع حياة
وحظوة الآخري ��ن فيربرون لأنف�سهم ارتكاب
ما ينوون من فع ��ل ؛ وعندها ينتابهم احل�سد
ويعلو م ُّد الغرية فينتف�ضون اندفاع ًا لالنتقام
 ".ق ��رر موغو �أنها الغرية حني مل يجد جواب ًا
ع ��ن �س�ؤاله  .ق ��اده التفك�ي�ر �إىل كرهه القدمي
لكيهي ��كا  .ق ��وي ال ُك ��ر ُه �ألآن حت ��ى غا�ص به .
كيهيكا ال ��ذي ميتلك �أب ًا و�أم� � ًا واخت ًا ا�ستطاع
�أن يلع ��ب باملوت � .إن له نا�س� � ًا يحزنون عليه
وي�سم ��ي �آخ ��رون �أطفاله ��م با�سمه ك ��ي ببقى
ا�س ��م كيهيكا يرتدد على �شفاهه ��م  .ان كيهيكا
ميل ��ك كل �شيء وموغو ال ميل ��ك �أي �شيء " .
�ص304
اال�ستقالل  ..خ�سارة من وقفوا
مناه�ضني
يف املقاب ��ل  ..يف ال�ضف ��ة الثاني ��ة م ��ن
تاري ��خ الوط ��ن وحركي ��ة ن�شاط ��ه ال�سيا�سي
واالجتماع ��ي ث َّم ��ة َمن خ�س ��روا �شيئ� � ًا ثمين ًا
ج ��راء اال�ستق�ل�ال � .أولئ ��ك ه ��م امل�ستعمرون
الذي ��ن قدموا حتت راية احلكومة امل�ستعمِ رة
ف�ضم ��وا الأرا�ض ��ي ذات الفائ ��دة الق�ص ��وى

 ،وا�ستح�صل ��وا ممتل ��كات ال تق ��در بثم ��ن
و�أم�سك ��وا بامتي ��ازات خرافي ��ة فعا�ش ��وا
الأ�سياد املتنفذين مم�سك�ي�ن بع�صا االقت�صاد
يتحكم ��ون ب ��ه مت ��ى �ش ��اءوا و�أ ّن ��ى �أرادوا
خدم� � ًة لذواته ��م  ،وحتقيق� � ًا لأطماعه ��م  .ثمة
" تومب�س ��ون "  ،الأبي� ��ض الذي وجد نف�سه
بعد اال�ستق�ل�ال يفقد االمتي ��ازات واحد ًا تلو
الآخ ��ر فيعي� ��ش عل ��ى ح�س ��رة الفق ��د  ،وحني
يذهب بالذاك ��رة �إىل عوامل اخلم�سينيات من
الق ��رن الع�شرين �أعوام ال�سيط ��رة والت�سلط
اجلربوتي يبك ��ي وهو يرى �أن كل ذلك �ضاع
وغ ��دا م ��ن عِ ��داد املا�ضي امل� ��ؤمل الذبي ��ح " .
�أح�س بوخ ��زةٍ من احلزن حني ت�صور الدوق
جال�س� � ًا ينظ ��ر �إىل العلم ين ��زل ويرتفع ثاني ًة
عل ��ى ه ��ذه الأ�صقاع مرة �أخ ��رى  .وقد تعمق
ذلك الإح�سا� ��س باحلزن عندما ع ��اد بذاكرته
�إىل عام  1952حني قامت امللكة بزيارة كينيا
 .ن�س ��ي بره� � ًة اجلري ��دة وعا� ��ش م ��ر ًة ثانية
اللحظ ��ة الت ��ي �صافحته فيه ��ا امل ��ر�أة ال�شابة
�� � " .ص . 75فيم ��ا كان " توما� ��س روب�سن "
ال�صورة االخرى املثلى التي ر�سمها الروائي
للغ ��ازي وه ��و ميار�س �ساديت ��ه ؛ فال جفن له
ي ��رف على ق�سوة يرتكبها  ،وال قلب يلني على
خملوق يتوي ��ل �إليه الرحمة  " :كان يُعرف بـ
" توم املرعب
وثم ��ة َم ��ن يتعاط ��ف معه ��م الكان ��ب ان�ساني ًا
" اولئ ��ك الذي ��ن مل يتورط ��وا يف ال�سيا�سة
اال�ستعماري ��ة وج ��اءوا �إىل كينيا للعمل فقط
مثل ال�سيد روجرز والدكتورة ليند " .
الهند�سة الروائية  ..التكنيك
اتب ��ع الروائ ��ي تكنيك ًا يخلو م ��ن االن�سيابية
يف الت�سل�سل احلدثي والزماين  .ففي الوقت
الذي ي�أخ ��ذ ال�سرد طريق ��ه يف ق�ص حدث �أو
ت�سلي ��ط �ضوء على موقف ينتق ��ل وب�أ�سلوب
منعط ��ف �إىل حدث �آخ ��ر ي�شغل حي ��ز ًا كبري ًا
م ��ن م�ساحة ال�س ��رد  ،ثم يع ��ود مرتاجع ًا �إىل
احل ��دث الأول فيت ّم ��ه ؛ مم ��ا ي�ت�رك انطباع� � ًا
ل ��دى املتلق ��ي �أن �صانع اخلط ��اب �إمنا �أغواه
يف ج� � ّره �إىل موق ��ف مل يخط ��ر عل ��ى بال ��ه .
ه ��ذا االنتق ��ال ال�س ��ردي يف الأح ��داث يتكرر
مرار ًا  ،وي�سري على �إيقاع هادئ ال توجد فيه
انعطافة خارقة �أو انتق ��ال �صادم  .والرواية
ب�سعته ��ا اخلطابية تتيح ملث ��ل هكذا انتقاالت
على عك�س الق�ص ��ة الق�صرية التي هي جن�س
�س ��ردي �أي�ض� � ًا حيث يكون فيه ��ا االنتقال �إىل
ح ��دث �آخ ��ر بطريق ��ة �صادم ��ة  ،وتقطيع حاد
بحي ��ث ميك ��ن ا�ست�شف ��اف التحول م ��ن �أول
عبارة او ا�ستهالل كمدخل .
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نغوجي واثيونغو  ..نوبل في القلب
علي حسين

ن

غوجي واثيونغو

نغ
وجي واثيونغو

النهر الفا صل

النهرالفاصل
ترجمة:

عبد اهلل صخي

رواية

قال ��ت الأكادميي ��ة ال�سويدي ��ة انه ��ا �س ُتمن ��ح جائزة القارئ ليتعرف على الواقع القا�سي حلياة القرية
نوب ��ل ل�ل��آداب مرتني ه ��ذا الع ��ام بعدم ��ا مت ت�أجيل من خ�ل�ال التغي�ي�رات التي جاءت م ��ع نهاية احلكم
من ��ح اجلائ ��زة يف ع ��ام  2018على خلفي ��ة ف�ضيحة اال�ستعم ��اري الربيط ��اين لكيني ��ا  ،كان يام ��ل ان
حتر� ��ش جن�س ��ي �أدت �إىل ا�ستقالة عدد م ��ن �أع�ضاء يتح ��ول اال�ستق�ل�ال اىل حياة جدي ��دة " :لقد �أ�صبح
جم ��يء اال�ستق�ل�ال وع� �دًا بحي ��اة �أف�ض ��ل م ��ن �أجل
الأكادميية.
وما ان اعل ��ن اخلرب حتى اخ ��ذت ال�صحافة العاملية اجلمي ��ع  ،لي� ��س فقط ع ��دد قليل من النا� ��س  ،ولكن
تتكه ��ن با�س ��م الفائزي ��ن باجلائ ��زة  ،وق ��د توقع ��ت بالن�سب ��ة للجميع  ،لكن بع ��د اال�ستقالل  ،بد�أت �أرى
�صحيف ��ة الغارديان الربيطانية ان اجلائزة �ستذهب �أن هن ��اك نوعً ا من االختالف ب�ي�ن التوقع والواقع.
ام ��ا اىل الياب ��اين هاروك ��ى موراكام ��ى او الكاتب ��ة وحاولت �أن �أو�ضح ذلك يف ق�ص�صي الق�صرية".
الكندي ��ة ال�شه�ي�رة مارغري ��ت �أتوود وه ��ي واحدة يف ق�ص ��ة "دقيق ��ة م ��ن املج ��د"  ،الت ��ي تعط ��ي هذه
م ��ن ابرز اال�ص ��وات االدبية يف ال�سن ��وات االخرية املجموعة ا�سمها  ،يروي نغوجي امر�أة �شابة تغادر
وق ��د ترجمت الكث�ي�ر من اعماله ��ا اىل اللغة العربية قريته ��ا لت�صبح ن � اً
�ادل يف واحدة م ��ن قاعات البرية
 ،ويبق ��ى ع�شاق ميالن كوندي ��را ينتظرون ان يتوج العدي ��دة التي ن�ش� ��أت يف كينيا ما بع ��د اال�ستعمار.
كاتبهم املف�ض ��ل باجلائزة  ،حيث يعده البع�ض اكرب الأم ��ور ال ت�س�ي�ر عل ��ى ما ي ��رام بالن�سبة له ��ا  ،ويف
الكت ��اب االحي ��اء منزل ��ة  ،وا�ضاف ��ت الغارديان اىل وق ��ت م ��ن الأوقات تتطل ��ع �إىل الع ��ودة �إىل املنزل ،
لكنه ��ا ال ت�ستطي ��ع ذل ��ك .يطرح نغوج ��ي مو�ضوعة
القائم ��ة الكينى نغوجى واثيونغو �صاحب امللحمة
نغوج
ــي واثيونغــو (جيمـ
ـس نغوجـ
ـي) كاتــب كينـ
اعماله كانت
معظم
جندها
التي
أر�ض
ل
با
ات�صال
الروائي ��ة تويج ��ات الدم التي ترجمه ��ا اىل العربية
باإلقليــم ا
ـي .ولــد
ألوس
يفعـ
ــط،
ـام
قـ
8
ـرب
ن
192
ف
ـ
ـي
ايروب
ـ
«مي
ـي.
ـ
ـرو »
البعثــة
فــي السادســة م
ــن عمــره دخــل إح
الفت التبش ـيرية .ثــم مدرســة
ــدى مــدارس
«غيكويــو »
ــرة
باالنكليزية
البداية
يف
كتبها
جنوجي
روايات
ال�شاع ��ر �سعدي يو�سف ورواية النهر الفا�صل التي
التيحيــث اسـ
ـتمر حتـ
ـى عـ
الواقعــة بيــن 1948
–
0
195
إذ
ـام  ، 1955مــا عــدا
توقف
ـ
نشــوب
ـت الدراســة فــي
ث ًــورة «الماومــاو »
كينيــا إثــر
تنتقد ضــد االســتعمار الب
اال�ستعمار
كينياجميــعماأنحــاءبعد
االو�ضاعريطانيف
ما
ا
غالب
ترجمه ��ا اىل العربية عبد الله �صخي وكتاب ت�صفية
فــي
ــي.
عــام
5
 195التحــق بمدرســة
جامعــة م
«اليانــس» العليــا .و
اكيريــري فــي «كمبـ
فــي عــام  1959انت
قــل
ـاال » عاصمــة
أوغنـ
إلــىلأم حتى
ا
بلغته
كتب
ان
إنه
�
يقول
لكنه
وحكامها.
ا�ستعم ��ار العقل نغوجى الذي يبلغ من العمر اليوم
جريــدة
ـدا .وبع
ماــد ت
يومي
ـ
ـة
خرج
تص
ـ
ـ
ـه
ع
ـدر
ـ
ف
ـ
ـام
ـي
4
ن
ايروبــي.
 196عمــل فــي
بعــد ذلــك ســافر إلـ
جامعــة «ليـدز» .فــي عـ
ـى بريطانيــا إلكمــال
دراسـ
ـام  1967عــاد إل
واعتقاـ
ـته فــي
ـى
ثــم
أوىل الت ��ي
ل
ا
�ة
�
ي
امل�سرح
�ه
�
ل
�ده
�
ي
تهد
مت
واح ��د وثمان�ي�ن عام ��ا  ،ا�ص ��در قبل م ��دة جمموعة
وطنــه ليعم
رئيسـ ًا لقسـ
":ــل محاضــر ً
ـم
ا
ا
ف
ـ
ـي
ألدب
ف
ـ
ـي
جامع
ال
ـ
ـة
ن
ايروبــي.
جامعــة ذاتهــا.
وهــا نحــن نقــدّ م رو
ايتــه� الرا
�يبعــةا «ال
ب�سببيهــاه �مس�اــعاهيف �سجن
و�ضع ��ت
أم
ل
ت
بلغ
�ا
�
ه
كتبت
ق�ص�صية ق�صرية  ،وه ��و يقول ان الق�صة الق�صرية
فــي
نهــر،الفاصـ
معالجــة قضايــا شـ
ـعبه،
ـل» .حيــث يواصــل ف
و
موقف
ـ
ـه
م
ـ
ـن
الت ـراث
ــي واألخالقــي ،وم
عركتــه ضــد
ا�ستعمارية
حكومة
الدينمار.قبل
من
ت�ستهوي ��ه ج ��دا  ،ف ��اول اعمال ��ة االدبي ��ة جمموع ��ة
�شديد احلرا�سة  ،لي�ساالســتع
فــي هــذه الروايــة
يحــرص
واثيونغــو
وطنية "،.
انها
تدعي
أفريقية
ق�ص�صي ��ة بعن ��وان "دقائق املجد"  ،الت ��ي قال عنها
 ،بل من قبل حكومة � ع
لــى
أن
يعــ
رض
لنــا صــورة واقعيــة
للصــراع فــي معانيــه
المتعــدِّ دة .لذلــك
نغوجي روايته
�ب
�
ت
ك
،
يف
وجوده
�اء
�
ن
أث
�
انها نوع من "ال�سرية الذاتية الأدبية".
يلجــأ إلـ
ال�سجنـى
اس
ـ
ـت
عارة
الكثي
ـ
ـر
م
ــن الرمــوز
التاريخيــة ،اإلفري
كتبقيــة والمســي
الروايةحية،على ورق
،
املحلية
بلغته
أوىل
ل
ا
يف
أوغندا
�
يف
عندم ��ا كان نغوج ��ي طال ًب ��ا جامع ًي ��ا
ويو ّظفهــا
وقدفــي نس
ــيج
ف
ن
ّــي
حــي.
ّ
ليــس بطــ ً
«واياكــي» بطــل
ال أســطوري ًا
الروا
كمــا
يبـ
ـدو،
بــل
يــة ،الشــاب،
ادخال الورق
�ه
�
ي
عل
ممنوع
كان
�ث
�
ي
ح
�ت
�
ي
التوال
بالكاتب
املعجبني
�أوائ ��ل ال�ستينيات  ،كان م ��ن كبار
هــو
ب
ٌ
ال
ـ
طــل
ـذي
يتع
ـ
واقع
ـر
ــي ،نشــأ
ّ ض للغــزو واالنته
فــي ريــف غيكويــو
ا
ــاك .إنــه ســليل ش ـ
خصيات ذات شــأن
إلنســاني إلحــدى القب
ائــل الكين
ـم فــي ا
ورقمهـ ّ
اىليــة .شــ
لــكـخ�ت الذي
التواللتاريـي �
":
�ن
�
ج
�ام
ل
�
ق
واال
�ة
�
ي
الروا
�ب
�
ح
�صا
النيج�ي�ري ت�شين ��وا �أت�شيب ��ي
ال�سخص
ينهـ
يات
قاو
ـض
مــت
«وايا
ال
كــي
»
ظلــم واالســتبداد .لذ
بمهمــة مقاومــة الم
«بمالبــس كال
ســتوطنين البيــض الذ
يــن قد
فراشــات » .فيش
ملمــوا إ
ــرع
وايا
ينيــا�ن النوع
لــىتتجكمــاوز�
يكن
�ة
�
ب
الكتا
يف
�ه
�
م
ا�ستخد
�ت
�
ن
ك
كــي
فــي إج
ال�شه�ي�رة " اال�شي ��اء تتداع ��ى "  " :يف �أحد الأيام القبليــة
ــراء
واإل
ح
قليمي
ركــة
ـ
ـة
تج
والعن
ديــد
فتيــة،
صريــة ،وتعتمــد
االســتعمار وا
علــى الثقافــة والتعليـ
ـم كســالح فـ
هــر واال
ـييم �واجهــة
�ون  ،لذل ��ك
التلفز
يف
�ذيـودســتن�شاه ��ده
اللطيلتخل�ــف�ف اوالقل �
التق ��ىت �أت�شيب ��ي كنت �شدي ��د الفرح لدرج ��ة �أنني
والوحــدة فــي وقــت تتبعثــر فيــه الجهـ الب .حركــة تســتلزم
التعاضــد والتكاتــف
بالنزاعـ
ـات
وا
ال ّ
هــوة القا
النقس
ـ
ئمــة
ـام
ات،
بيــن
تلـ
ـك
التـ
كانت جماعتيــن
ـي تضاعـ
مــن قب
بعدـفخروجه
،
"
للغاية
�صعبة
عليه
الكتابة
مل اك ��ن اعرف م ��اذا افعل.ي�ضي ��ف جنوجي" :قلت
يلــة
ا
واح
ألســ
ــدة،
و
مــع ذلــك ي ّ
مى :التعليــم ،الوح
ظــل هــدف البطــل
ــدة ،الحريــة السياس
املنفى  ،حيث
ذهبــية.نغوج ��ي �إىل
ل ��ه لقد كتبت ق�ص ��ة ق�صرية  -هل ترغ ��ب يف النظر م ��ن ال�سجن ،
�إليها؟" قال" :نعم! هل لديك؟" وبالطبع مل يكن معي عا�ش �أو ًال يف �إنكلرتا ثم يف الواليات املتحدة.
الأم ��ر  ،ملجرد �أنني مل �أكتب كتا ًب ��ا  ،ويف تلك الليلة رغ ��م �أن ��ه مل يعي�ش يف كينيا من ��ذ �سنوات � ،إال
ع ��دت �إىل البي ��ت  ،وا�ضط ��ررت لتلفي ��ق م ��ا ي�سمى �أن ��ه ما زال يكت ��ب عنها  ،يق ��ول �إن العي�ش يف
املنف ��ى ن ��وع خمتلف م ��ن ال�سج ��ن  ":ال�سجن
بالق�صة ".
معظ ��م اعمال جنوجي الق�ص�صي ��ة والروائية ت�أخذ مث ��ل املنف ��ى الداخل ��ي والنف ��ي مث ��ل ال�سجن

اخلارج ��ي ،وكالهما ميثالن نف� ��س التحديات .كيف
تتوا�ص ��ل مع الأ�شخا�ص الذي ��ن انف�صلت عنهم؟ يف
ال�سج ��ن كتبت رواي ��ة ويف املنفى �أح ��اول �أن �أفعل
نف� ��س ال�شيء  ،ملحاول ��ة االت�صال بكينيا  ،من خالل
خميلتي  ،من خالل كتابتي ".
�أم ��ا بالن�سبة جلائزة نوبل الت ��ي ي�سميها املراوغة ،
ف� ��إن جنوجي يجدها �أكرث ت�سلية من �أي �شيء �آخر.
�إنه مهتم �أكرث مبا ي�سميه "نوبل القلب"" : ، .عندما
�أذه ��ب �إىل م ��كان  ،و�ألتقي ب�شخ� ��ص ما  ،ويخربين
�أن روايت ��ك �أو ق�صت ��ك الق�صرية �أث ��رت يف حياتي ،
هذه حلظ ��ة خا�صة للغاية عندم ��ا �أ�شعر انني كاتب
م�ؤث ��ر يف النا�س فاقول لنف�سي  ،كان الأمر ي�ستحق
ذل ��ك  ،هذا م ��ا �أ�سميه نوب ��ل القلب  ،و�أن ��ا �أقدر ذلك
ح ًق ��ا  " ،وي�ضي ��ف " :اهمية نوب ��ل القلب هو �أن كل
كاتب ميك ��ن �أن يح�صل عليها

 ،نعم؟"
ُول ��د جنوج ��ي يف ع ��ام  ، 1938وه ��و اب ��ن مزارع
م�ست�أج ��ر يف كيني ��ا الريفي ��ة الت ��ي كان ��ت حتتله ��ا
بريطاني ��ا  ،اطل ��ق نداءه امله ��م والذي ق ��ال فيه �إن
على الأفارقة �أن يكتبوا بلغاتهم الأم كجزء من حملة
التح ��رر من القي ��ود العقلي ��ة لال�ستعم ��ار.كان قرار
جنوجي باالبتعاد عن اللغة الإنكيزية قرا ًرا �شجاعً ا
بالن�سبة لكاتب ينحدر من �إفريقيا  ،وهي قارة غالب ًا
ما كان ��ت تعترب غري مهم ��ة بالن�سبة للع ��امل ولغاتها
غ�ي�ر مفهوم ��ة  .كان من املمكن �أن ي� ��ؤدي قراره هذا
�إىل اختفائ ��ه من امل�سرح االدبي العاملي  ،ولكنه بد ًال
من ذلك عزز �سمعته ككاتب من الطراز االول " :نحن
ملتزم ��ون ب�شدة بقوميتن ��ا املناه�ض ��ة لال�ستعمار ،
وه ��ذا �أمر مه ��م بالن�سبة لنا  ،ولك ��ن اجليل الأ�صغر
�سن� � ًا جت ��ده ال يح�ص ��ر �شخ�صيات ��ه بال�ضرورة يف
�إفريقي ��ا� .إنهم �سع ��داء جدًا ب�إح�ض ��ار �شخ�صيات
م ��ن �أعراق �أخرى  ،وهكذا  ...هذا �أمر جيد لأنهم
يكربون يف عامل متعدد الثقافات " .
كت ��ب نغوجي ثالثة جملدات من املذكرات  ،عائدًا
�إىل الف�ت�رات الت ��ي غطاها يف روايات ��ه .الأوىل ،
"�أحالم يف زمن احلرب" – ترجمتها اىل العربية
الروائي ��ة لطفي ��ة الدليمي ون�ش ��رت مت�سل�سلة يف
�صحيفة املدى  -تبد�أ ب�أجداده خالل م�ؤمتر برلني
يف ع ��ام  1885عندم ��ا ق�سمت البل ��دان الأوروبية
�إفريقي ��ا بينها  ،ثم حتكي ع ��ن طفولته كمزارع بال
�أر�ض� .أما اجلزء الثاين  ،فيتحدث فيه عن �سنواته
يف مدر�س ��ة داخلي ��ة تديره ��ا بريطاني ��ا بالقرب من
نريوبي وكيف مت هدم منزل عائلته و�سجن �شقيقه
يف مع�سكر اعتقال بريط ��اين  .يروي املجلد الثالث
" ،والدة حل ��م"  ،ال�سنوات الأرب ��ع التي ق�ضاها يف
جامع ��ة ماكرييري يف �أوغندا عندم ��ا اقرتبت كينيا
م ��ن اال�ستق�ل�ال وب ��د�أ جنوج ��ي يف كتاب ��ة �أعمال ��ه
الأوىل يف الأدب.
الي ��وم م ��ن ب�ي�ن جمي ��ع الكت ��اب ال ��ذي يتناف�س ��ون
عل ��ى جائزة نوب ��ل  ،ف�إن �صوت نغوج ��ي هو الأكرث
و�ضوح� � ًا  .كم ��ا كت ��ب ه ��و نف�س ��ه يف ع ��ام :2005
"الكلمات املكتوبة ميكن �أن ُتغني � ً
أي�ضا".

