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هــذا الكتــاب يســتعرض قصــة حقيقيــة هــزت المجتمــع األمريكــي، للمواطــن األســود الحر، ســولمون 
ثورب، الذي ولد ونشــأ في والية نيويورك في الشــمال األمريكي حيث كانت العبودية محظورة. 
وقــد تــم اختطافــه مــن واشــنطن فــي عــام 1841 ثــم بيعــه فــي ســوق العبيــد، وعانــى طــوال اثنــي 
عشــر عاًمــا عذابــات العبوديــة المروعــة لكــي يبقــى علــى قيــد الحيــاة، حتــى تــم إنقــاذه بشــبه معجــزة 
وعودتــه إلــى أســرته وأوالده، عــام 1853. ومــن فــوره ســّجل تجربتــه المريــرة بمســاعدة الكاتــب 
ديفيــد ويلســون فــي هــذا الكتــاب الــذي صــار مــن أكثــر الكتــب مبيًعــا. وحديًثــا أخــرج فيلًمــا ســينمائًيا 

ناجًحــا حصــد عديــًدا مــن الجوائــز، منهــا أوســكار أفضــل فيلــم للعــام 2014.

الكتــاب هــو وثيقــة واقعيــة يــروي بطلهــا فيهــا تفاصيــل الحيــاة والمعاملــة الوحشــية التــي كان 
يــرزح تحــت نيرهــا هــو والعبيــد البؤســاء، ويلقــى الكثيــرون منهــم حتفهــم تحــت ســياطها وألــوان 
ــر  ــروح اإلنســانية، والتصّب وحشــيتها المروعــة فــي الجنــوب األمريكــي،  كمــا أنــه درس فــي قــوة ال

واألمــل، وإرادة الحيــاة والحريــة.
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ــًدا  ــق منــه، فــإن أســافي مــن ناحيــة األب كانــوا عبي بالعــودة إلــى الــوراء قــدر مــا اســتطعت التوّث
لــدى عائلــة نورثــوب التــي انتقــل أحــد أبنائهــا إلــى واليــة نيويــورك مصطحًبــا معــه أبــي. وبوفــاة 
هــذا النبيــل، ربمــا قبــل نحــو خمســين عاًمــا صــار والــدي حــّرًا، بمقتضــى عتقــه حســب وصيــة الرجــل. 
وقــد قضــى والــدي حياتــه فــي الزراعــة، ولــم يســع إلــى أي مــن تلــك الوظائــف الحقيــرة التــي كانــت 
تبــدو مخصصــة ألبنــاء إفريقيــا علــى وجــه التحديــد. وباجتهــاده واقتصــاده تمّلــك مــا يكفــل لــه حــق 
ــا قســًطا مــن  ــرام.  وقــد حــرص علــى أن يوفــر لن ــه كان يحظــى باالحت ــه ونزاهت التصويــت، وبمثابرت
التعليــم يتجــاوز مــا كان يحصــل عليــه أمثالنــا، وعلــى أن تتشــرب عقولنــا حــب األخــاق واإليمــان 
بالخالــق الــذي ال يفــرق بيــن عبــاده الفقــراء واألغنيــاء. وقــد كنــت أســاعده فــي عملــه فــي المزرعــة، 
واعتــدت قضــاء ســاعات الراحــة، إمــا مــع كتبــي أو العــزف علــى الكمــان الــذي كان شــغف حياتــي، 

ومصــدر مســرة لكثيريــن ممــن عرفتهــم.

توفــي أبــي عــام 1929 تــارًكا أرملــة وابنيــن: أنــا وأخــي األكبــر جوزيــف. وقــد تزوجــت بعــد ذلــك 
ورزقــت بثاثــة أوالد، وأحببــت أســرتي حًبــا عميًقــا، كان مــدار فكــري ونــور قلبــي طــوال حياتــي، كمــا 

ــا فــي محنتــي فــي أغــال العبوديــة. كان حنينــي إليهــم مصــدر إلهامــي وعذابــي مًع
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كنــت شــاًبا مجتهــًدا، وعملــت فــي أعمــال كثيــرة وأماكــن عديــدة فــي بــاد الواليــة وفــي كنــدا 
أيضــا. عملــت فــي الزراعــة، وفــي إصــاح قنــاة شــامبلين، وفــي النقــل باألطــواف فيهــا، وفــي قطــع 
األخشــاب، وفــوق ذلــك فــي فــن العــزف علــى الكمــان، كمــا اشــتهرت زوجتــي كطاهيــة ماهــرة 
فــي فنــون الطهــي،  وعملــت فــي أكثــر مــن مطبــخ شــهير. وهكــذا لــم يكــن فــي ســجل حياتــي أي 
شــيء غيــر مألــوف.. الشــيء إال اآلمــال العاديــة والحــب والعمــل لرجــل أســود مغمــور، يحــرز تقدًمــا 

متواضًعــا فــي هــذا العالــم، حتــى دهمتــه غيــوم كثيفــة مظلمــة، لــم تخطــر يوًمــا علــى بالــه..
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فــي صبــاح أحــد األيــام مــن أواخــر شــهر مــارس عــام 1841، لــم يكــن هنــاك عمــل يشــغلني، فرحــت 
أتجــول فــي قريــة ســاراتوجا مفكــًرا فــي كيفيــة الحصــول علــى عمل، بينما ذهبــت زوجتي آن كعادتها 

إلــى عملهــا كمشــرفة علــى الطهــي فــي ســاندي هــل علــى مســافة عشــرين ميــًا.

وعنــد ناصيــة شــارع قابلــت رجليــن يبــدوان محترميــن، ويظهــر أن أحد معارفــي دلهما علّي، وعرفهما 
أننــي عــازف ماهــر علــى الكمــان، فأخبرانــي بأنهمــا علــى صلة بشــركة ســيرك، وحالًيــا يقومان بعروض 
خاصــة فــي نيويــورك ويحتاجــان لموســيقي يرافقهمــا لفتــرة قصيــرة، وعرضــا علــي مرافقتهمــا بأجــر 
مناســب. وفــوًرا قبلــت العــرض، واعتقــدت أننــي ســأرجع بعــد بضعــة أيــام، ربمــا قبــل عــودة زوجتــي 

مــن عملهــا فــي ســاندي هــل. 

فــي الطريــق توقفنــا عنــد فنــدق فــي إحــدى المــدن الصغيــرة، حيــث قدمــا عرضهمــا بمرافقــة 
موســيقاي، وفــي اليــوم التالــي واصلنــا الرحلــة إلــى نيويــورك، وفيهــا أخذنــا أمتعتنــا إلــى منــزل فــي 
الجانــب الغربــي مــن المدينــة، وأثنــاء حديثنــا شــرعا يلحــان علــي كــي أواصــل معهمــا حتــى واشــنطن، 

ووعدانــي بعمــل جيــد وأجــر مرتفــع إضافــة إلــى مزايــا مغريــة جعلتنــي أقبــل العــرض.. 

فــي الصبــاح، اقترحــا أن نحصــل علــى وثائــق الحريــة قبــل مغادرتنــا نيويــورك، ألننــا ســندخل واليــة 
تجيــز العبوديــة، فوجــدت الفكــرة حكيمــة برغــم أنهــا لــم تخطــر ببالــي قبــل اقتراحهمــا، وبالفعــل 
قضينــا معظــم اليــوم بيــن مصلحــة الجمــارك ومكتــب الموثــق ودفعنــا الرســوم المقــررة، وحصلــت 

علــى الوثائــق النهائيــة المثبتــة أنــي إنســان حــر. 

ــارة إلــى مدينــة جيرســي ثــم المركبــات، حتــى وصلنــا واشــنطن بحلــول الليــل، فــي الليلــة  ركبنــا العّب
الســابقة لجنــازة الرئيــس الجنــرال هاريســون، ونزلنــا فــي فنــدق، وبعــد العشــاء اســتدعياني حيــث 
دفعــا لــي مبلًغــا أكبــر مــن أجــري، ونصحانــي بعــدم الخــروج إلــى الشــارع فــي الليــل، ممــا زاد ثقتــي 
ــر المدافــع وقــرع  ــا حافــًا صاحبــه هدي ــا جنائزًي بهمــا. وفــي اليــوم التالــي شــهدت واشــنطن موكًب
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األجــراس، واكتســت الشــوارع باألســود الــذي يرتديــه النــاس، وشــاهدت مــع رفيقــّي الموكــب، ثــم 
تجولنــا فتــرة، وعمــد رفيقــاي إلــى دخــول الحانــات عــّدة مــرات، وتقديــم كأس لــي، وفــي الليــل 
لــم أســتطع تنــاول العشــاء وأصبــت بالغثيــان، فقادنــي الخــادم إلــى غرفتــي، فــزادت حالتــي ســوًءا، 
وأبلغــت بضــرورة الذهــاب إلــى طبيــب، واقتادونــي وأنــا شــبه مغمــى علــّي إلــى الشــارع وإلــى بيــت 
مظلــم، ثــم فقــدت الوعــي، وال أدري كــم مــن الوقــت واأليــام مــّرا علــي، ولكــن عندمــا عــاد إلــّي 

الوعــي كنــت بمفــردي فــي ظــام حالــك ومقيــدا باألغــال.. 

ــا تحسســت جيوبــي بقــدر مــا ســمحت قيــودي، فلــم أجــد شــيًئا مــن أوراق حريتــي  مذهــواًل وفزًع
أو مالــي، وســرعان مــا أدركــت أننــي اختطفــت، وشــيًئا فشــيًئا تأكــدت شــكوكي، وانقبــض صــدري 

عاجــًزا، وحنيــت رأســي فــوق يــدي المقيدتيــن وبكيــت فــي مــرارة وعــذاب.. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن الظــام المطبــق، والرطوبــة والرائحــة العفنــة، وأصــوات حركــة وأقدام فوق المكان، اســتنتجت 
أننــي فــي غرفــة تحــت األرض فــي بيــت بشــارع تجــري فيــه العربــات. وبعــد ســاعات فتــح بــاب قــوي 
فســَرى فيــض مــن الضــوء، ودخــل رجــان: أحدهمــا ضخــم الجثــة قــوي البنية مامحه خشــنة تعّبرعن 
شــدة القســوة والشــر، عرفـــت فيما بعـــد أنه تاجر رقـــيق معـــروف في واشــنطن، واآلخر كان خادًما 
لــه وســجاًنا، كمــا عرفــت أن البيــت يتألــف مــن طابقيــن، بأحــد الشــوارع العامــة بواشــنطن، واجهتــه 
توحــي بأنــه مجــرد مســكن خــاص هــادئ، فــا تخطــر ببــال أي غريــب طبيعــة اســتخداماته المقيتــة 
كحظيــرة وســجن يحتجــز فيــه العبيــد. كانــت مفارقــة غريبــة أن هــذا المنــزل يطــل مــن مكانــه علــى 
مبنــى الكابيتــول، حيــث أصــوات ممثلــى الشــعب الذيــن يتباهــون بالحريــة والمســاواة، تــكاد تختلــط 

بقعقعــة أصفــاد العبيــد البؤســاء فــي تلــك الحظيــرة..

بــدأ الرجــل الضخــم الــكام، ودار حــوار، هــو يؤكــد أننــي عبــد لــه وأنــه اشــتراني وســيبيعني، وأنــا أؤكــد 
صارًخــا أننــي حــر ولــي زوجــة وأبنــاء أحــرار. وأمــام إصــراري دخــل فــي حالــة عصبيــة هــادرة وراح يســبني 
بأقــذع الشــتائم، وأمــر خادمــه بإحضــار العصــا والســوط، وهمــا أدوات التعذيــب الوحشــي، وأمســكا 
بــي وأنــا مقيــد ووجهــي علــى األرض، وانتزعــا مابســي، وانهالــت الضربــات علــى جســدي العــاري، 
وكلمــا صرخــت ألًمــا وإصــراًرا اشــتد الضــرب، حتــى انكســرت العصــا، فأمســك بالســوط ذي الجدائــل 
المتعــددة بعقــد فــي نهاياتهــا، وانهــال بــه علــى جســدي بوحشــية، وكان أشــد إياًمــا وكأن حريًقــا 
قــد نشــب فــي لحمــي وعظمــي، حتــى بــدا أن لحمــي الممــزق ينتــزع عــن عظمــي مــع كل ضربــة، 
ولمــا تعــب توقــف صارًخــا مقســًما أنــه إمــا أن يكســر عزيمتــي أو يــدق عنقــي، وخــرج وخادمــه خلفــه 
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وأغلــق البــاب، وأطبــق علــّي الظــام. وبعــد نحــو ســاعة فتــح البــاب ودخــل الخــادم وقــدم لــي 
قطعــة صغيــرة مــن لحــم الخنزيــر وشــريحة خبــز وكــوب مــاء، وحذرنــي مصطنًعــا الســرية والــود مــن 

مغبــة ذكــر كلمــة عــن حريتــي..

ومــرت األيــام والليالــي وانــا أبكــي وأتعــذب بســبب جروحــي التــي لــم تكــن تســمح لــي بالبقــاء فــي 
أي وضــع، جالًســا أو واقًفــا أو متحــرًكا ببــطء فــي أرجــاء الغرفــة المظلمــة. وبعــد عــدة أيــام فتــح 
ــا فــي العاشــرة مــن  ــة مــن العبيــد: صبًي ــاء، حيــث قابلــت ثاث ــاب، وســمح لــي بالحركــة فــي الفن الب
عمــره يدعــى رانــدال، وشــابين أكبرهمــا تقــرب إلــي بتعاطــف، حتــى إننــي رويــت لــه قصتــي الحزينــة، 
فنصحنــي بالصمــت مــن اآلن فصاعــًدا عــن موضــوع حريتــي، وأكــد لــي بنــاء علــى تجاربــه ومعرفتــه 

بمالكنــا، أننــي لــن ألقــى إال مزيــًدا مــن التعذيــب. 

ظللــت فــي حظيــرة العبيــد نحــو أســبوعين، وفــي الليلــة األخيــرة ُضمــت إلينــا امــرأة تدعى إليــزا، تبكي 
ــر الشــقيقة، فــكان  ــدال وأختــه غي ــا أم الصبــي ران ــرة. كانت بمــرارة وهــي تجــر فــي يدهــا طفلــة صغي
لقاؤهــم مؤثــًرا وباكًيــا خشــية بيعهــم متفرقيــن. كانــت المــرأة متميــزة بمســحة مــن الجمــال وكانــت 
الطفلــة جميلــة حًقــا بمــا يوحــي أنهــا نشــأت فــي بيئــة راقيــة. فيمــا بعــد روت لــي إليــزا قصتهــا: 
كانــت َأمــة بيــن عبيــد رجــل ثــري فاســق كان يســتغلها، فخصــص لهــا منــزاًل فــي مزرعتــه عاشــت فيــه 
معــه تســع ســنوات وكانــت الطفلــة الجميلــة ابنتــه، وكان يعدهــم بعتقهــم، لكــن ظروفــه تغيــرت 
وُقّســمت أماكــه وبيعــت إليــزا وابنهــا وطفلتهــا، فســقطت مــن قمــة الســعادة إلــى أعمــق أعمــاق 

البــؤس، فــا عجــب أنهــا كانــت دائمــة العويــل والبــكاء بعبــارات تدمــي القلــب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــي منتصــف الليلــة األخيــرة لنــا فــي حظيــرة العبيــد، ُفتــح البــاب، وُأمرنــا أن نطــوي فرشــنا ـ وهــي 
أغطيــة كتلــك التــي توضــع علــى ظهــور الجيــاد ـ وُربطنــا معــا بأصفــاد األيــدي، واقتادونــا فــي هــدوء 
الظــام عبــر شــوارع واشــنطن إلــى عنبــر فــي باخــرة، أبحــرت بــدون أن نعــرف إلــى أيــن. كان كل 
تفكيــري أن أغتنــم فرصــة تســنح لــي للهــرب. وبحلــول الضحــى وصلــت الباخــرة إلــى بلــدة، حيــث ركبنــا 
عربــة أخذتنــا إلــى ريتشــموند، المدينــة الرئيســة فــي فيرجينيــا، ووضعنــا فــي حظيــرة للعبيــد بهــا فنــاء 

لفحصهــم مــن قبــل المشــترين قبــل عقــد الصفقــات.

بعــد عشــاء قطعــة مــن لحــم الخنزيــر وشــريحة خبــز، ُقّيــدت إلــى رجــل ضخــم شــاحب حزيــن، الحظــت 
فيــه الــذكاء والمعرفــة، وســرعان مــا تعاطفنــا وعرفــت أنــه مثلــي حــر ولــه زوجــة وطفــان، وأنــه جــاء 
مــع رجليــن اســتأجراه لعمــل، فجــرى لــه مــا جــرى لــي مــن اعتقــال وأســر وتعذيــب، حتــى تعلــم ضــرورة 
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الصمــت. وكان محزًنــا أنــه مــا لبــث أن مــرض وتوفــي حزيًنــا باكًيــا. 

كان فــي الحظيــرة نحــو ثاثيــن عبــًدا آخريــن كان لــكل منهــم قصــة محزنــة،  وتــم بيعهــم الواحــد 
تلــو اآلخــر، أمــا نحــن فقــد اقتادونــا إلــى ســفينة كبيــرة، وفــي أحــد المراســي ُضــم إلينــا أربعــة عبيــد، 
أحدهــم كان ثائــًرا، عرفــت أنــه حــر مثلــي ولــه أســرة ويعمــل بنــاء، ولكنــه تعــرض فــي إحــدى الليالــي 
لهجــوم وحشــي واختطــف وعــذب، ثــم أصابــه اليــأس واالكتئــاب. وممــا ال أنســاه أننــا انخرطنــا مــع 
عبــد ثالــث يعــرف الكثيــر عــن الســفينة وبحارتهــا فــي التفكيــر فــي محاولــة الهــرب باالســتياء علــى 
الســفينة، لكنــه مــرض بالجــدري ثــم توفــي، وألقيــت جثتــه فــي النهــر. كذلــك ممــا ال أنســاه أن أحــد 
البحــارة تعاطــف معــي بصــدق حتــى إننــي صارحتــه بقصتــي، فســاعدني علــى كتابــة رســالة إلــى 
أهلــي، واســتطاع فــي أحــد المراســي بســرعة واحتيــال أن يرســلها بالبريــد. وقــد عرفــت بعــد ذلــك 
أنهــا وصلــت، ولكــن خلوهــا مــن أي معلومــات مفيــدة عــن مكانــي المحتمــل جعــل الحاكــم يــرى أن 

مــن المستحســن والمصلحــة تأجيــل أي تصــرف بشــأنها.

مــن الســفينة أخذنــا إلــى حظيــرة كبيــرة فــي نيوأورليانــز، تضــم نحــو خمســين عبــًدا، ال يتوقــف ســبهم 
وركلهــم وفرقعــات الســياط فــوق أجســادهم. وكان األمــر المشــدد لــي أن أنســى حياتــي الســابقة 
واســمي، وأعطيــت اســم بــات الــذي الزمنــي طــوال ســنوات محنــة العبوديــة. وفــي اليــوم التالــي 
جــاء الزبائــن وأخــذوا يســتعرضون البضاعــة: أجســادنا وأســناننا كمــا تفحــص الجيــاد عنــد شــرائها، 
وأحيانــا كان يؤخــذ بعضنــا مــن الرجــال والنســاء إلــى منــزل فــي الحظيــرة ليفحصــوا عــراة تماًمــا. وكان 
أقســى األحــداث فــي ذلــك اليــوم هــو بيــع الصبــي رانــدال، وانتزاعــه مــن حضــن أمــه إليــزا وهــي تبكــي 

وتولــول بحرقــة، وســيدها يهددهــا بســوطه.

بعــد أيــام مرضــُت فيهــا ثــم تعافيــت، كان نصيبــي أن اشــتراني ـ ومعــي إليــزا بــدون طفلتهــا ـ رجــل 
حســن المظهــر لطيــف الســمات، وكانــت لحظــة رحيلنــا معــه بــدون الطفلــة الجميلــة مروعــة تحــرق 
القلــب. لقــد رأيــت مــن قبــل أمهــات يقـــّبلن بحــزن وبــكاء وجــوه الموتــى مــن أبنائهــن، ولكننــي لــم أر 
قــط مشــهدا بمثــل هــذا الحــزن الدفيــن والعظيــم الــذي ال حــدود لــه، عندمــا فارقــت إليــزا ابنتهــا 

انتزاًعــا وهمــا متشــبثتان تصرخــان وتبكيــان بحرقــة.

ــا، لكنهمــا لــم يغيبــا عــن  ــزا البائســة ابنهــا أو ابنتهــا ولــم تســمع عنهمــا بعــد ذلــك مطلًق ــر إلي لــم ت
خاطرهــا لحظــة واحــدة ليــًا أو نهــاًرا، بــل كانــت تتحــدث إليهمــا فــي حقــل القطــن وفــي الكــوخ وفــي 

كل مــكان. 

كان ســيدنا الجديــد اســمه وليــام فــورد، ويعيــش فــي أبرشــية فــي قلــب لويزيانــا، وصــار واعًظــا 
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ــا نبيــًا، لكــن المجتمــع المحيــط بــه أصــم  ــا. ومــن اإلنصــاف أن نقــول إنــه كان رجــًا لطيًف معمدانًي
قلبــه عــن الخطــأ الفــادح فــي نظــام العبوديــة، حتــى إنــه لــم يشــكك قــط فــي الحــق األخاقــي 

لشــخص مــا فــي أن يمتلــك شــخصا آخــر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخذنــا الســيد فــورد إلــى باخــرة فــي نهــر، ثــم غادرناهــا فــي مدينــة صغيــرة تدعــى اإلســكندرية، علــى 
بعــد مئــات األميــال مــن نيــو أورليانــز، ومنهــا بدأنــا الســير علــى األقــدام. كانــت الرحلــة إلــى مقــر إقامة 
الســيد فــورد طويلــة وشــاقة، مررنــا فيهــا بمــزارع وغابــات كثيفــة، ومســاحات مقفــرة، ومســتنقعات 
ــر، خلفــه  ــزل كبي ــى أرض مفتوحــة يتوســطها من ــا إل ــن، حتــى وصلن ــرة التماســيح والثعابي خطــرة كثي
مطبــخ خشــبي ومخــزن للــذرة وحظيــرة للدجــاج وبضعــة أكــواخ للعبيــد. كان فــي اســتقبالنا أســرة 
فــورد: زوجتــه وابنتــه، وكان هنــاك الخادمــة ســالي وطفاهــا، والفتــى الطاهــي جــون، بينمــا انتشــر 

كثيــر مــن العبيــد فــي المــكان الفســيح.

كان الســيد فــورد وزوجتــه مــن األثريــاء، وأعمــال مزرعتــه كثيــرة، وقــد عملــت بجــد طــوال الصيــف 
فــي تقطيــع جــذوع األشــجار وتكديــس األخشــاب، وكان الرجــل يبــدي رضــاه وتشــجيعه فيــزداد 
حماســنا، كمــا كان يجمــع عبيــده أيــام اآلحــاد ويقــرأ لهــم صفحــات مــن الكتــاب المقــدس ويفســرها . 
كان حريًصــا علــى أن يغــرس فــي نفوســنا مشــاعر التعاطــف بيننــا ومحبــة الخالــق، وحدتنــي معاملتــه 
الطيبــة علــى اقتراحــات لتحســين العمــل، مثــل اقتراحــي اختصــار طريــق نقــل األخشــاب بنقلهــا 
بطوافــات فــي النهــر صنعتهــا بــداًل مــن العربــات. وفــي الخريــف تركــت العمــل فــي األخشــاب إلــى 
العمــل فــي األرض المفتوحــة، واســتطعت أن أصنــع أنــوااًل لحياكــة مابــس العبيــد، وأعجبــه ذلــك 
كمــا أعجــب أســرته، وزادت معاملتهــم لــي طيبــة، فخفــف ذلــك عنــي آالم العبوديــة. لكــن تلــك 
الحــال المرضيــة لــم تــدم، فقــد تدهــورت األحــوال الماليــة لســيدي فــورد بســبب ضمانتــه ألخ لــه 
وصــدور حكــم ثقيــل بحقــه أودى بمعظــم ثروتــه، األمــر الــذي اضطــره إلــى بيــع ثمانيــة عشــر مــن 
عبيــده، كنــت واحــًدا منهــم، ونفعنــي أن ثمنــي كان أكثــر مــن الديــن، فــكان البيــع معلًقــا إلــى حــد مــا. 

ودعــت الرفــاق فــي األرض المفتوحــة، ورحلــت مــع تيبيتــس ســيدي الجديد الــذي كان على النقيض 
مــن ســيدي فــورد، فقــد كان متجهًمــا عدوانًيــا بذيًئــا مســتبًدا، مــع أننــي كنــت أكــدح بجــد فــي 

أعمــال مختلفــة لــه، مــن ســاعة الفجــر حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل، بــدون لحظــة راحــة.

كان المشــرف علــى عملــي فــي المزرعــة والمســئول عنــي مــن قبــل الســيد فــورد رجــًا لطيًفــا اســمه 
شــابين، وقــد وقــف إلــى جانبــي وأنقذنــي فــي موقــف خطيــر ال أنســاه، فــذات يــوم كلفنــي ســيدي 



8 اثنا عشر عاًما من العبودية  |

الجديــد بتثبيــت ألــواح مــن الخشــب، ونفــذت أوامــره، ولكنــه بطبيعتــه العدوانيــة لــم يعجبــه عملــي 
وراح بانفعــال يســبني ســًبا بذيًئــا، ثــم ركــض صــوب المنــزل وأحضــر ســوًطا غليــظ الجدائــل، وأمرنــي 
بخلــع مابســي ليجلدنــي. لــم أكــن قــد أخطــأت أو قصــّرت، فتحــول خوفــي وخضوعــي إلــى غضــب، 
ورفضــت خلــع مابســي، فاشــتعل انفعالــه ورفــع الســوط، وقبــل أن يهــوي بــه علــى جســدي لــم 
أملــك نفســي وبشــبه جنــون دفعتــه بقــوة فســقط علــى األرض، وانهلــت عليــه ضرًبــا بالســوط، وهو 
يصيــح ســًبا وتهديــًدا حتــى خــرج المشــرف شــابين مــن المنــزل وأقبــل مســرًعا، فرويــت لــه مــا حــدث، 
فتعاطــف معــي ووجــه اللــوم إلــي تيبيتــس الــذي قــام وامتطــى جــواده وهــو يتوعــد وابتعــد. نظــر 
إلــى شــابين وأمرنــي بــأال أبتعــد أو أفكــر فــي الهــرب ودخــل المنــزل، عندئــذ أدركــت فداحــة وشــناعة 
مــا فعلــت، وانتابنــي شــعور جــارف ومؤلــم بالنــدم، ولــم أملــك إال أن وضعــت رأســي بيــن يــدي 
وبكيــت، وعندمــا رفعــت رأســي رأيــت تيبيتــس ومعــه رجــان علــى جيادهــم قادميــن، ثــم ترجلــوا 
واقتربــوا وفــي أيديهــم الســياط وحبــل ملفــو. لــم أبــد أي مقاومــة وهــم يقيــدون كل أعضائــي 
بالحبــل، الــذي كان ينتهــي بأنشــوطة وضعاهــا حــول عنقــي، ثــم ســأل أحــد الرجليــن: أيــن ســنعلق 
ــرة، خــرج المشــرف شــابين يحمــل  ــوا يجروننــي إلــى إحــدى األشــجار الكبي هــذا الزنجــي؟ وبينمــا كان
مسدســين فــي يديــه، وبلهجــة حاســمة قــال: أيهــا الســادة، اســمعوا مــا أقــول، مــن ســيحاول تحريــك 
ــة، فلــم أعــرف قــط  ــه ال يســتحق هــذه المعامل ــه. إن هــذا العبــد قيــد أنملــة فســيموت فــي مكان
فتــى أكثــر إخاًصــا منــه، وأنــا المشــرف علــى هــذه المزرعــة، وأنــا الســيد هنــا ممثــا لويليــام فــورد 
ومــن واجبــي حمايــة مصالحــه. وفــي ختــام كامــه الحاســم لــوح بالمسدســين قائــًا: اذهبــوا مــن 
هنــا فــي التــو واللحظــة. وفعــا وبجبــن ظاهــر امتطــوا جيادهــم واختفــوا. تركنــي شــابين مقيــًدا 
وكان منــذ بدايــة االعتــداء قــد أرســل فتــى الســتدعاء الســيد فــورد الــذي جــاء مســرًعا وحيــن رآنــي 

قــال: مســكين بــات، أنــت فــي حالــة مزريــة.

مــن تلــك اللحظــة، صــار معروًفــا تربــص الســيد تيبيتــس وتحينــه فرصــة للغــدر واالعتــداء علــي أو 
قتلــي، فصــرت حــذًرا خائًفــا ليــل نهــار، حتــى اختلــق فرصــة وراح يســبني منفعــًا ثــم أمســك بفــأس 
صغيــرة واندفــع نحــوي وهــو يقســم بــأن يكســر رأســي. كانــت تلــك لحظــة حيــاة أو مــوت، فألهمــت 
بمواجهتــه بركلــة عنيفــة مفاجئــة أوقعتــه، وانتزعــت الفــأس مــن يــده ورميتهــا بعيًدا، فأمســك بعصا 
غليظــة وقــد ازداد شراســة، فأمســكته مــن خصــره بقــوة وانتزعتهــا مــن يــده، فاندفــع وأمســك 
ببلطــة فقبضــت علــى عنقــه وضغطــت حتــى أفلتهــا. فــي تلــك اللحظــات كان هنــاك شــيطان 
كامــن فــي قلبــي يحثنــي علــى قتلــه قبــل أن يقتلنــي، لكــن همــس صــوت بداخلــي أن ألــوذ بالفــرار، 
فأطحــت بــه وقفــزت فــوق ســياج المــكان واختفيــت فــي المــزارع. كنــت بائًســا نهًبــا لخواطــر شــتى، 
ــا إلهــي، أنــت مــن وهبتنــي الحيــاة وغرســت فــي قلبــي حــب  وروحــي تدعــو خالقــي فــي صمــت: ي
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الحيــاة، وجعلتــه مفعًمــا بالمشــاعر شــأن مخلوقاتــك األخــرى، ال تتخــل عنــي، أســألك الرحمــة والرفق 
بعبــدك المســكين، التقــدر علــّي هاكــي، فحمايتــك دونهــا الهــاك.. الهــاك!

طــوال النهــار والمطــاردون بكابهــم المتوحشــة خلفــي وطــوال الليــل، وأنــا أجــري خائًفــا حافًيــا 
جائًعــا عطًشــا وســط األشــواك واألغصــان المتشــابكة فــي الغابــات المليئــة بالوحــوش البريــة، وعبــر 
المســتنقعات الخطــرة حيــث التماســيح والثعابيــن الســامة، وفــوق األرض الجــرداء الملتهبــة مــن 
حــرارة الشــمس، حتــى غطــت جســدي الجــروح والدمــاء، وتقطــع مــا علــي مــن أســمال، ثــم كان 

ــزج بــي فــي الســجن.  هنــاك الفــزع مــن أن يرانــي شــخص أبيــض، ألن مــن حقــه أن يعتقلنــي وي

مــع انبــاج الفجــر وصلــت إلــى أرض مفتوحــة، وظهــر لــي شــخصان: عبــد وســيده الشــاب منخرطــان 
فــي صيــد الخنازيــر البريــة. كان منظــري مروًعــا وألهمــت أن أتصــرف متصنعــا الشراســة، وبادرتهمــا 
بالســؤال: أيــن الطريــق إلــى مزرعــة وليــام فــورد؟ فأجابــا بخــوف: وراء أشــجار الصنوبرهنــاك. وبــدون أي 
كلمــة أخــرى اندفعــت مســرًعا ســعيًدا وهمــا ســعيدان مــن دون شــك باالبتعــاد عنهمــا، حتــى وصلــت 
إلــى بيــت فــورد، حيــث لقيــت مــا يكفــي مــن العنايــة واألمــان والعــاج، بعــد تجربــة فــراري المأســاوية.

بعــد ثاثــة أيــام تعافيــت وعــدت إلــى العمــل، وأنقــذت مــن شراســة تيبيتــس بــأن اســتأجرني ســيد آخــر 
يدعــى إلــدرت للعمــل بمزرعتــه المجــاورة، ثــم كانــت النجــاة النهائيــة مــن شراســة تيبيتــس أن اشــتراني 
ســيد آخــر هــو إدويــن إبــس  الــذي قضيــت معــه عشــر ســنوات هــي بقيــة فتــرة العبوديــة. وهكــذا، 
لــم أعــد ملــًكا لتيبيتــس، لــم أعــد كلبــه وال بهيمتــه، ولــم أعــد أخشــى غضبــه وال ثورتــه وال بطشــه 
ــا كان طبعــه، فلــم أكــن أشــعر باألســف علــى االنتقــال إليــه  ليــل نهــار. وأيــا كان ســيدي الجديــد، أو أيًّ

بــأي حــال. لقــد تنفســت الصعــداء مرتاًحــا فــي مــكان إقامتــي الجديــد ألول مــرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان ســيدي الجديــد إدويــن إبــس رجــًا طويــًا ضخــم الجثــة ســميًنا وممتلًئــا، أمــا تعبيــر وجهــه فــكان 
ــم ينــل أي  ــه ل ــا، وســلوكه فًظــا ومنفــًرا، وفــي لغتــه وألفاظــه دليــل واضــح علــى أن حــاًدا وفضولًي
قســط مــن التعليــم أو التهذيــب . كان مغرًمــا بقنينــة الشــراب حتــى إنــه كان يثمــل أحياًنــا لفتــرة 
تتجــاوز أســبوعين كامليــن، لكنــه أصلــح مــن عادتــه مؤخــًرا جــًدا، المؤلــم أنــه كان يجــد قمــة اســتمتاعه 
بالرقــص مــع عبيــده مــن الزنــوج وضربهــم بســوطه الطويــل علــى ظهورهــم، فقــط لاســتمتاع 
بصياحهــم وصراخهــم، خاصــة حيــن يوجــه طــرف ســوطه ببراعــة خبيثــة تميــز بهــا إلــى منطقة حساســة 

مــن أجســادهم.

لفــت نظــري فــي مزرعتــه أنهــم يســتخدمون الثيــران والبغــال فــي الحــرث، وكثيــًرا مــا كانــت النســاء 
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ــدا علــى ظهــور العبيــد طــوال اليــوم  ــن هــذا العمــل شــأن الرجــال، وكان الســوط ال يســكن أب يؤدي
مــن الصبــاح حتــى الليــل، حًثــا علــى العمــل بهمــة وبأســرع مــا يمكــن وخاصــة فــي أيــام جمــع القطــن. 
وبرغــم تلــك المشــاهد المؤلمــة، فإننــي لــم أفقــد اإلحســاس بجمــال مشــهد حقــل القطــن حيــن 
يزهــر، فيبــدو مثــااًل للنقــاء، وكأنــه مســاحة طاهــرة مــن الضــوء أو الثلــج الــذي ســقط لتــوه مــن 

الســماء فــوق األرض. 

بانتهــاء يــوم العمــل فــي الحقــل ُتحمــل الســال إلــى محلــج القطــن لوزنهــا، وكانــت تلــك لحظــات 
مرعبــة لــكل عبــد أو أمــة، ألنــه إذا لــم تكــن الســلة بالــوزن المطلــوب المبالــغ فيــه دائًمــا، فــإن عــذاب 
الجلــد فــي االنتظــار. وبعــد الــوزن والجلــد الــذي يعقبــه، تحمــل الســال إلــى مخــزن القطــن ثــم 
إلــى المكبــس. وال ينتهــي بذلــك عمــل اليــوم، فهنــاك أعمــال إطعــام البغــال والخنازيــر وتقطيــع 
ــرا يرتمــون  ــي، وأخي ــوم التال ــار فــي األكــواخ إلعــداد طعــام الي ــم إشــعال ن ــر ذلــك، ث األخشــاب وغي

للنــوم ســاعات قليلــة لاســتيقاظ والعمــل قبــل شــروق الشــمس . 

كان العمــل األول الــذي كلفــت بــه عنــد الســيد إبــس هــو صناعــة مقابــض الفــؤوس، ثــم حــل موســم 
عــزق األرض، فأرســلت إلــى حقــل الــذرة ثــم إلــى قطــف القطــن، ولكــن ظهــرت علــّي أعــراض المــرض 
والحمــى الشــديدة حتــى صــرت أترنــح وأقــع أثنــاء العمــل، ولمــا تفاقمــت حالتــي وقيــل إننــي أحتضــر، 
لــم يرغــب الســيد إبــس فــي تحمــل خســارة حيــوان يملكــه قيمتــه ألــف دوالر، فوافــق علــى اســتدعاء 
طبيــب. وكتبــت لــي النجــاة وتماثلــت للشــفاء جزئًيــا، فلــم ينتظــر وأمرنــي بالعمــل فــي حقــل القطــن، 
ولــم تكــن لــي أي خبــرة بجمــع القطــن بكلتــا يــدي مثــل بقية العبيد، وحاولت وفشــلت في اكتســاب 
المهــارة فيــه، وكانــت حصيلــة مــا أجمعــه أقــل ممــا يريــد، ولمــا أدرك إبــس أن التدريــب والجلــد غيــر 
مجدييــن بالنســبة إلــي، نعتنــي بأننــي وصمــة عــار، وقــرر تحويلــي إلــي العمــل فــي تقطيــع األخشــاب 
ونقلهــا وســحب القطــن مــن الحقــل إلــى المحلــج وأعمــال أخــرى قــد تلــزم، بحيــث ال تتــاح لــي لحظــة 
ســكون أو خلــو مــن العمــل. ولمــا كان قــد َعــرف وعرفــت زوجتــه أنــي أعــرف العــزف علــى الكمــان، 
فإنهــا راحــت تلــح عليــه أن يشــتري لــي آلــة كمــان أثنــاء زيارتــه لمدينــة نيوأورليانــز، ألعــزف لهــا، حتــى 
ــه للعــزف أمــام  ــرة أســتدَعى إلــى داخــل منزل ــان كثي ــًرا واشــترى الكمــان، وصــرت فــي أحي رضــخ أخي
األســرة، حيــث كانــت الســيدة مغرمــة بالموســيقى. وكثيــًرا مــا نجتمــع ـ نحــن العبيــد ـ فــي الغرفــة 
الكبيــرة فــي المنــزل الكبيــر، كلمــا عــاد إبــس إلــى المنــزل بمــزاج راقــص، وأبــدأ العــزف وهويصيــح 
راقًصــا: “ارقصــوا أيهــا الزنــوج الماعيــن، ارقصــوا..” وعــادًة مــا يكــون ممســًكا بســوطه، ليهــوي بــه 
ــر  ــا نحــن العبيــد البؤســاء التعســاء ُنجب فــوق أذن أي عبــد يجــرؤ علــى التباطــؤ أو الراحــة لحظــة. كن
ــا  ــا مــن شــدة إرهــاق عملن ــرة حتــى مطلــع الصبــح، بينمــا كن ــال كثي علــى الرقــص والضحــك فــي لي
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الشــاق طــوال اليــوم نتمنــى أن نرتمــي فــوق األرض نتوجــع وننــام. كان هــذا الرجــل شــديد القســوة 
وظالًمــا وطاغيــة، وكان كل عبــد وَأمــة عنــده يقاســي عذابــات متنوعــة علــى يديــه، ولســت أنســى 
آالم اإلمــاء البائســات، وبخاصــة الفتــاة باتســي، التــى كانــت مــن ســالة زنــوج غينيــا الذيــن تــم جلبهــم 
إلــى كوبــا فــي ســفينة للرقيــق. كانــت فــي أوائــل العشــرينيات مــن العمــر نحيلــة ممشــوقة القــوام، 
فــي هيئتهــا وحركتهــا شــيء مــن الشــموخ لــم ُيــوِد بــه الشــقاء والتعذيــب، ســريعة الجــري والقفــز 
فــوق األســوار العاليــة، ماهــرة فــي قطــع األخشــاب وترويــض الجيــاد وال يســتطيع أي جــواد أن 
يســقطها عــن ظهــره، وكانــت بحــق ملكــة الحقــل فــي جمــع القطــن. أمــا طبيعتهــا فكانــت لطيفــة 
مرحــة طيبــة القلــب مخلصــة ومطيعــة، بيــد أنهــا كانــت كثيــًرا مــا تبكــي بحرقــة، وعذبــت أكثــر مــن 
ــان، وإنمــا ألن قدرهــا أوقــع  كل رفاقهــا حتــى تســلخ جســدها مــن أثرالســياط، ال إلهمــال أو عصي
بهــا لتكــون َأمــة لســيد شــهواني نهــم يســتغلها، وســيدة طيبــة وعطوفــة، لكنهــا كانــت مشــتعلة 
الغيــرة بســبب مــا تعرفــه مــن ســلوك زوجهــا، حتــى إنهــا حاولــت غوايتــي بالرشــوة ألقتلهــا وأخفــي 
جثتهــا فــي المســتنقعات، وكثيــًرا مــا كانــت نهًبــا لاضطهــاد والتعذيــب بــا أي ذنــب وإنمــا إلرضــاء 
الســيدة. لكــن أبشــع حــدث شــيطاني كان حيــن اتهمهــا بالذهــاب إلــى بيــت صاحــب مزرعــة مجــاورة، 
وأمرنــا بــدق أربعــة أوتــاد فــي األرض حــدد أماكنهــا، وتجريدهــا مــن مابســها تماًمــا وتمديدهــا علــى 
وجههــا علــى األرض، وتقييــد يديهــا ورجليهــا باألوتــاد، ثــم أعطانــي ســوًطا ثقيــًا وأمرنــي بجلدهــا. 
لــم أكــن أملــك عصيــان أوامــره رغــم شــدة مرارتهــا، حتــى تمــزق جلدهــا الدامــي وبــدت كالمحتضــر، 
فتوقفــت، فســبني وهددنــي واختطــف الســوط وانهــال عليهــا. كان قلبــي يتمــزق إشــفاًقا عليهــا، 
ولــم أكــن أســتطيع إال أن أردد فــي ضميــري: “ أيهــا الشــيطان، عاجــًا أو آجــًا، فــي مــكان مــا فــي 

مســار العدالــة األبديــة، ســوف تدفــع ثمــن ذنوبــك هــذه!”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم يكــف أو  ــًة بشــقاء األعمــال المتعــددة والتعذيــب والقهــر، وطوالهــا ل ــًة حافل ــام ثقيل مــرت األي
يفتــر تفكيــري فــي أســرتي وحريتــي، وفــي حلــم أن تســنح فرصــة للفــرار واالتجــاه شــمااًل، أو إلرســال 
رســالة اســتنجاد إلنقــاذي. ولقــد حاولــت مــراًرا، وحمــدا للخالــق لــم تنكشــف محاوالتــي. مــرة أبــدى 
ــه أن  ــه بمأســاتي ورجوت ــا نحــوي حتــى إننــي صارحت ــار مــن الشــمال صاحــب ســفينة نقــل تعاطًف َبّح
يســمح لــي باالختبــاء وســط البضائــع، لكنــه خشــي كشــف ُضبــاط مصلحــة الجمــارك األمــر، وهــو مــا 
يعرضــه للعقــاب ومصــادرة ســفينته. ومــرة احتلــت حتــى حصلــت علــى ورقــة وصنعــت حبــًرا وكتبــت 
ــا  رســالتي وكــدت أســلمها لرجــل أبيــض رقيــق الحــال كان يبحــث عــن وظيفــة ُمْشــِرٍف وبقــي معن
بضعــة أيــام، وأدرك متعاطًفــا اختافــي عــن العبيــد اآلخريــن، فأبديــت لــه رجــاء بــأن يوصــل فــي 
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الســر رســالة منــي إلــى مكتــب البريــد فــي المدينــة، ووعدنــي بــأن يفعــل. وحســًنا أننــي لــم أصارحــه 
بقصتــي، فقــد ألمــح لســيدي بــأن بيــن عبيــده مــن يكتــب ويحــاول الفــرار، واســتجوبني إبــس فأنكــرت 
بشــدة وقلــت إنــه يحــاول التقــّرب منــك لتعيينــه مشــرًفا، فبــدا ميــااًل لهــذا التفســير، لكنــه هددنــي 

بأنــه ســيجلدني مئــة جلــدة إن رأى ورقــة عنــدي. وطبعــا أســرعت بعدهــا بإحــراق الرســالة.

بمــرور األيــام، عرفــت قصًصــا كثيــرة مختلفــة النتائــج عــن خافــات عنيفــة  بيــن اثنيــن مــن الُمــاك 
البيــض انتهــت بقتــل أحدهــم، وعــن محــاوالت بعــض العبيــد الفــرار مــن جاديهــم، ونجاح نــدرة منهم 
فــي ذلــك، ومــوت آخريــن فــي الغابــات والمســتنقعات، بــل عرفــت قصًصــا لبعضهــم تمــرد مــن شــّدة 
التعذيــب، وضــرب المشــرف، أو قتــل ســيده، فأعــدم أمــام رفاقــه. وقــد كانــت هنــاك قصــة مثيــرة 
تناولتهــا الصحــف عــن حركــة تجمــع للعبيــد قادهــا رجــل مغامــر، أشــاعت الذعــر بيــن البيــض والســود 
علــى الســواء، وانتهــت بالفشــل واإلعــدام العشــوائي بــدون محاكمــة، لــوال وصــول مجموعــة مــن 
الجنــود النظامييــن لضبــط األمــور. وكانــت هــذه األحــداث تجعلنــي أفكــر فــي مأســاة العبوديــة ومــا 
تولــد مــن عنــف ووحشــية واســتهانة بالحيــاة البشــرية، نتيجــة مــرأى البشــر فــي معاناتهــم اليوميــة، 
واالســتماع إلــى صرخــات العبيــد المؤلمــة، ورؤيــة أجســادهم تتلــوى تحــت وطــأة الجلــد بــا رحمــة، 

وعضهــم وتمزيقهــم بأنيــاب الــكاب، وموتهــم ودفنهــم بــا أكفــان.

كانــت األفــكار الســائدة تنظــر إلــى المأســاة باعتبارهــا مــن طبيعــة العبيــد وجهلهــم وهمجيتهــم 
وقصور إنسانيتهم، وكنت أقول في ضميري: ليتهم يتعرفون على مكنون قلب العبد المسكين، 
ويطلعــون علــى أفــكاره التــي ال يجــرؤ علــى التفــوه بهــا فــي حضــرة الرجــل األبيــض، ليتهــم يجلســون 
إلــى جــواره فــي المراقبــة الليليــة، ويتحدثــون إليــه بصــدق عــن الحيــاة والحريــة والســعي إلــى تحقيــق 
الســعادة اإلنســانية، فإنهــم ســيجدون أن تســعة وتســعين فــي المئــة مــن العبيــد أذكيــاء بمــا يكفــي 

لفهــم حقيقــة وضعهــم، وكيــف أنهــم يتوقــون مثــل كل البشــر إلــى الحريــة والعدالــة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانــت فتــرة الراحــة الوحيــدة التــي يســمح للعبــد بهــا فــي الســنة بأكملهــا هــي عطلــة عيــد الميــاد، 
وكان إبــس يمنحنــا فيهــا ثاثــة أيــام، بينمــا كان آخــرون يســمحون بأربعــة وخمســة وســتة أيــام، كلٌّ 
وفــق درجــة كرمــه، وكانــت تلــك أوقــاَت الوالئــم والرقــص والمــرح واألعيــاد ألبنــاء العبوديــة، وكان 
مــن المعتــاد أن يتنــاوب المزارعــون إقامــة مأدبــة عشــاء ليلــة الميــاد، ويدعــو إليهــا عبيــده والعبيــد 
مــن المــزارع المجــاورة، فيجتمــع فيهــا مــن ثاثمئــة إلــى خمســمئة شــخص، وتمتــد المائــدة فــي 
الهــواء الطلــق فوقهــا صنــوف اللحــم والخضــراوات والكعــك والفطائــر ممــا ال يتذوقونــه طــوال 
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أيــام الســنة. وكان البيــض يأتــون بأعــداد كبيــرة لمشــاهدة ابتهــاج العبيــد. وبعــد الطعــام يبــدأ الرقص 
والعــزف علــى آالت البانجــو اإلفريقيــة، وأقــوم أنــا بالعــزف علــى الكمــان الــذي اشــتهرت بإجادتــه، 

وصــار ســيدي يؤجرنــي لمــن يطلــب مــن المــاك أمثالــه، وأمنــح منهــم بعــض اإلكراميــات.  

واحســرتاه! ال أعــرف كيــف كنــت ســأحتمل ســنوات عبوديتــي الطويلــة المريــرة لــوال كمنجتــي 
الحبيبــة. لقــد فتحــت لــي أبــواب المنــازل الكبيــرة، وأعفتنــي مــن الكثيــر مــن األعمــال اليوميــة الشــاقة 
فــي الحقــل، وكثيــًرا مــا أخذتنــي بعيــًدا عــن ســيدي قاســي القلــب. كانــت رفيقتــي وأنيســتي تصــدح 

عالًيــا متــى كنــت ســعيًدا، وتترنــم بمواســاتها الناعمــة الهادئــة إذا كنــت حزينــا.. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه، فجــاء  ــزل خشــبي ل ــاء من ــة لبن ــو 1852، اســتقدم ســيدي إبــس نجــاًرا مــن المدين فــي شــهر يوني
ومعــه مســاعدوه ُوضممــت إليهــم لســابق خبرتــي بالنجــارة. كان بينهــم شــخص يدعــى بــاس كان 
شــديد الهــدوء رابــط الجــأش مغرمــا بالنقــاش، متســامًحا طيــب القلــب وفاعــل خيــر، وكان اليخفــي 
رأيــه فــي رفــض العبوديــة أثنــاء نقاشــه مــع النجــار. رأيــت بيقيــن أنــه ضالتــي، لذلــك كنــت حريًصــا 
علــى التقــّرب إليــه، حتــى جــاء وقــت كنــا مًعــا وحدنــا فــي مــكان العمــل، فســألته بلطــف: ســيد 
بــاس، هــل لــي أن أســألك مــن أي مدينــة أتيــت؟ فأجــاب: لمــاذا يــا بــات ؟ فيــم تفكــر؟ ال أظنــك 
ســتعرف المــكان لــو قلــت إنــي مــن كنــدا، فقلــت مــن فــوري: بــل أعــرف أيــن كنــدا، وكنــت هنــك مــن 
قبــل.. فــي مونتريــال وكينجســتون وكوينســتون، وذهبــت إلــى واليــة يــورك فــي بافالــو وروتشســتر 

وألبانــي، ويمكننــي أن أخبــرك بأســماء القــرى علــى قنــاة إيــري وشــامبلين.. 

اســتدار الرجــل إلــي، وحــدق فــي طويــًا ثــم قــال: كيــف أتيــت إلــى هنــا؟ رحــت أرجــوه أن يحفــظ ســري 
فأكــد لــي ذلــك، فاتفقنــا علــى اللقــاء فــي منتصــف الليــل، ورويــت لــه مأســاتي، فتأثــر بعمــق وكتــب 
المعلومــات الازمــة ووعدنــي ببــذل كل جهــد لعتقــي مــن العبوديــة، وأوصانــي بالتــزام الصمــت 
وشــدة الحــذر. وصــدق الرجــل وعــده، فعندمــا ذهــب إلــى المدينــة كتــب الرســائل وأرســلها. وأســتطيع 
تخيــل مــا أحدثتــه الرســائل فــي قلــوب أهلــي ومعارفــي، ومــا بــذل مــن مجهــودات واتصــاالت بالحاكم 
وإعــداد كل األوراق والشــهادات الازمــة. أخيــًرا يــا إلهــي جــرت الريــاح كمــا أتمنــى وإن يكــن ببــطء 
وحــذر، وتــم تعييــن صديــق العائلــة المستشــارالقانوني النبيــل هنــري بــي نورثــوب وكيــًا لــه مطلــق 

الصاحيــات لتنفيــذ اســتعادتي، وُكّلــف بالســفر إلــى لويزيانــا مــع الوفــد المناســب للمهمــة.

عبــر رحلــة شــاقة وصــل الســيد نورثــوب إلــى ماركســفيل القريــة التــي أرســل منهــا الســيد بــاس 
الرســائل، وراح يتحــرى فــي حــذر، فقــد اتضحــت لــه صعوبــة العثــور علــي إال بمســاعدة مــن يعرفنــي 
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أو مــن كتــب الرســائل. ويبــدو أن القــدر كان معــي هــذه المــرة، فقــد اهتــدى إلــى الســيد بــاس الــذي 
ــه المناهضــة للعبوديــة، وبعــد حــوار معــه واكتســاب ثقتــه قــال بــاس: نعــم  أنــا  كان معروًفــا بآرائ
مــن كتــب الرســائل، وأنــا ســعيد لرؤيتــك ومجيئــك إلنقــاذ ســولمون نورثــوب  وهــو اآلن عبــد لــدى 
إدويــن إبــس فــي مزرعتــه فــي بايــو بــوف، وليــس معروًفــا هنــا باســم ســولمون نورثــوب، وإنمــا 

يدعونــه بــات.

وهكــذا تــم الكشــف عــن الســر، وعبــر الســحابة الســوداء الســميكة، ومــن بيــن ظالهــا الســوداء 
البائســة التــي أطبقــت علــّي اثنــي عشــر عاًمــا، نفــذ الضــوء الــذي ســيرد لــي حريتــي. وبســرعة وســرية 
اتخــذت كل اإلجــراءات القانونيــة، وفــي منتصــف الليــل أصــدر القاضــي أمره وكّلف مســئول الشــرطة 

بالتحــّرك فــوًرا مــع المستشــار نورثــوب إلــى مــكان وجــودي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان الجــو فــي ذلــك الصبــاح شــديد البــرودة يجمــد أصابعنــا ويعــوق أداءنــا للعمــل بســرعة فــي الحقل، 
ورآنــا إبــس فثــار مهــدًدا بأنــه ســيدفئنا فــي الحــال، وأســرع إلــى المنــزل ليحضــر الســوط، ومــن بعيــد 
ظهــر القادمــان، ونــزال مــن العربــة واتجهــا إلينــا وســألنا مســئول الشــرطة: أيــن الفتــى الــذي يدعونــه 
ــا ســيدي. فاتجــه إلــي ســائًا: اســمك بــات؟ أجبــت:  ــًا: هــذا ي ــّي قائ بــات؟ فأشــار أحــد رفاقــي إل
نعــم يــا ســيدي. فأشــار تجــاه الرجــل الــذي جــاء معــه وكان غيــر بعيــد عنــا، وســألني: هــل تعــرف هــذا 
الرجــل؟ نظــرت محدًقــا فــي مامحــه، واجتاحــت عقلــي صــور آالف الوجــوه التــي أعرفهــا: زوجتــي 
وأوالدي وأصدقائــي ومعارفــي، حتــى تجلــت لــي مامــح هــذا الرجــل، فرفعــت يــدّي إلــى الســماء، 
وصرخــت بأعلــى صــوت: هنــري بــي نــور ثــوب.. شــكًرا للــه.. شــكًرا للــه! واتجهــت مندفًعــا نحــوه، لكــن 
مســئول الشــرطة وقــف أمامــي قائــًا: انتظــر، هــل لــك أي اســم آخــر ســوى بــات؟ قلــت: اســمي 
هــو ســولمون نــور ثــوب يــا ســيدي. وهــل لديــك أســرة؟ نعــم زوجتــي آن وأوالدي إليزابيــث ومارجريــت 
وألونــزو. ومــا اســم زوجتــك قبــل الــزواج؟ قلــت: آن هامبتــون. ومــن زّوجــك إياهــا؟ تيموثــي إيــدي 
مــن فــورت إدوارد. ســأل وهــو يشــير إلــى المستشــار نورثــورب: وأيــن يعيــش هــذا الرجــل؟ يعيــش 
فــي ســاندي هــل مقاطعــة واشــنطن نيويــورك. ولــم أنتظــر مزيــًدا مــن األســئلة، واندفعــت متشــبًثا 

بصديقــي القديــم وبكيــت. وأخيــًرا قــال: كــم أنــا ســعيد برؤيتــك يــا ســول!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان موقــف مغادرتــي مذهــًا لرفاقــي العبيــد فــي المزرعــة، حتــى إن باتســي راحــت تبكــي بمــرارة. 
كمــا كان صدمــة أثــارت غضــب الســيد إبــس وأســف زوجتــه الطيبــة، لفقدهــا مــن يعــزف علــى 
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الكمــان ويصلــح الكراســي واألنــوال.

ــا إلــى الشــمال،  وفــي المدينــة أجريــت اإلجــراءات القانونيــة الازمــة، وبالعربــات ثــم الســفينة غادرن
وكأننــي فــي حلــم، حتــى وصلــت بصحبــة عديــد مــن األصدقــاء إلــى بيــت أســرتي، حيــث كان عنــاق 
حــار وتشــبث، والدمــوع تجــري أنهــارا فــوق الخــدود، وفيضــان المشــاعر تعجــز عــن وصفــه الكلمــات..

وهنــا تنتهــي قصتــي. وليــس لــدي تعليقــات علــى مســألة العبوديــة، فقــد وصفتهــا بمنتهى الصدق 
واإلخــاص مــن دون خيــال وال مبالغــة، وال شــك لــدي فــي أن هنــاك اآلالف قــد صادفــوا الحــظ 
العاثــر الــذي صادفتــه، وأن المئــات مــن المواطنيــن األحــرار قــد تــم اختطافهــم وبيعهــم للــرق، 
وهــم اآلن يبلــون حياتهــم فــي مــزارع تكســاس ولويزيانــا.. ولكننــي صبــرت وهذبــت وروضــت روحــي 
بالمعانــاة التــي احتملتهــا، وكنــت ممتًنــا للخالــق الــذي برحمتــه عــدت إلــى الســعادة والحريــة، وآمــل 
مــن اآلن فصاعــًدا أن أعيــش حيــاة مســتقيمة علــى تواضعهــا، وأن تكــون راحتــي األخيــرة فــي ســاحة 

الكنيســة التــي يرقــد فيهــا والــدي!




