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عن املؤلف

ولد لويس هيلفاند يف السابع والعرشين من أبريل عام 1978 يف فيالدلفيا وترعرع يف ناربريث القريبة منها ببنسلفانيا. 

بالرغم من اهتامم لويس بالرسوم الكرتونية والرسوم املتحركة منذ سن صغرية، فقد اتجه للكتابة يف سن الثانية عرشة. 

بعد إنهائه دراسته الثانوية، مكث يف منطقة فيالدلفيا بنية الحصول عىل درجة علمية يف اللغة اإلنجليزية.

بعد أربع سنوات، بدأ لويس مستعيًنا بشهادته يف العلوم السياسية وشغفه بالكتب املصورة، يف العمل لدى نارشين 

محليني مصحًحا لكتب ومقاالت صحفية. يف عمر الرابعة والعرشين كان لويس قد عمل يف تحرير أدلة الهاتف مدة 

عام ونصف العام، ومل يشعر بأنه اقرتب من حلم حياته املتمثل يف تأليف الكتب املصورة. لذا قرر ذات يوم االستقالة 

من وظيفته.

بعد ذلك أمىض لويس الشهرين التاليني يعمل لياًل ونهاًرا عىل تأليف أول كتاب مصور له بعنوان »الدقيقة املهدرة« 

ورسمه. كان يروي قصة عالَم بدون جرمية يُجرب األبطال الخارقون فيه عىل العمل يف وظائف عادية. لتغطية تكلفة 

النرش لنفسه، بدأ يعمل يف وظائف غريبة يف املكاتب واملطاعم وبدأ يعرض مؤلفاته يف معارض الكتب املصورة املحلية. 

بعد أن القى العدد األول ترحيبًا، رسعان ما بدأ يف التعاون مع فنانني آخرين وأصدر أربعة أعداد إضافية عىل مدار 

السنوات القليلة التالية.

عرب  تُنرش  التي  املطبوعة  املحلية  الصحف  من  لعدد  ومراساًل  حرًّا  كاتبًا  لويس  يعمل  املصورة،  الكتب  مجال  خارج 

اإلنرتنت. وقد غطى كل املوضوعات بدًءا من الرياضة والسفر ووصواًل إىل السياسة والثقافة يف مجالت مثل رينيسانس 

وأمريكان هيلث آند فيتنس وكمبيوتر بيتس.

الصادرة عن رشكة ويسرتن  الكالسيكيات  العديد من  كتابة  أعاد  إنتاًجا، حيث  أغزر كتّاب كامبفاير  لويس واحد من 

ري وهو املؤلف األصيل لروايتي »400 قبل امليالد« و»كابينة التصوير«. للنرش، وألّف العديد من السِّ



نيلسون مانديال

ويني مانديال

برام فيرش

ولرت سيسولو

أوليفر تامبو

َجستيس
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فرباير 1985. سجن بولسمور
بجنوب أفريقيا.

لقد مر اآلن أكرث من عرشين عاًما منذ حكم عىل نيلسون مانديال 
بالسجن مدى الحياة.

قىض عقدين خلف القضبان، وذلك كله ألنه دافع عن العدل عندما 
ُحرم املاليني من املساواة يف الحقوق وتجاهلهم العامل.

هل كنت ستملك الشجاعة لتدافع عمن ال صوت له،
وتكون صوته؟

هل كنت ستملك القوة لفعل ما تؤمن بأنه
الصواب … أيًا كانت العواقب؟

مانديال! حرضت
زوجتك واملحامي

لرؤيتك.
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هل كنت ستضحي بكل يشء … حتى لو علمت 
أنك لست وحدك من سيُعاين؟

إنه ألمر رائع أن أراِك 
يا ويني. لقد مر وقت 

طويل.

وشكرا لحضورك
يا سيد أيوب.

أعلم. لقد اشتقت إليك
كثريًا يا نيلسون، مل تسمح لنا 

سلطات السجن بزيارتك
إال اآلن.

إنه رشف ىل يا سيد
مانديال. هل قررت ماذا

ستفعل بخصوص
عرض الرئيس بوثا؟

الحديث ممنوع
يف السياسة رجاًء. ميكنكم 
أن تناقشوا األمور العائلية 
فقط. أنت تعلم قواعد 

السجن!

نحن نناقش عرًضا قدمه
يل رئيس جنوب أفريقيا أمام 

الربملان. إن كانت هذه مشكلة، 
أقرتح أن تتصل بالرئيس 

شخصيًّا.
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بعد أيام من ذلك اللقاء يف السجن، قرأت ابنة نيلسون مانديال زيندزي 
رده عىل العرض.

عرض الرئيس بوثا إطالق رساح
ا للتخيل عن  والدي إذا كان مستعدًّ

النزاع املسلح، وإعالن معارضته لهؤالء 
الذين ال يزالون يناضلون من أجل 

حرية أمتنا.

حسًنا، لدى والدي رسالة
للرئيس بوثا: »الرجال األحرار 

فقط هم من ميكنهم التفاوض. 
ال ميكن للسجناء عقد 

اتفاقيات.«

عنت الحرية الحقيقية لنيلسون مانديال أكرث بكثري من أن يطلق 
رساحه من السجن.

لو أمضيت سنوات تحلم بحريتك، فهل كنت 
ستقوى عىل رفضها؟

كان قرار مثل هذا سيتطلب قوة هائلة تولد من حياة مليئة 
بالتضحيات.

كانت جنوب أفريقيا ال تزال دولة ال يُسمح فيها لألفارقة السود 
بالتصويت يف االنتخابات، بل مل يكن يُسمح لهم بالعيش حيث أرادوا. 
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هل تعلم يا روليهالهال
أين الزعيم الجديد ملفيزو؟ أنا أعمل 

مستشاًرا للملوك. وستكون هذه
وظيفتك أيًضا يوًما ما.

مل يرتد والده — جادال هرني مفاكانيسوا — املدرسة قط ومل يعرف 
القراءة أو الكتابة.

كانت الحياة تخفي له مفآجات عظيمة، 
لكن ليس كمثري للمتاعب.

ُولد مانديال يف عشرية ماديبا التي تنتمي إىل أمة خوسا يف الثامن 
عرش من يوليو 1918، ولُقب باسم روليهالهال الذي يعني تقريبًا 

»مثري املتاعب«. 

بدأت دروس مانديال عن القوة والتضحية يف قرية مفيزو بجنوب 
أفريقيا. كانت قرية صغرية تقع عىل بعد مئات الكيلومرتات من 

مدينتي كيب تاون وجوهانسربج.

لكنه كان خطيبًا مفوًها رسعان ما قلّده أحد امللوك 
املحليني رتبة عالية.



9

الزعامء وامللوك — مطالبني بالخضوع للقضاة البيض ومسئويل اعترُب جواب مفاكانيسوا عصيانًا. كان كل األفارقة السود — حتى 
الحكومة اآلخرين.

أخرب القايض أين مشغوٌل 
ا ولن أستطيع الحضور  جدًّ

اآلن.

لقد تلقى القايض املحيل
شكوى ضدك بخصوص حكمك يف 
ملكية ثور. وقد أمر مبثولك أمامه 

لتسوية األمر.

سنصل قريبًا. 
وسننجو.

تبقى لوالد مانديال أربع زوجات واثنا 
عرش طفاًل يك يرعاهم.

اختارت والدة مانديال — نوسيكيني فاين — أن ترتك مفيزو رفقة مانديال وبناتها. 
ساروا إىل موطن عائلتها يف قرية كونو التي تبعد مثانية وأربعني كيلومرتًا.

جرد القايض مفاكانيسوا من منصبه كزعيم وجرده أيًضا 
من معظم ثروته وأراضيه وماشيته.

بعد أسابيع قليلة، زار والد مانديال رجل 
مستاء.
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أشفق عليها فبدأت
تتحسن. وعاد إليها صباها 

وجاملها أمام عينيه.

تذكر يا روليهالهال،
غالبًا ما يعود عليك اللطف 

مبكافآت غري متوقعة.

كان نيلسون الصغري يحب االستامع إىل القصص. وكانت 
والدته تروي له األساطري التي تداولها أهل خوسا عىل 

مدار أجيال.

… وألن هذه املرأة كانت 
عجوزًا ومريضة، ابتعد عنها 
الرجال جميًعا، ما عدا رجاًل 

واحًدا.

… وكان الثالث ينامون فيه عىل حصري بُسط عىل 
األرض املتسخة.

هال حكيت يل 
قصة؟

نم اآلن يا بني. 
سأحيك لك غًدا.

وقعت مهمة تحمل أعباء الحياة اليومية عىل كاهل 
النساء واألطفال. بدأ مانديال يف االعتناء بالحيوانات 

القليلة التي امتلكوها وهو يف الخامسة من عمره فقط.

كان منزلهم يتألف من ثالثة أكواخ صغرية. وكان 
أحدها مخصًصا لحفظ مخزونهم من الذرة والفول 
واليقطني من املطر. وكان آخر مخصًصا للطهي …

روليهالهال، أحتاج إىل 
أن تحلب البقرات 

ليكون لدينا حليب عىل 
العشاء.

كانت الحياة يف كونو أبعد ما تكون عن السهولة، 
ومع أربع عائالت كان عىل والد مانديال أن 

يرعاها مل يتمكن من زيارتهم إال مرة كل شهر.
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كانت مباراة جيدة. 
دعني أساعدك عىل 

النهوض.

آآآ!

آآآآآآآآآآ

روى والد مانديال ورجال القرية له حكايات محاريب خوسا 
واملعارك التي خاضوها منذ زمن بعيد.

جاء الربيطانيون ملقاتلة
أسالفنا. كان رجال خوسا أقل عدًدا

منهم لكنهم كانوا رجااًل أشداًء
وشجعانًا ومل يفقدوا

األمل قط.

… هناك دامئًا مجال للرشف والرحمة.

إن إثبات قوتك أو الظفر عىل خصمك ال 
يعني بالرضورة إذالله.

فقد علمته أنه سواء يف معركة أو يف شجار بسيط بالعصا 
…

كان لتلك القصص تأثري كبري عىل 
نيلسون.

آآآ
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إذا كنت سرتتاد املدرسة،
فيجب أن ترتدي مالبس الئقة. 

لرنى إذا كان بنطايل املقّص 
يالمئك.

أيب، ما زال كبريًا 
ا. إذن سنضيّقه برباط.جدًّ

هأ
هأ

ا. ابنك ذيك جدًّ
أمل تفكر أبًدا يف إلحاقه 

باملدرسة؟

عىل مر السنوات انتقل بعض األفراد من قبيلة محلية أخرى 
تُدعى أمامفينجو إىل كونو.

حتى بعد التعديل مل يناسبه البنطال جيًدا. لكن ظل 
نيلسون فخوًرا مبالبس املدرسة الجديدة.

كان كالهام قد حصل عىل درجة عالية من 
التعليم واعتنقا املسيحية. وقد اقرتحا أن 
يسلك روليهالهال الصغري دربًا مختلًفا يف 

الحياة.

كان والدا مانديال حريصني عىل ضامن األفضل البنهام. لذا 
بدأ يف عمر السبع سنوات تعليمه الرسمي.

ربطت عالقة صداقة بني أخوين من رجال هذه القبيلة، 
يدعيان جورج وبني مبيكيال، وبني والدي مانديال.
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يجب أن تغادر كونو يا 
نيلسون. فإن مستقبلك 
ينتظرك يف مكان آخر.

نعم، سيديت.

روليهالهال مانديال، من اآلن فصاعًدا 
ستنادى باسم نيلسون يف الصف. هل 

هذا مفهوم يا نيلسون مانديال؟

كانت كونو هي املوطن الوحيد الذي عرفه مانديال. كان قد 
خرس والده للتو واآلن سيخرس عامله كله.

ترىب أطفال خوسا عىل أال يعارضوا آباءهم ومل 
يكن مانديال استثناء.

دام تعليم مانديال يف املدرسة املحلية بضع سنوات فقط. 
ففي عام 1927، عندما كان عمره تسع سنوات فقط، أصيب 

والده مبرض عضال.

ا  عندما وصل إىل كونو كان مريًضا جدًّ
ورسعان ما تويف إثر إصابته بالسل.

كان والد مانديال ما زال يكافح إلعالة زوجاته وأوالده 
الكثريين الذين يعيشون يف قرى متفرقة اآلن.

ألن املدرسة كانت بريطانية وتوفر 
تعلياًم بريطانيًّا، كانت املعلمة — 

اآلنسة ميدنجني — ترى أنه يجب أن 
يحمل كل الطالب أسامًء بريطانية.



14

كان القص الكبري مبكيكزويني هو منزل الزعيم جونجينتابا 
دالينديبو، الحاكم الفعيل لشعب تيمبو.

كان قد بلغ منصبه بتوصية من والد مانديال.

وقد رد املعروف بأن استضاف نيلسون الصغري يف 
منزله وأصبح الويص عليه.

فعلت والدة مانديال ما ظنته األمثل وتركته 
ليكتشف مستقبله بنفسه.

تشجع يا بني.

اتجه مانديال مع أمه تاركني شقيقاته إىل قرية 
مكيكزويني.
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يا للعار! أنت
ترسق من الكنيسة.

سأخرب القس!

رسعان ما وصلت األخبار 
ترسق! نيلسون،للزعيم جونجينتابا.

أنت أعقل
من ذلك.

وكان أعقل بالفعل. كان يشعر بخزي شديد 
حتى إنه مل يُعد الكرّة قط.

أريد فقط أن أري 
نيلسون الخيول. سنعود 

رسيًعا.

أليست لديكام فروض 
منزلية لتنجزاها؟

كان لدى الزعيم جونجينتابا وزوجته نكوسيكازي نو 
إنجالند أطفال بالفعل؛ منهم صبي يُدعى َجستيس يكرب 

نيلسون بأربع سنوات.

وّف الزعيم جونجينتابا بوعده وعامل مانديال كفرد من عائلته، فكان 
يذهب معهم حتى إىل قداس يوم األحد كل أسبوع.

بذل مانديال كل جهده ليجعلهم فخورين به 
دامئًا. لكن ككل صبي كان يخطئ أحيانًا.

كان َجستيس يجسد كل ما يطمح إليه مانديال 
من قوة وذكاء ولياقة وود.

أصبح االثنان صديقني حميمني يف الحال.
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ماذا تفعل هنا أيها الصغري؟ 
أنت لست كبريًا مبا يكفي 
لتكون هنا. ملاذا ال تذهب 

للعب عوًضا من ذلك؟

كانت كل قبائلنا 
تعيش كقبيلة واحدة.

 ثم جاء الرجال البيض
ودمروا السالم. لقد استولوا عىل 

أراضينا وحرضوا األخ
ضد أخيه.

كان يجتمع الزعامء ورجال القبائل من قرى أخرى كل أسبوع يف القرية. كانوا يناقشون 
القوانني الظاملة التي تفرضها الحكومة ويروون قصًصا عن محاريب خوسا واألبطال 

النبالء اآلخرين من كل أنحاء أفريقيا.

أطاع مانديال الرجال، لكنه كان يعلم 
أنه سيعود عندما يكرب.

لكن تلك االجتامعات كانت 
مقتصة عىل الكبار.

كان مفتونًا بهذه القصص التي مل تكن تشبه 
أي يشء سمعه من قبل.

كان مانديال دامئًا يحاول حضور هذه 
االجتامعات.

كانت كلامت هؤالء الرجال تجعل األفكار تتدافع داخل 
عقله. وكانت هذه بداية اهتاممه بتاريخ بلده وحكومته.
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تجاهلوه. إنه رجل عجوز 
متعصب. مستقبلنا باهر وميلء 

باألمل. ميكننا فعل أي يشء.

ال قيمة للهدايا التي
تلقيتموها اليوم. الهدية

الوحيدة ذات القيمة هي الحرية 
ولن نتمكن أبًدا من

منحكم إياها.

هذا االحتفال ال يجعلكم رجااًل. نحن 
رجال سود من جنوب أفريقيا وكلنا 

عبيد عند الرجال البيض يف بلدنا.

لكن الشباب تجاهلوا كلامت الزعيم 
مليجكييل.

يف عام 1934، عندما أتم مانديال السادسة عرشة من عمره، 
ا لالنضامم إىل األخوية األفريقية  تقرر أنه قد أصبح مستعدًّ

وألن يصبح رجاًل.

كانت تقاليد خوسا تفرض ختانًا قبليًّا وكان ذلك طقًسا 
يتم عىل مدار عدة أيام.

مبجرد انتهاء الطقس يستطيع الشباب الزواج ووراثة ثروات آبائهم. اشرتك 
يف الطقس نيلسون وَجستيس مع أربعة وعرشين ولًدا آخرين.

ُمنح مانديال بضع بقرات وخراف كهدايا، وكانت تلك أول 
ممتلكات يحوزها يف حياته.

لكن األهم من ذلك أنه أصبح بالًغا اآلن. لقد 
ا للرجال الذين طاملا أُعجب بهم. أصبح أخريًا ندًّ
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أظن أن بذلتك األوىل 
ستكون طريقة جيدة 

لالحتفال. من املهم أن …

أرتدي مالبس تليق 
بالدراسة؟ لقد أخربين 
والدي بذلك من قبل.

فورت هري من أفضل 
الجامعات يا نيلسون. 

كم أنا فخور بك!

من املؤكد أنك جائع يا 
نيلسون؟ ملَ ال تأخذ اسرتاحة 

وتتناول شيئًا.

نيلسون، هذا املوقر 
هاريس. إنه

مدير املدرسة.

شكرًا يا 
سيدي.

أخربين الحاكم أنك تريد أن 
تصبح مستشاًرا للملوك. 

سأحرص عىل أن تتلقى أفضل 
تعليم لتحقيق ذلك.

يف 1937، بعد بضع سنوات يف كالركسبريي، انتقل نيلسون إىل كلية 
ويسليان كوليدج ثم قُبل يف جامعة فورت هري يف 1939 عندما كان 

يف الحادية والعرشين من عمره.

مل يكن املوقر وزوجته يشبهان البيض الذين تحدث عنهم 
الزعيم مليجكييل إطالقًا. بل كانا لطيفني وطيبني.

باإلضافة إىل الدراسة، كان يُطلب من الطالب العمل 
يف املدرسة.

بدافع اهتاممه الخاص بنيلسون كلفه املوقر بأبسط مهمة 
جسدية وهي العناية بحديقة الخرضوات.

بعد عدة أسابيع من مراسم االحتفال أُرسل مانديال إىل 
كالركسبريي، أفضل مدرسة داخلية لألوالد األفارقة يف املنطقة.

شكرًا لك أيها الزعيم 
جونجينتابا وشكرًا 

لزيارتك.
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أجل. لنذهب.

هل أنت نيلسون مانديال؟ أنا أوليفر 
تامبو أعتقد أن كلينا سجل اشرتاكه 

لتعليم اإلنجيل يف بعض القرى. أنا ذاهب 
إىل إحدى القرى بعد املباراة. هل تريد 

أن تنضم إيل؟

قابل مانديال يف فورت هري العديد من الشباب من جميع أنحاء جنوب 
أفريقيا. وهو يدرس اللغة اإلنجليزية والسياسة والقانون، فّكر يف الرتكيز عىل 

العمل مرتجاًم فوريًّا. كانت تلك فرتة مثرية يف حياته. كل يشء بدًءا من ارتدائه 
املنامة إىل استخدامه ملاء الدش الساخن، ومعجون 

األسنان كان تجربة جديدة متاًما عليه.

مل تكن أي من هذه الرفاهيات متاحة يف قريته، 
وكان جزء منه يحن إىل تلك األيام البسيطة.

كان مانديال وزمالؤه يقضون الليل أحيانًا يف الحقول القريبة 
يشوون الذرة عىل النار يف الهواء الطلق ويتشاركون القصص.

كان قد جاء من مكان بعيد يف كونو وتساءل عن املحطة التالية يف 
مستقبله.

وبالرغم من حامسه حيال مستقبله، فقد كان 
يفتقد عائلته كل ليلة.

استغل مانديال كل فرصة سنحت له 
عىل الوجه األمثل.

لعب كرة القدم وركض يف سباقات اخرتاق 
الضواحي ومثّل يف مرسحيات.
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أعرف »ما« تكون. ما 
أنت إال وغد.

ال، لن أذهب.

هل سمعتني أيها الصبي؟ 
هذه بعض الفكة واآلن 
اذهب وأحرضها برسعة.

أيها الصبي، أحتاج
إىل بعض الطوابع. ادخل 

إىل مكتب الربيد
واشرتها يل.

هل تعلم من أنا؟
أنا قاٍض!

كان مانديال يعلم أن والد بول عضو نشط يف منظمة املؤمتر الوطني األفريقي، املكرسة لحامية حقوق 
األفارقة غري البيض. لكنه مل يعهد مثل رد الفعل هذا من قبل.

كان هذا عىل األرجح من أوائل دروس مانديال يف 
العصيان.

كان األفارقة السود ملزمني بقضاء املأموريات 
ملصلحة »أي« شخص أبيض يف »أي مكان« ويف 

»أي وقت«.

يف وقت الحق يف الفصل الدرايس، ذهب مانديال 
وزميل له — بول ماهابني — يف عطلة إىل مدينة 

أومتاتا.

مكتب بريد
أومتاتا

مكتب بريد
أومتاتا
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لقد انْتُخبت مرتني
ولديك واجب يجب أن تؤديه

يا مانديال. يجب أن تقبل
ملاذا ال تفكر يف األمر وإال فصلتك؟

لهذه الليلة؟

أجريت االنتخابات الثانية يف وقت 
العشاء يا مانديال. جميع الطالب 

كانوا »هناك«.

لكن مل يدل الجميع بأصواتهم.
ليس من النزيه قبول املنصب بدون 

دعم أغلبية الطالب.

كتب جديدة

ن لندن
م

كيف ميكننا متثيل صوت 
الطالب ونحن مل نحصل عىل 

تأييد األغلبية؟ ينبغي علينا كلنا 
االستقالة.

مل تستجب اإلدارة بعد
إىل مطلبنا بتقديم وجبات 

أفضل.

ليست لدينا أي سلطة 
حقيقية للتأثري عىل سياسات 

الكلية. أعتقد أنه علينا 
مقاطعة االنتخابات حتى 

نحصل عليها.

عقد املدير د. كري االنتخابات مرة أخرى وكانت النتيجة 
واحدة تقريبًا.

قاطع أغلبية الطالب االنتخابات مرة أخرى وأُعيد انتخاب الطالب 
الستة ذاتهم مرة أخرى. لكن هذه املرة كان مانديال وحده الصوت 

املعارض.

قاطع حوايل مثانني يف املائة من الطالب االنتخابات. انتخب القلة الذين 
صوتوا مانديال واحًدا من املمثلني الستة.

يف فورت هري يف عام 1940 كانت تقام انتخابات مجلس ممثيل الطالب، وهم 
مجموعة من الطالب كانت مهمتهم إيصال مطالب الطالب إىل اإلدارة.
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لنهرب.

حسًنا، ال فكرة لدي
يا نيلسون.

لقد فعل من أجيل
الكثري. ال أريد أن أجرحه 
أو أخيب ظنه. لكن كيف 

أرفض؟

ماذا أفعل يا َجستيس؟ أود أن 
أختار عرويس بنفيس عندما 

أتزوج.

كام اخرتت عروستني لك أنت 
وَجستيس ودفعت مهريهام. أريد 
أن أرى ولدي متزوجني قبل أن 

أموت. وال مجال للنقاش يف أي من 
هذه األمور.

لقد قال د. كري إنه سيعيد
قبولك يف الفصل الدرايس القادم إذا

قبلت منصب ممثل الطالب وهذا ما 
سوف تفعله بالضبط. مفهوم؟

1941. القص الكبري 
مبكيكزويني.

اتخذ مانديال موقًفا معارًضا بالفعل 
بالرغم من عدم شعبية هذا املوقف.
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عىل كم حصلنا؟
ما يكفي لدفع أجرة 

سيارة توصلنا إىل محطة 
القطار. هيا بنا.

هل أنت متأكد أن والدك 
يريد بيع هذين؟

 احرص عىل أن يعلم نعم! نعم!
الحاكم أنني أعطيته صفقة 

رابحة.

ينبغي أن
يوفر لنا هذا ما يكفي 
من املال للوصول إىل 

جوهانسربج.

ميكننا استقالل القطار املتجه إىل 
جوهانسربج والبحث عن عمل هناك. 

سيكون أيب مسافرًا لبضعة أسابيع يف مهمة 
عمل. هذه هي فرصتنا للهرب.

هذا املساء.

ميكننا بيع اثنني من 
الثريان التي أهديت 

ألبينا؟

لكننا سنحتاج نقوًدا 
لرشاء التذاكر.
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 َجستيس؟ نيلسون؟ ماذا 
تفعالن هنا؟

نحن … يف مهمة … أليب؟
لكن أواًل نحتاج بعض املساعدة 

بخصوص وثائق سفرنا. هل ميكنك 
مساعدتنا يا عمي؟

لو قُبض علينا
بدون وثائق سفر أو تصاريح عمل 

فقد نتعرض للغرامة أو السجن. ماذا 
يجب أن نفعل اآلن؟

تبعد املحطة التالية مثانني 
كيلومرتًا. ملاذا ال تشرتيان التذاكر 

من هذه املحطة عوًضا عن 
ذلك؟

ال يهم. فقط أوصلنا
إىل هناك لنتمكن من

اللحاق بالقطار الذاهب
إىل جوهانسربج.

أعتقد أن القطار يصل
إىل كوينزتاون فقط.

أعتذر لكن ال 
أستطيع بيع التذاكر 

لك.

لحسن حظهام، تصادف أن شقيق الحاكم كان 
مارًّا بالجوار. ولحسن الحظ أنه مل يكن يعلم أي 

يشء عن فرارهام.

كوينزتاون بجنوب أفريقيا.

كان من الحقوق العديدة املنكرة عىل السود حق 
السفر بحرية.

لكن لسوء الحظ، كان الحاكم قد أبلغ 
موظف التذاكر بالفعل بأمر هروبهام.

بعد أن عجز الشابان عن رشاء تذاكر 
القطار، قررا مواصلة طريقهام بالسيارة إىل 

املحطة التالية.

تذاكر
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مدينة الذهب
يا َجستيس. هل تذكر … 
حيث تصل املباين إىل عنان 

السامء؟

أجل، لقد وصلنا 
أخريًا.

أجل. لقد كذبنا عليك.
لكن كذبنا عليك بشأن سبب

وجودنا هنا ليس مخالًفا للقانون
وال ميكنك القبض علينا إذا مل

نخالف القوانني.

رمبا ال أستطيع القبض عليكام 
لكن ال ميكنني مساعدتكام أيًضا. 
لذا اخرجا من هنا وال تأتيا طلبًا 

ملساعديت مرة أخرى أبًدا.

أخبار طيبة يا أوالد. اتضح أن 
والدكام يف مكتب القايض اآلن. 

سيضمنكام.

أنتام محظوظان يا أوالد. 
مكاملة هاتفية أخرى 
وستكونان يف طريقكام.

متكن َجستيس ونيلسون من العثور عىل شخص يوصلهام إىل 
جوهانسربج نظري مبلغ زهيد.

يقول والدكام إنكام
كذبتام عيل. هل هذا 

صحيح؟
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لنبحث عن
رئيس العامل. لقد اتصل
به والدي ليجد يل عماًل

قبل بضعة أشهر.

لكن رسعان ما تعني عليهام 
العثور عىل عمل.

كانت الظروف الصعبة والعمل الشاق يف املناجم هو 
املهمة التي ترك الكثري من األفارقة منازلهم ألدائها.

كانت األكواخ تخصص للرجال وفًقا لقبائلهم. كان أصحاب 
املناجم يرون هذه طريقة ناجحة ملنع القبائل املختلفة من 

االتحاد واالحتجاج عىل ظروف العمل الرديئة يف املناجم.

وجدا مبيتًا لليلة واحدة عىل 
األرض يف غرف للخدم.
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نيلسون، أود أن 
أعرفك عىل … 

هل يوجد يشء 
مل تخرباين به أيها 

الشابان؟

وبعد أسبوع.

ال مل أتسلمه. لكن أعتقد 
أنه ميكنني أن أجعله 

الحارس اللييل هنا.

لقد أرسل والدي
أيًضا طلبًا بشأن وظيفة ألخي.

أمل تتسلمه؟

لقد راسلني والدك منذ عدة أشهر 
بشأن حجز وظيفة إدارية لك يا 

َجستيس. مل يكن لدي علم بأنك ستأيت 
اآلن، وال أنك ستحرض أخاك معك.

وبينام ركز نيلسون عىل إيجاد عمل، ذهب َجستيس إليجاد سكن 
لهام. وألن أفراد قبيلة خوسا كانوا يرون أفراد القبيلة اآلخرين مبنزلة 

أقارب لهم، فقد وجد مانديال »قريبًا« عىل استعداد ملساعدته.

وبذلك أجربا عىل الهروب من املناجم. 

ومرة أخرى انكشفت أكاذيبهام عندما تلقى رئيس العامل برقية من 
الحاكم.

ومرة أخرى كذب الشابان. مرة أخرى كان السم الزعيم جونجينتابا شأن 
عظيم.
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… هذا مبلغ إضايف
بسيط؛ اعتربه قرًضا ليساعدك

يف الوقوف عىل قدميك.

لقد كنت تؤدي عماًل رائًعا
يا سيد مانديال. ظننت أنك رمبا 

تريد بذلة إضافية. هذه واحدة من 
بذاليت القدمية. و …

أعرف شخًصا يطلب
موظًفا تحت التدريب. رمبا 

ميكنك العمل معه.

كنت مهتامًّ بالقانون عندما كنت يف 
املدرسة. لقد تركت فورت هري لكني 

أريد أن أكمل دراستي يف جامعة جنوب 
أفريقيا إن استطعت.

ولرت سيسولو. ترسين مقابلتك. لقد 
أخربين قريبك أنك تبحث عن عمل؟ 

ماذا تحب أن تعمل؟

وبعد بضعة أسابيع فقط من العمل الجاد، انبهر 
سيدلسيك وبدأ يُعجب مبانديال.

قّدم سيسولو املحامي برشكة ويتكني وسيدلسيك وإيدملان 
مانديال إىل أحد رشكائه؛ الزار سيدلسيك.

نظرًا ألن الرشكة كانت من أكرث رشكات املحاماة 
ازدهاًرا يف املدينة، فقد عينوا مانديال موظًفا تحت 

التدريب.

كان ولرت سيسولو يكرب مانديال بستة أعوام، وقد علّم نفسه وعمل يف مناجم 
الذهب واملصانع قبل أن يؤسس وكالته العقارية الخاصة. 

وكان معروفًا يف أنحاء جوهانسربج كزعيم محيل يقدم 
املساعدة للمحتاجني دامئًا.
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سيسولو الكرمية حيث كان يقدم له مبيتًا مجانيًّا.كان يتكيف مع أي مأوى يجده وغالبًا ما كان يعتمد عىل عروض 

كان يوفر النقود بأي وسيلة ممكنة. بدًءا من 
ارتداء نفس البذلة املرقعة يوًما بعد يوم …

كل يوم ذهابًا وإيابًا من العمل لتوفري مثن … حتى السري مسافة تسعة عرش كيلومرتًا 
تذكرة الحافلة.

بالرغم من انشغال مانديال الدائم بوظيفته النهارية، فقد كان عازًما 

عىل الحصول عىل شهادة ليسانس اآلداب. ولياًل، كان يذاكر عىل ضوء 

الشموع ألنه مل يكن يقدر عىل رشاء مصباح كريوسني.

حصل مانديال عىل الفرصة التي يحتاجها وتشبث بها بكل 
ما أويت من قوة.

لقد عمل جاهًدا يف رشكة املحاماة، حيث بدأ باملهام الكتابية فقط 
ويف نهاية املطاف بدأ يكتب العقود للعمالء األفارقة.
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جور رجل طيب يا مانديال.
لكن يجب أن تكون حكياًم وأن تبتعد 
عن سياسة املكتب. حتى خارج هذه 

الرشكة، لن تجلب لك السياسة
سوى املتاعب.

هذه الفناجني
االحتفالية الجديدة ما هي إال 
طريقة لحملنا عىل استخدام 
فناجني مختلفة لفصلنا عن 

املوظفني البيض.

انظر يا نيلسون.
احتفااًل بانضاممكام للرشكة 
اشرتيت أنا والسكرتريات 

األخريات فناجني شاي جديدة 
لك أنت وجور.

صدقني يا 
نيلسون.

بينام آثر راديبي التمرد الجريء عىل هذا النوع من 
التمييز …

… قىض مانديال شهوًرا دون شاي لتجنب 
التورط يف األمر.

بقدر ما كان السيد سيدلسيك لطيًفا، وبالرغم من التقدم الذي كانت تحرزه رشكة 
املحاماة، فقد كان التعصب ال يزال أسلوب حياة يف جنوب أفريقيا.

كان جور راديبي املوظف األفريقي اآلخر الوحيد 
يف الرشكة.
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نيلسون،
رجاًء أخرب َجستيس يف املرة 

املقبلة التي تراه فيها أن مكانه يف 
مكيكزويني وليس هنا.

تبدو بحالة جيدة يا 
بني. ترسين رؤيتك.

 أخربين كل يشء عن
دراستك وعن وظيفتك 

الجديدة. لقد علمت أنك 
تتدرب لتصبح محاميًا.

ترسين رؤيتك أيًضا.

نعم، أنا أعمل يف 
رشكة محاماة.

… لكن مل يكن األمر مامثاًل لَجستيس الذي كان يعلم أن 
والده ال يزال يعارض قرار رحيله عن املنزل.

لقد أالن الوقت موقف الحاكم تجاه مستقبل مانديال 
…

بدا أن املتاعب قد وجدت مانديال بالفعل، لكن ليس يف 
رداء السياسة.

يف 1942، زار الزعيم جونجينتابا جوهانسربج 
وأراد مقابلته هو وَجستيس.
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أعتقد أن مكاين هنا يا 
نيلسون. سأبقى هنا وأتوىل 

الزعامة.

وهكذا، بعد أسبوع يف مكيكزويني، عاد مانديال إىل 
جوهانسربج وحيًدا.

كانت قد أُرسلت برقية إىل َجستيس لكنها مل تصله 
أبًدا وتأخرا طوياًل عن مراسم الدفن.

علم نيلسون وَجستيس بالفاجعة من إحدى الصحف وسارعا 
إىل املنزل.

كان َجستيس قد قابل فتاة أعجبته وكان اآلن أكرث إرصاًرا من قبل 
عىل عدم العودة إىل املنزل.

لكن خططه تغريت عندما علم بوفاة والده بعد ستة 
أشهر فقط من زيارته لجوهانسربج.



33

وأنت بحاجة إىل أن تصبح
محاميًا عظياًم يا نيلسون. ستكون 
بلدنا بحاجة إىل أشخاص مثلك إذا 

كنا نريد مستقباًل أفضل.

سأترك الرشكة يا نيلسون. إنها مجرد 
وظيفة، لكن مستقبيل ليس هنا. 
تعطيني الرشكة عماًل يجب أن 

تعمله أنت.

ستساعدك الخربة
العملية عىل أن تصبح 

يف 1943، مل يكن يف البلد كله سوى بضعة محامني وموظفني أفارقة محاميًا جيًدا.
تحت التدريب، وكان مانديال واحًدا منهم.

وكان أيًضا الطالب األفريقي األسود الوحيد يف كلية 
الحقوق التي درس بها.

بحلول ديسمرب 1942، حصل مانديال عىل ليسانس اآلداب والتحق 
بجامعة فيتفواتررساند يف جوهانسربج لدراسة القانون.

لكن دراسته األكادميية كانت جزًءا صغريًا من تعليمه. كان جور 
راديبي قد بدأ يصطحب مانديال إىل محارضات واجتامعات املؤمتر 

الوطني األفريقي. وشهد معه أول احتجاج له.

قاطع عرشة آالف شخص خدمة الحافالت بسبب ارتفاع مبقدار »بنس واحد« 
يف األجرة. عندما نجحت املقاطعة، بدأ مانديال يؤمن أن اإلصالح ممكن. لكن 

التغيري ال ميكن أن يحدث دون قائد.
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يجب أن يتغري يشء
ما يف هذا البلد من 

أجلنا جميًعا.

أعتقد أننا نتفق جميًعا 
سواء أكنا بيًضا أم سوًدا أم 

هنوًدا …

مل أقل إن العرق بعيد عن 
املوضوع يا نيلسون. لكن أعتقد 

أن أكرب قضية تواجهها بالدنا 
هي الطبقية وليس العرق.

بالرغم من كل العنصية التي 
نواجهها، كيف ميكنك القول 

إن العرق ليس املفتاح يا سيد 
فيرش؟

قرأ قدر استطاعته عن أفكار يش جيفارا وماو تيس تونج الشيوعية 
وحتى تعاليم غاندي، مع الرتكيز دامئًا عىل األفكار التي اعتقد أنها ميكن 

أن تُحدث تغيريًا يف جنوب أفريقيا.

كان أصدقاء مانديال الجدد أعضاًء يف الحزب الشيوعي. ومل يكن مانديال 
شيوعيًّا، كان يتميز بعقلية متفتحة تتقبل كل التوجهات.

… وأيًضا لطالب مثل جو سلوفو وروث 

فريست.

كان مانديال قد أصبح صديًقا مقربًا لربام فيرش، املحارض يف 
الجامعة …

مل يكن مانديال يحصل دامئًا عىل أفضل الدرجات يف 
الجامعة. لكنه كان يعوض ذلك بنهمه للمعرفة.
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يا هذا! غري مسموح بركوب 
السود يف هذا القطار. أنزلوا 

صديقكم األسود اآلن!

أسود؟ أسود؟ كيف 
تجرؤ عىل توجيه إهانات 

عنصية إىل صديقنا!

لن نذهب إىل 
أي مكان!

يف الصباح التايل، هرع برام فيرش إىل املحكمة ليوكل نفسه محاميًا عنهم. ونظرًا 
ألن فيرش قد ولد لعائلة تحظى بنفوذ واحرتام كبريين، فقد متكن من إقناع 

القايض بأن يحكم ملانديال وأصدقائه.

كان مانديال قد بدأ يحيط نفسه بأشخاص بنفس عقليته. كل أصدقائه 
الجدد كانوا عىل استعداد للكفاح من أجل مستقبل أفضل.

 وكذلك كان هو!

بالرغم من حصول الهنود عىل حرية أكرب من السود، فلم يعاملوا عىل 
قدم املساواة مع البيض … وهكذا قُبض عليهم فوًرا.

صادق مانديال بعض الطالب الهنود أيًضا، 
منهم إسامعيل مري وجيه إن سينج.
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نعم، يعاين معظمنا،
حتى إنه يُحظر علينا شغل 

وظائف معينة.

تأسس املؤمتر الوطني األفريقي
يف 1912 لكن حتى بعد ثالثني عاًما مل 

يتغري أي يشء. ال نزال محرومني من أرايض 
أجدادنا، وال يزال قومنا يعيشون يف

األحياء الفقرية.

ال يتغري يشء ألنه غري
مسموح لنا بالتصويت. هل 

تعتقدون أن االنتخابات القادمة 
ستغري أي يشء؟

إنها انتخابات للبيض ولن تنفعنا بيشء. 
نحن فقط ميكننا أن نحرر أنفسنا. نحن 
فقط ميكننا تحرير أمتنا. فكر يف األمر يا 
دكتور زوما. إذا حاولنا، ميكننا حشد البلد 

كله ضد مضطهدينا.

انضم إىل مانديال وسيسولو أصدقاء جدد — مثل د. زوما، رئيس املؤمتر الوطني 
األفريقي وأنطون ليمبيدي، واحد من املحاميني األفارقة السود القالئل يف البلد — 

وأصدقاء قدامى مثل أوليفر تامبو ملناقشة تشكيل مؤمتر للشباب.

وهكذا بعد نقاش طويل، تشكلت رابطة شباب املؤمتر الوطني 
األفريقي يف 1944. ودعت إىل العصيان املدين واإلرضاب لالحتجاج عىل 

القوانني العديدة التي تدعم الفصل العنصي.
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رائع يا نيلسون! رائع 
مبعنى الكلمة.

نيلسون، أعرفك بقريبتي، 
إفيلني ميز. لقد انتقلت لتوها 

إىل جوهانسربج وتدرس 
لتصبح ممرضة.

مرحبًا، إفيلني.

وقع إفيلني ونيلسون يف الحب من النظرة األوىل. وتواعدا 
لبضعة أشهر قبل أن يتزوجا يف الخامس عرش من يوليو 

.1944

مل يتمكنا من تحمل تكلفة زفاف فاخر، فأقاما بداًل 
من ذلك حفل زفاف مدين بسيط يف دار العدل.

وبعد عام، احتفال مبيالد أول طفل لهام، أعطوه اسم ماديبا 
ثيمبيكل، لكنهام كانا يدعوانه ثيمبي.

عاش ثالثتهم مع عائلة إفيلني حتى متكنوا من رشاء منزل خاص بهم يف 
بداية 1946. كان منزاًل صغريًا من ثالث غرف بدون كهرباء.

بحلول 1947، مل يكن لدى مانديال عائلة فقط 
لكنه أيًضا كان قد أكمل ثالث سنوات كموظف 

تحت التدريب.

كان يبدو أن كل ما أراده يف الحياة يتحقق. مل يكن 
يعلم أن كل ذلك سينهار قريبًا.

لكن قبل أن يستطيع مانديال البدء يف حشد الدعم لرابطة 
شباب املؤمتر الوطني األفريقي املؤسسة حديثًا، حدث يشء 

غري متوقع يف اجتامع مع ولرت سيسولو.
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أقرتح أن ننظم احتجاجات سلمية 
يا دكتور زوما. انظر لكل ما حققه 

غاندي بأساليبه. ميكننا
وال يشء. ال ميكننا اإلرضاب و … 

املخاطرة بالدخول إىل 
السجن.

من أجل حريتنا
يجب أن نخاطر
»بكل يشء«!

26 مايو 1948.

تخفيض

%40

تأسس الحزب الوطني يف 1914 وكان حزبًا سياسيًّا يهدف إىل 
تعزيز الوحدة بني البيض. فقدموا ترشيًعا جديًدا يصنف الجميع 

يف أربع مجموعات عرقية؛ »السود« و»البيض« و»امللونني« 
و»الهنود«.

بدأ الحزب الوطني أيًضا نظام التمييز العنصي الذي يندرج تحت سياسة عامة من الفصل 
العنصي. يف ظل هذا النظام، قُلَِّصت حقوق األغلبية »غري البيضاء« من سكان جنوب 

أفريقيا ملصلحة األقلية البيضاء من املواطنني.

مل يُسمح بالزواج من أشخاص ينتمون ألعراق مختلفة. ومل يُسمح لغري البيض 
بالسكن يف أحياء واحدة مع البيض. أصبح التمييز العنصي سياسة قومية 

تهدف إىل تقييد كل جوانب الحياة اليومية.
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… انطلقت الرشطة لشن 
هجوم ثاٍن.

بحلول نهاية الليل، لقي مثانية عرش مدنيًّا 
مصعهم وجرح الكثريون.

للكفاح ضد الفصل العنصي، تبنى املؤمتر الوطني األفريقي أفكار رابطة 
الشباب االحتجاجية يف 1949. لكن خيش دكتور زوما أن الوقت مل يكن 

من ناحية أخرى، خيش مانديال وزمالؤه من حدوث مناسبًا للتحرك.
األسوأ إذا استمروا يف االنتظار.

وعندما انطرح املدنيون الخائفون 
أرًضا …

حل دكتور جيه إس موروكا محل دكتور زوما يف رئاسة املؤمتر الوطني األفريقي وجرى 
تنظيم إرضاب. يف األول من مايو 1950، مل يذهب أكرث من ثلثي العامل األفارقة السود 

إىل العمل واستمر االحتجاج السلمي طوال الليل.

ردت الحكومة عىل احتجاج »يوم الحرية« 
ذلك …

بأن أمرت الرشطة بإطالق النار عىل حشد 
أعزل.
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أمي، أين يعيش أيب؟

ال تكن سخيًفا
يا ثيمبي. أنت تعلم أن 

والدك يعيش معنا.

لكني ال أراه 
أبًدا.

مل ترشق الشمس بعد
وأنت ذاهب إىل العمل؟

متى ستعود؟

ال أعلم يا إفيلني، لدي 
املزيد من االحتجاجات 

لتنظيمها.

نيلسون؟ إىل أين 
أنت ذاهب؟

ا ومل يكن لديه أي وقت  كان مانديال مشغواًل جدًّ
لعائلته.

كان االستيقاظ يف الصباح الباكر والعودة يف آخر الليل أموًرا بدأت 
تسلب مانديال حياته العائلية.

ولدت ابنتهام األوىل يف 1947 لكنها كانت مريضة وعاشت 
تسعة أشهر فقط. ثم يف 1950، عندما كان ثيمبي يف 

الرابعة من عمره، أنجبوا ابًنا ثانيًا ُسمي ماكجاثو ليوانيكا 
مانديال.

كانت محاولة محاربة عدو ال يبدي أي رحمة تزداد صعوبة أكرث وأكرث 
وتشغل املزيد واملزيد من وقت مانديال.
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لست متأكًدا أين أفهم 
أيًضا يا ثيمبي.

أيب. ملاذا ال ميكنك أن تأيت إىل 
حفلة عيد ميالدي؟ ما زلت 

ال أفهم.

ماذا بك يا ثيمبي؟ ما 
الخطب؟

قلت إن لديك سؤااًل يل 
يا ثيمبي؟

كان محظوًرا عىل مانديال الوجود يف أي 
تجمعات ملدة ستة أشهر، وكان التجمع يعني 

التحدث ألكرث من شخص واحد يف كل مرة.

كانت االعتقاالت املستمرة وقرارات الحظر 
أساليب تخويف إلضعاف من يؤيدون 

النضال.

واتُّهم بالتواطؤ مع الحزب الشيوعي، الذي ُحظر مبوجب قانون 
قمع الشيوعية الصادر يف 1950. وبعد عدة أشهر أُطلق رساحه 

مرة أخرى.

بسبب ذلك مل يُسمح له حتى 
بحضور املناسبات العائلية.

يف السادس والعرشين من يونيو 1952، يف أول يوم من »حملة 

التمرد«، اعتُقل مانديال مع مئات الرجال من أبناء بلده.

يف إطار آخر احتجاج ضخم ُعرف »بحملة التمرد«، طلب 
مانديال من قومه مخالفة قوانني التمييز العنصي.

طلب منهم أن يستخدموا املراحيض وعربات القطار 

املخصصة »للبيض فقط«، وأن يدخلوا السجن محتجني، وأن 

يرُضبوا، وأن يخاطروا »بكل يشء«.

كان مانديال عازًما عىل التضحية بكل يشء من أجل القضية 
التي آمن بها. كان قد توىل دوًرا قياديًّا أكرب يف رابطة شباب 

املؤمتر الوطني األفريقي وأصبح مسئواًل عن تجنيد املتطوعني 
وتدريبهم.
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العدالة للجميع يا 
نيلسون. سنحقق ذلك 
يوًما ما، أليس كذلك؟

كاملعتاد. هل تود التسبب يف 
املشاكل معي؟ أود أن تصبح 

رشييك.

هل تسبب املشاكل 
مجدًدا يا نيلسون؟

أنا أنتظر صديًقا يل فقط. 
ال أمانع االنتظار لكن شكرًا 

الهتاممك.

ماذا تفعل هنا؟
ليس من املفرتض أن

تكون …

أسس االثنان مكتبًا بعد بضعة أشهر يف مبنى مقابل 
متثال العدالة مبارشة.

كان الصديق الذي ينتظره مانديال هو أوليفر تامبو، الذي كان يعمل اآلن يف 
رشكة محاماة للبيض.

اعتاد مانديال أن يستخدم غرفة االنتظار 
املخصصة للبيض فقط كلام ذهب 

لزيارته.

حاول مانديال الحفاظ عىل بعض مظاهر الحياة الطبيعية. اجتاز أخريًا 
امتحاناته، وأصبح محاميًا مامرًسا وافتتح مكتب املحاماة الخاص به يف 1952.
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سنتوىل القضية 
يا سيدي.

سيد تامبو! لقد أعادت
الحكومة تصنيفي أفريقيًّا ال 
ملونًا. وقد فصلت من عميل 

بسبب ذلك.

سيد مانديال! تعيش عائلتي
يف نفس املنزل منذ عقود. واآلن 
ُصنفت املنطقة »للبيض فقط« 

من فضلك تفضل ونتعرض للطرد.
إىل مكتبي.

يف هذا الوقت، غريت الحكومة تصنيفها ملجموعة »امللونني« العرقية. كان التصنيف 
»ملونني« يشري سابًقا إىل ذوي األصول املختلطة الذين لهم جذور أفريقية. أما يف التصنيف 

الجديد، فأي شخص كان يعترب »ملونًا« يف السابق قد أصبح اآلن ضمن الفئة »أسود«.

كان املواطنون »امللونون« يتمتعون بحقوق أكرث من »السود« حتى 
ذلك الحني، لذا كان يعني هذا التغيري يف الحالة العرقية فقدان 

الكثري من الناس لحريتهم.

ألن تلك كانت رشكة املحاماة الوحيدة اململوكة ألفريقيني يف البلد وإحدى 
الرشكات القليلة التي تتقاىض أجوًرا معقولة من األفارقة، تهافت عليهم 

املوكلون.

وعندما حاولت الحكومة طردهم من املبنى 
… رفضوا االنتقال واستمروا يف مساعدة وإجبارهم عىل االنتقال إىل منطقة أفريقية …

موكليهم.

مارس 1952.
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لقد وىل عهد الالعنف! يجب أن 
نستعد ملحاربة العنف بالعنف. هذا 
هو السالح الوحيد الذي سيقيض عىل 
التمييز العنصي، ويجب أن نكون 

مستعدين للهجوم يف أي لحظة.

لن نرحل! لن 
نرحل!

سافر مانديال إىل صوفياتاون وخاطب 
املتظاهرين …

لكن التقدم كان بطيئًا. فقد كان بإمكانهم الدفاع 
عن موكل واحد يف كل مرة، وكانت الحكومة 

تستهدف عرشات األلوف يف وقت واحد.

بحلول يونيو 1953، قررت الحكومة تخصيص 
البلدة األفريقية صوفياتاون »للبيض فقط«. أُجرب 
اآلالف واآلالف من العائالت عىل ترك منازلهم 

واالنتقال إىل أماكن أخرى.
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لكن املؤمتر
الوطني األفريقي ال يؤيد

العنف. إن خطابك … كان 
ينطوي عىل سوء اختيار

للكلامت وللتوقيت.

أتفهم إحباطك يا 
نيلسون، كلنا كذلك.

ُسحبت الدعوة إىل العنف وبحلول عام 1955 أجربت العائالت األفريقية 
يف صوفياتاون عىل االنتقال وأحرقت الرشطة منازلهم.

أراد مانديال السالم أيًضا. لكنه كان يعلم يف داخله أن 
وقت الالعنف أوشك عىل االنتهاء.

لقد انتخب ألربت لوتويل رئيًسا للمؤمتر الوطني األفريقي يف 1952. 
كان زعياًم معروفًا وواعظًا ومدرًسا سابًقا ورجل سالم.

أضاف تعيني ألبريت لوتويل مزيًدا من الدعم واالحرتام 
للمؤمتر الوطني األفريقي وكان مانديال يثق يف إرشاداته.

وبعد عودة مانديال إىل جوهانسربج، التقى 
بألربت لوتويل.
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كيف حال أحفادي؟
أريد أن أعرف كل

يشء عنهم.

أمي، مل أحرض
للزيارة فقط. أود أن
تأيت إىل جوهانسربج

للعيش معي.

أتفهم مشاعرك
يا روليهالهال لكني آسفة. هذه 

هي دياري. ال أستطيع
مغادرة كونو. ثيمبي وماكجاثو يحبان اللعب، 

يذهبان للعدو معي وماكازيوي 
الصغرية كاملالك.

أنا بخري يا أمي لكني 
سأبقى هنا فرتة قصرية.

روليهالهال! أنت هنا! ال أصدق 
أنك هنا! كيف حالك؟ أخربين 

»بكل يشء«!

أمي. أمي، 
استيقظي.

ولدت ابنته بومال ماكازيوي مانديال يف 
العام السابق يف 1954.

ملنع مانديال من حشد شعب جنوب أفريقيا منعته الحكومة من 
دخول جوهانسربج طوال العامني السابقني.

يف سبتمرب 1955، بعد انتهاء مدة الحظر قرر زيارة 

عائلته يف كونو، القرية التي شهدت طفولته.
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ال، ال ميكن تأجيلها. لقد 
عدت. أنت يف ديارك 

ويجب أن نحتفل.

اركب السيارة. يجب أن 
نزور باقي العائلة.

نيلسون! نيلسون، 
ا؟ هل هذا أنت حقًّ

زيارة باقي العائلة ميكنها أن 
تنتظر. لقد انتصف الليل. 
وأنت ال ترتدين مالبس 

مناسبة. مل ال …
كان مانديال قد اشتاق إىل عائلته، وللحظات اجتامعهم القصرية سواء 

أكانت يف مكيكزويني أم يف كونو أم …

من كونو، سافر مانديال إىل مكيكزويني.

أراد أن يرى أمه بالتبني، نكوسيكازي نو 
إنجالند.

نعم أنا. من الرائع
رؤيتك بعد هذا
الوقت الطويل.
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يجب أال تخاف أبًدا من 
الحقيقة يا ماكجاثو، »أبًدا«.

أنا فخور بك الهتاممك 
بصديقك. لكن ملاذا تكذب 

بشأن أمر كهذا؟ كان من أجل املسبح يا أيب. 
ال يستطيع صديقي تحمل 

التكلفة، لذا أردت اصطحابه 
معي.

ملاذا كذبت عيل؟ ما 
السبب الحقيقي الذي 
أخذت من أجله املال؟ 

أجبني.

ماكجاثو!

وملاذا تحتاج هذا املال يا 
ماكجاثو؟

أريد الذهاب للسباحة. 
هذا مثن الدخول إىل 

املسبح.

لقد حصلت عىل 
املال. لنذهب!

كان مانديال يعلم أن ابنه يكذب بشأن تكاليف 
للسباحة. لذا تبعه.

… يف منزله يف 
جوهانسربج.
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وغاندي … موهانداس
كرمشاند غاندي كان يوًما ما محاميًا يف

بلدنا. ساعد الهند يف الحصول عىل الحرية، وقد 
حقق ذلك بطرق سلمية. لقد جازف بكل يشء

من أجل تحرير شعبه.

كان فرانكلني روزفيلت رئيًسا
للواليات املتحدة األمريكية من 1933

حتى 1945. قاد بلده لعبور أحلك األوقات 
عندما كان املاليني عاطلني وفاقدين

األمل متاًما.

قبل أن يتوىل جوزيف ستالني
قيادة االتحاد السوفييتي، كرّس
نفسه لتحسني ظروف معيشة

الطبقة العاملة.

كان ونستون ترششل رئيس
وزراء إنجلرتا لفرتتني. وقد قاد أمته أثناء 

الحرب العاملية الثانية، معاديًا هؤالء 
الذين أرادوا غزو أوروبا.

أعلق صورهم ألنهم رجال
عظامء وأصحاب إنجازات.

أيب، مل أَر هؤالء الرجال
يأتون لزيارتك أبًدا! من هم؟

ملاذا نعلق صورهم
عىل الحائط؟

كان مانديال يتوق إىل أن يتسنى له تعليم أوالده 
وتوجيههم، وإىل رؤيتهم يعيشون الحرية التي حلم بها.
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لقد اعتقلوا إسامعيل
مري أيًضا، وجو سلوفو وروث 

فريست. لقد قبضوا علينا
جميًعا.

ستكون األمور بخري يا 
ثيمبي. كل يشء سيكون 

عىل ما يرام.

أيب، ال!

نيلسون مانديال، لدينا إذن 
بتفتيش منزلك والقبض 

عليك.

أنت متهم بالخيانة العظمى. 
وستحرض معنا اآلن.

إذن
تفتيش

يف خالل أسبوع، قُبض عىل 156 شخًصا 
يف إطار حملة لفرض النظام عىل 

مستوى البالد.

لحق مبانديال سيسولو وتامبو ولوتويل وتقريبًا كل 
من كان له دور قيادي يف النضال من أجل الحرية، 

بصف النظر عن العرق.

تم ترحيلهم إىل سجن جوهانسربج وأُجربوا عىل خلع مالبسهم والوقوف يف 
الربد. كانوا رجااًل محرتمني ومحرتفني وكانوا يعاملون …

5 ديسمرب 1956.
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يجب أن يُزال هذا القفص اآلن 
وإال سنخرج يف مظاهرة. مل يسبق 

يل رؤية يشء كهذا يف محكمة 
من قبل.

رجاًء حافظ عىل النظام يف 
املحكمة! سيُزال القفص. يجب أن 

نستأنف وقائع الجلسة.

… كالحيوانات! هؤالء
الرجال برش ويستحقون معاملة 

إنسانية. يا له من عار!

هرع برام فيرش الذي كان صديًقا ملانديال يف الجامعة مجدًدا 
للدفاع عنه؛ مع فريق من املحامني املتفرغني للقضية.

كان قفًصا قد ُشيد إلبقاء املدعى عليهم مبعزل عن الجميع. وقد 
ضمن القفص فصلهم حتى عن فيرش وبقية فريق الدفاع.

كانت هذه املحاكمة متهيدية. بحيث إذا ُوجدت أدلة كافية ضدهم، 
كانت القضية ستُحال إىل املحكمة العليا ويحتمل أن يواجهوا العقوبة 

القصوى … اإلعدام!

19 ديسمرب 1956.
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أنت تزعم أنك سمعت
ولرت سيسولو يدبر لقتل أشخاص بيض … 
لكن وقت حدوث هذا االجتامع املزعوم،

أمل تكن مسجونًا بتهمة االحتيال؟

إفيلني، لقد عدت. ما زالت 
املحاكمة مستمرة لكن أُفِْرَج 

عنا بضامن مايل. لقد …

استمرت املحاكمة أكرث من عام، وبدأ املتهمون الضجرون 
يشغلون وقتهم بأشياء أخرى.

بحلول يناير 1958، أسقطت التهم عن واحد وستني شخًصا بدون تفسري. لكن 
وجدت املحكمة أدلة كافية ضد مانديال وبعض اآلخرين إلحالة القضية إىل 

املحكمة العليا.

كانت إفيلني قد رحلت. أخذت أمتعتها واألوالد 
وانتقلت للعيش مع عائلتها.

كانت متطلبات عمل مانديال املتواصلة قد شكلت ضغطًا عىل زواجهام 
لفرتة. لكن مع خضوع 155 رجاًل آخر اآلن للمحاكمة بتهمة الخيانة 

العظمى، مل يتمكن مانديال حتى من التفكري يف التخيل عنهم.

يوًما بعد يوم عاد املتهمون للمحاكمة واستمعوا إىل لفيف 
من الشهود »الخرباء« وهم يحنثون بالقسم.

وكانت مهمة محامّي الدفاع مثل فرينون 
بريانج فضح تلك األكاذيب.

يناير 1957.
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كان تفانيه لقومه وأمته ال لنفسه. لكن، أحيانًا ال ميكنك التخطيط 
إليجاد السعادة، إمنا تجدك هي.

لكن هل يحتمل التفكري يف نفسه يف 
هذا الوقت؟

ومع تكريس مانديال حياته للقضية، مل يعد يأمل يف 
وجود مساحة ألي شخص آخر يف حياته …

… حتى ذلك اليوم حني رأى امرأة جميلة يف 
محطة الحافالت.

مع قضاء مانديال وتامبو كل وقتيهام يف املحاكمة، خرست 
رشكتهام معظم موكليها.
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نيلسون؟ أنا مرسور
ألين صادفتك. أميكنك االستغناء

عن بعض النقود؟ ال أحمل معي الكثري، 
وتريد زوجتي وصديقتها تناول

وجبة خفيفة.

كانت زوجة تامبو – أديليد - صديقة نومزامو وينيفريد 
ماديكزيال أو ويني كام يناديها معارفها؛ هي املرأة الجميلة 
نفسها التي رآها مانديال يف محطة الحافالت قبل بضعة أيام.

كانت ويني موظفة خدمة اجتامعية يف مستشفى 
براجوانث وكانت أول سيدة سوداء تشغل هذه 

الوظيفة.

يف هذا اللقاء القصري عىل العشاء وقع االثنان يف الحب. وتزوجا يف 
يونيو 1958، بعد مرور أقل من ستة أشهر عىل لقائهام األول.

أقيم الزفاف يف بيزانا بجنوب أفريقيا، حيث ولدت ويني 
وتعيش معظم عائلتها. لكن معظم مراسم االحتفال متت 

بدونهم.

نظرًا ألن مانديال كان ال يزال تحت الحظر، مل يُسمح له 
باالبتعاد عن جوهانسربج سوى بضعة أيام. كان ذلك وقتًا 

كافيًا إلقامة الزفاف فقط لكن ليس لشهر العسل.
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كوين حذرة يا 
ويني. أحبك.

… ميكن أن تُعتقيل. وميكن أن تخرسي 
وظيفتك. وال يجب أن تنيس أنك حامل. 

قد تتعرضني لعواقب جسيمة.
أنا مدركة للعواقب يا 
نيلسون. لكن يجب أن 

أذهب.

إنه قرار شجاع يا
ويني، لكن …

إىل أين؟

سأنضم للنساء
األخريات يف احتجاج 

مكتب تصاريح
الدخول.

أنا ذاهبة غًدا 
يا نيلسون.

أرادت زوجة ولرت سيسولو — ألربتينا — املشاركة يف االحتجاج 
أيًضا، لذا ذهبتا مًعا ووقف مانديال يشاهد رحيل قطارهام.

اليوم التايل.

لسنوات، كان مطلوبًا من الرجال األفارقة فقط حمل تصاريح دخول طوال 
الوقت وإال فكانوا يواجهون خطر الغرامات والحبس. اآلن أصبحت هذه القوانني 

تطبق عىل النساء األفارقة أيًضا.

بعد أن عاد مانديال إىل جوهانسربج، اكتشف رسيًعا أن 
زوجته الجديدة مل تكن متفانية له فقط … لكن للقضية 

التي كان يدافع عنها أيًضا.

أكتوبر 1958.

كانت رؤيتها تعرض نفسها 
للخطر تشق كثريًا عىل 

نفسه.
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لقد خاطرِت مبصلحتك الشخصية 
لالحتجاج عىل قوانني ظاملة. تطلّب 

ا يا  ذلك شجاعة كبرية وأنا فخور بك جدًّ
ويني. سنخرجكن من هنا يف

غضون أيام قليلة.

إلظهار قوتهن وتفانيهن أمام الحكومة، وافقت النساء عىل تحمل أسبوعني يف 
تم استدعاء مانديال وتامبو للدفاع السجن قبل أن يطلق رساحهن بضامن مايل.

عنهن.

بعد األسبوعني املتفق عليهام، أُطلق رساح النساء 
بضامن مايل.

وبحلول اليوم الثاين، تضاعف هذا 
الرقم.

يف اليوم األول من االحتجاج، قُبض عىل أكرث من ألف امرأة 
أفريقية العرتاضهن عىل نظام تصاريح الدخول العنصي غري 

العادل.

إنهاء
نظام التصاريح 

إنهاء
نظام التصاريح 

املساواة
للجميع 

تخلفت العديد من النساء عن الذهاب إىل العمل لالنضامم إىل 
االحتجاج، والنساء الاليت ال يوجد من يهتم بأطفالهن أحرضنهم 

معهن.
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أتريد لقاء ابنتك
يا نيلسون؟ لقد ساّمها الزعيم 
زيناين. وسوف نناديها زيني 

اختصاًرا.

ستكونني بخري يا ويني. 
أنا هنا، حسًنا؟

ويني، لقد تأخر 
اجتامعي و … 

الرابع من فرباير 1959.

نيلسووون!! أعتقد أن 
الوقت قد حان. إنه أمل 

املخاض!

كان عليه العودة من أجل محاكمة الخيانة التي بدأت يف 
ديسمرب 1956 وكانت تنعقد اآلن يف بريتوريا التي تبعد 

مثانية وخمسني كيلومرتًا عن جوهانسربج.

كان مانديال مطالبًا بالحضور كل يوم. وكانت الحكومة عازمة عىل 
إنهاء احتجاجات مانديال وحشوده ورؤيته خلف القضبان.

عندما انتهت وقائع جلسة املحكمة ذلك اليوم، كان 
مانديال قد فاتته والدة طفلته بالفعل.

أراد مانديال أن يبقى بجانب ويني 
…

… لكن مل يكن ذلك 
ممكًنا.
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ماذا ينبغي أن
نفعل اآلن؟

هذا اعتداء سافر!
يجب أن نتصف. لنبدأ بحرق تصاريح 
دخولنا. لن نسمح بعد اآلن للحكومة 

بتحديد هوياتنا بتصيح دخول.

أنا أوافقك أيها الزعيم 
لوتويل. يجب أن نفعل 

شيئًا.

تراجعوا!

… اجتمعوا فوًرا يف منزل جو سلوفو للتخطيط 
لردهم.

يف العارش من مارس 1960، أنهى املدعي العام قضيته 
أخريًا. 

أُصيب بعض الضحايا يف ظهورهم أثناء فرارهم من 
الرشطة.

عندما سمع أعضاء املؤمتر الوطني 
األفريقي بأخبار املذبحة …

ولكن يف الحادي والعرشين من مارس — مبكان ليس ببعيد عن 
جوهانسربج — تجمع آالف املواطنني العزّل أمام مخفر الرشطة يف 

شاربفيل يف احتجاج سلمي.

أطلقت الرشطة النريان عىل مجموعة من الناس كان من 
بينهم نساء وأطفال. أُصيب املئات ولقي تسعة وستون شخًصا 

حتفهم.
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فقط اذهب يا أوليفر. 
سيقبضون علينا جميًعا اآلن. 

ستسوء األمور أكرث.

أريدك أن ترحل يا أوليفر. 
لن أتخىل عن أحتاج أن ترتك البالد.

قومي. أنا …

ستسوء األمور أكرث يا أوليفر. 
أحتاج إىل أن أضمن استمرار 

كفاحنا.

سافر للخارج.
واحرص عىل أن يعلم العامل

مبا يجري هنا. احصل
عىل دعمهم.

يف ذكرى أولئك الذين قتلوا 
يف شاربفيل. أدعوكم لحرق 

تصاريحكم.

26 مارس 1960.

يف خالل يومني، أحرق مئات اآلالف من الناس 
تصاريحهم.

بينام كانت معظم املظاهرات سلمية، اندلعت بعض أعامل الشغب 
الصغرية. وقررت الحكومة الرد — حتى ضد املتظاهرين السلميني — 

بطريقة أقل سلمية.

كان املؤمتر الوطني األفريقي ال يزال يدعو 
لالحتجاجات السلمية، أماًل يف الوصول لحل سلمي.

لقد أعلنوا حالة الطوارئ وطبقوا األحكام العرفية.

لكن أيها الزعيم 
لوتويل، أنا …
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إىل أين تأخذونه؟ إىل أين 
تأخذون زوجي؟!

أنت رهن االعتقال 
يا سيد مانديال.

ال فائدة من الصياح. 
لسنا طوع أمرك لنجيب 

عليك.

»أنا أطالب« برؤية 
إذن االعتقال.

اعتقل اآلالف عرب البالد دون دليل. فُتِّشت املنازل بدون مذكرات، واحتُجز 
مواطنون أبرياء بدون محاكامت.

أُعلن املؤمتر الوطني األفريقي منظمة غري قانونية ومل يعد 
مسموًحا لها بالعمل. غرقت البالد يف فوىض عارمة.

مل يكن هناك إجابات.

بعد أربعة أيام، الساعة الواحدة والنصف 
صباح الثالثني من مارس 1960، حل زوار عىل 

منزل مانديال.
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سيحتجزون نيلسون
والبقية يف السجن إىل أجل غري 
مسمى. هل سمعِت أي يشء من

ولرت يا ألربتينا؟ أما من أخبار؟

مل أسمع الكثري يا ويني.
ليست لديهم وسيلة للتواصل مع 
محاميهم. لذا يحاولون الدفاع عن 

أنفسهم يف الوقت الحايل.

لقد اعتقل أمس، يا سيادة 
القايض.

ملاذا مل يحرض الزعيم لوتويل؟ من 
املفرتض أن ينهي شهادته؟

بعد خمسة أشهر، أُنهيت حالة الطوارئ أخريًا، وأطلق رساح 
مانديال وزمالئه.

31 أغسطس 1960.

مل يعتقل الزعيم ألربت لوتويل فقط. لكن رضبته الرشطة أيًضا أثناء 
اعتقاله. ومل تتوقف اإلساءات عند ذلك الحد.

ومع ذلك استمرت محاولة إدانة مانديال وزمالئه 
بتهم الخيانة الزائفة.
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سيكون
ماكجاثو بخري. ال

داعي للقلق.

ما احتامالت حصويل عىل 
بعض الخصوصية يف منزيل

يا نيلسون؟ 

ليس الليلة يا كايث.
العديد من املوكلني ينتظرون يف 
غرفة نومك، لكن هناك فرصة 

ضئيلة أن يكون مطبخك
فارًغا اآلن.

كانت هذه أخباًرا جيدة. لكن بينام تعجل مانديال إليصال ابنه إىل 
املستشفى، فاتته والدة طفله الثاين، كانت ابنته زيندزيسوا.

تجاهل مانديال أمر الحظر األخري وقاد طوال الليل ليدخل 
ماكجاثو مستشفى يف جوهانسربج.

كان مانديال يحاول جاهًدا تخصيص وقت لألشخاص الذين يحبهم. يف ديسمرب مرض ابنه 
األصغر ماكجاثو ويف نفس الوقت تقريبًا كانت ويني عىل وشك أن تلد مجدًدا.

مع رحيل تامبو ووجود مانديال يف السجن بني الحني واآلخر، 
اضطرا إىل إغالق مكتبيهام.

اضطر مانديال إىل االعتامد عىل أصدقائه إليجاد 
أماكن حيث ميكنه مواصلة تقديم املشورة ملوكليه.

فتح صديق عزيز يُدعى أحمد »كايث« كاثرادا منزله لعمل 
مانديال. 

كان كاثرادا هنديًّا وليس أفريقيًّا لكنه كان مؤيًدا 
بشدة لكفاح أفريقيا من أجل التغيري.

يف هذه األثناء، ترك تامبو البالد للحصول عىل الدعم من 
الخارج.
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هال حزمت يل حقيبة 
السفر يا ويني؟

ملاذا ال تخربه
عندما تراه يف املرة 

القادمة يا أيب؟

عندما يعود أخوكم
ثيمبي من املدرسة، أريدكام

أن تخرباه كم أحبه.

لن مينحه الحكم »بالرباءة« الحرية مبعناها الحقيقي. فمن أجل أن يواصل 
نيلسون حملته، سيتعني عليه االختباء وخوض معركته يف الخفاء.

كم سيحتاجون من الوقت حتى يكون لديهم سبب 
العتقاله مجدًدا؟

إذا ثبتت براءته، فلن يدخل السجن لكنه لن يكون حرًّا ليعود إىل منزله ويستكمل 
كفاحه.

خيش مانديال أال يرى أوالده مجدًدا إذا وجدته 
املحكمة مذنبًا.

أخريًا جاء يوم النطق بالحكم يف قضية الخيانة وكان 
مانديال يخىش حدوث األسوأ. فقرر قضاء اليوم مع 

أوالده.

29 مارس 1961.

تعاال هنا أنتام االثنان.
أريدكام أن تعلام أين أحبكام 

ا وسأحبكام دامئًا. جدًّ
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قال أحد الوزراء هذه 
الكلامت يل حديثًا، وال 

أستطيع نسيانها. 

قال إنه إذا مل يتمكن
الرب من إرشادنا إىل خالصنا قريبًا، 

فسيجب علينا أن نأخذ بزمام
األمور بأيدينا.

كان يظهر فقط من أجل اجتامعات 
املؤمتر الوطني األفريقي الرسية لتخطيط 

احتجاجات أو لحشد التأييد.

وبعد االجتامعات كان يختفي 
مجدًدا.

أطلق مانديال لحيته، وارتدى نظارات وكثريًا 
ما كان يتنكر كسائق أو طاٍه.

جاء الحكم ملصلحة مانديال لعدم كفاية األدلة.

لكن كان الجميع يعلم أنه سيحاكم مجدًدا. لذا 
اختبأ مانديال فوًرا يف منزل آمن يف جوهانسربج.

مل يعد يف إمكانه أن يكون القائد الساحر الذي يربز وسط أي 
حشد.

كان عليه أن يندمج وسط الجامهري. كان عليه أن 
يختفي. كان عليه أن يصبح غري مريئ.
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كانت الحكومة قد أدركت أن احتجاًجا عىل وشك أن يحدث، ويف السابع 
والعرشين من مايو حشدت دبابات وطائرات هليكوبرت عسكرية. كانت 

التعبئة األكرب من نوعها منذ الحرب العاملية الثانية.

ويف 28 مايو بينام كان مانديال يقود سيارته إىل املنزل 
اآلمن يف سويتو إلنهاء تفاصيل االحتجاج مع قادة املؤمتر 

الوطني األفريقي اآلخرين …

كان املؤمتر الوطني األفريقي يخطط الحتجاجات 
سلمية أخرى يف التاسع والعرشين من مايو 1961. 

تطلب االحتجاج من جميع العامل البقاء يف منازلهم 
وعدم الذهاب إىل العمل.

لقبته الصحافة بكزبرة الثعلب 
السوداء.
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أين تصيح 
دخولك؟

لقد تركته يف
املنزل سهًوا. لكن أستطيع 

إعطاءك رقم التصيح.

اخرج من
السيارة اآلن.

رشطة

رشطة

اقتنع الضابط برقم التصيح املزيف وبعد تفتيش 
مل يحقق احتجاج التاسع والعرشين من مايو السلمي دقيق لسيارة مانديال، تركه يذهب.

أي إنجاز يُذكر.

تعب مانديال من األساليب القدمية للقتال يف سبيل تحقيق العدالة، ألنها مل تفلح؛ 
فال يشء يتغري. بحلول شهر يونيو قرر انتهاج أسلوب جديد.

من حسن حظ مانديال أن الضابط مل 
يتعرف عليه.

… قاد مانديال سيارته 
مبارشة باتجاه حاجز 

للرشطة.
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قومنا يلجئون
إىل العنف من تلقاء

أنفسهم. ألنهم
ساخطون.

ماذا سيحدث إذا مل
نقدهم وننظمهم؟ املؤمتر الوطني 
األفريقي اآلن منظمة غري قانونية، 

ملاذا إذن نتشبث بأساليب
املعارضة القانونية؟

أنا ال اقرتح القتل.
بداًل من األرواح، ميكننا

استهداف رموز القمع.سنستهدف 
املؤسسات الحكومية

ال األشخاص.

الالعنف مل
يخذلنا. نحن الذين

خذلنا الالعنف.

ال، ال ميكننا التخيل
عن الالعنف.

… إىل الزعيم ألربت 
لوتويل …

التخيل عن الالعنف؟ ال أستطيع 
مساندتك يف ذلك يا مانديال. ال 

أستطيع.

لذا قرر مانديال أن يشق طريقه الخاص. مبساندة ولرت سيسولو وجو سلوفو، أصبح 
رئيًسا ملنظمة منفصلة تدعى »رمح األمة«.

بعد عدة اجتامعات، تقرر أن يبقى املؤمتر 
الوطني األفريقي ملتزًما بالالعنف.

… إىل صديق الجامعة القديم 
جيه إن سينج …

رفض الجميع تقريبًا اقرتاح مانديال بالتخيل 
عن الطريقة السلمية.

من موزيس كوتاين، أحد قادة الحزب 
الشيوعي …
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ال تتصورين كم
من الرائع رؤيتكم يا عزيزيت. 

هل أنت متأكدة أنه مل 
يتبعكم أحد؟ أنا متأكدة. لقد بدلنا 

السيارات يف الطريق إىل هنا. 
مل نر الرشطة عىل مرمى 

البص.

أيب!

لكن مل تتكرر الزيارات العائلية يوميًّا. فقد كان مانديال مختبئًا لسبب. لقد 
أصبح اآلن قائد »رمح األمة«؛ الجناح العسكري للمؤمتر الوطني األفريقي مام 

جعله هدفًا للحكومة.

للتخطيط لعملهم، انتقل مانديال إىل منزل أكرث أمانًا يف مزرعة بضواحي 
جوهانسربج. كانت ملًكا لحليف من الحزب الشيوعي وأصبحت مقرهم الرئييس.

تنكر مانديال تحت اسم ديفيد موتساماي وتظاهر بأنه حارس. مل يوفر 
هذا املكان ملانديال مساحة للعمل فقط …

… لكنه أتاح له فرصة رؤية عائلته 
أيًضا.

أكتوبر 1961. مزرعة ليليزليف 
يف ريفونيا بجنوب أفريقيا.
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أو القتال.كانوا مقتنعني بأن أمامهم خيارين فقط، إما االستسالم 

لكن مانديال وزمالءه مل يتلقوا أي تدريب عسكري واألسوأ من ذلك، 

افتقارهم إىل املال. لقد كانوا بحاجة للمساعدة من أجل متابعة 

كفاحهم.

يف خالل شهرين، كان ممثلو حركة الحرية من جميع أنحاء أفريقيا سيتجهون 
إىل مؤمتر يف أثيوبيا. وأقنع أصدقاء مانديال صديقهم بحضور املؤمتر ومحاولة 

الحصول عىل الدعم.

أثبتت وقائع مثل واقعة شاربفيل أن الحكومة كانت عىل استعداد تام لالستجابة 

للمظاهرات السلمية مبذابح دموية. كان مانديال يرى أن ذلك جعل القتال خيارهم 

الوحيد.

يف السادس عرش من ديسمرب 1961.بعد شهور من التخطيط، نفذت منظمة رمح األمة أول أفعالها التخريبية 

كانت األهداف مكاتب حكومية ومحطات طاقة كهربائية. 
الخسارة الوحيدة يف األرواح متثلت يف رجل املنظمة الذي 

لقي حتفه إثر انفجار القنبلة بني يديه.

تم تفجري قنابل يدوية الصنع يف جوهانسربج وبورت 
إليزابيث وديربان.

أعلنت منظمة رمح األمة مسئوليتها فوًرا 
بتوزيع آالف النرشات يف أنحاء البالد.
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وأنت أيًضا يا أوليفر. 
هل توجد أي أخبار؟ هل 

حققت أي تقدم؟

أعمل عىل توطيد
بعض العالقات التي بنيتها

يف غانا ومص وإنجلرتا. آمل أن 
نحصل عىل الدعم الذي نحتاجه

يف هذا املؤمتر.

مل أكن متأكًدا
من أنك ستأيت يا نيلسون. 

من الجيد رؤيتك مرة أخرى 
يا صديقي.

كان ينبغي أن يكون 
ولرت هنا اآلن يا كايث.

ال نستطيع
االنتظار أكرث من ذلك يا 

نيلسون. يجب أن نخرجك 
من جنوب أفريقيا.

يناير 1962.

استقل مانديال طائرة إىل السودان حيث 
استقبله يف املطار وجه مألوف.

كان عىل سيسولو تأمني وثائق السفر 
لتهريب مانديال خارج البالد.

لكنه اْعتُقل وهو يف الطريق إىل مكان 
اللقاء.

لذا كان عىل أحمد كاثاردا القيام 
برتتيبات أخرى.

أوليفر!

ُوضعت خطة.

نيلسون!
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يف الِعقد األخري،
قُتل املئات أو أصيبوا وسجن 

حوايل 20 ألًفا بدون
محاكمة.

لن نتمكن من صد
الهجامت اإلمربيالية وشق
طريقنا للنص إال بتضافر
جهودنا واتحاد خطواتنا.

جنوب أفريقيا
هي أمة يحكمها

السالح.

حاولنا سنوات إحداث تغيري
عن طريق أساليب سلمية. مل تستجب 
الحكومة، وأجابت بزيادة حجم الجيش

لضامن عدم وقوفنا ضدهم.

أرى أنك ما زلت
جزًءا من الكفاح أيًضا

يا صديقي.

ما الخيار
اآلخر الذي منلكه

يا نيلسون؟

نيلسون! جور؟ جور 
راديبي؟ 

سافرا مًعا من السودان إىل أديس أبابا، عاصمة أثيوبيا. صادف مانديال 
بعض أصدقائه القدامى يف املؤمتر.
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نحن نساند قضيتك طبًعا
يا سيد مانديال. ميكننا منحك 
خمسة آالف دوالر* لرشاء 

األسلحة والتدريب.

ميكننا منحك خمسة آالف جنيه إسرتليني* 
لرشاء أسلحة. وميكننا أيًضا املساعدة يف 

تدريب رجالك.

بعد حصول مانديال عىل كل ذلك الدعم املادي، عاد 
إىل أثيوبيا يف يونيو لبدء تدريبه العسكري.

لكن توقف التدريب بعد شهر عندما وصلت رسالة 
عاجلة.

كان الوضع يف جنوب أفريقيا يتفاقم واستدعى الخطاب 
مانديال للعودة إىل بالده فوًرا.

ويف غينيا، تم ببساطة توصيل حقيبة سفر 
مليئة بالنقود إىل غرفة مانديال يف الفندق.

كان ذلك بالضبط نوع الدعم الذي 
يحتاجونه.

يف ليبرييا، أبدى الرئيس تومبان التعاطف نفسه.

بعد املؤمتر، جال مانديال يف القارة األفريقية لنرش قضيته لحدود أبعد.

سافر من املغرب إىل الجزائر إىل سرياليون، والتقى 
بالكثري من رؤساء الدول.

يف تونس، عرض عليه الرئيس الحبيب 
بورقيبة الدعم الفوري.

*عملة جنوب أفريقيا.

*عملة ليبرييا.
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اسمي ديفيد
موتساماي و …

الحكومة تعلم أنك عدت
يا نيلسون. يجب أن تغري مظهرك 

مجدًدا. عىل األقل احلق
لحيتك! 

قىض مانديال األسبوعني التاليني يف ريفونيا يف 
اجتامعات مع قادة املؤمتر الوطني األفريقي.

يف الخامس من أغسطس، بدأ مانديال وعضو من 
املؤمتر الوطني األفريقي — سيسيل ويليامز — رحلة 

العودة إىل جوهانسربج؟

ترددت شائعات بأن أحد حلفائه قد أفصح عن 
موقعه.

خبأ مانديال مسدسه ودفرته يف تنجيد مقاعد السيارة. 
كان يعلم أن أيامه كمحارب رسي من أجل الحرية عىل 

وشك االنتهاء.

أوقفتهم الرشطة التي كانت قد اكتشفت 
مكان وجوده.

يوليو 1962. مزرعة ليليزليف 
بريفونيا. 

هأ
هأ



74

هل اعتقلوك أنت 
أيًضا يا ولرت؟

نعم يا نيلسون. لكن
ال أظن أن لديهم أدلة كافية 

ضدي لرفض اإلفراج عني
بضامن مايل.

إذن فال بد أن تخرج
من هنا. عد واستكمل

كفاحنا.

نيلسون مانديال أنت 
رهن االعتقال.

رمبا ال يزال بإمكانه تغيري أمته من خلف القضبان،
بأن يكون رمزًا لالضطهاد والظلم.

بالرغم من نصيحة مانديال لسيسولو بالسعي للحصول عىل 
إطالق رساح بضامن مايل، مل يسع هو من أجل حريته.

فقد كان يعلم أنه يواجه تهاًم برتك البالد بدون أوراق رسمية، 
وتحريض العامل عىل اإلرضاب، وهذه عىل األغلب أدلة كافية 

إلبقائه محبوًسا.

عند إخطار مانديال بالتهم املوجهة إليه، الحظ أن القايض 
األبيض واملحامني مل ينظروا إىل عينيه. تساءل هل ذلك نابع 

من شعورهم بالخزي.

رمبا كانوا »أنفسهم« معارضني ملا كانت تفعله 
الحكومة، وللقوانني التي طُلب منهم أن يدعموها.
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أمتنى أن
تنتهي قضيتك

عىل خري. شكرًا.
لن أنىس أبًدا

ما قلته.

أحتقر ما أفعله يا مانديال.
يؤملني أن أطلب من املحكمة

إحالتك إىل السجن.

القوة! القوة!

لقد وقفت
ضد الظلم. لست
مذنبًا بأي جرمية.

ُحكم عىل مانديال بالسجن خمس سنوات دون إمكانية 
إطالق الرساح املرشوط؛ كان ذلك أقىس حكم يصدر يف 
قضية سياسية عىل اإلطالق. وقد أدىل بتصيح واحد يف 

قاعة املحكمة املزدحمة.

حتى السيد بوش، النائب العام كان يعلم أن العدالة مل تكن تأخذ 
مجراها.

طوال املحاكمة، غمر املتظاهرون الشوارع خارج املحكمة. 
وألول مرة أوصت األمم املتحدة بفرض عقوبات عىل جنوب 

أفريقيا.

مثّل نفسه ومل يستدع أي شهود يف 
دفاعه. فقط اكتفى بقول الحقيقة.

بدأت جلسات االستامع يف أكتوبر 1962 يف بريتوريا. دخل مانديال املحكمة 
يف اليوم األول، غري مرتدي بذلة ورابطة عنق، لكن مرتديًا مالبس قومه.
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مل يكن هناك أي ساعات أو نوافذ، لذا مل يكن لديه أي طريقة 
ملعرفة الوقت. مل يكن هناك سوى مصباح واحد ال ينطفئ أبًدا.

كانت الجدران األربعة نفسها، املصباح نفسه والهواء 
الكئيب نفسه.

كل ثانية من كل دقيقة من كل يوم من 
كل أسبوع كانت متر عىل نحو سواء.

كان مانديال يحتاج إىل تغيري األوضاع.

لكن التغيري ال ميكن أن يحدث إذا أجرب عىل االستمرار 
يف هذه الحالة.

كان الحبس االنفرادي يعني قضاء ثالث وعرشين ساعة يف 

اليوم يف الزنزانة الضيقة نفسها، مع السامح بثالثني دقيقة 

ملامرسة الرياضة مرتني يف اليوم فقط.

كان عازًما عىل املكافحة من أجل حقوقه من اليوم األول، 
فطلب طعاًما أفضل من العصيدة الباردة التي كانت تُقدم 

هناك.

وأرص عىل مالبس أفضل. كان السجناء األفارقة مجربين دامئًا عىل ارتداء الرساويل 
القصرية؛ محاولة للحط من قدرهم وتلميًحا إىل أنهم أوالد وليسوا رجااًل.

قدمت سلطات السجن ملانديال رساويل طويلة وطعاًما 
أفضل بسبب احتجاجاته. لكنهم أودعوه كذلك الحبس 

االنفرادي ألنه تجرأ عىل التشكيك يف أساليبهم.

رُّحل مانديال إىل سجن بريتوريا يف السابع من 
نوفمرب 1962.
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هذه هي الجزيرة. 
حيث ستموتون!

إىل أين
يأخذوننا؟

احزم أشياءك. 
سرتحل!

ملاذا؟

قُيد مانديال إىل ثالثة سجناء آخرين وصعدوا عىل 
منت مركب.

قىض مانديال سبعة أشهر من عقوبة الخمس سنوات يف سجن 
بريتوريا، ثم قررت السلطات أن الوقت قد حان للتغيري.

بعد بضعة أسابيع يف الحبس االنفرادي، قرر مانديال قبول الرساويل 
القصرية والعصيدة الباردة، والقيام باألعامل الوضيعة. أي يشء كان 

أفضل من الحبس االنفرادي.

ألين أمرت 
بذلك.
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لو ملستني، فسأقاضيك
أمام أعىل محكمة يف البالد. لن 

يتبقى لك يشء عندما
أنتهي منك.

لديكم واجبكم 
ولدينا واجبنا.

ستنفذ ما تُؤمر به،
وإال سنجعل حياتك

هنا بائسة!

تحركوا! تحركوا! تحركوا!

كانت سلطات السجن تعلم من يكون مانديال بالضبط. فقد 

أصبح يف ذلك الوقت رمزًا وطنيًّا ومحامًيا محرتًما. وخوفًا من 

العواقب، أمروا الحراس بعدم ملسه.

بعد ساعات، غضب حارس آخر من عدم احرتام مانديال 
للسلطة وكان عىل وشك رضبه.

عندما أُمر أن يرسع الخطى، أبطأ مانديال 
يف مشيه.

كان قد نُقل إىل جزيرة روبني، أكرث السجون قسوة يف البالد. لكنه 
كان عازًما عىل املقاومة مهام يكن األمر.
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لقد وجدت الرشطة 
ريفونيا، يا سيد مانديال. 

وجدوا أسلحتكم 
وخططكم التخريبية. لقد 

انتهى األمر.

ستُتَّهمون جميًعا
بالتخريب. وستواجهون

كلكم اآلن
»عقوبة اإلعدام«.

مرحبًا يا نيلسون.
كنت أمتنى أن أقول إننا 

مرسوران لرؤيتك.

اْعتُقل قادة رمح األمة مثل جوفان مبييك وأندرو مالنجيني ورميوند مهالبا أيًضا. وكذلك بعض 
من حلفائهم يف الحزب الشيوعي مثل راستي برينستني ومحامون مثل جيمي كانتور؛ الرجال 

الذين حاربوا معهم سنوات.

كانت القامئة »طويلة«.

بحلول يوليو أُعيد مانديال إىل بريتوريا. كانت 
الحكومة تقبض عليهم واحًدا تلو اآلخر.

اعتقل سيسولو وكاثرادا أيًضا، ولسوء الحظ، مل يقتص األمر عىل االثنني 
فقط.
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سنبدأ وقائع الجلسة الجديدة 
للقضية التي ترفعها الدولة ضد 
نيلسون مانديال وآخرين. استدع 

الشاهد األول.

سأستقيل من وظيفة املدعي العام
اليوم. ال أستطيع أن أكون جزًءا من هذه 

املرسحية. حظًّا سعيًدا يا سيد مانديال.
أمتنى أن تفوز.

لكن واحًدا من موكليني — وهو 
نيلسون مانديال — كان يف سجن 

بريتوريا عندما وقع 156 من
هذه التهم.

هال وضحت
للمحكمة كيف

ميكن ذلك؟

سيدي املدعي العام، أنت 
تتهم موكيلَّ بارتكاب 199 فعاًل 

تخريبيًّا عنيًفا.

أسقطت املحكمة التهم التي علمت أنها لن تثبتها، ثم أعادت القبض 
عىل الرجال بتهم جديدة.

حتى بعض املسئولني عن إدانة مانديال كانوا يشعرون باالشمئزاز 
من املوقف.

كانت معظمها ادعاءات مزيفة بأدلة قليلة أو 
بدون أدلة.

مل ميلك االدعاء إجابة مرة أخرى.

مجدًدا، هرع برام فيرش وفريق من محامّي الدفاع ملساعدة املقدمني 
للمحاكمة.

كانت محاكمة ريفونيا — كام عرفت بعد ذلك — متاًما مثل 
محاكمة الخيانة السابقة.

شهدت مامطلة ال نهاية لها، حيث بدأت 
يف أكتوبر 1963 واستمرت شهوًرا.
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طوال حيايت، كرست
نفيس لكفاح الشعب األفريقي.
فقد حاربت ضد سيطرة البيض،

وحاربت ضد سيطرة السود.

لقد اعتززت
بنموذج املجتمع الدميقراطي

الحر الذي نعيش فيه جميًعا يف 
تناغم ونحظى بفرص

متساوية.

إنه منوذج أمتنى أن أعيش 
من أجله وأن أحققه. لكن إن 
استدعى األمر، فهو منوذج …

… مستعد 
أن أموت من 

أجله.

خاطب مانديال املحكمة مدة أربع 
ساعات.

ا. فقد حصل االدعاء عىل  كانت فرص فوز مانديال بالقضية ضعيفة جدًّ
املذكرات التي كتبها مانديال وقت سفره يف أنحاء أفريقيا، والتي تضمنت 

خطة مفصلة لحرب العصابات.

20 أبريل 1964.
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الحياة! تحيا 
الثورة!

الرحمة »الوحيدة« 
التي سأمنحها لكم هي 
تجنيبكم عقوبة اإلعدام.

ُحكم عىل مثانية رجال يف هذا اليوم بالسجن مدى الحياة 
بدون إطالق رساح مرشوط. كادت تلك تكون أخباًرا سارة 

حيث توقع الكثري منهم الحكم عليهم باإلعدام.

أُحيل دينيس جولدبريج، حليف املؤمتر الوطني األفريقي 

والناشط السيايس والرجل األبيض الوحيد الذي ثبتت 

إدانته إىل سجن بريتوريا …

وكان مانديال وسيسولو وكاثرادا وجوفني مبيك سيسجنون مع رميوند مهالبا 
وإلياس موتسوليدي وأندرو مالنجيني.

وكانوا من املقرر أن يقضوا بقية حياتهم يف 
جزيرة روبني.

ومع ذلك فشل نظام العدالة مجدًدا. يف الحادي عرش من 
يونيو 1964، ثبتت إدانة املتهمني، وُحكم عليهم يف اليوم 

التايل.

كان العامل قد بدأ يعري املوقف انتباًها. وهددت نقابات عامل 
حتى األمم املتحدة دعت إىل اإلفراج عن كل املقدمني للمحاكمة. لكن السفن يف العامل مبقاطعة كل بضائع جنوب أفريقيا.

جنوب أفريقيا أرصت عىل موقفها.
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عودوا إىل 
زنازينكم.

كانت الالفتة املعلقة خارج زنزانة مانديال تعني أنه 
السجني رقم 466 الذي دخل جزيرة روبني يف 1964.

كانت زنزانة يقل اتساعها عن مرتين ذات نافذة صغرية 
مغلقة بقضبان تطل عىل الفناء.

كانت هناك حصرية واحدة من القش للنوم وبعض 
البطاطني وال يشء آخر.

كان مانديال وحلفاؤه يُحبسون مبعزل عن األلف سجني 
اآلخرين.

كانت جزيرة روبني قد تغريت منذ إقامة مانديال القصرية يف 
العام السابق. فقد بُني قسم جديد للسجناء السياسيني.

كانوا يُعتربون أكرث خطورة من القتلة ألنهم يحظون بقوة 
وشجاعة ال تنكرس.

كانوا زعامء يتمتعون بالقدرة عىل حشد الرجال. وظنت سلطات السجن أنهم 
يحولون دون وقوع مشاكل بفصلهم عن السجناء اآلخرين. ما مل يدركوه هو أن 

إبقاء السبعة بعضهم مع بعض سيجعلهم أقوى.
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كان اليوم يف جزيرة روبني يبدأ برنني الجرس يف 
الخامسة والنصف صباًحا.

كان الفطور دامئًا عصيدة ذرة تُسلم عرب القضبان وتؤكل يف 
الزنزانة. وكانت القهوة تُصنع من طحني الشوفان املحروق.

كانوا ميضون اليوم كله يسحقون الحجارة 
إىل حىص. ويقومون بذلك يوًما بعد يوم.

يف الرابعة عًصا، مينحون ثالثني دقيقة لتنظيف القذارة والحىص باالستحامم 
مبياه البحر الباردة.

ويتبع ذلك عشاء مكون من عصيدة الذرة 
… مجدًدا.

يف الثامنة مساًء يؤمرون بالنوم.

ويف نهاية كل ليلة، يطمئنون أنفسهم إىل أن 
الحرية ستتحقق يوًما ما.

كان الغداء ذرة مسلوقة. ومل يكن هناك أي 
تغيري. ال تنوع.

مل تشتمل الزنازين عىل مراحيض وكان السجناء يضطرون إىل 
استخدام دالء حديدية.

كل يوم يف السابعة إال الربع صباًحا كان يُسمح لهم 
بالخروج لتنظيف دالئهم.
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زيني وزيندزي يبلغانك 
حبهام يا نيلسون. هل 

تلقيت خطاباتهام؟

… وغري صالحة للقراءة؛ حيث تقتص رقابة السجن أي 
معلومات تريد منع السجناء من معرفتها.

واحد فقط من خمسامئة كلمة كل ستة أشهر.كانت الخطابات للسجناء عليها القيود نفسها؛ يُسمح بخطاب 

كانت الخطابات تصل بعد شهور من 
التأخري …

كل السجناء السياسيني كانوا مصنفني ضمن املجموعة 
»د«، مام يعني أنهم يتلقون أقل االمتيازات بني 

املساجني.

كان يسمح ملانديال بزائر واحد كل ستة أشهر ملدة ال تزيد عن 
ثالثني دقيقة.

كانت الزيارات دامئًا تتم تحت إرشاف، 
والحديث ال يكون إال عن العائلة.

الزائرون دون سن السادسة عرشة مل يكن يسمح لهم بالدخول إىل السجن، 
مام يعني أن مانديال لن يتمكن من رؤية أصغر بناته ألكرث من عقد.

أغسطس 1964.
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سمعت أن السجناء اآلخرين
سيرضبون عن الطعام احتجاًجا عىل 
الوضع. يجب أن ندعمهم ونحذو 

حذوهم.

لذا أرضب مانديال والبقية عن الطعام.

بحلول يناير 1965، كان الرجال يجربون عىل القيام بأعامل شاقة 
كل يوم يف محجر جري.

ا، وكانوا يعودون كل يوم  كان العمل شاقًّا جدًّ
بجروح دامية وقرح. 

كان وهج الشمس شديًدا، وقد أحدث تلًفا 
دامئًا يف عيني مانديال.

بالرغم من صعوبة األمر، فقد وجد الرجال طريقة لتناقل األخبار أثناء وجودهم يف 
السجن. كانت رسائل مانديال والسجناء السياسيني اآلخرين مترر إىل السجناء الذين يعملون 

يف املطبخ. هؤالء الرجال كانوا يخبئون الرسائل بعد ذلك ويحرصون عىل وصولها لعامة 
السجناء.

كان مانديال وأصدقاؤه جميًعا يرسلون 
الرسائل ويتلقونها بهذه الطريقة؛ عرب 
قصاصات الورق املخبأة يف طعامهم.
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لن ننضم »لهم«. بل
سنقاطع من أجلنا »نحن«. نريد 

تحسني طعامنا وظروف
معيشتنا.

ماذا تقصد بأن جميع
الحراس يقاطعون كافيترييا 

السجن؟ هل سينضمون إلرضاب 
السجناء عن الطعام؟

ألن تتذوقه؟
هل ستكمل إرضابك

عن الطعام؟

ال أفهم يا مانديال.
ما الذي تظن أن اإلرضاب عن 

الطعام سيحققه؟

رمبا ال يشء.
ورمبا يضمن لنا طعاًما أفضل 
وظروف معيشة أفضل. يجب 

فقط أن نستمر يف
املحاولة.

مل تكن الظروف داخل السجن وحدها عىل املحك، بل أكرث 
من ذلك بكثري.

مل يتمكن السجن من التعامل مع الضغوط القادمة من كل النواحي. 
فحسنوا األوضاع للسّجانني، وبدءوا يف املفاوضات مع السجناء أيًضا.

بالرغم من عزل مانديال عن معظم السجناء، فقد ظل 
قادًرا عىل القيادة والحشد. وكان هذا أكرث ما تخشاه 

سلطات السجن.

ألول مرة منذ وصوله، حاول السجن إضعاف عزمية مانديال عن طريق 
إغرائه بالكثري من الطعام مدة أربعة أيام متتالية.
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يف الوقت نفسه خارج جزيرة روبني، حولت عقود من 

قوانني التمييز العنصي البلد بأكمله إىل سجن.

استمر منع األفارقة السود من الذهاب إىل الحدائق واملطاعم، 
ومن استخدام املراحيض العامة واملواصالت العامة.

كانت جنوب أفريقيا أمة تنعدم فيها املساواة.

كان األفارقة السود ال يزالون محرومني من الحق يف التصويت، محرومني 
من وجود ممثلني لهم يف الحكومة، وال يزال عليهم حمل تصاريح طوال 

الوقت. أعاقهم هذا عن النضال ضد االعتقال واالحتجاز التعسفي.

عائالتهم يف منزل خاص بهم …من الزواج ممن يحبون، ممنوعون من امتالك عقارات لتنشئة ممنوعون من العيش يف املكان الذي يريدونه، ممنوعون أحيانًا 

… هكذا كانت جنوب أفريقيا أمة تخلو من »الحرية«.

للبيض
فقط
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فُرضت قيود عىل املدارس، حيث ُحرم التالميذ السود من حرية اختيار 
املواد التي يريدون دراستها. وُحظر عليهم أيًضا ارتياد بعض الجامعات.

كانت جنوب أفريقيا تتحول إىل أمة بال 
مستقبل.

كانت جنوب أفريقيا تتحول إىل أمة ال 
أمل لها.

وحيث إنهم مل يعتربوا موظفني، مل يتمكنوا من االنضامم إىل 
النقابات وال اإلرضاب لتحسني ظروف عملهم.

أُعيد تعريف مصطلح »موظف« مع استثناء األفارقة السود ومنعهم من شغل 
املهن الحرفية أو الوظائف اإلدارية التي كانت محفوظة للبيض، وبذلك ُحرموا من 

أي حامية قانونية.
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ال يوجد لدي أرسار. رمبا 
يجب أن يكونوا هنا للرد عىل 

االتهامات باإلساءة.

رمبا يجب أن نتحدث
عىل انفراد يا سيد مانديال. 
بعيًدا عن الجرنال ستاين 
والكولونيل بادينهورست.

لقد رضبه أحد الحراس.
ونخىش أن يحدث ذلك مجدًدا. 

ساعدنا. من فضلك، ساعدنا.

األمر بخصوص أحد 
السجناء يا سيد مانديال. 

إنه يف حالة سيئة.

كان ستاين مفوض السجون وبادينهورست الضابط 
املسئول عن السجن.

وكان بادينهورست معروفًا بأنه رجل نظامي 
عنيف يحب توظيف حراس قساة ووحشيني.

… اختار جميع السجناء الصمت وطلبوا أن يتحدث مانديال 
نيابة عنهم.

كان السجناء دامئا يلجئون إىل مانديال طلبًا للمساعدة. وعندما أعلن يف 
1970 عن قدوم بعض القضاة لتفتيش السجن …

يف جزيرة روبني، ركز مانديال اهتاممه عىل األمور التي رمبا استطاع 
تغيريها، بدايًة بالقيود والتجاوزات داخل السجن.
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أعتقد أن مهمتي
هنا قد انتهت. حظًّا 

سعيًدا لك.

إذا كان بإمكانه تهديدي 
أمامكم، فام الذي تظنون 

حدوثه عندما ال
تكونون هنا؟

لقد وقع اعتداء خطري
من حارس من حراس 
السجن وكان أمرًا …

أمرًا مل تشهده. احرتس
يا مانديال. ستقع يف مشكلة إذا 

واصلت الحديث.

تساءل مانديال أكرث من أي وقت مىض، كيف ستكون بالده إذا 
متكنوا من تغيري النظام الظامل وقوانينه بالطريقة نفسها التي بدا 

أنها غريت بادينهورست.

كانت كلامت بادينهورست لفتة صغرية، لكنها عربت عن أحد الجوانب اإلنسانية فيه. 
ا فيام مىض. بدا غريبًا أن تصدر من شخص كان قاسيًا جدًّ

تفهم القضاة شكاوى السجناء وتصفوا بناء عليها. توقفت 
تجاوزات بادينهورست عىل الفور تقريبًا …

… ونُِقَل يف خالل أشهر قليلة.
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مبرور السنوات، أمثرت بعض اجتامعات مانديال املامثلة 
عن بعض التغيريات الطفيفة يف جزيرة روبني.

مل تنجح خطط السجن الحقرية قط يف إخضاع السجناء، لكن 
أخضع رقابهم توافد األخبار املؤملة عن أحبائهم ببطء.

كان فيرش تتملكه رغبة ملحة يف مساعدة أصدقائه، لكنه أدرك أنه لن 
يتمكن من فعل ذلك إذا اعتقل وُسجن. لذا اختبأ لتفادي االعتقال لكن 

رسعان ما اكتشفته الرشطة.

مع اعتامد الكثريين عىل مانديال ليمنحهم القوة، كان مانديال نفسه يعتمد 
كثريًا عىل فيرش.

لكن كان عىل فيرش أيًضا أن يقايس فظائع 
حياة السجن.

يف 1965 وصلتهم أنباء بأن برام فيرش اعتقل.

تحسن الطعام وامللبس، استبدلت أرسة بحصائر القش، وزودت 
الزنازين بطاوالت وكراٍس.
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ثم شهدت حياة مانديال فرتة 
مأساوية.

بعد اعتقال فيرش، تويف الزعيم لوتويل يف 1967 إثر حادث تصادم أثناء 
عبوره خط سكة حديد. كانت منطقة عربها رمبا مئات املرات من قبل.

كان هناك اشتباه يف أنها جرمية قتل، لكن حقيقة وفاته 
مل تخرج للنور قط.

يف 1968، توفيت والدة مانديال إثر أزمة قلبية، بعد 
أسابيع من متكنها أخريًا من زيارته يف السجن.

وبعد عام واحد، جاءت األخبار أن ثيمبي، أكرب أبنائه، تويف يف حادث 
سيارة. كان عمره خمسة وعرشين عاًما يف ذلك الوقت وأبًا لطفلني.

يف 1982 جاءت أخبار عن روث فريست، واحدة من 
أصدقاء مانديال القدامى يف الجامعة وزوجة جو سلوفو.

كانت تكافح ضد التمييز العنصي، وتعيش يف املنفي 
يف موزمبيق عندما قتلتها قنبلة مرسلة بالربيد.

رفضت سلطات السجن السامح ملانديال بحضور أي جنازة.
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»النجدة! ساعدوين!

اتركها!

ماما! ال!

هرع جريانها ملساعدتها ومتكنوا من إنقاذها. 

كانت كل هذه االعتداءات كافية إلثناء إرادة أي 
شخص تقريبًا.

لكن مثل زوجها متاًما، مل تستسلم ويني. كانت تعلم أن التغيري ال بد أن يحدث يف وقت ما، وكانت
مستعدة لتحمل أي يشء لرؤية ذلك يحدث.

يف 1972، حاول رجالن قتلها يف منزلها.

كانت توضع بشكل منتظم تحت أوامر الحظر، اعتقلت مراًرا وتكراًرا 
بتهم وهمية، كانت تسقط بعد ذلك بدون تفسري. حتى إنها تعرضت 

للرضب يف الحبس.

استخدمت الحكومة مع ويني األساليب 
نفسها التي استخدمتها مع نيلسون إلضعافها.

لكن من أصعب األشياء التي كان عىل مانديال 
تحملها أثناء وجوده يف السجن، سامعه مبا 

كانت زوجته ويني متر به.

12 مايو 1969.
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ال يجب أن نتوقف أبًدا
عن السعي إىل الحرية، وال أن 
نتوقف أبًدا عن اإلميان بأن 

التغيري ممكن.

نترشف مبنح جائزة جواهر
الل نهرو لحقوق اإلنسان إىل نيلسون 

مانديال. ويتسلمها أوليفر تامبو
نيابًة عنه.

الهند 1979.

لكن عندما فتحت الرشطة النريان عىل أطفال متظاهرين يف 1976، بدا أن 
األمور لن تتغري أبًدا.

كان األفارقة البيض ما زالوا يرون مانديال رمزًا مبهاًم، ويرون 
ا لهم. املؤمتر الوطني األفريقي عدوًّ

مع حظر الحكومة لكلامت مانديال وحتى صورته، مل يتمكنوا من 
فهم القضية التي يناضل من أجلها.

لكن خارج حدود جنوب أفريقيا، كانت األجواء مالمئة للتغيري. كان 
األفارقة يف موزمبيق وأنجوال قد متكنوا من تحرير بالدهم قبل ذلك 

بعام يف 1975.

ا. بفضل  خارج جنوب أفريقيا، مل يَُعّد مانديال عدوًّ
جهود تامبو املتواصلة يف الخارج، أصبح مانديال اآلن 

بطاًل.

عوًضا عن دعوة العامل للرتكيز عىل حالة املاليني من 
األفارقة معدومي الهوية الذين يعيشون يف نصف 

العامل اآلخر …

… كان تامبو يدعو العامل إىل النظر إىل رجل واحد باعتباره 
رمزًا للقمع.
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يف ظلمة ليل يغشاين
ويغىش الكون من حويل

أشكر كل إله كان
عىل روحي التي ال تقهر 

…

فربغم الباب املحكم
وبرغم تزاحم العقوبات يف الجدول

أنا سيد قدري:
أنا قائد روحي.

وكان هؤالء السجناء سعداء بفرصة التعلم. كانت خطط الدروس تنتقل من يد إىل 
أخرى بنفس الطريقة التي كان يتم بها تهريب املالحظات يف األطباق املتسخة.

أصبح هناك املزيد من حرية الحوار عندما 
أرادوا.

الجزيرة التي كانت تعرف بأنها أقىس سجًنا يف األمة، 
اكتسبت اآلن اساًم آخر، جامعة الجزيرة.

ونقل مانديال كل ما كان لديه من املعرفة لبقية السجناء.

أعطى مانديال وأصدقاؤه دروًسا يف كل يشء بدًءا من تاريخ املؤمتر الوطني 
األفريقي، إىل الكفاح الهندي من أجل الحرية واملاركسية واالقتصاد السيايس.

بعد منحهم هذا االمتياز، بحثوا عن فرص ملشاركة معرفتهم مع 
السجناء اآلخرين من عامة السجناء.

يف جزيرة روبني، واصل مانديال وحلفاؤه كفاحهم.

يف بداية عقوبتهم، ضغطوا عىل املسئولني من أجل امتيازات 
الدراسة؛ حيث كانت تلك فرصة ملواصلة تعليمهم أثناء 

وجودهم يف السجن.

اليوم سأقرأ قصيدة ألهمتني
كثريًا ومنحتني القوة يف أوقات 

الضعف. )روح ال تُقهر( 
لويليام إرنست هينيل:
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احزم أغراضك يا مانديال.
سرتحل. سيسولو، مهالبا،

مالنجيني وأنت
ستنقلون.

31 مارس 1982.

بعد حوايل مثانية عرش عاًما يف جزيرة روبني، نُقلوا إىل سجن 
ا. بولسمور الذي كان تجربة مختلفة جدًّ

انتهى عمل العقدين املنصمني الشاق. كان 
العمل الوحيد الذي يقوم به الرجال حينئٍذ 
هو العناية بحديقة، وحتى ذلك تم بناًء 

عىل طلب مانديال.

ح لهم بالزيارات املبارشة. كانت املرة  رسعان ما رُصّ
األوىل منذ عقدين التي يُسمح فيها ملانديال وويني بأن 

يكونا يف الغرفة نفسها. عانق كل منهام اآلخر فقط دون 
قول أي كلمة.

رسعان من انضم كايث للرجال األربعة، ورسعان ما 
ظهرت رفاهيات صغرية مثل التلفاز. ورسيًعا ما 
أصبح مسلسل »كوزيب« مسلسل مانديال املفضل.

لكن عدة أسئلة كانت تدور يف أذهانهم. ملاذا يسمح لهم بهذه 
االمتيازات؟ ملاذا اآلن؟ هل كانت الحكومة تخفف من حدة 

موقفها؟ أم تتوقع أن يخفف السجناء من حدة موقفهم؟

كان لديهم هناك طابقهم الخاص مع مراحيض 
وحاممات خاصة.

كانوا يحصلون عىل طعام أفضل، ومل يكن هناك وقت 
محدد للوجبات، بل أصبح بإمكانهم األكل وقتام شاءوا. 

وأصبح لديهم حرية االطالع عىل الصحف أيًضا.

كان هذا السجن أكرث تحرًرا من حيث عدد الخطابات التي 
ميكن إرسالها وتلقيها. يُسمح لكل سجني اآلن بإرسال وتلقي 

اثنني وخمسني خطابًا يف السنة.
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يا سيد مانديال نريد
أن تنتهي مقاومة املؤمتر 
الوطني األفريقي املسلحة.

إنه من دواعي
رسوري مقابلتك أيًضا يا 

سيد كوتزي.

ونحن نريد أن يتوقف
احتالل الجيش للمناطق األفريقية

يا سيد كوتزي. ال ميكننا أن نعد بأي
يشء إن مل »يتوقف العنف«

ضد قومنا.

شكرًا لك عىل حضورك ملقابلتي يف 
بيتي يا سيد مانديال. أعتذر ألنه 
مل يتسَن لك الوقت لتغيري مالبس 

السجن.

رمبا تعطينا السلطات
امتيازات وتعزلني إلضعاف 
موقفنا. لكن أعتقد أن هناك

ما هو أكرث من ذلك.

كانت الحكومة عىل استعداد لإلفراج عن مانديال يف فرباير 1985 
قبل موعد اإلفراج الحقيقي عنه. وّصل مانديال رده عىل عرض 

الرئيس بوثا عن طريق ابنته.

وكتب مانديال إىل كويب كوتزي وزير العدل.

وبذلك بدأت املفاوضات بني الحكومة ومانديال أخريًا.

يونيو 1986. كيب تاون بجنوب أفريقيا.

يف ديسمرب 1985، نُقل مانديال إىل قسم خاص 
يف السجن. درس مانديال كل دافع محتمل وراء 

هذا العزل.

كانت جنوب أفريقيا ال تزال يف فوىض مع زيادة العنف الصادر عن 
كل من األفارقة والحكومة. وكانت نجاة البلد تتوقف عىل حدوث 

تغيري رسيع.
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لقد فعل. لكني ال أنوي 
التخيل عن املعتقدات التي 

كافحنا من أجلها.

لقد قلت إنك راسلت أوليفر؟ 
وإنه عرب عن املخاوف نفسها حول 

املساومة عىل موقف املؤمتر الوطني 
األفريقي تجاه النزاع املسلح؟

ليس التفاوض هو ما أعرتض عليه 
يا نيلسون. كنت أفضل لو كانت 

الحكومة هي التي بادرت به.

األفارقة هم األغلبية يف
هذا البلد. التمثيل النيايب 

العادل سيعني أن
السلطة …

مشرتكة. سيعني أن 
السلطة »مشرتكة«. كانت 

الدميقراطية متعددة األعراق 
هي هدفنا دامئًا.

اإلفراج عني وحدي
لن يحل شيئًا. نحن بحاجة إىل 
املشاركة العادلة يف الرأي يف 

مستقبل بالدنا. أطالب بالتمثيل 
النيايب العادل.

التحول من الالعنف يف 1961 تم بهدف إجبار الحكومة عىل التفاوض. بعد ثالثة عقود، 
تحقق الهدف أخريًا.

بحلول 1988، كانت تجري محادثات رسمية كل أسبوع تقريبًا. ورسعان ما أراد 
الرئيس بوثا أيًضا مقابلة مانديال. لكن كان يجب أن يتأجل اللقاء …

مل يرد مانديال مشاركة تطور االجتامعات مع أصدقائه حتى يتأكد 
من نتائجها. انتظر عاًما حتى أخربهم عن حالة مناقشاته.

استمرت املحادثات مع كوتزي 
سنوات.

مل تكن املفاوضات رسيعة. ال ميكن أن تكون كذلك بعد عقود 
من التمييز العنصي الذي باعد بني الطرفني.
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سيد مانديال، لن تتحسن
إذا تناولت ذلك! يجب أن تتناول 

شيئًا صحيًّا أكرث من البيض 
واللحم املدخن.

إن سبب املشكلة هو 
وجود مياه يف الرئتني يا 

سيد مانديال.

إنها املراحل املبكرة
من مرض السل. لكن مع بعض 

الراحة ستكون أفضل حااًل.

هل لديك أي فكرة منذ كم
عام مضت مل أتذوق اللحم املدخن 
والبيض؟ من أجل هذه السعادة 
البسيطة، سأخاطر بصحتي بكل

رسور.
أفريقيا.هولينجزورث حفاًل موسيقيًّا تكرمييًّا لرفع الوعي السيايس بالوضع يف جنوب يف الحادي عرش من يونيو 1988، احتفااًل بعيد مولد مانديال السبعني، نظم توين 

مل تكن الزنزانة الرطبة يف زنزانة بولسمور باملكان املثايل لصحة رجل يف التاسعة 
والستني من عمره. ولذلك نُقل مانديال إىل عيادة مؤقتًا لتلقي العالج.

جمع الحفل الذي عقد يف إستاد وميبيل يف إنجلرتا أكرث من خمسني 
موسيقيًّا وممثاًل، من بينهم فنانون عظامء مثل …

… ويتني هيوسنت …

… وهاري بيالفونتي …
… وإريك كالبتون.

أُذيع الحفل يف سبع وستني دولة، وشاهده أكرث من ستامئة مليون شخص، فسجل أعىل نسبة 
مشاهدة يف تاريخ الربامج الرتفيهية. كان عرًضا ضخاًم للدعم، يدعو إىل إطالق رساح مانديال 

من بولسمور، ويطالب بإنهاء التمييز العنصي.



101

لقد قمت بأعامل 
الطبخ جميعها. ومن 
العدل أن أغسل أنا 

األطباق. اتفقنا؟

سيد مانديال ال يجب 
أن تغسل األطباق؛ إنها 

»وظيفتي«.

كنت أوصلك إىل محجر الجري
يا سيد مانديال. اعتدت أن أسلك طريًقا 

وعرًا حتى تكون الرحلة غري مريحة. 
أعتذر عن قيامي بذلك.

ظننا أنك ستكون
أكرث راحة هنا يا سيد مانديال. 
إنه أكرث خصوصية من أجل 

مناقشاتنا.

شكرًا يا سيد
كوتزي. أقدر هذه 

اللفتة الطيبة.

وحدها الرغبة يف التقاء وجهات النظر ميكن أن تشفي الوطن، 
وتسمح للصداقات بالتكون يف أغرب األماكن.

كان مانديال يسكن يف كوخ خاص عىل أرايض السجن. وبه غرفة نوم 
كبرية وغرفة معيشة ومسبح وحتى مطبخ وطباخ خاص. لكنه ال 

يزال سجًنا.

بعد التعذيب سنوات عديدة، كانت كل األسباب تدفع مانديال ليكون 
مملوًءا بالكراهية، لكن الكراهية لن تشفي وطنه الجريح.

كان الطباخ الخاص، ضابط الصف جاك سوارت، قد عمل سابًقا 
يف جزيرة روبني.

يف التاسع من ديسمرب 1988، غادر مانديال بولسمور. نُقل إىل سجن 
فيكتور فريسرت وزاره كويب كوتزي بعد ذلك بيوم.
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ال. دع االحتجاج يستمر.
فقط أخرب املنظمني أنه
ينبغي أن يظل سلميًّا.

سيدي الرئيس،
يخطط ثالثون ألف متظاهر ضد 
التمييز العنصي لالحتجاج عىل 

وحشية الرشطة يف كيب تاون يف الثالث 
عرش من سبتمرب 1989. فهل نحظر 

التجمهر؟

إنني أعلن
التنحي عن رئاسة
جنوب أفريقيا.

تريد مني إطالق رساح
كل املساجني السياسيني؟ ال 
أستطيع فعل ذلك يا سيد 

مانديال.

5 يوليو 1989.

خالل األشهر القليلة التالية، أُعلن إلغاء التفرقة العنصية يف املطاعم والحافالت، ورفع 
الحظر عن املؤمتر الوطني األفريقي وإلغاء عقوبة اإلعدام.

كان التغيري يتحقق »أخريًا« يف جنوب أفريقيا. لكن كان يوجد سجني 
آخر ال يزال يحتاج إىل إطالق رساحه.

بحلول أكتوبر 1989، أُطلق رساح حلفاء مانديال. كان إطالق 
رساح املسجونني السياسيني شيئًا يطالب به مانديال منذ 

اجتامعه األول مع الرئيس بوثا.

أدى رصاع عىل السلطة بني قادة الحزب الوطني الجديد إىل تنحية بوثا بالكامل. 
وحلف فريدريك ويليام دي كلريك اليمني رئيًسا جديًدا للبالد فوًرا.

يف وقت سابق من ذلك العام، كان الرئيس بوثا قد تعرض لسكتة 
دماغية واستقال من رئاسة الحزب الوطني. ومع ذلك رفض التنحي 

عن الرئاسة حتى تعرض لضغط كبري جعله يقول …

كان أول اجتامع ملانديال مع الرئيس بوثا موجزًا، ومل يستمر أكرث من 
ثالثني دقيقة.
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أفضل الخروج من 
السجن دون

مساعدة.

يجب أن يكون غًدا يا سيد مانديال. 
لقد أخطرنا الصحافة بالفعل. سرنسلك 

إىل جوهانسربج و …

إذا كنت سأصبح رجاًل
حرًّا، يجب أن أكون قادًرا عىل 
اختيار متى أريد أن أعود إىل 

جوهانسربج.

لن يكون الغد مناسبًا يا سيادة
الرئيس دي كلريك. يجب أن تُخطر 
عائلتي واملؤمتر الوطني األفريقي 

إلرسال أحد ما للقايئ.

لقد انتظرت سبعة وعرشين 
عاًما. ميكنني االنتظار بضعة 
أيام أخرى. إذا أمكن تأجيل 

خروجي حتى األسبوع املقبل، 
فسأكون …

10 فرباير 1990.

سيُطلق رساحك غًدا يا سيد 
مانديال. سرنسلك بالطائرة إىل 

جوهانسربج من أجل …

ُختمت املفاوضات بنخب، لكن مانديال مل يكن يحب 
الويسيك فتظاهر برشبه.

يف جميع أنحاء العامل، كانت محنة مانديال قد حولته إىل 
بطل يف عيون كل من يحارب من أجل الحرية واملساواة.

بصف النظر عن عدد قوانني التمييز العنصي التي أُلغيت، لن ينظر العامل إىل 
جنوب أفريقيا عىل أنها دولة خضعت لإلصالح ومانديال ال يزال خلف القضبان.
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فاته أن يشاهد أحفاده يكربون، مثلام فاته أن يعيش من أجل أطفاله.

الكثري من اللحظات القصرية فُقد إىل األبد. وأخريًا يف سن 
الحادية والسبعني، أُطلق رساحه من السجن.

مانديال عن والد العروس.عندما تزوجت ابنته زيني يف 1978، ناب أحد أصدقاء 

عرشة آالف يوم يف السجن، عمر من الفرص الضائعة. كل ما أُخذ 

من مانديال ال ميكن إرجاعه أبًدا.

عندما كان يف السجن، أحرق بعض مشعيل الحرائق منزل مانديال. 
فُقدت الصور العائلية إىل األبد.

11 فرباير 1990.

حصل نيلسون مانديال عىل حريته.
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هناك الكثري من األشياء التي ال أتذكرها 
أيًضا، مثل أين وضعت رابطة عنقي. 

فنظرًا لعدم وجودي يف زنزانة ضيقة، ال 
أستطيع تذكر يف أي غرفة تركتها.

عصيدة وفواكه طازجة،
وبعض الحليب إذا كان لدينا
ذلك. أعتقد أنه يوجد الكثري

لنتحدث عنه.

لقد مرت سنوات عديدة؛ 
لقد نسيت تقريبًا.

لدي سؤال واحد لك. ماذا تحب 
أن تتناول عىل اإلفطار؟

لقد اعتدت أن أرتب
فرايش يف السجن، يبدو أنني عاجز 

عن التخيل عن هذه العادة.
حسًنا، عندما تنتهي
… أتريد اإلفطار

يا نيلسون؟

سيكون هذا
رائًعا. شكرًا.

بعد بضعة أيام.

لقد خرج مانديال من السجن لكن وطنه مل يصبح حرًّا 
بعد. وكان ال يزال أمامه الكثري من العمل للقيام به.
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ا ألعامل إنهم لن يضعوا حدًّ
العنف التي ميارسونها ضدنا. وقد توقفت 

محادثات السالم. يبدو وكأن الحكومة تعتقد 
أننا سنتخىل عن كفاحنا اآلن ألنني رصت حرًّا. 

أو رمبا يعتقدون أننا ال نستطيع
تغيري بلدنا.

ماذا برأيك ينبغي
أن نفعل يا جو؟

التقيت الرئيس
دي كلريك مرة أخرى يا جو. إنه 
»يدعي« أن رجال الرشطة اعتقدوا

أن حياتهم كانت يف خطر
عندما أطلقوا الرصاص عىل

الحشد »األعزل«.

يف 26 مارس 1990، بعد أسابيع فقط من إطالق رساح مانديال أطلقت الرشطة 
الرصاص عىل حشد من املتظاهرين. وبحلول شهر يوليو من ذلك العام كان قد وصل 

عدد الضحايا إىل 1500 شخص.

طوال سنوات، ظل شعار »حرروا مانديال« صيحة استنفار للماليني من 
سكان جنوب أفريقيا. واآلن كانوا يتطلعون إىل أن يرشدهم قائدهم 

الحر.

هل ينبغي عليهم مواصلة محاربة العنف 
بالعنف مثلام دعا مانديال طوال عقود سابقة؟

هل سيحققون الحرية؟ هل من أمل يف أن 
يحل السالم أبًدا؟

كان املاليني ينتظرون متأهبني للتحرك 
بناًء عىل توجيهات مانديال. كان مصري أمة 

بأكملها بني يديه.

وكسابق عهده، اتجه مانديال نحو أولئك املقربني إليه مثل 
صديقه القديم جو سلوفو.
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واآلن ينبغي علينا أن نُظهر للعامل التزامنا بالسالم. 
نحتاج أن نخربهم أن هدفنا هو العيش يف بلد يتمتع 

فيه الناس من جميع األعراق بصوت واحد.

ال ميكننا التخيل عن الكفاح 
بالتأكيد ماذا لو أوقفنا القتال 

املسلح مؤقتًا يا نيلسون؟
هل تقرتح إظهار حسن النية 

من أجل الحفاظ عىل استمرارية 
املحادثات؟

لقد ساعد الضغط
الذي فرضه العامل عىل
إطالق رساحك. العامل

ال يزال يراقبنا.

ومع ذلك استمرت املفاوضات دون أي تقدم حقيقي. مل يكن 
الحزب الوطني يريد التخيل عن سيطرته.

حتى اآلن كان سكان جنوب أفريقيا البيض فقط هم من يحظون 
بحرية الرأي، وأرادت الحكومة أن تعرف ما إذا كانوا عىل استعداد 

ألن يشاركهم غريهم باسم العدالة واملساواة.

لذا يف السابع عرش من مارس 1992، أُجري استفتاء ملعرفة رأي 
السكان البيض فيام يتعلق باملفاوضات املتوقفة. 

يف السادس من أغسطس 1990، وقع كل من املؤمتر 
الوطني األفريقي وحكومة جنوب أفريقيا اتفاقية لوقف 

القتال املسلح.

مرة أخرى، قبلت الحكومة إرشادات 
مانديال.

واتضح أنهم أرادوا الحفاظ عىل استمرار 
املحادثات أيًضا.

أرادوا اإلصالح؛ فصوتوا من أجل 
السالم.

التصويت هنا
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وبعد السنوات الخمس، ستكون 
لدينا دميقراطية حقيقية وحكم 

أغلبية.

دعنا نتفق إذن
عىل فرتة انتقالية مدتها 

خمس سنوات …

… عىل أن يكون لكل حزب 
سيايس يحصل عىل نسبة خمسة 
يف املائة من األصوات عىل األقل 

الحق يف املشاركة يف السلطة 
ويكون له دور يف الحكومة.

إذن أنت ال تطلب
أن يحظى املؤمتر الوطني 

األفريقي بالسيطرة
الكاملة؟

ال، نحن ال نطلب
ذلك يا سيد دي كلريك.
نحن نقرتح تسوية بني

جميع األطراف.

انتهت املفاوضات يف مستهل عام 1993. وكانت جنوب أفريقيا 
مستعدة ألن تصبح أمة حرة.

وبهذا استُؤنفت املفاوضات مرة أخرى بهدف تشكيل دولة 
جنوب أفريقيا الجديدة.

طيلة شهور، ساعد مانديال يف وضع دستور جديد وتشكيل 
حكومة جديدة.
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عاش أوليفر تامبو طوياًل مبا يكفي للعودة بعد أن أمىض عقوًدا يف املنفى، لكنه مل يعش طوياًل 
حتى يرى حلمه يتحقق. فقد تويف قبل االنتخابات بثالثة أيام.

فرض العمل والوقت الذي ال ينتهي الذي خصصه 
مانديال يف سبيل تحقيق حلم تحرير جنوب أفريقيا 

ضغطًا كبريًا عىل زواجه من ويني.

فانفصال قبل الوصول إىل االتفاق الشهري ببضعة أشهر. 
لكن مل تذهب كل التضحيات سدى.

ففي السابع والعرشين من أبريل للمرة األوىل يف تاريخ جنوب أفريقيا، 
وقف املواطنون من جميع األعراق يف الصف نفسه للتصويت؛ متمتعني 

بحقوق متساوية يف التصويت.

كانت هذه لحظة تاريخية وبداية فصل جديد يف حياة 
جنوب أفريقيا.
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لقد حان الوقت لتندمل
جراحنا. قد حانت لحظة رأب

الفجوات التي تفرق بيننا. وتقع
مهمة التغيري عىل عواتقنا.

نهدي هذا اليوم لكل
األبطال والبطالت يف هذا البلد

وبقية العامل الذين ضحوا بالكثري
وبذلوا حياتهم لنكون

أحراًرا.

يف 1993، حصل عىل جائزة نوبل للسالم باالشرتاك مع دي كلريك تقديرًا 
لجهوده يف سبيل القضاء عىل نظام التمييز العنصي بنجاح. وتربع بنصيبه 

من مبلغ الجائزة وثلث راتبه إىل عدة مؤسسات خريية لألطفال.

كان السجني الذي تحول رئيًسا يرمز ألمل أمة بأكملها؛ أمة 
تحررت أخريًا من ظلم التمييز العنصي. 

أثناء رئاسة نيلسون مانديال، وافق عىل إنشاء حوايل مليون 
وحدة سكنية منخفضة التكاليف للفقراء. ووفر مياًها نظيفة 

للقرى الريفية مثل تلك التي كان يعيش فيها يف صباه.

فاز املؤمتر الوطني األفريقي باالنتخابات بنسبة 62,5% من األصوات. ويف العارش 
من مايو 1994 حلف نيلسون مانديال اليمني رئيًسا لجنوب أفريقيا وعني دي 

كلريك أحد نواب الرئيس.
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معدالت البطالة »ال تزال« 
ا. ويجب أن  مرتفعة جدًّ

يفعل الرئيس مانديال شيئًا 
حيال ذلك!

أراد نيلسون مانديال أن يغري بالده. ونجح يف ذلك أخريًا.

مع إلغاء قوانني التمييز العنصي، حصل شعب 
جنوب أفريقيا أخريًا عىل الحق يف التصويت.

أصبح بإمكانهم اآلن التعبري عن آرائهم بحرية وعلًنا، تأييًدا ملنظامت 
كانت محظورة فيام سبق مثل املؤمتر الوطني األفريقي.

كان لدى شعب جنوب أفريقيا اآلن حرية مل يعرفها قط. بدًءا من كيف كانوا 
يكسبون لقمة العيش إىل املكان الذي يختارونه إلقامة عائلة …

… كان بإمكانهم اآلن اتخاذ قرارات حياتهم الخاصة ومل 
تحدد أفعالهم بلون برشتهم.

وحصلوا أيًضا عىل حرية التعبري عن معارضتهم، والحق 
يف توجيه االنتقاد حتى للرئيس دون خوف من االنتقام.
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أتيحت لشعب جنوب أفريقيا اآلن الفرصة للحلم بحياة أفضل. أصبح بإمكان 
ُمنحوا الحرية الكتساب املعرفة التي من شأنها أن أحدهم أن يطمح إىل أن يصبح شخًصا عظياًم ويخلق عاملًا أفضل.

تحول طموحاتهم إىل حقيقة يوًما ما.

كان مانديال عازًما عىل أن يقود أمته من التمييز العنصي إىل الحرية. 
وبعد أن حقق ذلك، اختار تويل منصب الرئاسة لفرتة واحدة فقط، 

وتنحى يف 1999 بالرغم من موافقة مثانني باملائة من سكان البالد عىل 
أدائه.

لكن حتى بعد تخليه عن منصبه الرسمي، استمر 
يف العمل من أجل بلده وشعبها.
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عندما تويف ابنه ماكجاثو جراء املضاعفات الناتجة 
عن اإليدز يف 2005، أصبح واحًدا من األصوات 

البارزة الداعية للتوعية مبرض اإليدز ومتويل حمالت 
مكافحته.

كان هندريك فريفورد رئيس وزراء جنوب أفريقيا عندما 
حكم عىل مانديال بالسجن مدى الحياة ظلاًم. ومع ذلك 

رافق مانديال أرملة فريفورد — بيتيس — لوضع الزهور عىل 
قرب زوجها.

ووجد الوقت لينعم بلحظات من السعادة، عندما وقع يف حب جارسا 
ماشيل، أرملة رئيس موزمبيق السابق. فريفوردهندريك

تزوجا يف 1998 يف عيد ميالد مانديال 
الثامنني.

أمضت ماشيل عرش سنوات وزيرة للتعليم يف موزمبيق أثناء فرتة رئاسة زوجها. وكانت 
قد نالت ميدالية نانسن من األمم املتحدة تقديرًا ألعاملها اإلنسانية وكانت متفانية 

لألعامل الخريية عندما التقت مبانديال.

وبنيا منزاًل يف قرية طفولته كونو، حيث قررا قضاء بقية حياتهام.

ووجد الفرصة إلظهار العطف نحو األعداء القدامى.

بدأ مانديال يف الرتكيز عىل قضايا جديدة.
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أثناء الفصل العنصي، كان الفريق األبيض بالكامل قد أصبح رمزًا آخر مكروًها 

للتمييز. ظل األفارقة السود سنوات يشجعون أي منافس لسربينجبوكس، ومع ذلك 

كان مانديال هناك مرتديًا ألوان »العدو« و»العدو« يتغنى باسمه.

وكان هذا سبب تفرد مانديال. سواء أكان زيًّا أم رجاًل أمامه، كان يستطيع أن يستشف 
ما يخفيه اللون وراءه. كان ينعم بهبة نادرة ال تتمثل فقط يف رؤيته لإلنسانية يف كل 

الناس … وإمنا أيًضا يف رغبته يف االهتامم بكل إنسان.

سجل التاريخ إحدى الصور الخالدة التي ال تُنىس ملانديال يف 
عام 1995 عندما كان ال يزال رئيًسا. فاز فريق سربينجبوكس 

— فريق جنوب أفريقيا للرجبي — بكأس العامل وكانت 
ا. تلك لحظة هامة جدًّ

بدًءا من حراس السجن املتعصبني الذين كان مانديال ال يزال يعاملهم باحرتام 
إىل أفراد العصابات األفارقة الذي كان يدرس لهم يف »جامعة الجزيرة«، متسك 

مانديال باألمل يف قدرة الرجال والنساء جميعهم عىل التغيري.
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أراد أن يرى العامل ما بعد سنوات القمع والسجون 
أراد أن يتذكر العامل جنوب أفريقيا ليس فقط باألوقات الوحشية التي عرفها.

الحالكة، لكن بأنها موطن للجامل واألمل.

بعد أكرث من عقد عىل تنحيه من الرئاسة، استمر مانديال يف 
العمل عىل تحقيق هذا الحلم ولعب دوًرا قياديًّا يف محاولة 

إقامة كأس العامل لكرة القدم يف جنوب أفريقيا.

كان ذلك أحد أكرث األحداث املرموقة يف تاريخ الرياضة، فلم يسبق أن أُقيم كأس 
العامل عىل أراٍض أفريقية حتى فازت جنوب أفريقيا بحق استضافة الحدث.

طوال بضعة أسابيع عظيمة يف صيف 2010، نظر العامل بأكمله إىل جنوب 
أفريقيا. ومل يروا ماضيها البشع، وإمنا رأوا مستقبلها الباهر.

الح ذلك املستقبل بفضل توجيهات نيلسون مانديال. نيلسون مانديال، 
الرجل الذي ولد ليصبح مستشاًرا للملوك وطُلب منه قيادة أمة، فعلّم 

العامل بأرسه أنه بالحرية الحقيقية، يصبح أي يشء ممكًنا.

يف صباه، كان نيلسون مانديال يرى موطنه مكانًا غري محدود اإلمكانات، ومل ينقطع إميانه 
بذلك أبًدا.
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أمامفينجو: واحدة من القبائل األفريقية العديدة املوجودة بجنوب أفريقيا. انتقل أفراد هذه القبيلة إىل قرية 

نيلسون مانديال عندما كان صبيًّا.

الفصل العنرصي: نظام من القوانني الظاملة وضعته حكومة جنوب أفريقيا يف الفرتة بني عامي 1948 و1993 

وكان ينطوي عىل تفرقة سياسية وقانونية واقتصادية ضد »غري البيض«. ساعد الفصل العنصي عىل إبقاء األقلية 

البيضاء يف السلطة.

مشعلو الحرائق: مجرمون يشعلون النريان يف املمتلكات.

املقاطعة: االمتناع عن يشء أو منع التعامل مع جهة، تعبريًا عن االعرتاض.

تيش جيفارا: كان قائًدا يف الثورة الكوبية، دعا جيفارا إىل أن شعوب األمم املقهورة ينبغي أن تلجأ إىل حرب 

العصابات لنيل حريتهم؛ وهي اسرتاتيجية تنطوي عىل حمل السالح واستهداف نقاط ضعف الحكومة. حارب 

ضد القمع يف أفريقيا وأمريكا الجنوبية. كانت تعاليمه ضمن تلك التي رجع نيلسون مانديال إليها يف كفاحه 

لتحرير جنوب أفريقيا.

إلغاء التمييز: إلغاء كل القوانني والقواعد التي فصلت بني األعراق املختلفة.

لها  ينتمي  التي  أو املجموعة  الطبقة االجتامعية  أو  الجنس  أو  العرق  بناًء عىل  العادلة  املعاملة غري  التمييز: 

الشخص.

ماو تيس تونج: عندما كان عضًوا يف الحزب الشيوعي الصيني، ساعد عىل إشعال الثورة يف الصني بتوحيد صفوف 

ألهمت  الشعبية.  الصني  رئيس جمهورية  منصب  توىل  بالحكومة،  اإلطاحة  وبعد  الريف.  الفقراء يف  الفالحني 

أفكاره مانديال عندما كان يحارب ضد الظلم يف جنوب أفريقيا. بالرغم من اعتبار ماو واحًدا من أبرز الشخصيات 

يف التاريخ الحديث، يدور بعض الجدل حول تطبيق أفكاره ألنها مل تثمر عن نتائج إيجابية دامئًا.

األحكام العرفية: حكم السلطات العسكرية املؤقت يف أوقات الحرب أو االضطرابات.

إطالق الرساح املرشوط: إطالق الرساح املبكر من السجن لحسن السري والسلوك.

العقوبات االقتصادية: عقوبة اقتصادية تفرضها مجموعة من البلدان ضد دولة أخرى متهمة بخرق القانون 

الدويل أو انتهاك املبادئ األخالقية.

حالة الطوارئ: وضع تعلق فيه الحكومة كل القوانني والحريات، وغالبًا ما يطبق كمحاولة لوقف االحتجاجات.

تيمبو: واحدة من القبائل األفريقية العديدة املوجودة بجنوب أفريقيا. بعد وفاة والد مانديال، عاش مع الزعيم 

جونجينتابا دالينديبو وعائلته وكانوا جميًعا أفراًدا يف قبيلة تيمبو.

خوسا: سكان جنوب رشق جنوب أفريقيا، الذين يتحدثون لغات بانتو وينتمون إىل عدة قبائل، ولديهم تراث 

متقارب لكنه مميز. ولد نيلسون مانديال يف أمة خوسا.
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