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ُ
كورا ،عبدة تعمل في مزرعة قطن خالل
ّ
األهلية
الفترة التي سبقت نشوب الحرب
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي الـ ـق ــرن ال ـث ــام ــن عـشــر.
ً
ّ
جحيمية،
يعيش الـعـبـيــد وقـتـهــا ح ـيــاة
غ ـيــر أن كـ ــورا وجـ ــدت ف ــي حـيــاتـهــا ما
هو أشـ ّـد صعوبة؛ فهي لم تكن منبوذة
فحسب من قبل ِالبيض ،بل أيضًا من
قـ َـبــل إخــوانـهــا األفــريـقـ ّـيــنّ ،
ألن والدتها
ِ
ّ
هـ َ
ـربــت مــن املــزرعــة مــن دون أن يتمكن
ّ
صيادو العبيد من إعادتها ،وهــذا ُحلم
ّ
ّ
كـ ــل ع ـب ـ ٍـد دون اس ـت ـث ـن ــاء .ي ـن ـضــم إلــى
املزرعة سيزر ،العبد الذي اصطادوه في
فرجينياُ ،فيعجب بكورا ُويخبرها عن
ـديــة الـسـ ّ
السكك الـحــديـ ّ
أمــر ّ
ـريــة :مهارب
ُ
ت ـح ــت األرض ال يـ ـع ــرف م ــن حـفــرهــا
ّ
َ
البدائية
ومن سعى إلى جلب القاطرات
إليها ،وال يعرف ِالبيض األعــداء طريقًا
إليها وأيــن تقع ،فاملداخل إليها ّ
مخبأة
ومـمـ ّـوهــة .غير أن سـيــزر ،الــذي يعرض
ّ
عـلــى ك ــورا ال ـهــرب نـحــو الــش ـمــال ،حيث
يعيش الـ ّـســود أح ــرارًا ،يعرف شخصًا
ّ
يــدلــه عـلــى أح ــد امل ــداخ ــل ،فـتــأخــذ حياة
كورا دربًا لم ّ
تتخيلها.
ُي ـع ــال ــج الـ ــروائـ ــي األمـ ـي ــرك ــي كــول ـســون
وايتهيد ( )1969فــي هــذه الــروايــة التي
ص ــدرت ع ــام  ،2016مـســألــة الـعـبـ ّ
ـوديــة
ُّ
ُ
وال ــظ ـل ــم األسـ ـ ــود  -األس ـ ـ ــود ،وال ــخ ــدع ــة
األميركية بشأن املساواة بني املواطنني
مـ ـن ــذ إع ـ ـ ــان االس ـ ـت ـ ـقـ ــال األمـ ـي ــرك ــي.
ّ
ورغ ــم كتابته الـسـ ّ
ـرديــة املتشظية التي
تشبه الـلـقـطــات املتتابعة الـتــي يضطرّ
معها ال ـقــارئ إلــى إع ــادة ال ـقــراءة دومــا،
ال الركض مع السرد حتى النهاية ،فإن
ّ
املرجو منه في
أسلوبه هذا يترك التأثير
نفس القارئ وخياله :الحياة ليست نهرًا

جاريًا سلسًا ،بل هي مليئة ّ
بالسخام
والتراب واملستنقعات ،وخطوات الهرب
ّإما إلى املشنقة ،أو الشمس.

الفصل األول
ـرح فيها
ف ــي امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي اقـ ـت ـ ّ
سيزر على كورا الهرب نحو الشمال،
أجابت بالنفي.
ك ــان ه ــذا حــديــث جـ ّـدت ـهــا« :أج ـ ــاري».
لــم تشاهد ج ـ ّـدة ك ــورا املحيط مطلقًا
قبل تلك الظهيرة املشرقة فــي ميناء
عويده ،حيث كــان املــاء يلتمع وقتها
في زنزانة الحصن .كانوا يوضعون
ُ
داخـ ــل ال ــزن ــزان ــة حـتــى تـصــل الـ ّـســفــن.
اختطف مهاجمو داهوميان الرجال
ً
أوال ،ثم عــادوا إلى قريتها في الليلة
الـ ـت ــالـ ـي ــة ألجـ ـ ــل الـ ـنـ ـس ــاء واألطـ ـ ـف ـ ــال،
اص ـط ـح ـبــوهــم ن ـحــو ال ـب ـحــر مـكـبـلــن
بسالسل تصل كل اثنني معًا .اعتقدت
أج ـ ـ ـ ــاري ،ب ـي ـن ـمــا تـ ـح ــدق ف ــي امل ــدخ ــل
األس ـ ـ ـ ـ ــود ،أن ـ ـهـ ــا سـ ـ ــوف ت ـج ـت ـم ــع مــع
وال ــده ــا ،ه ـنــاك ف ــي ال ـظ ــام .أخـبــرهــا
ال ـ ـنـ ــاجـ ــون مـ ــن ق ــري ـت ـه ــا أنـ ـ ــه ع ـنــدمــا
فشل والدها في الحفاظ على وتيرة
امل ـس ـيــرة ال ـطــوي ـلــة ،أوق ــد املـهــاجـمــون
ال ـنــار فــي رأس ــه وتــركــوا جـســده على
الـطــريــق .أمــا والــدتـهــا فقد ماتت قبل
سنوات.
ب ـي ـعــت جـ ــدة ك ـ ــورا عـ ــدة م ـ ــرات خــال
ـادلـهــا
الــرح ـلــة إل ــى ال ـح ـصــن ،وت ــم تـبـ
َ ْ
ب ــن ت ـج ــار ال ـ َـرق ـي ــق لـتـعـمــل ف ــي نــظــم
الـ ـ ـ ـ ـ َـو َدع والـ ـ ــخـ ـ ـ َـرز .ك ـ ــان م ــن ال ـص ـعــب
م ـع ــرف ــة س ـع ــره ــا فـ ــي عـ ــويـ ــده ألن ـهــا
كــانــت ضـمــن عملية ش ــراء بالجملة،
ثـ ـم ــانـ ـي ــة وث ـ ـمـ ــانـ ــون ن ـف ـس ــا ب ـش ــري ــة
مقابل ستني صندوقًا من خمرة ُّ
الرم

والبارود ،وهو سعر تم االتفاق عليه
بـعــد م ـســاومــة قـيــاسـيــة ف ــي الـســاحــل
اإلن ـك ـل ـيــزي .أص ـح ــاب الـبـنـيــة الـقــويــة
مــن الــرجــال والـنـســوة ال ـق ــادرات على
اإلن ـجــاب سعرهم أعـلــى مــن األطـفــال،
مما يجعل الحساب الفردي صعبًا.
الـ ّـسـفـيـنــة «ن ــان ــي» كــانــت قــد انطلقت
من ليفربول ،وقد توقفت مرتني على
طـ ــول س ــاح ــل ال ــذه ــب .قـ ــام الـقـبـطــان
بـتـنـظـيــم مـشـتــريــاتــه م ــن الـعـبـيــد في
صفوف متعاقبة ،حتى ال يجد نفسه
ّ ً
ّ
متراصة ذات ثقافة
محمال بمجموعة
ُ
مشتركة فتقلقه .فـمــا مــن أح ــد يعلم
ّ
التمرد الــذي قــد يطبخه أســراه،
نــوع
ّ
ـان مـشـتــرك .كان
ـ
س
ـ
ل
ـ
ب
ـون
ـ
ث
ـد
ـ
ح
ـ
ت
ـ
ي
فهم
ٍ
هــذا هو امليناء األخير للسفينة قبل
عبورهم املحيط ُّاألطلسي .قام اثنان
مـ ــن الـ ـبـ ـح ــارة ال ــشـ ـق ــر بـ ـج ـ ّـر أج ـ ــاري
إل ــى الـسـفـيـنـ َـة وه ـمــا يـهـمـهـمــان .كــان
جلدهما أبيض مثل العظام.
هــواء االنتظار الضار ،كآبة الحبس،
وصراخ أولئك املكبلني دفعت أجاري
إل ــى ال ـج ـنــون .وبـسـبــب صـغــر سنها،
لـ ــم يـ ـك ــن م ـخ ـت ـط ـف ــوه ــا مـسـتـعـجـلــن
على إدخالها الـبــاد ،لكن ،في نهاية
امل ـط ــاف ،ق ــام بـعــض زمــائ ـهــم األكـثــر
حـنـكــة بـسـحـبـهــا م ــن ف ـتــرة االن ـت ـظــار
ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت س ـتــة أس ــاب ـي ــع نحو
املـعـبــر .فقد حــاولــت االنـتـحــار مرتني
ـرة
خ ـ ـ ــال الـ ــرح ـ ـلـ ــة إل ـ ـ ــى أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ،م ـ ً
بـتـجــويــع نفسها واألخ ـ ــرى مـحــاولــة
الـ ـغ ــرق .ت ـم ـكــن ال ـب ـح ــارة م ــن إح ـبــاط
محاولتيها فــي امل ــرت ــن ،كــانــوا على
درايـ ـ ــة بـمـخـطـطــات ومـ ـي ــول الـعـبـيــد.
لــم تكن أج ــاري قــد وصـلــت إلــى حافة
املــركــب الـ ُـعـلـيــا عـنــدمــا حــاولــت القفز
في املرة األولــى .كان باإلمكان تمييز

وقفتها املتكلفة ومـظـهــرهــا البائس
م ــن ب ــن آالف ال ـع ـب ـيــد .كــان ــت مـقـيــدة
مــن رأسـهــا إلــى أخـمــص قدميها ،من
رأسها إلى أخمص قدميها في بؤس
مــأســاوي .على الــرغــم مــن محاولتهم
البقاء معًا في أثناء املزاد العلني في
عويده ،فقد اشترى تجار برتغاليون
بــاقــي أفـ ــراد عــائـلـتـهــا فــأخــذوهــم من
البارجة «فيفيليا» ،البارجة التي بعد
رحيلهم بأربعة أشهر كانت تنجرف
على ُبعد عشرة أميال قبالة برمودا.
ف ـقــد ان ـت ـشــر ال ـط ــاع ــون ع ـلــى مـتـنـهــا،
وق ـ ّـررت السلطات إشـعــال الـنــار فيها
وم ـش ــاه ــدت ـه ــا ت ـت ـص ـ ّـدع وت ـ ـغـ ــرق .لــم
ت ـعــرف ج ــدة كـ ــورا شـيـئــا ع ــن مصير
ّ
تتخيل
البارجة .راحت طوال حياتها
أب ـن ـ َ
ـاء عـمــومـتـ ّهــا يـعـمـلــون م ــع س ــادة
ُ
صفقات
أسخياء في الشمال ،وتعقد
ٍ
حــول ـهــم ب ـش ــروط أك ـثــر تـســامـحــا من
ّ
ّ
تتضمنها هــيُ .ربما
الصفقات التي
يـنـسـجــون ،أو يـغــزلــون ،وال يقومون
ّ
بأعمال الحقول .في قصصها ،تمكن
إيـســاي وسـيــدو والـبـقـ ّـيــة بطريقة أو
ْ
بــأخــرى مــن شــراء صكوك ِعتقهم من
ً
ـاال ون ـس ــاءً
ال ـع ـب ـ ّ
ـودي ــة ،ف ـع ــاش ــوا رجـ ـ ـ
أحـ ــرارًا فــي مــديـنــة بنسلفانيا ،وهــو
املكان الذي سمعت اثنني من الرجال
البيض يتكلمون عنه ذات مــرة .تلك
األوهــام َ
منحت أجاري الراحة عندما
ّ
ك ــان ــت أع ـب ــاؤه ــا تـحــطـمـهــا إلـ ــى ألــف
قطعة.
ُ
املـ ـ ّـرة الـتــالـيــة ال ـتــي ت ـب ــاع فـيـهــا ج ـ ّـدة
ك ــورا ،كــانــت بعد قضائها شـهـرًا في
مـس ـتـشـفــى األمـ ـ ـ ــراض ال ــوب ـ َـائ ـ ّـي ــة فــي
ّ
األطباء
جزيرة سوليفان .ما إن َص ّدق
ع ـلــى أن ج ـ ـ ّـدة ك ـ ــورا وب ـق ـ ّـي ــة حـمــولــة
سـفـيـنــة ن ــان ــي خــال ـيــة م ــن األم ـ ــراض،
ً
حافال في ّ
السوق،
حتى شهدوا يومًا
م ـ ـ ـ ــزادًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ُّ ي ـج ـل ــب دائ ـ ـمـ ــا ح ـش ـدًا
ّ
متنوعًا من الشراة.
ت ــواف ــد ال ـت ـج ــار وال ـ ـ ـقـ ـ ــوادون م ــن كــل
مكان على الساحل في تشارلستون،
لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـق ــق مـ ـ ـ ــن عـ ـ ـي ـ ــون ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع
وم ـف ــاص ـل ـه ــا وأعـ ـم ــدتـ ـه ــا ال ـف ـق ــري ــة،
حــذريــن مــن االضـطــرابــات التناسلية
واآلالم األخـ ـ ـ ـ ــرى .كـ ـ ــان املـ ـش ــاه ــدون
ي ـم ـض ـغــون املـ ـح ــار ال ـ ـطـ ــازج والـ ـ ــذرة
الـســاخـنــة بينما يطلق بــائـعــو امل ــزاد
أصــوات ـهــم ف ــي الـ ـه ــواء .وق ــف العبيد
عــراة على املنصة .كانت هناك ّحرب
مـ ــزايـ ــدات ب ــن م ـج ـمــوعــة م ــن ُع ــش ــاق
األشانتي :أولئك األفارقة من أصحاب
ّ
ّ
الجيدة والعضالت املفتولة،
الساللة
ق ــام مــديــر م ـحــاجــر الـ َـحـ َـجــر الـجـيــريّ
ِ
بشراء حفنة من األطـفــال الــزنــوج في
صفقة مذهلة .رأت جـ ّـدة كــورا صبيًا

ص ـغ ـي ـرًا م ــن ال ـع ـب ـيــد ي ــأك ــل ال ـح ـلــوى
وتساءلت ّ
عما يضعه في فمه.
قبل غ ــروب الـشـمــس ،اشـتــراهــا وكيل
بمبلغ مئتني وستة وعشرين دوالرًا.
كــان بإمكانها أن تجلب سـعـرًا أكبر،
لـ ـك ــن ذلـ ـ ــك املـ ــوسـ ــم شـ ـه ــد وفـ ـ ـ ــرة فــي
ال ـف ـت ـي ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرات .ك ــان ــت بــذلــة
الــوكـيــل مصنوعة مــن أكـثــر األقمشة
ال ـتــي رأت ـه ــا ب ـيــاضــا .بـيـنـمــا تــومــض
ع ـل ــى أص ــاب ـع ــه خ ــوات ــم ذات أح ـج ــار
ملونة .وعندما قرص ثدييها ملعرفة
ّ
م ــا إذا وص ـلــت س ــن ال ـب ـلــوغ ،شـعــرت
بمعدن الخواتم بــاردًا على بشرتها.
تـ ـ ّـم َو ْسـ ـمـ ـه ــا ،ل ـي ـســت ّأول مـ ـ ـ ّـرة ول ــن
ت ـكــون األخـ ـي ــرة ،وتـكـبـيـلـهــا خ ــال ما
تبقى مــن يــوم امل ــزاد .فــي تلك الليلة،
بــدأ العبيد مسيرتهم الطويلة نحو
الجنوب ،مكبلني خلف عربات ّ
التجار
ال ـتــي ت ـجـ ّـرهــا الـ ـ ــدوابّ .أمـ ــا الـ ّـسـفـيـنــة
ناني ،فكانت حينئذ في طريقها إلى
ّ
ل ـي ـفــربــولُ ،مـحـ ّـمـلــة بــالـ ُّـســكــر والـتـبــغ.
ّ
وك ــان هـنــاك عــدد أقــل مــن الــصــرخــات
في جوفها.
ّ
رب ـم ــا ت ـظ ــن أن جـ ــدة ك ـ ــورا مـلـعــونــة،
بـسـبــب بـيـعـهــا واس ـت ـبــدال ـهــا وإع ــادة
بيعها عدة مرات على مدى السنوات
القليلة التالية .دائمًا كانت الكوارث
ّ
ّ
املــذهـلــة ت ـحــل عـلــى ُم ــا ِك ـه ــا .سـ ّـيــدهــا

ّ ُ
األول خدع بواسطة رجل باعه جهازًا
ـف ال ـق ـط ــن أسـ ـ ــرع م ـ ّـرت ــن مــن
ل ـت ـ َن ـظ ـيـ ُ
َم ْحلج القطن .كانت الرسوم البيانية
مقنعةُ ،لكن في النهاية كانت أجاري
ً
ُمـلـكـ ّـيــة أخـ ــرى تـ ّـمــت تصفيتها بأمر
من القاضي .بيعت بمائتني وثمانية
عشر دوالرًا فــي تـبــادل ســريــع ،وجــاء
سـبــب االنـخـفــاض فــي الـسـعــر بسبب
َ
ـال ـ ٌـك آخــر
تـقـلـبــات ال ـس ــوق امل ـح ـلــي .م ـ ِ
مات بداء االستسقاء ،ثم قامت أرملته
ببيع ال ـع ـقــارات لجمع امل ــال مــن أجــل
ع ــودت ـه ــا إلـ ــى مــوط ـن ـهــا ف ــي أوروبـ ـ ـ ًـا.
قـضــت أجـ ــاري ثــاثــة أش ـهــر مـ ْـمـلــوكــة
ٍّ
ويلزي فقدها في نهاية املطاف
لرجل
هــي وثــاثــة عبيد آخــريــن واثـنــن من
َ
الـخـنــازيــر ج ـ ّـراء خـســارتــه فــي َجـ ْـولــة
ّ
وهلم جرا.
لعب بأوراق اللعب.
ٍ
ُ
كان سعرها متذبذبًا .لكن عندما تباع
ّ
مرات ّ
ّ
عدة مثلها ،فإن العالم يعلمك أن

تولي اهتمامًا أكثر وأكثر للتفاصيل.
ّ
ل ــذا ت ـعــلـ َـمــت أن تـتـكـيــف ب ـســرعــة مع
امل ـ ــزارع ال ـجــديــدة ال ـتــي تــؤخــذ إليها
ّ
ُ ّ َ
ِّ
ميز ُمحطمي الزنوج من
للعمل ،وأن ت
ُامل ـ ّـاك عن ّ
الرحيمني بهم ،والكسالى
ُ
ع ـ ــن املـ ـجـ ـتـ ـه ــدي ــن ،وامل ـ ـخ ـ ـبـ ــريـ ــن عــن
حافظي األســرارّ .
السادة والعشيقات
بدرجات مكرهم ،واألراضــي اململوكة
يائسة املستقبل عن الواعدة بالخير.
أح ـيــانــا ال يــريــد امل ــزارع ــون أك ـثــر من
ٌ
ح ـيــاة م ـتــواض ـعــة ،ل ـكــن ه ـنــاك رج ــال
ون ـس ـ ٌ
ـاء يــرغـبــون فــي ام ـتــاك الـعــالــم،
ّ
كـمــا لــو كــان الـعــالــم م ـجــرد مساحات
ّ
للزراعة ُيمكن امتالكها شيئًا فشيئًا.
مــائـتــان وثمانية وأرب ـعــون ومائتان
وس ـتــون ومــائ ـتــان وسـبـعــون دوالرًا.
أينما ذهبت وجدتهم يزرعون قصب
ّ
ال ـســكــر وال ـب ـقــولـ ّـيــات فـتـعـمــل مـعـهــم،
ْ
َ
بــاسـتـثـنــاء آخ ــر أس ـب ــوع قـبــل بــيـعـ ّهــا
مرة أخرى ،حني قضت الوقت في لف
ّ
التبغ.
أع ـل ــن ال ـت ــاج ــر ف ــي مـ ـ ــزارع ال ـت ـبــغ أنــه
ي ـب ـحــث ع ــن ع ـب ـيــد ف ــي س ــن ال ـت ـكــاثــر،
ويـفـضــل أن تـكــون أسـنــانـهــم مكتملة
وأن يكونوا ّلي ِني العريكة .كانت قد
َ
أصبحت امرأة وقتئذ .لذلك ذهبت.
ك ــان ــت تـ ـع ــرف أن ال ـع ـل ـم ــاء ال ـب ـيــض
ي ـح ــدق ــون ف ــي األشـ ـي ــاء ل ـف ـهــم كيفية
ع ـم ـل ـهــا .ح ــرك ــة ال ـن ـج ــوم ع ـبــر ال ـل ـيــل،
امتزاج األخالط األربعة في الدم .درجة
الـ ـح ــرارة املـطـلــوبــة إلن ـت ــاج محصول
قـطــن صـحــي .اخـتــرعــت أج ــاري ِعلمًا
لجسدها األسود وراكمت املالحظات.
كل شيء له قيمة ،وإذا ّ
تغيرت القيمة
ّ
ّ
يتغير كــل ش ــيء .اليقطينة ّالسليمة
تـســاوي أكثر مــن تلك املتشققة ّالتي
ارة
ال
تحتفظ باملياه داخلها ،والسن ً
ُ
ال ـتــي ت ـب ـقــي سـمـكــة ال ـق ــرم ــوط عــالـقــة
بـهــا أك ـثــر قـيـمــة م ــن تـلــك ال ـتــي يـنـفـ ّـك
ُّ
عـنـهــا الــط ـعــم .امل ـفــارقــة الـ ّـســاخــرة في
أم ـيــركــا ه ــي أن ال ـب ـشــر أي ـضــا أش ـيــاء
ً
لـهــا قـيـمــة مـعـ ّـيـنــة .مــن األف ـضــل مـثــا
ّ
ّ
ً
أن تـ ّقــلــل خـســائــرك ب ــأل تـبـتــاع رجــا
مسنًا لن يبقى على قيد الحياة خالل
الرحلة عبر املحيط ،بل تبتاع ّ
شابًا
من ساللة َق َب ّلية ّ
قوية يجلب زبائنه
ـأول .الفتاة ُامل ْس َتعبدة َ
ّأو ًال بـ ّ
الولودة
ً
ُ
ُ
نفسها ِجراء ّ صغيرة
التي تعصر من ّ
ٌ
كــانــت مـثــل نبتة الــنـعـنــاع ،إن ـهــا مــال
ً
ي ـج ـلــب م ـ ــاال أيـ ـض ــا .إذا ك ـن ــت شـيـئــا
عــربــة أو حـصــانــا أو ع ـب ـدًا -فقيمتكّ
تحدد إمكانياتك .وبالتالي فك َرت في
مكانها.
وصلت أخيرًا إلى جورجيا .اشتراها
ُ َ
َوكـيــل م ــزارع عائلة آل ران ــدال ،مقابل
مائتني واثـنــن وتسعني دوالرًا رغم
ال ـفــراغ الـجــديــد ال ــذي ش ـ َ
ـاع فــي نظرة
ع ـي ـن ـي ـه ــا ،وج ـع ـل ـه ــا تـ ـب ــدو بـسـيـطــة
التفكير .ولـبـقـ ّـيــة حـيــاتـهــا ،لــم تذهب
بعيدًا عــن م ــزراع ران ــدال ولم
أج ـ ّـاري َ َ
تتنفس نفسًا واح ـدًا خارجها .كانت
في املنزل ،على تلك الجزيرة النائية
ُ ّ
التي تطل على الفراغ.
ّ
تزو َجت جدة كورا ثالث مــرات .كانت
ُ َ ْ ً
تـ ـحـ ـم ــل م ـ ــي ـ ــا ل ــأكـ ـت ــاف ال ـع ــري ـض ــة

