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تني  شدَّ كثرية  جمنَّحة  وأذرٌع  كتفي،  يف  ُغِرزْت  أنياٌب  خدَشْتني،  خمالُب 
وجنتي.  عىل  ساَل  َنتٌِن  ولعاٌب  أجنحة،  رفرفة  ي.  أمِّ ذراَعْي  عن  بعيًدا 
َق قمييص، ومنه سقط عىل األرض كتايب الذي أخفيُته ما بني ثناياه.  متزَّ
: ‘‘الااااا!’’ ثمَّ فتحُت  بعدها دماء ورماد…رمادي أنا. رصخُت بملء رئتيَّ
أذيّن، وكتايب مازال يف  بلََّل ما وراء  بارد  أنفايس متسارعة، عرٌق  عينّي. 

يدي-األعداد واألبعاد- للدكتور ذهني الكتبي.

 6:03 الساعة،  طيف  منه  ينبعث  معصمي  عىل  امليتابلور  قرُص 
صباًحا. كان بابا وديمة قد اسَتيَقظا.

رنا. قومي  نظَرْت ديمة نحوي وقالت يل: ‘‘ديالة…سنُعاَقب لو تأخَّ
فوًرا. أمامنا انتظار ساعة عند نقطة التفتيش’’.
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بامللقط  تنزع  املرآة  قرب  وقفت  صباح،  كلَّ  كعادهتا  أختي،  ديمة 
رسَمْته.  الذي  البنفسجيِّ  احلاجب  مكان  ثانيًة  بزَغْت  عنيدًة  شعرياٍت 
بعَدها نثرت مسحوًقا بَلون الكيوي عىل وجنَتيها. يبدو أنَّ لون الكيوي 
وغمس  وريده،  يف  دواَءه  بابا  حقَن  الشهر.  هذا  الدارجُة  يحة  الصَّ هو 
ع فيه املاء  لو الذي أْلَصْقناه عىل اجلدار كي يتجمَّ كوب السيليكون يف الدَّ
ُد  ُتنا حمفورة يف صخر األرض. تؤكِّ ب من مسام صخر اجلدار. شقَّ املترسِّ
لكنَّ حكومتنا  ب،  للشُّ الصخور صالٌح  املرتشَح من  املاء  أنَّ  حكومُتنا 

ق يف حرف. اجلميع مستعدٌّ للخروج- ما عداي.  عادًة ال ُتصدَّ

أسحُب  ثمَّ  رسوايل،  خرص  عىل  تعضُّ  الكتاب  صفحات  أجعُل 
مطَّاط  أعقُد  بطني.  عىل  يضغُط  بالكتاب  فأشعر  ة،  بقوَّ اخلرص  مطَّاط 
اخلرص عقدًة إضافيَّة حتَّى ينحرص الكتاب أكثر، فال يقع منِّي يف اللحظة 
اخلطأ. لو حصل هذا، سأفقد حيايت يف غضون حلظات. ليس مسموًحا 
خماَلفِة  عقوبُة  املدرسيَّة.  رات  املقرَّ غري  كتًبا  يقرأ  أن  اجلُحر  يف  هنا  ألحد 

ا يل، فعدم القراءة هو موٌت أيًضا. ذلك هي املوت. أمَّ

مثبَّتٌة  الدفَّة  األرض.  إىل  رسيري  ا  أنَّ يفرتض  التي  الدفَّة  عن  أقفز 
بطَّانيَّات هنا يف باطن  الَفرشة. ال نحتاُج إىل  عىل احلائط، وال حتمل إالَّ 
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ًة مهام كان اجلوُّ  األرض، حيث احلرارة ال تنخفض عن ثالثني درجًة مئويَّ
بابا وديمة مثبَّتتان عىل  ينام عليهام  اللتان  تان  الدفَّ بارًدا هناك يف األعىل. 
سقف  يف  املعلَّقة  العرض  كرُة  تعرُض  بينام  أيًضا.  املجاوَرين  اجلداَرين 
الغرفة دعايًة لُفستاٍن من قصدير. كاَنِت الدعاية صامتًة؛ ألنَّنا أخَرْسناها 
النوم  ودفَّات  السقف،  يف  العرض  وكرة  م  احلامَّ النوم.  وقَت  باألمس 
وطاولة الزينة التي تستخدمها ديمة مع املرآة هي كلُّ األثاث الذي حتويه 
الثامن  الطابق  إىل   ’’٨-‘‘ ثامنية  ناقص  الرقم  يشرُي  تنا.  شقَّ  ٨7٩- ة  الشقَّ
قميًصا  أسحُب  الطابق.  هذا  يف  تنا  شقَّ ترتيُب  هو  و7٩  األرض،  حتت 
رأيس  ُق  وأزلِّ مالبسنا،  حيوي  الذي  اجلدار  جتويف  من  وطوياًل  عريًضا 
الكتاَب ال  أنَّ  َق  أنظُر إىل خرصي ألحتقَّ ابه.  أفتَح سحَّ أن  قبَّته دون  عرب 
ة مع ديمة وبابا لنخرَج إىل  ه إىل باب الشقَّ يربز من حتت القميص، ثمَّ أجتَّ

‘‘الزقاق -٨’’، حتَّى ننضمَّ إىل مئات الذاهبني إىل عملهم.

ة التي تصل ما بني الشقق اخلمس مئة  ‘‘الزقاق -٨’’ هو الطريق الدائريَّ
ُف الطوابق  يف طابقنا. يوجُد فوق طابقنا 7 طوابق، وحتته 5٢ طابًقا. وتؤلِّ
س نحن ‘‘املحدودين’’. الزقاق  يه ‘‘اجلُحر’’ حيث نتكدَّ الستُّون هذه ما نسمِّ
مرَكز  يف  التجويف  هو  واجلوف  ‘‘اجلوف’’.  مرَكزها  يف  كاملة  دائرٌة  هو 



٨

ة التي تنزلُق  ت معِدن النانو القويَّ طوابق اجلُحر، وهو خاٍل إالَّ من مسالَّ
عليها املصاعد التي تصعد بنا نحو سطح األرض، نحو كوارتزيا، مدينة 
‘‘الساحة -٨’’ حيث تنتظُرنا  هنا نحو  الُقبب املصنوعة من الكوارتز. اجتَّ
املصعد.  تركَب  أن  التفتيش. كي تصَل إىل كوارتزيا، عليك  نقطة  هناك 
وحتَّى تركَب املصعد، عليك أن ختضع للتفتيش. وكانت املشكلة يف نقطة 

اس خفافيش الكريفن. التفتيش هي حرَّ

قالت  كلَّها’’.  الساحة  االنتظار  أن متأل تالفيف طابور  قبل  ‘‘أرِسعا 
حماولًة  األخرى  أنا  بابا  بذراع  ُأمِسُك  ذراعي.  من  تسحُبني  وهي  ديمة 
به  ُترسَع  لن  الصغرية  خطواته  أنَّ  يقني  عىل  وأنا  الرسعة،  عىل  أحثَّه  أن 
الزحام  ويزداُد  شققهم،  خارج  يتدفَّقون  ‘‘املحدودين’’  من  املزيد  أكثر. 
املصاعد.  ‘‘املحدودين’’ مجيًعا نحو  نتَّجه نحن  الصباح  ثانية. يف  مع كلِّ 
َل دماغهم يوم والدهتم رقاًم أقلَّ  ‘‘املحدودون’’ هم تعساء احلظِّ الذين سجَّ
ُل دماغهم أعىل من هذا الرقم، ينالون  من ١١١١. السعداء الذين يسجِّ
عيوًنا ذهبيًَّة من املرَكز الوطنيِّ للقزحيَّات. يسكُن ذوو العيون الذهبيَّة يف 
كوارتزيا. حيصل أحياًنا أن يوَلَد طفٌل بذكاٍء مرتفع يف أرس املحدودين، 
لكنَّ هذا مل حيصل يف أرستنا. بابا وديمة وأنا وماما رمَحها اهلل، كلُّنا من 
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األقداُر  ع  توزِّ أساس  أيِّ  عىل  أرستنا.  يف  ذهبيًَّة  عيون  وال  املحدودين، 
َيُعْد أحٌد يشغُل نفَسه هبا.  ة؟ أسئلة مل  كاء؟ اجلينات؟ الغذاء؟ الصحَّ الذَّ
ة، والبقاء بعيًدا من  الذي يشغل اجلميع اليوم هو تسديد الفواتري الشهريَّ

قبضة اخلفافيش.

وَصْلنا إىل اجلرس الذي يصل ما بني زقاق شققنا وساحة املصاعد. 
اجلوف.  داخل  إىل  األعىل  يف  الزجاجيَّة  القبَّة  من  شمس  ة  أشعَّ تسلَّلْت 
اس خفافيش الكريفن التي حتوم فوقنا تبدو كأشباح  جيعُل وهُج القبَّة حرَّ
ى  سود خميفة. أستنُد إىل تصوينة اجلرس، وأنظُر نحو قعر اجلوف فال يتبدَّ
امس لباطن األرض. وقَع أمٌر خميٌف هناك يف  الدَّ القعُر يف الظالم  ذلك 
قطعُت  كلَّام  نفيس  يف  الُقَشْعريرة  ُيثري  لكنَّه  أذكره،  ال  السحيق  األسفل 
ِره مهام حاولت، ومل يستطْع حتَّى التنويم  ذلك اجلرس- أمٌر أفشل يف تذكُّ

املغناطييسُّ الذي خضعُت له أن خيرجه من ُدروج النسيان.

بعد  وَصْلنا  لو  ممتلئة.  نصف  اجلرس  آخر  املصاعد  ساحُة  كاَنْت 
ًة باملئات. انَدَسْسنا برسعٍة  عش دقائق من اآلن، لَوَجْدنا الساحة مكتظَّ
َعداء.  الصُّ ْسُت  تنفَّ املصاعد، ووقتها فقط  ى حول  تلوَّ الذي  الصفِّ  يف 
الكالسيوم،  وسرتات  اللبن  بطعم  الطاقة  كعكَة  جيبي  من  أخرجُت 
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وأعطيُتها لبابا. مل يعِجْبني أنَّه تناوَل حقنة الدواء دون أن يأكَل. واآلن 
ذقني  وملس  يدي،  من  بابا  تناَوَلا  ذلك.  َح  ألصحِّ اللحظُة  حاَنِت 
النطق  عن  عاجًزا  صاَر  أن  بعد  بسبَّابته  شكًرا  بابا  يقوُل  سبَّابته.  بَظهر 
اللوحييِّ  بالتصلُّب  ى  لَديه ما ُيسمَّ بسبب املرض. قاَل طبيُب اجلُحر إنَّ 
ألجله!  أحزن  كم  حديثة.  بحلٍَّة  لكْن  قديم،  مرٌض  وهو  العنقودّي، 
اإلعالن  بمشاهدة  منشغلًة  ديمة  كانت  له.  وابتسمُت  سبَّابته،  قبَّلُت 
عامني  منذ  صباح  كلَّ  رؤوسنا  فوق  يعرضونه  كانوا  الذي  التجاريِّ 
جزر  مجال  ملك  شكُل  لام  افرتاضيَّتان  شخصيَّتان  ملل.  أو  كلٍل  دون 
ويف  الطابق-٨،  ان  سكَّ من  مرأى  عىل  يتعانقان  مجالا،  وملكة  القمر 
برفاهية؟  تعيَش  أن  تريد  ‘‘هل  املعلِّق يف اإلعالن:  يقوُل صوت  األثناء 
بيٌت عرصيٌّ يف أحىل جزيرة عىل الكرة األرضيَّة. ليس عليك سوى أن 
اإلعالن  كلامُت  دْت  تردَّ األحالم’’.  أرض  يانصيب  يف  اسمك  َل  تسجِّ
ة بصوٍت يصمُّ اآلذان. أصواُت اإلعالنات  بني جدران اجلُحر احلجريَّ
دائاًم طاغيٌة يف جتويف اجلُحر، ال يسمُع أحُدنا كالَم اآلخر هنا. لكْن َمن 
من  يتدلَّوَن  مكان؟  كلِّ  حولنا يف  الكريفن  وخفافيش  هنا  الكالَم  يريُد 
وا عليه. قلُت  زوايا اجلوف املظلمة، وينتظرون أن خيطئ أَحُدنا كي ينقضُّ
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اش منذ عقود.  ‘‘تبًّا للپروفيسور كريفن الذي اكتشَف هذا اخلفَّ لديمة: 
روا تلك املخلوقات املقيتة’’. لواله مَلا طوَّ

اس  سة من أن يكون أحد حرَّ نظَرْت ديمة نظرًة عفويَّة حولا متوجِّ
الكريفن قد سمعنا. يتناَقُل الناس أنَّ اخلفافيش تسمُع صوَت نزول اللقمة 
ل  م ُيبالِغون. عندما اكتشفوا أوَّ يف بلعوم بابا نحو معدته، لكنِّي أعتقُد أنَّ
اش كريفن عام ٢00٨م، حسبوه أبشَع خملوٍق عىل األرض. يستحقُّ  خفَّ

هذا اللقَب بجدارة.

ا  بشيًّ دماًغا  العلامء  أعطاهم  مسَتنَسخون.  هم  الكريفن  اس  حرَّ
ا  جدًّ طويٌل  ذيٌل  منهم  لكثرٍي  بمخالب.  وتنتهي  أجنحًة  حتمُل  وأذرًعا 
من  مقرفة  تالفيف  هي  وجوُههم  األمر.  لزم  متى  كَسوط  يستخِدموَنه 
جلد مسلوخ. قد يكوُن لكلٍّ منها أنٌف أو فٌم أو عينان أو أذنان، لكنِّي مل 
أستطْع يوًما أن أميِّز تضاريسها. تستقبُل تلك التالفيف املوجاِت الصوتيَّة 
كات ضحاياهم…نحن! التي ُيطلقها السونار يف دماغهم كي يدرسوا حترُّ

حاَن دوُرنا للمسح اإللكرتويّن، فشعرُت بحركٍة يف أمعائي الغليظة. 
بُت مئات الكتب، وما زلت مل أتغلَّْب عىل ذلك اخلوف الذي َيعرَتيني  هرَّ
بابا ثمَّ ديمة، وبعَدها  َق اجلهاز من جبهة  بنقطة تفتيش. حتقَّ كلَّام مررُت 
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وكيُّ  حان دوري. وقفُت داخل تلك الدائرة البنفسجيَّة، ومرَّ الشعاع املكُّ
كلَّ  حتمُل  رشحيًة  والدتِنا  يوَم  جباِهنا  يف  تزرع  فاحلكومة  جبهتي؛  قرب 

معلوماتنا- أسامئنا وأسامِء والَدينا، وبالتأكيد رقم ذكائنا.

مروري،  دون  حتوُل  كانت  التي  احلمراُء  الضوئيَّة  الستارُة  ارتفَعِت 
وصاَرِت الطريق نحو املصاعد مفتوحًة أمامي. قاوْمُت الرغبَة يف تثبيت 
الكتاب املخفيِّ يف خرص بنطايل عندما مررُت بحارس الكريفن القريب 
ك صفحاُت الكتاب،  ُد يف نفيس قائلة: ‘‘لن تتحرَّ من املصعد. رصُت أردِّ
ولن يرصده السونار’’. حاولُت أن أجتاهَل الصقيع الذي تسلََّل إىل أطراف 
أصابعي من اخلوف. حشدُت ثقًة ال أشعر فيها بخطوايت، ومشيت قربه 
ومئات  وديمة  بابا  انتظَرين  حيث  املغلق  املصعد  باب  إىل  وصلُت  حتَّى 
د  اش رصَد رسعَة نبضايت، لكنَّ املؤكَّ ٌد أنَّ اخلفَّ املحدودين اآلخرين. مؤكَّ
يشكَّ  مل  أيًضا،  اليوم  نبضاُته خوًفا.  تتسارُع  بقربه  يمرُّ  َمن  كلَّ  أنَّ  أيًضا 
اش يف يشء. اليوم أيًضا نجحُت يف هتريب الكتاب. لن أقلَق بشأن  اخلفَّ

الغد. غًدا هو يوٌم آخر.

يقول:  اآليلِّ  املصعد  شبح  صوُت  وانطلق  أخرًيا،  املصعُد  وصل 
بعد  األبواب  سُتغَلق  تزاحم.  دون  الدخول  الرجاء  املصعد.  ‘‘وصل 
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عش ثوان، تسع، ثامين…’’ كم تزعج أشباح اآلالت اإللكرتونيَّة عصبي 
تنزلَق  أن  قبل  ة  بشيَّ موجٍة  املصعَد يف  وبابا  ديمة  مع  معّي! دخلُت  السَّ
حاَمْت  لو  األعىل.  نحو  ة  القويَّ النانو  مسلَّة  عىل  بنا  اإليروجيل  حجرة 
ًة مظلَّة إعالميَّة فجأًة، وسألتني عن أسعد حلظات حيايت،  قرَب وجهي مرَّ
ابتسامًة  وأبتسم  املظلَّة،  يف  الكامريا  إىل  سأنظر  واحدة:  ثانيًة  رت  فكَّ ملا 
د: ‘‘تلك الثواين الثامين والثالثون التي ُأمضيها  عريضًة وسأجيُب دون تردُّ
عىل متن املصعد كلَّ صباح يف طريقي نحو كوارتزيا’’. عندي عادٌة غريبٌة 
وء يف القبَّة  كلَّام ركبُت املصعَد يف الصباح، وهي أن أنظَر نحو بقعة الضَّ
الزجاجيَّة يف األعىل، والتي خترتقها املسلَّة. وبينام تقرتُب كبسولة املصعد 
منها، أختيَُّل نفيس أنَّ هذه ستكون رحلتي األخرية عىل متن هذا املصعد، 

ق ذلك؟ وأنَّ بقيَّة حيايت ستكون يف األعىل، يف كوارتزيا. متى يتحقَّ


