
 









 

 أأان خشص هممت برتمجة لك ما ذل و طاب من عامل الأمني و املاجنا و الرواية .

 أأقدم لمك هذه الرواية و أأمتىن أأن تس متتعوا بقراءهتا حىت الهناية 

 ميكنمك متابعيت بعدة طريقي 

 من خالل موقعي الرمسي 

https://sites.google.com/view/novels-town-7-com 

 من خالل حسايب عىل تويرت 

https://twitter.com/novelstown?lang=fr 

 أأو صفحىت عىل الفيس بوك 

https://www.facebook.com/triko.senpai7/ 

https://twitter.com/novelstown?lang=fr
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 لم يكن وقتي في المدرسة المتوسطة عظيما للغاية في الواقع ..

 اود ان اقول ان السنوات الخمس عشر الماضية كانت سيئة للغاية 

و شيئا خر مخالف لقد تجنبني الناس دائما ال اعرف اذا كان ذلك بسبب الخوف او الكراهية ا

 تماما في الحقيقة اذا كنت ساخمن في شيئ ما فربما ذلك بسبب مظهري 

 على مايبدو انني دائما خارج السرب 

حسنا هذا ملخص قصتي حياتي..يقى الناس دائما بعيدا عني لذلك لم تتح لي فرصة كبيرة 

 للتفاعل االجتماعي 

 

معظم الناس يشعرون بالتفاؤل عند دخول الثانوية.يفكرون في قلب صفحة جديدة وبداية 

جديدة كان يعتقدون ذلك ويقولون في انفسهم " ربما ستكون االمور افضل او لنكون عديد 

صداقات "...لنكن صادقين لم استمتع يوما عندما تراودني هذه االفكار .ال  

واتضح ان نظرتي المتشائمة كانت صحيحة وخاطئة في نفس الوقت ال تقوموا بفهمي 

كن لقد اعتدت بالخطا فكل شيئ ال يزال كما هو تجنبني الناس كانني طاعون و كرهوني ول

 على ذلك بالفعل لذلك لم اكن امانع حقا ..

 حسنا "اعتقد ان هذاهو الحال"

كررت ذلك لنفسي مرارا وتكرارا لذلك لم افاجئ الن االمور قد بقيت على حالها عند دخول 

 المدرسة الثانوية..

 ومع ذلك لم يكن كل شيئ يسير بالطريقة التي توقعتها 

 

؟التسكع في 'دون ماك ' بعد المدرسة  يو...هل تريد  

ئ ..اليس كذلك؟ اذا لما ال.. ؟"اعني نحن في نفس الفصل وكل شي  

/ من المستحيل على شخصية جانبية مثلي 1الفصل 

؟ان تكون مشهورة اليس كذلك   



 

 كان الشخص الوحيد الذي نظر الي بوجه تعلوه ابتسامة انه ليس سوى بطل قصتنا...

 

 

لم يكن فقط جذابا ولكنه كان ايضا رياضيا و ذكيا لقد كان ذلك النوع من الرجال الذين يتم 

استدعائهم الى وكاالت عرض االزياء كلما خرجوا..كان من النوع الذي دائما يتصدر قوائم 

نتائج االختبار لقد كان من النوع الذي سيكون الطالب المميز في أي نادي رياضي حتى مع 

الختبار...انه كان جزءا من اعضاء مجلس الطلبة االخذ في ا  

معظم الناس يعتقدون ان الرجل المثالي يجب ان يكون مغرورا ولكنه لم يكن كذلك في 

 الواقع لقد كان يعامل الجميع بقدم المساواة 

 من النوع الذي ينظر اليه الناس ويطمحون ان يكونوا مثله .كان البطل المثالي الي قصة 

ن 'هاروما ' هذا اسمه بالمناسبة سيكون شائعا جدا حول اما قيل من المؤكد لذلك مع كل 

 المدرسة 

و بطبيعة الحال فقد كان شعبيا لدى الفتيات النه طالب من النخبة المثالية وكان محاطا دائما 

لتي يرغبن في الحصول على محادثة قصيرة معه بالفتيات الظريفات من حوله اال  

 

ر الفتيات في المدرسة وكانت هفلناخذ على سبيل المثال صديقة طفولته كانت واحدة من اش

دائما تتسكع معه ومستشارة مجلس الطلبة التي تقضي معظم وقتها معه حتى انه يملك اختا 

 صغيرة ظريفة 

لدور الشخصية الرئيسية وسيم..شعبي..جاد امزج كل شيئ وستكون لديك الوصفة المثالية 

 وقد وضعته هذه الصفات في اعلى الهرم االجتماعي للمدرسة اذا لم يكن هو بطل القصة 

الجحيم؟ بحق يكون فمن  

لذا كلما عرفت 'ايكي هاروما '' كلما زاد اعتقادك انه ينبغي ان يكون الشخصية الرئيسية 

 لهذه القصة  

 



ه سيقودك ذلك الى الجنون الشيئ الوحيد الذي يمكنك فعله هو ال تتعب في مقارنة نفسك ب 

 التلويح بالعلم االبيض و االعتراف بالهزيمة 

 "اللعنة هذا الرجل حقا مدهش"

.ال اعرف كيف او لماذا لكن هذا حدث  تهى بي االمر الى ان  اصبح صديقهفي مرحلة ما ان 

 ذلك كان  اية الشخصية الجانبية ؟..انت تعرف الشخصية التي تميل الى التمسك ببطل الرو 

بوضعي الحالي اكثر من أي شيئا اخر كن اهتم بذلك حقا النني كنت فخوراانا لم ا  

لم اكترث حقا لكرهي االخرين في المدرسة لي طالما ان هاروما يفهمني ساكون بخير فقط 

عرف الجميل ان االتفكير في انني حصلت على صداقة بطل القصة كان يكفيني من  مجرد

 انه يسند ظهري .لقد خفف العبئ الثقيل الذي كنت احمله على كتفي 

عودة الى حياتي المدرسة في هذه المرحلة قد تفكر انها كانت متوسطة او لعلى أي حال با

انها لم تكن بذلك السوء ..انها حقيقة فبفضل ' ايكي هاروما ' لم تكن التجربة باكملها سيئة 

 كما كنت اتوقع 

                             ---  

لم يجدث شيئ رائع حقا في سنتي االولى في المدرسة الثانوية ولكن بمجرد ان وصلت الى 

السنة الثانية حدث شيئ ما كان خارجا تماما عن االشياء التي يمكن ان تحدث مع شخصية 

 جانبية مثلي ..

 

 

يمكنك ان تكون حبيبي ؟" "سنباي هل  

كانت جميلة تماما بشعر بني فاتح يحيط بكتفيها وقد تم وضع بعض المكياج بشكل مثالي 

 البراز مالمحها 

 هذا يطرح التساؤل...لماذا اعترفت لي من بين الجميع ؟

 "اذا لماذا.. ؟ "

تنهدت على ردي ..هل كان من الخطا ان افترض انها ستجيبني على سؤالي انظر الي انا 

ه الجميع في المدرسة لماذا ارادت شخص جميل مثلها ان اكون حبيبها الرجل الذي هرب من 

 ؟



 هل ستجعلني اكرر نفس السؤال  ؟انت غبي

 "سنباي ..قلت "هل يمكنك ان تكون حبيبي  ؟"

 

 ابتسمت لي على نحو ضعيف ولكن كانت هناك نظرة جادة على عينيها و هي تكرر السؤال  

لقد صادف انها كانت اخت بطل الرواية مثل شقيقها ايضا كانت في قمة التسلسل الهرمي 

 .هي بالتاكيد شخص يمكن اعتباره بطل للقصة 

 كان اسمها هو توكا 'ايكي توكا '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كان فصل الربيع وبداية سنتي الثانية في المدرسة الثانوية .. 

بالنسبة لبعض الناس كان يعتبر موسما جميال يمكنك فيه مشاهدة ازهار الكرز 

وه  ربيع الن ذلك يعني االلتقاء مع وج ي فصل ال بولكن انا شخصيا لم اكن من مح 

كل عام هذه كانت حياتي كطالب في المدرسة الثانوية  جديدة في الفصل تماما مثل 

 .. 

كان حفل االفتتاح للسنة الدراسية الجديدة مما يعني انه علي ان اعرف الي فصل  

انتمي هذه السنة كانت هناك لوحة اعالنية معلقة بالقرب من بوابة المدرسة لذلك  

 توجهت نحوها مباشرة 

وصلت الى هناك   اللوحة االعالنية كان هناك حشد كبير بالفعل قد تكون امام 

ههم الحماس لم اكن اهتم بذلك  بصعوبة في حين بدا الجميع من حولي يعلوا وجو

فقط اردت القاء نظرة خاطفة واالبتعاد بسرعة ولكن لسوء الحظ ارتطمت  بحق

 بشخص ما لكنه عرفني و... 

رجل..." "اوه اسف ..اه توموكي ؟ اسف حقا..اسف ..انا حقا اسف يا   

 في اللحظة التي راى فيها وجهي بدا يعتذر مثل المجنون  

نعم....لقد كان خائفا حقا  وعندما كنت على وشك اخباره انها ليست بالمشكلة  

 الكبيرة الحظ طالب اخر الوضع و قرر اضافة بعض الوقود الشعال الموقف .. 

" رفاق يا ، الطريق له إفسحوا! مهال! ؟  كون توموكي تي! ؟  هاه ! " 

كانت اعين الجميع موجهة نحوي حتى انهم بداوا يتراجعون بضع خطوات للوراء 

 الشخص الوحيد الذي لم ينحرك من مكانه هو الشخص الذي اصطدمت به  

                          ----  

 لقد تجمد في مكانه حرفيا وال يزال يعتذر بغزارة 

ية الجانبية و بطل الرواية / الشخص 2الفصل   



 "انظر انه توموكي..."

اوه يا رجل ...'  !بتوموكي ؟ 'هل اصطدم   

 'هو بالتاكيد سيموت الحقا.فلترقد روحك بسالم ..' 

تحول المشهد الى مشهد عام وحتى الطالب الجدد بداوا يحدقون فينا بفضول لم  

افاجا ان يبدا الناس بالحديث عني لكنني لم اتوقع ابدا ان تبدا هذه االمور بكل هذه  

لفصل الذي ساكون فيه ..لقد شعرت ببعض  جديا ..حتى انني لم ارى االسرعة ..

 االنزعاج على اقل تقدير 

 

ساشرح على ما يبدو ان الجميع في هذه المدرسة يعتقد انني مجرم خطير نوعا ما  

 لذلك تجنبوني  ... 

حسنا..  ذلك؟  يعتقدون  قد تسال لماذا هم  

 "اللعنة توموكي تبدو مخيفا حقا يا رجل'

خيف نوعا ما حقا حسنا اعترف بذلك لقد كان وجهي م  

لقد ولدت بهذا الوجه لذا ال يمكنني فعل شيئ حيال ذلك باالضافة الى انه كان لدي  

جبي من حادثة قد وقعت قبل عدة سنوات مما ةجعلني اكثر ندبة صغيرة تحت حا

خطورة اكثر مما ابدو عليه بالفعل مثل انني كنت سفاحا او شيئا من هذا القبيل   

تعامل معي على انني وحش ولست انسانا حتى ... ..على أي حال الجميع ي   

 'انا اعني ..سامحني حقا يا توموكي كن..' 

اخبرته ان يغلق فمه بحق الجحيم ويذهب وبعدها مررت براسي مباشرة الى لوحة 

االعالنات لرؤية الى أي صف انتمي و بزاوية عيني رايته يتنفس الصعداء لقد  

بعد معاناة ..  وضع يده على صدره و هو يشعر بالراحة  

كل ما اردت فعله هو الخروج من هذا الجحيم واتوجه الى الصف الدراسي  

 مباشرة... 

 ..و اخيرا وجدت اسمي ... 



 

أ لهذه السنة بعد ذلك مباشرة بدات بالبحث عن اسم   2يبدو انني في الصف  

 شخص اخر تمنيت لو يكون معي هذه السنة في نفس الصف ايضا .. 

 

ا في نفس الفصل مرة اخرى ايضا ..دعنا نجعل هذه السنة  "هاي يوجي يبدو انن

 ممتعة .." 

حدهم يخاطبني من الخلف  وتعرفت عليه بشكل صحيح ..لقد كان  سمعت أ

صديقي الوحيد..لم يكن من الممكن ان يتحدث معي احد بشكل عرضي كما فعل 

 هو للتو.. 

 استدرت لمواجهته  

 ' يو..ايكي منذ متى وانت تزحف ورائي ؟'

كان ' ايكي هاروما ' بطل القصة و صديقي الوحيد في المدرسة الذي يتمتع  

بالمجموعة الكاملة و المثالية من الخصال ..كان االمر مثل انه قام بخدع االلهة  

 ليعطوه افضل الخصال عند ابتكار صحيفة شخصيته  

للحظة  اراهن انه كان سيكون محاطا بالناس اذا لم اكن انا اقف الى جانبه في هذه ا  

قد وصلت هنا هنا للتو ويبدو انه كالعادة ال احد يريد االقتراب منك  ولكن على  "ل

 االقل ذلك يجعلك تبرز من بين الحشود.."

" وجهي عن أغرب ، أوه ." 

 تسكعنا قليال في المدرسة هذا ما يجعلنا اصدقاء 

بعض  حسنا اظن انني ساذهب الى الفصل او فلتنسى ذلك اظن انني سوف اقتل 

 الوقت فقط ..

يمكنني بالفعل ان اتخيلها ...اللحظة التي سادخل فيها الفصل سيخاف الجميع و  

يتراجع لم اكن ارغب حقا في التعامل مع هذه االمور لذلك اذا كان بامكاني تجنبه  





 ساذهب الى مكتن اخر حتى تبدا الصفوف بالدراسة الفعلية 

 لحفل ولكن من ناحية اخرى كنتبعد افي االصل كنت اخطط الن اصل متاخرا 

تاخر لم ير من الوقت والوصول الماعلم ان البحث عن فصلي سيستغرقني الكث 

النسبة لي النه سيعزز فكرة انني كنت سفاحا نوعا ما اكثر..لم اكن  يكن جيدا ب

غب ان ينظر الناس الي هكذا النه سيجعل تجربتي المدرسية اكثر سوءا اكثر  ار

ن حتى مما هي عليه اال   

 ابتسم بكلمات زاهية واجاب "بالتاكيد...اراك الحقا اذا ..' 

خرجت بعيدا و على الفور امتال المكان بعدما تركته هرع اليه الجميع من كل  

 االتجاهات

 "مرحبا ايكي..نحن في نفس الفصل يا رجل "

"'انا ايضا  ما رايك ان نتبادل ملفات العريف ؟   

تبادل معي ملفات التعريف ايضا ؟"' مهال ايكي كون..هل..هل يمكنك ان   

لم   .هدت شيئا سرياليا حقا ولكن بغض النظر عن عدد مرات مشاهدتي لذلكلقد ش

 استطع التعود عليه حقا  

  هو لماذا"ايضا انا حقا ال اشعر باي نوع من الغيرة تجاهه لم اسال نفسي يوما 

أنا؟  وليس " 

 كنت صديقه بعد كل شيئ و عندما رايته سعيدا جعلني ذلك سعيدا ايضا  

                  --------------------------  

زاوية عيني كانوا متحمسين حقا  نانتهى حفل االفتتاح ..نظرت الى زمالئي م

 لبداية الفصل الدراسي الجديد  

 استعددت للمغادرة ولكن ايكي ناداني  

لحظة ..""هاي يوجي انتظر   

 هاه ؟ ماذا تريد ؟"



كان ردي مقتضبا لكنني اردت انهاء المحادثة باسرع ما يمكن كنت اميل الن ال  

 نبرز كثيرا عندما نتحدث  

 شخص في اعلى التسلسل الهرمي للمدرسة يتحدث الى شخص سفاح مثلي ...

 

 

 

انت ستاتي  "يخطط الجميع لاللتقاء بعد انتهاء الحقل و التسكع بعد ذلك ما رايك 

 " اليس كذلك ؟ 

 صمت الجميع بينما توجهت انظارهم لنا  

 هززت راسي وقلت

 "اسف ولكن لدي بعض االشياء للقيام بها.."

بدا ايكي وكانه يريد قول شيئا ولكن بعد ذلك عض على لسانه وبعد بحظة من  

 التردد اوما براسه وقال بدل من ذلك  

 "حسنا جيد.." على ما يبدو انه استطاع ان يتفهم الموقف 

 "حسنا بالتاكيد اسف على ابقائك يارجل ..اراك غدا.." 

 ""هاه بالتاكيد ..اراك.""

آخر شيء—يوجي  ، نعم أوه ." 

" ؟  اآلن األمر ما  ” 

" لذا امل حقا ان تنسجما مع    ،   العام  هذا  مبتدئة  طالبة  إنها.    أختي  حول  هو   ،  حسنا

...قالها مع ابتسامة على وجهه بعضكما   

“... أعتقد ما على شكرا ” 



رف فعال ؟ اجل صحيح كنت اع لقد غادرت المكان اخيرا ..هل انا متوافق معها 

تلقي نظرة واحدة على وجهي و تخاف من التحدث معي  سمالذي سيحدث كانت  

 مثل كل فتاة في هذه المدرسة ال يمكنها ان تكون مختلفة فقط النها اخته 

 وبالعودة الى الوراء لم اتوقع ابدا انها الفتاة التي ستطلب مني الخروج معها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

الى المدرسة كالعادة ودخلت الصف وفي ذلك  فيه كان هذا في اليوم التالي ذهبت 

الوقت كل الثرثرة التي كنت اسمعها اختفت تماما و اصبح يخيم الصمت على  

 المكان 

لم اقم بارتكاب أي خطا لذلك ذهبت للجلوس في مقعدي مع شعوري باالستياء  

 قليال بسبب هذا الوضع  

جل ..كيف حالك ""يو..صباح الخير يا ر  

 تكلم ايكي عندما جلست على مقعدي

 'اوه صباح الخير.."

عندما ادخل الى الفصليتكلم احد  في السنة الماضية لم    

ربما سيكون نفس االمر بالنسبة لهذه السنة ايضا ولكن لم يمضي بعض الوقت  

حتى عادوا للتحدث  مع بعضهم ربما النها كانت فئة جديدة ذات وجوه جديدة لم  

 اعرف السبب ولكن بدا و لسبب ما انهم اقل حذرا مما كنت اتوقع  

 لم يبدو ايكي سعيدا جدا بتصرفهم قبل قليل  

 'توقف انت دائما تحشر انفك في اعمال االخرين.."

' ولكن انا اردت فقط ان يعرف الجميع انك لست سيئا يا رجل انت حقا لم تفعل 

' شيئا منذ السنة الفارطة لتبرير موقفك ...   

/ الشخصية الجانبية و بطلة القصة  3الفصل   



؟" " اعتقد انك ال تريد مني ان افعل ذلك على كل حال   

من ذلك كنت  'افعل ما تشاء ' حاولت االجابة ببرود قدر المستطاع و على الرغم 

سعيدا للغاية لقد ساعدني بالفعل مرة اخر كان بطل الرواية الذي يساعد صديقه 

 للخروج من مازق ..

وجهه"نعم سافعل .." رد ايكي بابتسامة على   

 في االثناء رن الجرس مما يشير الى بداية الفصل 

دخل معلمنا الى غرفة الفصل " صباح الخير جميعا..حسنا فليجلس الجميع في  

 مقاعدهم .." 

 "سنتكلم الحقا " قال ايكي و ذهب للجلوس في مقعده 

            ---------------------------------  

ث الكثير من الضجيج ورن الجرس النهائي انتهت الفصول متتالية دون ان يحد

 في اشارة الى انتهاء يومنا الدراسي  

 في االثناء وقفت مستعدا للعودة الى المنزل  

' اوه يوجي اذا لم تكن مشغوال هل يمكنك مد يد المساعدة لي قليال ؟ لدي بعض  

المطبوعات المخصصة للسنة االولى و علي ان احملها الى غرفة الطبيعة لمجلس 

 الطلبة وال استطيع تحمل اخذهم كلهم بمفردي  

 

احنى ايكي راسه اعتذارا ..لقد نجح في الفوز في انتخابات مجلس الطلبة ليتولى  

 الرئاسة 

مساعدة مجلس الطلبة ؟ بالتاكيد ساساعد طالما لن يستغرق .ليس هناك مشكلة 

 االمر منا وقتا طويال  

  "شكرا وانا اسف ايضا ..انا مدين لك بواحدة

 'جيد اذا..' 



 قبل ان نذهب الى غرفة الطباعة وضعنا حقائبنا داخل غرفة مجلس الطلبة..

تقع في الطابق في المدرسة يوجد نوعين من المباني واحدة حيث تقع الفصول 

االول والطابق الثاني حيث يقع مجلس الطلبة و االدارة لذلك نحن هناك حاليا 

 نتجه الى غرفة الطباعة 

اج المفتاح بمجرد وصولنا امام باب الغرفةقام ايكي باخر  

 "انتظر لحظة حتى افتح الباب .." 

انه مفتوح بالفعل هل نسيت اغالقه اخر مرة ؟" ' لكن انظر انه    

"ال ال يمكن اني نسيت اغالقه.." همس وهو يفتح الباب ليكشف عن امراة كانت 

 تجلس داخل الغرفة 

 ' اه عمل جيد ماكيري سنسي ..' 

الشيئ بالنسبة لك ايكي كون..ايضا يبدو انك جئت للمساعدة مرة  " نعم نفس

 اخرى ايضا توموكي كون ؟"

لقد كانت ماكيري شياكي معلمة في المدرسة ومستشارة لمجلس الطلبة كانت 

جديدة تماما لقد نقلت الى هنا السنة الماضية لكنها بنت قاعدة جماهيرية كبيرة 

 بسبب شبابها و مظهرها اللطيف 

ال تدعها تخدعك انها صعبة المراس حقا هي لم تحظ باالعجاب فحسب بل  هيا 

 هناك الكثيرين ممن يخافونها 

"لم يكن لدي شيئا فضل للقيام به ولكن انا بالفعل قد احببتها ليس بسبب مظهرها  

 او أي شيئ من هذا القبيل ..."

بل فقط النها لم تكن تنظر الي كما كان يفعل الجميع لم تكن تكرهني او تخافني 

بل دائما تنظر الي بلطف هي لم تحكم على الكتاب من غالفه لقد رات من انا حقا 

 وهذا شييئ ال استطيع قوله عن بقية المعلمين الذين عرفتهم حتى االن  

الخذ تقرير عن نشاط المجلس  "اذا ساترك لك الباقي هنا ايكي كون لقد جئت فقط

 اليومي ال اكثر " 



 اخذت التقرير و غادرت 

 'هذا جيد لك هاه ..' مزح ايكي ودفعني بكوعه 

تخرس فحسب و دفعته انا االخر من كتفه.."لاجبته " اوه..ف  

' حسنا هيا بنا يا اخي يبدو االمر متعبا ولكن دعنا ننتهي من هذه المطبوعات 

 بسرعة ..' 

                  -----------------------  

 " هاي هاروما هل تقوم باعمال مجلس الطلبة ؟"

 بينما كنا نتجه نحو غرفة الطباعة سمعنا صوتا فرحا ينادي على ايكي 

" الجدد الطالب إلى أسلمها أن  يجب. نعم . " 

" جيد عمل حقا؟  !" 

نت واحدة من اجمل فتيات  كاابتسمت الفتاة التي امامنا كان اسمها 'هاساكي كانا ' و

صديقة طفولة ايكي لذا يمكنك بالطبع التخمين انها ال تتمتع بالمظهر المدرسة .

 الجيد فقط 

كان هناك الكثير من الطالب الذين يطاردونها بسبب جمالها ولكنها كانت اكثر من 

وجه جميل لقد كانت ايضا رياضية رائعة و جزءا من نادي التنس ويبدو انها  

ة ايضا على المستوى الوطني  مشهور  

" ام القيام بشيئ اخر ؟  'ماذا عنك هل تنوين الذهاب الى المنزل مباشرة ؟   

"امم عذرا ال يمكنني مساعدتك بسبب توقفك لفعل كل شيئ ..المجلس دائما يعمل  

 بمفرده.." اجابته بلهجة خفيفة

 هيه انا لم اتوقع هذا من احد اصدقاء طفولة ايكي  

في العادة تكون صديقة الطفولة محرجة للغاية عند التكلم مع بطل الرواية انتم  

 تعلمون احمرار..تلعثم.. وكل ذلك ولكنها كان تتصرف بشكل طبيعي من حوله 

 ' ال ال تقلقي بسبب ذلك يوجي هنا يساعدني .."



اسمي ..  وفي اللحظة التي ذكر فيها  

 "انتظر ..يوجي   هل تعني توموكي كن ؟" همست له و بدت متوترة الى حد ما 

كانت تركز بشدة على الحديث مع ايكي لحد انها لم تالحظني ال اريد ان اكون  

برزت للخروج من خلفه كي تتمكن من رؤيتي بوضوح   .مزهرية في غرفة  

خلف هاروما ..."  "اوه تو..توموكي كون ..اسفة حقا لم استطع ان اراك  

بدت متوترة للغاية حسنا عندما يتعلق االمر بالتفاعل مع الفتيات لم يكن ذلك جديدا  

علي اعني شعرت بالسوء حقا بسبب تخويفي لها بوجهي بصدق ارجوكي ال 

 تتعرقي االن 

" اه حسنا لقد صرخت يبنما كان يتحدثون لقد كان وجهها احمر و اسنانها تستك  

. ديث ببعضها اثناء الح   

  

قلت  "انا ساذهب الى غرفة الطباعة قبلك.."  

'ال ال تفعل انا سارافقك فانت تفعل هذا من اجلي على كل حال حظا موفقا كانا في 

 نادي التنس اليوم ' قال لها قبل ان يهرع ناحيتي 

'اه فلتفعل ما بوسعك ايضا هاروما...وانت ايضا توموكي كن .." قالت ومازال 

 يتملكها الخوف 

حسنا انا بالتاكيد مقدر للجهد التي تقوم به النه غالبا ما تجاهلني الطالب ولم  

 يتحدثوا معي 

 لم اجد طريقة لالجابة سوى االماءة براسي دليال على الموافقة  

وضعت يدها على صدرها ووجهها ال يزال احمرا لقد كانت تمر بتجربة محطمة 

لالعصاب بكل تاكيد ولكن ربما في تلك اللحظة ادركت انني مخيف من الخارج 

 ولكنني لست كذلك من الداخل  

                   *--------------------*  



 

 "شكرا يوجي ..لقد ساعدتني حقا "

هينا من حمل جميع االوراق الى غرفة الطباعة شكرني ايكي بعدما انت   

 'ال ال تفعل كما قلت لك لم يكن لدي شيئا فضل للقيام به على كل حال ..' 

حقا في الحقيقة لم اكن اقوم باي شيء مهم بعد المدرسة لم اتمكن من االنضمام  

كانت اشياء مثل   الى احد النوادي لذلك كل ما افعله عند العودة الى المدرسة

ارسة بعض الرياضة .الدراسة . قراءة بعض المانجا او الروات الخفيفة هذا  مم

 النوع من االشياء التي كنت اقوم بها  

لدى بعض الناس هواية ممارسة االلعاب االلكترونية في الحقيقة لم تكن من  

االشياء المفضلة لدي لكنني جربتها من قبل ولكن معظمها كانت العابا متعددة  

انضمام العبين اخرين لزيادة المتعة و المرح.رغم ذلك لم تكن  االعبين تطلب 

 ممتعة على االطالق بالنسبة لي بل بالعكس كانت اغلبها مزعجة 

 "اال زلت تحتاج الى مساعدة في شيئ  اخر ؟"

 ' ال الشيئ يمكنني انهاء البقية بمفردي..' 

 "حسنا انا ذاهب اذا .."

 ' ال ال مهال لحظة..انتظر..'

احيته وتمكنت من التقاط علبة القهوة الباردة التي رماها باتجاهي ربما استدرت ن

 جلبها من الثالجة قبل  قليل  

 ' هذه مكافاتك لليوم...'

 قلت مازحا " لقد قلت سابقا انك مدين لي بواحدة .."

 'بالتاكيد كيف يمكنني ان انسى ذلك.. يمكنك اعتبار هذه اضافة من عندي ..' 

" " جيد ياخذها اذا..  

 ' جيد اراك بالجوار ..'



 " نعم اراك الحقا.."

 نظرت له مع ايماءة مودعا اياه وعند فتح الباب للخروج مرت فتاة اخرى امامي 

توقفت في الممر واستدارت افترض انه بسبب بعض الضجيج الذي احدثه باب  

 الغرفة عند فتحة..فالتقت اعيننا ببعضها بعضا 

 "اييييه..." 

رعان ما تراجعت الى الوراء عندما رات وجهي صرخت بضوت عالي و س

حسنا على الرغم من ان هذا يحدث كل يوم اال اني ما زلت اجد رد فعل االخرين  

 هكذا صادما ... 

 كانت تضع شريطا احمر على زيها لذا ال بد انها كانت طالبة سنة اولى.. 

في  شعرت باالسف عليها النه كان عليها ان تنظر في وجهي في اول يوم لها

 الثانوية  

" يوجي؟  ، األمر ما " 

 خرج ايكي من غرفته وهو يشعر بالقلق بعدما سمع هذا الصراخ 

 "ال ..ال شيئ.." 

ال شيئ خارج عن المألوف على اي حال اذا كان هذا رد فعلها فقط من النظر الى 

وجهي تخيل فقط ما كانت ستفعله لو قلت لها 'مرحبا ' مثال انا متأكد انها ستجري  

 وتصرخ في الممر 

 ' اوه..توكا مالذي تفعلينه هنا .. ؟ ' 

ي ومناداتها  لنظر الى طريقة التحدث معها بشكل عرض ي يعرفها بابدا ان ايك

.. باسمها   

استعادت رباطة جاشها بعد رؤيته مما اتاح لي الفرصة الرى كيف كانت تبدو  

 بالفعل ..



لديها شعر بني فاتح ينسدل الى كتفيها تضع القليل من المكياج لكنها بدت طبيعية  

.جدا  

حسنا انطباعي االولي عنها انها كانت فتاة عصرية عادية اذا كنت تعرف ما  

 اعنيه  

" الم... اقل لك اال تتحدث معي اثناء وجودنا في المدرسة ؟" قالت ذلك من دون  

 ان تنظر اليه حتى 

انتظر ما هذا بحق الجحيم؟ لقد تحدث معك ايكي للتو وانت لم تكوني سعيدة  

 حتى.."

قاطع ايكي افكاري  باالجابة عليها ' نعم...نعم..ايا كان ..بالمناسة ساقدكم االثنان  

. الى بعضكم .  

هذا انه توموكي يوجي الرجل الذي اتحدث عنه معك دائما تاكدي من معاملته  

 بلطف .."

 لقد تجاهل تماما حقيقة كونها ال تريد التكلم معه في المدرسة .

" ما هذا ال اريد ان اكرر نفس القول مر....انتظر لحظة ماذا قلت هل هذا هو  

 توموكي يوجي ؟."

رة عل وجهها نظرت الي مرة اخرى بتمعن و الحي  

" ماذا كان يقصد بالرجل الذي احدثك عنه دائما ؟ وايضا ماهذه النظرة على 

 وجهها ؟"

بالنسبة لي كنت مجرد جاهل بتفاصيل االمور لم اكن على علم حتى باي تعبير  

 يجب علي ان اصنع في هذا الموقف  

 "سووب..." 

حاولت القاء تحية بشكل عادي وان اصنع تعبيرا قدر االمكان ولكن لم استطع  

 منحها ابتسامة عادية حتى 

 حدقت في وجهي مباشرة بعد ذاك قالت  



اخت ايكي هاروما الصغرى ..انه دائما  -انا ايكي توكا " هممم....مرحبا بك

 يتحدث عنك في المنزل توموكي سنباي يقول انك شخص يعتمد عليه .." 

هو قال ذلك ؟ انا مسرور حقا اللعنة لم اشعر انني سعيد الحظ في او وقت مضى  

 اكثر من هذا انا اتشرف حقا انني شخصيته الجانبي ... 

اتفاجأ به    انتظر أنت اخته مر الذي كان علي ان ..انتظر لحظة ليس هذا اال

؟ الصغرى   

ال زال المر غامضا قليال بسبب ما قالته ولكن عندما اخذت نظرة افضل عليها 

استطيع رؤية بعض التشابه اعني انها كانت جميلة ..اعتقد انهم حصلوا على  

 فرص متساوية في اخذ جينات الجمال 

يها في وقت سابقا افترضت انها كانت تسونديري  بالحطم على كيفية معاملتها الخ 

من النوع الذي تهتم الخيها حقا حتى لو لم تظهر هذا االهتمام في الخارج او هي 

تطذب على نفسها حقا عندما تدعي انها غير مهتمة فمهما كانت الحالة كنت 

 متاكدا انها احد هاذين النوعين  

يمكنك ان تقضي معها بعض الوقت ؟ ' ' انا ساعود الى عملي االن يوجي هل   

 " اوه..بالتأكيد حظا موفقا .."

عاد ايكي الى قاعة المجلس ليكمل بعض االعمال ..استطيع ان ارى توهج  

يبدوا انهما متشابهان من حيث هذه النقطة .. صيته في شخصية اختهشخ   

غادر   اراهن على انها منزعجة النها ارادت انفاق المزيد من الوقت معه ..لكنه

 مبكرا...او شيئ من هذا القبيل  

" انا مندهش بصدق لم اتوقع انني سأكون قادرا على مقابلتك من بين جميع الناس  

" 

... بالمناسبة انت تبدوا مهددا  'انا ايضا كذلك متفاجئة تماما توموكي سنباي 

 للغاية..'

 



 



180  ا وكانت تبتسم..تبدلت مالمحها لقد غيرت موقفه  

 درجة عما كانت عليه عندما نظرت الي في اول مرة 

 

ربما كانت تتدعي الخجل ؟ انا لم يكن لدي خبرة مع التحدث مع فتيات مثلها لذلك  

آمل كنت كما سلسة  إجابتي تكن  لم لذلك  . 

قوله  بالتمتمة من دون معرفة ما كان يجب علي "اه صحيح انت محقة..."بدات 

 بعد كل شيئ لم اكن الشخص االكثر االجتماعية وهذا يظهر االن  

' بحق الجحيم مالذي تقصده بأنت محقة؟بعد ان بدات تروق لي..." ونظرت 

 ناحيتي بابتسامة مشرقة 

 حقا انا اخمن ان طريقة تلعثمي وكالمي قد راقت لك على ما اعتقد ؟ 

كل تهديدا لكنك طريف و مضحك  انت تبدوا وكأنك تش-' كما قلت من قبل..سنباي

 في نفس الوقت..' 

 "انا؟ "

كانت المرة االولى التي تقول عني فتاة اني طريف في الحقيقة ال اعتقد اني  

فيها مع   االولى التي تتحدث سمعتها من قبل رجل ايضا لذلك كانت اشبه بالمرة

 شخص عادي منذ فترة 

ارقام الهواتف من فضلك ؟ ' بلى في الواقع أتعرف علينا ان نتبادل   

بالتأكيد؟ "  ، " هااااااه....انا..انا اعني بالتاكيد أعني  

 'يااااي..' 

اذا حكمت عليها من ردت فعلها ناهيك عن التعبيرالذي رسم على وجهها لقد 

 كانت سعيدة بالفعل لتلقي رقم هاتفي 

الحقيقة  في نيال  .فتحت هاتفي واضفتها الى جهات االتصال الخاصة بي بعد عناء

مه اال للتحدث مع ايكي لذا لم اكن اعرف بالفعل كيف يعمل  دانا ال استخ   



واالن سأكون قادرا قادرا على التحدث مع اخته ايضا اعتقد انه لدي عذر اضافي  

 الستعمال هاتفي اكثر  

في اللحظة التي اضفت فيه رقمها تلقيت رسالة ..لم تكن حتى رسالة عادية بل  

 كانت ملصقا ..

ذا بحق الجحيم ان هذا الشيئ حتى ترافقه فقاعة تفسيرية مكتوب عليها  ماه

 'فلنتوافق معا ' 

 لم اتلقى رسالة من فتاة من قبل ساكذب ان كنت سأقول انني لست سعيدا حول هذا  

 اجبتها انا االخر على رسالتها "بالتاكيد فلنكن على توافق"

سنباي  -مممم....دعنا نتوافق من االن فصاعدا ..' ♡'  

 

بخطوة واحدة شغلت دور بطلة الرواية مثل اخيها تماما ...اعطتني  ايكي توكا   

  ابتسامة رائعا بينما تمسك هاتفها بكلتا يديها

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هاروما الصغرى..لم  يت بايكي توكا شقيقة ث ذلك في اليوم التالي بعدما التقلقد حد

يكن هناك أي شيئ مميز حقا في ذلك اليوم .اود ان اقول انه كان مجرد يوم عادي  

فاعاتهم بمساعدة هاروما ولكن  على الرغم من ان طالب الصف قد خفضوا من د

زالو يتجنبونني خارج الصف .في  النهاية كان ايكي الشخص الوحيد الذي  ي ال 

 اتحدث معه 

ي شيئ مميز في ذلك اليوم سوى انها وصلتني رسالة من ايكي حقا لم يكن هناك ا

 توكا 

عاب ل' هل انت حر اليوم بعد الظهر ؟ اذا كن كذلك قابلني خلف صالة اال

 الرياضية '

 فكرت " يبدو ان اليوم سيكون اكثر اجهادا من المعتاد ' 

سوى   اة ما بين السطور فلم تعطي رسالتهاءبالنظر الى رسالتها لم اتمكن من قر

 فكرة انها تريد ان تسال عن اخيها او شيئ من هذا القبيل  

تخيلت انني شخصية في رواية خفيفة . الشخصية التي تعطي النصائح لالخت 

 اللطيفة النموذجية . 

لتاكيد دعنا نلتقي ..ولكن ليس خلف صالة االلعاب الرياضية "..خالف ذلك  ا"ب

لقبيل  سيعتقدون انني احاول قتلها او شيئ من هذا ا  

 لم يمر حتى عشر ثواني قبل ان اتلقى منها ردا 

 ' تبا ..سنباي انت مضحك جدا حقا ..حسنا ال مشكلة فلنتقابل على السطح..' 

.." "اعتقد ان باب السطح مغلق وال يسمح لنا نحن الطالب بالوصول الى هناك   

انه واقع مغاير تماما لالنمي و المانجا فالسقف ممنوع الوصول اليه من قبل  

 الطالب ولكن بما انها طالبة جديدة ربما ال تعلم عن هذا  

/  اعتراف  4الفصل   



 اجابت مرة اخرى ' نعم..ال مشكلة ..' 

؟ مالذي تعنينه حتى بذلك ..هل انت متاكدة انك ال تخفين   ليس هناك مشكلة.. 

 المفتاح في مكان ما ..

لرغم من ذلك يبدو السطح مكانا افضل للقاء من خلف الصالة الرياضية ..على ا  

 "حسنا اذا نتقابل الحقا..." 

                     

                 ************************  

 

بدات استراحة الغداء ..مما يعني ان الوقت قد حان لجلسة غداء فردية نموذجية  

ايكي ولكن يبدو انه مشغول جدا اليوم ... في بعض االحيان كنت اكل مع   

محاوال بقدر   عة وبعدها حاولت التوجه نحو السطحانتهيت من وجبتي بسر

 االمكان ان ال يالحظني اي احد .. 

صعدت الدرج وامسكت مقبضا الباب وكنت مقتنعا تماما انه لن يفتح...ولكن تخيل  

 مقدار دهشتي عندما ادرت المقبض و فتح الباب 

سنباي ..' –.مرحبا..انا هنا  'اوه .  

 كانت هنا فعال تنتظرني وتقوم بتحيتي في اللحظة التي فتحت فيها الباب 

" يو..ارى انك حصلت على المفتاح لفتح الباب..على ما افترض..هل طلبته من  

؟" معلم او ماشابه ..   

'ال لقد كنت في نزهة حول المبنى ذلك اليوم..و الحظت ان قفل الباب مكسور  

فعل."بال  

 " اوه..حقا لم اكن على علم بذلك" 

حسنا كان من الواضح انني لم اكن العلم ابدا ان كان الباب مكسورا.. كان  

لق لذلك لم اتجرئ على محاولة المعلمون يخبروننا دائما ان باب السقف مغ



الصعود حتى ..ولكن ال اعلم لما تمنيت لو انني فعلت وقدمت تنبيها لهم باعادة 

الهم او ايا كان .. صيانة اقف  

" كذلك؟  أليس ، حقًا جميلة تبدو الريح " 

فكرت في نفس الشيئ عندما رايتها تحاول جاهدة ابعاد بعض الشعر الذي سقط  

 في اعينها بسبب الرياح 

 "بلى الشمس والرياح كانوا دائما ما يكونون مزيجا جيدا"

 ' ايه..م هذا الجواب ؟ يبدوا اخرقا نوعا ما ..' 

لئيما ولكن عندما فكرت في االمر ادركت انني في الواقع اجري محادثة كان هذا 

طبيعية مع فتاة..حقيقة انها لم تركض الى التالل بمجرد رؤية وجهي كان رائعا 

حقا بالنظر الى هروب المعلمين مني ايضا في بعض االحيان كان هذا حقا مثيرا  

 لالعجاب ..

ما تودين السؤال عنه ؟ " بينما   " اسف لمقاطعة افكارك ولكن هل هناك شيئا

احمرار وجنتيها بينما ابتسمت ..  سألتها الحظت  

 'في الواقع ال ليس لدي اي شيئ اردت ان أسألك عنه ' 

 " ليس لديك اي شيئ ؟ اذا لماذا نتقابل هنا من بين جميع االماكن ؟."

؟" " هذا فقط الن ..   

 "ألن ؟.." 

 " ماالذي حل بها هل جن جنونها ؟ "

برأسها قليال و نظرت في عيني ...كان بعض الناس سيدعونها بالغبية   مالت

 بسبب ما تفعله ولكن في الواقع وجدت هذا محببا جدا .. 

" أعني هل انت جادة حقا في ما تقومين بفعله ولكن لماذا تريدين حتى التسكع  

 معي في المقام االول ؟ ألست عائقا ؟.."

سنباي انت مضحك جدا ..' –ت ' محال ..انا فقط ان أقضي معك الوق  



.لم يكن الوضع جيد تماما  كانت لديها ابتسامة خفيفة مرسومة على وجهها

بالنسبةلي لم اواجه يوما فتاة تنظر لي بهذه الطريقة .لذلك انتهى باالمر بانعقاد 

لساني ولم اعرف ما الجواب الصحيح في مثل هذه المواقف .لحسن الحظ انها 

نا اقف  في صمت .. تواصل الحديث بينما ا  

 ' ولكن حسنا..انت تعرف فأنا لم اطلب مالقاتك من دون سبب..أنت تعرف ؟ ' 

 " حقا ..هل هذه هي اذا ؟ "

'هيا سنباي لما ال تتجرأ وتقطع مطاردة من هذا القبيل ..الى متى ستجعلني اخجل 

 ..انه امر محرج حقا ' خفضت رأسها وتمتمت بهذه الكلمات 

 رأيتها تتململ بينما تحمر وجنتهاها 

حقا .واذا كانت كذلك لماذا  محرج ؟ مالذي يجعلها تحمر خجال ؟ أنا مهتم االن 

ت لقائي اذا ؟ طلب  

امتا لم اقل شيئا ولكن ال بد أنها الحظت اني انظر لها مباشرت .. كنت ص  

نظرت ناحيتي واخذت نفسا عميقا بدأت باالستعداد كأنها ستدخل حربا طاحنة..

 وقالت..

             ***************************  

 'سنباي هل يمكنك ان تكون حبيبي ؟..' 

 " لحظة ما..ماذا قلتي ؟ "

' كالمي ؟ انت غبي  هل ستجعلني اكرر'  

'' سنباي قلت هل يمكنك ان تكون حبيبي ؟   

            ***************************  

 انها تنظر الي كان وجهها ضبابي ولديها ابتسامة على وجهها 

 بجدية هل تتوقع مني االجابة عن هذا االن ؟ هذا ال يمكن ..النني ..انا .. 



.ال املك اي خبرة مع هذا أنا فقك شخصية جانبية ال غير    

 سحقا كيف اتعامل مع هذا الوضع  ؟  

فتاة لي ..   فيها تعترف التي  األولى المرة هذه هي  

ولكن...ال يسعني اال ان أعتقد ان هناك شيئا مريبا في كل هذا .اعني نحن التقينا  

 باالمس فقط ..واالمن من العدم تماما تريد أن تواعدني ؟ 

كنت شخصا مثل ايكي فهو في الواقع بطل الرواية لن يكون هذا غريبا اذا 

..يمكنني ان اتخيل فتاة تعترف له بمجرد مقابلته..سوف يكون ذلك السيناريو  

 مقبوال.. 

؟ ولكن هيا ..أنا..حقا   

 هل يمكنكم بصدق القول ان شخص مثلي يمكن ان يعترف له حتى ؟ 

 الجواب على هذا السؤال واضح تماما عل اي حال 

؟ المستحيل ان تكون شخصية جانبية مثلي مشهورة اليس كذلك   أنا أعني من  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

هل يجب ان اصمت..هل يجب علي ان ال اقول شيئا ؟ كال صوتها 

 يرتجف..بعض الدموع في عينيها  

اكتافها المرتجفة...لكن –صوتها -كل قطعة في كياني تحثني على حمايتها وجهها

 ال يمكنني ان أجيب االن .باالحرى ال استطيع ان اكتشف اجابة حتى لنفسي .. 

  يجب ان يحدث هذا لي .. أنا الشخصية الجانبية في القصة ال

ولكن ال يسعني سوى ان أتساءل لماذا تعترف لي أنا من بين كل الناس ..ال فكرة  

 لدي عما يدور في بالها.

أنا؟" لماذا"" حسنا اذا   

اجابت بخجل ' حسنا قد تبدو مخيفا في البداية لكنك في الواقع جميل مضحك 

االعتماد عليك لذلك اعتقدت انك ستكون جيدا  وبارد..يخبرني اخي دائما انه يمكن 

 بما فيه الكفاية..' 

ال أعرف بالضبط مالذي تريده ولكن من الطريقة التي صاغت كالمها بها فهي 

تريد شيئا اخر غير العالقة معي هي فقط اختارتني بسبب فكرتها الصغيرة عني 

 التي كونها ايكي  

 يمكنني بالفعل تخيل ما تريده حتى  

نواعد بعضنا بهذه الطريقة سيشعر اخي الحبيب بالغيرة الفائقة ظاهر بأننا "دعنا نت

 " 

هيه يمكنني بالفعل تخيلها وهي تقول هذا اعني بالطبع هي ستفعل اليس كذلك ؟  

 مثل كل أخت صغرى في الروايات الخفيفة 

/ الشيئ الكاذب  5الفصل   



لذا فهي في االساس غير صادقة مع مشاعرها .تتظاهر بانها تكره اخيها ولكنها 

واقع تريد أن تكون هي فقط محط اهتمامه ..في ال  

افترضت ان ايكي كان سيضعها من اولويات اهتمامه بما انه بطل الرواية ولكن  

 بعد التفكير في االمر قليال فايكي حقا احمق في فهم تلميحات الفتيات .ياللمسكينة  

افل  لنأخذ صديقة طفولته كانا على سبيل المثال من الواضح انها تحبه و لكنه غ

 تماما عن هذه الحقيقة 

 "حسنا اذا مارأيك ان تخبريني عن ما تريدينه حقا بدال من هذا ؟ "

اختفت ابتسامتها لجزء من الثانية وظهر تعبير حزين على وجهها هل حقا ال تريد  

شيئا اخر  ؟ على الرغم من انها ذهبت فقط لجزء من الثانية اال ان ابتسامة مثالية  

 تعود لتنير وجهها.. 

مع عذراء   تكون مثل االوغاد هل هذه طريقة للتحدث' هيا سنباي لست بحاجة ل

لك قلبها للتو ..انت تؤذي مشاعرها ..هل تعلم ؟ ' ت شابة حلوة مثلي افرغ  

 عادت اليها لهجتها و ابتسامتها الخفيفة كالمعتاد

الرؤية  "حسنا يمكنني ان اقول ان هناك شيئا اخر تريده ..لن اقول انني استطيع 

من خاللها ومعرفة ان لديها مشاعر تجاه شقيقها..ولكن على الرغم من ذلك..فقد  

 قلتها.."

في اللحظة التي قلت فيها ذلك اختفت ابتسامتها تماما وبدال من الظهور مرة 

 اخرى فقد اختفت لالبد و بدأ تعبيرها يصبح جليديا وتغمرني بتحديق بارد .. 

اول معك بهذه الطريقة الجميلة و اللطيفة ولكنها لم  ' هاااه..حسنا وها أنا كنت اح 

 تفلح ..اه يا رجل أنت حاد حقا ..'

..هل نسيت انك امام الشخصية الجانبية ..صحيح اني ال اتفاعل أنا كذلك  بالطيع 

كثيرا مع االخرين ولكني استطيع ان اقرأ من خاللهم ..بعد كل شيئ عندما تحدث  

ة تكون هي المتفرج في الغالب هذه المسرحيات الشخصية الجانبي  

 تنهدت وبدت منزعجة بشكل واضح .. وبدت في الصخب



' يتم سؤالك ان تكون في عالقة..اال تعتقد أن هذا مزعج حقا ..بحق الجحيم لقد 

مرت ثالثة ايام فقط منذ دخلت هذه المدرسة وقد اعترف لي ثمانية طالب بالفعل 

فعلوا ذلك بسبب مظهري فحسب ..' ..ولكن ال احد منهم يعرفني حقا   

 " حسنا..هذا يدل على انك مشهورة بالفعل هنا اال اذا كنت تتباهين بمظهرك ؟ '

"الكون صريحا أنا اشعر بالغيرة .أعني حقا ثمانية اشخاص في فترة ثالثة ايام ؟  

يبدو هذا محرجا ولكن اعظم انجازاتي حتى االن كانا شخصين ايكي وماكيري 

في فترة عام ولكن تخيل..ثالثة ايام  ؟ جديا  ؟ " هناك حقا فجوة  سنسي وكل ذلك

 كبيرة بيننا  

 اجابت بتنهد كبير وكأنها تحمل شيئا ثقيال على كاهليها 

'' هل تعتقد انني احب الرجال الذين يعترفون لي بسبب فقط انني لطيفة او ماشابه 

 ..بالتأكيد ال هذا يزعجني حقا 

 انت تعرف.. ؟..' 

درجة تحولت من ذلك الكائن اللطيف الى شيئا اخر يصرخ و  180لت لقد تبد

 يلعن طوال الوقت  

 أعتقد انني اعرف قليال كيف تشعر االن  

' لهذا السبب ظننت انني يجب ان احاول االعتراف لك واستخدامك كحبيبي  

المزيف..أنت سيئ السمعة هنا بسبب وجهك..لذلك اراهن انه لن يجرؤ احد على  

مني ..' االقتراب   

 انها تبتسم مرة اخرى .ولكنها مختلفة تماما عن ابتسامتها السابقة .انها سادية   

عين ايضا انك رجل طيب لذا ظننت انك لن تكون خيار سيئا اعني  ل' قال اخي ال

 الشيئ الوحيد المخيف فيك هو وجهك ..' 

 غير  حسنا اذا ما فهمته االن ان كل ما تريده هو فقط عالقة مزيفة معي فقط ال

ولكن ما زلت ال اعرف مالذي تسعى اليه حقا ما زال لدي احساس انها تخفي 

 شيئا ما اكثر اهمية عني 



' على اي حال لقد اخبرتك بكل شيئ انت فقط عليك ان تلعب هذا الدور الوهمي  

...في الواقع اذا لم تفعل سانشر عنك بعض الشائعات السيئة .ساخبر الجميع انك  

ياء مريعة لي ..' حاولت القيام باش  

" تهديد؟  هذا هل " 

' يمكنك ان تاخذ االمر كتهديد..فقط كل ما اعرفه هو انك المختار ..اذا رفضت  

سيئة حولك هل تعتقد انه شخصا سيهتم   فكر فيما سيحدث لك اذا نشرت شائعات

لجانبك من القصة ؟ لقد سمعت انه يمكنك ان تطرد حتى أنت ال تريد أن تطرد  

 اليس كذلك ؟..' 

تنظر الي برفق وتتكلم الي بصوت ناعم و مريح االن .انها مقتنعة تماما انني 

 ساطيعها في هذا االمر 

 ولكن.. 

 "انت غبية اكثر مما كن اتوقع .." 

 "ماذا؟ ..."

هل تعتقدين ان شائعات اخرى ال اساس لها " لقد تم تلطيخ سمعتي في الوحل 

 ستجعل المدرسة تطردني ؟ 

كانت كذلك لكنت طردت منذ وقت طويل .لذا قضية تهديداتك ال  هذا لن يحدث لو 

 قيمة لها هنا ...' 

 ' ااهه...' 

يا رجل تبدو االن غاضبة حقا على االرجح انها ال تستطيع التفكير في خطة 

 محكمة ..

" باالضافة الى ذلك..انا اراهن ان اخوك سيستمع الى جانبي من القصة ..لذا  

هذه االشياء .." صدقيني ال فائدة من فعل   



صحيح من الحجج واالدلة لذلك اراهن انه سيكون  " انه يميل دائما الى الجانب ال

قادرا على كشف اكاذيب اخته الصغرى..وطالما هو يصدقني .انا ال اهتم براي  

 بقية الطالب حقا .."

من الواضح انها غاضبة للغاية انها تنظر الى حذائها بينما تقبض اسنانها ..انها  

ول البحث عن حجة مضادة ..تبدو بائسة تماما تحا  

 

 

 " أنا ال امانع الخوض في عالقة وهمية معك .." 

عني انا حتى ال  اليست لدي اي فكرة عن ما يجب علي فعله في هذه الحالة .ف

شعر اني مدين بواحدة اليكي  استطيع التواصل مع االخرين بشكل صحيح..لكني ا

ن انه ال يريد ان يرى شقيقته الصغرى غير  ياتي المدرسية افضل ..اراهلجعل ح 

 مرتاحة ..وايضا ساحاول ان اجعلهم يتعايشون بشكل افضل .. 

..ربما اثناء قيامي بالتسكع معها سوف اكتشف نواياها الحقيقية التي تقوم باخفائها   

 ' هاه انتظر لحظة هل انت مستعد لذلك حقا ؟ ' 

 " اه ..بلى انا كذلك .."

عيني واومأت براسها مشيرة الى موافقتها ..القت نظرة الى   

' ولكن لحظة هل هذا تهديد ما ؟ هل تعتقد انه يمكنك خداعي ؟ أنا متأكدة انني ال  

وف من قبلك احتاج تذكيرك بأال تحوم حولي طول الوقت فتلعلم انني ال اشعر بالخ 

 او ايا كان ما تقوله..وايضا ال اشعر بشيئ تجاهك

ثيرا في االمر أنا ايضا كذلك لذا ال تحاولي العبث معي حتى اه ال داعي للتفكير ك 

 لو اردت ذلك " 

خر ما عدا هذا .هي تريدني ان اكون حبيبها المزيف  ابالطبع انا ال اتوقع اي شيئا 

 وانا ساكون كذلك ال مشكلة في االمر.. 



' وايضا بالمناسبة لماذا وافقت على طلبي خاصة بعد ان بت تعرف مالذي اسعى 

حقا وما افكر فيه عنك . ؟.'  اليه  

 تبدو قلقة وهي محقة في ذلك انه ليس سؤال غريبا لطرحه 

نا متاكد انها ستلغي  وطد العالقة بينها و بين اخيها أاذا اخبرتها انني افعل ذلك ال

االمر على الفور .اعتقد انني يجب ان افكر سريعا في سبب اخر ..انه المر  

ن من يهتم في هذه المرحلة ؟ محرج ان اقول ذلك بصوت عال ولك  

"هذه هي المرة االولى التي يعتمد علي شخص في شيئا ما لهذا وافقت على 

 مساعتك.." 

' هاه.. ؟' انها تنظر الي وهي مذهولة تماما .ال عالقة لهذا بكونها اخت ايكي 

الصغرى او شيئ من هذا القبيل بل الحقيقة انني سعيد بصدق الن احدهم طلب  

في امر ما..هذا محرج..ربما ما كان يجب علي قول ذلك   مني المساعدة  

سنباي ..في الحقيقة يبدو هذا سببا غبيا لقوله ..' –'حقا   

 انت محقة في الواقع لقد كنت للتو افكر كم ان هذا السبب كان غبيا 

' هاهاها هل  هذا فقط كل شيئ ؟ هاهاهها مضحك للغاية ..انت مضحك للغاية 

..' سنباي ..هذا امر مؤكد  

االن ضحكتها و ابتسامتها حقيقيتان..نظرت اليها بحزم بينما تضحك..استعد لما  

 ساقوله بعد ذلك  

" على كل حال اعتقد انك تبدين كحبيبتي االن لذلك ارجو ان تتوقفي عن استنباط 

 حجج ضدي ..اليس كذلك 

اسم  سنباي ..ايضا هل يمكن ان ال تشير لي هكذا على االقل ؟  لدي –' بالطبع 

 كما تعلم ؟ "..' 

ايكي سان ؟ ""اذا ماذا ان ادعوك   

 ' اه بالطبع...هذا مرفوض هل هكذا تنادي الفتاة التي تواعدها ؟ "

 'ارجوك ان تبقيني بعيدة عن االشياء التي تنادي بها اخي..' 



 "حسنا ربما سافكر اذا في شيئ مختلف وليس صعبا..' 

' انه توكا ..' تحدثت قاطعة سيل افكاري   

 "هاه.. ؟ "

 احمرت وجنتاها بلون وردي لطيف  

" حسنا ؟ "'انه توكا ' اريدك ان تناديني باسمي   

 " اه توكا ..بالتاكيد " 

ابتسمت لحظة دعوتها باسمها ..اعتقد اننا نبدوا االن كحبيبان حقا حتى لو كان 

  ذلك مزيفا

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

نكون ثنائي.كالعادة الوقت يمر   انا و توكا  اصبحتاليو هو اليوم التالي بعد أن 

سريعا ال بل برمشة عين فنحن االن بالفعل في فترة استراحة الغداء .القيت نظرة 

خاطفة على زمالئي من زاوية عيني .انهم مجموعة صاخبة حقا .حسنا يجب علي  

أن أستعد للذهاب الى الكافيتيريا .قمت بوضع كتبي وأغراضي داخل المحفظة 

ستعدادا للذهاب  ووقفت من مقعدي ا  

دعنا نأكل معا في غرفة مجلس الطالب 'يوجي    ' هاي  

سعيدا تماما مثل كل يوم هذه طباعه  ايكي يبدو   

" حسنا ال باس ولكن علي ان اذهب الى الكافيتيريا اوال الشتري شيئا ما .ماذا  

 عنك ؟ هل احضرت غدائك أو.."

ا اذا ما رايك بالذهاب  ' كال لم احضر شيئا يجب أن اذهب الى هناك ايضا .حسن

 معا ؟.'

 استعدا كالنا للمغادرة وتوجهنا الى الباب للخروج من الفصل 

ان اختك هنا ..'  ..ايكي كن" اه  

هي التي تقف هناك   توكاهناك فتاة تقف بجانب باب الفصل تماما مثلما قالوا انها   

 ' همم. توكا ارجوك امهلني لحظة يوجي  ؟.' 

وقتك .."" اه بالتاكيد فتاخذ كل   

  هاروما انهم الثنائي المثالي  ايكيمع كل العيون التي تنظر صوبهم توجها اليها 

التي يبدو انها    توكا الفتى الشهير العروف في جميع انحاء المدرسة واخته الرائعة

/ استراحة الغداء   6الفصل    



تسير على خطاه بشكل صحيح .شعبية كالهما تتطلب اهتمام جميع طالب الصف  

لحقيقة كنت احاول ان اسمع مالذي يتحدثان عنه  بهما..ما عداي أنا النني في ا  

 'كيف الحال توكا مالذي اتى بك الى هنا ؟ ' 

  "الشيئ المؤكد انني لم اتي الى هناك الى رأيتك..انت تعلم..ايضا مهال هناك

..هاي يوجي سنباي هيا نتغدى معا.."يوجي سنباي   

.ابتسمت بشكل شرير وهي  مهال لم اكن اتوقع ان اسمع اسمي في هذه المحادثة 

لينظروا الي ..  تلوح ناحيتي . وهو ماجميع جميع في الصف يستديرون  

؟." رتبك للغاية..لماذا يحدث هذا مرة اخرى " انا م  

عل الجميع هكذا ؟  مما جعل الجميع يتجنب النظر في عيني لماذا رد ف كنت عابسا 

ن قبل ام ماذا ؟ وع من التصرفات الذي قاموا بممارسته مهل كان هذا الن  

حسنا اي كان لقد قامت بمناداتي لذلك كل ما يمكنني فعله هو ان اذهب وارى  

كان متفاجأ .بالطبع ينبغي عليه ان يكون   ايكي   كيف ستسير االمور ..يبدو ان

كذلك اعني انا و اخته اصبحنا بهذا القرب فقط في هذه االيام القليلة ..اذا كان  

اقل تقدير .. شخصا غريبا كنت ستضربه على   

سنباي هل تريد تناول الغداء سوية ؟ ' –' امل ان يومك كان جيدا   

تماما .انها حتى ليست تحاول ان تشرح له ما ايكي  انها تتحدث معي متجاهلة

 يحدث ..اود ان اخبره بنفسي النه يبدو ضائعا حقا 

انا اسف   " عذرا ولكن أنا وايكي قد قمنا بالتخطيط بالفعل لتناول الغدا معا لذلك

".. 

 بلى اجابتي ال تجعلها سعيدة ولكن هذا ما كنت اتوقعه على اقل تقدير . 

ع اخي الذي هو مجرد صديق على ان تتناول  'هل حقا تفضل تناول الغداء م

؟ '  حبيبتك  الغداء معي انا  

مرة اخرى جميع من في الصف ينظرون الي مرة اخرى ربما لو اصبحت عابسا  

 مرة اخرى سيتوقفون عن النظر الي ..سحقا لقد وصلنا االن الى هذا الحد حقا 



ردود فعلها تبدوا مبالغ بها وايضا هذه المرة الثانية التي يفعلون ذلك هذا يبدو  

النوع من السيناريو المكتوب   وكأنه مسرحية هزلية من نوعا ما ..أنت تعلم هذا 

الذي يحاول الجميع في هذه الغرفة تأديته ..فمن المفترض أن تقال النكات مرة 

واحدة اذا لم تجعل الجميع يضحكون في المرة االولى فال فائدة من اعادة قولها 

 مرة ثانية .. 

 ' انتظر ...أنتما االثنان تخرجان معا ؟ '

كان مندهشا ما صنع االبتسامة على وجه توكا   ايكي   من الواضح اأن  

نا و يوجي سنباي  . أ اجابت توكا بفخر ولهجة انتصار ' نعم لقد سمعت ذلك

 سنخرج معا من االن فصاعدا لذا ارجوك ال أريد اي تدخل بيننا ..حسنا ؟ 

استراتيجية االخ    اهاا ارى حقا مالذي تفعله هنا انها االمور الكالسيكية المغتادة '

حقيقة ان لدى احدا مميزا اواعده  اخي لكنني سازيف أحب ' أنا بالفعل   غيورال

تى تبدا بذور الحسد و الغيرة تزدهر في االخ الحبيب ..حقا خطة ذكية توكا .. ح   

الكون صريحا افضل ان اقضي وقتي مع ايكي كما تعلم نتناول طعامنا في غرفة 

فكرة ان توكا تجرني كما  مجلس الطالب  ونتسلى ..باالضافة الى اني ال احب

 تشاء ..لذا اعتقد أنني سأرفض طلبها هذه المرة ..

في  حيرة من أمره ربما استطاع ان يكتشف حيلة توكا   ايكي من ناحية اخرى فان

و يعرف كيف تشعر تجاهه حقا على هذه الحال سيكون االمر رائعا..هذا يعني انه  

سيكون لديهم فرصة للتوافق بشكل افضل في هذا الحالة من االفضل أن أستمر 

 باللعب .. 

يعته تفاجأ ايكي بسماع اجابتها للحظة ولكنه بسرعة قد عاد الى طب   

 ' اه اسف ...ال بد وأن أختي تسبب لك متاعبا كبيرة ..' 

 " ناه ..ال تقلق حول ذلك .."

' نعم اخبره يوجي سنباي نحن نتواعد االن ..لذلك من االفضل لك ان تتنحى قليال  

 عن طريقنا ..' 



انها تمادت كثيرا في هذا االمر ولكن يبدو انها مستمتعة الى حد ما  اوي اظن

 بقول ذلك  

حسنا اذا اراك الحقا ..يا رجل ..' ايكي '  الق  

باستهزاء    توكا باي " ردت عليه–" باي   

'اه نعم ..' من الواضح انه ما زال مرتبكا بخوص الذي حدث وبشأن هذا الموقف 

 برمته .. 

احس أن  هاساكي كانا  استطيع الشعور بالجميع يحدقون فينا عند خروجنا وخاصة

حاول طعننا من الخلف نظراتها مثل الخناجر التي ت  

 ' أحتاج الى شراء طعامي ..لذا فلنذهب الى الكافيتيريا .' 

 " اه ..باتأكيد.." 

   توكا اتجهنا الى الكافيتيريا عبر الممر وبعدما ابتعدنا بمسافة عن الفصل قالت

' يا رجل هل شعرت بذلك..مقدار العيون التي كانت تحدق بنا ؟' يبدو من صوتها 

 أنها غاضبة

تعنين هاساكي ؟'""هل   

' اوه حقا لقد الحظت ذلك ايضا سنباي يبدو لي وكأنها كانت غاضبة..أال تعتقد  

 ذلك ايضا ؟' ' 

"حسنا انا اراهن أنها غاضبة بشأن مسألة خروجك معي أعني اختيارك السوأ  

شخص على االطالق ..وانتم تعرفون بعضكم بعضا منذ الطفولة ..لذا ال بد أنها  

ك .." تشعر بالقلق علي  

'حتى لو كان ذلك الحال ..ولكن نحن بالكاد تحدثنا الى بعضنا منذ المرحلة 

 المتوسطة ..' يبدو انها مستاءة حقا 

 " هل هذا صحيح ؟ " 



' نعم هذا صحيح لهذا السبب ال أملك ادنى فكرة لماذا ستكون قلقة علي باألخذ في  

 االعتبار أننا لم نتحدث منذ وقت طويل حتى ..' 

الى االمر  على هذا النحو ولكنني متأكد تماما أنها قلقة عليها توكا  تنظرربما ال 

 فقط النها تعتبرها مثل اختها 

 'ولكن لقد كان ذلك ممتعا حقا ..'

 يبدو انها ال تهتم كثيرا بموضوع هاساكي لذا قامت على الفور بتغيير المحادثة 

 " حسنا و مالذي كان ممتعا في االمر بالضبط؟"

 اجابت بابتسامة عريضة 'بالتأكيد رؤية تلك النظرة الغبية على وجه أخي ..'

 "الكون صادقا لقد كان االمر الذي قمت به متعبا حقا "

' هل رأيت حقا كيف كان طالب فصلك يحدقون بنا ..ردود أفعالهم تشبه جزءا 

 من مسرحية هزلية أو ما شابه ..' 

نت ضحكت بالتأكيد لو كنت مكانها .ولكن  " يبدو اننا نسلك نفس مسار التفكير لك

 لالسف فأنا لم أتعود على فعل ذلك .. 

نجعل جميع الطالب في المدرسة  أن  اوه سنباي هل تذكر حقا أن خطتنا هي'

يعتقدون أننا نتواعد حقا ..لذا من فضلك توقف عن وضع خطط غداء مع  

 االخرين ؟ 

معها وأسوأ جزء في هذا   هي التي دخلت للتو الى صفي وأجبرتني على الذهاب

هو انها تعتقد بالفعل أن الذي تقوم به هو الشيئ الصحيح ..هل تعتقد حقا أنني 

 سأجاريها في كل ما تقوله .. ؟ 

 ' ماالمر سنباي ؟ أنت تفهم ما أعنيه صحيح ؟'

" هاه حقا اذا أنت من هذا النوع من الفتيات التي تحب السيطرة على االخرين ؟ 

 امم أنا أرى ؟ ' 

 انها ترفع حاجبيها من الواضح أنها ليست راضية عن الكالم الذي أقوله .. 



' هل كنت تستمع الى ما أقوله حقا ؟ توقف عن تحريف كلماتي ..' لقد كانت  

 تصرخ وانتفخ خداها من الغضب 

 من ناحية اخرى لقد كنت مستمتعا باغاظتها .. 

 "حسنا حسنا أنا فقط أمزح .."

..' سنباي –؟ أنت حقا وغد   ' حقا هل كنت تسخر مني  

ومع ذلك تبددت موجة غضبها الصغيرة وسرعان ما عادت للتحدث بشكل طبيعي  

 مرة اخرى 

' اه نعم نحن سنتناول الغداء معا غدا أيضا لذلك فلتضع ذلك في االعتبار من االن  

  '..  

" ال مشكلة بالنسبة لي ولكن هل أنت بخير مع هذا ؟ اال تفضلين االكل مع  

 زمالئك ..أنا أعني لقد بدأت السنة الدراسية للتو  

كز على اظهار عالقتنا للجميع حتى ال يعتقدون أنها عالقة  ' ال ال باس اريد أن أر

ضافةالى ذلك الكون صادقة احب أن أقضي الوقت معك أكثر من  همية باالو

 زمالئي .. 

 هاه ما بك ؟ لماذا أنت هادئ هكذا ؟ ..' 

 " اه.ال شيئ غلى كل الحال الغداء معا اليس كذلك ؟ سوف أكون هناك .." 

اذا حكمت على ما قالته من خالل وجهها فمن الواضح أنها تريد ذلك حقا ولكن ال 

أنها اعتقد انها ستيتطيع فهم مشاعري ..أعني حتى لو حاولت الشرح لها ال اعتقد 

 ستفهمني .. 

أنا سعيد أنها اخبرتني انها تفضل قضاء الوقت معي اكثر من زمالئها . الشخص  

لو اتحدث معها هن ذلك ولكن هذا   تد أر يكي ..الوحيد الذي اخبرني بذلك هو ا 

 محرج ال استطيع فعلها 

                  ********************  

 



.' ' اه اللعنة المكان هنا ممتلئ تماما ..  

لحظة دخولنا الى الكافيتيريا كان من الواضح انها ممتئة بالناس الذين يريدون  

الحصول على طعامهم..تراجعت توكا بشكل غريزي بالتأكيد أنها ال تريد ان  

 تكون في هذا المكان المزدحم لوقت اطول ..

  ' يا الهي مالذي يمكن لعذراء ضعيفة وحساسة مثلي ان تقوم به في هذا الوضع 

؟ ستنتهي   ..كيف عليها أن تتحدى العاصفة لوحدها وتمر من هذا الحشد لماذا ؟ 

 استراحة الغداء في الوقت الذي احصل فيه على طعامي ..' 

أكثر درامية قليال ؟ "أن تكوني  " هل يمكنك   

 ' وماذا في ذلك ؟ أنا اريد حقا مجموعة من السندويتشات المختلطة ..' 

اذا اذا حكمت من خالل تصرفاتها و أقولها .أفترض أنها تريدني أن أذهب  

 الحصل لها على طعامها..اه يا رجل 

 "اذا مجموعة من السندويتشات المختلطة صحيح ؟"

سنباي لقد كنت أمزح انت تعلم كم   ؟  ' انتظر هل ستحصل عليها من أجلي حقا 

لت ذلك وهي تضع بعض العمالت  ساشعر بالذنب حقا أذا عاملتك مثل عبدي ..' قا

 المعدنية في يدي  

 اوي انت وقحة حقا هل هكذا تعاملين الشخص الذي يساعدك  

 "حسنا فقط ال بأس شاهدي ذلك سأحضر الطعام في لمح البصر.."

' من الواضح أنها بدت مرتبكة ..  ' انتظر لحظة .في لمح البصر  ؟   

... توجهت مباشرة نحو الحشد وقبل أن أتوقف مباشرة  

 ' ماذا ؟ ت..تووموكي كون ؟ اوي  يا رفاق فلتصنعوا طريقا ..' 

 الحظني أحد أخر في مؤخرة الحشد وبدأ يصرخ على الجميع أمامه 

" ماذا ؟ توموكي كون ؟ أنت تمزح..يا شباب اذا كنتم تقدرون حياتكم فلتفسحو  

 الطريق .."



اللعنة هذا مهين حقا .شخص ما يخلصني   

فتح لي الطريق ..هذه واحدة من المزايا حول وضعي حتى   بعد قليل من الصراخ

حتى بينما أنا في طريق  .عندما اصل متأخرا أحصل على طعامي بشكل سريع

لدفع تكاليف الطعام ..أحاول أن أتناسى حقيقة انني اقطع عنهم خط الوصل للمكان 

 ألاجعهلم ينتظرون لفترة أطول .. 

لكني أعلم أن ذلك لن يكون مهما حقا لذلك اود أن أخبرهم في النهاية أنني أسف و

 أفضل شيئ يمكنني القيام به هو االنتهاء بسرعة 

'مالذي يمكن أن يكون هذا ؟ قالت السيدة على العداد..حسنا انها جديدة هنا لذلك  

 اظن ان الوضع كان غريبا بالنسبة  لها ولكن ستعتاد عليه  

و مجموعة من الشطائر " سندويتش ياكوسوبا / كروكيبت /بعض الحلويات 

 المختلطة من فضلك.."

 

ين ..'  650'حسنا ..ثمنها سيكون    

اعطيتها المبلغ المطلوب وأخذت منها محفظة بها االشياء التي طلبها وبدأت في  

االن  توكا  شكري باكثر نغمة حادة على االطالق ....حسنا يجب أن أعود الى  

عندما افترق البحر االحمر ومر عبره لقد ذكرني هذا بفصل بالكتاب المقدس 

 النبي موسى ... 

 يمكنني بالفعل أن أتصور أنا تفكر في أنني امتلك هذه القدرة ..انها مفيدة تماما 

 

 ' اوه شكرا لشرائك طعامي ..أنت حقا منقذ حياتي ..' 

انتزعت الكيس البالستيكي من يدي بعد أن شكرتني ..أنا في حيرة من أمري ال  

أن أعتقد أنها أنانية ومن ناحية أخرى لقد شكرتني بالفعل ..لست واثق  يسعني اال 

عله اذا كان هذا االمتنان الذي عبرت عنه للتو حقيقيا ..ولكن  من الذي يجب أن اف

 أنا على االقل اعتقد انه كان حقيقيا 



        ********************************  

 

 

رج  اشترينا بعض المشروبات  اأن نأكل في الخ  توكا الجو كان لطيفا لذلك قررت

 ايضا من االت البيع و بعدما انتهينا تركنا الكافيتيريا المزدحمة 

 المكان الذي اختارته توكا لنتناول الطعام به كان فيه الكثير االزواج هنا  

 'مهال لحظة لماذا توموكي هنا ؟ ماذا ؟ اللعنة فلنذهب الى مكان اخر ..' 

"..." 

لم يعد هناك  اي أزواج هنا.."  " حسنا  

' واو سنباي لقد قمت بمسح المكان لنا بالكامل ..أنت تمتلك وهجا كاف البعاد  

 الجماهير ..' بدا أن هذا كان مسلي بشكل واضج بالنسبة لها 

 " لم اكن احدق بهم حتى هذه هي الطريقة التي انظر بها الى الجميع ..' 

انها تحاول مضايقتي ولكن انها صريحة ' هاه هل هذا صحيح ..' من الواضح 

 جدا لدرجة انني ال استطيع حتى أن أغضب منها   

 'لذا ذلك المقعد يبدو مريحا ..بعد أن أصبح فارغا ما رأيك بالجلوس هناك ؟' 

 اتجهنا نحو المقعد الذي اشارت عليه وجلست بجانبها .. 

دويتشات الخاصة بي ...انتظر  ستطيع االنتظار حتى أحصل على السن' اهاا ال ا

هل أنت فعال قادر على اكل كل هذا بنفسك ؟..' بشكل ال يصدق    ! لحظة سنباي ؟ 

عندما كانت تأخذ حصتها من داخل الكيس استطاعت رؤية ما طلبت اثناء النظر  

 في الداخل 

"بلى في الحقيقة يجب ان اكون أنا الذي يتفاجأ..أنا أعني هل هذا حقا كل ما 

. ؟."  تأكلينه  



' انها أكثر من كافية ..ولكن هل تعلم أنا أكثر قليال في االيام التي نمارس فيها 

 الرياضة  ..' 

 " هوه..انا ارى ..يجب أن أبدأ بتناول طعامي أنا ايضا .." 

بنتو   ' انتظر لحظة ..انا اعرف مالذي توحي اليه ..انت تتوق ان تتذوق ذات يوم

لك  ؟' قالت ذلك وهي تنظر الي بتعبير قلق  محضر في المنزل من اجلك اليس كذ   

 " اه ال لم أفكر في ذلك من اين جائتك هذه الفكرة حتى  ؟"

" ظننت ان تفكيرك الوحيد هو السندويتشات لقد كان هذا واضحا بالكامل اليس 

كافي بالنسبة لك  فلماذا ال تحضري طعامك الى هنا  البنتو كذلك ؟ ولكن اذا كان  

نتظار في الكافيتيريا ؟ ال في الواقع فلتحضري لي واحدة ايضا بنفسك بدل من اال

 ؟ "

هذا الكالم بعيدا تماما عن الذي كنت اريد ايصاله لها   لقد كان   

' يا رجل سيستغرق ذلك الكثير من الحهد اال تعتقد ذلك ؟ ايضا سنباي اال تعتقد  

؟..' ان مشاركة غدائك مع فتاة لطيفة مثلي جيد بما يكفي بالنسبة لك   

 هاه من المؤكد ان لديها بعض الثقة لنفسها .. 

 " اوه هذه هي المشكلة .."  

تبدو سعيدة بردي انها نوعا ما من الفتيات التي تشعر بسعادة كبيرة عندما يطرى  

 عليها 

منزعجة  توكا  استمرينا في الحديث بينما نأكل ولكن في نقطة ما من المحادثة بدت

 بشكل واضح .. 

' تبا لهم أنا اقسم أنهم مزعجون للغاية 'همست لي قائلة   

 "نعم أنا بالتاكيد أتفق معك .."

فوفهم داخل البناء على  ن الطالب الذين ينظرون الينا من صهناك مجموعة م

..في النهاية   الرغم من انهم يعتقدون بان كشفهم محال بالتظاهر بعدم قيامهم بذلك



يبدو االمر وكاننا نراقب باستمرار ..على الرغم من اننا نجلس وحيدين في  

 الخارج اال أن حتى تناول الطعام هنا يشعرك بالتوتر  

 'اليس لديهم اي شيئا افضل للقيام به في حياتهم ؟..' 

" حسنا اعتقد انه بسبب شخص مثلي يأكل مع فتاة لطيفة مثلك هذا شيئ نادر ال  

كل يوم  ..يبدو انك فهمت لما يفعلون ذلك .." يمكنك ان تراه   

 نظرت الي ونظرات المفاجاة تعلو وجهها 

 " ماذا ما بك ؟.."

'ال الشيئ فقط كنت افكر افكر في الطريقة التي تغازلني بها من دون تراجع  

 ..يجب حقا أن أحذر منك  سنباي ..' 

ط.."زلتك ..لقد كنت احاول قول الحقيقة فقا" ال لم أكن أحاول مغ  

سنباي انت  –" رأيت ؟ كنت أعلم أنك كنت تراقب تحركاتي ..اوهه ياالهي 

 شخص لعوب حقا ..ألست كذلك ؟' 

يتي لهذه االبتسامة تزعجني حقا امتها تومض بشكل مشرق من جديد...رؤستاب

..اعني انها ليست كذلك انها مبتذلة..وقحة ..وعنيدة وتمتلك شخصية خبيثة ولكنها 

اية وهذا ما يزعجني حقا بال شك لطيفة للغ  

 

 

همست لنفسي " يمكنني ان اشعر بنظراتهم تخترقني وايضا اشعر بغضبهم على  

 الرغم من ذلك انا لست فضوليا حقا بشان سبب تواجدنا معا مرة اخرى .."

 ' أنا حقا لم افهم كلمة  مما تعنيه بذلك .' قالت في حيرة من أمرها 

من الطالب المعجبين بك بشكل بواضح و  " ال شيئ انا فقط خمنت ان اغلبهم 

 يشعرون بالكراهية تجاهي النني اواعدك .."



كون كاذبة ان قلت انني لن اكون مهتمة بشخص لديه الجرأة الكافية ' هيه سأ

 لقتالك من أجلي ..'

 " حسنا ستكونين اول من يعلم اذا كان هناك شخص هكذا .." 

اعتقد انها هذا سيحدث حتى بين  تجاهلتها وهي تنظر الي ..' على كل حال ال 

السنوات االولى هناك شائعات عنك لذا ها أنت ذا ..' واخذت بضع رشفات من  

 عصير البرتقال 

الللعنة لم يمر أسبوع دراسة حتى و بدات تنتشر الشائعات عني حتى بين صفوف  

 السنة االولى  

 

؟ '  'هل هذا يجعلك حزينا ..  

 " قليال.." 

؟'  'قليال فقط..  

 "نعم.." 

جزء مني يشعر بالحزن من حقيقة ان حتى السنوات االولى يبللون سراويلهم من  

جب بكيفية تمكنها مجرد ذكر اسمي فقط في النهاية هذه قصة حياتي ولكن انا مع

ت  من التحدث معي دون اي مشاكل على الرغم من شعور بقية طالب السنوا

طالق .. ي اي خوف على االاالولى بالخوف اال انها ال تبد  

كانت تتفاعل بالموافقة بايماءة من راسها لكنها ال تقول شيئا اعتقد انها ال تريد ان  

تدفع هذا الموضوع الى مكان ابعد من هذه النقطة .بدال من ذلك استمرسنا في  

 التحدث عن اشياء عشوائية حتى رن الجرس معلنا عن نهاية فترة الغداء 

اك الحقا بعد الصف ..' 'اوه يبدو ان وقتنا قد انتهي ..ار  

؟ "  ؟ لماذا .. " بعد الصف..   

' اليس ذلك واضحا ؟ للذهاب الى المنزل معا يا..علينا ان نجعل الجميع يعتقد اننا  

 حبيبن حقا اتتذكر.. ؟' 



يج..""اوه صح   

نحن ال نشعر بالفعل كأننا أحباء عندما نكون معا لذلك أميل دائما الى نسيانها  

 تماما 

 'دعنا نذهب الى صفوفنا .." 

 "أجل فلنذهب .."  

وقفنا على حد سواء متوجهين نحو المبنى معا. .الشخص الوحيد الذي كنت  

..ولكن حتى لو كانت هيا أنا أشعر   ايكي  أملك خططا معه بعد المدرسة هو

 بالسعادة حيال ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

انتهت الفصول الدراسية وحان وقت العودة الى المنزل .بدأت احشر كل كتبي  

وأغراضي داخل المحفظة .كنت متعبا واتنفس بصعوبة .وبينما وقفت استعدادا  

الجميع يتطلع لي بفضول و ذلك منذ ان قامت توكا بدعوتي الى  للمغادرة كان 

فضل يمكنني القيام به لذلك من االفضل ان  أغادر االن  أالغداء.ال يوجد شيئا 

د من الحصول على بعض المتعة اوال .فكلما حدقت في شخص  ك...ولكن سأتأ

..كان هذا  منهم  كان يطلق صرخة صغيرة ويتجنب النظر في عيني مرة اخر 

 مسليا جدا .. 

عد بعض البطاطس اريد فقط ان اذهب الى المنزل ..ألعلى كل أنا متعب جدا 

توكا  وأستلقي الخذ قسط من الراحة..ولكن لسوء الحظ كنت قد خططت مسبقا مع 

 اننا سنعود معا بعد انتهاء الفصول حتى على الرغم ان لم تقل لي أين سنتقابل .. 

ى المشاكل للذين يريدون  أمام بوابة المدرسة فلن أسبب سو انتظرهااذا بقيت 

الخروج و العودة الى منازلهم .ريما يجب أن أسألها..اخرجت هاتفي وهاه...لقد  

 بعثت لي رسالة بالفعل .. 

 ' سنباي أنا مشغولة مع احد ما من صفي فلتنتظرني في احدى القاعات..'

 "حسنا سأنتظرك هناك.."

/  طريق العودة الى المنزل  7الفصل    



قيبتي في المنضدة أمامي ليس لدي ما أفعله االن سوى  جلست ووضعت ح 

 االنتظار 

بعدما ظهر أمامي فجأة  ايكي  ' هاي يوجي هل تسمح لي بلحظة ؟' سالني

 ..أستطيع أن أخمن أن هذا لن يكون حديثا عاديا .. 

..أنا اقسم اننا لن نستغرق وقتا  !' أ..أتمانع..لو تحدثنا اليك قليال يا توموكي كون؟ 

'طويال ؟   

كانت معه انها تكافح من أجل التحدث معي تتلعثم في كالمها هاساكي كانا 

وتتصرف بشكل غريب اعتقد أن هذه المرة االولى التي تتكلم معي بارادتها 

 ..على االقل  

 " اه..نعم بالتأكيد مالخطب  ؟ "

ها خائفة للغاية ..من الجيد ان ايكي اساكي في مكانها وتمزقت عيناها انتجمدت ه

على االقل يمكنه أن يسأل في مكانها   هامع  

' اوه ال الشيئ في الحقيقة كنت أود أن أسأل عنك وعن توكا ..وكانت هاساكي 

 مهتمة بسماع بعض التفاصيل أيضا لذا نحن هنا ..' 

صحيح كان يجب أن أعرف أن هذا ما سيكون عليه  االمر لقد نسيت ذلك تقريبا  

هاساكي كانت صديقتهم من وقت طويل وهي تقريبا جزءا من حياتهم مثلما 

أخبرت توكا سابقا أراهن أن هاساكي تشعر بالقلق الن توكا تخرج مع الفتى 

ها االسوأ في المدرسة هذا أكيد كنت سأشعر بالقلق لو كنت مكان  

" حسنا بالتأكيد سأشرح لكم كل شيئ يا رفاق ولكن ال اريد أن يستمع االخرون  

 اذا كنتم ال تمانعون هل يمكننا االنتقال الى مكان أخر ..مكان اقل ازدحاما .."

 ' أكيد فلنذهب الى مكان اخر اذا..' 

اومأت هاساكي برأسها موافقة..أنا حقا أشعر باالسى عليها انها تكافح بشدة  

تحدث  معي ورغم ذلك هي تواجه مخاوفها من أجل توكا .في اعماقها انها لل

 شخص لطيف حقا 



ألقيت نظرة فاحصة عليها وفي اللحظة التي تقابلت فيها أعيننا اصبح وجهها 

 أحمر اللون واختبأت خلف ايكي ..

 أنا لم أقصد اخافتها.أنا حقا أشعر باألسى االن

  *******************************************  

أنا و ايكي وهاساكي توجهنا الى مكان بالقرب من ساللم الطوارئ . انه المكان 

 المثالي الن معظم الطالب ال يمرون من هنا .. 

 

 د على رسائلي ..أردت فقط أن أعرفتوكا ولكنها ال تر  ن أسأل' لقد حاولت أ

 بعض االمور مثال منذ متى وأنتما تخرجان مع بعضكما ..' 

لكن ايضا ايكي ال  ن تكون الفتاة الوحيدة في هذا الكوكب التي تتجاهل ايكي  يجب أ

يضيع الوقت فهو يقفز مباشرة الى هذا النوع من االسئلة وهاساكي التي كانت  

 خلفه تنتظر االجابة بجنون ..حسنا اذا كان كذلك سأكون صريحا فحسب

سة ..واعترفت لي  " اااه ..حسنا..باالمس طليت مني أن نتقابل فوق سطح المدر

 بعد ذلك ..اعتقد ان هذا فقط ما حدث 

قد تعتقد توكا أنه من االفضل تجاهله ولكني ال أرى ضيرا في اخباره عن عالقتنا  

 طالما أننا اخفي الجزء الذي يفيد أنها عالقة مزيفة 

 

 

' لذا هي اعترفت لك في اليوم التالي الذي التقيتما فيه ..فقط أرجوك بال مزاح 

؟أنا أعني أنتما حتى ال تعرفان بعضكما بشكل جيد '  االن   

انه ليس مخطئا أنا حقا ال أعرف شيئا عنها الشيئ الوحيد الذي أعرفه بناء على 

 حديثنا ذاك اليوم هو انها تمتلك شخصية غير مرغوب فيها 

سأخبرهم فقط أشياء التي أعجبتني فيها وجعلتني أفكر في مواعدتها..أتمنى أن ال  

 يخذلني عقلي في هذه المرحلة ..



لذا..." " أنا اعني لقد كانت لطيفة   

فوجئ كال من ايكي وهاساكي باجابتي في الحقيقة تبدو هاساكي غاضبة أكثر مما 

 هي متفاجأة 

' انتظر هل تعني بذلك ..طالما أن أي شخص لطيف سيكون جيدا بما فيه الكفاية 

؟ هذا يعني أنها كانت يمكن أن تكون أي شخص اخر غير توكا   بالنسبة لك  

 صحيح  ؟' 

مخبأها وراء ايكي وبدأت بالصراخ في وجهي ولكم من  قفزت هاساكي من 

 الواضح أن أكتافها ترتجف من الخوف على الرغم من صراخها ..

' لذا أنت تقول أنك خرجت معها بسبب مظهرها ..ليس بسبب أنك معجب بها ؟ ' 

 كان االثنان ينتظران االجابة على هذا السؤال 

أي شيئ لتوكا ال حب..أو أي شيئ مثل  انهم ليسوا مخطئين بطريقة ما فأنا ال أكن 

هذا ومن جهة أخرى أنا ال أكرهها أيضا ..اذا كنت مضظرا لالختيار سأكون  

 محايدا في اجابتي ..على االقل في الوقت الحالي 

" ال ..ال يمكن أن يكون أي شخص ..ما يعجبني فيها أيضا أنها لم تشعر بالخوف 

 مني على االطالق .." 

ا وال يبدو ان هاساكي سعيدة أيضا انها محبطة بشكل واضح  لست سعيدا بقول هذ

 وأسنانها مشدودة و.. 

البكاء؟  وشك على هي  هل ، لحظة انتظر  

 ' أنا ..أنا..لقد كنت دائما...' 

 هي كانت على وشك قول شيئ ما ولكنها لم تمتلك الشجاعة الكافية لقوله 

هاساكي ..'   يا فضل اال تقولي اي شيئا  االن أخبرها ايكي ' من األ   

سلوكه الهادئ هو تناقض كامل مع الهستيريا التي تمر بها .انها تحاول بعجز 

 ويأس ان تقول مالذي دور بذهنها و لكنها ال تستطيع..وأخيرا تختنق بالبكاء 

 ' واه..أيها الغبي هاروما ...' 



وبعدها هربت نحو الفصل ..حسنا فهمت حقا ما كانت تحاول اخباري به حتى لو  

قل ذلك..نعم لقد فهمت كل شيئ .هاساكي تحب توكا كثيرا و تهتم بها حقا لم ت

..اراهن ان عذري الغبي لمواعدتها جعلها مستاءة للغاية لدرجة أنها هربت ..انها 

 غير قادرة على قبول الوضع  

 " اه اسف لذلك ايكي لقد انقذتني حقا .." 

... كما فعلت للتو  أنا مرتاح جدا الكون صادقا لم اتوقع أنها ستتحدث معي  

 

 'هاه ماذا تعني انني انقذتك ؟ ' سأل مرتبكا 

 انه ال يعتبر هذا معروفا حتى ..ياله من رجل عظيم حقا 

) على كل حال أنا مرتاح االن ألنك أنت من مع توكا ..في الحقيقة لقد اعتقدت  

دبرت مخططا من نوع ما أو شيئ من هذا القبيل ..وأجبرتك على الخروج  انها

عها ..ولكن ال يبدو أن االمر كذلك..أنا مرتاح حقا ..'م  

كلماته جعلتني أتجمد..أعني أنا من وافقت ـن أجاريها في خطتها ..ولكن اليس من  

 الكثير القول أنها تجبرني على المضي قدما في هذا .. 

 " م..من الجيد أن تعرف .."

 أومأ لي ايكي وابتسم  

بعض االوقات ولكنها فتاة جيدة أتمنى أن تعاملها 'توكا يمكن أن تكون مزعجة في 

 بلطف ..' قال ذلك وهو يربت على كتفي بلطف..

لدي الكثير من المشاعر المختلطة حول كل هذا أعني كنت امل أن يشعر  

بالغيرة..ولكن ربما لم أتوقع أن يقبل عالقتنا بهذه السهولة كما فعل للتو  

ب مني معاملتها بلطف أليس هذا واضحا ..باالضافة لذلك.ليست هناك حاجة لسطل

 ؟.'

 ة..هذا غريب النني" بالتأكيد فللترك االمر علي يا صاح.."اجبته بابتسامة طفيف
 نادر ما أبتسم  



 



فجأة بدأ هاتفي يرن.أخرجته الرى من كان ..وكان الرقم المعروض على الشاشة  

 يقول أنها توكا..رائع هذا توقيت جيد.. 

ل هي توكا ؟ فلتجبها يا رجل ..' ' ه  

 ضغطت على الزر االخضر فقط ليتم الترحيب بي بصوتها الغاضب 

 ' سنباي لماذا لست في الفصل ألم أقل اننا سنلتقي هناك ؟.' 

 " اسف ذهبت أنا وايكي الى مكان ما للتحدث .سأكون هناك بعد قليل .." 

 " أخي؟  مع كنت " 

 يبدو أن هذا لم يساعد في تحسين مزاجها 

..' 'عل أي حال ستجدني امام الفصل أنتظرك  

 "حسنا فهمت ..أنا قادم.." 

 سأل ايكي 'انها غاضبة أليس كذلك ؟' 

 '" نعم في افضل حاالتها المزاجية ..اظن "

 ' انها غلطتي أن تأتي هنا أنا اسف..' 

 " ال تقلق بشأن ذلك.."

ن الخيار االفضل و الشخص المثالي بالنسبة الى توكا 'كنت أعلم حقا انك ستكو

..استدار حوله واتجه نحو اسفل الدرح 'اذا ذهبت معك لرؤيتها ستبحث فقط عن  

 سبب للجدال معي لذلك سأغادر االن تجنبا للمتاعب .' 

 " حسنا وداعا..اراك غدا .." 

ن الجحيم  عدت للصف الكتشف أن توكا واقفة أمام الباب تنتظرني .سحقا يبدو أ

 ينتظرني . 

 " اوه اسف لجعلك تنتظرين.."

 ' امل أن يومك كان جيدا سنباي ..' بعدما قالت ذلك بدأت تختلس النظر خلفي 



 " انه ليس معي ..لقد غادر بالفعل '

 'حقا ا؟ اذا ماذا عن العودة الى للمنزل نحن ايضا ا؟'  

 قالت بمرح تابعه تنهد كبير على الفور  

أردت االعتذار منك أنا الشخص الذي جعلك تنتظر الى هذا الوقت  ' في الواقع أنا 

 .كان هذا لئيما مني ..' قالت ذلك وهي تشد يديها معا  

 ' ال بأس لقد اعتدت على ذلك بالفعل ..' اجبتها بينما كنا نسير باتجاه الخزائن 

 ' هاه هل تعني بذلك انني دائما أتصرف بلئم معك ؟ 

عندما أتحدث معي ايكي باي شكل من االشكال ..لذلك...نعم  " انت تغضبين دائما  

".. 

 ' حسنا قد يكون هذا صجيجا ..ولكن ال يزال..' 

 بقينا على هذه الحالة حتى وصلنا الى الخزائن.غيرنا احذيتنا وغادرنا المدرسة .. 

 ' بالناسبة سنباي..' تكلمت توكا لتكسر الصمت القائم

تعود فيها للمنزل برفقة فتاة ؟'' اليست هذه المرة االولى التي   

حسنا هذا صعب لالجابة عليه هناك طرق قليلة فقط تمكنني من التعامل مع هذا  

ولكن اعتمادا على رد فعلي قد تحصل على ما تريده ولكن ايضا ال يمكنني  

 التوصل الى اجابة معينة . 

اقول   أتجاهل السؤال والمشي بدون أنفي النهاية فعلت فقط ما أبرع في فعله 

الم ولكن سرعان ما بدأت تبتسم  كلمة واحدة . بقيت توكا ورائي تراقبني بال ك

تسامة قذرة  باب  

' يا الهي سنباي ال تقل لي أنك محرج لدرجة أنك ال تستطيع الكالم حتى .انت  

 لطيف للغاية ..' 



' نعم لقد تأثرت للغاية لدرجة انني أشعر بحيوية هائلة تمكنني من الوصول الى  

زل في اسرع وقت ..أنا حتى أشعر بالحيرة ..لطيف ؟ أنا لطيف ؟ ال أظن أن  المن

 لديك شيئا أغبى لقوله .."

 ' هاه ها أنت تعود بلسانك السليط مجددا ' 

ؤلم هذا مزعج جدا ال استطيع احتمال  ظهري بشدة تبا انها ت   تبدأ بالضحك وتصفع

 هذا  

توقفنا في مكان ما قبل أن نذهب  ' اوه صحيح لقد تذكرت شيئا ..هل تمانع لو 

 للمنزل ؟'

" بالتأكيد ال مانع لدي ...ولكن أوال فقط دعيني أذهب أنا الى المنزل وبعدها  

 يمكنك التوقف في أي مكان تريدين .." 

كن هكذا ..' ت' اوه ...هيا سنبااي ..ال   

الب  نظرت حولنا .لقد تجاوزنا المدرسة بالفعل ولكن ال يزال هناك العديد من الط

و أي شخص يعبر من  الذين يسيرون في اتجاه منازلهم أو يتجهون نحو المحطة 

 أما يبدأ بالتحديق فينا مع فم مفتوح.. 

لم يخطر ببالي يوم انني سأكون الطرف الذي يغارون منه الحياة غريبة بصراحة 

ولكنني أشعر حقا باالرتياح النهم ال يستطيعون معرفة انني أتلقى الرصاص هنا  

ة هذه الفتاة.. بصحب  

؟ " ."هل أتخيل هذه االشياء    

..كال أنا بالتأكيد ال  ي اقسم انني أسمعهم يهمسون بأشياءربما أكون كذلك ولكنن 

أتخيل هذه االشياء ولكن أنا مصدوم نوعا بتصرفهم على هذا النحو ..ولكن أعتقد  

 أن كل ما يمكنني فعله هو أن أستمر بالتقدم  

 ' اوه حسنا سنباي ..اي طريق ستذهب عندما نصل الى محطة القطار ؟ '

منزلك يقع شماال  كنت أتذكر بشكل صحيح ف  أنا سأستقل القطار متوجه جنوبا واذا

 اليس كذلك ؟..' 



أجابت في البداية باستهتار وغير مباالة ' اوه حسنا حسنا ' وبعدها صرخت فجأة 

 .. ماذا'؟ وتوقفت عن السير  

في حيرة من رد فعلها انتقلت للتحديق بها فقك لرؤية ماذا حصل لها ..انها خائفة 

 وتعانق نفسها بينما جسدها يرتعش  

اذهب الى الجنوب ؟ ال تقل لي انك كنت تتبعني باالمس  'ك..كيف عرفت أنني 

 عندما عدت الى المنزل 

 أنت..أنت ...مطارد..' 

لقد صدمت بشكل واضح من ردي وكانت متفاجأة ولكن هذا يجعل منا أثنين ..ال  

 اصدق أن هذا هو االستنتاج الرائع الذي توصلت اليه بسرعة 

قبل لذلك اليس من الواضح أنني  " لقد كنت أعود الى المنزل برفقة ايكي من 

؟'  سأعرف الى أين ستتجهين..  

 توهج وجهها على الفور باللون االحمر وبدأت تتظاهر بالسعال  

 ' بصراحة..حسنا لم أفكر في هذا االمر..' 

ليس هناك هروب بعد االن توكا ..بعد أن وجدت صدعا في دفاعاتك .هل تراهنين  

 انني لن اشن هجوما عليك  

لنوع الواعي بكل شيئ من حولك الست كذلك؟' " أنت من ا  

؟ أنت بالتأكيد تحاول مضايقتي بقولك ذلك..أنت أحمق سنباي ..' قالت  ' ماذا....

 ذلك بينما انتفخ خداها من الغضب  

 على الرغم من نفسي بدأت باالبتسام والضحك بسبب هذا الموقف .. 

مخيف عندما تبتسم ..' ' هل حقا هذا  مضحك ؟ باالضافة الى ذلك تبدو   

اذا كان يمكن لصوتها أن يتجسد فان كلماتها الباردة كانت ستكون مثل رقاقات ثلج  

 قاتلة 



" انه خطئي ..اسف ..أنا مندهش انه يمكنني اجراء محادثة طبيعية غير ايكي  

 ..حتى لو لمرة واحدة .." 

خبارها بذلك  ر بها ولكن سأعترف أنا في الواقع محرج للغاية من اانه لحظة افخ 

وبالنسبة لها فقد صدمت قليال في البداية  ولكنها سرعان ما نظرت في عيني  

 وبدأت تبتسم  

 ' لنا ايضا استمتعت وانظر نحن بالفعل وصلنا الى المحطة االن..'

" االن بعد أن ذكرت ذلك..واو..نحن في المحطة بالفعل ..يبدوا أننا وصلنا  

أطول للوصول .." بسرعة في العادة استغرق وقتا   

 'حسنا أراك غدا اذا..' 

 " بالتأكيد اراكي غدا .."

 ودعنا بعضنا البعض داخل المحطة وسلك كل منا طريقه الخاص 

وبينما كنت أنتظر القطار عدت لتذكر المحادثة السابقة لتي اجريناها ..كان  

 مجرد مزاح ودود في النهاية استمتعنا به ..

ران الى المنزل معا ؟ أنا شخصيا ال أعتقد ذلك ربما بدا أننا مثل حبيبن يسي

..كنت أشعر وكأنها محادثة عادية بين صديقين ولكن هل تعلم ؟ هذا الشعور  

 يشعرني باالنزعاج نوعا ما

 

 

 

 

 



 

 

 اليوم هو الجمعة.

المعتاد.أعتقد أنه بفضل الطقس الرائع تمكنت من االستيقاظ مبكرا على غير 

اليوم.فال توجد سحابة واحدة حتى .انه منعش للغاية.وهذا يساعدني على الشعور  

 بالتفاؤل .

هناك مجموعة من الطالب من حولي يتجهون نحو المدرسة أيضا .انهم يمزجون  

مع بعضهم البعض بسعادة .صاخبون ويصرخون من دون االهتمام بأي شخص  

.هذا ال يزعجني حقا ولكنني في الحقيقة أشعر بالقليل من الغيرة من  من حولهم

 مدى سعادتهم  

حاولت اجتيازهم وفي اللحظة التي رأوني فيها عم الصمت االرجاء .حسنا انهم ال  

 يبدون سعداء برؤيتي .

بطريقة ما أشعر أن الجميع متفق على  في كل مرة يحدث هذا أشعر بالسوء الن  

رؤيتي .هذا يشعرني كأنني مجرم أو شيئ مثل هذا.. على اي  التزام الصمت عند 

 حال سأتظاهر انني لم أرى شيئا واستمر بالمشي .. 

 ' فيووو. .يا رجل لثانية اعتقدت أنه سيقتلنا ..' 

 ' ربما ما يقولونه عن كونه قاتل ..صحيح بعد كل شيئ ' 

حترما..'' بلى مع هذدا الوجه ال يمكنني ان اتخيل حقا أنه سيكون شخصا م  

اه.أنا اشعر بالتعب منذ االن وبالكاد اليوم قد بدأ .على هذه الحالة سأشعر  

 باالرهاق الشديد مع حلول وقت عطلة نهاية االسبوع  

وأمامي مباشرة صادفت ايضا مجموعة من الفتيات يدردشون مع بعضهم بعضا 

مزاجية  بصوت عالي بالحكم على اصواتهم العالية وضحكاتهم يبدو انهم في حالة

 جيدة..على االقل هذا يجعل االستماع الى محادثتهم أسهل .. 

/ الذهاب الى المدرسة  8الفصل   



' في الواقع سمعت بعض الطالب االخرين في الصف يذكرونه...ولكن هل توكا  

 ستخرج معه حقا هل هي جادة؟ لماذا معه من بين الجميع ؟' 

' اه اجل ..لقد سمعت ان اسمه توموكي أو شيئ من هذا القبيل ..لقد سمعت ايضا  

نه يملك وجها مخيفا للغاية ..' ا  

تنفس الهواء الذي   ى' نعم هذا الشخص ال اصدق أن شخصا مثله مسموح له حت

 تتنفسينه...يا توكا أعني أنت افضلنا صحيح ؟'

 ' انه يبدو بالتأكيد كأحد رؤساء عصابات المافيا الذين تراهم في االفالم ' 

 'يبدو مثل رؤساء المافيا ...ياالهي ..' 

ني الموضوع الرئيسي في محادثتهم الصباحية هذا اليوم ..هناك فتاتان في  يبدو ان

االمام تتحدثان وهناك واحدة أخرى..في الواقع انها توكا بنفسها لذلك أخمن أن  

 الفتاتين هم صديقاتها..أعتقد أن تخميني صحيح 

 اجابت توكا على أسألتهم بصوت قوي وصارم

سنباي يملك وجها مرعبا وايضا يبدو وكأنه  –' يالهي ..حينا انتما محقتان يوجي 

 رئيس عصابة مافيا ويشعر أنه خطير بطريقة أو بأخرى ..' 

؟ حسنا أنا اسف للغاية لكوني خطير جدا..ألم تجعليني باالمس اشتري لك غدائك    

' لكنه ..في الواقع الطف رجل قابلته حتى االن ..انه في الواقع يحبني و يهتم بي  

بمساعدتي ..أضف الى ذلك اال يجعله هذا لطيفا بطريقته الخاصة..أال ويقوم 

 تعتقدان ذلك ؟ 

 حسنا أنا حقا في حيرة من أمري االن ..عن من تتحدث بالضبط؟ 

أنا ال اشعر باي شيئ خاص .أنا ال اهتم حقا حول ما تفعله وال أعتقد انني رجل  

دو مثل رئيس مافيا كما لطيف على االطالق ايضا ..باالضافة الى ذلك أنا ال اب 

 تعلمين ..لذا 'يوجي سنباي 'هذا الذي تتكلمين عنه بالتأكيد ليس أنا 

عون ..' توكا هل ما زلت تتجنبينه مثل الطا' اللعنة   

 ' نعم انه يبدو مخيفا للغاية كنت سأصرخ لو اقترب مني .' 



 ' تصرخين ؟ حقا . بالنسبة لي أتمنى لو كان لدي شخص رائع مثل أخيك ..' 

يبدوا انه حصل على شعبية حتى بين السنوات   ايكي   يبدوا أنتهم انتقلو للحديث عن

 االولى بالتأ؟كيد انه رجل وسيم و لطيف بالتأكيد لذلك أفهم لماذا هم معجبون به. 

' هاروما سنباي رجل مثير للغاية ..في الحقيقة توكا ان ذوقك مع الرجال غريب 

أعتقد أنه سيكون لديك معايير أعلى ' جدا ..مع وجود أخيك في الجوار كنت   

؟ من فضلك فلتعرفيه  كذلك   ' نعم .نعم توكا هاروما سنباي ال يملك حبيبة أليس

 علينا..فلتعتبري أنك تسدين معروفا لصديقاتك..أرجوك؟.

 ' انا ايضا .انا ايضا توكا من فضلك اريد التعرف عليه ايضا..' 

.' ' هل أنتما جادات أنا حتى ال أتكلم معه.   

التفتت توكا فجأة الى الوراء مما أتاح لي معرفة التعب التي تعانيها من لحظة 

تسم في اللحظة التي رأتني فيها.. التقاء اعيننا .وبدأت تب   

 ' اووه سنباي...كان يجب عليك مناداتي عندما رأيتني..' 

ت لطيف و هي تجري نحوي وانتبهت أن الفتاتين اللتان كانتا معها استقبلتني بصو

 ينظران لي بغضب و توتر واضح  

 

" اسف..توكا لقد استيقظت اليوم في وقت ابكر من العادة..كنت نصف نائم لذلك  

 لم ألحظك أمامي "

 " مرحبا..توكا ال نريد أن نزعجكما لذا سنمضي قدما ..نراك الحقا ..'

' اه أراكما الحقا ....يبدو أنك لم تستمع لما كانوا يقولونه ' قالت بصوت متعب  

 وهي تنظر الى صديقاتها ولكنني لم اقدم لها جوابا 

 'هاي ..مرحبا قلت لك هل استمعت الى ما قالوه أم ال ؟ ' 

..'  " نعم سمعت شيئ ما عن رجل يملك وجها مخيف يحبك ويدعو نفسه يوجي   

معت كل شيئ أنت مجنون حقا ..' قالت مازحة ' ياالهي لقد س  



" حسنا ال يجب أن أغضب من هذه االشياء اذا كنت سأغضب من أشياء مثل هذه  

 فعندها سأكون غاضبا على الدوام.." 

 ' أنت محق ولكن أنا كنت أقول الحقيقة عندما قلت أنك شخص لطيف .." 

؟'  'ماذا تعني ..  

بسبب الفتيات االخريات أليس كذلك ' كانت  ' لقد قلت أنك لم تالحظني ولكن ذلك 

 تسألني بتعبير جدي يعلو وجهها 'أراهن أن هذين الغبيتين ال يعرفان عنك شيئا ..' 

" أنا حقا ال اهتم اذا اسيئ فهمي والكون صادقا أنا فعال مصدوم ألنك بقيت معي  

 بدل الذهاب مع صديقاتك " رفعت حاجبيها متفاجئة من ردي 

' انهم ليسوا أصدقائي أو شيئ من هذا القبيل فقد صادفتهم في طريقي الى 

 المدرسة..' 

صحبتهم.."" اوه اعتقد أن هذا السبب في أنك لم تكوني تستمتعين ب  

 ' نعم انهم مزعجون للغاية..' 

 ال يمكنني سوى أن أصمت وأتفق معها في ما تقوله 

 ' بالمناسبة سنباي اردت أن أسألك شيئا أليس لديك اي خطط غدا ؟' ' 

ي مكان ما ..' في مطالبة هاروما بالتسكع مع" ليس حقا فقط كنت أفكر   

صا ما ليس سعيدا  انتفخ خداها من الغضب على ردي .من الواضح أن شخ 

 بخططي لنهاية االسبوع.. 

 

' هاه ؟ لماذا تخطط مع أخي الغبي بدال مني أنا صديقتك ؟ أأل تعرف أن شريكك 

 هو االكثر أهمية؟ حقا ال أصدق هذا ..' 

" على االرجح أنت تريدين أن أضع خططا للتسكع معك على االرجح اليس كذلك  

انتبه علينا جميع من في المكان  ؟." بدأت تعابيرها بالتأرجح و الصراخ حتى  

 ' يالهي سنبااي ..اذا سنذهب في موعدنا االول غدا..حقا ال أستطيع االنتظار ..' 



هاهي تعود الى صنع و تخيل االشياء بنفسنا .الأعرف حتى ما تعنيه بموعدنا  

 االول . وايضا من قال لها انني موافق على الذهاب معها .. 

أسألها عن مالذي تتحدث عنه..ربما.."" ربما علي أن   

؟" قالت واحدة من الطالب  توموكي بشكل حقيقي ة" انتظر اذن ان ايكي صديق

  التي تنظر الينا بتعجب بصوت عالي 'وهنا كانت جادة في سؤالها ' لتجيبها طالبة

الطيبون بهذه السرعة ؟' أخرى مكتئبة 'لماذا ينتهي األشخاص  

ن هذا النوع من المتسكعين وبدأ كل منهم يعطي وجهة أيضا الفتيات دائما يفضلو

 نظره بعد اعالنها للجميع عن موعدنا االول .. 

هذه الفتاة أقسم ..الى اي مدى هي مستعدة للتماشي مع هذا ؟ أال تستطيع أن تضع  

 نفسها في مكاني ولو قليال..' 

جيدا غدا   تكون حبيبا  أن  أنا أتاملها وهي تجيب بسخرية ' سنباي من االفضل لك

 '.. 

تبا لها ..يجب أن أهدأ..اهدأ..أهدا يوجي..هدوء حسنا..على أي حال أنت ليس  

 لديك أي خطط غدا  

 " ال تعلقي أمالك علي أو أي شيئ .."

 فابتسمت لي بنظرة شيطانية تخرج من عينيها 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

الدراسية الجديدة . انه اول يوم سبت منذ بداية السنة   

يبدو أن توكا لم تكن تمزح بشأن الموعد .انها حقا تخطط لقضاء هذا اليوم معي  

 .لقد تبادلنا بعض الرسائل ووافقت على لقائها أمام محطة القطار .. 

وها انا ذا لقد وصلت في وقت أبكر من الوقت الذي اتفقنا عليه .ولكن يبدو أن  

يضا . من الغريب أن أراها من دون زيها  نفس الفكرة قد طرأت على بالها أ

الحشود .بغض  المدرسي .هي تبدو مختلفة بطريقة ما .لكنها ال تزال تبرز من بين 

جدا . اال أنني استطعت اكتشافها من على بعد ميل تقريبا   النظر عن كونها بعيدة  

 ' هاي يا فتاة لماذا ال تتسكعي معنا.ستكون أجمل الحظات في حياتك ؟ " 

محاطة بثالثة رجال يحاولون اجبارها على التسكع معهم.انها لطيفة حقا وهي  انها

 قادرة على جذب اي كان 

' أنا اسف يا رفاق ولكن أنا أنتظر أحد ما وهو سيصل الى هنا قريبا لذلك اسفة  

النني لن أتسكع معكم' ونظرت اليهم بابتسامة لطيفة. اعني حسنا لقد تعاملت مع  

يتفهم الرجال رسالتها.أعني هذا الشيئ المنطقي الذي يجب  الوضع جيدا.امل ان 

 عليهم القيام به هنا  

' حبيبك ؟ بالتأكيد هو كذلك..ولكن ايا كان اراهن أنه ممل بعض الشيئ صحيح ؟  

مشاعرنا ..'  ال تكوني باردة عزيزتي سوف تؤذيفقط تعالي معنا هيا   

لموقف .أشعر باالسف  ال يبدو ا أنهم سيستسلمون ايضا كل من يمر يتجاهل ا

 عليها النه عليها التعامل مع هذه األفات بمفردها لذلك اندفعت نحوها.. 

/ الموعد األول   9الفصل   



في اللحظة التي رأتني فيها اضاءت ابتسامتها   " مهال اسف لجعلك تنتظرين.."

 وبدأت بالجري نحوي 

 " أنتم يا رفاق هل تعرفونها أو شيئ من هذا ؟ "

.حتى هؤوالء الرجال يخافونني ؟  بمجرد رؤية وجهي تراجعوا في حالة صدمة

 حتى اولئك الذين من المفترض أن يكونوا المجرمين الحقيقين 

' أنا اسفة يا شباب .سيصبح صديقي غاضبا اذا علقت معكم..' تبدو واثقة جدا  

عندما تقول ذلك ولكنني يمكنني أن أشعر بذراعها النحيلة التي تتمسك بي بقوة  

 وهي ترتعش .. 

لضيق الشديد لذلك أسف بشأن ذلك.." " نعم سأشعر با  

 كلما خرجنا من هذا الموقف بسرعة كان هذا أفضل ولكن.. 

 " اوي انت ايها االحمق انتظر .." صرخ احد الرجال من خلفي 

 " ماذا .. ؟ " 

' هل تعتقد أن مجرد التحقديق بنا سيخيفنا أو شيئ من هذا القبيل ؟ أنت فقط تريد  

ليس كذلك ؟ نحن نفوقك عددا هنا وأراهن انك ترتعش  أن تبدو باردا أمام فتاتك أ

 خوفا وتريد الهرب بسرعة و التخلص من هذا ..' 

" اهدأ قليال هذا المكان مزدحم للغاية ..اذا كنتم تفكرون في شيئ ما فلنذهب لمكان  

 اخر .." لذلك لم أكن مخطئا تماما انهم بالتكيد مجرمون حقيقيون..

يادتنا الى زقاق مهجور يمكنني أن أرى  لمحات القلق احاط الثالثة بنا وقاموا بق

 على توكا ..يبدو أنها تعتبر ذراعي كهبة قد حصلت عليها.. 

 همست بقلق " س..سنبااي .. ؟" 

 "ال تقلقي لن يحدث اي شيئ .." 

الذي تعني بأنه لن يحدث شيئ ؟ مالذي سيكون على ما يرام ؟ هل مازلت م  ' هاه

رائع ؟ أنت احمق سخيف..' تحاول الظهور بمظهر   



 احاطني الثالثة مع ابتسامات ماكرة

 " حسنا ربما حان الوقت لتناول بعض االسفلت.."

حاول احدهم من ورائي أن يلكمني .فقط أحتاج أن أحفظ توكا وأن أتاكد من انني  

 لن أسبب أي فوضى أمامها .

كانت متجهة الى راوغت االولى وأمسكت بلكمة الرجل االخر بسهولة النها 

منتصف وجهي تماما و دفعته بعيدا مما جعله يفقد توازنه ويصطدم بالرجلين 

 االخريم من ورائهم ليسقط الثالثة على االرض

" أنا ال أريد انشاء مشهد كبير فما رأيكم بانهاء هذا في الحال ؟.." " ال أريد الحد  

 المارة أن يرانا فيتصل بالشرطة .." 

هراء وكأننا سنفعل..' ' أحمق توقف عن ال  

انتقلت لمواجهة الرجل الذي لديه أفضل لياقة بدنية .ربما يكون هو زعيم عصابته  

ن االخرين ..ولكن لقد اتضح فقط  الصغيرة يبدو انه سيحتاج لكمة أو اثنين اكثر م

 أنه يعتمد على القوة الغاشمة .استطيع بوضوح النظر من خالل تحركاته.

تخدمت قوته ضده لتثبيته على االرض قاومت اندفاعه بينما اس  

' اغغ..اللعنة ابتعد عني.أيها اللعين .تبا لك ..هيا بحق الجحيم اتركني ..'بدأ  

 يصرخ بغضب ويكافح من أجل التحرر من قبضتي  

" فقط استسلم سأتظاهر بعدم حدوث شيئ ولكن اذا كنت تأبى ذلك فعندها سأتعامل 

تضع ذلك في االعتبار.."معكم بجدية..ال تقل أنني لم أحذرك فل  

 بمجرد تهديدي لهم بدأوا يهدؤون و يشيرون بايماءة متكررة مثل الدمى 

' اسفين يا رجل ..لن نضع اصبعا على فتاتك ..نحن نقسم على قبو أمهاتنا .."  

 انها ليست صديقتي الحقيقية ولكن أيا كان..

' " أنا سعيد النكم استطعتم فهم االمر بالفعل ..  

م ينهض فذهب بسرعة ليساعد اصدقائه وبدون كلمة واحدة أخرى هدتركت قائ

 يتركون المكان وذيولهم بين أرجلهم 



لقد كانو اذكياء بتفهمهم لهذا المر واال ربما كانت ستصدم توكا من خالل رؤية  

 الجانب االخر من شخصيتي  

ك ؟'' واهه سنباي ..مالذي فعلته أنا ال اصدق هذا أنت تبدو كمجرم حقا أليس كذل  

" مجرم ؟ ال أعتقد أنني كذلك لقد بحثوا عن قتال وكنت أحاول انهاء االمر بأكثر 

 طريقة سلمية .." 

 ' هل تسمي هذه طريقة سلمية ؟ اللعنة ..أنت لم تدرك حقا كم كنت خطيرا..' 

تبا يمكنها أن تشكرني على االقل على التخلص من هؤوالء المجرمون ..كنت  

ي أن أرى أن يداها ال زالتا ترتعشان لذلك سأتجاهل  سأقول لها هذا ولكن يمكنن

 االمر كما العادة فقط.

' لقد كنت خائفة جدا أنت تعرف ؟ أنا لست رجال كبيرا وقويا مثلك ..أنا مجرد  

 سيدة ضعيفة..لذلك أنا اسفة سنباي ان كنت أجذب هذا النوع من الرجال ..

ء ..' ' همم أنت سعيد  "حسنا ال بأس ليس االمر وكانني استمتع بضرب هوؤال

 االن سنباي ؟  

" اه ولكن كانت هذه غلطتي انني وافقت على هذا لذلك أنا اسف ..' اعطتني نظرة  

وقالتمتفاجئة   

' حسنا لن أكذب أنني كنت خائفة للغاية ولكن ال يهمني حقا فأنت تبدوا مخيف في 

 جميع االوقات ..' 

المراعية للغاية التي تتفوه بها االن .. أنا أشكرها حقا على كلماتها الطيفة و   

 " حسنا من الجيد معرفة ذلك.."

' ولكن الكون صادقة أشعر بالحرج..يعني أنت ...الشخص الذي ساعدني لذلك  

أشعر أنه يجب أن أكون أنا شاكرة لك بدال من أن تعتذر أنت عن تخويفي ..رغم  

 ذلك سنباي أنا أملك فكرة عنك االن ..' 

يمكنك توضيح ذلك ؟.."" هل   



' حسنا قبل ذلك اعتقدت أنك رجل لطيف صادف أن حدث ليبدو كسفاح..ولكن 

ى سفاح حقيقي ..' قالت هذا  االن أعرف أنه بمجرد أن تغضب تتحول بالفعل ال

وهي تعانق نفسها متظاهرة بالخوف " اوه اذا هذه احدى نكاتها الكالسيكية  

 المعتادة.."

عن االهتزاز .وال يسعني سوى أن أبتسم لهذا .بدت توكا   الحظت أن يديها توقفتا

 محرجة قليال عندما رأتني وأنا أبتسم واحمر وجهها قليال 

"حسنا يبدو  أنها بدأنا بداية صعبة هنا.ولكن ماذا عن المضي قدما ومحاولة 

تحقيق نتائج افضل ..' اومأت موافقة على ما أقول ومازال خديها يظهران بتالت  

 وردية .. 

          **********************************  

 

 

سألتني بينما نحن أمام محطة القطار ' سنباي مالذي سنفعله االن ؟..' يبدو انها  

 عادت الى طبيعتها االن

 " حسنا ماذا عن مشاهدة فلم ؟.." 

 ' الذهاب للسينما ليست فكرة سيئة..ولكنها فكرة عادية بالنسبة لموعد..' 

يئ في ذلك ؟.." " مالشيئ الس  

 "أعني اننا بالتأكيد لن نشارك في معركة اخرى اذا ذهبنا ..' أجابت باستهجان 

يمكنك أن تكوني أكثر صدقا   لذي تتوقع مني فعله اذا ؟ على االقل بحق الجحيم ما

 بشأن ما تريدينه حقا ..تصرفك هكذا يثير أعصابي .. 

ه الى مكانه الذي يقع بالقرب من بما أننا قررنا الذهاب الى السينما ..فاننا نتج 

 مركز تسوق قريب  

' حسنا أنا بخير مع فكرة الذهاب الى السينما..ولكن هل سنجد شيئا جيدا سيتم  

 عرضه اليوم ؟' 



عند وصولنا قمنا  بتفحص اللوحة التي تظهر الئحة االفالم التي سيتم عرضها   

 اليوم  

ياالهي  ' ال تقل لي أنك مهتم بهذه الفكرة حقا سنباي ..   

لتنبؤ ..ارى أنه ال  انت تريد مشاهدة فم' رسالة الحب ' معي أنت لست قابل ل

خاء لثانية من حولك أنت تحاول دائما جذبي أليس كذلك ؟ يمننني االستر  

وبابتسامة اشارت الى ملصق أحد االفالم الذي يتميز بممثل وسيم بال خجل 

 وممثلة شابة جميلة  

من ذلك النوع هناك .." ين مشاهدة شيئ لقد اعتقدت أنك تفضل " هاه   

بركل كبرياء ث يجوب صياد لطيف العالم ويقوم انهم واحد من نوع االفالم حي

 الناس ومسحه في االرض وايضا يبدو انه يحتوي على بعض رعاة البقر االشرار

 ربما رأيت هذا الفلم من قبل ؟ 

بفلم مثل هذا ؟ انه ملي   ستستمتع عتقدت أن فتاة لطيفة مثلي ' ها سنباي كيف ا

 بالعنف .. اذا كان علي أن أقول انه يناسب شخصيتك تماما بشكل جيد..' 

"و لكن حسنا لن أنكر أنني شاهدت العرض االعالني للفيلم على التلفاز وقد شد  

 انتباهي ' 

في النهاية قررنا مشاهدة الفلم واتضج أنه مليئ بمشاهد العنف والصراخ والتهويل  

اكنت أتخيل .. ر ممأكث  

       ************************************  

ية وال يفتقر لشيئ .التأثيرات الخاصة مثيرة لالعجاب .مشاهد  الفلم له قيمة انتاج 

الحركة أيضا رائعة الصنع.أنا أنظر من وقت الخر ألتفقد توكا لكن يبدو أنها  

لوقت.نعم كنت أعرف أن هذا  م مع ابتسامة ملتصقة على وجهها طوال التشاهد الف

النوع من االفالم هو الذي يستهويها .انها متفاجئة و متحمسة للغاية لدرجة أنها لم 

تالحظ أنها كانت تشد أحد أكمامي.من السهل رؤية تعابير وجهها كمشاهدة فلم.من  



الممتع رؤية هذا الجانب منها ومشاهدة ردود أفعالها أنه بالتأكيد جانب جديد  

فيها.. أستكشفه   

   **************************************  

نحن االن في مطعم الوجبات السريعة نشرب بعض المشروبات أثناء تحدثنا عن  

 الفلم 

'" ' يبدو أنك استمتعتي بمشاهدثه على الرغم من أنه فلم عادي "  

 ' ال تخبرني بذلك سنباي..انتظر لحظة..' 

 نظرت اليها في محاولة لمعرفة ما تقصده لتستقبلني بابتسامة شريرة 

 " ماذا .. ؟ " 

 ' ال تقل لي أنك قضيت كل الوقت تحدق بي اليس كذلك ؟ 

اوه سنباي..أنت تحبني حقا..ولكن يجدر بك محاولة نسياني ولو قليال ' قالت هذا  

 بنبرة مثيرة وهي تركل قدمي بقوة.. 

ه الفتاة التوقف عن أحالم اليقضة ؟ على االقل فلتزم  يا رجل ..أال تستطيع هذ

 الهدوء.. 

" نعم ..لقد كان من الرائع رؤيتك تستمعين بالفلم.." ستقوم بقلب كل ما أقوله 

 ضدي لذا سأوافق على ما تقوله و أمضي قدما 

 ' ماذا .. ؟' اجابت متفاجئة

 لماذا وجهها أحمر االن؟ وانها تتململ أيضا ما خطبها ؟

الخطب.. ؟"" ما  

انها تنظر الي محرجة بعض الشيئ 'حسنا لقد كنت لطيفا للغاية ..بصدق ...هذا  

 محرج جدا ..' 

يبدو أنها أساءت فهم ما كنت أقصده.ال أستطيع حقا أخبرها انني لم أكن امدحها أو  

 شيئ من هذا .على الرغم من ذلك قامت فقط بقلب االمر ضدي..



الوقت توصلت الى فكرة ممتازة النهاء هذا الموعد في  بهد مناقشة هذا لفترة من 

 أسرع وقت ممكن 

" اذا ..ربما يجب أن نتوقف عند هذا الحد اليوم..لقد استمتعنا حقا بموعدنا االول  

".. 

 ' هاه لماذا تقول هذا.. ؟'

' هل تصرفت بلطف حتى يكون لديك عذر اللغاء كل هذا .فقط فلتنسى هذه الفكرة 

سنفعل بعد هذا ؟'  على اي حال ماذا  

" اه..ال فائدة من محاولة الهرب منها وأيضا ليس لدي شيئ محدد في ذهني فلم  

 أذهب في موعد من قبل ...ولكن ربما يمكننا الذهاب الى..." 

 " ما رأيك بالذهاب الى صالة ألعاب ؟."

' صالة ألعاب ؟..انتظر ال تخبرني أنك ذاهب هناك الخراج الجانب االخر من  

..ربما ستقوم بابتزاز االطفال الصغار؟ أنت حقا لديك مهارات اجرامية شخصيتك

 مثيرة لالعجاب ..' 

 ' أنا ال اخطط لفعل هذا وأساسا لماذا تعتقدين هذا في المقام االول ؟..' 

' نعم نعم أنا أمزح أنا اعرف انك لن تفعل ذلك..اذن هل تريد أن تريني مهارتك  

تال أو غيرها ؟'في االلعاب ..أنت تعلم ألعاب الق  

 ' مثل لكم الشاشة حتى تنكسر أو رمي بقايا السجائر على االخرين..' 

 كل هذا يبدو مألوفا بشكل غريب أعتقد أنني رأيتها في مانغا من وقت ليس ببعيد. 

 " اوي أنت من تعتقدين أنني أكون حتى ؟ "

        ************************************  

وصلنا الى صالة االلعاب وكانت توكا مصحوبة بكمية كبيرة من المأكوالت .بعد  

 التحقق من جميع االعاب قالت

 ' سنباي يبدو أنه ال يوجد أي أحد أخر لتخوض معه مباراة اجرامية ..' 



 " ال اعلم مالذي تتحدثين عنه.."

مزح كثيرا بسبب القتال الذي خضناه مع هؤوالء الرجال من من المحتمل أنها ت

قبل.أعتقد أنها تريد أن تخبرني أنني ال أزعجها وأنها ال تخاف مني .حسنا أعتقد  

في الواقع انه يمكنها أن تهتم باالخرين بالرغم من طريقتها المزعجة والمستفزة 

هتم بي ولو قليال  في صياغة االمور ولكن على االقل من الجيد أن أعلم أنها ت  

 ' شنباي ما رأيك أن تلعب ضدي ؟' 

 'حسنا أنا موافق ؟ ' 

 ' حسنا اذا دعنا نجرب لعبة السباق هذه..' 

قررنا تجربة لعبة السباق التي اختارتها أوال .اذا حكمنا من خالل الطريقة التي 

اللعبة  تتعامل بها مع اللعبة فأعتقد أن هذه مرتها االولى .لسوء الحظ فقد لعبت هذه 

 مرات ال تحصى.لذا من الزواضح انني افضل منها.وفي النهاية فزت بفارق كبير  

 ' سحقا ..تبا اذ ماذا أن تواجهني في لعبة القتال تلك ؟'

لقد اكتشفت أنها لعبة قتال شائعة.لقد كانت توكا تلعب بشكل مدهش حقا..لكن هذا  

افقد أي نقاط صحة  ال يكفيها لقد فزت بسهولة ومن دون عناءا حتى انني لم

..' حتى  

' اه..اللعنة لقد خسرت مجددا ..يأجعلك تعاني ..هيا نلعب لعبة الهوكي الهوائي 

 االن..هذه المرة بالتأكيد لن أخسر..' 

قمت بادخال العملة المعدنية داخل االلة و توجه كال منا الى مكانه ..انها جيدة في  

هذا أيضا ولكن ردود أفعلي كانت أكثر حدة منها ..لذلك هذه قضية خاسرة من 

   0ل    11االن .لم تستطع حتى تسجيل نقطة واحدة ضدي لقد انتهت المبارة بفارق  

الدموع في عينيها 'أنت مقرف..أحمق غبي..' قالت هذا وبعض   

عادة عندما يحضر الرجل فتاة الى صالة االلعاب من المفترض أن يتركها لتفوز  

..سنباي ..هل تجد متنعة في اصطياد فريسة سهلة مثلي ..' انها تحدق في وجهي 

 بشدة 



 " ال هذا ليس حقا ..أعني لقد استمتعت.." 

ره الخسارة الى هذه أنا مندهش حقا من أنه غاضبة جدا بشان هذا هل هي حقا تك

 الدرجة ؟.ولكن انتظر لخظة اعتقد أنها أساءت فهم ما قلته للتو 

' انتظر ما قصدته بأنك أستمتعت الن هذه أول مرة تأتي فيها الى صالة االلعاب 

 مع شخص اخر .. ؟'

"لقد حاولت تكوين صداقات مع اشخاص اخرين هنا من قبل ولكن كان الجميع  

لم تتح لي الفرصة للعب مع اي شخص اخر"خائفين مني في النهاية   

 ' حقا سنباي ..أنا اسفة اذا افسدت عليك مرحك هيا ..غبي سنباي..' 

' لقد تعبت من اللعب ضدك مرأيك أن نحاول القيام بشي مع االن ؟' كانت تسأل  

 بينما تشير الى الة اخرى 

أو ماذا ... ؟ " " الة التقاط صور ؟ تريديننا أن نذهل الى هناك ؟ هل أنت سكرانة   

' حسنا لقد اعتقدت انك ستشتكي من هذا االمر ولكن لم أتوقع منك أن تسألني ان  

الصورة على كنت سكرانة...هيا انه ليس بالشيئ الكبير حقا..' اذا قمت بوضع 

 هاتفي يمكن للجميع في المدرسة أن يرى كم نحن نحب بعضنا ' 

 "حسنا لديك وجهة نظر معقولة.."

يساعد هذا في ابقاء الرجال  االخرين على مسافة  انها محقة قد  

 "مووه..حسنا كما تريدين .." 

 باتأكيد فلنذهب  .سنباي ' 

توجهنا مباشرة الى الة التقاط الصور.ونطقت بصوت مضجك طالبة مني وضع  

عملة .وضعتها توكا واختارت بسرعة واحدة من الخيارات المعروضة على 

 الشاشة . 

لنفترض أننا حبيبين فعال لكن ال تبالغ في لمسي حسنا ؟ واال سينتهي  ' اوه سنباي 

 بي االمر بالبكاء ..' 



بالتأكيد ال أعرف مالذي تقصده بالظهور مثل حبيبن ولكن فقط اتركي االمر لي 

 سوف احاول .

اعطتني توكا بعض التعليمات حزل كيف يجب أن أتعامل مع الصورة .ولم يكن  

بها..حتى..حسنا لقد التقطت االلة الصورة   لدي خيار سوى ان اقتدي  

 ' اوه انظر انها الصورة النهائية ..' 

ولكن االن   لحسن الحظ أنها صورة جيدة قليال لقد حاولت عدة مرات سابقا 

 استطيع أن أكون حرا 

' يمكننا استخدام بعض التطبيقات على الهاتف الحقا لكتابة ما نريد عليها . ولكنك  

ت ذلك هنا صحيح ؟..' ال تمانع ان فعل  

 " بالتأكيد أنا ال أعرف حتى مالذي تتحدثين عنه .وكيف يمكنك فعل شيئ كهذا " 

اومأت برأسها و بدأت لكتابة بعض االشياء فوق الصورة .قررت أن أتحقق مما 

 تفعله 

 " هل يبدو وجهي غريبا الى هذا الحد ؟ "

جعل عينيك أكبر قليال ..قد  ' نعم نعم ..ولكن لقد حاولت استخدام بعض التأثيرات ل

 تصرف االنتباه عن حقيقة كونك مرعبا ..لكن يبدو انني لم اقم بعمل جيد..' 

 " بلى لنكون صادقين أبدو و كأنني شبح هنا أكثر من انسان .." 

 تنهدت وقالت.' على االقل يمكنك ان تبدو اجمل عندما تتحدث بلطف عني..' 

االلة التي أمامنا اخرجت توكا بعدها بضع نسخ من الصور من  

اخرج هاتفك لحظة سنباي ..'    

 " لماذا أنت متأكدة.. ؟"

 'هيا فقط اخرج هاتفك ....ها أنت ذا ال تمزقها حسنا..' 

انها تلصق الصورة على ظهر هاتفي ..حتى أنها لم تكلف نفسها عناء طلب ذلك  

 مني حتى أو اخذ اذن .. 



تحققت من الصورة ..استطيع ان ارى نفسي ابدو مثل شيح حقا لم يكن اعتقادي  

خاطئا في النهاية ..عندما التقطت االلة الصورة كان المكان ساطعا جدا ..ربما 

..وأيضا لست بحاجة للتدقيق في يمكنها اصالح هذا ببعض التأثيرات كما قالت 

الصورة حتى بمئات المرة في  الصورة لمعرفة من االجمل و لكنها تبدو اجمل من

الحقيقة ..ولكن بالنسبة لي ال يمكنني أن أكون بهذا المظهر المخيف في الحياة 

 الحقيقة حقا..اليس كذلك ؟ 

 

' حسنا االن لقد استمتعت جدا مع هذا الموعد .ولكن االن أنا جائعة ما رأيك 

 بشراء شيئ لنأكله ؟.

نشتري شيئا ما.." قلت مع ابتسامة  " ارى ذلك لقد استمتعت أنا ايضا فلندهب ل

 خاصة بي ..

فلنضع جانبا المشكلة التي حدثت لنا مع هوؤالء الرجال..أعتقد أن هذا الموعد  

 االول سار على نحو جيد للغاية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

رتميت عليه  اعندما وصلت الى المنزل .توجهت مباشرة الى غرفة سريري و

 ..من دون حتى تكبد عناء تغيير مالبسي وبدأت في تذر أحداث هذا اليوم  

 'يوجي سنباي أنت حقا غريب يا رجل..' 

لقد فكرت في المرة االولى التي التقينا فيها ولكن اليوم الذي قضيناه معا اليوم  

عزز اعتقادي بأنه رجل فظ ومخيف ويملك قوة كبيرة ..ولكنه ايضا يشعر  

باالحراج بسرعة .وايضا رجل مراعي.من الواضح انه لم يعتد على التفاعل مع  

االخرين بناء على كيف يتحدث معي ..لكنه في الواقع رجل لطيف للغاية 

 بالتأكيد.. 

.على الرغم من أنني كنت  أشعر أن الجميع يسيئون فهمه بشكل جيد و بمن فيهم أنا

يوم أكثر من ذلك .الناس ليسوا على  اصفه على أنه رجل لطيف ال أكثرأظهر لي ال

خطأ عندما يدعون أنه مخيف وخطير. اليوم عندما حاصرنا الرجال الثالثة كان  

 حقا غر متأثر تماما .كان يتصرف ببرود كالمعتاد ' هل اعتاد على هذه االشياء ؟ 

 حسنا ل

هو لم يصل الى ذلك المستوى من العنف ولكن أعتقد أنه لم يفكر أن ذلك يجعله  

كثر اخافة..هذا ليس كل شيئ أعني اليوم بالفعل كان ممتعا لدرجة نسيت ذلك  أ

القتال لفترة من الوقت .الذهاب الى السينما و زيارة صالة االلعاب كان ممتعين  

حقا .قد ال نعرف بعضنا جيدا فم نلتقي اال منذ اسبوع مضى . لكنني اعرف كم  

من هذه السمات اشعر ان هو غريب و لطيف ولكن في نفس الوقت على الرغم 

هناك  هناك شيئا اخر يخفيه.جانب اخر من شخصيته ال يود الحد رؤيته .ولكن ما  

 زلت أعتقد أن التواجد حوله أمر ممتع. 

 الموعد االول /  بعد القصة 



لقد كنا نتواعد فقط لمدة أسبوع. لكني أريد معرفة المزيد عنه .ال أعرف حتى ما 

أنا أشعر بهذا في   .ولكن لسبب ما اريد فقط أن أعرفسأفعله اذا عرفت حقيقته

داخلي .هذا غريب أفكر فيه أكثرفأكثر كل يوم.ليس النني أحبه او اي شيئ من  

هذا القبيل .هذا في الغالب النني أشعر بالفضول تجاهه .أتوقع منه المزيد كل يوم  

وأتوقع أن يفهم نفسي الحقيقية.أنا فقط أشعر أنه قادر على فهمي هو الوحيد القادر 

أكره نفسي عند التأمل في ضعفي .. على ذلك.حقا أنا  

هززت رأسي وأخرجت محفظتي اللتقط الصورة التي قمنا بالتقاطها .وجهه 

 مروع حقا .معزز بالفالش الشديد وأنا اقف بجانبه.لطيفة حقا..

قرأت الرسالة التي دونتها على الصورة ' موعدنا االول 'وبدأت في االبتسام.لقد  

أكثر مما أود أن اعترف..  استمتعت بالتأكيد اليوم..حتى  

 قشرت الجزء الخلفي من الصورة و قمت بالصاقها على هاتفي ..

 ' يالهي يبدو مخيفا للغاية..' 

أنا ال أخطط لتمزيقها في الواقع كلما نظرت اليه أكثر كان ساحر أكثر ..بطريقته  

الخاصة... أو ربما ال لن أتوقع منه شيئا في نهاية المطاف فأنا اخت ايكي هاروما 

أنا متأكدة أن سبب موافقته هو صلته بأخي .مهما و سنباي هو صديقي المزيف 

..أنا أعلم أن ما أريده منه شيئ بعيد  كنت لطيفة أنا متأكدة أنه لن يقبل بي 

المنال.الأ‘تقد انه يعرف شيئا عن نفسي الحقيقية فقط مثل البقية .ولكن في مكان ما 

في أعماقي أتوقع منه شيئا على غرار االخرين.برغم تأكيد أن هذا سينتهي بخيبة  

قادمة التي أمل كبيرة ..في النهاية هذا هو ما أفكر به وبعالقتنا ..ولكن في المرة ال

 سنذهب في لصالة االعاب يأقوم بسحقه بكل تأكيد. 

أنا بالفعل أفكر في موعدنا التالي ..ال أستطيع أن أنكر ذلك .أنا مهتمة بكيفية سير  

 عالقتنا وكذلك مهتمة به أيضا  



 



 

 

 

انه االثنين.وبداية االسبوع الجديد بعد أول موعد لي .فصول الصباح مملة كالعادة 

 .وتنتهي بدون حصول اي شيئ يذكر.وهذا يؤدي الى استراحة الغداء مع توكا  

 ' سنباي .كان يجب أن ترى وجوه الجميع..لقد عملت الصورة بشكل جيد للغاية..' 

فترة الغداء  تشاركنا أنا وتوكا المقعد بينما كنت نقضي   

 " حسنا ..جيد على ما أظن.." 

 ال يمكنني القول ـنني اهتم كثيرا بهذا االمر الكون صادقا .. 

'ولكن ال أعرف حتى لما قمت بلصقه داخل هاتفي .النه في كل مرة أفتح الهاتف 

الت هذا بينما تلوح بالهاتف ال يسعني اال أن أخاف من وجهك المحرج الغريب ' ق

كن من رؤية الصورة  أمامي حتى أتم   

 " اذا كانت تزعجك فقط قومي بخلعها.."

تقد أنها يمكن أن تكون فعالة في الحراسة من االرواح الشريرة .مع  ' في الواقع أع 

 االخذ في االعتبار كيف تبدو مخيفا لذلك لن يقتربوا مني..' 

 " أأل يمكنك تجنب أن تكوني وقحة عندما تتحدثين أليس كذلك ؟ "

حتى انتهت استراحة فترة الغداء وعندما كنا على وشك المغادرة  بقينا هكذا 

 والعودة الى الفصول سمعت صوتا ينادي..من الواضح أنها تتحدث الي أنا وتوكا  

 ' يا رفاق هل لديكم لحظة ؟' انها ماكيري سنسي من كانت تتكلم 

 " اوه ماكيري سنسي .بالتأكيد مالذي تريدينه ؟ "

تفعل ؟ ' همست توكا في اذني  ' انتظر ماذا ..ماذا   

/ غرفة ارشاد الطالب  10الفصل   



 ' ال أعتقد أننا يجب أن نتحدث هنا تعاليا معي الى غرفة االرشادات ..' 

 اوه حسنا يبدو انه سيتعين علينا تأجيل العودة الى الفصول الى وقت الحق.. 

     *****************************************  

..تحتوي على بعض ارائك بيضاء   تقع غرفة االرشادات في  المبنى االداري

 صغيرة وطاولة قهوة تتوسطهما . 

 جلست أنا وتوكا في جانب واحد بينما جلست ماكيري سنسي في الجهة المقابلة لنا  

دان اليس كذلك ؟ ' قامت بطرح هذا  'سأنتقل مباشرة الى الموضوع .انتما تتواع  

 السؤال مع القاء نظرة حادة من عينبها.. 

يتناقض شعرها االسود المستقيم بشكل رائع مع اللون االبيض للطاولة.انها جميلة 

.وهناك العديد من المعجبين بها في المدرسة .هذا ما سمعته من ايكي  بشكل رائع 

معه الطالب علنية .على الرغم   عل اية حال .ومع ذلك فهي ليست شخصا يتحدث

من أن لديها قاعدة جماهيرية كبيرة اال أنها ال تزال واحدة من اصعب المعلمين  

 ومعظم الطالب يخافون التحدث معها 

' نعم نحن نخرج مع بعضنا.نحن بالتأكيد ال نقوم بأي شيئ خاطئ على اية حال 

السؤال ؟ .'.لذاك ال اعرف طوال الطريق الى هنا فقط لطرح هذا   

 أجابت توكا باجابة مسرعة مليئة بالثقة  

لتجيبها بهذه  انها مسكينة حقا من الواضح أنها ال تعرف ماكيري سنسي جيدا 

 الطريقة.

نظرت ماكيري سنسي الي بعد تلقي االجابة من توكا .أنا لست خائفا منها بالتأكيد 

ا اقدر هذا الجزء  .انها قاسية على االخرين ولكنني اعرف مدى صدقها معي .أن

 منها لدرجة أنني ال اقدر ان أترك نفسي الكذب عليها بشأن أي شيئ 

 " ال ..نحن ال نتواعد بالفعل .."

ر لحظة ماذا عن كوننا أفضل ثنائي في  باي عن ماذا تتحدث بالضبط ؟ انتظ' سن 

 هذا الكوكب ؟ أنت تهيفني حقا أنت تعرف أنني ال أحب هذا النوع من المزاح '



تبتسم االن ولكنني يمكنني أن أقول اذا كان باستطاعتها فانها تريد قتلي في   نهاا

 هذه اللحظة .. 

' ماذا تقصد بهذا توموكي كون ؟ 'ضغطت ماكيري سنسي على المسألة بهذا  

 السؤال..  

 "حسنا كما ترين انها جميلة للغاية ولديها كل ما يجعلها مشهورة هنا .." 

ومبهجة .حتى أنها اخت ايكي سان لذلك لن افاجأ ان كان العديد  ' اه انها جميلة 

 من االوالد يالحقونها ..' 

بقيت توكا صامتة وهي تستمع الى حديثنا .انها عادة من النوع الذي يحب أن  

يكون مركزا لالهتمام .ولكن الوضع االن مختلق انها تحاول جاهدة اال تنفجر 

 وتكشف عن مدى غضبها .. 

ساس هي ال تريد الخروج مع اي شخص ..الطالب هنا يضايقونها " حسنا في اال

و يخبرونها كم هم مجانين حولها.لذلك اتفقنا على تزييف عالقتنا .." لومأت  

 ماكيري سنسي بالموافقة بعدما شرخت لها الموقف .. 

' يا الهي سنباي ..توقف..ستجعلني حزينة اذا استمريت بالكذب هكذا..' تكلمت  

ر نفسها على صنع ابتسامة.بينما اشتعلت نيران الغضب في توكا وهي تجب

عينيها.ال بل هي سوف تبدأ بالبكاء في أي لحظة.اذا كانت تحاول أن تجعلني  

 أشعر بالسوؤ حيال هذا .فأنا أضمن لها أن هذا لن يفيد  

' انه من اللطيف أن يساعد السينباي ..يا أخت ايكي سان صحيح ؟..' قالت  

ا .' حسنا اذا كانت هذه هي الحالة قال أعتقد أن هناك سببا  ماكيري سنسي لتوك

..' البقيكم هنا لفترة اطول من هذه   

' هاي انتظر لحظة..لماذا تقومين بتصديقه ؟ أأل تعتقدين أنه قام باختالق عذر من 

 هذا القببيل أو ماشابه..' صرخت توكا مرتبكة..

الول هنا .و أعلم حقيقة أنه  ' ال ليس صحيحا..لقد عرفت توموكي كون منذ عامه ا

لن يكذب ابدا الجل ايذاء فتاة عمدا..' ردت ماكيري سنسي بينما تمنح توكا نظرة 

 جادة



يسعدني أن أعرف أنها تثق بي كثيرا أنها مباشرة وصريحة لدرجة كبيرة وقد  

 تركت توكا من دون كالم.

 'سنسي ..رجاءا من االفضل أن ال نخبري أحدا عن هذا ..' 

ع أنا أحترم مشاعرك..وال أريد لجهود توموكي كن أن تذهب هباءا ' ' بالطب  

ردت بابتسامة لطيفة استمرت لفترة وجيزة.كما لو أنها غير قادرة على قبول تذمر  

 توكا بشكل كامل .. 

رض اننا انتهينا من هذا االمر هنا صحيح ؟ ' ' حسنا..اذا أفت  

 ' نعم ..نعم ' أجابت توكا باستهتار

وبدأنا السير بصمت حتى وصلنا الى الفناء وفي تلك اللحظة  تركنا الغرفة

 انفجرت في وجهي بدأت بالصراخ

 ' ال أصدق ذلك..لماذا أخبرتها بالحقيقة بحق الجحيم ؟'

 " اخبرتها النني كنت أعلم أنها قلقة عليك.." 

 ' هاه..مالذي تقصده بقلقة علي ؟ ' سألت بعبوس  

' من الواضح أن المعلمين سيضعون    حقيقة أنك تخرجين مع 'مجرم المدرسة

عليك عالمة حمراء .سيدأون في التفكير على أنك مشكلة ايضا .أفترض أن  

 ماكيري سنسي سمعت عن عالقتنا في وقت ما وأرادت مساعدتنا أن أمكن ذلك  

 '  مالذي تعنيه .مازلت ال أفهم هذا ' 

تخرجين معي وضعو عليك  " اراهن أنه في اللحظة التي سمع فيها المعلمون أنك 

عالمة أنك شخص اخر من مشكلة ..عندما كنت في الحقيقة منارة للمشاكل هنا  

اتذكر أن ماكيري سنسي وايكي فعال كل ما بوسعهما لمساعدتي .هي ققرت 

تجاهل الشائعات التي كانت تنتشر حولي وساعدتني بالفعل.انها ال تهتم بالمظاهر  

حقيقة االشخاص من الداخل .وتفعل كل ما بوسعها  الخارجية.هي في الحقيقة تهتم ب

 لمساعدة الطالب .انها معلمة جيد وشخص أثق به جدا .. 



اجابت توكا بتنهد' حسنا ال يمكنني تغيير الماضي .ال يوجد شيئ يمكني القيام به  

االن..ولكن هذه المرة فقط..ارجوك ال تخبرني أنك قمت باخبار أحد أخر بالحقيقة 

 ؟ .."

افعل ..'  ' ال لم  

' أنت متأكد لم تخبر حتى أخي المقرف صحيح ؟ انت تعلم اذا أخبرته فسوف 

 ينتهي أمرنا..هل تسمعني ؟ ' 

االن تبدو يائسة حقا .لنكن صادقين اذا طلب مني ايكي قول الحقيقة فسوف أخبره 

..حتى لو أفعل ذلك االن فهذا بسبب  .ال استطيع ان اجبر نفسي على الكذب عليه 

أن أجعله واخته يتوافقان .ال أحب الكذب بشكل عام ولكن يجب أن أفعل هذه  

 المرة 

  

" نعم لن أخبر احد حسنا  "    

حسنا من الجيد أن أعرف..' ولكن ال يزال وجهها منتفخا قليال من الغضب  تقول '    

نت تعلم أنني لم أكن أنوي  أ' ليس هناك حاجة ألن تكون متوترا جدا بشأن هذا 

أعني   ؟ .أنت لن تدع هذه الفرصة تضيع سدى اليس كذلك   التراجع على اية حال

 أن تحاول تهدئة فتاة أحالمك وهي غاضبة ..' 

ني سأدفع أي ثمن فقط العرف من أين تحصلين على كل هذه الثقة  أقسم أن   

 

 

 

 



 



 

 

 

  

 

 

 

توجهت الى توكا بعد يوم اخر هادئ من الدروس وبينما كنا نسير في الممر 

 سألتني شيئا لم أكن أتوقعه على االطالق .. 

'  ؟ ' سنباي ..ما رأيك بالذهاب الى المكتبة اليوم   

 " يبدو هذا جيدا ..يمكنك أن تذهبي وأنا سأنتظرك هنا ." 

 ' اه بالتأكيد..ايه انتظر لحظة..عليك أن تأتي أنت أيضا' 

" ؟ '" لماذا مالذي تريدين مني أن أفعله هناك   

.' ؟ 'هناك الكثير ممن يذهبون الى هناك بعد انتهاء الدروس..سنباي اليس كذلك   

 " أعتقد ذلك .." 

' مما يعني أن هناك جمهورا كامال الظهار مدى حبك لي ' تقول هذا بينما تمسك  

 قبضتها 

" ؟ " هل أنت متأكدة أن هذا لن ينتهي بمضايقتنا لالخرين هناك   

/ الرحلة الى المكتبة  11الفصل    



 تقلق بشأن هذا .كل ما يهم هو أن يرونا معا في  ' ال تقلق هذا لن يحدث سنباي ال

 المكتبة بعد انتهاء الدراسة .هذا كل شيئ ' 

 " ااهه..حسنا لنذهب الى هناك.." 

ليس االمر وكأنني أهتم كثيرا بالمكان الذي سأذهب اليه بعد المدرسة أو لدي شيئا  

 فضل للقيام به في المنزل  على كل حال. لذلك ال بأس في مرافقتها

         **********************************  

..اللعنة هناك تقول وهي واقفة أمام الباب ' هذه أول مرة أزور فيها المكتبة هنا  

 الكثير من الناس لنكن هادئين بقدر المستطاع ..' 

أستطيع أن أقول أن هناك الكثير من الطالب هنا على اساس عدد االحذية  

وا أنهم لم يمزحوا عندما قالوا ان الكثير يستخدمون  الموجودة خارج المكتبة .يبد

 هذا المكان  

ألة جدا.."" انها ممت  

 'نعم .نعم أنا أعلم..'  

دخلنا اخير بعد أن طمأنتني توكا بأنها ستتصرف . معظم الطالب يجلسون في  

صفوف مرتبة وهم اما يقرأون كتابا أو يدرسون .هناك صرير صغير عندما نفتح  

س قويا بما فيه الكفاية ليالحظنا من في الداخل .قمنا بمسح المنطقة الباب .لكنه لي

على أمل ايجاد مكان شاغر لنجلس فيه . اوه هناك طاولة هناك توكا فلنذهب الى  

 هناك .. 

اخرجت الكرسي من مكانه الجلس .حتى أالحظ أنه توجد حقيبة عليه .يبدو أنه  

 ليس متاحا كما توقعت 

أعني هل   ؟ ربما يجب أن أقوم بنقلها الى مكان اخر حتى أتمكن من الجلوس  

سيكون من الوقح ان ابعدها دون أخذ اذنه أو   ؟ سأقوم بسرقة مكان شخص اخر 

سوف أسأله قبل أن أقوم بفعل شيئ   ؟ هناك ربما الحقيبة تخص الطالب الواقف   

"؟  " مهال هل يمكنني الجلوس هناك..  



' اوه نعم اسف ساقوم ألخذ حقيبتي...انتظر لحظة  الست توموكي كون مالذي  

؟تفعله في هذا المكان بحق الجحيم   

 في اللحظة التي صرخ فيها تحول نظرات جميع من في المكتبة لتركز علي 

'  ؟ لماذا توموكي كون هنا  ؟ ' ماذا   

 ' ال بد أنك تمزح معي لقد انتهى وقت الدراسة ..' 

 ' ياللخيبة وفقط عندما كان الكتاب جيدا...ال استطيع التركيز اذا كان هنا ..' 

قائق تقريبا كل شخص بالمكتبة شعر  بدأ الشكاوي مثل الفيضانات وفي غضون د

من فكرة وجودي هنا .  بالرعب  

 لم يبقى أحد أنا وتوكا فقط و الرجل الذي استشرته بخصوص الحقيبة.. 

' اها تذكرت شيئا مهما يجب علي القيام به .تفضل مقعدي انه ملكك االن ' وخرج 

 مسرعا 

ال يبدو هذا مديحا .من  ' رائع سنباي ..لقد حجزت لنا المكتبة بأكملها اليوم ..'  

الواضح أنها تسخرمني .وايضا انظر هناك .من المفترض أن يكون هناك شخص  

يعمل للمساعدة في التحقق من الكتب وما الى ذلك..لكنني ال ارى اي منهم.اللعنة  

؟ حتى االشخاص الذين من المفترض أنهم يعملون قد هربوا   

ي نأتي فيها الى المكتية .ال اريد  " دعينا نجعل هذه المرة االولى واالخيرة الت

 ازعاج شخص جاء هنا للدراسة بجدية .." 

 ' أنت رجل لطيف سنباي..' 

"؟ ماذا تعني  ؟ " هاه   

' انه فقط..ال أعتقد انك قمت بأي شيئ خاطئ ..انهم من اختارو الهرب أال تعتقد  

بقاء ..' أنه يجب أن تتجاهلهم .اذا كانو يرغبون بالدراسة حقا .فانهم سيقومون بال  

" ؟ انها غاضبة بالفعل " هل تحاولين مواساتي أو شيئ من هذا القبيل   

 ' ال أنا غاضبة بسببهم..و بسببك أيضا ' 



" افهم ما تعنينه االن .ليس االمر  و كأنني سأحاول اقناعهم بطريقة أو بأخرى  

اموا  بانني لست مجرما .عندما يكون هذا ما يعتقدونه جميعا .ال يمكنني لومهم ان ق

 بالهروب .."

 'هاه ..أنا أرى ' 

'  ؟ "اللعنة لماذا تتصرف هكذا وايضا هذا الصمت محرج مالذي يفترض بنا فعله   

' حسنا اذا بما أننا هنا بالفعل والغرفة ملكنا .ّأعتقد أنه علينا االستفادة من ذلك  

و أن  ..' يبد.دعنا ننهي الواجبات المنزلية أثناء وجودنا هنا.وأيضا ندردش قليال 

البهجة قد عادت الى نفسها المعتادة..أحسنت يا توكا لقد استشعري بالفعل االحراج 

المعلق في الهواء وفعلت شيئا حيال ذلك..أنا ال أمانع في الذهاب معها في هذا  

 االقتراح في الواقع .. 

 " حسنا بما أنني هنا .يمكنني مساعدتك في حل واجبك المنزلي .."

.أشك أنك يمكن أن تعلمني شيئ سنباي ..' ' كال كل شيئ جيد    

 " أنا أكبر منك بسنة .يمكنني بالتأكيد مساعدتك على حل واجباتك المدرسية "

' ال حاجة حقا ..هذا الن التي أمامك....قد حصلت على اعلى الدرجات في 

 امتحان القبول ..' قالت بابتسامة متعجرفة 

 "اللعنة هذا مثير لالعجاب .."

لتي قلت فيها ذلك لنقلبت واختفت ابتسامتها وعلى العكس بدا مكتئبة  في اللحظة ا

 تماما بدال من ذلك . 

 ' حسنا بالنظر لمن هو أخي فمن المفترض أن أحقق شيئا أفضل من هذا ' 

"  ؟ وما عالقة اخيك ايكي بذلك  ؟ " ماذا   

' لقد فزجئت بردي   ؟ 'هاه   

دراستك"" اوه لقد فهمت االن هل تعنين النه يساعدك في   



سيكون هذا منطقيا أعني أذا كان بامكانه تدريسي يوميا .ربما سأقوم بعمل جيد  

 .ربما حتى أحصل على المركز الثاني في تصنيفات صفنا 

 ' ال أخي لم يقم بتدريسي أبدا ' 

أنا ال أفهمها ..ربما تكون فخورة بعالمات االمتحان ولكن الناس ال يدركون أنه  

يجب أن تكون فخورة بجهودها.ال   ؟ اذا يكون هذا هو الحال نتيجة عملها الشاق .لم

 أفهم لماذا تتصرف بهذه الطريقة .

 

'  ؟ ' أنا ال أفهم حقا لماذا كل شيئ يتعلق بكوني أخت ايكي الصغرى    

أنت لم   ؟ " أعني ربما ال ..ولكن درجاتك هي نتيجة عملك الشاق أليس كذلك 

 تعتمد على مساعدة اخيك " بقيت توكا صامتة بعد ردي  

" ؟ " توكا ما  الخطب   

 ' ال ال شيئ ' همست بصوت ضعيف  

عم الصمت على المكان.عادة كانت ستخرج بأي موضوع في غمضة عين لكسر  

. أعتقد أنني سأحاول فعل شيئ ما بنفسي ولكن  هذا .ولكنها فقط ظلت صامتة

بالنظر الى أنني كارثة عندما يتعق االمر بالعالقات ..ال ينبعث أي شيئ الى ذهني  

 ..سحقا .. 

' يا الهي ..أنا فقط أشعر أنه يجب أن أعود الى البيت ' صرخت بينما تضع دفتر  

 مالحظاتها داخل الحقيبة وتقف .. 

"" اه بالتأكيد فلنذهب ...  

     ****************************************  

 

نحن لم نتكلم منذ مغادرتنا المكتبة . فقط نسير في الطريق من دون قول شيئ  

.توكا منغمسة في مستنقع أفكارها .ربما أخطات في وقت سابق وقلت شيئا  

أزعجها.أود أن أعتذر لكنني ال أعرف حتى مالذي جعلها تغضب في المركز 



ئدة اال أن انتهى االمر  حاولت الخروج بأي شيئ للتكلم عنه ولكن ال فااالول .

 بوصولنا الى المحطة .

 ' حسنا وداعا ..سنباي ..' 

ودعتني بطريقتها المعتادة .همساتها كانت منخفضة جدا حتى انني بالكاد أستطيع  

 أن أعدها لرؤيتي مرة أخرى غدا . 

رة اكبر في مثل هذه الحاالت النني  أتمنى لو كان لدي خب ؟ لذا ربما ليست غاضبة 

ضائع جدا االن .في الواقع لقد ابتسمت لي عندما قالت ' وداعا ' ولكن هذا ما 

   يربكني أكثر
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انه اليوم التالي .بدأت استراحة الغداء للتو .وأنا جالس في الصف فجأة جاءت 

تصرخ من الباب توكا   

'  ؟ ' يوجي سنباي ..دعنا نتناول الغداء   

هاه..يبدو انها عادت الى طبيعتها وأنا الذي اعتقدت باالمس انني قمت باغضابها 

 .ربما كنت مخطئا بشأن ذلك  

   ' دعنا نذهب الى نفس المكان المعتاد ..حسنا ؟ '

 اتجهت نحو الباب .وبينما كنا على وشك المغادرة.شخص ما نادى من خلفنا 

؟' مهال هل يمكنني التحدث معكم للحظة   

ت توكا من حولي وقبل أن اقول اي شيئ قفزت جاهزة للدفاع مثل المعتاد.. انتقل  

 ' ال ألم أخبرك أن ال تتحدث معي بينما نحن في المدرسة' 

اذا حكمنا من خالل نبرتها وطريقة تحديقها.انها بالتأكيد تحاول اخباره انه 

قل  يضايقها.ولكنه قطع كل هذا لسؤالنا .لذا يجب أن أسمع ما يريده على اال  

؟/ شخصية رئيسية أخرى أو خصم  12الفصل    



"  ؟ " تفضل ايكي ماذا تريد   

هناك شيئ يجب أن نتحدث   ؟ ' هل تمانعون في االنضمام اليكم لتناول الغداء 

" طلب بلطف بطريقته المعتادة   ؟ بشأنه   

أعتقد أننا سنذهب فحسب '  ؟ الذي تريده ؟ ' هاه   

امل ان يكون هذا جزء من خطتها حيث تجعله يشعر بالغيرة .ولكنها ايضا 

  ؟ تتصرف بعدوانية شديدة تجاهه الم تبالغ في هذا قليال 

 ' أرجوك انتظري لحظة لقد قلت ' نحن..'  

" سألت ؟  من هو الشخص االخر .. ؟ " نحن   

 ' ان..انه ..يتحدث عني ..' 

انها صديقة طفولة ايكي هاساكي كانا التي ظهرت من خلفه كان شعرها قصيرا  

؟.كستناء .يرفرف حول وجهها لحظة ظهورها من خلفه   

' تبدو توكا االن منزعجة حقا من وجودهما    ؟ ' لماذا تريدين أن تأتي انتي أيضا   

.' أجابت هاساكي بسرعة ' أنا فقط اريد أن أتاكم من كيفية سير عالقتكما .  

' تجيب  ؟ ' هاه..عالقتنا ليست من شأنك لماذا تشعرين أنك بحاجة للتحقق منها 

 توكا باستهجان ..اللعنة انها ال تسحب اي كلمات 

..ع..عليك  ؟ ' ولكن في الواقع هو شيئ ..أنا...أنا قلقة ..تعرفين 

 و..توم..توموكي..كون ؟ايضا '  

مر ومع ذلك الفتاة المعنية باأل ربما تريد أن تتأكد أنني ال اقوم بشئ غريب لتوكا

 ال تقدر قلق هاساكي على االطالق .بل ال تزال تبدو غاضبة بشكل واضح  

 'هاه ال أفهم لماذا أنت قلق بشأننا .في الواقعة أنت مزعجة نوعا ما ..' 

اصدرت هاساكي أنينا غريبا بينما عضت لسانها و تراجعت للوراء .اعتقدت ان   

ايكي سيحاول مساعدتها لكنه يراقب بصمت.هذا يجعلني أشعر بسوء يعني لنكن  



صادقين هاساكي تكافح و ايكي ال يتدخل للمساعدة.أعتقد أنني ساحاول تهدئة  

 الوضع قليال  

 " هيا ال يمكن أن يكون قدومهم بهذا السوء .أنا ال امانع ذلك " 

 بدت هاساكي متفاجئة من اجابتي ' هل انت بخير حقا مع هذا ؟   ' 

 " اه نعم ال بأس .." 

 ' شكرا يا رجل ..' اخيرا اجاب ايكي بابتسامة لطيفة 

' سنباي ..أنت لست الوحيد الذي يقرر هنا لماذا بحق الجحيم تسمح لهم بالقدوم  

' ؟ معنا   

ى تحاول اخفاء مشاعرها حسنا كان يجب أن أتوقع أنها ستغضب .انها ليست حت

 بعد االن .ولكن ايكي ببساطة تجاهل معارضتها .. 

' اوه سنباي هاه حسنا سأوافق على ما تريده ولكن فقط  لهذا اليوم سيكون  

 استثناءا..' 

 " شكرا توكا ..حسنا يبدو أننا سنقضي وقتا ممتعا في الغداء .." 

           ********************************  

.بالطبع فمن  ركز االهتمام اليوم كالعادة.ولكن نحن مميزين أكثر من المعتاد نحن م

الواضح أن السبب هو بطل الرواية الموجود هنا.وتتبعه شقيقته توكا التي كانت 

دائما مركزا لالهتمام بسببه .ثم لدينا صديقة الطفولة هاساكي كانا .واحدة من اجل  

خيرا و ليس اخرا لدينا سفاح المدرسة فتيات المدرسة وقائدة نادي التنس . وأ  

 

في   ؟ ' لقد مر وقت طويل منذ اخر مرة تناولنا فيها الطعام ..هاه توكا اتذكرين 

 االبتدائية كنا دائما معا..' 

 '  اه االن بعد أن فكرت في االمر..لقد مر وقت طويل حقا ..' اجابت توكا  

 ' اها.ههه...نعم ..كنت دائما ابحث عنك ولكن..' 



كلفي نفسك عناء البحث حقا..'تذا لم  ا' ان البحث عني صعب   

؟ اللعنة من الواضح جدا ان توكا ال تحبها .هل هذا بسبب انها قريبة من ايكي   

هاساكي بدت وكانها تفرض على نفسها االبتسام .ونحن محاطون بصوت محرج 

  .تبدو مضطربة بشكل متزايد ثم في النهاية تتحول الى ايكي لتطلب منه المساعدة

لكنه سرعان ما يعود الى   .ولكنه يستدير كأنما يتجاهلها .يبدو حزينا للحظة

 ابتسامته المعهودة . 

يا رجل أتمنى حقا ان اساعدهم على التعايش بشكل افضل بطريقة أو بأخرى.انها 

 مسألة معقدة .

  بعد كل هذا تستعيد هاساكي شجاعتها في الكالو و تصرخ..' امم.توموكي كون.. 

'   ؟   

.اني   ني نظرت لهامالذي تفعله يصبح وجهها احمر مرة اخرى بمجرد مالحظة ان

ني مخيف ولكنني سأحاول بكل جهدي أن أبدو وديا  اشعر باالسف الجلها.ربما ترا

 قدر االمكان 

' ؟ ' هل انتما االثنان تتواعدان حقا   

سؤال مثير لالهتمام .هذه مالحظة حادة .انها الحقيقة بالفعل أننا ال نخرج مع هاه .

هاساكي تراقبنا عن قرب بما يكفي لتعرف انني وتوكا ال  بعضنا .ربما كانت 

 نتواعد حقا 

أنا وسنباي اكثر من نحب بعضنا في هذا العالم  '  ؟  ' هاه..هل أنت عمياء أم ماذا .

لقيام بمشهد تمثيلي اخر .بينما هاساكي تبدو متصلبة  يا رجل توكا مستعدة تماما ل

 .من الواضحة أنها ال تصدق توكا .ال أستطيع لومها لكونها منزعجة ..

'   ؟ ' اذا كان هذا هو الحال ..اذا لن يكون لديكم مشكلة في تقبيل بعضكم صحيح 

قالت هاساكي بغضب وهي تصرخ في وجهنا .انها ال تنسحب وتحاول البحث عن 

االن   قتال  



ال اعتقد أنه يمكنك اجبار الناس على  ؟ ' هاه ..ولماذا سنفعل النك قلت ذلك فقط 

فعل ذلك حتى لو كانوا يخرجون بالفعل ..وايضا ال تنسي اننا في المدرسة ايضا  

'  ؟ مالذي اصابك   

' الم تقولي أنك أكثر من تحبان بعضكما..اعتقد أنه ال يجب أن تواجها مشكلة في 

قط ان كانت عالقتكم غير حقيقية ربما ..' يبدو أن توكا بدأت  ف ؟ هذا صحيح 

 تخسر هذه المعركة

 ' فقط اهدئي كانا ..' 

 ' انت ابتعد عني هاروما ..' 

انها تشعر بالغضب لدرجة انها ال اهتم حتى بالمشهد الكبير الذي قامت بصنعه 

بالقلق فعال  .اذا استمر هذا الوضع فلن تهدأ قبل أت تجعلني أقبل توكا .أنا اشعر

  نحن لسنا في عالقة حقيقية لذا ال يمكنني فعل ذلك ماذا يمكنني ان افعل .

...حسنا لقد توصلت للتو الى عذر افضل من اي وقت مضى  ؟   

.."   " عذرا هاساكي ولكن ال يمكنني تقبيل توكا  

' قالت هاساكي بغضب .وايضا نظر الينا ايكي   ؟ ' مالذي تعنيه بحق الجحيم 

بنظرات شك .أحس انها ابتهجب بردي ولكن سعادتها تستمر لبضعة ثواني فقط 

 .قبل أن تميل برأسها في حيرة 

'  ؟ ' كنت.أعرف...انتظر ماذا تقصد بذلك   

" بغض النظر عن ما تقولينه .ال يمكنك اجباري على تقبيل توكا .انه ليس شيئا  

ؤخذ على محمل الجد.."يجب أن ي  

'  ؟ ' هاه   

' أجابت توكا هاساكي في اسجام تام وكالهما بدا مرتبكا  ؟ 'انتظر ماذا   

" أنا اقول انني اخرج معها حقا .هذه ليست لعبة .أكثر ما فعلناه حتى االن هو عقد  

اليدين . نخن لم نقم بتقبيل بعضنا حتى االن . اريد أن أعتز بهذه العالقة .لذا أريد  

خذ وقتي والقيام باالشياء بشكل صحيح .."أ  



فوجئ الجميع باجابتي .قد يكون مجرد عذر اختلقته .ولكنه يبدو شيئا صحيحا 

لقوله اذا كانت عالقتنا حقيقية .لسوء الحظ أنا أكذب تماما هنا .بقدر ما أود أن  

أكون صادقا معهم.ولكن ال بد لي من اختالق شيئا ما بما أننا وصلنا الى هذه  

لمرحلة ..ا  

. أشعر  أن هاساكي مشوشة جدا .ثم في االخير تصبح شاحبة تماما  من الواضح

 بشعور رهيب حيال هذا االن .أعني لقد بدأت بالبكاء حتى .. 

 ' فقط أستسلم..ال توجد طريقة ..هاروما أنت غبي ..' 

 صرخت في وجه هاروما واندفعت تجري محطمة 

لواضح أنه في حيرة من أمره وهو يراقبها ' قال هاروما من ا ؟ ' اذا لماذا أنا 

   تذهب



 



ءلت توكا بينما كانت تنظر الي  ' تسا ؟ ' امم ...أال تشعر بالحرج قليال مما قالته   

اه لقد كان ذلك محرجا في الواقع .."  ؟  " هاه ماذا..  

أراهن أنه عندم أعود الى المنزل   ؟ هل أنا أحمق  ؟ ما مشكلتي بحق الجحيم   

 الليلة سينتهي االمر بالبقاء مستيقظا حتى الصباح من شدة االحراح..

 توكا ايضا تبدو متفاجئة 

 ' انظر الى وجهك سنباي تبدو مثل الغبي .' 

انها تتظاهر بأن هذا لم يؤثر بها أبدا.وكن يمكنني أن أرى أن خديها محمران .لذا 

بالتأكيد   فهي تشعر بالحرج ايضا  

         ********************************  

 ' حسنا اذا دعونا ننسى كانا لبعض الوقت ' يقول ايكي  

 " اه  حسنا.." 

أنا في الحقيقة قلق عليها..ولكن اذا اصر على ذلك...أما توكا فقد قامت بتجاهله 

 تماما وهي تصرخ مطالبة بشطائرها 

..'  ؟ ذا كان ال بأس بذلك ' حسنا سأطرح نصيبي من االسئلة ا   

 " اه بالتأكيد يمكنك فعل ذلك ..ان كان لديك شيئ تود طلبه.." 

 ؟ ' كنت أتساءل اذا كان بامكانك مساعدتي في تنظيم لقاء دراسة في االيام القادمة 

' 

' سألت توكا   ؟ ' هاه عن ماذا تتحدث بحق الجحيم   

' انه لقاء دراسة ينظمه مجلس الطلبة .يحدث ذلك كل عام في االسبوع الذهبي  

.حيث يقوم بتشجيع الطالب  على  .انه موجه بشكل رئيسي نحو السنوات االولى 

 الذهاب و القيام بمساعدة الطالب الجدد بدراساتهم وتكوين صداقات معهم  

 ' اللعنة تبدو مملة للغاية ..' 



تماما واستمر بالحديث ' ايضا الطالب االكبر سنا يأتون  تجاهل ايكي اخته 

بامتحاناتهم القديمة ومشاركتها مع الطالب الجدد .وبعد ذلك سنقوم بحفلة موسيقية  

.وسيقوم نادي الطبخ بتحضير الطعام..يمكن اعتبار هذا أكثر من حفلة ترجيبية 

 لطالب السنة االولى ..' 

ا ما .ولكن على االقل لقد كان واضحا حسنا لقد كان هذا التفسير طويال نوع

 ومفهوما 

 " حسنا سأساعدك .." 

' حقا اسف لطلب مساعدتك دائما .أنت منقذ حياتي يا رجل ..فقط تأكد من تفريغ  

جدولك الزمني بعد المدرسة لالسبوع ما قبل االسبوع الذهبي لكي نقوم بكل  

'  ؟ التحضيرات ..حسنا   

 

واضح أنه ليس متفرغا لمساعدتك .سيقضي معي  اليس من ال ؟ ' ماذا مالذي تقوله 

 أنا الوقت بعد انتهاء الدراسة .لذلك لن يجد وقتا لمساعدتك ..' 

 يبدو أنها ال تعجبها حقيقة أنني سأقوم بمساعدته  

 " اسف توكا .ولكنني سأساعده هذه المرة "

' ؟ هل تفضل مساعدة أخي على أن تقضي الوقت مع حبيبتك  ؟ ' ماذا   

كن  لم ي ستطيع جعلها تهدأ ونحن أيضا لسنا في عالقة حقيقية حتى  .لواتمنى لو ا

يجب أن أضبط نفسي وأغلق فمي .اعلم انها غاضبة مني ولكن.. . ايكي هنا   

" منذ بداية السنة الدراسية امظيت معظم فترات بعد الظهيرة والوقت خارج 

" ؟ وقت المدرسة معك .أال تعتقدين أنه يجب أن أكون مع اصدقائي لبعض ال  

 

' نعم نعم انا أعرف ذلك ..ولكن تذكر .انا جميلة ولطيفة .وأملك  شعبية فائقة في 

المدرسة ..تذكر كيف سيحاول االخرون تجربة حظهم معي عندما ال تكون في  

' ؟ الجوار   



يالهي ما هذا الغرور والثقة بالنفس التي تملكانهما .عند هذه النقطة بدأت أعتقد  

المها الخاص .."أنها فقط تعيش في ع  

 "من المؤكد أنه لديك ثقة كبيرة بنفسك حتى تقولين هذا " 

 ' أن أعني .أن هذه هي الحقيقة '

 

 ' عذرا توكا ولكنني سأقترض يوجي لبعض الوقت ' 

' ؟ ' هي مالذي تعتذر عنه ايه االحمق..سنباي هل ستساعده حقا   

نزل معا لفترة من الوقت " اه نعم .انا اسف يبدو اننا لن نتمكن من السير الى الم

".. 

انها تحدق في كلينا وهي غاضبة وعلى وشك االنفجار ثم أخذت نفسا عميقا و  

 صرخت فجأة 

أيضا   ة' ااااههه. حسنا ..حسنا ..سيكون هذا عبئا كبيرا ولكنني سأقوم بالمساعد

' ؟ حسنا   

"  ؟ " انتظري  ماذا   

'  ؟ 'هاه   

انه حدث للسنوات االولى لذلك ال حاجة لمساعدتك حقا " ؟ " هل أنت واثقة   

شقيقها  ' ال بأس سنباي سأكون بخير اذا كنت معك..' قالت توكا بينما تعطي 

 وهجا مخيفا 

 ' أنا لست ضد مساعدتك ان كنت ترغبين في ذلك افعلي ما يحلوا لك  ' 

" ؟ سألتها مرة اخرى " هل أنت تأكدة من ذلك    

اثباتها من خالل كونها تتمسك بعنادها الى هذه الدرجة ..هل  ال أعرف ما تحاول 

  ؟ تخطط لشيئ ما 



' سيكون من الغريب أن ال اساعدك سنباي وأنت تقوم بكل هذا العمل من اجل 

' ؟ السنوات االولى .اال تعتقد هذا  

ال يزال لدينا لدينا   ؟ "انت لست بحاجة الن تكوني معي طوال الوقت أنت تعرفين 

داء كما تعلمين"استراحة الغ  

تصرف فيه كثنائي لبضع ساعات فقط "ن " اعني سيكون اسبوع واحد فقط لن   

' اوه سنباي هل من الصعب عليك أن تكون لطيفا معي ..أعني سأشعر بالحزن ان 

' ؟ واصلت اخباري أنك ال تحتاج مساعدتي في أي شيء أنت تعرف   

تبتسم .ال تزال هناك هالة االن هي تتظاهر باللطف .هذا ال يساعد حتى لو كانت 

 قاتلة مخيفة تنبعث منها.هذا مخيف  

 ' حسنا أنا محظوظ المتالكك..دعونا نبذل ما بوسعنا '  

تجاهلت توكا قوله ' وكأنني أهتم بما تفكر به .أنا ال اقوم بمساعدتك أنت ايها  

 الغبي ..ال تنس ذلك ' 

نديري من جهة .ومن جهة اخرى لها كلما اقتنعت انها نوع ما تسو كلما استمعت

تعابير وجهها ونبرتها تدل على ردود فعل عاهرة بدال من ذلك .اال تستطيع  

 التحدث معه بلطف على االقل  

 ' على كل حال سابذل كل ما بجهدي لمساعدتك .فلتبذل وسعك ايضا سنباي ..' 

لها للمساعدة .انها تحاول ان تظهر مدى  عندما نظرت اليها فهمت فجأة سبب قبو

قربنا عالنية .هذا ليس سيئا .كما يمكن ان يجعل هذا ايكي غيورا .هذه ملعوبة  

 بشكل جيد سنضرب عصفورين بحجر واحد 

 " اه امل ان يساعد هذا حقا .."

 ال يبدو ان توكا تفهم ما اقصده بقول هذا  

             *****************************  

 



بعد ذلك باسبوع     

 توجه الى ايكي مباشرة بعد انتهاء الدروس  

 ' اليوم هو اليوم الذي ستبدأ فيه بمساعدتي يوجي.أتمنى ان تقدم االفضل  ' 

نعم اليوم هو  اليوم االول الذي سنبدأ فيه بمساعدة مجلس الطالب وبينما كنا نعبر  

وتنظر بعيدا بسرعة   الفصل للمغادرة التقت اعيننا أنا وهاساكي .فتحمر خجال

.انها تتصرف هكذا منذ اخر مرة تحدثنا فيها االسبوع الماضي .اراهن انها  

 تكرهني االن اكثر من اي وقت مضى  

 

' مهال توموكي كون هل لديك لحظة..' سالت هاساكي بتردد بينما كنا نتجه نحو  

؟ .هاه لم أكن اتوقع أن تتحدث معي مرة اخرى .مالذي تريده الباب   

" ؟ ذا " ما  

اجابتي جعلتها تتراجع الى الوراء قليال .وفي النهاية تستقر نظراتها على ايكي  

 الذي بجانبي  

.'  ؟ ' نحن نغلق الطريق على االخرين فلنذهب لنتكلم بالخارج حسنا   

 

'؟ ' هناك شيئ تريدين قوله ليوجي كون .اليس كذلك كانا  

باخباري من دون ترددتقوم  و  اومأت بأسها كما لو أنها تعد نفسها  

 " توموكي كون . أنا اسفة على ذلك اليوم ' 

وتوكا مرة أخرى .ولكن أنا   لقد كنت مستعدا الزعاجي بشأن عالقتي أنا

  ؟ ..لماذا تعتذر مندهش...

"  ؟ " لما االعتذار   

" حسنا بشأن أنني حاولت اجبارك على تقبيل توكا تشان في ذلك اليوم ..أعرف 

الموقف في ذلك اليوم .ولم اهتم بحقيقة  ني لم افكر حقا في رد عذر ..النأنه مج 



كوننا في المدرسة ...وايضا ..أعرف كم هذا يبدو محرجا ..لن يحدث هذا مرة  

 اخرة أنا اسفة .."

 ' صحيح ' قال ايكي بنبرة لطيفة 

 يبدو وجه هاساكي مليئ بالحزن والندم " 

قط تأكدي من االعتذار لنوكا  حسنا فهمت االن.ال تقلقي كثيرا فلتنسي االمر .ف

 وسيكون كل شيئ على ما يرام"

 جعلت كلماتي هاساكي تبتسم قليال  

'لقد اعتذرت الى توكا تشان هذا الصباح وقد طلبت مني أن اعتذر منك و سيكون  

' كل شيئ على ما يرام .انتما لديكم نفس طريقة التفكير   

 " هاه فهمت.."

ول شيئا مشابها .رغم ذلك بما انه قادم منها  أعتقد انه يمكنني تخيل توكا وهي تق

 أنا متاكد انه سيكون اكثر لطفا مما قلته انا االن  

اذا وضعت نفسي في مكان هاساكي .أستطيع أن أفهم لما لديها كل هذه المشاعر  

المعقدة حول عالقتنا .اراهن ايضا انه كان من الغريب الحصول على نفس 

 االجابة من كل منا اليوم  

تم توضيحها االن "أن األمور ا انا في الحقيقة مرتاحة .بما " حسن  

 هزت هاساكي رأسها قليال عند سماع ردي ثم قالت  

' اعتقد أن ما فعلته خطا .لكن هذا ال يغير شعوري .ما زلت غير راضية على 

 عالقتك مع توكا تشان ' 

أني جوابها الجريئ حقا " لقد فاج  ؟ " انتظري ماذا   

اليك الحقا لذا امل ان نتمكن من مواصلة حديثنا ' انها تتكلم بجدية   ' سأتحدث 

وبدال من تجنب النظر الي كما من قبل .انها تحدق في وجهي مباشرة  وبقوة  

 كبيرة .هذا نجاح باهر .يمكنك ان تعرف حقا ما جدية اهتمامها بتوكا .



 " بالتأكيد سأكون هنا للتحدث معك في اي وقت تريدين.." 

..على اي حال اسف اليقافكم يا رفاق ..اراكم بالجوار 'وغادرت الصف  ' حسنا

 ولكنها استدرات لمواجهتنا مرة اخرى كما لو انها نسيت قول شيئ ما 

اسف النه ال   ؟ " اه توموكي كون ..أنت ستساعد في مجلس الطالب صحيح 

 يمكنني المساعدة بسبب نادي التنس ولكن حظا موفقا في ذلك ..' 

هذا سريعا لدرجة انني لم اجد اجابة لهذا اكنها ال تزال تبتسم بينما تغادر  لقد كان 

. 

كان هذا غريبا .في محادثة واحدة تمكنت من االعتذار .ثم اعلنت رفضها لعالقتي 

 .و اخيرا تشجعني ..عقلي ال يساعدني ابدا في معرفة ما تفكر به .. 

حينها ربت ايكي على كتفي و قال ' هيا ال تتعرق مما حدث للتو يا رجل ..انها  

أن االمور  ال تكرهك أو أي شيئ ..فقط انها قالت ما تفكر فيه ...حسنا أنا متأكد 

 على حالها ستكون على ما يرام فلنذهب االن ..' 

 

لفعل لم تكن  بعد ذلك توجهنا نحو غرفة مجلس الطلبة  وعندما دخلنا الى الغرفة با

لقد كان هناك صبي وفتاة يقومان بعمل ما في الغرفة شاغرة تماما   

' حسنا يوجي سأقدمك اليهم ...هذا تاناكا سنباي سكرتير المجلس وهذه المحاسبة  

 سوزوكي .' 

' أنا تاناكا ..أكبر منكم بسنة واحدة..أعتقد أن هذه هي المرة االولى التي نلتقي  

' انه ينظر لي بألفة و يبتسم كما لو كنت صديق قديم   فيها..شكرا على مساعدتنا  

 على فرصة .نحن في نفس أود أن أشكرك ايضا ولكنني لم احصل' كنت 

 السنة.لذا امل ان نتوافق جيدا..' 

في نفس عمرنا .اال انها تعطي شعورا يدل على   سوزوكي فتاة انها تبتسم لي .

 النضج . 



أن هذين قد سمعوا عن الشائعات المروعة ال استطيع اخفاء توتري .أنا متأكد من 

؟ عني  لماذا هم ودودون جدا   

'  ؟ زوكي هي لم تأتي الى هنا بعد صحيح ' اوه صحيح ..تاناكا.سو  

 امم أعتقد أنه ذكر شيئا عن مساعدة ماكيري سنسي في غرفة الموظفين 

 ' حسنا أنا ذاهب الى هناك حيث توجد ماكيري سنسي ' 

" ؟ " ايكي انتظر لحظة   

 في الحقيقة لست متأكدا كيف سأستطيع التصرف من دونه بشكل طبيعي  

.تاناكا سنباي سيشرح لك كل ما عليك فعله..وايضا تذكر أن   ' ال تقلق ..يوجي 

 كل من في مجلس الطلبة اصدقائك ..' قال هذا وبعدها غادر الغرفة 

اعتبر اي  شخص صديق أو حليف  ال افهم ذلك .. ال اعتقد بانني  ؟ اصدقائي 

 ..باستثناء ايكي وماكيري سنسي طبعا 

' مثلما قال ايكي كون ال تقلق نحن نعلم أنك دائما تساعد هنا..وايضا نحن ال  

 نشعر بالخوف تجاهك ..' 

' نعم ما قاله تاناكا سنباي صحيح ..ولكن لن اكذب مع ذلك ال تزال نظراتك 

وقت العتاد عليك .لذا قد يجعلني وجهك اقفز مخيفة جدا .سيستغرق االمر بعض ال

 عدة مرات ..أعتذر عن ذلك مسبقا ..' 

وكان دموعي ستنزل .هذا كله   يبدون خائفين ..هذا مؤثر جدا أحساللعنة ال 

بسبب ايكي ربما لهذا السبب أرادني أن أساعد دائما..حقا ذلك الرجل ذكي للغاية 

سعادتي .ولكن بدال من ذلك وجهي  .على كل حال لقد كنت اود اظهارمقارنة بي 

 ال يعطي اي تعبير سوى عن الموت.. 

 ' حسنا لقد حان الوقت لشرح ما عليك فعله ' قال تاناكا سنباي  

' مرحبا يا شباب لقد أتيت ..' هذا الصوت المرح االتي من الخارج انها توكا 

جئ ...وعندما دخلت الغرفة ووجدتنا نحن الثالثة قامت بالصراخ بشكل مفا  



أنت تتحدث بشكل طبيعي مع شخص غيري أنا و ايكي .. هذا ال يصدق   ؟ ' هاه 

   ؟ من أنتم..مالذي فعلتموه ليوجي سنباي 

 سنباي أنت تعلم انه ال اريد أن أعطيك الي شخص اخر .. ال تذهب 

اوي لقد ذهبت بعيدا جدا في مزاحها . هل تقول أنها لن تجد شخصا مخيفا بهذا 

 الشكل في المدرسة  

 

كان يراقب مزاح توكا وقرر مواصلة حديثه   يابتاناكا سن  

تشرفتك بمقابلتك ..لقد سمعت بعض   ؟ أنت اخت ايكي كون اليس كذلك ' اوه نعم 

ى الدرجات في امتحان االشياء الرائعة عنك مثل كيف أنك حصلت على اعل

 القبول ..و لكن أعتقد أن هذا امر مفروغ منه بالنظر الى انك أخته '

امل ان نكون اصدقاء ..أنا حقا اشعر بسعادة الن أخت   ' اهال توكا  انا سوزوكي

 ايكي ستساعدنا..'  

 قدما انفسهم الى توكا بينما كان يبتسمان  

 ' بالتأكيد يا رفاق سعدت بلقائكم ..' 

 انها تبتسم ايضا ولكن يمكنني أن اقول انها ليست سعيدة بسبب شيئ ما قالوه 

' لقد قامت بتغيير الموضوع على   ؟ ' على اي حال مالذى يمكنني ان اساعد فيه  

 الفور وفي نفس الوقت بدأ تاناكا سنباي في شرح مهامنا 

لذهاب الى غرفة ' انها في الواقع وظيفة بسيطة الى حد ما .انتما االثنان عليكما ا

 الطباعة وطباعة االمتحانات ثم القيام بالصاقها مع الوثائق الموجودة هناك ' 

"  ؟ " اوه هذا كل شيئ انه يبدو سهال جدا اال تعتقد ذلك   

شخص   200' ربما تعتقد ذلك ولكنه ليس بتلك السهولة .سيكون هناك حوالي 

لوثائق .لذا قد يستغرق حاضرين في الحدث .يجب علينا توفير العدد الكافي من ا

 االمر أكثر مما تظنون ..' 



 

' انه الكثير من العمل حقا ..ولكن لحسن الحظ لدي سنباي لذا سستحسن االمور  

 '.. 

 ال ليس كذلك أنا متأكد أنها ستدفع كل عملها علي .أنا استطيع ان اشعر بهذا  

تذهبا الى  ' نعم ان وجوده هنا مطمئن حقا ..واالن اسف على ذلك ولكن يجب أن 

غرفة الطباعة االن و بدأ العمل ..ما زلنا ال نعرف بالظبط عدد المشاركين من  

 السنة االولى ..لذا يجب أن نسرع حتى ال نتفاجأ بعد ذلك ..' 

'  ؟ ' ماذا ليس لديك اي مخطط لعدد االوراق التي يلزم علينا طباعتها   

نعم ..ولكن أنا متأكد أنها ستكون هنا قريبا جدا .بمجرد أن تصل سوف اتي الى  

 غرفة الطباعة واخبركم بجميع التفاصيل يا رفاق ' 

"   ؟ " حسنا اذا ال بأس .اي المستندات التي يجب علينا طباعتها   

'اه صحيح لقد نسيت أن أقول لك ذلك ' قال تاناكا سنباي وهو يسلم لي حزمة من 

اق االور  

' تحتوي هذه على االرشادات لكيفية استخدام الطباعة وايضا ستجد الوثائق الت  

 ي يجب أن تقوم بنسخها 

 "حسنا حان وقت االنطالق .."

 انحنينا قليل واسعددنا للمغادرة وبينما نحن على وشك الخروح 

'  ؟ ' مرحبا لقد عدت...انتظر توكا مالذي تفعلينه هنا   

واقع أنا اعتني ببعض االشياء ..ماذا عنك ..ال في الواقع  ' اوه ..كاي مون..في ال

يا رجل أنت بالتأكيد كسول بالنسبة   ؟ أنت هنا لتسليم قائمة الحضور اليس كذلك 

..' لشخص من المفترض ان يكون ممثل الصف   

 ' اه صحيح ..انه خطئي .سأحاول أن أكون افضل في المرة القادمة ..' 



تأخر ' يقول كاي وهو يسلم الورقة الى تاناكا ' اسف على تقديم هذا في وقت م

 سنباي  

حتى عندما يعتذر فلهجته و طريقة تحثه مبهجة للغاية .اذا هذا النوع من  

 االشخاص الذين تتعامل معهم توكا  

 ' ال تقلق ..ال بأس انت لست متأخرا .بالعكس لقد أتيت في الوقت تماما '  

يبدو انه قام بمالحظتي من البداية  بعدها نظر كاي الي عن طريق المصادفة ال 

.على كل حال انه ال يبدوا ودودا للغاية .لم يكن ينظر الي نظرة خوف أو  

   اشمئزاز بل نظرة كره صرف ..

'  ؟ فعله هنا ' توموكي..سنباي ..أنت مالذي ت  

" ؟ " ماذا   

اعتقدت انه سيتجنب النظر في عيني عندما خاطبته ولكنه ال يتراجع بل يصرخ  

 في وجهي أيضا 

'   ؟ ' لماذا أنت هنا   

لديه جرأة حقا أحب ذلك .معظم الناس فقط يعتذرون ثم يبدأون في نشر الشائعات  

من ورائي .من االسهل بالنسبة لي التعامل وجها لوجه مع الذين يكرهونني .تماما 

يفعل هذا الرجل .. مثلما   

' ذلك الن اخي طلب مني المساعدة هنا ..ويوجي سنباي لم يقبل أن أتكفل بكل  

'  ؟ العمل لوحدي لذا قرر أن يساعدني ...اليس افضل حبيب في العالم صحيح   

'   ؟ ' هاه . يساعدك ..لماذا  يفعل ذلك   

سنذهب..' ' هذا كل شيئ ..على اي حال كاي كون لدينا اشياء للقيام بها لذا    

 امسكتني من ذراعي و سحبتني خارج الغرفة بينما كان كاي يحاول ايقافنا 

'  ؟ ' اوي ..اوكا ..مهال انتظري   



' الى اللقاء كاي كون اراك غدا '  انها تتجاهله تماما . وبينما كنا نتوجه الى غرفة  

 الطباعة استدرت لرؤيته وهو يراقبنا.لقد كانت النظرة في عينيه قاتلة 

" ؟ قا لقد بدا ذلك الرجل لطيف وشجاعا ايضا " ح   

' ؟ ' هاه سنباي ..هل انت جاد حقا   

 " باتأكيد...او حسنا ربما ال .."

 " على اي حال لم اتوقع منك الكذب الخراجنا من هذا الموقف  لذا شكرا لكي ..' 

أعني ايكي لم يطلب منها المساعدة على االطالق .احس انها مجبورة للمساعدة 

تبقى بالقرب مني .وحتى بعد تورطها في كل هذا بسببي .تحاول انقاذي   فقط كي

 من المدعو كاي  

 ' ال داعي لشكري ..انه افة خطيرة لذا اردت فقط التخلص منه ..' 

 " حسنا .حسنا ولكن شكرا على اية حال "

أنا أتمنى حقا أن أتمكن من النظر اليها   ؟ انها ال تجيب ربما محرجة بعض الشيئ 

حتى استطيع فعل  ة ما بداخلها .ولكن لسوء الحظ ال اعرفها جيدا بما يكفي و قراء

 ذلك 

" ؟ " اذن من هو هذا الشخص ..هو في صفك صحيح   

' ماذا ال تقل لي أنك تفكر في قتله سنباي ...اراهن انه بمجرد أن اخبرك سوف 

 تقوم بتعذيبه ' 

ة عني .مالذي  في بعض االحيان .أتمنى ان اعرف حقا ماهي فكرتها الحقيقي

انها مزاحها الثقيل يتقدم بشكل سريع الى االمام ...  ؟ تعتقدني بحق الجحيم    

' حسنا ..حسنا أنا أمزح فقط انت تعلم ...انه كاي ريكا ..رئيس فصلنا .انه مثير  

للغاية ويعامل الجميع على قدم المساواة .باالضافة الى ذلك دخل الثانوية بعالمات 

يتمته بشعبية كبيرة بين الطالب الجدد.لقد سمعت اشاعة   عالية .من الواضح انه

 انه تم االعتراف له من قبل ثالثة فتيات ولكنه رفض '  



" اه قد يكون مشهورا ولكنني اعرف شخصا مقربا يبلغ من العمر عشر سنوات  

 اكثر شعبية منه بمرات "

' يالهي سنباي ..أنت حقا ال تضيع اي فرصة لمغازلتي .أعلم ان ال شيئ  

سيساعدك النني لطيفة للغاية .ولكن حاول أن تضبط نفسك فنحن في المدرسة كما 

'  تعلم   

 ال يبدو أنني أتفاعل معها بالطريقة التي تريدها لذلك تعود فورا الى الللمباالة 

قدم..لذا نعم انه واحد من افضل الطالب ' على اي حال هو فعال في فريق كرة ال

هنا .انه يشبه تماما اخي الللعين .يمكنك ان تقول انه اصدار جديد من ايكي خاص  

 للسنة االولى ..' تقول بملل  

"  اللعنة هذا قاسي ..ال يمكنني المساعدة ان كان هذا صحيحا يا رجل ..ايضا ال  

" ؟ قبل  ي ال اعرفه منكرهه لي بالرغم من انن افهم سبب  

 ' اه ذلك ..انه يحبني لذلك هو يشعر بالغيرة منك ..' 

يا رجل كيف تقول شيئا كهذا بكل سهولة ..ولكن بصراحة هذا الجواب هو االكثر  

 منطقية  . توقفت توكا عن المشي و اعتذرت 

' انا اسفة سنباي ..الن الجميع يشعر بالغيرة منك بسببي ..ذلك بسبب انني شعبية  

 للغاية '

' ؟ " اي نوع من االعتذار هذا ...هل يمكنك حتى تسمية هذا باالعتذار   

'   ؟ ' الست قلقا اذا كان هناك اخرون يطاردونني ويريدون الحصول علي   

 " سوف اكذب اذا قلت انني لست قلقا ....بل باالحرى قلق مم اسيفعلونه بك " 

 'واو لم اتوقع منك ان تسايرني هكذا ...ولكن هذا يغضبني نوعا ما  '

  ؟ اخرين يطاردونك  " هل تريد مني أن أٌقول انني اشعر بالفرح الن هناك رجال

" 



' ال فقط اذا كان هناك اشخاص اخرين بالجوار فأريدك أن تتصرف بشكل رائع  

.. قائال أنك تشعر بالغيرة علي ..أتصور أن هذا سيخيفهم تماما ..أنا احب حقا 

 هذه الفكرة االن ' 

 انها مغرورة جدا وتحاول القيام بكل شيئ يصب في مصلحتها .. 

ن بخير على الرغم من هذا كما قلت من قبل ال استطيع  ' ولكن أعتقد أنك ستكو

 التخمين أن احدا لديه الجرأة الكافية لمواجهتك ..' 

 " نعم...ربما "  

أنا اتفق معها .ال اعتقد انني بحاجة للقلق بشأن اي شيئ . ومحاربة شخص هنا  

استبعاد  ..على االقل ..ولكن بعد رؤية تلك النظرات في عيون كاي .ال استطيع 

فكرة .ان االمر سيصل الى مرحلة استعمال العنف في وقت ما .ولكن فلنأخذ وقتنا 

 في الوصول الى الحلول .. 

في النهاية وصلنا الى غرفة الطباعة وقمنا باخراج المستندات الذين سنقوم  

بطباعتهم من الحقيقبة وقمنا بوضعهم فوق الطاولة .في هذه االثناء بدأت توكا  

ورقة التعليمات و مقارنتها مع الوثائق االخرى الموجودة على الطاولة    الى بالنظر

 .. 

'  ؟  ' في الواقع سنباي ..كيف كانت دراستك السنة الماضية ..  

 " لم تكن جيدة جدا .. ربما..لم احقق نجاحا باهرا "

'  ؟ ' هيا ال تقل ذلك انه يؤلم حسنا   

سمت لي وقالت الحظت توكا انني لم ارحب بتعليقها هذا بلطف فابت  

' حسنا الننا نساعد هنا هذا العام فمن المحتمل أن لديك فرصة لتحقيق افضل 

'   ؟ النتائج .فلنقم بهذا بكل ما وسعنا .حسنا   

الحظت توكا ايضا عدم اهتمامي الشديد بهذا فبدأت بابتسامة اخرى بينما أنا  

 استمر في افراغ بقية االوراق من الحقيبة . 

 



           ****************************  

 

 انه اليوم التالي .توجهت أنا وتوكا الى غرفة الطباعة مرة اخرى 

' توكا تئن وعينيها فارغة بال روح . ؟ ' اه..متى تنتهي هذه المعاناة   

لمها هذا الوظيفة بسيطة للغاية .ناهيك عن كونها شديدة الملل .في اغلب  أشعر بأ

لة . حتى انتهى بي االمر بالتفكير في اخذ قيلولة االحيان ال نفعل شيئا لفترات طوي

 .ولكن اريد أن ننتهي من هذا بأسرع وقت  

" ال اعتقد أننا سننتهي اليوم " أجبتها بينما كنت اقوم بلصق بعض الوثائق  

 وتعبئتها في صندوق من الورق المقوى 

'  ؟ هذا ' نعم...هذه الوظيفة مملة للغاية .لماذا يجب أن نضيع شبابنا على مثل   

تبدو مكتئبة تماما االن .على الرغم من ذلك ال تزال تأخذ مهمتها على محمل 

ن العمل للحظة.بالرغم من شكواها المستمرة .كنت أود ايقافها الجد.لم تتوقف ع

.حتى لو انتهى بي االمر بتولي كل العمل لوحدي .ال مشكلة في ذلك .فقط 

قذرة ومزعجة في بعض االحيان وال تختار  وجودها كان يكفيني ..انها قد تكون 

 التوقيت المناسب لقول نكاتها الغبية ..ولكن في أعماقها امها شخص جيد .. 

 " اسف .." 

أخي االحمق الممل هو الذي ينبغي عليه أن يعتذر '   ؟ ' هاه .لماذا تعتذر لي    

ي الغالب سبب قيام مجلس الطلبة بطلب المساعدة .انا متأكدة انهم عالقون ف  ' أفهم 

في القيام بالكثير من االعمال المملة ايضا .ال يمكنني تخيلهم يقومون بشئ مثير  

' ؟ .على اي حال حتى مع هذا أأل تظن انني استحق اعتذارا الئقا من اخي   

اللعنة انها غاضبة بالفعل من كل هذا .االن اشعر بالسوء الى حد ما على ايكي و  

ى القيام باي شيئ .. ايضا كما اتذكر فهو لم يجبرها عل  

' سأذهب لشراء علبة مشروبات من االلة .هل تريد أن أحذر لك شيئا معي سنباي  

' ؟   



" هذا نجاح باهر حقا أنت ذاهبة للحصول على شيئ ما بنفسك من دون استخدامي  

' ؟ كخادم لك   

ال بأس أنا ذاهبة ان كنت ال تريد شيئا    ؟ ' هاه هل كان هذا شيئا كبيرا بالنسبة لك 

 '.. 

..'  ؟ ' ال ال .انا أمزح أريد قهوة..قهوة سوداء من فضلك أن كنت ال تمانعين   

 " ياهه.بالتأكيد..أنا ذاهبة .وايضا ال تتراخى في العمل النني لست هنا..' 

 " نعم..نعم فلتذهبي االن .." 

 

االن بعد أن ذهبت الحظت الصوت االيقاعي اللة الطباعة .يتكرر الطنين مرار 

ها تنفث االوراق بال نهاية ...يا رجل كم هذا ممل أود حقا أخذ قيلولة وتكرارا .ان

 االن .. 

وقفت وبدأت في التحرك في ارجاء الغرفة . متناوال مجموعة سندات جديدة  

طبعت للتو .و فجأة سمعت صوت طرق على الباب ..ال يمكن أن تكون توكا  

الباب في المقام  النها غادرت فقط قبل قليل . واسضا ان كانت هي فلن تطرق

 االول .. 

 " ادخل ..' 

 فتح الباب ودخل أحدهم..انها ماكيري سنسي .. 

 ' قال لي ايكي سان .ان اخته معك . ولكنك الوحيد الذي اراه هنا ..' 

 " اه لقد ذهبت للتو لتشتري لنا بعض المشروبات ..' 

هذا محرج لقد وصلت في توقيت سيئ '  ؟ ' حقا   

؟ " ماذا تعني   

اشتريت بالفعل بعض االشياء لكما .ربما كان يجب ان اتي في وقت ابكر  ' لقد 

لكما ..' ابقليل .كي ال تضطرا الضاعة امو  



وضعت كيسا من البالستيك على الطاولة . وبدأت في اخراج محتوياته ووضعها  

الذي لم اراه من قبل  على الطاولة ..زجاجتين من الشاي ..واأليس كريم الباهض   

." ؟  قديم هذه .نت متأكدة أنك تريدين تسنسي هل أ  '"  

'  ؟ 'هاه ..أجل .هذه المهمة ليست بهذه السهولة اليس كذلك   

 " حسنا من المؤكد أن هذه المهمة تسبب تعبا نفسيا أكثر من كونه تعبا جسدبا ..' 

' حسنا اذا ال تقلق بشأن هذا .على كل يجب أن أكون الشخص الذي يشكركما .لقد  

ة لمجلس الطالب ..'قمتم بمساعدة كبير  

 " ال ..ليس االمر وكأنه لدي شيئ أفضل للقيام به .." 

 

 ' كيف كانت المدرسة مؤخرا ..' 

" حسنا في الفترة االخيرة .تمكنت من بدأ التحدث الى مزيد من االشخاص .لقد  

تحدثت للتو مع تاناكا سنباي و سوزوكي ..بصرف النظر عن ايكي وتوكا لذا أنا  

بهذا .." سعيد جدا   

 ' أنا أرى من الجيد سماع هذا ..' 

اشكرك أنت وايكي على ذلك " " علي أن   

حاولت اخفاء احراجي مع قول هذا .ولكن لسبب ما تبدو ماكيري سنسي منزعجة 

 قليال 

' كال  هذا ليس بسببي ..هذا بسبب عملك الجاد هناك الكثير من االشخاص 

المزيد من االشخاص من هنا فصاعدا    يراقبونك .أراهن أنك ستبدأ في التحدث الى

 .أنا اضمن لك هذا ..' 

ميتة االعتقاد أن محاولة زيادة شعبيتي هي كل ما اقوم به .وانها لم تقم  تانها مس

بمساعدتي . ولكن أعلم جيدا أنه بمفردي لم اكن الصل الى ما أنا عليه االن ابدا  

قدم لي مساعدة كبيرة   .حقيقة أن هناك من يقدر عملي و يبحث لي عن السعادة قد 

 .. 



" ال لقد لعبت أنت و ايكي بالتأكيد دورا كبير ا..أنتما االثنان من اعطيتماني  

 الفرصة .."

 ' ال ..لم افعل شيئا حقا ..' تقول ماكيري سنس بصوت حزين  

"   ؟  " سنسي ..  

 كنت أود أن اسألها مالخطأ معها ولكن قبل أن أتمكن من ذلك .. 

'  ؟ ' لقد عدت....مهال ..ماكيري سنسي لماذا أنت هنا   

 ' امم لقد احضرت لكم بعض االشياء .كشكر من ايكي سان على مساعدتكم ..' 

' هاه ..لم يكن علبك أن تزعد نفسم .ليس هناك حاجة لذلك ...انتظر لحظة هل 

هل يمكنني الحصول عليه ..شكرا لك سنسي اللعنة أنت كريمة   ؟ هذا ايس كريم 

 للغاية ..' 

' بالطبع ..يمكنك ذلك..في النهاية هو لكم..الاسف ال يمكنني فعل الكثير  

 للمساعدة..سألقي نظرة خاطفة على البقية الرى اين وصلو بمهامهم .. 

 ' اوووكاي ..' 

انحنيت برأسي ألشكرها وهي تغادر الغرفة .كان سيكون من الجيد لو استطعت  

 معرفة سبب حزنها ..

يدة ... سنباي .هل يمكنني الحصول عليها..انها كوكيز برقائق ' هذه نكهة جد

'  ؟  الشكوالطة ..   

" نعم فلتأخذي ما تريدين ..' "'  

 ' نعم..'   

 

أنت تبحث نوعا ما ...عرفت هل تريد الحصول على   ؟ ' سنباي ..ماذا تفعل 

جدا النه ملكي االن ...ولكن   حسنا لالسف هذا سيئ ؟  االيسكريم يالشكوالطة ..



كنت تريده حقا يمكنك أن تووسل الي قليال و سأقرر ان كنت تستحق قضمة   ان

 '.. 

 هاه يبدو أنه من الممتع بالنسبة لكي رؤيتي محبط 

 '" ال تقلق بشأن هذا كنت أفكر في شي ما .."

'  ؟  ' هاه في ماذا كنت تفكر ..  

من دون   ♡' حسنا مهما يكن أنا سعيدة النه يمكنني أكل كل هذا االيسكريم بنفسي 

   ؟ أن اشعر بالسوء ..أنت ال تريده صحيح 

بدات في التهامس مع االيسكريم . وبدت سعيدة .رؤيتها تشعر بالسعادة يقتل كل  

 مشاكلي ..ايضا ال داعي للقلق على ماكيري سنسي .أنا متأكد انني سأحصل على 

 كثير من الفرص للتحدث معها في المستقبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

. واليوم السابق لبداية عطلة االسبوع الذهبي يوم غدا  اليوم هو يوم الجمعة 

.الجميع هنا يتسكع و يقومون بكل ما يريدونه.ايكي هو المسؤول عن الحدث و  

هو الوحيد الذي بقي في الداخل و أنا أيضا كنت معه .هذه احد االستثناءات القليلة 

 التي سأساعد في حدث بهذه الضخامة ... 

'  ؟  وجي هل سوف تقوم بمساعدتي اليوم أيضا ..' ي  

 اجبته بايماءة . نعم أعتقد أن ذلك كان واضحا 

               ************************  

ذهبنا الى غرفة الطباعة وقمنا بأخذ الصناديق المملوءة باالمتحانات التي قمنا  

يوجد أحد هنا سوانا .. بطباعتها وعدنا بها الى غرفة مجلس الطالب .يبجو أنه ال   

" االن بعد أن انتهينا من نقل االمتحانات .هل هناك شيئا اخر تريدني أن أساعدك  

.."؟ عليه   

' حسنا لقد قمت بمساعدتي بما يكفي اليوم بالفعل .كل ما عليك فعله االن هو أن  

 تأتي غدا وأنت في أحسن احوالك ' 

 " حسنا يبدو أن عملي انتهى  " 

مساءا غدا .بمجرد   1.00ضية تستخدم الصاالت حتى الساعة ' االندية الريا

انتهائهم سيكون لدينا حولي ثالث ساعات لتنظيم الحدث الذي يبدأ على الساعة 

مساءا '  4.00  

" ؟ " ومن سيساعد في التحضيرات   

'  ؟ ' سيساعدك طالب النوادي .قال يمكنك فعل كل شيئ لوحدك أليس كذلك   

/ االنسحاب  13الفصل    



ادي الرياضية .بالتفكير في االمر .لقد كان الكرة يساعدني عدد من اعضاء النو

 الطائرة مصرا على المساعدة أكثر حتى من النوادي االخرى  

" ؟  " حقا ..  

 1.00' نعم ما عليك سوى التوجه الى صالة االلعاب الرياضية على الساعة 

 مساءا من فضلك ' 

ا متأكد من هذا  أعني ربما فقط سأقوم باخافة الجميع بل أن ؟ ألن أكون مجرد عبئ  

.ولكن كيف يمكنني قول أن أقول هذا في وجه ايكي بعد أن اخبرني للتو أنه يعتمد  

  ؟ علي 

 ' حسنا هذا كل شيئ هل لديك اي استفسارات ' 

" ال فقط أن كان لديك وقت الحق ابعث لي برسالة نصية فيها تفاصيل اكثر ان  

 كنت تستطيع .. "

 ' حسنا .ال بأس ..' 

ا لمساعدتك اليوم أراك غدا ..' ' رائع اذا شكر  

أنا لم   ؟ أومأت برأسي وغادرت الغرفة ..االن بعد أن فكرت باالمر ...أين توكا 

ارها وال لمرة واحدة من يوم امس .أعتقد أنه منذ أأن انتهينا من العمل .أرادت  

فقط العودة الى المنزل في وقت مبكر .أخرجت هاتفي للحقق من جدولة القطار . 

يت رسالة قد قامت بارسالها منذ فترة ..ولكني رأ  

' هل يمكنك القدوم الى السطح لمساعدتي  رجاء . أنا حقا بحاجة الى المساعدة 

 في شيئ ما ..' 

توجهت الى السطح تماما كما طليت توكا .ولكن بمجرد ان اقتربت كفاية من 

الباب المؤدي الى السقف وجدته مغلق .وسمعت شخصين يتحدثان مع بعضهما  

البعض في الجانب االخر  ..أعتقد أنها توكا ...كما أن الصوت االخر ..هل هو  

  ؟ كاي 



.ربما لهذا  ال يمكن أن افهم ما يقولونه جيدا .لكن يمكنني أن اخمن انه اعتراف 

السبب ارادتني أن اكون هنا .ألمثل دور الصديق المزيف ...على عكسي فربما 

 هو يحبها حقا . وأنا فقط ذاهب لتدمير هذه العالقة ..أنا اسف حقا كاي 

 قمت بفتح باب السطح ودخلت .... 

 ' توكا .أنا اخبرك عن التوقف عن التسكع مع توموكي ' 

نه يبدو وكأنه لم يكن اعتراف  على االطالق االن بعد أن سمعت ما يتحدثون ع

؟ ..اليس كذلك   

' في الواقع كاي كون لن أكذب لقد أعجبني اعترافك نوعا ما...ولكن اسفة لن  

 افعل ...' توكا ترد ببرود  

قام بهز رأسه ليقوم بمالحطتي .كان هو أول من فعل ذلك . ولكن فقط في جزء 

 الثانية تحولت نظرته الى نظرات مشتعلة بالكراهية و الحقد  

'  ؟ ' توموكي يوجي سنباي ...لماذا أنت هنا   

' سنباي ..كبف عرفت أنني كنت هنا .هل هي قوة الحب التي يتحدثون عنها في  

'  ؟ االفالم   

ظت توكا انني هنا بدأت بالتحدث بطريقتها المعتادة . أنا كنت على  بعدما الح 

وشك قول انها هي من اخبرتني ان اتي الى هنا .لكنني الحظت ما كانت تنوي  

 اليه بسرعة .لذلك سأتابع لعبتها .. 

' واو ..سنباي أنت رائع ..' صرخت وهي تجري ناحيتي وعندما وصلت همست  

ا رجل ..' في ظهري ' أنت متأخر قليال ي  

" ؟ " اذا كاي هل قاطعت شيئا كنت تريد اخباره اياها   

 سأبذل قصارى جهدي لالبتعاد عن توكا ولكن ال يجب على كاي أن يبقى صامتا  

' ال سنباي .لقد كان فقط يستمر في االصرار انه يجب أن ابتعد عنك ..هل هذه  

'   ؟ طريقة جيدة لالعتراف لشخص ما   

لكي ..أنا فقط قلق عليك ..' ' خطأ أنا لم أكن أعترف   



' كاي كون..ال عالقة لك بهذا..لهذا اسفة ولكن ال داعي للقلق بشأني ..' فقط 

 سنباي هيا دعنا نذهب 

من الجيد أنها تريد  الخروج من هذا الوضع بقدر ما اريد أنا .استدرنا وكنا  

 جاهزين للمغادرة عندما صرخ كاي 

فعله عندما يغضب ..'  ' أنت ال تعرفين حقا ما هو قادر على  

توقفت توكا عن المشي وقالت ' اذا هل أنت هو الخبير هنا ..تفضل أخبرني كيف  

'  ؟ يتصرف عندما يغضب   

عنيف..في العام الماضي خالل الصيف رأيته يضرب حفنة  من    ' انه نفساني

الناس ..لقد كان مرعبا ..ال افهم كيف أمكنهم السماح لمجرم بالبقاء في هذه  

 المدرسة ..' 

أنا مندهش حقا أن شخصا ما يمكنه قول شيئ كهذا .ال أنا مندهش أكثر كيف يقول  

شجاعا للغاية ليكون قادرا  هذا حتى بعد رؤيتي من قبل .يجب عليه حقا أن يكون 

 على مواجهتي 

' يجب أن تنفضلي عنه في أقرب وقت ممكن .ستندمين الحقا اذا لم تفعلي ..أنا  

 اؤكد لك ذلك  

نظرت بجد الى توكا .كانت صامتة وتجعدت قبضة يدها .وهي تتخذ التعبير الجاد 

 ..لم تتزحزح ولو لبوصة واحدة وبعد بضعة ثواني قالت  

 

أنت فقط تنظر    ؟ ل االخرين  .. هل تعتقد أنك تعرف يوجي سنباي ' أنت فقط مث

له من الخارج وتحكم وفق ذلك ..أنتم ال تفكرون في حقيقته من الداخل ..ال  

أعرف على االطالق مالذي حدث في الصيف الماضي ..ولكن أراهن أنه اسيئ  

لن  فهمه ووقع في بعض المشاكل كما يحدث معه دائما ..أنا اعرف حقيقة انه

 يلجئ للعنف ابدا ان كان هناك اي خيار لتجنبه  ...' 



حتى االن فقط ماكيري سنسي وايكي وقفوا الى جانبي عندما حاولت أن اشرح ما 

حدث في السنة الماضية ...لكن توكا وقفت الى جانبي من دون سماع القصة حتى 

 ..أنا سعيد أنها بجانبي .. 

د أن طريقه و أن تعامله مثل المجرم  ' بناءا على ما رأيته فقط قررت أن تبتع

هل تعتقد أنك الفارس االبيض الذي يحتاج الى  ؟ ..مالذي تعتقد أنك تفعله االن 

مالذي يجعلك تعتقد هذا بحق   ؟ انقاذ الفتاة الحساسة من المجرمين أو شيئ كهذا 

أنت فقط تبدو مزعجا ..ومخيفا ..' ؟ الجحيم   

ف كاي بنبرة مذعورة  ..ليس هذا ما أعنيه ' هت ' ال ..توكا  

' اخرس ال تجرؤ أن تعترض طريقي أو ان تتحدث بالسوء عن صديقي مرة 

 اخرى ..' 

 

دد داخل رأسي .أما عن كاي الذي  لقد كانت كلماتها قوية حقا ..قوية بما يكفي لتتر

يرى غضب توكا من قبل فقد صمت على الفور  لم  

  ؟ ا لماذا لم تتحدث معه أوال 'باالضافة الى ذلك ان كنت تريده أن يبتعد عني حق

أنت تتظاهر أنك تهتم بي ..عندما يكون كل ما تهتم به هو نفسك فقط ..مع رأسك  

 الغبي هذا ..أنت نرجسي سخيف ..أنا لن أنفصل ابدا عن سنباي ..' 

اللعنة انها ال تسحب كلماتها ابدا .يبدو أنه فوجئ بانفجارها ولكنه سرعان ما جمع 

اجهتنا مرة أخرى شتات نفسه ليقوم بمو  

' أنا ارى لقد فهمت اخيرا ما تشعرين به توكا ..أنا اسف النني لم الحظ ذلك اال  

 االن ...' 

 ردت بغضب ..' اذا فهمت اذا يمك....' 

 قاطعها كاي قبل أن تتمكن من انهاء كلماتها 

'  ؟ ' لقد قلت ذلك فقط لتجنب غضبه اليس كذلك   

'؟ ' هاه من اين جئت بهذه الفكرة هل أنت حقا عاقل   



 على النقيض انفجرت عيون توكا بالكراهية متزامنة مع صوتها البارد 

 ' اني أتفهم..حسنا ال تقلقي جهدكي لن يذهب سدى ..بالتأكيد سوف أنقذك ..' 

حو الباب للخروج ..وعندما وصل بجانبنا  كاي الذي رد بغضب هو االخر اتجه ن

اتكئ على كتفي وهمس ' غدا نفس التوقيت ..نفس المكان ..ال تجرؤ على 

 الهروب ..' 

 لم تسمع توكا كلمة مما قاله وبمجرد أن قام باغالق الباب من خلفه بدأت بالتذمر  

' 

أنه أسوأ شخص غريب ..'  انا..أقسم  

اذا كان هذا هو   ؟ نه يتحدث بسوء عني انها غاضبة االن. هل كان ذلك حقا ال

 الجال فلن يجعلني شيئ اكثر من هذا اسعد  

 " شكرا لكي لمحاولتي مساعدتي و ايضا جعلته يغادر حقا .." 

  ؟ اشعر بالحرج ولكن اشعر انه مازال هناك حاجة لشكرها اليس كذلك 

'  ؟  ' هاه هل تعتقد انني فعلت هذا لمساعدتك...   

ك فعلت كل هذا من اجلي لكنك ذلك ..أظن انه اغضبك قليال  ان حسنا أنا ال أقول

 ربما ... 

 يبدوا أنها فوجئت من اجابتي وبقيت بضع ثواني صامتة .. 

أنا اقسم ....'  ؟ ' ماذا معك..أنت   

لقد كان صوتها اجش وهي تحاول كبح عواطفها ..ال اعرف حقا ما يفترض بي  

كنت سأفعل ..هل   مالذي سأقوله ان ؟ أن أفعله ...هل يجب أن اسألها مالخطأ 

  ها أنا في حيرة من أمريركها فقط لوحدأت

 

 



 



 

 

 

 

م ' لتكسر الصمت الذي دام لمدة أخيراقالت توكا ' ياله من أل   

انها غاضبة جدا..غاضبة أكثر من أي وقت مضى...أنا ال اعرف ان كانت  

   ؟ غاضبة مني أو من كاي أو ربما هي ..غاضبة منا 

. أنا فقط غاضبة من نفسي ..'  ؟ ' ما قلته للتو كان موجها لي حسنا   

ثم بعد ذلك تتحول مواجهتي . انها تحاول اخفاء غضبها ولكن يمكنني رؤية ذلك  

ها  عميقا في عيني  

الجميع يحكم علي فقط بسبب مظهري ..أو النهم   ؟ ' أنا مثلك تماما هل تعرف 

يعرفون أخي ..يعترفون لي فقط النني لطيفة ..والفتيات يقتربن مني ويردن  

الحصول على صداقتي فقط النهم يريدون االقتراب من أخي ..أقسم أنهم أناس  

 فظيعون جميعا .هذا مؤلم حقا ..' 

يث الذي سمعته عندما كنت مع مجموعة الفتيات . في طريقنا  ' أتذكر ذلك الحد

الى المدرسة .ذلك هو ما أتعامل معه كل يوم ...ال أحد يحترم شخصيتي فقط كل  

 شيئ ال يهم طالما انني اخت ايكي هاروما ..ال يهم من أكون أنا حقا ' 

ه انها تنفس عن كل احباطها لذا لن اقاطعها فقط سأصمت و أستمع لما تقول  

' لهذا السبب أردت أن أثبت نفسي . أردت للجميع أن يعرف من أنا ..أنا 'ايكي  

مارست كل رياضة وكل نشاط ..فعلت كل   توكا' ليس فقط اخت 'ايكي هاروما' لقد

شيئ وقد بذلت قصارى جهدي ..أردت أن أتفوق عليه حتى في شيئ ما ولو بسيط  

فقط اي شيئ..'  ؟ ..أنت تعرف   
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ينب كالمها عن حزن كبير ورائه ومع كل كلمة تقولها يمكنني الشعور بذلك انها 

 تعاني كثيرا  

' لكن ال يهم مهما حاولت بشدة..مهما امضيت من الوقت في اي شيئ..كم بذلت  

من مجهود فهو دائما أفضل مني ..لذا في النهاية مازلت مجرد  اخت 'ايكي 

عليه وليس علي أنا ' هاروما ' جميع التوقعات مبنية   

يبدو أنها المرأة االولى التي تصب حزنها لشخص ما .لقد كان هذا يمألها بالحزن 

 لوقت طويل  

' اذن فكرت ..انه يمكنني الحصول ربما على درجات افضل منه اذا درست أكثر  

و أكثر ..لقد انقطعت عن النوم عدة أيام حتى أتمكن من الدراسة ولكن في النهاية  

شيئ ..فقط انتهى بي االمر بالحصول على اعلى الدرجات في امتحان   لم يحدث

القبول في هذه المدرسة ...ولكن كيف يمكن لهذا أن يقارن بايكي حتى الذي  

..'  ؟حصل على أعلى الدرجات في البلد بأكمله  

 لقد كانت تواجه مشاعر النقص و الدونية كل يوم لعدة سنوات .. 

..سوف تكون أخرق ت مهما كان ذلك العمل صعبا ' وأسوأ جزء هو أنه مهما فعل

بالنسبة له ..هو فقط يأتي ويقوم بذلك في ومضة ..ال توجد مشكلة وكأنه يعتمد  

على المعجزات أو شيئ ما ...ومن ثم لديه الشجاعة لالقتراب مني بوجهه 

 المتعجرف ويخبرني أال أجبر نفسي ..' 

  لقد كانت تواجها االلم و الحزن كل هذا الوقت

' لقد أدركت ذلك خالل المرحلة االعدادية ..ال يمكنني الفوز على اخي على 

االطالق ...لكنني رفضت االستسالم النني لو فعلت كنت سأكون نكرة أو فقط 

اخت ' ايكي هاروما' لذى حاولت بكل ما لدي مرة أخرى الدخل نفس المدرسة 

'  ؟  واثبت نفسي ولكن..التي كان فيها   

ويثقل لبها كل هذا الوقت   ؟ العبئ الذي كانت تحملها على كاهلها فقط مامدى ثقل 

 .ال استطيع حتى تخيل ما مرت به 



  ' وعندما انتهيت من اختبار القبول هنا .كان اخي أول شخص جاء ليتحدث الى

دأ يتحدث معي عنك أفضل صديق له ..لم أكن أهتم  بابتسامتها الغبية المعتادة ..وب 

نني اعتقدت ذلك حتى لو لم أفز يمكنني على االقل أن أجعل  لذلك في البداية ...لك 

 حياته أكثر صعوبة ..يمكنني أن أحاول توتير عالقتك معه ..'  

قالت هذا وهي تحمل نظرة مريرة في عينيها ..سعيد الن ايكي يعتبرني أفضل  

 صديق له ولكن هذا ليس الوقت المناسب ابدا للتفكير في ذلك .. 

طع فعل شيئ ..كلما سألك أخي عن المساعدة كنت دائما تعطيه  ' في النهاية لم أست

..بالطبع أنت ستفضل مشاعدة صديقك بدال من عاهرة وقحة واكثر من االولوية 

 ذلك حبيبة وهمية ..' 

بعض االحيان ولكن ال أعتقد أنك كذلك   سنا ربما قد تكونين عاهرة وقحة في"  ح 

' ؟ ..لقد قلت أنك تكرهينه ..ولكن في اعماقك أنت تحبينه أليس كذلك   

' أنا ال اعرف حتى اذا ما كنت احبه في هذه المرحلة ..لكني أعتقد أنه مدهش  

..رغم كل هذا أنا أحترمه حقا ..أنا اعرف  الكثير من الناس الذين سيتبعونه الى  

ض .أعلم أنه وسيم ولطيف ..وعلى عكسي هو محظوظ للغاية وهذا  اقاصي االر

ما يجعلني بائسة أكثر ... ان أخي جيد في الرياضة ..وجيد في الدراسة ..الجميع  

اصة ويمكن أن تكون عاهرة  ا ' اخته اللطيفة' التي لها صفة خ يحبه ..ثم هناك أن

قط سأكون دائما اخت  كبيرة  والتي ال يمكنها أن تكون أفضل منه في اي شيئ ..ف

هاروما مهما مر من الوقت لن أكون أبدا ايكي توكا ..هذا هو الواقع المحزن الذي  

أعيش فيه ..هذا محبط ..اذا علمت أن هذا ما سيحدث كنت سأفضل لو لم أذهب  

 الى المدرسة من البداية .. 

 قالت هذا وهي ترفع عني .. 

ى الرغم من أنني الشخص الذي  ' مثال ..انظر الي االن  أنا اغضب عليك ...عل

 جرك الى  كل هذه التفاهات في المقام االول ..أنا ميؤوسة منها ..' 

تغرق في صمت بعد ازالة كل هذا من صدرها .تبدو مرهقة بشكل ال يصدق ..لقد  

عاشت دائما في ظل ايكي بالرغم من ذلك كان لديها امل أنها في يوم من االيام  

..لكن جهدها لم يكن مثمرا ..على عكسه الذي  ا ستتمكن من تجاوزه في شيئ م



يقوم باالشياء التي كانت تكافح من أجلها بكل سهولة ...هل ستكون أي فتاة أخرى 

ال أعتقد ذلك..  ؟ قادرة على تحمل ما تحملته هي كل هذه الفترة   

ن  ل أ" لو كنت أنا لن أتمكن من المقاومة كل هذا الوقت ..أعني أنا حتى لم أحاو

وخو بطل القصة و   ؟ فضل من ايكي في المقام االول ..كيف يمكنني ذلك أكون أ

ليس أنا ..انه فقط في مكان ما  في اعماقي كنت أتمنى أن أكون شخصا مثله 

..ولكن أقنعت نفسي فقط أنه مستحيل ..لذلك ال أشعر الحق بأن أخبرها بأي شيئ  

زلت الشخصية الجانبية فقط أنا الذي استسلمت من البداية ..ايضا في النهاية أنا ما 

..مساعدة فتاة في مشاكلها من المفترض ان بطل الرواية هو من يقوم به ..مثل  

 ايكي .. 

 

لم اقم بفعل شيئ..ال اعتقد انه يمكنني ... ولكن اذا جلست هنا فقط و  

 استجمعت شجاعتي ونظرت لها مباشرة وقلت

فقت على ذلك النه لم يعتمد  " عندما اتفقنا على هذه العالقة المزيفة ..كنت قد وا

 علي ضخص من قبل ولكن هذا ليس السبب الوحيد الذي وافقت من أجله .." 

 رفعت رأسها بتساؤل  

" لقد فعلت هذا ايضا حتى تتفقان معا بشكل أفضل .أنا فقط أردت اصالح 

 عالقتكم لهذا السبب قبلت .." 

 

أعتقد أنني كنت   ؟  ' اذا في النهاية حتى أنت خرجت معي لنني اخته اليس كذلك

 مخطئة في توقع شيئ مختلف منك ..' 

انها حتى ال تحاول اخفاء غضبها في هذه المرحلة ..أود أن أعرف بالضبط ماهي 

..سأستمر فقط في  تلك التوقعات ..لكنني سأتخلى عن هذا في الوقت الحاضر

 شرح وجهة نظري 



أصبح مثله ..ولكن  " لطالما نظرت الى ايكي كشخص موثوق ..ولطالما أردت أن 

في النهاية تقبلت حقيقة انني لن استطيع فعلها مهما حاولت و سرعان ما استسلمت  

..اذا لم استطع أن أكون مثله .اقل ما يمكنني فعله هو رد  الجميل على مساعدته  

 لي طوال هذا الوقت "

لمحاولتي أن "أصبح أفضل منه ..ربما كان   ة' انا أفهم مالذي تعنيه بهذا ...أنا غبي

يجب أن استسلم بسرعة كما فعلت أنت سنباي ..هه أنت حقا االسوأ ..' وبدأت في  

سخرية ذاتية انها تسخر من نفسها على محاولتها التشبث بأمل التفوق عليه في  

 يوم من االيام  

أنني لن استطيع    " ال على العكس تماما أنا رأيت كم هو مذهل و تيقنت من البداية

أن أكون أفضل منه ولكنك لم تفعلي ..ال يهم كيف أن ايكي مدهش للغاية ..لكنكي  

ال زلت تقدمين أفضل ما لديك لمحاولة التفوق عليه ..أعتقد أن هذا بحد ذاته أمر  

 مدهش ..ال أحد اخر بامكانه فعل هذا .."  

'  ؟ ' مالذي تقوله ..أنت فقط تحاول مواساتي اليس كذلك   

بدو أنها سئمت مني جدا..ي  

" ال أنا واحد من الناس الذين يتطلعون اليه . ولهذا السبب أعرف مدى صعوبة  

هذا عليك..وكم كنت تكافحين ..أنت حقا مدهشة حتى لو لم يرغب أحد في 

االعتراف بذلك ..يا رجل أمل حقا أن استطيع قول هذا ..أنا ال أعرف حتى ان 

شعر بشيئ ما ..أنا فقط ارى أنك شخص رائع  كان يجب علي قول هذا ولكني ا

 ..وبالنسبة لي ستكونين فقط ايكي توكا .." 

ثر من ذلك انني كنت أحدق بها مباشرة و أنا اقول  فوجئت توكا باجابتي بل وأك

 ذلك 

ربما وجدت ما قلته غبيا ..أعتقد انني ال استطيع القاء اللوم عليك ..أنا اعرف  

مة لرأي مع ذلك في اعماقي أنا أود أن  افضل من اي شخص اخر أن ال قي

 اساعدها حقا 



" ال أعتقد ان هناك خطأ  في محاولة التحسن  اذا كنت حريصة جدا على الفوز 

منه  ضد أخيك فسوف أدعمك ..سأساعدك في العثور على شيئ تقومين به أفضل 

 ..حتى لو لم يكن يريد أن يخسر ضدك سأقوم بدعمك على حسابه .."

ال   ؟ مالذي تفكر فيه االن  ؟ صمت وتعبير ال يزال غير مفهوما  انها تحدق في

 أستطيع قراءتها على االطالق 

 على االقل ال تبدو يائسة و متألمة كما كانت من قبل  

" في الحقيقة سأعترف لقد كان اسمك االخير سببا ايضا في موافقتي على هذه  

كل الوقت الذي قضيته حتى  العالقة ...ولكنك لم تكوني أخت ايكي . بالنسبة لي 

االن كان مع العاهرة الحمقاء ايكي توكا و بصراحة لقد كانت مثل رحلة الى 

الجحيم حتى االن ..ولكنها ممتعة حقا ..لذا من فضلك ال تقولي اشيا ءال معنى لها 

 مثل ' سيكون أفضل لو لم اتي الى هنا من البداية ' 

..لقد استمتعت حقا بقضاء الوقت القبيل انه مؤلم أن أسمعك تقولين اشياء من هذا  

 معا حتى لو كانت عالقتنا مزيفة .."

أعلم أنني اقول اشياء غريبة ..ولكن أنا حقا ال اراها فقط كأخت ايكي الصغرى 

..أنا حقا أعتبرها مهمة بالنسبة لي بعد كل شيئ انها أول من طلب مني شيئا ما و  

مظهري فقط تماما مثلما فعل  أول من تواصل معي من دون أن يحكم علي من

 شقيقها السنة الماضية .. 

.لكن عيناها تبدو مرتبكة .كانت محطمة من قبل لكنها االن  توكا تبقى صامتة 

تنظر بعيون رطب وخدودها محمرة ويتحول لونها الى القرمزي عندما تلتقي  

 اعيننا  

وجهي دو على وشك قول شيئ ما لكنها فجأة تتوقف بدال من ذلك تصرخ في تب

 قائلة 

 ' أنا ذاهبة الى المنزل ...' 



هاه ...كنت احاول ابهاجها ..ولكن يبدو ان االمر انتهى بازعاجها فقط ..أعتقد  

انني سأفكر في الخطأ الذي ارتكبته في وقت الحق ..االن يجب علي فقط اللحاق 

 بها 

"" اذا ذهبت للمنزل وحدك االن فسيكون هذا عذر جيد لكاي ...توكا انتظر..  

 ' ال تتحدث معي ..' انها تصرخ 

 حسنا على االقل لم تخبرني اال اتبعها هذا جيد  

كنت أمشي بجانبها بصمت ..أنا ال اقول اي شيئ وفي كل مرة أحاول النظر اليها 

ارى وجهها يتوهج بالحمرة انه مثل الطماطم وفي كل مرة احاول النظر اليها 

جميلة مزعجة ... تدير وجهها الى الجهة االخرى .انها حقا   

 

 *****************************************  

ان ننبس بكلمة واحدة ...في  طول الطريق الى محطة القطار دون كنا نسير على 

 الواقع اذا كنت أتذكر بشكل صحيح فهذه ليست المرة االولى التي يحدث فيها ذلك  

رقنا المنفصلة ولكنها ال تزال تعطيني الكتف البارد .  ناديتها قبل أن نذهب في ط

 حسنا اعتقد انها ستعود لنفسها المعتادة غذا .. 

 ' اراك غدا ' تهمس  

أتوقع منها أن تجيب لكنها فعلت على القل أنا متأكد انني سمعتها تهمس  لم أكن ّ

بذلك..أنا مندهش حتى أنها قامت بالرد علي .لكنها ال تكلف نفسها حتى عناء  

 االلتفات

ربما سمعت شيئا اخر وأخطأت في صوتها  ؟ هاه   

 أخذت نفسا عميقا و توجهت الى طريقي انا االخر 

 



 

 

 

 

بدأ االسبوع الذهبي بالفعل .بالنسبة للكثيرين كان بمثابة عطلة .ولكنه كان بعيدا  

 كل البعد عن كونه مجرد عطلة 

بعد الظهر  1.00أنا أساعد في تنظيم الحفل لذا ليس لدي شيئ ألفعله حتى الساعة 

. 

االخرى التي  عندما كنت على وشك البدأ.بدأت بتحضير مالبسي وبعض االشياء 

ظننت أنني أحتاجها .وقبل أن أخرج بدأ هاتفي بالطنين .أمسكت به الرى بعض  

الرسائل التي لم أقم بقرائتها ...ربما يكون مجرد بريد غير هام...اوه ال انتظر 

 انها توكا .. 

؟ لم اتوقع أن تراسلني  ربما تريد أن تتحدث عما حدث باالمس   

' ' قابلني في سقف المدرسة رجاءا   

 واو هذا بارد جدا ..على الرغم من أن الرسالة سهلة القراءة ..انها صريحة للغاية 

أيا كان أعتقد انني سألذهب الداء عملي أوال ثم سأذهب اليها ..وعلى اية حال هي 

 لم تحدد توقيتا ..ربما سأسألها 

" ؟ " متى تريدين أن نتقابل   

ت أنتظر اجابتها ولكن ال شيئ  ارسلت لها الرسالة وهي قرأتها على الفور .بقي

دقائق ..أعلم أن كتابة نص يستغرق قليال من الوقت   10حتى االن ..لقد مرت  

؟ دقائق  10ولكن   

ها / ابتسامت 15الفصل    



ياالزعاج .أعتقد أنني   ؟ يالهي ...ال تخبرني أنها تريدني أن أذهب اليها االن  

 سأذهب االن  

ل .تستدير  بمجرد وصولي توجهت مباشرة نحو السطح .انها موجودة هنا بالفع

لمواجهتي وتقوم بالنظر حولها لترى ان كان هناك شخص اخر قبل أن تقوم بقول  

 اي شيئ  

' مرحبا سنباي هناك نسيم جميل اليوم ' تقول وهي تمسك بتنورتها التي ترفرف 

 بفعل الهواء  

" ؟ " اذا مالذي تريدين التحدث عنه بهذه العجلة   

 اقتربت منها ببطئ وهي ال تزال تراقبني  

' اقترب أكثر ..اوه نعم لم اخبرك لماذا اردتك أن تأتي الى هنا ..أنا فتاة سيئة حقا 

 '.. 

" ؟ " ليس هناك مشكلة ..اذا ماألمر   

فقط اردت رؤيتك   ؟ ' هل سيكون االمر سيئا للغاية اذا لم يكن هناك سبب حقيقي 

 '.. 

..أخذت نفسا  انا لم اجبها النني أعرف انها بالفعل تكافح لكي تخبرني بشيئ ما 

 طويال واخيرا تكلمت 

 انها تنحني برأسها أمامي 

' 

 أنا..أنا اسفة سنباي بسبب يوم أمس ..' 

هاه تبدو صادقة تماما االن.هذا بعيد كل البعد عن المزاح الذي كانت تتفوه به  

 عادة 

" ؟ " ماذا تعني   



الى   ' أردت فقط أن أعتذر ان قمت باغضابك البارحة ..وايضا النني قمت بسحبك

 كل هذه المشاكل مع كاي انا اسفة حقا ..'

 واو انها محرجة جدا لدرجة أنها ال تنظر الي حتى 

"؟ ال تقلق بشأن ذلك ؟ " لقد قلت لك باالمس اليس كذلك   

 ' ولكن كاي..ذلك الرجل لقد كان جادا حقا يوم أمس ..' 

كم على حسنا انه بالتأكيد انك لست المخطئة هنا .يبدو أن كاي فقط سريع الح 

االشخاص من دون سماع ما يقولونه حتى ..على االقل بالحكم على ما حدث يوم  

 أمس 

 عندما كنت أتذكر أحداث االمس بدأت توكا في التململ 

" ؟ " ماذا   

انه محرج..حتى تذكره فقط ...مالذي قلته يوم أمس كان ....كانت المرة ' ام..فقط 

تحول وجهها الى اللون االحمر وهي  االولى التي يخبرني فيها أحدهم بذلك ..'  

 تنظر الي بعيون منتظرة ..

" نعم...كانت هذه المرة االولى التي يفتح فيها شخص ما لي قلبه ..لذلك لم أكن  

ني ملك  أعرف ما أفعله ..كنت أرغب في محاولة الهتاف لك بالرغم من أن

اط هذا الكالم من  االستسالم ...لذا أنا ال أعرف ..أنا اسف يبدو وكأنني قمت باستني

 مؤخرتي ...النني لم أكن أعرف ما سأقول .."

 ' نعم هذا ما توصلت اليه أنا تماما ...أنت تستنبط الكالم من ذلك المكان ...' 

 " هه. صح..نعم "

' حسنا توقف ال تفرط في الحديث عن ذلك انه محرج حقا ..حتى لو كان هراءا  

انا احب هذا ..معرفة أن أحدا ما يقدر  ...كالمك الصغير ال يزال يجعلني سعيدة ..

 جهودي ..لقد شجعني ذلك حقا ..' 

أعطتني ابتسامة خجولة .ووجنتاها محمرتان باللون الوردي ..أنا عاجز عن 

 الكالم لم أتوقع منها أن تقدر ما قلته   



 " أنا سعيد الجلك..' 

نك تكرار ما  ' حسنا ذا كان االمر كذلك أنا سعيدة ايضا ...هناك شيئا اخر..هل يمك

'؟ قلته باالمس مرة أخرى   

"  ؟ " لقد قلت مجموعة من االشياء هل يمكنكي أن تحددي أكثر   

' أتذكر أنك قلت ستساعدني في العثور على شيئ ما ..يمكنني أن اضرب  أخي 

 صحيح ..' 

 " نعم لقد قلت ذلك وأعني ذلك .."

المبكر جدا فعل هذا ...لكنني  اتسعت ابتسامتها على ردي ..' ام..ربما يكون من 

 في الواقع وجدت شيئا ال يمكنني أن أخسر أمام أي أحد فيه ..' 

هل تمانعين اخباري عن الشيئ الذي بامكانك التغلب على   ؟ " اوه ..هل فعلت 

'  ؟ ايكي فيه   

 انها ال تقول اي شيئ فقط تهز رأسها بابتسامة عريضة 

األمر ' لست بحاجة للمساعدة في هذا  ' كال ..أنت  

اوه اذا تريدين أن تقومي بذلك بنفسك دون االعتماد على االخرين اليس   ؟ " هاه 

أنا افهمك " ؟ كذلك   

هذا سيكون منطقيا أنا افهم لماذا تريد القيام بهذا بنفسها  .لكنها تهز رأسها مرة 

 أخرى 

' انه شيئ ليس بامكانك مساعدتي به ..في الواقع ستكون النتائج عكسية اذا  

رتك ..على اي حال هذا شيئ سأقوم به بنفسي ..' أضاءت عينيها بعزم وهي  أخب

 تقول هذا  

 " أنا فهمت...سيكون من الرائع اذا كان بمقدورك الفوز عليه هذه المرة ..."

 ' بلى..' 



بالنظر الى مدى استيائها واحباطها يوم امس ..بدت حقيقة أنها مستعدة لمواجهة 

ن تكون فخورة جدا بنفسها  ايكي مرة اخرى رائعة ..يجب أ  

'  ؟ ' حسنا هل يمكنني أن أطلب منك معروفا كبيرا   

" ؟  " بالتأكيد ما هو ..   

 ' حسنا...' 

 تأخذ نفسا عميق وتنظر الي 

؟ " هل يمكن االستمرار بالتظاهر بأنك صديقي   

 حقا وأنا كنت أتوقع منها شيئا كبيرا  

انه أمر ممتع بالنسبة لي أنا اؤيد ذلك تماما ..ال   ؟ " هل تحتاجين حقا للسؤال 

 تقلقي بشأن هذا .." 

نزعاج من اجابتي انها تنفخ خديها ..يبدو انها تشعر باال   

"  ؟  " اوه حقا أنا اسف ...أنت ال تحبين العالقات المزيفة أليس كذلك..  

مشاعرا لبعضنا االن ..ولكن من  كان يجب أن أتوقع أنها لن تحبها ..ال نملك 

ربما بعد شهر ..بعد سنة من االن ..ربما   ؟ يعرف مالذي سيحدث في المستقبل 

تتغير االمور ..ولكنني اخمن أن توكا فقط تريد االستمرار في هذا حتى يحين  

وقت الحصول على عالقة حقيقية...هذا يجعلني حزينا نوعا ما ..النني متأكد انها  

يوم ما ..لكن ال مشكلة  سوف تتركني في    

' نعم لطالما كرهت العالقات المزيفة ..' توكا تصيح وهي تومض لي بابتسامة 

  رائعة ..انها واحدة من ألمع االبتسامات التي رأيتها في حياتي

 

 

 



 



 

 

 

تنظر الي توكا باالبتسامة االكثر حبا .في الواقع النظر اليها يجعلني حزينا .لم  

 أتوقع ابدا أنها تكره فكرة االستمرار في عالقة مزيفة الى هذا الحد 

 

'  ؟ ' سنباي ..هل تناولت شيئا ما   

 " ال " 

كنت في الواقع أخطط لشراء شيئا ما عندما أمر من أمام المتجر .لكنك طلبت مني  

 القدوم هنا فلم تكن لدي فرصة الكل أي شيئ .

 تنفست الصعداء ووضعت يدها على صدرها 

' لطيف أنا لم أقل شيئا عن تناول الطعام معا عندما أرسلت الرسالة النصية ..لذا  

 لم أكن متأكدة أذا كان يمكننا فعل ذلك معا ..' 

 أخرجت نوعا ما من العلب الملفوفة من حقيبتها وسلمتها لي  

....انه بينتو بالمناسبة لقد نجحت نجاحا هائال ؟ ' مالمفترض أن يكون هذا برأيك 

"  ؟ ..'  

 " انتطري ..حقا ..لماذا  

من بين االشياء التي كنت أتوقع أنها ستفعلها..لم أتوقع أبدا أنها ستقدم لي بينتو  

 محضر في المنزل ...

  .كنت أعتقد أنه يجب' نعم حقا ...بعد كل المشاكل التي أوقعتك بها يوم أمس . 

ارا على االقل  علي أن أقدم اعتذ  

/ الزميل  16الفصل    



' ؟ لقد قمت بشيئ جيد اليس كذلك   ؟ ما رأيك   

 " أنا ال أحصل على بينتو محضر بيد فتاة في العادة ..ولكن بلى أنا سعيد جدا .." 

فوجئت توكا بردي ..' بلي أنت محظوظ للغاية سنباي ..لن يتمكن اي شخص اخر  

تا تجعله يتذوق البنتو الخاص بها ..ال يوجد من هو أكثر  في الكوكب أن يجدا بن

 حظا منك '

 " نعم أنا أشكرك حقا .."

انها تحمر خجال أكثر وأكثر ..من المحتمل أنها لم تكون معتادة على أن أكون  

 صريحا..لذلك ليس من المستغرب أن تشعر بالخجل ..

قاء هنا حتى نتمكن من  ' هممم حسنا أنا ذاهبة الى الفصل االن بقدر ما أحب الب

اطعام بعضنا البعض ..ال استطيع البقاء أكثر حقا' ..التقطت حقيبتها واندفعت نحو  

 الباب 

 " بالتأكيد توكا ..حظا موفقا في دراستك .." 

 ' أنت ايضا سنباي ..ابذل جهدك في ما تبقى من الحدث ..' 

عدما وجدت  بعد أن غادرت بحثت عن مكان مريح للجلوس و تناول الطعام ..ب

مكانا جيدا فتحت علبة الطعام التفقد محتوياتها ..هناك مجموعة متنوعة من  

االطعمة الملونة داخل هذا ..انها جميلة جقى ..اخذت عيدان الطعم خاصتي 

 وغصت في االكل " همم لذيذ..." 

            **************************  

السطح وحينما أتى الوقت   بعد االنتهاء من االكل ..قضيت بعض الوقت على

 توجهت الى صالة االلعاب الرياضية للمساعدة في الحدث .. 

هناك أناس من مختلف النوادي مجتمعين هنا بغرض المساعدة ..هناك شخص  

يره ال بد أنه رئيس نادي الكرة الطائرة المسرح يملي االوامر ..من سيكون غ على 

 الذي طلب مني ايكي أن أتحدث معه .. 



.يبدوا أن هؤوالء الناس على ما يرام بدوني   بالرغم من ذلك ال أعلم لماذا أنا هنا 

 ..حسنا أنا قد اتيت على كل حال ربما علي أن أساعد بالقليا ليس هناك خيار 

 اخر ..لذلك توجهت الى الرئيس .. 

" لقد طلب مني ايكي أ، اتي للمساعدة ..لذا أنا هنا فقط اذا كان هناك شيئ ما 

علمني .."  فلت  

 كان  مشغوال بمعاينة بعض االوراق فأجابني من دون النظر الي حتى .. 

' رائع اذا أتيت هنا للمساعدة ..هناك من يخرجون الكراسي والطاوالت من  

المخزن ..ولكن يبدو انهم يحتاجون الى بعض االشخاص االخرين ماذا عن  

سيخبرك عن   هناك شخص اخر من نادئ الكرة الطائرة هناك  ؟ مساعدتهم 

 التفاصيل ..' 

 " بالتأكيد.." 

 بمجرد اجابتي يرفع رأسه أخيرا لكي تلتقي أعيننا  

حسنا..المخزن..هو ام..'  ؟ ' حسنا...سكرا ..اغ توموكي...كون  

 بدأ بالتلعثم مثل المحنون وصوته عصبي بشكل واضح  

"  ؟  " ماذا ..  

 ' ال شيئ ..ابذل جهدك ..' 

 "حسنا.."

حصا ذلك..أتذر كيف ان وجهي مخيف بشكل مقرف ..نعم  من الواضح جدا لما  

 أنا أعتذر مقدما عن هذا .. 

حسنا أعتقد أنه من االفضل العمل مع عدد قليل من االشخاص ..انها تضحية  

 صغيرة من أجل الصالح العام .. 

على أي حال عندما وصلت الى المخزن وجدت اساكورا يوشيتو انه شخص اخر  

..والذي أخبرني الرئيس أن أستشيره ..يبدو أنه لوحده.  من نادي الكرة الطائرة 

  ؟ هل يتصرف وكأنه يستطيع حمل كل هذه الكراسي والطاوالت بمفرده 



" ؟ " لقد أخبرني الرئيس ان اتي هنا وأساعدك..مالذي يجب علي فعله   

 انه يواصل العمل ويجيبني من دون النظر الي .. 

جميل من الجدي أن يكون لديك شخص ما ليساعدك ..ان استطعت   ؟ ' حقا 

ساعني في جلب بعض من الكراسي التي هناك الى صالة االلعاب الرياضية 

 اذن..' 

 استدار أخير ونظر الي 

'  ؟ ' ت..توموكي كون   

.لقد فهمت  "؟  " اوه اذن الكراسي اليس كذلك .  

فاية كما أن الطابق المخزن أشعر بالسوء تجاهه االن وجهي مخيف بما فيه الك

 مظلم للغاية و هذا يجعل االمر أسوأ أنا حقا اسف يارجل 

سأقوم فقط بالعمل و أصمت النني ال أريده أن يسيئ فهمي ..امل أن يدرك انني  

هنا فقط لمساعدته وال شيئ غير ذلك ..ليس لدي أي نوايا سيئة أو شيئ من هذا  

ن دون أن ينبس بكلمة واحدة ..الكون صادقا  القبيل ..هو االخر أيضا يقوم بعمله م

 أنا محظوظ ..أحسنت أيها الرئيس لقد اخترت العمل الذي يناسبني حقا ..

 اساكورا يقطع قطار أفكاري 

' ؟  ' توموكي كون..  

" ؟ " ماذا   

 بدأ يفكر للحظة في كيفية اختيار كلماته ثم يتكلم  

ة هنا أو اي شيئ ..و أنت  ' امم أخبرني ايكي كون أنك لست مجبرا على المساعد

في الواقع ايضا تساعد مجلس الطالب لفترة من الوقت ..وقال ايكي أيضا أنك  

  ؟ ساعدته كثيرا في ذلك اليوم على ما أعتقد 

'   ؟  لذ اع..ال تأخذ..االمر بطريقة خاطئة..انا فقط اريد أن أسألك ..  

 " حسنا هذا يعتمد على سؤالك فلتمضي قدما "



  في كلماته و لكنه يستمر بعد لحظة انه يتردد قليال

'  ؟ ' اذن هل أنت مجرم حقا كما يقول الجميع ...أو ..ال   

 لقد تنفس الصعداء بعد أن سألني ربما النيي لم أغضب كما كان يتوقع  

' حسنا في الحقيقة لقد كان هذا هو المر ..كنت أحسب انك مجرم..ولكن بعد سماع  

تساعد في مجلس الطلبة وايضا رؤيتك تساعد هنا العديد من الناس يقولون أنك 

 ...هذا يجعلني أعتقد أنها مجرد اشاعات فقط...' 

" ؟ " اذن أنت لست خائفا مني   

 ' بلى أنا خائف للغاية يا رجل ..يمكنك أن تكون نجم فلم رعب في الواقع ..' 

 " ايه ...ال استطيع القول أنني مندهش.. 

 ' اسف لذلك هل جعلتك غاضبا ..' 

ال ليس صحيحا أنا لست غاضبا .."  "  

' لذا اممم....حتى مع وجهك المخيف وكل ذلك على االقل أنا افهم أنك لست  

شخصا سيئا ...حسنا ما أحاول قوله ...أعتقد أنني لست بحاجة ألن أكون خائفا 

 الى هذه الدرجة ..أنت تعرف ..' 

 حسنا على االقل هو يحاول التخفيف من حدة ما يقوله 

 " أنت رجل جيد..اساكورا "

'  ناه ولكنني ال استطيع مساعدة مجلس الطلبة....انتظر اذن ...هل أنت عضو في  

' ؟ مجلس الطلبة   

كنت على وشك اخباره انني لست كذلك ولكن قاطعني بسؤال أخر قبل أن أتمكن  

 من االجابة حتى 

'   ؟  تخرج مع أخت ايكي ايضا ..' اذن هل    



لقد سألني بجدية لدرجة أنه تركني في حالة صدمة ..حتى انه استغرق مني بعض  

الوقت لكي أتمكن من اجابتها ..على الرغم من أن عالقتنا مزيفة اال أن هذا ال  

 يزال محرجا 

 " نعم هذا صحيح.." 

ب ايضا اذا  ' اهه يا رجل ..هذا صحيح بالفعل ..كنت سأساعد مجلس الطال

وجدت فتاة لطيفة مثلها..أنا أشعر بالغيرة منك حقا يارجل ..تخيل لو تطلب مني  

 "!♡فتاة مثلها تناول الغداء معها ' اساكورا سنباي دعنا نتناول الغداء معا   '

 

 

 اللعنة ال استطيع تخيل أن هذا سيحدث حتى ' 

 " اذا أعتقد أنك ال تملك صديقة .." 

 ' كالمك صحيح لالسف..' انه يبدو مكتئبا االن  

أنت تبدو من الرجال الذين لديهم معجبات في كل مكان  ؟  " هل هذا صحيح حقا 

".. 

' ؟  ' انتظر هل ما تقوله حقيقي حقا   

 " بلى أعني أنك تملك الشجاعة ...وايضا أنت تمارس الرياضة ..."

التي يقول لي شخص ما  هذه المرة االولى' أنت رجل لطيف توموكي كون..

 كالما مثل هذا ' 

 " حسنا وأنا أيضا ال يتم اخباري كل يوم انني رجل لطيف .."

انه يهز رأسه ويبدو مندهشا بشكل واضح ..ايضا ربما ال يزال خائفا قليال من أن  

 يتصرف معي بكل حرية  وبطريقته العادية .. 

ثر من شهر ولكن بما أننا  ' اوه صحيح  توموكي ..أعرف اننا بالفعل قد قضينا أك

في نفس الفصل امل أن نقضي وقتا أكثر بداية من االن ' انه يصرخ بابتسامة 



تذكرت فجأة ما قالته لي ماكيري سنسي قبل   مرحة ويده ممدودة تجاهي ..عندها 

أن أعرف أنا مبتسم .أنا سعيد حقا  لمدة .أن هناك الكثير من الناس يراقبونني وقب

لكنني ال اريده أن يراني أبتسم   ؟  ال يمكنني أن أكون سعيدا بهذا ..بعني كيف 

 على اية حال ..ربما سأدمر كل ما حدث في لحظة...

            **************************  

استغرقنا الوقت حوالي ثالث ساعات ..كل شئ جاهز االن ..معظم الذين كانوا  

الخر لجلب الطعام الذي قام  يعملون في الصالة الرياضية توجهوا الى المبنى ا

...واالشخاص من نادي الموسيقى مختبئين خلف المسرح بتحضيره نادي الطبخ 

يتحققون من ادواتهم للمرة االخيرة ..بمجرد االنتهاء من ذلك يتركون طالب السنة  

 االولى يدخلون الى الصالة..

بالنسبة لي أنا على الشرفة اراقب .كان من السيئ أن أساكورا تركني لوحدي  

ولكن سيكون من الوقح أن أصر عليه ليبقى برفقتي.ربما يتسكع مع زمالئه في  

 الحفلة التي قمت بالمساعدة في تحضيرها  

 

نهض ايكي ليتوجه الى المسرح.ليسكت عندها الجميع تماما عن الكالم و يتوجه 

ه.استطيع االن ان افهم لماذا يتبعون شخصا مثله انه يستحق ذلك حقا نظرهم نحو  

' السيدات والسادة ..لقد قمتم بعمل جيد اليوم...لذا جميع طالب السنوات االولى  

لقد عمل جميع من هم في السنوات االخرة بهدف استمتاعكم بهذا الحفل ..اذا كنتم  

فاستمتاعكم هو مكافأة لنا ..حسنا هذا كل ما أردت  تعتقدون أن االمر يستحق ذلك 

قوله  ..ال مزيد من الشكليا فلتستمتعوا بالحفل لنادي الموسيقى وبطعام نادي  

الطبخ ..ايضا ال تترددوا في التعرف على اشخاص اخرين طالما ان االمر ال  

 يصل بكم للجنون يمكنكم فعل ما تريدونه هنا ..' 

 

ميكروفون حتى ..لديه رئتين رائعتين وعلى اي حال لم يكن علبه أن يستخم ال

الجميع كان منتبه نحوه..ايضا هناك مجموعة كبيرة من الفتيات المفتونات به  

 ينظرن له بكثير من االحترام .. 



فلنفجر المكان ...' ' حسنا يا رفاق   

ت نادي الموسيقى ..لتصبح  وفور اشارته فتح الستار الخلفي ليكشف عن تحضيرا

أصبحت كحفلة  عاب الرياضية كلها محاطة بأصوات الموسيقى ..لقد لصالة اال

 موسيقية تقريبا االن  

 

االن بعد أن أصبح كل شيئ يسير بسالسة ربما ينبغي علي بالفعل التوجه الى 

السطح ..ربما كاي ينتظرني هناك بالفعل ..ال علرف ولكنني ال أريد البقاء هنا  

ولكن فجأة سمعت شخصا ما ينادي باسمي   لفترة طويلة واال سيتعكر مزاجي ..

 من الخلف 

 ' عمل جيد اليوم..توموكي كون..' 

 استدرت الرى من كان ..انها ماكيري سنسي 

" ؟  " لماذا أنت هنا   

' حسنا ما زلت مطالبة باالشراف على الحفل و التأكد أنه ليس هناك أي مشاكل و  

' أن كل شيئ يسير على ما يرام ..  

ا أريد معرفته لماذا اتيت الي من بين كل الناس ..أعني انا بعيد  " نعم ...ولكن م

 عن كل شيئ هنا ..' 

 " هذه لك هيا خذها .."

 انها تكشف عن علبة من القهوة السوداء مخصصة لي 

"  ؟  " ما هذا   

أنا أتذكر هذا   ؟  ' انها مكافئتك لعملك هذا اليوم ..أنت تحب القهوة اليس كذلك 

 عندما احضرتها لك المرة االخيرة عندما كنت في غرفة الطباعة ..' 

الشياء الصغيرة  مها بالتفاصيل ..انها حقا تهتم لأنا حقا معجب بها و أقدر اهتما

 مثل هذه ...أنا احترم هذا الشيئ فيها حقا 



را لكل العمل الذي قمت به لهذا الحدث أنا حقا ممتنة توموكي كون..' ' شك  

 " ال حاجة لشكري حقا...وايضا شكرا على القهوة .."

 ابتسامتها تجعلني محرجا وتجبرني على النظر بعيدا  

" اخذت رشفة من القهوة قبل أن اتكلم " سنسي انه كما قلت تماما.."؟  " صحيح   

 ' ماذا تعني  

' ؟   

ذلك اليوم لذا شكرا .." أشخاص بالفعل يراقبونني لقد أدركتاك " أن هن  

 لقد فوجئت في البداية ولكنها سرعان ما استبدلت هذا التعبير بابتسامة صغيرة 

' ' ليس هناك حاجة لشكري على ذلك ..يجب أن تفخر بنفسك ..  

 أنا سعيد حقا بان ما قالته ماكيري سنسي اصبح حقيقة 

لقد بدأ الناس يدركون قليال انني لست بمجرم ولكن لم أكن أنا فقط ..لم اكن  

صين لوالهم لم أكن  التمكن من القيا بهذا بمفردي..الفضل يعود لهذين الشخ 

ئما  التمكن من فعل اي شيئ ..لقد قاموا باعطائي االمل وماكيري سنسي كانت دا

 تراقبني مما جعلني أشعر باألمان  

علي أي حال لهذا أشعر حقا أنه علي شكرها ولكون لسوء الحظ انا اشعر 

 باالختناق عندما اريد اخبارها عن ما أشعر به 

اك بعض االشياء التي علي القيام بها لذا سأغادر ..المعذرة " حسنا من فضلك هن

".. 

حرج بما فيه الكفاية أهرب من كل هذا أنا مف...أريد أن سامتها ومظهرها اللطيتاب

لكي اشكرها باالضافة أن لطفها ال يساعد أبدا ..أشعر بالسوء النني ال استطيع  

 شكرها بالشكل الصحيح ..كل هذا يجعلني أشعر بالقلق 

 " حسنا أراك في وقت الحق .." تقول بينما تتجنب النظر الي  

باشرة انحنيت برأسي قليال القول وداعا وخرجت م  



      ************************************  

 

توجهت الى المبنى الرئيسي حيث السطح انا متأكد أن كاي ينتظرني هناك ولكن  

؟ شخص ما ينادي من ورائي ..من يكون هذه المرة   

'  ؟  ' مهال يوجي انتظلر قليال   

استطعت أن أخمن من هو على كل حال عن طريق الصوت ولكنني استدرت لكي  

 أتأكد 

 ' الى اين أنت ذاهب لقد بدأت الحفلة للتو ' سأل ايكي بابتسامته الودية المعتادة  

 " يجب أن أهتم بشيئ ما لذا عي العودة الى المنزل مبكرا..انا اسف .."

الستمتاع اكثر اليس كذلك ..' ' انت تتراجع كثيرا يارجل...يجب أن تحاول ا  

 انه يقول مع تنهد غاضب 

 " امم. ال أنا ال أتراجع ..انا حقا بحاجة لفعل شيئ مهم "

" حسنا كان من المفترض  أن أتحدث الى تاناكا سنباي و سوزوكي ..لكن اتضح  

 انني ال استطيع هل يمكنني اخبارهم انني اسف .."

راهم في المرة القادمة ...'' أنا متعب حقا فلتخبرهم أنت عندما ت  

" اكيد..سوف افعلها انا وايضا لم أخبرك بهذا من قبل ...ولكن شكرا أنا استمتع  

 حقا..."

مالذي تشكرني عليه لقد طلبت مساعدتك الننا كنا نحتاجك..و ايضا كنت   ؟  ' هاه 

 اعرف انك ستقوم بعملك بشكل جيد..' 

ق ويهتم بي .. انا ال اوافق على هذا ولكنني سعيد النه يقل   

'  ؟  اليس كذلك " اوه نعم.. ما زلت مدينا لي على مساعتك لك في المرة السابقة   

 ' نعم هذا صحيح..' ايكي يجيب  



يجب اضافة مساعد اليوم كذلك الى قائمتك...لذا في المرة القادم سأجبرك على 

ي  التسكع معنا على الرغم من انني متأكد ان توكا لن توافق على هذا ..يمكنن

 تصور صراخها في وجهي من االن  

' ؟  ' هل سيكون االمر سيئا جدا لو ذهبنا نحن الثالثة   

 تفاجأ قليال باقتراحي ولكنه يضحك بسرعة 

 ' حسنا االمر متروك لك القناعها ..' 

 " لن أعدك بهذا ولكنني سأحاول.."

 ' بالتأكيد يا رجل  اراك الحقا ..' 

ستكون هناك مشاكل في اقناع توكا ..ولكن بما أنها عادت الى طبيعتها االن حتى  

انها مستعدة لهزيمته وقد وجدت طريقة بالفعل كما قالت لذا امل ان يكون هذا  

 الوقت المثالي لكي يتصرفوا على طبيعتهم 

 " اه باتأكيد...أراك.."

وبينما كنت اسير نحو المبنى تذكرت تاناكا سنباي و سوزوكي وايضا اساكورا 

اليوم ..ربما اذا تصرفت بطريقة جيدة مثلما فعلت مع االخرين يمكنني أن أتفاهم  

مع كاي ..ربما لو أخبرته بالحقيقة وأنني ال أشكل خطرا على توكا ربما سيفهمني 

 ...انا متفئل بشأن ما يمكن أن يحدث  

               ***************************  

' لقد كنت في انتظارك توموكي يوجي ' هدير اسمي يتوهج في عينيه الملطخة 

 بالدماء 

اه لم أعد أشعر االن بالتفاؤل أبدا .ال يبدو أنه سيعطيني الفرصة حتى لشرح أي 

 شيئ  

 

 



 

 

 

 

 

 هاي يا رجل ان كاي ال يتراجع أبدا .ال يزال صامتا ولكنه يتكلم في النهاية 

' أنا ال اخطط للجلوس هنا والتحدث معك .لدي فقط شيئ واحد أود أن أوضحه 

 لك ..' 

أنا متأكد انني أعرف بالفعل ما يريد قوله .لكنني ساسكت االن واستمع .على  

 غرار انه يبدو غاضبا بما فيه الكفاية 

"   ؟ حسنا مالذي تحتاج أن توضحه "   

 ' عدني أنك ستترك توكا بحالها ..'

 انها يصيب اصابة دقيقة للهدف تماما 

"؟ هل تحبها أم ماذا   ؟ هل يزعجك أننا نتواعد  ؟ " لماذا   

 ال يجب أن أتزحزح أمام هذا الرجل .اذا فعلت فسوف يصبح الوضع أسوأ بكثير  

ل..أنا رأيت ما أنت قادر على فعله ...رأيت  يعض شفتيه ويقول ' لقد أخبرتك بالفع

 ما فعلته السنة الماضية'

" ؟  " صحيح..هذا ..  

' في ذلك الوقت كان كل ما يمكنني فعله هو المشاهدة ..لقد جمدت في مكاني 

تماما من الخوف .لم استطع فعل أي شيئ ..مع االسف لم استطع مساعدتهم حتى  

/ القتال  17الفصل    



ع ان افعل كانت وجوههم المحطمة بااللم  على الرغم من انني اردت ذلك لم استط

 والمعاناة تطاردني حتى في أحالمي ..كل هذا يذكرني كم أنا ضعيف وجبان ..' 

حتى االن مازلت خائفا منك..' انه يضغط   في ذلك اليوم كنت...انه نفس الشيئ' 

على قبضته ولكنني ادرك بما فيه الكفاية أنه يداه ترتعشان على الرغم من أنه  

 يبذل قصارى جهده الخفاء ذلك .

' لكن مازال ...حتى لو كنت خائفا ..حتى لو كنت عاجزا تماما ..ال يمكنني  

بتسامة توكا البريئة ...ال  السماح لك بأن تفعل ما تريده...ال أريدك أن تسرق ا

 أريد أن أشعر بتأنيب الضمير بسبب جبني أكثر من هذا ' 

يا رجل ما هذا التشدد..انه سريع القفز لالستنتاجات .يبدو أنه يمنع االشخاص 

تماما من الحديث و الدفاع عن أنفسهم عندما يكون مقتنعا بشي ما ..بسبب ذلك  

سوء فهم للوضع برمته مثل هثلما الحال ينتهي به االمر الى منعطف اخر تماما و

 هنا تماما 

لكن بالنظر الى ما فعلته السنة الماضية أنا لست متفاجئا بوجهة نظره هذه تجاهي 

فمن منظوره كنت أنا الشرير وهم االخيار ولكن في الواقع االمر لم يكن قريبا من  

 ذلك حتى .. 

لك اليوم ..وأتذكر كيف  ربما هذا هو رأيه حسنا في الواقع انا أتذكر أيضا ذ

 اضطررت للتصرف بتلك الطريقة 

يود التخلص من تأنيب الضمير الذي يشعر به بسبب   في النهاية ربما هو فقط 

عدم مساعدتهم ذلك اليوم ويشعر أنه يجب عليه تصحيح منحى الظلم الذي  

 تعرضوا له 

'  ؟ " أنا اشعر بالفضول حيال شيئ ما...لماذا أتيت الى هنا وحدك   

كنت أتوقع أنه سيحضر معه بعض االشخاص االخرين .ولكن عندما وصلت الى  

اذا كان  السطح بحثت في المكان .لكنني لم ارى اي شخص اخر هنا غيره ..انه 

ال افهم هذا  ؟ يعرف انني في غاية الخطورة فلما لم يجلب معه أي أحد لمساعدته   



معي ..يمكنكم أن تمسح  ' أعلم بالفعل انه ال يهم عدد االشخاص الذي احضرهم 

بهم االرض بكل سهولة ..على اي حال فقط سأقوم باقحام االخرين في هذه  

المشكلة وسأتسبب في أذيتهم ..ال أريد أن أجعلهم يعانون من دون سبب ...أنا  

وحيد النني ال أهتم سوف أخاطر بحياتي الخاصة من أجل حماية توكا ..سوف  

 اوقفك هنا.' 

وهو على استعداد للمخاطرة بنفسه اذا تحول هذا الى  واو يبدو مصمما على  

شجار حقا ...أال يستطيع أن يتبع قناعاته الصالحة و طريق العدالة الى مكان اخر 

أتمنى أن أقول له هذا لكنه سيضيف فقط وقودا على النيران   ؟ و يتركني في حالي 

 .. وسيزيد االمور تعقيدا.. 

 " حسنا فهمتك .." 

في هذه الحالة عدني أنك ستترك توكا...'  ؟ ' اذا فهمت..هاه   

 أستطيع أن أقول أنه تحت تأثير الكثير من الضغط من الطريقة التي يتكلم بها 

 " أنا صديقها لذلك ...ال أنا لن أتركها.."

 اختفت عواطفه لحظة قولي لهذا  

  ' أنت تعلم يمكنني أن أقول أنها ال تحبك ...انت تستغلها فقط..أراهن أنك تكرهها

 ..فقط أنت تجبرها على مواعدتك..انا متأكد أنها تتمنى الهرب من قبضتك ..' 

أتمنى أن أخبره كم هو مخطئ عند هذه النقطة ولكن ليس االمر وكأنه سيتمع لي  

...لذا اي كان  على كل حال أو سيصدق أي شيئ أقوله    

ولكن في هذه اللحظات يمكنني أن اسمع صوت شخص اخر قادم نحو  

السطح..كاي ايضا سمعه وبدا مرتبكا جدا وهو يصرخ بغضب ' ال مفر...كيف  

تجرؤ..' يبدو يائسا جدا في هذه اللحظات وايضا مع قدوم شخص اخر ..يبدو حظا 

 سيئا يا رجل  

 توقفت الخطوات أمام الباب وفتح ببطئ مع صوت صرير  

اهه ها أنت سنباي...لقد كنت أبحث هنك في كل مكان.''   



كا رأتني لكنها الحظت كاي أيضا وبشكل غير مفهوم تبدو قلقة ..عم  انها تو

الصمت في المكان لبرهة وكان كاي هو أول من كسره مع صراخه الغاضب ' 

أيها الوغد..كيف تجرؤ لقد أقحمت توكا في هذا ايضا ..ايها اللعين ' يبدو أنه  

لق العنان لنفسه .بينما توكا مندهشة مما قالهاط  

يا رجل كنت أعلم    ؟ حتى االن هو ربما يعتقد أنني احضرت توكا الى هنا كرهينة 

أن هذا لن ينتهي بسالم أبدا ..ال يبدو أنه يوجد خيار اخر هنا سوى القتال في هذه  

 المرحلة ..قمت بشد قبضتي استعدادا للقتال في أي لحظة

' سألت توكا بخوف ؟ بحق الجحيم  ' مالذي يحدث   

 " لقد فشلت المفاوضات "

سنباي هذا ليس الوقت للمزاح  ؟ ' اي مفاوضات   

 ال يمكنك التفاوض النقاذ حياتك '  

هذا مؤلم ليس لدي الوقت للتركيز عليها بالرغم من ذلك..كاي هو مصدر قلقي 

 الرئيسي .. 

   ؟ انت لن تدعها تذهب أبدا  ؟ ' اذا تلك هي اجابتك  

 لقد كشفت أخير عن لونك الحقيقي ..الذئب المتستر بمالبس االغنام ..' 

' ؟ هل أنت جاد ما خطبك بحق الجحيم  ؟ ' هاه   

على الرغم من رد توكا  البارد..اال انها تشعر بالخوف .. انها تقترب مني ببطئ  

'  ؟ بعد القاء نظرة خاطفة على كاي وتهمس في أذني ' ماالمر مع هذا الرجل   

عتقد أنه لدي الوقت الشرح لها الوضع بأكمله االن ..النه بدال من ذلك أحتاج ال أ

 اخبار كاي بشيئ ما

" اسمع أنا أعرف انني انطوائي بشكل ميؤوس وال اعرف كيفية التعامل مع هذه  

المواقف ..ما أعرفه أن شرح الوضع بالنسبة لك سيكون مثل التحدث مع جدار  

ـنت  اه هو تحريف كلماتي كما فعلت حتى االن ..من االسمنت ..الن كل ما ستفعل

 لن ..تشك ابدا أنك الشخص المخطأ هنا ..' 



 نظر الي كاي بشكل مثير للريبة  

ظر عن كل  كر فيه بشأني ..اسف ولكن بغض الن" لهذا السبب حقا ال أهتم بما تف

االشياء ليست  ...أعلم أن طريقتي في التعامل مع ما تقوله أنا ال أخطط لترك توكا 

االفضل ..أنا لم أتوقع ابدا من الناس أن يفهموني ..لذا تخليت عن المحاولة..ولكن 

على ما اعتقد هناك أشخاص اعزاء علي االن يجب أن أحافظ على عالقتي معهم  

. منذ االن أنا أعلم أن هناك اشخاص سيفهمونني ويقفون بجانبي ..' ايكي  

وكي.اساكورا..وتوكا كذلك ' ..لقد أظهروا لي .ماكيري سنسي .تاناكا سنباي .سوز

حقيقة أن هناك اشخاصا يراقبونني و الذين يهتمون بي ..هناك بعض الناس الذين  

 يخافونني ولكن أعلم أن هناك اخرون يدعمونني و أنا أعتز بذلك ..." 

تفتحت عيون كاي على ردي بينما توكا كانت مرتبكة في هذا الوضع .انها ال  

لذي يحدث تعرف حقا ما  

 " توكا هي صديقتي .."

قد تكون عالقتنا وهمية ولكنها عالقة أنا أعتز بها شخصيا .بغض النظر عما 

 يقوله االخرين أنا ال أخطط للتخلي عنها ..

' انها تتكلم بينما تتجنب النظر في عيناي .أعتقد  ؟  ' م..مالذي تقوله بحق الجحيم...

   أن كاي ليس مصدر قلق بالنسبة لها االن 

 " أرجوكي توقفي عن كونك مرتبكة بهذه الطريقة ..سأشعر بالخجل أنا ايضا .." 

 ' ابتعدي عنه يا توكا ال تقلقي سوف أقوم بانقاذك االن.' 

أنا اسفة يا رجل ولكنني ال أفهم محقا ما تعنيه بانقاذي..' تجيب بينما   ؟  ' هاه .. 

 نظرتها باردة مثل الثلج

؟ ساءل أن لديه شيئ بجعبته انه ينظر بثقة كبيرة االن .أت   

 ' أنت شخص لطيف توكا ...لكنني افهمك بالفعل '

أخرج سكينا من جيبه وصرخ بقوة ' توموكي يوجي..أنا موجود هنا فلتجهز نفسك  

 '.. 



سنتمترات على االقل .وايضا اخمن أنه السالح   10يبدو أن سكينه يبلغ طوله 

 الوحيد الذي بحوزته  

هذا االمر خطير ؟ بحق الجحيم  مهال مالذي أفكر فيه أنا  

' سوف أساعدك..سوف أحررك منه هنا واالن..أنا لن أقتله ولكنني ال أعدك بعدم  

 اصابته ' 

نواياه خبيثة بشكل واضح االن  .انه يمسك سكينه وعلى استعداد لالندفاع بالرغم  

  من أن يداه ترتجفان...من الممكن أنها المرة االولى التي يحمل فيها سكينا ضد

 شخص ما ولكنه ال يزال مصرا جدا على ايذائي  

بدات توكا بالبكاء ' هذا الشخص مجنون..سنباي اهرب ' انها خائفة وتحاول 

 االمساك بيدي وسحبي بعيدا عن السطح  

 ' ارفع يديك المقززة عنها ..' زئر كاي  

اه كاي ...يجب أن اشير الى انها هي من قامت بمسك يدي وليس العكس .ولكن  

ت غير مناسب تماما اللقاء النكات ..على ما أعتقد فسوف يقوم بخطوته  الوق

 االولى االن يبدو أنه ال مفر في هذه المرحلة 

 " هذا سيكون خطرا ..تراجعي "

 ازلت يديها عني وجعلتها تتراجع كي ال تتأذى .أنا سعيد النها قلقة علي 

 

نطاقي بدأ في تحريك السكين  انه يقترب مني بثبات االن وبسرعة وعندما دخل 

موجها اياه نحو وجهي  . انه مستعد اليذائي.اذا لم افعل شيئا فالبتأكيد سينتهي  

االمر بطعني في النهاية..ان أمكن اريد تجنيب توكا من رؤية هذا النوع من  

 المشاهد.. 

لذا أعتقد أن افضل طريقة للدفاع  هي الهجوم .قمت بأرجحة يدي و ضربه على  

تي يمسك بها  السكين .فارتد الى الوراء وبدأ يئن من االلم .ربما أعطيه اليد ال

 فرصة أخرى 



" أنا أحترمك كاي فلنتوقف ن هذا ...على الرغم من أن غضبك غير مبرر.ال  

يزال لديك الشجاعة .لقد جئت الى هنا و  تغلبت على خوفك وقمت بمواجهتي .لم  

ع حقا .."يحاول احد من قبل فعل هذا .اعتقد أنك رائ   

ال تخبرني أنك انتهيت فقط النك تمكنت   ؟ ' ماذا بحق الجحيم ..أنت على وشك 

 من اسقاط السكين ' 

ما لديك يا كاي ريكا" " حسنا ارني ؟ هذا لم ينتهي بعد   

' مقرف ...' يصرخ بغضب و هو يوجه قبضته نحوي .ان تقبلت هذه اللكمة  

فسوف أتاذى بشدة لكنه بطيئ في الهجوم لذلك سيكون من السهل علي المراوغة 

ولكم مع ذلك ..لقد استطاع ان يضربني حقا .لقد كانت ضربة قاسية .ضربة مليئة  

..بحس االخالق و الشجاعة   

بالغليان.مضت فترة منذ أن خضت قتاال هكذا . أنا  حان دوري للهجوم.و بدأ دمي 

 جاهز للذهاب معه الي مرحلة يريدها .. 

 " ليس سيئا يا رجل .لن أتراجع االن.." 

أمسكت بذراعه وجذبته نحوي بقوة وقمت بضربه حتى فقد توازنه وانتهزت  

 الفرصة ألنهال عليه بالضرب

سلحة ايها الجبان الغبي.."  " استخدم قبضتك منذ البداية..ال تعتمد على بعض اال

 اصرخ وأنا أضربه

يبدو مرتبكا وغير قادر على الرد.أشياء كثيرة تحدث .لقد حطمت قبضتي وجهه  

.انه ال يتحرك وال يبدو انه سيقف في اي وقت قريب .وايضا هناك مزيد من  

 الفقاعات والدماء على وجهه .لقد أغمي عليه ... 

 

              ***************************  

كنت أحدق في كاي وهو ملقى على االرض مغمى عليه..ال أعتقد أنني اصبته في  

 أي مكان أخيرا . ولكن ال يبدو أنه سيستيقظ قريبا ..اعتقد انني سأتركه االن فقط 



 كان المكان الذي لكمني فيه يؤلم حقا  

' توكا تصيح  ؟ ' سنباي هل أنت بخير   

 "  اه أنا بخير.." 

سنباي...انظر انفك ينزف بشدة..' '   

أخرجت منديال من جيبها وتحاول مسح الدمي من على أنفي ..لكنني لم ادعها  

تفعل اخذت المنديل ومسحت به لوحدي..سأحاول فقط منع الدم من التدفق الى  

 الخارج ..

 " أنا بخير ..شكرا."

..' سنباي هل   ' ال تشكرني بحق الجحيم ..' تقول بينما توجه نظرها الى االسفل

'  ؟ يوجد شيئ تود اخباري به   

 هل يجب أن يكون هناك شيئ ما .الن ال شيئ يتبادر الى ذهني االن  

" حسنا..لقد كنت محقا بشأن كونك ماهرة في توقع االشياء..يعني أنت حتى قمت  

 بتجهيز منديل .."

'   ؟ ' هل تتكلم بجدية   

ل كذلك فال فكرة لدي  اذا كان الحا ؟ هل كانت تتوقع أن أقول شيئا اخر   

اذا لم أجبرك على الخوض في هذه   ؟ ' السبب في كل هذا هي أنا اليس كذلك 

 العالقة معي لم يكن هذا ليحدث.' 

 أعتقد أن هذا كان سيحدث عاجال  أو اجال النه كان يعتبرني كرجل خطير ال ال

 بالفعل و أسبب التهديد 

يجب أن يكون   ؟ اليس كذلك  ' أنت شخص لطيف سنباي ..لقد حاولت التحدث معه

 هناك شيئ ما يمكنك أن تفعله ' 

" قطعا ال لم يكن اي فرصة لمحاولة الحديث معه ..في مثل هذه المواقف عادة 

يجعل وضعي   أتخلى عن الحديث وأدع قبضتي تتحدث بدال من ذلك ..وهذا ما



ونني  نيف الذي يربطأسوأ في كل مرة ..الجميع يملك دليال على انني المجرم الع

" ؟ به ..ألم تكوني خائفة انت ايضا لرؤيتي أقاتل   

 ' أنا كنت..' 

بالكاد استطيع سماع ما تقوله لن ألومها ان قامت بالغاء كل شيئ بسبب ما رأته  

 االن  

لماذا لم تهرب عندما رأيت السكين ..لماذا تركته يلكمك رغم أنك كنت   ؟ ' لماذا 

بامكانك...ولكن لم أرد أن أراك تتأذى  تستطيع المراوغة بسهولة ..أنا أعلم أنه 

لقد كنت خائفة حقا .. ؟ ..ماذا لو حدث لك مكروه   

اذا كان لديك القوة لكي تدافع وتحمي نفسك ...لماذا تحاول اقناعهم و التحاور  

معهم ..لماذا تهتم بمحاولة التفاهم مع هوؤالء الناس في المقام االول...أنت لست  

دائما هم من يقع عليهم اللوم ..أنت لست الشرير هنا..رؤيتك  بحاجة للمحاولة بجد 

 تتألم هكذا....أنا اكره هذا ..' 

تصرخ بينما تبدأ دموعها بالتساقط ' لقد بقيت معي حتى بعد معرفة السبب  

 الحقيقي وراء عالقتنا..لقد شجعتني على المحاولة مرة أخرى ..' 

 " كفى يا توكا " 

لى شعرها ربت على رأسها و أنا أمسح ع  

 " شكرا لكي.."

  

ولكنها ال تتركها  صمتت للحظة وبعدها أمسكت بيدي ..أنا مستعد لسحب يدي   

' أنت تستخدم يديك دائما لحماية الناس المقربين لك ..يدك دافئة و حنونة..تذكر  

 أنك أنت هو الرجل الطيب هنا ..' 

 من الواضح أنها محرجة وهي تحاول جاهدة تشجيعي  

 " حسنا .." 



دراء في وجه لكنها تدوم لثانية فقط وتوهج باز مجرد أن تسمع اجابتي..تبتسم ب

 كاي..

' هذا االحمق اللعين ما رأيك أن نجرده من مالبسه ونأخذ له صورة ...أنت تعلم  

 سنستخدمها البتزازه اذا حاول مضايقتك مرة أخرى '

أكثر صبرا و   " اللعنة توكا هذا مخيف ..ال حاجة لذلك في المرة القادمة سأكون

 أتحدث معه .." 

 ' حسنا تحدث عن نفسك ولكنني لست رحيمة مثلك..' 

"  ؟ " هاه   

انها تمشي نحو كاي .هذا مثير لالهتمام    ؟ مالذي تخطط له   

 " اوه.."

لم أعتقد أبدا أنها ستصل الى هذا الحد    ؟ لقد ركلت في معدته..ماالمر معها   

اه...وجهي يؤلمني '   ؟  ' ...ما...ماذا...  

استيقظ كاي وهو يغطي وجهه بيديه ولكن توكا تمكنت بسرعة من االمساك به  

 ورفعه 

' أنت لم تكلف نفسك عناء االستماع الي وقررت أن تلعب دور البطل باعتقادك  

ذا لم يكن قتاال حتى حتى مع سكين لقد مسح  أن سنباي هو المجرم . بالمناسبة ه

بمؤخرتك االرض ..اللعنة يا رجل لقد أسقط بلكمة واحدة فحسب ذلك فقط النه  

 شعر بالسوء من أجلك . 

أنت فقط تحكم على الناس من مظهرهم لهذا السبب انتهى بك االمر بخلق هذه  

ص لطيف  المشكلة...نعم أنت هو الذي تسبب في كل هذه الفوضى ..سنباي شخ 

 وقد يغفر لك ...ولكنني لن أفعل ذلك ابدا ..ابدا ' 

انها تأخذ نفسا عميقا و تصرخ ' ال تحاول أن تضع يديك القذرتين على صديقي  

 مرة أخرى ..'



أومأ كاي برأسه بدون كالم .فقذفته بقوة على االرض .وركضت الي وهمست '  

 سنباي لقد كان ذلك حقيقيا..' 

تتحدث ..اللعنة هكذا يجب أن تكوني محرجة بشأن ما  انها ال تنظر لي حتى وهي

 قلته 

..ربما  يبدو أن كاي صعق مصعوق للغاية مما قالته توكا وهو يحدق في السماء 

 علينا أن نتركه لوحده فقط

 " حسنا دعينا نذهب للمنزل " 

 ' نعم ' أجابت توكا 

 تركنا السطح وعند نزولنا على الدرج تذكرت شيئا ما  

 " حسنا هناك شيئ أود أن أخبركي به .."

'    ؟  ماهو ..  ؟ ' هاه   

انه ليس شيئا بتلك االهمية حقا لكنني ما زلت اسعر بالتوتر عند التفكير 

 باالمر..أيا كان فقط سأفعلها 

ا.."" شكرا على البنتو الذي قمت بتحضيره لقد كان لذيذا جد  

فتحت فمها بتفاجأ وبسرعة يتحول لون وجهها الى االحمر..وأمسكت بحاشية 

'   ؟ قميصها و قالت ' هل تشكرني االن على ذلك   

" حسنا تذكرت االن مدى روعتها وأنني لم أشكرك بعد..لذا شكرك االن افضل  

 من أن ال أفعل ابدا.." 

م ' أنت مضحك حقا ' أنت غبي ' تجيب ولكنها سرعان ما تغير نغمتها و تبتس 

 سنباي..' 

 ' بالتأكيد يوما ما سوف أجعلك شخصا اخر..' 

 " بالتأكيد أنا أتطلع لذلك .." 

 ' دعنا نأكل معا المرة القادمة '



 " بالتأكيد يبدو ذلك جيدا .." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

المعتادة .تذكرت االيام الماضية عندما  انتهى االسبوع الذهبي . وعدنا الى االجواء  

 ال أقوم بأي شيئ كما يبدو الطالب من حولي كالزومبي من شدة االحباط .. 

 نظرة سريعة مني هي كل ما يلزم لتغيير موقفهم على أية حال .. 

'   ؟ ' مهال أليس هذا توموكي    

 ' ال تنظر الى  عينيه اذا كنت تقدر حياتك على االقل ' 

طريقة سيئة لبدأ اليوم االول السبوع جديد .على ما يبدو أن ال شيئ تغير  يالها من 

ن لم يشاركو أو يساعدو في اقامة الحدث لن يتغيرو  الناس الذي هنا . بالطبع

 وسيظلون ينظروا لي بنفس الطريقة 

 ' مرحبا سنباي ..' 

 توكا تبرز من بين الحشد وتبدو مبتهجة مثل العادة 

المدرسة وحدك امر غريب ..ولكن عل االقل أنت لست  ' مهال ..الذهاب الى 

..' تقول بابتسامة على وجهها مضطرا للقتال مع أي شخص بما أنهم يتجنبونك   

كان السبب الرئيس في وجودها معي خو أنها أرادت ان تجعلهم يتركوها بمفردها  

 . وخاصة بعض الرجال الذين كانوا يضايقونها باستمرار .. 

 

الى بوابة المدرسة ..هناك حشد كبير .ولكن هناك شخص واحد  سرعان ما وصلنا 

من يين الجميع يبرز على وجه الخصوص ..انه اصلع..وعيونه غريبة  ..هل  

يبدو مثل مجرمي المدارس القدامى نوعا ما ..     ؟ دخل في شجار مع أحدهم    
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منافسا قد   ' اللعنة سنباي و أنا التي اعتقدت أنك المجرم الوحيد هنا ..يبدو أن لديك

 ظهر '

 " أنا ال أعلم ما تتحدثين عنه فأنا مواطن ملتزم بالقانون بعد كل شيئ "

 ' ناه أعلم أنا أمزح فقط ..' 

 يجب أن أتجنب ذلك الرجل مثل أي شخص اخر في طريقي الى المدرسة .. 

'  ؟ ' توموكي سنباي هل لي ببعض من وقتك من فضلك    

لفصول على وشك البدأ االن  هل يمكننا  لسبب ما انه يتحدث معي ' اسف ولكن ا

سأكون في انتظارك على السطح..'    ؟ التحدث أثناء فترة الغداء     

مهلني حتى بعض الوقت للتفكير في اجابة .لقد قرر كل شيئ من تلقاء  يحقا لم 

أنا ال     ؟ نفسه ..وهو االن يغادر لدخول المبنى الرئيسي ..من هو مرة أخرى  

يعني هذا     ؟ ..ربما هو طالب يبحث عن قتال  هنا من قبل أعتقد أنني رأيته 

 الشيئ الوحيد الذي يجول في رأسي االن .. 

 توكا تنظر الي بتعبير مخيف بينما أنا أتأمل هذا الموقف  

 " ال بأس أنا ال أخطط لقتاله ..سوف أحول تجنب القتال مرة أخرى .." 

' تقول بينما تلقي بنظرها في االتجاه االخر..    ؟ ' أنا سأتي معك أيضا..حسنا    

أنا ممتن النها قلقة علي ..على الرغم من أنني خائف من أن يجن هذا الرجل  

 ايضا و يقوم بايذاء توكا ..

' حسنا اذا أرك خالل استراحة الغداء..' تقول وهي تتجه الى صفها ..دخلت أأن  

 الى صفي ايضا وجلست في مقعدي  

 ' مرحبا توموكي ' انه اساكورا الذي يقوم بتحيتي بمجرد جلوسي  

' لقد اختفيت بسرعة باالمس ..أنا حاولت البحث عنك في كل مكان يا رجل 

 ..كنت امل أن نتحدث أكثر .' 

سف كان لدي شيئ مهم علي القيام به .."" ا  



' لذا لقد ساعدتني حتى بالرغم من معرفتك أنك لن تحضر الحفل ...اللعنة يا رجل 

 أنت لطيف حقا '

انه ينظر الي باحترام من المحرج أن يفعل ذلك..كيف استطيع النظر له بينما  

 يتملّقني بهذه الطريقة .. 

سيكون لدينا العديد من الفرص للتحدث أكثر    ' اذا أنا سأذهب االن..أنا متأكد أنه

 '.. 

يسعدني أن هناك المزيد من االشخاص الذين يقتربون للحديث معي ..ولكن اليوم  

لم أتحدث فقط مع اساكورا بل مع ذلك االصلع المتأنق ايضا ..امل أن استطيع  

 اقناعه انني ال أريد التسبب بأي قتال .. 

'     ؟ ' مهال يوجي هل أنت بخير    

انه ايكي الذي يقترب مني االن .ويبتسم لي ..ال يبدو أنه مكتئب اطالقا بسبب  

..هل يسألني النني أبدو قلقا أو  انتهاء عطلة نهاية االسبوع على عكس االخرين 

     ؟ شيئ من هذا  

 " ناه ..فقط االشياء المعتادة.."

'   ؟ ' مما يعني...أنك في ورطة..هل تحتاج للمساعدة    

شكرا على اية حال .." " ال ال  بأس  

 ' حسنا اذا حدث وكنت في حاجة الى مساعدتي فقط فلتقم باخباري على الفور..' 

 

 دق الجرس معلنا على بداية الدروس ليعود ايكي الى مقعده  .. 

لم أكن مرّكزا تماما على ما يجري في الدرس ..فقط أنا أقوم بمحاولة لطمأنة 

ثناء استراحة الغداء..أو على االقل هذا  نفسي أن كل شيئ سيكون على ما يرام أ

 ما امله ..

            ******************************  



 

التقيت بتوكا خالل استراحة الغداء وتوجهنا الى السطح مرة أخرى وفي اللحظة 

على االرض ويبدأ   لى هناك ..يركع الرجل االصلع على التي نصل فيها ا

 باالعتذار  

"    ؟ " انتظر ماذا..   

' اه سنباي متى سنحت لك الفرصة لضربه لضرب روح فقيرة بريئة مرة أخرى 

'    ؟    

 " هذا ليس الوقت المناسب لمزاحك ولم أضرب أحدا بالمناسبة .."

جل بدأت أنا و توكا بالتهامس بينما نلقي عليه نظرة ..اللعنة مالذي فعلته لهذا الر

    ؟ حتى جعله يتذلل هكذا  

 

" انتظر لحظة يا رجل ..حتى أنا ال أعرف لماذا تعتذر ..من فضلك ارفع رأسك  

 على االقل "

' كنت أعلم ..أعلم أنّك لن تقبل اعتذاري  ' فقط ما هذه النظرة المكتئبة التي تعلو  

..انتظر لحظة في الواقع كلما نظرت اليه أكثر أحس وكأني أعرفه    ؟ وجهه  

"   ؟ "توكا هل رأيت هذا الرجل من قبل اال يبدو مثل شخص مألوف     

قبل ..' ' نعم أنا أحس كذلك ولكني متأكدة أني لم اراه من   

اوه فهمت يا رفاق أنتم لم تتعرفوا علي ..انه أنا كاي ريكا ..' يقول وهو     ؟ ' هاه  

 يشير لنفسه  

    ؟ " اوه نعم لقد اعتقدت بالفعل أنه مألوف لذا انه كاي ...هاه انتظر كاي  

 'ماذا " أنا وتوكا نصرخ

بعد كل شيئ   'توكا ال أعرف لما أنت متفاجئة لهذا الحد يعني نحن في نفس الفصل

 ال بد أنك الحظتني  



' اه ..أنا....أنا لقد كنت أفكر...في سنباي ...لذلك لم أنتبه الي شخص اليوم ' تبدو  

محرجة مما قالته ووجهها يتحول الى اللون االحمر ...واو لقد كانت قلقة حقا 

 بشأن ما سيجدث ..اللعنة هذا لطيف .. 

 

 

خطئا طوال الوقت . كنت أظن أنك  ' توموكي يوجي سنباي ..أنا ..لقد كنت م

 رجل سيئ ولكنك لست كذلك ..ويمكنني أن أرى لماذا توكا تحبك حقا ..'

في الواقع ما زلت لم أتقبل فكرة كونه كاي ولكن هذا صوته وهذا وجهه وايضا 

 لديه بعض الجروح حيث ضربته في ذلك اليوم .. 

   ؟ قول أن توكا تحبني حقا  و مالذي يجعله ي  ؟ لماذا يفعل هذا     ؟ ماالمر معه  

كنت أنهظر اليه لتلقي اجابة على كل هذا بينما توكا تنظر بعيدا ربما هي غاضبة  

 مما قاله ولكنها بقيت صامتة 

اذا كان كذلك فأنا اسف حقا .."   ؟ " اسف كاي هل ارتطم رأسك بقوة باالرض    

أنا فقط قلق عليه ..من الواضح أن سقوطه قد تسبب له في بعض االشياء أنا أعني  

     ؟ لقد كان متمسكا بفكرة أني مجرم القصى درجة ..كيف تغير بهذه السرعة  

 

' ال لم يتضرر رأسي من السقوط..عندما لكمتني أدركت كم  أنت عظيم حقا   

.ربما أنا   أعطاني وقت للتفكير ..حتى بعد أن أطحت بي لم تحاول أن تأذيني ..هذا

وال الوقت ..ربما كل ما قالته توكا هو الحقيقة ..أنت  فقط كنت الخص المخطأ ط

 لم تجبرها على شيئ ..' يا رجل يبدو وكأنه على حافة البكاء 

' أنا لقد أدركت كم كنت مخطأ ..حتى أنني هاجمتك بسكين ..أنا جبان ..مجرد 

 جبان مثير للشفقة 

لوقت متأخر لتصحيح االمور ..بمجرد انتهائي سأغادر المدرسة .بهذه  أعلم أن ا

 الطريقة لن تكونوا مضطرين لرؤيتي مرة أخرى ..' 



   تبدو وكأنها ال تشعر بالمثل يا رجل أشعر بالسوء تجاهه بالرغم من أن توكا 

' نعم يا صاح لقد فات االوان ..اردت أن تؤذي سنباي بشدة ..بسبب سوء فهمك  

'  ؟ أنت فقط منافق .هل تعتقد أن هذا سيجعلك تشعر بتحسن للوضع .  

' كما قلتي بالضبط أنا مجرد غبي منافق ..أنا فقط أريد أن أشعر بتحسن بقيامي  

 بهذا ..' 

 رده يحعل توكا غاضبة أكثر انها على وشك ضربه مرة ّأخرى 

 " كفى توكا..ارجوكي "

ن االشياء التي تريد أن تقولها  أومأت برأسها بصمت . أنا متأكد أن هناك الكثير م

 له.ولكنها تمسك لسانها من أجلي 

" كاي أريد اخبارك بشيئ ...ال تحكم على الكتاب من غالفه .بدال من نقرير ما  

 هو الصواب و ما هو الخطا فقط عليك االستماع لما يقوله االخرين .." 

 ' نعم..أنت محق '

 " وايضا ..لقد كانت لكمة جيدة ..' 

'  ؟ نتظر ماذا ' نعم...ا   

" االن نحن متساوون لقد تقاتلنا و أوضحنا كل شيئ ..ليس هناك حاجة لترك 

ى فكرة خاطئة ويبدؤون في  المدرسة ..أعني فقط المعلمون سيحصلون عل

مضايقتك ..ستكون هذه مشكلة كبيرة للتعامل معها ..يمكنك أيضا أن تطلب  

 المساعدة في أي وقت  "

'  ؟ بسهولة ما فعله لك  تمالذي تقوله سنباي هل أنت أحمق أم انك نسي ؟ ' ماذا 

 توكا تصرخ في وحهي 

ولكن حتى لو كان فهم االمر بشكل خاطئ فقد واجه مخاوفه و خاطر بحياته في 

محاولة لمساعدة  شخص اخر وقرر مواجهتي لوحده . أفهم لماذا توكا ال تريد  

باالضافة لذلك لم اكن الستطيع  ره لسكين مسامحته لقد كانت خائفة حقا من احضا

 مسامحته ان اذاك بطريقة ما ولكن لم يحدث شيئ في نهاية المطاف ..



كانت عينا كاي تتوهج وهو ينظر الي باعجاب على عكس توكا التي تنحصر  

 بعض الدموع في عيونها 

' توموكي يوجي سنباي أنا معجب باحساس الشرف الخاص بك ..أرجوك كن 

خاصتي ...ال من فضلك كن رئيسي أنا أتوسل اليك '  السنباي   

انه يرمي نفسه على االرض ويتذلل مرة أخرى . أنا ال أعرف حقا كيف يجب أن 

أجيب على هذا ..أنا سعيد النه يشعر بهذه الطريقة نحوي ولم يعد يعتبرني مجرما 

كانك  وايضا بقولك ' كن رئيسي' اشعر و كما سبق ..ولكن أنا حقا في حيرة هنا 

 تريد تكوين عصابة أو شيئ من هذا القبيل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

' حتى بعد أن أخبرت ذلك االصلع أن يبقى بعيدا عنك ..لديه الجرأة والشجاعة 

 للتحدث معك مرة أخرى ' 

'؟ أنك ال تقسين عليه قليال" اه ماذا هل أنت متأكدة   

 

انتهاء دوام المدرسة أنا وتوكا في طريقنا الى محطة القطار سويا نناقض ما بعد 

 حدث مع كاي في وقت سابق من اليوم  .. 

ي بشدة أن أكون رئيسه أو شيئ من هذا  لنهاية قبلت اعتذاره ..كان يصر علفي ا

القبيل ..لكن ذلك ما كان ليقدم لي أي شيئ فقط أخبرته أن يتصرف كالمعتاد واال  

فهمي مرة أخرى بالرغم من أنه ال يبدو سعيدا جدا بذلك كما أن توكا  سيساء

غاضبة من كل هذا وتريدني أن أكون أكثر قسوة معه . لكن ذلك سيكون نوعا ما  

 مثل ضرب حصان ميت .. 

أنا اخبرك  ؟ ' أنا ال افهمك سنباي ...هل رأيت الطريقة التي كان ينظر بها اليك 

لك الغتنام الفرصة و التسبب بأذيتك ..من  أن تحترس انه فقط يحاول تضلي

 االفضل أن تحرس ظهرك ..' 

 " هيا ..أنت تتخيلين االشياء فقط .." 

" على أي حال االختبارات على الطريق ..هل تعتقدين أن حضور الحدث كان 

" ؟ مفيدا   

/ سّرها  19الفصل    



' اه...ال أعتقد أن االمر كان مهما حقا ..ربما حتى لو لم أذهب كنت الحقق أعلى 

ت ..'الدرجا  

 اللعنة انظر الى كل هذه الثقة ..لقد قالت ذلك كما لو أن االمر طبيعي .. 

لم لو لم ينتهي االختبار بحصولك على المركز  ؟ " ما هذه الثقة ..ماذا لو  لم تفعلي

"؟ االول    

' كال أنا جادة لطالما كنت من أفضل الطالب ..و أنا جميلة أيضا بالتأكيد سأحصل 

'  ؟ على المرتبة االولى ..هل تريد أن نتراهن على ذلك   

معجب بشجاعتها . ال أحد بامكانه ان يفعل هذا غيرها و أيضا أنا متأكد  أنا حقا 

خط ..ال سيما أنها  أنها ستقبل أي رهان ..ال أريد ان أضع أمواال حقيقية على ال

 أصغر مني ..اوه انتظر لدي فكرة جيدة .." 

"اذا حصلت على المركز االول فسأنفذ أي شيئ تطلبينه...و اذا لم تحصلي على  

 المركز االول سأطلب منك أن تحضري لي بينتو .." 

' هاه سنباي لم أكن أعلم أنك تحب ذلك ...اذا ماذا ستكون خطوتك التالية ..هل  

'  ؟ ستطلب يدي للزواج   

 " أنا فقط أطلب بينتو وليس يدك ..' 

ه أنت حقا تمزح وأيضا سأحضر لك البينتو في أي وقت تريده '' ا  

..وأنا  ننسى النتيجة .أنت ستقومين بتحضير البينتو ل" حسنا اذا كان االمر كذلك ف

' ؟ سأقوم بشيئ ما تريدينه ما رأيك   

' هاه..حقا .رائع أشعر االن أن لدي سببا أكبر لكي أقوم بتحضير البينتو ..النني  

في الحقيقة لم أكن أخطط لصنعه االن ولكن أن كنت ستفعل اي شيئ أريده  

 عندها...' 

زل  لماذا  " سؤال اخر ..البينتو الذي أعطيتني اياه اخر مرة كان محضرا في المن

" ؟  لم تقومي بشراءه من الكافيتيريا كان سيكون أسهل بالنسبة لكي ..  

 ' اه ذلك فقط النه كان من أجل صديقي الثمين ..' 



 " اه صديقك المزيف تقصدين.." 

أعلم أنها تمزح فقط .ولكنها تقوم باحراجي عندما تقول أشياء مثل هذه .ال أستطيع  

 حتى النظر مباشرة في عينيها  

و مرتبكة لثواني وعندما كنت على وشك أن أسألها مالخطا تنطلق وتتركني  تبد

ة الحديدة تتوقف بسرعة وتتحول  وعندما وصلنا الى بوابة عبور السك ورائها 

 لمواجهتي 

ومباشرة عند مرور القطار الذي يغلفنا بصوت عالي تبتسم لي و تقول  

   .بالرغم....مزيفة ...حقيقية ....مدة.

 كان صوت القطار يرتفع أكثر فأكثر ..الشيئ الوحيد الذي أحظى به هو ابتسامتها 

 " اه اسف لم أسمع مالذي قلته للتو " 

 جاء القطار في وقت سيئ للغاية لذلك لم أستكع حقا سماع كلمة مما كانت تقوله 

 ' ناه ..انه سّر ' 

أود معرفة ما قالته "  ؟  " ال .حقا..  

ل يبدو أنها في مزاج جيد لذلك سوف أنسى ذلك االن  حسنا أي كان على االق  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

الماضية من حياتي جحيما مطلقا  15لقد كانت السنوات   

هن أن الناس الذين يعرفونني لن يصدقوا كالمي مطلقا ..كانو يقولون فقط أنني  أرا

بالنجاح ..و أنت تعرف المقولة محظوظة ..أعني لقد ولدت في عائلة تميزت 

 النجاح يولّد النجاح ..

تمكنت من التفوق في كل شيئ أريده.رياضة ..دراسة ..أي شيئ لهذا السبب أي  

 شخص سيعرفني سيطلق علي لقب الشقية الصغيرة المدللة 

 

الخاتمة / مشاعري   



لكنهم ال يعرفون ما مررت .لقد تمت دائما مقارننتي مع أخي  الذي يستطيع  

ول الى أعلى االماكن وتحقيق االشياء التي أعمل جاهدة بسهولة تامة الوص

   لتحقيقها وال أستطيع 

لم أتمكن من هزيمته وال لمرة واحدة مهما حاولت بكل جهدي اال أنه ال فائدة من  

 ذلك 

في مرحلة ما شعرت أن ارادتي تتحطم وكل ما يمكنني فعله هو السقوط و  

و مهما اجتهدت لم أستطع هزيمته في  االكتئاب ..كان االمر مستحيال مهما فعلت   

 أي شيئ  

لقد استسلمت وقبلت بدوري على مضض ' بصفتي أخت ايكي هاروما فقط ' لم  

 يكن هناك خيار غير ذلك 

 

ولكن بعدها قررت أنني ساقوم بمحاولة أخيرة عندما أصل الى المرحلة الثانوية 

قدت أنه من خالل  ؤس تلك ..اعتب..سأقوم بمحاولة أخرى للرد على كل سنوات ال

 تدمير عالقته مع أفضل صديق له ..سأشعر بنحو أفضل  

 

 نعم أعرف لم أكن سوى فتاة يرثى لها ..الطفلة التي تستمتع ببؤس االخرين  

 

تحدث هاروما دائما عنه باعتباره االكثر روعة ..اعتقدت بما أنه وصل ليكسب  

صداقة اخي .يجب أن يكون غير ضار تماما ..ومنها جائتني أعظم فكرة على 

.االطالق   

سأقترب من أفضل صديق له و أحتكره لنفسي بهذه الطريقة سيصبح هاروما  

 وحيدا ولن يكون حوله أي صديق حقيقي ..

وايضا يمكنني أن ابقي جميع االشخاص المخيف بعيدا عني الن هاروما ذكر أن  

 جميع االشخاص السيئين ابتعدوا عنه بسببه  



 

 كانت الخطة مثالية أن أضرب عصفورين بحجر واحد 

 

لذا نعم لقد اقتربت في البداية من توموكي يوجي بهدف ابعادها عن أخي.لم أكن  

 أتوقع الكثير من هذه العالقة 

ولكن انتهى بي االمر بخيبة أمل كبيرة .تصورت أنه لن يفهمني وهذه العالقة لم  

دوم لمدة طويلة ..ولكني أعرف االن ..بعد كل شيئ لقد قال لي أكثر ما أرغب ت

بسماعه .لقد اعترف أنه كان يراقبني واعترف بصعوبة العمل الذي أقوم به  

االن أقّدرها أكثر من أي شيئ   ..كنت أملك فكرة خاطئة حول هذه العالقة ولكنني

 في العالم 

 

        ******************************  

 

حدث هذا في أول يوم بعد انتهائنا من االسبوع الذهبي عندما كنا نتحدث في  

 طريق عودتنا الى المنزل 

" بالتأكيد لنفعل ذلك ..اذا حصلت على المركز االول سأنفذ لكي أي شيئ تطلبينه  

ربحت أنا فستقومين بتحضير البينتو من أجلي .." أما اذا   

 

لقد اقترح للتو رهانا من العدم تماما مع ابتسامة صغيرة على وجهه..ونظر الي  

 مباشرة .أنا ال استطيع أن افعل شيئا سوى الخجل 

 كلما أكون حوله يبدأ قلبي بالخفقان مثل المجنونة

سم أن قلبي كاد ينفجرأق  ؟   وماذا حدث بعد أن طلب مني تحضير البنتو   



لقد كان   ؟   لم أكن الندهش لو تمكن من سماعه...انتظر هل من الممكن أنه سمعه 

 قريبا مني جدا .امل أن ال يكون كذلك  

" سؤال واحد لماذا لم تقومي بشراء البينتو من الكافيتيريا أألم يكن هذا سيكون  

" ؟  أسهل بالنسبة لكي .لماذا قمتي بتحضيره   

أليس االمر واضحا تماما لما صنعتها أيها  ؟  حظة هل هذا هو سؤالك ' انتظر ل

'  ؟  الغبي   

 ' حسنا ..هذا فقذ النه من أجل صديقي الثمين ' 

؟  أخذ االمر مني ثانية لكنني أدركت بعدها أن هذا اعتراف أليس كذلك   

' و استمر بالنظر الى االفق  ؟   فأجاب بهدوء ' صديقك المزيف تقصدين    

 لقد كان بالعكس تماما بالنسبة لي..كنت على وشك االصابة بنوبة قلبية  

أعلم أن ذلك كان اجباريا نوعا ما ..ولكن هل أنت جاد سنباي كيف ترّد على  

 اعتراف فتاة بهذه الطريقة كان ذلك بارد يا رجل .. 

 

..على الرغم من أن حبي يبدو مزيفا نوعا ما قي الواقع أنا أحبه..أحبه كثيرا حقا 

 ..لكنني جادة . 

 أعلم أنه يراني فقط ' صديقته المزيفة '  

أنا على ما يرام مع هذا على االقل حتى ايام قليلة مضت ولكن ليس بعد االن .  

 أريد عالقة حقيقية . أريده أن يحبني بقدر ما أحبه 

 

أكون حوله . ودائما ما يكون من   انه رجل لطيف وموثوق وأشعر باالمان عندما

فقط  ؟  الممتع التواجد معه ..انه ايضا خطير عندما يخسر .كيف يجب أن أقولها 

 أخاف اذا تركته بمفرده يعود الى طرقه القديمة .. 

 لقد كان أول من راني كتوكا وليس أخت ايكي هاروما 



السكة الحديدية   لقد بدأت الركض ولم اجد نفسي اال وأنا أتوقف أمام بوابة عبور

 ..كما أن القطار على وشك العبور ما أعطاني فكرة عظيمة ..

تراب القطار كان صوته العالي يلفنا بطريقة ايقاعية قالتفتت لمواجهته ومع ا  

قررت أن أبوح بكل شيئ عندما يصل الضجيج الى أقصى مستوياته ..هل  

ال أعلم    ؟  سيسمعني  

عال . لكنني أفضل اال يسمعني . أردت فقط أن أعبر عن مشاعري بصوت    

واجهته و أعددت نفسي كنت بحاجة الى اطالق العنان لكل المشاعر التي قمت 

 بتخزينها داخلي 

 وعندما مر القطار واختفت جميع االصوات 

زيفة . أصبحت مشاعري حقيقية منذ مدة  ' على الرغم من أن عالقتنا قد تكون م 

'   ةطويل  

 

 

 

م .انه  ليحاول دائما تحمل أعباءه لوحده وقبل أن يدرك اعتاد على االانه متهور و  

يعتقد أنه ال يستطيع القيام بشيئ حبال وضعها لذا فهو قد استسلم . لكني اريد  

 حمايته من أي أحد يحاول التسبب له باألذية 

' مهال سنباي قد ال تعرف ذلك ولكنني أملك مشاعرا نحوك ..قد تعتقد أن عالقتنا 

فة ولكن بلى فمشاعري حقيقية 'مزي  

" ينظر الي في حيرة  ؟  " أنا اسف لم أسمع ما قلته   

بالطبع لم يحدث اي شيئ من هذا بسبب مرور القطار . ولكن كل شيئ بقي على 

 ما يرام مع ذلك  

 



لم أره منذ أكثر من أسبوع لذا عندما رأيته كل المشاعر التي بداخلي لم أستطع  

تطيع كبح نفسي انتهى بي االمر الى االعتراف له ...ولكن  كتمانها ..وقبل أن أس

أعتقد أن هذه أفضل طريقة لفعل ذلك .أردت أن أخرج من كل شيئ من دون  

علمه . أنا خائفة من انهيار عالقتنا . تدمير كل ما تم بناءه .كنت أرغب في 

جرد اخباره بما أشعر حقا ولكن ال بأس في االنتظار ..أعني في النهاية انها م

حيدة التي تريد أن تكسب من وراء هذا  دة أخرى من أهوائي الغبية أنا الوواح   

 نظرت اليه وغرقت في التفكير 

هل سيرّد بالمثل    ؟  ضجيج هذه المرة . ماذا سيحدث  ماذا لو كررت ما قلته دون 

؟   هل سيكون سعيدا  ؟    

فتاة  أعني هناك فرصة أنه قد يقبل بمشاعري ..ثم مرة أخرى أنا لست سوى

 مبتذلة مغرورة .هناك أيضا فرصة كبيرة أنه لن يشارك مشاعره مع شخص مثلي  

 

رف اي شيئ عن الحب من حلم ساذح صغير من فتاة ال تع أعلم أن هذا ليس أكثر

 أو عن العالم بشكل عام .أعلم انني غير عادلة بالنسبة له .  

أنا أقوم فقط بسحب هذه العالقة كي تكون حقيقية بالرغم من أنها ليست قريبة من  

 ذلك حتى 

رجاءا أعطني يوما واحدا وبالتأكيد سأخبرك عن كل ما في قلبي ..حتى ذلك  

الحين فقط أريد أن أٌقضي معك وقتا أكثر .دعنا فقط نبقى هكذا لفترة أطول 

؟  ..حسنا   

 

حسنا هذا ما أشعر به أنا لست شجاعة كفاية القولها بصوت عالي فقط حتى هذه  

 الللحظة استطيع فقط أن أقول  

سّر '  ' ناه ..انه  

؟  يمككني االحتفاظ بمشاعري مخفية لوقت أطول أليس كذلك    



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة 



الولئك الذي قرأوا هذه القصة أول مرة تشرفت بمقابلتكم  

 و أولئك الذين تابعوا القصة في بدايتها على الويب  

 Sekaiichi مرحبا بكم جميعا هنا معكم 

منت أكتب و أحّمل أحدث الفصول من   2018منذ مايو 

  shousetsuka ni narouهذه الرواية على موقع 

و بفضل الكم الهائل من الدعم الذي حصلت عليه تم 

 االطالق الرسمي للكتاب .أنا ممتن حقا للجميع على هذا  

 

حسنا اذا بالنسبة للذين جاؤوا من رواية الويب ربما  

كثر هدوءا هنا .ال حاجة تالحظون كيف اصبحت أ 

...اذا واصلت لتنبيهي في الواقع فعلت ذلك عن قصد 

الكتابة بطريقتي المعتادة فسيكون االمر و كأنه خارج 

النص نوعا ما . حتى أنه لدينا خاتمة أكثر خطورة هنا  

 نتيجة لذلك 

 

اذا كنت مهتما بقراءة النسخة االخرى من الخاتمة  

على موقع   أدعوكم لتفقد لوحتي اعالناتي 

shousejatsu ni narou  



يونيو ) اذا كنت جادا في  25سأقوم بنشر تحديث يوم 

ذلك فأنا ال اوصي بقراءتها حقا النه سيترك في فمك 

 طعما سيئا (

فقط ثقوا في هذا يا شباب ال يهمني حقا ما سيحصل على  

االنترنت ولكن بعد قراءة مشهد اعتراف توكا بمشاعرها 

 كم يا شباب  سأقوم فقط بايذائ

 

على أي حال دعنا نتخطى شكر الناس االن ..أريد أن 

أشكر الشخص الذي شجعني واعطاني الكثير من 

النصائح ..ألا أعتقد أنني كنت سأستطيع القيام بشيئ يود 

 الناس قراءته من دونه ..

 أود أن اشكر توماري سنسي  

على خلق هذه الرسوم التوضيحية المدهشة . أنا أحب  

انا تشان وهاروما كون الذي يبدو بالضبط كما  بجنون ك 

تصورت ..هذا ال يعني أنني ال أحب الشخصيات  

 االخرى اعني انها ساحرة أيضا  

 



أود ايضا أن اشكر موظفي المبيعات و التجار ومصممي  

الكتاب و الجميع الذي تمكنت بفضلهم من صنع هذا  

 الكتاب 

أ هذا واخيرا وليس اخرا أود أن أشكرك أنت الذي يقر

الكتاب النك أعطيت هذا العمل قيمة وأتمنى أن ينال 

اعجابك . وأيضا امل أن تنال اعجابك المجلدات  

 المستقبلية أيضا 

امل أن نلتقي مرة أخرى في المجلد التالي .ال شيئ 

 سيجعلني أكثر سعادة من ذلك 

Sekaiichi  

 

 

 

 

 



 

 

 

اهال يا شباب ومرحبا بكم أتمنى أن 

 تكونوا قد استمتعتم بقراءة هذه الرواية 

 

الحقيقة كانت واحدة من أجمل الروايات 

 التي قمت بقراءتها وترجمتها 

 امل أنكم تملكون نفس الشعور 

 ونلتقي في المجلد التالي انشاهلل 

 مع تحياتي 

Triko.senpai  

 خاتمة المترجم 



لمزيد من الروايات المترجمة  

 باللغة العربية 

الرجاء زيارتنا على صفحة 

 الويب 

https://sites.google.co

-town-m/view/novels

com/accueil-7 

أو على صفحتنا على 

 الفايسبوك 

 

https://sites.google.com/view/novels-town-7-com/accueil
https://sites.google.com/view/novels-town-7-com/accueil
https://sites.google.com/view/novels-town-7-com/accueil
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