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ال، ربما أنا  ، ءهذه المدرسة لم يتغير شي أن دخلتفي النهاية، حتى بعد 

كان  لألسوأ، لقدلألفضل أو  البداية،ير شيء من يليس لدي رغبة بتغ 

قاط قوتي من ن  كل ،أنا أعرف نفسي أفضل من أي أحد دائماً،الوضع هكذا 

 .وضعفي

ا ال أفكر  رفتي لهذ حتى بمع يحبني،أحد من الفيتان والفتيات ال أنا أعلم أن  

، ألنه بسبب ما أريد أن  ، ألنه لم يعد يؤثر بي هذاملكن هذا ال يه  بالتغير،

 هكذا. أشعر 

 عارية وقطرات الماءالمرآة  لنفسي فينظرت  الحمام،عندما خرجت من 

ة أرى كل مر لقطع؟ كم مرة اردت تحطيم هذه المرآة  جسمي،تتساقط من 

 الكريه.لماضي ةً أغوص راجع فيها، كأنيجروح الماضي 

 وتقيأت. فجأة شعرت بالدوار ووضعت يدي على الحوض 

لماذا علي أن أعاني هكذا؟ أن أمرر بهذه األوضاع السيئة؟  عليلماذا 

لم تعد   عديدة،لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ كررت هذا السؤال على نفسي لمرات 

حظي   يمكنه،ال أحد  تغيره،اضي ال يمكن  الم معنى.تحمل الكلمات أي 

حياتي انهارت بسب   الماضي،شخصيتي بكوابيس  دمرت سيء.ان وما كد

 نفسي. وحتى  وأصدقائي شبابيخسرت  المرعب،ذلك اليوم 

اناة علي أن أصحح هذا الخطأ ال يهم كم كرهوني الناس هذا أفضل من المع

أحمي وال الى أصدقاء أهم شيء ان  شبابيال أحتاج الى  أخرى،هكذا مرة 

 شيء.نفسي سأفعل أي 

 .. طفيلي. أنا...

 كائن ضعيف غير قادر على النجاة لوحده.
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 ثالثة أيام منذ انتهاء االختبار على الجزيرة المهجورة. تمض

لم تحدث أي أحداث مثيرة أخرى على متن السفينة السياحية الفاخرة التي 

 المدرسة الثانوية المتقدمة للرعاية ، وكنا نستمتع بالراحة.قدمتها لنا 

 في جزيرة مهجورة قد سبب في فقدان قضيناهالقول أن الوقت الذي  وندب

 . مجموعة من الطالب الشباب الهائجين مثلنا عقول

هذه الرحلة جعلتنا ، حلمالكل شيء تبدو ك على تحوي تيهذه السفينة ال

 حتى انه لن يكون من الغريب الوقوع في الحب، نامشاكلجميع ى ننس

 عديدة قد تشكلت في هذه الرحلة.ر عن ازواج شاعات انتشفالعديد من اال 

معظم ي أقضي نلألسف هذه األحداث من المستبعد أن تحدث لي حيث أن 

 منعزل. يومي 

األجواء حولي قد   االختبار لم يغير وضعي.....ال هذا ليس صحيحاً تماماً،

، أنا في تم تكليفي بتصحيح مسار رئيسي لتغير، ضد رغبتي،بدأت با

 . المدرسة لسبب معين  هذه الى أتيت األصل 

 ".مع الخارج ممنوع حتى التخرج تواصل"ال 

"  معينرجل االّن " المدرسة،لقاعدة بالتحديد السبب في التحاقي بهذه هذه ا

  بعدها بهذا،  تنيسينسي أخبر-شابشرا الخارج،يحاول التواصل معي من 

دي  بتهدي)أي( قامت بابتزازي حتى أساعدها في ترقية الصف إلى المرتبة 

لكن   سيء،شيء   أي بالرغم من انه لم أفعل معها،صلي إذا لم أتعاون  بف

ال أعلم إن    القبول،مثلي ليس لدي أي خيار إال  حول وال قوةشخص بال 

  .يحقيقما تقوله  انلالن  ضتلكنني افتر ال، م كانت تخدعني أ

فعل  قد أمعلومات الضرورية الأجمع  بينما لألبد،لكن لن يستمر هذا الوضع 

 ً همس شياطني تردد في رأسي " أقضي عليهم قبل أن يقضوا  ما،  شيئا

 ، فكرت بطرق عديدة ألجبرها على االعتراف، ممممم. عليك"

 لطبيعته. بعدها عاد تفكيري  للحظة،هذه األفكار العنيفة استمرت 

 "لو كان لدي فقط القدرة على تدوير األرض على محوره بنفسيههاه، 
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[If only I had the power to rotate the earth on its axis myself… ]ترجمة؟؟؟ 

، نظرت هذه األمور بشأنفكرت لو أني أقدر على هذا ما كان علي القلق 

، ثالثة أيام مضت منذ  [قالها بالرواية]عن دراغون بول  وحلمتالى النافذة 

كانوا مستعدين لحدوث شيء أخر، هم أبقوا   بالطال ، معظم االختبارانتهاء 

 كانت المدرسة تخطط لشيء. اذاحذرهم على 

لكن لم يحدث أي شيء كان الوضع هادئاً وسليم وكأن العطلة الصيفية 

خالل باالسترخاء،   ابدأووهذه الرحلة هي البداية وبالتالي الطالب  بدأت

سيستمر كعطلة  هذه الرحلة المستمرة ألسبوعين يبدو أن األسبوع األخير

 للطالب.

 على درجة من االستعداد. نا حافظنا لكنبدو مسترخين لكن بالرغم من اننا ن

 ؟"تالوق لاطو الغرفة"ممم؟ هل كنت في 

ً  سبب لكي أخرج دال يوج " الغرفة،هيراتا يوسكي أحد زمالئي في   وأيضا

 ".ليس لدي أحد لكي أخرج معه

ً   سان-وهوريكيتاوالفتيان االخرون "هذا ليس صحيح هناك سادو   ".أيضا

لكن يوجد  " وأنا أيضاً خاص يعتبروني "صديقصحيح أن هؤالء األش

مراتب بين األصدقاء وتختلف المعاملة حسب هذه المراتب، األصدقاء ذو  

المرتبة العالية تخرج معهم دائما أما األصدقاء ذو المرتبة المنخفضة فيتم  

 أنا من النوع الثاني.  وبالطبع عوتهم نادراً د

كن -ايانوكوجي منفتح قليالً تكوين صداقات إذا كنت  ىقادر عل أنك"اظن 

 " مع أن هذا ليس من شأني

مفتونون به  الفتيات  يقدرونه، كلوعديد من الطالب  هيراتا شعبي جدا 

 معاناةهم بالنسبة لفتى سعيد كهيراتا هو لن يف كارويزاوا، تدعى خليلة ولديه

 مثلي. شخص وحيد 

كن أظنك أنك فقط تحتاج الى فرصة -انت شخص صامت ايانوكوجي"

 "ناسبة.م

حتاج الى سماع كلمات من ال أ، أحتاج الى هذا النوع من اللطف القاسيال 

" ألنه إذا جاوبتهم بهذا "إذا لماذا ال  رائع أنكاوه سمعت الفتيات مثل "
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ال أعلم بشأن هذا..." أقضي الوقت بنفسي  تواعديني " سوف يردون " 

 ا المعتوه. يهأ خليلةألني غير قادر على تكوين صداقات أو الحصول على 

لتناول   12:30عند واألخرونسان -"أنا اخطط للخروج مع كارويزاوا

ً  معنا،أتريد االنضمام  معاً،الطعام   ". أن أظن أنه سوف يكون ممتعا

 .؟" سألتهواألخرونكارويزاوا "

 ؟"هل تريد االنضمام سوف يكونون معنا،  فتيات 3 نعم هناك"

 للعجلة.ة ، لكن ليس هناك حاجمع كارويزاوا لمدة  حديثبالحقيقة أردت ال

أيضا مع انضمام الفتيات سوف يكون من الصعب بدء محادثة معها وأنا 

 مواكبتهم. قادر على  بالتأكد لن أكون

 ".ال أظن انه يمكنني أن أنسجم مع مجموعة كارويزاوا هذا،"سأتجاوز 

من المستحيل أن   العالقة بين طالب الصف جامدة.مع أنهائنا للفصل األول 

هم  كرهواالخريات االّن، يمكنني تخيل كارويزاوا   كون صداقة مع أحد أ

 .لي

مع انه لم يفهم كليا خوفي من الناس هيراتا جلس بجانبي على حتى 

 السرير، "أنا أفهم شعورك بالتردد لهذا السبب أريدك أن تعتمد علي."

 ابتسم لي وهو يخبرني بهذا، هززت رأسي رافضاً.هيراتا 

 ".أظن عليك المغادرة االّن لموعد اللقاءدقائق  10"باقي 

 "أحب قضاء الوقت معك.باإلضافة ، ة" ليس هناك حاجة للعجل

ً ، لكن تبدو كلماتي كعذرللوهلة األولى  أنا راضي تماماً  ألكون صريحا

األصدقاء    أريد تكوينبالبداية كنت  المدرسة عندما دخلت، بوضعي الحالي

ل الجميع صديق لكن شك 100 راً على حصول علىأردت أن أكون قاد

 مما صعب هذا فتخليت عن االمر.  الخاصةمجموعاتهم 

كوشيدا   هوريكيتا، الثالث،بالرغم إني استطعت تكوين صداقة مع الحمقى 

  لكن هيراتا، بهذا راضيسيئة للغاية، أنا  ت ليس لمدرسيةحياتي ا وساكورا،

 .يعاني من الوحدة شخصترك ي  ليس من النوع الذي 

" ً  أال بأس بهذا؟" ؟ فقط معاً انا وأنتا لو تناولنا الغذاء اذم حسنا
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  قام إذافقط نحن االثنين وحدنا جالسون على السرير وهو ينظر لي بجدية 

  حسنا ال"، [!LOL]جيدة تكون األوضاع غير لدفعي على السرير كانت ب

 "؟ ...ألم تعد كارويزاوا بالفعللكن أكره هذه الفكرة

دي  لمتى ما أردت لكن واألخرون كارويزاوا  "يمكنني تناول الطعام مع

 "كن.-ايانوكوجي فرص محدودة لتناول الطعام معك

  عادةً الفتيان يستغلون أي فرصة لقضاء الوقت مع الفتيات لكن يبدو أن

قادر على إعطاء األولية لتناول الطعام مع فتى بدون أي تردد، ربما   هيراتا

أي   لال يفع هلكن لطيفخص ، هيراتا ش     ( ذلك الطريق)يتجه نحو هو 

 شيء بدون سبب، "سأشعر بالسوء لو غضبت منك كارويزاوا الحقاً."

أتساءل لو أن هيراتا يراني  ،لطفاخبرته كمحاولة لكي ارفض دعوته ب

كارويزاوا ليس من النوع   ال تقلق بشأن هذا"أولى خطواته، كطفل يأخذ 

 الذي يغضب بسبب شيء كهذا"

 اهذا النوع من األشخاص، حتى لو انهك تبدو كدكارويزاوا بالتأ ال، ال 

أمام هيراتا، هي بالتأكيد من النوع المسيطر عند   لطيفةتظاهرت بأنها 

انها هذا النوع من   يظنأتساءل ان كان هيراتا ال  الفتيات،التعامل مع 

سينسي الذي يتعامل -األشخاص. ذكرني هذا بأستاذ يدعى يوموواري

 الطالب السيئون.  عبلطف م

 أخرج هاتفههيراتا  "اليوم.مع كارويزاوا  موعدألغي ال "حسناً سوف

ن تأكل شيئاً  ، "أتحب أمنعني حاولت إيقافه لكن هيراتا تصل بكارويزاوا،لي

 ؟"محدد

 تناول أي شيء...فقط أرغب بتجنب الطعام الثقيل"" يمكنني 

تحوي على العديد من   والقائمة المطاعمالسفينة تحوي على العديد من 

الى أطعمة مثل   والهامبرغر  نالراميريعة مثل ألطعمة من الوجبات السا

ف، بما انه الصباح فأرغب بتناول طعام خفي ،الفطائر الفرنسية )كروسان(

لم  بر كارويزاوا عن إلغاء الموعد عبر الهاتف سمعت هيراتا وهو يخ 

 اغلق الهاتف فجأة.أتمكن سماع صوت كارويزاوا بوضح لكن هيراتا 

  ً  .بهذا؟" سألته ال بأس "أحقا
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تناول الوجبات  أردنا إذا ؟ نذهب الى سطح المركبحسناً هل "بالطبع، 

 ." الخفيفة فسيكون أسهل هناك

لكن أن يجبرني  هو نفسه عادةً هيراتا  للخارج، قادنيهيراتا فتح الباب و

ً لخروج ضد رغبتي هذا مثيراً للشك، هذا بدا غريبعلى ا ، لهيراتابالنسبة   ا

 .لديه نية مخفية نيبدو ا

ال يمكنني  المهجورة خالل اختبار الجزيرة  لمساعدةعلى ا"شكراً لك 

 "كن.-ايانوكوجي المجرمالبحث على في  ةساعدفي المشكرك بشكل كافي 

السروال سارق الفضل يعود لهوريكيتا هي التي وجدت  يتشكرن "ال

 ".الداخلي

 ." لمساعدتككن -"بالتأكيد لكن أردت أن أشكر ايانوكوجي

بالحديث عن السروال الداخلي هناك شيء أردت أن اسأله بشأنه، نظرت 

بالجوار، "هل استعادت كارويزاوا حولي ألرى ان كان يوجد أحد 

 .؟" سألتهسروالها

 ".بدون أي مشاكل أخذتهسان -هو ايبوكي عندما علمت أن المجرم "أجل

  السروال ألن  مشكلة،مما سبب  الداخلي كارويزاوا  السروالتمت سرقة  

أصبحت  نفي حقيبة واحد من الفتيان العالقة بين الفتيات والفتيا كان

  هدئت بسبب هذا  ،كتم مكان السروالبتفكيره السريع لكن هيراتا  متوترة،

، كنت  حساسع و بالتأكيد موض ااألمور، و أنا كنت سعيد بهذا كان هذ

غم من  رلنصف مقتنع أن هيراتا سوف يكون قادراً على إعادة السروال با

 مهاراته.

على   حقيقة أن قدرة هيراتا على إعادة السروال بدون أي مشاكل يعد دليالً 

سطح  الى   المصعد في السفينة صعدنا ،أن هيراتا تسلق سلم الى البلوغ

ألخرها، يمكن  مستمتعين بالعطلة الصيفية  بدوالطالب  العديد منالسفينة 

التوتر   ، يبدو أنس السباحةبمال في المسبح في ال الفتيان والفتياترؤية ك

 . لمن االختبار قد زا

يبدو وكأنه رغباتهم المكبوتة خالل االختبار قد تحررت مما أدى الى هذا  

 ومنباإلضافة إلنه ال حاجة لدفع أي نقاط مقابل استخدام المرافق  الوضع،

كل شيء كان مجاني ليس هناك حاجة لكبح   والشرابضمنهم الطعام 
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مقابل استئجار مالبس السباحة والمعدات  تحتاج للدفع  ، بالطبع أنتنفسهم

 .، هذه بالتأكيد الجنةلكن أي شيء اخر مجاني

، قام كالنا بحجز محجوزةنصف المقاعد  تبالوقت التي وصلنا للمطعم كان

 حم.مقاعد بسرعة في المطعم المزد

 ً " هيراتا أخبرني بينما كان  نصيحتك بشيء ما د... أري."ألكون صريحا

 سألني. بدا صوت هيراتا متعذراً عندما  الطعام،د قائمة يتفق

هو لديه دافع خفي بالنهاية لهذا هو أراد تناول الطعام معي،  إذا"نصيحة؟" 

   بنفسي. حسناً أنا ممتن لهذا ليس علي معرفة سبب الدعوة 

هل يمكنك اختصار  منه،يحة أنا لست أفضل شخص لطلب النص"

لكن البد انه اختارني وال مستمع جيد أنا لست متكلم جيد  الموضوع؟"،

 ما. لسبب 

دي(  على الصف )سان، -تكون الجسر الواصل مع هوريكيتاأتمنى أن " 

سان ضرورية -أن هوريكيتا وأظن والعمل بجد معاً في المستقبل  التعاون

 لهذا."  

هذا ما أراد الحديث بشأنه هاه؟ عندما هززت رأسي موافقاً أكمل هيراتا   إذا

 . حديثه بثقة

  سان،-"في االختبار الصف )دي( حقق فوزاً ساحق بفضل هوريكيتا

ومعنويات الصف ارتفعت باإلضافة لذلك عدد األشخاص المعجبين 

 ". ة جيدة لتوحيد الصف سان ازدادوا هذه فرص-بهوريكيتا

 "حسناً أظن أن هذا صحيح".

هوريكيتا طالبة في الصف )دي( وأول صديق لي بعد دخولي المدرسة 

  وفنونجداً في العلم  وجيدةقها األول أيضاً هي طالبة شريفة ديص وكنت

بسبب   أحدالى أي  ثنقاط ضعفها شخصيتها المنعزلة هي ال تتحد القتال،

 الناس.يست جيدة في معاشرة سلوكها المتعالي وهي ل

"بسبب هذا أظن أن عليها االنسجام مع الجميع إن تعاونت معنا أظن انه  

أظن انه يمكننا   ، .... ال)سي( وبعدها )بي(يمكننا أن نرتفع للصف 

 الوصول ل)أي( حتى."
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هيراتا  ، كان سيبدو مثيراً للسخرية  هذا لو كان هذا صادر من شخص أخر

  والكان مدركاً لقدراتها من البداية  المدرسة، كان يمدح هوريكيتا منذ بداية 

علي تقريب ن هذا بسيط على األقل  اال أمانع مساعدته   أبداً،يبدو انه يكرها 

 دائماً.حالً  يال يعط يكيتا من بعض لكن هذا  هيراتا وهور

 ""حتى لو جمعتكم معاً هذا لن يكون سهالً هوريكيتا معقدة.

أتالعب   ىنأن هوريكيتا ظنت  إذالو سألتها ان تكون لطيفة قليالً سترفضني 

تعزل نفسها أكثر رفضها لصداقة كوشيدا   وسوفبها سينتهي هذا بكارثة 

 هى في الفصل األول دليل على هذا. في المق

كن ال أريد  -سان منفتحة معك فقط ايانوكوجي-اهوريكيت"نعم أفهم هذا  

بدون أن   خططيذا تكلمت معك حتى تخبرها أجبرها على التعاون له

 "تعرف انها مني.

هيراتا لهوريكيتا اذا فعلت هذا   خططسوف أوصل مثل عميل مزدوج هاه؟ 

 اتا بدون ان تدرك ذلك. فية مع هيربشراكة مخ   تكونهوريكيتا س

"حتى لو استمعت لي لن يكون هذا سهالً بالعادة انا فقط افعل ما تقوله 

بدأت فجأة بمجادلتها سوف   إذاشيء من قبل  أجادلها بأيهوريكيتا انا لم 

 ترفض التعاون كلياً."س اأظن انه خططكوجدت انها  وإذا بيتبدأ بالشك 

تحدث مع  لدي الثقة أل  وليسشيء اخر االّن  ال يمكنني التفكير بأي"لكن 

 سان بنفسي فما ببالك عن اقناعها هذا حلي األخير." -هوريكيتا

 "مبكر للحل األخير؟ "اال تظن ان هذا 

هيراتا يريد االنضمام مع هوريكيتا لكن عليه يقابلها وجهاً لوجه أنا أفهم أن  

 هيراتا.حد يقدر التعاون مثل  ال أ ، هذا صعب

هيراتا كان  بنفسه،ه يبدو وكأنه متوتر وغير واثق أكد من طلب أنا غير مت

   لالهتمام.هذا مثير  أيضاً،يتصرف بغرابة في الجزيرة 

طالب يسبحون في المسبح  القرب منا ، بوعصيرطلبت شطيرة خفيفة 

يتناولون الطعام وهم مرتدين مالبس السباحة يبدو ان الجميع   واخرون

هنا اعتقد انهم سينسون الطعام   شيوياموتكان أكي  إذا ، مستمتعين
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هيراتا لم يعر أي اهتمام للفتيات أبداً بل كان   عوضاً،ويحدقون بالفتيات 

 اهتمامه علي.

 كن خطتي ليست جيدة."-"أجل ربما انت محق ايانوكوجي

لكن رغبته بالعمل  العديدة،واحدة من مزايا هيراتا  بسهولة،ئه اعترف بخط

 ذا. م عن هيستسل ولنمع هوريكيتا قوية  

كيف   االنتقاد،سان حساسة وسريعة -"علي أن أفكر جيدا بهذا هوريكيتا

 "كن؟-برأيك علي االنسجام معها ايانوكوجي

ا أظن أنهيراتا يريد ان يصادق هوريكيتا قبل أن يبدأ التعاون بينهما 

 .....  ولكنأريد أن أساعده  شيء،مواجهتا مباشرةً أفضل 

أتساءل ان كنا   مؤخراً،ع هوريكيتا ة جيدة مني بعالقان "بالحقيقة ال أظن

 ."حتى أصدقاء

انت   كن،-سان منسجمة معك بشكل جيد ايانوكوجي-"لكن يبدو ان هوريكيتا

 مميز بالنسبة لها." 

مميز هاه؟ من صعب تصديق أن شخصاً لديه العديد من األصدقاء يقول  

شخاص أو ربما ألنه صديق لعديد من األ أصدقاء،هذا لشخص بالكاد لديه 

 مصادقة شخص معين.  هيراتا محبط من عدم تمكنه

 الفصل األول انتهى للتو." للعجلة؟ "ليس هناك حاجة 

حياناً يمكنك وضع الناس مع  أ الوقت، الروابط بين الناس يجب تقويتها مع 

هذه الروابط  ومشاهدةبعضهم في ظروف قاسية مثل اختبار الجزيرة 

ذه الطريقة لكن ن هناك تحسن بهبالطبع قد يكو قصير،تصبح قوية بوقت 

 تصبح أحياناً هشة.  بهذه الطريقةالروابط 

"هوريكيتا ليس من النوع الذي يمكن مصادقته بسهولة." أردت لهيراتا أن  

 م هذا. يفه

"ربما هذا صحيح." بدا هيراتا نادما قليالً ربما اعتقد انه يعجل األمور 

نفسي." بعدها ابتسم هيراتا  "أنا لم أفكر بمشاعرها كنت أفكر فقط ب مجدداً،

أنا أسف دعوتك لتناول الطعام وبالنهاية كان الحديث عني فقط حسنا وقال "

 لنأكل االّن." 
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نظر الي ويراتا الحظ شخص يقترب منا بهذا بدأنا تناول الطعام لكن ه 

 بنظرة غير سارة.

وعة مكن لنتناول الغذاء معاً." ظهرت كارويزاوا ومج -كنت هنا هيراتا إذاً "

 هي بدت سعيدة.  الفتيات،من 

 سان ظننت اننا ألغينا الموعد.." -"هاه...كارويزاوا

عد من  قامت كارويزاوا والفتيات بأخذ مقا مرتبك،تعثر هيراتا بكلماته بدا 

ً ، أصبح الجو بهيراتاالطاولة المجاورة ودفعوني جانباً وأحاطوا   .صاخبا

وقت حان الستخدام  على التعامل مع مواقف مثل هذه اعتقد ان ال اعتدت

حملت  (هروب السريع)البتها في بداية المدرسة مهاراتي الخاصة التي اكتس

تالقيت عيني مع هيراتا لحظة لكن الفتيات   وحاولت الهرب طعامي بهدوء

 أحاطوا بهيراتا واختفى.

كثير من الوقت مع  لاربما هذه من سلبيات أن تملك أصدقاء كثر تقضي 

  هال يمكنحتى هيراتا لديه مشاكل تثقله  فسك،نلاالخرين بدون وجود وقت 

 لكنه يكتمهم بقلبه.  واألخرين،الحديث عنها مع كارويزاوا 

 

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

2.1 

ليس لدي  ف تيغرفبعد أن احتكرت كارويزاوا هيراتا قررت أن أعود الى 

سلكت الساللم عوضاً عن المصعد   حال،أحد ألقضي الوقت معه بأي 

وعدت الى غرفتي في الطابق الثالث عندما وصلت الحظت وجود بقع  

عندما لحقت البقع وجدت رجل باتجاه غرفتي رطبة منتشرة على األرض 

 .فقط في يتجول في الممرات عاري أعلى خصره مرتدياً مالبس السباحة

 في الممرات وأنت مبتل!"  ي"سيدي أرجوك ال تمش

الخادم كان يحمل منشفةً جاهزة  إيقافه،ادم باتجاه الرجل يحاول ع خ أسر

 لالستخدام. 

 وجدتني هاه؟" أنكيبدو  هههههه!"
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"أجل وجدتك، هذه المرة الرابعة لقد أخبرتك من قبل أن تجفف نفسك بعد  

 لم تفعل هذا أنت ستزعج الراكبين االخرون." إذاخروجك من المسبح 

 مرات هذا يفسر المناشف الجاهزة. ةهذا عديبدو أن هذا الرجل قد كرر 

"أزعج؟ لكن ال أتذكر إزعاجي ألي أحد، أنا لم أجفف نفسي عن عمد منذ  

 يقطرالرجل الرفيع 'ألم أقل هذا من قبل؟  الرشد،وغي لسن بل

 ،ممم؟"'بالماء

[[‘A fine man, dripping with water,’ ؟؟؟؟ ] 

 الماء،اشراً قطرات من أرجع شعره للوراء ن كوينجي،هذا الرجل هو 

الخادم بسرعة استخدم منشفةً لتجفيف بقع الماء من على األرض  

 والجدران، أتساءل أن كان يستمتع بإزعاج الخادم.

 "وقلم؟ "هل تملك ورقة 

اخرج "هاه؟ اه..بسبب طبيعة عملي دائماً احمل ورقة وقلم لكن...." الخادم 

 الورقة والقلم مرتبك من هذا. 

 الوقت؟ يأتي بربح غير متوقع مع  المشاهير يمكن أن وقيع "هل تعلم أن ت

 بعض التواقيع قيمتها تصل لماليين او لعشرات الماليين."   أن حتى

 "بهذا؟ " وماذا 

كانت بعيدة لكني  الخادم،رماها كوينجي الى  شيئاً،بعد كتب كوينجي 

 "روكوسوكي.استطعت معرفة ما كتب "كوينجي 

 ؟"اما هذ-"ما

 الرخيص،ع، مع انه مكتوب على هذا الورق حاً؟ انه توقي"أليس هذا واض

هو بالتأكيد سيملك قيمة عالية في المستقبل، هذا تعويضاً عن المشاكل التي  

 عليها." ظبسرور وحاففلتقبلها  سببتها،

لكن ال   بإخالص،يبدو أن كوينجي يعتقد أن الخادم سيتقبلها بسرور او ربما 

م والورقة تملك قيمة أكثر من  ، حتى أن القلعقل سيقبل هذايوجد أحد سليم ال

 هذا. 
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"ارجوك ال تشك بي هكذا أنا رجل سيحمل مستقبل اليابان على ظهره كنت 

أريد أن أمضي عطلتي بسفينة أكبر من هذه لكن غيرت رأيي بالطبع  

 كون سفينة أفضل من هذه السفينة الرخيصة."تس

  ،كالتايتانيق مثل سفينة ا أنها ال تغرال بأس بهذه السفينة طالم هأظن أن

رحل كوينجي وهو يضحك والخادم كان ينظر مذهوالً على بقع الماء على 

 األرض فاقداً إرادته على إيقاف الرجل.

بسبب شخصيته   بهطالب الصف  حبكوينجي كان وحيداً بسبب عدم 

حاول اعتقد أن هيراتا  التجربة،العديد من زمالئي قد مرو بنفس المتعالية 

أظن أن كل من يقترب من كوينجي  ايضاً،اعتقد انه مر بهذا وعه التكلم م

 سيعاني من هذا. 

لكي أتجنب هذا الوضع تسللت من خلفهم االقتراب من هكذا شخص  

 سيكون خطير. 

 انوكوجي ممم؟ يالها من مصادفة."ي"ااوه ؟ أليس هذا ا

 انتبه الخادم أن صحيح؟ هاه كوينجي ناداني ربما هو لم يكن يتكلم معي  

هكذا   ....وأخيراً تحررت منه  ....  بدا مبتهج بهذا بدأ بالتكلم معيكوينجي 

 كان يبدو. 

ال كيف يمكن أن يتصرف أحد طاقم السفينة هكذا؟ عليه أن يخدم   ال،

 الزبون مهما كان مزعجاً هذا. 

 ألته. "هل تريد شيئاً مني؟" س

ً أوببساطة أكلمك ألننا زمالء بالصف  منك،"ال ال، ال أريد شيئا   زميل يضا

 بالحجرة."

ارجع كوينجي شعره مرة أخرى ناشرا المزيد من قطرات الماء والتي 

من جهة أخرى كان و ،بعا يبدو أنه ال يهتم بهذالطخت وجهي ومالبسي ط

هكذا تبدو     ...أنا أعلم بما تمر به....الخادم يشاهد هذا بابتسامة طفيفة 

 مالمحه.

 نفسك بالمستقبل." ني بأعت فضلكم، أرجوكمن  نيو"حسناً اعذر
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أنا أيضا ال أريد   مهمته، بالطبعفقد نفذ   إلينا،هرب الخادم بينما كان ينظر 

 البقاء مع كوينجي. 

 تتحدث مع كوينجي؟""عن ماذا كنت 

للحظة تغيرت مالمح الخادم الى الغضب لكن عندما استدار كوينجي 

ً Asuramanأسورامان ] مثل  هو يبدو عادت، ابتسامته   كهذا.  [ او شيئا

 [    Kinnikuman]شخصية من مانغا 

 " —"اووه حسناً كما ترى هو كان مبتل عرضت عليه منشفة و

بد من أني قد قاطعتك سأذهب  معنى أخر أنت حاولت أن تحذره ال  ب"

 تركك تكمل عملك."ألقي يبطر

 رحلت بسرعة لكي أتجنب الكارثة التي ستهب على الخادم.

 "الخادم يحذرني؟" كوينجي صرخ.

 ..ال ان هذا....."اه"ه

 سألتقي كوينجي هناك" فكرت."لكن  غرفتي،هربت من كوينجي باتجاه 

عدة مرات وكل مرة كنت لوحدي مع كوينجي  أمنة،غرفتي أصبحت غير  

استدرت واتجهت نحو مكان هيراتا   هذا، تجنب   يدكانت غير مريحة ار

 ويوكيميرا رفقائي بالغرفة االخرون.

كون الخريطة مطلية  القراءة،الخريطة سهلة  ة،قريبخريطة السفينة كانت 

حفظت  فاخرة،بالذهب كان أمر مبالغ فيه لكنه عادي بالنسبة لسفينة 

 المصعد الى الطابق الثاني. وصعدتطريقي 

تحوي السفينة تسعة طوابق و الطابق الخامس كان فوق سطح السفينة بينما  

، بينما   ةردهوك الطابق األول مخصص للحفالت، الرابع اسفل السطح

السطح يحوي المسبح و مقهى ومرافق أخرى ، الطابق الثالث والرابع  

 تيات في الطابق الرابع. الفتيان في الطابق الثالث والف ،مخصص للضيوف

الفتيان والفتيات واألساتذة أيضا كانوا متفرقين لكن لم يكن هناك قيود على  

لكن أظن أننا  ،الفتياتلذا الفتيان يستطيعون دخول منطقة  حركتنا 

 ممنوعون من البقاء في منطقة الفتيات أو دخولها بعد منتصف الليل. 
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  ضو وعره مثل األفالم  العديد من وسائل الترفي  على السفينة تحوي

  السفينة،أنهم موجودين بكل طابق من األول للثالث أسفل سطح  ةمسرحي

ئية التي  غرفة كهرباالفي الطابق الرابع الذي هو في قاع السفينة يحوي 

 انت محظورة على الطالب.ك

 منطقة معينة من الطابق ليس كله بما انه طابق للضيوف أيضا[ انها ظنأ]

كانت مفتوحة على مدار اليوم يمكننا دخولها مهما كان  الردهة )طابق أول(

عندما وصلت  اإلمكان،الوقت متأخراً لكن المدرسة أعلمتا بأال ندخلها قدر 

أعلم  ال الغرف كانت فارغة  قليالً،ختلف أن الجو مللطابق الثاني الحظت 

كانت تستخدم لذا يوجد القليل من الطالب في الممرات التي  ألي غرض 

 تبدو مهجورة.

أخرجت هاتفي ووجدت اني تلقيت   جيبي،بدأ هاتفي باالهتزاز في فجأة  

هذا جيد بما أني كنت متفرغ فال سبب    بي،فتاة معينة كانت تتصل   رسالة،

 على االتصال.  فضها فأجبترألكي 

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

2.2 

 ""اااههه،اااهه.. ااهه.. 

 ساكورا التي اتصلت بي تصدر عديد من األصوات. 

 "ما االمر؟" سألتها.

 كن؟!"-ايانوكوجي-"وااه! اا

كأنها و تحدثت بشكل طبيعي لكن ساكورا كانت متفاجئة بشدة  نيظن انأ

 نفسها.قامت بتهدئة  هي كهربائي،صعقت بتيار 

 "اسف إلخافتك هكذا."

 كنت فقط متوترة قليالً."  ال، ال، -"ل

 لقاء صديق هكذا أظن أن حياتها صعبة.من كانت متوترة  إذا

-ويوكيميراكن -وكوينجيكن - كن رفقائك بالغرفة هم هيراتا-"ايانوكوجي

 كن صحيح؟"
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 " لم أتوقع سألها عن هذا.بشأنهم؟ ا "رفقائي؟ أجل هذا صحيح، ماذ

شاركهم أ  نقلقة بشأن األشخاص الذي  ، لكي أخبرك بالحقيقية أنا"اه، حسنا

 الغرفة."

يبدو وكأنها ال تنسجم مع رفقائها بالغرفة، ساكورا ليست جيدة بمصادقة 

 بالنظر على مالمحها المضطربة علمت هذا.  الناس،

ولكن تظنين انه ال يمكنك فعل   م قتهصادبسبب أنك تريدين م ة"يبدو أنك قلق

 هذا؟"

أنا أرغب بمصادقتهم لكن   مختلطة،مشاعر لدي  هذا،"أنا لست متأكد بشأن  

 أيضاً أريد أن أكون وحيدة، أنا ميؤوس منها أليس كذلك؟"

أنا ألعلم من رفقائها بالغرفة لذا ال أستطيع مساعدتها،   خجول،كان صوتها 

 "بأي حال من رفقائك بالغرفة؟"

 سان."- سان وميزونو-إيتشهاشيسان و-"اه، لم أخبرك هذا؟ شينوهارا

أسمائهم، جميع هذه الفتيات شخصياتهم قوية  بعندما أخبرتني ة محبطبدت 

واثقة   زعيمتها، هيشينوهارا قريبة من كارويزاوا، كارويزاوا كانت مثل 

من نفسها وال تهرب من أي تحدي حتى أنها تتجادل مع الفتيان لكنها 

ال أظن أنها معجبة  تحبهم، ال نها أن تكون قاسية مع األشخاص الذين  يمك

 بساكورا لذا ال أظن أنها قد تصادقها.

ال أعلم كثيراً عن ميزونو لكن   أيضاً،لكنها عنيدة تبدو راشدة  إيتشهاشي

اعتقد أنها أسوء   بسرعة،قتال  وتفتعلها سلوكها سيء لدي انطباع سيء عن

لساكورا حتى لو حاولت ساكورا بجد تقريب نوع من األشخاص بالنسبة 

ربت  أأردت أن  ستكرهها،ميزونو لم ترق لها ساكورا  إذامسافة بينهما ال

أقصد أنها لم تبكي لالن هذا شيء   جهدها،رأس ساكورا وأخبرها أنها تبذل 

 جيد. 

 لي؟" سألتها.إذا لجأتي "لكن لما

را أخبرتني كن ستكون جيدة؟" ساكو-"فكرت أن نصيحة منك ايانوكوجي

 بهذا. 

 همست لي معتذرةً.   متوقع،بشكل غير  علييبدو أنها تعتمد 
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 كن."-ألني أتيت فجأة هكذا بينما أنت مشغول ايانوكوجي أسفهأنا -"أ

لكن ال أعلم أن   نصيحة،"هذا ليس بالشيء الكبير، ال أمانع سؤالي عن 

 كنت أستطيع مساعدتك."

اً ال أضمن قدرتي على بما أني ال أعرف أي من رفقاء ساكورا جيد

 بينما كنت أفكر بشيء يساعدها انفتح الباب.  المساعدة،

 سان؟ ماذا تفعلون هنا؟"-وساكوراكن -"هاه؟ ايانوكوجي

مالمح ساكورا المبتهجة  غرفة،من الصف )دي( خرجت من  كوشيدا كيكو

الجو أحولنا أصبح غير   الغيوم،اختفت بسرعة مثل الشمس التي حجبتها 

، أيضا ساكورا غير جيدة بالسيطرة على مشاعرهاد أن اعتق مريح،

استجابة ساكورا لكوشيدا بدا كنوع من الرفض، لكن كوشيدا استمرت 

 لهذا. بالحديث بدون تعير اهتمام 

"هاه، هل قاطعت شيء؟ لم أقصد هذا. من المفترض أن أقابل بعض من  

 األصدقاء."

من تحاول الهرب  كأنها"سوف أعود الى غرفتي." ساكورا عادت بسرعة 

 كوشيدا. 

 ال أقول شيء."أاعتقد أن توقيتي كان سيء ربما كان يجب  أسفه"او، أنا 

ير جيدة في التعامل مع  هذا بسبب أن ساكورا غ ،هناك داعي لالعتذار يسل

 الناس.

مع   ك"اوه، هذا يذكرني، هذه أول مرة نتكلم منذ عودتنا الى السفينة، رأيت

 بعض الفتيات سابقاً." 

ال ربما في المدرسة كلها، ---في الصف )دي(  شعبية للغايةانت دا ككوشي

في بداية الدوام المدرسي كوشيدا أعلنت أنها ستصادق الجميع وكادت أن  

 مثل ساكورا. تحقق هذا هي فقط لم تنجح مع بعض األشخاص 

من الصف )سي( هل تريد االنضمام  فتيات"لدي بعض الخطط لمقابلة 

 كن؟"-ايانوكوجي

  بأس بهذا؟"هل ال "هاه،
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 هل تريد القدوم؟" !"هاه؟ 

حسناً االّن    جوابي،قناع كوشيدا انزلق لوهلة وظهرت نفسها الحقيقية نتيجة 

 علي أجد طريقة لبقة لكي أرفضها.

 ي لست من النوع الذي يحب هذا؟"ن"أنا أمزح، أال تعلمين ان

 كن أنت مضحك."-"ااهه حقاً، لقد فاجأتني قليالً ايانوكوجي

ً -"ح  ي خائف من معرفةنك انها تجد هذا مضحك لكن؟" في داخلي أشحقا

 أفكار كوشيدا الحقيقية.

 "حسناً اذاً سوف أذهب."

عندما كانت تودعني كال هواتفنا بدأت بالرنين بنفس اللحظة، كان صوت  

تكون رسالة تحوي  عندما العالي هذا يعني أن الرسالة من المدرسة بالعادة 

يصدر الهاتف صوتاً عالي حتى لو كان  بدء حدث ما،إلتباعها او تعليمات 

 يبدو أنها رسالة هامة جداً. صامت،الهاتف 

 ألت.؟" كوشيدا سا"ما هذ

كان مفهوماً، حتى مع انه   والذيتوقفت كوشيدا في الممر وبدت في حيرة 

هذا بعد بدء المدرسة، نحن لم نتلقى أي رسالة مهمة في عطلتنا  أخبارنا بتم 

 لوقت تم صدور اعالن عبر السفينة. فس ا، بنحتى االن

يجب أن  الجميع ،"الرجاء االنتباه، هذا اإلعالن موجه لجميع الطالب

ا قد تلقوا رسالة من المدرسة، من فضلكم تحققوا من هواتفكم واتبعوا  يكونو

التعليمات الموجودة في الرسالة في حال لم تتلقوا الرسالة نعتذر عن هذا  

أقرب شخص من فريق الدعم، الن محتوى   ومن فضلكم توجهوا الى

 "---تتجاهلوها، نحن نكرر  والمن فضلكم الرسالة مهم جداً 

 الرسالة التي تلقيناها االن صحيح؟""هذا عن 

 "اعتقد هذا" 

 أخرجت هاتفي وقرأت الرسالة: 

 ً من فضلك اتجه نحو الغرفة المحددة في  ،اختبار خاص سوف يبدأ قريبا

صل بعد عشر دقائق من الموعد سوف الوقت المحدد أي شخص سي
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بما أنه  18:00الساعة  يالطابق الثاني ف في 204يعاقب، الغرفة هي رقم 

حتاج الى عشرون دقيقة لتصل للمكان المحدد من فضلك استخدم الحمام ت

 . االن ان كان ضرورياً غير ذلك قم بإغالق هاتفك واتجه نحو الموقع

 "اختبار خاص؟"

ار فيزيائي او شيئا يحدث  لن يكون ورقي او اختب اعتقد ان هذا االختبار

ي معلومات عن أي حال ال يوجد أ  علىمثل اختبار الجزيرة،  ---بالمدارس

هذا أو أن نكون مستعدين ألي شيء؟ أنا  شفت كنماذا ينتظرنا هل علينا ان 

 ال أعلم. 

األهم من ذلك هناك بعض النقاط في الرسالة التي جذبت اهتمامي، هم  

لكن نحن لدينا فقط  18:00أن نجتمع في الغرف في الساعة  يريدوننا

اً جداً يبدو وكأنهم  عداد والذهاب والذي كان مبكرعشرون دقيقة لالست

 ؟قرروا هذا بسرعة، ايضاً لماذا مكان االجتماع في غرف خاصة

 يمكنك أن تريني هاتفك للحظة؟" ل"ه

االختالف كان في  بدون تردد كوشيدا سمحت لي برؤية الرسالة التي تلقتها

لكنها ايضاً تم اخبارها انها تحتاج عشرون دقيقة لتصل   والمكان،الوقت 

 للمكان، الحظت أيضا ان غرفتها المحدد قبل غرفتي بغرفتين. 

 "أتساءل لما أعلمونا بهذه الطريقة الغريبة؟"

 "ليس لدي فكرة."

 قمت أنا هكذا،لم أتوقع ان تنتهي عطلتنا   هذا، لكن لدي شعور سيء من 

، فكرت انه .وبوفيهات ثل المسارح والحفالتعديد من األماكن مال بزيارة

انتبهت على أي شيء غريب لكن   إذايمكنني معرفة محتوى االختبار القادم 

لم أالحظ شيء أبداً، لماذا يريدون عزل الطالب وبدأ االختبار مهما كان 

 هو؟ 

الرسالة مباشرة  راسلت هوريكيتا عبر الهاتف بسرعة، الحظت انها قرأت

غير عادتها، كثيراً ما تحتاج نصف يوم قبل اإلجابة على  هذا  بعد ارسالها 

من  أو حتى عدة أيام في بعض الحاالت، هل هذا ألنه تلقينا الرسالة

 بنفس اللحظة؟ حاولت سؤالها هذا.  المدرسة



20 
 

 .سألتهاهل تلقيت االن رسالة من المدرسة؟ -     

 أجل.-     

 عنك؟  ماذا 18:00موعدي هو  -     

 بيننا.  كبيريوجد فرق  20:40 -     

 هاه؟  20:40 -     

نفس توقيت كوشيدا، هل يقومون بفصل الفتيات والفتيان؟ هذا ما فكرت به  

 حالياً.

بعض  ----غير عادلأشعر بالفضول عن اختالف التوقيت، هذا يبدو  -     

 الطالب يملكون وقت أكثر لالستعداد من االخرين.

 شيء حالياً. ةمعرف اننيمك ال   -   

    ، ردود هوريكيتا كانت سريعة. تكلمنا بالمزيد عن رسالة المدرسة

هناك العديد من األشياء أشعر بالفضول بشأنها لكن ليس لدينا الوقت -     

أبكر مني أتطلع للسماع   أنكلذلك، علينا لالن أن نذهب للمكان المحدد، بما 

 منك.

 حسناً.  -    

 أطفأت هاتفها. يبدو انها قد عن اإلجابة هي وابي توفقت بعد أن أرسلت ج 

 كن؟"-"ايانوكوجي

دثتي مع هوريكيتا اقتربت مني، فكرت بالحديث كوشيدا كأنها مهتمة بمحا

 بهذا.  أن أزعجهامع كوشيدا عن محادثتي مع هوريكيتا لكن ال أريد 

بأي   هذا لن يأخذ وقتاً طويالً تالياً ماذا سيحدث   ورؤيةقررت االنتظار 

 حال.

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

2.3 

ذهبت الى الطابق الثاني كما أخبرتني الرسالة وصلت قبل خمس دقائق من  

الموعد، كان هناك العديد من الطالب يتجولون في الممرات التي كانت 
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  قريبة،مهجورة، رأيت بعض األشخاص الذين لم أميزهم يدخلون غرفة  

 وا أكثر شخص. كان

 "هل هؤالء من صفوف األخرى؟" تساءلت.

بداية قررت االنتظار خارجاً لكن يبدو أن األمور بدأت بالداخل الفي 

ني الرد  جاء دخول،لذا قررت  االخرون،ني الطالب اوايضاً ال أريد ان ير

 مباشرة بعد طرق الباب.

 "أدخل."

 والحظتينسي س-( ماشيمادخلت الى الغرفة وجدت أمامي معلم صف )أي

يوجد طالبين اخرين كالهما  الطاولة،أيضاً بعض األشياء الموجودة على 

 زمالئي من الصف )دي(. 

 دونو! هذا جيد!"-أحد األشخاص المتبقين هو ايانوكوجي إذا"

الناس يدعونه   ،هذا كان سوتومورا الذي تكلم بشكل غريب هكذا

دو تماماً كاالوتاكو،  نظارات يب )البروفيسور( طالب سنة أولى بدين مع لبا

هو قادر على  كالمهبغض النظر عن طريقة  والميكانيكهو جيد بالتاريخ 

 التواصل مع الناس.

 "بل هذا يبدو غريب اليس كذلك ايانوكوجي؟"

يوكيميرا زميلي بالغرفة جالس بجانب البروفيسور، بالعادة ال تجدهم مع  

 ينتظرنا؟ ذي بعض، أتساءل عن سبب تواجدهم هنا، ما ال

سينسي بدون أن ينظر إلي، -لذي تفعله؟ اجلس بسرعة." تكلم ماشيماا "ما

أظن  اهتمامي،جلست بهدوء بجانب يوكيميرا المقعد الفارغ بجانبي اثار 

طالب...لكن لماذا هذا؟ ربما الطالب  وأربعةاننا نشكل مجموعة من معلم 

 الرابع قد يكشف بعض األمور. 

 فضلكم اجلسوا بهدوء." من "نحن ننتظر شخصاً اخر،

أشعر أن هذا شديد األهمية، هناك عاصفة تلوح باألرجاء وهذا االختبار 

ال يهم كم توقعنا هذا واضح أن االختبار سيكون شيئاً مختلفاً   البداية،هو 

 تماماً.
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من الطبيعي أن يعرف الطالب قوانين االختبار بنفس الوقت لضمان  عادةً 

ورقي أو في اختبار النجاة في الجزيرة، لماذا  ال سواء في االختبار العدل،

 هل من المبكر القلق هكذا؟   .هكذا؟ .. وضعونا في مجموعات صغيرة 

كم فكرت في الموضوع ال يمكنني معرفة األجوبة بنفسي ]كل هذا   م ال يه

على الرغم  منا،لم يتكلم أحد  الكرسي،على  [، جلست     قبل أن يجلس 

أردت أن يأتي الشخص المتبقي بسرعة، ني من أن الوقت لم يحن بعد لك

كانت موجودة في كل  الساعة كان هناك ساعة على شكل صندوق موسيقي 

 . 18:00غرفة في السفينة، عم الصمت حولنا ال زال هناك وقت حتى 

 الباب،سينسي تفقد الوقت بهدوء، في نفس اللحظة شخص ما طرق -ماشيما

 . ءببطياب وانفتح البسينسي بالدخول -أخبره ماشيما

 "عذراً على اإلزعاج."

دخلت كارويزاوا الغرفة، توقعت أن يكون الشخص الباقي من صف )دي(  

  لكن لم أتوقع أن يكون كارويزاوا، ظننت أن فتى أخر سينضم إلينا، هذا 

 غير متوقع. 

 هنا؟" سألت. واألخرونكن  -لماذا يوكيميرا هنا؟ "هاه؟ ماذا يجري 

ال يبدو   سبب تجمعنا هكذا، البروفيسور كنت أيضاً في حيرة من أمري عن

 انه مهتم بهذا بينما يوكيميرا يبدو مرتبك. 

 واجلسي أسرعي تأخرت"اعتقد انه تم أخباركم أال تتأخروا، مع ذلك لقد 

 سينسي قال.-االن." ماشيما

 "حسناً."

مهتمة بالمعلم،  وغيربدا رد كارويزاوا وكأنها غير سعيدة بتواجدها هنا 

ت كرسيها وابتعدت قليالً عني، شعرت بقليٍل  رت إلينا سحبجلست وبعد نظ

 (!lolمن اإلحباط عن رغبتها باالبتعاد عني. )

من الصف )دي( بدون أي   وكارويزاواايانوكوجي  يوكيميرا، سوتومورا،"

 تأخير سأبدأ شرح هذا االختبار الخاص."
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 اراختيعلى الرغم من أن سبب  االختبار،هذا جيد وأخيراً سيشرح لنا 

غير معلوم وأيضاً تواجدنا في هذه الغرفة  المجموعة الزالأفراد هذه 

 الخاصة، لدي شعور سيء عن هذا. 

  أنهيناح االختبار؟ لقد انتظر لحظة، أنا ال أفهم ماذا تعني بشر—"ان

 ختبار بالفعل صحيح؟ أيضاً ماذا بشأن هؤالء الفتيان؟ هذا غريب جداً."اال

معي لي." الحاضر لذا اجلسي بهدوء واست"لن أجيب أي أسئلة في الوقت 

 سينسي الى كارويزاوا بغضب.-نظر ماشيما

 "حسناً لقد فهمت سأصمت."

الطالب، معلمة صفنا سينسي معروف انه يتعامل ببرودة مع -ماشيما

مثلها  لطالبها،سينسي ليس مختلفة أيضاً باردة وال تقدم الدعم -شابشرا

 م لطالب الصف )أي( أيضاً.سينسي ال يبدو انه يقدم الدع -ماشيما

  12"في هذا االختبار الخاص جميع طالب السنة األولى سينقسمون الى 

، الغاية من مجموعة حسب أسماء األبراج، الجميع سيشارك مع مجموعته

 ."تفكيركمهذا االختبار هو الختبار 

  ثالثمجموعة حسب األبراج؟ هذا يعني أن الصف )دي( سيقسم الى  12

يبدو انه يريدون اختبار  ،12ال ثالثة من األبراج  ستمثلالتي موعات مج 

 هذا؟ اعتقد  للمعلومات، ومعالجتناطريقتنا بالتفكير 

على الصمت كارويزاوا سألت   ةقادر؟" غير باختبار تفكيرنا"ماذا تعني 

 مرة أخرى.

ً أخبرتك لقد "  ي لن أجيب عن أي أسئلة." ن إن سابقا

شعرت كارويزاوا بجدية الموقف سينسي الثاني لها -بعد تحذير ماشيما

فمها رغم انها تبدو غير سعيدة، ال أعلم جدية يوكيميرا   فأغلقت

 بشأن هذا لكنهم ظلوا صامتين. والبروفيسور

 رالتفكي  األفعال،متطلبات لكي يتطور:  ثالثيحتاج الى  "المجتمع

  ، األشخاص الذين يملكون هذه المتطلبات سوف يكونون بالغينوالتعاون

  سوف يتم، االختبار السابق كان عن عمل الفريق ]التعاون[، االن  مدهشين

اختبار طريقة تفكيركم بأربع طرق: قدرتكم على معالجة المعلومات والذي  
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اسي لهذا الفحص، و قدرتكم في التعامل مع وضعكم الحالي هو شيء أس

وتنفيذ مهماتكم، و قدرتكم على حل المشاكل التي ستواجهكم بعد معرفتكم  

يلتكم و قدرتكم على انشاء قيم  ختبار، و القدرة على االستفادة من مخ لال

 ."اهذه المتطلبات التي ستحتاجونه جديدة،

بعض األسئلة تجول في رأس الجميع، حتى  حتى بعد تفسيره ال زال هناك 

 أفضل ال زلت ال أفهم.  أكن أنا لم

 مجموعة." 12"كما قلت في هذا االختبار سوف نفرقكم الى 

 مات التي انتظرتها كارويزاوا قد أتت.  الكلواخيراً 

 سينسي سأل. -ماشيما "هل هناك أسئلة؟"

ذا؟ لقد فهمت  "أنا ال أفهم أي من هذا، هل يمكنك شرح بطريقة أبسط من ه

مجموعة، لكن لماذا أنا مع هؤالء األشخاص؟ ماذا عن   12أننا سنقسم الى 

،  هم ماذا نفعله هناوأنا ال زلت لم أفكن؟ والفتيات االخريات؟ -هيراتا

 من فضلك؟" أخبرني

 أنا حال أي علىحتى مع أنها كانت مؤدبة في النهاية ال أظن أنها تقصدها، 

سينسي انه يأخذ أسئلة، الشرح كان -ماشيماأفهم مشاعرها، حتى مع قول 

 مبهم جداً، ال زلنا ال نعلم الصلة بين األشخاص هنا. 

  12هناك   جب أن يكونمجموعات ي ثالثكان كل صف موزع على  إذا

هذا بسبب صغر الغرفة؟ ال  هل هنا، لكنهم لم يفعلوا هذا،شخص  15الى 

لديهم سبب لتفريقنا  في السفينة مناسب للتجمع، ليس كبيرة هناك عدة غرف

 هكذا. 

  15مجموعات بكل صف كل مجموعة تحوي  3]يقصد ان كان هناك  

وا بتفريق  طالب بالغرفة أي قام 4طالب تقريباً لكن هناك فقط 

 المجموعات[

نفس المجموعة، في هذه اللحظة الطالب كونون في األربعة هنا ست أنتم"

 في الغرف االخرى." لهم الشرح يتم االخرون 

 انتظر لحظة! نحن أعضاء بنفس المجموعة؟ هذا يعني أن أربعتنا حلفاء....
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ر؟ ألن يكون من األسهل جمعنا ثم شرح لنا االختبا إذا"ان كان هذا صحيح 

  ييصيبوننذا؟ انهم السبب في وضعي مع هؤالء الثالثة؟ لما وما هايضاً 

بالغثيان، لماذا في فريق من الفتيان؟ بصراحة أنا ال أحب هذا... لكن ان  

 كن فال بأس بهذا." -كنت مع هيراتا

 كارويزاوا بقيت تشتكي الى أن فقد يوكيميرا صبره.

  إذااالختبار سيبدأ قريباً، تغلقي فمك وتحاولي االستماع؟  أن"ما رأيك ب

ك هل ستتحملين المسؤولية؟ حتى في الجزيرة خسرنا أي من النقاط بسبب

 ا، هل يمكنك أال تسببي المزيد من المشاكل؟"ن المهجورة كنت تعيقين

 زعجني.""هاه؟ متى وأين سببت المشاكل؟ أنت ت

بق،  رأيت العديد من المشاجرات بين الفتيان والفتيات في االختبار السا 

 البروفيسور وأنا بقينا صامتين. 

  د لذا لنانتما االثنين، يوكيميرا قلقك بال داعي االختبار لم يبدأ بع"اهدئا 

 ايضاً تصرفاتكم لن تأثر في االختبار." ، تتأثر بشيء

 "أترى؟ هل تفهم االّن؟"

كارويزاوا نظرت بسخرية الى يوكيميرا، وبدا يوكيميرا غاضب، يجب  

 لكن...علي قول شيء.علي أن ابقى صامت 

ي سلوكك هذا تجاه المعلمون هذا سيترك أثر على لم تغير إذا"كارويزاوا 

 سجلك الدراسي، هذا ليس جيد صحيح؟"

 "همف."

ساخراً من كارويزاوا بدون قول شيء، يبدو أن   يوكيميرا تذمر بسخرية

سينسي بدأ يؤلمه من مشاهدة الشجار الذي يبدو كأنه شجار -رأس ماشيما

 أطفال صغار، هو وضع يديه على جبهته.بين 

لقد تم تقرير المجموعات بالفعل ال يمكنك تغيير هذا، لكي تحققوا  "اسمعي

 عالمة عالية في االختبار عليكم العمل معاً."

كن -العمل مع هؤالء الثالثة! هيراتا يال يمكننغير مقبول! "هاه، هذا 

 أفضل منهم بكثير!" 
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تعاون ثالثتنا  إذاثة رؤوس أفضل من واحد، "هيه، لكن أنت تعلمين أن ثال

 دوني عزيزتي." البروفيسور قال هذا. -نغلب هيراتاس

تساوي شعرة من    لن"مقزز حتى لو كان هناك مئة او مئتين منك انت 

 كن." -هيراتا

االستماع الى كلماتها هكذا يشعرني باإلحباط، حاولت أال أهتم لكن 

عدا عندما تكون مع صديقاتها،  اءاً ومسكارويزاوا ملتصقة بهيراتا صباحاً 

 ا ال نقارن بهيراتا لكن..... صحيح انن

أي حال سأتكلم مع هيراتا الحقاً." تنهدت كارويزاوا بغضب،   على"هااااه، 

ويبدو أن هذا ينطبق على   صعب،العمل مع كارويزاوا سوف يكون  

 يوكيميرا أيضاً. 

 "انتهيتم؟ حسناً اسمحوا لي بإكمال شرحي."

مجموعات لكن لماذا نحن األربعة  لقد فهمت نحن سنقسم الى ،ًحسنا"حسناً 

فقط هنا؟ ظننت أنك ستشرح لنا بعد أن تجمع كامل المجموعة معاً، إن كان 

 مكيدة ما او مقلب أريدك أن تتوقف عن هذا."  ههذ

 سينسي بقي جامد. -ماشيما تتوقف،كارويزاوا بقت تتكلم دون أن  

كيدة ضد  ت ملذا سأجيبكم عن هذا، هذه ليس"يبدو انكم قلقون بشأن هذا، 

الطالب او مقلب، هذا بسيط أعضاء المجموعة ليسوا من نفس الصف بل  

 من كل صف." 5~3تحوي على 

هذا سبب تواجد عدد قليل من األشخاص في كل غرفة، يبدو الثالث 

االخرون لم يفهموا هذا، سقطوا في حالة صمت، يبدو انهم يحاولون فهم ما  

ً  سينسي بالطبع أنا لم استوعب-يماقاله ماش ، كانت الغرفة هادئة  ما قاله كليا

 لدرجة يمكنك أن تسمع صوت دقات الساعة.

انتظر لحظة ماذا تعني بهذا؟ أنا الزلت لم أفهم، نحن سنكون في —"ا

مجموعة مع طالب من الصفوف األخرى؟ هذا جنون، أيضا اليس طالب 

 اعدائنا؟" ىالصفوف االخر

خرى حتى االن، واالن  نحن كنا ننافس الصفوف األ  نسي،يس"هذا صحيح  

 يجب علينا تجاهل كل هذا والتعاون مع بعض؟"



27 
 

، لكن المدرسة التي تقرر ويوكيميراأنا افهم وجهة نظر كارويزاوا 

 القواعد.  

عليكم الجري مثل  بال يج تتنافسون؟ حياتكم المدرسية قد بدأت للتو،  م"كنت

 ." ايوكيميراً، الدجاجة مقطوعة الرأس مبكر

 اعذرني."---"أ

" االن ال تضيعوا طاقتكم على محاولة فهم االختبار بل ركزوا على كيف 

قائمة األعضاء، عليكم إعادة هذه   هذه  األرنب تفكرون، مجموعتكم تدعى

 ها االن."القائمة عندما تغادرون أن كنت تشعرون انها مهمة فعليكم حفظ

، غيرنا  يسينس -ماشيما أخبرنااسم كما  14مرر لنا ورقة، كان على الورقة 

 نحن سوف يكون هناك طالب من الصفوف )أي( و)بي( و)سي(.

 .موريشيج تاكورو ،يماتشيدا كوج  ،تاكيموتو شيجيروالصف)أي(: 

 . بيبيو ريوتا،  هاماتشي تيتسويا، شينوس هونامياالصف)بي(: 

 كي.إيبوكي ميو، مانابي شيهو، نانامي يابو، ياماشيتا سا الصف)س(: 

،  سوتومورا هيديوالصف)دي(: ايانوكوجي كيوتاكا، كارويزاوا كي، 

 . تيروهيكويوكيمرا 

من  وإيبوكيأعلم بعض األشخاص من القائمة اشينوس من الصف )بي( 

الصف )سي( يبدو اننا زمالء االن، ال يمكنني تخيل كيف سيكون 

 ؟ وكيميرايواالختبار، هل من يمكننا ان نعمل معاً مثل ما قالت كارويزاوا 

نظرت الى كارويزاوا بطرف عيني هي تبدو مرتبكة، أن تتواجد في نفس 

 المجموعة مع إيبوكي يبدو مثل المصير. 

لتكم سوف تفهمون كل شيء بعد ذلك،  "ال تقلقوا سوف أجاوب على أسئ

  (!Lol)ربما." 

وهو يعلم بهذا   االستماع،شك من قدرة كارويزاوا على يهو  ،هو قال ربما

 شرح.أكمل ال

  الى"الهدف من االختبار هو نسيان العالقة العدائية بين الصفوف من )دي( 

 استطعتم فعل هذا سوف يكون االختبار سهل."  إذا)أي( 
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 "تعني؟ ماذا  العدائية؟ "نسيان 

التركيز بسببك." قال  يال يمكنن،  وأستمعي"كارويزاوا أرجوكي أًصمتي 

 يوكيميرا غاضباً. 

)دي( لكن  كم التصرف كطالب من الصف "من االن وصاعداً ليس علي

على عمل  يعتمد وخسارتكمكأعضاء من المجموعة االرنب فنجاحكم 

 الفريق."

 أنا أفهم المزيد لكن ال زلت ال أستطيع رؤية الصورة الكاملة.

لكم أوراق لمساعدتكم  "هناك أربع نتائج محتملة من االختبار فقط، جهزنا 

تصويرهم أو أي شيء أخر عليكم   بالفهم لكنكم ممنوعين من أخذهم أو

 حفظها هنا."

متأكد أن الطالب الذين أتو قبلنا قد الأربع أوراق جهزت من أجلنا من 

 القواعد مكتوب عليها:  ،قرؤها

 قواعد اختبار الصيف 

الى  [ VIPهوية ال ]إجابة إعطاء ب مجموعة، ‘لكل VIPار ’يسيتم اخت

بنتيجة واحدة من  راالختبا نتهييالمدرسة من خالل طريقة محددة س

 االربعة.

مساءاً من اليوم األول من االختبار كل طالب في نفس  00:8في الساعة 

في VIP ك الوقت سيتلقى رسالة تعلمك أن شخص ما قد تم اختياره 

 مجموعتك.

. صباحاً 00:9االختبار سيبدأ غداً وسوف ينتهي في اليوم الرابع في الساعة 

 (اليوم األول. أنتم أحرار لتفعلوا أي شيء في)

يها أن تجتمع مرتين في اليوم خالل وقت االختبار لساعة كل مجموعة عل

 واحدة في الغرفة المحددة لكم لكي تتناقشوا بالموضوع مع مجموعاتكم. 

  لتقرروا.محتوى المناقشة المجموعة سيترك لكم 

  30:9بعد انتهاء االختبار المدرسة ستقبل األجوبة فقط في الفترة بين 

المجموعة خالل هذا   وعلىصباحاً في اليوم األخير  00:10اً و صباح 

، كل  VIPعن هوية الشخص الذي يعتقدون انه الوقت أن يسلموا أجوبتهم 
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فرد يستطيع أن يجاوب مرة لكن فقط الجواب األول الذي يرسل من أي  

 المجموعة الى المدرسة سيقرر نتيجة المجموعة. شخص من

عطاءه لكل مجموعة يد االلكتروني الذي سيتم إاإلجابة ترسل فقط عبر البر

 وفقط بواسطة الهاتف.

 اليستطعون ارسال أجوبة.  VIP  12ال 

نتائج االختبار سترسل لكل الطالب في البريد االلكتروني في الساعة 

 . صباحاً في اليوم األخير 00:11

  واألغراضقائمة من القوانين كانت مكتوبة في الورقة مفصلة بشكل جيد 

استخدامها أيضاً، كانت قوانين صارمة أكثر من اختبار الجزيرة  منوعالم

 محتملة. تائجن المهجورة، بعد القوانين يوجد أربع 

صباحاً  30:9كان الجواب المرسل من المجموعة بعد  إذاالنتيجة األولى: 

كل افراد المجموعة سيتلقون نقاطاً خاصة ومن   صحيحفي اليوم األخير  

 في المجموعة.  VIPمون الي نفس الصف الينت لذينضمنهم زمالء ا

و   30:9المجموعة فشلت في ارسال إجابة بين  إذاالنتيجة الثانية: 

 VIPماعدا ال صباحاً في اليوم األخير أو أحد من المجموعة  00:10

فقط   VIPالسيتلقى  إذا ، خاطئةفي نفس الصف أرسل إجابة  زمالئهو

 ألف نقطة خاصة. 500نقاط 

لية االختبار  أتبدو وأي تفسير كافي  نتلقىة بسبب اننا لم  انين غريبتبدو القو

محاولين فهم   مرؤوسهعصروا  وكارويزاواغير واضحة، البروفيسور 

 إضافي.سينسي رأى هذا بدء بإعطاء لنا شرح -ماشيما هذا،

"االختبار لديه عنصر واحد هام طالما تفهمون هذا االختبار لن يشكل أي  

واحد في كل مجموعة ، في   VIP، هناك  VIPوية ال كم، وهو ه لمشكلة 

، فمثالً لنقل أن يوكيميرا قد اختير  VIPهذا االختبار عليكم معرفة هوية ال

وقام لمجموعة االرنب   راي يوكيمهو الصحيحة ، اإلجابة VIPليكون 

صباحاً  00:9بعد انتهاء االختبار في  ،بكشف نفسه بين أعضاء المجموعة

و   30:9المدرسة لن تقبل األجوبة اال في المدة بين  ثالث في نهاية اليوم ال 

00:10  ً كل فرد من المجموعة  يجب على، خالل هذا الوقت  صباحا

را‘ وارسالها للمدرسة عندها ستنجحون جميعاً وستحققون يبإجابة ’يوكيم
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ألف نقطة شخصية لكل فرد وباإلضافة  500النتيجة األولى وبهذا ستتلقون 

 بمليون نقطة شخصية." VIPي تحقيق هذا سيكافئ ال  بسبب المساعدة ف

 واه."  مليون؟!—"م

ستتلقى    VIPكنت  إذاونقطة؟  ألف 500"انتظر لحظة الجميع سيتلقون 

 "هذا؟ ضعف 

سيتلقى  VIPهذه كمية كبيرة، أي شخص من أي صف سيريد هذا وبما أن 

 ضعف هذا، هو أو هي سيصبحون أثرياء. 

مجهولة قبل    VIPال ية.. في حال كانت هوية "االن بالنسبة للنتيجة الثان

  كونه يستطع أحد معرفة هويته أو قام أحد بالكذب بشأن  ولمنهاية االختبار 

VIP الفقط  إذاVIP   نقطة فقط." ألف 500سيتلقى نقاط شخصية 

في وانتظر لحظة، هل يعتبر هذا اختبار؟ النتيجة األولى والثانية متشابهتان 

نقاط شخصية ال يوجد أي فائدة في النتيجة   VIPال كال الحالتين سيتلقى 

 يريد منع الجميع من اكتساب نقاط شخصية.  VIP الثانية إال إن كان

لم يتم اختيارك هذا لن يكون   إذا ! VIPالجميع سيكون غيور من ال "

حقننا النتيجة   وإذانقاط! عادالً، مهما كانت النتيجة هذا الشخص سيتلقى 

 "نقطة!ون األولى سيحصل على ملي

سيتلقى     VIPال طبيعي،، هذا VIPتبدو كارويزاوا انها تريد أن تكون 

على أي حال نحن نعلم   ؟ VIPمعاملة خاصة، هل هذه إيجابيات كونك 

 نتيجتين فقط من النتائج األربعة، ربما يوجد بعض الخدع لم نعلمها بعد. 

 ط بعد."الثالثة والرابعة نحن لم نفهم الشرو "سينسي ماذا عن النتيجة

 ال يمكنني االستمرار." إذالم تفهم  إذا"هل فهمت النتيجتين السابقتين؟ 

 "بالطبع لقد فهمنا من فضلك أكمل."

 سينسي. -بعد استراحة قصيرة أكمل ماشيما

"النتائج الباقية في الجانب المعاكس من الورقة لكن انتظروا من فضلكم 

 قليالً قبل قلب الورقة."
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فهم  نعد سماعنا ما قال، بدأنا ل غريزي لكن توقفنا بقمنا بقلب الورقة بشك 

يبدو أن االختبار قد سينسي نظر الينا بنظرات حادة - القواعد قليالً، ماشيما

 بدأ. 

  أستطيع متابعتك على اإلطالق."أنا ال"اه انتظر لحظة انا 

شرح بسيط كانت كارويزاوا نصف سينسي قد أعطنا -مع أن ماشيما

ل  م كلياً االختبار، هي لم تكن تحقق عالمات قليلة مثمستمعة لذا هي لم تفه

 كان سيء.  اسادو او أكي، بما أنها رفضت االستماع فاستيعابه

 "حسناً سوف اشرح بشكل أبسط، هل لعبتي من قبل لعبة المستذئب؟"

صحيح؟ أجل أجل لعبتها   "المستذئب؟ أوه هذه اللعبة كانت مشهورة لفترة

 ." قالت. من قبل إنها مثيرة لالهتمام

 كان االرتباك ظاهر على وجهي لم أستطع منع هذا. 

وااه ال   المستذئب؟ تعرف لعبة  ال   إنككن ال تقل -"انتظر للحظة ايانوكوجي

 أصدق هذا."

يمكنها أن تكون مدهوشة كما تريد لكن أنا لم أسمع بها من قبل باإلضافة 

وهذا   من الممتع اللعب مع األصدقاء أكثر من اللعب بمفردكالى انه 

 مستحيل بالنسبة لي. 

من الصعب أن  —يبدو أن كارويزاوا قد أدركت ذلك "أنا أسف انه فقط

 تكون بال أصدقاء"

 وضعت زراعيها مع بعض وبدأت بشرح اللعبة.

قروين  "حسناً هي لعبة تلعبها مع أصدقائك حيث ينقسم فيها الالعبون الى 

 ون الفائز، هل فهمت؟"أو ذئاب بعدها الالعب الذي ينجو لنهاية الشتاء سيك

 ال، لم أفهم أبداً! 

سينسي بدأ بشرح -هل يمكنني أكون ملك الذئاب او شيء كهذا؟ ماشيما

 اللعبة.

تم اختراعها من قبل االمريكان هي لعبة جماعية، ليس  لعبة المستذئب 

نهم االنضمام لكن تحتاج الى العدد األدنى  هناك حد لعدد الالعبون الذي يمك
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‘ ’ذئاب ‘ وأدوار يمكن لالعبون لعبها مثل ’القرويين عدةللعب، هناك 

،  من سينجو من القرويين والذئابلكن أهم شيء هو أدوار أخرى  وهناك

 وعلى الذئاب أن تختبئ بين القرويين و يتظاهرون انهم منهم. 

اللعبة تحوي توقيتن ليل ونهار، خالل النهار على جميع الالعبون التناقش  

، خالل ب الذين ينتحلون شخصية القرويينالذئا ضمنهم ومنفيما بينهم 

سيتم اعدامهم سواء ان    نيذئبستالذين يشتبه بهم بأنهم م الالعبونالمناقشة 

العب واحد من    ، وعندما يحل الليل المستذئبن يقتلونكانوا مستذئبين أم ال

القرويين، وتتكرر هذه الدورة كل مرة حتى يتناقص عدد الالعبون، ثم  

 .والخاسريحدد أي من األطراف المنتصر ى الالعبون الباقيين  اعتماداً عل

]لمزيد من المعلومات 

https://www.casinoelarab.com/encyclopedia/werew

ovles] 

ماداً  على أي حال هل من الضروري استخدام لعبة المستذئب كمثال؟ اعت

لتعاون ألجل النتيجة على القواعد التي نعرفها لالن على الذئاب والقرويين ا

 ألولى. ا

فالنتيجة    VIPالتم كشف  إذاواحد بكل مجموعة،   VIP"كما قلت يوجد 

 الثالثة والرابعة ستحدث."

" كارويزاوا بقلبها؟ "وهذا الوجه االخر من الورقة صحيح؟ هل ال بأس 

 سألت.

 بعدها قمنا بقلب الورقة. موافقاً،رأسه  سينسي-هز ماشيما

قواعد النتيجتين  حسب  الجانب،النتيجتان الباقيتين كانتا مكتوبتان على هذا 

دقيقة بعد نهاية    30يمكن قبولها في أي وقت من االختبار أو في  اإلجابات

 أخطئت في التوقيت ستعاقب. إذااالختبار مثل القواعد األخرى 

 اليجة ستحدث عندما يقوم أحد الطالب ماعدا النتهذه النتيجة الثالثة:  

VIP  صباحاً في اليوم   30:9بإرسال اإلجابة الصحيحة للمدرسة قبل

نقطة صف  50الصف الذي ينتمي له الطالب سيتلقى  االختبار،األخير من 

ً نقطة شخصية  ألف 500والطالب نفسه سيتلقى  الصف الذي ينتمي   وايضا

عند حدوث هذا االختبار سينتهي  ،عقابنقطة صف ك  50سيخسر  VIPله 

https://www.casinoelarab.com/encyclopedia/werewovles
https://www.casinoelarab.com/encyclopedia/werewovles
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بإرسال    VIPالقام أحد الطالب الذي ينتمي لنفس الصف  إذافوراً، 

 الجواب الى المدرسة لن يقبل الجواب واالختبار سيستمر. 

بإرسال   VIPالماعدا ستحدث عندما يقوم أي طالب النتيجة الرابعة: 

االختبار، الصف الذي   صباحاً في اليوم األخير من 30:9إجابة خاطئة قبل 

ألف  500سيكسب  VIPوال نقطة صف  50ينتمي له الطالب سيخسر 

نقطة صف، االختبار    50نقطة شخصية والصف الذي ينتمي له سيكسب 

 القام أحد الطالب الذي ينتمي لنفس الصف  إذا هذا،سينهي عند حدوث 

VIP مر. إرسال الجواب الى المدرسة لن يقبل الجواب واالختبار سيستب 

اذا كان االختبار  الكبيرة،النتيجتين الباقيتين قاما بتسهيل رؤية الصورة 

  VIPمحدد على النتيجة األولى والثانية ليس هناك مشكلة من قيام ال 

بكشف نفسه للجميع حتى حدث خطأ لن يكون هناك عقاب، لكن مع هذه  

  ونةالخبكشف نفسه دون حذر   VIPالقوانين االختبار قد تغير اذا قام ال

 سيستغلون هذا. 

ويرسلوا اإلجابة للمدرسة لتحقيق  VIP]يقصد بالخونة هم الذين يكشفوا 

 النتيجة الثالثة[ 

وقت من االختبار ماعدا اليوم   بما أن المدرسة تقبل األجوبة خالل أي

يكون تركيزهم على   وسوفاالخير ال أحد سيركز على النتيجة األولى  

خداع الجميع وتأمين الفوز لنفسه   VIPالأراد  إذاالتحقيق الفوز لنفسهم، 

، مع أنه ستقل جائزته  VIPالسيقومون بالتظاهر وكأن شخص أخر هو 

 ولكن بهذا لن يفيد الصفوف األخرى منه.

في نقاط  والنقصان"في نهاية االختبار سيتم الكشف عن النتيجة والزيادة 

ال والشخص الذي قام بإرس  VIPالكل صف ولكن لن يتم كشف هوية 

واب، أيضا ان كنتم تريدون يمكنكم الحصول على هويات مؤقتة لكي الج 

  إذا دفعات،تتلقوا النقاط بدون معرفة االخرين أو يمكنكم قبول النقاط على 

هذا، بالطبع ليس من الضروري إخفاء  بشأن كنتم صامتين لم يعلم أحد

ً يمكنكم تقبل النقاط هويتكم   بهذا." سال بأ علنا

أراد ان يكسب    إذافي هذا االختبار سيكون صعب جداً،     VIPالمعرفة هوية  

على سبيل  نفسه ويقوم بخداع الجميع،  ف أال يكشالنقاط لوحده فقط عليه 
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سأقوم بخداع الجميع واجعلهم يعتقدون     VIPال كان يوكيميرا هو    إذاالمثال  

 . VIPالأن البروفيسور أو كارويزاوا انهم 

من صفنا في حال   VIPالكان  إذا االختبار سيكون صعب بشكل كبير

 حدوث هذا علينا أن نقوم بخداع الجميع. 

"النتيجة الثالثة والرابعة مختلفة عن النتيجة األولى والثانية، لهذا كانت 

 وجه االخر من الورقة، مع هذا نكون قد انتهينا من الشرح."مكتوبة على ال

 ""ممم، ممم، انا نوعاً لقد فهمت ولكن لم أفهم أيضاً.

 "هيه، ألعترف أنا نفسي مشوش." 

ً لذا ال تزعجو سينسي."  -ماشيما ا "انتما االثنان أحمقان سأشرح لكم الحقا

 يوكيميرا قام بالصراخ.

تبدو مشابهه بشكل ما للعبة المستذئب، الذئاب لهم األفضلية ولكن القرويين  

بقتل    سيقومونتم خداع القرويين    إذايملكون بيدهم قوة الحياة أو الموت لكن  

 عضهم حاولت تبسيط القواعد في رأسي. ب

قارنة باختبار الجزيرة المدة أوالً مدة االختبار ستستمر لمدة ثالث أيام م

مجموعة حسب    12قصيرة، المدرسة قامت بتقسيم طالب السنة األولى الى  

األبراج، كل مجموعة ستحوي على عدة طالب من مختلف الصفوف لكن 

فاء، كل مجموعة تختلف عن بعضها بطالب في المجموعة نحن سنكون حل

 واحد فقط  د من بينهم طالب واح   14او اثنين لكن كل مجموعة تحوي تقريباً  

 . VIPسيكون ال

اسمي هو الجواب" وبالتالي  VIPله الحرية بكشف نفسه " انا  VIPال

مجهول ال يمكننا اإلجابة بشكل صحيح   VIPالنصر محتوم لكن اذا كان ال

 تخمن هويته ولكن عقاب اإلجابة الخاطئة شديد.  بالطبع يمكنك أن

الجزيرة، حاولت تحديد عدة طرق لكي اختبار مثل مستوى بالعواقب كانت 

 انهي االختبار.

 يكشف نفسه للمجموعة و ننهي االختبار. VIPال

 .بشكل خاطئ في النهاية يجيب شخص أو 

 . VIPاو ’خائن‘ يكشف هوية ال
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 . VIPعن هوية الاو خداع ’خائن‘ 

 باإلجابة  نهاية االختبار]شرح بسيط عن النتائج األربعة: أوال يقوم الجميع في  

بشكل خاطئ في  باإلجابة شخصوالكل سيربح ، ثانياً أن يقوم  VIPبهوية 

ً أن يتواجد ’خائن‘ ضمن  VIPوال نهاية االختبار سيربح نقاط فقط، ثالثا

سيربح    ختبارقبل نهاية االبشكل صحيح    VIPالمجموعة ويجيب عن هوية ال

ً ان يتم خداع    VIPال’خائن‘ بهوية الهو والصف الذي ينتمي له ، رابعا

  VIPوبالتالي سيربح ال قبل نهاية مدة االختباروسيجيب بشكل خاطئ 

 والصف الذي ينتمي له.[

كل االحتماالت مختلفة عن بعضها بشكل كبير، االحتمال وأربع احتماالت 

االختبار، يتطلب هذا االنتظار هي جميعنا  هويته ونن  VIPاألول ان يشارك ال

في هذه الحالة الجائزة  باإلجابةالى أن ينتهي االختبار وبعدها يقوم الجميع 

ألف نقطة   500سيكسب مليون نقطة والباقي سيكسب    VIPكبيرة الستكون  

 ولكن من الصعب تحقيق هذه النتيجة. 

لذا يوجد    عضاء،ألابعض المجموعات ستستفيد أكثر نتيجة االختالف بأعداد  

معظم الناس  اإلجابة،عرف  إذااحتمال كبير بأن يخون شخص الباقي 

من قبل االخرين،  يريدون الجائزة لذا سيخونون االخرين قبل يتم خيانتهم 

 االنسجام مع بعضنا سيكون صعب. 

 خاطئة،واالحتمال الثاني اذا حاول شخص اإلجابة بالنهاية لكن كانت اإلجابة  

العديد من   هذا، من الممكن حدوث  ،VIPة الا لم نكشف هويهذا سيحدث اذ

 . الطالب ال يحبون المخاطرة اذا لم يكنون متأكدين من الجواب

يخفي نفسه الناس ربما لن تعرف هويته واالضافة لذلك   VIPالبقي  إذا

، لكن هناك بعض  يبدو أمر جيد  VIPكونك    كمكافئة،الف نقطة    500  حسيرب

حسب قواعد االختبار سيكون هناك العديد من   هذا، السلبيات المخفية في

 المناقشات بين أعضاء المجموعة وسيكون عليك الكذب عند لحظة سؤالك. 

، في هذه الحالة قد يرسل  VIPاالحتمال الثالث هو أن يكشف الخائن هوية 

نقطة  50ألف نقطة و 500اإلجابة فوراً في هذه الحالة سيكسب الخائن 

 لصفه.
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للجميع   لنفسه،ا سيحاول خداع االخرين لكي يحقق المكسب م حدهذا يعني أ

 هذه النتائج مغرية. 

هذا االحتمال   ، VIPواخيراً االحتمال األخير يتم خدع الخائن بشأن هوية 

كانت اإلجابة خاطئة فالشخص الذي أخطأ سيعاقب وسيخسر    إذا هو األخطر  

ف  لصواسيكسب نقاط شخصية  VIPنقطة وباإلضافة الى أن  50صفه 

 أريد تجنب هذا قد اإلمكان. صف،نقطة  50الذي ينتمي له سيكسب 

االختبار كان عن التفكير المدرسة قال انه يتطلب مهارات عقلية وهذا يبدو  

أسوء سيناريو أن ننتهي بفارق نتيجة  12مجموعة مع  12صحيح، هناك 

ن  مكلمكبير بين النقاط والذي سيصعب األمور علينا ومن الجانب االخر من ا

أن يتجاوز الصف )دي( الصف )أي( لكن بالطبع األمور لن تكون بهذه  

بسبب هذا قواعد هذا االختبار صارمة   مذهل،السهولة لكن فقط احتمالية هذا  

 أكثر من اختبار الجزيرة.

"يجب أن يكون هناك قائمة من األفعال الممنوعة في الورقة تأكدوا أن  

 تقرئوهم." 

ن تستخدم القوة ن تسرق هاتف شخص أخر أو االقائمة كانت مثل ممنوع أ

استخدام هاتف شخص اخر من دون اذن وهكذا..    VIPلجمع المعلومات عن  

أي شيء مشبوه حدث المدرسة ستقوم بإجراء   إذا   الفصل،العقاب األشد كان  

 تحقيق للتأكد من عدم كسر أي قواعد. 

يبدو اننا   يفصل، القوة و التهديد يمكن أن  اذا قام احد بالكذب بشأن استخدام 

نراقب بشدة من األفضل إبقاء هذا بذهني أيضا الورقة تقول انه من الممنوع  

اذا تم كسر    االختبار،شة بين الطالب من الصفوف األخرى حتى ينتهي  مناق

 انا حفظت بسهولة قائمة القواعد.  ستفصل،هذه القاعدة 

مساءاً   00:8وال  صباحاً    00:1ة في الساعة  "غداً اذهبوا الى غرفتكم المحدد

عتكم سيكتب على الفتة خارجاً تأكدوا أن تعرفوا أنفسكم عندما  اسم مجمو

تلتقون األعضاء االخرون بعد أن تجتمعون من الممنوع مغادرة الغرفة خالل 

في حال كنتم تشعرون  واالختبار لذا من فضلكم استخدموا الحمام قبل دخولكم  

ه  لم صفكم بسرعة واطلبوا منكنكم االحتمال اتصلوا بمعبمرض او ال يم

 المغادرة."
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 كم المدة سنبقى في الغرفة؟" المغادرة؟ "انتظر، ال يمكننا 

"التفسير مكتوب بالورقة، مدة المناقشة ساعة واحدة بعد تقديم أنفسكم في  

لقائكم األول انت أحرار في قضاء وقتكم كما تريدون بعد انقضاء ساعة  

 ل."يمكنكم البقاء في الغرفة أو الرحي

 في وقت المناقشة. هما يفعلونيقررون الطالب  إذا

"ااه هذا يبدو مزعج لكن أفهم هذا قليالً، ااه كم أتمنى أن نحظى باختبار ممتع  

 أكثر."

نحن  VIPار ي"المدرسة ملزمة بالعدل لذا سنكون صارمين، بعد أن يتم اخت

ترونية  أو نسخ أو حذف أو نقل الرسائل االلك وتعديللن نقبل أي تغيير، 

 هموا هذه النقاط."المرسلة من المدرسة ممنوع، اف

كان هذا مكتوب بالتفصيل في القائمة نحن ممنوع من التالعب في رسائل  

المدرسة او استخدامهم في نشر معلومات خاطئة بالتالي أي رسالة مرسلة 

 . %100بنسبة  ةمن المدرسة صحيح 

..."" 

همت كل شيء؟" قال "ايانوكوجي انت كنت صامت طوال الوقت هل ف

 جالساً على يساري كان غير واضح ان كان غاضب او مرتبك. يوكيميرا

"معظم األجزاء أظن، اريدك ان تشرح لي األشياء التي لم أفهما بشكل كامل 

 الحقاً."

 "لماذا بحق الجحيم علقت مع أشخاص مثلكم؟"

ياء زمالئي نتهى وتم اخبارنا بمغادرة الغرفة شعرت باستالحقاً االجتماع قد ا

 تظاهرت بعدم مالحظتي لهذا. سيء،الذين كانوا بمزاج 

قول هذا لكن بما اننا في نفس المجموعة علينا العمل معاً الكثير من   أكره"

لالن على اربعتنا أن نتناقش فيما بيننا"   VIPاألمور تعتمد على هوية 

أي    نحو الممرات، على  واتجهسينسي  -يوكيميرا تحدث بعد أن غادر ماشيما

لألمور، قامت بتجاهلنا وأخرجت هاتفها  لم تبدي اهتمام  حال كارويزاوا

 وبدأت بالرحيل.

 "أوي كارويزاوا هل تستمعين؟"
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 الحديث عنه معك."  يد كن؟ هناك شيء ار-"أه أهالً هيراتا

 أظن انها ستشتكي لهيراتا، هي بسرعة ذهبت للقاعة واختفت.

 ""لماذا بحق الجحيم علقت مع أشخاص مثلكم؟ 

 "لقد كررت هذا قبل خمس دقائق ألم تفعل؟ هاه." البروفيسور قال.

كنت محبط    هذا، حسناً لقد توقعت    بدأت،عطلتنا قد انتهت والجولة الثانية قد  

 قررت أن أذهب لغرفتي.  من كل هذا لذا

" قال مثلها."هذا تحول الى مشكلة مزعجة، أن تتواجد مع عاهرة 

 وا.البروفيسور بعد أن رحلت كارويزا

  2Dوان فتيات  2Dيقول انه يريد ان يذهب الى عالم ما البروفيسور غالباً 

 بمعرفة هذا أنا أفهم لماذا يكره الفتيات الحقيقيات مثل كارويزاوا.  أفضل،

 ."قنايستع "ألكون صريحاً انا أكره هذا بشدة ال يهم ما نفعله هي 

لعاهرات." أجاب "هذا بالتأكيد صحيح، هي عاهرة ال يغتفر لها عاهرة بين ا

على  صوتاً من أنفه ووضع يده  البروفيسور موافقاً مع يوكيميرا هو أصدر

 بطنه. 

اذا    VIPك منا قد اختير  أحد"ربما في الصباح سيكون هناك إشعار أن 

لنذهب الى   يستمع،اختير احد منا من األفضل التكتم عن هذا ال نعلم من قد 

 مكان أمن قبل أن نتحدث."

ى الرغم من أن السفينة كبيرة ال نعلم من قد  هذه الخطة عل أنا موافق على 

 يستمع لنا. 

من األفضل أن نتعاون    الغد"كارويزاوا قد رحلت ولكن أريد أن نتحدث عن  

 فيما بيننا نحن الثالثة، لنذهب." 

"أنا اعتذر بشأن هذا علي رفض الدعوة، كما ترى أنمي لوف لوف أليف  

[Love Love Alive ]   يا." -هي  وداعاً،وت هذا، يمكنني أن أفيناديني وال 

تنهد   بقينا،يوكيميرا وأنا  ----حسناً هذا ليس صحيح نينجا، مثلهو اختفى 

 معي.يبدوا انه ال يريد العمل  وغادر،يوكيميرا مستسلماً 
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تلقوا نفس   إذاأعلم  ن اعتقد أن علي أخبر هوريكيتا بشأن ما حدث، أريد أ

رسلت التفاصيل لها في المحادثة، وبينما  المعلومات مثل مجموعة االرنب، أ

 رسم استراتيجية. ظر ردها بدأت بانت

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

 2.4 

خالل نومي سمعت صوتاً    والسالم،عدت الى غرفتي تواقاً للحظة من الهدوء  

 .واسندت نفسي على السرير لم يكن يوكيميرا او كوينجي بالغرفة

 "اعتذر هل ايقظتك؟"

كان يرتدي زيه والذي    معتذراً،  إليهيراتا الذي كان يعيد ترتب امتعته نظر  

 جعلني افكر انه كان يستعد للخروج.

 ال بأس بهذا."ي عطش لذا ننااه، لم أكن نائماً بعمق باإلضافة الى ان"

ال  أردت أن أتفقد هوريكيتا بأي ح   لحظة،قمت بإطفاء المنبه الذي سيرن بعد  

 لذا ليس هناك مشكلة. 

 "هل تريد أن تأتي معي؟ أظن أن الرسالة من المدرسة ستأتي بأي لحظة."

ال أعلم إن كانت مصادفة ام القدر لكنه الوقت المحدد   30:20كان الوقت 

ذا هيراتا وأنا خرجنا الى للدي سبب للرفض الجتماع هوريكيتا، ليس 

 الممرات وأنا مرتدي كنزتي الصوفية. 

 ر غريب للغاية."الختبا"هذا ا

أتساءل ان كان سمع هذا من   بالفعل،يبدو أن هيراتا يعلم بشأن االختبار 

 طالب اخر.

بينما كنا    مجموعةالوعن    عن االختبار  كن أخبرني-"علمت هذا من يوكيميرا

 العديد من األشخاص اتو للتكلم معي بشأنه."  نأكل،

ظن أن اخبار هيراتا سيزيد   يوكيميرا لم يكن يحب هيراتا كثيراً، لكن ربما

فهمت القواعد مسبقاً سيكون من األسهل التقاط المزيد من    إذا،فرصنا بالفوز  

تا لكي هيرا أخبريوكيميرا قد  الرسمي،المعلومات عند االستماع للشرح 

 ان كان هناك أي شيء جديد للتفكير بشأنه.  ولرؤيةيستمع أفكاره بعد ذلك 
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ك أن  كن؟ ان كان ال بأس بهذا اريد-"هل الحظت أي شيء ايانوكوجي

 تشاركه معي."

"ال يمكنني الجذم بهذا أنا لم أكن أفكر بشأن االختبار مثلك ومثل هوريكيتا  

، أنا لست ذكي لذا لم أالحظ أي شيء." هززت رأسي وكأن ليس  ويوكيميرا

 هناك شيء برأسي. 

 لم أكن أريد اخبار هيراتا بالمزيد.

فكرت ربما أن  شرح كان...بمجموعات متفرقة "حسناً كنت أتساءل لماذا ال

من الشرح بمجموعة واحدة كبيرة   والمشاكل ة تريد تجنب االرتباك المدرس

 لكن بعد التفكير بذلك ال أظن انه يحتاج الى المزيد من الجهد لشرح للجميع."

"أجل أظنك أنك محق هيراتا سيكون من الفعال أكثر شرح االختبار لجميع 

ا لوقت عوضاً عن تفريقنا الى مجموعات صغيرة وفعلهالطالب في نفس ا

 على مراحل."

ربما يجب  فعالة،المدرسة فعلتها بطريقة غير شكوك هيراتا كانت صحيحة 

 من المحتمل أن ’تفكيرنا‘ يتم اختباره بالفعل. فصلنا،علينا معرفة سبب 

 "أنا أخطط لسؤال المعلمة الحقاً."

بما    الصف،يتصرف عوضاً عن  بالعادة  هيراتا    األمور،أتساءل كيف ستبدو  

انه سيكون مع طالب اخرين ال يمكنني معرفة ما يفكر بشأن هذه القواعد أو  

 ماذا سيفعل. 

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

2.5 

صعدنا الساللم عوضاً عن   ،مكان المقابلة هيراتا كان في الطابق الثاني

بعض من الطالب   ،عض الطالب ينتظرون مقارنةً مع قبلت برأيوصعد  الم

  غير   نيبدوجالسون منشغلون بهواتفهم    الحائط واخرونكانوا يستندون على  

 للمقابلة التي سيجرونها.  مستعدين 

 أن هؤالء األشخاص في مجموعتي." هيراتا قال.  وال يبد"

تبار حتى بأخذ الوقت بعين االع  موجودين، هناك تقريباً عشر اشخاص  كان

هل هذا   غريب،هذا يبدو  اشرحه تأنهقد  ما مجموعة مع أن جزء من
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 إذا  مجموعة؟ التجمع له هدف اخر؟ هل جميعهم يتفقدون من ينتمي ألي 

ً يمكن  إذاكان هذا ليس هناك حاجة لكل هذا،  فقط تكلمت لزمالئك الحقا

 معرفة هذا فوراً.

في وسط شيء    كانواالى هواتفهم  نظروا إلينا بينما كنا نمر لكن سريعاً عادوا  

أعرف معظم  ال لذا ما، لألسف أعلم قليالً عن الطالب الصفوف األخرى

 ي صف ينتمون.ألالطالب الموجدين هنا وال  

 "من هؤالء األشخاص؟" سألت.

كن من  -كن من الصف )أي( والذي بقرب المصعد هو توكيتو-يميا"هذا مور

 الصف )سي(."

هؤالء   ووجوهحفرت برأسي أسماء  اعي،اجتمكما هو متوقع من شخص 

الطالب، كان هناك عدد غير متوقع من الطالب ربما هم كانوا متوترين  

عندما تحاول حجز طاولة في مطعم مشهور،   مامثل لالنتظار وأتو باكراً 

هكذا.  شيء يعمل  أفكر كيف من السهل أن يكون كل وأنا ت بالمشي ياستمر

 ال أعلم ماذا يقصد هنا[]

دة فتيان وفتيات مجتمعين عند الباب،  كان هناك ع لنا أنا وهيراتاصو عندما

ً أيضاً الحظت وجه ، المقابلة لم تبدأ بعد لذا اقتربنا بدون أن نسبب  مألوف ا

 مشاكل.

 صحيح؟" 40:20"إن لم أكن مخطئ، انت أيضاً في مقابلة المجوعة في 

يه  دلكاتسراغي من الصف )أي( الذي ل الصوت سمعت صوتاً عميق كان

هو كان رائع    الثانوية، جداً بالنسبة لطالب سنة أولى بالمدرسة    ةهادئ  شخصية

قدرة رياضية جيدة، عند رؤيته ألول مرة ستظن انه   ويملكأعصابه باردة 

الصف )أي( يحوي العديد من الطالب أن على الرغم من  ،يجامعطالب 

 قد اعترفوا به كقائدهم.  هممعظملكن الموهوبين 

؟" أجابت فتاة بشعر أسود طويل والتي  عالقة هذا بكوما  يح  " اجل هذا صح 

 واجهت كاتسراغي بدون تردد. 

التكلم معك مرة أخرى أنا دت  "لقد علمت هذا" هو قال، " هذه أخبار جيدة أر

 من الغد سنعمل معاً." 40:20أيضاً من مجموعة ال 
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ة نفس المجموع هوريكيتا سوزوني نظرت الى كاتسراغي، اذاً هيراتا في 

 ، ياله من فريق. وكاتسراغيا مع هوريكيت

 "تريد التكلم معي؟ مضحك ألم تتجاهلني في ذلك اليوم؟" هي قالت.

كاتسراغي  لكنتقابلوا من قبل  وكاتسراغيهوريكيتا خالل اختبار الجزيرة 

لكن األوضاع قد   محادثتها،أي اهتمام لهوريكيتا ولم يحاول حتى  يظهرلم 

 .تغيرت فجأة

اعتقد انهم ينتمون الى الصف )أي(   بكاتسراغيب المحطين هؤالء الشبا

من وأيضاً الفتاتين أما من الصف )بي( او )سي( هم استمعوا الى المحادثة 

 مسافة قصيرة.

لم أكن أعترف بأي أحد من الصف )دي( حتى االن،    ، أنا بالتأكيد"أنت محقة

اال اعير انتباهاً   لكن بهذه النتائج المذهلة من االختبار األخير من المستحيل 

 لفوز ونجحت بشكل جميل."ا انت وضعتي أساس معي؟ لك، هل تتفقين 

لم يتوقع أن الصف )دي( سينتصر بالنهاية، من وجهت نظر كاتسراغي   هو 

ا أمام الكهف كان جزء من خطتها، هوريكيتا بالتأكد قد  مقابلته لهوريكيت

ا قد ازداد في األيام  سببت الجدل في الصف )دي( عدد الفتيات الذي يقدرونه

منهم، زمالئها االن  صداقةطلب اي األخيرة، لألسف هوريكيتا لن تقبل 

 اهتمامها بالصف. هو طبعها االناني  سبب  يظنون أن 

لن يشكل مشاكل،  رفض هوريكيتا لصداقة أحد  االعتبار،أخذ هذا بعين مع 

أخذ هذا  والتعامل معها أصبح مختلف حتى لو كانت باردة تجاههم الناس لن ت

هذا لطيف]كيوت[، الصفوف األخرى ينظرون  أن  قد يظنون  انهم  كإهانة بل  

لنتائج  بسبب ا عالية،الى هوريكيتا الى انها أكثر من مجرد طالبة بعالمات 

[ عقل مدبر يعمل بالخفاء،   as a puppet masterالتي حققتها ينظرون لها كزعيمة ]

 وكانوا حذرين منها. 

 بهزيمة الفصلالصف )دي(  إذا قام  .....  بل، لكنالمستق  قد يحمل"ال أعلم ماذا  

 )سي( أعلمي أن الصف )أي( سيقوم بمهاجمتكم بدون رحمة."

"هذا مثير للشفقة، من وجهة النظر الصف )أي( هل نحن تهديد؟ أعني هناك 

 فرق كبير بيننا بالنقاط."
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مضحك عندما   شيءليس  حذرين، هذا"هذا صحيح لكن علينا أن نكون 

الوضع نحن سنكون  تغيير بصف ما  قام إذا يفوزون،  واألغبياءفاء الضع

 " (.يقظين، سأعطي نفس التحذير الى الصف )بي( و )سي

 . تهديدفعله بشأن كوننا   يمكننا ليس هناك شيء 

حاشية كاتسراغي حدقوا في هوريكيتا، أي فتاة عادية ستبكي لكن هوريكيتا  

 بالوضع. ال تبدو متأثرة 

 وجهوه الفتيات متوقع،خص غير منه الى أن اتى شكان الوضع ميؤوس 

 بهدوء.  همابتهجت قليالً بينما اقترب من

 تجمع الناس على شخص هكذا أو تهديد الصفوف األخرى.""ال أحب 

كان هذا كانزاكي طالب من الصف )بي( على الرغم من أن شعره كان 

مع  ، طويل لكنه لم يبدو انه متكاسل على االطالق، هو كان طالب شريف

به،  تثق  ----قائدة الصف )بي(---- اشينوسني ال أعرفه بشكل جيد لكن ان

قد تواجهها من قبل خالل عطلتنا الصيفية هو   وكانزاكيأن هوريكيتا  بما

 . ذكائها المذهل عن فعري

وقتك على كاتسراغي هو فقط يحاول أن يضعفك."  ع بتضيي"ال حاجة 

 هم ليسوا بعالقة جيدة. كانزاكي تكلم بلبق مع هوريكيتا حتى مع ان 

أرحب بأي  ضعيف، "ال حاجة الى اقالق نفسك لطالما اعتبر الصف )دي( 

 تغيير في سمعتنا."

العديد من   بالتأكيد تشعرين بأننا نعاملك بقسوة حتى االن، انت ،"أنا أرى

لكن نجاحك في الجزيرة غير   )دي(،  الفصلصفي قاموا بإلقاء الضوء على  

لفتة رافضة كأنه كان يدفع  بكاتسراغي  ، قامكلماته رأي الناس." بالرغم من

 اال يجعلنبالحظ هذا  نجحت أنكالتراب من على مالبسه "لكن فقط بسبب 

 متساويين."

 "تعني؟ "ماذا 

"أي أحد يمكننه تحقيق هذا بالحظ، من األفضل أال تصبحي مغرورة 

 وتتصرفي بحمق بعد فوز تم بالصدفة، تذكري أن الفرق بين نقاط الصف

 الزالت هائلة."
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ً هذا صحيح تقليل الفارق بيننا سيكون صعب، بالطبع هوريكيتا تفهم   حسنا

، لكن أرفض أن أخذ الفضل ألي  فوزي أناهذا، وهي تعلم أن الجزيرة كانت  

هي ال تحب أن تكون  فشيء، االن هوريكيتا ال تبدو سعيدة للغاية بأخذ الفضل  

 هذا كله  فني االخرون، حقاً موضع اهتمام، هي فقط قبلت هذا لكيال يكش

 لفائدتي.

دخل الى الجامعة بعد، ال أظن انه انت وانا مختلفين جداً، المدرسة  ن"نحن لم  

 الى صفوف مختلفة، ال تنسى هذا."وزعتنا بشكل استبدادي 

كانزاكي الذي كان يشاهد الموقف يتفاقم، رأى الى أين كان الموقف يتجه.  

 رة للمتاعب."في مجموعة مثي أنك "هيراتا يبدو 

 

كن فالمتاعب ال مهرب -وكاتسراغيكن -ي معكم كانزاكين"نعم بما ان 

 منها."

 "أوه، ال أظن هذا." 

 "مممم؟"

 وريكيتا. ه  أكمل نحوشخص ظهر في الخلف واتجه نحو كانزاكي بعدها 

 "حسناً، حسناً، العديد من األسماك في الحوض، أتيت ألخذ نظرة بنفسي." 

 زاكي تصلب.ازدادت تهجراً، حتى كان"ريون." نبرة كاتسراغي 

 مار من هنا؟" فقط "هل انت جزء من المقابلة هذه ايضاً؟ أو هل أنت

 معك." نيأن يبدو  "لألسف

حاشية كاتسراغي لكن ايضاً    كان مثل ثالثة طالب كانوا يلحقون ريون، 

خائفة كان على وجههم نظرات   وخدمهكانوا مثل الملك فقد مختلفة كلياً 

 و منصاعة.بدت وحركاتهم

ما رأيك بالجميلة والوحش؟" قال ريون، نظر   ما؟ "ماذا لو تريني عرضاً 

 ضحكة خفيفة. وضحك وكاتسراغيالى كال هوريكيتا 
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في مواجهة اغاظة واضحة كهذه كاتسراغي بقي هادئ "حسناً أنا من 

عالية لكن  ةأكاديميالبداية ظننت أن مجموعتنا ستكون من طالب بمهارات 

 هنا أنا غير متأكد من هذا."  وخدمكأنت  بعد رؤيتك 

 ؟ كم هذا مضحك هذا النوع من األشياء ال معنى له."ةأكاديمي"مهارات 

هو أهم عامل  ياألكاديم"هذا شيء لطيف لقوله، خصوصاً أن النجاح 

 ؟"يأكاديملتقرير مستقبلنا، هل تعلم أن اليابان يشار لها كمجتمع 

ف بحجة، لكن ريون لم يكن  كاتسراغي رد على سلوك ريون المتعجر

هذا األحمق؟"  هما قالفقائه وكأنه يسأل "هل تصدق رر الى أشامقتنع هو 

 أتباعه وافقوا فوراً ردهم كان جامد. 

 "أنا لن أسمح لك بإحضار سلوكك الفظيع الى هذا االختبار؟"

يمكنني معرفة هذا، هل   ال "هممم؟ سلوكي الفظيع؟ عن ماذا تتحدث؟ 

 أنا فظيع؟" يمكنك اخباري كيف

 اننا في نفس المجموعة يمكننا أن نأخذ وقتنا بالتكلم." "حسناً هذا ال يهم بما  

 كبيراً قبل أن يبدأ االختبار.لدقيقة هناك ظننت انه سيكون هناك صداماً 
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 كن أيضاً؟ ماذا تفعلون هنا؟"-كن؟ ايانوكوجي-"هاه، هيراتا

( يفهمون جميع من الصف)دي يبدو أن ليس ال مرتبكة،كوشيدا اقتربت 

 االختبار، صفنا يبدو انه متأخر بخطوة او خطوتين. 

هل    40:20سان، انت لست في المقابلة في مجموعة -"مهالً، كوشيدا

 انت؟"

"همم؟ مجموعة؟ أنا ألفهم تلقيت رسالة الكترونية تخبرني أن أتي الى هنا  

 ؟"هنا، هاه  ألشخاص المذهلينهناك العديد من ا  هفي هذا الوقت... واو

هي أظهرت بعض االحترام حتى مع أن كوشيدا كان مذهولة بشكل ما  

 لألشخاص الموجودين هنا. 

 "هل ستكون بخير هيراتا؟ أنا أظن انها ستكون معركة شرسة."

 من في مجموعتي سأفعل ما بجهدي." مال يه"ال تقلق 

، بالنظر الى موقف لكنها ذكيةايجابياً كالعادة، كوشيدا ال تفهم ال نهيراتا كا

 موقف واالستماع الي حديثهم هي بدأت بفهم الموقف.ال

 ستواجهنا." هي قالت. تحديات"هم، حسناً، يبدو أن هناك العديد من ال

 "نعم عليك أن تجهزي نفسك لهذا." 

كن سأبذل كل جهدي، اوه أنا  - "أه هاه! ال تقلق أنا بخير! مثلما قال هيراتا

بعد، أحب أن كن -كن أو ريون-تسراغيأحظى بفرصة لمحادثة كاحقاً لم 

أنسجم معكم كلكم أيضاً" كوشيدا تحدثت الى الجميع بدون أي قلق أو قرف 

 أو بهجة في صوتها. 

أيضاً لقد  كنا سنكمل هذه المحادثة الفارغة أفضل أن نذهب الى الداخل  إذا"

 حان الوقت."

ها هرظ  وأدارتشعرها للوراء بهذه الكلمات الباردة هوريكيتا أرجعت 

، علي أن أعترف بهذا هوريكيتا ال تتراجع أبداً، الناس وأتباعهلريون 

الضعفاء يقومون بخفض رؤوسهم و دمج أنفسهم في مجموعتهم مهما 

حدث سيقومون بالتوسل للرحمة اذا تم عزلهم أو نبذهم، لكن هوريكيتا لم  

 تكن قلقة وتصرفت كما تتصرف بالعادة.
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 كثيراً." ن ليس هناك حاجة للقلق"يبدو أ

بالطبع ال أعلم لمتى ستستمر بهذا نظراً لمن يوجد في مجموعتها، لكن 

 حتى بهذا ال أظن أن الرياح ستخلع شراعها هذا حدسي. 

 ً ، عليه أن  "حسناً اذاً، حظ موفق." تركت هيراتا مع هذه الكلمات متعاطفا

 يعتمد على نفسه من االن. 

. 

. 

. 

. 
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 ]نهاية الفصل الثاني[ 
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  واتجهتوقت الفطور، قمت بتجنب البوفيه التي كانت شعبية بين الطالب 

نحو سطح السفينة، كان هناك مقهى يدعى بلو أوشين )المحيط األزرق( 

والذي ليس لديه العديد من الطالب صباحاً جلست على طاولة في الخلف 

 في الصباح. 55:7حيث ال يوجد العديد من الطالب، كان الوقت 

يقة واحدة قبل موعد لقاء، الشخص الذي كنت انتظره قد ظهر، دق فقط

 مالمحها جامدة مثل العادة.كانت 

 "انت مبكر."

هوريكيتا جلست بجانبي، هي كانت من األشخاص القلة الذي يمكنني  

‘، هي كانت موهوبة جداً وشوكة في حلقي ألنه تعلم شيئاً  ق’ صدي دعوتهم 

 عن حياتي المخفية.

 ت أن أضايقها قليالً. لساعة." حاول"لقد انتظرت 

الموعد المحدد، ايضاً كيف يمكنني   "هذا ليست مشكلتي، لقد وصلت قبل

 كنت تنتظر عشر ساعات أو أكثر؟" أنكمعرفة 

 ليس من السهل مضايقتها أو بال بمعنى بالحقيقة.

لم هوريكيتا ليست جيدة بالمحادثة، بعد أن أخبرتها بالمعلومات البارحة 

، كل ما فعلته هو اقتراح اللقاء هنا، هل هذا  بالمثلة على الرد تكن قادر

 من الخدع؟ "إذاً هل علمتي أي شيء أخر؟" نوع

نتائج، أيضاً المدرسة  4مجموعة و 12"فقط ما أخبرتني بشأنه، هناك 

ويعلمونهم بهذا عبر الرسائل االلكترونية في   VIPقالت انهم سيختارون  

في الشرح يكون في الطرق الشرح  صباحاً اليوم أي اختالف 00:8

 المختلفة بين المعلمون."

"من في مجموعتك؟ كم عدد األشخاص؟" رأيت بعض األعضاء البارحة، 

 لكنها تعلم هذا بالفعل. 

 "القائمة مفاجئة بصراحة، ال أظن انها مصادفة."
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حفظ ب قامتبدت محبطة قليالً،  وهييتا مررت لي ورقة صغيرة هوريك

، اسم مجموعتها القائمة وألقيت نظرةعلى مفكرتها، أخذت  األسماء وكتبتهم

 التنين فهمت ماذا قصدت هوريكيتا عن مفاجئتها عندما رأيت األسماء.

يانو  ، ماتوبا شينجي نيشيكاوا ريوكو،، كوهي الصف )أي(: كاتسراغي

 . كوهرو

 . تسوبي هيتومي، كانزاكي ريوجي أندو سايا،الصف )بي(: 

ريون  ، سونودا ماساشي، سوزوكي هيديتوشي، يأودا تاكومالصف )سي(: 

 .كاكو

 الصف)دي(: كوشيدا كيكو، هيراتا يوسكي، هوريكيتا سوزوني. 

اوالً طالب الصف )دي( هيراتا وكوشيدا كالهما طالبان موهوبان وهم  

صفنا، بغض النظر عن كون هوريكيتا منعزلة بدون شك هي طالبة يمثلون 

ثنان االخرين، ألكون صريحاً هذا  موهوبة للغاية وبنفس مستوى مع اال 

 أقوى فريق للصف )دي(. 

ظننت انه سيكون هناك شخص أخر، لكن ال يبدو هذا، من حيث المهارات 

عمل الفريق، أنا  الكامنة كوينجي لديه العديد لكن ال اعتقد انه سيساهم في 

 ال أعلم في أي مجموعة هو. 

 "انا أرى هذا يبدو تجمع صعب." رددت. 

ها فقط، لديهم كاتسراغي من الصف)أي(،  ء التي أعرفحتى باألسما

وكانزاكي من الصف )بي(، وريون من الصف )سي( كلهم ممثلون عن  

صفوفهم، إذا فكرت بهم كالعبون في كرة قدم للمحترفين سيكونون فريق  

 مباراة موت.سيكون حالم واالختبار األ

ب لكن من  "لكن هناك شيء غير طبيعي." قلت، ال أعلم العديد من الطال

وعة األرنب وليس  الغير الطبيعي إلشينوس أن تكون موجودة في مجم

 التنين. 

سان في مجموعتك؟ أظن انه فقط طالب -"هل تقصد تواجد اشينوس

أن تملك صفات القائد أم ال،  الصف )بي( يعلمون ان كانت طالبة موهوبة

 انها مناسبة." هوريكيتا قالت. ال يعنيمن المهارة  ومستوى 
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 [!lol] ل تتحدثين عن نفسك؟" سألتها. ه"مهالً 

، لكن هي محقة بهذا، نحن ال نعلم أي  هي نظرت إلي وأنا أبعدت عيني

تفاصيل عن مهارات اشينوس، ربما عالماتها األكاديمية منخفضة بشكل  

 متوقع. غير 

  12الى  توزيعيناباتباعها في "أتساءل إن كان هناك طريقة معينة قاموا 

سان هل  -مات كارويزاواكن عالماتك قريبة من عال-يمجموعة؟ أيانوكوج 

كن لديه قدرات -؟ أوه، لكن يوكيميرالى عالماتناعيقومون بتفريقنا اعتماداً 

." قالت في الصف لاألوائ كن، هم من-أكاديمية عالية وأيضاً كوينجي

 هوريكيتا. 

 السنة بعين االعتبار. ونهايةكانت تأخذ امتحاناتنا في منتصف السنة  

هناك فجوة بيني وبين البروفيسور، مثلك انت وهيراتا، هناك عديد  ن "لك

 من األشياء ال توافق نظرية العالمات."

كوينجي  إذا كان الطالب موزعين على مجموعات حسب عالماتهم، إذا 

يجب ان يكون من األوائل، بالطبع أنا موافق انهم يأخذون عالماتنا بعين  

ضاً، إذا كنت أستطيع أريد رؤية قوائم  االعتبار ولكن هناك عوامل أخر أي

 المجموعات األخرى.

قيادة المجموعة للتفوق على محاولة "بأي حال اعتقد أن هذا سيكون صعب 

 ." ، أنا أعنيالجميع

كون في مجموعتك أشخاص موهوبين هذا سيكون صعب، حسناً عندما ي

هم  ، ال أحب هذا والنارهي وريون خصوصاً غير متوافقين مثل الماء 

 رين للقتال.مقد

لكن إن أخبرت هوريكيتا بهذا ستغضب، قررت أن أبقى صامت، على أي  

حال هوريكيتا ستعمل بشكل جيد مع شخص صريح مثل كاتسراغي 

 يقود للنجاح لذا سينجمان جيداً.  عقلكالهما يصدقان أن ال 

 "حسناً لقد حان الوقت." هوريكيتا قالت.

ا قد رنت نحن بسرعة تفقدنا كال هواتفن 00:8دقت الساعة على عندما 

تف، بعد أن انتهينا من قراءة محتوى الرسالة في نفس الوقت، الها
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محتوى  هوريكيتا أدارت هاتفها وأرتني الرسالة فعلت أنا مثلها، قارنا ال

 مؤكدين التفاصيل النهاية.

، من فضلك تذكر  VIP"بعد العديد من البحث انت لم يتم اختيارك لتكون 

االختبار، االختبار يبدأ اليوم ب االلتزام عة عليك كعضو في المجمو

وسيستمر لمدة ثالث أيام، أعضاء مجموعة التنين يجب عليهم االجتماع في 

 ثاني."غرفة التنين الموجودة في الطابق ال

رسالتي كنت تماماً مثل هوريكيتا، بالطبع أسم المجموعة مختلف عدا ذلك  

 كل شيء مشابه. 

 ر أي منا.""يبدو انه لم يتم اختيا 

 مقاعدنا. ونقلناوضعنا هواتفنا على جنب 

 "ال لم يتم اختيارنا، لست متأكدة أيجب علينا أن نكون سعيدين أو حزنين." 

 يمكنك قيادة مجموعتك ألي نتيجة." جاوبت.  إذاتم اختيارك   إذا"نعم 

بقيت  إذا في هذا االختبار هو شيء جيد للغاية،  VIPأن يتم اختبارك 

 ة. ألف نقط 500ن تكسب مخفي يمكنك أ

غير مؤهلة ألكون   إنني"حتى لو، ال أحب كيف كتبوها وكأنهم يقولون 

VIP". 

 فكر بالعمل لوحدها، هذا كعادتها.حتى بكونها في فريق األحالم هوريكيتا ت

الجميع  "في هذا االختبار هناك فرق كبير بين الطالب المختارون والبقية، 

ليس هناك سلبيات لكن  مدرسة قالت ال، VIPعليه أن يحاولوا أن يجدوا 

في صفك هناك احتمال عالي ان اختالف  VIPكان   إذاهذه كذبة، اال 

 النقاط بين الصفوف ستتوسع أكثر."

هذا بالتأكيد صحيح، اعتمادا على كيف ستجري األمور الفجوة التي 

 طعنا تقليصها بعد االختبار األول فد تتوسع مرة أخرى.است

لم نقرر كيف  إذابخطة بالفعل، كل مجموعة يفكر  يجب أن يكون قائد "

 سنتعامل مع االختبار، سنعاني كثيراً."

 ." هوريكيتا ردت. ا"أنا أفهم هذ
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هي نظرت إلي بقليل من اإلحباط، كنت أحاول أن أفتكر كيف سنتعامل مع  

االختبار، الهدف  هذه المعركة، بالنظر الى أعضاء مجموعتي و ألية هذا 

 بدأ يتشكل. 

 بالنتائج؟" سألت هوريكيتا مراقبة مالمحي، هي بدت مترددة.  تفكر"هل 

"هناك بعض األشياء ال يمكنني رؤيتها، مثل كيف بعض من التالميذ الذين  

ال أعرفهم سيتصرفون، لم أعلم حتى اقابلهم وجهاً لوجه لكن فكرت 

 بطريقة تقودنا الى النصر."

يد،  يت تحركي بشكل ج ، أحتاج الى توقننا التصرف بتهوربالطبع ال يمك

 كل شيء يجب تجهيزه مسبقاً.

 "أتطلع لنتائجك." قالت هوريكيتا. 

 "أنا أيضاً ال أطيق االنتظار لمعرفة ماذا ستفعلينه مع مجموعتك." جاوبت.

د العديد من البحث" في لكن هناك شيء بشأن الرسالة يزعجني، "بع

، شيئاً مشابه قال سينسي-ليست مصادفة، ماشيما الرسالة، هذه الكلمات

VIP  تم اختياره اعتماداً على عوامل معينة هناك شيء بشأن المختار

 يميزه عن البقية. 

ال أستطيع معرفة هذا االن، أنا أعلم أن هناك شخص واحد اختير من كل   

 . VIP 12مجموعة هذا يعني هناك 

ه؟ اعتماداً على كيف ستجري  من حذر"ألعلم فقط، من هو أكثر شخص 

 رأيك." قالت هوريكيتا.  األمور أريد

 بما انها في مجموعة مجنونة هذا ليس مفاجئاً. 

 "ريون." أجبت. 

 "هذا سريع." 

 "ال يوجد هناك شخص اخر سأختاره."

كن؟ بسببه الصف )أي( أستطاع بسرعة اتخاذ موقع  -"ماذا عن كاتسراغي

 رئيسي في الجزيرة أليس شخص يستحق المراقبة؟"
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سألتني من    إذاب سنة أولى فقط، هو موهوب، "بالطبع بالنظر الى انه طال

من أكثر  سألتني    إذاهو أكثر طالب موهوب فكاتسراغي هو جوابي لكن 

 شخص حذر منه سيكون ريون." أجبت. 

حاول الصف )دي( خرج منتصراً من اختبار الجزيرة بدون شك، ريون 

ل اختصار طريقه للفوز لذا انتهى به األمر سهل القراءة، لكن هناك احتما

كبير أن ريون قد قرأ خططي أيضاً أن أريد تجنب أن يعلم انني المسؤول  

 فوز هوريكيتا بالجزيرة.عن 

، حتى بعد قراءة VIP"اشعر بالفضول عن بعض األشياء بشأن هوية 

 "----الرسالة والتفكير بشأنها هل الحظت انها مثيرة للشك؟ و

شيطان وضعت أصبعي على شفاها ألجعلها تصمت، بالحديث عن ال

 شخص ظهر بالقرب منا.

 "جو جميل، يهه سوزوني؟ انت تحظي بالفطور مع هذا فتى بيتا؟"

 [ أو ثانوي قصد انه غير جدير بهايفا ]بيتا و أل

شخصان اقتربا منا كالهما على وجهمها ابتسامة مقلقة، أحدهما هو ريون  

 موضوع نقاشنا والشخص االخر... 

كن وأيضاً بالنظر الى انك خائنة -"حذرتك من مناداتي بإسمي األول ريون

-صديقتنا من العجيب ان تظهري وجهك هكذا إيبوكي  هاتظاهرت بانالتي 

 سان."

بجانب ريون وقفت طالبة إيبوكي ميو والتي توجد في مجموعة األرنب  

 معي.

 "...." 

هوريكيتا لكنها لم ترد، عوضاً عن  تبدو إيبوكي منزعجة قليالً من إغاظة 

ة  السفلية، ريون مشاهداً هذا غير متأثر أظهر ابتسام هذا هي عضت شفتها 

راضياً، خالل اختبار الجزيرة إيبوكي تسللت الى الصف )دي( كجاسوسة 

لكنها انتهى بها بتلقي قبضات  لكن هوريكيتا قد اكتشفت إيبوكي متلبسة

أصرت انها لو لم تكن مريضة في ذلك  إيبوكي خالل مواجهتهم، هوريكيتا

 ى. سر القتال، لكن االن انا حقاً لست مهتم أيهم األقو الوقت هي لن تخ 
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ريون أخرس إيبوكي، "يجب أن تكوني قد تلقيت الرسالة سابقاً، ماهي 

 النتائج؟ هل تم اختيارك؟"

، هل ترغب أن تخبرنا برسالتك عوضاً؟" هوريكيتا  خبرك"وكأنني سأ

 أجابت.

ن أسألك شيئاً،  "إن كنت ترغبين." ريون أخذ كرسيين "لكن قبل هذا أريد أ

 هذه النتائج في اختبار الجزيرة؟"  حققتكيف 

 "ليس لدي شيء ألخبارك به." هوريكيتا أجابت.

هوريكيتا بدت كلياً هادئة غير متأثرة بأي شيء، ليس هناك شيء خاطئ 

، اعتقد انها ال تفكر بأنها تمثل،  في تصرفها. لديها مهارات تمثيل رائعة

 ريون الزال غير مقتنع. حتى بكونها ال تظهر أي ضعف 

اعتماداً على  ،لن تفصحي عن أي شيء لكن هذا ال يهم  أنك"اعتقد 

هي التي حققت معلوماتي من المستحيل أن أفعالك الهزلية في الجزيرة 

 " قال ريون.الفوز.

ن خاللي األمور كانت صعبة  "أنا لست غبية ألترك شخص مثلها ترى م 

 قليالً بسبب الحمى."

كي لم تستطع الهدوء "في هذه الحال اضحة كهذه إيبوفي وجه اغاظة و

 لنتقاتل مرة أخرى." هي تحدتها. 

هوريكيتا حافظت على هدوئها بينما كانت إيبوكي تغضب أكثر، "لألسف 

ار، اذا علي أن أرفض طلبك، األفعال العنيفة تعتبر خرق لقوانين االختب 

ا بأي حال أنت  خبار المدرسة، لذفي إقمتي بالهجوم عليي انا لن أتردد 

 ة لفعل ما تريدينه." هي قالت.حر

 "تشي!"

إيبوكي اقتربت من هوريكيتا مستعدة لالنقضاض عليها لكن قامت بإيقاف 

قتال هنا هي لم تستطيع الهروب من   ءمتهور ببد بشكل نفسها، اذا قامت

هي ال تملك الحق في   لذا العقاب، وأيضاً إيبوكي تعمل تحت قيادة ريون

هي موهوبة بشكل    ،ة، على الرغم من أنها تبغض ريونالتصرف بحري

 استثنائي، بسبب هذا ريون قام باختيارها للتسلل الى الصف )دي(.
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القهوة؟ انه وقت جيد لالستمتاع   ما ال نحظى بكأس منل"بما اننا جميعاً هنا 

 ." هوريكيتا عرضت.بكأس

ا طلبت  ما طلبت قهوتها الصباحية، أنينبدت بشكل غريب في مزاج جيد ب

 . نفس الشيء

إكمال الحديث، هو استمر  يبدو انه يريد ريون لم يظهر أي إشارة للرحيل 

بمراقبة هوريكيتا وفتح فمه مرة أخرى عندما وصلت القهوة، "البارحة، 

 دا انه حذر منك." هو قال. بكاتسراغي 

يظن انه شخص من الصف )دي( سيبلي   يكن  "حسناً هذا متوقع، هو لم

سان هنا؟ أتيت لتفحصني -سبب لما انت وإيبوكيالهذا    بشكل جيد، أليس

 ؟" سألت هوريكيتا. هل أنا مخطئة

 هذا أتيت لقياس قدراتك بنفسي." هو جاوب.  كر"هيه، حسناً ال أن

"بالطبع." هوريكيتا جاوبت وهي تشرب قهوتها، هي بدت هادئة هذا غير  

 معتاد.
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أحب أن   ما أتعامل مع شخصنما  بشكل مختلف، بيي وأنا نفكر تسراغ"كا

 أبقي عيني عليه." 

 "أنت حر لتفعل ما تشاء، لكن بما تفكر بالتحديد؟" سألت هوريكيتا.

"أنا أتذكر االختبار على الجزيرة، النتيجة، والعملية التي أدت لهذا، هناك  

نوع معين من األشخاص الذين يستطيعون تخطيط وتنفيذ خطة كهذه، فتاة 

 أجاب. ل أن تنفذ هذا." ريونمثلك من المستحي

"فالتفكر كما تريد، لكن أتساءل...كيف استطعت معرفة خطتي؟ أنت فقط 

قد منحت أو تم خسارتها؟ هذه  رأيت نتائج االختبار، كيف تعلم أي نقاط 

 المعلومات من المفترض أن تكون مجهولة." هوريكيتا قالت.

كاتسراغي ربما ال  رداً على طبع هوريكيتا الهادئ ريون اظهر ابتسامة "

 يعلم." 

 تأكد أن ريون يعلم.مالاعتماداً على ما قاله، من 

كنت    إذا هذا كنت محق سأعطيك إجابة، إذا"حسناً، لماذا ال تفسر لي؟ 

 اإلجابة." هوريكيتا أضافت، ريون ضحك. عتستطي 

"في نهاية االختبار كتبت اسمك كقائدة لكن كنت مخطئ، هناك إجابة 

تم تغيره قبل نهاية االختبار، هذا هو   الصفائد خطئ، قكنت م ذاواحدة لما

 التفسير الوحيد." ريون قال.

يمكنه معرفة هذا، حتى  أحمق"هل تظن ان هذا صعب تخمينه؟ أي 

 كن الذي كنت تسخر منه." هوريكيتا أجابت. -كاتسراغي

لهذا، لكن هل هذا حقاً ما حدث؟ خططت  أنك"اجل، لكن كاتسراغي يظن 

ك عن القيادة كانا غير متوقعا، تقائدة وأيضاً تنحيالكنت  ي كونكفي رأي

إيبوكي للتسلل الى صفك لمعرفة هوية القائد، أنت لم   الرسإ خططت الى

 تفعلي أي شيء لمواجهة هذا بالبداية." ريون قال.

"من الممكن أنني فقط اتخذت احتياطات مناسبة؟ التجهز للمجهول هذا  

 فكرت فيسان الصف )دي( -لت إيبوكي شيء أساسي، في اللحظة التي قاب

جداً لكن غرورك جعلك تنتهي   كنت واثق بنفسك  فقط  كل االحتماالت، أنت

 مفاجئ." هوريكيتا ردت.  ءال شي  أن بهذا، أنت قلت
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"المفتاح هو من غيرك كقائدة، شخصياً اعتقد أن القائد الثاني هو من كان  

 يسحب خيوطه من وراء المشهد خالل االختبار."

بط كما قال ريون، على الرغم من انه يتحدث مع هوريكيتا هو  بالضكان 

 أظهرت أي اشارة هو سيعلم هذا.  إذاكان يراقبني بهدوء، 

"أنا ال أفهمك ابداً، ليس لدي أي أصدقاء مقربون، أقرب شخص لدي هو  

، من الصعب القول انه يعمل معي، يعقينيكن وهو دائماً -ايانوكوجي

 ريكيتا أجابت. " هويقي.لألسف، لكن هذا حق

 إلي هوريكيتا جعلتني ابدو بال فائدة، عمل جيد.  مبجذب انتباهه

 "على أي حال اذا قمنا بتغيير القائد، هو لن يكون االحتمال األفضل." 

حسناً هذا متوقع من  "أنا أفهم." ريون نظر إلي لكن بسرعة نظر بعيداً. "

 مرافق."

 تقوم نظريتك." هوريكيتا قالت.  انت تفهم االن، أتساءل على أي أساس إذا"

"هذا الشخص معك ذكي، بغض النظر عن هذا هو لم يقم بتحقيق أي شيء  

  مع ذلك لدي ، لديه بعض الصفات الممتازة ،مميز أو حقق عالمات عالية

 شكوكي." قال ريون. 

كن نحن  -كوجي"يبدو أنك قمت بإجراء تحقيقات بشأن الصف )دي(، ايانو

 سك؟" سألتني هوريكيتا.قوم بالدفاع عن نفبالحديث عنك ألن تنقوم 

"سأفعل هذا لو كان لدي شيء ألدافع عنه." جاوبت، التظاهر بالكسل هو  

أفضل شيء، أنا لست متأكد كيف علم هذا لكن يبدو أن ريون يفهم  

  والجسديةتفكيري، ربما هو سيقوم بالتحقيق عني مهاراتي األكاديمية 

وق بها وال يمكنك خداع االخرين  وحتى مهارات التواصل، الدرجات موث

 ه المعلومات.بهذ

وأعذار طفولية تستخدمها بسبب انك   لكن ما تقوله هو هراء أسفه"حسناً أنا 

خسرت، هل انت محرج بسبب ان فتاة استطاعت معرفة خططك؟" سألت 

 هوريكيتا. 

أن تخدعيني هكذا أنا أعترف النتائج   "أنا أفهم وجهة نظرك، أنا لم أتوقع

 ي جداً." جاوب ريون. فاجأتن
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بأن أفعالنا غير   حتى مع انه اعترف بضعفه ريون ضحك وكأنه يتصرف

 منطقية.

"حسناً هذا سيء للغاية، أنا أحب الهجمات المفاجئة واللعب المخفي والحيل 

نتهي،   والخداع، هذا المستوى من الخطط غير متوقع لكن فوزك قريباً سي

  م الخيوط من الخلف، انتحب يس  الذي مهما يكن أنت سوزوني أو شخص

انتم بالفعل قمت بأفضل ما تستطيعون به، الصف )دي( متخلف عن  اءغبيأ

المنافسة سوف تصبح أكثر شدة  باقي الصفوف بخطوة أو خطوتين بالنقاط، 

 من االن وصاعداً، انت بالفعل قمت بلعب ورقتك الفائزة خالل اختبار

يعي رؤية ما يوجد أمامك أو  اللعبة قد بدأت للتو، انت لم تستطوالنجاة 

ال اعتقد انك ستجدي هذه الجولة سهلة كالماضية، أخبري هذا  خلفك، 

 للشخص الذي يساعدك باالختبار." حذر ريون. 

 (!lolلهي، هذا كان عميق." قالت هوريكيتا. )ا "يا

 "ماذا يمكنني القول؟ أنا رحيم جداً."

 ً  في صفنا." قالت "يبدو وكأنك تريد التصديق اننا نملك سالحاً سريا

 هوريكيتا. 

ريون لم يجب، حتى ومع انه ليس لديه دليل مازال يشك بهوريكيتا، ريون  

يثق بنفسه أكثر من أي شخص، هو يرفض أن يقبل أي مساعدة أو نصيحة 

، فقط هذا اللقاءيبدو انه يريد التأكد من أي شيء خالل   من االخرين، هو ال 

 ه. يريد الحديث مع هوريكيتا ويسلي نفس

 ريون أخرج هاتفه ووجهه نحو هوريكيتا والتقط صورة.

 "ال تقم بتصوري بدون أذن!" هوريكيتا صرخت.

 "استرخي، انظري." قال ريون.

 sourريون نظر الى الصورة التي التقطها لهوريكيتا بتعبيرها الحامض )

expression  .ًوضع هاتفه بعيداً وهو يبدو راضيا ، ) 

جداً، ال يوجد خطأ في غيرك انت ذكي  "هناك شخص من الصف )دي(

 هذا." هو قال. 

إذا قفزت بشكل تعسفي  "حسناً أليس هذا شيء جيد؟ أنا ال أهتم حقاً، أيضاً 

 لماذا تزعجني بتأكيد هذا؟" هوريكيتا قالت.  إلى استنتاجات
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ة، انا سعيد ألني استطعت الحديث معك محادثة أشياء خفية كثيرالتكشف "

النسبة لي سأكشف الشخص الذي يقوم بالتحرك سوزوني، هذه لعبة ب

 ." قال ريون. مشتبه بهميع ومن ضمنهم مرافقك هذا بالخفاء، الجم

"اسمح لي بسؤالك شيء، انا أعلم انه من المؤلم أن أرى من خاللك لكن 

لماذا انت مركز علي بشدة؟ ألست قلق بشأن أي شخص أخر؟ مثل  

ى اإلشاعات هناك شخص كن؟ واعتمادا عل-أو كاتسراغيسان -اشينوس

أيضاً، أال ينبغي على األشخاص في الصفوف األعلى  ساكاياناجييدعى 

قلقك؟ يجب أن تكون قادر على إجابة هذا على  من )سي( أن يثيروا

 األقل." قالت هوريكيتا. 

 هوريكيتا كانت محقة بسؤاله، تركيز ريون كان معكوس.

اتسراغي او اشينوس أعدائي  "أنا أعلم بالفعل مهاراتهم لحد ما، كال من ك 

 م يمكنني فعل هذا بأي وقت."اذا أردت أن أحطمه

 "اذا ماذا عن ساكاياناجي؟"

كي سألت هذا وليس هوريكيتا هي تريد تأكيد المعلومة بنفسها، ريون  إيبو

 الذي كان غير متأثر بشيء لالن كان صامتاً قبل اإلجابة. 

لكن هكذا   الن )يقصد يواجهامضيعة أن أكلها ا لنهاية سيكون ل"انا ابقيها 

 عبر عنها( لنذهب إيبوكي." وقف ريون وغادر مع مرافقته.

 يتا." قلت. "انت محط اهتمام هوريك

 "ومن المسؤول عن هذا، ممم؟"

 "هل انت محبطة؟"

، أنا كنت دائماً أرغب أنا فقط أكره طريقتك الساخرة في التحدث"ليس حقاً 

سأجذب العديد من االنتباه."   بالوصول الى الصف )أي( لذا فكرت اني

 جاوبت.

خصماً "أنا سعيد لسماع هذا، على أي حال هذا ال يبدو جيداً ريون ليس  

 عادياً."
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  يكتشفخداعي ل يحاول"حقاً؟ أنا أظن انه فقط ال يحب انني هزمته وهو  

الحقيقة، ال يمكنني تخيل انه سيضيق قائمة البحث حتى تبقى انت، أيضاً  

 أنت فقط ستعلق بالمشاكل." هوريكيتا جاوبت.حتى لو علم هويتك 

ان يفكر ريون لكن  أنا أعلم انه يشك بي لكن هذا ليس مهماً، ال أعلم ماذا ك

 حقيقة انه ظهر هنا مؤكداً على خطورته.

 "اظن انه يتم التجسس علينا ظهوره بشكل مفاجئ هكذا مثير للشك." قلت. 

 سان؟"-"هل تتكلم عن إيبوكي 

كانت هذه   إذاأو انها فقط رأتنا مصادفة ها على مراقبتنا ربما قد تم إجبار"

 الحالة فهذا لن يساعدنا." أنا قلت.

ايبوكي لم تبدو متعبة، شخص أخر ربما يبقي عينه علينا لكن من المتأكد  

كان علي  إذامن أن إيبوكي متورطة بالنظر الى انها كانت مع ريون، 

يستخدم هذا االختبار التخمين ريون بالفعل يخطط لخطته الجديدة و

ي انضم مع هوريكيتا، ليس هناك العديد  لتنفيذها، كنت الشخص األول الذ

 الذي سيشك بهم.  األشخاصمن 

 "غلطة" همست.

هو كان يقصد ان يقول انه يوجد شخص ذكي هنا، شخص مثله لكن هذا  

ربما قد أعطت له تلميحاً أكبر مما ظننت، هل   هذه المقابلةكان سهل قليالً،  

 ا أبالغ بالقلق بشأن هذا االختبار؟ أن

قاله هو يفكر بك   "انت تبالغ بالتفكير، ال أحد يفكر بأنك متورط بالرغم مما

كشخص عادي بالنظر الى قلة انجازاتك في الفصل األول." قالت 

 هوريكيتا. 

ال أعلم أن كانت تشتكي او ال لكنها محقة، ال يهم ألي درجة قام ريون في  

، لكن حتى بهذا ألنني قريب من هوريكيتا  لن يجد شيءالتحقيق بشأني هو 

في مجموعتي فتكون عقبة   فأنا مراقب بال شك، بأي حال بما ان إيبوكي

 وسوف يكون من الصعب التحرك.

الطالب بدأوا يظهرون هنا، انا وقفت "أظن انه انتهينا هنا أنا نعس قليالً،  

 سوف أعود الى غرفتي." قلت.
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ج الى أي نصيحة، لى هذا وكأنها ال تحتاهوريكيتا غير معترضة ع

التحدث فيما بيننا سيكون بال فائدة من هنا وصاعداً، سيذهب كل منا "

 حققت أي تقدم أخبرني بهذا."  إذابطريقه، على أي حال عمل جيد 

، حسناً  غير متوترةبالرغم من كونها محاطة بأشخاص أقوياء هوريكيتا 

ة، سأذهب الى غرفتي وأنام حتى هيراتا وكوشيدا سيقدمان لها المساعد

بال فائدة حتى    بشأنهسيكون التفكير من أن االختبار قد بدأ  الظهر، بالرغم

 يحين الوقت. 

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

3.1 

لغذاء  على اثالث وجبات ثقيلة   تناولت إذا "أسف على إبقائكم منتظرين! 

ك بطن ممتلئا، انا أفكر بعمل حمية لكن يبدو انني ال أستطيع."  ديل صبح سي

قال هذا البروفيسور هو اقترب منا وهو يربت على بطنه التي تبدو أكبر  

 .غرفتيمن المعتاد، هو قد قابلنا أنا ويوكيميرا أمام  

"انت تبدو مسترخي بالرغم ان االختبار قد بداً للتو، أنا بالكاد يمكنني  

 األكل."

لم تكن بقوتك الكاملة ستكون في مشكلة، مثل أن تختار الوضع   اإذ"

 الصعب في األلعاب اإللكترونية أليس هذا صحيح؟" البروفيسور قال.

 "توقف عن الحديث هكذا، هذا غريب." قال يوكيميرا. 

 البروفيسور غامضة للناس.طريقة حديث  

النضمام ا ردعندما تعتاد عليها لن تنزعج منها، على أي حال انا لم أ

 .ان التزم الصمت االن لذا قررت محادثتهم ل

 كما رأيدونو -يوكيميرا  إذاحسناً  كالمي؟ "اووههه! هـــل تزعـجك طريقة 

 االن بهذا؟ قال البروفيسور وكأنه يريد ازعاج يوكيميرا. 

[Oh ho! Hmm, dost thou not care for my linguistic 

idiosyncrasies? Well then, Yukimura-dono, what wouldst thou 

like?” ------ ]ترجمة؟؟ 

 "مهما يكن فقط تحدث بشكل طبيعي." 
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لكن لديه   ضعيفا،سأكون مثل بطل الرواية الذي يبدو   فصاعدا،"من اآلن 

لكنني سأصبح غشاًشا بالكامل مع  العادة،قوة هائلة سرا. ليس لدي دافع في 

 ! "ما هو شعبي حالياً ط أتبع أنا فق أعني، قوة كافية لتدمير العالم بأسره. 

 . قال البروفيسور

، أنا لم  يبدو أن البروفيسور يريد أن يصبح شخصية ما من لعبة أو أنمي 

االن هذه ستكون   مانغا gagكنا في   إذاأعد أفهم ما يفكر به بعد االن، 

 اللحظة التي ستنكسر فيها نظارات يوكيميرا.  

 [https://en.wikipedia.org/wiki/Gag_Manga_Biyori 

gag manga للمزيد من المعلومات[ نوع من المانغا هي 

 وأنا أسرعنا خلفه.والبروفيسور  يوكيميرا ابتعد عنا بسرعة

"أيانوكوجي هناك شيء أريد سؤالك بشأنه من فضلك كن صريح معي." 

 قال البروفيسور. 

أو شيئاً كهذا، حتى انه لديه نفس   تاكاكورا كينور يتحدث وكأنه وفيسالبر

 سان" بدون إرادة.-التعبير على وجه، أوقفت نفسي من دعوته "كين

]كين هو مغني وممثل للمزيد من المعلومات:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/ااكاكوركين_ت] 

 "أنت تريد سؤالي شيء؟"

قد تعجبك، بالطبع الطريقة الممتعة التي  أنماط الكالم في نوع "فكرت

لقد تحدث بطريقة هادئة  البطلة اللطيفة ستكون جيدة."  شخصية تستخدمها

 للغاية ، لكن كلماته كانت كما هي دائًما.

خص قد  ، ليس بشكل محدد." جاوبت بالنسبة لش مفضلة نمط"ال ليس لدي 

 ليس لدي علم بشأن اللهجات األخرى. في طوكيو  وتربىولد 

؟" قد رأيت من قبل لهجة بالحديث تبدو مثل موي إنك"هل من الممكن 

 البروفيسور سألني. 

[moe----- ]ترجمة؟؟؟ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gag_Manga_Biyori
https://ar.wikipedia.org/wiki/كين_تاكاكورا
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قليالً بما  من بحق الجحيم يتحدث هكذا بأي حال؟ حسناً سأستمر بالتكلم معه 

هل لديك لهجة بروفيسور ماذا عنك؟ تضيع الوقت "حسناً   يدانني ار

 تعجبك؟" سألت.

حتى لو قلت هذا،  )"بالطبع سأخبرك بمراتبهم، في المرتبة الثالثة هي 

تميل الى إعطاء انطباع صعب   !هو ستاند القديم لهجة كانساي  هذا  (كودو!

منطقة هي الفتاة الجميلة من ال، في المرتبة الثانية أو قاسي الى حد ما

،  اسف على المشاكل، هاو)قولون جة هوكايدو! عندما يالثلجية هي له

المميزة هي  العباراتاو شيئاً كهذا، هذا يجعلني أشعر بالنشوة! هذه  (شكراً 

ال تستعمل   ألنهاموي جداً وتجعلني أتمنى الموت! هي تحظى باالهتمام  

 !" قال البروفيسور وهو متشوق. 2Dعالم كثيراً في 

يقوله، لكن قبل أن أحاول هذا،  عما اه اوه، أنا ليس لدي أي فكرة

البروفيسور وصل للجزء األخير من إعالنه مستخدماً شفتاه ليصدر 

 أصوات طبول. 

الفتيات الصغيرات إلى "دورورورورورورو...... في المرتبة األولى من 

معجبة بك   اأن)لهجة هاكاتا العالمية! عندما اسمع أشياء مثل  األخت الكبرى

باإلضافة إلى التنوع الواسع الذي  انها تبدو مذهلة!  (بي؟ معجب  اي)أو ( يا!

اللهجة، يمكنك القول انها األوسع هناك حتى المركز! هؤالء أفضل  تقدمه 

 ثالث لالن!" البروفيسور صرخ.

،  ☹البروفيسور بسبب طريقة حديثه  كالم]صراحةً من الصعب ترجمة 

 يمكنكم البحث عن االنترنت عن موضوع اللهجات[

دث بلغة ال أتكلمها، لكن شغفه واضح، بأي حال لقد ضيعنا  هو يتح لألسف 

مع الفتة مكتوب عليها  غرفة المستوى الثانيبعض الوقت، وصلنا الى 

"األرنب" االختبار قد بدأ للتو لذا الممرات كانت ممتلئة بالطالب لكن مع  

 هذا ال أشعر بالضيق ربما هذا بسبب ان السفينة كبيرة. 

قد انتهى البارحة، من االن وصاعداً علينا أن نقاتل  رجاء هو باأل"الوقت لل

أجل صفنا." يوكيميرا صرح بهذا للبروفيسور، لكنني   ومنمن أجل أنفسنا 

 هززت رأسي موافقاً.

 "غااه، مهما نظرت لألمر نحن أسوء فريق."
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شخص من ضمنهم   11، لدينا  وهي تتجنبنا كارويزاوا دخلت الغرفة

نظراً   سي مرتبة في دائرة كبيرة،سون على كراوجميعهم جالكارويزاوا 

أخر الواصلون، ال أعلم أسماء الجميع   كنا نحن لقلة عدد األماكن الشاغرة

اشينوس وإيبوكي هناك طالب أخر ميزته، هو فتى    بغض النظر عن لكن 

اقترح  الذيمن الصف )أي( الذي قابلته بالمصادفة خالل االختبار السابق 

أي من الفتيات أو الفتيان  بالكاد تعرفت على ، لصف )دي(اأن أخون 

التعاون فيما فجأة لكن االن علينا  سينمناف حتى االن كنااالخرون، نحن 

 بيننا.

من الطبيعي أن تكون الصفوف األخرى مرتبكة أيضاً ليس فقط الصف 

  )دي(، الطالب مقسمة بالغالب الى مجموعات اعتماداً على صفوفهم،

 وا بعيداً عن بعضهم. كارويزاوا وإيبوكي جلس

 "لماذا هم...؟" قلت.

 "ما األمر أيانوكوجي؟ هل هناك شيء في بالك؟"

 "ال ال شيء."

كنت متأكد من أن كارويزاوا ستواجه إيبوكي في اللحظة التي ستراها،  

سروال الداخلي الخاص الفإيبوكي ميو هي الشخص الذي سرق 

سناً ربما ام لكن... ح تريد االنتقس انها  ننتظبكارويزاوا في الجزيرة، 

كارويزاوا بالغة أكثر مما ظننت أو ربما هي حققت انتقامها، بأي حال هذا  

 غير معتاد. 

 صوت ظهر من خالل سماعات السفينة. قبل أن أتكلم 

 "مناقشة المجموعة األولى ستبدأ االن."

رجاء إعالن مختصر وقصير سمع، ال أحد بدأ بالمناقشة وصمت عم أ

 ووقفت. س أظهرت ابتسامة صغيرةالغرفة لكن اشينو

"أعيروني انتباهكم من فضلكم! انا ال أعرف معظمكم لكن أظن علينا ان  

نعرف عن أنفسننا، ففي النهاية هناك اشخاص هنا لم تقابلوهم من قبل."  

 هي قالت.
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 زمام خذأكقائدة، ليس من السهل  على الفوران تتطوع  هذا طبعهاكان 

ال يهم ألي درجة انت شعبي،  ناس معاجمع مجموعة من الالمبادرة و

 متوترةلكن اشينوس ال يبدو عليها أنها  يجعل هذا أصعب حقيقة اننا أعداء 

بهذا، بعض من طالب الصف )أي( بدو متحيرين  يبدو أنها تستمتع بل 

 قليالً.

سنا؟ ال أظن أن المدرسة جدية بهذا،  أنف حقاً تقديم"هل من الضروري  

ألشخاص الذي يريدون تعريف أنفسهم أن  كان اإذا  من الجيداعتقد انه 

 يفعلوها فقط، صحيح؟"

كن ال يمكنني أن أجبرك على هذا،  -ماتشيدا"حسناً ان كنت تشعر هكذا، 

لكن قد يوجد جهاز تنصت في مكان ما بالغرفة يسجل كل شيء نقوله أال 

إن كان هذا حقيقي قد ال تسبب مشكلة للناس الذين ال يريدون  تظن هذا؟ 

 المجموعة بأكملها قد تتلقى العقاب." حذرت اشينوس. لكن م أنفسهمتقدي

هي محقة بهذا، الفرد الغير متعاون هنا قد يسبب المشاكل للمجموعة 

 بأكملها، بقولها هكذا حتى ماتشيدا لن يستطيع الرفض. 

الً حاولت وضع القليل من الجهد في التعريف اشينوس عرفت عن نفسها أو

االن انني فشلت في تعريف عن نفسي بشكل جيد  عن نفسي، أنا أتذكر 

 النهاية كان تعريفي ممل.خالل مراسم الدخول ب

! انا أتطلع للعمل  كن، يبدو اننا في نفس المجموعة-"أهالً هناك ايانوكوجي

 معك في المستقبل." قالت اشينوس. 

تقصد ان تريحني، عندما انتهى الجميع اشينوس تكلمت  ربما هي كانت

 مرة أخرى.

؟ من فضلكم  أننا يجب أن نمضي قدما ونكيف تعتقدبما اننا انتهينا، "

 أخبروني ان كان أحد ما يعارض استالمي القيادة." قالت اشينوس.

بدت اشينوس موافقة ألي شخص ليتطوع كقائد، بالطبع أي من كان 

يعلن تتطوعه او تتطوعها، بعض الطالب قد يكونوا  معارض لها عليه أن 

يفية تعامل اشينوس مع األمور لكن بما انهم يخاوفون غير راضيون عن ك

 ادة ال أحد رفع يده. من حمل القي
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ال   بالنقاط التيدور القائد، لنبدأ أنا سأستلم  "حسناً بما أن ال أحد يريد هذا 

الوضع سيزداد  لم تفعلوا هذا   إذا تفهمونها أو قلقون بشأنها علينا مناقشتها 

 ؤال؟"سوءاً مع الوقت، هل ألحدكم أي س

بما أن الناس ال تريد أن تتحدث أمام المجموعة وجعل من أنفسهم حمقى ال 

 . تأحد رفع يده، اشينوس وضعت يدها على وركها وابتسم

أنه ال   واجميعًا أن تفترض  منه. أود منكع م"هناك شيء أود أن أتحدث معك

.  ، وأود أن نعمل جميعًا معًا وأن ننهي هذا االختبارVIPيوجد أحد هنا هو 

أن أفضل خيار لدينا هو   ونتعتقد مأريد أن أعرف ما إذا كنت  أخرى،بعبارة 

 ت اشينوس. قال "األولى.النتيجة  الهدف نحو

 واضح؟" كارويزاوا تدخلت."عن ماذا تتحدثين بشأنه؟ أليس هذا  

تم تشكيل تسلسل هرمي  البسيط،فهم كارويزاوا، ولكن مع هذا السؤال تلم 

الصف وفتاة من  يوكيميراحذوها   ا سد. وحذداخل المجموعة. انفجر ال

تدعى مانابي. واتفقوا مع كارويزاوا وقالوا إنهم أرادوا بوضوح  )سي(

ميعًا االختبار مع النتيجة  فسنجتاز ج  ذلك، التعاون. إذا رغب الجميع في 

 . االولى

رداً على هذا أحد الفتيان من الصف )بي( رفع يده، شعره األزرق والناعم  

  اسمالى حد ما، قد نفسه ب انثويمظهر  نحيف وذوهو كان   ،تأرجح قليال

، "أنا موافق بالطبع، نحن مجموعة ومن الطبيعي أن  هاماجوتشي تيتسويا

 تيتسويا. نتعاون فيما بيننا." قال 

واضًحا لشخص  اشينوسكانت هذه طريقة جيدة لبدء األمور. إذا بدا سؤال 

أثناء التحقق  الكذبى إل VIP. سيضطر  VIPفهذا يعني أنه لم يكن  ما،

لمعرفة ما إذا كان يشارك مشاعر المجموعة. إذا وقع شخص ما بسبب  

 .فيمكننا البدء في تضييق القائمة. ذلك،

، من الخطير أن نفترض األمور بهذه البساطةبالطبع لم يكن الوضع 

أوالً بعدها كارويزاوا وافقت  ت اعتماداً على سؤال واحد، اشينوس تحدث

من الصف )بي( لن   هاماجوتشيبعدها نابي فعال المثل يرا وماأوالً ويوكيم

الكذب بجرأة سيبعد عنه ف، VIPيكون من المفاجئ إذا كان أحدهم 

 الشكوك.
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قررت االنضمام أيضاً، "أنا موافق أيضاً، نحن مجموعة مثل ما قلت 

ويمكننا جميعاً االستفادة من نقاط خاصة إذا كتن هذا ممكن اريد أن نعمل  

 رأيك بروفيسور؟"ما معاً، 

تفاجئ عندما تكلمت معه،  البروفيسور الذي كان يربت على بطنه المنتفخة

 "بالطبع سأتعاون أريد النقاط." جاوب.

يبدو أن البروفيسور مازال يلعب دور "الشخصية الغامضة" بالنظر الى 

جوابه أنا لم أسمعه من قبل يتحدث بهذه اللهجة، الوحيدين الذين كانوا 

مع  الفتيان الصف )أي(، هم كانوا بهدوء يحللون الموقف  هم مشككين

 .مراعاة رأي كل فرد

’   قلت شيء مثل إذا"اشينوس هذا السؤال غير عادل، أليس هذا صحيح؟ 

شرير؟  VIP ال  إن‘، ألست تقولين VIPبأن ال أحد هنا هو  ضاالفترا

 سيعلن انه سيقوم بخيانة أحد."  لديه عقلأيضاً ال يوجد أي شخص 

كان مختلف كلياً عن   جوابهتكلم هذه الكلمات مع بعض الشكوك،   ماتشيدا

طالب الصف )دي( و )سي(، يبدو انه يشك في اشينوس ومستعد  

 النتقادها.  

أجاب ماتشيدا بهدوء وبسرعة، "أليس هذا االدعاء باطل؟  هاماجوتشي

هذا ليس   ن ترغبتكتأمرنا باإلجابة، إذا لم  أو سان لم تهددنا -اشينوس

 ابة." هو قال.عليك اإلج 

أسكت كل انتقادات الصف )أي(، على ما يبدو أن حرب  هاماجوتشي

  أأبداً لكنه بد هاماجوتشيتشتد، ماتشيدا لم يبدو منزعج من  بدأت الكلمات

 بالتكلم وكأنه متوقع هذا. 

جميعنا من الصف )أي(  "هذا بالتأكيد صحيح، في هذه الحالة أظن أن 

ا وضع زراعيه مع بعض، الطالبان من الصف سنبقى صامتون." ماتشيد

البقاء  وابعد قرر باإلجابةيقوموا لم  الذينو( يبدون موافقين مع هذا، )أي

 . ينصامت

 "ربما السؤال كان قاسياً قليالً؟" اشينوس مفكرتاً، هي ابتسمت بمرارة.

، أريد أن  للغاية ينحذر همسان لكن-اشينوس "ال أعتقد أن سؤالك سيء

قد انه سيكون مناسباً؟ ال اعتقد ان  كن أي سؤال تعت-اتشيداأسألك شيء م
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كنت ترفض المشاركة  إذامناسب، هو المناقشة طعامنا المفضل أو هواياتنا 

 انه يمكننك تقديم شيء ذا فائدة." قال هاماجوتشي. ال اعتقد

 لة أبداً." قال ماتشيدا. "ال شيء أقدمه؟ هذه ليس الحا

طلب منا ي سألت هذا السؤال، لكن االختبار نوس اشي لماذا  "ال أعلم بالتحديد

البقاء  يريدونالطالب من الصف )أي(  كان إذاالحل من خالل المناقشة، 

، على األقل لماذا ال تقول لنا عن ماذا  هم االستمرار بدون ناصامتين اذا علي

 يمكننا مناقشته؟"

نوس  هاماجوتشي كان محق وماتشيدا يعلم هذا لكنه بقي صامتاً، بدت اشي

 قلعة مغلقة وهي تحاول اختراقها. أماموكأنها 

ولكن فكر في األمر بهذه الطريقة. قد نحتاج في  ،عدم القيام بذلكأفضل "

بعض األحيان إلى اتخاذ قرارات بناًء على تصويت األغلبية. من المؤكد  

  األسئلة،أن الناس سوف يشكون في أولئك الذين ال يريدون اإلجابة على 

 هي سألت.  ماذا تقول في ذلك؟"مجموعة ضدهم. وقد تنقلب ال

كيتا لكن االختالف الكبير بينهم هو أن  تفكير اشينوس كان مشابه لهوري

اشينوس قادرة على جمع الناس معاً، أن تكون قادر على اتخاذ اإلجراءات 

رضا المجموعة وقدرتها على اقناعهم، بما أن معظم   واكتسابالتكتيكية 

تخذوا جانب اشينوس هي كانت القائدة بحكم ا قداألشخاص في الغرفة 

أنا ال أعلم أي شخص في مدرستنا  الواقع، هذا بسيط بشكل مخادع،

يضاهي قدراتها ليس حتى كاتسراغي أو ريون يمكنهم فعل هذا، حتى 

 هيراتا وكوشيدا قد يجدون أنفسهم غير قادرين بالرغم من عدد األصدقاء.

 "هل هذا تهديد؟" سأل ماتشيدا.  

من فضلك ال تسيء فهمي أنا أريد التكلم فقط يمكنك اإلجابة كما تريد لكن  "

ريد من الجميع من يتعاون، بمعنى اخر أريدك أن تشارك." قالت أ

 اشينوس. 

قال ماتشيدا " هل يمكن حقاً انهاء االختبار من خالل المناقشة فقط؟ هل 

 ينح ؟ أو هل ست فقط تحدثمن خالل ال  VIPاكتشاف هوية  ينتستطيع 

 "يساعدك؟ أن  VIPطلبي من رأسك وت
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لكن ال أظن أن  أن سياسة الصف )أي( قد تم تحديدها بالفعل،  و ما يبدعلى 

، أشعر أن هناك أحد أخر خلف ماتشيدا يسحب قرر هذاماتشيدا هو من 

 الخيوط.

"هل هناك طريقة أخرى إذاً؟" سألت اشينوس، يبدو أن الصف )أي(   

 ينتظرها لتسأل هذا. 

ماتشيدا  " ونصبح في القمة  نهاء االختبار بسهولةطريقة إل "أجل هناك

جاوب بدون أي تردد أو قلق، اشينوس وهاماجوتشي لم يستطيعوا إخفاء 

 دهشتهم. 

 "هل لديك مانع من اخبارنا؟" سألت اشينوس.

 "بالطبع كمجموعة علينا مشاركة المعلومات المفيدة." قال ماتشيدا. 

استراتيجية أحد فهو سيتحدث عن  تشوق ماتشيدا الزائف لم يخدع أي

 . الصف )أي(

بصوت  على اإلطالق." هو قال، متحدثاً  األمور"انا أنصح بعدم مناقشة 

عالي لكي يسمعه الجميع، كارويزاوا والبروفيسور يبدو أنهم يفهمونه  

 بسهولة. 

"هذه فكرة فريدة من نوعها، كيف بالتحديد سننتهي بالمقدمة بدون مناقشة 

هاماجوتشي تحدث   "؟ ةمجهول VIP ن أن علينا ترك هويةاألمور؟ هل تظ

 غاضباً.

هو تجنب المناقشات." جاوب  ،"أجل الطريق المختصر لتحقيق النصر

 ماتشيدا. 

هو شخص من الصف  VIP"أنا ال أصدق هذا، بالواقع بدأت أشك أن 

وتتخذ اإلجراءات  VIP)أي(، هل أنت تشارك المعلومات مع 

 تشي.ها؟" سأل هاماجولحمايته/

شخص من صفك، إذا أخبرت   VIPبالتفكير بهذا لديه نقطة، لنقل إن 

 الجميع بهذا المناقشة ستصبح بال فائدة، رأيي هاماجوتشي صحيح.

، يمكننا بالتأكيد الفوز إذا لم نتكلم، هذا  VIP"ال يهم من أي صف ال 

 اقتراح كاتسراغي."
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 كن؟ أنا أرى." قالت اشينوس. -"كاتسراغي

م كاتسراغي هي فوراً فهمت، أوضح ماتشيدا بأدب  وس اساشين عتعند سم

 المزيد من التفاصيل الى يوكيميرا واألخرون الذين لم يفهموا. 

"هناك أربع نتائج محتملة أنتم تعرفون ماهي، أي نتيجة علينا تجنبها  

 تماماً؟" سأل ماتشيدا، هو اتجه نحو كارويزاوا وكأنه يختارها لإلجابة.

ويخون المجموعة؟"  VIP التشف شخص هوية  ما يك"مممم، النتيجة عند

 قالت.

اكتشف الخائن سواء  خسارتنا،سيكون هذا هو  خائن،بالضبط. إذا ظهر "

نخسر. ولكن ماذا لو قلبنا األشياء؟" سأل سفإننا  ،الأما  VIPهوية 

 . يوكيميرانظر إلى  المرةماتشيدا. هذه 

 تقصد؟" سلبيات،"لن يكون هناك أي 

صفوفنا لن ترتفع أو    ،هناك عواقب في النتيجتان الباقيتين"بالضبط، ليس 

نكسب العديد من النقاط الشخصية، الوحيد الذي سيعاني  س تنخفض، لكن 

إذا تحدثنا  ، VIP في البحث عنمن هذا هو المدرسة، لذا ليس هناك حاجة 

." خطأ ما  ثم قد يرتكب شخص ، VIPسنبدأ في الشك في أن شخًصا ما هو 

 قال ماتشيدا.  

الفجوة في VIPله "أنا أفهم ما تقوله، لكن إذا لم نعلم من ألي صف ينتمي 

مختارة   VIP النقاط بين الصفوف قد تتسع أكثر، ماذا لو كانت هوية ال 

تم اختيارهم من صف أو صفين فقط؟ هذا الصف سيتلقى   VIPبعناية وكل 

ا متأكد لن تتأثر لكن أن  نقاط صفنا أن الرغم من، على الماليين من النقاط

 ع يفهم أهمية النقاط الشخصية." جاوب هاماجوتشي.من الجمي

، يمكن هاماجوتشي محق، النقاط الشخصية سلعة مهمة في مدرستنا

اعتماداً على  ،استخدامهم كنقود، وأيضاً يمكن شراء أسئلة االمتحانات

بين القوة لفعل أي شيء ماعدا االنتقال  ها أن تعطيكالموقف يمكن

ي أكد انه طالما اننا ال نعرف كيف تم اختيار ال جوتشهاماالصفوف، 

VIP .بين الصفوف انه ال يجب علينا اتباع هذه الخطة 
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لكن حجته لن تكون مفيدة مع الصف )أي( بعد كل شيء نحن نتعامل مع  

كاتسراغي والذي قد أدرك الخدعة في االختبار وإال لن يقترح هذه 

 االستراتيجية. 

بشكل غير عادل، هم يكرهون الظلم   VIPتختار "فكر بهذا، المدرسة لن 

لدرجة انهم أكدوا التزامهم بالعدل قبل بدء االختبار حتى، حقيقة أنه يوجد  

VIP هم، ما يهم انه كل الصفوف لديها فرص تواحد في كل مجموعة ال

بداية،  الدل من االختبار سيكون غير عا أن  وإال ،VIP عددفي متساوية 

االختبار السابق في الجزيرة كان عادل أليس   ،مكنال ي  ،هل هذا ممكن؟ ال

بشكل  ت بدأ قد  كذلك؟ ال يوجد شك ان الصفوف من )أي( الى )دي(

 عادل." ماتشيدا أجاب.

قد تم توزيعها بشكل متساوي بين  VIPاقترح كاتسراغي أنه جميع 

حتى تكتسب  االختبار ينتهي بهدوء  كهي ترة كاتسراغي ، خطالصفوف

 ، لكن هاماجوتشي لم ينتهي بعد. دد نفسه من النقاطجميع الصفوف الع

  إذا المدرسة أوضحت التزامها بالعدل، أذا صدقنا هذا  "هذا بالتأكيد صحيح

 انت محق." هو قال. 

، من  عن االخرين فضلت صف واحد إذاتكون طائشة اعتقد ان المدرسة س

 السهل تخمين هذا. 

الشك والذي سيمزقنا  تكلمنا مع بعضنا سنولد إذاانت تفهم االن،  إذا"

العالقة بيننا كمجموعة ستتدهور، يمكننا بالتأكيد كشف هوية  نتيجة لهذا وك

VIP حاجة ال   ،لكن هذه الخطة قد تدفع الخائن الذي يريد الفوز لنفسه/ها

 ." قال ماتشيدا.لنا حقًا في التفكير في األمور

  تابأج "اظن هذا، ليس سيء أن تكون المدرسة المتضررة الوحيدة." 

 اشينوس. 

يبدو أن اشينوس قد تقبلت خطة كاتسراغي، بدا ماتشيدا وانه يتوقع  

 موافقتها، لكن اشينوس لم تكن منتهية. 

ً هذا سيكون صعب  مع ذلك " من   أكثر صعوبةبشكل غير متوقع، قد يكون  ا

شريكك انت لم  في تشك  ان كنت الحل االختبار من خالل المناقشة، 

المدرسة  ألناألولى عليها ان تلتزم بهذا،  تخونه/ها، كل طالب السنة 
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ستبقى مجهولة فهي تتطلب الثقة بين بين زمالئك،  VIPأن هوية  تضمن

النقاط بشكل مساوي في الصف، لكن  بمشاركة  VIPسيكون رائع اذا قام  

 باحتكار النقاط لنفسه فقط؟"  VIPماذا لو قام 

قلقون بشأن هذا،   "نحن في الصف )أي( لدينا ثقة تامة ببعضنا، نحن لسنا

 ." أجاب ماتشيدا. المشكالت الشخصية هي مشكلتكم أنتم

ومن أجل أن   ،خطة كاتسراغي كانت بطابع دفاعي وكأنه يضع حواجز

وهذا اقتراح كون بحاجة الى تعاون الجميع في المجموعة، تس خطتهتنجح 

  هما يتطلبيستطيع أي شخص تنفيذها كل  حقاً  صعب، لكنها خطة بسيطة

، يمكنك القول ان هذه الخطة هي طريقة تكلم فيما بينناو عدم ال االمر ه

 لكسر االختبار.

فيها، عندما  "أليست خطة الصف )أي( جيدة؟ ال يمكنني أن أجد أي مشكلة 

ينتهي االختبار يمكن الصفوف أن تتناقش فيما بينها وتشارك النقاط." قال 

 البروفيسور. 

  لطبيعية، فتاة من الصف )سي(البروفيسور بسبب ما قد عاد الى لهجته ا

 مانابي تشارك رأيه. تدعى

قام شخص  إذالكن  أن يقوم الجميع بنفس الجواب مفيد أكثر،"أنا موافق، 

 ."سنخسرخياناتنا بالكذب أو 

معارض للخطة، على غير كان يوكيميرا غارق بالتفكير لكنه يبدو انه  

نت صعبة لدرجة األقل كان غير قادر عن التعبير عن رأيه، المحادثة كا

 ه البيضاء.ما، ماتشيدا شعر أن المعارضة قد قلت، ابتسم وأظهر أسنان

ف قادر على كن؟ كل ص-اذا نحن متفقون على خطة ماتشيدا ،"أنا أرى

 ر؟" سألت اشينوس. التعامل مع المشكلة بعد انتهاء االختبا

 )دي( و )سي(.  لصفهي نظرت الى ا

 جيد؟ أوالً الموافقين على هذه الخطة"أريد أن أسمع رأيي الجميع، هل هذا 

 من فضلكم أرفعوا أيديكم." 
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يوكيميرا والبروفيسور رفعا أيديهم، جميع الطالب من الفصل )سي( بدو  

هي لم  مترددين لكنهم رفعوا أيديهم، إيبوكي كانت الوحيدة التي لم ترفع يده 

 البداية.  منذتحرك الث أو يحدتقم بال

كان هذا جيد أريد أن أسمع رأيك عن أيضاً."   إذاسان؟ -"ماذا عنك إيبوكي

 قالت اشينوس. 

 يكن، ليس لدي شيء لقوله." قالت إيبوكي."مهما 

لم   واألخروني بالتأكيد مختلفة عن باقي طالب الفصل )سي(، مانابي ه

 يبدو متفاجئين أو مشككين بإيبوكي، يبدو انها تتصرف هكذا دائماً. 

 سان؟" سألت اشينوس. -"أنا أرى، اذاً ماذا عنك كارويزاوا

تقول اننا  أنكصريحة، أنا منزعجة، على الرغم من  ن.... ألكو"أنا

أي نقاط هي مشكلة منفصلة،  حصلت علىسنحصل على النقاط، سواء ان 

نقاط حتى لو قمنا بالمناقشة... ال أريد أن نضيع الوقت    قد نحصل علىلكن 

كي نتهي االختبار ل، أريد فقط أن يسوف نقوم بفعلهعلى القتال على ما 

  "بالمرح. ىنحظ

 لطالب االخرون بدو مندهشين بجوابها. ا

 كن؟" سألت اشينوس.-"ماذا عنك هاماجوتشي

 سان." جاوب.-"سنترك كل شيء لك اشينوس

يبدو ان الثقة الفصل )بي( باشينوس قوية، الطالبين االخرين من  

 الفصل)بي( موافقين.

اله." اشينوس نظرت إلي، "ماذا "شكراً لك، أخيراً لدينا شخص اخر لسؤ

 كن؟"-يانوكوجيعنك ا

أعتقد أن معظم الناس هنا   ذلك،باإلضافة إلى   ،االستراتيجية جيدة أعني،""

 أجبت. ولم أكن أجيد التحدث أبًدا " ،موافقون

أشك أن اشينوس ستقبل خطة كاتسراغي  نيانا وافقت على الخطة، لكن

نهاية سوداء،  )بي( سيتجه نحو  هي وافقت عليها الفصل   إذابسهولة، ال 

 خطة كاتسراغي تخبئ شيء. 

 "لقد تقرر األمر." قال ماتشيدا. 
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هناك  ت، ليسبالتأكيد  خطة كاتسراغي ليست سيئة إن كن، -"انتظر ماتشيدا

عدد   سنحصل علىالنهاية وفي أو إيذاء أحد،   بأو الكذحاجة للشك 

يتبعون الخطة، لكن  لسبب الذي سيجعل العديدمتساوي من النقاط، أنا أفهم ا

أي سلبيات في هذه   التفكير فيدك أن تفكر بشيء بحذر، انا ال يمكنني  اري

يسمح لك باقتراح مثل  )أي(أال تقول أن وجودك في الصف  لكنالخطة، 

 هي قالت.."  ؟ قد تكون هناك سلبيات لم نرها بعدلخطةهذه ا

يع انها  كانت مثل غواصة اعتقد الجمرد اشينوس كان سريع ومذهل، هي 

 وظهرت فجأة على السطح دون سابق انذار.  البحر في العمق

"سلبيات مخفية؟ ماذا يمكن أن تكون؟" سأل يوكيميرا بدا غاضباً يبدو انه  

 لم يفكر بهذا بعد. 

ة ، اذا انا متأكدVIPأن جميع الفصول تملك عدد متساوي من  فترضنا"اذا ا

كل متساوي بعدم المناقشة  انه من الممكن أن نكسب عدد كبير من النقاط بش

هذا صحيح هذه الخطة تملك إيجابيات فقط، لكن ألن    فيما بيننا، اذا كان

جعلهم يتخلون عن هذه  بيكون هذا غير عادل للفصول المنخفضة 

 الفرصة؟"

 "  ---"حسناً هذا 

قبل التخرج،  جريها"نحن ال نعلم عدد االختبارات الخاصة التي سن

الفصل   اقترح والبقية واضح بشكل كبير،واالختالف بين الفصل )أي( 

ً  لهذه لجميع الفصول في الجزيرةمشابه خطة )أي(   استمر ، اذاأيضا

ترتيب الفصول لن   إذاً  في كل اختبار خطٍط كهذهالفصل )أي( في اقتراح 

 يتغير أبداً." اشينوس استمرت. 

بعد أن أشارت اشينوس الى هذه النقطة، وجه يوكيميرا تجمد، وكأنه كان 

يتساءل كيف فوت شيء بسيط كهذا، ماتشيدا قام بشرح الخطة بذكاء 

انتباه الجميع نحو فكرة "الخسارة والفوز"، اعتقد يوكيميرا أن هذه   بتوجيه

 نه لم يستطع رؤية الصورة األكبر.الخطة كان جيدة أل

تائج  تقدم ن حتى لو كانت خطتك   ليس "ال يمكنني فقط إضاعة فرصة ثمينة،

 شينوس. قالت ا جيدة."

 سان." قال هاماجوتشي. -"نحن موافقين مع اشينوس
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 ترحينهفعلنا ما تق إذا"انتظري اشينوس، أنا أفهم ما تحاولين قوله لكن 

أجاب الجميع بشكل  إذالة فقط، فقط سيكون هناك نتيجة واحدة محتم

  تريدينهاعدد كبير من النقاط، النتيجة التي  على الجميع سيحصلصحيح 

من خالل المناقشة وبعدها   VIPهوية   تهدفين الى كشف لن تحصل أو انك 

كانوا يرغبون   إذاسألت الجميع للتو  لقد؟ ( بخيانتناالفصل )بي يقوم

 بالنتيجة األولى، انت غير جديرة بالثقة، أليس كذلك؟" رد ماتشيدا.

هذا لم يضيق الفجوة بين الفصول لكن هذا غير صحيح،   إن"أنت قلت 

  3ومن الفصل )سي( في مجموعتنا  4و)دي(   طالب من الفصل 4هناك 

ة األولى  االختبار بالنتيج  هذا أنهينا إذامن )أي(، بمعنى اخر  3من )بي( و

من الممكن للفصول المنخفضة أن تقلص الفجوة بينهم وبين الفصول  ف

 العليا، أليس هذا صحيح؟" هي سألت.

دة من  ال فائ"هذا صحيح، لكن هل )بي( فصل متقدم سيقبل شيء كهذا؟ 

 ." ماتشيدا قال.التضحية بفصلك حتى تكتسب الفصول الدينا شيئاً ما

فصل )أي( بدون  صدارة الى النترك النحن سف نقوم باتباع خطتي "إذا لم

الفصل في  VIP كانسيكون من الصعب بشكل خاص في حالة معارضة، 

 اشينوس.  أجابت" )أي(

تخاطر بإيذاء   ليس من الفصل )أي( اشينوس لن  VIPكان  إذابالطبع 

كان ممكناً عليها أن تصر   إذامع الفصل )أي(، مع ذلك فصلها للتعامل 

 على التحاور.

"أنا موافق، نحن ال يمكننا أن ندع الفصل )أي( محتفظ بالمقدمة." أضاف 

 يوكيميرا. 

لت اشينوس وهاماجوتشي جع حجج، لكن لقد فاجأني اقتراح كاتسراغي

رفة اشينوس بالفصل )أي(  ، مع---خادعة محاولة يائسة مر يبدو وكأنه اال

سمح لها بقلب األوضاع ببضع كلمات، الطالب الذين كانوا موافقين على  

على   خطة الفصل )أي( أصبحوا أما محايدين أو متفقين مع اشينوس،

الفصول )سي( و )دي( االن يتبعوها، هذا كان مثل تحدي بين   األرجح أن

وضاع  أي( بقيادة ماتشيدا، االن األ )بي( بقيادة اشينوس والفصل ) الفصل

 تتجه لصالج الفصل )بي(.
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"إذاً انت تعارضين اقتراحنا، من فضلك تذكري أن الفصل )أي( قد قرر 

بالفعل مهما يكن نحن لن نشارك بالنقاش، يمكنكم أن تتحدثوا فيما بينكم كما  

 تريدون." ماتشيدا أجاب.

)أي( وذهبوا نحو   الطالب الثالث من الفصل وقف ،إعالن باالنفصال

 ، أنا أراهنهكذاالغرفة يبدوا انهم يخططون إلمضاء بقية الوقت زاوية 

طالب الفصل )أي( يفعلون نفس الشيء في المجموعات  أن بقية على

دفاعية شيء يبقي الفصل )أي(   خطوة األخرى، خطة كاتسراغي كان

من الفصل )أي( سيكون من   VIPكان صادف وخلف بوابة محصنة، إذا 

 العثور عليه.لصعب جداً ا

"االن ماذا يجب علينا أن نفعل؟" اشينوس سألت الفصول األخرى  

الجالسون في دائرة، "أريد تجنب ابتعاد أي أحد لكن ال يمكننا فعل أي  

كنتم تريدون المشاركة فقط أعلموني  إذاصلكم كانت هذه سياسة ف إذاشيء 

 هي قالت بلبق.  بهذا."

 قدوا االهتمام بالفعل.لكن طالب الفصل )أي( قد ف

بدون مساعدتهم؟" سأل يوكيميرا    VIP"ألن يكون من الصعب العثور على 

 غاضب من الوضع الحالي، بدا وكأنه يشتكي الى اشينوس. 

ما كان مستعد التباع خطة الفصل ، عندتغير موقفه من لحظات قليلة مضت

ة )أي(، حتى يوكيميرا يريد تجنب أن ينتهي الفصل )دي( الى نهاي

 مسدودة. 

الخاص بمجموعة االرنب من الفصل )أي( معرفة  VIPكان  إذا"أجل، 

أن   4من   3االحتماالت هناك  من حيث ، لكن اً صعبسيكون أمراً هويته/ها 

، اذا كنا  من الفصول األخرى، أيضاً حتى لو لم نعلم هويته/ها VIPيكون 

عامل لتل لى األقل نعلم من أي فصل هو/هي، سيكون لدينا عدة خياراتع

 ، صحيح؟" سألت اشينوس. مع الوضع

سريعاً، بل انها تريد اوالً معرفة ألي   VIPال تبدو انها مركزة على إيجاد 

كان هو/هي من  إذاله، على األقل هي تريد معرفة  VIPفصل ينتمي 

 فصل )أي( أم ال. 
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كان  إذا سيكون صعب، لكن  معنا هذاالتكلم "حسناً بما انهم ال يريدون 

VIP لفصول الثالثة أظن أن األمور ستكون بخير حتى لو ل من افي فص

من الفصل )أي( ماذا سنفعل؟"  VIPكان  إذالكن  ،لم يكشفوا أنفسهم

 كان تعارض خطة كاتسراغي، هي تحاول أن تشكل تحالف.اشينوس 

 "أنا ال يمكنني الثقة بك." قال يوكيميرا. 

تحدث   ( c)من الفصل  فتاة بعد أن رفض يوكيميرا العرض، مانابي

من الفصل )أي( هل   VIP"حتى لو أن  ، خطة اشينوسرفضت وأيضاً 

 بينهم؟ ألن يكون هذا صعب؟" هي سألت.  سنتمكن من تمييزه من

لنبدأ فقط بمعرفة ألي فصل   ، بعيداً "ال أعتقد انه من الضروري التفكير 

 ." جاوبت اشينوس. VIPينتمي له 

هو   عثروا عليه لذاي ثالثة صفوف تتعاون لكيكانت  ،VIP منظورمن 

التفكير في عليهم فبالتأكيد سيكون خائف، إذا كان لوحده أو لديه أصدقاء 

 التعاون مع البحث من أجل التخفي. 

أفكار أفضل الحقاً، توصل الى ، اذا عملنا معاً سن مجرد فكرة سريعة"هذه 

قبل   ونأخذ وقتنا قليالً  االختبار قد بدأ للتو اعتقد انه من األفضل االنتظار

 ." قالت اشينوس. التي سنمضي بها خطة أن نقرر

هؤالء الذين رفضوا كال خطة ماتشيدا واشينوس ليس لديهم خيار اخر، 

كما قال هاماجوتشي ليس من العدل للناس أن تشتكي بدون اقتراح أي 

أفعل شيء وأراقب كيف  أالخطة بنفسهم، على أي حال أنا قررت 

ألن يكونوا   لونتواصل منخفضة يميسيتصرف االخرون، الناس بمهارات 

شديدي التفاعل هم يتصرفون قبل أن يفكروا، ال يمكنني أن أكون عديم  

 الصبر.

سان صحيح؟ هناك شيء أريد أن أسألك بشأنه؟" -انت كارويزاوا  أهالً،"

 قالت مانابي.

أن يتكلم  تتوقع   تكن كارويزاوا بسرعة أبعدت عينها من شاشة الهاتف، لم

 سألت.هي ذا؟" ، "مامعها أحد

"قد أكون مخطئة، لكن ..... هل تشاجرت مع ريكا في سابق من 

 الصيف؟"
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 "هاه؟ عن ماذا تتحدثين؟ من ريكا؟" سألت كارويزاوا.

وترفع شعرها مثل كعكة الشعر مثل  "هي فتاة من صفنا ترتدي نظارات 

 الدانغو، هل تتذكرينها؟"

غل حث في غو نوع من التسريحات الشعر، اب bun]كعكة الشعر أو 

bun hairstyle ] 

 "ال أعرفها، ربما تعتقديني شخص أخر." 

كارويزاوا نظرت مرة أخرى الى هاتفها وكأنها قررت أن هذه المحادثة 

 ة من مانابي غيرت الوضع.ليس لها عالقة بها، لكن الكلمات التالي

سمعنا عن هذا، نحن سمعنا أن ريكا  ا"أليس هذا غريب؟ أنا متأكدة انن

من قبل فتاة من الفصل )دي( تدعى كارويزاوا، ريكا  اءعتدت لالتعرض

ً أخبرتنا أنك تجاوزت الصف ودفعتها   بينما كانت تنتظر في المقهى." جانبا

 "ال أعلم عن ماذا تتحدثين، هل لديك مشكلة ما معي؟" سألت كارويزاوا. 

"ال، أنا فقط اتأكد من صحة هذا، إذا كان هذا صحيح أريدك أن تعتذري،  

تحمل كل شيء وتبقا صامتة لذا نحن نساعدها في  ي   من النوع الذيريكا 

 التعامل مع األمور كهذه."

يبدو أن كارويزاوا لديها سمعة سيئة خارج صفنا أيضاً، التعامل مع الفصل  

)سي( صعب لذا هذا سيسبب مشاكل الحقاً، كارويزاوا تجاهلت مانابي 

لتقاط صورة ولت االتي بدت غاضبة، أخرجت هاتفها مانابي وحا

 لكارويزاوا.

أليس كذلك؟ أعني اذا لم تكوني    تأكدنا من هذا مع ريكا إذا "أنت لن تمانعي 

 مشكلة صحيح؟" سألت مانابي. أي كون هناكتانت لن 

ال بد أنها  الهاتف من يد مانابي،   ابعدت بقوةرفعت رأسها كارويزاوا و

 لى األرض. وقع ع، ألن هاتف مانابي فعلت ذلك بقوة أكبر مما اعتقدت

 "ماذا بحق الجحيم؟" صرخت مانابي.

علي قوله، ال تلتقطي صور لي بدون أذن، لقد أخبرتك  ب"هذا ما يج 

 بالفعل أنك تسألين الشخص الخاطئ." كارويزاوا جاوبت.
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كال الجانبين يدعي ان الطرف االخر مخطئ، المشاجرة بدأت تشتد،  

ل تحديد أي طرف هو  اوتح اشينوس شاهدتهم وهي تقف جانباً، وكأنها 

 المخطئ والمحق.

 "ماذا ستفعلين اذا تحطم هاتفي؟" صرخت مانابي.

 "ال أعلم! فقط أسألي المدرسة أن تعطيك هاتف جديد." جاوبت كارويزاوا.

 "لدي صور ثمينة مخزنة في هذا الهاتف."  

، مانابي نظرت الى كارويزاوا بغضب  ةبعد أن التقطت هاتفها على عجل

الصف )سي( التي كانتا تشاهدا هذا جانباً أتيتا لمساعدة  منن الطالبيتي

 مانابي.

 الشخص السيء هنا؟" سألت كارويزاوا. ني"ماذا؟ هل تقولين ان 

 غضبتي هكذا صحيح؟ دعينا نأخذ صورة." لم تكوني انت الفاعلة لما إذا"

 "لكن ال أريد هذا."

اتها كانت كلم لكن أكبر،اعتقدت أن كارويزاوا كانت ستجيب مانابي بقوة 

كان هناك بعض الخوف الممزوج  باألحرى،ضعيفة بشكل مدهش. أو 

 .خيالي هذا ". ربما كانفتاة قوية"كـ بسلوكها 

 الفاعلة؟" سألت مانابي. ألنكترفضين هذا  أنك"ربما السبب 

محاولة التقاط صورة لها، الفتيات بهاتفها نحو كارويزاوا  أشارت مانابي

ي( ضحكتا وكأنهما تستمتعان بهذا، ايبوكي لم  االثنتان من الفصل )س

 باحتقار. إليهما، هي نظرت تشاركهم هذ

 "غباء." قالت ايبوكي. 

 سان، انت لست صديقة مع ريكا."-"غباء؟ ماذا؟ ال شأن لك بهذا ايبوكي

 ره كغريبة.""هذا صحيح، ال شأن لي بهذا لذا قلت بما أفك

بموقف ايبوكي على  تكته، ال يبدو أن مانابي ايبوكي بعيداً نظرت 

هناك تسلسل واضح في الفصل  أن لم تواجهها، اعتقداالطالق، لكنها 

 كانت أعلى من مانابي. وإيبوكي)سي( 
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 "على أي حال فقط دعيني ألتقط صورة لك!" صرخت مانابي.

لها." كارويزاوا قالت، لسبب ما هي  "ال ال أريد هذا! من فضلك قل شيئاً 

 منه أن يتدخل، "أنا لن أسامحك اذا التقطي تحدثت مع ماتشيدا متوسلةً 

 كن؟"-ذن، ما رأيك ماتشيداصورة لي بدون ا 

"أنا موافق، مانابي قد قالت لك كارويزاوا أنها ال تريدك أن تلتقطي صورة 

 لها لذا توقفي." ماتشيدا قال.

 لك بهذا." جاوبت مانابي. كن ال شأن-ماتشيدا—"ما

ال   امانابي، كارويزاوا أخبرتك انه ئة هناالمخط أنك"مما سمعته االن اعتقد 

ً تعلم شي اال توافقين؟ اعتقد انه من  لذا من الخاطئ أن تلتقطي صورة لها  ئا

 األفضل أن تتحدثي مع صديقتك مجدداً وان تتأكدي من القصة."

ا محق، انا أفهم شعور مانابي بأن ماتشيد بالحكم على الموقف بعدل، كان

التقاط  بهذا، الحقيقة لكن اذا شخص لم يرغب تلتقط صورة لكي تتأكد من 

مانابي والفتيات األخرى ليس  بهذه الحجةصورة بدون اذن هو شيء وقح،  

 لديهم خيار اخر غير القبول على الرغم من ان مانابي ال تبدو مقتنعة بهذا. 

 كن." قالت كارويزاوا.-تشيدا"هيا ابتعدي عني، شكراً ما

ب الفصل ئة بالشكر، على الرغم من الطال كارويزاوا نظرت اليه بعيون ملي

لم يكونوا سيئين،   إال انهم  )أي( قد أبعدوا أنفسهم عن بقية المجموعة

 تاكيموتو واألخرون لم يبدوا مهتمين. 

 "أنا فقط فعلت الشيء الصحيح." ماتشيدا أحمر قليالً.

 بداية حب جديد؟ على الرغم من أن كارويزاوا لديها هيراتاربما هذه 

والفتيات من الفصل ، لدي شعور أ أن هذه المشاجرة بين كارويزاوا بالفعل

 سبب مشاكل أكثر في المستقبل.  ت )سي( س

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

3.2 

قل لقد امضينا ساعة المناقشة في النهاية لم نتفق على شيء، لكن على األ 

ا احرار للرحيل، الطالب من الفصل كما طلب منا، اإلعالن أخبرنا انن

 )أي( رحلوا فوراً.
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 "حسناً أنتم احرار لتفعلوا كما تريدون." قالوا لنا.

بعد رحيلهم عم الصمت ارجاء الغرفة مجدداً، اشينوس رفضت خطة 

يدة، هل هي تدبر شيء؟ او  خطة جد م نتمكن من التوصل الىكاتسراغي ول

 ك اشينوس. هل تفكر في شيء اخر ربما؟ لنرى ما لدي

؟" الجلسة"حسناً لدينا خمس مرات للمناقشة باقية، ما رأيكم أن ننهي هذه 

 اشينوس تحدثت بلطف.

من األفضل أن نمضي بعض الوقت بمفردنا قبل نتقابل مرة أخرى، لقد  

كافي الستيعابها، على األقل طالب تلقينا العديد من المعلومات بدون وقت 

 الفصل )سي( أيضاً. الفصل )دي( كانوا مرهقين وطالب 

 اااهههه!؟"----"حسناً أنا سأعود

لكنها مالت لألمام ربما بسبب أن   غادركارويزاوا مرهقة تماماً نهضت لت

 قدمها تخدرت من الجلوس لمدة طويلة. 

 "أوتش!" صرخت مانابي.

 كارويزاوا حاولت أن تستعيد توازنها لكنها خطت على قدم مانابي.

تذرة بسرعة قبل أن  ا اسفة." كارويزاوا قالت مع"اه انا لم أقصد فعل هذا أن

 تغادر الغرفة.

صرخت مانابي، هي صرخت على بقيتنا بينما   "مهالً ماذا بحق الجحيم؟!"

 في وسط هذا لذا خرجت بسرعة. أعلقكنا نغادر، ال أريد أن 

 "حسناً نحن سنغادر أيضاً، أريد أن أتكلم مع هيراتا بشأن ما." قلت.

بدا يوكيميرا وكأنه يريد اإلسراع وبدء  ، أوا بالمغادرةالفصول األخرى بد

فصلنا ليس لديه العديد من المخططين ، ألكون صريحاً مناقشة حول خطتنا

األكفاء، لذا هذا قرار صعب، البروفيسور نهض ببطء، في النهاية اخر 

 األشخاص المغادرين كانوا طالب فصل )بي( الثالثة وإيبوكي. 

 غذاء." قال البروفيسور.ءل ان كان هناك بوفيه "أنا جائع مجدداً أتسا
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أي نوع من الجسم يتيح لك  كيف يمكن أن يكون بالفعل جائع مرة أخرى؟ 

إذا أكلت   ذلك،باإلضافة إلى  فقط؟!هضم كل هذا الطعام في ساعة واحدة 

 .. شككت نوًعا ما في أن نصيحتي ستصل إليهستصبح سمي،كثيًرا ، 

 ألت.يزاوا تتصرف بشكل غريب؟" س"هاي يوكيميرا، أليست كارو

 "هي دائماً تتصرف بشكل غريب." هو أجاب.

جواب سريع وصريح، لكن ليس ما أردت سماعه، لست متأكد  حسناً هذا 

 لكن هناك شيء غريب بشأنها ربما ال أعرفها بشكل جيد بالنهاية... 

على وجه الخصوص، بالواقع يبدو  ال يبدو أن البروفيسور قد الحظ شيء 

نسي ما حدث، هاتفي كان مطفئ في الغرفة لكي ال يتم مقاطعتي، قمت   انه

أرادت أن نتقابل اذا  درتي والحظت رسالة من ساكورا بتشغيله عندما مغا

 كان لدي وقت. 

 "ممممم، توقيت جيد." تممت. 

اشخاص غير هيراتا وهوريكيتا أريد أن أسمع بما  أراءأريد أن أسمع 

قد أملك رؤية أوضح اذا علمت أكثر عن  يفكرون بهذا االختبار الغريب، 

 مجموعة ساكورا.

 .*ألت بصوت عالي"لنرى، اين يجب أن نتقابل؟" س

 ]هناك سبب لذلك[ 

األمس يجب أن يكون جيًدا عندما عرضت هذه  في أن نفس المكان   اعتقد

تلقيت تأكيًدا على الفور. سيكون هناك الكثير من  ساكورا،الفكرة على 

لكنهم على األرجح لن يهتموا بنا. تعلم لونرز   ،اليالحالطالب في الوقت 

 فن التعامل مع الحشود. 

بما أن مناقشة المجموعة األولى قد انتهت للتو المصعد سيكون مزدحم 

بشدة وألنه يتسع لعشر أشخاص فقط لذلك سيكون من األسرع صعود  

 ي طريقي تلقيت رسالة:فالساللم، ذهبت باتجاه ظهر السفينة 

كون هناك العديد من األشخاص باألرجاء سنتقابل عند قوس  ه سيبما ان     

 السفينة عوضاً أنا أسفه.

 ]قوس السفينة: الجزء االمامي من السفينة[ 
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 "اه اظنها ال تستطيع التعامل مع الحشود بالنهاية."

اتجهت نحو القوس، داخل السفينة يحوي العديد من المرافق الفاخرة لكن 

والذي يوفر مشهد جيد للمحيط بسبب   كبيرسطح باتجاه القوس يوجد فقط 

 هذا غالباً ما يكون هادئ.  

أحد بالجوار هذا يعني أنه لدي ظهر السفينة كامالً لي،  يوجد  ال يبدو ان 

ساكورا كانت تنتظرني واقفة خلف العمود في الزاوية، قررت عدم الحديث  

 بصوت عالي لكيال أخيفها، اقترب ببطء. 

.. كيف أقوم بهذا؟" هي كانت تتمتم بصوت  كن ."كنت أفكر بشأن هذا ل

 عالي.

مممم؟ عندما اقتربت أكثر سمعت ساكورا تتحدث مع نفسها بصوت 

 منخفض وكان من الصعب سماعها بشكل جيد انا لم أستطع فهم ما تقوله.

 " هي قالت.---نتواع -ن-ن -ن ---أريد أن—"أأ

دو انها تتكلم على  بي ربما تتكلم مع أحد لكن ال يوجد أحد وال انها فكرت 

 الهاتف أيضاً لذا هذا كان مخيف قليالً.

 "ساكورا؟ ما األمر؟" سألتها محاوالً عدم مفاجأتها.

"اااااوووووويييييييي!!!!!" ساكورا صرخت، يبدو انني قد فاجأتها بالنهاية، 

 سمعت؟" سألت متوترة.  ماذامتى وصلت لهنا؟ —م—م"
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 صلت للتو.""أنا لم أسمع شيء لقد و

 ال يوجد أحد بالجوار، هي كانت خائفة كحيوان صغير. 

 هل كانت تتحدث مع شبح أو هل فقدت عقلها؟ لم أكن متأكد أيهما.

 "هل كنت تستمع؟ هل سمعت ما كنت أقوله؟" ساكورا صرخت.

 تتحدثين." قلت."فقط سمعت القليل لكن ال أملك أي فكرة عما كنت 

 ساكورا بدت مرتاحا.

 تدعائي لهنا؟" سألتها.قمت باس "اذا لما

 "حسناً، انت ترى ..... كنت متوترة من االختبار!" هي صرخت.

 ساكورا بدت محبطة بشدة أعطتني قائمة قرأت األسماء المكتوبة عليها.

 يوشيدا كنتا ، نيشي هاروكا، شيميزو ناوكي، سوادا ياسوميالفصل )أي(: 

 بي نوريهيتو اناوات، نينوميا يوي،  كوباشي يوميالفصل )بي(: 

 ياشيما ماريكو، نومورا يوجيهيرويا،   تو كيتوالفصل )سي(: 

 ماتسوشيتا شياكيالفصل )دي(: أكي كانجي، ساكورا أيري، سادو كين، 

، بالنظر ينيبدو أن طالب الفصل )دي( بمجموعة البقرة كانوا.... استثنائي 

 ورال يمكنني إال والشعالى الفتيان في مجموعتها مثل سادو وأكي  

الوقت مع بقية   قضاءساكورا، خالل هذا االختبار عليك  مع بالتعاطف

، أريد مساعدتها قليالً لكن ال يوجد  مهما كان االمرأعضاء المجموعة 

المجموعة علينا  ن وقت مناقشة ييح  بمجرد أنهناك شيء أستطيع فعله، 

 االجتماع وال يمكننا أن نتغيب، يمكنني مساعدتها بسرية لكن إذا تصرفت

بشكل غريب خالل االختبار قد يالحظ أحدهم هذا، في هذا االختبار كسر 

 الموت. القواعد قد يعني

ال أعرف أي أحد،    ...."اعتقد انني قد أعرف أحد من الفصول األخرى لكن

 ." قالت ساكورا.ال أحد قد يعتبرني كصديق
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  حاولت التفكير باألمر لكن األشخاص الوحيد القادرون على المساعدة هم 

اشينوس وكانزاكي لكن اشينوس بالفعل ضمن مجموعتي وال يمكنني  

 اد على سادو أو أكي ايضاً.االعتم

 "أسف لكن ليس لدي أصدقاء أيضاً." قلت. 

أصدقاء!" ساكورا  "اه ال بأس ليس عليك االعتذار افقط انه.... ال أملك

 جاوبت.

سوأ هذه كانت محادثة مثيرة للشفقة كالنا نتنافس لنرى من منا األ

(LOL!.) 

وحدتنا قمت بتغير الموضوع، "على أي حال هناك شيء  ببدالً من التفاخر 

 أريد سؤالك بشأنه ساكورا."

 هو؟" "هاه؟ أنا؟ ما

 "هل تكلم معك ياموتشي بعد انتهاء المناقشة؟"  

 كن؟ ال لم يفعل، هل هناك شيء؟" هي سألت. -"ياموتشي

 "اه انا أرى."

باشر بينما  استخدمت ساكورا بشكل غير م خالل االختبار الجزيرة، أنا

(، قمت بالتالعب بياموتشي باستغالل !LOLكنت استخدم هوريكيتا )

ساكورا االلكتروني، بالطبع لن   بريداعجابه بساكورا من خالل وعده ب

معه بعد،   كلمااللكتروني بدون اذنها، لكن لم ات بريدهاأعطي ياموتشي 

الحقاً لكن يبدو انه لم يفعل، بما انني  كنت قلق من انه سيتحدث مع ساكورا 

 بب هذا إذا قام ياموتشي بالتحرك علي أن اتصرف. من س

نك اخباري بأي شيء."  "لالن اتصلي بي إذا كان هناك شيء يزعجك، يمك

 قلت.

 "هل ال بأس بهذا؟" سألت ساكورا.

 ."أقل ما يمكنني فعله"نعم هذا 
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ساكورا   ونعيلكن  دة على الرغم من انه ال اعرف كم يمكنني المساع

تستطيع التحدث مع  كانت تلمعان مثل األطفال، ربما كانت سعيدة ألنها 

 شخص ما.

 "سأتصل بك بالتأكيد!" هي قالت.

 طبعاً" جاوبت.-ط

ساكورا كانت مختلفة عن نفسها قليالً، هي كانت سعيدة للغاية وفي كلماتها 

من هذا؟  مع انه   نشاط على غير العادة، ربما أصبحت أكثر حزماً أو شيء

لم يمضي إال أيام قليلة منذ نهاية اختبار الجزيرة، ساكورا تتطور بسرعة،  

ها بطرق غير متوقعة، هي لم  غير لقد كان اختبار مجنون لكن ربما قد

تتغير كلياً لكن أشعر انها تعلمت أن تبقى إيجابية وان تصمد خالل المواقف 

 الصعبة.

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

3.3 

 "اااااااييييييييااااااانننننوووووككككوووووجججججييييي!"]أيانوكوجي[

عندما عدت الى السفينة شخص قفز علي فجأة وشعرت بيد تحيط بي  

حاولت التخلص منه لكنه لم يدعني لكن بالنهاية استطعت الهروب 

شي هاروكي يبدو  وبسرعة ألتفت ورأيت وجه هذا الشخص، كان ياموت

 ورا.شيطان او أس  وكأنه

 شيطان أو عمالق بالبوذية[ شيء مثل]اسورا 

  "ما االمر؟" أنا أعلم السبب لكنني سألت بلبق.

! وكنت  ستخبرني ببريد ساكورا االلكتروني إنك"ال تقل لي ما االمر! قلت 

 تتحدث مع ساكورا للتو! لقد علمت هذا، انت معجب بها!" هو صرخ.

ما، "لست معجب بها،   ظي سيء، علي أن أفكر بشيءبدو ان ح على ما ي

 حسناً قول هذا صعب لكن ... لقد كذبت عليك." 

 "مهالً كذبت؟"
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"هل حقاً ظننت ان شخص وحيد مثلي يعلم بريد ساكورا؟" التفت نحوه 

 محاوالً اظهار صدقي.  

 ... مهالً هل كنت تحاول طلب بريدها االلكتروني للتو؟"   إذا"

 ي موافقاً بدا ياموتشي مصدوماً وسقط على ركبته. ززت رأسعندما ه

 "نعم أنا اسف." 

 كيف سار االمر؟ هل أعطتك بريدها؟" إذا"

 "اه اسف."

أريد بريدها االلكتروني!" ياموتشي  اً "اسف؟ ماذا تعني؟ انا ال أريد اعتذار

 على خداعي!" هو صرخ. ؤخيبة أمله، "كيف .... كيف تجر قال مظهر

كذا لكن ال يمكنني أن اعطيه بريدها االلكتروني  ء لخداعه هاشعر بالسو

بدون موافقتها بما انه لديه نوايا مخفية، علي حقاً أن أرفض، "هل يمكنك  

 أن تمنحني قليالً من الوقت؟" سألت.

 هو صرخ.  "(!ًصاأرني كاذبًا وسأريك ل )"مزيد من الوقت؟! 

[‘Show me a liar and I will show you a thief’]  

هل   إذالم أتوقع أن طالب فصل )دي( سيقول حكمة هكذا كنت مصدوم، "

 ستجعل ساكورا تخبرك به؟" سألت.

 "أجل هذا صحيح." 

هو كان معمي بغضبه، يبدو انه سيحاول الحصول على بريد ساكورا 

 اضطر االمر. إذاباللقوة 

 عال."انت تعلم ساكورا قالت انها تكره الفتيان الذين يتحدثون فقط بدون أف"

 "انت تقصد الفتيان مثلك أيانوكوجي؟!"

"بالطبع تكرهني. ولكن يجب أن يكون واضًحا لماذا لم أتمكن من إعطائك 

ال أريدك أن ترتكب نفس الخطأ الذي   اصة بها،لومات االتصال الخ مع

 ستفيد بأي شيء." فلن ت بالقوة،ياموتشي. إذا سألتها  ارتكبته،
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ياموتشي   كن تعلم معلوماتها من البداية.""انت فقط تختلق أعذار، انت لن ت

 اخفض رأسه.

 "أجل وأنا اسف، لكن أعلم انها ال تكرهك." أجبت.

 أن افعل؟" هو سأل.  "لكن ماذا علي

"هل تعلم أن ساكورا تحب الكاميرات الرقمية؟ لقد سمعت ان كاميرتها 

معطلة وهي ال تملك نقاط كافيه لشراء واحدة جديدة، لكن ماذا لو قمت 

 شراء واحدة ألجلها ياموتشي؟ وإعطائها لها كهدية؟" سألت.ب

 أيضاً.""اوه هي ستكون سعيدة بكل تأكيد لكن .... ال أملك أي نقاط 

واستطعت    VIPكنت  إذا"حسناً هناك فرصة في هذا االختبار الخاص، 

تنهي االختبار بدون أن تكشف أو اذا قمت بخيانة مجموعتك أو استطعت  

على نقاط كافيه لشراء  نهاء االختبار يمكنك الحصول قيادة المجموعة إل

 العديد من الكاميرات صحيح؟"

شراء كاميرا جديدة   أستطيعهناك فرصة أن   فعلت ما بوسعي إذا"

 لساكورا؟" هو سأل.

 هو يستطيع رؤية الحل لمشاكله.ياموتشي كان سعيد  

كورا اسل ظهر"االن ياموتشي هاروكي عليك تحقيق النتائج والعمل بجد وت

يواعد محبوبة   أن كم انت رجل، عندها فقط ستكون الرجل الذي يستحق

 جماهير السابقة."ال

قمت بإعطائه  إذاأياً كان هدفه ياموتشي معجب بشكل واضح بساكورا، 

 هر إمكانيات عظيمة.يظالمناسب قد الحافز 

 "سأفعلها، سأفعلها! سأفعل ما بوسعي للفوز بساكورا!" هو صرخ. 

 ك فعلها بالتأكيد."اموتشي يمكن"هذا صحيح ي

   "أجل! سأفوز بالتأكيد!" هو صرخ.

استعطت تحويل طاقته نحو االختبار، اذا لم يستطع الحصول على أي  

حل مؤقت، حسناً اذا   كان هذا احباطه وغضبه قد يعودان علي،  ،شيء

كل شيء سيكون بخير... لكن اذا متحمس استطعنا تحقيق فوز مفاجئ 

 . VIPخطئ بهوية بشكل كبير قد ي
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دعني أخبرك بشيء للحذر..." قلت، أردت أن أقول لياموتشي أن يكون  

 حذر لكن غيرت رأيي.

 "ماذا؟" سألني.

ال تدع بقية الفصول  VIPما بوسعك، لكن اذا وجدت  "ال شيء فقط أفعل

 تعلم بهذا." 

 "بالطبع."

انت  فربما يكون ذلك جيًدا. ك الخطأ،إذا أخطأ ياموتشي الهدف عن طريق 

 على أي حال. القصير،همية من المدى الصورة األكبر أكثر أ 

 [The bigger picture was more important than the short term, 

anyway] 

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

3.4 

و  بالتقدم الى الدراسات العليا أ وعدالفصل )أي(  نظراً الى أن فقط 

لن نحظى ابداً بتعاونهم، الفصلين )بي( و)دي(  فالتوظيف بعد التخرج، 

لهزيمة الفصلين )سي( و)أي( لذا من المتأكد أن الفصلين   تحالفاً شكلوا 

ً  على االرجح )أي( و)سي( قد شكلوا ً  لهزيمتنا تحالفا ، ماذا سيحدث  أيضا

ً الفصول معما تجتمع عند وم مع  ؟ هذا سيكون خطير مثل وضع اكالت اللح ا

تقريباً سيكون من المستحيل تنظيم هكذا   اكالت العشب معاً في قفص واحد،

اذا قام أشخاص يتمتعون بشخصيات قوية مثل هيراتا واشينوس  ، مجموعة

 قد ينجح هذا لكن حتى مع هذا، سيكون األمور صعباً.

اجتماعنا الثاني ايضاً، بالطبع مع   في مناقشتنا فيالفصل )أي( لم يشارك 

بصراحة لذا فقط اضعنا الوقت هكذا،   نتمكن من التحدثفصل لم  غياب 

ً كنت مهتم لكن التوتر   ،لطالب من الفصول األخرىاسيتصرف كيف  ا

كنا جميعًا حذرين لدرجة أنه كان من جعل الجميع يحبسون انفاسهم، 

 .المستحيل أن نكون صريحين

جب علينا بدء  "حسناً هذه المرة الثانية التي نجتمع فيها أال تظنون أنه ي

 شينوس.  محادثة صريحة؟ سنلتقي عدة مرات فقط." تكلمت ا
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متوقع  األمور كما هو بالطبع اشينوس قد استلمت القيادة وقامت بتحريك 

وتشي والطالب االخرون من الفصل )بي(  ج هي تتمنى أن نتعاون، هاما

ً  مثلها اكانو ا هم  مثل هيرات كان االمر هم مستعدين للتعاون بدون تردد تماما

هون لكن ال يزالوا مختلفين، اشينوس وأصدقائها يجب أن يكونوا  متشاب

 متشوقين لتحقيق النصر للفصل )بي(.

كان الجو في المرة السابقة الجميع كان... وقح لكن االن األمور قد تغيرت، 

الطالب الثالثة   مع ذلكوترين وحذرين الجميع مت كان  كئيب بشكل واضح، 

 عجين من هذا وكانوا منغمسين في هواتفهم. منز غير  بدومن الفصل )أي( 

يمكنهم  مجموعات األخرى وبالتالي بالليس هناك أي قاعدة ضد االتصال 

 هواتفهم. التحدث على 

 ,the rich are richحسنا القول القديم يقول: الغني غني والفقير فقير، ]

and the poor, poor )هذه منافسة بين  متقدمين في[ الفصل )أي

في ة خسارال ليس لديهم سبب للقلق، اعتقدت ان  ذلكل بفارق شاسع لالفصو

كانت لكن كاتسراغي حافظ على هدوئهم،  يرهمتغساختبار الجزيرة 

 .استراتيجية فعالة للغاية

ن فصل  على أي حال لن يكون من السهل لذئب وحيد مثلي أن يحطم جدرا

 )أي(. 

  صحيح أن ،المناقشة ة الىبحاج  نالكن ، "ال اعتقد اننا نحتاج لفعل شيء االن

."  VIP انفصل عن هذا االختبار لكن علينا ان نحدد من هو  الفصل )أي(

 قال يوكيميرا. 

الفصول   أي من من VIPكلمات يوكيميرا قد قامت بتحفيزنا قليالً، اذا كان 

ربما قد يكون هو الهدف ويقول  أو  هذه الفرصة   تضيعال يمكننا فاألخرى 

 بعاد الشك عنه. يوكيميرا هذا محاولة إل

اننا   أعتقد ؟ ال التحدثفقط من خالل  VIPهل حقاً يمكننا إيجاد  ن"لك

  VIP نإ ، انه صعب جداً  ،االختبار غير عادلهذا ، انه فقط أن  نستطيع

 افضلية كبيرة." قالت كارويزاوا.يملك 

 كانوجهة نظرك؟ على  ذلك يعتمد   سان لكن أال-هذا كارويزاوا"أنا أفهم 

 " قال يوكيميرا. مفاجأة للطالب أيضاً.ة اختبار الجزير
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 "شروق شمس؟" كارويزاوا متسائلة.  

 [ Sunriseوبين  surprise]اخطأت بين 

"اذا كان شروق الشمس فدع االمر لي! هذا اختصاصي أنا متشوق!" 

 صرخ البروفيسور. 

 [sunrise[ وليس شروق الشمس]surpriseال مفاجئة]ال ال هو ق

ت سيئة انها ممتعة حقاً، صحيح؟ السفينة ليس ، الحياة علىون"انت تعلم

ال يزال لدينا   ، لكن على الرغم من اننا يجب ان نجتمع مرتين في اليوم

 في للدردشة أو استخدام هواتفنا، ليس مثل الفصل." قالت اشينوس.  الحرية

 "حسناً اجل انها ممتعة للغاية." قالت كارويزاوا.

علينا التحدث وكأننا   ،مريحة أكثر ألجل هذا علينا ان نجعلها إذا"صحيح؟ 

أن هذا صعب أن نكون متوترين من بعضنا هكذا؟    تعتقدونأال  ،أصدقاء

 ائما يبدون صارمون للغاية."ماتشيدا واألخرون د

هذا كله مسألة إدراك، إذا فكرت بإيجابية االختبار   محقة بهذا، اشينوس 

 سيكون أسهل. 

انت احرار لفعل ما تريدون  ماتشيدا الذي كان يستمع الشينوس تحدث، "

في  VIP  هو  انا ال اعلم من ،VIP انكم لن تعثروا علىح لكن على االرج 

يشارك هويته هو/هي قد يستمر بالمخادعة من لم  VIPمجموعتنا لكن اذا 

عن قصد، أيضاً قد   ين أجل كسب النقاط ألنفسهم، هم على األرجح مختبئ

الثقة بهؤالء  من الفصل )بي( صحيح؟ كيف يمكنكم  VIPيكون 

 األشخاص؟" هو سأل.

 كان يحاول أن يزيد التوتر. 

تثق بحلفائك؟" كن؟ هل يمكنك أن -"لكن أال ينطبق هذا االمر عليكم ماتشيدا

 سألت اشينوس. 

 "بالطبع يمكنني."

، لكنه نظر بسرعة  موريشيجماتشيدا نظر الى الطالب الذي بجانبه يدعى 

 لفصل )أي(. معهود لهدوء الال اً مرة أخرى نحو اشينوس مظهر
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 *]موريشيج ليس تابعاً لكاتسراغي بل هو تابع ساكاياناجي[

، نحن نكسب  VIP العثور على"ليس لدينا سبب إلثارة الضجة من أجل 

 ، لن يكذب أحد من فصلنا فقط ألجلكل شهر نقطة في ألف 100أكثر من 

 ألف." 500

قول لي ان ال أحد  ت هل *"حقاً؟ انت تعلم ما يقولنه: الوقاية خير من العالج

  اذا  ستنزعج نقاط إضافية؟ ليس وكأن المدرسة في  من فصلك يرغب 

 مزيد من النقاط." جاوبت اشينوس.الاكتسبتم 

من الوقاية يساوي باوند من  ة : أونصبالتحديد  معناه هي قالت *]بما 

 [An ounce of prevention is worth a pound of cure ----العالج

 " انت ال تعلمين شيء. ،ري بتخيالتك هذه"هذه حماقة، استم

قال  ماتشيدا  أنهي بالتأكيد جعلته يتكلم على الرغم من اشينوس ابتسمت 

هو قد ابتلع طعم اشينوس، اذا بدأ بالتكلم معنا   ،انه لن يشارك في المناقشة

استخدام يوكيميرا وكارويزاوا بدأت  بقد نستطيع استخراج المعلومات منه، 

 هذا؟   ماتشيداعلومات المشكلة الوحيدة هي متى سيالحظ اشينوس بجمع الم

كارويزاوا تنهدت وعادت الى تصفح هاتفها على الرغم من انه ال يوجد  

قاعدة تحظر استخدام الهاتف خالل االختبار لكن فعل هذا بينما كنا نحاول 

  FBIاو  CIA، أو ربما هي كانت مثل كان وقح قليالً  VIP العثور على

ليتمكن من االستماع على محادثتنا؟  اتا بنفس الوقتتتواصل مع هير

 كان هذا صحيح لكن ال اعتقد انها تفعل هذا.  إذاسأحترمها 

بالطبع بمعرفة ان كارويزاوا ال تبذل جهداً عادة في شيء هذا ليس جديد  

هكذا منذ بداية االختبار،  بشأنها لكن هناك شيء غير صحيح بشأنها أشعر

 مع مانابي.  المواجهةكي مجدداً كارويزاوا ومقابلة إيبو

أدركت أن أيًا من األشياء التي كانت تفعلها مؤخًرا ال تبدو مثل كارويزاوا 

، لها تواجد قوي في الفصل )دي( مهما كانت سمعتها هي "المعتادة"

انت مثل شخصية خلفية، وهيراتا غالباً ما يجمعا الفصل معاً لكن هنا هي ك

معها  يتحدثال تستخدم هذا وعندما  لكن خرين ولديها اإلمكانيات لتحفيز اال

أحد هي تجاوب وبسرعة تعود للهدوء، هيراتا كان دائماً هيراتا أياً كان 

 الوضع وكوشيدا دائماً كوشيدا لكن هذا ال ينطبق على كارويزاوا.
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أقل من   هي فستكون  للمجموعة،إذا كنت سأقوم بإنشاء تسلسل هرمي 

ربما لهذا كانت تتصرف  الفصل )سي(،والفتيات األخريات من  مانابي

 . ببطء  تنموشكوكي ، بدأت بغرابة

 ،زيادة نقاطنا الىفقط  موضع أعلى ال نحتاجالفصل )دي( الى  يتقدملكي 

مقارنة مع الفصول   ،نظام يسمح لنا بزيادة النقاطنحن بحاجة الى انشاء 

يزاوا )بي( الفصل )دي( يفتقر للتماسك، لهذا السبب بالتحديد كارو)أي( و

الفصل )دي( ولهذا  كاي ال يمكن االستغناء عنها، هي تتحكم ببقية فتيات 

 . هيمنة عدوانية ثرأكالسبب أنا قلق بشأن تصرفاتها أنأ اعتقد انها ستكون 

دة االختبار ، بالنظر الى ان مأنا بحاجة الى تحديد ما اذا كانت مفيدة أم ال 

بدء في التحرك حتى لو  ال يمكنني أن أخذ األمور ببطء، علي ال ،قصيرة

 أكون عنيفاً.  هذا يعني أن كان

طالب الفصل )أي( بسرعة الغرفة بعد انقضاء ساعة، كانوا ملتزمين   غادر

بخطة الفصل )أي( في البقاء صامتون في جلسات المناقشة، بينما كانت 

 اشينوس تشاهد الطالب يغادرون هي قامت بالتنهد. 

 كن؟"-ذا تعتقد ايانوكوجي"ممممم اعتقد ان هذا سيكون صعب، ما

ه اعتقد كنت دوء ظرافة وذكاء مماألتفت اشينوس نحوي، كانت أكثر ه 

، هي الحظت انني بقيت صامتاً خالل المناقشات ولم تحثي على منقبل

جذابة  فقط بها، هي  لكنت سأعجبالحديث، اذا كنت زميلها في الفصل 

الذي وقعوا في حبها للغاية، اعتقد ان فتيان الفصل )بي( ليسوا الوحيدين 

ألخرى أيضاً، اعتقد انها تنافس بالتأكيد هي تملك معجبين من الفصول ا

 كوشيدا من حيث الشعبية. 

"ألكون صريحاً أنا من النوع الذي يجلس بدون فعل شيء انا فقط متفرج." 

 أنا قلت.

"الزال باكراً لالستسالم، لنعمل بجهد معاً!" اشينوس تبدو مصممة لفعل ما 

 ا. بوسعه

سيأتي   شخص  أي أن أعتقد"حسناً حتى لو استمرينا بجلسات المناقشة ال 

ً ، VIPويقول انه  مثل السلبيات في  فوائد البقاء مخفياً كبيرة جداً تماما
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كشف نفسه/ها، على هذه الحالة توقعات الفصل )أي( ستتحقق." قالت 

 اشينوس. 

ت دائماً  كانهي على الرغم من ان حديثها بدا محبط هي بدت غير خائفة 

 مستعدة للمواجهة.

 انتهينا لليوم عمل جيد انتما االثنين." على أي حال نحن 

 "ال نحن لن نفعل شيء، حسناً هل نغادر؟" قال هاماجوتشي.

طالب الفصل )بي( الثالثة بدوا مرتاحين وكأن أحد ما قام بإطفائهم، ال  

 ا.أعلم شيء عنهم وال أفهم ما هو هدف اشينوس ومجموعته زلت ال

خارج مجموعتها،   أحدأي  ال تستطيع اخباروبالطبع هي قد تملك خطة ما 

عندما مانابي واألخرون من الفصل )سي( نهضوا للمغادرة قمت باللحاق 

 بهم، عندما وصلوا للمصعد قمت بمناداتهم. 

 "مهالً هل لي بدقيقة؟"

 مانابي بدت حذرة قليالً ربما هي لم تتوقع أن أتكلم معها. 

لمقهى، مع كارويزاوا شيء عن دفع أحدهم في اديك مشكلة "سمعت أن ل

 صحيح؟"

 "أجل لماذا تسأل؟" سألت مانابي.

هؤالء الفتيات ال ترغبن عادة بالحديث معي لكن الموضع قد اثار 

 اهتمامهم، ثالثتهم قاموا بالتركيز علي وكأنهم يفحصوني. 

من فصل  ولكن رأيت كارويزاوا تتشاجر مع فتاة   %100د "أنا لست متأك

 أخر." قلت.

وهي قامت  "هذا... هل أنت متأكد؟" سألت مانابي صوتها كان جامد

 باالقتراب أكثر، قمت بهز رأسي مؤكداً. 

هذا، حسناً لقد كنت أشعر بالسوء، شعرت وكأنها تتصرف كالوغدة  اعتقد"

 لذا فكرت بالقدوم وإخبارك."

ريق التي أتيت  همة لتحريك األمور وألتفت وعدت من الطتركت األمور مب

  بالحديثاستمريت   وإذا في الواقع، ، بصراحةً لم أرى أي شيء امنه
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مانابي  االّن بعد أن أشعلت الفتيل كيف سيكون ردستكتشف كذبتي، 

 كيف ستكون ردة فعل كارويزاوا المطيعة؟ أريد معرفة هذا. ؟ واألخرون

             

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

3.5 

جلست على سريري بدون   لككان الوقت متأخر لذ ،عدت الى غرفتي

كان الوقت قريب لمنتصف الليل ظننت أن الجميع   ،مع أي أحد التحدث

سيكون نائم بالفعل لكن هيراتا نظر إلي بقلق ويوكيميرا جلس امامي على 

 .ألريكةا

 هيراتا.  انت متأخر اليوم." قال ،كن-"عمل جيد اليوم ايانوكوجي

ً ممكن  هذا كان إذا"أجل قليالً، اه هذا يذكرني اريد التحدث معك لدقيقة   ."ا

ال بأس بهذا هل تمانع أن نتحدث قليالً؟"  كان لكن اذا ، "أنا متأكد انك متعب

 هو سألني. 

 سألنا أنا وهيراتا بعضنا البعض عن نفس الشيء في نفس الوقت. 

 ا.؟" قال هيراتأن تسألني"هاه؟ ماذا تريد 

 عي الحقاً."و"اوه ال ال بأس بهذا انت أبدأ اوالً يمكننا الحديث عن موض

، اعتقد انه يريد التكلم  ويةها على حافة كما لو كانيوكيميرا كان يرتجف 

هيراتا قليالً تحرك هم، إلي انضممتعن االختبار أيضاً، قمت بتغيير ثيابي 

مع هيراتا  كلم الت كنت أرغب في، االريكةمساحة على ال بعض إلعطائي

بشأن ساكاياناجي، بما انه فتى شعبي لذا من الممكن أن لديه بعض  

 . المعلومات لكن ال أمانع االنتظار قليالً 

نحن قررنا أن نتشارك المعلومات  ، كن-"كنت اتحدث قليالً مع يوكيميرا

 عن االختبار." قال هيراتا.

ينجي، هذا  انه ال فائدة من ضمك معهم ايانوكوجي." قال كو أخبرتهم"

 لطف منه.
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قال  كن لكنه لألسف رفض."-"كنت سأكون سعيداً لو شارك معنا كوينجي

 هيراتا. 

 كوينجي يتعاون مع أحد.أجل ال يمكنني تخيل  

 "أسف أيها الفتى هيراتا انا مشغول كثيراً في مالحقة الجمال الجسدي." 

 [hirata boy]كوينجي قام بمناداته ب 

ً كوينجي عاري كان   وقد  ضغط،تمارين الب يقوم  ى األعلى،الخصر ال من ا

طالب  أي  غارق في العرق لكنه ال يبدو انه منزعج من هذا، ال يوجد

في  هو حقاً استثنائي   ،هكذا فعل شيءمدرسة ثانوية قادر على لعادي في ا

كان كوينجي يشارك في هذا االختبار، يبدو   إذاصراحةً أتساءل ب، كل شيء

 أن هيراتا قد قرأ افكاري.

الطالب المشاركة  على جميع"كوينجي يشارك في االختبار ففي النهاية 

 الطالب لم يشارك." قال هيراتا.  إذاويتم خصم نقاط 

  VIPتم اخباري أن اثنان من زمالئنا قد تم اختيارهم  ،"ألخبرك الحقيقة

 في مجموعاتهم." هو همس.

 "ماذا؟ من؟" سألت.

 ألنهم يثقون بي." بهذا فقط ي هم قد أخبرون ال أستطيع القول،"هذا....  

 أيضاً، إذاً لدي الحق ألعلم  ، "إذا انت ال تثق بنا هيراتا؟ إذا كنت تعلم

علينا   فقد يعطينا هذا تلميحاً ما، يجب VIPباإلضافة اذا علمنا من هو 

 ً  طبيعي." قال يوكيميرا.  شيء  هذاالبعض،  أن نشارك مع بعضنا  جميعا

 ، انه فقط أن...." هيراتا بدأ. كمور معالتشا"أجل أنت محق لهذا أردت أن 

تقوم بإخبارنا عن طرق الهاتف؟ نحن "مهالً هيراتا أليس من األفضل أن  

 ال نعلم من قد يتنصت علينا." أنا قلت. 

 انتظروا للحظة." ،"اجل أنت محق

 على هاتف هيراتا، هو أرانا شاشة هاتفه. ظهر اسمان

 كن-عة الحصان ميناميمجمو ------سان- مجموعة التنين كوشيدا    
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 فوراً بعد أن رأيت األسماء قام هيراتا بحذفهم. 

 "أنا أرى" تمتم يوكيميرا كان حذر أال يقول شيء. 

هذا  في مجموعة كالتنين تحظى بهذه المنصب أن  ، VIPكوشيدا هي  إذاً 

 بمجردأمر مرعب  بنفس الوقت هذايعني أن لديهم أفضلية كبيرة، لكن 

 لماأخر من فصل  VIPرحمتهم، إذا كان  تحتن هويتها هي ستكوا يعلمو

 حتى في أسوأ السيناريوهات.  كنا قد تحملنا وطأة الضرر

 "ال حاجة للقلق كل شيء على ما يرام." قال هيراتا. 

الحظ انني قلق، الطالب الفصل )دي( الثالث في مجموعة التنين هم   لقد

 . VIPن هوية كفاية للكشف ع مهملينلن يكونوا  يمكننا تقديمهأفضل ما 

بشكل متساوي بين   VIPأنه تم اختيار  ، من المحتمل"بالحديث عن هذا

انه  هذا يعني   مالفصول األربعة لذا في الفصل )دي( هناك اثنان نعلم بشأنه

 يجب أن يكون هناك واحد أخر يخفي نفسه/ها." قال يوكيميرا. 

 في فصل[  3]

ربما استشاروا  مهلكن ، معي أحد بشأن هذا يتحدث"أجل هذا منطقي، لم  

ك خطر كبير بأن يتم اكتشافك اذا تحدث بشأن  هنا بعد كل شيء ،أحد اخر

 قال هيراتا.  هذا."

بينما كنا نتكلم بين أنفسنا بدأ كوينجي بالطنين، يوكيميرا الذي كان صبوراً  

 حتى هذه اللحظة نهض من على الكرسي غاضب.

األمور على  "كوينجي توقف عن سلوكك هذا! أنا لن أخبرك أن تأخذ

كل شيء    تفسد ال نريدك أن ، لكن عليك المشاركة على األقل ،جدال محمل

 مثلما فعلت في الجزيرة." هو صرخ.

كنت في حالة سيئة ال أستطيع اجبار نفسي  ، "ال يمكنني المساعدة بشأن هذا

 فعل المستحيل." أجاب كوينجي. على

 مرض كي تهرب." بال تظاهرتأنت "

 ." كوينجي قال.ى إزعاج، أليس كذلك؟ يء سوليس ش "هذا االختبار 
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بعدها نهض برشاقة وأمسك المنشفة من على  الضغطاستمر بتمارين 

 السرير وبدأ بمسح رقبته. 

 االختبار أبداً." قال يوكيميرا. في "ازعاج؟ انت حتى ال تفكر 

أليس مثير لالهتمام  غيري اختبار "ال يوجد أي سبب في االستمرار ف

 الكاذب أمر بسيط."  ىالعثور عل؟ كذلك

كوينجي وبيده الهاتف بدأ ينقر بشيء بعدها فوراً أربعتنا مع كوينجي تلقينا 

 اشعار من المدرسة عبر هواتفنا. 

 "ماذا فعلت للتو كوينجي؟!" صرخ يوكيميرا.

 تلقيناها. هيراتا وانا قرأنا الرسالة التي 

القرد ليسوا   "االختبار قد انتهى لمجموعة القرد، الطالب في مجموعة    

من فضلكم ال تزعجوا الطالب بحاجة للمشاركة في االختبار بعد االن، 

 االخرون."

 ؟ مهالً هذه مجموعتك كوينجي!" صرخ يوكيميرا.القرد"مجموعة 

 "بالطبع واالن أنا اخيراً حر مرة أخرى، وداعاً."

في حالة  كنافرمى هاتفه جانباً قبل أن يدخل الى الحمام، اما نحن هو 

 . شةده

"ال بد أنك تمزح معي! نحن نحاول بيأس أن نجد طريقة لحل هذا وهذا  

 الشخص هو فقط ....."

"نحن ال زلنا ال نعلم أي شيء بعد، ربما هو لديه أفكاره الخاصة." أجاب 

 هيراتا. 

الفتى سيفسد أي شيء طالما هو قادر على "انت متسامح جداً! هذا 

 يرا.متاع نفسه، هذا محبط!" صرخ يوكيمالستا

ه  حسناً كوينجي لم يأخذ االختبار على محمل الجد هذا كان صحيح، لكن

  ليس أكثر من االختبار أن بجرأة وقد ذكرشديد المالحظة واالدراك، 

ربما قد علم  الكاذب، إذا كان هذا صحيح هو  للعثور على"أحجية بسيطة" 

 طبيعة االختبار. 



103 
 

لبقية الطالب، تصرفات كوينجي المفاجئة معروفة سرعان ما أصبحت 

ين لمعرفة ما ب يائسالطال ، كانبالرنين بشكل مستمرهاتف هيراتا بدأ  

أحد انه  يتخيلكاتسراغي وريون واشينوس بهذا، لم سيتفاجأ حدث، 

 سيظهر خائن بهذه السرعة، 

 ة حقاً، سأتصل بك. كبرتأنا أسفه، األمور مهوريكيتا قامت بمراسلتي: 

 ت تشتعل." قال يوكيميرا. "تباً الفضل لكوينجي األمور بدأ

 "سأخرج قليالً." أنا قلت.

الليلة، غادرت الغرفة، على  نوم بدا يوكيميرا منزعج للغاية لن يستطيع ال 

، ألكون فكير في ذلكلم أستطع التلكوينجي  ن انتهاء االختبارالرغم م

في هذا االختبار ال يهم كم خططت سيكون   الكثيرفعل  أستطيعصريحا ال 

جميع طالب الفصل )دي( في كل مجموعات  قيادة يةغاللمن الصعب 

 هذا شيء مستحيل. يمكنك القول أن  المتبقية نحو الفوز، ال 

غير هذا مستحيل، ليس لدينا طريقة  ،تعاون جميع قد يمكننا فعل شيء إذا

هاتفك وال يوجد    باستخدامللتواصل وال يمكنك التدخل في مجموعة أخرى 

كان لدي   إذاك خطر كبير، خرى وهناطريقة أ للعثورعلىوقت كافي 

اذا كان فقط بعض المعلومات التي قد تقلب كل شيء هذا سيكون جيد، 

 يمكنني استخدام هيراتا وكوشيدا... 

  ،تحيل." تمتمت، بقي ثالثة أيام حتى لو استطعت كسب تعاونهم"هذا مس 

يجري في   ذاالزال ليس لدي عيون واذان كافية، انا بحاجة لمعرفة ما

استخدام هوريكيتا وساكورا  ال بأمكانيالطبع مازة كل مجموعة، بمناقش

 لكن..... 

 من العيون واالذان.   للحصول على المزيد حسناً االن انا بحاجة

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

3.6 

، كنت  امتدت السماء المرصعة بالنجوم أمامي بقدر ما يمكن أن ترى العين

 ينة.على سطح السفاتجول 

 "واو هذا مذهل."
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في  تهبكثير من أي شيء قد رأيته في األفالم او تخيل المنظر كان أجمل 

في المدن الكبيرة، كان هناك   تهال يمكنك رؤي ، هذا نوع من المناظر الكتب

، جنباً الى جنبن بأيديهم وينظرون الى السماء يمسكمقليل من األزواج 

جوههم لكنني  ب قلة الضوء لم أستطع رؤية وشعرت بقليل من الوحدة، بسب

 لست مهتماً في حياة االخرون الرومانسية.  ،ال أهتم

  نجوم ينظر الى طالب واحدء األزواج كان يوجد بين هؤال من لكنو

 فتاة بالنظر الى ظلها. ،السماء وحيداً 

هذا  الذهاب والقول شيئاً مثل "لماذا ال نشاهد النجوم معاً؟" ال أستطع 

 جاءإذا الى جانب ذلك ، حد من هؤالء الفنانين الهزيليني أبدو كواسيجعلن

، لكن جزء مني كان مهتم  االمر سيءوانضم إليها خالل هذا سيكون خليلها 

 بمعرفة هويتها، حاولت االقتراب قليالً. 

 ت نحوي. الفتاة التفت

 "هاه؟ اوه ايانوكوجي...كن؟"

 "هذا الصوت...كوشيدا؟"

 معالم الدهشة.  ههاوج  وعلى كوشيدا اقتربت 

؟" سألت، ربما هي كانت تنتظر خليلها، فقط تخيل هذا  ة"هل انت.... وحيد

                   .في صدري  الضيق وااللمبأشعر  نيجعل

 "أجل لم أنا فقط لم أستطع النوم." 

 "أنا أرى." اجبت.

حسناً االن أنا أعلم انها ليست في موعد تحت النجوم، في هذه الحالة 

اقتربت أكثر، كوشيدا كانت ترتدي قميص   تمانع لذاانها لم   اعتقدت

صوفي، يبدو انها خرجت من الحمام قبل قليل الن رائحتها كانت جميلة، لم  

 كن الرائحة مثل الشامبو الموجود في الغرف هذا غامض. ت

 "أال تشعرين بالبرد؟" سألت. 

 كن؟ هل انت وحيد؟"-"انا بخير، ماذا عنك أيانوكوجي

 هذا كوشيدا ضحكت بسعادة.  ندما فعلتي موافق عهززت رأس
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هذا  ، وحيدةمن ؟ أنا اعترف أنا اشعر قليالً بالخجل نحن كالنا وحيد"إذا 

 بشعور أفضل."يجعلني أشعر 

 "...." 

لم أستطع اإلجابة على هذا، أيضاً كوني وحيداً مع كوشيدا في مكان مليء 

هي  بأنها كم يدا تفكر لكن على األرجح كانت كوشباألزواج يجعلني متوتر، 

 تكره هذا. 

 "حسناً أنا سأعود." قلت.

 "انت مغادر بالفعل؟"

 "بدأت اشعر بالتعب." هذه كذبة، ال أرغب بالنوم ابداً. 

 كن."-"أنا أرى، حسناً أراك غداً، تصبح على خير ايانوكوجي

 "تصبح على خير كوشيدا." 

 انسحابي المثير للشفقة. في ألتفت وبدأت

 "انتظر!"

حتى في هذا البرد شعرت   ت ذراعي كوشيدا صدري،اطأح بشكل مفاجئ 

 بدفء جسدها من خالل قميصها.

               األمر؟" قلت. -كو... كوشيدا؟ ما-ك-"ك

بالطبع كنت متفاجئ كلياً، من الطبيعي أن أشعر بالهلع، لم أستطع فهم ما  

 يحصل.

"..." 

 تجيبني فوراً، هي اجابت بعد مدة بصوت منخفض.كوشيدا لم 

، كلماتها فقط شعرت بالوحدة قليالً أظن هذا." همست انأ.... أ"أنا اسفه، 

قليالً  ، شعرت                ضربتني بشدة مثل مصارع لكمني على وجهي

بالدوار، كوشيدا وضعت وجهها على صدري لعدة ثواني وبدون قول كلمة  

 وكأنها تتحرر من تعويذة.هي ابتعدت مرتبكة 
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كن، تصبح على خير!" -ايانوكوجي "انا اسفه، انا..... قمت بمعانقتك فجأة

 مت. هي تلعث

قد تكون محمرة قليالً،  هالم أستطع رؤية وجه كوشيدا جيداً في الظالم لكن

شيدا بسرعة قبل أن أقول شيء، وقفت هناك يدي على صدري  وكهربت 

نا لم أستطع النوم بالفعل وبعد هذا لم أستطع  أأشعر بالدفء التي تركته، 

 عود. أل باألرجاء قبل أن جوقررت أن أت العودة الى غرفتي لذا 

 "االن بعد أن هدأت أنا أشعر بالعطش."

يجب أن يكون هناك آالت بيع في المستوى األول لذا قررت الذهاب لهناك 

-لكن عندما اقتربت وجدت مجموعة غريبة من ثالثة أشخاص، شاباشيرا

صل سينسي من الف-سينسي وماشيما-هوشينومياسينسي ومعلمة فصل )بي( 

 . )أي(

ون على االريكة، هذه المنطقة لم تكن محظورة على خ المعلمون يستركان 

كانت لم تكن   والتيوحانات  ايزاكاياالطالب ولكن بما انه يوجد أشياء مثل 

لتغيير   اتخذت هذا الطريق فقطال أحد يأتي لهنا، انا فقط ف مفتوحة لنا

 واقتربت.  األجواء، لكن يبدو انني تعثرت بفرصة لذا خبأت نفسي

 ابحث في غوغل[  -----]ايزاكايا نوع من الحانات اليابانية

 "أنتم تعلمون مضى وقت طويل منذ أن اجتمعنا هكذا." 

ً  اخترنا، بعد القفز من شيء ألخر ،، القدرعليه "هذا ما هو  حياة  جميعا

 المعلم."

 سبب للحديث بشأن هذا."  "كفى، ال يوجد

خليلة  لديك لك؟ ذلك اليوم أليس كذانت كنت في موعد  ،هذا يذكرني ،"اه

النوع الهادئ  اعتقدتك من كن يا لك من لعوب، وانا -جديدة هاه؟ ماشيما

 والغير اجتماعي."

 ماذا حدث للرجل الذي كنت معه؟" تشي،"

 ]تشي يقصد هوشينوميا[
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أسبوعين، انا نوع من الفتيات التي تنفصل "اه ها ها! نحن انفصلنا قبل 

سينسي  -هوشينومياأراك الحقاً!" —صبح جدية، انه مثلعندما تبدأ األمور ت

 قالت.

 من رجل." ما نسمعه"عادة هذا 

، أكره أن كن انت أفضل أصدقائي-أبداً ماشيما بك "اه لكنني لن أفعل هذا 

 أفسد صداقتنا." 

 "استرخي لست قلق بشأن هذا."

 ."ةدم"يا للص

ة واحدة، سينسي سكبت الويسكي في كأس فارغ وشربته بجرع-هوشينوميا

 .*ها كالكوكتيلبت مشروبسينسي شر-ال بد انها تحب الشرب، اما شاباشيرا

 ]ال أعلم ماذا يعني هنا[

 "ماذا تخططين تشي؟"

 "هاه؟ عن ماذا تتحدث؟ ماذا فعلت؟"

 مجموعة التنين أليس كذلك؟"وضع جميع ممثلي الفصل في  من المعتاد "

أن بالنسبة  حيد صحيبالتأك"انا ال أعبث باألرجاء أو أي شيء، هذا 

سان هي رقم واحد، لكن مكانة الشخص في  -للعالمات والسلوك اشينوس

المجتمع ال يمكن قياسه باألرقام وحدها، أنا قررت انها تحتاج الى تحدي  

يناسب  ال أ باألرجاءيقفزون  وأيضاً االرانب لطيفة للغاية أليس كذلك؟ هم

 سينسي سألت.-سان؟" هوشينوميا- هذا اشينوس

 نك محقة."ل إ"أم

 الى ما تهدفين؟" هوشينوميالكن "اعتقد ان ما تقولينه منطقي، 

 "نحن ال نريد لحكمك أن يتأثر بضغائنك الشخصية."

سنوات؟ انا ظننت ان هذا كان ماء تحت   10"اوه هل تتكلم عما حدث قبل 

 الجسر." ]تقصد أصبح من الماضي[
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ق قاف نفسك من اغالال تستطيعين إي أنك"أتساءل بشأن هذا، أنا أعني 

بسبب هذا وضعت  تكون متقدمة،  راضية اال أنن تكوني انت ل *،فمك

 اشينوس في مجموعة االرنب أليس كذلك؟"

يقصد تتحدث بموضوع يسبب   running your mouth]بالتحديد قال *

 استفزاز االخرين[المشاكل او 

ن أزلتها م لك"انا بصدق فكرت ان اشينوس تحتاج الى تعلم درس، لذ

لم أستطع المساعدة  تشان ]تقصد شاباشيرا[-سي بالمناسبةالتنين،  مجموعة 

  مجرد كن، على أي حال هذه-تركيزين على ايانوكوجي أنكالحظت  ولكن

صدفة فقط صدفة صدفة، ]كررتها عن عمد[ عندما انتهى اختبار الجزيرة 

 ت؟"كان كان القائد انت لم تكوني متفاجئة أبداً بهذا هل كن-وايانوكوجي

-هوشينومياسينسي وكأنه مقتنع بشيء، ثم خاطب -." هز ماشيما"انا أرى 

قفي سينسي بصرامة "ال يوجد هناك قاعدة تمنع هذا لكن ألكون واضحاً تو

 عن التجسس على فصول زمالئك."

"اه، يبدو وكأنك ال تثق بي ابداً، حسناً لست الوحيدة المالمة على هذا،  

جزء من هذه المشكلة أيضاً، إذا   )سي([]معلم الفصل  سينسي-ساكاغامي

في   طالب اخر عوضاً عن ريون سيوضعقمنا بتقييم الفصل )سي( جيداً 

 ." مجموعة التنين

يح، هذه ليست سنة عادية يبدو أن الطالب مميزون هذه  "هذا بالتأكيد صح 

 السنة."

بقيت أكثر قد يتم    إذا العودة،حان الوقت  ،مع هذه المعلومات الجديدة

معرفة أن اشينوس قد أرسلت للتجسس علي كان كافي، يبدو   مجرد كشفي،

 انني تحت المراقبة. 

. 

. 

 ]نهاية الفصل الثالث[ 
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 صحيح؟""انت تمزح معي 

 . تلومنيأول شيء خرج من فم هوريكيتا بدا وكأنها 

 "لألسف هذه الحقيقة، كوينجي قد أنهى االختبار لمجموعته." قلت.

ك كزميل له بالغرفة؟" توقفه؟ أليس هذه مسؤوليت"هل انت أحمق؟ لماذا لم 

 هي سألت. 

  ال فائدة من البكاء"هذا مستحيل، أيضاً ال يوجد شيء يمكنني فعله االن، 

 [ ىال حاجة بالندم على ما مضحليب المسكوب." ]يقصد  على ال

، وبطبيعة الحال تصرف كوينجي المتهور قد انتشر في أرجاء السفينة

أرادت نا تحدثنا البارحة على الرغم من ان الفصول في ضجة، كانت 

غير مقتنعة بكالمي ألنها ال تزال تهز  تبد ،هوريكيتا أن نتقابل اليوم

 رأسها.

 "عندما أراه الحقاً، سأقوم بتوبيخه بنفسي، سأجعله يتوسل الرحمة."

هو فقط   لك، صحيح؟ لن يستمع ،أن هذا بال فائدة بالفعل رفي"انت تع

في الوقت الحال كون هذا ألم في الرأس، سي، سيزعجك وسيضع وقتك

 أن نركز على مجموعاتنا." يجب

ي زميله بالغرفة لذا قررت أن أغير نكوينجي ألن   علىستمرت بلومي ا

 الموضوع. 

دي  ل"هذا صحيح أن مجموعتي مليئة بمنافسين مثيرين للمشاكل لكن ليس 

 نية في التراجع." قالت هوريكيتا. 

علي أن أترك االمر لها  اعتقد أنحديدية، حسناً هي بالتأكيد لديها إرادة 

بالتحديد مع اشينوس واألخرون الذين تم أرسالهم من   لدي مشاكلي الخاصة

 سينسي للتجسس علي.-قبل هوشينوميا

 "كنت أفكر، أنت فتاة، الى حد ما، أريد أن أسألك شيء ما." أنا قلت.

 ." اةفت أنا  ؟ حد ما  ىال"أنا حقاً ال أحب طريقة قولك لهذا، 

 هوريكيتا فهمي، بدت مستاءة وألتفت بعيداً عني. أساءت 
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"اه اوه، هذا ليس ما قصدته، قصد أن هناك شيء أردت سؤالك بشأنه 

  كفتاة." بما أنها ستصبح أكثر غضباً مهما قد أقوله لذا دخلت الى الموضوع

 "أريد معلومات عن كارويزاوا." مباشرةً 

من قبل، إذا كارويزاوا  لم أتكلم معها أردت التواصل مع كارويزاوا لكنني

 انني سأكون األخير. حتملقامت بتصنيف الفتيان في فصلنا من الم

 عن كارويزاوا."  معي"أنت تريد الحديث 

هززت رأسي، "أريد أن أعرف المزيد عن أعضاء  "أجل تماماً"

مجموعتي لكن هذا ليس سهل، يمكنني معرفة ما أريد عن يوكيميرا 

لنسبة لكارويزاوا، بعد نهاية اختبار لكن هذا صعب باوالبروفيسور 

 الجزيرة قامت كارويزاوا بدعوتك للغذاء صحيح؟"

"قمت برفضها، انت تعلم هذا، ليس لدي اهتمام بكارويزاوا إذا كنت تريد  

كن؟ إذا قام بمساعدتك ستكون قادر على -معلومات عنها لما ال تسأل هيراتا

 التكلم معها بسهولة." 

االختبار انا قد رفضت فرصة تناول الطعام مع  قبل ، لألسف هذا صحيح

 كارويزاوا، هيراتا قد يتذكر هذا لذا أردت تجنب سؤاله. 

 ؟ أهذا ما أنت قلق بشأنه؟" هوريكيتا سألت.VIP"هل تظن انها قد تكون 

، ال يمكنني فهم تصرفات كارويزاوا لهذا انا  ذلك"هناك هذا لكنه أكثر من 

 قلق."

اعتقد ان هذا  لك به؟ أيضاً تصرفاتها غير منطقية،  هذا ال شأن "حسناً أليس

 إضاعة للوقت." هي قالت.

"هوريكيتا، ال أظن انه من الجيد شطب الناس هكذا." ]يقصد التخلي عن 

 الناس، هوريكيتا تظن أن كارويزاوا بال فائدة[

 "شطب الناس؟ عن ماذا تتحدث؟" 

نت ال تريها أكثر من  ا  لكعنيد، لذ"انت وكارويزاوا ال تتفقان ألنه كالكما 

 إزعاج، انت تفهمين أنه قد يكون لديها نقاط قوة أيضاً؟"مجرد 

 "نقاط قوة؟ ال يمكنني تخيل أي شيء، أليست هي فقط بال فائدة؟"
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من ناحية القدرة على التعاون، هوريكيتا بنفس أو حتى أسوء من  

 كارويزاوا.

ماداً على مظهره، ن عليه اعتانت تحكمي ،"عندما تقابلين شخص ألول مرة

انت  ، في األساسكمثال الشخص رائع أو لطيف يمكنك تحديد ما اذا كان

  نانت تتعرفي بعد ذلكاألول هذا بسيط، تقرأين الناس، سمي هذا انطباعك 

على نفسهم الداخلية عبر المحادثات ومشاهدتهم وهم يتصرفون انت 

 " خنشيط.. المرن،  ما اذا كانسترين 

 زراعيها مع بعض تتصرف وكأن كلماتي معروفةا وضعت هوريكيت

 انتظرتني لكي انتهي من كالمي.و

واضحةً على أفكارهم الداخلية  لن تكون "لكن هذا فقط نفسهم السطحية،

، كمثال خذي كوشيدا أو ايبوكي او حتى أنا هناك اختالف بين نفسهم  الفور

 الخارجية والداخلية."

 ايانوكوجي[ م بهاتعل التي ةالطريقليل على ، لكن هذا يعد دفيلسوف]أصبح 

 "إذا كارويزاوا لديها بعض األسرار الداخلية؟" 

  واجه "تقريباً الجميع لديهم، قد ال يدركون هذا بأنفسهم، انت أيضاً." عندما ت

 ضعفها.عن أخاها الكبير هي تكشف 

 بقضاءفة المزيد عنها "ال زالت غير مقتنعة، لكن اعتقد انه يمكنك معر

 الوقت معها." هي قالت.

 بالطبع قول هذا أسهل من فعله.

 "إذا ما هي نقاط كارويزاوا الجيدة؟" هوريكيتا سألت. 

لكن حتى اآلن أقول قدرتها على تولي  حقاً،  وصفهاما زلت ال أستطيع "

، يمكنها أخذ زمام المبادرة، في الحقيقة موقعها في الفصل )دي(  السيطرة

 قوي."

منها غير ظاهرة وبسبب هذا   جزءه الة االرنب هذفي المجموع  ومع ذلك

 ة بسرعة. يحقيقعن طبيعة كارويزاوا التماماً علي كشف 

 ً هذا صحيح ولديها هذه القدرة، ماذا تنوي أن تفعل؟   إن نقل ، دعنا "حسنا

 جعلها حليفتك أيضاً؟" هوريكيتا سألت.في هل تفكر 
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 " "هممم، علي أن أفكر بهذا.

انتما االثنان هل تحظيان  ريون اقترب منا، "أهالً بينما كنت أفكر بإجابة 

 لطيف؟ دعاني انضم لكم." بموعد 

 لم يكن مع ايبوكي، اقترب منا وعلى وجهه ابتسامة فظيعة. 

لديك الكثير من وقت الفراغ ليس وكأني أهتم لكن ال يوجد شيء   أنك"يبدو 

 لك هنا." قالت هوريكيتا. 

؟" VIP  على نستعثريقررت كيف "هذا االمر لي ألقرره، حسناً اذاً هل 

 هو سأل، جلس ريون بدون أن يزعج نفسه بطلب األذن. 

ً "أي  خططي ليس لدي نية بإخبارك." قالت هوريكيتا.  تكان ا

لم تحققي أي تقدم في   أنكردت أن أخبرك برأيي لكن يبدو "هذا سيء، أ

 بحثك."

 ؟"VIPتعرف هوية  إنك"هذا شيء مثير لالهتمام لقوله، هل تقول 

[VIP ])مجموعة التنين هو كوشيدا )تذكرة 

ريون ابتسم قليالً على هوريكيتا وكأنه توقع أن تبدي عدم تصديقها، "أنا 

 ان قلت هذا؟" يهل ستصدقينن  VIPبالفعل بدأت اكتشف هوية 

كن، لديك فقط  -سان وكاتسراغي-مثل اشينوس دعم "ال أبداً، ليس لديك أي 

 ات قيمة."أعداء ال يمكنني تخيل أن لديك معلوم

لكن تكوين و ،ير في تكوين الصداقاتانا لست خب"حسناً انت محقة 

على جمع المعلومات." تكلم مثل معلم  بقدرتياألصدقاء ليس له عالقة 

انا بدأت بمعرفة  سوء حظك،لم يجب بشكل صحيح، "ل ألنهيوبخ طالبه 

  بغض النظر عن كيف ستسير ،كيفية التعامل مع طريقة عمل هذا االختبار

 الفصل )سي( سيحقق فوزاً ساحقاً." ،األمور

 "ال ال يمكن أنك..." 

ال، اعتقد ان ما يقوله صحيح، المدرسة دائماً تصنع االختبارات بقوانين  

أو قواعد في جوهرها، هذا ينطبق على اختبارات النصفية أساسية 

الكامن خلف هذه  والنهائية وحتى اختبار الجزيرة، اذا فهمت المنطق 
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، يجب  عن هذاهذا االختبار ال يختلف القواعد سيكون من الممكن الفوز، 

 شيء.أن يكون قد الحظ 

،  VIPهو من أي فصل هو   ته "هذا أمر بسيط للغاية، كل ما عليك معرف

 بعدها خطوتك التالية هي تحليل المجموعة." قال ريون. 

اذا   ؟ دقل سيجيبون بص لكن ه ،في ذلك"أنا أرى، أي أحد يمكنه أن يفكر 

كل ما ف تك،ضمن لك عدم الكشف عن هويي قانونالمدرسة تملك  نتاك

 ألف نقطة، صحيح؟" هوريكيتا ردت. 500فعله هو الكذب وكسب  كعلي

  وضعانه بدا ريون هادئ امام شكوك هوريكيتا، "أنت عليك فقط التأكد من 

 ." هو قال. فيه حيث ال يمكنه أحد الكذب

 أحد الكذب؟"يمكنه "حيث ال  

كذب علي كل ما علي فعله هو  بالاحد  قام إذا لكهواتف الجميع لذ سأخذ"

 تفقد رسائل الجميع واحد تلو االخر." قال ريون. 

"هل أنت مجنون؟ المدرسة ال تسمح بهذا إذا تم كشفك سيتم فصلك." 

 هوريكيتا ردت. 

، هل  ليست مشكلة"هذه لسيت مشكلة ابداً، بالحقيقة أنا هنا بسبب انها 

 تفهمين ما اعنيه؟"

 ً ، كانت طريقة تعتمد على العنف ال يستطيع إال هو فعلها، ألنه طاغيةً تماما

إذا قام بالنظر الى هاتف طالب اخر بعنف عندها سيعاقب ريون لكن حتى 

لو ريون أستخدم العنف في الفصل )سي( هو يصدق أن ال أحد سيقدم  

يعني انهم يمنحونه الموافقة مدرسة هذا شكوى عنه وإذا لم يشتكي أحد لل

 عملياً.

،  عدأنه كان يعمل ضمن القوا---هدوء ريون يثبت أن ما يقوله صحيح

هي أن يكشف عن جميع اسرار الفصل )سي( بالقوة، على أي    هاستراتيجيت

]كل فصل له  VIPحال اذا كان ما يقوله صحيح ريون قد كشف ثالث 

طوة كبيرة نحو انهاء  له[، هذه خ وريون كشف عنهم في فص VIPثالثة 

 االختبار. اهذ
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كان مشابًها لالختبار حيث يمكنك قلب الصفحة والعثور على اإلجابة 

ولكن   اإلجابة،فلن يعرف أحد  الصفحة،المكتوبة على ظهره. إذا لم تقلب 

ربما كان  أخرى،فيمكنك تجسس اإلجابة. بعبارة  فقط،إذا قلبتها قليالً 

 . في كل فصل VIPيعرف هوية  ريون

 "يبدو وكأنك فهمتي أخيراً."

"أجل ولكن انت لم تعرف اإلجابة بعد لو فعلت هذا كنت سترسل رسالة 

 الى المدرسة على الفور." أجابت هوريكيتا. 

 "ربما أنا فقط ألعب باألرجاء؟"

"انت ال تعلم متى يقوم شخص أخر بمعرفة هذا، ال ينبغي لك أن تكون  

 مسترخياً."

كان يعلم اإلجابة   إذاهوريكيتا محقة على الغالب،  هي ال تملك أي دليل لكن

 بالفعل ال يوجد هناك أي فائدة من تأخير النتيجة ينبغي عليه انهائه.

 "االن اذاً اعتقد انني على وشك الوصول الى كش ملك؟" هو قال.

انتهى لمجموعة كن بما أنك هنا أريد أن أسألك شيء، االختبار قد -"ريون

 تعتقد بشأن هذا؟" هي سألت. القرد البارحة، ماذا

 "ال اعتقد أي شيء، ال أهتم بشأن هذا، أراك الحقاً سوزوني." 

 كان سيظهر مرة أخرى. إذا غادر ريون كلمات فراقه جعلتني أتساءل 

 كان كل ما قاله صحيح." هي قالت. إذا "ال أعلم 

صامتين نظرنا أسفل الكرسي الذي جلس عليه ريون، تحت   ظللنابينما 

كان هناك هاتف واحد لتسجيل الصوت، رسالة واحدة قد أرسلت   الكرسي

على وضع   تم ضبط الهاتفلهذا الهاتف، لم يصدر أي صوت ألنه 

لم أستطع رؤية أي شيء على الشاشة بسبب زاوية نظري لكنني   الصامت

 بارحة!"عن ال ه/استطعت قراءة هذا "اسف

بب كارثة أن أس أرغبربما هناك نوع من الدراما في فصلهم؟ لم 

باستمراري بالنظر لذا جلست، هوريكيتا بسرعة فهمت وأخرجت هاتفها 

 وأرسلت لي رسالة قصيرة:
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 نحن ال يجب علينا قول شيء بتهور. ،إذا كان هذا الهاتف له      

لصحيحة؟ ]ال أعلم  حسناً هي ليست مخطئة لكن من يعلم ماهي اإلجابة ا

 لشك أن نلتزم الصمت فجأة.ماذا يقصد هنا[ هذا صعب لكن سيكون مثير ل

  في جميع VIP يةهول كشفهعن  أن ما قاله ريون صحيح؟  تعتقدين"هل 

 ." أنا قلت. ولفص

 هوريكيتا نظرت إلي متفاجئة لكنها قد فهمت االمر بسرعة. 

متأكدة لكن.... هناك  %100"أتساءل عن هذا، ال يمكنني القول إني 

 الختبار لمدة أطول."احتمال، ال أظن انه يمكننا أن نستمر بهذا ا 

 "يبدو أن األمور قد تعقدت بالنسبة لك." قلت.

المجموعة بأسرع وقت   VIP"لدي كثير من العمل لك، أريدك أن تجد 

 ممكن." قالت هوريكيتا.

 "من السهل قول هذا، ليس وكأني أستطيع إيجادهم."

 توقع الكثير منك، أريد فقط معلومات عن مجموعة االرنب." "ال أ

ربما يتم   ، بهذه الطريقةوعدم كفاءتيأظهرت فقط قدرة هوريكيتا  المحادثة

عني، على أي حال ريون يستخدم هاتفه ليعرف   بعيداً الشكوك  توجيه

 يبحث عن أي شيء يستطيع الحصول عليه.  كانالمزيد، 

 كنت ال تتوقعين الكثير، سأفعل ما أستطيع فعله." أجبت.  إذا"

هبت نحو المصعد وغادرت، هل  بدون قول أي شيء نهضت هوريكيتا وذ 

للفوز بخطة ما  فكريجب علي العودة الى غرفتي؟ او هل يجب أن أ

 . باالختبار؟ تركت هاتف ريون وغادرت

من التفاصيل بالنهاية قررت أن اعود الى غرفتي، يمكنني معرفة المزيد 

أيضاً هيراتا سيختار طريقة إلنهاء  وعن مجموعة هوريكيتا من هيراتا، 

 مختلفة عن هوريكيتا. االختبار 

هيراتا لم يكن في الغرفة عندما وصلت كان هناك يوكيميرا فقط، كان 

 ئب. تكمسرير الجالس على 

 "ما األمر؟" سألت.



118 
 

ظني لكنه لم يجب هو  هو زميلي بالغرفة وال يمكنني تجاهله، يوكيميرا الح 

 تنهد وتمتم بشيء. 

شريك مع كارويزاوا  "تباً، لماذا نحن علقنا في هذه المجموعة؟ لماذا انا

 ال يمكننا الفوز." هو قال.  سوتومورا؟ و

 "ماذا بك فجأة؟" سألته.

  إلنشاء  *قواعد ارشادية*انهم استخدموا "ألم تسمع؟ هناك شائعة تقول 

طالب النخبة قد تم وضعهم في  جميعالمجموعات، عندما سمعت أن 

 ." هو أجاب.، علمت أن هذا صحيحمجموعة التنين

[*Guidelines.]ترجمة؟؟ .... 

إذا هذا هو سبب حالته هذه، هذا صحيح أن مجموعة التنين تحوي األفضل  

ه من األفضل، باعتبار المحادثة التي تنصت عليها بين المعلمون وما قال

ريون ليس هناك شك بهذا، اعتماداً على المهارات األكاديمية )العقلية( 

واجده في في تراضي  لم يكنيوكيميرا ليس أقل من هيراتا أو هوريكيتا،  

 . التي كانت عالقة في مكان ما في المنتصفمجموعة االرنب 

يوكيميرا لم يشر الى اسم معين لكنه نظر إلي كان واضحاً انه يقصد  

هوريكيتا، لألسف ال يمكنني مساعدته، بينما استمريت باالستماع له ذهبت  

 الى سريري واستلقيت فكرت بأن أخذ غفوة حتى عودت هيراتا. 

يوكيميرا ينظر إلي  كان ،موجهة عليمزعجة  اتشعرت بنظرألسف ل

 بارتياب.

 أليس كذلك؟" هو سأل.  VIP"ايانوكوجي أنت لست 

 ؟"ما الفائدة من التحقق مخطئ، نكإحتى لو أنكرت األمر وقلت "

تعاونا نحن لن   إذا"التعاون ضروري في هذا االختبار، علينا االلتزام بهذا، 

 نخسر."

 ." VIPسف انا لست "أنا أرى، لأل

؟" يبدو ان لنفسك"هل هذه الحقيقة؟ انت ال تهدف الى كسب النقاط 

 يوكيميرا يشك بالجميع هذا ليس مفاجئ.
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 يمكنني قول المثل لك يوكيميرا؟"، هل VIP"انا لست 

 وال سوتومورا أيضاً." VIP"أجل بالطبع يمكنك انا لست 

لكن ان كنت اصدقها هذا   VIP"تفقدت كارويزاوا أيضاً وقالت انها ليست  

 امر اخر."

ازدراء نحو كارويزاوا لذا من الطبيعي اال يصدق  بيوكيميرا بالعادة يظهر 

تفقد هاتفها لكن بالنظر الى عالقتهم   إذاما تقوله، هو سيعرف الحقيقة 

األسوار  المتوترة هذا سيكون صعب، يمكنك القول ان عالقتهم تجسيد ل"

 م يبقون مسافة بينهم. " ه الجيدة تصنع جيرانا جيدين

وضعت رأسي على الوسادة سأل المزيد، بدا يوكيميرا راضياً لالن ألنه لم ي 

وأغلقت عيني، ال يمكنني االسترخاء مع وجود أحد بالغرفة لكن هذا ليس  

يمكن أن أكون مزعج للغاية، عندما أجبر على محاولة صنع األصدقاء 

 يميرا قد بدأ يرحب بي. ويبدو أن يوك قادرة على التكيف مثل الحرباء

 متكررة.را اليتخللته تنهدات يوكيم  خفيف،سقطت في نوم 

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

4.1 

بعد الظهر ذهبت الى غرفة االرنب على الرغم من أن اليوم مشرق 

 .ومشمس يمكن ان يتغير الجو اعتماداً على الرفقة

ين،  بدء موعد المناقشة ويبدو انني أول الواصلوصلت عشر دقائق قبل 

الشخص التالي كان كارويزاوا عندما رأتني تغيرت مالمح وجهها الى 

االشمئزاز وقامت بتجنبي بسرعة بعدها جلست أبعد ما يمكن عني 

 وأخرجت هاتفها وبدأت تقلب به. 
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 ،قاتالعالوال نتقاتل هي فقط تكرهني، هذا أسوء نوع من نحن ال ننسجم  

هناك فرصة للتحسن لكنها تكرهني بال سبب  ما، ف إذا كانت تكرهني لسبب

 ليس هناك فرصة لالقتراب.ف

يمكنني تضيع الوقت في القاعة حتى يأتي االخرون لكن بما انني اول من  

ألبدو أكثر   تي وصل سيبدو هذا مريب إذا غادرت، قررت أن اعدل وضعي

نه يرتكز على الاالختبار،  مزعج هذا هو  كم ،[              ] رجولة وشهامة

، حتى بعد  صعب علي أمر  هذاانت مجبر على المشاركة والمحادثات 

 انتهاء الفصل الدراسي األول ال أستطيع اجبار نفسي على بدء محادثة.

وقتها بهدوء هي وضعت هاتفها  في قضاءال يبدو ان كارويزاوا تخطط 

ف األمور معك االن؟  كي نوتشي؟ ري على أذنها وبدأت بالتكلم، "اوه أهالً 

أنا؟ ااهه األمور سيئة هنا أنا حقاً قد سئمت من كل شيء." قالت  

 كارويزاوا.

بما اننا الوحيدين في الغرفة يمكنني االستماع قليالً على محادثة كارويزاوا 

من ضمنها كيف أن كارويزاوا بارعة في تعبير عن كال فرحها وحزنها، 

ان فقط بالغرفة، فوراً بعد أن انتهت  هناك اثن هذا محرج للغاية أن يكون

 مكالمتها كان هناك لحظة من الصمت.

  نكن وذلك سوتو.... ك-؟ يبدو أن يوكيميراVIP"هذا يذكرني، إذا هل انت 

 " قالت كارويزاوا.VIPليسوا 

هي تتكلم معي، على األقل يمكنها تذكر اسم سوتومورا، يوكيميرا قد   !واو

 د ان هذا منطقي أن يريد الجميع التأكد. سألني نفس السؤال سابقاً اعتق

 "ال." أجبت. 

 "اهه أجل."

 لكن على عكس يوكيميرا هي لم تتأكد مرة أخرى، "هل تصدقيني؟" سألت.

 لست هو أليس كذلك؟" إنك"هاه؟ انت قلت 

ننا ال ننسجم مع بعض هي تصدق ما قلته، حسناً ليس هناك أي حاجة مع ا

ب مزيد من النقاط، ما يهم هو  في الضغط على االمر، هدفي ليس كس

 تحديد ما إذا كانت كارويزاوا مفيدة لي او ال. 



122 
 

"انتما االثنان مبكران." قالت اشينوس، طالب الثالثة من الفصل )بي( قد   

 وصلوا مع بعض. 

أنا قلت، رفعت رأسي قليالً، اشينوس تحدثت مع كارويزاوا  "اهالً بك."

 تجب. أيضاً لكنها كانت مشغولة بهاتفها هي لم

لكن الوضع لم يتغير  أعضاء مجموعتنا قد ظهروا قبل وقت البدء جميع 

 منذ البارحة.

الفصل )أي( عزل نفسه عن البقية وبقيتنا شكل دائرة وبعدها نهضت 

بجانب ماتشيدا من الفصل )أي( ربما خطوة دفاعية كارويزاوا وجلست 

وجوده بقوة، ضد مانابي، ماتشيدا لم يشارك في المناقشات لكننا شعرنا ب 

هناك اختالل بالقوة، الفصل )سي( والذي يحتوي على فتيات مثل مانابي 

 ليس لديهم أحد ذو كاريزما الذي يستطيع أن يقف ضد ماتشيدا. 

ء الى شخص ضعيف مثلي أو مثل البروفيسور  إذا قامت كارويزاوا باللجو

رت عندها مانابي واالخريات سيتمكنون منها، كارويزاوا بالتأكيد اختا

 الخيار الصحيح.

 "ال تقلقي اذا حدث شيء سأساعدك." قال ماتشيدا. 

 كن." هي أجابت. -"شكراً لك ماتشيدا

  أنهاأعني بما أن كارويزاوا بدأت تعتمد على ماتشيدا هو بدا مهتم بها، أنا 

من فصل ت حقاً فتاة لطيفة لذا من المنطقي أن يريد حمايتها حتى لو كان

 مختلف.

نحن والجديد و)الخطيرة(، االختبار كان المشكلة  بترك هذه العواطف

جميعاً نفهم هذا، نحن نفهم أن ما يفصل بين الهزيمة والفوز هو كشف أي  

 . VIPفصل ينتمي له 

بهذا بين أنفسنا المرة السابقة لكن اظن أن علينا   "االن انا أعرف اننا تناقشنا

 ." قالت اشينوس. VIPالمحاولة وإيجاد 

تفهمين ان هناك بعض األشخاص ال يريدون هذا؟ اذا لم   "هذا مجدداً؟ أال 

." قال هذا أحد من  VIP تعثري علىنشارك جميعنا من المستحيل أن  

 طالب الفصل )أي( مستهزئاً. 
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"ال أظن أن هذا صحيح، هذه مشكلة ثقة، لهذا اليوم أريد من جميعنا ان  

قالت المشاركة."  على نلعب الورق مع بعض، بالطبع لن أجبر أي أحد

 اشينوس. 

 هي أخرجت الورق بينما كانت تبتسم. 

 "ههههههه! بناء الثقة من خالل لعب األوراق؟ هذا غبي جداً!" 

جريب هذا قد يعجبك هذا،  قمت بت  إذاهذا غبي، لكن  إن"ال يمكنك قول 

ساعة كاملة بهدوء وصمت يبدو امر ملل للغاية، لما ال   قضاءوأيضاً 

 قت؟"نضيع بعض الو

 طالب الفصل )بي( قد وافقوا على المشاركة. بالطبع جميع

 ." قال البروفيسور. أنا حاليا في حرية"أنا سألعب أيضاً، 

 ]تذكرة البروفيسور يتحدث بطريقة غريبة[ 

حسناً البروفيسور محق ليس لدينا أي شيء لفعله حالياً، ال أحد انضم لذا انا  

 رفعت يدي. 

لعب المليونير*، لكن هل   حسناً كنت أفكر انه يمكننا"خمس أشخاص اذا، 

 يعلم الجميع القواعد؟" سألت اشينوس. 

*]لمزيد من التفاصيل:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Daifugō] 

لنا دائرة صغيرة انا افهم القواعد لحد ما، يبدو انه ال أحد لديه مشكلة لذا شك

يتحدثون مع بعضهم أو  لعب، األشخاص الذين لم يلعبوا أما كانوا ال وبدأنا

 كانوا ينظروا الينا باستمرار، اشينوس بدأت بخلط األوراق ووزعتهم بيننا. 

انا أملك الجوكر وورقتان رقم اثنين وثالثة أوراق أخرى، بالنظر الى 

س االخرين، لكن الفائز لي على غلبالتأستطيع  على ما يبدو انني اوراقي

 دائماً من يملك الورق األقوى، أصغر حركة قد تضعفك وبعدها يتم هزمك. 

استراتيجية انا بحاجة الى األفضلية هنا،  ني أملكأن  من الواضح لكن

، اشينوس لم تركز  كنت أتوقعمما  قعمأ لالستفادة من األوراق، هذه اللعبة 

عبة مها أيضاً، هاماجوتشي ركز على لفقط على اوراقها لعبت دور خصو

 النهاية.

https://en.wikipedia.org/wiki/Daifugō
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 "مرة أخرى."

ظننت البروفيسور والذي هو اوتاكو سيكون هادئ لكن عندما يتعلق االمر 

هو من النوع الذي يتحمس بسهولة، على األقل هو أيضاً من باأللعاب 

 عند انتهاء اللعبة. يهدأ النوع الذي يهدأ بسرعة بما انه 

 اتشخصيمن خالل معرفة  ، رؤيته ت اشينوساعتقد ان هذا ما أراد 

ولكن  كثيًرا، لم يكن عضاء مجموعتنا هي ستعلم كيف تتحدث معهم، أ

، كان فعاالً  الحاضر،بالنظر إلى أن الحديث كان عديم الفائدة في الوقت 

 يعني أن اشينوس تراقب سلوكي مثلما كنت أراقب البروفيسور. اهذ

أتساءل كيف أبدو من منظور اشينوس، من منظور موضوعي اعتقد انني  

، انا أهجم عندما يكون معي أوراق جيدة وأصبح جامداً عندما  دو مملسأب

يصبح الوضع صعباً، نوع عادي من األشخاص أنا، لكن عوضاً عن تغيير  

رباك اشينوس اعتقدت انه من األفضل لي أن أثبت، طريقة لعبي وا

استمريت باللعب بطريقة عادية، نحن بدأنا بلعب المليونير لعبنا خمس 

.... ابحث في old maid]الخادمة العجوز أن نغير الى جوالت قبل 

غوغل[، مضت ساعة وفي النهاية لم يشارك فصل )أي( أو فصل )سي(  

 من لعب.لذا خمستنا فقط 

"هيه، هذا كان ممتع للغاية، اللعب باأللعاب التقليدية ليس امر سيء." قال 

 ً  عن  البروفيسور، يبدو انه قد استمتع بإمضاء ساعة في اللعب عوضا

أفهم ما هي  ال المناقشة، لكن حتى بعد جلسة الوحي النفسية هذه انا الزلت 

 خطة الفصل )بي( الحقيقية، فقط اشينوس من تعلم هذا. 

 اظن انني سأذهب االن." قالت اشينوس."حسناً 

 "الى أين ستذهبين؟" سأل هاماجوتشي.

 "ال يمكنني أن أدع الفصل )أي( يذهب هكذا."

 كن اذاً؟"-ية كاتسراغي"انت ستذهبين لرؤ

"بوابة القلعة"  ةإذا اشينوس ستذهب لمواجهة الرجل التي صنع استراتيجي

اعلم انني يجب أن  لكنني للفصل )أي(، مع انني لست شخص اجتماعي 

 أستغل فرصة كهذه. 
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 كنت ال تمانعين هل يمكنني االنضمام؟" انا سألت. إذا"

كن أيضاً -كاتسراغي "مممم؟ اجل ال بأس بهذا، هل تريد التكلم مع

حذرة مني بل انها ببساطة تشعر   لم تكنايانوكوجي؟" سألت اشينوس، 

 بالفضول.

 المجموعة مع كاتسراغي.""ال ليس هذا، هوريكيتا في نفس 

ً  إذا"اه حسناً   كن." قالت اشينوس. -هاماجوتشي لنذهب معاًن أراك الحقا

بعضهم، ليس   هز هاماجوتشي رأسه وشاهدنا نذهب، هم جميعاً يحترمون

 مثل العالقة التي يحظى بها كاتسراغي وريون مع توابعهم. 

مجموعة ستنتهي بنفس الوقت   جميعالمناقشات تحدث في نفس الوقت إذا 

 اشينوس مشيت بسرعة تأمل أن تصل قبل أن تغادر مجموعة التنين. 

 "لنسرع." قالت. 

قد   اتقشالغرف كانت في نفس الطابق لذا لم نمشي طويالً بما أن المنا

 ً  نحن وصلنا انتهت للتو كان هناك طالباً منتشرون في أرجاء الغرفة، الحقا

 الى غرفة مجموعة التنين. 

لم نستطع سماع أي صوت لكن يمكننا الشعور بأنه الزال يوجد أشخاص 

في الغرفة، نحن توقفنا بجانب الباب، قد ال يزال هناك حديث يجري هناك،  

 قرأها. ستلكن ال أظن انها  أرسلت رسالة عاجلة لهوريكيتا

 نوس."يبدو انهم يأخذون وقتهم هناك." قالت اشي

"ال يمكنني تخيل ريون وكاتسراغي يتناقشان، ربما فصل )بي( يظهرون 

 قوتهم؟"

"انا لست متأكدة من هذا، كانزاكي ليس من النوع الذي يأخذ األضواء،  

لك صحيح؟ مع بعض الطالب االخرون من فصأيضاً لديك هناك هوريكيتا 

 ". هي نجمة الفصل )دي(

صلنا، عشر دقائق قد مضت حتى هوريكيتا وهيراتا وكوشيدا هم نجوم ف

وأخيراً فتح الباب، أول شخص خرج من الباب كان هدف اشينوس 

كاتسراغي، طالب الفصل )أي( االخرون كانوا يلحقون به، كاتسراغي 

 بسرعة الحظ اشينوس.
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 "اشينوس؟ ماذا تفعلين هنا؟"

 كن، هل لديك دقيقة؟"-يد أن أتكلم معك كاتسراغي"أر

 "حسناً مدة االختبار هي ثالثة أيام*، لدي عدة دقائق متوفرة."  

 *]ال أعلم ما عالقة هذا، لكن هكذا قال.[ 

لم يتجاهل اشينوس بل على العكس بدا سعيداً بهذا، طالب الفصل )أي(  

 فهموا الوضع وذهبوا في طريقهم.

 حدي صحيح؟" هو سأل."ال بأس اذا بقيت لو

م ابتعدوا عن طريق المارة، أنا بطريقة ما اشينوس هزت رأسها موافقة، ه

استطعت أبقى في هذه المحادثة لذا وقفت قريباً بجانب اشينوس، من وجهة 

 نظر كاتسراغي انت لست أكثر من مشاهد هو لم يقل شيء عني. 

زمالئك  كن، أنت أمرت-"أظن انني اعلم الى ما تخطط له كاتسراغي

مكنك أن تعيد النظر؟ نحن برفض المشاركة في المناقشات صحيح؟ هل ي

 نحتاج الى التواصل الجتياز هذا االختبار."

في المناقشات الثالث التي قمنا بها طالب الفصل )أي( لم يشاركوا بأي  

اشينوس لم تستطع فعل شيء بشأن هذا،  منها بل حافظوا على صمتهم، 

ح لها أبواب القلعة، االن ماذا سيكون رد  هي تحتاج الى شخص ليفت

 غي؟كاتسرا

"هذا منطقي، لكن سمعت هذا السؤال مرات عدة لدرجة أن اذني ستسقط،  

 لألسف اشينوس انت تضيعين وقتك." قال كاتسراغي.

 يبدو أن خطة كاتسراغي قد جذبت العديد من االهتمام. 

جبار الناس على كن، ال اعتقد ان ا-"لدي مشاكلي ألتعامل معها كاتسراغي

 تعيد النظر؟"الصمت هي خطة جيدة هل يمكنك أن  

ذهب مباشرة إلى كاتسراغي الذي كان يجيب عل نفس السؤال عدة مرات 

 . لب الموضوع

"الجواب دائماً سيكون نفسه، انا طورت هذه الخطة للفوز، أسبابي جيدة،  

، لكن انت تظنين ان االختبار يتطلب التواصل لهذا انت ال توافقين معي
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انا   لهذهذه مشكلة كبيرة، ففاتك هذا  إذا انت مخطئة، االختبار عن التفكير، 

 "قررت إلغاء المناقشات.

 لالختبار نفسه." ردت اشينوس."لكن كاتسراغي فكرتك هي رفض 

"ما قد قلته يبدو سيء، لكنه ليس كذلك، أنا اهتم بفصلي، انا أبحث عن  

بار لكن لجميع االختبارات القادمة، طريقة ليس فقط للحفظ مكانتنا في االخت

 ال شيء خاطئ في حمايتي لفصلي، أال توافقين على هذا؟"

ان ال بأس بهذا، لكن في هذا  كان هذا االختبار منافسة بين الفصول لك إذا"

، هل حقاً تظن أن هذه فكرت جيدة؟" سألت االختبار نحن جميعاً حلفاء

 اشينوس. 

أربع نتائج محتملة في هذا   لكن رأي كاتسراغي كان صحيح، هناك

االختبار، طالما أنك تختار واحدة من هذه النتائج، هذا قانوني، كاتسراغي  

بالمنافسات بين المجموعات الصغيرة، هو كان يركز على لم يكن مهتماً  

 المحافظة على تقدم الفصل )أي(. 

"أي كالم أكثر من هذا مضيعة للوقت، اشينوس انت ال يمكنك تغيير  

 هو قال. رأيي." 

"اذاً كما القول القديم يقول: الجسم الغير متحرك يلتقي بقوة ال تقاوم؟" 

ت تربت على خلف رأسها، هي ال  اشينوس قالت، هي ابتسمت بينما كان

 اقناع كاتسراغي. أمل فيليس هناك  هقد فهمت أن هي تبدو خائبة لألمل، 

 "هل ال زلت تنوين القتال؟" سأل كاتسراغي.

 ختبار." أجابت اشينوس. "بالطبع، هذا ا

واقفان بمواجهة  اكان ---- قوتين مؤثرتين قويتين ----اشينوس وكاتسراغي

 بعضهما.

ال يوجد   الفصل )أي( ن لم يشارطلكن هذا مضيعة للوقت، إ"انا اسف 

 هناك شيء يمكنك فعله، ليس هناك أي طريقة لك للفوز." قال كاتسراغي.

يكون الفوز سهالً، إذا قاموا بكشف   حتى لو أن الفصول الثالثة اتحدوا، لن

أي أحد يمكنه أن يصبح الخائن، طالما أن احتمالية ظهور  VIPهوية 
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إذا لم يتم توزيع  سيكون من الصعب التعاون حتى النهاية،  خائن عالية

 ليس هناك سبب للتعاون.  المكافأة بالتساوي

ت  "أريد أن أسألك شيء واحد، إذا كنت قائدة الفصل )أي( ماذا كن

 ستفعلين؟ ألن تقومي بتنفيذ نفس الخطة؟" سأل كاتسراغي.

إذا  هة الفصل )أي(، "مممم..... أتساءل، حسناً ال يمكنني حقاً النظر من وج 

، أتصور أنه سيكون من األفضل أن يكون لديك خبرة في مالحقكنت 

 ، الهرب دائماً صعب أليس كذلك؟" سألت اشينوس. المطاردة

بعض وأغلق عينيه وكأنه يصرف كلماتها،   وضع كاتسراغي زراعيه مع

 بعدها نظر الى اشينوس مرة أخرى.

ستأتين بنفس الخطة مثلي، من أجل حماية "في رأيي اذا كنت في مكاني 

فصلي أنا ال أهتم أن اوبخ من قبل االخرين." نظر كاتسراغي الى عينا  

 اشينوس. 

ظن انني افهم  رداً على هذا ابتسمت اشينوس بلطف "أنا أسف بأخذ وقتك، أ

 االن، أفهم تفكيرك وأفكارك أنا أعني." هي قالت.

 يني." "انا سعيد لسماع هذا، حسناً إذا اعذر

 شاهدت اشينوس كاتسراغي يرحل.

." هي  "هذا االختبار أسهل اذا كنت تدافع، أظن أن علي أن أبذل جهد أكثر

 قالت.

ا  الفصول المنخفضة كانت تبحث بجنون عن بعض التلميحات لكن هذ

 انت ستخذل بقية الفصل.  VIPأخطأت في هوية  إذاخطر، 

 عد." هي قالت.كن واألخرون لم يخرجوا ب-"على أي حال كانزاكي

فقط كاتسراغي وطالب الفصل )أي( ظهروا لالن، لم يغادر أي أحد اخر 

 لمدة أطول.  بقاءالغرفة بعد، ساعة واحدة كانت الحد األدنى لكن ال بأس بال

 زاكي؟" انا سألت."هل ستنتظرين كان

سان صحيح؟ أريد أن أسألها شيء أيضاً لننتظر  -"انت تنتظر هوريكيتا

 معاً."
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لتكلم مع كانزاكي متى ما أرادت لكن مع هوريكيتا الفرص  يمكنها ا

محدودة، بما أن كاتسراغي قد رفضها اعتقد ان اشينوس ستسأل عن رأي  

 طة كاتسراغي. الفصول األخرى، لكن ال يمكنني الرؤية كيف ستخترق خ 

دقيقة حتى وأخيراً فتح الباب، جميع طالب الفصل   30انتظرنا تقريباً 

 ريون، كوشيدا وهيراتا خرجوا تالياً.  ماعدا)سي( غادروا 

سان؟" سألت  -كن ماذا تفعل هنا؟ هل تنتظر هوريكيتا -"هاه؟ ايانوكوجي

 كوشيدا. 

تجمدت،  بدت كوشيدا في حيرة، تذكرت ما حدث الليلة الماضية وبسرعة

 لألسف بدت كوشيدا طبيعية وكأنه لم يتغير شيء. 

 سان." -"أهالً كوشيدا

سان! االن هذا غريب، ماذا يجب أن أقول لم أتوقع أن  - اشينوس"اوه! 

 أراكما انتما االثنان معاً." قالت كوشيدا. 

بعض، لم تستطع   رفمن الواضح أن كوشيدا ال تعلم انني واشينوس نع

 إخفاء دهشتها.

كن، ألم ينتهوا بعد؟" سألت -سان وكانزاكي-تظر هوريكيتا "نحن نن

 اشينوس. 

كن -بعض االمور مع ريونب"أوه، هذان االثنان، هم مازالوا يتناقشون 

 االن، ربما يمكنك الدخول؟" كوشيدا لوحت نحو الباب تدعونا للدخول.

 "اوه ال، ال بأس بهذا، هم مازالوا في منتصف شيء يمكننا االنتظار."

بهذا، أيضاً مدة االختبار هي ساعة بعد هذا الوقت   سال بأظن أن "اوه أ

 ً  يتحدثون عن االختبار." قد ال  هم  نحن أحرار في فعل ما نريد، أيضا

كوشيدا فتحت الباب ودعتنا، اشينوس وأنا لم نستطع رفض دعوتها لذا 

خل ابجانب بعض، بالد مررنادخلنا، هيراتا وأنا تبادلنا النظرات عندما 

 . يتا وكانزاكي وريون كانوا جالسين منفصلين قليالً عن بعضهوريك

لرغم من أن الجو لم يكن متوتراً لكنه لم يكن مسترخياً أيضاً، عندما  على ا

دخلنا جذبنا اهتمام الجميع، لم تتغير تعابير هوريكيتا وكانزاكي لكن ريون  

 رفع يده نحو اشينوس.  هوضحك، 
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؟ ال  للقيام ببعض االستطالعاتهل أتيت طوال الطريق إلى هنا "يو، 

 تكوني خجلة أجلسي."

مجموعة مثيرة لالهتمام، أريد أن أعلم عن ماذا تتحدثون بشأنه "هذه 

 خصوصاً بأن الساعة المحددة قد مضت." قالت اشينوس. 

ستكونين هنا عوضاً عن   أنك  تفي البداية اعتقد"اه بالطبع تريدين، 

وأكثر من ذلك في مجموعة  ،كانزاكي، لكنك وضعت غي مجموعة مختلفة

 ميؤوس منه." قال ريون. ميؤوس منها، أو ربما انت شخص 

"هيا ريون انت تعلم اننا ال نستطيع أن نفهم خطط المدرسة، نحن نفعل ما 

بوسعنا بالمعلومات التي لدينا وبالوضع الذي نحن فيه، لكن يبدو وأنك  

ن المدرسة  ، هل تظن أاتالمجموع تتعتقد أن هناك سبب وراء تشكيال

 لديها خطة ما؟" سألت اشينوس. 

اشينوس بأنها لم تالحظ شيء، لكن ريون لم يكن من النوع الذي  تظاهرت 

يصدق امرأة بسهولة، ابتسم قليالً واقترب من اشينوس، هو لم يعر أي  

 اهتمام لي، حسناً ال بأس بهذا. 

تم  كنت لم تالحظي هذا بعد سأفسر لك، المعلمون من يقررون كيف ي إذا"

  كوضع تم ذاً هذا يعني انهتوزيع المجموعات، هذا واضح أال تظنين هذا؟ ا

في مجموعة الفاشلين على الرغم من أنك قائدة الفصل )بي(" قال ريون،  

 "ال بد من أن هناك سبب."

عشوائياً؟ هم من يختارون كيف يتم توزيعنا؟ الحظت لم يكن  إذا"هممم، 

ون ريون، لكن أظن أن  أن مجموعتك مليئة باألشخاص الموهوب 

سبب ما أيضاً، شكرا لك لنصيحتك المفيدة،  المجموعات األخرى موجودة ل

 لكن هل يجب أن تعطيني معلومات هكذا؟" سألت اشينوس. 

يتم  ردت بسرعة كما هو متوقع، الحظت تغير وجه ريون، عادة عندما 

اخبارك بمعلومة مفاجئة سينصدم الشخص أو يرتبك أو حتى يبدي شكوكه،  

نصيحة، ليس رداً لكن اشينوس بدت هادئة تماماً وشكرت ريون على ال

 عادي. 

بالطبع قد تكون تخبئ شيء عن عمد، بالنظر الى كم هي مشرقة وحيوية،  

انت ستظن انها غير قادرة على الكذب، ال أعلم مدى بديهية ريون لكن من  
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جانبين  المحتمل انه أدرك شيئاً ما يحصل، كانت محادثة قصيرة لكن كال ال

 حصل على معلومات.

ه او تعرفه اشينوس عن خطط المدرسة غير مهم  على أي حال ما ال تعرف

ما يهم انها صامتة بشأن هذا، اشينوس وريون كانا يحاوالن أن يقرأ 

 بعضهما.

"مع هذا..." ريون بدا غاضباً نظر إلي، "انت تعلم، انا أحب مالحقة 

وني واالن اشينوس، انت دائماً  الفتيات، لكنك في مستوى أخر، أوالً سوز

 تيات، أليس كذلك؟" هو قال.تحوم حول بعض الف

 ً ، ايضاً اعتقد ان ريون غير مهتم بي بما انه لم  ال يمكنني نفي ما قاله تماما

 يقل المزيد. 

"حسناً انت أتيت في وقت مناسب اشينوس، لدي عرض مثير لالهتمام  

 لك." قال ريون. 

 "عرض؟ سأسمعك ما هو؟"

هوريكيتا قد   أن  للوقت." يبدوغباء تام، االستماع له سيكون مضيعة "هذا 

 سمعت هذا العرض بالفعل ألنها فوراً حثت اشينوس على الرفض.

"عرض لسحق الفصل )أي(، ال أظنها خطة سيئة، لكن هوريكيتا 

 وكانزاكي رفضا هذا." قال ريون. 

 "ماذا تعني؟" سألت اشينوس. 

من الفصل  VIPنني أعلم جميع هويات "اخبرت سوزوني بهذا سابقاً، ا

 )سي(."  

 أن األمور كما لكاتسراغي خططه الخاصة، ريون قد اتى بخطة، يبدو

 .تتطور إلى ما بعد ما كانت عليه هذا الصباح

بهذه الطريقة سنتجاوز  VIP"الفصول الثالثة ستتشارك المعلومات عن 

 ن. قواعد المدرسة." قال ريو

 لثالثة. إذا يريد أن تتحد الفصول ا
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"هذه فكرة جريئة، لكن ال اعتقد انها واقعية، كيف يمكننا التأكد انك تعلم  

 كن؟" سألت اشينوس. -فصل )سي( ريون VIPجميع 

 ةشاركبم   نتعهدننشئ عقد؟ "من الطبيعي أال تثقي بي، في هذه الحالة لما 

  دستستفي )أي(، بهذه الطريقةفصل ال نسعى وراءوبعدها    VIPهويات 

 الثة لكن الفصل )أي( ال." الث فصولال

رفض الفصل )أي( للتواصل معنا كان صعب، هذا االقتراح سيزيد العداء  

 بيننا على مستوى المدرسة.

"ال معنى من العقد بما اننا ال نعلم من سيخون من، اذا خاننا الفصل )سي(  

 هوريكيتا. سينتهي كل شيء." أجابت 

الفعل مع الفصل )أي(  رفضها كان متوقع، يبدو أن ريون كان متحالف ب

هذا وحده  ن بسرعة،  يلفترة، أيضاً خالل اختبار الجزيرة ريون خان االخر

كان دليالً يبين لنا كم هو مخادع، خطته ليست سيئة لكن ريون نفسه هو  

 السيء.

ضمان أن ريون يقول   لدينا لم يكن كان إذاسان، -هوريكيتا قوي"تفكيرك 

 اشينوس. الحقيقة اذاً هذا بال معنى." قالت 

ال تمسكين  "ليس هناك جدوى من اللعب متفرقين، هل هناك؟ ليس وكأنك 

 بجميع مجريات الفصل )بي(." قال ريون. 

توتراً شعرت وكأننا على  أكثراالثنان كانا يبتسمان لكن الجو تغير، أصبح 

 *خطافات. 

[tenterhooks أعلم ما.... ال   ]قصده 

الناس هذه الدرجة من الثقة بي،  "انت تمنحني كثير من الفضل، ال تملك  

، ال يمكنني  منخفضوعائد  ةيحوي على مخاطر عاليأيضاً عرضك 

 الموافقة على هذا."

 .""التحلي بالحذر امر جيد لكن أحياناً عليك التصرف

تلقي شبكة واسعة االن وتجمع المعلومات، انت  ."ربما من وجهة نظرك

 سأل كانزاكي.صعد الى الفصل )بي(؟" ت ألم تحلم من قبل أن  



133 
 

سان رفضت عرضك، لهذا هذه الخطة بال معنى." قالت -"هوريكيتا

 اشينوس. 

"حسناً ال يمكنني نفي هذا، لكن حتى لو أرادت سوزوني أن توافق هناك  

 سبب يمنعها من هذا." قال ريون. 

 "ماذا تعني بهذا؟" سألت هوريكيتا. 

بحاجة الى  "انت تعلمين ماذا أعني أليس كذلك؟ لتعمل هذه الخطة انت

معرفة فصلك جيداً، بالنسبة للفصل )دي( الذي يفتقد لعمل الفريق هذا  

مستحيل أليس كذلك؟ هذا مستحيل للفصل )أي( أيضاً بما انه منقسم الى  

 فصيلين."  

قبل   ما ة أخرى، هذه المرة أصبح ثقيل مثلالجو في الغرفة تغير مر

 العاصفة.

، وهذا ممكن يأتحكم بفصل انني "لكن يمكنني تنفيذ هذه الخطة بما

الشينوس بما انها شعبية جداً في فصلها، قلت إن هذه الفكرة للفصول  

الثالثة لكنها ممكنة لفصلين فقط، فرصنا في تحقيق نتيجة عالية قد تنخفض  

لذي نتحدث عنه يمكنني تحقيق هذا، إذا فعلناها الفصلين  لكن بما انه أنا ا

 )أي( و)دي( سيخسران كل شيء." 

 وي أن يترك الفصلين )أي( و)دي( بال شيء. هو ين

 "انت حقاً تبالغ في تقديري."

حقيقة أن ريون شارك فكرته وسأل الفصل )بي( أن يقوم بخيانتنا أمام 

، للغاية، حتى ولو كان عرضه ليس مثاليهوريكيتا وكوشيدا وأنا مقلقة 

  الى هناك صولويمكنه الو ،فصلفي كل VIP ريون كان يبحث بجد عن 

 مشاكل.ال الكثير من نبدو

 اذا كان هذا صحيح فهذه نقطة حاسمة للفصل )دي(. 

 "قد أتدخل هنا لكنني أشك في قدرتك على تحقيق هذا." قالت هوريكيتا. 

ولكن يبدو أن   الذكاء الجلوس والمراقبة بصمتاعتقدت أنه سيكون من 

 هوريكيتا ال تعتقد هذا.



134 
 

نحن ال نعلم ألي    حتى ولو قررت اشينوس التحالف مع الفصل )دي(

درجة يمكننا الثقة بها، احتمالية التحالف بين اشينوس وريون خطيرة 

 للغاية.

خدع  ، تاجالونج*؟" ريون سخر مني لكنني لم أن"اذاً هل تفهم الوضع االن

 .بصراحة رأيي عوضاً عن هذا أخبرتهبهذا 

*[tagalong  :هذه الكلمة ليس لها ترجمة للعربي لكن معناه هو .....

ص يذهب إلى مكان ما أو يفعل شيئًا مع شخص آخر أو أشخاص  شخ 

 [ .خاصةً عندما ال تتم دعوته  آخرين،

المصدر:  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ta

galong ] 

و)سي( أصبحوا حلفاء أال يعني هذا أن الفصلين   أن الفصل )بي(لنفترض "

يتمتع بروح )أي( و)دي( سيفعلون المثل؟ اعترف أن الفصل )دي( ال  

الفريق لكن امام هزيمة مؤكدة اعتقد اننا سنعمل معاً، اعتقد ان الفصل 

 )أي( سيفعل المثل."

يس لديك طريقة لمعرفة ذلك، هل انت  "اشينوس وانا لم نشكل حلف بعد ول

   كد أن كاتسراغي سيتعاون معكم؟" سأل ريون.متأ

، لكن بما انه  كاتسراغي بالتأكيد حذر، هو لن يقوم بأي حركة بدون دليل

 سيكون هناك مجال للتفاوض.فسيعاني خسارة على حساب ريون 

بعد االستماع لي هوريكيتا أدركت انه ال نستطيع تحمل ترك الفصل )بي(  

 والفصل )سي( يتحالفان.

أي سبب في االستمرار في هذا، في النهاية كال الجانبين "ال يوجد 

 سيحاوالن سحق بعضهما." هي قالت.

 سوزوني؟" سأل ريون.  "ماذا تعني

إذا كنت تصر على االستمرار في "أنا أعني تماماً ما قاله ايانوكوجي للتو، 

علينا فقط أن نفترض أن هذا هو  ، التصرف وكأن هذا اجتماع استراتيجي

 ."تجابة وفقًا لذلكهدفك واالس

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tagalong
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tagalong
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على توحيد فصلك أو ال." رد   ةدراق كنت "كما ترغبين، أنا أتطلع لرؤية ان

 ريون. 

 على الرغم من عداءه الصريح ريون بال خجل مد يده طالباً منا العمل معاً.

وهوريكيتا أطهرت تصميمها على القتال للنهاية، إذا قامت اشينوس بخيانة 

بالخائنة من قبل   محتمل أن يتم وصفها، من الالفصل )دي( هنا واالن

اجل بعض  ستخون حلفائها متى ما كان هذا مناسب لها من أنها الفصول و

 نقاط.

إذا كان الشينوس هذه السمعة هذا سوف يثقلها هذا لفترة طويلة ربما لبقية  

 حياتها في المدرسة الثانوية. 

بب كن، لكنك قمت بأذية طالب من الفصل )بي( بس-"أنا اسفه ريون

من الممكن الحصول على المزيد من النقاط ال   نأفعالك، حتى ولو كا

 سبب فقط." قال اشينوس. يمكنني التحالف معك لهذا ال

 "حسناً هذ مؤسف." أجاب ريون.

هو ال يبدو خائب االمل أبداً لكنه يبدو وكأن يتوقع هذا، نهض ريون  

 تالقت أعيننا. وغادر الغرفة، بينما كان يغادر ريون نظر إلي مرة أخرى و

 "هذا ال يمكن." هو تمتم. 

 بالطبع لم أجب، ريون هز رأسه قليالً. 

 أذهب، أصدقائي ينادونني." قالت كوشيدا. "اه يجب أن 

لقد تركت مع شركائي المعتادين في  بسرعة، في النهاية غادرت الغرفة 

 .الجريمة

دو  ." قال اشينوس، مع أن اشينوس ال تب أعتقد أنه رأى من خاللي"ويه، 

 محبطة هي تنهدت بعمق.

 "هذا سيكون صعب، هو يستهدفنا." قالت هوريكيتا. 

إنه عنيد لدرجة أنه عندما يجد ، انه تنين لكنه أفعى  نفسه ريون"قد يعتقد 

سيفعل أي شيء إلسقاطها، لكن أليس وضعك أسوء مني  فريسته

أن   ربما يعتقدحذر من الفصل )أي( و بطبيعة الحالسان؟ ريون -هوريكيتا
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الفصل )بي( سيصبح عدوه يوماً ما، لكن االن انت في مرمى بصره." 

 قالت اشينوس. 

هذا صحيح، الفصل )دي( عالق في األسفل لكن اختبار الجزيرة حسناً 

 سمح لنا بالصعود قليالً بسبب هذا تورط الفصل )دي( في منافسة حقيقة.

ليس كذلك؟" "ال تقلقي هوريكيتا ليست من النوع الذي ينهار امام الضغط، أ

 أنا قلت.

 "بالطبع." هوريكيتا أجابت.

 ً كان من   ،حتى ولو تظاهرت بالقوةتبدو هكذا من الخارج لكن  هي حسنا

الممكن أن تكشف عن نفسها الخفية، لكن ال أعلم متى ربما اليوم أو ربما 

معظم الناس يقصرون في أن يصبحوا األشخاص الذين  بعد عشر سنين، 

 .من المفترض أن يكونوا

أن   عتقدونكن، أريد أن أسألكم شيء، هل ت-سان وايانوكوجي-"هوريكيتا

 ؟"مختلف الفصولهذا االختبار سيصنع ثقة بين الناس من 

، حتى اً  صعبمعاً امراً الناس  جمعأعداء، لكن  يتطلع الى صنع" ال أحد 

 ً ، نحتاج الى تعاون قوي بين  ولو أصبح فصلين أكثر وداً هذا لن يكون كافيا

."  ذاسنقيم تحالفاً مثل ه في الفصلين )دي( و)بي(، وأنا ال أعلم كيف  الجميع

 قالت هوريكيتا. 

سان، انت تفهمين هذا االختبار جيداً،  -"أجل كما هو متوقع منك هوريكيتا

لك." اشينوس بدت سعيدة   يريون مليء بالهراء، كنت محقة باختيار

ضل اال نقلق  كن ستفشل من األف-للوقوف مع هوريكيتا، "أجل خطة ريون

ية، ماذا تعتقدين  بشأن هذا، المشكلة الحقيقة هي خطة كاتسراغي الدفاع

 بشأنها االن بعد أن تكلمت معه؟" 

  همعك ولكن سيتحدث"قلت هذا البارحة لكن كاتسراغي ال يمكن اختراقه، 

لن يعطي شيء، أشك انه سيغير رأيه قبل نهاية االختبار، في هذه الحالة 

صل )أي( يتخذ نفس الموقف، أليس كذلك؟" سأل اعتقد أن جميع الف

 .كانزاكي

اعتقد انه ميؤوس منه أيضاً، ليس لدينا خيار اال أن نجد طريقة "أجل 

 مختلفة." قالت اشينوس.
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مجموعة   ذلك سيتعين على كل بقي لدينا ثالث جلسات مناقشة متبقية بعد  

علينا أن   جوابها، هل نعمل لصالح فصلنا أو مجموعتنا؟ أو هل يجب تقديم

 أنفسنا؟ من أجل نتخذ اإلجراءات 

 ى غرفتي." قالت هوريكيتا. "حسناً سأعود ال

بما أن الجميع من مجموعة التنين قد غادر هوريكيتا غادت بدون أن تقول  

تظرها،  كلمة أخرى، بما كانت تغادر التقت بهاماجوتشي الذي يبدو انه ين

 عدها ألتفت إلي.اشينوس شاهد ظهر هوريكيتا بينما كانت تغادر وب

 "هل يمكنك أن تسير معي قليالً؟" هي سألت.

 "طبعاً ال أمانع." 

باالكتظاظ مع اشينوس والطالبان االخران من الفصل )بي( شعرت  تجولت

بعد أن انفصلنا عن كانزاكي ووصلنا الى سطح السفينة، دخلنا بين  قليالً، 

االختبار وكانوا  بدا الجميع وكأنهم تخلصوا منمجموعة كبيرة من الطلبة، 

 في مزاج لالستمتاع.

سابقاً، لكن ال زال هناك مجال للتعاون." قالت "انا أفهم ما قالته هوريكيتا 

 اشينوس. 

 "تعاون؟" 

متفاجئة عندما قام الفصل )أي( بعزل نفسه، لكن اظن اننا  "اجل، كنت 

 نملك فرصة، لكن لنحقق هذا قد نضطر الى كشف كل شيء." 

 "كل شيء؟"

، صحيح؟ اذا لو لعبنا  VIP لىع في العثورختبار يتعلق بالكامل "هذا اال

 ومعرفةتضيق قائمة البحث   من خالل حسب القواعد نحن سنزيد فرصنا 

، لكنني أنوي  VIPسأخبرك االن: انا لست  ذلكل الهدف،  ليس من هو 

 وقيادة مجموعتي نحو الفوز." العثور عليه

 قالت هذا اشينوس بثقة، هي استمرت. 

كن السبب  -لكن ايانوكوجي ،إخفاء هويتي يمكننيف ، انني الهدف تقدقد تع"

بانه لست انا بسيط، كل ما أفعله من أجل مصلحة الفصل )بي(." هي  

 قالت.
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كلماتها تحوي غموضاً من الصعب تفسيره، بالنظر الى سلوك اشينوس  

تعاوني   كانت تريد في ذهني سوى جزء من الشك، اذا  لم يبقىحتى االن، 

هاتفها  عرضت علي اذا  ،اذا هي تحتاج التخاذ خطوة نحو االمام الكامل

 االن هي ستكسب ثقتي.

تخرج هاتفها، هل   تحاول حتى ان  لكنها لم تظهر أي إشارة لفعل هذا، لم

يجب أن أقبل اقوالها على انها تعهد بسيط وعديم التفكير لفتاة عادية؟ أو  

السبب شعرت أن ما قالته هذا ل هل هناك مكيدة ما؟ ال يمكنني معرفة هذا و

ً كان غامض  بما من االمن قبول ما قالته.، را

 قلقة قليالً من هدوئي.  كانت "يبدو ان هذا بدا غريب." قالت اشينوس، 

قلت هذا   أنكان هذا غريب ابداً، كنت فقط متفاجئ   أعتقد"اه ال اسف، ال 

 ."لفوزنحو ا فستختارين أن تقودي فصلك VIPمباشرة، انت قلت اذا كنت 

"انا لست أكذب، اعتقد أن الكذب قد يكون ضرورياً في المنافسة، لكنني  

أريد من فصلي أن يفوز بعدل  أحب أن أكون صريحة قدر اإلمكان، 

، اه انت  VIPونزاهة، فكرت في أن الطريق نحو الفوز يكمن بالبحث عن 

كن، أريد فقط -ال تريد هذا ايانوكوجي  ان كنتال تحتاج أن تقول لي شيء 

 األمور ستصبح أسهل."  أخبرتكرح مشاعري، فكرت اذا أش أن

  محاولة تشكيل عالقة قوية فإن  "حتى لو كان التعاون المثالي مستحيل،

 عالقتنا." ب يضرهذا قد    أجب االنسيء، اذا لم ال باألمرليس 

 "ال، ال، ال أظن هذا." هي بدت محبطة لكن هذا ليس وقت االختباء.

حتى لو خدعتني وأغرتني نحو فخ،  ، ما كانت اشينوس تقوله صحيح

صغيرة، كسر الهدنة مع هوريكيتا وخيانة الفصل )دي(   مكافأتهاستكون ف

انها لن تخوننا، لكنني   %100سيكون بال معنى، بالطبع أنا لست متأكد 

انني لن أقتل من قبل نيزك أيضاً، ال أحد يجب أن   %100لست متأكد 

قد تحدث، قررت أن أكون األمور التي  جميعقلق عن  ييقضي وقته 

 صريحاً معها.

  وال يوكيميرا يمكنني قول هذا بكل تأكيد، لألسف ال أعلم VIP"أنا لست 

كارويزاوا أو البروفيسور...ايرر أنا أعني سوتومورا، شخصياً انا   بشأن

 أتفق مع مبدئك." 
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لكن فكرت  VIPسمعت من يوكيميرا ان كارويزاوا والبروفيسور ليسوا 

أخسر فسوف  VIP، اذا كان أحد منهم الجزء ل عدم قول هذا انه من األفض

 ره وسلوكه. من خالل أفكا VIPقررت أن يوكيميرا ليس  لقد ثقة اشينوس، 

 "اسفه يبدو انني اجبرتك على اإلجابة."

اشينوس اخفضت رأسها وكأنها مثقلة بشعور بالذنب، هي ال تحتاج الى 

 اً ما.االعتذار، انا من يجب عليه االعتذار لك يوم

 "هاماجوتشي هل لديك دقيقة؟" سألت اشينوس.

 سان؟" -"ما االمر اشينوس

وس أخبرته بالوضع الحالي، بشكل  هاماجوتشي اقترب منا مسترخياً، اشين

مفاجئ هي أخفت عالقتها التعاونية مع الفصل )دي(، بالنظر الى شخصية 

 .انها أخذت موافقة فصلها أعتقدتاشينوس 

." VIPهذا ليس هناك سبب لي للرفض، انا لست "اذا أكد ايانوكوجي 

 قالت هاماجوتشي.

لن يكون هناك فائدة من  عالقته مع اشينوس انا صدقته، في  عندما فكرت

، فقط المخاطرة في كسر الهدنة مع هوريكيتا، لكن اذا أردنا تبني  الكذب

 يمكننا فعل افضل من هذا. فخطر من ان نكشف، أي  خطة بدون

يجب أن تكون اشينوس تعلم كل شيء  ن فصلك بعد."  "انت لم تتحققي م

 العنف مثل ريون. عن فصلها بدون اللجوء الى 

"أفضل أن أترك فصلي يتصرف بشل مستقل، هناك اشخاص في فصلي 

." قالت طعلى توزيع نقا VIP يريدون النقاط، ليس وكأنني أستطيع اجبار

قي بنفسي اذا  اشينوس، "قد يبدو هذا وقح لكنني سأتأكد من الشخص البا

 كن." هي قالت. -أجابني بصراحة سأخبرك الحقاً ايانوكوجي

  لمزلنا ما أخبرتك بكل شيء عن الفصل )دي(،  ني لملطف منك، لكن  "هذا

 ضمان أنني أخبرتك بالحقيقة."   ال يوجدنؤسس عالقة صادقة بيننا بعد، و

أجابت  كن أنا سعيدة بهذا."-"اوه، ال تقلق، طالما لدي تعاونك ايانوكوجي

 اشينوس. 
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اشينوس   كنت متأكد من أن ،تعاون حقيقي في مجموعة االرنب بدأ بهذا

تصرفاته وسلوكه كنا متأكدين   فيالنظر عد ، وبVIPليسوا  وهاماجوتشي 

ن نحن األربعة هذا يعني ا باستثنائناأيضاً،  VIPمن أن يوكيميرا ليس  

 . VIPحد منهم هو وا ،أشخاص مشتبه بهم 10هناك 

القائد في اختبار الجزيرة أو حتى  العثور علىمثل صعوبة هذا صعب 

سيحاول  لذلكالضغط  تخت  VIPسيكون بالتأكيد   VIPأكثر صعوبة، 

إال أن  ، على الرغم من أن االختبار قد يبدو غير منطقي بالبداية نفسهإخفاء 

 المدرسة وجدت طريقة لجعله متوازن.

  الناس مباشرةً ال ؤالس حاولنا ؟ حتى لوVIP للعثور على"كيف تخططين 

سيكون من الصعب  ربما  بأي شيء، عترفونتخيل انهم سيال يمكنني

 باستخدام الكلمات فقط." قال هاماجوتشي.   قناعهما

 "حسناً أليس الهدف من االختبار أن نجد طريقة؟" سألت اشينوس.

محقة، هذا اختبار صعب للغاية، يجب عليك استخراج المعلومات من  كانت

الذي  الوضع  ،مع بداية اشينوس بالتحركل إخفاء الحقيقة، شخص يحاو

 ميؤوس منه بدأ بالتغير.كان 

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

4.2 

الناس سهالً،  أمراً  لن يكون  VIP فالعثور علىوسيط روحي  ما لم تكن

فمن  كذبة  شخص انه عاش حياته بدون قول  ادعى أيكاذبين بالفطرة اذا 

تكون حياته نفسها كذبة، الكذب جزء دائم منا، الكذبة البيضاء   المحتمل أن

 زال كذبة. تال فليست استثناء 

لدينا بعض ال يزال ، VIPطالب ما في هذه المجموعة من الطلبة هو  

أول من وصل، وصلت  المرة كنت اخر ى جلسة المناقشة، مثلالوقت حت

 .باكراً كي أراقب تصرفات الجميع

عالي، بصوت   يتحدثونمجموعة فتيات الفصل )سي( وصلوا أوالً، كانوا 

قاموا على الفور انهم مستمتعين بمحادثتهم، لكن عندما رأوني  بدو وي

وجلسوا بعيداً عني، التالي يوكيميرا ، ينشمئزم بدوبتخفيض أصواتهم و
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، تبادلنا النظرات للحظة وبعدها جلس الذي كان يبتسم ابتسامة عريضة

 لقرب مني، ال يبدو مختلف عن عادته. با

، بما انهم  موريشيجو وتاكيموتوبعدها مجموعة الفصل )أي( ماتشيدا 

فتيات الفصل  من قربالبعيداً بجلسوا  روا عدم مناقشة شيء، فقدقر

 )سي(. 

كن، بعد ان ننتهي من هنا هل تريد أن تتسكع معنا؟ ثالثتنا  -"هاي ماتشيدا

 رح."يتطلعون للحصول على بعض الم

 "أنا أرى." أجاب ماتشيدا. 

بغض   جميع الفتيات قد الحظوه  لكن ،على الرغم من أن ماتشيدا لم يشارك

النظر عن اشينوس وإيبوكي، يبدو انهم مهتمين به، أنا ال أشعر بالغيرة أو 

ربما كانت الفتيات  اشعر بالغيرة قليالً،  ربماأي شيء اخر...... حسناً 

او ربما هذا جزء من ، VIPن عن إيجاد يتخل تدعو ماتشيدا للتسكع ألنهن

لم ها العالقات؟ خطتهم، هل هذه الطريقة التي يشكلون النساء والرجال ب

 بدا سعيداً.  منزعجاً من هذا في الواقعماتشيدا يبدو 

الفصل )دي( البروفيسور وكارويزاوا،  االخرون من طالب ذلك جاء بعد

لم يأتوا معاً، بدت كارويزاوا  يبدو انهم وصلوا في نفس الوقت بالصدفة و

مشمئزة بشكل واضح من البروفيسور، بعد أن دخلوا هي بسرعة توجهت  

 الغرفة. مؤخرةنحو 

 ،"مهالً ألست تجلسين على مقعدي؟" سألت كارويزاوا

، بعد  ي نظرت نحو فتيات الفصل )سي(على الرغم من كونها متأخرة، ه 

 ر غضباً. هي بدت أكث  ماتشيدا رؤيتهم يتصرفون بود مع

اجلسي في أي   "ليس لدي أي فكرة عما تتكلمين بشأنه، ماذا تعنين بمقعدك؟ 

 مكان، أي مقعد جيد." 

 "حسناً هذا المقعد الذي أريده، هذا مكاني تحركي." صرخت كارويزاوا.

كن االن، هو وعدني بالتسكع معي الليلة." قالت -يدا"هاه؟ انا أتكلم مع ماتش

 مانابي.
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تريدني أن أجلس  أنكل يمكنك من فضلك أن تخبرها كن، ه-هاي ماتشيدا

 "؟ كالى جانب

الفتاتين يجب أن  من ماتشيدا بدا قلقاً قليالً من الوضع، متردد بين أي

ومانابي كارويزاوا بسرعة وضعت نفسها بين ماتشيدا  يختار، لكن

 وأمسكت يد ماتشيدا. 

مت بوعد هذه  "ماذا لو قضينا بعض الوقت معاً، فقط نحن االثنين؟ أو هل ق

الفتاة أن تخرج معها؟ أنا أكره زير النساء، اذا كنت ستتسكع مع هذه الفتاة 

 ." قالت كارويزاوا.عتقدأعلى ما  اذا هذه ستكون النهاية 

انها  بالنظر الىه صريح، واهه، كنت مدهوش كيف يمكنها قول هذا بوج 

 تواعد هيراتا بالفعل. 

الوتر الحساس لماتشيدا، هو قد    جملة "نحن االثنين فقط" يبدو انها ضربت

 اتخذ قراره.

لكن هل يمكنك التحرك لو سمحتي؟ هذا المقعد الذي تجلس "اعذريني، 

 عليه كارويزاوا." قال ماتشيدا. 

 مانابي قالت."هاه؟ ماذا بحق الجحيم؟ هذا هراء." 

نحو   فوراً كارويزاوا  تحركت الفتيات بدو منزعجات نهضوا وغادروا، 

في الواقع هي اقتربت كثيراً لدرجة انها ملتصقة بماتشيدا،  المقعد الفارغ، 

جدياً انهم قريبون جداً من بعضهم، أجسادهم تتالمس، ال تبدو أفعال 

رف بالفعل أي نوع  ولكن ربما كان ذلك ألنني كنت أعكارويزاوا تافهة لي 

 هي. من األشخاص 

يبدو    ،كان ماتشيدا يعرف هذا او ال سواء ان كارويزاوا تواعد هيراتا، 

 ،هي بالتأكيد لطيفةمن ناحية المنظر  بالوقوع بالحب بها،  االمر وكأنه بدأ

 أيضاً من وجهة نظر شخص مغرم من المنطقي أنه يريد حمايتها.

، نحن  شكلت مجموعتناتغم من كيف على الرالشيء المثير لالهتمام هو،  

 الوحيد وحيد، والفتى الشعبي شعبي، كان طورنا تسلسل هرمي فريد،

، لم يكن كل شيء يعمل كالمعتاد ذلك، ومع ، لكن كان المنظمون منظمينو

كمثال، إذا كان هناك منظمان في نفس المكان فأحدهما سيتولى المسؤولية  

 من الغابة، البقاء لألصلح.واألخر سيسقط، كان هذا نموذج مصغر 
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الشخص الذي يخسر المعركة ستنخفض رتبه في المجتمع، في بعض  

هي قد يسقطون الى أدني درجات السلم، هم سيكون دنيئين  الحاالت هو/

 ، يمكنك القول انني مثلهم. يهم لمن في حولهم ال لدرجة ان وجودهم  

الذين بالعادة تكون  الشيء المثير لالهتمام في هذا االختبار انه جعل الناس 

شعبية بين    تتمتعاشينوس ربما كانت حذر منهم يجتمعون ويعملوا معاً، 

أن هيراتا  كان بوسع  لكن بين أعدائها لديها نفوذ ضعيف، هلأصدقائها 

 ؟يجعلنا أكثر تنظيماً قليالً 

 "مرحبا جميعاً"

  بالحديث عن الشيطان اشينوس وصلت، معيدةً الحياة الى الغرفة المكتئبة،

عدم  انه من األفضل  اعتقدتوجدت الجو في الغرفة ثقيل خصيصاً اليوم، 

كارويزاوا بدت متعجرفة ومحيرة قليالً،  مع هذا تصرفات، الحديث بتهور

لمعاداة فتيات  حتى ولو أرادت أن تتقرب من ماتشيدا أكثر ليس هناك حاجة 

ً  الفصل )سي(  . علنا

 أهمية من االختبار نفسه.على أي حال هذا الوضع الغريب ليس أكثر 

بالفعل رؤية كيف أن   استطعتكشخص يعلم كيف كانت كارويزاوا، 

دائماً أن تريد  فاتها، أتساءل اذا كانت كارويزاوا شخصيتها تفسر تصر 

تكون في القمة، سواء في الفصل أو المجموعة، بالطبع ليس من السهل  

اشينوس هذا امر أخر لفتاة أن تقف في القمة، انا أعني اذا كانت فتاة مثل 

 هذا مستحيل.  طبيعي بشكل لكن اذا لم تكن متفوق 

ات تحدد منزلة الشخص، من خالل في حياتنا المدرسية العالق مع ذلك،

كارويزاوا أصبحت قائدة فتيات الفصل )دي( واكتسبت   المتسلطتصرفها 

 خليلة هيراتا. انها  عديد من النفوذ بين الفتيات والفتيان من بسبب

تعرفه عن كارويزاوا مع كيف تتصرف االن  كنت إذا قارنت عن ما لذلك

الفتيان تأثير، ماتشيدا،   سيصبح االمر واضح، هي تدفع نفسها الى أكثر

ومعه في راحة يديها هي سيطرت على الغرفة، بسبب هذا فتيات الفصل 

 )سي( لم يستطيعوا الوقوف ضد كارويزاوا وتركوا مقاعدهم. 

 يتم كرهك.   تمانع أن كنت الإذا 
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لكن ما الغاية من هذا؟ للشعور بالتفوق؟ إلرضاء نفسها؟ للشهرة؟ ال أزال  

 ذا التصرف. ال يمكنني فهم سبب ه 

 "هذا ليس جيد." 

 سينجو."  VIPاستمر الوضع هكذا  إذا"اجل 

 يوكيميرا الجالس الى جانبي قال.

 "االن هل الفصل )أي( لن يشارك هذه المرة أيضاً؟" سألت اشينوس.

تحدث فيما بينكم، نحن لن نغير  بال مع ذلك ال تترددوالن نفعل، "بالطبع 

 موقفنا." أجاب ماتشيدا.

الذي محى كل مظاهر المشاعر اإلنسانية من ، موريشيجبجانبه جلس 

، لقد رأيته باألرجاء قبل هذا االختبار، وفقاً لإلشاعات الفصل )أي(  تعبيره

أحدهما بقيادة كاتسراغي واألخر بقيادة كان منفصل الى قسمين مختلفين، 

، موريشيج كان أحد الذين انقلبوا ضد كاتسراغي خالل اختبار يساكاياناج 

 رة.الجزي

في األحوال العادية هو لن يتبع أوامر كاتسراغي، لكن ساكاياناجي كانت 

  ىمريضة وبسبب هذا تغيبت عن الرحلة، بدون تواجد قائدته ليس لد

 .أوامر كاتسراغياتباع  موريشيج أي خيار سوى

اعتقدت ان كاتسراغي سيخسر نفوذه بسبب الضرر الذي سببه في اختبار 

ن يسقط بسهولة، بما انه موريشيج كان صامتاً الجزيرة، لكن يبدو انه ل

 ليومين، يبدو انه ليس لديه أي خيار سوى اتباع األوامر.

لو لعبنا   صمت تام، ماذا"بما انه سيكون من الممل ان نمضي ساعة في 

 باألوراق مجدداً؟" سألت اشينوس. 

، كيف تقترب من هدفك كان الجانب  فوراً اشينوس أخرجت األوراق 

أن تتضيق قائمة البحث من خالل محادثة  تدارأاالختبار،  الرئيسي من

صريحة، ومن جهة أخرى كاتسراغي يهدف الى منع المحادثات، وهناك 

ائه بينما يقوم بالسيطرة على ريون الذي يريد من أن يجعل الجميع أعد

وراء االختبار، لكنني لست متأكد من   الكامن فصله، قال انه اكتشف السر

 هذا. 
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انغمسنا في لعب األوراق لساعة بعدها تفرقنا، يوكيميرا حاول ة في النهاي

لألسف يبدو انه لم يجد أي دليل عن   نبجد البحث عن شيء أو دليل لك

 ، وهذا ينطبق على بقية الطالب. VIPهوية 

سيكشف نفسه، شاهدت ترتيب طالب  VIPليس وكأن  تحدثنا، حتى لو 

يغادر لكنهم لم يتحركوا، المغادرون، طالب الفصل )سي( عادةً اول من 

اول من   كانواوفي نفس الوقت طالب الفصل )أي( عادة اخر من يغادر 

حسناً ليس الجميع طالب الفصل )أي( قد غادروا بعد، ماتشيدا   ،درغا

وكارويزاوا كانوا يتبادلون معلومات االتصال، يوكيميرا والبروفيسور  

 نهضوا. 

 دم ايانوكوجي؟" يوكيميرا سأل. "اظن ان الوقت قد حان للعودة، هل انت قا

 "اجل."

ادرت الغرفة وهي بينما كنا نتكلم كارويزاوا اجابت على هاتفها ووقفت وغ

تتحدث على هاتفها يبدو انها تتكلم عن شيء مضحك او مثير لالهتمام،  

 عندما غادرت فتيات الفصل )سي( الثالثة مروا بجانبي وغادروا. 

الفتيات االن؟" سأل يوكيميرا،  "هاي هل شعرت بشيء غريب من هؤالء 

 هو التفت نحوي بنظرة محتارة.

نني الحظت شيء من هذا القبيل." أجاب "هل تظن هذا؟ ال يمكنني القول ا

 البروفيسور. 

شعور   اعتقد أن ، على أي حالكانت نبرة البروفيسور مضحكة للغاية 

للغاية، نظرنا  اتفتيات الفصل )سي( غاضب بدت يوكيميرا كان صحيح، 

رأينا الفتيات الثالثة يتبعون  ، ماذا يجري نرى ل رواقانا ويوكيميرا الى ال

، جعلني هذا أقلق، كانت في وضع غير مؤاتوحيدة  كونهاكارويزاوا، 

 يمكنها كبح هؤالء الثالث ليست بالجوار.أيضاً ايبوكي التي  

 "هل تعتقد انهم سيفتعلون الشجار معها؟" سأل يوكيميرا. 

الى   يمكن أن يؤديلكن  ،ن انه سيكون هناك أي عنف"لنلحق بهم، ال أظ

 ."ضجة
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أن نقضي وقتنا   رغبأ كنت "تباً كارويزاوا، هي دائماً تجعل الناس تكرها،

 ." أشتكي يوكيميرا.VIPالثمين في البحث عن  

 الفتيات األربعة لحقنابينما البروفيسور قد عاد الى غرفته يوكيميرا وانا 

الزاوية سمعنا صوت باب الطوارئ يغلق بقوة،  ، عندما استدرنا عند بهدوء

ليس هناك أي سبب الستخدام   لكالمصاعد لم تكن مزدحمة لذلم تكن 

فتحت الباب  ،هناك ذهابهم الىالدرج، يجب ان يكون هناك سبب اخر ل

 . اً وسمعت أصوات

 لماذا أحضرتني إلى مكان مثل هذا؟!" ،"مهال

 ا أليس كذلك؟ أبدئي بالحديث."حماقة! انت دفعتي ريك"توقفني عن ادعاء ال 

 "هاه؟ انا أخبرتك بالفعل، لديك الشخص الخطأ!" 

كانوا يمنعوها  ها على الحائط، والفتيات الثالث كارويزاوا ودفعحاصرت 

واصلت انها محاصرة كارويزاوا لم تعتذر،   ومع ذلك مع من الهرب،

ً  يئة، ربما هي كانت برإنكار ما كانوا يقولون  .حقا

ي خطط الحقاً هل يمكنكم التحرك من فضلكم؟" سألت "انظروا لد

 كارويزاوا.

إذا لم تكوني انت  وبريكا  سأقوم باالتصالمن هذا االن،   د"حسناً، لنتأك

 سنسامحك."

 "ليس لدي أي فكرة عما تتحدثين، سأتصل بالمعلم."

شيء اخر، "وماذا ستخبرين المعلم بالتحديد؟ ليس وكأننا نؤذيك او أي  

برت المعلم نحن سنخبر عنك ايضاً، سنقول إنك دفعتي ريكا، أيضاً إذا أخ 

 انت أيضا ستقعين بالمشاكل."

كال الجانبين ليس لديه نية بالتراجع، كارويزاوا حاولت الهرب لكن الفتيات 

أمسكوا يدها ودفعوها على الحائط، أحد الفتيات أخرجت هاتفها، ربما 

 لالتصال بريكا.

 عدم االتصال.لاوا هم كارويزتناشد انتظري!" --"ا

 "ماذا؟ لماذا يجب ان ننتظر؟"
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 "لقد تذكرت شيء للتو، التقيت هذه الفتاة من قبل." 

"انت كاذبة تماماً، انت تتذكرينها من البداية أليس كذلك؟ حسناً أي كان،  

 هل ستقومين باالعتذار لريكا بشكل صحيح؟"

 اء تماماً.""مستحيل، هي المخطئة، هي حمق

زاوا ستتحمل المسؤولية أفعالها لكن عوضاً عن هذا هي  أن كاروي اعتقدت

 رفضت، رفضت على الرغم من أن هذا سيزعجهم. 

نحن قد نسامحك اذا قمتي باالعتذار لريكا لكن االن  "انت تزعجيننا حقاً، 

 نحن حتماً لن نسامحك."

 ضغطت الفتاة على كتف كارويزاوا.

 ال."الن تسامحيني على أي ح  طيانت لن تخطاياً يكن، "

قالت كارويزاوا هذه الكلمات، احدى الفتيات، ياماشيتا، فقدت  أن بعد

 تشان حظيت بكفايتي، ال يغتفر لكارويزاوا."- صبرها، "شيهو

"أنا أعلم صحيح؟ يجب ان تفهم تماماً كيف شعرت ريكا، لما ال نتنمر  

 عليها بجد؟"

دخل لكن التفتح الباب وزاوا بقوة أكبر، يوكيميرا حاول دفعت كتف كاروي

  مرة أخرى فيامسكت يده، حتى لو تدخلنا االن سيتم تهديد كارويزاوا 

سيكون االمر هم تشاهدم أثناءعنفاً  أكثرأذا أصبحوا  مع ذلكمرحلة ما، 

أخبارهم اننا  و ميدههد ت يمكننا فهمعن مدىمختلف، ايضاً اعتماداً على 

 المدرسة.  سنبلغهم الى

 كأنها بدأت بالتغير. األهم من ذلك، كارويزاوا كاي بدت و

ك رأسها اامسب قامت"اهه...ااههه..." لهثت وبدأت تعاني صعوبة بالتنفس، 

 لكنلم يشعروا بالشفقة  معاناتهامانابي واألخرون رأت وكأنها تتألم، عندما 

 على العكس أغضبهم هذا. 
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 كفتاة كما تريدين، نحن لن نسامحك.""فلتتصرفي 

 ورفعوا رأسها بعنف.ك شعر كارويزاوا اامسقاموا ب

"لطالما كرهت وجهك كارويزاوا، أال تظنون هذا يا فتيات، انها مجرد 

 قبيحة؟"

 "اجل بالتأكيد، أتريدين قطع وجهها؟"

 توقفوا، توقفوا."--"تو

 "توقفوا هي تقول، ماذا حدث لتعجرفك؟"

، الى درجة انك تريد تجريدهم من كلما حسدت عدوك كرهته أكثر

ر اذا كارويزاوا أفضلهم، لكن مانابي ظهنتحدث عن الممزاياهم، اذا كنا 

ياماشيتا ويابو لن يكونوا راضيين حتى يدمروا وجه كارويزاوا الجميل، 

كانت على حافة البكاء غير قادرة و ،مرعوبةاف، ج االرتكارويزاوا ببدأت 

 على الحركة.

، مزيد من الضغط دقتظهر حقيقة الناس عندما يكونون في خطر مح 

من هي كارويزاوا كاي، لكن يوكيميرا لن يستطع االحتمال أكثر وسأعلم 

الفتيات الثالثة بحضوره، وكارويزاوا من جهة  تفاجأت دفع الباب،قام ب

 .بدا وكأنه منقذها  ،أكثرأخرى كانت متفاجئة 

 صرخ يوكيميرا. "ماذا تفعلون؟!" 

 سان؟"-"ماذا؟ ال شيء صحيح؟ نحن كنا فقط نتكلم مع كارويزاوا

 ؟؟؟!!![----]سان

مانابي الى كارويزاوا وكأنها تخبرها أال تقول شيء، لكن نظرت 

 كارويزاوا لم تكن النوع الذي يخجل.

يتهجمن علي، هم حقاً اختطفتني هؤالء الفتيات وبدأن  ،كن-"يوكيميرا

أخبرتهم أن يغربوا عن   لكمزعجين للغاية، لذ لقد كانواأليس كذلك؟  أاألسو

 وجهي."
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في هذه  ممتنةً له االن،  كانت بمارلكنها أبداً، مع يوكيميرا ال تتكلم  عادة

ال  فتيات الفصل )سي( الى يوكيميرا وكأن عيناهم تقول " االثناء نظرن

 ." عالقة لك هذا

"حسناً كنت فقط أتكلم مع كارويزاوا عن مشكلتها عن ماذا فعلت لريكا، 

 انت سمعت كيف كارويزاوا اصطدمت بها صحيح؟"

انه من األفضل ترك هذا؟ هم فقط اصطدموا ببعض، ليس   تعتقدين"أال 

 ." قال يوكيميرا. وكأن كارويزاوا المخطئة

 "انت اصمت، ليس لك عالقة بهذا." 

 "...." 

كارويزاوا الى يوكيميرا   نظرت  يوكيميرا، أغلق فمه ،نظراتهمثقل تحت 

 .فوراً  انه مثير للشفقة، أخرجت هاتفهاوكأنها تعتقد 

 اتصلت بأحد." "ابتعدوا عني وإال 

ديها مئات  كن؟ اظن ان عاهرة مثلك ل -كن؟ ماتشيدا-"بمن ستتصلين؟ هيراتا

 من الرجال لالتصال بهم، صحيح؟"

عكس الرجال العنف ليس على يصبح قذر و ما الشجار بين الفتيات عادة 

 مؤلم للمشاهدة.  هذا خيار، كان

 ت. انه من األفضل أن تغادروا." قل اعتقدمعلم هنا للتو، كان "

ليس لدي أي خيار سوى انهاء هذا، فتيات الفصل )سي( ال يريدن ان  

 كل. امشاليسببن 

 "من األفضل ان تحني رأسك وتعتذرين لريكا."

فتيات الفصل )سي( اخافة كارويزاوا التي تحاول بيأس ان تبقي  حاولت 

 الفتيات بدت ثقتها،  فقدتمن الواضح انها   كان لكنوعلى شجاعتها، 

 واستمروا في عداءهم.  بذلك، علماالخريات على 

"هل انت بخير؟" سأل يوكيميرا، غير قادر على ترك كارويزاوا تحت 

 رحمتهم، كانت تتنفس بشدة. 

 "فقط دعني لوحدي." عندما اقترب يوكيميرا كارويزاوا صفعت يده.
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 ألنني كنت قلق!" فقط كلقد أتيت ال تفقد ماذا بحق الجحيم؟  مهالً،"

 طلب منك هذا!" أحد"يا إلهي، اصمت! ال  

ازداد تنفس كارويزاوا شدة وخشونة، تراجع يوكيميرا، انا أيضاً قررت 

التراجع، كارويزاوا نظرت إلي بينما كانت تفتح باب الطوارئ واغلقته 

 بقوة ورحت.

 "جييزز، ما بها؟ هي دائماً دائماً تسبب المتاعب للناس!"

غادر ، ثيرة للمشاكلبالتأكيد مانا أفهم مشاعر يوكيميرا، كارويزاوا 

يوكيميرا المرهق من هذا بدون قول أي كلمة، وقفت وحدي في ساللم 

قائدة فتيات الفصل )دي( جانبها أظهرت الطوارئ وفكرت بكارويزاوا، 

 كانت مرعوبة من شيء أخر. بلالضعيف، لكن التهديدات لم ترعبها،  

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

4.3 

 خاللمزدحم  يصبحكان منتصف الليل في اليوم الثاني، عند المسبح الذي 

النهار، واالن هادئ، ال يوجد أي أحد بالجوار، أخرجت هاتفي ألجري 

 لالتصال، ينمعلومات المعلم تحوي بالفعلاتف واله نظراً الى أنمكالمة، 

 نسي امر سهل. يس -شاباشيراباالتصال  كان

ل في المحيط ورياح ازنال   لكننامنتصف الصيف،  من اننا فيعلى الرغم 

 الليل التي تمر بالسفينة كان باردة جداً.

 ايانوكوجي." إلبقاء منتظر ه"اسف

 التصال بك بوقت متأخر."اعتذر عن ا "ال بأس، 

شيء غير عادي، باإلضافة هذه  ب"المعلم ملزم بنصح الطالب، هذا ليس  

 اول مرة تتصل بي."

محبوبة بين   لم تكنينسي الفصل )دي( بحب تماماً، س- شاباشيراال تعامل 

 مشاكل لن يذهبوا لها.  ونيواجه عندماالطالب، حتى 

 "هناك شيء اريد سؤالك بشأنه، سينسي، لكن.... انت تبدين شاحبة."
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سينسي تبدو شاحبة -في البداية لم أالحظ هذا بسبب الظلمة، لكن شاباشيرا

 لغاية.ي ظننت انها مريضة لننللغاية لدرجة ا

"ال تقلق بشأن هذا، هذه مشاكل البالغين، على أي حال ماذا تريد أن 

 تسأل؟"

شم رائحة الكحول في أنفاسها فكرت ان الوضع ليس   أستطيع بما انني 

، لكن هناك  خطير، "أخبرتني انه يمكننا استخدام نقاطنا لشراء أي شيء

 بعض االستثناءات، صحيح؟"

ال   معلماو  طالبا طلبت شراء حياة "اجل يوجد استثناءات، كمثال، إذ

 يمكننا الموافقة على هذا."

 ؟"بالنقاطذا كنت أتساءل، ما هو أغلى شيء قام أحدهم بشرائه  ل"

 عندما كنت اتحدث، شعرت بوجود شخص بقريب.

 تشان! كيف تشعرين؟"-"ياااهوووو، سي

 لحقتأظن هذا، اعتقد انها  سنسي أتت، هل هذه صدفة؟ ال-نومياهوشي 

 سينسي. -اشيراشابب

 سنسي سألت.-"انت ثملة أليس كذلك؟" شاباشيرا

 نعسة."  فقط ال، بالطبع لست ثملة، كنت ه"مممم؟ او

 شربتي كثيراً واالن انت بخير."جيز، انت حقاً تستطيعين الشرب كثيراً، "

 سينسي لديها كبد حديدي*.-يبدو ان هوشينوميا

  ----------]وصف يقال لشخص الذي يشرب بكثرة

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=I

ron%20liver] 

 كن، كيف حالك؟"-"مساء الخير ايانوكوجي

زائد قليالً، وضعت يدها   سينسي تتصرف بود معي بشكل-هوشينومياكانت 

بشدة لدرجة انني أستطيع شم رائحة الكحول   نتنياحتضعلى كتفي وبعدها 

من جسدها وانفاسها، بالطبع كشخص قاصر ليس لدي أي فكرة عن طعم  

 الكحول هل هي لذيذة؟ الرائحة فقط تجعلني ال اريد شربه. 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Iron%20liver
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Iron%20liver
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 "انا بخير وأال لن أكون هنا." انا قلت. 

هل  كن - ن لطيفة لدرجة انني مندهشة! إذا ايانوكوجي"هذه اإلجابة لم تك

تشان؟" سألت  -تحب نوع التسونتسون* األخت الكبرى مثل سي

 سينسي. -هوشينوميا

 يمكنكم البحث في غوغل للتأكد[  ----*]تسونتسون: تسوندري لالختصار

ً "ال تعانقي طالب  عملي."  تعقين، انت ا

سينسي من خلف عنقها -هوشينومياسينسي امسكت -لحسن الحظ شاباشيرا

ذلك اليوم،   في سمعتها التين ي دثة بين المعلموجرتها بعيداً، تذكرت المحا

ن كانوا حذرين من بعض وينافسون ويخدعون بعضهم من  يحتى المعلم

اجل الوصول الى الصف األعلى، ال اعلم ان كان هذا بسبب ان الوصول  

منافسة قديمة بين  هذلصف أعلى يعني زيادة في رواتبهم او ان ه

 أيام المدرسة.سنيسي من -سينسي وهوشينوميا-شاباشيرا

ن يبقون األمور عادلة، تسريب  يليس لدي شك بأن المدرسة والمعلم

، هذا يعني ان اشينوس قد وضعت في األجوبة للطالب مشكلة كبيرة

 البصيرة الدقيقة ومهاراتمجموعة االرنب بدون ان تعرف السبب، لديها 

اءل  ك شيء غريب، ستتسلان هنا ستعتقدعاجالً ام اجالً هي  مراقبة حادة

 لما هي في مجموعة االرنب. 

سينسي سيئة في -صدفة، لكن هوشينوميا تعتقد كل هذا  أنسيكون جيد 

إخفاء مشاعرها، قد تكتشف اشينوس انها وضعت في المجموعة لمراقبة 

ايانوكوجي كيوتاكا، إذا حدث هذا كيف سأجيب على هذا؟ بينما كنت أفكر 

 بهذا، بدأت باختيار خطوتي التالية. 

  حد ذاتهبماذا تتحدثون انتما االثنان في منتصف الليل؟ أليس هذا  "اذا عن

 سينسي. -مشكلة كبيرة؟" سألت هوشينوميا

خوفهم."  من  "مشكلة كبيرة؟ كمعلمة من الطبيعي ان أساعد طالبي وأهدئ

 سينسي.-أجابت شاباشيرا

"اذا كان هذا صحيح ألن يكون من األفضل فعل هذا مع المزيد من 

ن وكأنكما تتسلالن باألرجاء، ال يمكنني المساعدة اال  تبدوااألشخاص؟ 

 تفكير بأن هذا مثير للشك."وال
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-سينسي تحاول ان تربكها حافظت شاباشيرا-على الرغم من أن هوشينوميا

سينسي على هدوئها، "ايانوكوجي من طلب هذا المكان، هو أراد  

 استشارتي على انفراد." قالت.

 سينسي. -تهكون أي قواعد." قالت هوشينوميا"ههممم. حسناً يبدو انكم ال تن

 ي وغادري، سأعود قريباً.""جيد، االن أسرع

 .      [ sexy times] .""حسناً، حسناً، لكن تذكري ال أوقات مثيرة

 غادرت مع تعليق غير ضروري أبداً. 

 "اسفه، هي مثيرة للمشاكل."

 "ال بأس."

ربما  حسنًا،. التحقيق كونها تحت نسي أي شيء عني س-شاباشيراذكر  تلم 

لم أكن أعرف ما بينهما، لكن ال عالقة لي  ،كانت مجرد مشكلة شخصية

 . بذلك

"على أي حال لنستمر من أين توقفنا، كنت أتساءل ما هي أكبر كمية من  

 نقاط تم صرفها في الماضي؟"

شاباشيرا أومأت رأسها وبدأت بالتفكير، "حسناً يمكنني فقط الحديث من  

، بالطبع ر قواعد المدرسةيشخص ما تغيما يريد  خبرتي، لكن كانت عند

هناك حدود للقواعد التي يمكن تغييرها، كمثال يمكنك تغير وقت بدء  

 الفصل لكي تتجنب التأخر عن الفصل." هي أجابت.

 لم تقدم شاباشيرا حقائق فقط فرضيات.

 "هل يمكنك اعطائي مثال؟" 

 "هل انت غير راضي من جوابي؟"

 أنا افهم كيف يعمل نظام المدرسة." انا أجبت. "ال ال امانع هذا،  

نقاطك يمكنك إجراء تغييرات على النظام ل ية استخدامكاعتمادا على كيف

النقاط  كانت ، بمعنى اخر االحتماالت ال حصر لها،بأكثر الطرق تفاهة

 الشخصية ذات أهمية ال تصدق. 
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 ." م لما أردت أن نلتقي"يمكنك فقط مراسلتي بهذا السؤال، ال أفه

 "إذا أرسلت لك رسالة سيكون هناك سجل لهذا، أريد تجنب هذا." 

بدأت بالرحيل في اتجاه مختلف عن الطريق الذي  قررت التوقف هنا، 

سينسي، كان لدي عديد من األسئلة لكن هذا كافي -ذهبت منه هوشينوميا 

 لالن.

 "سأطلب مك خدمة في المستقبل القريب." قلت.

 سينسي تنظر إلي بارتياب. -اشيراعندما نظرت للخلف، رأيت شاب

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

4.4 

عندما استيقظ زميلي بالغرفة، محافظ على كانت تقريباً في الثانية صباحاً 

من   يطلبيوقظ االخرون، هيراتا نهض من السرير، بما انه   لكيالحذره 

 ارج الغرفة وهو يرتديها.هو تسلل خ  الطالب النوم في قمصانهم

بعد أن أكدت انه لن يذهب الى الحمام، امسكت بطاقة المفتاح ونهضت من  

السرير، ليس هناك ضمان انه سيقوم بحركته اليوم لكن يبدو ان اعمالي 

  بدأت تبدي نتائجها، عندما أدرك انني مستيقظ تبادلنا النظرات بدون قول

 كلمة.

ناك شيء اريد الحديث معه بشأنه، هو قال  بدون النظر بعيداً اخبرته انه ه

انه سينتظرني في القاعة، بعدها خرج، وجدته في الممر وعلى وجه نظرة 

 مضطربة.

 "هل أيقظتك؟ او هل كنت مستيقظ بالفعل؟" سألني. 

 "الثانية، فكرت بأنك قد تغادر الغرفة الليلة." قلت.

 هذه اول مرة اغادر الغرفة في الليل."  "لما ظننت هذا؟ 

أكون ان  انه من االفضل  كون بال فائدة، لذا فكرتتمحاولة خداعه س

 ، "كارويزاوا اتصلت بك، أليس كذلك؟"صادق

هيراتا فهم الى ما أشير له، كما هو متوقع من مهارات فهمه، "هل حدث  

 وأنك تعرف شيء عن هذا؟" سألني. 
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 " أخبرتك لكنني اعلم الوضع.ما  أعلم كم مجموعتها، الفي "حسناً انا 

انتظرني هيراتا الستمر، حسناً بما انني تبعته في منتصف الليل يجب ان 

 تبدو عاجلة.

أليس كذلك؟ هذا   الفصل،تريد العمل كجسر بين هوريكيتا وبقية  إنك"قلت 

 ." قلت. يتعلق بذلك 

  أصبح]في المرة الماضية طلب من ايانوكوجي ان يكون الجسر كيف 

 I wondered if you would act as a  -----هيراتا هو الجسر؟؟؟!!!

bridge to help reach Horikita-san -----ال   هكذا قال في المرة الماضية

 [        أعلم مع ان هذه الترجمة الرسمية 

 كن؟"-تتحدث معي، ايانوكوجي"انا أرى، هوريكيتا أخبرتك ان 

 .طويلبشرح   نزعجعلي أن أ يسلقد أنقذني من الكثير من المتاعب. اآلن ل

  بما في ذلكعن كل شيء يحدث في مجموعة االرنب،  اإلبالغ   بت منيطل"

وضع كارويزاوا، عندما سمعت ما حدث مع كارويزاوا، هوريكيتا 

قلت انك   كلكنتبعك، أن أ وقالت ليأخبرتني أن أبقي عيني عليك أيضاً، 

 هذه قد تكون فرصة لتحقيق هذا."  أن تريد ان تكون الجسر لها، لذا فكرت

 المعلومات تريد؟" هو سألني.  "أي نوع من

 عنه معها."مهما كان ما تحدثت "كل شيء تعرفه عن كارويزاوا، أيضاً 

معلومات عن كارويزاوا، لكن هو يفهم   الى هيراتا قد ال يفهم لما انا بحاجة

 تأثير هذا. 

"ال أعلم ماذا يمكنني أن أخبرك ألكون صريحاً، يجب ان اخذ مشاعر 

 ."كارويزاوا بعين االعتبار

 مع هذا هيراتا بدا المشي، قررت ان أتبعه ببطء. 

كنت في السرير لساعتين لكنني لست نعس، انا حقاً ال  ني ان على الرغم من

ي أعلم انه يجب على أخذ ننلعناية الشخصية معظم الوقت لكأقلق بشأن ا

جعلهم   أرغب في، ال ذلك في االعتبار عندما أكون مع أشخاص أخرين

 ينظرون إلي. غير مرتاحين عندما
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لن تقول أي شيء غير ضروري، لكن ما   إنككن، انا متأكد -"ايانوكوجي

وتعود الى  سان الكالم -سأقوله لك دقيق للغاية، ايضاً قد ترفض كارويزاوا

 غرفتها، من فضلك افهم هذا." هو قال.

ئاً ال  كان شي  ألن هذا يمكنني دائماً التنصت عليهم، لكن هيراتا لن يحب هذا 

منتصف الليل هو   اتصلت به في فقد أن يسمعه االخرون،رويزاوا كا تريد

عطيه إجابة أ أفضل رهان هو أن على التنصت، أبداً  بالتأكيد لن يوافق 

 .مباشرة وصادقة

لة البيع في الطابق الثاني، التواجد في منتصف الممر ا مكان مكان اللقاء اما

ننا رؤيتهم أيضاً، هذا  سيجعل من السهل للناس رؤيتنا لكن هذا يعني انه يمك

 التنصت صعب. الموقع جعل من 

كانت كارويزاوا تنتظر هيراتا بالفعل مرتدية قميصها وجالسة على 

االريكية، عندما رأت كارويزاوا هيراتا قادم ابتسمت لكن عندما لمحتني 

 من خلفه تغيرت سعادتها الى غضب ووقفت وصرخت.

 كن؟!"-"ماذا تفعل هنا ايانوكوجي

 ت منه ان يأتي." قال هيراتا. "انا طلب

 ني أردت التكلم معك لوحدنا."كن؟ لماذا؟ أخبرتك ان-بت هيراتا"انت طل 

سان كنت قلق عما قد أخبرتني به سابقاً، لهذا  -"انا أعلم، لكن كارويزاوا

كن، بما انه يفهم الوضع،  -فكرت انه ستكون فكرة جيدة جلب ايانوكوجي

 انا اسف ألنني لم أخبرك اوالً."

 انها تستطيع الرد على هذا. كارويزاوا بدت منزعجة لكن ال يبدو 

 "لكن.... انا قلت انني أردت التكلم لوحدنا فقط نحن االثنين." هي رددت. 

"اذا أردتني يمكننا ان نكون وحدنا، لكن عندما تكلمنا سابقاً انت لم تقولي 

 شيئاً عن ان نكون نحن االثنين فقط." 

لكن تبط بالمشكلة مع فتيات الفصل )سي(  مرهذا ان  افترضت بالفعل

تساءلت كيف ستفتح كارويزاوا الموضوع، اذا أرادت ان تفرغ عن 

غضبها ليس هناك سبب حتى يكونان هما االثنان فقط، أرادت كارويزاوا 
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موضوع بدون تواجد أي احد اخر، هذا يعني انها لن تتكلم   نالحديث ع

 عنه اذا كنت موجود. 

بدأ   له،معنى  أو ربما ألنه اعتقد أن الصمت ال ه،صبر ربما بسبب نفاد 

 هيراتا يتحدث عن مكالمته الهاتفية السابقة.

سان من الفصل )سي(، هل هذا  -"كنت تخبريني عن الشجار مع مانابي

 صحيح؟" هو سأل. 

فتحت كارويزاوا فمها قليالً لإلجابة لكنها لم تقل شيء، ربما بسبب انها 

 ا مرة أخرى كسر الصمت. ، هيراتوجوديقلقة من كانت 

سان واألخرون؟"  هو  -كن، هل تعلم عن الشجار بين مانابي-ايانوكوجي

 سأل.

 "نوعاً ما."

بما ان هذا ال يعمل، حاول هيراتا تحويل المحادثة لي، يبدو ان ينوي أن  

يسألني بضع أسئلة، بدت كارويزاوا غير راضية بهذا، لكنها استمرت 

 باالستماع. 

باتهامات زائفة، لفتيات يتهمونها  ان ايبدو سان، -رويزاواكامما قد قالته "

  استخدام نوا على وشك كاوباستجوابها،  وقاموااخذوها الى مكان خالي 

 العنف." هيراتا قال. 

 "اجل جميع هذا صحيح، رأيت هذا بنفسي ويوكيميرا رأى هذا أيضاً."

 "انا أرى."

سيتصل  ذا سيفعل، هل بدا هيراتا غارق بالتفكير وأغلق عيناه، تساءلت ما

 بمانابي وأصدقائها ويوبخهم؟ او هل سيقوم بإخبار المدرسة؟

نحن بالتأكيد يجب ان  ف ،سان وأصدقائها عنيفين معك-مانابي ت"اذا أصبح 

 ." هو قال. على االطالق لعنفبانقوم بشيء، ال يمكنني السماح 

أتني  عندما سمعت كارويزاوا كالم هيراتا هي للحظة ابتسمت لكن عندما ر

 تغير تعبيرها الى الغضب مرة أخرى. انظر لها
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سان هم كانوا قاسين معك لدرجة انه ام تستطيعي المقاومة -"كارويزاوا

 صحيح؟" سألت.

 "ال."

كارويزاوا حاولت اإلجابة لكنها لم تستطع، نظرت إلي بدون قول أي  

ا كلمة، لم أستطع الكذب لذا أخبرت هيراتا بما رأيته، يبدو أن كارويزاو

عى ريكا حصل بينهما مشكلة في الماضي، ومانابي وأصدقائها وفتاة ما تد

أرادوا ان يجعلوا كارويزاوا تعتذر، لكنهم أصبحوا عنيفين مع كارويزاوا، 

 بعد سماع القصة كاملة هز رأسه هيراتا وكأنني ملئت بعض الفجوات.

 "انا أرى لهذا أخبرتني بهذا." هو قال. 

 ت."اخبرتك بماذا؟" انا سأل

 مني كارويزاوا أن انتقم من مانابي وأصدقائها.""طلبت 

لم أتوقع هذا، لكن من وجهة نظر شخص تحت تهديد، يبدو هذا كموقف 

 أقتل أو تقتل، بعد ان تحدث هيراتا، كارويزاوا تحدثت وأخيرا.

 "لماذا أخبرته بهذا؟" هي قالت.

اب سان، انت لست شخص عنيف." أج -"الن هذا ليس مثلك كارويزاوا

 . هيراتا

 مساعدتي."   عليك"لكن خليلتك تعاني صحيح؟ 

 "اجل أنا أريد، لكن ال أصدق العين بالعين*، انت تعرفين هذا صحيح؟"

 *]يقصد اللجوء الى العنف مثلهم.[ 

 . بدأت خالفاتهم األساسية في االشتباك

سان وأصدقائها." هو  -"لنفكر بهذا، اذا كان ممكن أريد أن نتفق مع مانابي

 قال.

يل، أنا أعني انهم يكرهونني بدون أي سبب، من فضلك عليك  "هذا مستح 

 فهم هذا!؟ هي توسلت.
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سان، -موروفوجي"بدون أي سبب؟ ألم يبدأ هذا بسبب انه لديك مشكلة مع 

 كارويزاوا؟" 

هيراتا قال موروفوجي لكن ربما هو يعني ريكا، يجب أن يكون اسمها 

 األخير، هذا مذهل كم يملك من معلومات. 

 "----.... لم يكن لدي أي خيار! شينوهارا واألخرون كان هناك و"لكن هذا

لم يكن لديك خيار؟ ماذا يعني هذا؟" انا كانت هناك شينوهارا   لذا ألن"

 سألت.

 هي صرخت، صوتها انتشر في أرجاء الممر.[ LOL]"انت أغلق فمك!" 

س كن، قلت انك ستحميني ألي-"من فضلك انا اترجاك ساعدني هيراتا

 كذلك؟" 

سان وأصدقائها بدون  -"بالطبع سأحميك، لكن ال يمكنني فقط إيذاء مانابي

 أي سبب، دعينا نجد طريقة لحل األمور بهدوء، من خالل الحديث."

الى "انا أقول لك هذا غير ممكن! اذا كان هذا ممكن، لن أكون بحاجة 

 ساعدتك!" م

كان موقف تشعر، ما قالته كارويزاوا قد يبدو سخيف، لكنني افهم كيف 

، على هذه الحالة قد ينتهي االمر كارويزاوا أكثر خطورة مما توقعت

ينطبق هذا على بقية  بالعنف، كمثال الطالب هنا غير مسموح لهم بالتدخين 

مدارس العالم لكن مع ذلك هناك عديد من الطالب الذين يقومون بالتدخين  

والقواعد، وينطبق هذا  بدون ان يكشفوا، ليس كل شيء يمكن منعه بالقانون 

 على التنمر. 

لق على كارويزاوا لكنه قلق ايضاً على مانابي وأصدقائها، هيراتا قكان 

هيراتا يريد أن يفكر بطريقة لحل األمور بطريقة سلمية، لم يكن يعامل 

 كارويزاوا مثل خليلته العزيزة لكن مثل صديق أخر.

نت واحدة من زمالئي "ال يهم ما هو السبب ال يمكنني فعل ما تريدن، ا

مشكلة سأساعدك وأحميك، لكن ال يمكنني  كنت في   وإذاسان -كارويزاوا

 إيذاء شخص اخر ألجل هذا، حتى لو كانوا من الفصل )سي(." هو قال.

 ستحميني!" هي صرخت. أنك"انت كاذب! انت قلت 
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انت تعلمين ان هذا موقفي من البداية." هو نهض، الكلمات التالية  "كاذب؟ 

م جميع طالب الفصل )دي(، "أنا أخبرتك من البداية اننا لسنا أحباء ستصد 

من شعل حرباً لكنني بالتأكيد لن أ  بالتظاهر بمواعدتك، حقاً، ال أمانع 

 أجلك."

 يبدو أن عالقتهم كذبة كبيرة.

الن؟!" كارويزاوا كانت مرعوبة مما قد لماذا تقول هذا ا —"ماذا؟! لم

 سمعته. 

و كان يستخدم كارويزاوا الستخراج المعلومات انا افهم نية هيراتا، ه 

 كجزية لهوريكيتا، هذا ما يبدو عليه االمر على أي حال.

 "ألننا نحتاج الى خيار جديد االن، انا أريد مساعدتك." هو قال. 

بجد أن يساعدها بطريقته  كان يحاول ولكنهلم يكن يهجر كارويزاوا 

جة، لكنه لم يلمس كتفها الخاصة، اقترب من كارويزاوا الذي تبدو منزع

 النحيف الرقيق، كنت أتوقع أن يفعل هذا. 

 انت تقول... انه من األفضل أن استخدم العنف معهم؟" هي قالت. إذاً "

 أعنيه، سأفعل ما أستطيع لمساعدتك، عندما يحين الصباح أنا"هذا ليس ما 

سان وأصدقائها وأخبرهم بالتوقف عن مضايقتك -أنوي أن اتصل بمانابي

 ستعتذرين." أنك سان، انت ربما لن تحب هذا لكن سأقول لهم -رويزاواكا

هيراتا لكي تنتقم من مانابي  لجئت الى "ال أريد هذا!" كارويزاوا 

واألكثر من  نفسها الحقيقية،  -----وأصدقائها، هذا أظهر شخصيتها الحقيقية

 ذلك كارويزاوا كانت خائفة.

 انا اسف." ، اذا ال يمكنني مساعدتك،في هذه الحالة"

 وبالنسبة لشخص مثل  لكنه كان موثوقاً للغايةً كان هيراتا هادئ حتى االن 

 كارويزاوا التي تحتاج الى هذا، خسارته يعني حكم بالقتل.

و انه يحاول أن  كن هل لديك أي أفكار؟" سأل هيراتا، يبد-"أيانوكوجي

 يجعل دور في هذا. 
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انا ال أحتاجك!" رمت !! اذا لم تكن تريد االستماع لي اذا  يكن ا"أي

كارويزاوا علبة العصير التي كانت تمسكها في الممر، العصير سكب في 

 كل مكان وتردد الصوت في أرجاء الممر.

 "عالقتنا انتهت، انتهت!" هي صرخت.

ً بدا هيراتا بهذا كارويزاوا تركتنا وهربت،   لكن ليس بسبب أن   منزعجا

ساعدتها، لم يظهر أي إشارة لكن بسبب انه ال يستطيع م كشفتعالقتهم قد 

 في اللحاق بها، هي لم تكن أولويته. 

لدي حدودي وال أستطيع فعل كل شيء، من فضلك أفهم كن، -"ايانوكوجي

 هذا." هو قال. 

ن كارويزاوا لكن كنت أخطط في استغالل هيراتا الستخرج المعلومات ع

ذ يبدو ان هيراتا استغلني واستخدم هذه الفرصة إلعطائي مهمة انقا

 كارويزاوا من مشاكلها.

"انت قلت انك تريد ان تكون الجسر الذي يصل بين الناس، لكن هذه ليست  

 كذبة أليس كذلك؟ انت حليف الجميع."

تتغير  قد كن، -سان وحليفك أيضاً ايانوكوجي-"أجل أنا حليف كارويزاوا

ا  ." هيراتالجميع هأنت أكثر قدرة مما يعتقد، أولوياتي اعتماًدا على الموقف

 قال.

 "انت تفكر بي عالياً." 

 "حقاً؟ أنا جيد في قراءة الناس، لهذا أنا أعرف هذا." 

أريد أن أسأل المزيد عن هذا لكن قررت ان علينا حل هذه المشكلة أوالً،  

 انها مزيفة، هل هذا حقيقي؟" سألته."عالقتك مع كارويزاوا يبدو 

 ." "عندما تقولها هكذا يبدو األمر وكأنك كنت تشك بهذا

"انت وكارويزاوا كنتم تتواعدون ألربعة أشهر مع هذا عالقتك معها لم 

تحافظ على عالقة نقية، لكن   أنكتتقدم كثيراً، بالطبع أخذت بعين االعتبار 

  بعضكم مازلتم تنادوا وحتى مع هذا انت دائما تبقي مسافة بينك وبينها، 

 بأسمائكم األخيرة."
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ان يصبحوا أقرب من حيث  جب  حتى ولو لم يصبحوا أقرب جسدياً هم ي

لتغير  ا في المشاعر، لكن عالقة هيراتا وكارويزاوا لم تظهر أي إشارة

 لألفضل أو لألسوأ، في العالقات الرومانسية هذا الركود أمر غريب للغاية.

"انت محق تماماً، نحن لم نكن نتواعد حقاً، كنا نتظاهر بالتواعد ألنه  

 عتبر هذا متناقضاً." هو أجاب.ك ت شعرنا أن هذا كان ضروري، أفترض أن

بمعنى أخر، عالقتهم كانت عالقة تبادل بالمنفعة، في هذه الحالة من طرح 

هذه الفكرة ومن وافق عليها؟ حسناً اظن أن هذا واضح، كارويزاوا سألت  

هيراتا أن يتظاهر انه يواعدها وهيراتا ببساطة وافق على هذا، بهذا أفعالها 

 ية.أصبحت أكثر وأكثر منطق

"الشائعات بدأت تنتشر بشكل كبير بعد ثالث أسابيع من بداية المدرسة*، 

 من بعد هذا، شعبية كارويزاوا ارتفعت بدرجة كبيرة." أنا الحظت.

 *]الشائعات عن مواعدتهم[ 

شيء كهذا حدث قي مجموعة االرنب، من خالل تعلقها بماتشيدا، يمكنها  

فع، بالنسبة الى ترتأن تفرض نفسها بدرجة أكبر ودرجة نفوذها س

كارويزاوا هيراتا كان مضيف وهي كانت الطفيلي، كان أداة ليدعم مكانتها  

 االجتماعية.

 "انت تظاهرت بأنك خليل كارويزاوا لكي تتحسن مكانتها االجتماعية." 

  أن هذهكنت اعتقد وصلت الى الحقيقة، رداً على هذا هيراتا ببساطة ابتسم، 

أدركت أن هذا ال يفسر كل شيء، أيضاً   عد ذلكب الحقيقة كاملةً لكن كانت

كارويزاوا هيراتا وماتشيدا  استخدمت محق،  ني علىهيراتا بأنلم يعترف 

 لكي تضع نفسها في القمة؟ ال هذا وحده ليس كافي.

ففي النهاية لما قبل هيراتا طلبها بسهولة؟ هذا أمر صعب بالنسبة له، سلوك  

سيطرة أكثر وأكثر كل يوم، كانت عدواني كان يخرج عن الكارويزاوا ال

 . ينتتصرف كالمتنمر

أيضاً هل حقاً كارويزاوا لماذا هيراتا يقبل هذا بدون أن يوبخها أبداً؟ 

أرادت استخدام هيراتا واألخرون لتصل الى القمة؟ كنت مرتاب من هذا،  

لم تظهر أي  ال يمكنني القول انها استخدمت ماتشيدا فقط لزيادة نفوذها،
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المجموعة هي فقط جلست بصمت، ربما لم تكن تخطط الى  اهتمام في

 استخدام ماتشيدا بالبداية.

في هذه الحالة ما السبب الذي جعلها تقترب من ماتشيدا؟ شعرت وكأني 

 بدأت باكتشاف حقيقة كارويزاوا. 

 "لحماية نفسها؟" انا سألت، هذا الجواب الوحيد، ليس هناك خطأ بهذا. 

 ندما سمعتك تقولها شعرت برعشة." هيراتا قال. ذا انت تفهم، بصراحة ع"ا

"سمعت هذا من هوريكيتا هذا االمر، هي قالت ان كارويزاوا لديها سبب  

 للتعلق باألخرين."  

كن، علي أن صريحاً، -لكن هيراتا لم ينخدع بسهولة بهذا، "ايانوكوجي

ليالً،  بصراحة اجدك غريباً ق هذا سيبدو وقحاً للغاية، لكن انالكن.... حسناً، 

 انت تخيفني نوعاً ما، انا أسف ان كان هذا اهانك."

 "أخيفك؟ لماذا نظن هذا؟"

كن -كن وقتها وايانوكوجي-"كنت أراقبك منذ بداية المدرسة، ايانوكوجي

االن شخصان مختلفان، تواجدك والكلمات التي تستخدمها.... انه مثل  

 وكأنه لديك شخصيتين مختلفتين." 

مخيف، من الطبيعي انه سيظن ان هناك شيء   هيراتا كان مالحظ بشكل

 غريب.

انا بالفعل اخبرتها صيحة هوريكيتا، "لقد أخبرتك بالفعل، هذا بسبب ن

بالتفصيل عن مجموعتي، انا فقط أتبع أوامرها مثل اختبار الجزيرة، هي 

هي  من اتخذت القرارات الصحيحة وقادت الفصل )دي( نحو الفوز،  

، انا أعني هذا جيد إلي أيضاً، هي فقط من النقاطعديد الالسبب لما اكتسبنا 

سيئة في التواصل مع االخرين وكانت خائفة من المحاولة هل تعلم؟ 

 أخبرتني أن أتحدث معك وأخبرها الحقاً."

أمضي الكثير من الوقت مع هوريكيتا، بسبب هذا ربما هيراتا لن يشك  

 بكلماتي.

سان  -أن انقاذ كارويزاواسان هي التي قررت -ن هوريكيتا"حسناً، أظن أ

 سيساعد فصلنا." هو أجاب.
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 "أجل." 

كن -ن أكيعكن، انت مختلف -"لكنني اعتقد أنك مذهل ايانوكوجي

 كن." هو أجاب.-وياموتشي

 "أنا أسوأ منهم."  

سان، انت ال زلت الشخص الذي  -"حتى ولو كنت فقط تتبع أوامر هوريكيتا

ريكيتا سان أعطتك قائمة كن، ليس وكأن هو-يتحدث معي االن ايانوكوجي

، هذا ليس شيء يمكنك  أعتقد أنك تُظهر منطقًا واضًحا وعقالنيًاباإلجابات، 

 به."التظاهر 

ن انه لدي بعض القلق من كان هيراتا أكثر ذكاءاً مما تخيلته، على الرغم م

 رغبته بإنقاذ الجميع باستمرار، هو لديه مهارات متميزة.

ي وافقت على التصرف كخليل لكارويزاوا  "انت قلت الكثير بالفعل، لكنن

لكي تحمي نفسها، هذا ما أرادته، قالت انها تريد أن أنقذها، قد يصعب 

كانت ضحية تخيل هذا، لكن خالل المرحلة االبتدائية والمتوسطة هي 

 للتنمر. 

 "هل هذه الحقيقة حقاً؟" 

  اذا فرط التنفس الذي حدث لكارويزاوا كان بسبب ذكريات الماضي، اذا

 عانت صدمة عميقة كهذه هذا يفسر لما لم تستطع الوقف ضدهم سابقاً.

سان بعد بداية المدرسة هنا، لكنني أفهم،  -"بالطبع انا قابلت كارويزاوا

تعرضوا للتنمر يعطوك شعور فريد، بسبب هذا وافقت على الناس الذين 

من يها ضسان ستتحرر من ما-الخروج معها، بهذه الطريقة كارويزاوا

هرت ظسان قد أ-استخدام مكانتها كخليلتي، ال أظن أن كارويزاوا خالل

 ."بقسوة شخصيتها الحقيقة، أظن أنها تحاول بيأس التصرف

شاعرها بشكل جيد، العديد من بسبب هذا لم تستطع السيطرة على م

األشخاص الذين تعرضوا للتنمر يميلون ألن يملكوا شخصية متواضعة 

أخرى، األشخاص الذين كانوا واثقين   وخجولة، مثل ساكورا، ومن جهة

كانوا عادة الذين   ----الذين يتصرفون مثل كارويزاوا ----وعدواني وأناني

 يقومون بالتنمر. 
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ت غطاء فقط، واجهة، بسبب هذا كانت بحاجة اذاً شخصية كارويزاوا كان

كانت تستطيع التظاهر بتلك هم الى أشخاص مثل هيراتا وماتشيدا، مع

 ة.الشخصية الحازم

سألت، المرحلة الثانوية هي   "انتظر لحظة، ماذا تستفيد من كل هذا؟"

 يحظىهيراتا كان لطالب، ا الرومانسية الرئيسة في حياة واحدة من مراحل

لن يستطيع بدء  فبين الفتيات، إذا تظاهر بالمواعدة مع كارويزاوا،   بشعبية

 شخص أخر.مع عالقة 

 هذا ما احتاجه."للتنمر، سان -"ماذا أستفيد؟ لن تتعرض كارويزاوا

 لم يكن نفاق او حب، ليس لديه دوافع انانية. 

 "أنا أعلم أنك لست مقتنع، لكن هذا هو السبب." هو قال. 

 هل هناك سبب أعمق من هذا؟" سألت.  نانا أصدقك، لك"

هيراتا لن يتردد بإنقاذ صديق لكن أن يعتبر مانابي واألخرون أصدقاء 

 ضي بصراحة.ر  باألخرين م  أيضاً، اهتمامه 

روي القصة  الى هيراتا انه بحاجةربما شعر  بما أنه أخبرني لهذه الدرجة،

علب من العصير من الة البيع وأعطاني احدة وقبلتها   قام بشراءبأكملها، 

 بسرور. 

"حتى السنة الثانية من المرحلة المتوسطة كنت، لعدم وجود كلمة أفضل، 

 ال أحد، لم اتميز على األطالق." 

 ، هيراتا؟ من الصعب تخيل هذا." "انت

  أن  "حسناً لم أكن مخفياً تماماً، كانت أملك أصدقاء، لدي هذا الصديق منذ

في نفس الفصل لستة سنين،  كن، كنا -كنت صغير، فتى يدعى سوجيمورا

خالل المرحلة االبتدائية، وكنا جيران أيضاً، نذهب الى المدرسة ونعود  

 يتذكر ذكريات عابرة. معاً كل يوم." تحدث هيراتا وكأنه

"عندما بدانا المرحلة المتوسطة تم فصلنا الى فصول مختلفة ألول مرة، 

، تدريجياً بالبداية استمرينا بالذهاب معاً الى المدرسة كما كنا نفعل عادةً 

مشينا معاً أقل وأقل، بدأت بالتسكع فقط مع الفتيان االخرون من فصلي 

 ما اعتقد."الجديد، هذه القصة تبدو عادية على 
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 كان من العادي صنع أصدقاء جدد في بيئة جديدة ال شيء غريب في هذا. 

كن كان يتعرض  -، بينما كان لدي أصدقاء جدد، سوجيمورا"لكن انت ترى

للتنمر." هيراتا ضغط على علبة العصير التي يمكسها، أنا أفهم الى أين  

كان يظهر  عديد من إشارات النجدة هوالكن أرسل -يتجه هذا، "سوجيمورا

مع جروح على وجه أو كدمات، لكنني كنت مهتماً أكثر بالتسكع مع  

 كان دائماً عنيد، يفتعل شجار كن -بجدية، سوجيمورا أصدقائي، ولم أخذه

، انا لم أفكر بجدية عن ماذا كان يحدث، لكن عندما دخلنا سنتنا  بسرعة

-يمورالكن عند هذا الوقت، روح سوج الثانية، نحن اجتمعنا مرة أخرى، 

كن قد تدمرت، شخصيته المشرقة والمبهجة قد اختفت، هذا طبيعي بعد ان  

هو تم ضربه ورفسه عديد من المرات، المرات، تم ضربه عديد من 

طاردوه كثيراً لدرجة انه لم يستطيع حتى الذهاب الى الحمام، انتهى به 

 االمر بحصول حادث له خالل الفصل."

 "إذا انت رأيت هذا، و...." 

 ،لم أفعل أي شيء، لم أستطع، كنت خائف أن أصبح هدفهم التالي أجل،

كنت خائف أن تدمر حياتي الجديدة الممتعة، لذا كنت أتظاهر بعدم رؤية  

كن صديقي القديم، كنت أصنع أعذار مناسبة لنفسي، فكرت -سوجيمورا

 كن-بأن يوماً ما المتنمرون قد يتوقفون، أو ربما عندما يتوقف سوجيمورا

هاب الى المدرسة سيتركونه وشأنه، أو ربما قد يتدخل أحد ما الذ عن

 لمساعدته."

 "اذاً ماذا حدث لسوجيمورا؟"

"ذلك اليوم حفر في ذاكرتي، حتى االن، بعد تدريب الصباحي لكرة القدم،  

-سوجيمورا رأيتمن الغرفة،  اقتربت أعود الى الفصل، عندما عندما كنت 

،  الدخولقبل رت أن انتظر قليالً ، قروجه متورمكان  ،هناك موجود كن

منذ  ألكون صريحاً، كنت أشعر بعدم الراحة، كنا أصدقاء نلعب مع بعضنا 

شعر وكأننا غرباء، فكرت ’إذا تورطت معه أكنا صغار لكن االن  أن

كن كيف كان قلبي قبيح،  -سأتعرض للتنمر أيضاً‘، ربما رأى سوجيمورا

يرسل نداء للمساعدة،   كما لو كانباً ان االمر تقريهو لم يقل كلمة، لكن ك

 قفزة من نافذة الفصل." قال هيراتا.  ، ذلك اليومفي 

 "قفز؟ هل مات؟"
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انه   يؤمنونكن -بموت في الدماغ، حتى االن والدا سوجيمورا ص  خ  "شُ 

ذلك اليوم كان ال يصدق، ال زلت أتساءل ان كان   سيتعافى هم ينتظرونه،

كن أدركت  -عندما قفز سوجيموراما حدث هلوسةً، لم أستطع تصديق هذا، 

شيئاً، بالتركيز بأنانية فقط على رغباتي ساعدت في قيادة صديق عزيز الى 

 موته."

 الفتى الذي يدعى هيراتا يوسكي.  أعطت هذه الحادثة قد 

يمكن إنقاذه، لكن أردت المغفرة، فكرت بأن كن -"ال أظن ان سوجيمورا

 " هيراتا قال. الطريقة الوحيدة لهذا هي بمساعدة االخرين.

"أنا أفهم شعورك، لكن العالم ليس بهذه البساطة صحيح؟ في هذه اللحظة 

يوجد شخص يتعرض للتنمر بمكان ما، وقد يحاولون االنتحار، مثل  

 كن، انت ال تستطيع ايقافهم."-سوجيمورا

الطبع انا أعلم هذا، انا لست بطل أو شيء من هذا، لكن أريد انقاذ الناس "ب

على األقل، يجب علي أن اساعدهم، هذا تكفير للذنب الذي   القريبين مني

 ارتكبته." هو قال. 

"اذاً ماذا ستفعل؟ انت تريد انقاذ كال من كارويزاوا ومانابي، لكن هذا ليس  

 ممكن."

 ا انت هنا معي االن." هو أجاب."أنا أفهم هذا، بسبب هذا ربم

ل هو كان رجل يبدو أن هيراتا يعرف انه غير طبيعي بنفسه، على أي حا

 في مهمة.

  ذالم أفكر أبداً انني سأخبر أحداً بهذه القصة، ال أحد هنا يعلم الحقيقة، له"

انا أخترت هذه المدرسة." قال هيراتا، هو رمى علبة العصير الفارغة في 

 سان هذ سرياً؟" هو سأل. -تبقي انت وهوريكيتاالقمامة، "هل س

 كيتا ستبقى صامتة." أنا أجبت."اذا وعدت أال تتدخل، انا متأكد أن هوري

 "اذاً سأومن بكما انتما االثنان، فلسفتنا متشابه."

،  مشكلة كارويزاوا، من هذه اللحظة وصاعداً  بعدم التورط فيهيراتا تعهد 

اكتسبت   لقدكان في مشكلة،  عدة متى ماهيراتا إلي لطلب المسا ربما يأتي
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نا متأكد انه شعر وكأنه ، اأريدها دائماً  كنت بنجاح تعاون هيراتا، قوة

 اكتسب شيئا ما أيضاً. 

"هيراتا، بما انه لديك شبكة اجتماعية كبيرة، لدي معروف ألسأله منك."   

 أعطيت هيراتا ورقة، قرأها ووافق على طلبي.

 كن، هناك شيء أخر كنت اخفيه عنك، أنا أعلم هوية-ايانوكوجي"اوه، 

VIP  من الفصل )دي(." األخير 

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

4.5 

اليوم التالي، قررت أن أقوم بحركتي، لكن بشكل مفاجئ ساكورا اتصلت  

 بي، قررت أن اذهب للتحدث معها.

 االختبار قد انتهى لمجموعة البقرة." قلت. "يبدو ان 

 "أجل..." هي أجابت. 

 الطالب من المدرسة.  تفقدت رسالة التي تسلمتها ساكورا مع بقية

في مجموعة البقرة، األعضاء في مجموعة البقرة "االختبار قد انتهى      

غير مطلوب منهم المشاركة بعد االن، من فضلكم كونوا حذرين من أال  

 تضايقوا بقية الطالب."

كانت نفس الرسالة التي تلقينها بعد انتهاء مجموعة القرد، كانت رسالة 

 الكالم، ساكورا نظرت إلي بعيون قلقة.  قصيرة خالية من سياق

 "هل فعلت أي شيء خاطئ؟" هي سألت.

"ال لم تفعلي، هذا فقط يعني أن أحد ما من مجموعة البقرة أرسل إجابة الى 

 ."VIP يعتقد انهم الشخص الذي  المدرسة باس

كوينجي االختبار لمجموعته، االن يبدو   أنهىبغض النظر عن المرة التي 

ون بعضهم من أجل سببين مختلفين، كانوا يخونون بثقة*،  ان الناس يخون

 شعروا بعدم الصبر.  م او بسبب انه

 [ VIP*]يقصد عندما يعلمون 
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 أخر؟"؟ أو هل كان شخص VIPساكورا هل كنت 

، لكنني لست متأكدة بشأن  VIPهزت ساكورا رأسها بسرعة، "ال أنا لست  

يس لديها أي فكرة كن أو مممم االخرون." هي أجابت، يبدو انها ل-سادو

 عن هويته. 

 في مجموعتي أيضاً." VIP"ال تفرطي التفكير بشأن هذا، انا ال أعلم هوية 

 برتني هذا." كن، أنا سعيدة ألنك أخ -"أجل شكراً لك أيانوكوجي

"كيف األمور مع الفصل )أي(؟ سمعت الشائعات تقول أن ال أحد منهم  

 يشارك في المناقشات." قلت.  

خرين، ال أحد منهم قد تكلم على األطالق." قالت "أجل كما يقول اال

 ساكورا.

كان كاتسراغي يمضي بخطته بعناية، إذا كان هذا صحيح إذا الفصل 

في االحداث، لكن ال زلت اشعر بالشك،   )سي( هو الذي سبب هذا التغير

من  أدعى ريون انه فهم قواعد المدرسة وأنا لدي أفكاري الخاصة، لكن 

 ما كنت محق أم مخطئ. اإذالمستحيل معرفة 

حتى ، لذلكأخطئت في فهم القوانين سيتلقى الفصل ضرر عالي نتيجة  إذا

ليل على أن د ---االختبار ألي أحد غير مجموعة البقرة  االن لم ينتهي

الغامض اقتربنا من نهاية هذا االختبار  معريون ال يملك اإلجابة أيضاً، 

 العديد من الطالب باالرتباك. شعر 

، من فضلك دعيني أعلم، يمكنك التكلم معي  اخر كان هناك أي شيء إذا"

 في أي وقت." أخبرت ساكورا.

 كن، أراك الحقاً."-"شكراً لك ايانوكوجي

ودعت ساكورا التي كانت تلوح بيدها بشكل لطيف، بعدها اتجهت نحو  

نحو أخفض طابق حيث ال   استمررتالطوابق المنخفضة في السفينة، 

عادةً، على الرغم من اننا ممنوعين من التواجد هنا  يذهب إليه الناس 

المنطقة لم تكن مغلقة، اعتقد ان الطاقم يستخدمها، على الرغم من الناس 

الى المناطق مثل غرفة المقسم اذا كان هذا ضروري، بشكل عام  يدخلون 

 ال أحد يدخل هنا. 



171 
 

، بما في ذلك المدخلال أحد سياتي اذا ناديت مهما صرخت بصوت عالي، 

ين للدخول والخروج من هنا، الطريق األخرى كان الباب الذي  تهناك طريق

ه نظراً الى يؤدي الى ساللم الطوارئ لكن العمال يبدو انهم ال يستخدمون

 الغبار المتراكم، أنا أعلم انه لم يستخدم من مدة طويلة. 

 اذا أبقيت عيني على المدخل يمكنني مراقبة الوضع كلياً. 

أنه بالكاد يوجد اشارة هاتف هنا، على الرغم انه  وشيء أخر مناسب 

ارسال الرسائل او المحادثات   لكن يمكنك الحصول على إشارة صغيرة

 مستحيل إجراء مكالمة.لمن ا  سيكون صعب و

 "كل األجزاء في مكانها." تمتمت. 

كل شيء يجري حسب الترتيب، أوالً   أن كل ما علي فعله هو التأكد

بما أنني أردت تأجيل  ، لكنيتصل بكارويزاواسأتصل بهيراتا وبعدها س

،  ربما أحتاج إلى جعله يتصل بكارويزاوا قبل ساعة أو أكثراألمور قليالً 

 الى سطح السفينة إلجراء االتصال.انا عدت 

بعد محادثتنا اللية الماضية فكرت بأن هيراتا سيكون حذر، لكنني أعلم اذا  

لتحدث معها لوحدهم، هي اتصل هيراتا بكارويزاوا وقال انه يريد ا

ستجيب، كارويزاوا قالت انها ستنفصل عن هيراتا، لكن هي التي ستعاني  

ا خلفها كارويزاوا بالتأكيد بحاجة الى اذا حدث هذا، مع مانابي وأصدقائه

 هيراتا من أجل حمايتها.

م،   00:4سان بمقابلتها عند  -وعدت كارويزاواوصلتني رسالة من هيراتا: 

 .سان-ات مانابيسأرسل لك معلوم

كما هو متوقع هيراتا قد أتم دوره بمهارة، وأيضاً هو لديه معلومات  

فصل أخر، اذا لم يكن يعلم كان  ، على الرغم من انها من  االتصال لمانابي

 علي المخاطرة بسؤال كوشيدا، هذا أنقذني من المتاعب.  

سان  -علي أن أخبرك هذا، ال أريد جعل كارويزاواأرسل لي رسالة أخرى: 

 حزينة.

سيكون  "انت ال تريد جعلها حزينة، هاه؟" اذا كان يعلم ماذا انوي أن أفعل 

هيراتا غاضب جداً، لكن هذا ليس مشكلتي، حتى لو تحطمت هنا، ال بأس  
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بهذا طالما لم يعرف بهذا، هذا بسيط للغاية، حتى وان ارتكبت جريمة ال  

 يمكن أن تدان دون دليل.

 رسلتها.انا بسرعة كتبت رسالة وأ

 هل لديك دقيقة؟       

كان رسالة قصيرة وبسيطة وغير مؤذية، كقاعدة تطبيق المحادثة يحوي  

حساب واحد فقط على الهاتف، لكن هناك طريقة حول هذا، من خالل 

هاتفك يمكنه استقبال حساب أخر، أساسي أخر، بهذا  SNSانشاء حساب 

ي  بهم الى رئيسبالطبع ليس هناك عديد من الطالب الذين يفصلون حسا

، لكن من خالل انشاء حساب جديد، انا  قليلةوفرعي الفوائد من تبديل بينهم 

 قادر عل االتصال باألخرين بدون كشف هويتي. 

يجب ان أفعل هذا بدقة، اذا لم أفسد االمر كل شيء يجب أن يكون بخير،  

 على الرغم من ان مانابي تلقت رسالة مجهولة هي أجابت فوراً.

 ت؟ من أن -   

 الطبيعي أن تسأل هذا. من 

 هناك أحد معك االن؟ هل -   

 انا وحدي، لكن من أنت؟ -   

 ال تري هذا ألي أحد، هذا من أجل مصلحتك.-   

 انظر، من أنت؟ -   

 فقط لنقل انني أكره نفس الشخص مثلك. -   

أخذت بعض الوقت قبل  لكنها على الرغم من انه ظهر انها قرأت رسالتي 

 أن تجيب. 

 انت مخطئ بالرقم؟ل ه -   

سان، أنا أريد التحدث عن كارويزاوا الشخص -هذا ليس خطأ، مانابي-   

 الذي تكرهينه، فكرت انه يمكنني الحديث معك عن هذا. 

 تتحدث عنه، من فضلك توقف عن أرسال الرسائل إلي.  عماال أعلم -   
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سب  اكتيبدو انها حذرة، قد تظن انني عدوها، هذا طبيعي، أوالً علي أن  

 ثقتها.

،  وكان التعامل معها صعبًا لفترة طويلة اآلنأنا زميل لها في الصف -   

أريد أن انتقم منها لذا فكرت انه يمكننا العمل معاً، بما أنني في الفصل 

 سان مباشرةً لذا أريد مساعدتك. -يمكنني مواجهة كارويزاوا ال  )دي( معها،

 . كال أعلم عما تتحدث، أنا سأتجاهل-   

لم تقطع االتصال، هذا يثبت   إال انهالرغم من انها تشعر باالرتياب على ا

سبب تريد االنتقام نيابة عن  لهذا ال كيف جعلت كارويزاوا دمها يغلي، 

التي جرت بها كارويزاوا نحو ساللم   ةصديقتها ريكا، من الطريق

 الطوارئ، كراهيتها كانت واضحة.

سان حتى االن، أال تريدين  -زاواتشان خائفة من كاروي-ال تزال ريكا-   

اهرة على وجهك لكن ال يمكنك فعل هذا  ظمساعدتها؟ رغبتك باالنتقام 

كارويزاوا حذرة للغاية بعد ما حدث هذا، صحيح؟ ب  كنت ترغبينلو  حتى

كن لفترة، أو  -كن أو ماتشيدا-البارحة، انا متأكدة انها لن تترك جانب هيراتا

 تكون وحيدة.  ى، لنستكون دائماً مع الفتيات األخر

سان للتحدث الى  -ال أحتاج الى مساعدتك، انا فقط بحاجة كارويزاوا-   

 ريكا لكي نعرف الحقيقة.

أتساءل ان كان االمر بهذه البساطة، ال يمكنني تخيل انها ستعترف انها -   

تشان اذا قالت كارويزاوا -هي فقط ستؤذي ريكا كذبت، على العكس تماماً 

سان تحمل ضغينة، قد  -هذا فقط اذا كانت كارويزاواليس   شيئاً فظيع، أوه

 تقوم بالتنمر على ريكا أكثر.

 ماذا يجب أن أفعل؟ هل تقول أن هناك طريقة؟-   

 كانت رغبة مانابي الشديدة في تسوية األمور واضحة.

 اذا عملنا معاً، يمكننا ان نحظى بانتقامنا.-   

وبعدها تقوم بإخبار  ما الضمان لدي؟ أشعر وكأنك تغرني نحو فخ،-   

 المدرسة، هذا يبدو مثل حساب فرعي.
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سان، اذا يمكنك الذهاب وأن تري  -اذا كنت تظنين انني استهدفك مانابي-   

يمكنك فقط تسجيل الحسابات على الهواتف هذه المحادثة للمعلمين، 

سان،  -نني أريد االنتقام من كارويزاواة، أنا أخاطر بنفسي بقولي أالمدرس

 حيد الذي في خطر، هل أنا مخطئ؟أنا الو

انا متأكد من أن مانابي تفهم هذا، حتى الحساب الفرعي ليس أمناً كلياً، اذا  

 تم كشفي، أنا بالتأكيد سأتلقى عقاب قاسي.

النهاية   أذا أريت هذا المحادثة الى المدرسة ماذا بعدها؟ هذه ستكون ،ً اذا-   

 بالنسبة لك. 

 يسان، عليك أن تظهر-يفعل هذا مانابي ال أظن أنك من النوع الذي -   

 الثقة لتكتسبي الثقة.

 أنا أفهم، سأستمع لك على األقل. -   

، أمور عن كم أكره كارويزاوا،  فةوالمألبعد هذا رددت بعض القصص 

جهة بين  ، وكيف سمعت عن الموا أستطعأن أفعل شيئاً لكن لم  أريدوكيف 

أتصل بها، لعبت دور   مانابي وكارويزاوا بالصدفة، وكيف حاولت أن

 الضحية ببراعة.

عندما نعود الى األرض سيكون من الصعب مواجهة كارويزاوا مباشرةً، 

مباني المدرسة ومساكن الطلبة مجهزة بكاميرات مراقبة، حتى لو 

ا، هذه  أحضرناها الى مكان خاص هناك احتمال عالي أن يرانا أحد م

تفهم أن انتقامها كان ممكن السفينة تعطي فرصة ممتازة لمانابي، جعلتها 

 .أثرت غضبها ببطء ولكن بثباتفقط بسبب اننا هنا، 

 ماذا يجب أن أفعل؟ إذا -   

 االن بعد أن فهمت مانابي بدأت بأخبارها بخطتي.

وتسوية  سان وبعدها خذي وقتك بالتكلم معها -سأتصل بكارويزاوا-   

 األمور.

الى الطابق األخير من   بعد أن أرسلت هذه الرسالة، أرسلت أيضاً خريطة

 السفينة. 



175 
 

فال يمكنها طلب  هناك،نظًرا ألنه ال يمكنك الحصول على أي استقبال -   

 ، ال أحد ينزل الى هناك. المساعدة

 سان؟ -أنا أرى، بما انك زميالها* يمكنك االتصال بكارويزاوا-   

 كان ايانوكوجي يتحدث إليها بصفة الذكر أو االنثى[  إذا*]ال أعلم 

أريدك أن تخبريني االن إذا كنت موافقة على خطتي، بعد أن أتصل  -   

سان يمكنك االختيار إذا ما كنت ستأخذين انتقامك، لن يكون  -بكارويزاوا

 هناك أي مشكلة بهذا، صحيح؟ 

أخذت وقت طويل قبل أن تجيب أطول وقت لالن، أخيراً رأيت اجابتها، 

ولتي بإقناعها عن محا ، إذا فشلتعلى يقين من أن خطتي ستنجح تكن

 طريق المحادثة، لدي خطة أخرى جاهزة كاحتياط.

صوراً  تلكن هذا سيكون خطير، كان علي أن أقابل مانابي مباشرةً، ألتقط

لمانابي وهي تهدد كارويزاوا في ساللم الطوارئ يمكنني ابتزازها بهذا،  

 لكن الخطر كبير وأريد تجنب جذب االنتباه إلي قدر اإلمكان.

 ". فعله دعونا نرى ما تستطيع مانابي وأصدقائهان. "اآل"

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

4.6 

تتردد عبر الطابق المظلم، ربما بسبب أن   ضوضاء شديدة وعميقةأحياناً 

، لم أكن متأكد من  السفينة تغير اتجاها أو ربما أن السفينة اصطدمت بشيء

أتت الى هنا مكان حيث كل ما يمكنك سماعه هو  هذا، لكن فتاة وحيدة 

 صوت اآلالت. 

 "ماذا يجري؟ ال يمكنني االتصال ب.... ال يوجد إشارة."

تى موعد لقائها مع هيراتا، ربما أتت باكراً لكي ال زال هناك عشر دقائق ح 

تهدئ من نفسها، بعد أن أدركت انه ال يمكنها استخدام هاتفها وضعت 

ندت ظهرها على الحائط، يبدو انها تشعر بالملل، هاتفها في جيبها وأس

 أغلقت عينها وفتحت فمها قليالً وتمتمت بشيء لنفسها.

اعها أبداً، عن ماذا كانت تتكلم؟ ألنها كانت تتمتم بهدوء لم أستطع سم

سمعت   ، لألسف هيراتا لن يسمعها، عندما حانت الساعة الرابعة فتح الباب
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مانابي وأصدقائها، —ي( قد وصلواصوته، ثالثة فتيات من الفصل )س

 ... كان هناك شخص أخر معهم.مهالً 

ا  تبدو خجولة مثل ساكورا، اعتقد انها ريكا، "ال بأس." قالت مانابي، بعده

 رأت كارويزاوا وهي رأتهم أيضاً. 

[ohh shit!!] 

 ماذا تفعلون هنا؟!" هي سألت، كانت ترتجف.—"ما

عديد من الطرق الس هناك لذا لي كانت الممرات داخل السفينة ضيقة

 للهرب، الهرب سيكون صعب. 

، حسناً هذه فرصة جيدة،  هنا، هذا كل شيء الى تأتيرأيتك  أنوحدث "

 سان؟" سألت مانابي.-ريكا، هل تتذكرينها كارويزاوادعيني أعرفك هذه 

، هي  لألماممانابي أمسكت ريكا التي كانت تختبئ خلفها ودفعتها 

بعضهما، كارويزاوا أبعدت عينها تتظاهر وكارويزاوا كانت تواجهان 

 وكأنها ال تعرفها، لكن بالنظر الى سلوكها كان من الواضح انها تذكرتها.

 هي الشخص الذي دفعك، صحيح؟" سألت مانابي. سان-"ريكا، كارويزاوا

 "أجل انها هي."

سعيدة للغاية، من جهة أخرى    بدتبعد سماع هذا ابتسمت مانابي و

، كل يمكنني فعله هو البقاء بشكل متزايد متوترةة وبدت قلقكارويزاوا 

لو تعرضت وصامت ومراقبة االحداث البائسة التي ستحدث، حتى 

 ن التي توقعتها، ليس لدي رغبة في انقاذها. كارويزاوا ألمور أسوأ م

[WTF! ] 

 "أعتذري من ريكا" طالبت مانابي.

 اوا.هاه؟ من سيعتذر؟ لم أفعل أي شيء خاطئ." قالت كارويز—"ه

  اعتقد"ال تزالين تتصرفين بقوة، انت من الصعب تعامل معك حقاً، لكن 

 فهم االن الى حد ما." قالت مانابي.اانني 

 ماذا؟" سألت مانابي."فهمتي 
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 تعرضتسان انت  -"سلوكك، انت خائفة بشكل غير عادي، كارويزاوا

 للتنمر أليس كذلك؟"

 ؟!"---"ما

 شف.حاولت أن تخفي الحقيقة لكن ماضيها ك

شعرت بهذا من البداية." مانابي  ،"يبدو انني محقة صحيح؟ علمت هذا 

 قالت.

كانت ضعيفة، حتى أن   "ال أنت مخطئة!" أنكرت كارويزاوا، لكن كلماتها

 كانت ممثلة ممتازة ليس هناك أي فائدة. 

ليس وكأن مانابي بهذا االدراك أو أي شيء، هي تعلم ألنني أخبرتها بكل  

ها أن كارويزاوا كانت تتعرض للتنمر منذ الطفولة وأنها شيء سابقاً، أخبرت

 عانت صدمة عميقة نتيجة هذا. 

للمغفرة االن قد اسامحك، ماذا عن هذا؟  "اذا ركعتي على ركبتيك وتوسلت 

أنا أعني انت جيدة بالتذلل، صحيح؟ أن تركعي؟" مانابي سخرت من 

 كارويزاوا.

 ل!" صرخت كارويزاوا.ال لم أفعل، انا لم أفعل شيء كهذا من قب—"ل

حاولت كارويزاوا الهرب من مانابي لكن مانابي امسكتها من شعرها 

طدمت بالحائط، كانت مانابي مطمئنة أن  الى الخلف واصدفعتها الطويل و

هذا المسرح قد جهز النتقامها، لذا ال يمكنني التحكم بها هنا، انا فقط 

 وعدتها انها ستلتقي بكارويزاوا هنا. 

من استخدام العنف لكن عندما أصبحت وحيدة مع    ن خائفةتكويجب ان 

انتهاء  هي تركت كل هذه المخاوف، ال يمكنني تخيل  ،كارويزاوا وأخيراً 

 هذا حتى تقوم مانابي بمعاقبتها بشدة، هذا ما كنت أهدف إليه بأي حال.

 [-_- في هذه اللحظة الحاسمة اختبار ملغرام نشرح طويل عمع ]االن 

تجريه لمدى االنصياع للسلطة، على أي حال يمكنك ]لالختصار هي 

 تخطي الشرح[

،  1960في عام  أجريت دراسة نفسية  هي ،اختبار ملغرامهذا مثل 

، أجريت على مجموعتين من  تجربة أيخماناالختبار كان يدعى أيضاً 
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الناس في منشأة معزولة، أعضاء المجموعتين لعبوا دور المعلم أو 

 –موضوع التجربة  –ذي يقوم بدور المعلم الطالب، أوالً الشخص ال

سيسبب صدمة كهربائية منخفضة للطالب حتى يتذكر األلم والخوف 

ا، الطالب سيكونون مفصولين عن المعلمين ويوضعون على  بطين بهالمرت

من  الجانب االخر من الزجاج، بعدها يوضع جهاز على جانب الطالب 

سيكون مع  تاح المسبب للصدمة ، بينما مفشأنه أن ينقل الصدمة الكهربائية

 المعلمون.

يعطوا في هذه النقطة يطلب المشرف على التجربة من المعلمون أن  

تم توجيه المعلم لتشغيل  ب سلسلة من التمارين، اذا اخطئ الطالب، الطال

ر المعلمون أن يزيدوا الفولط في كل مرة يجاوب اخبا  تم ،التيار الكهربائي

  450صدمات تتجاوز  أن يسببللمفتاح يمكن الطالب إجابة خاطئة، 

  45للتسبب بالموت، لكن الصدمة األولى كانت فقط ، قوية كفاية فولت

 فولط التي كانت تسبب حكة خفيفة.

يمكن للمعلمين سماع صوت الطالب، الذي يعني ان كل مرة تحدث  

بدون علم  صدمة المعلمون يمكنهم سماع الصرخات المؤلمة، لكن 

ات الكهربائية الموضوع على جانب الطالب كان المعلمون جهاز صدم

علون، في  بانهم صعقوا، لكن يسمعهم الم مزيف، كان الطالب يتظاهرون

البداية لم يكن هناك رد فعل، لكن مع تزايد الفولط، الصرخات المؤلمة 

 للطالب قد زادت، في النهاية عم الصمت. 

يل لهم فقط أنهم  قموضوع االختبار، المعلمون، لم يكونوا تحت التهديد، 

، هذا يعني  سيحصلون على مكافآت وأنهم أحرار في أن يفعلوا ما يحلو لهم

  ، ون التوقف ال بأس بهذا، على الرغم من هذاملب المعلانه حتى وأن ط

الفولط حتى سببوا بصدمة كهربائية كافية من األشخاص قد زادوا  66%

كان أي شخص   الظروف،اعتماًدا على أثبت التجربة أن لقتل شخص ما، 

 .قادًرا على القسوة والوحشية التي ال تصدق 

، لكن هذا يعطينا لمحة عن مدى معرفة ايانوكوجي  -_-]انتهى الشرح 

 تعليمه عنها[ تمواألمور التي 

 "او، او! هذا مؤلم! دعيني!" صرخت كارويزاوا. 
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بكت كارويزاوا بسبب شد شعرها وتوسلت، لكن مانابي فقط ضحكت 

بهذا، االن هم في أخفض مستوى في السفينة في بيئة مغلقة،   وكأنها تستمتع

مانابي كانت موضوع االختبار )المعلم( وكارويزاوا الطالب، جهزت 

بنجاح المسرح مثل تجربة ملغرام، على الرغم من أن الشروط ليست  

نفسها تماماً، بالنظر الى العالقة التي بينهما، الوضع كان مثل التجربة 

كارويزاوا تعاني خصوصاً بعد سلكوها المتعجرف أعاطهم األصلية، رؤية 

 شعور رائع. 

 "ااه!" كارويزاوا صرخت.

 واو انت قاسية."  "واوو، شيهو، ألست تبالغين بهذا؟ 

كع من خالل ضربها على معدتها، بالطبع  رمانابي جعلت كارويزاوا ت

رخوة، مانابي ليست معتادة على الضرب شخص هكذا لذا ضربتها كانت 

 أال تؤلم كثيراً، لكن ألم كارويزاوا كان أعظم مكافأة لمانابي. يجب

ريكا لالنضمام لها، ريكا كانت تقف بعيداً   وةدعب قامتبدت في مزاج جيد، 

 تشاهد بقلق.

 هذا أيضاً."   ي"تعالي ريكا، فالتجريب

 ال أنا بخير." أجابت ريكا.—"ل

جوار." أجابت يوجد أحد بال"نحن نفعل هذا من أجلك، صحيح؟ تعالي ال 

 مانابي.

إذا قام صديقك  أرادت ريكا رفض االنتقام لكن لم تكن مسموحة بهذا االن، 

سيكون من الصعب الرفض، ريكا   إقناعك لالنضمام إلى المرحبمحاولة 

 تعلم اذا أغضبت مانابي قد تصبح هي هدفها التالي.

 "حسناً سأجرب."

 كان هناك صوت صفعة صغيرة، باب*.

 [        صوت الصفعة *]

 "هكذا؟" سألت ريكا.

 "ال، ال، ليست جيدة أبداً، يجب عليك وضع مزيد من القوة، هكذا."
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واب!* تردد الصوت في أرجاء الغرفة، بدت كارويزاوا تعاني من األلم  

بعد الضرب، ريكا صفعت كارويزاوا مرة بعد مرة كما طلب منها، 

 في كل مرة.صفعاتها ازدادت قوة 

 ويزاوا.!" توسلت كارتوقفوا-ت-"ت

 "هاهاها، هذا ممتع، هاها!"*

 التجربة ملغرام. ربما كان من األنسب التفكير في ريكا كموضوع حسنًا،

 [         *]هذه ريكا 

 "من فضلك سامحيني!" توسلت كارويزاوا. 

رؤيتهم لها هكذا جعلهم يشعرون باالبتهاج لمانابي واألخرين، ريكا بدأت  

ال أصدق انها نفس الفتاة التي كانت  بقوة، الى درجة جعلتنيباللكم والركل 

خائفة، على الرغم من انها تركت عالمات يسهل رؤيتها على خدود  

كارويزاوا، ريكا ركزت على ضرب أماكن يصعب رؤيتها عادة، مثل  

 تحت زيها وأسفل شعرها.

انهارت كارويزاوا من الخوف والدموع تنهمر من وجهها، تحركت بدون  

الباب مع مراعاة أال يروني مانابي  صوت وبهدوء فتحت أصدر أن

وأصدقائها، سيستمرون بالتنفيس عن غضبهم على كارويزاوا لمدة أطول،  

 ال أمانع هذا. 

، هذا يوفر علي الوقت إذا تم تدمير شيء ما بشكل كامل شيء،بعد كل  

أستطيع  ولم أعد والجهد عندما أحتاج الى إعادة بنائه، أغلقت الباب بهدوء 

 ويزاوا.سماع صرخات كار

[                   wwwwwtttttffffff!!!!!! ] 

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

4.7 

بعد أن تأكدت من أن مانابي وأصدقائها قد غادروا دخلت الغرفة، يجب أن  

لكنها استمرت في االنحناء والبكاء تسمع كارويزاوا صوت الباب يفتح 

ادم بسبب انه يتملكها الخوف، اذا هكذا  ، ربما لم تالحظني قعلى األرض

 كانت هي قائدة فتيات الفصل، متعجرفة للغاية وعنيدة، حقا كانت؟ 
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بما بسبب النصيحة التي أعطيتها لمانابي وأصدقائها، زي كارويزاوا ر

وأجزاء من جسدها الواضحة بدت غير متضررة، اذا تمزق زيها أو تم  

ات الفصل )سي( من العقاب، قص شعرها سيكون من الصعب أن تنجو فتي

 مع أن التنمر شائع، نظام مدرستنا الفريد جعل من التنمر صعباً للغاية.

هناك أي شيء مقلق هو خدها، محمر من الصفع المتكرر، لكن  كان إذا

 الكدمات ستزول بالغد.

 "كارويزاوا."

لماذا —عندما ناديتها هي أخيراً قد الحظتني، هي رفعت رأسها، "ما

 هي تعثلمت. انت..."  

هي ارتعبت من رؤيتي، لكنها لم تستطع   هنا،ليس من المفترض أن أكون 

 والتصرف وكأن شيء لم يكن. التوقف عن البكاء 

ستهدئ في النهاية، لكن اذا غادرت وهي ستتوقف عن البكاء في النهاية، 

االن ما أريد حدوثه لن يحدث، استمريت باالنتظار بهدوء بدون التكلم  

الصراخ وبدأت  ضي بعض الوقت، كارويزاوا توقفت عن معها، بعد م

 تهدئ. 

اذا كان هناك شخصان بمفردها في غرفة مظلمة ومغلقة سيحدث نوع من  

بينهما   المسافة النفسيةالمودة، حتى ولو كان الشخصان يكرهان بعضها 

 ستتقلص. 

 "هل هدئت قليالً؟"  

 "قليالً."

ا، حاولت مساعدتها لم تقف كارويزاوا، هي مسحت دموعها بكفوف زيه

 لكنها لم تقبل. 

 كن؟" هي سألت. -"أين هيراتا

"يبدو انه يجب أن يقابلك هنا، أظن أن المعلم قد ناداه، حدث وأن كنت معه 

 عندما ذكرك، لذا أنا اتيت هنا عوضاً عنه."
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وينقذني من المزيد من األسئلة،   االتفسير يجب أن يكون كافي إلرضائه

ا وبعدها املئ ا بالحقيقة، أوال انا بحاجة تهدئتهليس هناك حاجة في اخباره

 الشقوق في قلبها.

 "لماذا تبكين؟" سألتها. 

 "مانابي وأصدقائها ... انا بالتأكيد لن أدعهم ينجون من هذا."

حتى وأن  بدأت كارويزاوا باالرتجاف قليالً عندما تذكرت ماذا فعلوا لها، 

ة كانت عميقة لدرجة أن األلم  ارادت أال تظهر جانبها المثير للشفقة، الصدم

 هب بسهولة. لن يذ 

"عليك أن تبقي هذا سراً، إذا اكتشف أي أحد هذا انا لن أسامحك أبداً." هي  

 حذرتني.

ضعف كارويزاوا انها ال تستطيع احتمال أن يراها الناس كضحية، إذا  

عندها ستكشف  اكتشف الناس أن مانابي وأصدقائها قد استخدموا العنف، 

لحماية مكانتها االجتماعية ، تماً تفاصيل ما حدث ولماذاالمدرسة ح 

كارويزاوا لن تسمح لهذا بالحصول، بسبب هذا هي تخطط باستخدام هيراتا  

 إليقاف مانابي وأصدقائها.

"انت تعلم، يمكنك تولي مانابي وأصدقائها بما انهم فتيات، حتى شخص 

 مثلك يمكنه الفوز." هي اقترحت لي.

 أجبت بصراحة."هذا طلب مجنون." 

خائف من مانابي وأصدقائها؟ ومن المفترض أنك رجل." "ماذا؟ هل انت 

 هي وبخت. 

"اذا قمتي بمهاجمتهم هذه ستكون النهاية، يجب أن تعلمي هذا من حادثة 

سادو أن االمر ليس بهذه البساطة، أال تفهمين؟ العين بالعين لن يحل شيء،  

بأجراء تحقيق عن هذا،   األمور ستخرج عن السيطرة وستقوم المدرسة

  تريدين هذا صحيح، كارويزاوا؟"انت ال

 "اذا يجب أن اتقبل هذا؟" هي سألت.

 أنا أعلم كيف أجيب لكن قررت أن أبقى صامت.

 "لكن هم... هم سيستمرون بفعل أمور فظيعة لي." تمتمت كارويزاوا.
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بالحقيقة ليس هناك أي ضمان أن مانابي بدأت باالرتجاف مجدداً، 

د تستطيع الهرب منها في المدرسة لكن  قائها سيتوقفون، كارويزاوا قوأصد

 ال يمكنها الهرب واالختباء من مانابي لألبد، 

 تحاول كارويزاوا بيأس أن تصلح الوضع، كنت أنتظر هذا اليأس.

"سيكون من السيء أن تعود األمور الى ما كانت عليه في الماضي، انا 

 أفهم أنك تريدين منع هذا." 

 ؟ عن ماذا تتحدث؟""هاه

يجب أن تفهم كارويزاوا األمور االن، حتى مع انه من الواضح أنني أعلم  

أنا أعلم   ذامالان مانابي وأصدقائها قد تنمروا عليها، هي يجب أن تتساءل 

 عن ماضيها.

"أنا اعني تماماً ما قلته، أنت استطعت الهرب من خالل دخول هذه 

ل )دي(، لكن في  الى القمة في الفص المدرسة وارتفعت في المرتبة لتصلي

التي تتعرض   النهاية انت لم تتغيري حقاً، انت الزلت تلك الفتاة الصغيرة

 ."للتنمر

 عمن انت تتكلم؟!" هي صرخت. ---"ع

 "انت، كارويزاوا."

 . أمسكت ذراعها وأجبرتها على الصعود

 مهالً ماذا تفعل؟!"—"م

عيني، "مانابي عذبتك االن،   الىدفعتها على الجدار وأجبرتها على النظر 

أجل؟ هي وأصدقائها شدوا شعرك وصفعوك على وجهك، لقد ركلوك في 

صدرك وفي معدتك، أليس كذلك؟ بسبب هذا انت بهذه الحالة، يائسة 

 ومثيرة للشفقة وتبكين على األرض." 
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 "---"ما

تالقت أعيننا، نحن حدقنا وكأننا نغوص في بعضنا، بالطبع لم يكن هناك  

 ثر للحب فقط الظالم. أي أ

منذ أن كنت صغيرة، انت كنت ضحية في "انت كنت تتعرضين للتنمر 

المدرسة االبتدائية والمتوسطة، انت أردت أن تتصرفي بقوة لكي توقفي 

 هذا، هل أنا محق؟"

 كن؟"-هذا..... من هيراتا"هل سمعت  

"هيراتا حليف الجميع، لألفضل أو األسوأ، هو سيساعدك مثلما يساعد  

لجميع، حتى وأن حصلتي على مكانتك في الفصل )دي( من خالل ا

االدعاء بكونك خليلة هيراتا، هو لن يكون ذو فائدة في مواقف كهذه، هو  

 ليس مضيف جيد لطفيلي مثلك."

لقد حرصت على عدم  اءاً مما يعتقده الناس، كانت كارويزاوا أكثر ذك

د، موقف هيراتا المحايفهم تالمبالغة في األمر في مجموعة األرانب ألنها 

، لكن للغاية في البداية تحفظةربما كان هذا هو السبب في أنها كانت م

 كعرض لمكانتها، هي بدأت بمشكلة مع ريكا والتي أدت الى هذه الحالة.

 تفعل هذه، هاه؟!" "ماذا أنت.... لماذا

"لماذا؟ هذا واضح أليس كذلك؟ عليك أن تفهمي وضعك، أنت ال تعلمين  

علم عن  أأمامك االن؟ ليس هيراتا لكنه أنا، انا أعلم كل شيء، من يقف 

ماضيك وأعلم عن عالقتك المزيفة مع هيراتا، أنا أعلم حتى أن مانابي 

 وأصدقائها قد عذبوك لدرجة أنك بدأت بالصراخ." 

 لم كل شيء تريد أن تخفيه كارويزاوا.أع

 أملك قلبها في يدي، االن سأقرر إن كانت ستموت أو تعيش. 

 [      ]فليقتله أحد ما من فضلكم 

 "اذا لم تفعلي ما أمرك به، سأكشفك بين الناس." قلت.

ال تعبث  -كارويزاوا تفهم أكثر من أي شخص كم سيكون هذا فظيع، "ل

 الجحيم؟!" هي صرخت.معي! من تظن نفسك بحق 
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 "شخص يعلم الحقيقة، ال شيء أكثر من هذا."

تتالمس، عندما أدارت وجهها اقتربت أكثر لدرجة أن وجوهنا كادت أن 

وحاولت أن تبعد عينها، امسكت ذقنها وأجبرتها على النظر إلي، هي  

أرادت أن تنظر بعيداً لكن قوة الرجل هزمتها، لم تستطع الهرب وأغلقت 

 ولة أن تهرب من مني. عينها محا

 "ماذا تريد مني؟! أنت فقط خلف جسدي أليس كذلك؟" هي صرخت.

 ليست فكرة سيئة."  هذه ن"جسدك هاه؟ انت تعلمي

مررت أصابعي عبر فخذ كارويزاوا، شعرت بنعومة ال تصدق لدرجة 

، بشرتها ناعمة كالحرير تكان انني ال أستطيع تخيل انها شخص مثلي، 

 كل كبير عن بشرتي.كان الشعور مختلف بش

 "ااييكك!"

حاولت الهرب من لمستني، لكن امسكتها بشدة وأجبرتها على النظر إلي، 

 تهربي، اذا حاولت هذا مجدداً، سأخبر الجميع من في المدرسة عنك."  "ال

 هذه الكلمات كانت كتعويذة سحرية، هي تيبست. 

 "انت.... جرر..."  

المشاعر السلبية التي تحملها غضب، ذعر، خوف، يأس: كم عدد 

كارويزاوا؟ هي االن أدركت انني مختلف تماماً عن الشخص الضعيف 

 سة، ربما تجد هذا مرعب.الذي تعرفه من المدر 

 ." أنا أمرت.ارفد رجليك"

كارويزاوا ببطء فتحت رجليها، الدموع تسقط على وجهها، على الرغم من  

ال زالت تريد حماية مكانتها، انها تعلم انها على وشك أن يعتدى عليها، 

ووضعت يدي  ، األلم الذي شعرت به من سنوات تعرضها للتنمر قد انتصر

بفتحه، حتى مع هذا لم تهرب كارويزاوا،  تظاهرت على مشبك حزامي و

 هي كانت تحاول تقبل هذا هي نظرت إلي بعيون فارغة.

انا ال   ال يوجد شك في هذا، كارويزاوا كاي أصبحت األداة المناسبة لي،

أهتم بجسدها كنت فقط اريد تهديدها ألرى ألي مدى مستعدة بالذهاب، وكم  

 ، هي ربما قد فهمت هذا. ستفعل
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نفسي الحقيقة لها كان خطر كبير، اذا قامت كارويزاوا بإخبار كشف 

المدرسة سأكون في ورطة كبيرة، لكن هي تخشا ماضيها وتخشا أن تخسر  

شيء، لهذا هي كانت على استعداد أن تقدم  مكانتها الحالية أكثر من أي 

 جسدها اذا كان هذا سيحمي سرها.

اشخاص مثلك، انت فقط  ، لن أتعرض للتنمر من قبللن أنحني لك أبًدا"

تريد أن تعبث بي! انت تظن انك يمكنك فعل ما تريد، أيها المنحرف؟" هي 

 صرخت.

 صرخت كارويزاوا بغضب، وكأنه يصدر من قلبها.

كان، ليس وكأن هذه أول مرة يستخدم أحداً ما العنف ضدي، اذا   "حسناً أياً 

في وضع  كيف تعتقد أنني يجب أن أتصرف هل تعلم بشأن هذا أيضاً؟ 

؟" هي سألت وال تزال ترتجف، هي ابتسمت قليالً ونظرت إلي مستحيل

 بعيون بداخلها ظالم. 

يع،  ، هذا صحيح كنت ضحية الجمتخليت عن محاولة المقاومة"بعد فترة، 

أصبحت باردة جامدة، يمكنني البكاء، الصراخ، لكن هذا ال يهم، لم أستطع  

 "فعل أي شيء، كل ما يمكنني فعله هو قبوله.

كارويزاوا وكأنها تقبل هذا رفعت تنورتها ولمست سروالها الداخلي، انا 

 أمسكت يديها ودفعتها على الحائط.

 "ماذا حدث لك؟" انا سألت.

كل شي وأي شيء، هم وضعوا المسامير في  "ماذا حدث؟ كل األمور،

يقوموا ذهب الى الحمام احذائي او ملئوا مقعدي بشتى األمور، عندما 

كلمات مثل ’عاهرة‘ على زيي، هم شدوا   وكتبوا، علي قذرال هبرمي الميا

شعري وضربوني وركلوني، أي شيء يمكنك تخيله، كنت أتعرض للتنمر  

تك به كان جزء مما تعرضت له،  بكل الطرق لمرات ال تحصى، ما أخبر

، هذا يجعلني كانت تلك هي الطرق "اللطيفة" التي تعرضت للتنمر فيها

تضحك أنت؟ لماذا ال تضحك على خاسرة يائسة كانت  أضحك، اذا لماذا ال  

 تتعرض للتنمر طول حياتها؟"

[What the fuck???!!!] 
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حتى بعد كل شيء عانته هي ال تزال تنهض، تبدو مستعدة للقتال مرة 

، لكن...  لقد حفزها صمودها على التسجيل في هذه المدرسةأخرى، 

 . التجارب التي رويتها لم تكن كافية لشرح كل شيء

 "ماذا ايضاً عانيت؟" انا سألت.

 "هاه؟"

 "هل أخبرتني كل الحقيقة؟"

يجب أن يكون هناك سبب  هذا، ها قبل اعتقدت أن شيئًا مهًما حطم روح 

، شيء تريد كارويزاوا أن تخفيه حتى ولو  غير الطبيعيالآخر وراء خوفها 

 عنا هذا إعطاء جسدها.

 "ماذا تخفين؟" 

 ماذا؟"—"ما

،  خفضت عينيها لتنظر إلى جانبها األيسراأسها وكارويزاوا ر أدارت

  جسدها،وصلت إلى هناك ولمست ذلك الجزء من الحظت هذا بالطبع،  

 فوق زيها الرسمي.

 توقف!" هي صرخت.---"ت

، هناك على هصرختها ترددت عبر الغرفة المغلقة، أمسكت زيها وخلعت

ليها من  ندبة قبيحة، ندبة عميقة واحدة تحصل ع تبشرتها الجميلة كان

 خالل أداة حادة.

 "هذا هو؟ هذا هو ظالمك؟"

 "اههاه!"

بسيط، ندبة مثل هذه ناتجة عن هجوم مهددة للحياة،  تنمرلم يكن هذا نتيجة 

 مع انها مثقلة بهذا الماضي الفظيع هي ال تزال قوية، نهضت على قدميها. 

اقب كارويزاوا كاي، لحماية نفسها هي  خالل األيام الماضية كانت أر

جبرت الناس ليصبحوا حلفائها، هي حمت مكانتها حتى ولو عنا هذا ان  أ

 تصبح مكروها. 
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"اليأس يأتي بشتى األنواع، وأنت عانيت من اليأس أليس كذلك؟" انا 

 سألت.

عيون كارويزاوا المظلمة قابلت عيني، الناس الذي يحملون الظلمة في 

ئك الذين يخفون  أول، تآكل بعضهم البعض ببطء، لبعضهم،  أنفسهم ينجذبون

 .ظلمة عميقة سيتبنون بسهولة ظلمة اآلخرين

 مااذا أنت..انت.."—"ما

إذا كانت حبيسة ماضيها، اذاً يجب علي أن احررها من قيودها، حتى وأن  

 كنا غير قريبين، يمكنني الشعور بالظلمة داخلها من خالل بشرتها، أجل.

التي حتى كارويزاوا  كانت هناك أشياء مظلمة عميقة متبقية في هذا العالم

 ال تعرفها.

سأكون "انا سأعدك بشيء واحد، من االن وصاعداً سأحميك من التنمر،  

 ." أنا أخبرتها.أكثر موثوقية من هيراتا أو ماتشيدا

 "انتظر، انت تقول انه يمكنك إيقاف مانابي وأصدقائها؟" هي سألت.

 لهب الصغير،يطفئ ال الرياح،إذا هبت ، يجب أن تفهمي ما أقوله، "االن

حتى  ،نطفئتتصبح قوية لدرجة أنها لن  فقط، اللهب األكبر ينمو أكبر ،لكن

وانا  ي غزيرة، انت ستساعديننأو األمطار ال العنيفةفي وجه الرياح 

 سأساعدك، ال عالقة باللطف بهذا، هل لديك أي مشكلة بهذا؟"

 لص من هذه المشكلة لك." أنا أضفت."أوالً سأتخ 

 أخرجت هاتفي.

 دي طريقة إليقاف مانابي وأًصدقائها.""ل

أريتها هاتفي، على الشاشة كان صورة لكارويزاوا تتعرض للتنمر في 

 ساللم الطوارئ. 

 " هي قالت. ----"هذا

"إذا أرسلت هذه الصورة لهم، هم لن يقوموا بأي شيء بعد االن، اذا ال  

 يريدون ايذائك، ربما من خالل نشر الشائعات، بعدها سأتدخلزالوا 

 وأوقفهم مع هذا." 
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  ةً كافي ةالحادث هكون هذتفيما يتعلق بمانابي وأصدقائها، ينبغي أن 

، اذا بالغوا في هذا وحاولوا إيذاء كارويزاوا اكثر، هم سيسببون  إلرضائهم

ويزاوا  ، تركت ذقن كارأنفسهمبثم سيكونون في خطر مشاكل لريون، 

 وتحدثت بنبرة جامدة خالية من المشاعر.

، أريدك أن تساعديني في ده هو أن يتعاون الناس معيكل ما أري"

 المستقبل، بفعل ما أريده."

 أساعدك؟ ماذا تريدني أن أفعل؟""ماذا؟ 

  "اذا استمرت األمور على هذه الحالة، الفصل )دي( لن يهزم الفصل )أي(،

، نحن نفتقد  غير قادرين الفصل )دي(في حين أن الطالب الفرديين من 

عثر، لكن اذا تحكمت بالفتيات من أجلي الوضع سيصبح  لالتحاد، فصلنا مب

 أفضل."

 مكانتها االجتماعية جعلها حليف أفضل من هوريكيتا. 

 "ماذا تحاول أن...." 

لى فقط تراني كفتى وضيع غير بارز، رؤيتي عكانت حتى االن هي 

حقيقتي يجب أن يكون أخفافها هذا، لكن اكتفيت من التفسير، أيضاً كلما 

 كلما بديت أكثر رعباً، وستقاوم بشكل أقل. تكلمت أقل 

 "االن أول شيء أريده، نحن يجب أن نقود مجموعتنا للفوز في االختبار."

 "------ "كيف يجب ان أساعد في قيادتهم الى

 ؟"ح"يمكنك، بسبب أنك.... صحي

، أال أن  على الرغم من أنني لم أوضح الكلمة األساسية في تلك الجملة

دت عميقاً في دهي نظرت في عيني، الحقيقة تر كارويزاوا قد فهمت،

 نفسها في قلبها.

تمثيل، بالنهاية الطفيلي ال  لكن ذلك كان مجرد  تارة،حاولت أن تبدو مح 

رويزاوا يمكنه العيش بدون مضيف، من خالل إيجاد مضيف جديد، كا

 لديها طريقة وحيدة للعيش وهي معي. 

. 
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اليوم األخير من االختبار على عكس اختبار الجزيرة الوقت   الى وصلنا

يمضي بسرعة على السفينة، ريون ركز على هجومه، بينما كاتسراغي 

استمر بخطة القلعة الحديدية، واشينوس هونامي من الفصل )بي( لم تقم  

 بأي حركة.

مت اشينوس  "غااه! سحبتها مرة أخرى! انا حقاً سيئة بالخادمة العجوز؟" ر

 وراقها المتبقية وانهارت امام عيني. أ

 لعباشينوس  اقترحت فقد ،على الرغم من أنه هذه جلستنا الخامسة

، لكن ال أحد من الفصل النهج هذا في سأشككاألوراق مرة أخرى، كنت 

)أي( قد أنضم للمحادثة، لذا ال يوجد أحد يوقفها، مجموعة صغيرة قررت 

ً انه من األفضل إمضاء وقتهم بلعب األ  عن فعل ال شيء.  وراق عوضا

كنت قلق قليالً أن مانابي وأصدقائها قد يزعجون كارويزاوا لكن يبدو أن  

كانوا هادئين وكارويزاوا كانت تتصرف الصورة قد أعطت نتائجها، 

 بطبيعية أيضاً.

من وجهة نظر مانابي هي تعتقد ان الشخص الذي أرسل هذه الرسائل 

ون أنا أو يوكيميرا، شخص كان موجود خالل عبر المحادثة قد يكالغامضة 

الحادثة في ساللم الطوارئ، بالطبع عندما أرسلت الصورة لها أخبرتها 

ستعتقد أن شخصاً ما أرسل الصورة لشخص  انني تلقيتها من أحد زمالئي، 

 . تم تداولهخر وبعدها ا

انابي في النهاية مانابي لن تكون متأكدة تماماً بأنه أنا، هذا يعني أن م

وأصدقائها ال يستطيعون فعل شيء لي، ليس هناك أي غاية من البحث 

 عمن ألتقط هذه الصور.

جلس هنا هكذا؟" يوكيميرا تنهد، جلس بجانبي وهو  ول أن ن من المقب"هل 

 يبدو خائب االمل ويائس.

كن، ما رأيك أن تلعب معنا وتتخلص من  -انت تبدو كئيباً اليوم يوكيميرا"

 لعب مرة أخرى!" حثت اشينوس. هذه الكاّبة، هيا لن
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سان؟ أنا - "ال شكراً، ال أرغب بهذا حقاً، لكن هل ال بأس بهذا، اشينوس

الشخص يقود المجموعة  أنكأعني فعل هذا حتى ينتهي االختبار، ظننت  

 هنا؟"

أليس هذا عذراً مناسب  وس في منتصف خلطها لألوراق، "توقفت اشين 

أال يجب ان تعتمد   فوز في هذا،كن؟ اذا كنت حقاً ترغب في ال-يوكيميرا

 على نفسك بدال من االخرين؟"

 "أجل نقطة جيدة." هو أجاب.

، على الرغم من  ليةيستطيع تحمل هذه المسؤوجيداً انه ال يوكيميرا يفهم 

، إذا كان االختبار عن المهارات لتغيير كل هذا يريد طريقةال يزال  ذلك،

أن تكون موهوباً أكاديمياً   االكاديمية إذا يوكيميرا سيكون من األوائل، لكن

ال  ، أفكار جديدةهذا ال يعني أنه يمكنك ابتكار ال يعني أنك قائد بالفطرة، 

 . يمكن حل بعض األشياء عن طريق حفظ الكلمات والصيغ

بالعجز الجميع  شعر في االختباران الذي مررنا بهم في العطلة الصيفية، 

ن اشينوس وماتشيدا قد مروا  كا  إذا هوريكيتا، أتساءل   ضعفهم، حتىبسبب 

طم هذا  ه الحالة، لكن اإلحباط من الضعف قد يصبح قوتك إذا لم يح بهذ

 روحك.

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

5.1 

"حسناً، االختبار سينتهي بعد اجتماعنا التالي، كيف األمور عندك، 

 كن؟"-ايانوكوجي

األخير مع هوريكيتا، الخارج كان مغطى بالظالم،  كنت أحظى باالجتماع

سجالً يمكن تتبعه لتجنب هذا    واجراء محادثة من خالل الهاتف قد يترك

 التقينا شخصياً. 

 ، ماذا عنك؟"VIP"لم يتغير الوضع كثيراً، على هذه الحالة قد يهرب 

[      ] 

 لم أكن أتوقع أي شيء من هوريكيتا، لكن عندها.... 
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 . "سأفوز." هي ردت

 ؟" انا سألت.خطأ ترتكبأنت متأكد أنك لم "هل 

لن أدخل بالتفاصيل، سأطلب منك  "لست متأكدة من قد يستمع لنا االن، لذا 

 أن تثق بي فقط، كل شيء سيكون على ما يرام."

مجموعة التنين، أتخيل   VIPأنا سمعت بالفعل من هيراتا أن كوشيدا كانت 

في البحث، لكن يبدو ان هوريكيتا  أن ريون وكانزاكي قد فعلوا ما بوسعهم 

اب، إذا كانت بهذه الثقة ربما ليس هناك داعي للقلق، ال تغلبت على الصع

ألف نقطة، يمكن القول إن هذا فوز ساحق  500شيء لفعله إال انتظار ال 

 لنا.

 ؟" هي سألت.هل تريد التشاور معي"

لتنين ال  "ال حاجة، أفعل ما ترغبين به." حتى لو أخبرتني عن مجموعة ا

 لمساعدتها. يمكنني فعل الكثير 

على تجنب التواصل   اتفقنا نا"اذاً عن ماذا أردت الحديث بشأنه؟ ظننت أن

 الغير ضروري."

ربما هي كانت.... قلقة من ريون، الذي يراقبها مؤخراً؟ "ال يمكنك أن  

 تبقي خائفة من ريون لألبد، انت تعلمين هذا." أنا قلت. 

 هذا؟" حياليمكنك فعل شيء هذا، أنا اعتقد انه "بالنظر الى كيف قلت 

ال يبدو انها توقعت الكثير مني، بما انها تفاجأت عندما هززت رأسي،  

 من التعاون منه.""جلبت هيراتا الى جانبنا، اعتقد اننا سنرى الكثير 

 [          "ال احتاج إلى هذا بالتحديد." هي قالت. ] 

مع هيراتا، انا   العملعليك  ان "حسناً، ال بأس بهذا، أيضاً انا ال أقول 

 سأتعامل معه، كل ما عليك فعله هو البقاء كما انت."

 "انا حقاً ال أحب كيف تعمل في الظل بحرية." هي أجابت.

 فكرت انها ستقول شيئاً كهذا.

"في هذه الحالة، فلتنضمي معنا عندما نناقش األمور، حتى ولم تشاركي 

 صحيح؟" بالحديث معنا، يمكنك المتابعة،
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أعطيت   إذا"حسناً، اعتقد هذا." هي تنهدت وبدت غير راضية بهذا، لكن 

باإلضافة الى ان  ، لن تستطيع أن تجادلنيالى هوريكيتا الخيار للمشاركة، 

هيراتا لديه دعم كبير في فصلنا، بعد رؤية قدرته على القيادة في الواقع،  

 ستتفهم هذا.   هوريكيتا

 "ما األمر؟"

شيء عن االختبار غير منطقي، لكن ال   ك..... هناقط، حسناً "ال شيء، أنا ف

 يجب أن يكون هناك أي مشكلة، انا بالتأكيد لن أخسر." هي أجابت.

بعض من قلق هوريكيتا قد ظهر أخيراً، حتى ولو قدمت لها كلمات لطيفة، 

 بقيت صامت. لكستخبرني أن هذا ليس ضروري لذ

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

5.2 

اقتربت الوقت للجلسة السادسة في المناقشة لمجموعة االرنب بدون أي  

عندما   كلبأن أن أجمع أفكاري بهدوء وبحذر لذ رغبأ  كنت  أمل في التقدم،

غادر هيراتا واألخرون الغرفة توجهت الى غرفة االجتماع وحدي، بما انه  

 أحد سيكون هناك،  قدت أن الال زال نصف ساعة حتى بدء المناقشة اعت 

 لكن توقعاتي كانت خاطئة.

 "هي أتت لهنا باكراً، هاه؟" سألت بصوت عالي.

كانت اشينوس نائمة، لماذا مجرد رؤيتها هكذا يحرك قلب رجل بهذه  

الطريقة؟ أهه، هذا خطير، هذا سيء للغاية، بما انها مستلقية يمكنني رؤية  

 [                                       ]  ادة.العفخذيها الممتلئين بوضوح أكثر من 

على الرغم من انني أعلم انه ال يجب علي فعل هذا لكن لم أستطع المقاومة 

بعدها قدميها وبعدها وجهها وبعدها صدرها، ومن   النظر على فخذيهاإال و

ثم العودة إلى فخذيها، بينما كانت شهواتي تأثر علي، شيء ما قرب خلف 

ون قد كانت تك رأسها جذب انتباهي، كان هاتف اشينوس، يجب أن

 تستخدمه قبل أن تغط في النوم. 

المخصصة تحوي على بعض المعلومات المهمة، ليس فقط لها  الهواتف

دور هام في هذا االختبار لكنها تسمح لك بالتأكد من بعض التفاصيل، مثل  
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 IDكمية النقاط التي يملكها شخص، بالطبع ألجل فعل هذا عليك ادخال 

هذا كل مرة بعض الطالب يقومون بحفظ  فعلوكلمة السر، لكن لتجنب 

استرقت النظر على هاتف اشينوس   إذاالمعلومات التسجيل، بمعنى اخر 

االن يمكنني معرفة جميع أنواع المعلومات، مثل وضع حياة اشينوس أو  

 IDعدد النقاط التي تملكها، وتأكدت سابقاً أن اشينوس قد قامت بحفظ 

 وكلمة السر على جهازها.

 ذر خطوة تلو خطوة.بح  اقتربت

 "ووههه..اه.." 

عندما اقتربت أكثر اشينوس تنهدت قليالً ربما بسبب انها شعرت ببعض  

التغيير في الهواء حولها، لكنها قد عادت الى النوم وعاد نفسها الى الراحة، 

 يبدو انني لم اوقظها، حاولت االقتراب مجدداً. 

                         "ممممم..."  

 

  



198 
 

 
249   |   Page   



199 
 

حيم؟ حتى ان كانت هذه طريقة فعالة لي لجمع ما الذي أفعله بحق الج 

أحد، سيظن انني منحرف، ماذا لو استيقظت  يالمعلومات، لكن اذا راّن

اشينوس؟ سيحدث سوء فهم كبير، حتى ان كان من المسموح لي ان ادخل  

 مة.الى الغرفة قبل نصف ساعة، من الغريب لي أن انتظر مع فتاة نائ

ذنب بشأنه، لهذا سأبقى هادئ، خطوة بعد حسناً ليس لدي أي شيء اشعر بال

 خطوة اقتربت أكثر من اشينوس. 

 "اووههه...وومم..." هي تمتمت بشيء غير مفهوم.

هذا ليس جيد في كل مرة أتحرك هي تقترب من االستيقاظ، لتجربة هذا  

بدون التحرك لألمام، حاولت تحريك قدمي لألمام والخلف في نفس البقعة، 

استجابة، سأفترض ان نومها خفيف، هم يقولون   إذا أظهرت اشينوس أي

 ان خفيفي النوم حساسون بشدة... 

 من ثم أرجعتها للخلف.حركت قدمي اليمين لألمام و كراك، كراك، 

               ، انا مثير للشفقة. ييا أله     

لماذا انا اتسلل هكذا؟ انا بالتأكيد سأصبح مشهور كمنحرف اذا راّني أحد 

فاتي غبية استسلمت عن الرغبة في استراق ما، بعد أن أدركت ان تصر

النظر على هاتف اشينوس، وابتعدت وجلست في الجهة األخرى من 

فخذيها، وال أظن  لن أستطيع رؤية األماكن الخفية خلف الغرفة، من هنا 

 سأوقظها من هنا أيضاً.  انني

انا  لماذا بحق الجحيم هي هنا؟  األهم من هذا، ال زال الوقت مبكراً،

 لت. تساء

قبل عشرين دقيقة من بداية جلسة المناقشة، موسيقى لطيفة ترددت في 

 الغرفة قادمة من هاتف اشينوس. 

 "ممممم...." هي تمتمت.

وأوقفت الموسيقى،  اشينوس بعيون مغلقة أمسكت الهاتف وفتحت القفل 

والتي تبدو انها من المنبه، اشينوس وهي تبدو نعسة بدأت بالنهوض  

 وبسرعة الحظتني. 

 عليها القلق. يظهرساءلت إذا كان حضوري سيثير اشمئزازها، لكن لم  ت
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كن، اسفه هل أزعجك - ... رؤيتك ايانوكوجيتثائب "اوه، تسرني...

 منبهي؟" هي سألت. 

 داً." "اوه، ال، يبدو أنك نمت جي

"هاه هاه هاه، اسفه بشأن هذا، انا فقط نمت مثل الخشبة*، انت مبكر، ال  

 الجلسة؟" هي سألت.دقيقة حتى  20زال هناك 

 *]بمعنى انها نامت ولم تشعر بشيء[ 

 "يجب أن أسألك نفس السؤال، منذ متى وأنت هنا؟"

"منذ ساعة أظن، رغبت ببعض السالم والهدوء، بما أن أصدقائي يأتون  

 ." انها صاخبة نوعا مارجون من غرفتي باستمرار، ويخ 

 يبدو ان هذا أفضل مكان للقيلولة.

ت أن أجمع أفكاري." هي أضافت، بدال أن تبدو انها  "باإلضافة انني أرد

 مفاجئ. إلهامبدت متأثرة بمنتعشة من قيلولتها، 

 "أي تقدم؟"

 "الى حد ما."

االثنان لوحدنا في هي نهضت ولسبب ما اشينوس جلست بجانبي، نحن 

الغرفة والمسافة بينها تتقلص، مع أنني لم أستطع إخفاء توتري لكن يبدو  

 الحظ هذا. ان اشينوس لم ت

"ال زال هناك بعض الوقت حتى الجلسة تبدأ، ماذا لو تحدثنا قليالً؟ إذا كان 

 ال بأس بهذا." هي قالت.

 "اه ال، ال بأس بهذا، ال أمانع." 

كن، أردت أن أسألك شيء، سألت  -يقة ايانوكوجي"حسناً، ألقول لك الحق

أسأل بقية  جميع زمالئي هذا السؤال من ضمنهم الفتيان، لكن كنت أفكر أن  

  تريدكن هل -الفصول لمدة، أنا نوعاً ما أشعر بالفضول، ايانوكوجي

 الصعود الى الفصل )أي(؟"

 كنت أتساءل ماذا ستسألني، لكن السؤال كان عادي بشكل مفاجئ.
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 ً  أجل بالطبع أرغب، فكرت بالصعود الى الفصل )أي(، ال  "حسنا

 ل )أي(."انتظري.... ألكون دقيقاً أنا يجب أن أهدف الى الفص

 "بسبب منحة الجامعة أو الوظيفة؟" هي سألت.

في مدرستنا، الطالب من الفصول )أي( الى )دي( يتنافسون بين بعضهم،  

كانت   ----في أي مدرسة أو مسار وظيفي تقديم ضمان  ----أعظم امتياز

كان كتيب  فقط لطالب الفصل )أي(، العديد قد يظن أن هذا خدعة ما، 

 .ما، لذا كانت التفاصيل غامضة المدرسة غامًضا نوًعا

األيام، من الصعب الدخول الى الجامعة أو إيجاد عمل، خصوصاً "في هذه 

 العمل." أنا قلت.

في النظام يمكن أن   كبيرةال تعتقد أن وضع الثقة أولكن "اظن هذا أيضاً،  

ال يخبروننا بشأنه، شيء   %99.9؟ هناك شيء عن نسبة  يكون أمًرا خطيًرا

 اشينوس. خطير." قالت

عدل التحاق الى الجامعات والوظائف" م %99.9اشينوس كانت تشير الى "

لكن لديها نقطة بشأن هذا، لنقل انني أريد أن أصبح  التي قالته المدرسة، 

محترف لكن ليس لدي أي خبرة في اللعب، كيف ستقوم   بيسبولالعب 

ى  هي محدودة، وحت المهنية،حتى مع صالتهم المدرسة بجعلي محترف؟ 

حتى ضمن انك ستصبح محترف، أن لعبت بشكل متكرر بالمدرسة هذا ال ي

* هذا ال يضمن لك أي  لو تخرجت من الكلية أو ذهبت إلى المدرسة العليا

 تحقيق ما بدأوا بتحقيقه. تمكنوا من  شيء، حقاً فقط حفنة من الناس

ة طلبة استطاع تحقيق ت، فقط طالب واحد بين سمن الناحية اإلحصائية

البيانات غامضة ، في البداية قد تفكر ان هذه نسبة عالية، لكن حلمه

، أن تكون العب كرة سلة محترف ليس نفس أن واإلحصاءات مشوشة 

اذا جمعت جميع من هو مؤهل كالعب محترف من تصبح أفضل العب،  

  لكن اذاشخص،  1000ى ال 900سيكون لدينا نحو ضمنهم المتدربين،  

ي فريقك وأن تهزم منافسك من أول مرة   الحلم ان تلعب كالعب دائم ف كان

أخيًرا، حتى شخص بحد أقصى قد يستطيع فعل هذا،   100عندها اذا فقط 

، يجب أن تستمر في اللعب ضد   دائمإذا حصلت على مكان كالعب 

 لفريق. جزء حيوي من امنافسيك ، دائًما 
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ستختاره من الغير محتمل أن تحقق حلمك، وهو   بمعنى أخر ال يهم ما

العديد من الطالب يعيشون حياة عادية مع  صعب للغاية لتحقيقه، شيء 

مع مرور السنين، لتحقيق االحالم يتطلب   الكالم عن االحالم بدون أفعال

 االمر العمل بجد والحظ.

األشخاص "لكن هذه المدرسة..... حسناً لديها نفوذ عالي، صحيح؟ معظم 

عدهم )واسطة(، أو  الذين نجحوا بالحياة بسبب أن شخص ذو نفوذ قد سا

 انك غير مهتمة بهذا؟ "

ول هذا، انا اريد أن أتخرج من الفصل )أي( لدي حلم أريد أن  قانا ال أ"ال، 

 أحققه." هي أجابت.

 مع أنها كانت تبتسم لكن عينها تحوي على رغبة ال تتزعزع. 

اذا لم تتخرج من الفصل )أي( فهذه عالمة فشل،   ن"نظام المدرسة جيد، لك

ة تعتمد على المهارات، واذا كانت مهاراتك غير جيدة، من  هذه المدرس

يتم تصنيف الطالب على أساس الغير محتمل انك ستصنف من النخبة،  

كن فقط واحد يستطيع تحقيق حلمه، -التفوق أو دونية، االّن بيننا ايانوكوجي

 كالنا أن نفشل." اه لكن مجدداً يمكننا 

 ط واحد منا سيفوز. على الرغم من اننا نتكلم كاألصدقاء، فق

 ان هناك استثناءات للقواعد.""على الرغم من انني سمعت 

 مليون نقطة؟" 20"مممم؟ انت تقصد عندما يستطيع شخص ما جمع 

"أجل، ليس هناك طالب واحد في تاريخ المدرسة استطاع تحقيق هذا،  

 ة."لكنها نظرياً ممكن

النا من الفصل "اوه أجل، اظن اذا حسبنا هذا، من الممكن أن يتخرج ك

 )أي(." هي أجابت. 

مليون نقطة أما ال مشكلة أخرى،  20"لكن سواء ان كنت قادرة على جمع 

حتى أن حققت عالمات جيدة باالختبارات وحفظت نقاطك، من الممكن أال  

 يكون هذا كافياً." انا قلت.

 النقاط،بدا من الممكن كسب عدد كبير من  وحده،من خالل هذا االختبار 

ولكننا لم نقم سوى باثنين من هذه  الشاق،اعتماًدا على مدى عملك 
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، من الممكن أن ينخفض عدد هذه االختبارات النقطة،االختبارات. من هذه 

 وقد تزداد فرص المعاقبة.

"هذا صحيح، حتى لو حفظت النقاط بجد، من الغير محتمل أن يقدر أحد  

 اشينوس قالت.على جمع نصف هذه الكمية." 

لغاية، على الرغم "أجل، وخصوصاً أن الوضع المالي للفصل )دي( سيء ل

من ان هوريكيتا تبذل جهدها، النقاط من اختبار الجزيرة لم تصرف بعد،  

بالواقع من الممكن أن نخسرهم في هذا االختبار." انا قلت، "هل انت  

 ء."شخص موفر اشينوس؟ انت ال تبدو كشخص يكافح من أجل البقا

ناً وأوفرها "مممم، انا أتساءل عن هذا، شخصياً انا استخدم النقاط أحيا

أحياناً، مثل الجميع، على الرغم من انني من الفصل )بي( لكن لست أملك  

عدد كبير من النقاط." قالت اشينوس مجيبة على سؤالي، ال أرى أي إشارة 

 على انها تخبئ شيء عني، لكن.... 

 كن."-"ايانوكوجي

 ""مممم.

يت هذا  نظرت مباشرة الى عيني، "يبدو أنك رأاشينوس فجأة ألتفت إلي، 

 سابقاً." 

كان األمر كما لو كانوا لم أستطع النظر بعيداً عن عيونها الجميلة،  

 ، اشينوس أذكى مما توقعته، اظن انها رأت من خاللي.يجذبوني

"اسف، عندما كنت تستخدمين هاتفك سابقاً حدث ونظرت الى شاشة 

 فك، كنت اشعر بالفضول قليالً، كنت أفكر بأن اسألك عن هذا."هات

ا ها، ليس هناك شيء لتشعر بالذنب بشأنه، ليس وكأنني ألومك، أنا  "ه

 أعني انه بالتأكيد كثير من النقاط، صحيح؟"

نعم انها كثيرة، قبل أن ينتهي الفصل الدراسي األول كان لدى اشينوس  

النقاط، اذا قمت بتخزين جميع نقاط الفصل التي يتم  بالفعل عدد كبير من 

م نصرف نقطة واحدة أنا لن أستطيع تخزين هذا  توزيعها في أول الشهر ول

 العدد من النقاط. 

 "لكن حقاً ال يمكنني اخبارك بالتفاصيل، اسفه." هي قالت.
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 "ال حاجة لالعتذار."

كن، وحتى ان -معرفة التفاصيل، ايانوكوجي استعطت  إذا"بالطبع، 

سان، انت لن تخبر الجميع بهذا، هل ستفعل؟ انا -شاركتها مع هوريكيتا

انت لن تقوم بإخباره،  شخص ما سأل عن هذا، إذاانت رأيت هاتفي  عنيأ

 صحيح؟"

"ال أخطط ألخبار أي أحد اخر، باإلضافة قد أكون مخطئ، لن أحقق عن  

 هذا." 

 وكأنني سأحصل على إجابة مرضية. حتى أن حققت ليس

 "هل وجدت طريقة للفوز باالختبار؟" انا سألت.

تشفت تلميح." لم أكن أظن انها ستجاوب "همممم، أظن هذا، على األقل اك

يبدو انها من النوع الذي يتصرف بصراحة، هي بدت مسترخية وواثقة، 

 من تلقاء نفسه بدون إضاعة الوقت.

هذا بمعركة بين الفصل )أي( والفصل )بي(،  "في هذه الحالة قد ينتهي 

 اعتقد هذا." 

 "----"نحن لن نعرف هذا حتى النهاية، طريقتي للفوز هي 

في اللحظة قبل أن تنهي ما تقوله أعضاء من مجموعتنا وصلوا، واحد تلو  

االخر، طالب الفصل )أي( أول من وصل وأجلسوا على مقاعدهم بدون  

 أن يعيروننا أي اهتمام.

 ما هذا؟ انت هنا بالفعل ايانوكوجي؟""اوه؟ 

 دونو؟ يا ألهي هذا مريب، موعد سري." -"وحدك مع اشينوس

ا والبروفيسور بسؤالي األسئلة عندما دخال الى الغرفة، بدأ كل من يوكيمير

كانا غير صبورين أم محبطان، بكن يبدو انهم تخليان    إذاال يمكنني معرفة 

 )بي( بدوا مسترخيين. عن الفوز، من جهة أخرى طالب الفصل 

هل وجدت أي تلميح؟" سأل هاماجوتشي، هو تحدث    إذا"هذه النهاية هذه؟ 

 ننتظر بداية الجلسة األخيرة.بلبق معي بينما كنا 

مما يعني  التحدث،لم نتمكن حقًا من "ألكون صريحاً، ليس لدي أي فكرة، 

 ." انا قلت. أننا لم نتمكن من التفاعل
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هذا كان جوابي، لكنني بالفعل نفذت الخطة التي كنت أرسمها منذ بداية  

تبديل  االختبار، خطتي تتعلق بالهواتف التي تسلمناها من المدرسة، قمت ب

مجموعة التنين لكن ماذا لو أن  VIPكتمويه، كوشيدا كانت  VIP هاتف

على  النظر قكوشيدا وهوريكيتا تبادلوا بالهواتف؟ إذا قام شخص باسترا

 . VIPهاتفها سيعتقد أن هوريكيتا هي 

بعدها إذا قام الخائن بإرسال اسم هوريكيتا كجواب سيقع بالفخ ونحن 

 سنفوز. 

 بلطف.  تلجيد رؤيتكم جميعاً." اشينوس قال"مساء الخير، من ا

نحن ال نعلم من لديه خطة  ، أنا جهزت الفخ بسرعةكانت تبتسم كالعادة

 تتكلم وقررت التحدث قبل ان تبدأ مجدداً. مخفية، كنت انتظر من اشينوس ل

 " ----"اامم، اعذروني من فضلكم، إذا الجميع بخير مع هذا 

 " ---"لدي شيء أريد أن أسأل بشأنه 

 انا وهاماجوتشي تحدثنا بنفس اللحظة.

 كن تفضل."-"اوه، اسف ايانوكوجي

 "اوه، ال انت أوالً، ال بأس بهذا." انا قلت. 

حسناً هذا ال يعيق خطتي لكن ظهور مشكلة غير متوقعة قد  كم مزعج هذا، 

تصعب األمور لذا قررت أن أدع هاماجوتشي يتحدث أوالً، سأبدأ أنا بعد  

 أن ينتهي.

 هاماجوتشي بتدمير خطتي بطريقة غير متوقعة. لكن قام 

"في األيام الثالثة الماضية كنت أفكر كيف يمكننا تحقيق النتيجة األولى."  

 هو قال. 

 أ هاماجوتشي بشرح خطته التي كانت بشكل مفاجئ مشابه لخطتي.بد

 "هناك طريقة للجميع هنا لتحقيق النتيجة األولى." هو استمر. 

 عين الجميع، "هل هذا حقيقي هاماجوتشي؟"ظهر في أ بصيص أمل خافت
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- "أجل، أتيت بهذه الخطة بعد االستماع للجميع هنا من ضمنهم اشينوس

 كن." -سان وماتشيدا

يمكنني تصديق هذا، ليس هناك طريقة لتحقيق النتيجة األولى بدون   "ال

 مناقشة."

ت "لنسمعه أوالً، هاماجوتشي ليس من النوع الذي يتحدث بدون تفكير." قال

 اشينوس. 

ما "انا سأريكم هاتفي، بالطبع المدرسة أرسلت لنا رسالة، هل تفهمون 

لتالعب بالرسائل ليس  ننا ممنوعين من تعديل أو اال نظراً أحاول قوله؟ 

الرسائل   ضر سنعهناك طريقة لخداع بعضنا البعض، لهذا اإلجابة بسيطة، 

 قيقة."، هكذا كيف سنكشف الح VIPالجميع وبعدها نكشف من هو 

أنك  لمجرد"هذا غباء، لماذا سيرغب أي شخص في إظهار هواتفهم 

، ال أحد  أخبرتنا بهذا؟ قد يخوننا شخص ما في اللحظة التي نظهر رسائلنا

 سيرغب بهذا." قال ماتشيدا. 

 كانت خطة يائسة.

انه ستتم خيانته هو لن يقوم بإظهار  VIPعلم  إذا"هذا بالتأكيد صحيح 

ليس هناك أي خطر في  VIPنظر شخص ليس هاتفه، لكن من وجهة 

كشف رسائلك، االختبار سينتهي قريباً اذا لم نقم بشيء نحن سنخسر 

، هذا يعني  VIPلنفترض ان هناك فصل يعمل على إخفاء فرصتنا بالفوز، 

أن ال أحد منهم سيظهر لنا الهواتف، لكن بهذه الطريقة يمكننا تضيق قائمة 

 المشتبه بهم." 

ذي ينتمي له، في اللحظة التي يقرر أو الفصل ال VIP"حتى أن اكتشف 

بها أحد ما خيانتك هذه ستكون النهاية، المشكلة لم تحل، أو هل تقترح أن 

 أول من يخوننا يفوز؟" رد ماتشيدا. 

، لكن هذه هي،  VIPمن خالل خطة هاماجوتشي من الممكن الكشف عن 

 الناس لن تلعب بلطف.

أس إذا لم تشارك وشاهد فقط، ال ب"في هذه الحالة من فضلكم اصمت 

 كن." قال هاماجوتشي.-ماتشيدا
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 هاماجوتشي أظهر للجميع الرسالة التي تلقاها.

 "أنا أتفق مع هاماجوتشي، سأظهر خاصتي أيضاً."

بيبو فعل المثل، هذه ال تبدو فكرة قد   بعد أن أظهر هاماجوتشي هاتفه

ها ، بشكل غريب خطتقد أتت بها اشينوساخترعها االن، لكنها تبدو خطة 

مشابه لخطتي، ال أعلم كم فكرت بهذا أو ما هي غايتها، لكن اذا ظنت 

 ببساطة أن الجميع سيقوم بهذا اذا هذا متهور للغاية.

 "اظن ان هذه فكرة جيدة، ليس لدي أي اعتراضات." قالت اشينوس.

مبتسمة مدت يدها نحو هاتفها في جيب تنورتها االيسر، "كنت قلقة بشأن 

 طويلة لكن بعد سماع خطة هاماجوتشي استرحت."ا لمدة هذ

 أخرجت اشينوس هاتفها، لكن قررت أن أتدخل قبل أن تنفذ خطتها.

كنا سنراهن على هذا، أظن انني   إذا"انت جادة بشأن هذا، هاه؟ حسناً 

 سأنضم أيضاً." انا قلت.

عرضته، لكنه لم  قبل أن تظهر اشينوس محتوى رسالتها أخرجت هاتفي و

 اتفي بدلته مع شخص أخر.ه

 انت موافق على هذا؟" اشينوس سألت.  لكن.... ه -"أيانوكوجي

"طبعاً، بعد سماع هاماجوتشي انا صراحة ال أظن أننا نملك خيار أخر، انا 

حقاً سيء في التواصل لذا كل ما يمكنني فعله أن أظهر لك الحقيقة." 

 أجبت.

 لخطة." قال يوكيميرا.ا"انتظر ايانوكوجي من المستحيل أن تنجح هذه 

هو حاول ايقافي لكنني أظهرت الرسالة للجميع، الجميع قد رأى انني لست  

VIP  كمية هائلة من الماء كانت تتجمع خلف هذا السد الغير مرئي، اذا ،

، نترك مع تدفق موحل من الماءس  فتحت حفرة صغيرة السد سينهار و

 حفرة.الأفعالي قد قامت بفتح 
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 كن."-ايانوكوجي VIPنت لست  "حسناً، اذا ا

 "حسناً، سأظهر لكم خاصتي أيضاً."

من بين مجموعة من الناس التي كانت تسخر من خطة هاماجوتشي فتاة 

 وحيدة وافقت، كانت اخر شخص كنت أتوقعه: ايبوكي ميو. 

 مانابي."هل أنت مجنونة؟ نحن لن نستفيد بشيء من هذا!" صرخت 

  VIPاو ليس من نفس فصل  VIPليس لكن إجابة ايبوكي كانت جيدة "من 

لن يكسب شيء اذا استمر الوضع هكذا، الفصل )بي( يفهم هذا، اذا لم نفعل 

شيء نحن لن نلحق بالفصول األعلى منا، لهذا السبب يظهرون للجميع  

 الخطة." هي أجابت. ههواتفهم، وانا موافقة على هذ

 "----"هذا

 ." قالت ايبوكي. VIP تو ربما ان"أ

 عدو. وكأنها ايبوكي مع مانابي كحليف لكن تكلمت معها لم تتكلم 

 ال أنا..." -"ل

 "في هذه الحالة أظهري للجميع هاتفك."

كلمات ايبوكي هددت زمالئها، ومانابي وأصدقائها أظهروا للجميع هواتفهم  

قد بدأ، أخرجت كارويزاوا  VIPصيد  وكأنهم انصاعوا الى أوامر ايبوكي، 

 اط، وسلمته. هاتفها والذي كان عليه رب

انت جميعاً ستقومون بهذا، كارويزاوا؟ كن؟ -"انتظر، ليس فقط ايانوكوجي

 يوكيميرا بدا مرتبك. هل انت موافقة مع هذا؟"

 "أنا أفعل هذا من أجلي، أريد هذه النقاط الشخصية." قالت كارويزاوا.

 . VIPرسالتها أظهرت أنها ليست 

 يسور. ماذا يجب أن أفعل؟" تمتم البروف إذا"اممم، 

 ، القرار بيدك."ا"فكر بنفسك سوتومور

 "ام.... حسناً ال أريد أن أنغمس في هذا، لذا سأنتهي منه."  
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تجري األمور مد يده نحو الهاتف، أمسك يوكيميرا   كيفالبروفيسور برؤية 

يده وأوقفه، "هل حقاً تظن أن إظهار هاتفك للجميع خطوة صحيحة." هو  

 سأل.

أليس كذلك؟"  VIPلى هذا بشدة، انت لست "أتعلم، انت تبدو معترض ع

 ايبوكي سألت. 

 تجمد تعبير يوكيميرا. 

 "واه حقاً؟"

 ، سمعت هذا منه." VIP"يوكيميرا ليس 

 لكن بعض الطالب انفجروا ضحكاً.

." مانابي رمت نظرة شك على ا تكذبربم"أتتوقع منا تصديق هذا؟ 

 يوكيميرا. 

زيد من الشكوك، لكن ال أستطيع  سيثير هذا الم VIPان انه  إذا استمر بنكر

 القيام بحركتي االن هذا بسبب أن يوكيميرا كان.... 

"من المبكر تفكير بأي استنتاجات، يوكيميرا محق." قالت اشينوس، مرة 

أخرى مدت يدها نحو جيبها وأخرجت هاتفها، "نسيت نفسي سابقاً لكن 

 . سأظهر لكم هاتفي االن." هي قالت

 . VIPها ليست اثبتت اشينوس للجميع ان

قلت انك كنت صامتاً بشأن شيء لالن؟" "انتظري لحظة اشينوس، سابقاً 

 من الواضح أن ماتشيدا لم ينسى. 

"اه هذا؟ كنت أفكر بنفس الشيء مثل هاماجوتشي وكنت أريد التحدث 

 بشأن هذا، هذا هو االمر."

 "نفس الشيء؟"

كن قد  -اجوتشيأشعر بالغيرة قليالً من أن هام"كممثلة للفصل )بي( أنا 

 سبقني." 

االن الجميع ماعدا طالب الفصل )أي( ويوكيميرا قد أثبتوا انهم ليسوا  

VIP . 
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 "...." 

الجميع يفهم معنى صمت يوكيميرا الطويل، ماتشيدا وطالب الفصل )أي(  

 االخرون نظروا إليه بارتياب.

ريكم صحيح؟" هو تمتم،  "حسناً، سأريكم، كل ما علي فعله هو أن أ 

لم يستطيع التعامل مع الضغط أكثر أخرج هاتفه، "قبل أن أفعل  يوكيميرا

 هذا أريدكم أن تعدوني بشيء واحد." هو قال.

 كن؟"-"نعدك؟ ماذا تعني يوكيميرا

"ال أريد ألي أحد هنا أن يصبح خائن، خصوصاً أنتم الفصل )أي( أريدكم  

هذا ينطبق على الجميع ضعوا  أن تخرجوا هواتفكم وتضعوها أمامكم

 اتفكم حيث يمكنني رؤيتها." هو طالب. هو

 وجه طلبه نحو ماتشيدا الذي تذمر. "عن ماذا تتحدث؟"

 "تماما ما قلته، ال شيء أكثر من هذا."  

 "حسناً مهما كان، اذا كنت تريد رؤية هاتفي، خذ."

واتفهم  طالب الفصل )أي( الذين كانوا جالسين بعيداً اقتربوا ووضعوا ه 

أدخل كلمة ، وأشعلهيوكيميرا أخرج هاتفه   لوا هذاعلى الطاولة، بعد أن فع

مرور من ست أحرف، وفتحه، فتح رسالة المدرسة ورفعه حتى يتمكن  

 الجميع من رؤيته. 

 "أنا اسف ألنني كذبت عليك ايانوكوجي." هو قال.

 الفصل )دي( أكثر من تفاجئ بهذا.

                                  ."  VIP"انا هو 

 على الشاشة.  رسالة مختلفة عن الجميع كانت معروضة

؟!" قال البروفسور والدهشة على VIPدونو انت هو -يوكيميرا ----"ما

ألف  500وجهه وكأنه ال يصدق ما يراه، هذا حرفياً يعني اننا تخلينا عن 

 الهواتف بيني وبين يوكيميرا. بدلتنقطة للفصل )دي(، لكنني قد  

 " تكلمت من البداية...  قد  ستصل لهنا لكنت"إذا علمت أن األمور 
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بدت كارويزاوا مصدومة ومرتبكة، بالنظر إليها وللبروفيسور انت ستفكر  

، وقف ماتشيدا ونظر على هاتف VIPأنهم لم يتوقعوا أن يوكيميرا كان 

 يوكيميرا. 

شخصية األخرى تبدو ليوكيميرا،  "الرسالة تبدو أصلية وجميع الرسائل ال

 للخطأ."لذا ال مجال 

صة وسجالت المحادثة أكد الحقيقة، بعد أن فحص رسائل يوكيميرا الخا 

 الوضع بهدوء.  رلكنه ال زال مرتاباً، واشينوس حاولت تفسي 

"من المستحيل أن تكون مزيفة، بالنهاية المدرسة قد شرحت القوانين  

صحيح؟ نسخ أو نقل الرسائل ممنوع، طالما أن الرسالة مرسلة من عنوان  

 ان تكون مزيفة." %0ة هناك احتمال المدرس

ت محقة، انشاء رسالة مزيفة ممنوع وإذا خرقت القوانين فالطرد كان

 بانتظارك، لذا كل شيء كان حقيقي.

 ]الرسائل المرسلة من المدرسة فقط ممنوع التالعب فيها.[ 

 كن."-"اذا هذا يعني انها بالتأكيد ليوكيميرا

ا، سواء ان كان الشخص الذي  الى هذ الشيء المهم هو العملية التي أدت

كان الحكم لهاتف كان المالك الحقيقي لهذا الهاتف ام ال، بمعنى اخر  ايمسك 

كان مهمة صعبة بشكل   ال، را أم يعلى ما إذا كان هذا الهاتف يخص يوكيم

 ، فكرة استبدال الهواتف ليست خارج االحتماالت. مدهش

المرور وفتح الهاتف يغير األمر،  لكن بإظهار للجميع عملية إدخال كلمة 

أن يعلم كلمة مرور شخص أخر، بهذا الجميع بدون وعي  من المستحيل 

 اعترفوا ان يوكيميرا مالك الهاتف.

كن حدث هذا بسبب انني أتيت بهذه الفكرة بأخر -"أنا اسف يوكيميرا

 دقيقة." أنا قلت. 

أن أنجو من هذا  "ال ال بأس بهذا، اعتقد أن هذا لألفضل، ظننت انه يمكنني 

ه انت وسوتومورا وكارويزاوا موافقين لكنني كنت مخطئ، انا متأكد ان

 على أن هذا لألفضل." قال يوكيميرا. 

 الجميع االن سيفكر به كشخص أراد كسب النقاط لنفسه.
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 "حسناً الجميع يعلم اإلجابة، انها أنا." قال يوكيميرا. 

ألف  500مجموعة سيربحون اذا انهينا هذا االختبار معاً جميع أعضاء ال

ن بدت في متناول  آل اتيجة األولى كانت تبدو مستحيلة ونقطة، في البداية الن 

 اليد. 

"من فضلكم تعاونوا معنا، ال تجعلوا شجاعة يوكيميرا تضيع هباء، ال  

 أريدكم أن تخونونا." 

لن نفعل شيء  "نحن كنا نتصرف تبعاً ألوامر كاتسراغي من البداية، 

 بنفسنا." أجاب ماتشيدا.

  30عند نهاية االختبار، خالل هذه  هو قال هذا لكن المجموعة ستتفرق

ثق ليس فقط بزمالئنا لكن بالطالب من الفصول  تدقيقة يجب علينا أن 

 األخرى.

"أريد أن أصدق.... ال يجب علي أن أصدق بالجميع." يوكيميرا توسل  

 بحماس.

تساءل اذا كان الجميع هنا الذي  هو توسل الجميع من جميع الفصول، أ

بعض قد شكلوا رابطة صداقة بينهم، أتساءل اذا  قضوا األيام الماضية مع 

 كانوا سيقبلون أمنية يوكيميرا واذا كان الجميع سيعمل معاً. 

 ال هم لن يفعلوا أنا متأكد من هذا. 

 أحد ما سيصبح خائن ليس لدي شك بهذا. 

 .سيفوزون ---- فصل )دي( ---واذا حدث هذا من استبدلوا هواتفهم

أتخيل انه يعاني من حبس   أيضاً، يجب أن يكون يوكيميرا يصدق هذا

ضحكته، لكن بهجته قد اختفت عندما بدأ الهاتف باهتزاز من مكالمة 

ة سقط فواردة، بهلع يوكيميرا تحرك وامسك الهاتف ولكنه أوقعه وبالصد

 والشاشة ظاهرة.

كانت الطاولة تهتز، اسم المتصل كان  بما أن الهاتف كان صامت 

 ى اذنها اشينوس نظرت إلي والى يوكيميرا. "اشينوس"، واضعة الهاتف عل

"ماذا تفعلين اشينوس؟ ليس هناك ضرورة لالتصال بيوكيميرا في وقت  

 كهذا." قال ماتشيدا. 
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 فقط أنا ويوكيميرا نفهم ماذا يعني هذا، بهدوء هي أغلقت هاتفها. 

ه من الممنوع نسخ الرسائل، هذا صحيح ولهذا الرسالة "قالت المدرسة ان

ها حقيقية، لكن ليس هناك قاعدة تقول انه ال يمكننا خداع الناس  التي رأينا

 بالهاتف نفسه، هل تفهم الى ما أرمي إليه؟"

 امسكت اشينوس الهاتف وأعطته لي.

الحقيقي... هو أنت أليس كذلك؟  VIP"الشخص الذي يملك هذا الهاتف 

 كن."-كن؟ انت وليس يوكيميرا-وكوجيايان

،  رف الرقمس قبل حين، وحتى إن لم تكن تعتبادلنا األرقام أنا واشينو

 ستقوم ببعض البحث لتكون أمنة. 

لكن هذا غريب؟ فتح يوكيميرا هاتفه أمامنا وتفقدت رسائله الخاصة —"ل

 ألتأكد." قال ماتشيدا. 

ر من "هذا كله مزيف، يمكنه بسهولة الحصول على كلمة المرو

 كن ومن الممكن استنساخ سجل االتصاالت والرسائل-ايانوكوجي

 والتطبيقات وغيره، هذا فقط يتطلب بعض من الجهد." قالت اشينوس.

 ظهر الغضب على وجه ماتشيدا وأخذ الهاتف من يدي. 

"ليس من السهل أن تكذب الناس هكذا وخصوصاً عندما يكون الهدف في 

في اللحظات األخيرة أما بسبب اإلهمال أو التوتر قد يكشف  متناول اليد، 

تصرفاته كانت مختلفة عن تصرفاته منه و كذبهم، كذب يوكيميرا 

 الطبيعية."

ا اكتشفت اشينوس محاولتي في خدعهم، أصبح وجه يوكيميرا شاحباً عندم

 تحدثت. 

في فصلك، أحد الخيارات  VIPكنا نفكر بشأن هذا لمدة أيضاً، اذا كان "

 ."ادخالك لكلمة المروركان تبديل الهواتف، يمكنك خداع الناس بإظهار 

 ن اشينوس واألخرين قد فكروا بنفس الخطة.يبدو ا

حتى  "لكن انت ترى، هناك نقطة ضعف في هذه الخطة وهي رقم الهاتف،

انت ال يمكنك سجل االتصاالت حتى التطبيقات  نقلت كل شيء وان لو 

تغيير الرقم، انا وهاماجوتشي حاولنا استبدال شريحة االتصال مرة لنرى 
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محددة لهاتف واحد واذا قمت باستبدالهم   ماذا سيحدث لكن شريحة االتصال

لن تكون قادر على االتصال، ال يهم من بادل مع من، طالما انني سمعت  

لم أكن  نين الهاتف يمكنني معرفة المالك، اذا لم أستطع فعل هذا صوت ر

 ." قالت اشينوس. ألقترح هذه الفكرة في المقام األول

ربما قاموا بتنظيم كل ، كانا متقدمين بخطوتيناشينوس وهاماجوتشي 

ثانية   الشخص الذي يطرح الموضوع،أن هاماجوتشي  على شيء، واتفقوا

 واحدة ظهرت الحقيقة.

تقريباً بشكل مثالي، لكنك لم تتوقع أن شريحة "انت فعلت كل شيء  

 االتصال محددة لهاتف واحد أليس كذلك؟" اشينوس قالت. 

إعالن ظهر من السماعات يخبرنا انه لدينا خمس دقائق حتى نهاية جلسة 

 غرفنا.، قيل لنا أن ننتهي في الخمس الدقائق القادمة ونعود الى  لمناقشةا

 "تباً." صرخ يوكيميرا.

يوكيميرا، لكنها كانت محاولة جيدة." قال ماتشيدا، هو  "حظ سيء

 واألخرون ضحكوا.

هم نظروا إلي الشخص المسؤول عن هذه الخطة، كان يوكيميرا ال يزال  

كانوا متفاجئين، أنا متأكد من أن لديهم   يأس ومحبط، والفصل )سي( و)أي( 

 األسئلة لكن القواعد تمنعنا من التحدث أكثر.الكثير من 

كن -، ماتشيداVIPكن هو -"على أي حال نحن أكدنا أن ايانوكوجي

أوعدني اننا سنهدف للنتيجة األولى وأن ال أحد سيخون أحد." حثت 

 اشينوس. 

 ال ماتشيدا. "أجل بالطبع يمكنك الوثوق بي، لنذهب." ق

 طالب الفصل )أي( غادروا أوالً قبل أي أحد. 

نحن لن نخون أحد وبسبب هذا  "سنكسب الكثير بالعمل معاً بسبب هذا 

أريدكم انت طالب الفصل )سي( أن تفعلوا المثل، من فضلكم التزموا بهذا  

 لثالثين دقيقة فقط." اشينوس توسلت. 

ادروا الغرفة، نظر مانابي واألخرون قاموا بهز رأسهم موافقين وغ

 يوكيميرا الى الهاتف الذي أحمله.
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 غضب. "كنت مخطئ باتباع خطتك، هذا سيء." قال ب

 واحداً تلو االخر غادروا الغرفة حتى بقينا انا اشينوس وحدنا. 

 "االن كل ما يمكننا فعله هو الوثوق بالجميع." هي قالت. 

 "اجل اعتقد هذا." أجبت.

 قلق؟"كن ألست -"انت هادئ ايانوكوجي
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أصدق بهم، على أي حال سوف "ليس كثيراً، ال يمكنني فعل شيء اال أن 

 أعود الى غرفتي." 

 لن أستفيد بشيء بالبقاء هنا. 

 "مهالً انتظر لحطة."

 وضعت اشينوس يدها على كتفي، للحظة شعرت بالتوتر بيننا. 

 "من اخترع فكرة استبدال الهواتف؟" هي سألت.

 "بالطبع هوريكيتا." 

ان خطتها  "انا أرى، من فضلك أخبر هوريكيتا بشيء من أجلي، أخبرها

 كانت ناجحة."

 "ناجحة؟ انت ال تعنين فاشلة؟ نحن فشلنا، انت اكتشفت كل شيء."

 "ها ها ها، انت لم تتوقع أن نفكر بنفس الخطة أليس كذلك؟"

"أنا أعتذر، اعتذر عن محاولة خدعك هكذا خصوصاً بعد أن وافقت على 

 ون حليفك، هل انت غاضبة؟"ان أك

 بخطتنا بدون قول شيء لك لذا نحن متعادلين." "بالطبع ال، نحن مضينا 

"انا أرى، إذا كنت تعنين هذا انا متأكد أن هوريكيتا ستكون سعيدة." 

 أمسكت الهاتف واتجهت نحو المخرج.

 انتظر لحظة، نحن لم نصل الى الجزء الحاسم بعد." هي قالت.—"ان

 م؟""الجزء الحاس

صحيح  كن، -ايانوكوجي"هيا، انت سيء بالتعامل مع الناس بشكل مفاجئ 

أن شريحة االتصال محددة لجهاز واحد لكن هناك طريقة إللغاء هذا أليس  

سينسي وهي قالت انه مع نقاط  - من هذا مع هوشينوميا ت هذا صحيح؟ تأكد

 كافية يمكنك إلغاء هذا التحديد." قالت اشينوس.

 هربائي يجري بجسدي. للحظة شعرت بتيار ك

اس سوف يأخذون اإلجابة التي تأتي بعد  معظم الن  الكذبةظهر ت"بعد أن 

حتى بعد أن اظهر للجميع فتح   VIP، يوكيميرا لم يكن ذلك لتكون الحقيقة
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وحقيقة انك   ، قفل هاتفك بكلمة المرور، في اللحظة التي تم كشف الكذبة

بهذا لن يشك  ، اسمظهرت وكانت شريحة االتصال العامل الح  VIPانت 

لكن كان هذا فخ، أنا قلت أن فكرة  VIPأحد أخر هو  أن صخ شأي 

ة لكنني كذبت، بسبب أن هذه الخطة صاستبدال الهواتف كان خطة ناق

في هذه   ،كانت فعالة للغاية بالطبع يجب أن يكون فخ مزدوج لكي تعمل

لن تكون هناك أي طريقة ألي شخص  والحقيقة ستبقى مخفية  ،الحالة

 ." %100الحقيقية بدقة  VIPد هوية لتحدي

رأت اشينوس من خالل خطتي بالكامل، أدركت الحقيقة التي أخفيتها عن  

وانني تحدث مع يوكيميرا   VIPيوكيميرا حتى، أوالً هي تعلم انني لست 

----الحقيقي لكن الهدف الحقيقي  VIPمتظاهراً انني هو مستخدماً هاتف 

VIP ت كارويزاوا التي قامت بإخفاء هذا  كان ----الحقيقي ومالك الهاتف

بشكل جيد والشخص الذي يعلم بهذا هيراتا، قام هيراتا بإخفاء هذا عني  

تظاهر انه ال يعلم من هو عندما تحدثنا عنه، لكن   ،وعن يوكيميرا بالبداية

الحقيقة وبعدها  بعد أن علمت عن ماضيه هو وكارويزاوا هيراتا أخبرني 

تتنمر على كارويزاوا واستغللت الفرصة واستبدلت  قمت باستخدام مانابي ل

 الهواتف.

بالطبع نسخت البريد االلكتروني وسجل المكالمات كما فعلت مع يوكيميرا،  

وقمت باستخدام نقاطي إللغاء قفل شريحة االتصال فعل هذا لم يكن غير  

*، قد نكون  تجزئة رئيسي بائع عند أي  قانوني ويمكن القيام بهذا بدون تكلفة

ستجهز شيء  ي سفينة في منتصف المحيط لكن كنت متأكد أن المدرسة  ف

إلصالح أو تبديل هواتفنا إذا تضررت، بسبب هذا مستخدماً هاتف 

 كارويزاوا كنت قادر على نقل رقمي.

بعدها بدلت الهاتف مع يوكيميرا بالطبع أخبرته أن هذا هاتفي وهو  

 صدقني، إذا علم يوكيميرا بهذا سيغضب كثيراً.

ص عادي لن يالحظ أن يوكيميرا وأنا تبادلنا الهواتف، الشخص الذكي  شخ 

، لكنهم لن يعتقدوا أن كارويزاوا هي  VIPيتهمني بكوني سسيالحظ هذا و

VIP .الحقيقي 

 لم يكن من الفصل )دي( ماذا ستفعل؟" سألت اشينوس.  VIP إذا"
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واستعير هاتف هذا الشخص   VIPحاول معرفة من هو "مثل ما فعلتي، سأ

 ."  VIPأجهز واحد أخر وبعدها سأقول انني هو  و

VIP   الحقيقي سيقول أن هذه كذبة وسيكشف بهذا، التصديق بأن اشينوس

الخاطئة، في هذه الحالة يعني أن االختبار سينتهي بإجابة الخائن  VIPهي 

بين الفصول لن يتقلص أو  لن يكسب الفصل )بي( أي شيء وفارق النقاط 

 يكبر. 

 ؟""إذا تم كشفي هاه

من الفصل )بي(   VIPأخرجت اشينوس هاتفين من جيبها أحدها ينتمي الى 

 . VIPمن مجموعة أخرى واألخر من طالب مختلف على األرجح ليس  

 " توقعي لكن اعتماداً على كيف جرى نقاش اليوم..."هذا فقط 

 على هاتفها.بسرعة اشينوس كتبت رسالة قصيرة 

"VIP أنا محقة؟"سان هل -الحقيقي هو كارويزاوا كاي 

أظهرت لي هاتفها وكان هناك رسالة خيانة التي سترسلها الى المدرسة،  

 بالرنين بنفس الوقت. تلكن قبل أن يحدث شيء كال هواتفنا قد بدأ 

"االختبار قد انتهى لمجموعة االرنب من فضلكم انتظروا اعالن    

 النتائج." 

ن من الفصل )أي(  "اهه أظن ان أحدهم تحول الى خائن هاه؟ أتساءل ان كا

 أو من )سي(؟"

 ؟" أنا سألت.اهو كارويزاو VIPأن  تعتقدين"لماذا 

"نفس سبب يوكيميرا، هي كانت تتصرف بشكل غريب هي بالعادة ال تهتم  

كن لكنها استمرت بالنظر إليك ووجها كان متوتر، لكن ال  -بك ايانوكوجي

 الرسالة." لذا ال أستطيع ارسال هذه VIPاك احتمالية أنها ليست زال هن

 يبدو أن اشينوس رأت تماماً من خالل خطتي.

 "لماذا لم تقولي شيء؟ على األقل يمكنك كشف كذبتي." أنا قلت. 

ابتسمت اشينوس هذه االبتسامة كانت أكثر االبتسامة صدقاً التي قد رأيتها  

منها، "هذا واضح، اذا قام الفصل )أي( أو )سي( بخطأ هذا فوز لنا، من  
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ن أهدف نحو النتيجة األولى أو أن أصبح خائنة وأحقق النتيجة  البداية لم أك

كنت أعرف  (ليس من الفصل )بي VIPالثالثة، في اللحظة التي علمت أن 

، اعتقد أن الخائن من الفصل )أي( ربما." خوننايأخرى  صلأنني سأدع ف

 هي قالت.

 "ماتشيدا؟"

تقد أن اتبع  كن، هو عضو من فصيل ساكاياناجي انا اع-موريشيج"ال ال، 

ربما اعتقد انه من األفضل له خيانة المجموعة تعليمات كاتسراغي بهدوء، 

 هذا؟"وأخذ النقاط، أال تظن  

 ضحكت اشينوس وأدارت ظهرها لي.

كن، هل تعلم هذا؟ محادثتنا االن أظهرت كم أنت  -"انت مذهل أيانوكوجي

 ماكر."

 يمات هذا كله.""عليك أن تقولي هذا لهوريكيتا هي من تعطيني التعل

يبدو انني بحاجة الى إعادة تقييم اشينوس هونامي، فقد استطاعت أن  

 فكر بخطة تقود الى نصرها. تتجنب المخاطر بينما كانت ت

 "حسناً سأغادر اذاً سيكون من السيء إذا خرقنا القواعد أليس كذلك؟"

لكن في اللحظة التي قالت اشينوس هذا كال هواتفنا أصدرت صوت فريد،   

 صدرت أربع مرات بسرعة.

 ماذا يعني هذا؟" سألت اشينوس. —"ما

ت تنظر على شاشة  بدت مدهوشة للغاية بينما كانت تنظر إلي بعد أن كان

 هاتفها.

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

5.3 

مزيد والمزيد  ، ال11:00ابحرت سفينتا في البحر المظلم بينما اقتربنا من 

من الناس بدأت تتجمع، المقهى الذي كان هادئ كلياً بدأ يمتلئ بالناس 

حم، قمت بحجز أربع مقاعد قبل وقت، فتاة بالنهاية أًصبح المكان مزد

 وحيدة اقتربت مني. 
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 "اسف على إبقاء منتظر." هي قالت.

 اقتربت كارويزاوا كاي بتواضع، شيء في تعبيرها بدا مختلف. 

 التصال بك بوقت متأخر.""اسف على ا

 "ال ال بأس."

المظلمة بما انه ليس لدي أي شيء للتكلم به معها نظرت الى السماء 

 بهدوء، لكن بدت كارويزاوا وكأنها لديها شيء لتسأله، نظرت لها.

 "اه، ام، كنت فقط أتساءل هل سار كل شيء على ما يرام." هي قالت.

ن الفصل )أي( قد أرسل الرسالة "ال تقلقي، أنا متأكد أن أحد الفتيان م

 سم." انا أجبت.الللمدرسة با

فة الى حركة استبدال الهواتف كان لدي شيء أخر لألمان بجعبتي باإلضا

المزدوجة، لكن بسبب أن خطتي سارت بشكل جيد ليس هناك شيء للقلق 

 بشأنه. 

 "كيف يمكنك أن تكون متأكد؟" هي سألت. 

-يتني ياها، صحيح ايانوكوجياعتقد انك تتحدث عن الورقة التي أعط"

ن  كن؟" ظهور هيراتا من خلفي جعل كارويزاوا تقفز من الفجأة، حسناً يمك

صرخت في وجهه وقالت انهم سينفصلون في ذلك  فهم هذا ففي النهاية  

 اليوم. 

 "عمل جيد في هذا االختبار كالكما، هل يمكنني أن أجلس؟" هو سأل.

 "أكيد."

ن الواضح انها غير مرتاحة ونظرت بعيداً  أزاحت كارويزاوا مقعدها م

بعد خمس  10:55لكنها لم تظهر أي إشارة انها سترفضه، كان الوقت 

 دقائق سترسل رسالة الى جميع الطالب.

سان هل يجب أن نتصل بها؟" - "اقترب الوقت، ال تزال لم تصل هوريكيتا

 سأل هوريكيتا. 

 دقائق." أنا قلت."هي من النوع الذي يصل بأخر ثانية، ولدينا أربع 
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 "اه يبدو انها وصلت." قال هيراتا. 

 اعتقده.يبدو أن هوريكيتا قد وصلت أبكر مما 

 "ااهه، عندما أراكم أيها الناس ال يمكنني أال والتنهد." تمتمت هوريكيتا. 

 خلفك؟" انا سألت. في "انت أخيراً هنا، من هذا الذي

 قالت.  "تجاهله فكر به كشبح ربط نفسه بظهري." هوريكيتا

لذا  هيا، ال تقولي هذا هوريكيتا، أنا فقد فكرت انك قد تكونين متوترة  و"او

 كنت قلق عليك، لهذا انا أتيت لتفقدك."

وقف بالقرب من هوريكيتا لدرجة أنهم كانوا  سادو كين، لم أره لعدة أيام، 

 مرتبطين عمليًا. 

 "انت في طريقي، اغرب عن وجهي." قالت.

 في هذا االختبار انت تعلمين." ما بوسعي تل"هيا ال تقولي هذا، فع

 ؟"هل تعتقد أنك ستنتهي بنتائج جيدة"في هذه الحالة 

"كنت متأخر بخطوة واحدة فقط هذا هو، شخص أرسل الرسالة قبلي." هو  

 تمتم. 

توقفت هوريكيتا عن االهتمام بأعذاره وجلست في المقعد الفارغ، بسرعة  

 سادو جلب مقعد من طاولة قريبة.

 ." قالت هوريكيتا.ت في الطريق"ان

 "هيا ال بأس بهذا أنا فقط سأستمع، انت لن ترفضي زميل صحيح؟"

، يبدو أن سادو ليس مهتماً كانت هذه مجموعة غير عادية من الناس

 باالستماع الى أي أحد.

 "على أي حال عن سلسلة الرسائل التي تلقيناها سابقاً." بدأت هوريكيتا. 

 ت. ذا." أنا قل"أجل كنت أفكر بشأن ه

نحن كنا نتحدث عما حدث قبل ساعتين، عندما كنا سنغادر انا واشينوس  

تلقينا أربع رسائل في اللحظة ذاتها، كانت تحدث الرسائل عن نهاية 
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االختبار لعدة مجموعات، االختبار انتهى في مجموعة الفأر والحصان 

 والديك والخنزير، جميعهم من قبل خائن. 

 صان صحيح؟" سألت هوريكيتا. مجموعة الح  VIPكن كان -"مينامي

 "أجل أحد ما اكتشف هويته." انا أجبت. 

 ؟" سألت هوريكيتا. المجموعات األخرى رسالة فيهل أرسل أحدنا "

 كانت قلقة، اذا أجبت بشكل خاطئ العواقب ستكون وخيمة. 

ال  "كنت قلقاً من هذا لذا ذهبت وسألت الناس في المجموعات األخرى، 

 تان أصبح خائن." هيراتا أجاب.أحد من الفي

 يمكننا الثقة بهم لدرجة ما. اأمل انهم لم يكذبوا عليه، أظننن

 "هل ياموتشي بخير؟" انا سألت. 

"اه اعتقد انه بخير، كان ياموتشي في مجموعة الديك ويبدو انه حاول 

رسال رسالة لكنه تردد كثيراً بالنهاية انتهى االختبار قبل أن يفعلها." قالت ا

 وريكيتا. ه

 أمر جيد." أنا قلت. هو "ال أعلم من هو لكن خيانة المجموعة قبل أن يفعلها

توقعت هوريكيتا ان اذا قام ياموتشي بإرسال جواب انه على األرجح 

نفسه شخًصا متهوًرا   قد يعتبرستكون اإلجابة الخاطئة، ربما هي محقة، 

، انتهى األمر ةالرسالولكن في اللحظة التي تردد فيها في إرسال  وجريئًا،

 الذي تخيله أن يكون.  لمتغطرسبالنسبة له. لم يكن رجل ا

 "لكن ال أعلم بشأن الفتيات." قالت هوريكيتا.

"انا تفقدت هذا بالفعل ال أحد أرسل رسالة." قالت كارويزاوا بدون تردد،  

 كقائدة فتيات الفصل )دي( هي متأكدة من معلوماتها مثل هيراتا. 

ريكيتا، بالطبع بما أن هوريكيتا ليست اجتماعية ليس  "أنا أرى." أجابت هو 

 لها أي خيار إال قبول ما قالته كارويزاوا.

لكن ال زلت أتساءل لما شرحوا االختبار لمجموعات صغيرة متفرقة؟" "

 ه. تمتم هيراتا متساءل عن شكوك



225 
 

اختبار تفكيرنا، ليس وكأن كل سؤال له إجابة."  عن "هذا االختبار كان

 . قالت هوريكيتا

، ربما لم نتمكن من فهم كل شيء إال بعد رؤية كل الخدع التي ال معنى لها

 الحقيقة مخيفة بين العديد من الشكوك. 

"ما يقلقني هو هذه الرسائل األربعة التي أتت بنفس الوقت، قالت المدرسة  

لدينا مدة ثالثين دقيقة في نهاية االختبار لخيانة شخص ما، لكن جميع  انه 

 عن بعضهم."  نتت بفارق ثانية أو ثانيتاهذه الرسائل أ

 "أليست فقط صدفة؟" سأل سادو، من وجهة نظر سادو بدا كل هذا صدفة. 

"عندما أرسل كوينجي رسالة لخيانة مجموعته جاء رد من المدرسة بدون  

 بشأن هذا يجب أن تكون اإلجابة اّلية." قالت هوريكيتا. تأخير، إذا فكرت 

لرسائل أرسلت بنفس اللحظة، بمعنى أخر "إذا على األرجح جميع هذه ا

 هذه الرسائل أرسلت من فصل واحد." هيراتا أكمل.

 هذا هو، ال يمكنني التفكير بسبب أخر. 

 م." قال"ربما قد أرسلوا هذه الرسائل بنفس اللحظة كطريقة للتفاخر بتفوقه

 هيراتا. 

 "أجل وهناك شخص واحد يمكنني التفكير انه قادر على فعل شيء كهذا." 

كان لهيراتا وهوريكيتا عالقة طبيعية*، أنا ممتن أنه يستطيعون فعل هذا  

 بدون تدخلي. 

 *]اعتقد انه يقصد انهم متوافقين أو شيء من هذا القبيل[ 

استخدمناه مرات عدة من قبل، حركة اللقاء في هذا المقهى بالتحديد، مكان 

 متعمدة من قبلي. 

 "اذاً أنتم جميعاً هنا، هاه؟"

 نني أريد دعوة شخص معين. هذا بسبب ا

 "ريون!"
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سادو بعد أن الحظ ريون وقف وكأنه يهدده، لكن ريون لم يعره أي اهتمام  

 وهو ببساطة جلب مقعد فارغ ووضعه بجانب هوريكيتا قبل أن يجلس.

كون من الممتع معرفة النتائج معكم جميعاً، شكراً جزيالً "فكرت انه سي

 ل بشكل ساخر.للتجمع في مكان من سهل إيجاده." قا

بسبب أن حتى أحمق مثلك سيكون قادر على "أجل، أنا اخترت هذا المكان 

 اكتشافه بسهولة، يجب أن تكون ممتن لهذا." أجابت هوريكيتا. 

ل أصبحت أكثر اجتماعية؟" "على أي حال لديك مجموعة كبيرة هنا، ه 

لياً.  قال ريون، نظر الى األشخاص األربعة المجتمعين هنا متجاهالً سادو ك

[LOL!] 

قالت  أحب مضايقتك المستمرة. كنت أتحدث معهم عن ذلك ". أنا ال"

 هوريكيتا. 

 "ال تتسكع حول هوريكيتا!" صرخ سادو. 

 كن، اصمت." قالت هوريكيتا. -"سادو

بحزن، جلس سادو على مقعده بطاعة، هو مطيع بشكل "اوه." تمتم  

 مفاجئ.

 ل ريون."لم أكن أظن أنه لديك أصدقاء في الواقع." قا

هذه كانت خطة دفاعية اخترعها خصيصاً للتعامل مع ريون، من خالل 

، مع المزيد  ىنجحت في إعداد دم أنا زيادة عدد األشخاص حول هوريكيتا

ادر على التقاط أي شيء، سيصبح  من الناس لمراقبتهم سيكون غير ق

 مهمل.

 "النتائج ستصدر قريباً، هل تتوقعين أي نتائج جيدة؟" هو سأل. 

 الى حد ما، ماذا عنك تبدو مسترخياً." قالت هوريكيتا. "

." يبدو أن نفس الحشد مثل آخر مرة"هيه، لن أكون هنا اذا لم أكن كذلك، 

 أجاب ريون.



227 
 

التي أصدروا بها النتائج كنت تتباهى  "وأنا أتذكر انه في المرة الماضية 

حو وتتصرف بغرور، لكن بالنهاية خسرت." قال سادو، موجهاً أصبعاً ن

 ريون ويضحك. 

 هوريكيتا وكأنها تتفق مع سادو أعطت نظرة اشمئزاز نحو ريون.

"توقفي هوريكيتا، أنت تعلمين إذا أًصبحت مغرورة االن ستحرجين الحقاً، 

 مجموعتنا." قال ريون.  VIPانا بالفعل أعلم من هو 

  سواء ان كان يكذب أم ال هوريكيتا لم تتأثر بما قاله، هي كانت مقتنعة انها

لن تخسر أمام ريون، "أنا سعيدة للغاية لسماع هذا، أنا أتطلع الى النتائج."  

 هي ردت بثقة.

  VIP"ليس هناك حاجة النتظار النتائج، هل تريديني أن أخبرك من هو 

 مجموعة التنين؟" هو سأل.

"أنا اسفه، ولكن انا أسمع أنين خاسر مزعج، االختبار قد انتهى بالفعل وال  

التنين أصبح خائن، هذا يعني شيء واحد فقط." هي  أحد من مجموعة 

 . VIPأجابت، االختبار قد انتهى بدون أن يعلم ريون أن كوشيدا هي 

"إذا استطعت فهم عمق رحمتي ستتأثرين بهذا، ستكونين متأثرة لدرجة أنك 

 .وكأن هذه اللغة المبتذلة كانت مضحكةستبتلين بين فخذيك." ضحك ريون 

 مجموعة التنين؟" سألت هوريكيتا. VIPبرني اذاً من هو "حسناً أخ 

ريون وكأنه كان ينتظرها أن تسأل، غطى وجه المبتسم بيده، ونظر الينا 

 يسته. من بين أصابعه وكأنه نوع من الوحوش في قفص مستعد لتمزيق فر

 [                                         surprise motherfuckerكيكو." ]"كوشيدا 

كانت على  غير قلقة لالن صرخت وتجمدت، "هاااه؟" هوريكيتا التي كانت 

 في مجموعة التنين مندهش أيضاً. ثقة انه لن يعرف، هيراتا 

منذ اليوم الثاني من  VIP"أنا أسف، لكنني أعلم أن كوشيدا كانت 

 االختبار." قال ريون. 
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"انت تمزح صحيح؟ اذا كان هذا صحيح أنت ستصبح خائن وسترسل 

عرفت هذا بعد أن   كلم ينتهي هكذا، هذا يعني أنالرسالة لكن االختبار 

 انتهى االختبار، ليس هناك تفسير أخر، هل أنا مخطئة؟"

تنظرين  رة وكنت "شعرت باألسف نحوك، كنت واثقة بفوزك لدرجة كبي

، كنت يائسة للحصول على قصصك مباشرةالخرين، بازدراء الى ا

 أفعل شيء للنهاية."مفترضة أن ال أحد سيعرف اإلجابة الصحيحة، لهذا لم 

"كيف استطعت معرفة هذا؟" سأل هيراتا، احتوى سؤاله على مزيج من  

الفضول والخوف، يجب أن يكون فضولي ألنه كان يحمي كوشيدا بحذر  

 وألن ريون لم يخن أحد.

 "لألسف اإلجابة لهذا.... حسناً هذا يتعلق بك انت سوزوني." أجاب ريون. 

ن هوريكيتا تحاول بيأس أن تبقى هادئة  "أنا؟" هي سألت مرتبكة، البد أ

بينما تعيد التفكير بمجريات االختبار برأسها، متى أين وكيف عرف 

 اإلجابة؟

وفمك، نفسك، سلوكك، لهجتك،  "عرفت هذا بسبب جسدك، حركات عينك  

 يون بصوت غريب.ركل شيء عنك أخبرني أنك كنت تكذبين."  قال 

 "توقف عن المزاح!"

 ة اذاً كيف عرفت الحقيقة؟""مزاح؟ إذا كانت مزح 

 . بتلعثم تجاوبانا متأكدة انك سمعت هذا من شخص أخر." "هذا... 

"أنا أفهم كيف تشعرين، أنت ال تريدين أن تعترفي أنك الشخص األقل  

كفاءة في المجموعة، لكن ال تضغطي على نفسك سوزوني أنت فقط 

هذا االختبار كان من المفترض أن يكون  اخترت المنافس الخطأ، باإلضافة 

 ة، على أي حال الفصل )أي( أمامه نتيجة قاسية، استرخي."فوضى خالص

 ا فعلت؟" سألت هوريكيتا. "ماذا؟ ماذ

 "انت ستفهمين قريباً."

يبدو أن ريون لعب دوراً كبيراً في رسائل الخيانة األربعة، عندما دقت 

تفقدنا تلقينا أشعار في نفس اللحظة، جميعنا باستثناء ريون  11الساعة 

 النتائج: 
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 الفأر: النتيجة الثالثة. الخائن أجاب بشكل صحيح.    

 الرابعة. الخائن أجاب بشكل غير صحيح. البقرة: النتيجة    

 . VIPالنمر: النتيجة الثانية. لم يتم اكتشاف هوية    

 األرنب: النتيجة الرابعة. الخائن أجاب بشكل غير صحيح.    

يع أعضاء المجموعة أجاب بشكل صحيح  التنين: النتيجة األولى. جم   

 في نهاية االختبار. 

 . VIPالنتيجة الثانية. لم يتم كشف هوية   األفعى:     

 الحصان: النتيجة الثالثة. الخائن أجاب بشكل صحيح.    

 . VIPالخروف: النتيجة الثانية. لم يتك اكتشاف هوية    

 لثة. الخائن أجاب بشكل صحيح. القرد: النتيجة الثا   

 الديك: النتيجة الثالثة. الخائن أجاب بشكل صحيح.    

 . VIPالكلب: النتيجة الثانية. لم يتم اكتشاف هوية    

 الخنزير: النتيجة الثالثة. الخائن أجاب بشكل صحيح.    

 والنقاط اعتماداً على هذه النتائج الزيادة والنقصان في الفصل    

ترمز للنقاط   "PR" –ترمز لنقاط الفصل  "CL"الشخصية كاالتي: 

 الشخصية: 

 . prمليون  2زيادة  -- cl 200الفصل )أي(: نقصان    

 . prمليون 2.5زيادة  – clالفصل )بي(: ال تغيير    

 . prمليون  5.5زيادة  -- cl 150الفصل )سي(: زيادة    

 . prمليون  3زيادة  – cl 50الفصل )دي(: زيادة    

 ريكيتا. تمتمت هو  "الفصل )سي(.... في المقدمة."

 الجميع بدا منذهل من النتائج. 

"أليس هذا رائع سوزوني؟ بفضل خطأك الفادح مجموعة التنين انهت  

ريون  االختبار بالنتيجة األولى، جميع الفصول قد تلقوا دعماً في النقاط." 
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قمت بالتوسل سأخبرك اإلجابة،  إذا"قال، صفق ريون بيده وابتسم ساخراً، 

 ماذا عن هذا؟" هو سأل.

 " بدأت هوريكيتا بالقول لكنها بسرعة أغلقت فمها.-------من يرغب"

 "اووههه، هذه النظرة انها مثيرة للغاية."

أخرج ريون هاتفه ووضعه على الطاولة، كان على الشاشة قائمة وكانت 

من فصل )أي( في مجموعة الفأر والديك  VIPتحوي على أسماء 

 والخنزير.

ى جذر هذا االختبار، بعدها ركزت "أجريت بعض التحقيقات ووصلت ال

 اهتمامي على طالب الفصل )أي(." هو قال.

ن أن يستهدف الفصول )بي( و)دي(،  استطاع ريون أن ينهي االختبار بدو

 ال أحد يجب أن يستطيع فعل شيء مثل هذا، لكن ريون استطاع. 

سأالحقك بكل هدفي التالي، أنا انت  "أنا اسف ألخبارك هذا سوزوني لكنك 

 ."في العقل والجسد، لن أتوقف حتى أمزقك الى قطع، ما أملك

 تائج. هوريكيتا غير قادرة على الرد على هذا بقيت تنظر على الن 

بعد اكتساب هذا العدد الضخم من النقاط الفصل )سي( قد تقدم بشكل كبير،  

بالنظر الى النتائج من الواضح أن كوينجي قد أنقذ مؤخراتنا مع أننا ظننا  

لم يفعل ما فعله هذا النصر سيكون بالكامل للفصل   إذا لكن انه يعبث فقط 

طائشة نحو  )سي(، بالطبع أفعال كوينجي قد سببت بإطالق رصاصات

 . VIPبقية 

 "أنا أتطلع للفصل الثاني." قال ريون. 

ريون رده عن الجزيرة قد سدد بشكل كامل غادر بارتياح، لم يكن بقيتنا  

لنظرة على وجوهنا سيعتقد أننا تلقينا  رأى أحد ما ا إذافي مزاج لالحتفال 

 خسارة فادحة.

لكنني   في الفصل )أي( VIPكن أستطاع معرفة جميع -"أنا أفهم أن ريون

لست مقتنع أن لديه نوعاً ما من المواهب الخارقة، لكن كيف انتهت 

 مجموعة التنين بهذه النتيجة؟" سأل هيراتا. 

 عرف أحد كيف.لم يجب أحد ربما بسبب أنه ال ي
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فكرتم بهذا سيكون األمر بسيط للغاية." أخبرت  إذا"ليست مشكلة صعبة  

 الجميع.

 "ماذا تعني؟"

، كل ما عليه فعله هو  VIPبغض النظر عن كيف علم ريون عن هويات "

قبل نهاية االختبار صحيح؟ بالطبع ال   VIPكوشيدا هي إخبار الجميع أن 

مثل هذه،   صاً في مجموعةله شخص مثل ريون خصووسيصدق ما يق أحد

النصف الساعة األخيرة مختلفة حتى ان أجبت بشكل خاطئ لن يكون  لكن 

هناك أي مخاطرة وبهذا حتى لو أن شخص يلعب بشكل دفاعي مثل  

احتمال أن   %1كاتسراغي يمكننه اإلجابة صحيح؟ حتى لو كان هناك 

عندها سيحصلون على النتيجة األولى والتي كانت  VIPكوشيدا هي حقاً 

 ئمة للجميع." أكثر مال

إذا قام بزرع البذرة قبالً سيكون هذا بسيط للغاية لكن شيء مثل هذا   

سيكون مستحيل، كان تصرف حبل مشدود**، شيء ال يمكن أن يحدث إال  

كما إذا كل شخص يثق أن كوشيدا هي اإلجابة، هل هذا ممكن حتى؟  

، كيف  ال يزال لدي شكوك. لم أكن أتصور أبًدا أنه سينجح ذلك، فكرت في

؟؟ كنت --- ماعدا طالب الفصل )دي( بالطبع–استطاع كسب ثقة الجميع 

 فضولي بشأن هذا. 

[**It was a tightrope act :  أن تكون في وضع صعب يتطلب سلوًكا

 لم أستطيع إيجاد ترجمة مناسبة لها[ ---دقيقًا ومدروًسا

 ربما لديه دليل حاسم؟ 

نا قلت، ليس هناك حل سريعة "هوريكيتا أظن أننا قد نكون في مشكلة." أ 

إلصالح هذه المشكلة، اعتماداً على كيف ستجري األمور قد يعلق الفصل 

 . )دي( مع هذه المشاكل لمدة طويلة

كن؟ هذا صحيح أنه أبلى حسناً في هذا  -ريون"بالمشكلة انت تقصد  

يس هناك دليل انه سيكون خطيراً في المستقبل، مجموعتك االختبار لكن ل

 في اختبارهم في النهاية، أليس كذلك؟" هي سألت. قد انتصرت 

 "انت محقة بهذا، ربما أنا أبالغ في التفكير، ال تقلقي."



232 
 

قد تكون  لكن ماذا لو تحققت؟  ،ربما كانت مشاعري ليست أكثر من هاجس

لكنني شعرت أيًضا ببعض  ، أسهذه أولى خطواتنا المتعثرة نحو الي

 شيئاً مثل االثارة.ان ، كالعواطف الغريبة التي تنمو بداخلي

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

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

 ---نهاية المجلد الرابع ---

 ترجمة: عبدهللا القواف


