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 ؟  بشأن هذا هل يعيش الناس بالطريقة التي يرغبون بها، أتسائل

.  وأصحبت الشخص الذي أريده حسنًا، أنا أعيش بالطريقة التي أردتها

اعترفت الفتيات االخريات انني املك مظهرًا رائع، وأن ذاكرتي أفضل  

 . من معظم الناس، وأنني موهوبة أكاديمياً 

أنا جيدة في الرياضة وواثقة من مهاراتي في التواصل. وأملك بيادق  

 ، انا داهية، ومتكيفة مع أي موقف.أمرتيتحت 

 مثالية؟  ستأل

يات ألطف مني، وهناك الكثير  كذلك. هناك فت إننيبالطبع، لن أقول 

رياضية مني. هذا أمر واضح. أجل، واضح للغاية.    أكثر  أذكى مني أو

معظم الناس يكرهون الخسارة.   إنول العدل الق ، أيضًا منولكن

، الغناء، أو حتى في ألعاب  في االكاديميةفي المظهر، أو  سواء  

 ما شخصالفيديو، من الطبيعي الشعور باإلحباط عندما تخسر أمام 

 في شيء انت موهب به.

 أنا أكره الخسارة أكثر من أي أحد.
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ني. كل خسارة تجعل أعرفه، يهز هذا كيا أحدفي كل مرة اخسر أمام 

لظالم في قلبي أكثر عمقًا. لقد تقيأت مرة بسبب الضغط العاطفي  ا

 الكثيف نتيجة خسارتي.

ية،  الحقيقة قاسية. أنا أعلم انني لست عادية، ولكنني لست عبقر

في كل مرة أنجز مهمة   تمدحنيأيضًا. عندما كنت طفلة، كان الناس 

. جعل هذا قلبي  بالسعادة صغيرة. ينادونني بالعبقرية، مميزة. شعرت

 يرقص.

حتى بداية المدرسة اإلعدادية.   ---لقد كنت األفضل في كل شيء 

عندها بدأ الناس في التفوق علي في مجاالت عدة. لم أستطع  

أشخاص محددين، وهذا أحبطني، لذلك حاولت البحث عن هزيمة 

مهرب. أردت شيئًا ال يمكنني الخسارة فيه. أردت من الناس أن 

 تغار مني.أن مني وتحتر

ال يمكنني تحقيق هذا في االكاديمية والرياضة. لذلك، قررت أنني 

سيحبونني أكثر من أي شخص  سأجعل الناس تثق بي عوضًا عن هذا. 

الصداقة الى الفتيان المقززين والى الفتيات القبيحات أخر. سأمد يد 

 ووضعتكفاية لدرجة االشمئزاز. لقد كبحت مشاعري الحقيقة 

 ، وأظهرت لطفًا مزيفًا.على وجهي امةابتس
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لقد أصحبت شعبية للغاية. كنت محبوبة من قبل زمالئي، كال األكبر  

الغرباء.  مني واالصغر، ومن قبل المعلمون واالوصياء، حتى من قبل 

 ي ال أقهر.نعندما يتعلق االمر باإلعجاب، فإن

عندما يتلقى األشخاص الموثقين بهم االذن في الوصول الى االسرار. 

شيء   يعثر الناس على شخص يمكنهم الثقة به حقًا، يكشفون كل

عنهم. لقد وصلت الى هذه المرحلة. لقد عرفت كل شيء من  

ي الفصل الى المشاكل السرية  الرغبات السرية ألكثر الفتيان شعبية ف

 للغاية. وخطيرةألذكى شخص. لقد حصلت على معلومات مذهلة 

 السعادة.من لبي بي شخص، يرقص ق يثقفي كل مرة 

في كل مرة يثق بي شخص بمعلومة تعني كل شيء لهم، أمتلئ 

أكثر شخص موثوق  به. ولكن قوتي  ----بالسعادة. كنت موضع ثقة 

مليئة باألكاذيب. أمضيت أيامي أسحق ببطئ تحت  كانت نتيجة حياة 

 ثقل هذا الضغط.

. لم  تلك الحادثة. حسنًا، هذا ليس صحيحًا تماماً  تعندها.... حدث

 "تحدث" الحادثة. شخص ما جعلها تحدث. 

لقد رفضني ف ولكن لم يكن هناك شيء يمكنني فعله، بأي حال. 

 الجميع عندها.
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االستياء عندما يردون عليك.   عندما تقوم بأذية شخص ما، ال يمكننك

عندما يقوم شخص بأذيتك، عليك أن ترد بلطف. هذا طبيعي، أليس 

 كذلك؟ 

ببنائها انهارت. االحترام ية التي قمت شخصية المثالمع ذلك، ال

والغيرة التي شعر بها الناس تجاهي اختفت، استبدلت بالخوف  

 والكراهية.

 لم يكن هذا ما أريده.

 دًا فقط.كنت أريد شيئًا واح

 أردت أن أصبح محبوبة الجميع. الشعور بهذا التفوق مرة أخرى.

قسمت  أال اجعل هذا يتكرر. لقد أعلى لقد عاهدت على نفسي 

أال يحدث هذا مجددًا. لقد فكرت في حياتي الجديدة  على لنفسي

 في المدرسة الثانوية، وخفق قلبي بالحماس.

 هذه المرة، سأنجح.

بدايتي الجديدة الى كارثة. في اليوم األول من  ولكن تحولت 

 المدرسة الثانوية، التقيت هوريكيتا سوزوني في الحافلة.

 تعلم بشأن الحادثة.   هي
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 وجودة هنا، فلن أتذوق طعم السالم.هي م  طالما

 - نهاية الفصل األول - 
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 انتهى المهرجان الرياضي.

كنا في منتصف أكتوبر، وبدأ الجو يصبح أكثر برودة خارجًا. أجرى  و

مجلس الطلبة انتخاباٍت، مع مراسم لتشريف األعضاء المغادرون 

  اجتمع جميع الطالب في القاعة الرياضية،لجدد. والترحيب باألعضاء ا

ولكن معظم طالب السنة األولى لم يعر  كان هذا الحدث مذهاًل،

نائمين خالل المراسم، بهدوء    فقد سقطواكبيرًا.  اهتماماً الحدث لهذا 

 لكيال يالحظهم المعلمون والطالب األكبر.

 جميعًا." "لدى الرئيس هوريكيتا شيء أخير يرغب في مشاركته معكم 

وقف الوسيط جانبًا بينما صعد هوريكيتا مانابو على المسرح واقترب  

الصغيرة ستنكمش من الخوف  من الميكرفون. سابقًا، كانت هوريكيتا 

امام أخاها. اآلن، تقف ثابتة بينما كانت تشاهد أخاها يترك منصبه  

 لكي يأخذه الرئيس الجديد.

مجلس الطلبة طوال "أنا فخور للغاية ألنني تمكنت من قيادة 

نا ممتن أيضًا. شكرًا جزياًل لكم." قال شقيق السنتين الماضيتان. وأ
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انت كالمته قصيرة وجامدة، مع بعض من هوريكيتا الكبير للجمهور. ك

 عاد الى مكانه عندما انتهى. من ثمااللتزام الرسمي، 

أعضاء مجلس الطلبة اآلخرون على   ابقيلم تنتهي المراسم هنا بعد. 

ى عملك الشاق. اآلن اذن،  سرح. "الرئيس هوريكيتا، شكرًا لك عل الم

ية في الفصل  نرغب أن نرحب بـ ناغومو ميابي، طالب من السنة الثان

 )أي( ورئيس مجلس الطلبة القادم، ليلقي بعض الكلمات." 

صعد ناغومو على المسرح ووقف امام الميكروفون. اشينوس، طالبة  

ن أعضاء مجلس الطلبة الذين كانوا في السنة األولى، كانت من بي

 يشاهدون بانتباه.

مجلس   "مرحبا. انا ناغومو، طالب في السنة الثانية الفصل )أي(. رئيس

إنني أقدر بصدق التوجيهات الصارمة واللطيفة التي  الطلبة هوريكيتا، 

. أرغب في التعبير عن احترامي لك، والتأكيد أيضًا على  أظهرتها لي

أن اعمل بجانب أكثر رئيس متفوق في تاريخ  انه كان من الشرف  

 ممكنة." المدرسة. لقد أظهرت أفضل قيادة 

هوريكيتا. ثم واجه الطالب مرة  انحنى ناغومو بشدة باتجاه شقيق 

 أخرى.
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"اسمحوا لي بتقديم نفسي مرة أخرى. أدعى ناغومو ميابي، وسوف  

  أتولى منصب رئيس مجلس الطلبة في مدرسة ثانوية طوكيو للرعاية

 المتقدمة. أنا أتطلع بصدق للعمل معكم جميعًا." 

  اً لبقتصرف ناغومو بشكل غامض خالل المهرجان الرياضي. اآلن، كان 

للغاية. ولكن، لم يستمر هذا طوياًل. اظهر ابتسامة، ابتسامة صغيرة،  

 وتغيير الجو كليًا تقريبًا على الفور.

هو أن أتعهد   ،بالنسبة لعملي االول"قد يكون هذا مفاجئًا، ولكن 

أعضاء مجلس الطلبة، وأيضًا طريقة االنتخاب.  عمل بتغيير طول مدة 

ن  م بدالً جرون االنتخابات في أكتوبر مجلس الطلبة السابقون كانوا ي

، الذي شهد انتقال الجيل القادم من النظامهذا . عامكل في ديسمبر 

د قرر لق، ذلك. ولأسفر عن نتائج متباينة  ،اً مبكرالقادة إلى أدوارهم 

نحو االمام. من   التخاذ خطوةمجلس الطلبة الجديد ان الوقت قد حان 

األعضاء غير محدودة خالل اآلن وصاعدًا، ستكون مدة الرئيس و

بشكل مستمر حتى   العمل  حتى يتمكنون منالمدرسة،  ب التحاقهم

التخرج. وفي الوقت نفسه، سوف نلغي كال نظام االنتخابات 

. سيقبل المجلس جم مجلس الطلبة وأي قيود على حالحالي، 

الى  ممتازاألعضاء الجدد بشكل مستمر. بمعنى أخر، قد ينضم مرشح  

 إذا. أيضًا، المنضمين إليه حالياً  مجلس بغض النظر عن أعداد األشخاص
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غير مناسب للعمل، سيتم ازالتهم اعتمادًا على  ما تم تحديد ان شخص 

طالب،  د هذا لجميع السمحوا لي بتأكيتصويت األغلبية. من فضلكم ا 

المعلمون، وأعضاء مجلس الطلبة الذين خدموا تحت أمرة الرئيس 

 السابق. لجلب هذه المدرسة الى المستقبل، أنوي تدمير الماضي

 ." تماماً 

تحدث ناغومو بقوة، وكأن كالمه يعني انكار إنجازات رئيس مجلس  

 الطلبة السابق، الذي كان ال يزال بجانبه.

على الفور. لألسف، يجب على   هذه التغييرات  "أرغب في تطبيق

الرئيس المنتخب الجديد أن يتعامل مع العديد من الحواجز والقيود 

أواًل." ألقى ناغومو نظرة خاطفة على الرئيس، ثم ألتفت نحو الطالب 

بسرعة. "الثورة قادمة. سينهض الطالب ذو القدرات العالية الى 

هذه  ات. أنوي تحويلب بدون أي مهارالقمة، وسيسقط الطال

، لذا من فضلكم، أعطوني كل شيء ةالمدرسة الى نظام الكفاء

 تملكونه. أنا أتطلع قدمًا لرؤية ما تستطيعون فعله."  

كانت الصالة الرياضية صامتة خالل إعالنه، ولكن عند انتهائه من  

ى ما يبدو، الحديث، تقريبًا كل طالٍب من السنة الثانية بدأ بالهتاف. عل 



 ~12  ~ 
 

لتوتر بين طالب السنة الثانية والثالثة الذي نحن  هناك نوع من ا  كان

 طالب السنة األولى ال نعرف شيئًا حوله.
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2.1 

 استمر الفصل الثاني.

كانت األوضاع حولي تتغير شيئًا فشيئًا. لقد نجح الفصل )دي( بتجاوز 

والمهرجان الرياضي، ببطئ  أحداثًا ضخمة مثل الجزيرة المهجورة 

توسعت دوائر أصدقاء  بات، بدأنا نصبح كفصل أكثر. فقد ولكن بث

 األشخاص تدريجيًا، وبدأوا بإظهار تحسينات أكاديمية.

مشاكل خاصتنا، سادو، كان يتغير الى األفضل. قبل الحتى مثير 

المهرجان الرياضي، كان ينام خالل الحصة وكأن هذا ليست مشكلة  

ال يصاب بالنعاس خالل اآلن، فهو يسجل مالحظاٍت. ال يز كبيرة. أما

ولكن على األرجح كان هذا بسبب التدريبات الجنونية في   المناسبات،

 نادي كرة السلة. وأيضًا أصبح يعامل أكي وياموتشي برقة أكثر.

ينمو، وبدأ رأي الناس به يتحسن. ولكن، لم يكن الوحيد  كان سادو 

 بنفسي، أيضًا.الذي تغير. لقد رأيت هذا 

 ًا هذا ال يزال مجهواًل.يئًا جيدًا أم سيئسواء ان كان هذا ش 

 "هل انت وحدك؟" شخص ما سألني، سحبني من عالم أفكاري.

 "هل من السيء أن أكون وحيدًا؟" سألت.
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كن -أبدت هوريكيتا ضحكة خفيفة. "يبدو أن أصدقائك أكي

ًا. أليس هذا  للتسكع كثيرًا مؤخر ال يقومون بدعوتككن -وياموتشي

 صحيحًا؟"  

موتشي الفصل ومعهم البروفيسور، توجهوا نحو  أكي ويا لقد غادر

كياكي مول. فكرت أن احافظ على هدوء مثل بوذا، ولكن يبدو أن  

هوريكيتا رأت من خاللي. أجل. بعد المهرجان الرياضي، كان أصدقائي 

، يبدو المقربين االثنين يدعوانني للخروج بشكل أقل اآلن. في الواقع

 ي تمامًا.االمر وكأنهم قد تخلوا عن

"هذا ليس مفاجئًا." قالت هوريكيتا. "كانوا يعتقدون انكم جميعًا 

كنتم في نفس قارب الطالب السيئين. ومن ثم اكتشفوا أنك في 

 الواقع كنت تخبئ مهارة رياضية عالية." 

 "أي مهارة عالية؟ أنا نوعًا ما سريع، هذا كل شيء."  

على األرجح  الى هذا،  "سريع للغاية، خاصة بالنسبة لطالب. باإلضافة

انهم الحظوا أنك أحرزت نتيجة أعلى من المتوسط خالل قياس قوة  

  من ستياءااليميل الناس إلى القبضة. انت تفهم هذا، أليس كذلك؟ 

المتفوقون. في حالتك، انهم مستاؤون منك ألنك كنت تخفي أولئك 

 وريكيتا. "حسنًا، استمتع بحياة العزلة."  مهاراتك." تنهدت ه 
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ت، كان شعرها الطويل يتمايل بينما رذا التعليق الساخر، غاده  مع

أيضًا، إال أن ثقتها  عادة غادر الفصل. على الرغم من انها وحيدةت كانت

 تستحق االحترام قلياًل. 

بعد أن غادرت هوريكيتا، ألقت كارويزاوا نظرة غريبة باتجاهي، ولكن 

لواضح هناك سبب  ما تالقيت أعيننا، أبعدت نظرها مجددًا. من اعند

تاليًا هو النهوض والمغادرة خلف لهذه النظرة، ولكن ما فعلته 

 هوريكيتا.

كارويزاوا القصيرة انتباهي. لقد كانت أقصر بقليل من  جذبت تنورة 

بقية الطالبات. في حاالت كهذه، هناك اختالف كبير في سينتمتر  

 ن.واحد أو اثنا

 ."ماذا...؟ حسنًا، مهما يكن." تمتمت لنفسي

 كن." - "أهاًل، أيانوكوجي 

كانت هذه ساتو، ال أعرف اسمها األول. هي من نفس نوع  

كارويزاوا. انها تنسجم مع أكي وياموتشي، ولكننا بالكاد نتكلم أنا 

وهي. يبدو انها تريد أن تحظى بحياة اجتماعية كالتي لدى كوشيدا،  

ي ولكنها ليست شعبية للغاية بين الفتيان، على الرغم من أن أك

 اد التواجد حول الفتيان."  وصفها بـ "النوع الذي يعت
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اآلن، يبدو أن ساتو تريد أن تنسجم معي. نظرت حول الغرفة وكأنها  

 متوترة.

 "هل تريدين شيئًا ما؟" سألتها. ال أعلم ماذا أقول غير هذا.

ل. عدة أشياء، اعتقد." راوغت السؤال. ال أستطيع تخمين ما ج"ام، أ 

 رتك قلياًل؟ اريد التكلم."  استعاالمر هكذا. هل يمكنني  تريده. "حسنًا، ا

كان هذا غريبًا. رفعت من حذري. كان من األسهل الموافقة على  

 طلبها بداًل من رفضها.

"حسنًا، انه فقط....." بدأت ساتو. "أال بأس بفعل هذا بمكان أخر؟" قبل  

 أن أجيب، قامت بمغادرة الفصل.

 قمت باللحاق بها.

بإصدار صوت، وكأنها تريد أن تقول ساكورا غادر، قامت عندما كنت أ

......." ولكن لم يخرج شيء من فمها. ولم تقم باللحاق اااهشيئًا ما. " 

 ، أيضًا.يب

  تذهبنا أنا وساتو الى الممر الذي يؤدي الى الصالة الرياضية. اعتقد

انها ستكون مزدحمة بعد الغداء، ولكن بما أن الجميع كان يأكل اآلن،  
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للتكلم. من الواضح انها ال تريد ألي أحد أن   يكون المكان األفضلس

 يشهد هذا.

توقفت ساتو ونظرت من خلف كتفها. "سأقوم بسؤالك شيئًا غريبًا....  

 كن، هل تواعد أحدًا؟" -أيانوكوجي 

 "هااه، ماذا تعنين؟" سألتها.

 "أعني ما أقصده تمامًا. أنا أسألك ان كان لديك خليلة. هل لديك؟" 

أن قول هذا سيظهر كم انني غير  لى الرغم من  ن اإلجابة "ال." عاك

 شعبي، لم أستطع الكذب. "ال أملك."  

 ترغب بخليلة اآلن؟"  أنك"همممم. أنا أرى. حسنًا، هل هذا يعني 

ال يبدو انها تسخر مني، أو تسألني هذا بداعي الشفقة. في الحقيقة،  

بفهم الى أين تتجه  كان تبتسم بخفة، وكأنها كانت سعيدة. بدأت 

هذه المحادثة. هل هذا فخ؟ نظرت حولي، ولكن ليس هناك أي أثر  

 يراقب.   أحدألي 

لماذا هذا االهتمام المفاجئ بي؟ ربما هذا يتعلق بما كانت تقصده 

 وريكيتا عندما قالت انني كنت سريعًا؟ ه
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"اذا كان ال بأس معك بالبدء بكوننا أصدقاء، اذن.... حسنًا، ماذا لو  

 تبادل أرقام هواتفنا؟" سألت ساتو.ن
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كان هذا..... حسنًا، هذا يشابه االعتراف بالحب. لم أتخيل من قبل أنني  

في التفكير بسبب  سأتلقى طلبًا مثل هذا من فتاة، ولكن لم أتمكن 

 للرفض.

 "حسنًا." قلت. "بالتأكيد."  

م  "حسنًا. فهمت." عندما أضفت ساتو الى اتصاالتي، ظهرت كلمة "ت

اإلضافة" على شاشة هاتفي. إضافة المزيد من الفتيات الى 

صاالتي كان أمرًا مذهاًل. بعد أن أضفت رقم ساتو الى هاتفي، كان ات

 هناك هدوء غريب في الجو.

 ن هذا فظ، ولكن لماذا فجأة تريدين رقمي؟" سألتها."قد يكو 

ن  احمرت ساتو وأبعدت عينها. "لماذا؟ حسنًا، هذا فقط.... المهرجا

كن. أو  - بدوت رائعًا للغاية، أيانوكوجي  أنكالرياضي، السباق. اعتقد 

كنت خارج راداري تمامًا.   أنكقبل اآلن.... مثل  كاعتقد انني لم أالحظ

كن. ولكنه  -اعتقد أن أفضل شاب في الفصل كان، انت تعلم، هيراتا

سان، ال يوجد هناك شيء يمكنني فعله بشأن هذا،  -خليل كارويزاوا

   صحيح؟"

 مرتبكة.نظرت ساتو إلي، 
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كن.  -كن أو ما شابه، أيانوكوجي-أسوأ من هيراتا إنك"ام، ال أقول 

كن،  -ألكون صريحة، بعد النظر إليك بشكل جيد، انت أروع من هيراتا

 لذلك، على أي حال، هذا......"  -وأكثر نضجًا ولطفًا، أيضًا. ل

هرب. وقفت لم أسمع نهاية جملتها، بما انها اختارت االلتفات وال

 م ماذا حدث للتو.متجمدا ًتمامًا، غير قادر على فه 

لقد تلقيت اعترافًا من قبل شخص غير متوقع، في وقت غير متوقع،  

في مكان غير متوقع. ال أحد يستطيع رؤية المستقبل، هذا صحيح،  

ولكنني لم أستطع تخيل حدوث هذا على االطالق. ماذا يفترض بي 

شيء جيد أو سيء تجاه ساتو. في  أن أفعل حتى؟ ال أشعر بأي

 ا أراها كزميلة في الفصل فقط. لذا، هل يجب أن أرفضها؟  الحقيقة، أن

ولكن، لم تقل ساتو انها تريد الخروج معي أو انها معجبة بي. كل ما  

فعلته هو سؤالي إذا كنت أملك خليلة، وإذا كان بإمكاننا تبادل 

ننا أصدقاء." اذا رفضتها، أرقام هواتفنا. قالت انها تريد "البدء بكو 

 نني أسأت فهمها. هذا سيكون محرجًا.  قول ا فقط يمكنها

كمشاهد جانبًا امر أخر، ولكن كان مراقبة الرومانسية تحدث  تكان

من الغريب أن يتم االعتراف لك. اآلن أفهم كيف كانت تشعر ساكورا  

 عندما قال ياموتشي انه معجب بها.
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وياهيكو من  ، حائرًا، التقيت بكاتسراغي عندما كنت عائدًا الى المبنى

الفصل )أي(. كنت أخطط الى تجاهلهم، ولكن توقف كاتسراغي 

وقال لياهيكو، "اعتذر، ولكن يمكنك الذهاب قبلي. لدي شيء أريد  

 أن أناقشه مع أيانوكوجي."  

 على الفور أومئ ياهيكو وقام بتنفيذ أوامر كاتسراغي.

 اغي. ريكيتا ليست معك." قال كاتسر"هو 

"ليس وكأننا دائمًا معًا." أجبت. التكلم مع الفتيان االخرون كان أسهل 

بكثير من التكلم مع الفتيات. أشعر وكأنني غبي لمعاناتي في صنع  

 األصدقاء.

بأدائك  اً كنت متفاجئ إنني"اعتقد أن هذا صحيح. لقد أردت فقط قول 

حد قد هرجان الرياضي. أشك بأن أي أ خالل السباق األخير في الم

 توقع هذا." قال.

 "لن يكون الفصل )دي( الخاسر دائمًا." قلت.

كان الجميع   إذا"ربما. ولكن معظم زمالئك بدو مصدومين، أيضًا. إال  

يعرف  كان في فصلك موهوب في التمثيل، يبدو أن قلة منهم من 

 كم انت سريع."  
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 يراقبني عن قرب.  في منتصف هذه الفوضى، كان كاتسراغي

 ." قلت له.تريده"تخيل ما 

 "ال يهم. لم اعتقد انني سأحصل على أي شيء أخر منك."  

 أنكستحصل على القليل من المعلومات من العدو؟ أو  أنك"اعتقدت  

 الفصل )أي( لن يرى الفصل )دي( كتهديد؟" سألته. إنتقول 

المشاكل بدا كاتسراغي مضطربًا بعض الشيء. "لدي ما يكفي من  

 األخرى." قال.  مكنني تحمل التركيز على الفصولاآلن. أنا ببساطة ال ي

 "رغم ذلك، أخبرت هوريكيتا أن تحذر من ريون."  

كان هذا يعني   إذا"هو سيفعل أي شيء من أجل تحقيق النصر. حتى 

 اللجوء الى االبتزاز أو العنف."  

أن يكون   لم يكن ريون الشخص الوحيد الذي يخافه كاتسراغي. يجب 

الفصل )أي(،  ياناجي أليسا، شخص قوي أخر في حذرًا أيضًا حول ساكا

إذا  طالبة غامضة تعرفني. ولكنني لن أذكر هذا. كانت ساكاياناجي 

 * . ليفقد ال ينتهي األمر جيًدا بالنسبة  القدر،حركت  

 *]بمعنى قد تحدث مشاكل.[
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ذا اكتشفت  "االبتزاز والعنف، هاه؟ يبدو أن ريون سيقع في مشكلة إ

 المدرسة هذا."  

ذكي." أجاب كاتسراغي. "من فضلك حذر هوريكيتا من أال   شخص "انه

 تقلل من شأنه. أنا أفهم لما قد ال تثق بي، ولكن ريون عدو الجميع."  

أجل، ولكن كان هناك دليل أن كاتسراغي قد تحالف مع ريون في  

فترة ما. لست متأكدًا مما إذا كان بإمكاني الثقة به، ويبدو انه شعر  

 دقني؟"  ن تصنت لبمشاعري. "ا

أكثر. "ألكون صريحًا، أنا لست متأكدًا من انني   قررت مواصلة التحقيق

أثق بك. ال يمكنني أن أخبرك بمصادري، ولكن هناك شائعات تقول 

 عملت مع ريون. أهذا صحيح؟"   إنك

"من أين سمعت هذا؟ حسنًا، اعتقد أن هذا ليس مهم. أنا نادم. على  

ر أخر في تلك اللحظة، كان لك خياال أم اننيالرغم من انني شعرت 

قمت بتحذيرك."  يجب علي أال أتورط مع ريون. لهذا السبب بالتحديد 

كانت كلمات كاتسراغي مقنعة. "كان يجب أن أعلم مخاطر العمل 

 معه."  

 التعاون ضد ريون؟" سألته."اذن، تريد 
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ضحك كاتسراغي ضحكة خفيفة. كان يبدو متوترًا، لذلك سألته شيئًا  

 أخر.

قلق من ريون، ولكن أليست هذه مشكلة الفصل )أي(   أنك"أنا أفهم 

 و)بي(؟ لقد رأيت مجمل نقاط الفصل سابقًا في أكتوبر." أخبرته.  

ارتفعت نقاط   أغلق كاتسراغي فمه. بعد اختبار الجزيرة المهجورة،

. ولكن، انخفضت نقاطهم خالل االختبار 1.124الفصل )أي( الى 

. بعد المهرجان الرياضي، انخفضت الى  الخاص على متن السفينة

وباإلضافة، كانت  نقطة.  753. كان الفصل )بي( يقترب منهم بـ  874

 نقطة. 262نقطة. والفصل )دي(  542نقاط الفصل )سي( 

 نقطة   753)بي(   - نقطة   874]النقاط حاليًا: )أي(  

 نقطة[   262)دي(  -  نقطة   542)سي(   

  مدرسةهم كيف كان نظام الفي وضع سيء. لم أف  اننا"أنا أعترف 

 ، وعدم قدرتي على فهم نظام النقاط جعل االمر أسوأ." أجاب.يعمل

كان محقًا. كان نظام النقاط مشكلة. يبدو بسيطًا في البداية، ولكن  

العديد من الغموض حول كيفية عمله. كان المدرسة  كان هناك 

قاسية بشكل خاص حول حاالت الغياب والتأخير وسلوك الفصل  

  سيء، لقد عانى الفصل )دي( من المشاكل بسبب هذا. في شهرٍ ال
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، خسر فصلنا كافة النقاط التي بدأنا بها. الزلت أتذكر هذا. يأخذ  واحدٍ 

ني أشك أن العقوبات قد الطالب اآلن الفصول بجدية أكثر، ولكن

 اختفت كليًا.

"هذه ليست مثل أي مدرسة ثانوية تخيلتها على االطالق." قال 

بدا غير راضيًا. "تعمل المدرسة بنظام غامض وغير مفهوٍم.   كاتسراغي،

طالب أن ينسجموا مع بعضهم البعض، ال أن يكونوا  يجب على ال

 عدائين ضد بعضهم." 

بالمنافسات، بدون شك. العدائية بين الفصول قد تزيد المدرسة مليئة 

، يبدو أن الفصل )بي( فقط التماسك بين الفصل نفسه، ولكن، حسناً 

ي( ال د ن في وضع مسالم حاليًا. العديد من طالب الفصل )اكمن 

يملكون حس التعاون، وكان الفصل )سي( ديكتاتورية. ومن ثم هناك  

 فصيلين يخوضان صراعًا على السلطة.  الفصل )أي(، المنقسم حاليًا بين 

 "هل انت قلق، أيانوكوجي؟"  

ا بحاجة "بصراحة، ال. هذه المدرسة مذهلة. ببعض العمل الجاد، لسن 

المأوى، ويمكننا الى القلق حول الضروريات مثل الطعام، الثياب، و

استخدام النقاط لنمتع من أنفسنا. جميع التسهيالت المقدمة مرضية  

 ليس لدي أي شكوى." أجبت.للغاية، لذلك 
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"انا أتفق معك. البيئة التي يقدمونها لنا مثالية للغاية. ال يمكنني 

المراهقين هكذا. على أي حال، نعود الى   تخيل انه من الجيد معاملة

 موضوعنا، من فضلك حذر هوريكيتا بشأن ريون."  

 وعدت أن أخبرها. كان ريون بالتأكيد عدو الفصل )دي(.

ريد فقط العيش بسالم، أيضًا؟ مشاكلنا ال تنتهي أبدًا."  "اعتقد انك ت

 تمتمت.
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2.2 

كنت في غرفتي. دخلت  اتصلت بي كارويزاوا بينما في هذه الليلة، 

 وضوع مباشرًة. "لدي شيء أريد سؤالك عنه."  في الم

 ، اذن أجل بالتأكيد." عنه اإلجابة بإمكاني"اذا كان 

 سان بمشاعرها لك، أليس كذلك؟" -"اعترفت ساتو 

 هذا صدمني. كيف عرفت كارويزاوا بشأن هذا؟ 

 ن بشأن هذا."  "العديد من الفتيات في فصلنا يعرف

 سرع من االنترنت. من مصدرك؟" سألتها. ن الفتيات أ"ياللهول. إ

سان نفسها. لقد أخبرتني انها ستقوم -؟ ساتومن"ماذا تعني بـ 

 باالعتراف لك." أجابت كارويزاوا.

هل كان هذا مثل التداول من الداخل أو شيء من هذا القبيل؟ "لهذا  

 نظرت إلي سابقًا؟" السبب 

 "لقد الحظت؟"  

ًا الى هذا النوع من . لماذا تعرين انتباه"ال يهم من يعترف لمن

 األمور؟" سألتها.
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 "ألنه هكذا هم الفتيات."

يان  هل هذا مثل الرغبة في كتابة اسمك على ممتلكاتك؟ يفعل الفت

 أمورًا مشابهة، ان لم يكن بنفس الطريقة. مع ذلك، هذا ليس منطقيًا.

 قام شخص ما إذا"هذه ليست منافسة." قلت. "لماذا تهتمين 

 " باالعتراف؟

انك تواعد شخصًا ما.  أعلنت فجأة   إذا"سيتفاجأ الناس بشكل كبير 

أن سيجعلك هذا تبدو مثيرًا للشفقة حقًا. على أي حال، أنا ال أهتم بش

 هذا. انه..... مهما يكن. ما أريده اآلن هو جوابك." هي أجابت.

كما لو أن هذا لم يكن مرهًقا لألعصاب بدرجة كافية بالفعل.  

 ." جابتي لها ليس لها عالقة بك"إ

"حسنًا، اعتقد ان هذا صحيح. ولكن ليس وكأن هذا ليس له عالقة بي 

بتهديدي. لقد جعلتني  على االطالق، صحيح؟ أنا أعني، لقد قمت 

أقوم بشتى األمور من أجلك. إن شبكة معلومات الفتيات واسعة  

. في كل مرة  عديد من الشائعات أن تنتشر باألرجاءل أريد الللغاية، و

ن أجلك، هذا يعرضني للمخاطر. هل  أتورط فيها في شيء ما م

 تفهم؟" 
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ء حولها  بمعنى أخر، تريد كارويزاوا التأكد من أال أخبر ساتو بأي شي

بدأت أنا وساتو في المواعدة. أو ربما كانت خائفة من أنه   إذا

اهتممت بساتو فقط؟ كان من الواضح أن   إذاسأتوقف عن حمايتها 

يزاوا شخص يشغل بالها، ولكن هناك شيء ال أفهمه. كارو االمر

 منطقي، ولكنها كانت تضغط كثيرًا على الموضوع هذه المرة.

 شأن هذا." قلت."حسنًا، ال حاجة للقلق ب

 تفكر في الخروج معها؟"   أنك"هل هذا يعني 

 "لم أقل هذا."  

ا م سترفضها. ايييووو)مشمئزة(! يمكنني رؤية إنكرغم ذلك، لم تقل "

. انت سعيد ألن ساتو اعترفت لك، ألنك اآلن ستحلم ببعض يجري هنا

 االشياء المنحرفة. ان الفتيان مقززون للغاية." قالت.

. كانت كارويزاوا مثل والدين يهذيان بأن ابنهما يجنونكان هذا 

سيصبح رياضيًا اولمبيًا يوم ما فقط ألنه بدأ الزحف باكرًا. "حسنًا، حتى 

 ان منحرفين، ال أملك أي مشاعر تجاه ساتو." أجبت.اذا كان الفتي

 "حسنًا اذن. أثبت هذا. ما هو سبب رفضك لها؟" سألتني.
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راف بمشاعرها لي حتى. لقد قالت انها تريد "أثبت ماذا؟ لم تقم باالعت

 البدء كأصدقاء، وقمنا بتبادل أرقام الهواتف."  

 "أنا أرى، اذن كان االمر هكذا." 

اوا حول هذه األمور؟ "ال أحتاج  أتحدث مع كارويز  لماذا يجب علي أن

انتهى األمر معنا بتبادل معلومات  الى اإلجابة على االعتراف. لقد 

 ." االتصال

 مم. حسنًا، اعتقد انه يمكننا ترك األمور على حالها اليوم." قالت."همم

كارويزاوا تتصرف مثل جاسوس متعاطف. بما انني أتكلم  كانت 

قررت أن أتأكد من شيء ما. "لم تحاول مانابي    معها على الهاتف،

أي شيء لك منذ حادثة  فعل ل )سي(وهؤالء الفتيات من الفص

 السفينة، أليس كذلك؟" 

االمر بخير، على األقل حتى اآلن." انخفض صوت كارويزاوا. ال تريد  "ال. 

 التفكير حول تلك الحادثة.

ما،  "لقد اتخذت إجراءات مضادة، ولكن في حال حدوث شيء

 أخبرتها.أخبرني على الفور. سأتأكد من حل المشكلة." 

 سمعت كارويزاوا تحبس أنفاسها عبر الهاتف. هل كنت جريئًا للغاية؟ 



 ~32  ~ 
 

كنت لست ذو فائدة لك، فسيكون االمر   إذاأرى. أنا أعلم انني "أنا 

 سيء بالنسبة لي." أجابت.

اظ على من أجل النجاة في هذه المدرسة، كان على كارويزاوا الحف

يقة ماضيها. ال مكانتها االجتماعية. ولفعل هذا، قامت بإخفاء حق

تعلم مانابي وأصدقائها هذه الحقيقة. كانت المشكلة أن ريون  

يسحب الخيوط من خلف المشهد. قد احتاج الى مواجهته في مرحلة  

 وكان ذلك الوقت على األرجح قريًبا.ما، 

ق. ماذا تخطط أن تفعل "على أي حال، بالعودة الى موضوعنا الساب

من  ا انكم قمتم بتبادل معلومات االتصال،  سان؟ بم- بشأن ساتو 

الى المستوى التالي، صحيح؟" سألت   رالمحتمل أن تنتقل االمو 

 كارويزاوا. 

 "سوف انتظر. أنا أعني، انا ال أعرف ساتو، قد ال تتصل حتى." 

  *صتتخل وفسان بمالحقتك أو التعلق بك، س-قامت ساتو  إذا"اذن، 

 منها؟"  

 [DUMP*]بالتحديد قالت 
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وكأنني  ؟ كل ما فعلناه هو تبادل األرقام. ليس تخلص "ماذا تعنين بـ 

سوف أتصل بها بنفسي." ال أملك الشجاعة للطلب من ساتو في  

 الخروج في موعد، أو القيام باالعتراف. 

 "اعتقد هذا." بدت كارويزاوا هادئة.

 "كارويزاوا." 

 "ماذا؟"  

 نا من على هاتفك."  ح سجل مكالمت"تأكدي من مس

 "أجل، أنا أفعل هذا بالفعل. والرسائل االلكترونية، أيضًا." 

 فقط كما توقعت." تعرف كارويزاوا كيف تعتني بنفسها. "

 كان هذا كل شيء، فسوف أغلق." قالت. إذا"

 المكالمة. أنهينا"أجل." مع هذا، 

كن قررت أال أفعل  ألكون صريحًا، أردت أن أقول شيئًا واحدًا أخر، ول

وم فقط بوضع كارويزاوا تحت هذا. التحدث حول ما قد يأتي سيق

 ل. الضغط، على أي حا 

 ال أريد أخبارها حول الخطر المحتمل الذي نواجهه. ليس بعد.
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لم يكن الشعور خيبة أمل بقدر  كان جو الفصل ثقيل.  بعد أيام قليلة،

سينسي، قد -يبدو أن معلمة الفصل )دي(، شاباشيرا . التوتر ما كان 

 شعرت بهذا.

انكم مستعدين قلياًل ألجل هذا."  "اجلسوا في مقاعدكم. يبدو أن 

 قالت.

سينسي، أصبح الجميع هادئًا - في اللحظة التي دخلت فيها شاباشيرا

هكذا باألصل. كانت   دائماً  يجب أن نتصرفكان قلياًل.  اً ومتصلب

دهشتها سينسي -شاباشيرا تخفية للفصل، ولكن لم الطريقة الطبيعي 

 حول سلوكنا الناضج.

جادين للغاية. من الصعب التخيل أنكم الفصل  "ياللهول. تبدون 

 )دي(."

"هذا بسبب أن اليوم هو يوم إعالن نتائج اختبارات منتصف السنة، 

 أليس كذلك؟" بدا أكي متوترًا قلياًل.

 ا.سينسي ردًا على هذ -ابتسمت شاباشيرا
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سقطت في   إذا"هذا صحيح بالضبط. ستطردك المدرسة على الفور  

نهائي. لقد اخبرتك هذا من قبل، لذلك أتصور أن  ختبار النصفي أو الاال

نضجت، ولكن النتائج  أنكال تزال تتذكر هذا. انا سعيدة لرؤية  أنك

حصلت على درجة رسوب، ستحتاج الى االستعداد للعواقب.   إذانتائج. 

 أي تأخير، سأقوم بإعالن النتائج اآلن. أقراؤهم بعناية."  لذلك، بدون

كاميرات مراقبة الفصل موجهة دائمًا على كان تحذيرها مبهمًا. إن 

بعد رؤية   بشكل مريب  إذا تصرف شخص ماالطالب، تراقب كل شيء. 

درجات االختبار الخاصة به، فستستجيب المدرسة بال شك بإجراءات 

 .صارمة

  الجميع؟"  ة نتائج اختبارات"اذن، يمكننا رؤي

 "بالطبع. هذا مسموح من قبل قواعد المدرسة."  

مخفي. تمامًا مثل  ليس هناك أي خصوصية على االطالق، ال شيء 

شركة قد تعلن أرباح جميع البائعين، مخططنا يكشف القادرين والغير 

 قادرين سوية.

قد تغير  لم تختلف عتبة السقوط عن االختبارات السابقة، ولكن الوضع 

 قلياًل.
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و أكثر تعتبر درجة نجاح بالنسبة لجميع المواد. أي شخص  أ  40"عالمة 

سيواجه الطرد. تعكس هذه النتائج أيضًا عن   40بنتيجة أقل من 

الـ  حقق أي شخص عالمة فوق   إذانتائجكم من المهرجان الرياضي. 

بسبب نتائجكم في المهرجان الرياضي،  فهذا في هذا االختبار  100

 المدرسة على انهم قد حققوا عالمة كاملة."    همامل ستع

نقاط من نتائج االختبارات  10ستخصم المدرسة في هذه االثناء،  

النصفية لعشرة طالب الذين حققوا أقل نتائج في المهرجان 

كان سوتومورا من أسوأ النتائج في المهرجان الرياضي من  الرياضي. 

بعشر درجات في أعلى  أي سنة، لذلك هو بحاجة الى تحقيق نتائج

 كل مادة للتعويض.

كان أكي وسادو متوتران. انتظر العديد من الطالب بفارغ الصبر بينما 

 سينسي تنشر النتائج ببطئ على السبورة. لكن، ال-كانت شاباشيرا

 تبدو هوريكيتا متوترة على االطالق.

 ماذا؟! مستحيل!"-"ما

ستمرت الى األعلى.  ئج واالنتابدأت النتائج بالطالب الذين حققوا أقل 

توقع العديد من الطالب رؤية اسم سادو في أسفل القائمة، ألنه 

. في الفصل األول حقق أقل نتائج في االختبار النصفي والنهائي
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ولكن، أول أسم ظهر كان "هاروكي ياموتشي." التالي كان "أكي  

 كانجي." 

دائمًا   اوموركان سوت ، ساتو، وسوتومورا. ااينوغاشيربعده تاليًا جاء 

يحقق نتائج متوسطة، ولكن أتصور أن العقوبة التي تلقاها من  

 المهرجان الرياضي كانت السبب في تحقيقه مركزًا منخفضًا.

"اوه ال! يا صاح، هل حقًا حصلت على أقل نتيجة؟!" اشتكى  

 ياموتشي.

لمواد، أقل  نقطة في جميع ا 40لحسن الحظ، لقد أحرز أعلى من 

أقل   بمتوسطبالكاد، في اإلنكليزية. لقد نجح  43درجة لديه كانت 

نقطة. شعر ياموتشي على األرجح وكأن حياته لمعت   50بقليل من 

 أمامه للحظة. لقد كان متوترًا.

كانت نتائج سادو أكثر دهشة. حتى اليوم، كان ترتيبه دائمًا األخير  

مركزًا من   12ارتفع  في الفصل، ولكن اآلن تقدم بشكل مدهش،

لمهرجان الرياضي، فال تزال نتائجه ة. حتى إذا أزلت نقاطه من االمؤخر

 نقطة. 57 متوسطهمذهلة. بدا الجميع مصدومًا، كان 

نقطة!" صرخ سادو. نهض  60 متوسط"يا صاح، كدت أن أحصل على  

 وبدأ بالرقص سعيدًا حرفيًا.
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لت هوريكيتا. "خاصة  إلثارة هذه الضجة." قا"هذا ليس جيدًا كفاية 

 ساعدتك."  طك في المهرجان الرياضي قد  وأن نقا

أجل..." جلس سادو، بدا خائب األمل على توبيخ هوريكيتا.  -"غااه! أ

 كان تمامًا مثل كلب وفي يستجيب الى أوامر سيده.

نقطة. يبدو مجموعة الدراسة قد   56"حصل على سادو على معدل 

 حصدت نتائجها." قلت.

سادو بشكل مدهش أن   أسوأ مواده، اإلنكليزية، استطاع حتى في 

ة. على ما يبدو، أن هوريكيتا قد قامت بتدريس سادو نقط 52يحرز 

وبقية الطالب. لم يتم دعوتي للمساعدة في التدريس المجموعة،  

ولكن كان هذا طبيعيًا. من وجهة نظر االخرين، أنا لست في فئة  

 "األشخاص األذكياء".

وامل أخرى مهمة التدريس تأثير، أجل، ومع ذلك، ع"كان لمجموعة 

  تتكون هذه  ختبارات النصفيةاالمحظوظًا ألن    ساعدت. كان سادو

 ." قالت هوريكيتا. نسبياً  بسيطة أسئلة من

"قد يكون هذا صحيحًا." هذا االختبار النصفي كان وبدون أي شك  

  كانت بعض األسئلة سهلة للغاية لدرجةأسهل بقليل من المعتاد. 

 تهم بالخطأ. هذا يقال، بالتأكيدانني اعتقدت ان المدرسة قد وضع
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عمل سادو الجاد قد أعطى نتائجه. قامت هوريكيتا بتدريس جميع  

طالبها بشكل متساوي، ولكن أخذ سادو األمور خطوة لألمام، 

واستغل أيام فراغه في أخذ دروس على انفراد معها. إن قوة الحب  

 بالتأكيد شيء مخيف.

ط للغاية. لماذا ال نقطة. هذا متوس 64صلت على معدل "لقد ح

 عبث في االرجاء وتصبح جديًا؟" سألتني هوريكيتا.تتوقف عن ال

"كان هذا أفضل ما أستطيع القيام به." عادة ما أقوم بإحراز حوالي  

فجأة حصلت على نتيجة   إذانقطة، لذلك سأقوم بجذب االنتباه  50

عالية. اعتقدت انه سيكون من األفضل أن أقوم بتقدم بطيء. هذا  

قد أستطيع تحمل زيادة نتائجي ال، تقدم سادو المفاجئ يعني انه يق

 أكثر قلياًل.

"إنه أمر سخيف للغاية أنك ال تزال تلعب دور المهرج. بصراحة، ال 

 ." يمكنني االستماع إليك بعد اآلن

 استمعت إلي على االطالق." أجبت. أنك"ال أعتقد  

 "اعتقد أن هذا صحيح." 

عدة نتائج   هناك يطة، كانختبار كانت بسألن أسئلة االعلى أي حال، 

سينسي أعطتنا مديحًا -تامة بين طالب النخبة. حتى أن شاباشيرا
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، ال أحد قد تم طرده من المدرسة بسبب  واصادقًا. "كما يمكنكم أن تر

 استطعتم جميكم النجاح."   اختبارات النصفية. 

 "هذا واضح. أنا أتطلع قدمًا الى نقاط الشهر القادم الخاصة، 

 مقعده.مرفقيه مسندان على سينسي!" قال سادو، 

سينسي بابتسامة. "هذا صحيح. سيكون من المعقول  - أجابت شاباشيرا

توقع زيادة في النقاط الخاصة في نوفمبر. يجب أن أقول، خالل 

ثالث سنوات التي قمت بالتدريس فيها في هذه المدرسة، لم يقم  

ة بدون أن يتم طرد  أي فصل )دي( أخر في النجاة طوال هذه المد

 أي طالب. عمل جيد." 

سينسي لنا هذا الجانب من شخصيتها حتى اليوم.  -ر شاباشيرالم تظه 

 بدا عدة طالب مترددين في التصديق أنها صادقة.

  كان من الصعب خدع هوريكيتا.  "مديحك لنا يجعلنا نشعر بالغرابة."

تفهم أن  على الرغم من انه كان رائعًا انه ال أحد قد رسب، لكنها 

تهي بمالحظة إيجابية. سينسي ليست من النوع الذي ين-شاباشيرا

سينسي بشكل ألطف، كلما جعلنا هذا نخاف  -كلما تصرفت شاباشيرا

 أكثر.
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.  بشكل ساحر  ، تمايلحصانشعر معلمتنا، المربوط على شكل ذيل  

تنوي   اببطء بين المقاعد المصفوفة، وكأنه  سينسي-شاباشيرامرت 

 ت الى مقعد أكي، توقفت.حول الفصل. عندما وصل ان تقوم بجولة 

"لقد استطعت النجاح، ولكن أريد أن أسألك شيئًا ما. ما رأيك بهذه 

 المدرسة؟ أرغب بأن أسمع رأيك الصريح." 

أبليت حسنًا، يمكنك الحصول    إذا"حسنًا، اعتقد.... انها مدرسة جيدة. 

ف جيدة  على العديد من النقود إلنفاقها. الطعام لذيذ، والغر

ونظيفة." قال أكي. قام بالعد على أصابعه وكأنه يفكر بالمزيد من  

"يمكنك شراء األلعاب وأشياء أخرى. باإلضافة، هناك أفالم  األمور. 

 لمشاهدتها وكاراوكي. والفتيات لطيفات." 

 ر لم يكن من فعل المدرسة، بالطبع.الجزء األخي 

بنظر بخوف تجاه قلت شيئًا خاطئًا؟" سأل أكي، وهو  ل"ام.... ه 

 سينسي.-شاباشيرا

ه جنة. حتى كمعلمة، أشعر أن المدرسة  "ال. من وجهة نظر طالب، هذ

انها تعامل الطالب هنا بشكل جيدة للغاية لدرجة  تكاد تكون فخمة. 

 جابت.انها تعاكس المنطق السليم." أ 



 ~43  ~ 
 

سينسي بالمشي مرة أخرى، توجهت باتجاه جهتي  -بدأت شاباشيرا

  يال تتكلمانها ستقوم بسؤالي أمام بقية الفصل. من الفصل. أشعر  

 معي.

-لحسن الحظ، يبدو أن طلبي قد تم سماعه، وتوقفت شاباشيرا

سينسي بجانب مقعد هيراتا. "هيراتا، هل تحب هذه المدرسة؟" هي  

 سألت.

صنعت العديد من األصدقاء. وأنا أستمتع بحياة رغيدة."  "أجل. لقد  

 كانت إجابة هيراتا مثالية.

  اذا حدث وقمت بخطأ طردكتشعر بالقلق، وانت تعلم انه قد يتم   ال"أ

 واحد؟"  

 "متى ما شعرت بالقلق، أعمل بجد أكثر مع البقية." أجاب.

من  سينسي الى المنصة. يبدو وكأنها تحاول التأكد-عادت شاباشيرا

شيء ما، ولكنني ال أفهم ما هو. ربما تريد أن تفهم بشكل أفضل  

  إذاتنا على التحمل، لرؤية ما هل كانت تقيس قدر  معنويات الفصل. أو

 كان بإمكاننا التعامل مع ما هو قادم؟ 

"األسبوع القادم، استعدادًا الختبارات النهائية للفصل الثاني، سيكون  

أسئلة من المواد الثمانية. أنا متأكدة  على هناك اختبار قصير يحوي
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دت فقط أن  ان بعضكم قد بدأ بالفعل في الدراسة، ولكنني أر

 سينسي.-قالت شاباشيرا" أحذركم. 

"غيااه! لقد كنت أتعافى من االختبارات النصفية للتو! اختبار أخر؟!" 

اشتكى أكي. من الواضح، أن االختبارات كانت جزء هام في حياة 

في الفصل الثاني كانت الفترات الفاصلة بينهم   الطالب، ولكن

أسبوع واحد حتى بداية   قصيرة نوعًا ما. "هذا يعني لم يتبقى سوى

 االختبار القصير التالي! لم أسمع عن هذا من قبل على االطالق!"

جعلني  في الواقع، يحذرنا المعلمون حول االختبارات التالية باستمرار. 

 .عمقأرغب في التنهد ب أكينسيان 

لم تسمع عن هذا ال يغير االمر. رغم ذلك ال تقلق، أكي."  إنك"قول 

سينسي وكأنه ترمي حبل النجاة الى أكي، -ابتسمت شاباشيرا

 ف. نحن نعرفها أفضل من هذا.ولكنها ال تفعل شيئًا بداعي اللط

 حسنًا، معظمنا يفعل.

 "حقًا، سينسي؟ اذن، يمكنني االسترخاء؟ واو!" صرخ أكي.

سؤال في  100سينسي بعيدًا عنه. "سيكون هناك -اباشيرانظرت ش

مع ذلك، ستكون األسئلة في نقطة محتملة.   100االختبار، ومنه 

السنة الثالثة بالمرحلة المتوسطة. هدف هذا االختبار هو  مستوى 
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التأكد من انكم تتذكرون أساسياتكم. باإلضافة الى ذلك، تمامًا مثل  

ريتموها في الفصل األول، لن يؤثر هذا  االختبارات الوهمية* التي أج

 االختبار على عالماتكم."  

 [*mock test] 

 !"  ئعار"حقًا؟ 

ختبارات االسيكون لنتائج هذا االختبار تأثير كبير على    ----"مع ذلك

 النهائية." أضافت.

  الفصل الدراسي نهايةهي اختبارات   -----*]االختبارات النهائية 

 اختبارات منتصف الفصل[ -----النصفية االختبارات 

بالطبع. ال يمكن أن يكون هناك شيء بسيط في هذه المدرسة.  

 ن التحدي التالي على وشك البدء.يبدو أ

"مهاًل، أي نوع من التأثير؟ هل يمكنك أخبارنا؟" سأل سادو. أنا أتفهم  

سينسي بتفسير األمور بهذه الطريقة عن -استيائه. قامت شاباشيرا

 زيادة مخاوف الفصل.عمد ل
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أن أساعدك على الفهم، سادو. قررت المدرسة أن نتائج االختبار   أود"

." قالت  شركاء الطالب في الفصل تحديدفي   التالي ستساعد

 سينسي.-شاباشيرا

 *]قمت بشرح االختبار بعد هذا الجزء[

 "شركاء؟" بدا هيراتا مرتابًا. 

التي سيتم تحديدها في هذا االختبار  شركاء/"هذا صحيح. األزواج 

ستجري االختبار النهائي معًا. سيكون هناك ثمانية مواد في ذلك  

لكل   50سؤال اختبار،  400نقطة.   100ساوي االختبار، كل منها ي

. هناك أيضًا طريقتان محتملتان لك للرسوب في ذلك االختبار.  *مادة

حدة فقط، عندها في مادة وا 60شريكك عالمًة أقل من  أحرز إذا

نقطة،   60المدرسة ستقوم بفصل كال الطالبين. بالمناسبة مجموع 

قل سبيل المثال، دعونا نالشريكين معًا. على  درجاتيشير الى مجموع 

(، 0أحرز أكي عالمة صفر ) إذاأكي وهيراتا كانا شريكان. حتى   إن

 نقطة."   60ا سيكون كالهما بأمان طالما يحرز هيرات

  400هذا يعني أن مجموع األسئلة =   50د كل مادة موا 8*]هناك  

 .[نقطة 100وبالتالي لكل مادة  سؤال، وكل سؤال عليه عالمتان

 تاز، هذا سيكون اختبار سهل.مع شريك مم شهق الجميع. 
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 مع ذلك، ال يزال هناك الطريقة الثانية للرسوب.

عليكم  . قررت المدرسة انه يجب يجب التغلب عليها أخرى   عقبة"هناك 

  إذامعين لتجنب الرسوب. حتى  مجموع نقاط/إجمالي  على الحصول

  اذإنقطة أو أكثر في جميع المواد الثمانية، لكن  60حصلتم على 

 ." الطردفهذا سوف يعني  المجموعفشلتم في تحقيق هذا  

 المطلوب يمثل مجموع نتائج الشريكين معًا؟"  المجموع"اذن، 

المطلوب، ولكن في  المجموع"أجل، بالضبط. لم تقرر المدرسة بعد 

 سينسي.-." قالت شاباشيرا700السنوات السابقة، كان حوالي  

  نتيجة 16 ---ثمانية مواد  مع شخصان يعمالن معًا في نقطة.  700

  متوسطى أدنى انت بحاجة ال ---لكل مادة  شريكانبالمجمل، 

نقطة في كل مادة. حتى الطالب المتفوقون مثل هوريكيتا   43.75

 ويوكيميرا قد يكونون في خطر، اعتمادًا على شريكهم.

المطلوب ال يزال مجهواًل. لماذا؟" سأل   المجموع"لقد ذكرتي ان 

 هيراتا.

بالتفصيل في وقت الحق.   المتطلبات العامةعجواًل. سأشرح تكن "ال 

يومين، بأربعة مواد باليوم، وسوف   على مداراالختبار النهائي  سيعقد

سوء الحالة  بسبب  ما أخبركم بترتيب المواد. في حال غياب شخص
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تم   إذاالغياب.   في شرعية، فسوف تقوم المدرسة بالتحقيق الصحية

اطًا نق  على الطالبحصل ، فسوف يهمفر من  الأمر التأكد من انه  

بالنظر الى   عليه اعتمادًا على تقدير تقريبي على ماذا سوق يحصل

نتائج االختبارات السابقة. مع ذلك، في حال وجدت المدرسة أن غياب 

ي جة صفر فرد يحصل علىالطالب كان بدون سبب مهم، فسوف  

 سينسي.-اشيراالجميع االختبارات التي تغيب عنها." أجابت شاب

ال يمكننا تجنب تقديم هذا االختبار. كانت المدرسة تخبرنا أن االهتمام  

 خر للقدرات.آبصحتنا كان اختبار 

كان هذا   إذاكطالب الئقين.  ونتصرف ت"على أي حال، لقد بدأتم 

 اإلعالن في وقت سابق من العام، لكنتم على األرجح اآلن تشتكون." 

 " أجاب أكي."حسنًا، لقد اعتدنا على هذا. 

أحسنت القول، أكي. اعتقد أن العديد منكم يفكرون بنفس الشيء، "

ولهذا السبب سأقوم بإعطائكم نصيحة واحدة. ال تعتقدوا انكم  

تفهمون كيف تعمل هذه المدرسة فقط ألنكم انهيتم الفصل األول  

من سنتكم األولى. في المستقبل، سوف تواجهون عدد ال يحصى 

-اآلن." أجابت شاباشيرا اتواجهونهعوبة من التي من اختبارات أكثر ص 

 سينسي.
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من فضلك ال تقولي أشياء مرعبة كهذه، سينسي." قالت احدى  -"م

 الفتيات.

"حسنًا، هذه الحقيقة. في السنوات السابقة.... نحن ندعو هذا بـ 

، ولكن عادة زوج أو اثنان يتم طردهم نتيجة لهذا  *األوراقمراوغة  

)دي(. هذا ليس تهديدًا، أنا فقط  ن الفصل االختبار، معظمهم م 

 أخبركم بالحقائق." 

 [*Paper Shuffle:  أو خلط األوراق ولكن قررت مراوغة األوراق

   اعتقد انها أفضل.[  ألنني

سينسي بـ  -سرعان ما تالشى تفاؤل الفصل. ولكن ما تعني شاباشيرا

 "مراوغة األوراق"، بالضبط؟ 

اء. اذا كنتم  بدون أي استثنأي زوج يرسب    بطرد"ستقوم المدرسة 

 حدثتعتقدون أن هذا مجرد تهديد. اذن قد يكون من الجيد لكم الت

مع الطالب األكبر. يجب عليكم البدء في انشاء اتصاالت معهم."  

سينسي. "أخيرًا، على الرغم من أن هذا واضحًا، الغش -قالت شاباشيرا

فور ختبار على ال ممنوع. أي شخص يغش سيتم استبعاده من اال

انب شريكه. نفس الشيء ينطبق على جميع اختبارات وطرده، بج

 النصفية والنهائية."  
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كانت هذه مدرسة عادية، فإن العقاب على الغش سيكون ربما  إذا

  الطردالحصول على درجة صفر في جميع المواد، تحذير صارم، أو 

لمنع  سينسي تعطينا تحذير كافي -على األكثر. كانت شاباشيرا

ام باألخطاء. مع ذلك، كان نظام الشركاء ال  ن الهلع والقيالطالب م

 يزال مشكلة.

"بعد أن أحصل على نتائج االختبار القصير، سأخبركم كيف سيتم تقرير 

 سينسي. - الشركاء المهمين." أضافت شاباشيرا

أمسكت بسرعة قلمي. أمسكت هوريكيتا بخاصتها تقريبًا في نفس  

كانت تأخذ ما. بما انها ت بكتابة شيء اللحظة تمامًا وبدأ

، فأنا  ذلك المالحظات، وضعت قلمي جانبًا. اذا كانت هوريكيتا تفعل

 عديم الفائدة.

، ألن تكون في الترتيب "اذا أصبحت شريكًا مع طالب في المؤخرة

 مشكلة كبيرة؟" سأل سادو. 

األمور!" ! سأقوم بالدراسة بجد وأقلب يقوم بإهانتي"غاه! إن كين 

 اشتكى ياموتشي.

"ال تدفع نفسك. انت فقط كالم بدون أفعال. لم ترى أي شيء بعد، 

 س كثيرًا." قال سادو.رلقد كنت أد
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انهار ياموتشي، وبدا وكأنه يتلوى من األلم. لم تكن كلمات سادو 

 فارغة. طالما تستمر هوريكيتا في مساعدته، فإنه سيعمل بجد حقًا.

يًا لكم." قال هذا االختبار سوف يمثل تحد"هناك جانب أخر من 

 نسي.سي-شاباشيرا

بينما كان بقية الفصل قلق بشأن هذا، بدت هوريكيتا ساخطة قلياًل.  

 "اذن، هناك شيء أخر علينا فعله؟" 

"أجل. أواًل، ستطلب منكم المدرسة أن تصنعوا أسئلتكم الخاصة التي  

ألسئلة التي ستظهر في االختبار النهائي. سيقومون باستخدام ا

أحد الفصول األخرى الثالثة. هذا يعني الفصول  ى  عل اابتكرتموه

مجموع  ستكون قادرة على مهاجمة بعضها البعض. ستقارن المدرسة 

حصل على أسئلة االختبار   ذيالفصل ال  مجموعفصلكم مع   نقاط

خاصتكم. الفصل الذي يحصل على نتائج أعلى سوف يأخذ نقاط من 

 سينسي.-اباشيرانقطة فصل، بالتحديد." قالت ش 50الفصل الخاسر. 

نقطة   700هذا يعني، على الزوج أن يحصل على نتيجة أعلى من 

بمجموع كلي أو سيتم فصلهم. في هذه االثناء، نحن بحاجة الى 

نقطة أو أعلى في كل مادة أو سيتم فصلنا. الى   60على  الحصول
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جانب هذا، على اجمالي نتائج فصلنا أن يتجاوز اجمالي نتائج الفصل 

 صل على األسئلة التي وضعناها.الذي سوف يح

 شرح االختبار الحقًا.[ب أقوم]س

الفصل )أي( هاجم الفصل )بي(، والفصل )دي(   إن"لكن دعونا نقل 

نجح الفصل )أي( في  إذا هاجم الفصل )أي(." قالت هوريكيتا. " 

هجومه على الفصل )بي( وفي نفس الوقت نجح في الدفاع ضد 

نقطة. ولكن،   100ى اجمالي الفصل )دي(، فأنهم سوف يحصلون عل 

صل هاجم الفصل )أي( الفصل )دي( والفصل )دي( هاجم الف إذا

 )أي(، ألن تلغي األمور بعضها البعض؟"  

"في حالة حدوث مواجهة فردية من هذا النوع، عندها قد ترتفع أو  

نقطة. ال تقلقوا. على الرغم من أن هذا غير   100تنخفض النقاط بـ 

متعادل، عندها هذا يعني أن المواجهة   ليجمااال محتماًل، اذا كان  

ح نقاط أي فصل." قالت سوف تنتهي بالتعادل، ولن يخسر أو يرب

 سينسي.-شاباشيرا

أسئلة للفصول األخرى لحلها. أنا لم أسمع بأي   نبتكر"اذن، علينا أن 

إذا ابتكر شخص ما شيء مثل هذا من قبل. كيف سيتم تنفيذ هذا؟ 

 .." ..أسئلة صعبة بشكل سخيف
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"أجل، أجل! هذا صحيح! يمكنهم أن يختاروا أشياء لم نتعلمها بعد!  

 مستاؤون. رفع أكي وبعض الطالب االخرون يدهم  " هذا مستحيل!

تجاوزت ما قمتم   إذا"سيقيم المعلمون األسئلة التي قمتم بابتكارها. 

بتعلمه، أو ال يمكنك اإلجابة عليها بالمعلومات المتوفرة، سيتم  

ف نضمن أن كل فصل يقدم أسئلة وأجوبة عادلة. هل  مراجعتهم. سو

 سينسي.-تفهم، أكي؟" سألت شاباشيرا

ل، اعتقد هذا." أجاب. هذا يبدو سهاًل بشكل مخادع، ولكن ج"ام، أ 

 اعتقد انه ليس بسيطًا.

هذا سيجعل الجدول الزمني ضيقًا جدًا." قال  سؤال، هاه؟   400"صنع 

 هيراتا.

واحد  ى االختبار. سيتعين على شخص كان لدينا حوالي شهر واحد حت

سؤال في اليوم لينتهي في الوقت. على   15الى  10أن يأتي بـ 

 تعيين عدة أشخاص للعمل في ابتكار األسئلة،الرغم من انه يمكننا 

كان علينا  إذاعض االختالفات في الجودة. هذا سوف يسبب ب وبكن

لمدرسة، فنحن  القيام بأي تنقيحات)تصحيح( بعد تقديم األسئلة الى ا

أخذت مشاكل الفصل )دي( بالحسبان،  وإذابحاجة الى العمل بسرعة. 
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االنتهاء من األسئلة سيكون صعبًا. البد من أن هيراتا يفهم هذا، ألنه  

 ك.رتبيبدو م

لم تنهوا األسئلة في الوقت، فهناك بعض إجراءات معينة   إذا"

تستخدم   لمساعدتكم. بعد أن ينتهي الوقت المحدد للتقديم، سوف

المدرسة أسئلتها المعدة مسبقًا. مع ذلك، من فضلكم تذكروا أن  

 سينسي.-باشيراهذه األسئلة سوف تكون أسهل." قالت شا

تنا الخاصة، مهما كلف فقط نعمة مختلطة، اذن. علينا أن نصنع أسئل 

بنصيب األسد* من  الثمن، والذي يعني أنه على شخص ما أن يقوم 

 .دراساته الخاصة. هذا االختبار سيكون صعباً هذا العمل باإلضافة الى 

 *]بمعنى الجزء األكبر.[

"يمكنك استشارة المعلمون والطالب من الفصول األخرى ويمكنك 

طالما أن المدرسة تقبل  استخدام االنترنت. هناك بعض القيود. 

 سينسي.- األسئلة، فنحن ال نتهم كثيرًا بأي شيء أخر." قالت شاباشيرا

خر،  آبشكل واضح أسئلة من فصل   األخير سيتضمن "اذن، اختبارنا

 صحيح؟" 

بلغ  خر لينافس ضده، وأنا سوف أآ "بالضبط. كل فصل سيختار فصاًل 

ممثلين  خر بنفس االختيار، آ قام فصل  إذاهذا الطلب الى المسؤولين. 
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إذا لم تكن هناك ترشيحات ،  ولكنالفصل سيقومون بسحب قرعة. 

صل الذي  بوله. سأقبل اختياركم للف ، فاختياركم للفصل سيتم قمكررة

ترغبون في مواجهته األسبوع القادم، اليوم قبل االختبار القصير. يجب  

 تفكير بحذر شديد." هي أضافت.عليكم ال

ولكن في هذه  ---عادة كان االختبار النهائي نحن ضد المدرسة 

المدرسة، كان قتال شوارع. من سيكون شريك من كان أخر ما يثير 

 ن.قلقنا اآل

- ولي. الباقي متروك لك." قالت شاباشيراأل"هذا كل شيء للشرح ا

 سينسي.

 مع هذا، انتهت فصولنا لليوم.
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 : شرح االختبار  

 أواًل: لدينا االختبار القصير واالختبار النهائي.

الغاية من االختبار القصير هو اختيار األزواج التي سوف تشارك معًا 

 في االختبار النهائي.

 أو كما يدعى "مراوغة األوراق"   ختبار النهائياال أما

 قواعد االختبار كاآلتي: 

لكل  400بالتالي   سؤال 50كل مادة لديها  ،مواد  8هناك  -1

  نقطة للمادة الواحدة 100بالتالي  ،نقطتان لكل سؤالطالب، و

 .نقطة  800ومنه 

 مادة  16االختبار سيتم على شكل أزواج فمنه لكل زوج أن بما  -2

 .نقطة  1600أي    لؤاس  800و

محددًا لكي   سؤال ويختار أيضًا فصالً  400كل فصل سيختار  -3

سنة  اليهاجمه بهذه األسئلة وبالتأكيد األسئلة ضمن المجال 

 األولى في الثانوية.
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على  الشريكينهناك طريقتين للرسوب: األولى هي حصول  -4

نقطة  200في أحد المواد، بمعنى أن لكل مادة  60أقل من  

 أو أكثر  200من   60( ومنه عليهم الحصول على معاً  )للشريكين

 لضمان عدم الرسوب.

، النقاط لكال الشريكين أو مجموع الطريقة الثانية هي اجمالي -5

لم تحدد المدرسة االجمالي بعد، ولكن حتى اذا حصل  

نقطة في كل المواد ولم يحققوا   60الشريكين على عالمة 

السنوات   )فيالمطلوب فسوف يتم فصلهم  االجمالي

هذا يعني انهم على  1600نقطة من أصل    700السابقة كانت 

في  200من اصل   نقطة 87.5األقل عليهم أن يحصلوا على 

 كل مادة من المواد الثمانية.( 

ار فصلين الهجوم على الفصل نفسه فسيتم  يفي حال اخت -6

عن طريق القرعة للموافقة على  من بينهمااالختيار فصل واحد  

 اره.ياخت

قارنة بين اجمالي الفصل الذي وضع األسئلة  الم  سيتم -7

الفصل الذي اختاره للهجوم عليه والفصل الذي يملك اجمالي و

 نقطة. 50سيكسب أعلى اجمالي 
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  وهما البعض )مثال: أي اختار دي  في حال اختبار فصلين لبعض -8

 نقطة. 100دي اختار أي( فسوف تصبح 

ف يتم اختيار في حال لم يقدم الفصل األسئلة الخاصة به فسو -9

 وف تكون أسهل.أسئلة من جانب المدرسة والتي س

ي حال غياب الطالب سيتم التحقيق بشأن سبب الغياب فإذا ف-10

ويطرد هو وشريكه وفي حال كان سببًا غير مهم فسوف يستبعد 

إذا كان السبب وجيه فسوف يحصل على نقاط تقديرية اعتمادًا 

 على نتائجه السابقة.

 نهاية الشرح.
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3.1 

كن. هل يمكنك إحضار -"سوف نقوم بإجراء اجتماع، أيانوكوجي 

 كن من أجلي؟" سألت هوريكيتا.-هيراتا

 "علم." 

هوريكيتا الى سادو. أصبح هيراتا  ذهبت للتحدث مع هيراتا، وذهبت  

وهوريكيتا تدريجيًا المحركين الرئيسين للفصل. ال يمكنني البقاء في 

ظاهر بأنني لست األداة على الت ن، حافظتالظل طوياًل. حتى اآل

األكثر حدة في المجموعة. ولكن، بعد خوض سباق التتابع ذلك،  

س معرفة  أصبحت مشهورًا بين عشية وضحاها. يريد ريون واشينو

 هوية الشخص الذي يسحب خيوط هوريكيتا، بدون أي شك.

ماذا يجب أن أفعل بشأن هذا؟ أبعد نفسي عن هوريكيتا؟ هذا سوف  

ًا للغاية. هل يجب أن أبقى بجانبها وانتظر لتهدئ األمور؟ يبدو مريب

 ظل تحت الشكوك طالما بقيت حولها أيضًا.ولكنني سوف أ 

تزداد. كنت قادرًا على التسكع حول هوريكيتا  قائمة أعدائنا كانت  

بقدر ما أستطيع ألنها كانت تملك عددًا قلياًل من األصدقاء، ولكن 

بيني وبينها، اذن.  المسافة أضع بعض بما سوف ر تتغير.  ركانت االمو 
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كانت هوريكيتا  إذاسينسي سعيدة، -أنا بحاجة الى إبقاء شاباشيراو

بالفصل وحدهم، فهذا سوف يزيل واألخرون قادرون على االعتناء 

سينسي بشكل خاص -ربما لن تحتاجني شاباشيرا العبء عن كتفي. 

ي لمساعدة لمساعدة الفصل )دي(. وبالنسبة لماذا أرادت أن تهددن

 رفع الفصل )دي( الى الفصل )أي(، حسنًا، ال أهتم حقًا.

هنا   رحلت إذاعلى أي حال، لم يحين الوقت بعد لتحرير هوريكيتا. 

آلن، فسوف أخسر السيطرة على الفصل )دي(، وقد ينهار كل وا

شيء. اواًل، سوف أجعل هوريكيتا أكثر نفوذًا. عندها، سوف أتالشى  

 بهدوء.

بما ررايته يخرج، ا في طريقه. وسادو أيضًا." كيتا. "هيراتعدت الى هوري

 الى الحمام.

 مباشرة الى الموضوع. ،"اذن، ما هو رأيك؟" سألتني هوريكيتا

سينسي. هذا االختبار سيكون صعبًا. الخطر  -"تمامًا كما قالت شاباشيرا

قام  إذاعالي، ونظام الشركاء يجعل االمر أسوأ. وباإلضافة الى هذا، 

األسئلة التي علينا حلها، يمكن أن يصبح االختبار صعبًا  أخر بوضع فصل 

قد  الواضحةحتى األشياء   على كيفية صياغة السؤال،للغاية. اعتمادًا 

 ." تبدو غير قابل للحل
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"هذا صحيح. هذه المرة، ال يتعلق االمر بالدراسة فقط. علينا أن نكون  

 مبدعين."  

كافيًا. معرفة وفهم قوة   تدريس الطالب الضعفاء بيننا لن يكون

لن يظهروا لنا  مخرى وضعفها سيكون أمرًا مثاليًا، ولكنهالفصول األ 

مع ذلك، لقد تغلبنا على مصاعب تعتمد على  أنفسهم بسهولة. 

 الذكاء وعمل الفريق من قبل.

منطقيًا، قد يكون هذا االختبار أقل صعوبة من تلك على الجزيرة 

ة البدنية لفصلنا، رياضي يختبر القو كان المهرجان ال إذاوالسفينة.  

 فهذا يختبر المعرفة االكاديمية.

لى شيء ما." أخبرت  سينسي كانت تلمح ا-"أشعر وكأن شاباشيرا

 هوريكيتا.

"أجل. لقد الحظت هذا." أجابت بهدوء. "تضع المدرسة تلميحات في 

سينسي -النقاط األساسية التي أشارت عليها شاباشيراكل شيء.  

أن مقياس اجمالي وختبار القصير لن يؤثر على درجاتنا، كانت أن اال

 النقاط لم يتم تحديده بعد، وسيحددون شركائنا بعد االختبار القصير."  

ابتسمت بشكل غريزي ردًا على إجابة هوريكيتا المثالية. بعدة مدة  

 يراتا.قصيرة، انضم إلينا ه 
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ادى ح؟" ن، صحية"اعتذر على إبقائكم منتظرين. تريدين مناقشة الخط 

تنظر   كانت  هيراتا كارويزاوا لالنضمام إلينا. جاءت وعلى الرغم من انها

 إلينا وكأننا كنا ازعاج كبير.

الفور."   على االمر"اعتذر. ولكنني اعتقدت انه يجب علينا التكلم حول  

، هذا سيكون مفاجئًا منها أن تبادر قبل عدة أشهرقالت هوريكيتا. 

ذلك، كانت قائدة الفصل. "ارغب في   في اجتماع كهذا. اآلن، رغم

 البدء على الفور."  

كنا سوف نتكلم عن االشياء، فيجب   إذا"هاه؟ مهاًل، هنا؟ مستحيل.  

 كن؟" سألت كارويزاوا.-، يوسكيأن نذهب الى باليت. صحيح

. كانت  بالقرب منه *تحاضنعانقت كارويزاوا بشدة زراع هيراتا، 

تريد. باليت كانت مقهى في    طريقتها المعتادة في الحصول على ما

. خالل التي تلبي احتياجات الفتيات في الغالب أراضي المدرسة،

 استراحات الغداء وبعد المدرسة، غالبًا ما تكون ممتلئة بالناس.

 [*snugglingاستقر أو : ].انتقل إلى وضع دافئ ومريح 

التقت عيني بكارويزاوا للحظة. على الرغم من انني ال أعرف لماذا، 

 على الفور زراع هيراتا. كترت
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"نحن ال نعرف من أين قد يراقبنا العدو، ولكن ..... حسنًا، ال بأس بهذا، 

هوريكيتا. على األرجح انها تفهم انه لن يكون من   تاعتقد." أجاب

قد ال تكون مدركة لهذا، ولكن الحكمة معارضة كارويزاوا اآلن. 

 هوريكيتا كانت تنضج بالتأكيد. 

انضم إليكم، أيضًا؟" سألت كوشيدا   ن أال بأس بأن"اعذروني، ولك

 " جيد...؟كيكو. "هل هذا 

سان.  - جيد، كوشيدا"انا بخير مع هذا. انت تفهمين فصلنا بشكل 

 باإلضافة، أرغب في سماع رأي عدة أشخاص." 

سان. كنت أخطط الى دعوتك، على أي حال." -"بالطبع، كوشيدا 

"هل يمكن لثالثتكم  قالت هوريكيتا. كانت هذه حركة مفاجئة. 

التوجه الى باليت أواًل؟ لدي بعض األمور التي علي أن أعتني بها." 

وا وغادروا بدون أي اعتراض. ألتفت ا، كوشيدا، كارويزاوافق هيرات

 الى هوريكيتا.

 "هل حقًا ال بأس في هذا؟ إحضار كوشيدا؟"  

تكره  كانت كانت كوشيدا كيكو مساعدًا ثمينًا، ولكنها أيضًا 

.  التخريبيمكنني القول بكل تأكيد انها لن تحاول كيتا. ال هوري
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خيانة كوشيدا  باإلضافة الى هذا، خالل المهرجان الرياضي، وضعت 

 الفصل )دي( في موقف صعب.

 "ألن يكون من الغريب أن نرفضها؟" أجابت هوريكيتا.

 "اعتذر على إبقائك منتظرة، سوزوني." قال سادو، قادم إلينا. 

 كن واألخرون في باليت، على أي حال." -اتاسيقابلنا هير  "ال بأس بهذا. 

ن، ام، أال بأس في "حسنًا، بالتأكيد. هاي، ام، اعتذر بشأن هذا.... ولك

  أتواجدأن اذهب الى النادي خاصتي؟ طلب مني الطالب األكبر أن 

 . سوف انتهي بغضون، عشرين أو ثالثين دقيقة." قال سادو. كهنا

 أجابت هوريكيتا. إلينا بمجرد أن تنتهي.""ال أمانع. تعال وأنضم 

  التقطتأظهر سادو ابتسامة. وأمسك حقيبته، وهرع خارج الفصل.  

 يتا حقيبتها وتوجهت نحو الباب.هوريك

 ابذلي جهدك." أخبرتها."أعتقد انني سوف أعود الى غرفتي.  

"انتظر لحظة. انت مدعو أيضًا. أنت بالتأكيد ضروري كوسيط بيني  

سان. ال زلت ال أستطيع السيطرة عليهم."  -كن وكارويزاوا-وببن هيراتا

 قالت هوريكيتا.
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قائدة مؤهلة. باإلضافة، سوف يختبر   إنك "تقولين هذا، ولكنني أعتقد

انت ومجموعة الدراسة خاصتك  واالختبار النهائي كل شيء تعلمناه. 

 تعاملت مع االختبار النصفي بدون مساعدتي." 

سان في المجموعة،  -كانت كوشيدا إذان "قد يكون هذا صحيحًا. ولك

مختلف. أال يمكنك على األقل المشاركة في مناقشة  أمر  افهذ

ال تريد معرفة الحقيقة حول كوشيدا؟" سألت   أنكأو   اليوم؟

 هوريكيتا.

قلت انني لست مهتمًا، فسوف أكون كاذبًا." لم تظهر كوشيدا   إذا"

في الفصل  أي تفضيل باتجاه أي أحد، وكانت تعامل الجميع

بتساوي، لذلك كنت أريد أن أعرف لماذا تملك هذه العدائية ضد  

 هوريكيتا وحدها.

كل شيء أعرفه حولها." قالت هوريكيتا. "بصراحة، ال  ب"سوف أخبرك 

 أريد نشر الشائعات باألرجاء، ولكنني اعتقد أن أخبارك أمر ضروري."  

 كوشيدا."  "أتسائل لماذا انت مهتمة للغاية في التحدث معي حول 

 "ماذا تعني؟"

ان  تحتى اآلن. متى بدأتما انتما االثن متكص حافظت على"حسنًا، لقد 

 الشجار؟"
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الحظت بزاوية عيني أن هوريكيتا تجمدت. ""ال يمكنني التكلم معك 

 عن هذا هنا، هل تفهم؟" 

حتى لدى الجدران أذان بالنهاية. "أنا أفهم. اعتقد انني سأذهب  

 معك." 

 ذهاب الى االجتماع.كانت تستحق ال أتصور أن القصة

صامت. "من أين خارجًا في الممر، تحدثت هوريكيتا معي بهمس 

 تحب أن أبدأ؟" سألتني.

"من البداية. كل ما أعلمه أنكما لستما على عالقة جيدة." أريد المزيد  

من المعلومات عن جانب كوشيدا المظلم، ولكنني ال أجرؤ أن  

كد الى أي مدى كانت هوريكيتا مدركة  أتحدث عن االمر. لم أكن متأ

 لهذا.

حول كوشيدا كيكو. متى كانت أول مرة  "أنًا ال حقًا ال أعلم الكثير 

 قابلتها؟" سألت هوريكيتا.

 أجبت بصراحة. "في الحافلة."  

في الحافلة في اليوم األول من سان -"أنا أرى. أنا أيضًا رأيت كوشيدا 

 المدرسة." أجابت.
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افلة أجبرت على الوقوف  امرأة عجوز في الح تذكرت انه كان هناك

سألت كوشيدا ان كان هناك أي   ألنه لم يكن هناك مقاعد فارغة. 

عمل صالح في حد أحد يرغب في أن يعطي مقعده الى العجوز، 

. مع ذلك، لم يقم أي أحد بإعطاء مقعده على الفور.  ذاته ال عيب فيه 

مشهد انطباع كأحد األشخاص الذي لم يعرض مقعده، ترك هذا ال

 عميقًا في نفسي. 

نجي رفض أيضًا "أتعتقدين أن كوشيدا بدأت تكرهك عندها؟ كوي

إعطاء مقعده. ولم أعطي خاصتي، أيضًا." اخبرتها. "ولكنك الشخص 

 الوحيد التي تكرهه." 

ها. حسنًا، ألكون أكثر دقة، لم  دسان عن-"لم أكن أعلم كوشيدا

 أتذكرها." قالت هوريكيتا.

 بعض قبل أن تتقابال في هذه المدرسة؟"  ن بعضكما ال"اذن، تعرفا

لمدرسة المتوسطة نفسها، ولكنني كنت في  "أجل. لقد ذهبنا الى ا

والية مختلفة تمامًا. حتى في أحالمها، اعتقد انها لم تتصور ان  

شخص ما من مدرستها المتوسطة سينتهي به االمر هنا." قالت  

 هوريكيتا.

 .حل لغز كبير هوريكيتا ب ت"أنا أرى." قام 
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"لقد تذكرتها بعد مجموعة الدراسة في الفصل األول. كانت 

. لم أكن  تضم أكثر من ألف طالٍب ستي المتوسطة مدرسة ضحمة مدر

 أكن سان." قالت هوريكيتا. "لم-في نفس الفصل مع كوشيدا 

 أعرفها."  

افترضنا أن هوريكيتا كانت منعزلة في  إذاهذا لم يكن مفاجئًا حقًا، 

رت نفسها  المتوسطة كما كانت اآلن. على األرجح انها غم  المدرسة

 بالدراسة.

عوضًا عن هذا، أخذنا أنا وهوريكيتا مباشرًة الى باليت.   نذهبلم 

كلما ابتعدنا عن منعطفًا وأمضينا الوقت نتجول حول المدرسة، 

 .قل عدد الناس المقهى،

 شيدا في المدرسة المتوسطة؟"  كيف كانت كو 

اصل معها. مع ذلك، كانت شعبية  كما قلت، لم أتو"ليس لدي فكرة. 

بشكل مدهش. بالنظر سابقًا، أتذكر الطالب يجتمعون حولها خالل 

جميع أنواع االحداث. كانت لطيفة مع الجميع، اجتماعية، ومحبوبة.  

 هوريكيتا.كان لديها نفوذ بمستوى مجلس الطلبة." قالت  

 مصادقتك." قلت. "ال أعتقد انها تكرهك فقط ألنها لم تتمكن من
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قادم تاليًا. مع ذلك، من فضلك تذكر أن هذا   المهم"أنت محق. الجزء 

سان نفسها تعرف الحقيقة -ال شيء سوى شائعة. فقط كوشيدا 

الكاملة." استمرت هوريكيتا. "في فبراير في سنتنا الثالثة، عندما 

 ج، انهار فصل كامل." التخر باقتر

 لمرض؟" "أنهار؟ ماذا، مثل انهم أصيبوا با

"ال. على ما يبدو، طالبة معينة سببت حادثة أدت الى تدمير فصلها.  

 لم يتعافوا حتى التخرج." قالت هوريكيتا.

 "ال أحتاج الى سؤال من كانت تلك الفتاة، أليس كذلك؟" 

سان. ولكنني ال أعلم التفاصيل. قامت المدرسة  - "كانت كوشيدا

مصداقيتهم  علن، فإن  معروفة للأصحبت   إذابدفن الحادثة كليًا.  

ستتضرر. حتى انها قد تأثير بالخريجين الذين يريدون الترفع الى 

الدراسات العليا أو البحث عن وظيفة. مع ذلك، لم تتمكن المدرسة  

 بدأت الشائعات باالنتشار." قالت هوريكيتا.ومن كتم كل شيء.  

؟" لو كانت مجرد جزء من الشائعات"هل تعلمين أي شيء، حتى 

 .سألتها

في فوضى تامة. كانت   ان"قال بعض الطالب أن هذا الفصل ك

 االفترائية*."  خربشات السبورة والمقاعد مغطاة بجميع األنواع من 
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 [*slanderous )الفعل أو الجريمة متمثلة في اإلدالء ببيان )افتراء :

 .[بمعنى تشويه السمعة -منطوق كاذب يضر بسمعة الشخص

كان يتم قد  من المحتمل أن كوشيدا   "مغطاة باالفتراءات، هاه؟ هل

 التنمر عليها، اذن؟"  

شخص كان يتعرض للتنمر، أو  "ال أعلم. انتشرت العديد من الشائعات. 

حتى انني سمعت شائعات حول عنف، انهم من كان يقوم بالتنمر. 

على الرغم أن التفاصيل كانت غامضة. ولكن بعدها توقفت  

من  ريد التحدث حولها. على الرغمات بلمح البصر. لم يكن أحد يالشائع

أن الفصل بأكمله قد انهار، فجأة بدأ الناس بالتصرف وكأن هذا لم  

 يحدث."

ك أن كوشيدا سببت بانهيار ذلك الفصل.  ؤ "مع ذلك، ليس وكأنه خط 

 لم تعيري أي انتباه الى ما حدث على أي حال."  إنكأنا متأكد من 

الى هذه المدرسة،   المجيء كنت مركزة على"أنت محق تمامًا. 

م كثيرًا بشأن أي شيء  هتلذلك كانت مركزة للغاية في التحضير. لم أ 

 أخر." أجابت هوريكيتا. 

قوم بأي من هذا. مع ذلك، إذا كان هذا تال يمكنني تخيل كوشيدا 

أنا أفهم لماذا ال يمكنها السماح ألي أحد يعرف صحيحا، عندها 
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، فسوف تخسر  ذلك اسالحقيقة حولها في البقاء. إذا اكتشف الن

 كوشيدا جميع اإلمكانيات االجتماعية التي حصلت عليها.

"اذن، فعلت كوشيدا أمر سيء، ولكنك ال تعرفين التفاصيل. مع ذلك، 

انه، ألنك ذهبت الى  ال يبدو انها تعلم إنك ال تعلمين. انها تصدق 

 ك تعلمين كل شيء حدث."  ننفس المدرسة المتوسطة، ا

أنا أعلم أنها سببت الحادثة." تنهدت تمامًا، "انها ليست مخطئة  

 هوريكيتا.

التوتر بينهما كان بسبب سوء فهم كوشيدا وعدائيتها. ستفعل 

  إذاكوشيدا أي شيء من أجل الحفاظ على ماضيها مخفي. حتى 

قالت هوريكيتا انها ال تعلم شيئًا حول الحادثة، لن تصدقها كوشيدا.  

ل نه حاليًا، سوف تأخذ هذا كدليعلمت كوشيدا عما كنا نتحدث ع إذا

 أن هوريكيتا تعلم حول ماضيها.

 "الزلت ال أفهم." قالت هوريكيتا.

 "حول الحادثة؟"  

هار  "أجل. انها غامضة بشكل غريب. كيف لفصل بدون مشاكل أن ين

 فجأة؟" هزت رأسها.
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"من الممكن أن كوشيدا هي من تسببت بذلك، ولكن كيف لطالب  

القوة؟" أجبت. هذا ال يتعلق بالتنمر ببساطة.  واحد أن يملك كل هذه 

كان هكذا االمر، عندها فقط عدد قليل من األشخاص سوف   إذا

 يتورط.

 ." قالت هوريكيتا.ذلك "بصراحة، ال يمكنني التخيل

ردت أن ينهار الفصل )دي(، ال يمكنني إحداث ذلك بهذه أ  إذاحتى 

 الطريقة. "انت بحاجة الى سالح قوي." قلت.

 تريد تدمير فصلنا، ماذا سوف تفعل؟"  نتك إذا"

"سوف أجيب على سؤالك بسؤال أخر، ما هو أخطر سالح في 

 ؟ فكري بهذا." قلت.ما الذي تستطيع كوشيدا التالعب بهالعالم؟ 

ًا، العنف أخطر سالح يمكن لإلنسان استخدامه. لديه  "كما قلت سابق

سياسية، ال  مهما كان الشخص ذكيًا او ذو نفوذ في القوة مميزة. 

 هوريكيتا.أحد ال يقهر جسديًا." قالت 

"انت لست مخطئة. العنف أحد أخطر األسلحة. مع ذلك، لم تستخدم  

كان صحيحًا، فسوف تسمعين  إذاكوشيدا العنف لتحاصر الجميع. 

وسائل اإلعالم  تلكان بالمنشار، جانهيبالكوشيدا بدأت لو بهذا." 

 ينافس قوة العنف المميزة؟"  ضجت باألمر. "ماذا عن شيء يمكنه أن 
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 ؟" قالت هوريكيتا."هل لديك شيء في عقلك

يمكنني "لنقل أنني كنت أنا من سيدمر فصلنا. في هذه الحالة، 

 التفكير في شيء سوف استخدمه. هل يمكنك؟"

، ولكن كم عدد السلطةقامت هوريكيتا بالتفكير. "أريد قول "مهاًل." 

 الطالب الذين يملكون شيئا كهذا؟"  

"السطلة سالح قوي، ولكن حتى رئيس مجلس الطلبة لن يستطيع  

التسبب بهذه الفوضى. من المستحيل لشخص ما مثل كوشيدا أن 

 يدمر فصاًل من خالل السطلة."  

 "اذن ما هو؟ ما هو الشيء القادر على تخريب فصل كامل؟" 

"انسي كوشيدا للحظة. ما هو السالح القوي المتوفر للجميع؟ 

أي أحد يمكنه الكذب. اعتمادًا   . الناس كاذبين بالفطرة. األكاذيب

عنف من  أكثرالكذبة احداث ضرارًا   عوالمكان، تستطي الزمانعلى 

 بسيط."  

اإلحصائيات أن الناس تكذب بمتوسط مرتين أو ثالث مرات في  تظهر

واسع  الكذباليوم، قد تعتقد أن هذا يبدو مستحياًل، ولكن تعريف 

، "لم  ، "أصبت بالزكام"من النوم" قسط كافلم انل  "الى حد ما. 

 .باألكاذيب،"أنا بخير." كل شيء نقوله مليء " الرسالة  هذهأالحظ 
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 تكون محقًا." "األكاذيب. أنا أرى. قد 

قد تؤدي كذبة واحدة حتى  كانت األكاذيب قوية بشكل مدهش. 

استخدمت   إذاالى موت شخص ما. "سأدخل مباشرة الى الموضوع.  

التسبب في انهيار الفصل )دي(؟    ينيب، هل تستطيعالعنف واألكاذ

 فكري في األمر."  

"لست متأكدة. نظريًا، ال يمكنني التغلب على بعض األشخاص في 

كن -كن أو كوينجي -فصلنا بالعنف. ال أستطيع تخيل هزيمة سادو

بيدي العاريتين. باإلضافة، هناك أيضًا أشخاص مثلك ال أعرف قوتهم  

 تا. جيدًا." قالت هوريكي

"صحيح. أي أحد يستطيع استخدام العنف، ولكن ليس الجميع يستطيع  

 استخدامه بفعالية." أخبرتها.

م الكثير من العنف. اذن، إذا كانت "ال يمكنني تخيل كوشيدا تستخد

الخيارات هي العنف أو الكذب، من الطبيعي استنتاج أنها كذبت 

 لتدمر فصلها." قالت هوريكيتا.

 "أجل.

 ذا حقًا؟"  تستطيع فعل ه"ولكن... هل 
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"ال أعلم. بالنسبة لها، قد ال يكون هذا مستحياًل." قلت. مع ذلك، 

. "هل تستطيع  ضخمة التسبب في أسقاط فصل كامل كانت مهمة

 كوشيدا حقًا استخدام مثل هذه القوة؟ أو ربما..." 

هي بالتأكيد   بغض النظر،ربما لدى كوشيدا سالح ثالث سري؟ 

ص الذي دمر فصلها، فلن تكون بهذه ن الشخلم تك إذا. الفاعلة 

 العدائية تجاه هوريكيتا.

سان انها ستستخدم أي وسيلة ضرورية من أجل  - "أخبرتني كوشيدا

وحتى أنها ستعمل مع  التخلص من أي شخص يعرف حول ماضيها. 

سان، أو اشينوس لطردي. لقد تحالفت -كن، ساكاياناجي-كاتسراغي

لن تتوقف طالما أنا هنا، حتى إذا   قاع بيلإليكن -بالفعل مع ريون 

 عانى الفصل )دي(." قالت هوريكيتا.

 "اذن، هي مستعدة لتدمير فصلنا إلخفاء ماضيها."  

 "ليس لدي شك." 

بسيطًا، مع ذلك، على الرغم من أن  ال يمكن أن يكون هذا تهديًدا 

كوشيدا أعلنت الحرب، إال أنها ارادت العمل مع هوريكيتا وهيراتا  

كان هذا الخيار من أجل الحفاظ على مكانتها في الفصل،   ماوم. ربالي
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سلوك عدائي. ربما كانت تحاول جمع  انه  ولكنه من المحتمل

 المعلومات.

لقد كانت جاسوسة، نحن بحاجة الى كوشيدا.   إذامع ذلك، حتى  

بدأنا نعاملها كغريبة،  إذااكتسبت مكانة كبيرة في الفصل )دي(. 

 .بنا خرونالطالب اال ثقة فسوف تهتز

 لتعامل مع كوشيدا، هوريكيتا؟" سألتها.الى ا"كيف تخططين  

"خياراتي محدودة. يمكنني أخبارها انني ال أعلم التفاصيل حول  

 الحادثة، أو انني لن أقول أي شيء ألي أحد، وأمل أن أقنعها." 

بساطة. ستبقى كوشيدا مشككة،  "اعتقد ان هذا لن يكون بهذه ال

جاءت لمعرفتك حول ماضيها." فقط تسامحك  ومن المحتمل انها لن

ن هوريكيتا إلي من أجل المساعدة، والذي ربما قد توقعته كوشيدا. ل

من المفاجئ أن كوشيدا قد أضافتني الى قائمة األشخاص  يكون

 التي تريد طردهم.

"ال أزال أعتقد أن أفضل خيار هو التكلم معها. هل أنا مخطئة؟" سألت  

 هوريكيتا.
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عتقد أن محاولة اقناعها هو أفضل خيار." لآلن. تفق معك. ا "ال، أنا أ

فصل  ولكن إذا كنا سنصل إلى ال لألمام،ًا "قد أقفز كثير  . في النهاية

 ، فقد نحتاج إلى التخلي عن كوشيدا." )أي(

سان  -نظرت هوريكيتا إلي. "انت تقصد أننا يجب أن نجعل كوشيدا 

 تطرد؟"  

اتيجية األساسية. مع  السترهذه اأومئت بصمت. أضرب عدوك أواًل، 

 ذلك، بدت هوريكيتا مشمئزة.

كن -ستقترح شيئًا مثل هذا. عندما قررت ترك سادو أنك"لم أعتقد 

مساعدته عوضًا عن ذلك.  على يطرد قبل أشهر، انت من قام بإقناعي

.  يساهم بهشيء  لديهوأنا أفهم. ال يمكننا أن ندير ظهرنا لشخص 

المهرجان   كان ن حينها، لربماك-ن سادو تخليت ع إذا ألخبرك الحقيقة،  

ثر. ولقد رأيت كيف تحسن كثيرًا بشكل كارثي أكسينتهي الرياضي 

 في االختبار النصفي. هل أنا مخطئة؟" 

هوريكيتا المنعزلة سابقًا قد تغيرت بشكل كبير. كنت متفاجئًا لرؤية 

جذري منها. مع ذلك، خطتها ليست واقعية. لقد قامت بعمل  تحول  

ضم سادو الى جانبنا، لكني أشك أن هوريكيتا، التي لم تكن جيد ب

 م من البداية، قد تستطيع النجاح بإقناع كوشيدا.الكال  حسنة
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"هذا مختلف عن فقط تدريس شخص ما. ألكون صريحًا، ال أعتقد أن  

مشاعر كوشيدا وحدها ما تقودها. هذا أكثر من مجرد سوء فهم من  

شيدا مهاجمتك،  سة، ستحاول كو في هذه المدر  أنكجانبها. طالما 

ة من أنك لن تندمي في وسيدفع الفصل )دي( الثمن. هل أنت متأكد

 السماح لها بالبقاء؟" سألتها.

لم تبدو هوريكيتا مترددة. بل على العكس، بدت أكثر تصميمًا من 

قبل. "انها طالبة متفوقة. ليس فقط بإمكانها كسب قلب وعقل 

جعلناها حليف لنا، فستكون   إذا.  اكحادة االدراألشخاص، بل أيضًا 

 مساعدة كبيرة."  

 هذا صحيح، ولكن هل يمكن فعل هذا؟  

"هذه مسؤوليتي. ال يمكنني التخلي عنها فقط. أنا متأكدة انها 

 سوف تفهم." قالت هوريكيتا.

فال بأس. سوف أراقب." أريد أن أصدق أن   نكان هذا ما تريدينه، اذ إذا"

كانت هوريكيتا تستطيع حقًا  إذاما   هذا قد ينجح. أريد أن أرى

كما غيرت سادو الى شخص يمكنها الثقة تمامًا مصادقة كوشيدا، 

 به.

 "لم أقل انني أريد مساعدتك." قالت هوريكيتا.
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"أجل، أنت محقة. ال عالقة بي بهذا." أجبت. لقد أكملنا بالكاد جولة  

 حول المهجع. سوف نصل الى باليت بعد فترة قصيرة.

ستحافظ على السر،   أنكسان ألنني اعتقدت -كوشيدا رتك عن "لقد أخب 

 ." قالت هوريكيتا. االمر وأنك سوف تفهم

 اعتذر لم أعطيك الجواب الذي تريدينه."  "

"بما انني أعطيتك جميع هذه المعلومات، هل يمكنك أن تجيب على  

 سؤال؟" هي سألتني.

كن في - "ما هو؟" توقفت هوريكيتا ونظرت إلي. "ماذا فعلت لريون 

 المهرجان الرياضي؟" 

فعلته هو التأكد من  ما فعلت؟ لقد سويت االمر، هذا هو. كل اذا"م

 خطط ريون." أخبرتها.تدمير 

كن مع طالب الفصل )سي(؟  -سجلت محادثة ريون أنك"انت تعني، 

 عندما قام بمناقشة خطته؟"  

 أومئت.
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كان من السهل الحصول على ذلك التسجيل. كيف أنه   اعتقد "ال

نك ال تملك أي  كن انه هناك جاسوس، ولك-فعلت هذا؟ قال ريون

 أصدقاء في الفصل )سي(، أليس كذلك؟"

لدي طرقي. لقد استخدمت ما كان بين يدي." بالطبع، هوريكيتا ال  "

كارويزاوا في تعلم حول المشكلة مع مانابي وأصدقائها مع 

 السفينة.

الطريقة، الن   "شيء اخر. كنت غاضبة ألنك أتيت الى إنقاذي بهذه

انني سوف أفشل. ولكن اعتقد انني  كنت تعتقد أنكهذا يعني 

كنت على وشك الفشل، لذلك.... ال يمكنني الجدال معك. بما أنك 

خباري  ا ن أطلب منك منعتني من التدخل في أمورك، ال يمكنني ا

لم تفعل   إذا. على الرغم من ان ذلك كان مزعجًا، انه...... حسنًا، بالمزيد

 وف.... حسنًا، شكرًا لك." قالت هوريكيتا. يء، أنا كنت سأي ش

 "كانت طريقة ملتوية بشكل مذهل لشكري." 

كن  -بخير مع كونك بارزًا الى هذا الحد؟ ريون أنك"هل انت متأكد من  

اآلن مقتنع  انه هناك شخص ما في الفصل )دي( يعمل خلف 

عتقد ان  كن. ا -في قائمته، أيانوكوجي  أنكالكواليس، وعلى األرجح 

 ي تريدها في خطر." قالت هوريكيتا.الحياة المسالمة الت 
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أتمنى.  ة أكثر مما كنت  قصحيح، كانت حياتي المدرسية تصبح مره 

سينسي رجل معين  -ولكن السالم لم يكن خيارًا. لقد ذكرت شاباشيرا

 يريد رؤيتي. ومن ثم كان هناك ساكاياناجي، التي تعرف ماضيي.  

 اص."  ينا توخي الحذر بشكل خ"نقطة جيدة. سيتعين عل

 "لقد بدأت أفهمك الى حد ما." قالت هوريكيتا.

 "لن تفهمينني على االطالق."  

 "اعتقد أن هذا صحيح."  

  إذاعلى أي حال، ال تملك هوريكيتا الوقت للتركيز على ريون أو أنا. 

لم تتعامل مع كوشيدا، فإن أيامها في هذه المدرسة قد تكون  

 معدودة.
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3.2 

في اللحظة التي دخلنا فيها الى باليت، نظرت كارويزاوا الى 

هوريكيتا. "جييزز، ماذا كنتم تفعلون؟! أنتم متأخرين! اعتذروا على  

 األقل."  

كن أنشطة النادي، أليس كذلك؟" -"دعونا نبدأ. بالنهاية، لدى هيراتا

 قالت هوريكيتا.

 "واو، لقد تجاهلتني. حرفيًا." قالت كارويزاوا.

انب هوريكيتا وأنا، كانت المجموعة مؤلفة من هيراتا،  الى ج

كانت هوريكيتا محقة لم يكن هناك  كارويزاوا، كوشيدا، وسادو. 

بعد  3:50الكثير من الوقت حتى أنشطة النادي. لقد كانت بالفعل 

. هيراتا، الذي كان في نادي كرة  4:30، والنادي يجتمع في الظهر

حافظ على هدوئه. ربما  ، ولكنهللغاية اً القدم، يجب أن يكون قلق

 كان يتطلع قدمًا الى هذا االجتماع، بما أن عينه مشرقة.

بعد أن أخذت هوريكيتا مقعدها، بدأت على الفور في الحديث.  

 "دعونا نناقش االختبار القصير القادم، هل يمكننا؟"  
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أن المدرسة قد ضمنت ان  "هل هو حقًا بهذه األهمية؟ أنا أعني، 

 ختبار." قالت كارويزاوا. االتائج بن تتأثر تنا لندرجا

المدرسة نأخذ  ال تجعلنا لن أقوم بإجبار الناس على الدراسة. مع ذلك، "

. ففي بالنهاية، لقد ببساطة هذه االختبار الختبار مهاراتنا األكاديمية

 االختبار النصفي للتو."   في نجحنا

لة سهلة، أليس  لقد نجحنا جميعًا ألنه كان لدى االختبار النصفي أسئ"

 كذلك؟" 

"اذن، هناك أهمية كبيرة لالختبار القصير؟ هل تريد المدرسة قياس  

 كن. - شيء أخر عدا االكاديمية؟" سأل هيراتا 

 . "هاه؟ ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه؟" سألت كارويزاوا

يار الشركاء لالختبار النهائي. لهذا  "سوف تأثر نتائج االختبار القصير باخت

فسرت هوريكيتا. بدا سادو داكن اللون. "هل تفهم،   السبب هو مهم."

 دو؟"سا

 "بالكاد فقط." يبدو أن فهم سادو للموقف الحالي مشكوك فيه.
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"يجب أن يكون هناك طريقة ما الختيار األزواج." استمرت هوريكيتا.  

اكتشفنا هذه الطريقة، يمكننا أن نكتسب أفضلية واضحة في  إذا"

 النهائي."  

س سادو. على األرجح ال يريد أيانوكوجي؟" هم "ماذا يعني هذا،

 مقاطعة تفسير هوريكيتا.

أمر ضروري الجتياز  "هذا يعني أن السيطرة على نتيجة االختبار القصير  

 االختبار النهائي." أجبت.

 به." كانت كذبة سادو واضحة بشكل مدهش."أجل، هذا ما فكرت 

لى نتائج "اذن ماذا؟ سيقومون بربط األشخاص الذين يحصلون ع

 متقاربة أو ما شابه؟" قالت كارويزاوا. 

"أو ربما سيربطون شخص أجاب إجابة صحيحة مع شخص أجاب 

 خاطئًا؟" سال سادو.

 هما محتمل." قالت هوريكيتا."كال

تعبيره أصبح جادًا. "أنا أن لشكوك، بما بدا هيراتا وكأنه لديه بعض ا

 مرتاب قليل بشأن هذا."  

 لت هوريكيتا.رغب في سماع السبب." قا"بشأن ماذا؟ من فضلك، أ
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كان هناك طريقة ما الختبار الشركاء، اذن اعتقد اننا يجب أن   إذا"

  ذاتهكان االختبار  إذانتأكد من هذا مع الطالب األكبر." قال هيراتا. "

ت السابقة، اذن على األرجح أن القواعد لم تتغير. ربما في السنوا

 ا؟" سيحاول المعلمون عن عمد إخفاء هذ

استمعت كوشيدا بصمت حتى هذه اللحظة. بعد تعليق هيراتا،  

أشعر بالفضول قلياًل. اعتقد أن طالب أكبر مقربة أنا أيضًا تكلمت. "

 منه قد يخبرني." 

كن! انت محق!" أمطرت كارويزاوا  -"واو، كما هو متوقع، يوسكي

 . باإلعجابهيراتا 

كن، هذا صحيح  -تانظرت هوريكيتا إليها بطرف عينها. "كما قال هيرا

لم تحاول المدرسة منعنا من . مع ذلك، بالتأكيد اننا ال نعرف الحقيقة

معرفة ما هي القواعد. في الحقيقة، اكتشافهم قد يكون من  

 طلبات األساسية."  المت

"ماذا تعني، سوزوني؟ هل يمكنك الشرح وكأننا حمقى؟" سأل 

جة أن الدخان كان سادو. بدا وكأنه قام بالضغط كثيرًا على دماغه لدر

 على وشك الخروج من أذنيه.
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"اذن، االختبار يبدًا بمجرد أن نعرف القواعد؟ في هذه الحالة، قد 

كان   انه  يراتا. على األرجحيكون عدم معرفتها أمر كارثي." قال ه

 يتخيل سيناريو يؤدي الى أن المدرسة ستقوم بفصل نصف الفصل.

كشف العملية وراء اختيار  "هذا كله مجرد افتراض، ولكن إذا لم نت

سينسي ان هذه  -قالت شاباشيرا قد تكون النتائج كارثية. فالشركاء، 

أول مرة يصل الفصل )دي( الى هذه المرحلة بدون أن يتم طرد أي  

أحد. وقالت أيضًا، انه في السنوات الماضية، فقط زوج واحد أو اثنان  

 يتا.طردهم، أليس كذلك؟ أليس هذا غريبًا؟" سألت هوريك تم

  جبهته على الطاولة "ال." قال سادو. ضرب 

  انه  سان قوله،-تقصدينه." قال هيراتا. "ما تحاول هوريكيتا"أنا أرى ما 

 ، قد ال نعاني من أي ضرر كبير. صحيح؟"  طريقة سير األمر فهمنا  إذا

 "بالضبط."  

 لماذا تقولين هذا؟" سألت كارويزاوا. "

 بر أزاوج."  "ألننا سوف نجري االختبار النهائي ع

، فسيكون االمر  معاً  ضعيفاناجتمع طالبان   إذا"أجل." أضاف هيراتا. "

 سيئًا للغاية." 
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سينسي أنه فقط زوج واحد أو اثنان تم  -"مجددًا، قالت شاباشيرا

قليل للغاية، أليس كذلك؟  ا عدد طردهم في السنوات السابقة. هذ

ا سوف يجبر  جمعت المدرسة أضعف طالبنا معًا، فعلى األرجح هذ  إذا

 ط." قالت هوريكيتا.حوالي عشرة طالب على السقو 

أشعر ببعض كن، ماذا يعني هذا؟" سألت كارويزاوا. "-"يوسكي 

 االرتباك."  

أجرينا االختبار   إذا  انه "انسي محاولة معرفة القواعد للحظة. تخيلي

بدون معرفة أن القواعد موجودة حتى. ماذا تعتقدين انه سوف  

 ا.يحصل؟" سأل هيرات

اجتمع الطالب األغبياء، فعلى األرجح    إذا"امممم، هذا سيكون سيئًا؟ 

 سوف نرى المدرسة تطرد العديد من األشخاص." قالت كارويزاوا. 

بقة، فقط زوج واحد  "أجل، اعتقد هذا، أيضًا. ولكن في السنوات السا

 أو اثنان من الفصل )دي( تم طردهم."  

 يدرك ما نقوله. "أليس هذا غريبًا؟" يبدو أن سادو بدأ

 ." قال هيراتا.فيما بينها "يبدو أن األزواج متوازنة

 بالفعل. يبدو أنه هناك خدعة.
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"األزواج مؤلفة من طالب ذو عالمة عالية وطالب ذو عالمة  

 إذاا. "ال يمكن أن يكون غير ذلك. اذن،  منخفضة." قالت هوريكيت

نقطة، فسوف   0كن على -نقطة، وحصل سادو 100حصلت على  

في  شكل زوجين. هذا يعني اننا سوف نحصل على نتائج متوازية ن

 االختبار، الن نتائجنا متساوية."  

يبدو أن كارويزاوا مقتنعة. "أنا أرى. ولكن أال يعني هذا أن الطالب 

 المتوسطين في خطر؟"  

"أجل. كلما زادت متوسط درجات شخص ما، زاد الخطر." قالت  

ا مع الطالب األكبر. ثم يمكننا هوريكيتا. "علينا أن نتأكد من هذ 

من   سان، هل يمكنكم-كن، كوشيدا -ط لخطواتنا التالية. هيراتاي التخط

 فضلكم التكلم مع بعض الطالب األكبر؟" 

 "بالطبع." قالت كوشيدا.

"سأتحقق من هذا مع الطالب األكبر في نادي كرة القدم." قال 

 هيراتا.

 زاوا. "أود أيضًا أن أسأل شيئا أخر." قالت كاروي

 "تفضلي."  
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"قالوا اننا سنشكل أزواج، ولكن ماذا لو كان هناك عدد فردي من  

 الطالب؟"

التسجيل،  انه علينا أن نقلق حول هذا اآلن. في وقت  في  "أشك

جميع الفصول من )أي( الى )دي( كان تملك نفس العدد من 

الطالب. لم يتم طرد أي أحد بعد، لذلك حجم فصولنا لم تتغير. مع  

 تم طرد أحد ما، فقد يضع هذا فصلهم في موقف صعب."   إذا..  ذلك.. 

ي فقط بسبب غياب شخص "حقًا؟ ألن يكون من المزعج أن يعان

د؟" على ما يبدو، تعتقد كوشيدا أنه يجب على المدرسة أن تكون  حوا

 ألطف.

طرد شخص ما أو  إذابعدد متساوي من الطالب.  العام"لقد بدأنا 

  فصلهم تحمل العواقب."على ا ، عنده مفاجئةانسحب نتيجة ظروف 

 قالت هوريكيتا.

خالل االختبار على الجزيرة والمهرجان الرياضي، وضعت المدرسة  

. قد تكون هوريكيتا محقة انه،  عدم المشاركةعلى  قاسيةعقوبات 

مشاكل تم طرد طالب واحد فقط، فسوف نعاني من  في حال

  مدى اهميةتدرك ح . كانت على األرج خطيرة في االختبارات القادمة

 انقاذ سادو. 
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 سألت هوريكيتا.؟" ين ذلك"هل تفهم

شعر ان التفكير حول هذا كان مضيعة للوقت."  أ"أجل، اعتقد هذا. 

 قالت كارويزاوا. 

"اآلن بما انه ناقشنا أهمية االختبار القصير، يمكننا التحرك. ولكن 

كخصم لنا؟ في رأيي، يجب    نختارههناك شيء أخر. أي فصل سوف 

هم االكاديمية قالت هوريكيتا. "مهارات أن نذهب خلف الفصل )سي(."

أكبر نقاط ضعفهم. الفصل )سي( ضعيف أمام الفصول )أي( و)بي(  

 في األكاديمية. بالنظر الى نقاط الفصل لآلن، من السهل رؤية هذا."  

لم تكن مخطئة. مواجهة فصل متفوق في األكاديمية يشابه 

 االنتحار.

سان. ولكن -. "أنا موافق، هوريكيتا أفكاره راتامع ذلك، عرض هي

كان الفصل   إذاصول )أي( و)بي( سوف تفكر بنفس الطريقة. الف

)سي( ضعيف للغاية عندما يتعلق األمر باألكاديمية، اذن سوف  

 تذهب عدة فصول خلفهم. قد يكون هذا سيء بالنسبة لنا." 

 كرته.كتب هيراتا موقف تخيلي على مذ

تعارض مع الفصول األخرى.   ر )دي( وال يوجدالفصل )أي( يختا-

 الفصل )دي( هو الهدف.
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الفصل )بي( يختار )سي( ويفوز في القرعة. الفصل )سي( هو  -

 الهدف.

الفصل )سي( يختار )بي( وال يوجد تعارض مع الفصول األخرى.  -

 الفصل )بي( هو الهدف.

ف  الفصل )دي( يختار )سي( ويخسر القرعة. الفصل )أي( يصبح الهد-

 افتراضيًا.

 لكن من الممكن حدوثه." قال هيراتا."رغم أن هذا أسوأ سيناريو، و

وضعها طالب  أسئلة"واه، هذا سوف يكون سيئًا. يجب علينا حل 

أذكياء، ويجب علينا وضع أسئلة لهم لحلها، صحيح؟ من المستحيل أن 

 نتمكن من الفوز." قالت كارويزاوا. 

صول األخرى سوف تستهدف  "أجل، أنت محق، على األرجح ان الف

اختيار الفصل   يمنعنا منسبب   ال يوجد هناك. ولكن الفصل )سي(

علينا نبذل ما بوسعنا من أجل الفوز." ال  )سي( أيضًا، أال تعتقد هذا؟ 

 القرعة. ناخسر إذاتهتم هوريكيتا 

هناك فجوة واضحة في االكاديمية بين الفصول )أي( و)بي(، أليس "

 ول مدى اختالفنا عن الفصل )سي(." قلت.كذلك؟ أشعر بالفضول ح
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 شك أن الفصل )أي( األفضل أكاديميًا. ولكنني ال أعتقد أن "ال

االختالف ضخم. يبدو أن هناك فرق كبير بين )بي( و)سي(، اعتقد.  

 همم، سأضطر الى التحقيق في هذا." قالت هوريكيتا.

بصراحة، ال نعلم الكثير حول الفصول األخرى. نحن نعلم فقط  

قط، ال يمكننا قياس مدى  واعتمادًا على هذا فاالختالف في النقاط، 

 ذكاء الفصل األخرى. ربما كان هذا هو سبب هذه االختبارات. 

 مع ذلك، حولت انتباهي الى سادو.

كن. عادة، ستكون  -وفعلت هوريكيتا المثل. "أنت هادئ، سادو

 تشتكي اآلن."  

بدأت في  إذاالى هذا،  "أنا فقط ال أفهم هذه المحادثة. باإلضافة 

 الشكوى، فسوف أزعجك." أجاب.

 جميعنا صمتنا.

 "ماذا؟ هل قلت شيئًا غريبًا؟" سألت سادو. 

"ال، انه فقط.... ما قلته كان شديد االنتباه وضبط النفس، كنت  

 متفاجئة."  
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ر، أليس كذلك؟ ال  "حسنًا، علينا فقط هزيمة خصومنا واحد تلو االخ

ن  و ى الفصل )أي(. اذن، مهاجمة الفصل القريبيمكننا القفز مباشرًة ال

 هو أمر منطقي." قال سادو.--- )سي(---منه 

"أنا أفهم ما تعني." قالت هوريكيتا. "اذا فاز اجمالي نقاطنا ضدهم،  

 ." بشكل كبيراذن فجوة النقاط بين فصلهم وفصلنا سوف تتقلص 

ن من الجيد اذا هاجم الفصل )أي( الفصل "أجل، ولكن ألن يكو

الفصل )أي( أي مشاكل في هزيمتهم.   يواجه(؟ أنا أعني، لن )سي

عندها سوف يخسر الفصل )سي( النقاط بالتأكيد. ألن يكون هذا جيدًا  

 بالنسبة لنا؟" 

 "هذا يعتمد."  

اذا كان الهدف انقاص نقاط الفصل )سي(، عندها سيكون من  

صل  الفصل )أي( أو )بي( يهاجمهم. مع ذلك، يريد الفاألفضل لنا ترك  

ا، سيكون من  )دي( أيضًا كسب النقاط. لزيادة فرص حدوث هذ

  األفضل مواجهة خصم ضعيف. تجنب الفصل )سي( سيعني محاولة

 هزم خصم أقوى.

سان. اذن، أنا موافق  -"يبدو أن الجميع موافق على خطة هوريكيتا

 أيضًا." قال هيراتا.
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 ."  اعتقد انه يمكننا التقدم الى المرحلة التالية  "شكرًا لك. 

قلياًل. غادر سادو وهيراتا الى أنديتهم. ولحقت   4لقد تجاوزنا الـ 

 كارويزاوا بهيراتا. 

وأبلغكم الحقًا."  "حسنًا، سوف أذهب لسؤال طالب أكبر حول االختبار 

 قالت كوشيدا عندما غادرت. 

"نحن نعتمد عليك." التفت هوريكيتا نحوي. "ماذا تنوي أن تفعل، 

 كن؟"  -أيانوكوجي 

هيراتا، صحيح؟  لوخطط لك تركت ال  إذااالمر بخير  . سيكون"ال شيء

 بشكل مثالي تقريبًا حتى اآلن."  بصراحة، لقد تعاملت مع كل شيء 

قادرين "لآلن. ولكن للفوز في االختبار النهائي، نحتاج الى أن نكون  

 على معالجته بشكل مباشر." قالت هوريكيتا.

ن نذهب الى أي مكان.  "أجل. إذا لم يدرس الفصل )دي( ويتحسن، فل

كنني تعديل درجاتي لكي أجتمع مع شخص إذا كان ضروريًا، يم

 محدد." قلت.

 "اذن، يمكنني االعتماد عليك؟" 
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جتماعات  "إذا كان ضمن استطاعتي، بالتأكيد. يمكنني االنضمام الى ا

 الدراسة إذا كان ضروريًا. ولكنني لن أكون القائد." 

 توسط قد اإلمكان، صحيح؟" "ألنك تخطط الى التصرف كطالب م

اعتقد أنها كانت تسوية  "أفضل القيام بكل ما هو أقل صعوبة."  

 عادلة.

. "دعني أفكر  كان هوريكيتا أبعد ما يكون عن التساهل  ذلك،ومع 

حول هذا. ففي النهاية، انت عضو من الفصل )دي(، وأريد أن أعطيك  

 دورًا مناسبًا. أريدنا أن نفوز." قالت.

 ي هذا."  "سوف أفكر ف

 - نهاية الفصل الثالث -

 

 

 

 



 ~96  ~ 
 

 

 



 ~97  ~ 
 

  . فصل مختلف، كان الجو باردًا للغاية ومتوتر، وفي ءفي هذه االثنا

بدا طالب الفصل )سي( المجتمعين خائفين للغاية من شخص كان 

 واقف على المنصة أمامهم.

، أليس كذلك؟" هو  "كان هناك العديد من األحداث الغير طبيعية

 سأل. 

ريون كاكيرو قائد الفصل )سي( ودكتاتوريًا. يامادا ألبرت، ايشيزاكي، 

والعديد من الطالب البارعون في فنون الدفاع عن النفس وقفوا  

  إذابجانبه. كانوا على استعداد لتنفيذ العقاب باستخدام قبضاتهم، 

 عارض شخص ما ريون.

لمهرجان  يرة المهجورة، ومن ثم ا"أواًل كان هناك االختبار في الجز

كيف يفكر   رفالرياضي. هناك شخص ما مختبئ في الفصل )دي( يع

 مثلي."  

سان؟ ال يمكنني تخيل وجود شخص مثل  - "شخص يفكر مثلك، ريون

كائن كان ريون، هذا في الفصل )دي(." قال ايشيزاكي. بالنسبة له، 

 غامض يسيطر بكال االحترام واالزدراء.
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ذا، أيضًا. ولكن ليس بعد ه ت"اعتقد لى ايشيزاكي. ابتسم ريون ع

 اآلن."  

"اذن، هل االحداث في الجزيرة والمهرجان الرياضي مرتبطة بطريقة  

 ما؟"  

"أجل، بالضبط. ولكن ال تقلق. لقد بدأت برؤية كيف يتعامل هذا  

نقوم  وف الشخص مع األمور. اسمعوا جميعكم! من اآلن وصاعدًا، س 

ل )أي( كل ما نملك. سوف نضع الفصو بمهاجمة الفصل )دي( ب

سوف أعثر على الشخص الذي  و و)بي( جانبًا في الوقت الحالي. 

 يعمل في ظل الفصل )دي(." قال ريون.  
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لم يعترض أي أحد على خطته. حتى إذا أرادوا هذا، ال يمكنهم فعل  

 .لقد عقدوا بالفعل صفقة مع الشيطان نفسههذا. 

في الفصل )دي(، يوجد هناك شخص قادر سان، هل حقًا -"ريون 

 بجانب هوريكيتا وهيراتا؟" 

"اجل. وشخص ما في الفصل )سي( يمكنه كشف هوية العقل 

 المدبر الحقيقية."  

ذي تحاول قوله، ريون؟" سألت ايبوكي، معاقدًة ذراعيها. كانت  "ما ال

 تقف بقرب النافذة، كانت وضعيتها متحدية.

 االستماع بهدوء؟" سأل ريون. "هيه. ايبوكي، أال يمكنك حتى

"ال أملك هذه الرفاهية. الى جانب هذا، انت فقط تحاول تخويف  

 الفصل بأكمله. لن أكسب شيء من الصمت، أليس كذلك؟" 

لقد "أتعلمين، شخص بدون أي سلطة ال يجب أن يتكلم. باإلضافة، 

 ، أليس كذلك؟ قال ريون.ارتكبت خطأ فادحاً 

 "هذا..." 

كان كبيرًا. لقد طلبت أن تواجه   لمهرجان الرياضيفشل ايبوكي في ا 

 هوريكيتا مباشرًة ولكنها خسرت بفارق بسيط.



 ~101 ~ 
 

"مثلك، اذن؟" قالت ايبوكي، تنظر الى ريون. "أنا أعني، أنك فشلت  

أيضًا في سحق هوريكيتا في المهرجان الرياضي، أو الحصول على 

 نقاط خاصة كما كنت تتوقع. انت مثلي." 

 خطتي مثالية." قال ريون. يني أضحك. كانت"مثلك؟ ال تجعل

وقعت حقًا أن  انت لم تفسر أي شيء. هل ت"اذن، كيف تفسر النتائج؟ 

 تقنعنا أن الفصل )دي( يملك عقل مدبرًا ما؟" قالت ايبوكي.

بعد سماع رد ايبوكي، ارتجف الطالب االخرون خوفًا. يريدون تجنب  

 اثارة غضب ريون.

سوف تصبح   تعتقدين أن الخطة المثاليةمع ذلك، ابتسم ريون. "أال 

 قام شخص ما بتسريب المعلومات؟"  إذاعديمة الفائدة 

 يب المعلومات؟" "تسر

نجاح الفصل )دي( كان بسبب مناورات الشخص الغامض الذي  "

فصلي.   ---حليف في الفصل )سي(  Xيملك (. X)سوف أشير له بـ 

 هناك جاسوس بيننا." قال ريون.

 ًا قلياًل. بدا الجميع مرتبك

 توسعت عيون ايبوكي من الدهشة. "مهاًل، هل أنت جاد؟" سألت.
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سيطرتي عليكم ليست بالقوة الكفاية. هذا  "هذا صحيح. يبدو أن 

 مؤسف للغاية." قال ريون.

ابتسم وكأنه يستمتع باحتمالية التعرض للتجسس. بدأ الجميع في 

 بسرعة. األمر الغرفة يدعوا ان ينتهي

هذه اللحظة." قال ريون. ضرب  ينتهي اآلن في   "هذا الهراء سوف

ل مباشرًة. قمة المنصة، مما أسكت الجميع. "اواًل، سوف أسأ

 الشخص الذي خانني، ارفع يدك."  

بالطبع، لم يرفع أي أحد من الطالب يده. البعض أبعد عينه وزيف  

الجهل، بينما نظر االخرون حولهم لرؤية ما إذا تقدم أحدهم. البعض 

 دًا تمامًا لتجنب جذب االنتباه ألنفسهم.بقي متجم

الصمت   أن  تقدمت اآلن، سوف اسامحك." قال ريون. يبدو إذا"

المستمر يمتعه. "أجل. أعلم أن الجاسوس سيخطط للبقاء صامتًا. ال  

 تتقدم. في الحقيقة، ابق مختبئًا مهما كلف األمر."  

أليس "مهاًل، ماذا؟ لن تقبل بجدية أن الفصل )سي( يحوي خائن، 

 كذلك؟" 

 إذافي طريق مرحي. سوف أدفنك  ي"اخرسي، ايبوكي. ال تقف

فعلت." كان ريون يبتسم، ولكن وجهه كان ملتويًا وهو يحدق في 
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"أنا في الواقع أحاول أال أصبح عنيفًا للغاية. قد تعتقدين   ايبوكي. 

 انني أكذب، ولكنها الحقيقة. كنت أتساهل مع خصومي." 

كان ناقوس موت  صوت الضرب( )بام! ! بامضرب المنصة مرتين. 

 الفصل.

 ة. أنا أعني، اآلن نملك خائنًا بيننا." "ولكن ربما كانت هذه حماق

أرتد الصوت عبر الغرفة. تفاجئ  بام!ضرب ريون المنصة مرة أخرى. 

 الطالب الخاضعون.

"اذن، نحن سوف نلعب لعبة صغيرة. لعبة طفولية سخيفة حيث اننا  

لجاسوس. بالنسبة لمعظم الطالب، ال يوجد هناك  نحاول العثور على ا

أن يستغرق هذا وقتًا طوياًل، فقط ثالثون حاجة للخوف. ال يجب 

 دقيقة." قال ريون.

على الرغم من كلماته، كان من الواضح أن الجميع كان خائفًا. حتى  

 بالقلق. ايبوكي بدأت تشعر  

  "اواًل. أخرجوا هواتفكم، وضعوهم على مقاعدكم. سوف أمر

فهم؟  واتحقق منهم شخصيًا. هل هناك أي حمقى لم يخرجوا هوات 

 يتقدموا على الفور. أحدهم هو الفاعل." قال ريون. يجب أن
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وضع الطالب على الفور هواتفهم على مقاعدهم. ذهب ايشيزاكي 

وجمعهم، بإرفاق تسمية السم المالك لكل هاتف.  يبدو أن 

وكي هاتفها الى التسميات قد تم تجهيزها مسبقًا. سلمت ايب 

 ايشيزاكي، غير راضية.

 الجميع." قال ايشيزاكي. سان، لقد جمعت هواتف -"ريون 

 "عمل جيد. حسنًا، اعتقد أن الوقت حان للتحقيق، أليس كذلك؟" 

 "ما يجب أن نفحص؟ سجالت المكالمات؟" 

هياا، وكأن شخص يحاول إخفاء هويته سيقوم بمكالمة واضحة!  "

لكترونية. ومن ثم الرسائل. تفقدهم جميعًا، تفقد سجالت الرسائل اال

 يطة. ربما استخدم الخائن اسمًا مستعارًا."حتى لو كانت محادثة بس

انتظر لحظة! هناك العديد من الرسائل الخاصة على هاتفي!" - "ا

تفوقت رغباتها على عدم السماح لريون في  الفتيات،   إحدىصرخت  

 ا. رؤية معلوماتها الخاصة على خطورة الشك به

 نيشينو؟" "انت حقًا ال تريدينني قراءة ما يوجد على هاتفك، 

 كن!"  -"بالطبع ال أريد! حتى لو كنت أنت فقط، ريون



 ~105 ~ 
 

"ال تكوني سخيفة، نيشينو. لقد أعطيت هاتفك لريون في السفينة،  

 ؟" ----قال ايشيزاكي. "لماذا أنت أليس كذلك؟ 

نة كان تفقد  "هذا مختلف عن اآلن! كل ما كان عليه فعله في السفي

 الرسالة التي تلقيتها من المدرسة!"  

مع ريون الى مطالبة نيشينو بال مباالة باردة. "أتعلمين ان هذا است

 سيجعلك المشتبه به الرئيسي، نيشينو؟"  

 كن، ولكن هناك أشياء ال يمكنني قبولها!"-سأطيعك، ريون - س"

يبدو  لم تكن نيشينو من النوع الذي يجادل، ولكن في هذه الحالة،

هناك شيء على انها جادة للغاية. لقد أعلنت بشكل واضح أنه 

 هاتفها ال تريد لألشخاص االخرين رؤيته.

 "هل أنت الجاسوسة، نيشينو؟" سأل أودا.

 "ال، أنا لست الجاسوسة!"  

 ن شيئًا مثيرة للشك."يتخبئ أنك"ولكن حقيقة 

 "أريد فقط حماية خصوصيتي!" 

الهواتف.   أحدلمحادثة الحالية. أمسك لم يظهر ريون أي اهتمام في ا

 "هل هذا هاتفك، نيشينو؟" 
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 "هااي!" هلعت نيشينو، معتقدة انه سيبدأ قراءة رسائلها.

 مع ذلك، أعطى هاتف نيشينو الى ايشيزاكي. "أعد لها هاتفها." 

 أال بأس بهذا؟ لم تحقق من االتصاالت."- "أ

 تف." "قلت لك اعد لها الها

 ية الطالب.ف نيشينو. اندهش هي وبقأعاد ايشيزاكي بصمت هات 

"حقًا، هذا ليس أمرًا مفاجئًا. لقد تأكدت من براءتك، لذلك أعدت 

لم يكن هاتف  إذاالهاتف لك. هذا طبيعي فقط، أليس كذلك؟ 

 الخائن، اذن التحقق منه سيكون مضيعة للوقت والجهد." قال ريون.

ول، مثلما قالت تقد ان ما أفعله أمر غير مقبكان أي أحد هنا يع إذا"

. "ولكن، استعدوا لتكونوا موضع  ريون وا يدكم." قالنيشينو، أرفع 

 شك أكثر منها."  

في مواجهة هذه الخيارين، أربعة فتيات وشابان رفعوا أيديهم، على  

 الرغم من خوفهم.

سان. بالتأكيد الجاسوس بينهم، أنا  -"ستة أشخاص في وجه ريون

ر شخص رفع يده. أنت ال سان، كنت أخ- من ذلك! نومورا متأكد

 الى المجموعة إلنقاذ نفسك، أليس كذلك؟" قال ايشيزاكي.  ينتنضم
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 نومورا. تال، ليس كذلك! أنا ال أفعل هذا!" قال -"ل

بينما كانت ايشيزاكي يطلق االتهامات، ابتسم ريون. "اجمع  

 هواتفهم."  

 "أجل، سيدي."  

 .جمع ايشيزاكي ستة هواتف وسلمهم على الفور الى ريون

بخير مع كونك المشتبه بهم الرئيسين طالما انني ال  أنتم"اذن، 

 أتفحص هواتفكم؟" سأل ريون.

 وافق جميع الطالب الستة.

 يدك، نومورا."  يلوقت قبل أن ترفع"لقد استغرقت بعض ا

 " ---- "هاه؟ ال، أنا لم 

 ، هممم؟" ين. انت تتعرقبعيون مخادعة حولك   ين"كنت تنظر

 "هاه؟!"

غماء. على وشك اإل اللغاية، ويبدو انه شخصية خاضعةلدى نومورا 

ريون ضحكة قبل أن يلتفت الى ايشيزاكي مرة أخرى.  طلقأ

"ايشيزاكي. هؤالء الستة جميعهم أبرياء. أعد لهم هواتفهم." أمر  

 ريون.
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 تفكيره.صدمة ثانية. ال أحد ما عدا ريون نفسه يفهم 

 "هل ستشرح ماذا يحدث هنا؟" سألت ايبوكي.

"حسنًا  ." مرر ريون يده من خالل شعره وأمسك هاتف ايبوكي. حقاً "ال

 اذن، دعونا نتحقق من بقية الهواتف. سوف أبدأ بخاصتك ايبوكي."  

 ." تشاء"أفعل ما 
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4.1 

تحقق ريون من هواتف الجميع بنفسه. استغرقت العملية بأكملها  

يمكن أن  حوالي عشرون دقيقة، ال أكثر من دقيقة لكل هاتف. ال 

لديها شكوك، لم يقل . على الرغم من الطالب يتحقق منهم جميعاً 

 أي أحد أي شيء.

 مرهقة بشكل مؤلم.بالنسبة للجاسوس، يجب أن تكون كل ثانية 

 "أنا أرى. ال يبدوا انو يوجد معلومات مسجلة على هذه الهواتف."  

  ----مثل نيشينو ----أبرياءانهم    ت"اذن، أحد األشخاص الذين اعتقد

 " قالت ايبوكي.خائن بالنهاية. 

 ريون."ال." قال 

 "ماذا تفعل هنا؟ هل يوجد خائن حقًا؟" سألت ايبوكي.

ايبوكي ان كان ريون قد اختلق القصة   تساءلتفي صميم قلبها، 

حول الخائن ليخفي فشله. كان ريون يصدق أنه كان هناك شخص 

ع ذلك، لم يكن غامض يتالعب بهوريكيتا منذ اختبار الجزيرة. لآلن، م 

الشخص موجود حتى. في الحقيقة، كان هناك دليل واحد أن هذا  

 الجميع مركزًا على هوريكيتا سوزوني.
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"الدليل يهزم النظرية." قال ريون. "اسمعوا. افترض أن هذا شيء 

 جميعكم تعرفونه جيدًا، همم؟"  

. كان الصوت في التسجيل صوت  Xقام بتشغيل التسجيل الذي أرسله 

 يشرح خطته للفصل )سي(.ريون، 

التسجيل عندما كنت على وشك اجبار سوزوني على   "لقد تلقيت هذا

بسبب هذا، لم أتمكن من  —الركوع." استمر ريون. "ال تهتموا بالنقاط

 الفهم اآلن؟"  مرؤية سوزوني تتوسل. هل يمكنك 

لم تسجيل هذا الملف بنفسك، ال   أنك"انتظر لحظة. حتى إذا افترضنا 

صيل جعل هوريكيتا  أسئلة عليك اجابتها. نحن لم نناقش تفايزال هناك 

تركع أمامك. استطاع هذا الشخص توقع كل شيء، من ضمنهم  

 الوقت الذي ستقابلها به؟ هذا مستحيل." قالت ايبوكي.

"كانت مصادفة. أفضل وقت للشخص االخر أن ينفذ ضربته كان بعد 

كان   ال اعتقد انه. باإلضافة، انتهاء المهرجان الرياضي على الفور

، للفصل )دي( عقل المدبرال، X." قال ريون. " سوزونيمهتم في انقاذ 

يفهم تفاصيل الخطة   Xيملك هذا الملف الصوتي. من الواضح أن 

كان يعلم جميع خططي، من ضمنهم تسريب    إذاالتي فكرت بها.  

جدول المشاركة، كان بإمكانه احباط هجومي على سوزوني في 



 ~111 ~ 
 

من التعرض منع سوزوني ي أن كان بإمكانهضي.  المهرجان الريا

كان  X أن   للهزيمة والتوسل للرحمة. ولكن لم يفعل. على الرغم من

سمح لي بالتقدم بخطتي وترك سوزوني  ولكنه  يعلم بشأن خطتي،

تعاني. كانت مصابة، غير قادرة على االستمرار في المنافسة، وكان 

 ص أخر أيضًا." ء شخإيذامن عليها أن تعاني من الشعور بالذنب 

"اذن، بتركك تصل الى هذه الدرجة، جعل هذا الشخص الملف 

طبية  كان فتى يرتدي نظارة  دا. انيالصوتي مادة تجريم؟" سأل ك

 .بقصة شعر تشبه الفطر*

 [*mushroom cut —].ابحث في غوغل 

 دا." قال ريون.اني"كم هذا ذكي منك، ك

ا أعني، فقد ترك قاسية للغاية. أن X"طريقة تفكير هذا الشخص 

 ديقه يتعرض لألذى."  ص

لم يكن منزعجًا بتركي أجعل سوزوني تركع/تنحني. لهذا   X"اجل. 

السبب لم يكن هناك أي نص في رسالته. اعتقد انه ال يهتم كثيرًا  

 سواء كان كبرياء سوزوني قد تضرر أم ال." قال ريون.

فصل، أال  كان من نفس ال  إذا"ال يمكنني فهم هذا." قالت ايبوكي. " 

 "  ليه حماية هوريكيتا من البداية؟يجب ع
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عدة   Xكان لدى على األرجح يشارك الطالب االخرون شعور ايبوكي. 

خيارات متاحة، من ضمنهم تغيير جدول مشاركة الفصل )دي( 

استعدادًا لخطة الفصل )ٍسي(، أو ارسال الملف الصوتي الى ريون  

 مسبقًا.

 تي الى المدرسة؟"  في ارسال الملف الصو  X"ألم يفكر 

أن نفذ الفصل )سي( بعد الملف الصوتي الى المدرسة   Xأعطى  إذا

اكتشفت  إذا بالغًا للفصل )سي(. خطتهم، فهذا سوف يسبب ضرراً 

المدرسة ان الفصل )سي( قد استهدف هوريكيتا عن عمد وحاولوا  

 من المحتمل أن يتم طرد ريون.استخراج النقاط منها، 

تالشى هذا االحتمال  أكتوبر،ف األول من شهر لكن مع انتهاء النص 

 كل هذا؟   X. لماذا فعل اً عملي

أو ربما ال يستفيد استفادة كاملة من  قد انقذتنا صدفة.  X"سذاجة  

شي، - شي تحويل النقاط الى ريون- أكلمت هوريكيتا إذا  . مساعده

 دا.اني." قال كXعندها سيتم هزيمة  

 *]كيندا يضيف شي الى األسماء.[
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تخلت سوزوني عن نقاطها  إذاصحيحًا." قال ريون. "حتى  ذا ليس"ال، ه

ادر على استعادتهم من خالل الملف. كان ق Xالشخصية، اعتقد أن  

 يمكنه أن يهدد بكشفنا، وكان من الممكن أن يكون االمر كذلك." 

 "اذن، فقد اختار عدم تهديدنا عن عمد؟" 

ف عن الفوز أو  لي أن أجعل سوزوني تركع. هذا مختل X"أجل. سمح 

يس شيئًا يمكن لشخص أن يتراجع عنه، صحيح؟ أنا خسارة النقاط. هذا ل

 تركني أعذب سوزوني."   X إنأقول 

 كان يساعد الفصل )ٍسي(؟" قالت ايبوكي. X"ال أفهم هذا. اذن  

 .Xعلى عكس ايبوكي، كان ريون يفهم ماذا فعل 

ة المرة، ، حتى النهايأحقًا ال تنوي أن تكشف نفسك"هيه. اذن، 

 ؟" قال للفصل )سي(.هاه

  X يجبر فسوفاستمر ريون في البحث عن مصدر الملف الصوتي،  إذا

كشف نفسه. يمكنه حتى االتصال بالمدرسة   في النهاية على

منهم تزويده بالبريد االلكتروني وسجالت المكالمات. بعد طلب  يو

 . Xهوية اجراء تحقيق شامل، يمكنه على األرجح التوصل الى  
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كان مركزًا على الصعود الى    Xإلضافة الى ذلك، لم يشعر ريون أن اب

 .Xالفصل )أي( على االطالق. لم يكن اكتساب النقاط مهمًا لـ 

، ولكنني متأكد من انه  X"لست متأكدًا من الوسيلة التي استخدمها 

كان  إذايفكر مثلي، ويوجد شخص ما هنا يتجسس من أجله.  

عندما   Xللعبة بالنسبة لـ تنتهي ا، فسوف Xالجاسوس يعلم هوية 

استخدم البريد االلكتروني  Xأعثر عليه. لهذا السبب، أنا متأكد من أن  

 ء مجهواًل." قال ريون.أو وسائل مشابه للبقا

." قالت  شخصهاتف أي   على"ولكن لم يكن هناك أي دليل 

 لم تتفحصهم بشكل جيد."   أنكحتى  ايبوكي. "

 عرض."   ردمج "بالطبع لم أفعل. كان هذا  

تحققت من  إذاستعلم هوية الجاسوس  إنك"هاه؟ ولكنك قلت 

 هواتفنا." 

كنت الجاسوس، هل  إذا "استخدمي بعض الحس السليم هنا. 

 ستقومين بترك أي رسالة مريبة على هاتفك؟"

ستكون نتيجة تفحص الهواتف. اعتقد "صحيح. كان من الواضح كيف 

ي هاتفه. لهذا السبب،  ئعطاا دبمجر الجاسوس انه يمكنه أن يبدو بريئًا 
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حين أن الجاسوس  في الذين لم يظهروا لي هواتفهم أبرياء،  اولئك

 ." قال ريون.لم ينتهز هذه الفرصة

اذن، كل هذا كان حيلة. في الواقع لم يكن ريون يبحث عن رسائل 

مريبة في هواتف الفصل )سي(. بداًل من ذلك، كان يقيس ألي مدى  

على الجاسوس.   Xفوذ الذي يملكه يخشاه الفصل، ومدى الن

 واستنتاجه كان.....

 "سأقوم بسؤاله أن يظهر نفسه مرة أخرى."  

 درس لغة أجسادهم.نظر ريون الى كل فرد في الفصل، ي

الغامض؟ أو هل أنتم خائفين مني؟ أي   X"هل أنتم خائفين من 

يجب عليكم الخوف منه حقًا؟ هل أنتم متأكدين انكم ال  شخص

حدث بعد مراسم االفتتاح؟ لقد  ذا؟ تذكروا مافادحاً  ترتكبون خطأً 

رأيتم المصير البائس الذي يصيب هؤالء من يعارضونني. أليس كذلك، 

 ايشيزاكي؟" 

 أجل...." - "أ

بدأ ايشيزاكي في االرتجاف. ألبرت، الذي كان يقف بصمت بجانب 

ايشيزاكي وألبرت ريون في  قاوم كال منريون، تفاعل قلياًل أيضًا. 
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دفعهم في النهاية الى ي استخدمه  بداية، ولكن العنف الذال

 الركوع.

  إذا"العنف هو أقوى سالح في العالم. لن أخضع للسلطة. حتى 

حاولت المدرسة فصلي، سأقوم بقتل الخائن قبل أن يطردونني. هل  

سوف أقوم بإخراج  انتهى بي االمر أطرد بسبب هذا،   إذاتفهم؟ 

 ." حشرةمثل سحق  الجاسوس،الحياة من 

مثل أسلوب السلطة التي لدى الرئيس السابق هوريكيتا  لم يكن هذا 

أو الرئيس الحالي ناغومو. كان ريون يستخدم عنفه المجنون مثل  

 السيف.

"سأرحب باعتراف الخائن حتى اآلن. ولكن، هذه هي فرصتك األخيرة.  

تقدمت واعترفت بصدق بما فعلته، أعدك انني سوف أسامحك   إذا

أسمح لزمالئك بمضايقتك. كما قلت  أيضًا أقسم انني لن وأنسى. و

آمنتم بي، فسوف أصعد بنا جميعنا الى الفصل )أي(.   إذامن البداية، 

 طالما انكم تتبعونني، سوف أحميكم." 

 تقدم ريون الى االمام من المنصة، ينظر الى الجميع.

 "هل تفهم ماذا يعني جعلي أغضب؟"  
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ر طالبة، وقف خر. توقف ريون بجوانظر إلى أعينهم، واحد تلو اال

بالضبط. بالطبع، لم يكن هذا عشوائيًا. كان يستهدفها من  هاأمام 

 البداية.

 "ما األمر؟ أال يمكنك النظر الى عيني؟" 

كان نفسها يشتد. كان تبدو خائفة لدرجة انها على  "اه..... اه...أنا......" 

 وشك البكاء.

 ؟ انت الخائن."  "هيه. انها انت، أليس كذلك، مانابي

 كان معظم الطالب مصدومين.

لم تتقدمي وتخبرينني، أنا  أنك"ال تخافي، مانابي. على الرغم من 

و كان لكنت الجاسوس من البداية. لقد بدوت مريضة، كما  أنكأعلم 

 مكتوبًا على وجهك. لم تكن هناك طريقة لالختباء."  

 .مانابي ترتجفمانابي جانبًا وداعب وجهها. بدأت   أبعد ريون شعر

"ال تقلقي. أنا أسامحك. سوف أتعامل مع هذا بالتسامح والشهامة.  

 " حقًا.  Xأخبرني بشأن هذا، هممم؟ أخبرني من هو هذا  

ألتفت ريون عن مانابي شيهو، وركز نظره على أصدقائها، يابو نانامي 

 وياماشيتا ساكي. 
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4.1 

)سي( ريون من استجواب الجميع، حرر الفصل بعد أن انتهى من 

ايشيزاكي، كانيدا، ايبوكي، وأفرغ الغرفة. فقط ريون نفسه، 

 الثالثة في الغرفة.  سوالجواسي

 "هل تعلمون من أعطاكم التعليمات؟" 

 أنكرت مانابي وأصدقائها معرفتهم.

 "السؤال التالي. لماذا قمت بخيانة الفصل )سي(؟ أخبروني." 

 " ----"هذا 

اء صامتين اآلن، اذن غدًا لن م البقاخترت إذاال فائدة من إخفاء االمر. "

 أعاملكم كزمالء بعد اآلن. ستعاملون كديدان، لألبد." 

ال تملك مانابي وأصدقائها أي خيار عدا قول الحقيقة. "هل... هل  

 تعلم فتاة تدعى كارويزاوا كاي، من الفصل )دي(؟" 

 "فقط اسمها ووجهها. انها فتاة هيراتا، أليس كذلك؟" 

ولكنها.... يبدو انها كانت تتعرض   هي تتصرف بقوة، "هي، ام، حسنًا،

 للتنمر قبل وقت طويل." 
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 "اوه؟"  

نرد لها  "حسنًا، عاملت كارويزاوا ريكا بفظاعة، لذلك فكرنا أن 

 ...." الجميل 

السفينة السياحية. لقد أخبرته  شرحت مانابي لريون ما حدث على  

الحقيقة حول كل شيء، من ضمنهم كيف كانت في نفس 

جموعة مع كارويزاوا، وحول ماضي كارويزاوا. حتى أن  الم

 لكارويزاوا.  الجواسيس أخبرن ريون عما فعلوه

أن  تهديدات تعدقالت مانابي أنها بدأت التجسس ألنها تلقت 

كشفت الحقيقة، فعندها  ما فعلوه. إذاعتكشفها هي وأصدقائها 

 مانابي وأصدقائها سيطردون، أو أسوأ.

  ممتعًا." و أنك كنت تقضين وقتاً "أنا أرى. حسنًا، يبد

لتهديد من قبل شخص ال ل ونتعرض ي واكان إذا"ماذا؟" قالت ايبوكي. "

 يعرفونه، فمن الصعب وصف هذا بالممتع."  

مخلوقات ضعيفة." لم  "هياا، ايبوكي. عندما يحاصر الناس، يصبحون  

يعاقب ريون الجواسيس أكثر. "هنا السؤال األكبر. هل كان هناك أي  

 أخر بينما كنتم تتنمرون على كارويزاوا؟"شخص 
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كن - مانابي وأصدقائها. "في ذلك الوقت، رآنا يوكيميرا تأومئ 

 كن من الفصل )دي(."  -وايانوكوجي

ما. اذن، شخص "أنا أرى." قال ريون. "توقعت انه كان هناك دليل 

 التقط صورة لكم، هاه؟ أين هي؟" 

 ن....." رآها شخص ما، عندها نح إذاأنا حذفتها.  - "أ

 "أفهم تمامًا." 

شي، صحيح؟"  - شي أو أيانوكوجي-أما يوكيميرا   ه"اذن، هذا يعني أن

 قال كانيدا، الذي كان يستمع بصمت.

ال أعلم الكثير حول هذا يوكيميرا، ولكن ال يمكنني "مهاًل لحظة. 

التخيل حقًا أن أيانوكوجي الشخص الذي يسحب الخيوط. أليس 

 راه كهذا النوع."  كذلك؟ لقد التقيت به، وال أ

"حسنًا، اعتقد أن هذا يوكيميرا يبدو مثيرًا للشك قلياًل. يبدو أنه ذكي 

 للغاية." أضاف ايشيزاكي. 

شي دائمًا مع  -بكل تأكيد؟ إن أيانوكوجي  "هل يمكننا قول هذا

- شي، أليس كذلك؟ واألكثر من هذا، أخفى أيانوكوجي- هوريكيتا
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رياضي. أعتقد انه مثير  للشك شي مهاراته الرياضية حتى المهرجان ال

 أكثر." قال كانيدا.

ع. إن أيانوكوجي سريع  و اعتقد أن كالهما ال عالقة بهم بالموض "

لدراسة فقط، أليس كذلك؟ سيحتاج العقل فقط، ويوكيميرا جيد في ا

 المدبر أكثر من هذا." 

 "من يمكن أن يكون أيضًا؟"  

ص مثل  "هناك أشخاص مؤهلون أخرون في الفصل )دي(. أشخا

 هيراتا."  

 هذا النوع من األشخاص."  من   "هو؟ ال يمكنني تصور انه

ابتسم ريون بينما كان زمالئه يتحدثون فيما بينهم. عندها.  

 ضرب بقبضته المنصة.رب(! سالم)ض 

 "اخرسوا."  

 صمت مخيف عم ارجاء الغرفة.

  م"هل طلبت آرائكم؟ سوف أعثر على العقل المدبر للفصل )دي(. انت

، تشير الحقائق أن فقط يوكيميرا أو بيادق لي. اآلنأكثر من ال شيء 

أيانوكوجي قد التقطوا تلك الصورة. مع ذلك، استنتاج أن واحد منهم  
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هو العقل المدبر فقط بسبب هذا؟ ال. هم أيضًا، قد يكونون مجرد  

 بيادق تتصرف تحت أمرة شخص أخر." قال ريون.

 كانت األمور تصبح معقدة. 

- بشكل خاص في أيانوكوجيشك ، أال يجب أن نشي-"ولكن، ريون 

 شي؟" تجرأ وتحدث كانيدا.

 "أنا موافق." قال ريون.

فيما يتعلق بأيانوكوجي، شعر أن هناك شيء مريب من البداية،  

ويرجع ذلك أساسًا الى عالقة أيانوكوجي بهوريكيتا سوزوني. مع 

يكيتا  ذلك، اذا كان ايانوكوجي العقل المدبر، وكان مقربًا الى هور

 لبداية، فلن يسمح لها أبدًا بالتعرض لألذى. سوزوني من ا

العقل المدبر الحقيقي يختبئ تماما أسفل أنوفنا؟ أجد   إن"اذن، تقول 

 صعوبة في تصديق هذا."  

 .كان الوضع ميؤوًسا منه 

 "ماذا لو نحاول استخدامه؟" قال ريون.

  ريونقام .  لقد وصلوا إلى هذا الحد. كان من المنطقي المضي قدماً 

 .بخطوته التالية وأرسل رسالة نصية 
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سينسي -شاباشيرا تمساءًا، غادر 6بعد بداية الحصة الفصلية في  

نظر جانبًا على الطالب القلقين. وقف وذهب نحو  الفصل. هيراتا، 

المنصة. لم يعد هناك وقت للعب. نحن على وشك أجراء مناقشة 

 جادة.

الحصة الفصلية اليوم، ارغب في مناقشة خطتنا لالختبار القصير  "خالل 

سان، هل  -سينسي. أواًل، هوريكيتا -غدًا. لقد حصلت على اذن شاباشيرا

 القدوم الى هنا؟"   كيمكن

وقفت هوريكيتا وذهبت الى هيراتا. ربما شعر بعض الطالب انه كان 

يرحب بالعمل مع   من الغريب رؤية هذان االثنان يتعاونان. هيراتا دائماً 

هوريكيتا ترفض العرض. كانت  تهوريكيتا، ولكن حتى اآلن، كان

 هوريكيتا دائمًا تقاتل وحدها.

البشر يولدون   إنقال عالم األحياء السويسري أدولف بورتمان قالها. 

يولد البشر    الحيوان،من وجهة نظر علم  بأنه،. وجادل ًا مبكراً فسيولوجي

بالحاالت التنموية للثدييات األخرى. عندما  مبكرًا بحوالي عام مقارنة 

لكن مهاراته الحركية ليست   الحسية، تتطور أعضائه   بشري،يولد طفل 
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مثل  الكبيرة،فإن العديد من الحيوانات  أخرى،كذلك. من ناحية  

 قادرة على التحرك بمفردها بعد الوالدة مباشرة. الغزالن،

متخلفة. مع ذلك، هي  ربما ولدت هوريكيتا من جديد، ولكنها ال تزال

تحوي احتماالت ال متناهية. ربما ال تزال تشعر باالضطراب، في 

داخلها. ربما كانت تكافح. أفضل شيء لعمله سيكون لها هو التغير  

 وقبول ذلك. 

اعتقدت أن هوريكيتا ستبدأ على الفور مناقشة االختبار النهائي، 

. من له قو ولكنها لم تفعل ذلك. "أواًل، هناك شيء أرغب في 

 وا لي أن اعتذر." فضلكم اسمح 

يبدوا أن شيئًا ما قد تفاقم داخل قلبها لعدة أسابيع اآلن. "كان أدائي  

خالل المهرجان الرياضي مخيبًا لآلمال. على الرغم من انني اتصرف  

بقوة امامكم، في النهاية، لم أفعل أي شيء للفصل )دي(. من أجل  

 هذا، انا اعتذر." 

ا بعمق. بطبيعة الحال، صدم هذا العرض سهأٍ اخفضت هوريكيتا ر

العديد من الطالب. أونوديرا، التي أصبحت بعيدة قلياًل عن هوريكيتا 

 بعد سباق الثالث أرجل، تحدثت مجيبة.
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سان. من -"ولكن ليس وكأن الخطأ خطأك اننا خسرنا، هوريكيتا

 فضلك، ال تنحني لنا. ليس عليك فعل هذا." قالت.

، هاروكي والبروفيسور لم يكونا أنا أعنيسوزوني. "هذا صحيح، 

مفيدين للغاية، أيضًا." كانت كلمات سادو محزنة ولكن حقيقة.  

 أطلقت ياموتشي وسوتومورا نظرات غاضبة باتجاهه.

المتواضع يجعل من    "بغض النظر سواء إن فزنا أم خسرنا، السلوك

  لم أساهم. ولكن هذا ليس ما أتكلم عنه هنا. السهل المضي قدماً 

." قالت  تقريًبا في أي مجال من مجاالت المهرجان بأي شيء

 هوريكيتا.

لقد ألمحت إلى أن  نظرت الى سادو للحظة. بإعطائه هذه النظرة، 

ها أصبحت حليفة سادو. لم يفوت الشيء الوحيد الذي اكتسبته هو أن

 سادو هذه الرسالة. بينما كان يحك خده محرجًا، ابتسم بهدوء.

تاليًا، أرغب في استخدام طاقتي االعتذار.   نتهيت منن، أنا ا"ولكن اآل

في مواجهة االختبار القصير القادم. ما لم نتحد معًا كفصل، لن 

 نتمكن من تجاوز هذا التحدث."  

"يمكنني فهم هذا، ولكن هل تملكين خطة؟ مثل، نحن حتى ال 

 نعرف كيف يتم اختيار الشركاء بعد." 
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ة اختيار الشركاء. إذا  ديد طريقعل من تح"في الواقع، تمكننا بالف

تعاملنا مع األمور بشكل صحيح، فمن الممكن عمليًا أن ينتهي كل 

 كن، إذا سمحت." -طالب مع شريكه المثالي. هيراتا 

 هيراتا، اآلن يلعب دور مساعد هوريكيتا، كتب القوانين على السبورة.

 تحديد كيفية تشكيل الشركاء:  

الطالب ذوي ككل، ستقوم بربط  المدرسة الى الفصلبعد أن تنظر -

 النتائج العالية مع الطالب ذوي النتائج المنخفضة.

هذه الطريقة ستبدأ بربط طالب بثاني أعلى نتيجة مع طالب بثاني  

اخفض نتيجة معًا، ومن ثم ثالث أعلى نتيجة مع ثالث أخفض نتيجة،  

 وهكذا....

الب  على مئة نقطة مع طسيرتبط طالب يحصل على سبيل المثال، 

نقطة مع   99ة صفر. والطالب الذي حصل على يحصل على عالم

 .  1الطالب الذي حصل على 

 "بسيط، أليس كذلك؟" قالت هوريكيتا.

 واااه! لقد حللت اللغز، هوريكيتا! هذا مذهل!" —"وا
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تذكروا هذا: على الرغم من أن الطالب "هذا واضح للغاية. مع ذلك، 

وي ائيًا مع الطالب ذخفضة سيرتبطون تلقذوي الدرجات المن

العالمات العالية، إال أن هناك استثناءات. سوف أقوم بشرح خطة  

الحصول على شركاء مناسبين يعتمد يمكننا استخدامها من أجل  

 عليهم." قالت هوريكيتا.

سارت الى هيراتا وواجهت الفصل. كانت هوريكيتا خجولة من  

 سعها.انها تبذل ما في والبد من التحدث أمام الجمهور، 

"أرغب في أن أجعل الطالب القلقين بشأن درجاتهم أن يشاركوا مع  

الطالب المتفوقين. مع ذلك، بالنظر الى درجاتنا لآلن، الحقيقة هي  

 اننا ال نستطيع تغطية الجميع." قالت هوريكيتا.

نقطة أو أعلى، فقط ستة   80عشر طالب يملك متوسط درجات بـ  أحد

في هذه االثناء، عدد طة أو أكثر. نق 90طالب يملك متوسطًا بـ 

نقطة أو أقل يشكلون أكثر من نصف الفصل.   60الطالب بمتوسط 

بمعنى أخر، سيكون من المستحيل ربط كل طالب ذو درجات 

 منخفضة مع طالب متفوق.  
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خلق استقرار من خالل هذا، تهدف هوريكيتا الى  ولذلك، عوضًا عن

األدنى على الدخول في  اجبار الطالب العشرة األوائل مع العشرة

 شراكة.  

كتب هيراتا قائمة بالطالب ذوي الدرجات الضعيفة على السبورة،  

 واحدًا تلو اآلخر.  

 "ام، أنا ال أفهم هذا حقًا؟ ماذا يفترض بنا أن نفعل؟" سأل ياموتشي.

بأس  هنا، اللنسبة للطالب العشر األدنى التي أسمائهم مكتوبة  "با

بما عالمة االختبار لن ر في هذا االختبار. بأن يحصلوا على عالمة صف 

أي ضرر. بالمقابل، يجب على   ذلك تؤثر على درجاتكم، لذلك لن يحدث

نقطة   85الطالب العشر األوائل بالتأكيد محاولة الحصول على نتيجة 

ي بالمثل، سنقسم الطالب العشرين الباقون في الفصل  أو أعلى. وف

الب المتفوقين في هاتان  الى مجموعتين من عشرة. يجب على الط

نقطة أقصى حد، بينما على الطالب  80المجموعتان الحصول على 

ضعيفون هم فقط بحاجة الى الحصول على نقطة واحدة. من  ال

ئيًا توازن جيد في  خالل فعل ذلك بهذه الطريقة، يمكننا تحقيق تلقا

 قالت هوريكيتا.أزواجنا." 
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الذين يحصلون على   الشيء المهم كان هو التأكد من أن الطالب

ذين يحصلون على نتيجة واحد أال يرتبطوا مع نتيجة صفر والطالب ال

بعضهم البعض. علينا التأكد أن المدرسة تربط الطالب مع االختالفات 

 األكبر في المهارة األكاديمية. 

تقد أن هذه خطة جيدة." لم يعارض هيراتا. يريد أن ينشئ جو  "اع

 متناغمًا.  

ي شيء، ولكنه ال يبدو انه  ي المشاركة في أ عادة يرفض كوينج

.  بالوضعيبدو أكثر انه غير مهتم يدعم أو يرفض الخطة. في الواقع، 

كانت قدراته االجتماعية أسوأ من هوريكيتا حتى، ولكن لمرة، لم  

كان على حيله المعتادة. كان كوينجي يتجنب   إذايكن من المهم ما 

ى طرده من المدرسة لآلن.  جميع أنواع النتائج التي سوف تؤدي ال

بار مع ذلك، في هذه المرة، كان من الممكن أن تسقط في االخت

كيفية أداء  على درجة مثالية، اعتمادًا على  حصلت إذاالنهائي حتى 

 شريكك.

هذا يقال، ولكن اذا أضفنا كوينجي الى الشركاء مسبقين االختيار، 

، بينما يكون غير  فعلى ما اعتقد انه سيكون على ما يرام. بمعنى آخر
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مهتمًا، ولكنه يبدو انه ينوي التعاون. في الواقع، ال نعلم كيف 

 غير متوقع. د يكونستكون ردة فعل كوينجي. ق 

 كن؟"-"هل لديك أي اعتراضات، كوينجي

غير معقول. بطبيعة الحال، أنا أفهم الوضع تمامًا."  "ال. ياله من سؤال 

 كالمعتاد. في تمشيط شعره،  على مكتبه وبدأ  أراح بقدميه الطويلتين 

نقطة أو   80ستحقق  أنك"اذن هل سيكون من المناسب لي توقع 

 أكثر؟"  

"حسنًا، لست متأكدًا حول ذلك أليس هذا يعتمد على محتوى  

 االختبار؟"  

قمت بتحصيل عالمة صفر عن عمد، سيتم ربطك مع أحد طالب  إذا"

 . هل تفهم هذا؟"  الدرجات العالية، ستدمر التوازن الذي نحاول تحقيقه

حصول شخص ما الشيء الوحيد الذي نخافه من هذا االختبار كان 

كبح طالب موهوب أكاديميًا نفسه عن  إذاعالمة غير نظامية. على 

هذا توازن الفصل. نحن بحاجة الى تجنب ربط   ععمد، يمكن أن يزعز 

 الطالب الموهوبون مثل هوريكيتا وكوينجي معًا.

 ة." االعتبار بحذر، يا فتا"سوف أبقي هذا في عين 



 ~132 ~ 
 

ريبة، لم تضغط هوريكيتا  إجابة كوينجي كانت م  أن على الرغم من

 على المسألة أكثر.
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5.1 

حان يوم االختبار القصير، وعلى الرغم من انه توقعت أن نبدأ على  

 .قوله سينسي شيء لت-الفور، ولكن كان لدى شاباشيرا

فصل  في قول شيء ما. لقد اخترتم ال"سوف نبدأ قريبًا، ولكن أرغب 

)سي( كالفصل الذي تريدون مهاجمة في هذا االختبار. بما انه لم  

مع أي فصل اخر، تمت الموافقة على  تضاربيكن هناك أي 

 سينسي.-اختياركم." قالت شاباشيرا

نا "هل اختارت الفصول )أي( و)بي( الفصل )دي(، اذن؟" يبدو ان"

 ولى، وكانت هوريكيتا مرتاحة.تمكنا من تجاوز عقبتنا األ

"الفصل )سي( سوف يهاجم الفصل )دي(. لم يكن هناك أي منافس  

 يضارب مع اختيارهم."

اذن، المعركة ستكون الفصل )دي( ضد الفصل )سي(، والفصل )بي(  

 ضد الفصل )أي(.

 "هذا مباراة مثالية." قالت هوريكيتا.

 "  "يبدو االمر كذلك. 
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أن   تتقدرجح اختيار الفصل )أي(. اع اختارت ساكاياناجي على األ

كاتسراغي سيختار الفصل )دي(، ألن هذا سوف يعطي الفصل )أي(  

 أن نفوذ كاتسراغي كان ينخفض.بفرصة أكبر للفوز. يمكنك الشعور 

 ي( خصمنا، فقط كما كانت تأمل هوريكيتا.سكان الفصل )

ون  أنك تبلي حسنًا، أكي. ياموتشي، عادة ما يك"على أي حال، يبدو  

االختبار. هل توصلت الى   بداية لديك دوائر سوداء تحت عينك قبل 

 بعض الخطط السرية؟" 

"هيه هيه هيه )يضحك(. شاهدي وتعلمي، سينسي." أكي كان واثقًا 

ى  اذ لم يكن بحاجة الى الدراسة علبنفسه تمامًا، كما هو متوقع. 

اول االطالق. يمكنه فقط كتابة اسمه وتسليم الورقة فارغة. اذا ح

ف أخذ هذا االختبار بجدية، هذا فقط سيزيد من الخطر الذي سو

 نواجهه.  

"ال تفعل شيئًا  رى ما كان يحدث. تكان على شاباشيرا سنسي أن 

سوف تندم عليه الحقًا. سيكون من األفضل لو أخذت هذا االختبار 

 بجدية."  

 ماذا تعني؟ هذا لن يؤثر على درجاتي، أليس كذلك؟" -"ما

 النهاية بنتيجتك في هذا االختبار على االطالق."   تأثر درجتك"أجل. لن ت
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 "في هذه الحالة، ال أحتاج الى الحصول على عالمة جيدة." قال أكي. 

 سارت األمور كما كنت تتوقع. هذا هو."   إذا"بالتأكيد. 

سينسي سبب اثار قلق الفصل. "هل يجب علينا -ما قالته شاباشيرا

 لنهاية؟" تمتم سادو.الحصول على نتيجة جيدة في ا

 "ال ترتبكوا. ال يوجد أي مشكلة في خطتنا." قالت هوريكيتا.

تمكن جوابها الهادئ من تهدئة الطالب. استرجع سادو هدوئه على  

 هوريكيتا."  ب االيمانالفور. "أجل، كل ما علي فعله هو  

سينسي أوراق االختبار. "حسنًا اذن، دعونا نبدأ. ال  - جهزت شاباشيرا

لى تذكيركم أن الغش ممنوع. إذا تم اإلمساك بشخص يغش، أحتاج ا

 " فلن يكون هناك رحمة. 

 ونمرريطالب الصف االمامي وجعلتهم الى المعلمة األوراق  سلمت

األوراق للخلف. ألنه علينا جعل إبقاء الورقة مقلوبة حتى بداية 

 االختبار، قمت على الفور بقلب ورقتي للخلف عندما استلمتها. 

-مخطئين بكيفية اختيار األزواج؟" سألت شاباشيرا قين بأنكم "ألستم قل

 سينسي.

 واثقة من انني محقة." قالت هوريكيتا. "ال أبدًا. أنا
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سينسي. يمكن ألكي واألخرون -كانت غير متأثرة بما قالته شاباشيرا

 الوقوف شامخين بسبب ثقة قائدهم.

 كان الفصل )دي( يتغير.

 نسي اإلشارة، وبدأ االختبار.سي-"أبدأوا."  أعطتنا شاباشيرا

 قلبت الورقة ببطء. "اوه..." 

المساعدة وإال اصدار صوت. على االغلب لست الشخص ال يمكنني 

الوحيد الذي كان متفاجئًا. على الرغم من اننا توقعنا أن صعوبة  

االمتحان ستكون منخفضة، إال انه كان سهاًل للغاية. حتى األطفال 

الختبار. بالطبع، كان هناك بعض األسئلة  الصغار يمكنه اكمال هذا ا

ل أكي يمكنه الحصول بسهولة  الصعبة هنا، ولكن حتى شخص مث 

 إذا لم يهلع. أو أعلى  60على 

لقد كان فخًا مغري للغاية. إذا بدأنا االختبار بدون تفكير، يمكن أن  

تكون كارثة. مع ذلك، لهذا السبب بالضبط سبب توصل هوريكيتا الى  

 خطتها.
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5.2 

النتائج سوف تعلن  تكانوانتهى االختبار القصير بدون أي مشاكل.  

ليوم التالي.  سابقًا خضع الفصل )دي( لجميع االختبارات بينما في ا

كان يفتقر الى نوع من التضامن، ولكننا كنا متحدين للغاية هذه  

 المرة لدرجة اننا شعرنا باالرتياح يصعب تصديقها.

. أنا حقًا ت بحاجة الى التدخل." تمتمت"أفضل جزء انه يبدو انني لس

 كنت ممتنًا لذلك. 

أعلن اآلن األزواج/شركاء لالختبار النهائي." قالت   "حسنًا، سوف

 سينسي.-شاباشيرا

كانت نتائج االختبار القصير كاآلتي: هوريكيتا سوزوني + سادو كين، 

هيراتا يوسكي + ياموتشي هاروكي، كوشيدا كيكو + أكي 

 ا تيروهيكو + اينوغاشيرا كوكورو.  كانجي، يوكيمير

 توقعنا. شريكي كان..... ساتو مايا.كانت األزواج مثالية كما 

 ملك حسًا سيء في الدعابة."  ت ةاآلله"
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كيف انتهى االمر هكذا؟ الحظت ساتو انها أصبحت شريكتي، 

أنني   جعلها تعلمونظرت باتجاهي مع ابتسامة. رفعت يدي أل

 الحظت، أيضًا.

 صرف كما كنا نأمل هذه المرة."  كن ت- وينجي "يبدو أن ك

كان كوينجي شريكًا مع أوكيا. يبدو انه حصل على نتيجة عالية  

للغاية. حسنًا، لقد حصل على نتائج عالية في كل اختبار لآلن، لذلك 

 كان كالمعتاد. عاقد كوينجي زراعيه، وابتسم، وأطلق ضحكة.

بار القصير." قالت االختهذا   من  غايةال"تشير النتائج أن بعضكم يفهم 

سينسي، بدت متأثرة بينما كانت تنظر الى قائمة الشركاء. -شاباشيرا

"يتم اختيار األزواج اعتمادًا على اختالف النقاط، أعلى درجة مع أدنى 

درجة، وهكذا. اذا حصل الطالب على النتيجة ذاتها، سيتم اختيار 

ولكن  أشرح النظام،الضروري أن    األزواج عشوائيًا. اعتقد انه ليس من

 اعتقد انني سأفعل بأي حال."  

بمعرفة أننا كنا محقين كان أمرًا يدعو للراحة. "ال يبدو انه هناك أي  

 مشكلة واضحة مع األزواج." قلت لهوريكيتا.

كل شيء يسير بسالسة لدرجة مخيفة تقريبًا. ولكن المشكلة  "أجل. 

، وكيف ر الخاصة بناسئلة االختباالحقيقة تبدأ اآلن. كيف سوف نصنع أ
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سان. يجب أن  - سوف نتجاوز االختبار النهائي؟ انت شريك مع ساتو 

 تكون على ما يرام."  

قد   ---ولست بأمان كليًا   لم أقم باختيار ساتو عن عمد أو ما شابه. 

تسقط في االختبار. أنا بحاجة الى إبقاء نتائجي عالية من هذه 

 اللحظة وصاعدًا.

االختبار النهائي لرفع   ية حتى نهايةمجموعات دراس"سوف أجري  

كن -إذا وافق هيراتامتوسط درجات الفصل." قال هوريكيتا. "

سان، أرغب أن أعقد جلستين دراسة في اليوم. سيكون  -وكوشيدا

مساءًا، مباشرًة بعد نهاية الدروس،   4هناك جلسة ساعتين تبدأ في 

مساءًا.   10مساءًا حتى   8مساءًا. الجلسة الثانية ستكون في  6حتى 

كن." قالت -. سوف اعتمد عليك، هيراتاسيقود كل منا جلسة بدوره

 هوريكيتا.

"بسبب أنشطة النادي، سوف اخذ المجموعة الثانية. دعونا نعمل معًا 

 ونبذل قصارى جهدنا" أجاب هيراتا.

 كانت األمور بالتأكيد تتحرك قدمًا.

فاصيل  ناقش هيراتا وهوريكيتا جلسات الدراسة حتى حددوا الت

خذ دورًا مميزًا، النهائية. ستتواجد كوشيدا في كال الجلسات وتأ



 ~140 ~ 
 

كان بإمكانهم   إذابشأن ما تدريس الطالب الذين كانوا قلقين 

 نقطة. 50الوصول الى 

هذا يقال، هذه الخطة لم تكن خالية من المشاكل. مقارنة مع  

هناك عدد كبير من الطالب راسة في الفصل األول، مجموعة الد

ريس. وبطبيعة الحال، كلما زاد يسهم، وفقط ثالثة يمكنهم التدلتدر

عدد الطالب لكل معلم، انخفضت جودة التدريس. عندما حان الغداء،  

 قابلت هوريكيتا هيراتا وسادو.

"تبًا! لن تتولى هوريكيتا المجموعة الثانية؟ هكذا اختفى دافعي، يا  

نشطة النادي،  رجل." ال يستطيع سادو حضور الجلسة األولى بسبب أ

 بفقدانه لهوريكيتا.  ومن الواضح كان غير سعيدًا 

لم تحاول.  إذايقوم بالتدريس، هذا سيزعجني  بغض النظر عمن"

 حسنًا؟" قالت هوريكيتا.

نحن فريق، بالنهاية." هو أجاب. لدى هوريكيتا سيطرة جيدة  "حسنًا. 

 على الجامح سادو.

فهمت ذلك. الى  إذا"جهودك تنعكس علي." قالت. "سأقدر هذا  

 جانب هذا، سأحاول الظهور في جلسات المسائية قدر ما أستطيع."  

 "أجل! حسنًا، انا مستعد لهذا! أنني اعتمد عليك، هيراتا."  
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 كن." -نبذل جهدنا معًا، سادو "أنا أيضًا. دعنا

أكيتو سأل، يقترب من "عذرًا، هل يمكنني التكلم معك؟" مياكي 

 ن قبل.  بدا معتذرًا.هوريكيتا. لم أتلكم معه م

 كن؟" سألت هوريكيتا.-"ما االمر، مياكي

كان مياكي مع هاسيبي، فتاة جميلة كانت موضوع مناقشة متكرر  

يبقيان هادئين ونادرًا مع يتفاعلون  بين الفتيان. عادة هؤالء االثنان 

 مع أي أحد. كان من الغير متوقع لهم أن يقتربوا من هوريكيتا.

 النهائي، صحيح؟" سأل هيراتا. نان معًا لالختبار "انتظر، انتما االث

في نفس المواد.   ء"حسنًا، أجل. نحن شركاء، ولكن كالنا جيد وسي

نحن متوتران قلياًل حول كيفية أدائنا في النهائي، لذلك أردت أن  

 أطلب نصيحتك."  

أعطى مياكي هيراتا أوراق اإلجابة الكاملة الخاصة بهم في كال 

كانت درجاتهم في االختبار القصير في النصفي. االختبار القصير و

نقطة وهاسيبي على  79واضح، مع حصول مياكي على  تناقض 

،  63و 65نقطة واحدة، كما أردنا. ولكن، نتائج االختبار النصفي كانت 

في المهارة االكاديمية  اختالف  هناك كان على التوالي. بالكاد 
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كنهم ما زالوا  بينهم. كان كالهما متوسط بشكل استثنائي، ول

 منقسمين بين مجموعة أعلى ومجموعة أدنى.

يستطيعون الحصول على   وكأنهماألمر في الوهلة األولى، يبدو 

نتيجة عالية كفاية للنجاح في النهائي، ولكن كان هناك مشكلة.  

يبي في نفس األسئلة بالضبط. للنجاح، عليهم  أخطأ مياكي وهاس 

ل مادة. هذا سيكون جسرًا  في ك 60الحصول على األقل على نتيجة 

 محفوفًا بالمخاطر لعبوره.

. دعونا نتحقق من قليالً  وقعتهذا غير م كان "أنا أرى." قال هيراتا. "

 األزواج األخرى الحقًا." 

"اعتذر على ازعاجك، هيراتا، حقًا." أجاب مياكي. "دائمًا أسبب لك 

 السفينة السياحة والمهرجان الرياضي."   فيالمتاعب، 

كر بالمهرجان الرياضي. انسحب مياكي من السباق هذا أفجعلني 

األخير ألنه أصاب قدمه. يبدو انه يتحرك بدون أي مشكلة اآلن، لذا  

 فيت تمامًا.ش قد يجب على اصابته أن تكون

كنت أعاني من مشكلة، أنا  إذا"من فضلك، ال تعتذر." قال هيراتا. " 

 متأكد من انك ستفعل المثل من أجلي."
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تي أجاب عليها مياكي وهاسيبي بشكل صحيح  جابات الكانت اإل

وخاطئ على ورقتهما متشابهة بشكل كبير. في الوقع، كانت 

قام بحل كال متشابهة لدرجة أنك ستعتقد أن نفس الشخص من 

 االختبارين.

"هذا مؤسف حقًا." أضاف مياكي. "ال أريد أن أجعل الخطة أكثر 

 تعقيدًا أو أفسد مجموعات الدراسة."  

كنك القول أن االثنان كانا غير ذكيان. المشكلة كانت انهما مي

متشابهان للغاية. بسبب هذا، تدريس مجموعتهم سيكون صعبًا. 

 تدريس الفردي ضروري.ال

سان، هل يمكنني أن أطلب منك أخذ طالب إضافيين؟ - "كوشيدا

يملك هذان االثنان أساسًا قويًا لذلك لن يضعف هذا تماسك  

 هوريكيتا. المجموعة." قالت

كن -"بالتأكيد." أجابت كوشيدا. "اذا كنت موافق على هذا، مياكي

 سان، اذن سوف أفعلها."  -وهاسيبي 

على عرض كوشيدا، ولكن يبدو مياكي انه موافق أو معارض  ال

تحدثت هاسيبي. "اعتقد انني سأرفض، أنا ال اتفق كثيرًا مع  

شيهاشي سان واألخرون." لحسن الحظ، لم تكن ايت- إيتشيهاشي
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يسمعوا هذا. "الى جانب هذا،  واألخرون موجودين في الفصل ولم 

 أنا لست جيدة في الدراسة في مجموعة مع عديد من الطالب." 

ان الوحيد الذي يرغب في اللجوء لهيراتا من أجل  يبدو أن مياكي ك

 المساعدة، بينما هاسيبي لم تكن متحمسة حول ذلك.

ي على هذه الحالة، حتى لو حصلتم  "ولكن اذا اخذتم االختبار النهائ

نقطة  60أقل من  على نقاط المطلوب، قد تحصلونعلى اجمالي ال

 في مكان ما." قال هوريكيتا.

بت هاسيبي. أبعدت عينها عن هوريكيتا وبدأت "أجل، أنا أعلم." أجا

 بالرحيل.

 "الى أين انت ذاهبة؟" 

ا ال يناسبني."  "مياتشي، انا اعتذر عن اضاعة وقتك، ولكن اعتقد أن هذ

 قالت هاسيبي. مع هذا، غادرت الفصل.

 "اعتذر، هوريكيتا." تمتم مياكي.

مع   "ال أمانع. حسنًا، حتى لو كنت انت فقط، هل تمانع الدراسة

سان؟" سألت هوريكيتا. إذا قام مياكي بتحسين مواده  -كوشيدا

 األضعف، يمكنه التغطية على هاسيبي، أيضًا.
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من الفتيات  كنني الدراسة مع مجموعة"سأرفض. ال أشعر انه يم

 فقط. سأحاول وأفعلها لوحدي." أجاب. نهض وأمسك حقيبته، وغادر.

لم يشارك  إذاال تستطيع هوريكيتا اجبار أي أحد على الدراسة. 

سيكون من المستحيل تقريبًا الحصول على ف، الحرة مالطالب بإرادته

الب ويات الطخفض معن يؤدي هذا الىأن  من المحتملأي نتائج. 

 الى الحضيض.

 هذين االثنان."  "أعتقد أننا يجب أن نتابع  "ماذا اآلن؟" سأل هيراتا. 

 ل. إذا فقط كان لدينا مدرس أخر." قالت هوريكيتا."أج 

نظرت إلي، لذلك عن طريق عيني أرسلت لها رسالة تقول "مستحيل".  

إذا  بغض النظر عما إذا كان يمكنني التدريس حتى، لست متأكدًا ما 

 كان بإمكاني التواصل مع مياكي وهاسيبي.

 . "سأرى ما إذا كان بإمكاني تخصيص وقت." تمتمت هوريكيتا

فعلت هذا،   إذافكرة جيدة. سوف ترهقين نفسك.  ه"ال أعتقد أن هذ

سان، عليك - لن تستطيعي التدريس بفعالية. الى جانب هذا، هوريكيتا

 هيراتا. أيضًا انشاء أسئلة اختبار الفصل )سي(." قال

 "ولكن ليس لدينا خيار أخر؟"  
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دخل نفسه ا"في هذه الحالة، سأهتم بأمر تدريسهم." قال يوكيميرا، 

 .  بشكل عرضي في محادثتنا

كن. أنت مجتهد وموهوب  -يوكيميرا "نحن سعيدون النضمامك،

ال تحب هذا النوع من  أنكأكاديميًا. ولكن أال بأس بهذا؟ اعتقدت 

 األمور؟" 

أستطيع، فلن نكون قادرين على تجاوز  ماة حيثبالمساعدلم اقم  إذا"

االختبار." قال يوكيميرا. "نفس الشيء ينطبق عليك، هوريكيتا. ال 

لة واحدة فقط. يمكنني يمكنك فعل كل شيء بنفسك. هناك مشك

تعليم مياكي وهاسيبي كيفية الدراسة، ولكنني لست مقربًا منهم.  

التكلم معهم سيكون صعبًا. كنت   بعد رؤية ما حدث هنا توًا، أشعر أن

 آمل أنكم ستقومون بإقناعهم للدراسة معي."  

كان ثمنًا صغيرًا لدفعه، تحت هذه الظروف. كانت هوريكيتا سعيدة.  

النوع الذي يصل في أخر   ---ا مثل الفارس في األفالم كان يوكيمير

 لحظة، ويندفع نحو التلة إلنقاذ البطل المحاصر.

غادر يوكيميرا الفصل،  وعدت هوريكيتا. ثم  "سوف أفكر بشيء ما."

 وألتفت نحوي هوريكيتا. "أال بأس في التفاؤل اآلن؟" 
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االثنان، أيضًا."  "ليس بالضرورة. انت ال تعرفين كيف تتكلمين مع هذان  

 أخبرتها.

كن، هل تعتقد أن مياكي وهاسيبي سيستمعون الى -"هيراتا 

 كن؟" هي سألت.-يوكيميرا

 ." قالت هيراتا.منعزلونإن ثالثتهم  "أنا لست متأكدًا. 

- ألتفت هوريكيتا نحوي بعد لحظة من التفكير. "هاي، أيانوكوجي

 كن واألخرون؟" -كن. هل يمكنك إدارة يوكيميرا

 رة؟" "إدا

 أنككن في السفينة السياحية، لذلك اعتقد -"لقد كنت زميل يوكيميرا

عب  . قد يكون من الص)أكثر ألفة معه( قد كسرت الجليد معه 

سان، ولكن مع وجودك كوسيط،  -كن وهاسيبي - اكيالتعامل مع مي

لتواصل معهم." قالت  ااعتقد انه سيكون من السهل بالنسبة لنا 

 هوريكيتا.

ت خطة جيدة. مع ذلك، لماذا أنا؟ سأكون سعيدًا في  حسنًا، ربما كان

 عدم التورط لمرة.  
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يميرا.  هو المساعدة في جمعهم للدراسة مع يوك"كل ما عليك فعله  

ال أقول إنني أريدك أن تعلمهم." على الرغم من ان هذا صحيح، ولكن 

التعامل فقط مع مياكي وهاسيبي على األرجح لكن يكون أمرًا  

 يمكنني االعتماد عليك؟" سألت هوريكيتا.سهاًل. "هل 

كان طلبها يتحول الى تهديد. كل ما كان يمكنني فعله هو اومئت  

أي شيء مرهق، مثل التدريس أو تجهيز   رأسي. أنا فقط ال أريد فعل

 أسئلة االختبار.

"سوف افعل ما أستطيع فعله." تنهدت، ولكنني تأكدت أال تالحظ  

 هوريكيتا هذا.
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5.3 

بدأت في التجهيز على الفور. تحدثت الى يوكيميرا، ومن ثم تواصلت  

مع مياكي. تحدثنا بشأن اجراء جلسة دراسة الحقًا. لألسف، لن يكون  

 االمر سهاُل.

الدرس، اختفت هاسيبي من الغرفة. "هاه؟ أين   ىعندما انته

 هاسيبي؟" 

 "هل هربت؟" تمتم يوكيميرا.

 "ربما ذهبت قبلنا؟"  "هاسيبي ليست هكذا." قال مياكي. 

 "لماذا ستفعل هذا؟" 

"عدة أسباب مختلفة." يبدو أن مياكي يفهم هاسيبي جيدًا، ولم يكن 

 قلقًا.

. في طريقنا  االستراحة المخصصة لدراستناو باليت، قررنا التوجه نح 

 الى المقهى، رأينا هاسيبي في الممر.

 "لماذا هلعت خارجًا؟" قال يوكيميرا.
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فقط ال أحب الوقوف باألرجاء. التسكع في مجموعة  "ماذا؟ ربما أنا 

 أمر محرج بعض الشيء." أجابت.

ت تكرهين أن  يبدو أن يوكيميرا أعتبر هذا هجومًا شخصيًا. "اذن، ان

 نتحدث معك؟" قال.

 "ليس هذا على االطالق. هناك العديد من األسباب."  

 هكذا هي هاسيبي." قال مياكي."ال تقلق، يوكيميرا.  

سيتم أخذ جميع المقاعد في باليت بينما نتحدث. دعونا  "حسنًا،

نتحرك." اقترحت. أتفهم مشاعر يوكيميرا، ولكننا بحاجة الى التركز  

 على الهدف.

 وقاد الطريق. استعاد هدوئه و"أجل، انت محق. لنذهب." أجاب، 

 "يجب عليك الحذر قلياًل حول ما تقولينه." أخبر مياكي هاسيبي.

 هذا، اعتقد." أجاب.  حول؟ سوف أفكر "هل كان هذا مزعجاً 
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تمكنا من حجز أربع مقاعد في باليت. جلس يوكيميرا بجانبي، بينما 

مياكي بجانب هاسيبي. من الواضح أن   جلست هاسيبي أمامنا. كان

 أربعتنا يشعر بعدم الراحة بشكل ال يصدق.

 هاسيبي."ام، اعتقد أنني اعتمد عليك، أو أيًا كان." قالت 

 كان لديكم أي أسئلة، ال تترددوا بالسؤال." أخبرت الجميع. إذا"حسنًا، 

 كن؟" -رفعت هاسيبي يدها. "اذن، يمكنك الكالم، ايانوكوجي

 لسؤال الذي تردين سؤاله؟"  حقًا ا  "هل هذا

بدت هاسيبي وكأن مهتمة. "اعتقد انني ال أملك أي انطباع عليك 

عندما ال تكون موجودًا؟"    حتى  على االطالق، هل يالحظك الناس

 هي أكملت.

األحوال العادية، أو أبدًا   أعني، ال أتكلم مع هاسيبي في حسنًا....  

هذا النوع من  لديها  هوم أن. لذا، ربما كان من المفعلى االطالق 

 االنطباع.

ذكر مياكي المهرجان الرياضي. "ولكن كان أيانوكوجي مذهاًل في 

 السباق."  
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. ولكنني ذهبت الى الحمام خالل ذلك السباق، "يبدو االمر هكذا

. ألم  كل شيء يبدو غريبا نوعا ما بالنسبة ليلذلك فوت رؤية هذا. 

كان هذا ما يتكلم عنه  تنافس ضد رئيس مجلس الطلبة السابق؟

 د انتهاء المهرجان." قالت هاسيبي.الجميع مباشرًة بع

،  توسطةالم"هل أجريت سباقات المضمار والميدان في المرحلة  

؟ بعد رؤيتك تركض، مستطلع موهوب من نادي الميدان  أيانوكوجي

 والمضمار جاء لرؤيتك." قال مياكي.

كان  ضت." أجبت. "اه، أجل. حصلت على بعض العروض. ولكنني رف

. وال يمكنهم محاولة حماس نادي المضمار والميدان مؤقًتا فقط

دثون عني بعد جعلي أنضم لألبد. اعتقد أن األشخاص في نادي ال يتح

اآلن. "ألكون صريحًا، أنا لم انضم الى أي نادي من قبل. ال أعرف  

 الكثير حول هذه األمور."  

 "اوه، حقًا؟ هذا مؤسف." قال مياكي.

يوكيميرا فقط، ولم يتحدث على االطالق. هاسيبي، غير  مع است

مهتمة، غيرت موضوع المحادثة الى مياكي. "مياتشي في نادي 

 الممتع إطالق االقواس كل يوم؟"   الرماية. هل من
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لم يكن ذلك ممتعًا. بالمناسبة، نحن ال نطلق  إذا"لن أفعل هذا 

 االقواس، فقط األسهم." أجاب.

ا بخير بإمضاء وقتي بنفسي." لنوادي، اعتقد. ان"انا لست مهتمة با

 قالت هاسيبي.

سابقًا. انطباعي الحالي عن هذان االثنان كان مختلفًا عما تخيلته  

 كانوا كثيري الكالم أكثر مما توقعته.

 "هاي، مياتشي. أال بأس في التغيب عن ناديك؟" سألت هاسيبي.

 "أخذت وقت استراحة."  

 ا."  "واو. ال يجب عليك فعل هذ

"عندما يكون لشيء ما األولوية، أركز عليه. الى جانب ذلك، ناديي  

 متساهل جدًا."  

نبدأ." قال يوكيميرا. وأخيرًا،  "عذرًا؟ أرغب في قول شيء قبل أن

تحدث. لم يركز على مياكي أو هاسيبي، ولكن علي أنا. "أتخفي أي  

 شيء، أيانوكوجي." 

 "هاه؟ ماذا تعني؟"  

 مًا." يكيتا إنك قادر تما"الدراسة. قالت هور 
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يا لها من ثرثارة. أنا بحاجة الى إعطاء "غااه، هوريكيتا." تمتمت. 

أنا جيد نسبيًا في تذكر ان أنال ثقته. "حسنًا، أردته   إذايوكيميرا شيء 

 ركزت."  إذااألمور. اعتقد انه يمكنني الحصول على عالمة عالية 

 "هل انت من النوع الذي يخفي مهاراته؟" 

، يوكيميرا. من فضلك ال تتوقع  *ال يمكنني حمل الشمعة لكًا، سن"ح

 الكثير مني. أنا لست جيدًا في التدريس." أجبت.  

 [أدنى من شخص أو شيء آخر  شيئاً تعبير يصف شخًصا أو *] 

،  "يجب عليك أخذ مجموعة الدراسة بجدية، اذن. مع قيامي بتدريسك

صلت عليها في بالتأكيد سوف تحصل على درجة أعلى من التي ح 

كيميرا نحو هاسيبي ومياكي. "هل أحضرتم ورقة  النصفي." ألتفت يو

اإلجابات من االختبار النصفي واختبارات الفصل األول مثلما طلبت  

 منكم؟"  

 "أجل." قالت هاسيبي.

أومئ مياكي أيضًا. أخرجوا أوراق االختبار من حقائبهم وسلموهم.  

 نظرت الى أوراقهم ودرجاتهم.
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علوم  ) نسانيات العلوم. درجاتكم في اال متفوق في"كالكما 

 إنسانية( كارثية بالكامل." قال يوكيميرا.

 [humanities].ابحث في غوغل : 

حصل مياكي وهاسيبي على درجة عالية نسبية في الرياضيات، 

نقطة في اللغة   40نقطة. ولكنهم حصلوا فقط على  70حوالي  

 ن كالهما قلق.وتاريخ العالم. كان من الواضح لماذا كا

 أنكما قريبان للغاية." أضاف يوكيميرا."لم أكن أعلم  

"حسنًا، جاءت هاسيبي وتحدثت إلي عندما كنت أدرس في المكتبة  

 يومًا ما." قال مياكي.

."  نحن ال نتوافق مع أي شخص آخر "مياتشي وأنا أشخاص مستقلين. 

 أضافت هاسيبي.

المجموعة، أشعر   "أشعر بنفس الشيء." قال مياكي. "حتى في هذه

 عد." بالحرج والب

 على االنضمام إلينا؟" سأل يوكيميرا. ت"اذن، لماذا وافق 
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"ألن هذا ليس النادي، أعتقد. هذه فقط مجموعة دراسة. الى جانب  

هذا، سوف تكون هادئة، صحيح؟ عندما أدرس وحدي، ال شيء 

 يزعجني أو يقف في طريقي."  

. نظرت حولي. عدة طالب فجأة، شعرت وكأن أحد ما كان يراقبني

م على الهاتف مع أحد ما، كانوا في الحقيقة ذكور، كل منه 

تعرفت على ثالثة منهم، جميعهم من الفصل )ٍسي(. يراقبوننا. 

 تذكرت اسم الشخص في المنتصف، ايشيزاكي. 

ال يبدو انهم يريدون التسبب بالمشاكل. على الرغم من ، لحسن الحظ 

لحين واآلخر، ذهبوا الى صندوق ن ابي نحويينظرون  كانوا انهم

العرض بقرب المسجل. كان الصندوق مليء بصفوف مختلفة من  

كعك، والتي يمكنك أما تطلبها وترحل أو االستمتاع بها هنا في ال

مهلبية تحظى بشعبية بالذات، الالمقهى. يبدو انه كعكة الفراولة و

 لست واسع المعرفة حول هذه األمور.ولكنني 

من صعوبة ما في سماع ما يريد طلبه  حاسبة تعانييبدو أن الم

 رة ومتأسفة.طالب الفصل )سي(. بعد فترة قصيرة، بدت متوت

"ال يمكنك فعل هذا؟!" صرخ ايشيزاكي. المقهى المفعم بالحيوية  

 أصبح هادئًا على الفور.
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"سيدي، انت بحاجة على األقل إلشعار مسبق قبل أسبوع من أجل  

جابت المحاسبة. "أخشى انه من الغير كعكات الطلب الخاص." أ 

 ممكن تحضير شيء في نفس اليوم."  

بة، بدأ الناس في المقهى الدردشة مرة  بعد سماع إجابة المحاس

 أخرى.

"ما كان هذا؟" سألت هاسيبي. قامت بتدوير قلمها ونظرت الى 

 ايشيزاكي وأصدقائه باشمئزاز.  

كان يكتب شيئًا ما  "من يعلم؟ ال عالقة لهذا بنا." أجاب يوكيميرا. 

مياكي، على االغلب معرفة أي من  على أوراق اختبار هاسيبي و

 كانوا يعانون صعوبة بها والتوصل الى خطة.المواد 

"كعكة، هاه؟" لم أكن مهتمًا على االطالق بماذا كان ايشيزاكي 

يتحدث عنه مع المحاسبة، ولكن ذكرني موضوع الكعكة ان غدًا هو  

عيد ميالد مثل الشخص كيف أقضي  رفال أع عيد ميالدي. بصراحة،

ساطة أصبحت أكبر  الطبيعي. كان عيد ميالدي يعني دائمًا أنني بب

 بسنة.

عادة مع العائلة، حبيب، أو يحتفل بها أنا أعرف أن أعياد الميالد 

 األصدقاء. أنا فقط ال أفهم كيف يجب أن أشعر.
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 كن؟" -"ما االمر، أيانوكوجي

 "ال شيء." 

. قد يشارك بعض الطالب االخرين أو المعلمون  20 –توبر غدًا كان أك

عيد ميالدي. االختالف الوحيد بين هؤالء الناس وانا انه ال أملك أي  

كان أي أحد سيعترف بعيد ميالدي   إذاأحد أحتفل معه. تساءلت ما 

 السنة القادمة.
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5.4 

 "سأذهب وأجلب قهوة أخرى." قالت هاسيبي.

مياكي. مضت أكثر من ثالثون دقيقة ولم يرفع  ال "وأنا أيضًا." ق

 يوكيميرا نظره عن أوراقهم.

ذهب مياكي وهاسيبي الى المحاسب مع أكوابهم الفارغة. يملك 

، يمكنك الحصول على كوب أخر  االيصالأحضرت  إذا باليت سياسة أن، 

ويقدم المقهى الكمية  بنصف السعر. كانت القهوة رخيصة ولذيذة، 

ان يصبح مشهورًا للغاية بين طالب السنة األولى. ك كالمناسبة، لذل

كان هاسيبي ومياكي بالفعل في كوبهم الثالث. يوكيميرا، ال يزال  

 مركزًا، بقي نصف كوبه األول.

 عمل شاق." قلت. وكأنه"يبدو 

"لم أقم بتعليم شخص أخر كيفية الدراسة من قبل. أنا أعني، منذ  

المتوسطة طوال الليل،  قمت بتعليم طالب غبي في وقت طويل، 

كنني لم أتمكن من تحمل هذا. لم أكن قادرًا على التركيز على  ول

 المادة، ألنه لم يكن لديه األساسيات." قال يوكيميرا.

 قف.وضع قلمه لفترة وجيزة ونظر الى الس 
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هذا أن  ت"حتى اآلن، ال يمكنني نيسان الوقت الذي أضعته. اعتقد

عندما جمعت أنت   الناس كيفية الدراسة. جدًا، محاولة تعليم   اً كان غبي

وهوريكيتا األشخاص الذي كانوا على وشك الرسوب، وأجريتم  

جلسات الدراسة، بصراحة، كنت اضحك عليكم. نفس الشيء ينطبق 

نا أعني، أال يبدو هذا اضاعة للوقت؟ تقريبًا  على مجموعة هيراتا. أ

شعرت ألول. جميع من يكره الدراسة ال يمكنه الدراسة في المقام ا

ألنهم سيعودون  الفائدة،أن تعليمهم الحشو لبضعة أيام كان عديم 

 ." . بعد ذلك إلى ما كانوا عليه من قبل

"اذن، لماذا قررت المساعدة؟" سألت. كان هذا اختبار مختلف عن أي  

تم   إذاشيء في المتوسطة. كان يوكيميرا يتحمل مسؤولية كبيرة. 

كان هذا هو نوع الشخص سه.  طرد هاسيبي ومياكي، قد يلوم نف

 .الذي كان عليه 

لقد تعثرت بأمور اعتبرتها "كنت عديم الفائدة في المهرجان الرياضي. 

ست كافية في هذه ي غير مهمة. القدرة على الدراسة فقط ل

. اذا جمعت هذين أيضاً  أن تكون رياضيًا فقط ليس كافياً والمدرسة. 

كيتا ى األشخاص مثل هوري لن يكون كافيًا. حت ذلك االثنين، ال يزال 

، ال يمكنهم بالتأكيد التغلب على  ياً ورياض اً كاديميان  يموهوبالوهيراتا، 

.  الحدس والبصيرة والذوقمع هذه المهارات فقط.    المقبلة التحديات
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ضرورية للعيش في  تعتبرعلينا االعتماد على هذه سمات، التي 

حيدة التي المجتمع. العمل كفريق أمر ضروري. هذه الطريقة الو

را. "لذلك، قررت المساعدة، وأيضًا، يمكننا الفوز فيها." قال يوكيمي

. كل  الدراسة أستطيعانني سأكون بخير طالما  ت كنت أناني. اعتقد

االنانية. لهذا   والدتيما كنت قلق حوله هو نفسي. كنت مثل 

السبب نظرت بشكل جيد على نفسي، و...... اه، هذا ليس مهمًا. 

 "  أنسى األمر.

والفتيان االخرون، اعتقد انني نظر لألسفل. "اذا قمت بتدريس أكي 

ني كثيرًا. إن مياكي وهاسيبي يأخذا دراستهما بجدية،  اسوف أع

لذلك قد يكون هذا سهاًل. الى جانب هذا، انهم جيدون حقًا في 

ال ينبغي أن يكون من الصعب تغطية الباقي. ال أعلم ألي  العلوم. 

ف نرى  ًا على المساعدة، ولكن اعتقد اننا سودرجة سوف أكون قادر

 بعض التحسينات على االقل."  

ياله من تفكير اإليجابي. حسنًا، على األرجح ان يوكيميرا قد أدرك انه  

 هذا هو المكان حيث يستطيع يفعل أفضل شيء.

 "سوف أذهب الى الحمام." قلت.
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ول قبل  لم يعد هاسيبي ومياكي. وبما انه يبدو انه سيأخذ وقتًا أط 

 بنا، نهضت للمغادرة.أن تبدأ جلسة الدراسة الخاصة 

السبب الحقيقي كان انني شعرت أن ايشيزاكي وأصدقائه كانوا 

 ينظرون إلي.

أيضًا..... شعرت بتواجد شخص أخر. شخص كان يراقبني بسرية، لذا 

 ذهبت مباشرة وجلست بجانب متتبعي الجديد. ال يبدو انها الحظتني.

 ألت.نا، ساكورا؟" س"ماذا تفعلين ه

يًا قفزت ساكورا من مقعدها مرعوبة. "مصادفة  حرف"هيااااهه؟!" 

 كن!"- فقط، ايانوكوجي

 "مصادفة، هاه؟" 

 "أجل، مصادفة." 

 "حسنا، اعتقد أنك كنت تنظرين إلي من حين آلخر."  

 "حسنًا، هذا.. أعني... أنا اسفه." اعتذرت ساكورا على الفور.

لم يكن أمرًا عاجاًل،  إذالم عنه معي؟" "هل هناك شيء تريدين التك

يمكنها فقط االتصال بي أو ارسال رسالة. هي ليست من النوع الذي  
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يتسكع مع أصدقائه في باليت. "هل تريدين االنضمام الى مجموعة  

 الدراسة؟"  

 لماذا تقول هذا؟!"  -لم-لم-"لم

اكورا  "حسنًا، رأيت أغراض الدراسة في حقيبتك." كان هذا غريبًا، الن س

 بدًا الدراسة في مكان مزدحم مثل هذا.  لن تختار أ

!" أصيبت ساكورا بالذعر وحاولت اغالق حقيبتها، ولكن كان م.. ا"اه...

 هذا متأخرًا. طريقة تصرفها تشير بشكل واضح انها تريد االنضمام. 

 "حسنًا، لماذا ال تجلسين معنا؟ سوف أسأل الجميع."  

م تكن ساكورا جيدة في ا أتكلم معهم." لولكن أنا.... أنا نادرًا م-"و

 التواصل مع الناس. أنا أفهم هذا.

أتيت الى هنا من أجل سبب محدد. أنا أعني،  أنك"حسنًا، اعتقد 

وتخاطر  ساكورا التي أعرفها لن تأتي طول الطريق الى هنا 

 باالصطدام بالناس بدون جدوى." أخبرتها. 

كانت على النسبة لساكورا. ال يزال التواجد في العلن أمرًا صعبًا ب

 البقاءاستطاعت   هااألرجح تريد المغادرة والعودة الى غرفتها، ولكن

 هنا. هذا يعني أن هنالك أمر يشغل بالها.
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"حسنًا، انت من تقرر، ساكورا. ال يتعلق بي االمر تمامًا. علينا التفكير  

 بمشاعر يوكيميرا ومياكي وهاسيبي."  

بيتها  هذا، ولكن يمكن أن تكون سل  قد تحزن ساكورا لسماعي أقول

كنت أريد منها أن تنهض وتنمو، أفضل شيء أفعله   إذاأمرًا سيئًا لها. 

ا. مجددًا، أشعر أن التواصل مع  كان الحفاظ على مسافتي ومراقبته

مياكي وهاسيبي كان سهاًل نسبيًا، مقارنة مع بقية زمالئنا. أنا متأكد 

 تشعر بالمثل.  سوف أن ساكورا

فكير باألمر. على األرجح سوف نبقى هنا لساعة أخرى."  س بالت"ال بأ

 أخبرتها.

على الرغم من أن هذا قد يكون بادرًا مني، ولكنني تركت ساكورا  

ت الى مقعدي. نظر يوكيميرا إلي ولم يقل شيء. بعد مضي  وعد

 دقيقتين، عاد مياكي وهاسيبي.

 "هل انتهيت من تفقد كل شيء؟" سأل مياكي.

 يميرا.." أجاب يوك"قلياًل بعد

كن."  -"اه، هذا يذكرني. هناك شيء أريد أن أسألك عنه، أيانوكوجي

 قالت هاسيبي.
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 حسنًا، هذا ينذر بالسوء."توقفي، هاسيبي." قال مياكي. 

سمع أحدهم." قالت  إذا"هياا، ال بأس. ليس وكأنه نهاية العالم 

 هاسيبي.

 ين لهذا." أجاب."هذه ليست المشكلة. هناك المكان والزمان المناسب

 هذا منذر بالسوء للغاية. 

"حسنًا، انتهت الدروس لليوم. أليس اآلن الوقت األفضل للتكلم؟"  

 ردت هاسيبي.

ي رأسه، وكأنه ال يعرف ماذا يفعل. ما الذي تريده هاسيبي  هز مياك

 بحق الجحيم؟ 

 سان؟" سألت.-كن، هل انت تواعد هوريكيتا-"أيانوكوجي 

 "ال."  

أود أن أقول إنها بدت وكأن هذه اإلجابة  ة للتفكير؟ "واه. بدون لحظ

 ًا. هذا مريب نوعًا ما، أال تعتقد هذا؟"  تم التدرب عليها جيد 

أشخاص نفس السؤال بالفعل، هذا هو السبب. ليس  "سألني عدة 

 وكأنني مع هوريكيتا طوال الوقت أو ما شابه." أجبت.
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ت حول الحب نصف  الشائعا ---- "اعتقد هذا. ولكنك تعلم ما يقولونه

 حقيقة، والنصف االخر كاذبة."  

بالنسبة لفتاة منعزلة، يبدو أن هاسيبي مهتمة حقًا بالرومانسية.  

كان لدى   إذاالعاقل في هذا الموقف سوف يرى ما   اعتقد أن الرجل

 هاسيبي خليل. بالطبع، أنا لن أفعل هذا.

د كل "حسنًا." فجأة رفع يوكيميرا رأسه. يبدو أنه انتهى من تفق

مشكلة. أرغب  شيء. "اشعر انني اكتشفت اين انتما االثنان تواجهان  

 في اقتراح خطة دراسة مفصلة."  

ر، كانت مالحظاته مكتوبة في أعطى مياكي أوراق االختبا

 الهوامش.

"حاولت كتابة بعض األسئلة البسيطة لك لحلها. سوف أجعل 

ك على دفتر هاسيبي تحل هذه األسئلة الحقًا، لذلك ال تكتب أجوبت

دقائق. وهناك عشرة أسئلة." قال  10مالحظاتي. الوقت المحدد هو  

 يوكيميرا.

ئق من الصراع، مرره . وبعد عشرة دقاأخذ مياكي دفتر المالحظات

 لهاسيبي.
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عشرين دقيقة، بدأ يوكيميرا على الفور في كتابة ال عندما انتهت فترة  

 نتائجهم.  

 .." ...."بجدية، أنتما االثنان.

اإلجابة، أطلق تنهيدة غاضبة. حصل كل من مياكي   أوراقأعاد 

وهاسيبي على ثالث اجابات صحيحة وستة خاطئة، وكل منهم حصل  

على نصف نقطة في سؤال واحد. ما كان مفاجئًا حقًا هو قدرتهم  

 على الحصول على نفس األسئلة الصحيحة والخاطئة. 

حفظ  الى  ميلون"ال تملكون نفس نقاط القوة فقط. أنتم أيضًا ت

 ." قال يوكيميرا.تماماُ األمور بنفس الطريقة 

، مياتشي؟" سألت  أال يبدو األمر وكأن هذا نوع من القدر"واو! 

 هاسيبي.

 "ال."  

تلعب معي. ولكن، اه، هل هذه مشكلة؟" سألت  ال انت "اوه، هياا.  

 يوكيميرا.

قدر اذا كانت مهارات مياكي وهاسيبي االكاديمية وميولهما بهذا ال

يستطيع يوكيميرا التفكير بهما كشخص واحد.  وافق، عندها ن الت م
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بالطبع، هناك بعض االختالفات الطفيفة بينهما، ولكن سيسير كل  

 شيء بسالسة أكثر من المتوقع.

 "هل تعتقد أن هذا سيكون سهاًل؟" سأل مياكي.

"حسنًا، هذا يعتمد على الجهد الذي سوف تبذله. على الرغم من أن  

ي وضعتها كانت أساسية نوعًا ما، كانت نتيجتكم ليست  األسئلة الت

مرات قبل النهائي. بدل من التدريس    8أو  7جيدة. أرغب أن نتقابل 

بشكل مستمر، سيكون من الجيد إعطائكم بعض الوقت للدراسة  

خير مع هذا؟ مياكي، قد يحدث تضارب مع  وحدكم أيضًا. هل أنتم ب

 أنشطة النادي، صحيح؟" 

قد اننا سوف نأخذ استراحة من أنشطة  ئي يقترب، اعت"بما أن النها

 النادي، ولكن اسمح لي أن أطلب استراحة." أجاب مياكي.

 أومئ يوكيميرا. هذا يترك هاسيبي.

دراسة  "حسنًا، دعني أسأل شيء واحد فقط." قالت. "أليس هذا مثل ال

العادية؟ أنا أعني، ال أحب الدراسة أو أي شيء، ولكن هذه مجرد  

لألشياء، اعتقد انه يمكنني فعل هذا وحدي. لذلك، كيف  مراجعة

أفهم ان جعل شخص ذكي يدرسني أمر  سوف تساعد المجموعة؟ 
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جيد. ولكن أتيت الى هنا ألن مياكي أوصى بهذا، ولكنني ال زلت 

 محتارة."  

كان هذا اختبار عادي، ستحضر   إذاة عادية. "هذه ليست مجموع 

، سيفعل هذا فصل أخر. هذه المدرسة األسئلة. ولكن هذه المرة

لدراستها. مع قيام الطالب االخرون عادية وسهلة تكون األسئلة لن 

بوضع األسئلة، سيكون هناك متغيرات مجهولة. سيكون من الصعب  

 قال يوكيميرا.توقعهم. لهذا السبب بالضبط الدراسة ضرورية." 

 كان مياكي مقتنعًا. "أجل، أنت محق. أنا متأكد من الفصل )سي(

 سيحاول محاصرتنا."  

"أجل." قال يوكيميرا. "حسنًا، قد يكون من صعب تخيل األسئلة اآلن،  

ولكن ماذا لو حددنا األشخاص الذين سيضعون األسئلة؟ شخصيًا، 

 اعتقد أن كانيدا سوف يفعلها." 

 سم من قبل؟ لقد سمعت هذا اال 

"انه أحد األشخاص المخيفين الغربين مع نظارات، أليس كذلك؟" 

 ت هاسيبي.سأل
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كنت سوف أصفه هكذا، ولكن أجل. انه أحد أفضل   إذا"ال أعلم 

الطالب في الفصل )سي(." قال يوكيميرا. كان من المعقول افتراض 

 أن أفضل طالب سوق يصنع األسئلة.  

ول محاصرتنا، ألن يقوم ريون أو  اذا كان الفصل )سي( سيحا ن"ولك

 ربما ايشيزاكي بصنع بعض منها، أيضًا؟"  

ل. بدون معرفة تامة للمادة، لن يكونوا قادرين على فعل تحي"مس

هذا. انتما على سبيل المثال. فكرا بالمادة التي انتما ضعيفين بها، 

يمكنك صنع سؤال مخادع؟" سأل  همثل االنسانيات. هل حقًا تعتقد أن

 يرا.يوكيم

 "ال. ال اعتقد حتى انني قادر على التفكير بسؤال واحد."  

مشاكل الدراسات االجتماعية  ال من  نوعنب هذا، أي "أجل. الى جا

 " التي ستكون حتى في االختبار؟

، سوف تفكر في أكثر المشاكل في أحسن األحوال"بالضبط. 

 إذافي الكتاب المدرسي عن األجزاء الصعبة، بحثت  إذاوضوحًا. حتى  

لم تنشئ السؤال بشكل جيد، فعلى األرجح أن ترفض المدرسة  

 كيميرا.السؤال." قال يو 
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"االمر يعتمد على المدرسة تمامًا في تقرير سواء قبول السؤال أو  

 رفضه، صحيح؟" تدخلت.

 "صحيح." قال يوكيميرا. 

ئلة الصعبة المبالغة فيها  قدم الفصل )دي( عدد من األس إذا"اذن، 

 ما هو مقبول؟" سألته. نعن عمد، هذا سوف يعطينا فهم أفضل ع

 ل مياكي."هذه بالتأكيد فكرة جيدة." قا

 كن." قالت هاسيبي.-"انت ذكي حقًا، أيانوكوجي

"اعتقد اننا بحاجة الى انشاء أسئلة مؤقتة في أقرب وقت ممكن  

لكي تنمكن من تحديد معايير المدرسة. سوف أحاول انشاء األسئلة  

بنفسي، ولكن هل سيكون هيراتا وهوريكيتا على استعداد  

 للمساعدة؟" سأل يوكيميرا.  

 " "ال أعلم.

أيانوكوجي." قال انت الشخص الوحيد الذي يمكنه التواصل معهم، "

 يوكيميرا. أومئ مياكي وهاسيبي.

"حسنًا، سوف أفعل ما بوسعي. فقط ال تتوقع الكثير مني." أجبت.  

 هل ينوي كال من يوكيميرا وهوريكيتا جعلي وسيطهما؟  
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"اجل. حسنًا." ابتسمت هاسيبي، شكوكها حول مجموعة الدراسة  

بخير. دعونا نقرر  . "حسنًا، انا لست عضو في أي ناد، لذلك أنا اختفت

 متى نتقابل اعتمادًا على ما يناسب مياتشي." 

سوف تتراجعين،  أنك تنظر مياكي الى هاسيبي بدهشة. "اعتقد

 هاسيبي. هذا غير عادي. عادة انت ال تريدين التورط في أي شيء."  

كان سوف يتم طردي أنا فقط، فلن اهتم. ولكن ال أريد توريطك   إذا"

   معي، مياتشي."

، اعتقد أن هذا كافي لليوم. جلسة الدراسة األولى بعد غد."  "حسناً 

 قال يوكيميرا.

 عندما نهضنا للمغادرة، أدركت أن ساكورا لم تأتي للتكلم معنا. 
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5.5 

ريكيتا على الفور بعد أن رجعت الى غرفتي، قمت باالتصال بهو 

 للحصول على التعليمات. 

"هذا جيد. بالتأكيد نريد اختبار المدرسة." قالت. "لقد أحرزنا أنا وهيراتا  

بالفعل تقدم في انشاء األسئلة، ولكن أريد أن أعلم ألي درجة يمكننا 

أنا سعيدة ألن كل شيء يسير على ما يرام، ولكن هل نحن  الذهاب. 

شخص الذي سوف ينشئ أسئلة الفصل  كن ال- متأكدين أن كانيدا

 )سي(؟" 

ال يوجد طريقة للتأكد من هذا." أجبت. "ولكن محاولة توقع نوع  "

هي بالتأكيد أحد الطرق التي يمكننا األسئلة التي سيضعها كانيدا 

 من خاللها التعامل مع جلسات الدراسة هذه."  

الصعبة، قد   تصورنا أن االختبار سيكون مليئًا باألسئلة إذا"اعتقد هذا.  

نقطة." قالت هوريكيتا.   90أو    80نحتاج الى محاولة الحصول على 

 "بالمناسبة، كيف سارت مجموعة الدراسة؟"  

أخبرتها بما حدث، على الرغم من انني قمت بالمبالغة قلياًل. حاولت 

تضغط هوريكيتا  جعل االمر وكأنه تمكنت من انشاء صداقات. لم 
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نت تهتم فقط بشأن مهارات مياكي على الموضوع على االطالق. كا

 وهاسيبي االكاديمية.

 "يل لها من مصادفة." قالت.

"أعلم، صحيح؟ لآلن، سوف أرى ما يمكننا فعله. يبدو انه سيكون من  

 السهل االشراف عليهم، على أي حال." قلت.

ام التي ال تجتمع به "شكرا لك. وأيضًا، هناك شيء أخر. في األي

 ل تمانع الحضور الى خاصتي؟"  كن، ه- مجموعة يوكيميرا 

 "هذا ليس ما اتفقنا عليه."  

"لست بحاجة الى التدريس. أريدك فقط أن تدير الجميع." أجابت  

 هوريكيتا.

أي  ليس لدي  هكلمة "تدير" كانت مبهمة، مبهمة للغاية لدرجة أن

بمقدار ما فهمت عبارة "أكثر من أصدقاء،  فكرة حول ما تعنيه. أفهم 

 والذي يعني، ال على االطالق. أقل من أحباء."

 " سألتها.إدارة؟"ماذا تعني بـ 

 تنهدت بقوة.
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"هناك العديد من األشخاص تحتاج التعليم، مقارنة مع العدد  

األشخاص القادرين على التعليم. ال يمكنني مراقبة الجميع، مهما  

ك أن تتأكد من أن الجميع يدرس بشكل صحيح."  حاولت بجد. أرغب من

 تا.قالت هوريكي

 "يستطيع المعلمين تدريس عدد من الطالب بمفردهم، أليس كذلك؟" 

على الرغم من انني سوف أبدو مغرورة، ولكن ليس وكأن المعلمين  "

يمكنهم مراقبة الجميع بمفردهم. لهذا سبب لدينا بعض الطالب، مثل  

عن البقية. حتى لو خدعوا المعلمة في  كن، الذين يتخلفون-أكي

همون، في النهاية، هم يكافحون من أجل التفكير بأنهم يف

كن ليس معتاد على التدريس،  -المواكبة." قالت هوريكيتا. "يوكيميرا

وأنا أعاني من مشكلة مع العدد الكبير من الناس الذي علي 

ركيز  لديهم قدرة على التكن. - كن وياموتشي-خاصة أكيتدريسهم. 

 أقل من طفل. هل هناك أي اعتراضات؟" 

 "ال يوجد."  

 "ممتاز."  

 لم اذهب الى جلسات المساء، أليس كذلك؟"  إذا"ال بأس 
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"أجل. جلسات الدراسة الليلة أفضل بشكل كبير من الصباحية، على  

أي حال، على الرغم من أن بعض الفتيات في هذه المجموعة يمكن 

 قالت هوريكيتا.أن يكونوا مثيرات للمشاكل." 

واجد حول هيراتا ال اعتقد أن بعض الفتيات يحضرن فقط من الت

 مثيرة لالهتمام  هذا  كونييجب أن كارويزاوا هناك.  كانت نإيمانعن 

 .كثيراً 

أدركت أن هوريكيتا لم تذكر سادو ضمن هؤالء مثيرين المشاكل.  

 "هل سادو يحسن التصرف؟"  

"أجل. انه يأخذ هذا بجدية، على الرغم من انه لم يصل الى مستوى  

 المدرسة المتوسطة بعد." 

"اوه، أجل. بما   ما زلت ال أشعر بشعور جيد حيال هذا. نا أعتمد عليك."  "ا

 لدراسة، ماذا عن كوشيدا؟"  أننا نتحدث عن مجموعات ا

 "ماذا تعني؟" 

 "ألم يحدث شيء معها؟" 

"بالطبع ال. أنا اعتقد انها سوف تساعد. لقد وعدت أيضًا أن تحضر  

 ." قالت هوريكيتا. مجلسات الدراسة كل يو 
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لم يكن هناك الكثير مما يدعو   بهوريكيتا،أنه فيما يتعلق افترض  

ل من جلسات الدراسة. من  . بالنهاية، كان فقط اليوم األوللقلق

وجهة نظري، رغم ذلك، ال يمكننا التراجع ببساطة ونشاهد هذه  

 .  تتفاقم المشكلة  

 "هل بدأت في انشاء أسئلة االختبار؟"  

كن سوف تشكل حجر  -وكيميراكن وي-"بالطبع. أسئلتي وأسئلة هيراتا 

أردت أن يساعد المزيد من األشخاص، ولكن كلما زاد العدد، األساس. 

 زاد خطر تسرب األسئلة الى الفصل )ٍسي(." قالت هوريكيتا.

"سيكون من الصعب بالتأكيد استبعاد أي احتمال للتسريب اذا أخذا  

في ألست انت وكوشيدا كالكما تشاركان ، كوشيدا بالحسبان. مهالً 

 جلسات المسائية؟"  

"أجل، ولكن طالما اننا ال نسألها في المساعدة في أسئلة االختبار، 

 يجب أن نكون بخير."  

كانت هذه مجرد تكهنات من عندنا. "إن أسئلة االختبارات واالجابات  

"  هي حبل نجاة الفصل )دي(. اذا تسربت المعلومات، فسوف نهلك. 

 قلت.
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ولكن هذا وحده لن يحل المشكلة،  "سوف أحافظ على سرية األمور. 

 أليس كذلك؟" 

. إذا أي شيء، أنا قلق مما انشاء األسئلة"انا لست قلقًا حول جزء 

سيأتي بعد ارسالهم الى المدرسة. إذا أعطيت األسئلة النهائية 

  سينسي في اليوم قبل االختبار، اذن سوف-واالجوبة الى شاباشيرا

 خبرت هوريكيتا.يكونون هناك جاهزين ليتم سرقتهم." أ

استخدمت كوشيدا وسيلة مماثلة مع جدول المشاركة خالل 

نفس االمر منها  ريون يطلب المهرجان الرياضي. كان من المحتمل أن 

 مجددًا.

"اذن، الطريقة الوحيد التي يمكننا التعامل معها هي بالتحدث مع  

 هوريكيتا.كوشيدا." قالت  

 الفصل )سي(؟" سألتها. سرب أسئلتنا الى إذا ين"ولكن ماذا ستفعل

 "ال أريد التفكير في هذا." قالت.

حصل   إذا"عليك هذا. هذا يتعلق بالفصل )دي(. مهما قمنا بالدراسة، 

  إذانقطة، فال نملك أي أمل في الفوز." أخبرتها.  100خصمنا على  

 مؤكدة. حفظ الفصل )سي( أجوبتنا، فالهزيمة
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مر. لقد تجاوزت العاشرة "أنا أفهم ما تقوله. ولكنني أتعامل مع اال

بالفعل. أرغب في أن أفكر بسؤال واحد بعد قبل أن أذهب الى 

 السرير."  

أغلقت بعدها. كانت بطارية هاتفي منخفضة، لذلك وضعته على  

 الشاحن.

 إجراءات المضادة، ولكنني ال على قالت هوريكيتا انها كانت تعمل

اع كوشيدا  لست أنتقد خطتها إلقنأعلم كيف سوف تسير األمور. 

كان علي جلب   إذا. ذلك، ال أملك الكثير لقوله بشأن نيمباشرًة، ولكن

ربما انا  ---كوشيدا الى جانبي، فسوف أهددها مثل كارويزاوا. ال

بحاجة الى فعل شيء أسوأ لجعل كوشيدا تستسلم لي. مع ذلك، ال 

 كوشيدا، وقد ال تستسلم تحت الضغط.أعلم تفاصيل ماضي 

 عل؟" تمتمت."ماذا يجب أن أف

 عندها، تلقيت رسالة من ريون.

بعد المهرجان الرياضي، طلب من منابي وأصدقائها عنوان ريون  

االلكتروني )أيميل( وأرسلت له رسالة. ولكنني لم أتلقى إجابة حتى  

 اآلن.

 من أنت؟ 



 ~181 ~ 
 

ال  ذلك،لطيفًا لإلجابة عليه، والى جانب  ستكانت هذه الرسالة. ل

 حسابًا وهميًا. يمكنه تتبع عنواني. كان 

 قررت أن اذهب للنوم.
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5.6 

امتألت المكتبة بعد نهاية الدروس، مليئة بالطالب. على الرغم من  

انها كانت مزدحمة، إال انها كانت هادئة. معظم الطالب كانوا  

 الدراسة.منغمسين تمامًا في 

 "واو. اذن، هذه المكتبة، هاه؟" تمتمت ساتو؟ بدت مهتمة.

ل. هذه يوصلني الى مشكلة الصغيرة. قررت ساتو االنضمام اه، أج

معها منذ أن تبادلنا معلومات االتصال.  مالى جلسة الدراسة. لم أتكل 

 كان هذا محرجًا للغاية.

 كن؟"  -"هذه مرتي األولى هنا. ماذا عنك، أيانوكوجي

 "لقد أتيت الى هنا عدة مرات."  

 !" أنت مجتهد جداً "

 نني أتي الى هنا لتضيع الوقت."  "حسنًا، االمر أكثر ا

 "تأتي الى المكتبة لتضيع الوقت؟ هذا غريب." 

أنا  فكر. تما  حول  على ما يبدو، اجابتي كانت غريبة. ال أملك أي فكرة

 فقط ال أعلم ما تحاول ساتو فعله.
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كن.... أنا لست ازعاجًا، أليس كذلك؟" هي  -"هاي، ام، أيانوكوجي

 سألت.

 "ماذا تعني؟" 

لقد أخبرتك فجأة انني سوف أنضم الى جلسات الدراسة وما   "حسنًا،

 شابه."  

، يجب أن يكونوا  يقومان بالتدريسهوريكيتا وكوشيدا من "ال أمانع. 

 ل على المزيد من األشخاص." سعداء للحصو 

 "هذا ليس ما قصدته."  

بدت ساتو حزينة قلياًل. التواجد في المكتبة كان مزعجًا نوعًا ما، كان 

مس لتجنب ازعاج الطالب االخرين، وكنتيجة لهذا، يجب أن  علي اله

اقترب من ساتو أكثر من المعتاد. يمكنني الشعور بأنفاسها على  

 بشرتي. 

من المتعة؟ اذا كان هذا، فالشباب كان مزعجًا  هل هذه لحظة شباب 

كنت متوترًا وقلقًا حول  نوعًا ما. لم أكن مستمتعًا بهذا على االطالق. 

 ساتو.

 أريد العودة الى المنزل. أساساً 
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 ؟ ذلك ولكن.... هل فعاًل أريد

يمكنني بالتأكيد أن أصاب بالحيرة عند  حاولت فحص وضعي الحالي. 

دائمًا   أنارة، كمن وجهتي نظري كشخص ن  المجهول. مواجهة  

 مستعد للرفض على الفور.

ولكن ألم أتي الى هذه المدرسة ألنني كنت أبحث عن شيء آخر غير  

 الروتين؟ 

 "واو. يبدو الجميع جادًا." قالت ساتو. "انهم يدرسون حقًا."  

"المكتبة مكان طبيعي للدراسة، في الواقع." أجابت هوريكيتا، 

 من الفراغ.    ظهرت

استعدت هدوئي وأفرغت عقلي. أريد أن انتهي من جلسة الدراسة 

 هذه.

يا رفاق." قالت هوريكيتا ألكي وياموتشي. "ال فوضى   أنتم"حسنًا، 

ليلة، حسنًا؟ في المرة القادمة التي تسببون مشكلة، هناك فرصة  ال

 أن يتم طردكم خارج المكتبة."  

 أجل، نحن نعلم هذا بالفعل."- "أ
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هبت هوريكيتا لحجز مقاعدنا. على الرغم من أن أكثر من نصف  ذ

المقاعد كانت فارغة، إال أن هذا ال يعني بالضرورة أنهم كانوا  

الغير معلنة أن المقاعد قرب نافذة  شاغرين. كان من القواعد 

،  في هذا التقسيم اإلقليميالمقهى كانت فقط للطالب األكبر. 

ولى استخدام المنطقة المزعجة  كان من المسموح لطالب السنة األ

 فقط قرب المدخل.

ولكن، كان هناك شيء أضافي آخر للقلق بشأنه. تريد تجنب التواجد  

 قرب طالب الفصل )ٍسي( قدر اإلمكان.

 "ماذا ستفعلين، هوريكيتا؟" سألتها.

ق، لقد تعاملت  كن، فال تقل- ، أيانوكوجيت قلق بشأن ذلككان إذا"

 االمر بالفعل."   مع

طالبة من الفصل )سي( دخلت  ---أمامنا مباشرًة، اشينوس هونامي 

كان   منطقة طالب السنة األولى. لوحت لنا، ودعتنا الى التكلم إليها. 

انية طالب من الفصل )بي(، أربعة فتيان يتواجد حول اشينوس ثم

  وأربعة فتيات. نظرت الى هوريكيتا. بالحكم على تعبيرها، لم تكن

 مرتبكة من هذا. اقتربت منا اشينوس.

 "اعتذر على إبقائكم منتظرين." قالت هوريكيتا.
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 "اوه ال، ال على االطالق. لقد وصلنا الى هنا للتو." قالت اشينوس.

سان البارحة واقترحت أن نشكل مجموعة  -سالتقيت باشينو د"لق

دراسة مشتركة. بما اننا ال نتنافس ضد الفصل )بي( في هذا االختبار،  

 كننا مساعدة بعضنا البعض." قالت هوريكيتا.ماعتقدت انه ي

*، كما يقولون. أكي وياموتشي، كل بطانة فضية لها سحابةحسنًا، 

 ة قفزوا.هادئين حتى اآلن، فجأالذين استطاعوا البقاء 

 [*Every silver lining has a cloud—  يعني أن كل موقف سيء

 يحمل في طياته إمكانية وجود شيء جيد.[  

هوريكيتا مسكت ذراع أكي.   "كن، لقد حذرتك، أليس كذلك؟؟-"أكي

نظر بخوف، مثل ضفدع تنظر إليه أفعى. لماذا فجأة أصبح هو  

ت الفصل )بي(  أن االجتماع مع فتيا  وياموتشي متحمسان؟ اعتقد

 كان محفزًا مناسبًا.  

 كن، لقد أتيت، أيضًا."  -"أيانوكوجي 

 من السقوط للغاية. قد احتاج الى مساعدتك." أجبت."كنت قريبًا 

 .هي  "اوه ال، أنا متأكدًة انه أنا من يحتاج الى المساعدة." قالت



 ~187 ~ 
 

على الرغم من أن المكتبة كانت مكانًا هادئًا، ولكن ال يزال بإمكانك 

راء محادثة. ألن اشينوس تمكنت من حجز بعض المقاعد في اج

الزاوية، والموسيقى التي كان يتم تشغيلها في ارجاء المكتبة أخفت  

                   6 رقم سمفونية بيتهوفنأصواتنا كليًا. كانت الموسيقى 

" Pastoral"،*  ار جيد للغاية.ياالسترخاء عليه، اختكانت شيء يمكنني 

يمكنكم    ---رعوي أو ريفي ولكن قررت تركها بدون ترجمة *]ترجمتها 

 االستماع عليها على يوتيوب.[

شكلت في الواقع مجموعة دراسة  افي التفكير بأن هوريكيت

 فمنمشتركة. باالفتراض أنه يمكننا العمل معًا مع الفصل )بي(، 

أن يساعدنا هذا. كلما زادت وجهات النظر تنوعًا، زاد ابداع  الممكن

 ة االختبار.أسئل 

كان ألي طالب من الفصل )بي( روابط مع   إذاولكننا أيضًا نخاطر.  

نا. بالطبع، تفهم هوريكيتا هذا  الفصل )سي(، فقد تتسرب معلومات

أكثر   كانت  قامت على األرجح بجمعنا معًا ألن الفوائد ولكنها بالفعل. 

 من المخاطر.

بجانبها، لذا  كن." حثتني ساتو على الجلوس -"اجلس هنا، أيانوكوجي

 فعلت هذا.
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 "أجل، بالتأكيد."  

- "ماذا يجري، ساتو؟ أنت تجلسين بشكل قريب للغاية من أيانوكوجي

 ن." ك

 "هذا طبيعي، أليس كذلك؟ بما أننا شركاء."  

كان هذا للعرض   إذاأخرجت دفتر كتبي ودفاتري على الفور. حتى  

 فقط، فعلى األرجح ال أزال بحاجة للدراسة.

لي كن، ماذا ستكون أفضل طريقة بالنسبة - وجي"هاي، أيانوك

 للتحضير؟"  

 ." أجبت.ذلك "يجب أن تسألي هوريكيتا

جيدة، أليس كذلك؟ أنتم شركاء، بالنهاية. لماذا ال    "ولكن هذه فرصة

 كن؟" قالت هوريكيتا.-سان، أيانوكوجي-تعتني بساتو 

يوجد   "درجات اختباري كانت مختلفة قلياًل عن ساتو، لذا ال اعتقد انه

ياه. الى جانب هذا، أريد الحصول على  إالكثير يمكنني أن اعلمها 

 بعض الدروس لنفسي." 

 ه الحالة، سوف أدرس كالكما." قالت اشينوس."أنا أرى، في هذ

 كن." قالت ساتو.- "دعنا نبذل قصارى جهدنا، أيانوكوجي
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 أجل." بدأت أشعر بالقلق بشأن مجموعة الدراسة هذه.- "أ

كن. لديك هذا الشعور بالناضج -ادئ للغاية، أيانوكوجي"انت دائمًا ه

،  حقًا. كيف كنت في المدرسة المتوسطة؟" اقتربت ساتو مني

وألقيت لمحة   ،بعض الشيء كان زيها مفككاً ونظرت الى عيني.  

لست متأكدًا إذا الحظت هذا، ولكن أنفاسها صدرها.  انشقاق لىع

 كانت شديدة قلياًل.

لم أكن بارزًا بشكل خاص. لم أكن ًا للغاية. "اعتقد انني كنت طبيعي

كئيب."  مختلفًا كثيرًا عن اآلن. ربما لهذا السبب يقول الناس انني 

 حاولت االبتعاد قلياًل.

تنظر إلينا اآلن،   كانت كانت ساتو معجبة بي، ولكن الناس إذاال بأس 

وأنا أكره هذا. أكي وياموتشي، خاصًة، كانوا ينظرون إلي بشكل ال 

 ق.  يصد

كن. أعتقد أنك رائع."  -"انت لست كئيبًا على االطالق، أيانوكوجي

 قالت ساتو.

 تنطبق علي." قلت. رائع"ال اعتقد أن كلمة 

"حقًا؟ حسنًا، ال أعلم بشأن األشخاص االخرين، ولكنني هذا ما 

 اعتقده." 
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. أنا بحاجة الى  فسرها ساتو على أنها مثيرة لالهتماممهما أقول، ت

هل أحضرت  "حسنًا، ماذا لو نكتشف نقاط ضعفنا؟  خطة للهروب. 

 اختبارك النصفي معك؟" 

 "أجل."  

  50أخرجت أوراق اختبار مجعدة من حقيبتها. لقد سجلت حوالي  

نقطة في جميع المجاالت في كل اختبار. على الرغم من انها اجابت  

أي شيء متوسط  على األسئلة البسيطة بشكل صحيح، إال ان 

ًا. في الواقع كان لغزًا بالنسبة لي كيف كان كارثيالصعوبة أو أعلى 

 المدرسة لهذه المدة.   استطاعت ساتو البقاء في هذه

 "هذا سيء نوعا ما، أليس كذلك؟" سألت.

 "أجل.... قلياًل. بما اننا في نفس المستوى تقريبًا، يجب أن ندرس معًا."  

كن  بدت ساتو متحمسة بشكل كبير، ولكنني أتمنى لو لم ت"أجل!" 

 صاخبة.

ألستم انتما االثنان تنسجمان بشكل جيد؟" سأل أكي، كان عيناه "

 بالشك.  مليئة

 "نحن شركاء. هذا طبيعي، أليس كذلك؟" أجابت ساتو.  
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س، بداًل من التركيز على أشياء ال تفهمها؟" قالت  در"اكي، لماذا ال ت

 هتم بمن يتوافق مع من.تال  امن الواضح أنههوريكيتا،  

 أجل. أنا أعلم."   "تسك. أجل،

 . الهدية التي استمرت في العطاء.أكيانضباط 
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5.7 

انتهت جلست الدراسة بدون أي مشاكل، وبدأ الجميع في العودة 

 الى المسكن.  

 "اووو، انا متعب!" اشتكى أكي.

بالنسبة ألشخاص مثل أكي وياموتشي، الذين ال يستطيعون التركيز  

جلسة دراسة بعد المدرسة   فإنبيعية، حتى في ساعات المدرسة الط

كانوا سعيدون للغاية في التحرر وأخيرًا، ولكن كانت تعريف للجحيم. 

 نظر إليهم ببرود. كانت تهوريكيتا 

 اليوم ليس األخير. لدينا جلسة أخرى غدًا." قالت."

هياا، أنا أعلم ذلك. أال بأس بأن أكون سعيدًا قلياًل؟ لقد عملت  -"ه

 ق االحمقان االثنان خارج المكتبة. بينما تساببجد!" أجاب أكي 

أتمنى أن تشاركوننا بعض  بالتأكد الفصل )دي( مليء بالحيوية. "واو، 

 من هذه الطاقة معنا!" قالت اشينوس.

"أجل، ولكنهم حيويين حول األشياء الخاطئة. ألكون صريحة، أنا أحسد  

 الفصل )بي(." أجابت هوريكيتا.
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. كان طالب الفصل )بي(  ذه الطريقةليست مخطئة في الشعور به

مركزين أكثر من الفصل )بي(، كان هادئين، ومتعاونين مع بعضهم  

 بالبعض." 

 سان، وداعًا لك، أيضًا."  -"وداعًا." قالت كوشيدا الشينوس. "هوريكيتا

 .هوريكيتا "أجل، وداعًا." أجابت 

غادرت كوشيدا بدون أي مشاكل، مع عدد قليل من الفتيات. لذلك، 

لآلن. يبدو االمر وكأنها هي وهوريكيتا تتحققان من  انت هادئة ك

 بعضهما البعض.

 سان، هل يمكنني سؤالك بعض األسئلة؟" سألت هوريكيتا.-"اشينوس

 "هممم؟ أي نوع من األسئلة؟"  

"أفضل أن يكون هذا بيننا فقط. سيأخذ االمر دقائق قليلة." قالت 

 هوريكيتا.  

انتظاري في   مجميعًا، ولكن هل يمكنك اعتذر "دقائق قليلة؟ حسنًا. 

 القاعة؟" سألت اشينوس.  

 "هل يجب أن أبقى؟" 

 "ال يهم في كلتا الحالتين." قالت هوريكيتا.
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ت انها ربما كانت اعتقدت انها كانت ساخرة، ولكن للحظة، أدرك 

 لجعلي أبقى.   علم النفس العكسيتستخدم 

 تريدين التكلم عنه؟" سألت اشينوس.   الذي "ما

عرت بالغرابة قلياًل بأن كالهما كانتا وحدهما هكذا. اشينوس  ش

 وهوريكيتا، شخصان بشخصيات متعاكسة، واقفتا كتف بكتف.  

في مشكلة، سوف   لك كان صديق أو حليف  إذاسان، -"اشينوس

 تساعدينه، أليس كذلك؟" سألت هوريكيتا.

 "ام، أجل؟ أليس هذا طبيعيًا؟" أجابت اشينوس.

اللطف أن يساعدنا الفصل )بي( في جلسات  همم. كان من- "ممم

طلب شخص ما مساعدتك، سوف تساعدينه.   إذاالدراسة هذه. لذا،  

 سان؟" سألت هوريكيتا.-أليس كذلك، اشينوس

 ابت اشينوس على الفور، بدون تردد."بالطبع." أج

"اذن، هل لديك معايير واضحة لتحديد من هو الصديق ومن ال؟" ربما  

 كوشيدا أثار هذه األسئلة.صراع هوريكيتا مع  

 "هممم. ماذا تعنين؟" 
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"حسنًا، هل سوف تساعدين شخص ما بدون شروط، طالما انه من  

كثيرًا في الفصل )بي(؟ حتى لو كان هذا الطالب/ة ال يساهم 

 الفصل؟"  

 إذا"مهما تصرف الشخص اآلخر، سوف أكون في جانب الفصل )بي(. 

 دته بالتأكيد." كان شخص ما في مشكلة، سوف أحاول مساع

هذا سؤال سخيف، بالنهاية." قالت هوريكيتا. "حسنًا، كان " ربما 

سخيف أخر. دعنا نفترض أن شخص ما في  دعيني أسألك سؤال  

على اإلعجاب بهذا  ًة ن قادرنيهل ستكو  الفصل )بي( يكرهك. 

 ؟" في المقابل منه يتكرهس الشخص؟ أم أنك في نهاية المطاف 

كان يكرهني حقًا، أفضل خيار سيكون   إذا. "هممم. أنا لست متأكدة

أكثر." قالت   نيكرهي أن  تجنب التواصل قدر اإلمكان، لمنعه من

 اشينوس.  

 ن كان هذا الشخص في مشكلة، ماذا سوف تفعلين؟"  إ"و

كان يكرهني حقًا، أنا  إذا"أساعده." قالت اشينوس على الفور. "حتى 

 دائمًا حليفة الفصل )بي(." 

 )بي( مهم للغاية بالنسبة لك." قالت هوريكيتا. "يبدو أن الفصل
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"أجل. جميعهم جيدون، أنا أعترف انه في البداية كنت حزينة ألنني 

ت في الفصل )أي(. ولكن اآلن، اعتقد اننا أفضل فصل. أال تشعرين  لس

 بالمثل، هوريكيتا؟"  

"حسنًا ..... المنزل هو مكان انت تصنعينه، اعتقد هذا. الفصل )دي( 

 يئًا للغاية." قالت هوريكيتا.ليس س

 "اوه؟" تمتمت.

كن؟ هل لديك شيء لتضيفه؟" نظرت إلي - "ماذا، أيانوكوجي

 هوريكيتا.

"اعتذر عن مقاطعة محادثتكم، ولكن هل يمكنني سؤالك شيئًا، 

 اشينوس؟" قلت.

 "بالتأكيد." 

"أنا أتفهم أن زمالئك حلفائك. اعتقد انه من الضروري أن تكون صديقًا 

جاز التعبير. ولكن، هل طالب الفصل  إذافي قاربك،  من  جميعمع ال 

 )أي( و)سي( و)دي( أصدقائك؟" 

 كن."  -سان أصدقاء عزيزون علي، أيانوكوجي-وهوريكيتا "حسنًا، انت
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"ماذا لو كنا في مشكلة؟ ماذا لو جئنا إليك نتوسل منك اقراضنا 

 مليون نقطة؟" سألتها.

. ال تهم الكمية." قالت كان هناك سبب جيد، سوف أساعد إذا"

 اشينوس.  

 "شيييش. سخائك ال يعرف حدود. سوف تساعدين أي أحد؟"  

 لن يكون بهذهاالمر المثالية، أجل، ولكنني أعلم أن "من الناحية  

كن  -كان ريون إذايمكنني فعله بنفسي. لما البساطة. هناك حدود 

كان  إذافي مشكلة، ال يمكنني مساعدته كما أساعد االخرين. ولكن 

االمر في مجال قوتي، سوف أساعد." قالت اشينوس. "طالما أنك 

 صديقي، فإن طبيعة المشكلة وحدتها ال تهم."  

جئت   إذا"على الرغم من انني أقدر هذا، ولكنني لدي شكوك. اذن، 

 باكيًا إليك، أطلب المساعدة...؟"  

 "سأرحب بك بأذرع مفتوحة."  

كان لدي أنا وكانزاكي  إذا"في هذه الحالة.... ماذا سوف تفعلين 

 نفس المشكلة؟" سألت هوريكيتا.
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اختار واحد منكم؟" كانت اشينوس في   ينبغي أن انه"انت تعنين 

حيرة تامة. "اعتذر. ولكنني ال أعلم كيف أجيب على هذا. في 

األوضاع االفتراضية مثل هذه، ال يهم من أساعد، ولكنني سوف  

 اسبب بأذية شخص أخر."  

 اشينوس. تبدو هوريكيتا مندهشة ومتأثرة بشكل عام.  كان هذا مثل 

البشر حيوانات ماكرة "ال أصدق بوجود األشخاص الطيبون النقيون. 

تهم." قالت هوريكيتا. "ولكن بعد سماع ما قلته .... ربما يريدون مكافأ

 هناك حقًا أشخاص طيبون في هذا العالم."  

 سان."  -هوريكيتابدت اشينوس مندهشة. "أنت تبالغين في تقديري، 

ولكن اآلن، عيناها  ،لقد كانت صادقة وواضحة معنا حتى اآلن

 .تندفعان في جميع أنحاء الغرفة 

"حسنًا، على األقل اعتقد أن أفضل من أي شخص قد قابلته على  

 االطالق." قالت هوريكيتا.

أنا حقًا لست رائعة." أجابت اشينوس. ال يمكنها حتى النظر على وجه  "

 هوريكيتا.
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"حقًا، هذه ليست مسألة كبيرة." من الواضح أن هوريكيتا الحظت ردة  

فعل اشينوس الغريبة. "انا اسفه. ربما بالغت قلياًل. لم أكن أقصد أن  

 أجعلك غير مرتاحة."  

." مع ذلك، من الواضح أن ني غير مرتاح حًقايلم تجعل "ال بأس. 

- شيهيرواشينوس كانت متأثرة. "هل هذا كل ما أردت التكلم عنه؟  

 تشان واألخرين ينتظرونني. هل يمكننا االنتهاء اليوم؟"  

 "شكرا لك على اإلجابة على أسئلتي السخيفة." قالت هوريكيتا.

 "ال مشكلة. حسنًا، أراكم غدًا." أجابت اشينوس.

بعد أن غادرت، أنا وهوريكيتا، وبعض من طالب السنة الثالثة، وعمال 

 المكتبة كان من بقي. 

 " قالت هوريكيتا. "ال يزال هناك أشياء علي فعلها." "دعنا نعد. 

"ماذا سوف تفعلين بشأن كوشيدا؟ يبدو أنك توصلت لشيء ما."  

قلت. اعتقد أن هوريكيتا ال تحب أن يتم سؤالها هذا السؤال مرارًا  

 وتكرارًا، ولكن علي التأكد.  

 "انها مميزة. يجب أن اتوخى الحذر أكثر." قالت هوريكيتا.

 "  "مميزة؟
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ف تحظى بها  سو كانت "كنت أفكر حول أمور عدة. حول الحياة التي

سيثق كان لم أتواجد هنا.  إذافي هذه المدرسة  كوشيدا كيكو 

يمكنها الدراسة ولعب الجميع من في الفصل بها ويعتمد عليها. 

الرياضة بدون أي قلق. يمكنها االستمرار هكذا حتى التخرج. ولكن، 

كن،  -مستقبل. لقد عملت مع عدو، ريونتواجدي حرمها من هذا ال

ردي. لم تتردد في مهاجمة فصلها. بالطبع، هذه  كمحاولة يائسة لط

ليست غلطتي. كان فقط حظًا سيئًا أن ينتهي بنا األمر في نفس 

 المدرسة."  

 "لدي اقتراح." اخبرت هوريكيتا.

 "أي نوع من االقتراحات؟" 

حتاجين إليها للتصالح "اعتقد انني وجدت قطعة األحجية التي سوف ت

 مع كوشيدا."  

 "ماذا تعني؟" 

 "هل توافقين أن اشينوس شخص جيد؟"  

سمعت شائعة غير جيدة عنها." قالت  إذا"أجل، ال أشك بهذا، حتى 

 هوريكيتا.
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أن  "اذن، لماذا ال تجعلي شخص جيد يتوسط بينكما؟ بصراحة، ال أعتقد 

نفسها  دثة وجه بوجه مع كوشيدا ستعمل. لن تكشف عنمحا

 الحقيقة ألي أحد من الفصل )دي(."  

"ربما ال .... ولكن مع ذلك. ال أعتقد انه من الصحيح جعل اشينوس  

 تتوسط." قالت هوريكيتا.

هذا خطوة في    إن"ال أعتقد أن هذا سيحل كل شيء. أنا فقط أقول 

لستما في عالقة جيدة للتكلم.  االتجاه الصحيح. اآلن، أنت وكوشيدا 

 ينوس، ربما قد تحظون بمحادثة حقيقية."  توسطت اش إذا

في الواقع، ان اشينوس فقط خطوة أولى لحل هذه المشكلة.  

 المزيد من قطع االحاجي ستأتي الحقًا.  

هزت هوريكيتا رأسها. "ال يمكنني قبول هذا. سوف أسوي األمور  

 مع كوشيدا بنفسي." 

 كرة جيدة.  هذه ال تبدو ف
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5.8 

عندما رأتني أنا وهوريكيتا، ابتسمت ولوحت لنا  كانت كوشيدا تراقبنا. 

 ببهجة. 

 سان. اعتذر على ابقائك منتظرة." قالت هوريكيتا.- "كوشيدا

"ال بأس. ال يزال هناك بعض الوقت حتى موعد اللقاء. عن ماذا كنتم  

 تشان؟" -تتكلمون مع هونامي

 "ال شيء مهم."  

باري عنه؟"  يمكنك اخال "مع ذلك أرغب في أن أعلم.  هل هو شيء 

 حافظت كوشيدا على ابتسامتها وعلى نبرة صوتها، ولكن زاد التوتر.  

"بالتأكيد. في النهاية، انه أمر ال يتعلق بك على االطالق." قالت 

هوريكيتا. "سألتها كيف يمكن أن أتحدث مع الناس بشكل متساوي، 

 أي تمييز أو تفضيل."   بدون أن أظهر

 "اوه؟"  

 سان." قالت هوريكيتا. - ل عنك، كوشيدا كنت أسأ أكذب.  ال"أنا 
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سان. قد ال نتوافق أنا وأنت، ولكنني أفضل  - "اسمعي، هوريكيتا 

كن." قالت كوشيدا. "أو هل  - التكلم عن الموضوع بدون أيانوكوجي

 سان يعلموا شيئًا اآلن؟"  -يمكن أن.... أيانوكوجي واشينوس

 نظرت إلينا. مع ذلك، لم تتأثر هوريكيتا.  

كن، ولكن هل يمكن أن تعود بدوني؟" قالت - نوكوجي عتذر أيا"ا

 هوريكيتا.

 "يبدو أنني اعترض طريقكم." تمتمت.

تركتهم وتوجهت باتجاه المخرج. بعد تغيير أحذيتي، توجهت الى 

 المسكن. في الطريق، تلقيت اتصااًل من هوريكيتا وأجبت عنه.

   سمعت صوت هوريكيتا الخفيف من خالل سماعات الهاتف. 

هبنا الى نفس المدرسة المتوسطة، وألنني أعرف ماضيك، "لقد ذ

 تريدين طردي. هل أنا مخطئة؟"  

"حسنًا، هذا بالتأكيد مفاجئًا. لماذا ذكرتي الماضي؟ ال أحب التكلم  

 عن هذا."  

 "ال أحب االمر كذلك. ولكننا ال نستطيع تجنبه."  
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تأكيد هكذا. ولكنك بالنادرًا ما نحظى بفرصة للتكلم وحدنا "حسنًا، 

سان. وأجل،  - أريدك أن تختفي من هذه المدرسة، هوريكيتا— محقة

ألننا كنا في نفس المدرسة المتوسطة، وألنك تعلمين بشأن تلك 

 الحادثة."  

"على الرغم من أنه صحيح أنني سمعت حول الحادثة، لكنني لم 

أهتم. لم يكن لدي أصدقاء وقتها، على أي حال. كل ما سمعته 

  أعلم حقيقة األمر."  انت الشائعات. الك

 "ولكن ليس هناك ضمان أنك ال تعلمين، أليس كذلك؟" 

نكار إ  "انت محقة. لهذا السبب ال يمكنك ترك االمر. مهما حاولت

االمر، ال يمكنك التأكد من انني ال أكذب. أتصور إنك تريدين طردي  

 وثحدخارج المدرسة ألنك ال تستطيعين مسامحتي على معرفة  

 حادثة."  ال

 م تنكر كوشيدا االمر.ل

 سان؟"  -"ماذا لو نضع رهانًا، كوشيدا

 "رهان؟ ما الذي تتكلمين عنه؟"  
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ال يمكنني تصور أن هذا شيء فكرت به هوريكيتا للتو. على األرجح  

 انها خططت لهذا.  

 "ال تحبين تواجدي هنا. ال يمكنني فعل شيء حول هذا، صحيح؟"  

 ال يمكنني االسترخاء."  سان،  -هنا، هوريكيتا إنك"صحيح. طالما 

لم نعمل معًا، لن نتمكن من  إذا"ولكن كالنا في الفصل )دي(. 

 التقدم الى الفصل )دي(." 

 ." المشكلة"في الواقع، اعتقد أن طردك سيحل  

 ، أيضًا؟"  الخروج"هل تخططين الى 

 سان."  -"بالتأكيد ال. فقط أنت من سيخرج، هوريكيتا

 دا كالهما هادًئا جًدا.، بمنخفضة بينما كانت أصواتهما 

 "ال أنوي أن ترك المدرسة." قالت هوريكيتا.

 "اذن ال يوجد هناك شيء يمكننا فعله. ال أعتقد انه يمكننا التوافق."  

"قد تكونين محقة بشأن هذا. ولكن كنت أحاول التفكير بطريقة  

أنه، بغض النظر عما أفعله،  ني استنتجت  نلكيمكننا التعايش بها. و

 ."  ل هذا مستحي
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 سان. هذا لن ينتهي حتى يخرج أحد منا."  -"اعتقد هذا أيضًا، هوريكيتا

 "نحن لسنا أطفال. ال نستطيع الشجار فقط. ولكن ال تثقين بي." 

 كان هناك صمت قصير. عندها تحدثت كوشيدا.

 ؟"  وضع رهان"ماذا تقصدين عندما قلت 

أعلى منك في االختبار النهائي، سوف  "إذا حصلت على درجة

تتعاونين معي من اآلن وصاعدًا بدون أي عدائية. ال أتوقع أن نصبح  

أفضل األصدقاء، أنا فقط أريدك أن تتوقفي عن محاولة ايذائي. هذا  

 كل شيء."  

سان. نتيجتك في االختبار النصفي كانت -"هذا سخيف، هوريكيتا

جعلنا هذا الرهان حول مجموع نتائجنا، فال يزال   إذا   اعلى مني. حتى

ز صعبًا بالنسبة لي. الى جانب هذا، لن أكسب أي شيء من  الفو 

 الفوز."  

"اجل. هذا صحيح. اذن..." كانت صوت هوريكيتا أعلى بقليل من  

مادة واحدة من المواد  الهمس اآلن. "دعينا نحدد الفائز اعتمادًا  

حصلت  إذاأي مادة انت جيدة فيها.  الثمانية. انت حرة في اختيار 

 ، سوف أترك المدرسة. هذا هو عرضي." على نتيجة أعلى مني
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ال أستطيع تصديق هذا. كانت هوريكيتا تخوض مخاطرة كبيرة، أعطت 

كوشيدا شروطًا في صالحها من خالل السماح لها باختيار أفضل مادة  

ها فقط  خسرت كوشيدا، لن تحتاج الى ترك المدرسة. علي إذالها. 

فازت    إذاخرى، هوريكيتا. في الجهة األطريق التوقف عن اعتراض  

 كوشيدا، فسوف تكون هذه نهاية هوريكيتا.  

خسرت، يمكنك  إذاسان.  -"ولكن هذا مجرد اتفاق شفهي، هوريكيتا

التصرف وكأن هذا الرهان لم يحدث على االطالق. بالطبع، قد ال ألتزم  

بجزئي من االتفاق أيضًا. هل يستطيع كالنا الثقة بما يقوله الطرف  

 اآلخر؟"  

 ور رسميةـ أنوي إضافة شاهد موثوق."  "لجعل األم 

 سان)أخي(."-ييسمحت، من فضلك.... ن إذا"

 ؟!" ---"ما

هشة. وانا أيضًا. كان هوريكيتا جادة للغاية بشأن بدت كوشيدا مند

 هذا االتفاق، فقد أحضرت شقيقها األكبر من أجل التصرف كشاهد.  

حتاج الى  سان. ولكنني ا -يي"أنا اعتذر للغاية على طلب هذا منك، ن

 مساعدتك."  
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لقد قامت باستدعاء هوريكيتا مانابو بالفعل، رئيس مجلس  هذا صحيح. 

 الطلبة السابق وشقيقها األكبر، الى المكان.  

 "هل تتذكرينني؟" سمعته يقول. "مضى وقت طويل، كوشيدا." 

 "أنا ال أنسى األشخاص." 

لكن  حضر االخوة هوريكيتا نفس المدرسة المتوسطة مثل كوشيدا. و

قبل حدوث الحادثة التي تتعلق تخرج شقيق هوريكيتا األكبر 

 بكوشيدا، لذلك ال يمكن ان يعلم أنها من سببت الحادثة.  

في هذه المدرسة. يمكنك الوثوق به أيضًا،  أكثر شخص أثق به  "أخي

 سان. ال تقلقي، لم أخبره بأي شيء."  -كوشيدا

ذلك. أنا لست  للتصرف كشاهد، ال شيء أكثر من بي "تم االتصال

 مهتمًا بأي شيء أخر."  

خسرت شقيقتك  إذاسينباي؟ - "هل انت بخير مع هذا، هوريكيتا

 "  ----الصغيرة، عندها

 . ال عالقة بي بذلك." هارهانهذا "
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خسرت،  إذا أحد"وأنا أقسم أيضًا انني لن أقول أي شيء ألي 

كسرت الوعد.   إذالى اسم شقيقي  سان. سوف أجلب العار ا-كوشيدا

 أنا لن أفعل هذا على االطالق."  

 أفضل من هذا لكوشيدا.  ال يمكن أن تصبح الصفقة 

 سان؟"- "أنت جادة، أليس كذلك، هوريكيتا

 ينتظر الناس أن يضربوا."  أنا لست من النوع الذي "

أختار  "حسنًا. أنا أقبل تحديك. وأنا موافقة على شروط الرهان. أنا 

في حال حصولنا على نفس الرياضيات. هل يمكنني افتراض انه 

 " ؟النتيجة، لن يفوز أحد منا

ا. لقد اتفقوا على الشروط مباشرًة  برأسه تالبد أن هوريكيتا أومأ

 التراجع اآلن.    همأمام شقيق هوريكيتا. ال يمكن

منكم بخرق الرهان، فمن   أحدقام  إذا"سوف أقوم بدوري كشاهد. 

 األفضل أن يستعد للعواقب."  

، ال يزال شقيق هوريكيتا رئيس لمجلس الطلبة كقاعد حتى بعد الت

يملك قدرًا عالي من النفوذ. كوشيدا سوف تلتزم باالتفاق حتى  

 يتخرج، على أقل تقدير.
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 سان."  -يي "شكرًا جزياًل لك، ن

كانت كوشيدا وهوريكيتا أصبحت المحادثة صامتة. على االغلب 

 تنتظران رحيل شقيق هوريكيتا.

 سان."  -ر النهائي، هوريكيتا"أنا أتطلع قدمًا لالختبا

 "دعنا نبذل قصارى جهدنا. كل منا."  

 كن، أيضًا."  -تحياتي أليانوكوجي ي"أجل. أبلغ

 "لماذا؟" 

 "ألنك أخبرته، أليس كذلك؟ حول ماضيي." 

 "  ----"هذا

سان، لذلك - ابة على هذا. أنا ال أثق بك، هوريكيتا"اه، لست بحاجة لإلج

، لذلك يمكنك االسترخاء. الى جانب ال يهم. لن أخرق شروط رهاننا

 كن القليل من جانبي السيء."  -لقد رأى أيانوكوجيذلك، 

 كن."  -"أجل. لقد أخبرت أيانوكوجيشعرت بهلع هوريكيتا عبر الهاتف. 

اتفك اآلن؟ كما تري، كنت  "كنت محقة. بالمناسبة، هل تستخدمين ه

سان،  -ة، هوريكيتاأحاول االتصال بك مرارًا وتكرارًا في الدقائق الماضي

 ولكن يبدو أنك تجرين مكالمة."  
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 لم يكن هذا مجرد حدس. تملك كوشيدا بعضًا من الجرأة.

 كن؟"  -"هل انت مهتم في االنضمام إلينا، أيانوكوجي

 اعتقد انه كان من األفضل أن أطيعها.  
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5.9 

 عائدًا الى كوشيدا وهوريكيتا. توجهُت 

إال انه   على الرغم من ان لديها تعبير سعيد، هوو!" قالت كوشيدا. -"ياا

 يمكنني معرفة مشاعرها الحقيقية.   ال

 سان. انت مذهلة." قالت هوريكيتا.-مني حقًا، كوشيدا "لقد نلت  

 "شكرا لك. ولكن، حقًا، أنا فقط شديدة المالحظة." أجابت كوشيدا.

تنا  كن؟" سألت هوريكيتا. "اعتقد أن محادث-"لماذا ناديت أيانوكوجي

 اذن فلتقولي هذا."  مع، نني جعلته يستألكنت غاضبًة  إذاانتهت. 

"أنا لست منزعجة بالتحديد. ولكنني أفضل أن أتحدث إليك وجهًا  

لوجه. كنت أتساءل سواء ان كنت تمانعين إضافة شرط اخر للرهان."  

 قالت كوشيدا. 

 "شرط؟"  

- وكوجيسان، أرغب في أن يترك ايان- هزمت نتيجتك، هوريكيتا إذا"

 كن المدرسة أيضًا."  

 قد تطرح هذا.  أن كوشيدا  افكركنت 
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 "ال." أجابت هوريكيتا. 

"أريد أن أجعل كل من يعلم عن ماضيي يختفي. حتى إذا لم تعودي  

ستبقى    إذاكن،  -بقي أيانوكوجي إذاسان،  -متواجدة هنا، هوريكيتا

 مشاكلي أيضًا."  

 يطه."  "ربما. ولكن هذا رهاني، لذلك ال يمكنني تور

 "حسنًا، هذا سيء للغاية. يمكنني قتل عصفورين بحجر واحد." 

 "اذن، تريدين طردي أيضًا، هاه؟" أنا سألت.

ة ألن تبدو خائب االمل. هذه ليست غلطتك، "هاه هاه هاه! ال حاج

علمت حول طبيعتي  أنككن. هذا مجرد حظ سيء -أيانوكوجي 

 الحقيقية." 

، رغم ذلك." قالت أي أحد لم يخبر إذا"لن يكون هناك مشكلة  

 هوريكيتا.  

سان، فلن يكون هناك داعي  - كان هذا ما يتطلبه االمر، هوريكيتا  إذا"

 الرهان."   لهذا

 لفصل )دي(، بالنهاية." في اانت عضو مهم "حسنًا، 

 "لقد تغيرت. لم تكن لتقولي هذا من قبل."  
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الى كنت دائمًا اتشاجر مع زمالئي، اذن لن أنجح في التقدم   إذا"

 الفصول العليا. سوف أبقى عالقة في حلقة فارغة." قالت هوريكيتا.

ومع ذلك ال يمكنهم  هل تكلم كالهما بهذه الصراحة من قبل؟ 

لم يذهبوا الى نفس المدرسة   إذااالتفاق. ياله مصير محزن. 

تتعاون مع كوشيدا. في هذه   المتوسطة، كانت كوشيدا ربما سوف

ى زمالئنا لدرجة ال يمكن أن يصل إليها  الحالة، سوف تأثر كوشيدا عل

هيراتا وكارويزاوا، كان من الممكن أن يتوحد الفصل )دي( في وقت 

 أبكر.

"هل يمكنني االنضمام الى هذا الرهان؟ أراهن أن هوريكيتا سوف  

 تفوز." قلت.

كن؟ ال -اذا تقول، أيانوكوجي"انتظر لحظة." قالت هوريكيتا. "م

 عالقة لك بهذا."  

مر كذلك. ولكن اآلن لهذا عالقة بي. الى جانب هذا، لقد "بدأ األ

 استرقت السمع على محادثتكم." 

فازت هوريكيتا في الرهان وتحررت مؤقتًا من هجمات   إذاحتى 

حميت   إذاكوشيدا، تستطيع كوشيدا تركيز هجومها علي عوضًا عنها. 

 نفسي اآلن، سيجعل األمور أسهل في المستقبل.
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 نضمامك." قالت كوشيدا."سوف أكون سعيدة با

 "ولكن لدي شرط أيضًا."  

 "هممم؟"  

لمدرسة المتوسطة." كنت أدخل  تفاصيل حادثة اعن "أريدك أن تخبرني 

 منطقة خطرة.

 " ---"هذا

تصرفت بسرعة اآلن، يمكنني الحصول على افضلية.   إذاأتراجع.   نل

"من حقي أن أطلب هذا. أنا ال أعلم التفاصيل، ومع ذلك تحاولين 

دي. انت تتصرفين بناء على اعتقادك أن هوريكيتا تعلم بشأن طر

ا اآلن. طالما أنك سوف تهزمين  الحادثة، أليس كذلك؟ اذن، اشرحي لن

 المدرسة كالنا، لست بحاجة للقلق."   دهوريكيتا في االختبار، فستطر

 "أنا لست مهتمة بماضيها." قالت هوريكيتا. 

وشيدا تهدد حياتي هنا لمجرد  "حسنًا، أنا مهتم. ال يمكنني قبول أن ك

 نزوة أنانية." أجبت.
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كن. ال يمكنني انكار هذا. إذا  -متورط اآلن، أيانوكوجي  أنك"صحيح 

لم تخبرك هوريكيتا بالتفاصيل حقًا، فأنا أتفهم مشاعرك. ولكن إذا  

 أخبرتك، فلن يكون هناك مجال للتراجع. هل تفهم؟" سألت كوشيدا.

عودة؟" سألتها. لقد حددتني كوشيدا  "ألم أتجاوز بالفعل نقطة الال

 كعدو لها. 

 اوزتها."  "أجل. لقد تج

 "في هذه الحالة، أخبريني لماذا يستحق االمر خوض هذا الرهان." 

لماذا أخاطر   ----ربما هوريكيتا تتساءل لماذا اذهب لهذه الدرجة 

بتعرضي للطرد. كانت عيونها تقول هذا، ولكنها لن تسأل هذا أمام 

 كوشيدا.  

حصلت    عتذر، ولكنني ال أستطيع فعل ما تريدينه، هوريكيتا. وأخيراً ا

 على فرصة لكشف ماضي كوشيدا كيكو.  

كن، هل هناك شيء انت ماهر فيه؟ أكثر من أي  -"أيانوكوجي 

 شخص آخر؟" سألت كوشيدا.

"أنا فقط شخص عادي. ما تسميه متعدد المواهب، وسيد الالشيء*.  

 ."معتادعتقد أنني أسرع قلياًل من ال شيء ما، ا   اختياركان علي  إذا
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 [*jack of all trades, master of none------    هو شكل من أشكال

الكالم يستخدم لإلشارة إلى شخص انخرط في العديد من المهارات، 

في العراق  ---بداًل من اكتساب الخبرة من خالل التركيز على واحدة

 .[صاحب سبع صنايع والبخت ضائعتقال: 

قد أن  كان بإمكانك أن تفهم ما أشعر به. أال تعت إذاتسائل أ  "اذن

أفضل شيء في العالم هو شعور أن يتم تقديرك بطريقة مميزة؟  

على نتيجة في االختبار، أو الفوز بالمركز األول  أ عندما تحصل على 

في السباق، الجميع ينظر إليك. أتعلم تلك اللحظات التي يغمرك  

 كوشيدا. الناس بها باالهتمام؟" سألت

بالطبع انا أفهم. الناس طبيعيًا ترغب بموافقة االخرون. العمل بجد 

كفاية لكسب مديح الناس على اإلنجازات كانت حجر األساس لكيفية  

 عمل المجتمع اإلنساني. 

"اعتقد انني مدمنة على هذا الشعور. قالت كوشيدا. "أكثر من  

ني إال ر. ال يسعبالتفاخ الرغبةإال و يسعنياألشخاص العاديين. ال 

والرغبة في البروز. ال يسعني إال والرغبة في الثناء. عندما أكون  

كذلك، أنا حقًا أشعر بمدى روعة أن أكون على قيد الحياة. ولكنني 

أعلم حدودي. مهما بذلت جهدي، ال يمكنني أن أكون رقم واحد  
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والحصول على الثاني أو الثالث ال يرضي   ---في المدرسة أو الرياضة

شديدة. لذلك، فكرت بأن أفعل شيء ال يمكن ألي أحد أن  رغباتي ال

 أن أكون ألطف وأظرف من أي شخص أخر."   ---يفعله

هذا كان سبب لطف كوشيدا؟ كان من األفضل أن تكون لطيفًا 

وخدوم يقوم بأخطاء عوضًا عن شخص ذو وجهين يتفاخر بكونه  

كاذب  مثالي. شخص لطيف ولكن معيب كان أكثر صدقًا من ال

 ير.  القد

"بالفضل لهذا، أصبحت مشهورة بين الفتيان والفتيات. استمتعت 

بكوني موضع ثقة وشخص يعتمد عليه. كانت المدرسة االبتدائية  

 والمتوسطة ممتعة حقًا." قالت كوشيدا.

كنت أنا، فلن  إذا؟ القيام بها؟ فعل أمور ال تريدين مؤلماً "أليس هذا  

 هار." قالت هوريكيتا. سوف أنني  اعتقد انأتمكن من تحمل هذا. 

. يوم بعد يوم، كنت تحت ضغط هائل شعرت مؤلماً "بالطبع كان 

وكأنني سوف أصبح صلعاء. شددت وشعري وتقيأت من التوتر.  

ولكن ال أستطيع ترك أي أحد يرى هذا الجانب مني. لهذا السبب  

 استمريت في التحمل، والتحمل، والتحمل." قالت كوشيدا.

 التصرف طوال هذه المدة؟  االستمرار في هذا  كيف استطاعت
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"مدونتي أنقذتني. كان المكان الوحيد حيث يمكنني تفريغ هذا  

الضغط المخفي. يمكنني قول جميع أسراري المؤلمة. بالطبع، لقد  

نشرت كل شيء بشكل مجهول، كما تعلم؟ ولكنني كتبت الوقائع 

ن أشخاص ال كما كانت، وشعرت بالسعادة عندما أتلقى التشجيع م

ف زميل مدونتي. على الرغم من  أعرفهم حتى. ثم، في يوم ما، اكتش

كان من الواضح أن منشوراتي  ولكن أنني لم أذكر اسم أي أحد، 

 كانت تستند على أحداث حقيقية."  

 "هكذا بدأت الحادثة؟" 

"في اليوم التالي، تمت مشاركة منشوراتي مع الفصل بأكمله. 

دتهم كثيرًا، ومع ذلك جميعهم أنقلب علي. الجميع أدانني. لقد ساع

ي دفعني ف ينية، أليس كذلك؟ الفتى الذي أخبرني انه معجب بأنا

، بما أنني نشرت أن اعترافه قد اثار مفهوماالمر  الواقع. كان 

جرها  هاشمئزازي وأردت أن يموت. أحد الفتيات التي أرحتها بعد أن  

جرها  ه ل لما تم خليلها ركلت مقعدي. لقد نشرت بالتفاصيل حو 

ثالثين طالبًا انني عدوهم   أكثر من ليوقمت بالسخرية منها. قرر حوا

 اللدود في ذلك اليوم." 
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"اذن، كيف تجاوزت االمر؟ العنف؟ األكاذيب؟" كان هذا اللغز الذي  

 ف اجابته أنا وهوريكيتا.رال نع

. كل ما فعلته كان قول الحقيقة. لقد كشفت أسرار  ال هذا وال ذاك "

لقد   كان مقرف. الذي اعتقد من  من  ع زمالئي. من يكره من،جمي

 كشفت حقائق لم أكتبها حتى على مدونتي."  

بالطبع. كانت الحقيقة سالح يمكنك الحصول عليها فقط من خالل 

الثقة. ال نملك هوريكيتا وأنا هذا. على الرغم من أن الحقيقة قد تبدو 

يمكن قويًا ذو حدين، غير مؤذية، إال انها كانت في الواقع سيفًا 

 ساب المزيد من الثقة.استخدامها فقط على ح

في هذه الحالة، توقف زمالئي عن الغضب مني وبدأوا بكره "

بعضهم البعض. دخل الفتيان في قتال قبضات، وشدت الفتيات شعر 

بعضهم البعض ودفعوا بعضهم. تحول الفصل بأكمله الى فوضى  

 عارمة. كان االمر مذهاًل بصراحة."  

 "اذن، هذا ما حدث."  
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"ألنني كشفت كل شيء، ال يستطيع الفصل القيام بدوره بعد اآلن.  

 تقنياً  ، وكل ما فعلتهوبختني المدرسة، ولكن مدونتي كانت مجهولة

لكن كل وتحدثت كوشيدا بال مباالة، كان اخبار زمالئي الحقيقة." 

ة حول زمالئي  . "ال أزال ال أعلم لهذه الدرج كلمة تنطقها لها وزنها

. مع ذلك، أعلم بما يكفي لتدمير بعض األشخاص.  في الفصل )دي(

 هذا هو سالحي الوحيد."  

شعرت   إذاأخبرنا أي أحد عنها، يجب أن نستعد للعواقب.   إذاتهديد. 

تحدث شقًا في الفصل )دي( بعد كوشيدا بأن هذا ضروري، فسوف 

هذا، فسوف يختفي إذا حدث أن نجحنا أخيرًا في توحيد الجميع معًا.  

 التناغم الذي أنشأناه. 

"كان من الخطأ استخدام االنترنت في تفريغ مشاعري. كل شيء 

تضعه هناك محفوظ لألبد. لهذا السبب أوقفت المدونة. اآلن، أفرغ  

 عقلي عاليًا عندما أكون وحدي."  عن التوتر عن طريق قول ما في 

 ر منها.مثل المرة األولى التي رأيت فيها الجانب اآلخ 

 "هل تريدين البقاء كما أنت اآلن؟" سألتها. 
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"هذا سبب وجودي. أكثر من أي شيء احبه في العالم، أحب أن  

يحترمني الناس ويالحظونني. عندما يثقون بي بأسرارهم، أشع ببهجة  

 تفوق تخيالتي الجامحة."  

معرفة قلق، معاناة، احراج، وآمال الناس الموجود داخلهم كانت 

 .  * دا المحرمةفاكهة كوشي

 كم البحث عنه في غوغل.[  الفاكهة المحرمة: معناها طويل يمكن *] 

"ممل، أليس كذلك؟ ولكن بالنسبة لي، هذا كل شيء." اختفت 

ابتسامة كوشيدا. اآلن بعد أن أخبرتنا عن ماضيها، أصبحنا أعدائها 

الحقيقين. من هذه اللحظة وصاعدًا، لن تظهر لنا أدنى تعاطف. "ال  

حصلت على نتيجة أعلى في الرياضيات، كالكما سوف   إذاتنسوا. 

 يترك المدرسة."  

 "أجل." قالت هوريكيتا. 

 كان هذا كل شيء. راضية، عادت كوشيدا الى مسكنها.

ألتفت نحو هوريكيتا. "هل أنت متأكدة من هذا؟ كوشيدا متورطة  

 مع ريون."  

ن ي لكنت تعلم أن هذا خطير، لماذا انضممت؟ ألنك تصدق انن  إذا"

 أخسر؟" أجابت هوريكيتا.
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في الحقيقة، لقد انضممت الى الرهان ألن لدي  "حسنًا، أجل." 

 أفكاري الخاصة.  

كن،  -"على الرغم من أن كوشيدا قد تكون قادرة على مساعدة ريون

 كان هذا سوف يحدث." قالت هوريكيتا. إذاإال انني أتسائل 

 "ماذا تعني؟" 

 أن أترك المدرسة؟" هي سألت.ني كن يريد-"هل تعتقد حقًا أن ريون

 "هذا أمر مشكوك فيه."  

أراد ريون إيقاع هوريكيتا في الفخ، ولكنه لم يكن يحاول طردها من  

المدرسة. كأن يأمل أن يجعلها تنحني، وطردها سينهي هذه 

التطلعات. الى جانب هذا، هل حقًا سيترك هوريكيتا ترحل بدون 

يتركها تطرد بدون أن  وف معرفة من كان يعمل معها سرًا؟ هل س 

 يكشفني أواًل؟

"ولكن ماذا لو كذبت كوشيدا من أجل الحصول على األسئلة منه؟ 

تفاصيل   وتحافظ علىقد تقول انها تريد تحسين نتائجها الشخصية، 

 الرهان سرية." أنا قلت.



 ~225 ~ 
 

سان أجوبة  -كن من خالل شيء كهذا. إذا طلبت كوشيدا -"سيرى ريو 

 معرفة السبب." قالت هوريكيتا. الرياضيات، سيريداختبار 

 "انت محقة على األغلب. ولكن هذا خطير."  

من المفيد أن يكون لديك أشياء ترغب في وضعها "هناك دائمًا خطر.  

 ." على المحك

 "ال يوجد هناك تراجع عن هذا. نحن بالتأكيد بحاجة للفوز."  

 "بالطبع."  

 لها حتى اآلن.   ةمقامركانت هوريكيتا تقوم بأكبر 
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مضى الوقت، وسريعًا كان قد حان وقت جلسة دراسة يوكيميرا 

الخامسة مع مياكي وهاسيبي. نحن نجري جلسات دورية في باليت، 

ولكن قررنا التجمع في المقهى داخل كياكي مول اليوم. لقد 

تثنائي، بما أن جميع  مزدحمًا اليوم بشكل استوقعنا أن باليت سيكون  

النوادي قد أوقفت نشاطاتها من أجل السماح للطالب في التركيز  

 على النهائي.

 انه صاخب أكثر مما كنت أتصور." قال يوكيميرا."واو، 

بدا مرتبك من قبل عدد الطالب في المقهى. تمكنا من حجز مقاعد،  

الب ولكن باليت كان عمليًا بكامل طاقته. كان المقهى ممتلئ بالط

من جميع المراحل جالسون في مجموعات الدراسة الخاصة بهم.  

بغض النظر عن مدى تركيز الجميع على هدفهم، إال أن المكتبة  

 ستكون بالتأكيد أكثر هدوء.  

"كان يجب أن نلتقي في المكتبة." قال يوكيميرا، مرددًا أفكاري. "أو  

 في غرفتي."  

ح، مياتشي؟" سألت "مستحيل. من األسهل القيام بهذا هنا. صحي

 هاسيبي.  



 ~228 ~ 
 

 "أجل. ان نادي الرماية هادئ ومتوتر بما فيه الكفاية." أجاب مياكي.  

 *]ال أعلم ما عالقة هذا بذلك.[

عالقًا في غرفة ضيقة. الطريقة العصرية كانت ال أحد يريد أن يكون  

 رجعي.تطور الدراسة اثناء الدردشة مع األصدقاء. 

كنتم تقولون انه يمكنكم التركيز، اذن   إذا"حسنًا، أنتم من سيدرس. 

 أصدقكم. هنا، لقد جهزت بعض األغراض." قال يوكيميرا.

 عنأعطى هاسيبي ومياكي دفاتر مالحظات مليئة باألسئلة 

تم ترتيب األسئلة عن   سانيات. قبل االثنان األغراض بشكل غير مبال. االن

في مهرجان مع عرض  اً مثل أكشاك الطعام المكدسة مع  كثب،

لن   صنعها. هذه المشاكل التي  متحمساً را يلأللعاب النارية. بدا يوكيم

 .يكون من السهل حلها

"واو. لقد بالغت في االمر. انت عديم الرحمة، يوكيموو!" قالت 

بما انها ال تحب الدراسة تمامًا، وخاصة دراسة أضعف هاسيبي. 

موادها، كنت متأكد من أن هذا كالتعذيب لها. مياكي، في هذه  

االثناء، بدا وكأنه على وشك التقيؤ. وضع يده على معدته بينما كان 

 يطالع الدفتر.
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ن ان تكونوا مرتعبين للغاية قبل أن تبدأوا حتى؟" سأل "كيف يمك

 يوكيميرا.

"هذا فقط.... من الواضح انه هناك أسئلة أكثر من المرة السابقة، 

 ويبدو انهم أصعب."  

فكروا حول ما يمكنكم فعله  . هذا هو عقلية الطالب المتوسط"

 أواًل، وتحدوا أنفسكم." قال يوكيميرا.

األسئلة أبسط من المرة السابقة؟" سألت "في هذه الحالة، هل 

 هاسيبي.

 "بالطبع ال."  

 "أجل، كنت أعلم انهم سيكونون صعبين." 

بصراحة، األسئلة التي وضعها يوكيميرا كانت حقًا عبقرية. ربما يمكنه 

حاول. انه يوبخ الطالب، ولكن ال   إذاقيقي يومًا ما أن يصبح معلم ح

أو يفقد صبره على االطالق عندما يتخلى عنهم أبدًا، وال يرفع صوته 

 ال يفهمون شيئًا. هل نضج يوكيميرا، مثل هوريكيتا؟ كان االمر مذهاًل.  
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في الفصل األول، كان يصر كال من هوريكيتا ويوكيميرا انه تم 

أشعر  بالخطأ، كالهما كان طالبًا متفوقًا. وضعهم في الفصل )دي( 

 وكأنه مضى وقت طويل على هذا.

 " أدرك مياكي أن ال جدوى من التذمر."هيا، هاسيبي.

"واو، يبدو أنك متحمس للغاية هنا، مياتشي. ما االمر معك؟ هل  

 دمك يغلي؟" هي سألت.

  تضيع كافة وقت"حصلت وأخيرًا على إجازة من النادي، ولذلك ال أريد 

فراغي على الدراسة. هل يمكنني العودة بعد االنتهاء؟" سأل  

 مياكي يوكيميرا.

 "بالطبع."  

  أن هوريكيتا تدريس مختلفة. حيث قلدى يوكيميرا وهوريكيتا طر

ليونة. كان جلساته   أكثر تحدد وقت معين للدراسة، كان يوكيميرا

تستمر حتى ينتهي الطالب من جميع الحاجات، ولذلك يستطيعون  

نتهاء أبكر أو بعد الموعد المتوقع. فاعلية هذه الطريقة تعتمد اال

إذا حاول فعل هذا مع طالب   ---يوكيميرا بتدريسهعلى من يقوم 

ضعفاء مثل أكي، على سبيل المثال، سيكون ذلك فشاًل ذريعًا. اعتقد  
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انهم سيقومون باإلجابة بدون تفكير لكي يتمكنوا من االنتهاء مبكرًا  

 والهرب.

كنت ال تملك أي وقت فراٍغ، لماذا ال تترك النادي؟" سألت  إذا"

 هاسيبي.

 أكون في النادي. ولكن أيضًا أريد وقت فراٍغ." أجاب مياكي."أريد أن  

 "واو، أناني."  

يبدو أن يملك انطباع إيجابي عنهم. ال أعتقد انهم يملكون أي  

 شكوك باقية حول فعالية طريقته.  

 ، أيضًا."  سوف أجعلك تفعل ذلكن اليوم،  "حسنًا، أيانوكوجي. بداية م

 "هاه...؟"  

ك ساتو. انت بحاجة الى ت ، ولكن شريكجيدة كفاية ت"لديك درجا

 االستعداد والمراجعة بدقة لكيال يتم طرد كالكما." قال يوكيميرا.

 "  -----"ال، أنا

كن. دعنا نموت معًا." قالت هاسيبي،  -"فقط أفعل هذا، أيانوكوجي 

أمسكت يدي، كأنها  وسفل حتى يتدلى شعرها. أخفضت رأسها لأل

 .  الى البئر  سحبيروح منتقمة تحاول 
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 بك." قالت. أهالاااً "

قشعريرة سارت من خاللي بينما كان يتم ابتالعي من قبل الظالم  

 أسئلة االنسانيات. الخاص بالدامس 
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6.1 

كن في الفصل )سي(، -فتى يدعى يوشيموتو  ك "هذا يذكرني. هنا

 ل تعرفه، مياتشي؟" صحيح؟ ه

 ؟ اجل، انه في نادي الرماية."  "يوشيموتو كوسيتسو 

  شيئاً  "سمعت انه بدء في مواعدة فتاة في السنة الثانية. هل تعلم

 في الثرثرة. تعن ذلك؟" هاسيبي، متعبة من الدراسة، بدأ

  بمجردللرحيل من امره "ال. ولكن، بالتفكير في هذا، كان على عجلة  

 لنادي مؤخرًا. البد من أن هذا هو السبب." أنشطة ا  أن تنتهي

اذا كنت بالغًا في الثالثينات من عمرك، فإن فارق العمر بسنة أو  

كان سنتان ال يشكالن أمرًا مهمًا. بالنسبة لطالب المدرسة الثانوية، 

على  فقط أمرًا صعبًا.  بسنةحتى أكبر منك محاولة مواعدة شخص 

هذه هي الطريقة التي تعمل بها من أن   اً تمام  األقل، كنت متأكداً 

 األشياء.

كن مغرم بها حقًا. لقد قال انهم سيتزوجون  - دو أن يوشيموتو "يب

محادثة هاسيبي يومًا ما. جييزز، الفتيان حمقى، أليس كذلك؟" 

 ومياكي قد أخرجت تركيزهم عن مساره. 



 ~234 ~ 
 

 "تحدثوا عن المستقبل الحقًا. أواًل، انجزي عملك." قال يوكيميرا.

الت هاسيبي. ال علم، أعلم. نحن فقط نأخذ استراحة قصيرة." ق"أنا أ

 يبدو انه تهتم بما قاله يوكيميرا.

 "أجل قصيرة للغاية." 

 أشعر بالسخرية هنا. سوف اذهب إلعادة ملئ كوبي."  "واو، حسنًا، 

"هل تريدين المزيد من السكر؟ إن قهوتك حلوة للغاية بشكل سخيف،  

 شربها." قالت مياكي.أنا مندهش من أنك تستطيعين 

"حسنًا، أنا أجد صعوبة في فهم لماذا أي أحد سيشرب قهوته  

سوداء." بدأت هاسيبي بالنهوض، ولكنها تعثرت قلياًل بسبب حقيبة  

 الظهر التي وضعتها بجانب قدمها. "واوه!" 

أسقطت كوبها الفارغ. تتبعت عيناي الكوب بينما كان يتدحرج على 

 ين.  حرج عند قدمي طالب معاألرض، حتى توقف عن التد

" بدأت هاسيبي باالعتذار. ولكن، حطمت قدمي الطالب  ---"اه، اس

 الكوب.  

 "يبدو انكم تستمتعون. هل تمانعون ان انضممنا إليكم؟" سأل ريون.



 ~235 ~ 
 

"ماذا أنت...؟" نظرت هاسيبي على فتيان الفصل )سي(. ردة فعل 

زاكي، ايشيمفهومة. كان هناك ابتسامة متعجرفة على وجهه. 

 الثالثي األحمق، كانوا يقفون خلفه.كوميا، كوندو، 

كان هناك أيضًا فتاة واحدة معهم لم أراها من قبل. وقفت بجانب 

 ايشيزاكي، وتبدو هادئة للغاية.

 "هااي!" قالت هاسيبي. "لماذا دست على كوبي هكذا؟"  

"لقد تدحرج الى قدمي، لذلك اعتقدت أنك كنت ترمينه بعيدًا. لقد  

 عب." قال ريون.عليه ألنقذك من المتادست 

ركل باقيا الكوب متحطم باتجاه هاسيبي، وهو يضحك. قليل من باقيا 

 السائل الباقية تناثرت على األرض.

 وقف مياكي ببطئ. "هاي، ريون. توقف عن هذا."  

تتكلم معه، يا صديقي؟" ايشيزاكي  أنك"اوه؟ ومن تعتقد بالضبط  

 .  *ياقتهأمسك مياكي من 

 بس الذي يحيط بالرقبة.[لجزء العلوي من المال*]ا

"لم أكن أتكلم معك. يجب على الخدم أن يهتموا بأمورهم الخاصة،  

 ايشيزاكي." قال مياكي، وتحرر من قبضته.  
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 "وغد!" صرخ ايشيزاكي، وجذب انتباه األشخاص االخرين.

بشكل مفاجئ، هذا الهيجان أغضب ريون أكثر من أي شيء أخر.  

 شجار، ايشيزاكي؟" افتعال حاول حقًا "اخرس. هل ت

 " ---مغرورًا، لذلك أنااعتذر. كان مياكي - "ا

"الحمقى المتهورون يروقون لي، ولكن يجب عليك أن تحسن 

 السلوك اآلن."  

 " .... "أجل...

طالب أكبر،    كان حولنا، . كان ريون محقًا في كبح جماح ايشيزاكي

تفويت أي شيء هنا،   لن يتم. ة وعمال المتجر، وعدة كاميرات مراقب

 . ذلك، فسوف يدفعون ثمن فوضى سبب طالب الفصل )ٍسي( وإذا

"ليس لدي عمل معك. أنا مهتم في هذان االثنان." قال ريون 

 لمياكي، ونظر الى يوكيميرا وأنا. "هل تلقيتم هديتي؟"  

 . "عن ماذا تتحدث؟" محتاراً بطبيعة الحال، كان يوكيميرا 

لهدية" كانت الرسالة لتي أرسلها إلي "انظر ريون إلي. بدون شك، 

 من أنت؟ في ذلك اليوم، التي تقول، 

 "من يعلم؟" زيفت الجهل. 
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"اذن، ما رأيك؟ هل الحظتني أي شيء، هيوري؟" نظر ريون على  

 الفتاة التي معه.

 "ال يمكنني قول أي شيء في هذه المرحلة." أجابت.

ة ريون خائفين العديد من الطالب الذين يعلمون تحت أمر هناك كان

رارًا  منه، ولكن هذه هيوري كانت هادئة تمامًا. استمرت بالنظر م

 وتكرارًا بيني وبين يوكيميرا. ما الذي يخطط له ريون؟ 

"كالهما وجوههم ضعيفة. على األرجح سوف أنساهم بسرعة."  

 أضافت.

 "هيه هيه، هياا. هؤالء أصدقائنا المستقبلين، في النهاية."  

كن. من الشخص اآلخر؟"  -كن، كوينجي-يانوكوجيكن، أ-"يوكيميرا

 سألت.

 "هيراتا."  

سان. لماذا من الصعب تذكر وجوهم  -صحيح. هيراتا"أجل، هذا  

هيوري غامضة تمامًا. كنت قلقًا ألن ايشيزاكي   توأسمائهم؟" كان

 كان يتصرف بأدب حولها.

 "يبدو أن كوينجي هو الشخص الوحيد الذي تتذكرينه." 
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 ز." أجابت."حسنًا، انه ممي

اذن، يشك ريون بهيراتا وكوينجي أيضًا. على الرغم من أن كوينجي 

كان من الطبيعي أن يكون ريون  بعيد كل البعد عن عمل الفريق، 

س أن ريون لن يعتبر أبدًا د حذرًا من موهبته. هذا يقال، لدي ح

 كم كان كوينجي غريب االطوار. كان يعلم إذاشتبه به مكوينجي 

بقوة. "نحن مشغولون.  يون؟" سأل مياكي ق الجحيم، ر"ماذا تريد بح

 إذا كان لديك شيء تريد قوله، فلتقل." 

"ال شيء لدي. لقد أتيت فقط إللقاء التحية. ولكن سوف أقول شيئا  

 ما. سوف نراكم مرة آخرى قريبًا." قال ريون. 

 "ماذا يعني هذا؟"  

، عاد متجاهاًل مياكي، غادر ريون مع خدمه ورائه. بعد مغادرته

 ى الى حيويته مرة آخرى.المقه

ال تزال تراقبنا. ال نستطيع التركيز   التي كانت ولكن، بقيت هيوري،

 تحت هذه الظروف.
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 تحدثت هاسيبي. "ما األمر؟ انت تعيقين دراستنا." قالت.

 "انتظري فقط." أجابت هيوري.

هل  تشوشين علينا، لذا ارحلي بعيدًا.  أنك"هاه؟ انظري، أنا اخبرتك 

في مزاج سيء اآلن بعد أن حطم   كانتفهمت؟" قالت هاسيبي، 

 ريون كوبها.

ردت هيوري بابتسامة غريبة. أمسكت حقيبتها وذهبت نحو آلة 

 المحاسبة.  

 "ماذا كان هذا؟" سألت هاسيبي.

 "من يعلم؟ أنا ال أريد أن أعلم." قال يوكيميرا.

." قال  من الفصل )سي(. لقد رأيتها من قبل  "هذه شينا هيوري

 مياكي.

 قامت هيوري بتقديم طلب، وعادت مع كوبين.  

 "من فضلكم أقبلوا هذا." قالت.

 "على ماذا تنوين؟" سألت هاسيبي.
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"ال بأس. لست بحاجة للقلق مني. من فضلكم اسمحوا لي باالعتذار 

كر. هل  عوضًا عن الفصل )سي(. ذهبت واخذت حرية إضافة بعض الس

 تمانعين هذا؟" قالت هيوري.

"أضافة بعض..... همممم؟ واو، هذا لذيذ! هذه تمامًا نفس التي 

 كنت اشربها!" صرخت هاسيبي.

"الحظت أن كثير من سكر قد تجمع في قاع الكوب الذي حطمه  

انني   لرؤية ، لذلك افترضت أنك تحبين قهوتك حلوة. أنا سعيدةنريو 

 كنت محقة." قالت هيوري.

ر التي أضيفها.  "طعمها مثل وكأنك أضفت نفس كمية السك

 صدفة؟" سألت هاسيبي.

"لقد استخدمت كمية السكر غير المنحل لتقدير الكمية التي وضعتها  

 ." أجابت هيوري.في البداية 

 "هااااااااه؟! يمكنك فعل هذا؟!"  

الواقع حادة االدراك." ركزت "بغض النظر عن كيف أبدو، أنا في 

تقيمون   أنتمكي. "هيوري نظرها على يوكيميرا، ثم أنا، ثم على ميا

 جلسة دراسة، أليس كذلك؟" 
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ًا." اشتكت هاسيبي. هلع الفتيات مثلك يستنزفن طاقتي تمام"

 يوكيميرا وأغلق دفاتر الجميع.

 "هل تعتقد انني جاسوسة؟" سألت هيوري.

 "بالتأكيد نعتقد هذا." 

"لست كذلك. لو كنت مكانك، لكنت سوف أبقى على مسافة من  

 كن."  -ريون

 كن بمناداتك باسمك األول؟"   -حظة. ألم يقم ريون "مهاًل ل

"لقد أصريت على أن يسمح لي بمرافقتهم. إن الفصل )دي( يثير  

 اهتمامي."  

أمال بقية مجموعة الدراسة رؤوسهم في حيرة من أمرهم، غير  

ات هيوري أو نوياها. قمت بتقليدهم، أملت  قادرين على فهم كلم

 كان يجري، أيضًا.رأسي متظاهرًا انني ال أفهم ماذا 

"أنتم ال تعرفون؟" سألت هيوري. "جميع من في الفصل )سي( 

هناك خبير تكتيكات مختبئ في  إنيتكلمون حول هذا اآلن. يقولون 

الفصل )دي(، يخفي هويته/ها الحقيقية. على ما يبدو، هذا المخطط  
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ساهم بشكل كبير في نجاح الفصل )دي(، من اختبار الجزيرة الى 

 سياحية والمهرجان الرياضي. أنتم حقًا ال تعلمون؟" السفينة ال

فوق  كان لدى هاسيبي ويوكيميرا ومياكي إشارات استفهام تطفو 

رؤوسهم. "أنا بصراحة ال أملك أي فكرة عن ماذا تتكلمين." قال  

 يوكيميرا. "هل تقصدين هوريكيتا؟"  

سان."  -أستطيع التفكير به هو هوريكيتا  ي"أجل. الشخص الوحيد الذ

 اتفق مياكي على هذا.

سان." قالت هيوري بطالقة.  -"ليست هوريكيتا سوزوني

سان،  -الوقت مع هوريكيتا سان، انت تمضي الكثير من-"أيانوكوجي 

 أليس كذلك؟" 

"ليس كثيرًا مؤخرًا، ولكن اعتقد انني أمضيت وقتًا معها أكثر من  

 االخرين." أجبت.

 "أنت تجلس بجانبها، أليس كذلك؟" 

من هاسيبي ومياكي. "ولكن ال يوجد هناك شخص  دعمني كال

 سان."  -أذكى من هوريكيتا 

 الفصل )دي(."   "أجل. هي من اخترعت جميع استراتيجيات
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 كان من المهم أن أبدو اآلن كطالب عادي من الفصل )دي(.

نفس الشعور، أليس شاركون ت"أنا أرى." قالت هيوري. "جميعكم ت

 كذلك؟" 

عن مقاطعة جلسة دراستنا؟" تمتم   "هل يمكنك رجاءًا التوقف

 يوكيميرا.

 "أنا اسفه. أنا أعيق دراستكم، أليس كذلك؟" 

 "أجل، أنت محقة تمامًا. أنت تفعلين هذا." قال يوكيميرا.

 "لست بحاجة الى أن تكون قاسيًا جدًا، يوكيموو." قالت هاسيبي.

الطرد من المدرسة، اذن تفضلي وثرثري  وكنت بخير مع الرسوب  إذا"

 معها. سوف أعود." قالت يوكيميرا.

فه، حقًا. من فضلك سامحني. أرغب أن تستمر في تدريسي."  أنا اس- "أ

 قالت هاسيبي. قامت بخفض رٍأسها.

وقفت هيوري من على مقعدها، وبدت معتذرة. "أنا أسفه للغاية.  

ر جدًا عدم أخذ هذا االختبار بجدية."  يأنت محق بأنه سيكون من الخط

 قالت.  
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متأكدًا من   نطباعي عن هيوري بانها كانت شخص منعزل، لستكان ا

 كان بإمكاني الوثوق بها أم ال. إذا

الحقًا بعد نهاية االختبار النهائي."  ر"دعونا نتحدث حول هذه االمو 

 أمسك هيوري كوبها وبدأت بالرحيل.

 . كانت لذيذة." قالت هاسيبي."شكرًا لك على القهوة

 اعًا." قالت هيوري."ال مشكلة على االطالق. ود

وحيدة بعد أن ظهرت مع ريون. قد يكون مجيئها الى  مع هذا، غادرت 

 هيوري. التحقيق عن. قررت هنا جزء من خطة ريون لخداعي 
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6.2 

يعبث  بما أننا جميعًا نعيش في نفس المسكن، قمنا بالعودة معًا. 

 بهاتفه، سجل يوكيميرا تقدم اليوم.  

رست بهذه الجدية!" قالت هاسيبي.  "لقد مضى وقت طويل منذ أن د

يجب أال يكون  "ست ساعات في الفصل، وساعتان بعدها، صحيح؟ 

هناك طالب تقريًبا في العالم يتعين عليهم الدراسة بهذا القدر، أليس  

 "كذلك؟

قال "على الرغم من مقاطعة طالب الفصل )سي( وإضاعة وقتنا." 

 مياكي.

 سنا بجد اليوم!" أجابت هاسيبي.نسمح لهم بإرباكنا. لقد در "ولكننا لم

لمعت نظرة منزعجة على وجه يوكيميرا بسبب محادثتهم السعيدة.  

"البد من أنك تمزحين. عندما تبدأ اختبارات دخول الجامعة، أنت بحاجة  

للدراسة على األقل ثالث ساعات بعد الفصل. أربعة إذا كنت قادرًة.  

رات، سوف تريدين . عندما يقترب موعد االختباوأنا أعني كل يوم 

 دراسة عشرة ساعات في اليوم لوحدك."  
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"هااااه؟ مستحيل، مستحيل! من المستحيل أن أستطيع الدراسة  

 هكذا. هياا، انت تعلم هذا، يوكيموو." قالت هاسيبي.

"شقيقتي الكبيرة تعمل كمدرسة. كانت دائمًا تدرس بهذا القدر قبل  

 ."المعتاد هانروتياالختبار ك

أنت من ساللة نخبة حقًا! يوكيموو، هل تفكر في أن   "حسنًا، ربما

 تصبح معلمًا؟"  

"ال شيء هناك نخبة في أن تصبح مدرسًا. اذا كنت أريد هذا، اذن 

الى مدرسة مثل هذه، مدرسة ال مثيل لها في  أذهبلماذا سوف  

 العالم؟"  

يوكيميرا محق. اذا كنت تريد أن تصبح مدرسًا، فلم يكن هناك أي  

 في اختيار هذه المدرسة على وجه التحديد. فائدة خاصة

 "اذن، لماذا أتيت الى هنا؟" 

هذا ال يهم حقًا. هل تريدين سؤال الجميع لماذا قرروا دخول "

،  التطفل على حياتك الخاصةكان لديك شخص يحاول  إذاالمدرسة؟  

 ر." قال يوكيميرا.  شعأكيف  ينتفهموف فس
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ولكن لألسف، يبدو أن  يرفض هاسيبي، من الواضح انه كان يحاول 

لمحاولته تأثير معاكس. لم تبدو هاسيبي منزعجة. بداًل من ذلك، روت  

 قصة حياتها الخاصة.

عالنات الترويجية التي لقد أصبحت مهتمة بالمدرسة بسبب اإل "

يديرونها، كما تعلم؟ أنا أعني، التقدم الى الدراسات العلية أو 

هنا؟ من لن يختار   الحصول على وظيفة فقط بسبب أنك تخرجت من

 هذا المكان؟ أليس هذا جيدًا كفاية لمعظم الناس؟" هي قالت.

لسنا بحاجة  دخل العديد من األشخاص الى هنا ألنها مجانية. وأيضًا "

الى الدفع مقابل المساكن حتى، وتم انشاء الحرم المدرسي حتى  

نستطيع العيش بدون استخدام أي نقاط. اآلن، أنا أقدر هذا أكثر من  

 أي ضمانات بعد التخرج." قال مياكي.

درة على دخول "أال تعتقدون أن هذا سخيف نوعًا ما؟ أنا أعني، الق

الجامعة أو الحصول على وظيفة في أي مكان أمر مذهل." قالت 

 هاسيبي.

أحالمك بعد أن ننتهي من االختبار النهائي.   عن"انظري، تحدثي 

 إذافعل أي شيء لك النظام الذي تتوقعين أشياء مذهلة منه لن ي

 لم تتخرجي من الفصل )أي(، هاسيبي." قال يوكيميرا.
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عًا ما من المكافآت، صحيح؟" أجابت. "مثل، ربما أن "البد أن هناك نو 

المدرسة قد كذبت بشأن أنه فقط الفصل )أي( الفائز. إذا استطعنا 

 " ال نستطيع أن نفعل ما نريد؟ إننامن يقول التخرج، 

كانت هذه الحالة، فسوف نسمع عن هذا، وأنا  إذا   . غير محتمالً "هذا 

أنشطة النادي. الى  لم أسمع أي شيء مثل هذا، ليس حتى خالل 

جانب هذا، طالب الفصل )دي( في السنة الثانية والثالثة يبدون 

 بائسين للغاية." قال مياكي.

انه محق. لم أشعر بأي دافع أو طموح من طالب الفصل )دي( الذي  

 خالل العام.  قابلته سابقاً 

لم نتقدم الى الفصل )أي(، قد يكون التخرج من هذه المدرسة   إذا"

لهذا السبب يجب علينا بالتأكيد التخرج من  تأثير سلبي على مهننا. 

 الفصل )أي(." قال يوكيميرا.

 "اه، واو. هذا سيكون األسوأ." وافقت هاسيبي.

 تبحث الجامعات الجيدة عن أشخاص الذين ذهبوا الى مدارس 

نجازات شخصية مذهلة. ولكن، فيما يتعلق متفوقة ويملكون إ

تخرجت من   إذابالمدرسة الثانوية للرعاية المتقدمة، أنت منتج معيب  
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فصل غير الفصل )أي(. يجب أن تكون الجامعات والشركات تعرف 

 ذلك حول مدرستنا.

  ت"مياتشي، أنت حقًا ملتزم بمجموعة الدراسة هذه، هاه؟ وأنا اعتقد

 ." قالت هاسيبي.تتوقف بعدها مباشرةأنك س

ال تزالين موجودة؟ عادة انت   أنك"حسنًا، أال تعتقدين انه من الغريب 

 ال تريدين فعل أي شيء مع أي أحد." قال مياكي.

الثالثة،  أنتمكانت مجموعة دراسة معك  إذا"حسنًا، بالتأكيد. ولكن 

 فال بأس بهذا." أجابت.

 قلت.ك سؤااًل؟" أنا تمانعين إذا سألتهل "هاسيبي، 

 "هممم؟"  

 "هل أنت وساتو مقربتان؟" 

سان؟ ال، ليس بشكل خاص. ال أحب المجموعات الكبيرة، على  -"ساتو

كنت تشعر بالفضول حولها، أال يجب عليك أن تسأل   إذاأي حال. 

 سان؟" -كارويزاوا

ال أريد التكلم  إذا كنت أستطيع فعل ذلك، فلن أكون متوترًا هكذا. 

 من ساتو. "حسنًا......"   مع أي أحد قريب  حول هذا
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ال أستطيع أن أخبر هاسيبي الحقيقة. يوكيميرا الحظ أنني في 

أخبرني. "هي شريكتك.  مشكلة وتحدث. "أنا أفهم لماذا أنت قلق." 

 أمر مرهق لألعصاب."  بشكل جيدعدم معرفة 

 "اه، أجل." أضافت هاسيبي. "هذا صحيح، لقد قلت انكم شركاء معًا." 

"ال نملك أنا وساتو أي شيء مشترك، لذلك ال أستطيع التكلم معها."  

 أجبت.  

وضعت هاسيبي يديها معًا، وكأنه تعرض تعازيها. ولكن، يبدو انها 

سان، لماذا ال -من الصعب سؤال كارويزاوا كان إذاتملك فكرة. "

 سان مقربتان."  - تشان؟ هي وساتو-كيو تحاول سؤال

 ر سماع هذا اللقب من قبل.كتشان؟" ال أتذ-"هاه؟ كيو

تشان. أنت تتسكع معها كثيرًا، أليس كذلك، -"أنا أتحدث عن كيكو 

 كن؟"  -أيانوكوجي 

هذه المهمة بالتحديد ستكون مناسبة لكوشيدا. هي تعلم الكثير  

لة مع هوريكيتا، لن حول عالقات الفصل الداخلية. لوال تلك المشك

نها شخص يمكنني أتردد في طلب المساعدة منها. ولكن، أشك ا

 االعتماد عليه.
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وأضاف مياكي. "اجل، سؤال كارويزاوا قد يكون أمر آخر، ولكن 

كوشيدا يجب أن تكون جيدة، صحيح؟ انها تنسجم مع الجميع، أليس  

 كذلك، هاسيبي؟"  

تي أكرههم، ولكنني هممم. هناك العديد من الفتيات اللوا-"مم 

بدون تثير ضجة،  ل تشان. هي تفعل الكثير من أجل الفص -كيو أحب

وهي دائمًا مبتهجة. عادًة، ال أحب التكلم مع األشخاص اآلخرين، 

تشان مميزة. في الواقع هي تستمع إليك، وال تذهب  -ولكن كيو 

 تخبر اآلخرين بما قلته على االطالق."  

 كالم الفتيات، هاه؟" قال مياكي."حتى انت تحتاجين الى بعض من 

 ات الكثير للتكلم عنه." قالت هاسيبي." هذا وقح، مياتشي. لدى الفتي

 "أي نوع من األمور؟" 

 "لماذا يجب أن أخبرك؟ أنت بالتأكيد سوف تكشف السر للجميع."  

 "لن أفعل، حسنًا، ربما ال. هذا يعتمد على ما هو."  

انه من األفضل التحدث عن هذا  "إذا كنت قلقًا حول أي شيء، اعتقد 

 مع كوشيدا." أخبرني يوكيميرا.
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- حيح؟" وافقت هاسيبي على هذا. "ال أعلم ان كنت معجب بساتو "ص

سان، فمن المؤكد انها لن -سان أم ال، ولكن اذا اخبرت كوشيدا 

 تفشي السر."  

 "ماذا؟ انت معجب بساتو، ايانوكوجي؟" قال مياكي. 

"لم أقل ذلك. لقد سألت فقط سواء ان كانت هاسيبي مقربة من  

 ساتو أم ال، هذا كل شيء."  

لم تكن مقربًا تمامًا من   س هذا مريبًا نوعا ما؟" قالت هاسيبي. ""ألي

 سان حتى اآلن، صحيح؟"  -ساتو

"قال أيانوكوجي انه قلق حول ساتو ألنهم شركاء. هل نسيت هذا  

 بالفعل؟" سألت مياكي. 

 .أستطع فهمها  ال ذيلدى الفتيات رادار قوي لألسرار الكان 

يعة لمتجر البقالة؟" اقترح "هذا يذكرني. أال بأس في الزيارة سر 

 شكرًا جزياًل.مياكي زيارة المتجر.  

من الواضح أن كوشيدا كانت ضرورية حيث ال يستطيع الفصل )دي( 

تحمل خسارتها. من البداية، كانت مشاركة في كل شيء. كرست  

نفسها في دعم الطالب االخرون، واآلن كانت تحصد ما زرعته.  



 ~254 ~ 
 

عدم تواجد شخص ما، عادة ما الجميع من في الفصل يحبها. عند 

، لذلك كان من المذهل  يتكلم الناس عنهم بشكل سلبي )نميمة(

 سماع أمور جيدة فقط تقال عن كوشيدا في غيابها. 

"اه، أجل. أنا بحاجة للتوقف من أجل بعض األغراض أيضًا. هياا لنذهب  

 يا رفاق." قالت هاسيبي.

 ام باالنضمام إليهم."يا لكم من أطفال." قال يوكيميرا. مع ذلك، ق
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6.3 

 متجر البقالة، نتناول مثلجات.أربعتنا كنا نقف خارج 

"ويه، تناول المثلجات عندما يكون الجو باردًا قلياًل غلطة." قالت 

 هاسيبي، تناولت ملعقة من آيس كريم فانيال. 

ال يبدو أن يوكيميرا قد تناول الكثير، بما انه كان يقرأ المكونات. 

 ."  مجرد مجموعة متنوعة من المواد الحافظة وملونات الطعامهذه  "

"كيف تستمتع بأي شيء اذا كنت قلق حول كل تفصيل؟" قالت 

 هاسيبي.

"أنا دقيق حول ما أتناوله. كنت أفكر كيف كنت في حالة سيئة  

أشتري طعامي من قسم المنتجات عندما كنا في الجزيرة. اآلن،  

 ."  العضوية في السوبر ماركت

 ا لك من جاد." قالت هاسيبي."ي

متجر البقالة غالية. اذا قمتي برحلة قصيرة  "الى جانب هذا، طعام 

نفس األشياء بسعر أقل. لماذا ال  على الى المول، يمكنك الحصول

تشترين أغراضك بكفاءة أكثر؟" سأل يوكيميرا، مشيرًا الى حقيبة  

 األغراض التي تحملها هاسيبي.
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،  ون بنس واحدض البخالء الذين يقرؤالء  "يوكيموو، أنت لست من ه

 أليس كذلك؟" 

 هذا االسم.. يوكيموو؟"  نا فقط واعي بشأن المال. وأيضًا..... ما "أ

كن، لذا، يوكيموو. عندما أنشئ صداقة مع شخص ما،  -"أنت يوكيميرا

أعطيه لقبًا. مياتشي، يوكيموو، وأيانون. هممم.... لسبب ما، ال يبدو 

 " قالت هاسيبي.أيانون مناسب حقًا. 

 هذا هو. لقبي األول. 

 تي يوكيموو. هذا محرج."  "توقفي عن منادا 

 "ال تحب هذا؟"  

 "لم أقل هذا. قلت انه محرج."  

 "هياا، هذه ليست مشكلة كبيرة."  

 قال يوكيميرا."مناداتي يوكيموو أمام األشخاص االخرين أمر ...." 

اقتنا تتقدم جيدًا."  أجابت هاسيبي بنظرة جادة. "أتعلم، أعتقد أن صد

 قالت.

 "صداقة حيث يمكنك استخدام ألقاب، أنت تعنين؟" 
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"حسنًا، أنت وأيانون مثلي أنا ومياتشي. جميعنا منعزلون، صحيح؟"  

 قالت هاسيبي.

"اآلن بعد أن حاولت أن أصبح عضو من هذه المجموعة، أشعر براحة  

أصدقاء كثر، أكثر مما توقعته. أيضًا، يوكيميرا وأيانون، ليس لديكم  

بأنني  تجاوزنا منتصف الفصل الثاني، لذلك فكرت  أليس كذلك؟ لقد

أرغب أن أكون صداقة مع مجموعة جديدة. ليس وكأنني أحاول 

التعويض عن الوقت التي أضعته أو ما شابه. أنا فقط أريد أعطيكم يا 

رفاق ألقاب لكي نتمكن من أن ننفتح على بعضنا البعض. ماذا 

 االثنان؟" سألت هاسيبي.تعتقدان أنتما 

ث مياكي. "أجل. هذا ليس سيء. أشعر وكأنني أصحبت معتادًا  تحد

على التواجد في المجموعة. ال أتفق كثيرًا مع سادو والفتيان 

اآلخرون، وأعتقد أن هيراتا في مستوى أخر نوعًا ما. انه دائمًا محاط 

 بالفتيات."  

 ن؟" رددت هاسيبي."أليس كذلك؟ اذن، ماذا تعتقدان أنتما االثنا

ال من هاسيبي ومياكي يريدون من أربعتنا أن نصبح يبدو أن ك

 أصدقاء. هل سيرفضهم يوكيميرا؟
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"أنا فقط أريد أن أراقب دراستكم. عندما ينتهي االختبار، هذه  

المجموعة سوف تنتهي. ولكن .... اعتقد انه سيكون هناك المزيد من  

وعة من أجل الكفاءة." قال االختبارات. لذلك، ال أمانع تشكيل مجم 

 وكيميرا.  ي

 "حسنًا، كان هذا مهين بعض الشيء. ولكن... شكرًا." قالت هاسيبي.

أجل. أريد أن أمنع المدرسة من طرد أي أحد، في النهاية."  - "حسنًا، أ

 أجاب يوكيميرا.

"هذا يترك أيانون. أوه، ولكن أيانون، بما أنك بالفعل في مجموعة مع  

ك؟ وأيضًا أنت تتسكع  سيكون هذا صعبًا بالنسبة ل  سان، هل- هوريكيتا

 كن." قالت هاسيبي.-كن وياموتشي-من أكي

أنا لست أفضل أو أسوأ من أي من زمالئنا، ولكنني أعتقد  "حسنًا، 

توافق  اأنني مختلف قلياًل." أجبت. "هنالك العديد من الطرق التي ال 

ست بحاجة  فيها مع أكي، وهوريكيتا. اعتقد أنه من الجيد أنني ل

أنا وهوريكيتا نجلس فقط  حولكم يا رفاق.   آخر للتظاهر بأنني شخص

 س وكأننا في مجموعة أو ما شابه."  يبجوار بعضنا في الفصل. ل

"أنا أرى، حسنًا اذن، لقد تقرر األمر. من اآلن وصاعدًا، سنعرف  

 سعيدة بلقائكم يا أعضاء مجموعة!"  بمجموعة أيانوكوجي. 
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 المجموعة باسمي؟"  "مهاًل. لماذا اسم 

 "حسنًا، لقد جمعتنا معًا. أليس هذا سبب كافيًا؟"  

"ليس لدي اعتراض. الى جانب ذلك، سيكون من الغريب إذا دعونا 

 سنا بمجموعة يوكيميرا." قال يوكيميرا. أنف

"شيء آخر. من وصاعدًا، دعونا نحظر استخدام األلقاب الرسمية في  

 مجموعة أيانوكوجي." قالت هاسيبي.

مياتشي أو.... أيانون، أو  -يمكنك حظر ما تريدينه، ولكنني لن أقول م"

 ما شابه. هذا محرج." قال يوكيميرا.

مناداة مياكي  انسبة ليوكيميرا أو أنمن الغريب بالسيكون  بالتأكيد 

 بشيء مثل "مياتشي". كنت مرتاحًا أن يوكيميرا يشعر بنفس الشيء.

ئنا األولى. أسمي هاروكا. "حسنًا، دعونا على األقل نستخدم أسما

يمكنك مناداتي بما تريدونه. ماذا كان اسمك األول مجددًا،  

 مياتشي؟" قالت هاسيبي.

 "انه أكيتو."  

 را وأنا. يهاسيبي بترقب إلى يوكيم تنظر
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"أكيتو، هاه؟ سهل. أيانوكوجي، اسمك األول هو كيوتاكا، أليس 

 ختبار السفينة.كذلك؟" قال يوكيميرا. لقد كنا زمالء غرفة خالل ا 

 "واسمك األول هو تيروهيكو، صحيح، يوكيميرا؟" أجبت.

من  أظلم وجه يوكيميرا لسبب ما. "أنت تتذكر؟" سأل. بدا مضطرباً 

 هذا.  

اذا كان يجب  "اذن، اسم يوكيميرا األول هو تيروهيكو، هاه؟ أتسائل 

 أن أفكر بلقب آخر." قالت هاسيبي.

 اسيبي."توقفي." قاطع يوكيميرا. تراجعت ه

 "هل هناك مشكلة؟" أنا سألته.

"أنا بخير مع مناداتكم بأسمائكم األولى. أنا موافق على هذا. ولكن  

 أجاب.داتي بـ تيروهيكو؟"  من فضلكم توقفوا عن منا

أنت بخير مع مناداتنا بأسمائنا األولى، ولكنك تكره أن نناديك  "اذن، 

 باسمك األول؟!" سألت هاسيبي.

. أنا فقط أكره اسمي. لم أكن بحاجة للقلق  "ليس وكأنني أكرهكم

 بشأن هذا قباًل، ألنه ال يستخدمه أي أحد." قال يوكيميرا.
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. أليس هذا شائع للغاية؟" سأل بشكل خاصغير تقليدي مر ا أهذ "

 مياكي. "هل هناك سبب محدد يجعلك تكره اسمك؟" 

"أجل. أمي من أطلقت اسم تيروهيكو علي. انها امرأة حقيرة تركت  

عائلة عندما كنت صغيرًا، لذلك أرفض قبول هذا االسم." قال  ال

يوكيميرا. تصلبت وجوه مياكي وهاسيبي، ومن ثم غير يوكيميرا 

 ضوع. "اعتذر. لقد أفسدت الجو."  المو

"ال، ال، أنا اسفه. لقد استخدمت اسمك األول بدون اذن، في النهاية."  

 قالت هاسيبي.

رفين. معظم الناس تحب استخدام  فأنت ال تع "لست بحاجة لالعتذار. 

أسمائهم األولى، في النهاية. أفضل عدم افساد الجو، لذلك لما ال  

وصاعدًا؟ هذا االسم الذي كنت تنادونني بـ كيسي من اآلن 

 استخدمه منذ أن كنت طفاًل." قال يوكيميرا.

 "كيسي؟ اذن، لديك اسمان، يوكيميرا؟ هذا معقد بشكل جنوني."  

الحقيقي. هذا االسم الذي كان والدي يريد أن  "كيسي ليس اسمي 

يطلقه علي، لذلك جعلته اسمي بعد أن غادرت أمي. يمكنك 

 يوكيميرا." أجاب.مناداتي كيسي أو  
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كان هذا ما يريده، فهذا سوف يفي بالغرض. الى جانب هذا، لم   إذا

اعتاد الناس يكن من الغريب أن يملك شخص ما اسمان مختلفان.  

 فعل المشاهير.يلك، كما العاديون على ذ

 "حسنًا، لم أكن أقصد استخدام اسم ال تحبه. صحيح، مياتشي؟" 

 "أجل. سعيد بلقائك، كيسي." 

"اعتذر عن أنانيتي حول هذا... كيوتاكا، أكيتو، وهاروكا." أجاب 

 يوكيميرا.

 "ال داعي لقلق. لدى الجميع مشاكل خاصة." أنا قلت.

ه، يوكيميرا.... ال كيسي... لديه  فقط كما كان لدي ماض ال أريد كشف

 أيضًا ماضي يريد أن اخفائه.  

يع كما فعل كيسي. "أكيتو، كيسي، و....  حاولت قول أسماء الجم

من المرهق مناداة  هاروكا، صحيح؟ سوف أتذكرهم." أخبرتهم. كانت  

 فتاة باسمها األول. 

"على أي حال، كيوتاكا؟ لن نناديك بـ أيانون، ولكن ماذا عن 

يبدو أن هاروكا متعلقة بموضوع األلقاب. "أجل، هذا  ؟" نكيوبو 

 ، هل تريد مناداته بهذا، أيضًا؟" اللقب بالتأكيد أفضل. يوكيموو
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واه، لقد حصلت على لقب أكثر إحراجًا. في التفكير فقط حول 

 الناس يجعلني أصرخ.  مهاروكا تناديني بـ كيوبون أما

رت بالفعل استخدام "لن أقوم باستخدام هذا. انه محرج. لقد قر

 كيوتاكا." قال يوكيميرا.

البعض بأسمائنا المعطاة. بعد فترة،  في النهاية، قررنا أن ننادي بعضنا 

 شعرت أن االمر طبيعي. 

 يتكلم مع نفسه[]   هل أنت بخير باالستماع فقط، ساكورا؟

في كل مرة نقيم جلسة دراسة تلحق بنا ساكورا. اليوم، كانت تراقب  

. على األرجح ال تستطيع سماع كل شيء نقوله،  من مسافة طفيفة 

ديثنا. لحظة تشكل هذه ربما بما يكفي لتفهم بالكاد جوهر ح 

 المجموعة الجديدة كانت على األرجح فرصتها األخيرة لالنضمام. 

 اذا لم تدفع نفسها، عندها....

"حسنًا، اآلن بعد أن علمنا أسماء بعضنا البعض، دعونا نبدأ مجددًا. من  

 " ---- وصاعدًا، سوف يعرف أربعتنا بـاآلن 

 ام، عذرًا!"  -ا -ا- "ا
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قفزت ساكورا عائدة  ق القمامة بجوارنا. اهتز صندو كراش)تحطم(!

 .إلى قدميها ومضت متوترة وعصبية 

 "ساكورا؟" قال االخرون اسمائها بنفس الوقت.

 كن!"  -أنا أيضًا أريد االنضمام الى مجموعة أيانوكوجي- "أ

شجاعتها إلجبار نفسها على قول هذه استدعت ساكورا كل 

كانت متوترة بشكل مذهل، كان وجهها يتحول الى أحمر  الكلمات. 

قاتم. كانت مضطربة للغاية لدرجة انها لم تالحظ أن نظاراتها كانت 

 معوجة.  

قلقة بشأن االختبار؟ أنا   ألنك"هل تريدين االنضمام الى المجموعة 

سبب    كون من المفهومدرجاتك وشريكك، سي أعني، بالنظر الى 

قلقك، ساكورا." قال كيسي. "شخصيًا، اعتقد انه يجب عليك االنضمام 

كنت قادرًا على   إذاالى مجموعة هوريكيتا. أنا لست متأكدًا ما 

تدريس العديد من األشخاص. الى جانب هذا، وضعك مختلف. على  

 األرجح انت بحاجة للعمل على مواد آخرى."  

ال، هذا ليس السبب. أنا فقط.... أريد -"لت ساكورا مجددًا. حاول

 االنضمام الى المجموعة!" أجابت.
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ورا. هي مناسبة نوعًا ما للمجموعة."  كشاركت سا إذا"هياا، ال بأس  

 قال أكيتو.  

 "أال بأس حقًا في السماح لي باالنضمام؟" هي سألت.

"أنا أعني، إضافة شخص آخر ليس باألمر الكبير. الى جانب هذا، ليس  

أنك تحتاجين الى متطلبات خاصة من أجل االنضمام. جميعنا وك

 منعزلون، لذلك أعتقد انه مناسب. هل أنا مخطئ؟"  

"منعزلون، هاه؟ حسنًا، أعتقد أنك محق." قلت. "كيسي، هل أنت 

 موافق؟"  

ر من هذا.  ث "ليس لدي أي اعتراض. ولكن ال أريد لمجموعتنا أن تكبر أك

فأنا خارجًا." انضم شخص مزعج،   إذامن السهل قبول ساكورا، ولكن 

 قال كيسي. 

 كن..." -كن.... يوكيميرا-شكرًا لك، مياكي-"شك

الباقي كانت هاروكا. كانت عادة مرحبة، ولكن هذه  الشخص الوحيد 

 المرة، لم يكن هناك ابتسامة على وجهها.

 سان، ولكنك لم تقنعينني بعد." قالت هاروكا. -"اسفه، ساكورا 

 "  ؟...... أستطيع ام، ال   ،أنا"اه..... اذن 
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"حسنًا، انظري. أنا حقًا أتطلع قدمًا الى أكون جزئًا من هذه  

أنني أشعر أنه سوف أستمتع بهذا. لذلك...." هاروكا و المجموعة. 

كنت تريدين االنضمام، عليك اتباع قاعدتنا  إذاأشارت الى ساكورا. "

ولى، أو بعضنا البعض بأسمائنا األ نناديالكبيرة الوحيدة. نحن 

ام...." نظرت هاروكا إلي. "مهاًل،  سان، -نستخدم ألقاب. لذلك، ساكورا

 اسمها األول مجددًا؟"   ماذا كان

 يري." أجبت بدون تردد.ا  "

سوف نناديك بـ أيري، وسوف تستخدمين أسمائنا األولى. هل  "جميعًا 

 أنت موافقة على هذا؟"  

صية. جميعنا ساكورا ليست جيدة في التعامل مع العالقات الشخ

نعلم ذلك، هذا هو سبب لما كانت هاروكا تختبرها من أجل رؤية ما 

 قادرًة على هذا.كانت  إذا

 ام...." - "ا

 حاولت مساعدة ساكورا المرتبكة. "كيسي، أكيتو، وهاروكا." 

  ...ويه." قالت ساكورا،نكن، هاروكا.... سا-كن، أكيتو -كيسي-"ك

 بالكاد تهمس الكلمات. 
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 دام التشريفات، أليس كذلك؟" قال أكيتو."ال حاجة الستخ

األولى، فهذا جيد بما فيه الكفاية.  طالما انها تستخدم اسمائنا "أجل.  

 اآلن، هذا فقط يترك استخدام لقب كيوبون." 

 هيو!" — احمر وجه ساكورا. خرج صوت غامض من شفتيها. "اه

"يبدو أنك مقربة للغاية من كيوبون منذ بعض الوقت اآلن، لذلك 

اداته باسمه األول ال يجب أن يكون صعبًا، أليس كذلك؟" قالت من

 عديمة الرحمة.  هاروكا. كانت 

"ال بأس بـ كيوتاكا." قلت. كيوبون كان كثيرًا بالنسبة لها. حتى انه  

 محرج أكثر في رأسي.

 كيو...بون!" -كيو-"كي

ركز الجميع على ساكورا. هي تكره جذب االنتباه، والذي جعلها هذا  

تحول إلى م أكثر، والذي جعلهم هذا أكثر تركيزًا. كان االمر يتتلعث

 .حلقة مفرغة 

"ال أعلم أي نوع من التأثير سوف تملكينه على هذه المجموعة، 

ولكنني اعتقد انه من الجيد انضمامك، ساكورا. لقد أخذت خطوة  

 كبيرة الى االمام. خطوة آخرى بعد لن تسبب ضررًا." أخبرتها بلطف.
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كن. أتطلع قدمًا للدراسة معكم جميعًا." نظرت -كيوتاكا-"أجل... ك

 الى عيني.  ساكورا إلي مباشرة 

"حسنًا، لقد نجحت. انا أؤيد انضمام أيري لنا." قالت هاروكا. مع هذا،  

أصبحت ساكورا جزء من المجموعة. "هياا، كيوبون، حاول مناداة  

 أيري باسمها األول." 

 ام... أهاًل، أيري."  

   مرحبًا."-"م

 على الرغم من أننا كنا متوترين، ولكنا استطاع كالنا فعل ذلك. 

"من اآلن وصاعدًا، نحن خمستنا مجموعة أيانوكوجي. أتطلع قدمًا 

 لهذا!" قالت هاروكا.

 على ما يبدو، أن اسم المجموعة لن يتغير سواء إن أعجبني هذا أم ال.
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6.4 

هذا ال يزال ل  وهكذا، رسميًا تم انشاء مجموعة أيانوكوجي )قو 

غريبًا(. بدأنا في التخطيط معًا، من ضمنهم أيري. أنشأت هاروكا  

مجموعة محادثة، مما جعل التكلم فيما بيننا أسهل حين ال نتواجد  

معًا. ألنه عادة ما نكون وحدنا في غرفنا، كانت محادثتنا مفعمة 

 بالحيوية وطويلة.  

شاهدة فيلم إلراحة  بعد االنتهاء من الدروس غدًا، هل ترغبون في م-

 قالت هاروكا. عقولنا؟ 

 عن ذلك الفيلم الجديد؟   ينمهاًل، هل تتكلم-

أجل، أجل، ذلك. سمعت انه سيصدر غدًا. بما أن الجميع يدرس اآلن،  -

 فإن الحصول على التذاكر سوف يكون سهاًل!

. عندما تقولين "جميعكم" أفترض  اعتقد أن أخذ استراحة فكرة جيدة -

 انني مدعو؟ 

التأكيد! انت جزء من المجموعة، يوكيموو. ولكن اعتقد انني ب-

أضغط عليكم يا رفاق. إذا كنتم ال تملكون وقتًا، يمكننا االنتظار 

 والذهاب بعد االختبار. 
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لم يرى أكيتو الرسالة بعد، ولكن عندما يفعل، اعتقد انه سيوافق.  

من    خذ زمام المبادرة هنا. على الرغمكان ينبغي أ إذاتساءلت ما 

 انني كنت متوترًا قلياًل، أجبت على مجموعة المحادثة.  

 سوف أنضم إليكم.-

 رسالة من أيري وصلت بعد ثواني قليلة. 

 سوف أذهب أيضًا.-

أجاب  كان أكيتو سوف يذهب، فسوف أذهب أيضًا.  إذاحسنًا. -

 يوكيميرا.

 أرسل أكيتو رسالة لإلجابة بعد عدة دقائق. 

 . هل يمكنك حجز التذاكر؟ هذا يبدو جيد بالنسبة لي-

 بالتأكيد. سوف أجمع النقاط منكم الحقًا. شكرًا، جميعًا! -

هدأت مجموعة المحادثة بعد هذا. على األرجح ذهبت هاروكا الى 

 متصفح االنترنيت لحجز مقاعدنا عبر االنترنت.

 راسلتني أيري. لمشاهدة الفيلم. أتطلع قدماً -

 أجل أنا أيضًا.-
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أنهت المحادثة كن. تصبح على خير. -للغد، كيوتاكاأنا حقًا متحمسة -

 على تلك المالحظة المؤدبة.

أنا سوف اذهب لمشاهدة فيلم مع مجموعة، هاه؟" تمتمت   "اذن،

 لنفسي. 

يبدو أنني أطور بطريقة ما حياة اجتماعية. هذا سيكون طبيعيًا ألي 

 ولكنني ارتجف بنوع من الحماسة لم أجربها من قبل. قررتأحد آخر، 

 أن أنام مبكرًا للتأكد من انني لن أكون متعبًا غدًا.

رن هاتفي، وقمت باإلجابة عليه. "يبدو أنك مستيقظ." قالت  

 هوريكيتا.

 هل تريدين شيئًا؟"  "ال زالت العاشرة.  

"مجموعة دراسة المكتبة على وشك االنتهاء. بعد جلسة الغد، أرغب  

ختبار. هل يمكنك في القيام ببعض االستعدادات أخيرة من أجل اال

كن أيضًا، سيكون  -مرافقتي؟ إذا كنت تستطيع ان تخبر يوكيميرا

 مساعدة كبيرة."  

 هدة الفيلم."غدًا، هاه؟" كان هذا اليوم الذي وافقت على مشا
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"إذا كان هذا غير مناسب، فاليوم بعد غد مناسب. ولكن الثالثاء هو  

بحاجة لتغير   اقصى حد. األسئلة اكتملت تقريبًا، ولكن اعتقد اننا

 البعض منهم."  

"سأتحدث مع كيسي. أال بأس إذا تأخرنا؟ يجب أيضًا أن نتواصل مع  

 . هيراتا وكارويزاوا قبل وقت، إذا احتجنا لذلك." اخبرت هوريكيتا

من بعض. ال حاجة   مقربينويوكيميرا أصبحتم   أنك"كيسي؟ يبدو 

ت  هذان االثنان. لقد تكلمت معهم بالفعل." قالللقلق بشأن 

 هوريكيتا.

يبدو انني لست الوحيد الذي أصبح أقرب لآلخرين. يبدو أن هوريكيتا  

قد نجحت في تقليص المسافة بينها وبين الطالب في جلسات  

أصبحت على عالقة جيدة مع هيراتا  إذايدًا  دراستها. سوف أكون سع

 وكارويزاوا، على أقل تقدير.  

، انني مشهور الليلة.  عندما أغلقت، تلقيت رسالة آخرى. على ما يبدو

 هذه المرة لم تكن الرسالة من أيري، ولكن كانت من كارويزاوا.

لقد تأكدت أن تلك الفتاة كانت تتجول باألرجاء اليوم تسأل عما اذا -

سان في - كان الناس قد رأوا كمية السكر التي تضعها هاسيبي

 .  قهوتها. على ما يبدو، تضع هاسيبي الكثير، لذلك الحظ الناس هذا
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كما اعتقدت. بداًل من كونها حادة االدراك، كانت هيوري سريعة  

 رباكنا. إتستخدم قوة مالحظة مذهلة من أجل  اهالبديهة. تظاهرت ان 

اعتقد أن هوريكيتا سوف تتصل بك غدًا، نحن نخطط لالجتماع حوالي  -

 مساءًا. 8

 سألت كارويزاوا.أليس هذا متأخرًا جدًا؟ -

اذهب لمشاهدة فيلم مع مجموعة    أنا مشغول قبل هذا. سوف-

 الدراسة خاصتي.

 فيلم؟ هل تقصد الفيلم الجديد؟ -

 أنك تعرفينه. على أي حال، هناك معروف أريد أن اطلبه منك.يبدو -

عندما انتهت من قراءة كل شيء،  أعطيت كارويزاوا تعليمات مفصلة. 

هذه مهمة مزعجة جدًا آخرى. ما الذي  - أرسلت إلي إجابة غاضبة. 

 ف إليه حتى؟  تهد

 سوف أشرح عندما تنتهي. هذا لمصلحتك. -

 أجل، بالتأكيد. أراك غدًا.-
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اعتقد ان هذه أخر رسالة. ولكن، مباشرًة بعد هذا، تلقيت رسالة آخرى.  

لم يكن هناك أي نص، ولكن كان هناك ملصق صغير )ستيكر(. كانت  

 كعكة فراولة صغيرة لطيفة مع مجموعة من الشموع عليها.  

 ميالد سعيد متأخر.عيد -

 وصلت رسالة إضافية. ولم ترسل كارويزاوا شيء مرة آخرى.

 انه كان عيد ميالدي؟ ولكن كيف؟"حظت "لقد ال

تطبيق   أن  تذكرت  ثم  ومن  ميالدي.  عيد  عن  أحد  أي  بإخبار  أقم  لم 

لالسم   خاناتلتاريخ الميالد، باإلضافة على    خانةالمحادثة يحتوي على  

 م أقم باختيار جعل المعلومات خاصة.والبريد االلكتروني. ل

السنة. ولكن كارويزاوا  اعتقدت أنه لن يالحظ أي أحد عيد ميالدي هذه  

 كانت األولى.

بعد أن أنهيت محادثتي معها، حذفت جميع الرسائل. على الرغم من  

انني ترددت، ولكنني حذفت أيضًا ملصق عيد ميالد الذي أرسلته. بعد  

كاروي  على حساب  دخلت  كان في ذلك،  ميالدها  عيد  أن  ورأيت  زاوا 

 .8 –مارس 

 هذا."    أتذكر"اعتقد أنني سوف 
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6.5 

عرت بأن بأن الفصل في اليوم التالي كان طوياًل بشكل ال يصدق.  ش

ربما كان هذا ألنني تدريجيًا بدأت أتطلع قدمًا لجلسات الدراسة مع  

مع   السينما  صالةًأصدقائي. عندما انتهت المدرسة، توجهت نحو  

 يوكيميرا واألخرون.

-كاكيوتا-أنا نوعًا ما أشعر بالحماس في الخروج مع الجميع.... ك"

، لكنها متفائلة كتومة بدت كن." قالت أيري، كانت تسير بجانبي. 

ًا. كانت مثل الطفل، ولكنني أشعر بنفس الشيء، لذلك اعتقد  أيض

 انني طفولي أيضًا.

 "أجل، انه كذلك. هذا ليس شعورًا سيئًا."  

 كن." -هيي هيي. كيوتاكا"

 "ما االمر؟"  

 "هاه؟ ماذا تعني؟"  

 "لقد قلت اسمي."  

 أسفه، البد من أنك أسأت السمع!" - أنا فعلت؟! ا- "أ
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ال اعتقد انني أسأت سماعها. عندما وصلنا الى كياكي مول، توجهنا  

على الفور باتجاه صالة السينمائية. أحضرت هاروكا التذاكر معها، 

 وسلمتهم إلينا.

 أتطلع قدمًا لهذا." "

 كن!" صوت ساتو مايا ناداني. لماذا هي هنا؟ -"أيانوكوجي 

"هاي، هل سوف تشاهد هذا الفيلم اآلن؟ أنت تعلم، الذي يتكلم  

عنه الجميع؟!" سألت بحماس. "ألخبرك الحقيقة، أتيت لرؤيته أيضًا.  

 سان والفتيات األخرى أيضًا." أضافت.-وكارويزاوا

لتي تقترب من الصالة.  مجموعة من الفتيات اخلف ساتو، كان هناك 

 "يبدو االمر كذلك." أجبت. "هل قامت كارويزاوا بدعوتك؟" 

"ال. عندما قلت انني أريد مشاهدة فيلم بعد جلسة دراستنا، قالت 

سان أنها تريد القدوم أيضًا. لذلك، قررنا جميعًا أن نذهب. بما  -كارويزاوا

كت بسرعة  ًا!" قالت ساتو، أمسأننا جميعًا هنا، لنذهب لرؤيته مع

 بزراعي. 

 "هااااه؟!" صرخت أيري.

 هاي، توقفي عن هذا." أخبرت ساتو.-"ه
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"هاه؟ لماذا؟ ال بأس بهذا، أليس كذلك؟" هي سألت. بدت ساتو  

 هادئة، ولكن كان وجهها أحمر. كانت تحاول جاهدة قلياًل.
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كن. اوه، وأيضًا -انوكوجي أيكن،  -"اوه، يا لها من مصادفة. يوكيميرا

 بطريقة متعالية قلياًل. سان." قالت كارويزاوا-سان وساكورا-هاسيبي 

 لم تكن هذه مصادفة على االطالق. لقد أخبرتها بهذا الليلة الماضية.

"يا لها من مصادفة غير سارة. سأدخل." دخل كيسي مبكرا لوحده، بدا  

 منزعجًا الى حد ما.

 ذهب، أيضًا." قلت.سوف ا"حسنًا، اعتقد انني  

الى حد بالقوة، ولحقت بكيسي الى داخل  فصلت نفسي عن ساتو  

الصالة. كان ممتلئة تقريبًا، ورائحة الفشار والنقانق داعبت أنفي. لقد 

حجزنا مقاعد في أقصى الخلف واليمين. ساتو، كارويزاوا، 

 عد.ومجموعتهم ذهبوا لشراء الفشار والمشروبات الغازية، ولم يأتوا ب

 كن؟" -كيوتاكا-عندما جلست، اقتربت أيري مني وهمست. "ام، ك "

بما أن الجميع حولنا كان يتحدث بصوت عالي، فال اعتقد انها بحاجة  

 الى التحدث بهذه الخفة. "ما األمر؟"  

- كن، انه.... مؤخرًا، انت تنسجم جيدًا مع، ام، ساتو-"حسنًا، كيوتاكا

 سان، أليس كذلك؟" سألت.
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ه أيري، لم يكن من المفاجئ أنها كانت تشعر بالفضول.  ا رأتباعتبار م

ولكن، أنا بحاجة الى منع هذه الشائعة من االنتشار. "االمر ليس 

 لقد كنا ندرس معًا." كذلك. أنا وساتو شركاء في االختبار. 

 ولكن... الناس عادة ال تمشي ذراع في ذراع هكذا، أليس كذلك؟" -"و

 فقط أمسكت بي." أجبت. اع في ذراع. هي"لم يكن هذا ذر

 "حسنًا، اذا كنت ال تحب هذا، يمكنك فقط، ام، ابعادها." قالت أيري.

بينما كنت خجولة، ولكن كان رد أيري صحيحًا. كنت أنسجم مع ساتو  

 بشكل سلبي.

 "أنا أفهم هذا. ال أعتقد انه سيكون هناك مرة آخرى."  

 أيضًا..." -"وأ

 كان هناك المزيد؟ 

سان - الشركاء، ذهبت الى مكان ما مع ساتو "قبل أن يتم إعالن

 لوحدك، أليس كذلك؟" هي سألت.

 تذكر اليوم الذي نادتني ساتو فيه في الفصل.  

 يجري بينكما انتما االثنان؟"  -شيء يـ-هل هناك شـ- "هـ
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 "ال."  

حسنًا، هذا ليس صحيحًا تمامًا. ثم مجددًا، كل ما فعلته ساتو هل أخذ  

بي. الى جانب هذا، لقد تبادلنا أنا وأيري  معلومات االتصال الخاصة 

 معلومات االتصال. لم يكن هناك شيء غريب في ذلك.

 "لست مقتنعة؟" سألتها.

أسفه. كنت أسألك جميع هذه األسئلة الغريبة...  -ال، أنا مقتنعة. أ -"ل

 هل أزعجتك؟" 

"ال أبدًا. إذا كان هناك شيء يزعجك، يمكنك سؤالي متى ما أردت."  

 أخبرتها.

أترك  - كن." هي أجابت. "أ -سوف أبقي عيني عليك، اذن، كيوتاكا"

 هذا علي."  

 ايه، شكرًا؟ ليس بشكل قريب، أتمنى.

 ال أرغب في مضايقة أيري. كانت تبد واثقة بنفسها للغاية. حسنًا، 

قدر ما أستطيع.  بعد ذلك، استمتعت بالفيلم بهدوء وراحة. حسنًا، 

 الفيلم نفسه كان غريبًا للغاية. 
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6.6 

كان هناك العديد من المتاجر في كياكي مول. كان معظمها عبارة 

اركت، ولكن عن مؤسسات يرتاد عليها الناس يوميًا، مثل السوبر م

كان هناك متاجر متخصصة أيضًا. على سبيل المثال، كان هناك مراكز  

تساعد في التعامل مع األدوات الكهربائية، الغاز، أو مشاكل 

قد تواجهك، وخدمات توصيل التي تحضر   الخدمات المائية التي

جاف الذي    مغسلكان هناك أداوت من متجر البقالة الى غرفتك. 

كل متكرر، ولكن ال يحتاجه الطالب في المدرسة  بش  الناسيستخدمه 

 غالبًا. ما عدا عندما تتسخ السترة، بالطبع.

كانت بعد الثامنة في الخميس لياًل، واختبارنا كان في األسبوع  

م. كان وقت االغالق المتاجر، لذلك الجميع من الفصل )دي( القاد

ون اجتمعوا في غرفة كاراوكي. يمكنك إجراء اجتماعات هناك بد

القلق حول تنصت أحد ما. على الرغم من أنه سيكون من األفضل  

 قيام بهذا في غرفة أحد ما، ولكن ال يرغب أي أحد منا بهذا.

 قمت بالغناء؟"  إذا"هاي، أال بأس 

 سان. لم نأتي الى هنا من أجل المرح." قال هيراتا.-مهاًل، كارويزاوا"
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 هنا؟" "على الرغم من اننا أتينا طول الطريق الى 

 "أتينا ألنك قلتي أنك ال تريدين استخدام الغرف للدراسة." 

 "أجل. ولكن، هياا، أليس من الغبي القدوم الى هنا وعدم الغناء؟"

وتحملي االمر." قالت هوريكيتا.  "فقط استمتعي بالطعام والشراب 

الوجبات السريعة   لقد طلبت كارويزاوا بالفعل. كان هناك عديد من

 على الطاولة، باإلضافة للشراب الذي طلبته.

 كن." - ثنائي معًا بعد انتهاء االجتماع، يوسكي  نغني "اذن دعنا

 "بالتأكيد." قال هيراتا. "سيكون من الجيد االسترخاء بعد هذا."  

موافقة." أجابت كارويزاوا. "أنا أريد أن نناقش هذا االختبار، ولكن "أنا 

 ذهبت الى الكاراوكي."   مضى وقت منذ أن

"حسنًا، سوف أبدًا." قالت هوريكيتا، متجاهلة كارويزاوا. "أواًل، جلسات 

الدراسة. ألكون صريحة، أعتقد أن النتائج كانت مذهلة. كان الفتيان 

 نت قلقة، ولكن لحسن الحظ، درسوا بجد." بلهاء في البداية، لذلك ك

طوال الوقت، يا صاح!"  "االمر وكأن قاموسًا انكليزيًا يخرج من فمي

 قال سادو. 
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كن بشكل كبير مقارنة مع حيث بدأ. تركيزه تحديدًا، قد  -"تحسن سادو

تحسن بشكل كبير. مع ذلك، سادو، ال تنسى قدراتك األساسية ال تزال 

نة األولى في المدرسة المتوسطة." قالت  ال تضاهي طالبًا في الس

 هوريكيتا.

مستوى طالب في السنة األولى في "لقد درست بجد، وال أزال في 

 المدرسة المتوسطة؟" أجاب سادو بيأس.

بدأت من مستوى طالب في المدرسة االبتدائية،   أنك"بالنظر الى  

 فهذا أمر مذهل." قالت هوريكيتا.

 أنك تبالغين قلياًل؟" سأل هيراتا. سان، أال تعتقدين- هوريكيتا-"ه

جود حتى مؤخرًا." ردت  مو  π"لم يكن يعرف حتى الثابت الرياضي باي 

 هوريكيتا.

تبًا. في التفكير بأن سادو قد عاش الى هذه المدة بدون معرفة ما  

 .πكان باي 

"هاه؟ هذا غبي للغاية!" قالت هوريكيتا. على الرغم من أن كارويزاوا  

 تهدة بالدراسة، كانت بالتأكيد أفضل من هذا.  نفسها لم تكن مج

 تعرفين ما هو." قال سادو. "اخرسي، كارويزاوا. انت أيضًا ال
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." قال كارويزاوا. 3.14هو  π"ال، ال، ال، أعرف. حتى أنا أعرف أن باي  

 كانت محادثتنا تنحدر بسرعة. سينتهي بالجميع بألم بالرأس.

وريكيتا، هل أنت متأكدة من "توقفوا من فضلكم." قال يوكيميرا. "ه

 أن سادو سيكون بخير؟"  

األساسية منخفضة. ولكن اذا ركزنا   "كما قلت، مهاراته المدرسية

على األشياء التي يحتاجها أن يتعلمها طالب في السنة األولى  فقط 

في الفصل الثاني، اذن اعتقد أنه سيكون بخير. هو بالتأكيد ال يجب 

كن؟ هل  -ختبار. ماذا عنك، يوكيميراأن يتوقع الرسوب في هذا اال

سألت  كن؟" -سان ومياكي-تمكنت من حل مشكلة هاسيبي

 هوريكيتا.

"بالطبع. راقب أيانوكوجي كل شيء بحذر، لذلك يمكنه أن يؤكد 

 هذا، صحيح؟" سألني كيسي. 

"ال أعتقد أن هناك طريقة أفضل يمكننا فعلها. أنا لست قلقًا حول أي  

 أحد." أجبت.

أنا بالتأكيد أكره خسارة أي أحد من الفصل )دي(." قالت   "أنا سعيدة. 

 كوشيدا.
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ًا سنكون بخير؟" قالت كارويزاوا. يبدو انها ال تزال  "أجل. ولكن حق

قلقة. "انظري، أكره فكرة خسارة أي زمالء. ولكن في هذا االختبار 

لذا، ليس هناك ضمان أن  دائمًا ما يتم طرد شخص ما، أليس كذلك؟ 

 رسب، أليس كذلك؟" كن لن ي-سادو

 "حسنًا، ال أستطيع أن أضمن ذلك." قالت كوشيدا. "ولكن...." 

 وكأن االمر انتهى."   ي"اذن ال تتصرف

 أصبح الجو الذي كان مريحًا الى حد ما مليئًا بالتوتر.

تداهنيننا* منذ فترة."  سان، أشعر وكأنك كنت -"أنت تعلمين، كوشيدا

 قالت كارويزاوا. 

ر  إظهارُ *]مداهنة:   الف  ما ُيْضم  ْرء خ   .[الم 

 ينجح." قالت كوشيدا.حقًا؟ ولكنني فقط أريد من الجميع أن -"ح

"هذا بالتأكيد رائع. أن تكون ذكيًا، أنا أعني. ليس لديك أي فكرة عن  

 ماذا سوف يحدث لي." قالت كارويزاوا.

 سان. لقد درست بجد في مجموعتك." قال هيراتا.-"ال بأس، كارويزاوا

 أنكسان، كنت أريد أن أقول هذا لك منذ فترة. أال تعتقدين - "كوشيدا

 تصرفك الفاعل للخير قلياًل؟"  تبالغين في 
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 حقًا؟" تلعثمت كوشيدا.- "ام.... حـ

سان؟ نحن في منتصف مناقشة -"هل يمكنك الهدوء، كارويزاوا

 اختبارنا النهائي. ال تضيعي وقتنا." قالت هوريكيتا.

سان. هل أنت تسخرين مني -، كوشيدا سان. هاي- "اصمت، هوريكيتا

 سألت كارويزاوا. في رأسك اآلن؟ تفكرين كم أنا غبية؟"  

 "لن أفعل شيء كهذا." قالت كوشيدا.

"اذن ال تتعاطفي معي. االختبارات دائمًا صعبة بالنسبة لي، بغض  

النظر عن االختبارات التي أجريها. هل سوف تتحملين المسؤولية اذا  

 اوا. رسبت؟" سألت كارويز

كوشيدا  بدأ هذا يصبح سخيفًا. غضب كارويزاوا الغير المفهوم لم يربك 

فقط، ولكن الجميع أيضًا. عندها، بحركة لم يتوقعها أحد، أمسكت  

كارويزاوا كأس عصير العنب خاصتها وأفرغته على كوشيدا. غرقت  

 سترة كوشيدا بالعصير.

 تزال تحمل سان!" أمسك هيراتا يد كارويزاوا، والتي ال-"كارويزاوا

 الكأس. "ال يمكنك فعل هذا. هذا ليس جيدًا."  

 ن..... هل تقول انني المخطئة هنا؟" سألت كارويزاوا.ولك-"ول
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سان لم تفعل أي شيء سيء لك." -سان. كوشيدا-"أجل، كارويزاوا

قالت هوريكيتا. حتى هي، العالقة في حرب باردة مع كوشيدا، ال  

 يمكنها الدفاع عن هذا.

سان، حسنًا؟"  -ر، حقًا. ال أمانع. من فضلكم ال تلوموا كارويزاوا"أنا بخي

 الت كوشيدا.ق

 "ال. كارويزاوا المخطئة هنا." قال كيسي.

سان مفضلة الفصل، في  -"اوه، بالتأكيد. أنا الشخص السيء. كوشيدا 

النهاية." قالت كارويزاوا. ألتفت نحوي، وكأنني كنت أملها األخير.  

 مع أي جانب أنت؟"  كن. - "هاي، أيانوكوجي

 ويزاوا." أخبرتها."مع أي جانب؟ ال يوجد جوانب. أنت المخطئة، كار

"علمت هذا، الجميع عدوي." قالت كارويزاوا. نهضت وأمسكت  

 حقيبتها.  

." ذلكرحلتي اآلن، سوف تندمين على هذا. ال أريد  إذاسان. -"كارويزاوا

 قال هيراتا.  

 كارويزاوا.  ؟" قالت"اذن، ماذا تريد مني أن أفعل

 راتا.سان. هذا أهم شيء." قال هي- "أواًل، اعتذري من كوشيدا
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لن تستمع كارويزاوا حتى الى خليلها المزيف. وقفت في أرضها.  

"اذن، على الرغم من أنني ال اعتقد انني فعلت شيئًا خاطئًا، يجب أن  

 اعتذر؟" هي سألت.

 "عليك التكلم معها." قال هيراتا.

 دة وصامتة للحظة. ثم، ببطئ، تحدثت. "اسفه."  وقفت كارويزاوا جام

سان."  -"ال، االمر بخير. يجب أن أكون أكثر تفهمًا لمشاعرك، كارويزاوا

المغفرة   كوشيدا. يمكنها أن تغضب تحت هذه الظروف، ولكن تقال

 خرجت بسهولة من فمها.

بدت كارويزاوا مذنبة عندما جلست بجانب هيراتا. "اعتقد أنني خسرت 

 اسفه." قالت مجددًا. ردت كوشيدا بابتسامة رؤوفة.  هدوئي. 

"شكرًا لك." ربت هيراتا على صدره وتنهد. مع ذلك، ليس بالضرورة أن 

 يعني هذا أن كل شيء تم تسويته.  

دائها غدًا؟ هل  سان، أنت ال تملكين سترة احتياطية الرت- "كوشيدا

 ستكونين بخير؟" سألت هوريكيتا.

تضررت، لذلك كانت هذه الوحيدة الباقية."   "اه، ال. سترتي األولى قد

 قالت كوشيدا.



 ~290 ~ 
 

لقد أعطتنا المدرسة سترتان عندما وصلنا أواًل، ولكن الحوادث تحدث، 

ويمكن للطالب ببساطة النمو أكبر من زيهم. هناك متجر في كياكي 

 فيبيع زي للطالب. ولكن، يستغرق وقتًا ومااًل  مول مختص في

 خياطة الثياب.

مغسلة؟ يمكنني أخذ سترتك مع بعض ثياب كرة هناك  "أال يوجد  

أخذتهم اليوم، يجب أن تتمكني من   إذاالسلة الوسخة الخاصة بي.  

 استعادة سترتك في صباح الغد." قال سادو.

 كوشيدا. "هذا يبدو حاًل جيدًا."   "لم أكن أعلم بوجود مغسلة." أجابت

على األقل "حسنًا، هذا ليس اعتذارًا تمامًا، ولكني اسمحي لي 

 تغطية نفقات التنظيف." قالت كارويزاوا.

 "حقًا، ال تقلقي بشأن ذلك." قالت كوشيدا.

 لم أفعل."   إذا"سوف أشعر بالذنب 

 "هل أنت متأكدة؟ 

، وهكذا،  كارويزاوا "أجل. من فضلك اسمحي لي بفعل هذا." قالت

 دفعت النفقات.
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6.7 

جانب نافورة  بفًا في طريق عودتي الى غرفتي، رأيت كاتسراغي واق

 المياه. ال يبدو انه يبحث عن أي أحد بالتحديد، لذلك ناديته. 

 "ماذا تفعل؟" سألته.

"أيانوكوجي؟ اه، ال شيء. كنت فقط أفكر قلياًل حول االختبار 

 القادم." أجاب.النهائي األسبوع  

 "في مكان كهذا؟"  

. "أريد بعض الوقت وحدي للتفكير بهدوء وسكينة." قال كاتسراغي

 على ما يرام؟"  راالختبار سيسين أ "هل تشعر 

 قررت أن أجيب بصراحة. "ال أعلم. ولكن الجميع يدرس بجد."  

لم يتم طرد أي أحد." قال  إذا"هكذا اذن؟ سيكون من الرائع  

 كاتسراغي. 

 ال أشعر وكأنه قلق بالتحديد بشأن زمالئه. "هل حدث شيء ما؟"  
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ل أصبحت ممثل الفصل أو  "عندما كنت في المدرسة المتوسطة، ه

 عضو في مجلس الطلبة؟"  

 "ال، لم أكن مهتمًا على األطالق." أجبت.

مجلس الطلبة منذ المدرسة االبتدائية. حتى "لقد كنت عضو في 

انني خدمت كرئيس مجلس الطلبة في كال االبتدائية والمتوسطة.  

ولكن، بعد القدوم الى هذه المدرسة، كان علي إجراء بعض 

 ت المهمة في المسار." قال كاتسراغي.التصحيحا

 "في التفكير في هذا، أنت لم تنضم الى مجلس الطلبة هنا." 

، ولكنني لم أتمكن من جذب انتباه هوريكيتا رئيس مجلس  "أردت ذلك

 الطلبة."  

 لآلن، هذا ال عالقة له في االختبار النهائي.

الفصل  "في الوهلة األولى، ال يبدو أن رئيس مجلس الطلبة وممثل 

نفوذ كبير. معظم الطالب تعتقد أن المشاركة ال شيء سوى   ملديه

ريد ت  األشخاصقليل من  إضاعة للوقت والجهد. لهذا السبب فقط 

 االنضمام الى المجلس." قال كاتسراغي. 

 أشارك معظم هذا الشعور. ال أريد أي منصب اداري.
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بين "ولكن، هذه االدوار تأتي مع امتيازات معينة. هناك فاصل 

فاصل ال   ----األشخاص الذين يشغلون المناصب ومن ال يشغلونها

 االمتيازات." قال كاتسراغي. يمكن اجتيازه. لقد فقدت تلك 

 "ولكن وضعك في الفصل )أي( ال يزال جيد، صحيح؟"  

كانت هذه الحالة، فنحن بالتأكيد لن نختار الفصل )بي( كهدف   إذا"

 في االختبار النهائي." أجاب.

يح، شخص مثل كاتسراغي سوف يختار الفصل )سي( أو هذا صح

 المؤكد.  )دي(. سوف يختار الطريق الدفاع القوي والفوز 

 "أال بأس في التحدث معي حول سياسات فصلك الداخلية؟" سألته.

 "ال بأس. انت تفهم كيف هي."  

"أتعلم، يجب أن ترتاح قلياًل. أنت تحاول حمل الفصل )أي( وحدك،  

استراحة صغيرة، فسيظلون بخير. الشيء المهم اآلن  ولكن إذا أخذت 

 هو المحافظة على مكانك." أخبرته.

بأن يتم إخباري أن أحافظ على مكاني من . هممم.... "افترض هذا

يلحق بنا." أجاب. من  أن قبل طالب من الفصل )دي( الذي يجب

 الواضح مستمتع.
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 اللحاق بك." "ربما يمكنني رؤية األمور بموضوعية ألنني ال أستطيع 

 عندما وصل كالنا الى المسكن، وجدنا حشد في الردهة.

 شيء ما؟" سأل كاتسراغي."الوضع صاخب جدًا هنا. هل حدث 

"ال أعلم. هل يجب أن نسأل؟" لمحت البروفيسور وقمت بمناداته.  

 "ماذا حدث؟"  

"اوه، أيانوكوجي، هل هذا انت؟ يبدو أن جميع طالب السنة األولى  

 لقوا نفس الرسالة في صندوق بريدنا." بطريقة ما ت

 "نفس الرسالة؟"  

مررت من خالل الحشد، وذهبت الى صندوق البريد خاصتي، وفتحته.  

 . حدق اآلخرون من فوق كتفي وأنا أفتح الباب

 أخذت الرسالة مطوية الى أرباع ثم عدت الى سوتومورا.  

 "هل هذه هي...؟"  

 "أجل، هكذا يبدو!"  

كاتسراغي مع قطعة مشابه من الورق. فتحنا   بعد بعض دقائق، عاد

 رسائلنا في نفس الوقت تقريبًا. كانت تقول: 
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تقوم طالبة السنة األولى في الفصل )بي( اشينوس هونامي قد 

 ريون كاكيرو.   ----جمع النقاط بشكل غير قانوني. ب

ماذا  اغي، "أظهر لنا سوتومورا نفس الرسالة على أوراقنا. تمتم كاتسر

ال  االدعاءكان هذا  إذاا الشخص بوضع اسمه على هذه؟ يخطط هذ

 ستنفذ المدرسة إجراءات تأديبية ضده."  أساس له، 

 ؟"  يكان يخاطر هكذا، هل هذا يعني أن ادعائه حقيق إذا"

بدأ  إذا"حسنًا، اعتقد أن هذا شيء يمكنني أن أرى ريون يقوم به.  

جعل حياتها باالحتيال، فهذا سوف ي الناس في االشتباه باشينوس

صعبة، بغض النظر عن صحة هذا. ما يقوم به ريون يمكن أن يعتبر 

 افتراء، ولكنه لن يهتم بأمر مثل هذا." شرح كاتسراغي. 

 إذا كان هذا صحيحًا. فلن تتضرر سمعة ريون. 

أتسائل "هاي، عاد ريون!" قال أحد الطالب عندما دخل ريون المبنى. 

 كان يعرف سبب هذه الفوضى.   إذا

هاًل، ريون. ما الذي تحاول فعله؟!" أمسك به أحد فتيان الفصل "م

 )بي(. 

 "همم؟ عن ماذا تتحدث؟" 
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 "هذه! رسالتك! هذا الهراء الذي تخبر به الجميع!"  

 م، هاه؟" قال ريون.هذا مثير لالهتما"اوه، هذه.  

 "ما المثير بشأن هذا؟! انظر، لقد بالغت في االمر كثيرًا!"  

نرى بعض الدالئل أن اشينوس ال تجمع النقاط  "حسنًا اذن، دعونا 

 بشكل غير قانوني." أجاب ريون.

 " ----"هذا

"ماذا عن هذا، اشينوس؟" سأل ريون، ال يزال ممسكًا بالرسالة. نظر  

 ت للتو.الى اشينوس، التي وصل 

لن تصدقني، أليس كذلك،  أنكاآلن، اعتقد   ه"مهما أحاول أن أقول

 كن؟"  -ريون

األمر يعود للمدرسة أن تقرر ما إذا كنت  انب ذلك، "هذا صحيح. الى ج

 تفعلين شيئًا خاطئًا."  

"افترض هذا. اعتذر، جميعًا. من فضلكم ال تقلقوا. سوف أبلغ 

كن."  -سوء تفاهم من جانب ريونالمعلمين غدًا وأثبت أن هذا مجرد 

 قالت اشينوس بفخر.
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 كيف تخططين الى أن تثبتي ذلك، اشينوس؟" سأل ريون.

سوف أشرح كل شيء بالتفاصيل. سوف أخبرهم بعدد النقاط التي "

 فعلت ذلك، هل ستكون راضيًا؟"   إذاأملكها، وكيف حصلت عليهم. 

 "ابالغ هذا الى المدرسة؟ لماذا ال تثبتين هذا اآلن، أمام الجميع؟"  

كن؟" ردت -فقط شرحت لك ذلك، ريون إذا"هل سوف تصدقني 

 اشينوس.

كون إلقاء األكاذيب سهل كالتنفس بالنسبة لك."  يربما "ال، لن أفعل. 

 سخر ريون.

أبلغت المدرسة بإجمالي النقاط خاصتي،   إذا"اذن من المنطقي انه 

 فال يجب أن يكون هناك أي مجال لالحتيال، أليس كذلك؟" 

 "هيه. أنا أرى، اعتقد أنك محقة." قال ريون.

 "هل أنت مقتنع؟!" صرخ طالب من الفصل )بي(. 

كائنات قذرة وكاذبة. أليس من المحتمل أن اشينوس تفكر "البشر 

 في خطة ما من أجل إخفاء الدليل اآلن؟" قال ريون.
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كان لدى اشينوس الكثير من   إذاحتى  ماذا يخطط هذا الرجل؟ "

يسرقهم. ريون بالتأكيد ال يملك النقاط، هي ليست من النوع الذي 

 يره أكثر صرامة.بح تعبص. أً أي فرصة في النجاح." قال كاتسراغي

"في هذه الحالة، ماذا أستطيع أن أفعل لجعلك تصدقني؟" سألت  

 اشينوس ريون.

عدد النقاط التي تملكينها هنا واآلن. ثانيًا، اشرحي   أعلني عن"أواًل، 

كيف حصلت على هذه النقاط. سوف أبلغ هذه المعلومات الى 

شكون  ب الذي يالمدرسة غدًا. اذا فعلت ذلك، سوف تقنعين الطال

 بك، أليس كذلك؟" قال ريون.

 كن." -"ال يمكنني الموافقة على ذلك، ريون 

 "اذن، أنت تعترفين بارتكابك باالحتيال؟" 

هذا على وجه التحديد ألنني لم أحصل على  "هذا ليس ما أقوله. 

.  نقاطي بشكل غير قانوني وال يمكنني فقط إظهار جميع بطاقاتي

، فيجب أن يبدأوا التحقيق. مدرسة غداً شرحت كل شيء الى ال إذا

ارتكبت احتيال، فسوف يعلنون كل شيء على أي   إذافوق هذا،  

 حال، أليس كذلك؟" 
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سوف تبلغين بإجمالي النقاط الى  أنك"ال يوجد هناك ضمان 

 المدرسة كما تقولين." 

حول ما كتبته في هذه  كن. أخبرهم  -"اذن اذهب بنفسك، ريون

 س.الرسالة." قالت اشينو 

كان هذا   إذاهيه. تبدين واثقة بنفسك للغاية." قال ريون.  "حقًا؟

ب سيكون متوترًا، مع ذلك حافظت اشينوس  نصحيحًا. فالشخص المذ

 على هدوئها كما كانت دائمًا. "حسنًا، سوف أتطلع قدمًا للغد."  

 راقبت اشينوس ريون يصعد المصعد مع ابتسامة جريئة على وجهه.

، هذا الشك سوف ينمو حتى يتم القضاء  ذور الشك"بمجرد أن يتم زرع ب

عليه. حتى الطالب المثالي مثل اشينوس ليست مستثناة. كلما كان 

 الشك أعمق، كلما زادت خسارة الثقة." قال كاتسراغي. 

كان محقًا. نفس الشيء ينطبق على السياسيين. مهما كان معدل  

يرًا من ف قدر كبقبولهم عاليًا، إال أن كذبة واحدة ضارة يمكن أن تكل

الدعم. بمجرد أن يتم اثبات عدم صحة الكذبة، قد يتم استعادة معدل 

القبول، ربما أعلى من قبل. ولكن، بشكل عام، كان من الصعب 

 التخلص كليًا من األكاذيب بمجرد أن يتم انتشارها.  
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في اليوم التالي فعلت اشينوس كما قالت انها سوف تفعل. أصدت  

انه ال يوجد هناك أي نشاط احتيالي.  ية تقول المدرسة مذكرة رسم

 شبهات.قضوا على جميع ال

منذ فترة مضت، الحظت أن اشينوس تملك حوالي أكثر من مليون  

 تملك أكثر اآلن. كانت نقطة شخصية. على األغلب أنها
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قادم. تراجعت الدراسة لالختبار الكنا نستمر في سار الوقت بينما 

معنويات الطالب تحت وطأة العمل الشاق الالمتناهي الذي كان  

عليهم القيام به. وصل ديسمبر، وكان االختبار على بعد أقل من ثالث 

أيام. غدًا، ستبدأ عطلة نهاية األسبوع، كان االختبار النهائي ينتظرنا 

 في يوم االثنين.

. فيما يتعلق بالفصل  نفسه لم يكن خطيراً  ألكون صريحًا، االختبار

)دي(، كنا أكثر اتحادًا من قبل. حتى سادو والمتكاسلين االخرون 

 بذلوا ما في وسعهم. المشكلة كانت ريون وكوشيدا.

هدف ريون كان القضاء على الفصل )دي(، والعثور على العقل 

قاط، أراد الفوز في اجمالي الن  إذاالمدبر المختبئ خلف هوريكيتا. 

ن خططه. أفضل ما يستطيع فعله كان جعل فهذا سوف يحد م

الفصل )سي( يدرس بجد أكثر، أو وضع أسئلة اختبار صعبة للغاية، 

 وكالهما كانوا خطط عادية نسبيًا. 

درسوا على نحو   إذاال أعلم مدى وحدة الفصل الفصل )ٍسي(، أو 

ي مكان واسع. ولكننا لم نراهم في المقهى، المكتبة، الفصل، أو أ 

مصادفة بسيطة؟ أو هل كان طالب الفصل )سي(  آخر. هل كانت
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درسوا بجد أكثر، طالما انهم   إذايعملون بمكان ما بشكل سري؟ حتى  

ال يتفوقون على الفصل )دي(، فسوف نكون بخير. على أي حال، رغم 

 ذلك، ال أملك أي فكرة حول ماهية خطتهم.  

 "تفكر في شيء ما؟" سألت هوريكيتا.

 "اه، اسف."  

خلفها. كانت تحمل  ريكيتا من قاعدة الدرج. هرعت نظرت إلي هو 

  هي وهيراتا خالل الشهر الماضي.  أنشأتهاملئ باألسئلة التي  اً مغلف

هذا المغلف يحمل مصير الفصل )دي(، والذي كان هذا السبب  

بالضبط لما حافظت هوريكيتا على سريته قد اإلمكان. هي لم تسمح 

نت الشخص الوحيد الذي  األسئلة. في النهاية، كالي حتى برؤية 

 يعرفهم جميعًا.

 "ماهي فرصنا؟" سألتها.

"من الصعب القول. ال تتوقع كثيرًا. قامت المدرسة بالعديد من  

التعديالت. مع ذلك، ال يوجد هناك شك بأننا أكلمنا أصعب جزء من  

 االختبار لآلن." قالت هوريكيتا.

المشكلة كانت   كانت مليئة بالثقة، لذلك اعتقد انها قامت بعمل جيد. 

 كيف سوف نحمي هذه األسئلة؟  حول ما هو قادم. 
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وهوريكيتا بريون  ابينما كنا في طريقنا الى غرفة المعلمين، ألتقينا أن

 في الممر.

"يو، سوزوني." ريون بابتسامة جريئة على وجهه. كان أيضًا يحمل 

 مغلفًا.

 هذه مصادفة؟ أو فخ، ربما؟" سألت هوريكيتا."هل  

 ، كنت بانتظارك."  "هذا محتوم

 "فخ، اذن." أطلقت هوريكيتا تنهد ساخط وتجاوزت ريون.

"انت تقدمين أسئلة االختبار الخاصة بك في الدقيقة األخيرة أيضًا، 

نا نذهب معًا." قال ريون، يحمل مغلفه. "أي أحد قد يحاول  يدعهاه؟ 

 على هذه، لذلك أفهم حذرك."  استراق النظر 

ة في فصلك؟" سألت هوريكيتا ساخرة  "أنت لست قلق حول أي خون

 بطريقة ما.

 "ها. من المستحيل وجود شخص ما غبي كفاية لخيانتي." قال ريون.

"مع ذلك انتظرت الى الدقيقة األخيرة من أجل تقديم أسئلتك." قالت 

 هوريكيتا.
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ستمتاع بغضبها. مشينا أنا  ريون ال يستطيع المساعدة إال واال

 وهوريكيتا، وهو يحلق بنا. 

ذكاء قمت باستخراجها من هؤالء   ذرة "أتمنى حقًا أن تعمل أي

 القمامة في فصلك لصالح الفصل )سي(." قال. 

درست جيدًا؟ كيف األمور  كن، هل -تجاهلته هوريكيتا. "أيانوكوجي

 معك ومع شريكتك؟" سألتني.

 ير." أجبت."اعتقد اننا يجب أن نكون بخ

في ارة طالب واحد. ال تبالغ "االعتقاد ليس كافيًا. ال يمكننا تحمل خس

تعامل مع أي  الالثقة بنفسك، على الرغم من أنني واثقة انه يمكننا 

 شيء يقوم به الفصل )سي(." قالت هوريكيتا.

وو! هذا تصريح مثير  رد ريون على هذا الهجوم اللفظي. "اوه ه

 ة للغاية." لالهتمام. تبدين مغرور

صة؟ فقط مثل أسلوبك."  "همم، من يعلم؟ ربما كانت هذه إغاظة رخي

 قالت هوريكيتا.

 "ربما." أجاب ريون.
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سينسي. بنفس -عندما وصلنا الى الغرفة، نادت هوريكيتا شاباشيرا

سينسي، الذي ظهر أواًل وأخذ -الوقت، نادى ريون ساكاغامي

 المغلف من ريون.

- سينسي وأخذت مكان ساكاغامي-بعد لحظات، ظهرت شاباشيرا

ل تعلم لماذا نحن هنا، كان نظرها مركزًا يبدو أنها بالفعسينسي. 

 فقط على المغلف. لم تعر أي انتباه الى ريون.

 سينسي." قالت هوريكيتا.-"هذه األسئلة النهائية، شاباشيرا

 سينسي.- "سوف أحافظ عليهم." قالت شاباشيرا

سينسي أخذ  -راقب ريون بابتسامة مخيفة. عندما حاولت شاباشيرا

 .المغلف، توقفت هوريكيتا

"أرغب بأن أسألك شيء واحد، إذا كان يمكنني." قالت هوريكيتا 

 سينسي.  -لشاباشيرا

 "أجل؟"  

تحمل انتصار أو خسارة الفصل )دي(. انهما وجهان "هذا األسئلة 

مهما كلف الثمن. بعد أن أسلم  للعملة ذاتها. يجب أن نتجنب التسرب 

أي  هذه األوراق لكي، هل يمكنك من فضلكم عدم إظهارهم الى 

 أحد آخر؟ أنا من ضمنهم."  
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"هل تريدينني رفض أي شخص يطلب رؤية هذه األسئلة؟" سألت 

 سينسي.-شاباشيرا

 "هل هذه مشكلة؟" 

خائفة من تسرب المعلومات،   أنك"هذه ليست المشكلة. أنا أفهم 

في رفض طلبك. مع ذلك، هناك شروط."  اً لك المدرسة حقوال تم

 سينسي. -قالت شاباشيرا

 ولين؟"  "شروط، تق

"على الفصل بأكمله أن يوافق على ذلك. هل وافق الجميع على  

 هذا؟"  

"لم أتلقى الموافقة من كل طالب، ولكن.... ال أعتقد أنهم 

 سيعترضون. ال أحد يريد من فصله أن يخسر." قالت هوريكيتا.

"ال يمكنك قول هذا بكل تأكيد. بعض الطالب قد تريد أن تخسر."  

 . سينسي-قالت شاباشيرا

 " ----"هذا
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بالنسبة لهذا، هل يمكنك ضمان ان هذه  سينسي. "-استمرت شاباشيرا

هي أسئلة االختبار التي يتمنى فصلك أن يستخدمها؟ لم يرها الجميع  

 من في الفصل ووافق عليهم، أليس كذلك؟"

تطلبين مني إثبات هذا؟ تريدينني أن أظهر األسئلة الى الجميع  "هل 

 هم موافقون عليهم؟" من في الفصل وأتأكد من أن

هذا ليس بهذه البساطة. ال يمكنني أن أكون متأكدة  إن"أنا أقول 

تمامًا أنك أنت، هوريكيتا سوزوني، تتصرفين من أجل مصلحة الفصل.  

ي طالب األسئلة، لن أسمح  طلب أ   إذاهذا يقال، سوف أنفذ طلبك. 

-بالكشف عن األسئلة واالجابات التي أنشأتها." قالت شاباشيرا

 ينسي.س

 "شكرًا جزياًل لك. اآلن يمكنني مواجهة االختبار بسالم."  

تقييد عمومًا، ليس من الجيد  ----"مع ذلك، سوف أقول هذا

المعلومات بهذه الطريقة. هذا يثبت أن الفصل ليس موحدًا." قالت 

 سينسي.-شاباشيرا

"درس مؤلم لتعلمه. سوف أعمل بجد أكثر من أجل توحيد الفصل  

 ت هوريكيتا بثقة. معًا." أجاب

 سينسي قلياًل. "لقد تغيرت، هوريكيتا." - "ابتسمت شاباشيرا
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 "بعض األشياء ال يمكن أن تبقى على حالها." 

"كما قلت، سوف أنفذ طلبك. في حال الظروف الغير متوقعة،  

شرط إضافي الى اتفاقنا. طالما انهم يملكون اذنك،  سوف أضيف

طلب رؤية األسئلة، هل هذا  ي عمنهوريكيتا، سوف أكتم المعلومات 

 سينسي.-جيد؟" سألت شاباشيرا

 "أجل، طالما انني موجودة." قالت هوريكيتا.

"بالطبع. قد يكذب شخص ما حول حصوله على اذنك، بالنهاية. في  

األسئلة، حسنًا، سوف أخبرهم بكل    حال قدوم شخص من أجل رؤية

 سينسي.- شيء قلته. كمعلمة، ال أستطيع الكذب." قالت شاباشيرا

كانت شيء قد سار بشكل جيد وأخيرًا.  تنهدت هوريكيتا مطمئنة. 

وكان يجب أن تمنع إمكانية الحيل المخادعة  مضمونة،هذه الخطة  

إذا حاول شخص . حتى مثل النوع الذي رأيناه في المهرجان الرياضي

 ما الدفع من أجل رؤية األسئلة، لن يتم السماح له.

ئلة االختبار التي ابتكرها هيراتا كل شيء كان يسير بسالسة. أس 

وهوريكيتا كانت بدون شك صعبة للغاية، ووضعت هوريكيتا إجراءات  

حاولت كوشيدا   إذاوقائية من أجل ضمان عدم التسرب. حتى 

ريون، فخي بحاجة الى تواجد  الحصول على األجوبة من أجل
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هوريكيتا وموافقتها. كل شيء كان جيد. ال يوجد فجوات في أي  

 .مكان

سينسي أسئلة االختبار رسميًا وأشارت لنا للرحيل. مع  -قبلت شاباشيرا

شيء حول حقيقة انه ال يبدو   ----ذلك، موقف ريون العازم كان غريباً 

 مضطربًا على االطالق.

كن. عملنا انتهى هنا." تجاهلت هوريكيتا -أيانوكوجي"دعنا نعد، 

 رت إلي.سينسي عوضًا عن ذلك. ونظ-ونظرت الى عيون شاباشيرا

 الحظي ذلك، هوريكيتا. قبل فوات األوان.  

ال يمكنني قول أي شيء أمام ريون. بدأت هوريكيتا السير بعيدًا، ثم  

 فجأة توقفت في مكانها. 

 كذبي، أليس كذلك؟" لن ت أنكسينسي. قلت  -"شاباشيرا

 "هذا صحيح. هذا مطلوب مني، كمعلمة." أجابت.

ة األسئلة التي أعطيتها لك "في هذه الحالة، هل سوف تقبل المدرس

 للتو؟"  

 الحظت هوريكيتا. لقد اكتشفت هذا بنفسها. 
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"ليس حتى نتأكد أنه ال يوجد شيء غير طبيعي حولهم." أجابت 

 سينسي.-شاباشيرا

 تا؟" سألتها."ما األمر، هوريكي

لم تعر هوريكيتا أي انتباه لي. "دعيني أعيد صياغة ذلك. هل قبلت  

 فعل؟" أسئلة اختبار آخرى بال

 معلمتنا أصبحت صامتة. "ماذا تعنين بذلك؟" 

 سينسي."  -"أرغب بسماع هذا من فمك، شاباشيرا

"إجابتي أن المدرسة قد قبلت بالفعل وأنهت مراجعة األسئلة من  

 )دي(" الفصل 

 .انهار واقعنا

"اذن... هل هذا يعني أن شخص آخر قد قدم أسئلة وأجوبة بالفعل؟"  

 ها ال تستطيع معالجة ما كان يحصل.سألت هوريكيتا. يبدو ان

ياها." سألت  إ"صحيح. لن تستخدم المدرسة األسئلة التي أعطيتني 

 سينسي.-شاباشيرا

."  الصحيحةهذه . اً سئلة المقدمة سابقاأل"من فضلك ألغي قبول 

 قالت هوريكيتا. مشيرًة الى المغلف.
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خر.  "لألسف، هوريكيتا، لقد أنهيت بالفعل مراجعة أسئلة الطالب اآل

هذا الطالب يشارك نفس القلق. أراد إبقاء األسئلة سرًا، أيضًا. هذا  

انه في حال ظهور طالب آخر وطلب تغيير األسئلة  الطالب قال، 

ل األسئلة الجديدة وأحافظ عليهم.  و قب ب أتظاهر بشكل أناني، يجب أن

وأراد مني أيضًا أن أخبرهم بالشخص الذي طلب هذا." قالت 

 سينسي.-شاباشيرا

"ما هذا بحق الجحيم؟" فقدت هوريكيتا عزيمتها، وتراجعت. كان هذا  

 قاسيًا للغاية. "من الطالب؟ من فضلك أخبريني."  

 "كوشيدا كيكو."  

كانت اإلجابة واضحة للغاية. اعتقدت هوريكيتا انها سوف تمنع خيانة  

كوشيدا. مع ذلك، قامت كوشيدا بحركتها أواًل. معرفتنا حول ماضيها  

 وم بإجراءات جريئة وجذرية.  جعلها تق

"ولكن تحت الظروف المناسبة، يستطيع الفصل )دي( تغيير األسئلة  

 التي وافقت عليها المدرسة، أليس كذلك؟" 

"أجل. مع ذلك، الموعد النهائي اليوم. اذا كنت تريدين تغيير أسئلة  

-االختبار، من فضلك أحضري كوشيدا الى هنا." قالت شاباشيرا 

 سينسي.
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 .."  "هذا.. 

بدأنا  إذاكان الوضع ميؤوس منه. كوشيدا لن توافق على ذلك. حتى  

انها أغلقت هاتفها    %100في البحث عنها اآلن، هناك فرصة بنسبة 

 أو في مكان آخر حتى.   ----وتختبئ في غرفتها 

، هوريكيتا. ال أعلم  ال يسعني إال التكهن بشأن أي واحد منكم يكذب"

رفًا ثالثًا مجهول قد يسحب الخيوط  طن  الحقيقة. وأنا أيضًا أعترف أ

هذه المشكلة في فصلكم، هذا سيكون سيئًا."    يهنا. إذا لم تحل

 سينسي. -قالت شاباشيرا

 "كم من الوقت لدينا حتى تصحيح األسئلة؟"  

 مساءًا."    6"حتى 

 نملك ساعتين فقط.تفقدت هاتفي. كانت قلياًل قبل الرابعة. 

هذا  تى، سوزوني؟" قال ريون. "ها ها ها ها ها! ماذا تفعلين ح

ضحك بصخب  الشخص بدون يشك يعرف حول هذا الوضع من البداية،  

. "لقد انتهيت بالفعل، أال يمكنك أن تري هذا؟ األسئلة  على يأسنا

 التي بذلت جهدك في صنعها عديمة الفائدة كليًا!"
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سان فعل هذا؟" سألت  -طلبت من كوشيدا "هل أنت خلف هذا؟ هل 

 هوريكيتا.

مم، من يعلم؟ أنا أعني، ليس وكأنني أعلم كل شيء حول  "هم

 الفصل )دي(، أليس كذلك؟" 

لن أتسامح مع هذا التنصت الخارجي على رفعت هوريكيتا صوتها. "

 ]تقصد الخائن.[!" المحادثة أكثر من ذلك

عود الى غرفتي مثل  "اوه ال، كم هذا مخيف. اعتقد انني سوف أ

ي أتطلع قدمًا الى نتائج االختبار." قال الفتى الجيد. أنا متأكد من انن

 ريون.

 سينسي.- "ألن تذهبي للبحث عن كوشيدا، هوريكيتا؟" سألت شاباشيرا

عثرنا على كوشيدا، من   إذااألفعال التي ال جدوى منها." حتى   أكره"

- . "هل طلبت منك كوشيداالمستحيل أن تطيع. اللعبة انتهت بالفعل

 ؟"  سان عدم اظهار األسئلة ألي أحد

 سينسي.-"ال، لم يتم طلب هذا." قالت شاباشيرا

 "من فضلك اسمحي لي برؤية األسئلة، اذن." 
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سينسي األسئلة لهوريكيتا التي قدمتها كوشيدا.  -أظهرت شاباشيرا

 بعد نظرة بسيطة، ظهر شيء واحد.

 "انها صعبة للغاية." قالت هوريكيتا.

 "أجل. انها بالتأكيد كذلك." أنا أجبت.

أسئلة كوشيدا أسهل من األسئلة التي ابتكرها هوريكيتا ال تبدو 

. في الواقع، كانت مبنية بشكل ممتاز أسئلةكانت هذه  وهيراتا. 

نفسها من ابتكرت جيدة لدرجة أنك سوف تعتقد أن هوريكيتا 

األسئلة. بما أن ريون كان متورط، فرص أن ذلك كانيدا من ابتكر  

 األسئلة كانت عالية.

وشيدا سهلة للغاية لدرجة أن حتى سادو يستطيع  بدت أسئلة ك  إذا

حلهم، فسوف يتم االشتباه بها بالتخريب. هذه األسئلة جعلت األمور  

، فال يهم مدى صعوبة  كنت تعلم األجوبة مسبقاً  إذامعقدة للغاية. 

األسئلة. طالما أن جميع طالب الفصل )سي( يشاركون األجوبة مع  

 ائج عالية.بعضهم البعض يمكنهم الحصول على نت

وعدت هوريكيتا انها لن تكشف ماضي كوشيدا. هيراتا، الخائف من 

هذا يعني أن  صراعات الداخلية، على األرجح لن يقول أي شيء. 

خسر الفصل )دي(، هوريكيتا، التي   إذايفوز.  الشخص الذي يضرب أوالً 
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استلمت القيادة، سوف تتالقى اللوم. كوشيدا سوف تستنزف قوة  

 نفس الوقت تستخدم ريون من أجل محاصرتها. هوريكيتا وفي

ًا، ولكن، فيما يتعلق برهان هوريكيتا مع  لم يكن أي من هذا مروع

دا قد تلقت  كوشيدا. إذا تعاون ريون وكوشيدا، فال شك أن كوشي

أسئلة اختبار الفصل )سي( مقابل تعاونها. إذا حدث هذا، على األرجح  

ار الرياضيات خاصتها. إذا  أن كوشيدا سوف تحرز عالمة مئة في اختب

أجابت هوريكيتا على سؤال واحد بشكل خاطئ، فسيتعين عليها  

 الخروج من المدرسة. 

 "اذن، ال يوجد هناك شيء نفعله؟" سألت هوريكيتا.

بدت وكأنها فارغة من الخيارات. كان هذا يعود الى سذاجة خططها.  

 إذا كنت أنا، اذن....

سينسي لهوريكيتا.  -ن." قالت شاباشيرا"ال بأس هوريكيتا. لقد غادر ريو 

 سينسي متأثرة على االطالق.-ماذا يجري هنا؟ ال تبدو شاباشيرا

استمريت بالتمثيل." قالت "اعتذر. أريد أخذ احتياطات إضافية، لذلك 

 هوريكيتا، ورفعت رأسها. لم تكن تبدو يائسة على االطالق.

 عندها، فهمت.



 ~318 ~ 
 

 "لقد رأيت حدوث هذا؟" أنا سألتها.

"أجل. ال أستطيع السماح لنفسي بالخسارة بنفس الطريقة كما في 

المهرجان الرياضي. عندما تم إعالن تفاصيل االختبار النهائي، أنا على 

كان لدي طلبان. أواًل، أنا سينسي. -ت باستشارة شاباشيراالفور قم 

فقط من سيقدم أسئلة االختيار الفصل )دي(، وثانيًا، أن تتظاهر  

 سي بقبول أي أسئلة آخرى." قالت هوريكيتا.سين-شاباشيرا

بمعنى آخر، خدعت هوريكيتا كوشيدا باالعتقاد بأن أسئلة االختبار 

 خاصتها تم قبولها.

صدقون ان أسئلة اختبار كوشيدا سيتم استخدامها، اذا  "اآلن وانهم ي

كان هناك أي طالب من الفصل )سي( لم يدرس، فقد يرسبون."  

ر أبدًا انها سوف تنفذ هجومًا مضادًا مذهاًل  قالت هوريكيتا. لم أتصو 

كهذا. ال أستطيع التوصل الى شيء مثل ذلك بنفسي. البد من أن  

 ف تسببه هوريكيتا.ريون غير مدرك للضرر الذي كانت سو 
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سينسي، نظرة  -"على أي حال، هذا وضع صعب." قالت شاباشيرا 

قديم طلب  نادرة من القلق الصادق ظهرت على وجهها. "لم يتم ت

مثل هذا طوال الوقت الذي توليت فيه الفصل )دي(. لم أتوقع حذر  

كان هناك   إذاوخداع بهذا القدر. مع ذلك، لن تنجحي دائمًا، هوريكيتا. 

 ." محكوم عليك بالفشلفأنت ئك،  بين زمالخائنون 

سينسي محقة. حتى الفصل )أي(، المنفصل حاليًا بين -كانت شاباشيرا

 راغي، لن يفعل شيء مثل هذا.ساكاياناجي وكاتس

 هذا يعني اننا بحاجة الى توخي الحذر في التعامل مع كوشيدا.

ت "أنا أفهم ذلك. مع هذا، هذا ينتهي مع االختبار النهائي." شعر

 بعزيمة هوريكيتا.

 "حقًا؟ على أي حال، أتطلع لهذا." 

سينسي تعود الى -تنهدت هوريكيتا مطمئنة عندما شاهدت شاباشيرا

ل مع المغلف. بمجرد أن أصبحنا وحدنا، اخفضت رأسها لي الداخ

 واعتذرت.

 "اعتذر عن إخفاء هذا." 
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لقد قللت  "ال، ال بأس بذلك. ألكون صريحًا، لم يكن لدي أي فكرة." 

 من شأن هوريكيتا.

"هزمني ريون عدة مرات اآلن. اعتقد أن الوقت قد حان للتعلم." قالت  

 هوريكيتا.

ل )سي( المحتم، هذا وضع الفصل )دي( يسحق فوز الفص سوفهذا  

 هوريكيتا النهائي.خطوة نحو الصدارة. ولكن، كان هناك تحدي 

 سان." - كوشيدا يمة"كل ما بقي اآلن هو هز 
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7.1 

لقد حان الجزء األول من االختبار النهائي. الحد االدنى إلجمالي 

ان أقل  نقطة. والذي ك 691النقاط التي يحتاجها الزوج للنجاح كان 

ألول أربع من المتوقع، ولكن ال يمكننا تحمل التهور. يغطي اليوم ا

مواد: الدراسات االجتماعية، اإلنكليزية، اليابانية، والرياضيات. هذا  

نتيجة المعركة بين هوريكيتا وكوشيدا سيتم الكشف عنها  نأ يعني

 قريبًا. 

أنها اثناء دخولي للقاعة في طريقي للفصل، التقيت بساتو. يبدو  

 كنت تنتظرني.

 كن. لقد حان الوقت االختبار، أليس كذلك؟" -"صباح الخير، أيانوكوجي

 "أجل، هل نمت جيدًا الليلة الماضية؟"  

"لقد درست حتى الواحدة. أشعر بالتوتر قلياًل." قالت ساتو، وضعت  

 يدها على صدرها وأخذت نفسًا عميقًا. 

ما في ، ولكن دعينا نبذل "حسنًا، ال يمكنني القول بأنه سيكون سهالً 

 وسعنا. ينبغي أن تكوني بخير إذا استخدمت ما تعلمتيه." أخبرتها.

 "حسنًا!"
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مهما يحدث، كالنا شركاء في هذا، ال أستطيع أن أنكر مصيرنا 

  حبيسالمشترك. إذا فشل أي منا، فقد فشل اآلخر. يمكن لكل منا أن 

 اآلخر الى الهاوية معه.

 " سان. -"صباح الخير، ساتو 

 سان."  -"اوه، صباح الخير، كارويزاوا

كن؟ من النادر رؤيتكم معًا  -"هل لديك خطط بالفعل مع أيانوكوجي

 انتما االثنان." قالت كارويزاوا. 

 ال، لقد تقابلنا بالصدفة."  -"ل

"هكذا اذن؟ حسنًا، ماذا لو نذهب الى باليت لشرب شيء قبل 

 ا. الفصل؟" سألت كارويزاو

كن." قالت ساتو، ألتفت بعيدًا بخجل.  -، أيانوكوجي"حسنًا. أراك الحقاً 

 نظرت كارويزاوا إلي للحظة ثم غادرت.

 "هاتان االثنتان قريبتان، هاه؟" تمتمت لنفسي. 

 سان شخص غيور بشكل مفاجئ." قال هيراتا.- "اعتقد أن كارويزاوا

 "هاه؟" قلت.

 "صباح الخير."  
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 " "صباح الخير. ماذا تعني؟

نني خليل كارويزاوا لفترة اآلن. لقد الحظت انها "لقد قمت بالتظاهر أ

 كن."  -كانت تعير لك الكثير من االهتمام مؤخرًا، أيانوكوجي 

"ال أعتقد أن هذا صحيح." أجبرت كارويزاوا على إزالة نفسها من هيراتا 

 والتعلق بي. مثل ريمورا* مع سمكة القرش.

ق بالحيوانات  العربي: نوع من السمك يلتصأو اللزاق أو لشكية في *] 

البحرية األكبر حجمًا )العائل( وتتغذى على فضالت الطعام الذي  

 يتركه العائل.[

"حقًا؟ حسنًا، أنا سعيد. ال أعتقد انه من الصحي أن نكون في عالقة 

اعتقد أنه من االناني مني قول ذلك."  همزيفة. على الرغم من أن

سان  -لة هوريكيتافي طريقنا الى الفصل. "أسئ  أجاب هيراتا بينما كنا

سوف تأثر بالتأكيد على الفصل )سي(. ال أعتقد انه يجب أن يكون من  

الصعب للفصل )دي( الفوز، بشرط أن يتولى الجميع االختبار بشكل 

 جيد."  

على الرغم من مباراة واحدة غير هيراتا مليء بالثقة بالنفس. 

 .للخطةفقد سار كل شيء وفًقا  متوقعة،
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- اك شيء أريد أن أتحدث عنه معك، أيانوكوجي"ألخبرك الحقيقة، هن

 سان؟"  -كن." أضاف هيراتا. "هل تعلم شينا هيوري

"هي من الفصل )سي(. لقد قابلناها في ذلك اليوم عندما ظهرت  

 في مجموعة دارسة كيسي." أجبت.

"لقد أتت الى مجموعة الدراسة الخاصة بي، أيضًا. يبدو أن الفصل  

 سان."  - المختبئ وراء ظل هوريكيتايبحث عن العقل المدبر )سي( 

 "يبدو االمر كذلك."  

كن." قال هيراتا.  -"أنت من يسحب الخيوط وراء هوريكيتا، أيانوكوجي 

بالطبع. أنا  لم يكن سؤااًل، مجرد تصريح بالحقيقة. "لن أخبر أي أحد آخر،

. الى جانب ذلك، لقد أنقذت ه لديك شيئًا مخططًا لهمتأكد من أن 

 مرات."  الفصل )دي( عدة

 "أنا أرى. أنا ممتن لسماعك تقول هذا." 

 "اذن، أنت لن تنكر ذلك؟" 

 "حتى إذا فعلت ذلك، أنت لن تصدقني." 

 "اعتقد ذلك."  

 جذب االهتمام." أخبرته."أنا لست نوعًا من األبطال. انا فقط ال أريد 
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"اعتقد انه لديك سبب لما فعلته في المهرجان الرياضي. مع ذلك، 

كان يتطلب االمر،   إذاير؟ الفصل )سي( في حالة هجوم. هل أنت بخ

 سوف أساعدك." قال هيراتا.

على الرغم من انني أقدر عرض هيراتا، إال انه ليس ضروريًا. "أنا بخير. 

 احتجت شيئًا."  ما سوف أتي إليك في حال

وصلنا الى الفصل. راقبت سادو والفتيان اآلخرون من على مسافة، 

مختلفين جدًا عن كيف كانوا خالل االختبارات الحظت انهم يبدون 

السابقة. عوضًا عن الهلع، كانوا يستغلون وقتهم بهدوء في مراجعة  

ما يقرب من نصف الطالب كانوا يركزون بجدية  التفاصيل األخيرة.  

 .المادة على

 "اختالف كبير، هاه؟" قال هيراتا.

الفصل )دي(   اخبرتني قبل شهور أنه هكذا سوف يبدو إذا"بالتأكيد." 

 اآلن، فلن أصدق ذلك. 

 كانت هوريكيتا تقرأ كتابًا عوضًا عن الدراسة. "هل أنت جاهز؟" 

 "أنت تقرأين كتابة عوضًا عن الدراسة؟" سألتها. "ماذا تقرأين؟"

 [And Then There Were None] أحد." أجابت هوريكيتا. ثم لم يبق "
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  سيكون هناكأمل أنه ، هاه؟ حسنًا، دعينا ن]المؤلفة[ أجاثا كريستي"

 ." مزحت.* عندما ينتهي كل هذا ال شيءأكثر من 

* [Well, let’s hope there’re more than ‘none’ left when this is 

over ] 

. "ال أحد  أسقطت روح الدعابة السوداءأغلقت هوريكيتا كتابها و

 ونفس الشيء ينطبق عليك وعلي، أيضًا." سوف يغادر المدرسة. 

وجهك تقول إنك سوف تفوزين مهما تطلب األمر."  "النظرة على 

 أخبرتها.

"بالتأكيد. هذا ألنني مستعدة ألخذ المركز األول في سنتنا هذه  

 المرة." أجابت.

( سهلة للغاية، فسوف يكون ذلك "إذا اتضح أن أسئلة الفصل )سي

 صعبًا."  

 "مع ذلك، سوف أفوز. هذا سوف يحفزني أكثر." أجابت.

هيا، هوريكيتا، أظهري لي ما حقًا أتطلع قدمًا لهذا. حسنًا، اآلن أنا 

 لديك. 
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7.2 

عندما رن الجرس مشيرًا الى أن االختبار على وشك البدء، بدأ الجميع  

في حزم أغراضهم. علينا وضع جميع األغراض الغير ضرورية لالختبار 

في الخزنة خلف الفصل. األشياء الوحيدة المسموحة كانت أدوات  

انكسر القلم، أو نفذ الرصاص، أو استخدمنا الممحاة، الكتابة. إذا 

 سينسي.-مدادات إضافية من شاباشيرايمكننا طلب ا 

"سوف نبدأ اآلن االختبار النهائي. مادة االختبار األولى هي اليابانية 

المعاصرة. أنتم ممنوعين من قلب األوراق قبل أن أعطيكم إشارة 

 سينسي.-البدء." قالت شاباشيرا

جعل طالب الصف األول تمرر األوراق للخلف، قامت   بداًل من

 بوضع األوراق على مقعد كل طالب بنفسها.سينسي -شاباشيرا

دقيقة. من فضلكم حاولوا تجنب المغادرة بسبب  55"مدة االختبار 

المرض أو استخدام الحمام. في حال عدم قدرتكم على االنتظار، من  

م بمغادرة الغرفة  لن يسمح لكفضلكم أرفعوا يدكم وأعلموني. 

 خالل االختبار تحت أي ظرف كان." استمرت.
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كن يوجد طالب واحد  سينسي من توزيع األوراق. لم ي- انتهت شاباشيرا

يتحدث في هذه اللحظة. الجميع كان مركزًا على أوراقهم. بعدها 

 بفترة قصيرة، رن الجرس، مشيرًا بشكل رسمي الى بداية االختبار. 

 "ابدأوا."  

 راق بنفس الوقت.قلبنا األو

إذا سار كل شيء كما توقع كيسي، فاعتقد أن اإلجراءات المضادة 

تكون كافية. بسرعة تصفحت األسئلة من  التي وضعناها يجب أن 

البداية الى النهاية، محاواًل تحديد ما إذا كان زمالئي قادرين على  

حلها أم ال. كانت تشكيلة قاسية، ولكنها ليست مستحيلة. لقد توقعنا 

عدد قليل من األسئلة بدقة شبه دقيقة، لذلك إذا بقينا هادئين، يمكننا 

 فعلها. كانت خطط كيسي صحيحة.

قامت المدرسة بتغيير العديد من أسئلة االختبار واألكثر من ذلك، 

، يمكنني رؤية اثار حيث كان يحاول الفصل )سي( أن  بشكل ملحوظ

 يخدعنا، ولكن قامت المدرسة بإجراء تعديالت. 

ا االختبار سيكون األصعب بالنسبة لمعظم طالب المتوسطة في  هذ

جة الى بذل قصارى  الفصل )دي(، مثل هاروكا وأكيتو. انهم بحا

 جهدهم والتغلب على االنسانيات وكأن حياتهم تعتمد على ذلك. 
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هوريكيتا، الجالسة بجانبي، أمسكت قلمها على الفور وأجابت على  

يجب أن    فيمافي دوائر وأنا أتأمل قمت بتدوير قلمي السؤال األول. 

من الطالب اآلخرين عندما  نسبياً  أكثر حماساً  ساتو  تكان. أفعله 

، وتوقعت انها سوف  لق األمر بالمشاركة في جلسات الدراسةيتع

من أكي وياموتشي. مع ذلك، أنا بحاجة الى أن أكمل  تحرز أعلى  

 درجاتها مع درجة مناسبة من عندي.

  60حد  الى  م في المستقبل، قررت أن أهدفبالنظر حول ما هو قاد

نقطة. أكثر من ذلك، الشي المهم كان انه أردت أن أرى كيف 

 ستكون ردة فعل كوشيدا كيكو على االختبار.

 رفعت رأسي.

لآلن، تبدو كوشيدا وكأنها تتحقق من شيء ما حيث انها فحصت  

،  أخيراً ثم والورقة مرارًا وتكرارًا. تجمدت حوالي دقيقتين أو ثالث. 

 بدأت باإلجابة على األسئلة.

 استمر االختبار بصمت يصحبه التوتر.

الفترة الرابعة خالل اختبار الرياضيات.  كان هناك حادثة صغيرة في 

هذا القسم، بالطبع، الذي سوف يحدد نتيجة منافسة هوريكيتا 

 فورًا بعد أن قلبنا أوراق االختبار. توكوشيدا. الحادثة حدث
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 ا."لماذا؟" صرخت كوشيد

 سينسي. -"ما األمر، كوشيدا؟" سألت شاباشيرا

 ال، ال شيء. أنا اسفه." أجابت.-"ل

، أ كوشيدا المسموع قد أثار قلق زمالئنا في الفصلال بد أن خط

ولكنها بدأت على الفور في اإلجابة على األسئلة. عادة ما تكون  

 كانت في حالة مضطربة لم نرها من قبل.   ولكنها كوشيدا هادئة،

كيتا بالعمل بثبات، غير متأثرة بحالة كوشيدا. اآلن استمرت هوري

 أصبحت معركة حقيقية عادلة اآلن.

 ء مشاكي بسرعة، قمت بالتركيز على االختبار.مع اختفا
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7.3 

 سقف الفصل. الى"ويه." تنهدت هوريكيتا ونظرت بسرعة  

 "يبدو أنك مرهقة." قلت.

ولكنني درست بجد   "ال أعتبر الدراسة بالتحديد أمر مرهق لألعصاب،

 لهذا االختبار أكثر من أي وقت مضى في حياتي." هي أجابت.

 ما هي النتيجة التي تتوقعين أن تحصلي عليها في الرياضيات؟" "

"مئة. أو على األقل، هذا ما أتوقعه. بما أنه كان هناك جزء حيث كان  

بدا فيه السؤال غامضًا، يمكنني القول على األرجح انني سوف  

بكل تأكيد. كان هناك بعض األسئلة الصعبة   98لى  أحصل ع

 المعقولة."  

قد كتبتي شيئًا غير صحيحًا أو فاتك سؤال. هل   "أمن الممكن أنك

 ؟" سألتها.98هناك فرصة أنك سوف تحصلين على أقل من 

"ال يوجد. أنا متأكد من انني تغلبت على هذا االختبار. أعتقد أنني 

المثالية في االختبارات الثالثة سوف أحصل على عالمة قريبة من  

 أيضًا."  

 "حسنًا، هذا مذهل."  
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سان سوف تحصل على  -"لقد أقمت هذا الرهان بافتراض أن كوشيدا 

تي لذلك بشكل ال يصدق في استعدادا ًة لقد كنت دقيقمئة نقطة. 

. مع ذلك، من المؤسف انني قد أخسر  لن أعاني حتى من خطأ بسيط

 هوريكيتا. نقطتين في النهاية." استمرت

األسئلة التي وضعها كانيدا لم تكن سهلة. ال أعلم ماذا كان شخص 

نقطة. إذا حقًا حصلت  90مثل كيسي سيتمكن من احراز فوق الـ 

األول في فصلنا من  نقطة أو أكثر، فالمركز  98هوريكيتا على 

  نجحتإال أنها  نصيبها. على الرغم من تدريسها للعديد من الطالب، 

 وة إرادتها وروحها. وهذا بفضل ق 

"سوزوني، هناك شيء أريد ان أخبرك به. هل يمكنني العودة الى 

المسكن معك؟" سأل سادو. اقترب من هوريكيتا وحقيبته في يده، 

 ويبدو بشكل متعب. 

 ري عنه؟ اعتذر، ولكن أال يمكنك اخباري هنا؟" "شيء تريد اخبا

  40سوف أصل حد الـ "بشأن اختبار اليوم.... أنا لست متأكدًا من أنني 

 نقطة في كل مادة. أريد االعتذار. أنا اسف." قال سادو، بدا صادقًا.
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  "هذا ليس أمرًا سيئًا. بالنظر على ما يحوي االختبار، لقد أبليت حسنًا."

انها محقة، كان االختبار أكثر صعوبة من المعتاد.  قالت هوريكيتا. 

 دقائك."  هناك شيء أريد أن أعتني به، لذلك غادر مع أص"

"هل سوف تبقى، أيانوكوجي؟ أو هل أنتما عائدان معًا؟" أعطاني 

 سادو نظرة متشككة.

سان. هل  -"ما سوف أفعله ال عالقة به معه. سوف أقابل كوشيدا 

 تا.هناك مشكلة؟" سألت هوريكي

"كوشيدا؟ اذن ال، ال يوجد." قال سادو. بمجرد أن عرف أن هوريكيتا 

يهتم. "حسنًا اذن، سوف أعود وأبدأ  فال فتاة، كانت سوف تقابل 

 الدراسة." 

قادم غدًا، تأكد من أن تذهب الى   و "حسنًا، ولكن، بالنظر الى ما ه 

 السرير باكرًا." قالت هوريكيتا.

 هاروكي. دعونا نعد." قال سادو. "أنا أعلم، هياا، كانجي، 

 لم يكن يبدو مضطرًبا على اإلطالق.

 سألت هوريكيتا. "بالمناسبة، ما هي خططك مع كوشيدا؟"
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"هذا ليس باألمر الكبير. بما انه يمكننا تقدير نتائجنا، أنا فقط أريد أن  

 أتأكد من شيء معها." قالت هوريكيتا.

بار، ولكنني كنت  سيستغرق بعض الوقت حتى صدور نتائج االخت

متأكدًا أن هوريكيتا سوزوني من فازت. كان هذا واضحًا بمجرد النظر  

 هضت وغادرت الفصل على الفور.الى كوشيدا، التي ن

 "ما األمر معها، أتسائل؟" قالت هوريكيتا.

تفترض انها سوف تحصل على نتيجة أقل مما توقعته، أال  "اعتقد انها 

 تعتقدين ذلك؟"  

 ."  إلى حد ما عنيداً  ريونيمكن أن يكون "أمل ذلك. 

 سألت.أنا "هل أنت قلقة حوله؟" 

انها سوف تحصل على عالمة "إذا أعطاها األجوبة، فمن المحتمل  

 مثالية. إذا حدث ذلك، اذن فعلى كالنا الخروج من المدرسة." 

 نقطة أو درجة كاملة.[ 100]الدرجة المثالية=  

  نيأمام كوشيدا وتتوسل  ينل سوف تركعحصل ذلك، ه  إذا، اذن"

 .أنا سألتها مغفرة؟" ال

 هل هذه سخرية؟"  "
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 "ماذا؟"  

 "ال شيء، أنسى األمر."  

 يتا بكوشيدا. قررت اللحاق بها.لحقت هوريك

 سان."  -ذهبت الى الممر ونادت اسم كوشيدا. "كوشيدا

سان؟" سألت. التعب -توقفت كوشيدا ببطئ. "ما األمر، هوريكيتا

 واالرهاق كان ظاهرًا على وجهها.  

"هل لديك لحظة؟ أريد أن أتأكد من شيء ما معك. ولكن يوجد 

 ن آخر؟" سألت هوريكيتا.أشخاص هنا، لذا ماذا لو نذهب الى مكا 

 "هذا يعتمد على ماذا تريدين التكلم عنه." قالت كوشيدا.

كن، بما انه متورط في المسألة. ال تمانعين  -وف يأتي أيانوكوجي"س

 ذلك، أليس كذلك؟" سألت هوريكيتا.

لم تجب كوشيدا، ولكنها لم ترفض، أيضًا. تحققت من الوقت من 

 موعد مع شخص ما بعد ذلك.  هاتفها وأومئت. على االغلب لديها

ا التوجه  بما انه كان ال يزال هناك بعض الطالب في المدرسة، قررن

 الى المبنى الخاص.

 تريدين مناقشة رهاننا على االختبار النهائي، أليس كذلك؟"  أنت"
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"أجل. على الرغم من أن النتائج لم يتم إعالنها بعد، إال انه يجب أن  

"أنا  جنا جيدًا بأنفسنا." قالت هوريكيتا. نكون قادرين على تقدير نتائ

 أو أعلى. ماذا عنك؟"   98واثقة من انني سوف أحصل على 

ال تبدو كوشيدا متفاجئة من سماع ذلك. عوضًا عن ذلك، بدت وكأنها  

 كان تعلم بالفعل. 

." تمتمت كوشيدا. "لن أتمكن  "لسنا بحاجة الى انتظار النتائج الرسمية

  80. ال، ربما لن أحصل على 80لى من من الحصول على نتيجة أع

 سان."  -حتى. أنت الفائزة، هوريكيتا

"أنا أرى." بدت هوريكيتا في حيرة حول نتيجة كوشيدا المنخفضة.  

 أنك سوف تحصلين على أكثر من ذلك."   ت"اعتقد

 "هذا ما أنا عليه." قالت كوشيدا، بدت خائبة األمل.

 الرسمية."   "اعتقد انه لن يتم تأكيد ذلك حتى النتائج

 سان؟" - "ال حاجة لذلك. انت الفائزة. هل أنت راضية، هوريكيتا

 "اذن، يمكنني الثقة بأنك لن تعترضين طريقي من هذه اللحظة؟"  

"سوف أحافظ على وعدي، بغض النظر عم مدى كرهي لذلك. هل  

 تريدين جعل ذلك كتابي؟"  
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ت هوريكيتا.  . دعينا نبدأ بالوثوق ببعضنا البعض." قال"ال حاجة لذلك 

 مدت يدها.

. "أنا  عيناها فارغتاننظرت كوشيدا على يد هوريكيتا الممتدة، 

 سان." -أكرهك، هوريكيتا

"أنا أعلم ذلك، ولكن أعتقد انه يمكننا العمل على تغيير ذلك." قالت  

 هوريكيتا.

 يدا.  "أشعر وكأنني أكرهك أكثر فأكثر." قالت كوش

 بيديها. ذهبت متجاوزة هوريكيتا بدون األخذ 
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"لن أفعل أي شيء يعيقكك. ولكنني لن أتعاون معك على 

 االطالق. ال تنسي ذلك." قالت كوشيدا.

 "أنا أرى. هذا مؤسف." قالت هوريكيتا.

شروط الرهان كانت انني لن أعترض طريقك.  سان، - "تذكري، هوريكيتا

يبدو أنني أصبحت هدف الظالم   شيء." قالت كوشيدا. هذا كل  

 كان في عينها.الد

 "  ----"هذا

غادرت كوشيدا على الفور. لقد كان األمر وكأنها ال تريد مواجهة  

هوريكيتا حتى لثانية واحدة آخرى. لم تعد هوريكيتا في نصب عينها،  

ولكن قد يصبح دوري التالي. لم يكن يوجد هناك أي شيء في 

 شروط االختبار حول تركي وشأني. 

 ناية أكثر." قالت هوريكيتا.  "كان يجب أن أفكر في ذلك بع

لن تحافظ كوشيدا على وعدها لألبد. وجودنا يدمر أملها في 

كان   في الوقت الحاليأستطيع توقعه   امستقبل مسالم. أكثر م

 هدنة مؤقتة.
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7.4 

حول ما هو   بعد أن توجهت هوريكيتا عائدة الى المسكن، فكرت

اًل غير منتهيًا.  عم يترك قادم تاليًا. ريون كاكيرو ليس من النوع الذي

بالتأكيد تعاملت هوريكيتا مع األمور بشكل جيد هذه المرة، كبح 

ريون والتالعب بكوشيدا بضربة وقائية. في الفصول الطبيعية، خطتها  

لن تكون ذو فائدة كبيرة، ولكنها كانت فعالة في التعامل مع  

 .الخونة 

 اهتز هاتفي.  

 قالت الرسالة.ماذا تخطط؟ -

حيد هنا، أنت تخطط على شيء ما، أليس كذلك، لست المخطط الو-

 ريون؟ 

 رسالة آخرى ظهرت.أنا بالتأكيد سوف أجعلك تدفع الثمن. -

كان هناك صورة مرافقة للرسالة األخيرة. عندما فتحتها، وجدت صورة  

 واحدة تتحدث ألف كلمة.

 نابي وأصدقائها بكل شيء، هاه؟" تمتمت.ااعترفت م"اذن، 
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عندما قابلت ريون وهيوري، ان ريون على   بالطبع، كنت أعلم انه

األرجح قد قام بتهديد الفتيات من أجل كشف من قد رآهم عندما 

هاجموا كارويزاوا، واآلن اسمي واسم كيسي كان يجول في باله. 

حاول محاصرتي. هذا ما ولكنه ال يملك أي دليل. وبسبب ذلك كان ي

 كان يفكر به عندما أرسل هذه الرسالة لي.

أن ريون كان يملك هذه الصورة يعني انه يعلم بالظروف حقيقة 

اعتمادا على طريقة سير األمور، قد يذهب ريون خلف  المحيطة بها. 

 الشخص الذي في الصورة. كان هذا إعالن بالحرب.

في. لقد نلت كفايتي من هل يستمتع بالصيد لهذه الدرجة؟ هذا يك 

 هوسه.  

ؤقتة لن تنفع هنا. إذا أغلقت هاتفي وجهزت نفسي. اإلجراءات الم

 كان ريون جادًا في خوض المعركة، اذن سوف أرد الجميل بالمثل.

 "هيا تعال بكل ما لديك. سوف ألعب لعبتك." قلت بصوت عالي.

بالحماس فيما بتعلق بنفسي، ال يمكنني المساعدة إال والشعور 

 قلياًل.

 



 ~343 ~ 
 

7.5 

ئك؟" سأل "أنت متأخرة، كيكو. ماذا، ال تستطيعين التهرب من زمال

 ريون.

كن؟" طالبت كوشيدا. اقتربت من ريون على  - "ماذا تخطط، ريون

 السطح المعزول.

 "هاه؟" قال ريون.

"األسئلة واألجوبة التي أعطيتني ياها كانت مختلفة عن تلك التي 

 في االختبار."  

جل. لقد قمت باستبدالهم قبل الموعد األخير. ماذا عن ذلك؟"  "اوه، أ 

 ثم أخذ رشفة من زجاجة المياه. قال ريون بسخرية،

"لقد أخبرتك، ألم أفعل؟ أريد أن أطرد هوريكيتا، مهما كلف االمر. لقد 

قمت بخيانة زمالئي واستبدلت أسئلتنا بشرط أن تعطيني أسئلة اختبار  

فسوف تترك هوريكيتا المدرسة.  وعدك، حافظت على  إذاالرياضيات.  

 ولكنك قمت بخيانتي." قالت كوشيدا.

 ؟ أنت غاضبة على شيء تافه؟"  "ماذا

 اء شيء بالمقابل؟" عطا"تافه؟ تريد الفوز ضد الفصل )دي( وعدم 
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"انت مخطئة، كيكو. لم يتم استخدام اسئلتك في االختبار." أجاب  

 ريون.

أرسلتهم، كما طلبت مني. حتى انني "هاه؟ عن ماذا تتحدث؟ لقد 

 سينسي."-تأكدت من كل شيء من شاباشيرا

حقًا؟ تصرفت سوزوني مسبقًا لمنع المدرسة من قبول  "لم تالحظي 

أسئلتك بشكل رسمي. بالفضل لذلك، لم نخسر فقط، ولكن تجنبنا 

كارثة بشق األنفس. كان الجميع من في فصلي يعتمد على هذه  

 يون.االستراتيجية." قال ر

 "ماذا. مسبقًا؟ ذلك.... مستحيل."  

في جميع األحوال، "تفضلي وانتظري النتائج إذا كنت تشكين بي. 

خسر الفصل )سي( أمام الفصل )دي(. هذا يجعل اتفاقنا باطاًل. لن 

أعطيك أسئلة االختبار الصحيحة إذا لم أحصل على شيء بالمقابل." 

 قال ريون.

 "غرررر!" 

 المتنان عوضًا؟" "ماذا عن اظهار بعض ا
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"امتنان؟ لقد خسرت أمام هوريكيتا للتو! لماذا يجب أن أكون 

!" تذكرت كوشيدا اإلهانة التي شعرت بها عندما اعترفت  ممتنة؟

بالخسارة أمام هوريكيتا. كانت غاضبة للغاية لدرجة أن دمائها كانت 

 تغلي.

تهزأ "واثقة للغاية، لدرجة الوقوع بالفخ بدون معرفة ذلك حتى." اس

 ريون. أمسك زيي كوشيدا، وفك زر سترتها بعنف ومد يده للداخل.

ل؟!" صرخت كوشيدا، وتراجعت ووضعت بعض "مهاًل، ماذا تفع

 المسافة بينها وبين ريون. ابتسم ريون.

 "هياا. أنا ال أفعل شيئًا. تفضلي، وانظري الى داخل جيبك." قال. 

"جيبي؟" حذرًة، تفحصت كوشيدا ببطئ سترتها. شعرت ببعض الورق،  

 والذي لم تكن تتوقع وجوده. "ما هذا؟" 

ي لوضع شيء في جيبها في ذلك  لم يكن لدى ريون الوقت الكاف

هذا يعني انه وضع الورق هنا مسبقًا. عندما فتحتها كوشيدا.    الوقت. 

 لرياضيات.وجدت قائمة باألسئلة واألجوبة الخاص باختبار ا

ولكنهم في الواقع لم يكونوا األسئلة التي كانت في االختبار. 

 أعطاها إياها ريون.   التي كانوا األسئلة التي من المفترض
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 ذا هذه في زيي؟" "لما

"على األرجح هذا ليس كل شيء. افترض أنه هناك عدة قطع من  

الغش مبعثرة في جميع أغراضك. أنا متأكد أنك  تشير على دالئل

 ذا بحثت الحقًا." قال ريون.ستعثرين عليهم ا

 "ال أفهم." قالت كوشيدا.

"شخص من الفصل )دي( كان مستعدًا لفعل ذلك. ماذا سوف يحصل  

لة الصحيحة؟ هياا. لنقل إنك حصلت على نتيجة  إذا أعطيتك األسئ

عالية في االختبار واتهمك شخص بالغش، ووجدوا هذه األوراق؟ 

 ماذا تعتقدين انه سيحصل؟"  

ت تعني انه سيتم طردي؟! على الرغم من أنني لم أغش؟ "مهاًل، أن

 هذا غبي!" صرخت كوشيدا.

ئلة  "إذا كنت بريئة، هذا سيكون غبي. ولكنك حصلت على األس 

مسبقًا من خالل العمل معي. لن يكون هناك شيء يمكنك فعله  

 حيال ذلك." قال ريون.

 ذاإبالطبع، تستطيع كوشيدا االدعاء انه تم اإليقاع بها. حتى 

استطاعت الخروج سالمة، مع ذلك، هذا سيدمر سمعتها. لم يكن ضد  

القواعد لشخص أن يعطي أسئلة الفصل الخاصة به لفصل آخر، ولكن 
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نتائج اختبار كوشيدا  بر ذلك أمر مخزي. اعتقد أن هذا سوف يبطل يعت

تجنبت الطرد. وسيكون   إذاويهدد مكانتها في الفصل )دي(، حتى  

 محدق، أيضًا.الفصل )سي( في خطر 

 ؟"  ----"متى وصلت هذه األوراق الى 

 "أحقًا ليس لديك أي فكرة؟ هل الحظت أي أشخاص غريبين حولك؟"  

... ال، مهاًل. ذهبت الى لقائنا األخير في غرفة  "مستحيل، ال يمكن.

الكاراوكي األسبوع الماضي مع هوريكيتا واآلخرين. غضبت فتاة 

ما إذا كان بإمكانها أخذ سترتي  ورمت العصير علي. بعد ذلك، سألت 

، ولكن.... لسبب الحالة تلكبالنظر إلى  مفهوما،كان  الى المغسل. 

 ا.ما، كان ذلك يزعجني." قالت كوشيد

 من تلك الفتاة. كارويزاوا كي." قال ريون. أخمن"دعني 

 كيف عرفت ذلك؟ ال تخبرني أنك رأيت ذلك؟" -"ك

"كيف يمكن أن أرى ذلك؟ هذا استنتاج بسيط." قال ريون. نقر بإصبعه  

 على جانب رأسه. "اشرحي لي ماذا حدث من البداية."  

خبرت ريون بكل  على الرغم من أن كوشيدا تشعر باالرتباك، إال انها أ 

ة الجميع، وكيف شيء. شرحت كيف قامت هوريكيتا وهيراتا بدعو 
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جلس أيانوكوجي، سادو، وكارويزاوا معًا. وفي منتصف اجتماعهم،  

 كارويزاوا بالشجار ورمت العصير عليها. تبدأ

بعد االستماع بصمت، تقدم ريون باستنتاجه خطوة لألمام. "ال شك 

 ." بذلك. قام شخص بنصب فخ من أجلك

"هذا ليس ممكن. هذا صحيح أن سترتي ذهبت الى المغسل، 

لكنني تحققت من جيوبي عندما استعدتها. الى جانب ذلك، كان و

 الموظف سوف يخبرني إذا كان هناك شيء ما بداخلها!" 

. هل كان هناك سعى لتحقيقهتكارويزاوا  تلم يكن هذا ما كان"

 شخص يريد أن يعلم إن كان لديك زيي إضافي؟" 

 "إضافي؟ هذا مستحيل." قالت كوشيدا.

 ؟"  ذلك بمثل هذا اليقين ينتقولما الذي يجعلك "

"هل تحاول قول إن الجميع قام بنصب فخ من أجلي، وأنا لم أالحظ 

ذلك؟ أنا لست غبية. لقد راقبت سلوك الجميع. إذا كانوا يكذبون  

 علي، فسوف أالحظ ذلك بكل تأكيد." 

ذلك. ولكن، شخص واحد أو اثنان على  محقة بشأن  أنك"حسنًا، اعتقد 

 كذب عليك." قال ريون.األكثر قاموا بال
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 " -----"هاه؟ كيف 

بقراءة الموقف بشكل مثالي، عندها من   كقام شخص ما هنا إذا"

المحتمل أن ذلك الشخص قام بخدعك. شخص يستطيع معرفة طريقة  

تفكير الجميع، سلوكهم الالإرادي، وعاداتهم. شخص يمكنه تخمين  

يع ذلك وع المالحظات التي سيقومون بها. شخص يمكنه قراءة جمن

بشكل مثالي. شخص كتب هذا النص، لكي يكون تصرفك جزء من 

 مسرحيته." قال ريون.

كان هيراتا  نفت كوشيدا ذلك، ولكن بدأت بالتفكير بما حدث حينها. 

سالمًا. وسوف يقلق حول سترة كوشيدا المبللة، وسوف يريد  دائما م

ختبار، ألن اللقاء كان قبل االضب كارويزاوا الغير مفهوم. وتهدئة غ

 فبكل تأكيد سوف يسأل عن عدد السترات التي تملكها كوشيدا.

هو وضع أوراق   تبقى"بمجرد أن يعلم أنه لديك سترة واحدة، فكل ما 

الغش داخلك خالل درس اللياقة البدنية. السؤال الحقيقي هو، من  

وزوني أو كارويزاوا، انهم ليس من ابتكر هذه الفكرة؟ لم تكن س 

 القادر على فعل شيء مثل ذلك." قال ريون.النوع  

 "اذن، انت تقول انه تم خداعي؟ من قبل من؟"  
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"بفترة قصيرة قبل االختبار، انتشرت رسالة تتهم اشينوس بفعل شيء 

 غير قانوني، أليس كذلك؟" 

 ذلك؟"   فعلت "أجل، الرسالة التي حاولت محاصرتها بها، ريون. لماذا 

 المدبر." قال ريون."كان ذلك جزء من خطة العقل  

 "هاه؟"  

"لم أكن أنا من أرسل تلك الرسالة. ذلك الشخص من الفصل )دي( من 

 فعل ذلك." 

 "أنا ال أفهم."  

"هل تعتقدين حقًا انني سوف أضع رسالة تتهم اشينوس باالحتيال 

ي عن عمد في صندوق بريد جميع طالب السنة األولى وأضيف اسم

تي، من طبيعي أن يعتقد الجميع  عليها؟ حسنًا، بالنظر على شخصي

 انني فعلت ذلك." قال ريون.

 لم تكن أنت، اذن كان يجب عليك انكار ذلك."  إذا"

 "هل تعتقدين حقًا انني سوف أفعل هذا؟"  

"ال." فهمت كوشيدا على الفور. يميل ريون الى مالحقة األشياء التي  

سيجد   نشر شخص ما رسائل ووضع اسم ريون عليهم، إذاتثير حماسه.  
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. باإلضافة الى ذلك، بما أنه لم يسمع بأي  مثيرًا للحماسريون ذلك 

فقد كان يرغب  شائعات حول أنشطة اشينوس االحتيالية المفترضة، 

 بمعرفة المزيد.

ألن الرسالة اذن لماذا قام شخص ما بوضع اسم ريون عن عمد؟ 

 .المجهولة كانت أقل مصداقية

أهبة االستعداد؟" قالت وضعك على ؟ ما الهدف من الرسالةلكن "و

 كوشيدا.

"من يعلم؟ لقد فكرت حول ذلك كثيرًا، ولكن الهدف ال يزال غير 

واضحًا. هل كان الفاعل يريد معرفة كمية النقاط التي تملكها 

اشينوس؟ أو ربما.... ال، هذا مستحيل. ال يمكن أن يكون شيئًا بهذا  

 ًا جدًا عن الواقع.يون. مهما كان الذي فكر به كان بعيدالغباء." قال ر

تم اعداد الخطة بشكل جيد وتنفيذها بدون أدنى بكلتا الحالتين، 

 زاد فقط.   Xمشاكل. اهتمام ريون بالشخص الذي يدعى 

"هاي، كيكو. أنا ال أعلم أي شيء حول ماضيك، وأنا ال أهتم بشأنه. 

ريكيتا من المدرسة، فسوف  ولكن، إذا استمريت في محاولة طرد هو 

 فهمت؟"  تختفين، هل
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خسر الفصل )سي( في "أنت نفسك في موقف خطير، أليس كذلك؟ 

 هذه االختبار، ألن يكون ذلك سيئًا؟"  

"أجل. مع هذا الحظ، يملك فصلك فرصة للتقدم الى الفصل )سي(." 

 قال ريون.

في الفصل  المعيبون"كيف تشعر بعد أن تم هزيمتك من قبل  

 (؟" )دي

شيء في هذا العالم اآلن. سواء إن كان  "اشعر وكأنني ال أهتم بأي 

الفصل )أي( أو )دي(، نحن فقط نخدش سطح معركتنا فقط." قال 

 ريون.

 "ماذا تعني؟" 

بالطبع، ال يستطيع ريون اإلجابة عليها. ولكن، هدفه لم يتغير أبدًا منذ 

ا، إال أن بداية المدرسة. على الرغم من وجود لحظات تعثر فيه

 وصول الى الفصل )أي( كانت تتقدم بسالسة.استعداداته من أجل ال

 "ابذلي قصارى جهدك." قال ريون، والتفت وبدأ بالمغادرة. 

 أوراق الغش! هناك شيء خاطئ هنا!"    ---"مهالً 

 "هيه."  
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 "ماذا كل هذا؟ أخبرني، ريون!" 

 "لقد الحظت؟"  

ة؟ فقط أنا وأنت "لماذا شخص من الفصل )دي( يملك هذه األسئل 

 م."  ينبغي أن نعرفه 

 ، افترض ذلك." قال ريون.X"ألنني أعطيتهم الى 

 "اذن، قمت بخيانتي؟" 

 "ال. كانت هذه صفقة ضرورية."  

انخفضت أعين ريون الى هاتفه. عليه كانت صور باألسئلة واألجوبة  

. قام بإرسال هذه الصور الى العنوان االلكتروني فبل أن يغيرهم

   المجهول. 

 يفهمني جيدًا." أضاف. X"مع ذلك، 

في خانة الموضوع. الرسالة  " "صفقة مع كلمة   Xتلقى رسالة من 

أعطني األسئلة واالجوبة التي وضعها الفصل )سي( كانت كاآلتي: 

من أجل االختبار النهائي الخاص بنا، أو أجري تغييرات على األسئلة  

 التي أعطيتها الى كوشيدا كيكو.  
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معلومات   X، بعد لحظات، أعطاه ريون. مع ذلكعادة، لن يجيب 

مفيدة للفصل )سي( بدون قيود، من خالل تحذيره أن هوريكيتا 

سوزوني رأت من خالل خطط ريون وقامت بإجراءات وقائية من أجل  

جعل أسئلتها تقبل عوضًا عن كوشيدا. سبب ذلك صدمة كبيرة لريون،  

ان كوشيدا قد   الذي كانت خطته تعتمد على األسئلة التي يعتقد

، قد يرسب طالب الفصل )سي( الذين لم Xر  أرسلتها. بدون تحذي

 يدرسوا كفايًة.  

 بمعرفة ذلك، كان لدى ريون ثالث خيارات. 

بعد ]  وإعطاء كوشيدا األسئلة الصحيحة Xأواًل كانت معارضة  

الختبار الرياضيات، وتركها تفوز في رهانها ضد هوريكيتا.   [هايتغيير

 يكيتا مهما كلف الثمن.  ولكن، يريد ريون تجنب طرد هور 

ن ترك األسئلة االختبار كما هي وترك محاولة غش كوشيدا  ثانيًا كا

 Xتكشف، لكي يتم طردها من المدرسة. ولكن، ال يريد ريون إعطاء 

 ليس أمرًا ممتعًا. Xما يرغب به تمامًا. اللعب حسب سيناريو  

ة الخاطئة  الخيار األخير، والذي اختاره ريو، كان إعطاء كوشيدا األسئل

 وترك هوريكيتا تفوز. 
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بحماية سوزوني بينما قام باالعتناء بك، كيكو." قال  Xقام "اذن، 

قام بقلب خطته واستخدم كوشيدا ضده،   Xريون. عندما أدرك أن 

بالكاد تمكن من كتم ضحكته. "ولكنني، على وشك محاصرته 

 "  ---- لم يقم بكشف هويته إذاالزاوية. ب

نفس الصورة التي  ----ه ونظر على الصورةاخرج ريون ريون هاتف

أرسلها الى العقل المدبر الغامض. الشخص في الصورة سيكون  

 .Xالى اكتشاف هوية  هاألداة التي سوف تقود

 "اذن سوف أقوم بتدميرها."  
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