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 أدركت أنني لست طبيعي.  ماكان ذلك في المدرسة االبتدائية حين

لم أكن  خالل رحلة التخييم، عثرت على أفعى بالقرب من مخيمينا.  

خائفًا من التعرض للعرض. بعض الطالب راقب باهتمام كبير من  

، مع  مسافة امنة، والبعض كان خائفًا، واخرون لم يهتموا. المعظم

ذلك، أراد موت االفعى. حتى البالغين كانوا خائفين، يناشدون 

 مساعدة شخص ما.

 كت حجرة كبيرة قريبة ورميتها على رأس األفعى.أمسلذلك 

لم أكن   لم أكن أهتم حقًا.   . ينرو ذع م  المعلمين  وكان، صرخ زمالئي

أنا فقط ال . من خالل قتل أفعى يخافها الجميع  أكون بطالً   أحاول أن

 حاجة للخوف منها.الأرى  

 تعلمت شيئًا عن نفسي في ذلك اليوم.

بتدفق مامي، يمكنني الشعور في اللحظة التي يسقط فيها العدو أ 

" جانبان من  المتعة/لذة. "الخوف" و" كبيرة من األدرينالين كمية

يحكمه "العنف". مكانتك في هذا  العالم . بالنسبة لي العملة ذاتها
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موت األفعى كان على "العنف".  العالم تحدد من خالل قدرتك

 .  بالمتعةالجثة المحطمة أعطاني شعور   انتصاري األول، ومظهر

ولكن الحقيقة تبقى، مع ذلك، أن الناس عدائية تجاه الذين يشعرون  

انهم مختلفين عنهم. كان لدي العديد من األعداء منذ ذلك اليوم، كال 

األطالق. أنا من الداخل والخارج. مع ذلك، لم أكن خائفًا على 

قوتي  مأعدائي أمااستخدمت العنف، وواحد تلو اخر، استسلم 

 الساحقة.

وكانت تنمو معي. أصبح من المشكلة، تكمن ولكن هنا كانت 

كنت أشعر بالملل. ملل ألن ال . الصعب بالنسبة لي الشعور بالمتعة

 هزيمتي. ----أحد يمكنه تحقيق أمنيتي الثمينة 

 في الموت.ربما سوف أقابل خصمي فقط 
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والمزيد  أصبح الجو باردًا للغاية. وفجأة . كنا في منتصف ديسمبر

في ارتداء األوشحة، والقفازات والجوارب   تبدأالطالب    والمزيد من

الطويلة. كانت السماء اليوم غائمة رمادية، وكأنها على وشك أن  

 تثلج.

لم أرى الثلج من قبل. بالطبع رأيته  أنا لك اآلن،في التفكير حول ذ 

، ولم اشعر  األطالق  ألمسه علىعلى التلفاز والكتب ولكنني لم 

 .تهفي تجربقررت أنني أرغب  بإحساسه على بشرتي. 

جميعنا  ----يوكيمرا كيسي، هاسيبي هاروكا، ساكورا أيري، وأنا

لفصل )اسم  في كياكي مول بعد ا ابلناتق ---أعضاء من الفصل )دي(

اعتمادًا  كان تيروهيكو، ولكننا بدأنا ندعوه بـ كيسي  يسي الحقيقكي

أصبحنا لقد  على رغبته( وجوههم أصبحت مناظر مألوفة بالنسبة لي. 

  هدف، واآلن نجتمع بانتظام للتحدث فقط، دون أي اً مؤخر مقربين

 .محدد في االعتبار
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نصف ضي ، وفي بعض األوقات، نقساعتين نتسكع حواليأحيانًا 

مجموعة حيث تأتي  بسيطة، عادية،لقد كانوا مجموعة  ساعة فقط. 

  ،بعد المدرسة في أيام الجمعة نتسكع معاً غالبًا وتذهب كما تريد. 

لديه أمور للتعامل  ، مياكي أكيتو، ألن عضونا الخامس الغائب حالياً 

 معها.

هذه اآلن.   بشيء مااعتقدت أن الفصل )سي( سيقوم أنا حقًا "

ونا إياها لم تكن سهلة على اإلطالق." قال كيسي، ة التي أعط األسئل 

 تمامًا عندما حدث ومرت بعض من فتيات الفصل )سي( بالجوار.

، في الدراسة." أجابت هاروكا منا  الفصل )سي( أفضل أن"ال يبدو 

شي انه سيكون هنا قريبًا. يبدو تعبث بهاتفها. "يقول ميات كانت بينما

 " انه غادر النادي للتو.

العضو الوحيد   أكيتو  كانالشخص الذي كنا بانتظاره.  تراسلكانت 

غير قادر على  وبالتالي هو  في مجموعتنا الذي ينتمي الى نادي،

 مقابلتنا على الفور بعد المدرسة.
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؟ الى جانب كذلكأليس  ،االختبارهذا تغلبنا على  ن من الجيد انه "ولك

."  وا من فصول اخرىانك  إذاال أريد رؤية أي أحد يطرد، حتى ذلك، 

 .أيريقالت 

مع  ،ولكن ذلك صعباً  أجل. أفهم أنك تريدين االنسجام،"حسنًا، 

التقدم الى الفصول العليا   . بها هذه المدرسة  تعملالطريقة التي 

 قالت هاروكا. " هزيمة الفصول األخرى في النهاية.  نايعني أنه علي

ولكن   تقصدين، أيري، ما  أنا أفهم" . متأثراً  ، بداكيسي قال ""بالضبط. 

وال أريد أن  إذا لم نتغلب عليهم عندها نحن من سيتم التغلب عليه. 

 ."  نخسر

   ." قالت أيري، خائبة األمل. "اعتقد ذلك

ماذا لو، بعد االختبار األخير، كان لدى جميع    حسنًا، انتظر لحظة. "

ع  الجمي الفصول األربعة نفس عدد نقاط الفصل بالضبط؟ عندها

."  (.... فقط أمزح. هذا لن يحدث على األطالقلفصل )أيتخرج من اسي

 قالت هاروكا.

 قالت أيري."  ، رغم ذلك"اعتقد أن هذا سيكون رائعاً 
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 قال كيسي."لألسف، اعتقد أن ذلك مستحيل." 

 "كيف يمكنك ان تكون متأكدًا من ذلك؟" 

 وكناحدث  إذاقد سمعت طالب األكبر يتحدثون حول ذلك. "ل

اللجوء عندها سيتم   ،بعد االختبار األخير النقاطفي عدد  متساويين

 ." هو قال.اختبار إضافي خاص من أجل تحديد مراكزنا الى

 "أي نوع من االختبارات؟" 

من يعلم؟ لقد سمعت الشائعات فقط. على ما يبدو، هذا لم يحصل  "

   على األطالق."من قبل 

 ا.  ." قالت هاروكمثيرة لالهتمام، رغم ذلكانها فكرة    "اعتقد

 ، هاه؟"اعتقد أن هذا يعني انه هناك فصل )أي( واحد فقط اذن،"

 سأل أكيتو، الذي وصل لالنضمام إلينا.

 .كيف كان التدريب اليوم؟" سألت هاروكا مياتشي. ،  أهالً "

 "ماذا تعنين بكيف؟" 

 أو مهما كان؟"  ف تعاملت مع قوسك. مثل كي انت تعلم"
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ال حاجة للتظاهر بأنك د. "كالعادة. ال شيء مذهل او سخيف بالتحدي

 ."  مهتمة

محادثة عادية بين ب نحن فقط نحظى؟ هيا، أليس من اللطف السؤال"

 ؟" ، أليس كذلكاألصدقاء

ويبدو  جلس سأل أكيتو. ؟" هل تعلمين أي شيء عن الرماية  حسنًا،"

 .مرتابًا الى حد ما 

 ، أليس كذلك؟" كبسهم الهدف  ةباصا  فقطعليك "

 "  فقط أنسي األمر . ة لديك فكرة عاملكن أعتقد أن  .... "ال

لم أهتم على   مهتمة بالرماية.   ليس وكأننيكيف أقول ذلك؟ حسنًا، "

االهتمام بها، الخطأ الذي دفعك الى  االطالق. أنا فقط أريد معرفة

 . أجابت هاروكا" تعلم؟كما 

"أجل، بالتفكير حول ذلك، لماذا الرماية؟ ليس وكأن المدرسة مشهورة  

 سأل كيسي.حيح؟"  ما شابه، ص بالرماية أو
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أنا صديق معه  "خالل المدرسة المتوسطة، كان هناك طالب أكبر 

فكرت أن أجرب األمر أيضًا. هذا كل  ذلك نادي الرماية. لينتمي الى 

 قال أكيتو.ب عميق في التحديد." شيء، ال يوجد سب 

كانت أيري تنضم الى  جعلك ترغب باالنضمام؟" ما"اه، اذن هذا 

 بًا به، ومفاجئًا.ت أكثر فأكثر، كان مشهدًا مرحالمحادثا

، هذه األيام هوايةرقمية، أليس كذلك؟ انها  اكامير تلكين"أيري تم

 ."  لماذا تفضلين شيئًا مثل التصويراعتقد أنه يمكنني أن أفهم هاه؟ 

هواية   وما شابه؟ هذه نستغرامماذا، مثل نشر الصور على اال"

 قال كيسي. هذا."   من الصعب فهم، اعتقد. للفتيات

هناك العديد من الفتيان " قالت هاروكا. ""هاي، هذا تمييز جنسي. 

 " . يفعلون ذلك هذه األيام، كما تعلم

  علىحقًا؟ ال أعتقد انها فكرة جيدة في نشر معلوماتك الشخصية "

 ."  العلن هكذا

 ؟"  أنت مهتم في التصوير"ماذا عنك، كيوتاكا؟ هل 

 ."  ذلك ولح أي شيء"ال. أنا ال أعرف 
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فبعد كل شيء، في هذه المدرسة، ال يمكنك التواصل مع العالم 

سوف تراهم على  الخارجي على االطالق. األشخاص الوحيدين الذي  

 مواقع التواصل االجتماعي سيكون الطالب االخريين.

،  في الواقع"كيوبون ال يبدو حقًا من النوع الذي يفعل هذه األمور. 

سأكون متفاجئة للغاية. هل أنت سريًا   . امستخدم االنستغركان يإذا 

يلتقط صورًا بتهور عندما تكون خارجًا  من النوع من األشخاص الذي

في المسبح في الليل؟" سألتني هاروكا. "أو عندما تمسك   تحتفل، أو

أيس كريم في يدك وتقوم، مثاًل، بوجه لطيف..... هل فعلت أي  

 شيء مثل هذا؟"  

. "هل أي شيء من هذا النوع ني أفعل  أن تتخيل ال أريدها ""ال. 

 " االنستغرام؟؟ ، اذنينهتستخدم

نفسي الى االخريين." قالت "ال أبدًا. انه مزعج وأنا ال أحب أن أعرض 

 هاروكا. 

 قال كيسي. "أنا موافق كليًا." 
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على الرغم   انها تلقت ضررًا من ذلك.  ، ولكن يبدوأيري هادئة كانت

  هوايتها إال أن  ،في هذه اللحظةك عن فعل ذل تأخذ استراحةانها  من

 .  االنترنتالتقاط الصور ونشرهم  و  أخذ وضعيةكانت 

الى  غريباً هواية  تليس  حول العالم. منتشر للغاية  األمر هذاحسنًا، "

حاول تجعل ايري كئيبة. على األرجح  ال أريد أنا قلت.  ."هذه الدرجة

.  لتههتم بما قضح انها تولكن كان من الوا مشاعرها الحقيقية، إخفاء 

انها دائمًا تتفاعل عندما اساعدها، والحظ ذلك هاروكا واألخريين 

 أيضًا.على الفور، 

أنا اعتذر الى    عرف الكثير حول ما هو رائع هذه األيام. أل الحسنًا، أنا "

 قالت هاروكا. ." وأمور المشابه لذلك أي أحد يحب االنستغرام

رفض أني انه يجب أن ذلك هذا ال يع شخصيًا ال أحب ني"فقط ألن

 .أيريالى " اعتذر كيسي ئًا يحبه األشخاص االخرون. شي

 .تنهدت أيري مرتاحة 

  أكيتو  قال."  أتساءل عنه "اعتذر عن تغيير الموضوع، ولكن هناك شيء 

  اً . "أال يبدو الفصل )سي( غريبقليالً  منزعجاً . بدا  عندما هدأت المناقشة

 هذه األيام؟"  
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أمالت  لكن ماذا تعني؟"  مجموعة غريبة. و)سي(؟ انهم دائماً  ل"الفص

 . هاروكا برأسها جانباً 

األشخاص الذين  الى كان يشيرأنا أعلم ما يحاول أكيتو التكلم عنه. 

األيام الماضية. حتى اآلن، كان هناك شخص   خاللكانوا يلحقون بنا 

ال كوميا، طالب من الفصل )سي( وأحد أتباع ريون. : مختبئ يراقبنا

بعيدة  سافةه كان يجلس على مولكن ،اقب مجموعتناشك بأنه ير

المعتدين إذا ب يتم تسميتناسنخاطر بأن . ليتمكن من انكار ذلك كفاية

 يفهم أكيتو أنه ال نملك أي دليل حاسم. . واجهناه

شخص  يراقب هذه المجموعة.  راألهم من ذلك، كان هناك شخص اخ 

 .بعدأكيتو   هلم يالحظ

 فصل )سي(، ظهر هؤالء الفتيان من ال"خالل جلسة الدراسة سابقاً 

 هو سأل أليس كذلك؟"  وعبثوا معنا،

 "  مجددًا؟؟ انهم هم  سان-كن وشينا-"هل تقصد ريون

هذه المرة. اليوم، ايشيزاكي  اً مختلف اً شخص  لقد أرسلوا، حسناً "

. قالوا انهم يريدون أن يلقون نظرة،  اليوم  وكوميا ظهروا في النادي
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"  طوال الوقت. بر، ولكنهم كانوا ينظرون إلي لذلك وافق الطالب األك 

 قال أكيتو.

ايشيزاكي ليس هنا على األرجح أن   ؟كوميا يالحق أكيتو  كان ،اذن

من  شخص مزعوج  أكيتو أكثر  من بيننا جميعًا، كان  . يثير الشبهاتلكيال 

 مراقبة ريون. 

أيري، التي ال يمكن أن  سألت "ربما كانوا مهتمين بالنادي فقط؟" 

 .ريقة تفكير ريونتفهم ط

ر رائعًا إذا كانت هذه الحالة. ولكنني ال أشعر بذلك." "سيكون األم 

 ، وكأن كتفيه متصلبين.لوح أكيتو بذراعيهقال أكيتو. 

يمكنني أن  الوتيرة.  تريون كان يضغط علينا باستمرار، ومؤخرًا، زاد

وأسمعه يقول، "عاجاًل أم  أسمع تقريبًا ضحكة ريون عديمة الخوف. 

 . ، سوف أعثر عليك."آجالً 

"هل فعلوا أي شيء؟ مثل السخرية او العطاس في اللحظة التي  

سألت  عليك؟"   الحجارةتطلق بها السهم للتشويش عليك؟ أو رمي 

 هاروكا. 
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"ال يمكنهم فعل أي شيء أمام المدربين والطالب األكبر. عند انتهاء 

 قال أكيتو.التدريب، قاموا بالرحيل." 

إال أن ريون ، بة ليأي شيء بالنس تغيريلم  هعلى الرغم من أن

والمقربين منه قد وضعوا عالمة علينا منذ االختبار األخير. يجب أن  

على األرجح قام افترض انهم وضعوا عالمة على كارويزاوا، أيضًا. 

ضمنها.  وأنا متأكد انني من ----اآلن  بتضيق أهدافه الى خيارات قليلة

لـ يمكن ، ودهم إلييقو وسوفدليل واحد حاسم سيقودهم 

 كارويزاوا أن تعطيهم هذا الدليل.

بعناية  على انه يفكر باألمر   بحذر دليليتصرف ريون   ولكن حقيقة ان

 كيف سوف يعثر على القطعة األخيرة من اللغز؟  . شديدة

عندما كنت أفكر في ذلك، أكمل أكيتو واألخرون محادثتهم. قدم   

 سي(. كيسي أفكاره عن سبب مضايقة الفصل )

نقطة بعد فترة   0كان لدينا  ؟قة بنمو الفصل )دي(ذلك عالل ربما"

ظهر الفصل   من قريبون كفايةنحن  اآلن، ولكن قصيرة من الدخول

هناك فرصة أنه ربما قد اختبار مراوغة األوراق أيضًا.  )سي(. وهناك
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. البد من انهم  نتجاوز الفصل )سي( بحلول الفصل الدراسي الثالث 

 ل.قامذعورين." 

نحن سوف نهزمهم. نحن، نفس األشخاص الذين كانوا . أنت محق"

 يسخرون منهم!" 

من   يري،سألت أ، صحيح؟"  ال يجب أن يكون هذا ممكناً "ولكن.... 

 .نقاط الفصل عن مجموع عالناإل عندما تم تذكرت الواضح انها

نقاط مجموع " قال كيسي. " عندما أعلنت المدرسة  . هذا صحيح"

  542و ،نقطة 262 الفصل )دي( يملك كان ،ديسمبرالفصل في بداية 

 نقطة بيننا."   280ال يزال هناك كان نقطة للفصل )سي(. 

  100تم تحويل الفصل )سي( وانتصرنا.  واجهناخالل مراوغة الورق، 

نقطة.   200 بتقليص الفارق بـ، سامحًا لنا نقطة من الفصل )سي(

 .80الفجوة بيننا اآلن بالكاد كانت 

باالختبار  بهعالقة  ال شيء. ولكن  حالياً  دمة( في المقالفصل )سي

 لفصل )سي(.  كان يتطور في ا
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أبقت المدرسة  واعد. للق اً خطير اً ارتكب انتهاك"يبدو أن الفصل )سي( 

 نقطة منهم."   100ولكن تم أخذ التفاصيل سرية، 

" ، رغم ذلك. شيء يقوم به الفصل )سي( يبدو ؟ "أتسائل ماذا فعلوا

  ليس وكان الفصل )دي( لديه مجال للتكلم.  مستمتعة.... بدت هاروكا 

 .بداية المدرسة شهر من  خاللنقطة فصل  1000فقد خسرنا 

. كبيراً صراعهم الداخلي قد سبب ضررًا بغض النظر عن السبب،  حسنًا، "

اذن بعد عطلة الشتاء هناك احتمال  ،استمر األمر على هذا المنوال إذا

كيسي بدون أن يبدو   قالفصل )سي(." كبير أننا سوف نتقدم الى ال

 مغرورًا.

سألت  مياتشي؟" بدأ الفصل )سي( في العبث معهذا سبب ل"أ

  هاروكا. 

 ." أعتقد أن هذا محتمالً "

وغرور، ولكنه ال يزال قائدهم. ستنخفض سمعته  "يتصرف ريون بتعالي 

   الى الحضيض إذا تغلبنا عليهم."

 ه الفكرة.دا سعيدًا بهذقال أكيتو، ب يأسه." ني أفهماعتقد أن"
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 تغير الى هذه الدرجة، أليس كذلك؟يلم  مع ذلك، الفصل )دي( "

أعني، نحن قصلنا الفجوة، ولكن لماذا؟ هل هذا بسبب تخبط الفصل 

 ؟" )سي(

"لقد هزمنا الفصول األخرى خالل اختبار الجزيرة. وتمت هزيمتنا من 

على ذلك في اختبار   قبل ريون خالل اختبار األبراح، ولكننا قمنا بالرد

، كان الفصل )سي( يهمل نقاط  . وفي هذه األثناءمراوغة الورق

 قال كيسي. فصلهم، أليس كذلك؟" 

إنفاق نقاط الفصل ، البد من أن  من منظور كيسي المنطقي بشدة

عشوائيًا يبدو أمرًا غير مفهومًا. ولكن، ريون لم يضيع النقاط التي 

وهو أيضًا قام بتسليم   -----يضاً تلقاها. ولم يستخدم جميع نقاطه، أ

جميع أغراض الفصل )سي( الى الفصل )أي( خالل اختبار الجزيرة، من  

م يفعل ذلك  م، والمؤن المتبقية. بالتأكيد لضمنهم الحمامات، والخي

من طيبة قلبه. األمور الغير ملموسة مثل الثقة والصداقة ال تعني 

، فهذا بسبب أنه حصل  ريون، إذا قام بمساعدة الفصل )أي(ـ شيئًا ل

 ي المقابل، وعلى األرجح نقاط شخصية.على شيء ما ف
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إن ريون متهور. انه طفل غبي يعتقد أن القيام بأشياء غير متوقعة  "

 ا رائع. لهذا السبب خسارة الفصل ال تعني له شيئًا."  تجعله بطريقة م

"واو، البد من انه من اللطيف أن تكون فتى." قالت هاروكا. "كان 

 مر سهل بالنسبة لكم يا رفاق. أال تعتقدين ذلك، أيري؟"  األ

في الجزيرة خالل  حالة سيئةأجل. كان هناك عدد من الفتيات في - "أ

أصبح   ربمارق األمر أكثر، اعتقد انني استغ إذا. ذلك الوقت من الشهر 

 .خدودها حمراءأيري، بينما كانت   همستفي مشكلة أيضًا."  

كيسي، سأل ؟" استمر االختبارة إذا  "لماذا سوف تقعين في مشكل 

 .عن كيفية عمل أجساد النساءالذي ال يعلم الشيء األول 

 أبعدت أيري عينها.هذا...."  حسنًا، -حـ"

ولكن  من اللطيف كيف يمكن أن تكون غبيًا، ؟يوكيموو، أتعلم ماذا"

أنت حقًا بحاجة الى معرفة متى تصمت، هل تفهم؟" ردت هاروكا  

 على كيسي.

 ؟" تقصدين"ماذا 
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"الناس لديها كيسي. ربت أكيتو بلطف على كتف  ،هذا إلنهاءيائس 

 قال." العديد من المشاكل، يا صاح. 

مشاكل؟" ـ العديد من ماذا تعني ب ملك أي فكرة عن ماذا تقصد. "ال أ

كتشاف ما كان ال اً يائس للمعرفة،طارد ي ئماً الذي كان دا سي،يككان 

 ينقصه.

"لقد انتصر الفصل )دي( ألن هوريكيتا رأت  ع. قام أكيتو بتغيير الموضو 

 " نظر إلي من أجل تأكيد ذلك. من خالل خطة ريون، أليس كذلك؟

   نخسر."كنا سوف ، لم تفعل ذلك"إذا  . أومئت

كل ما فعله الفصل )سي( كان االحتفال. تظاهروا باالنسحاب، "

ال يجب أن  . أكن على الجزيرة؟ انه قائدهم-ولكن لماذا بقي ريون

قالت هاروكا، لم تكن مخطئة تمامًا، ؟" أهميةأقل ركوا شخصًا يت

من  في ذلك االختبار.   ولكن أي أحد يمكنه أن يترشح للقيادة

من  مهم المستحيل أن يتم استبعاد احتمالية اختباء طالب اخر غير 

   الفصل )سي( في الظل. 

"  . حصلت عليها من هوريكيتاالتي معلومات بالخبرنا أ "هاي، كيوتاكا. 

 بتعبير جاد. قال كيسي،
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 ؟"  الذي تتحدث عنه "ما

حدث خالل المهرجان   بعد كل شيء ؟يخطط ذاما ويفكر ريون  ذا"ما

عمل معًا كفصل بحاجة الى ال حقاً  الرياضي ومراوغة األوراق، نحن

 "  من اآلن وصاعدًا. 

من قبل مالحقة  التعرض لل من،  أشعر بالخوفأنا موافق. أنا حقًا "

 .  قال أكيتو ." الرفاقوهؤالء ايشيزاكي 

يمكنني فقط أن أخبركم بما سمعته بشكل غير مباشر، ولكن..."  "

 .بدأت

"ال بأس كنت أريد ان اقترح مناداة هوريكيتا، ولكن تحدث كيسي. 

 قال.." بما تعرفه أخبرنا فقطبذلك. 

نظر أربعتهم نحوي. كان ذلك كثيرًا من الضغط. "حسنًا، ال تلومونني  

 ء."  إذا أخطأت بأي شي

بعد إضافة ذلك، شرحت االحداث على الجزيرة المهجورة من البداية.  

القصة   فيبالطبع، التي وصفتها كانت لي،  تحركاتالبالطبع، 

 .هوريكيتا تنسب الى  كانت  الرسمية
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بينما    لتواصل مع الجاسوسلكيف استخدم ريون جهاز ارسال أخبرتهم 

باإلضافة الى   هكيف أنو. الجزيرة   علىمكان ما   كان مختبئ في

هناك جواسيس في الفصول األخرى أيضًا. وحول كان  ،ايبوكي

هوريكيتا منذ االختبار على السفينة.   بـ مهووسريون  كانكيف 

على الخطة التي استخدمها ريون في السفينة، وكيف فاز، أخبرتهم و

ولكنني أخفيت حقيقة أنه خطط لسحق هوريكيتا في المهرجان 

 قل أي شيء عن خيانة كوشيدا.لم أ وأيضًا الرياضي. 

عاقد كيسي زراعيه، وبدا غارقًا في التفكير. "اذن، كما قالت هاروكا، 

 في الجزيرة؟" هو سأل. من بقيا ريون كانلماذا 

عن طريقه   ريونخرج "السؤال هو، مثلما قالت هاروكا أيضًا، لماذا 

 ؟" للبقاء في الجزيرة

هذا يبدو األكثر "  أنا قلت.  "نه ال يثق بأي أحد. ألتعتقد  هوريكيتا "

أثناء جمع المعلومات عن الفصول األخرى   إن   أنا أعني،احتمااًل.  

  بها هوية قائدهم عمل مهم للغاية بالنسبة له للثقة  محاولة معرفة

 " طالب اخر، أليس كذلك؟ل
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 ك، والتفكير واالستنتاج،جاسوس سيكون عليك اصدار األمور الى 

ن شيء ماعدا الضروريات. يام قليلة بدوعلى الجزيرة أل للتحملوالقوة 

ليس من الغريب التفكير بأن ريون كان الشخص الوحيد في الفصل 

 )سي( القادر على القيام ذلك. 

 فكر كيسي واألخريين حول ذلك.

"كما هو متوقع من هوريكيتا. لن أكون قادر على التفكير الى هذا  

   ."البعد

شخص ما ، ووالصحة الطعام  شاكل معكان لدينا جميع هذه الم"

. كان الفصل دليلنا، وحتى سروال شخص الداخلي قد سرقحرق أ

م يكن لدينا الوقت أو الطاقة الكافية  . ل في فوضى )دي( 

 قال أكيتو.الفصول األخرى."  الستكشاف

 "كان األمر سيئًا للغاية، أليس كذلك؟" وافق كيسي. 

."  األمور اكتشفت كل هذه سان مذهلة. في التفكير أنها-"هوريكيتا

 .قالت أيري، وبدت متأثرة بصراحة
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يمكنني أن افهم لماذا ن، رأت من خالل خطة ريو بالنظر الى انها " 

 ."  يركزون عليها

نادي الرماية؟ هذا ليس طبيعيًا،  في"ولكن لماذا يتجسسون علي 

 أليس كذلك؟"

كانت هوريكيتا هدف الفصل )سي( الرئيسي، فلماذا  إذاانه محق. 

 قت علينا؟يضيعون الو 

" أنا قلت.  ضعف في الفصل )دي(. ال"ربما يحاولون اكتشاف نقاط 

يمكنهم  لديها نقاط ضعف  هوريكيتا  يبدو أنال "بعد كل شيء،

 حولها."    منتدمير  هم هيت خط، ربما استغاللها

 "اعتقد ذلك." 

   ا. هاروك سخرت." كيوبون مذهلة حقاً واو، إن خليلة "

 خليلتي." ب تناديها"ال 

 قالت أيري.كن." -كيوتاكالـ وقح  هذا   اعتقد أن  جل. -أ"

 "اهاهاها. اسفه، اسفه."  
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كان هذا أيضًا وقحًا لـ هوريكيتا أن يتم ربطها مع شخص مثلي. سادو 

 سوف يغضب إذا سمع مزحة هاروكا.

أو  " سألت هاروكا. "؟هل أنت معجب بها"حتى إذا لم تكن خليلتك، 

 " بالفعل؟خليلة  لديكهل 

 وليس لدي خليلة أيضًا."  ،بها "لست معجباً 

هذا يعني انه سوف نكون جميعًا وحيدين هذا  اعتقد أن "أنا أرى. 

 العام." 

 "وحيدين؟"  

. همست هاروكا" د، أليس كذلك؟"انظر حولك. انه تقريبًا عيد الميال

كان المول مزين بزينة عيد الميالد لدرجة انه كان من الصعب  

ثنائي/زوج سعيد مر بجانب المكان التصديق اننا في حرم المدرسة. 

 الذي نجلس فيه.

انه فقط مثل أي  " قال كيسي. ""ليس وكأنه يوم مميز، أليس ذلك؟

 يوم اخر."  
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  يوم مهماألمر هكذا بالنسبة لك، يوكيموو. ولكنه يكون  "قد 

 بالنسبة لنا نحن الفتيات." 

 "قد تنتشر شائعات فجأة." 

من قضى الليلة معًا   أومن ال. من يواعد من، و أمور مثل"أجل، أجل. 

ألنك ترغب   عازبًا/سينغل؟ وحتى إذا كنت . كما تعلمومن لم يفعل

 عليك." قالت هاروكا. سوف يشعرون بالشفقة بأن تكون وحيدًا، 

أصر  دراستنا أولويتنا."  يجب أن تكون "نحن طالب في السنة األولى. 

 كيسي. 

 انت خجل." ة؟ قلياًل في المواعد ولو ماذا، اذن أنت لم تفكر "

 "اصمتي."  

، وأعطاني الكوب بينما أكيتو  قال"عصير المانجو هذا حلو للغاية." 

 يتظاهر بالتقيؤ.

، اعتقد  على أي حال". مصدومة  وكا، وبدتقالت هار" !"ولكنه لذيذ

هذا   لفصل )دي( خالل عطلة الشتاء. في احدث أمور مختلفة انه سي

 "  فقط رأيي. 
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 .؟" سألت ايريالخروج مع منمثل من سيطلب تقصدين أنت "

أزواج سوف  سيكون هناك أيضًا   هذا يعني انه، ظهر أزواج إذا"ربما. 

عيد الميالد، في النهاية." أومئت  حدث خالل يمكن أن يكثير ال.  تنفصل

قضت الكثير من الوقت تراقب ساحة  وكأنها  ،هاروكا بشكل متكرر

 . معركة العالقات

اآلن الزوج  سوف ينفصل؟ عمنماذا بدأ بالمواعدة،  عمنبغض النظر "

الوحيد في الفصل )دي( هو هيراتا وكارويزاوا، صحيح؟" امسك أكيتو  

أن حالوة عصير المانغا كانت تخنقه  وك ،بحلقه بينما كان يقول ذلك

 كان حلو للغاية.

ليس وكأن خياراتك الرومانسية ، مياتشي. "يمكن للحب أن يظهر فجأة

إذا كان هناك فتاة معجب   فقط.  محصورة في األشخاص في فصلنا

 بها، يجب أن تتصرف قبل أن يسرقها شخص اخر منك."  

 ." ي حبي الوحيد"لألسف، الرماية ه 

. أنت حتى لست شغوفًا حول ذلك. غير  للغاية سخيف يا صاح، هذا "

 "  .رااااااااائع
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"على أي حال،   أبعد أكيتو عينه بخجل وكأنه محرج قلياًل. " !"اصمتي

قد يكون  الل عطلة الشتاء. استراحة من أنشطة النادي خ أنا ال أخذ 

 ليس لدي."  ولكن ،االمر مختلفًا إذا كنت املك خليلة

سألت هاروكا. تظاهرت  ؟" خليلة الحصول على  ترغب في ، هل اذن"

 وكأنها تمسك الميكروفون وجهته نحو فم أكيتو.

لفتيان أتصور أن كال ا واألخريين، ولكنمثل أكي ن أثير ضجة  لحسنًا، "

 " يريدون نفس الشيء، أليس كذلك؟ والفتيات

ماذا   إذا كان رجلي المثالي موجود، فأنا أحب أن أعثر عليه. ، "حسناً 

  سألت هاروكا.  سوف تفعل إذا قابلت فتاة معجبة بك، يوكيموو؟"

اة، وتلك الفتيعتمد على العالقة بيننا أنا ؟ هذا "ماذا سوف أفعل

  أعتقد."

انا أرى، أنا أرى. انت فتى   ؟أنها لطيفة لمجرددها اذن لن تواع اوه،"

 أغاظته.." للغاية جاد

 "اصمتي." 

 سألت أيري.هل لديك أي خطط لعيد الميالد؟" - كن، هـ-"كيوتاكا
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كم هذا  في الخروج في موعد؟ . هل تسألين كيوبون "واه، أيري 

 !" صرخت هاروكا بحماس. جريء

 ه! أنا ال أسأل هذا!"  هذا ليس ما قصدت ----أنا أعني ----هذا - هـ"

 لقد قال كيوبون للتو انه ال يريد خليلة."  ماذا يمكن أن يكون، اذن؟"

  ، أردت أن أعرف.... حسناً أنا أعني  . أنه فقط.... "هذا ليس ما قصدته

ه، عندما تقضي أشعر بالفضول حول ما تفعل أنا فقط. ه خططهي ما

   قالت أيري.   ."عيد الميالد وحيداً 

عنك مياتشي لديه النادي، ولكن ماذا ي. هممم، هذا منطق "

 ماذا سوف تفعل خالل عيد الميالد؟" يوكيموو؟

الى الفصل )سي( بحلول   ترقينا " أجاب كيسي. "إذا"سوف أدرس. 

 من صعود السلم الىفسوف نتحول  كما مخطط، الفصل الثالث

ليس لدينا الكثير من الطالب الموهوبين في حماية موقعنا. 

أن أبقى في المقدمة." اذن، يريد أن  في ك أرغب االكاديمية. لذل

يبدو أنه أصبح أكثر ثقة في  مواهبه في الفصل.  فضليساهم بأ

 أكيتو وهاروكا.   تدريس بعدنفسه 
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لذلك أعتمد عليك،   مية. أعلم ما يمكنني فعله في جبهة األكادي"ال 

 كيسي." 

ي ينبغخرج من الفصل )أي(، تمكنا من الت  إذا، ولكن حتى ال بأس"

يك أن تحاول أكثر في دراساتك. درجات االكاديمية هذه سوف  عل

 ترافقك طوال حياتك."

 ." سوف أتراجع إذا بدأت في التراخي اآلن"أنت محق، اعتقد ذلك. 

 الفصل )أي( على أي حال." "ال يمكنك التراخي والتخرج من  

"ماذا عن سؤال أيري، كيوبون؟ هل سوف تكون وحيدًا في عيد 

 لت هاروكا. الميالد؟" سأ

 . ال شيء مميز. اعتقد انني سوف أبقى في غرفتي؟"  أجل"

بدأت أيري في الضحك. حاولت بيأس حبس   هيه. هيي هيي!""

 .ضحكتها ولكنها لم تنجح

 هل هناك شيء مضحك؟" "

حسنًا، أنا أحظى بوقت ممتع. أنا أحظى بوقت  "اسف. ال، أنا فقط..... 

 " . ممتع للغاية لدرجة أنني بدأت بالضحك
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؟" أمال هاروكا واألخريين ين ألنك تحظين بوقت ممتع ضحكت"انت 

الدموع   الحظت أن ، أنا نظرت أيضاً رأسهم وكأنهم ال يفهمون االمر. 

 تخرج من عيون ايري. 

ى بهذه المتعة من قبل. أنا سعيدة للغاية اآلن."  لم أحظفقط "أنا 

 أجابت، وكشفت قلبها لنا. 

   ية."بجدية؟ نحن نتحدث عن أشياء غب"

أنا أيضًا أحظى بوقت ممتع."  ، ولكنني سعيدة.  ال أفهمحسنًا، أنا "

 قالت هاروكا.

 ؟" قبل العودة لماذا ال نتناول العشاء معاً  اآلن،هنا  بما أننا"

مهاًل،  "عندما بدأنا في الذهاب، تحدثت.  . الجميع على ذلكوافق 

 ؟"  هل تمانعون في الذهاب قبلي.  بسرعة الى الحمام  سوف أذهب

 "حسنًا سوف ننتظر هنا." 

"ال، سيكون مزدحمًا في هذا الوقت. سيكون من األفضل الذهاب 

 والوقوف على الصف. سوف اترك امر المقاعد لكم." 
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هبوا الى مطعم كياكي مول. لحق كوميا  بدا الجميع مقتنعًا وذ 

تجاه معاكس البدأت بالسير با بهم. لقد راقبتهم يغادرون، ومن

بمفردها عندما كانت ن فتاة كانت تجلس للحمام. واقتربت م

 .  مجموعتي تتحدث 

 أنا سألت.  "هل لي بلحظة؟"

وكأنها لم من الفصل )أي(. كانت تعبث بهاتفها  ،كاموروهذه الفتاة  

 .جودي تالحظ و

 "أنا أتحدث معك." قلت مجددًا. 

 أنا؟ ماذا؟"   "هاه؟

 أخذت المقعد بجانب كامورو.  

 أنا سألتها.؟" ريدينماذا ت"لقد كنت تلحقين بي.  

 ؟"  تتحدث عنه؟ ما الذي ممم"ه

وقبل كياكي مول. قبل يومين في و لقد رأيتك بعد الفصل اليوم. "

 قبل ستة أيام. وقبل سبع أيام بعد الفصلكياكي مول. أربعة أيام 
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هذه صدف كثيرة، أليس كذلك؟"   أنت دائمًا هناك.   . بعد الفصل

 صور لها وهي تتجسس.سألتها. على شاشة هاتفي، أريتها عدة  

   " متى...؟ ن.... ولك"هذا

  انظرال يمكنك النظر إلي عندما  لذلك ،كنت تحاولين ان تكوني حذرة"

 ." لك اً انني التقط صورأنك لن تالحظي   ال عجبباتجاهك. 

 كنت ألحق بك؟ هل لديك مشكلة مع ذلك؟"   إذاماذا  حسنًا، اذن "

طلب منك أ لن وأنا . شابه أو ما لي راً ضرهذا ال يسبب "ليس تمامًا. 

 ."  ف، أيضاً التوق

 هذه مجرد مصادفة."  بالضبط.  "

 ؟"  هذاعندما تكتشف  تعتقد قائدتك سوف ماذا  ني أتساءل..... "ولكن

 "  . "قائدتي؟ ما الذي تتكلم عنه؟ هل كنت تشاهد الكثير من األفالم 

"اذن افترض انني سوف أبلغ عن هذا الى ساكاياناجي. بأنك لم 

 ."  المراقبة جيدًا في تؤدي عمالً 

 قالت كامورو، وأمسكت يدي عندما نهضت.انتظر لحظة." "
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، أنا أعني. لقد ساكاياناجيلـ ، أليس كذلك؟" أنا سألت. " "انت مخلصة

، وها أنت ذا، ال تزالين تقومين  يومًا بعد يوم مراقبتي طلبت منك  

 بعملك. البد من أنك مقربة منها." 

 ابعة أحد." ال تعطيني هذا. أنا لست ت"

الى الكذب. انت تقضين وقتك الثمين في فعل شيء   حقاً   "ال حاجة

ثقين وتحترمين  فقط ألنك ت هذا تفعلين ، وأنتمراقبتيممل مثل 

 ساكاياناجي."  

أنا بصراحة ال أريد التحدث إليها مجددًا إذا كنت أستطيع."   "بالتأكيد ال. 

 بصقت كامورو.

 ي؟" ساكاياناج  تنفذين أوامر"اذن لماذا 

 ؟"  هل هذا يهم"

نت ال تفعلين ذلك بدافع النية الصالحة، اذن البد ان هذا يعني انها أ"

  تعرف شيئًا سيئًا عنك."

 "ما الذي تحاول قوله؟"  
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سوف  . عن مجهودك األخرق في مالحقتي"سوف أبلغ ساكاياناجي 

 ذلك الضعف خاصتكنيابة عنها. اذن التصرف  أفضح عدم كفاءتك في

 ."  رًا لكسوف يسبب ضر الذي تستغله

 " ؟"اذن، انت تهددني، أيضاً 

كانت بالفعل تستغل ضعف  هاه؟ يبدو أن ساكاياناجي "أيضاً " 

 .كامورو. لقد سقطت في فخي 

" طالبت كامورو. "لماذا تستهدفك ما االمر معك؟اذن، "

 ؟" ساكاياناجي

 أنا قلت.." بصراحة  ليس لدي أي فكرة ؟علمي من"

ناجي الحقيقة أيضًا. لقد حصلت  لم نوايا ساكاياأن كامورو ال تعيبدو 

 على األقل على إجابة واحدة.

"انت طالب الفصل )دي( الذي يبحث عنه ريون، أليس كذلك؟ هذا  

 الشيء الوحيد الذي أستطيع التفكير به." 
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 كانت  إذار ذلك. اأنك أخترت عدم ؟" حول ذلك"ماذا سوف تفعلين  

  يوجد هناك معنى في، فال ذا كنت أفعلماساكاياناجي تعرف  

 لتغطية عن ذلك.  ا

يمكنني اعطاء ريون نصيحة، إذا شعرت  دي، ولكن يتهد تحاول "أنت

  بذلك." قالت كامورو. 

في هذه الحالة، ماذا عن تهددينني في المقابل، هاه؟  اذن انت"

كما ترغبين. لن أتكلم. ولن أبلغ عن ذلك   مراقبتيانت حرة في  ذلك؟ 

أريدك أن تصمتي. ال تخبري أي  . في المقابل.  الى ساكاياناجي أيضاً 

  أحد غير ساكاياناجي ما تعرفينه عني."

 ؟" اذن هذه شروطك"

 "ال أعتقد انها صفقة سيئة."  

"أنت محق. ليس لدي اهتمام في مساعدة ريون، أيضًا." أومئت  

ضت. "أنا سوف أعود الى المنزل اآلن. أنا كامورو ووافقت ونه

 .ت نحو المخرجمع ذلك، توجه متعبة."
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"أراهن أن مهما كان ما لدى ساكاياناجي هو الديناميت." تمتمت  

 لنفسي. 
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 " سادو، دخل الفصل بينما كان يشتكي!؟ما األمر مع هؤالء الرفاق"

النظرة على وجهه   من، تجاوز مقعده واقترب من هوريكيتا. غاضباً 

 " ي؟سوزون مهاًل، هل لديك ثانية،"للغاية. ضب غا  هكان من الواضح أن

اآلن بعد أن جاء    قالت هوريكيتا، غير قادرة على تجاهله"ما األمر؟" 

 إليها.  

  كانوا. وأتباعه  ريون ذلك !من الفصل )سي(الحمقى هؤالء انهم "

  أغلقوا. حتى انهم  الشجار افتعال محاولين  ،منذ الصباح يلحقون بي

 "حقًا يثيرون غضبي! طريقي في الردهة. انهم

تلمسهم جسديًا أو تستخدم أي نوع من اللغة العنيفة "أنت لم 

مما نظرت هوريكيتا إليه،  سألت هوريكيتا. ضدهم، أليس كذلك؟" 

 على الفور.  دفعه على اإلجابة  

 ."  تماماً "بالطبع ال. لقد تجاهلتهم 

 أجابت هوريكيتا."أنا أرى. يبدو أنك التزمت بتعليماتي."  
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 سألت سادو.أنا " تتحدثين عنه؟ أي تعليمات؟لذي ما ا"

انه إذا واجهت شيء ال يمكنني سوزوني لي،  لقد قالتاوه، "

هذه  قال سادو.   ."، فيجب أن أتجاهلهالتعامل معه بشكل مناسب

اغاظ سادو طالب الفصل )سي(، فهذا   إذا نصيحة جيدة. بالتأكيد 

 عبير.الت جاز إذاسوف يؤدي الى إضافة الوقود الى النار، 

قلياًل عندما شققت  "حسنًا، اعتقد انه ربما اصطدمت بكتفهم  

  كنتانني  نيعلمو من الفصول األخرى " أضاف. "الطالبطريقي. 

 شيء للقلق عنه، صحيح؟"  ال يجب أن يكون هناك أيلذلك  ،محاصر

ال أعتقد انه سوف يحاولون فعل أي شيء، ال." قالت هوريكيتا.  "

  "اذن ماذا قالوا لك؟"

 يحاولن إثارة"دعوني باألحمق والقرد، وأسماء طفولية مشابه. كانوا 

جزء من  أتساءل ما إذا كان هذا قام بلكم راحة يده.   بانغ!القتال." 

 . في نادي الرماية باألمس عندما ظهرواخطط الفصل )سي(، مثل م

أنا   ----ـ أكيتو يلحقون بكانوا أيضًا فتيان الفصل )سي(  بعض من"

  ي." أخبرت سادو وهوريكيتا.أعني مياك
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نشيطون جدًا هذه األيام." يبدو أن طالب الفصل )سي( كن؟ -"مياكي

 أجابت هوريكيتا.

مثل تلك المرة  يخططون الى التسبب بقتال اخر، هل تعتقدين انهم "

 عندما حاولوا إيقاعي في مشكلة؟" سأل سادو. 

ال يمكنني قول أي شيء في هذه المرحلة. ولكن  ؟علمي من"

إذا اقتربوا منك مجددًا،  ، فقط لالحتياط. سوف أفكر بإجراءات مضادة

 قالت هوريكيتا.تأكد من عدم لمسهم جسديًا." 

، برمي اللكمات وابدألن أكسر وعدنا. حتى إذا أنا "أنا أفهم ذلك. 

 " سوف أحافظ على هدوئي. 

بعد  كان يبدو ناضجًا للغاية اآلن، ويبدو أن هوريكيتا تصدق ما يقوله. 

مع  بالحديثالى مقعده وبدأ  راضياً  تقرير، عاد سادوسادو الن قدم  أ

 .  وياموتشيأكي 

مشاهدة ذلك، قالت هوريكيتا. "أتساءل ما إذا كان سادو قد أصبح  

 ."  ًا منضبطاً طبيعيشخصًا 

 هذا جيد." ، ولكن  قليالً طريقة حديثه ال تزال فظة ." أجبت. ""اجل
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،  مع هذا التعليق المبهمية." التال للخطوةقد حان الوقت "يبدو ان 

 .  شيء مافتحت هوريكيتا دفتر المالحظات وبدأت بكتابة 

حاولت استراق   أنا سألتها.  خطوة التالية؟"الذي تتحدثين عنه؟ أي   "ما

 ولكن أغلقت هوريكيتا الدفتر على الفور.  ، النظر 

هم من  ألدينا مشاكل ، الى جانب ذلك. لوقت اخر  "هذا الموضوع

 آلن." هي قالت.كن ا-سادو

تفكر  ال أهتم. مؤخرًا، كانت هوريكيتا تعني، وبصراحةال أعلم ماذا 

في  أفضل   أصبحتلقد . بشكل مستقل عني بوتيرة متزايدة وتتصرف

   ، أيضًا. التواصل مع سادو، هيراتا واألخريين

لقد انتهينا من مراوغة الورق  -----طكن نشي -، إن ريونعلى أي حال"

 ما الذي يخطط له اآلن؟" ءل ساأت." أكملت. "للتو 

 أنا قلت.."  أي اختبار في المستقبل القريب ال يوجد"

اآلن، يبدو أن    . كن-في الوقت الذي هاجموا به سادو  سابقاً  بالتفكير"

يبدو أنه . سان والفصل )بي(-اشينوس كن يخطط لشيء ما ضد  -ريون
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.  تحدي خصومه عندما ال يكون هناك اختبارات." قالت هوريكيتا يحب 

 وألقت نظرة علي، وكأنها تقول، "أال تعلم هذا بالفعل؟"

. "أتساءل ما الذي  تظاهرت بعدم المالحظة وتجاهلت هذه النظرة 

 يريده هذه المرة؟" 

 سألت هوريكيتا.؟" تتظاهر فقط "هل حقًا ال تعلم؟ أو أنك 

 "ماذا تقصدين؟"  

  ."الذي يتحكم بالفصل )دي( من الظالل الشخص"انه يبحث عن 

 يبحث عنك؟"   انهنى اخر، عمب"

نظرت هوريكيتا إلي بنظرة حادة. "ال يمكنك استخدامي لالختباء من  

 ريون بعد اآلن." 

 ." ما الذي يجعلك تقولين ذلك"

سوف ، اذن  العقل المدبر، إذا جاز التعبير"إذا، كان يعتقد أنني 

قالت  ." من هذا القبيل لم يفعل أي شيء همباشرًة. ولكن  يواجهني

 ا.هوريكيت
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ربما ؟ ربما كانت خطتك خالل مراوغة الورق فعالة أكثر مما توقع"

المرة. يأخذ وقتًا في إزالة العوائق في طريقه."  يتحرك بحذر أكثر هذه 

  أنا قلت. 

يبدو االمر أكثر وكأنه "أتساءل حول ذلك. ال أعتقد ان االمر كذلك. 

 خسر اهتمامه بي."  

 ن؟" سألتها.تفتقدين اهتمام ريو  انك  هل هذا يعني ”

 تريدني أن أركلك؟"    أنكهل هذا يعني "

 "ال أريد أن يم ركلي." 

تظاهر بالغباء  بحماقة؟ يجذب االنتباه لنفسه صلنا السريربما قائد ف"

كنت تريد، ولكن هل حقًا تريد مناقشة هذا هنا واآلن؟" سألت   إذا

 هوريكيتا.

جالسون  ا،  من ضمنهم كوشيد  زمالئنا،جميع ، الدروسقبل بداية  كنا

ولكن هناك أي أحد يتنصت على محادثتنا،  في مقاعدهم. ال يبدو أن

 .هذه محادثة ال نستطيع المخاطرة بأن يتم سماعها
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أنا ال أسخر منك.  تفهمين ريون جيدًا.  على ما يبدو أنك، على أي حال"

 أنا أعني ذلك." قلت ذلك بسرعة، ألن هوريكيتا نظرت إلي مجددًا.

خدع نفسها الستخدم ا  إذامتشابهة.  في األساس  طريقة عمله هي  "

بهذه  كنت ال أحب ذلك.  إذافسوف أتعلم منها، حتى بشكل متكرر، 

سان خالل مراوغة -توقعت أنه سوف يستخدم كوشيدا  الطريقة

 الورق. بالطبع، كنت أفضل أال يحدث ذلك، ولكن....."  قالت هوريكيتا.

  راألمان بالتحديد بسبب الخطب الخائنين. مع ذلك، شعر ريون بح ال أحد ي

الداخلي الذي تسببه كوشيدا. لألفضل أو األسوأ، سمحت كوشيدا لنا 

 ا. برؤية نمط هجوم عدون

ريون الوحيد. كنت انوي في سحب السجادة من  خطأ م يكن "هذا ل

  تحته خالل مراوغة الورق." قالت هوريكيتا. 

 "ألم يحدث ذلك في الواقع؟"  

طرد بعض طالب الفصل )سي( ذوي أن ييجب كان بصراحة، "أجل. 

 ." العالمات المنخفضة، ولكن لم يحدث ذلك
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  خاص االذكياء، صحيح؟البد من أن الفصل )سي( لديه بعض األش"

   زمالئهم، على عكس ريون." أنا أجبت.  بمساعدةقاموا 

فأنهم يقومون  ، يبذلون هذا القدر من الجهد كانوا إذا"افترض ذلك. 

ماته سوف  ريكيتا "على أي حال، أتصور أن هجبعمل جيد." قالت هو 

 تزداد حدة من اآلن وصاعدًا."  

 أنا قلت.  "هذه ليست مشكلتي. أنها مشكلتك."

طعمك." قالت كون  أن أيبدو أن قدري في الحياة  "أنا أعلم ذلك. 

 هوريكيتا 

 على ذلك."   ة"أنا متفاجئة أنك موافق

وكأنك سوف س لي"ألنه ال يوجد هناك خيار اخر غير قبول ذلك. 

 تنسحب اآلن، أليس كذلك؟" 

  إذااإلمكانيات.   لديها العديد من. كانت هوريكيتا حداة االدراك

يمكنها أن تقف بين هيراتا، مستوى مثل   تواصلهامهارات  حسنت من

 النخبة.

 سألت هوريكيتا.؟" تك خط ما هي ،"اذن
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 "ألجل ماذا؟"  

 كن؟"-"هل لديك خطة لمواجهة صيد ريون

 "ال." 

دعنا نغير " هي نفخت، وبدت غاضبة.   ."نت ذا مرة أخرىأ ها"

 . أال زلت تشارك في هذه االجتماعات؟" الموضوع

"االجتماعات؟ هل تتحدثين عن كيسي واألخريين؟ هل هناك مشكلة  

 مع ذلك؟" 

تشكلت  .  جدك في تلك الزمرةأتصور أن هناك فائدة كبيرة من توا "ال 

في مواد   كن-مياكيسان و-هاسيبي مساعدةمجموعة من أجل 

 لم تعد ضرورية بعد اآلن."  وأليس كذلك؟ واآلن انتهى االختبار،   معينة،

ال يتعلق ذلك بالضرورة. أنا فقط أشعر بالراحة عندما أكون معهم."  "

أجبت. تتمحور حياة هوريكيتا حول مهمتها في الصعود الى الفصل  

حماسها حول  كل ما تتحدث عنه. بما أنني ال أشاركها  ذلك)أي(. كان 

كما أتسكع مع كيسي معها   ذلك، لدي أسباب قليلة للتسكع

 واألخريين.
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 ؟"معيستتعاون  هل "

 ." بقدر ما أستطيع"أجل. 

 بدو انها مقتنعة للغاية.  ال ت
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3.1 

في الغذاء. عندما فكرت  وقتوحان اآلن  ،دروس الصباحأخر انتهت 

 ي.  إل هوريكيتاأكيتو وكيسي، نظرت  الذهاب الى

 هل تريدين االستمرار في حديثنا من هذا الصباح؟" سألتها. "ماذا؟ 

 "ال. لدي طلب."  

 مزعجًا." كان "سأرفض إذا 

مدت هوريكيتا يدها الى حقيبتها طوياًل."  وقتاً  أخذال يجب أن ي"

 ؟" اتريد قراءة هذ أنكوأخرجت كتابًا. "ألم تقل األسبوع الماضي 

ريد قراءة هذا؟" وضعت الكتاب، "ألم تقل األسبوع الماضي أنك ت

 الذي يحوي على ختم المكتبة عليه، على المقعد.  

، هاه؟" تحفة من تأليف رايموند تشاندلر. كنت مهتمًا *يا حبي اً وداع"

  بشكل غريب، ألنهن هذا الكتاب مشهور أيبدو ولكن بها لفترة اآلن، 

أنك  عن استعارته. "أنا مندهش  . لقد استسلمت غير متوافردائمًا 

  من المكتبة. هل تعرضين اقراضه لي؟"  تمكنت من الحصول عليه
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 [*Farewell, My Lovely-----  ].هناك فيلم للرواية لمن يرغب 

تقنيًا، ينبغي على هوريكيتا أن تعيده لكي يتمكن الشخص التالي 

أفضل طريقة للحصول  في قائمة االنتظار أن يأخذه. ولكن هذه تبدو 

 .ة مخادعطريقة   انهعلى الرغم من أعليه، 

كنت أمل أن تعيده . اعادته اليوم  المفترضأيضًا من . ترغب كنت  إذا"

 الى المكتبة من أجلي، ومن ثم استعارته لنفسك." قالت هوريكيتا.

 أنا سألت.؟" نك ال تريدين تحمل عناء إعادتهألهل هذا "

ال يزال عليك الذهاب الى المكتبة  بنفسي،  بإعادته"حتى إذا قمت 

هي أجابت.    "، هذا االختيار الصحيح. من وجهة نظر فعالةتعارته.  واس

ال أعلم متى سوف   ولكن  رفضت، سوف أذهب الى المكتبة.  إذا"

تكون قادرًا على الحصول على هذا الكتاب المشهور جدًا الذي  

 " يعاني من النقص في العدد. 

المشوه في اظهار اللطف،  هوريكيتا ه طريقة  هذ تأتساءل إذا كان

 ءة هذا الكتاب. ا انها تعلم انني أريد قرابم

   أخذه." أخبرتها.   حسنًا. سوف"
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ال أهتم متى تعيده، طالما انه في "شكرًا لك." أعطتني الكتاب. "

 ." سوف آتي من أجلكإذا سمعت أنه تأخر، .  وقت ما اليوم

 . العملية ولكنني أفهم  ،لم استعر كتاب من المكتبة قبالً ." أنا أعلم"

صم نقاط خاصة من حسابك. "حسنًا، ال يوجد  كتاب، سيتم خإذا تأخر ال

 هناك وقت أفضل من الوقت الحالي. سوف أذهب اآلن." 
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3.2 

مثل مخبأ صغير    . خالل الغداء  انت المكتبة فارغة بشكل مفاجئك

ال يسمح للطالب بتناول الطعام هنا، لذلك كان يوجد عدد  . دافئ

أن عملية إعادة الكتاب سوف   قليل من األشخاص هنا، مما يضمن

 تسير بسالسة.  

  أيضًا." تمتمت لنفسي.   قد استعير كتابًا اخر ،"بما انني هنا بالفعل

في يد واحدة، ذهبت الى قسم الغموض، أماًل أن   وداعًا يا حبيمع 

عمل أخر من أعمال رايموند تشاندلر. عندما وصلت الى أعثر على 

بة في إمساك كتاب على رف  هناك، رأيت طالبة وحيدة تواجه صعو 

أخوات  لـ إيميلي برونتي. تحفة ألفها  *مرتفعات ويذرنغعالي. كان 

  الثالث، وجميعهم عظماء في األدب.  برونتي

 [*Wuthering Heights----- ].أيضًا لديه فيلم 

يمكن أن يجعل الملخص الكتاب يبدو غامضًا، ولكن ألن يكون من  

 ؟األفضل أن يكون في قسم الرومانسي
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والذي قد  كان الكتاب موضوع في زاوية غريبة، بالكاد في المتناول، 

وأمسكت  بجانبهالماذا ال تستخدم الفتاة السلم. وقفت يفسر 

 الكتاب.

ا وتراجعت. "مهال لحظة.  "أسف، ال أقصد التدخل، ولكن...." نظرت إليه

 أنت من الفصل )سي(. أنت....." 

  يبدو أنها تعرفت علي، أيضًا.شينا هيوري. لقد رأيتها مع ريون سابقاً 

 سألت هي.كن، أليس كذلك؟" -"أنت أيانوكوجي 

 أنا قلت. أعطيتها الكتاب. " ي.تفضلاه، "أجل.  

 "شكرًا جزياًل لك."  
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 هل تحبين أعمالها؟ برونتي؟" أنا سألت

" أنا ال أحب أو أكره الكتاب. كان في المكان الخاطئ، لذلك فكرت 

 مكانه الصحيح." أجابت هي.  في إعادة الكتاب الى 

 "أنا أرى."  

، أليس كذلك؟ انه وداعًا يا حبي"بالمناسبة، الكتاب الذي لديك... 

 وبدأت عيونها في اللمعان.رائع." قالت شينا. 

 اليوم."   لي "لقد استطعت استعارته من صديق

رايموند تشاندلر مشهور للغاية بين طالب يبدو أن واو، أنت محظوظ.  "

، ولكنني لم أتمكن من العثور  قراءته أعيد  نأ أريدانية. كنت  السنة الث

 اليوم." قالت هي. ى نسخةعل

 استعارته من صديق." أنا قلت معتذرًا.اعتقد انه كان من سيء مني  "

كنت محظوظة  . الى جانب ذلك، بالفعل. لقد قرأته "ال بأس بذلك

 ةب كتم  . اثناء بحثي عن هذا الكتابفي العثور على كتاب جيد اخر 

حاولت قراءة كل شيء على الرف، على   إذا. للغايةالمدرسة كبيرة 
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قالت شينا. أمسكت  ." االنتهاءاألرجح سوف اتخرج قبل أن أتمكن من 

 بكتاب بروني، وابتسمت.

 "أجل. أنت محقة على األرجح. اعتذر عن ازعاجك." "

 لذلك على ،أتت الى هنا خالل استراحة الغداء عوضًا عن تناول الطعام

التحدث مع طالب من فصل   في وقتهاإضاعة  ترغب في األرجح ال

 أخر. قررت أن أتركها.

ط إلعادة الكتاب واستعارته لنفسك، يمكنك أتيت الى هنا فق إذا"

القيام بذلك في مكتب الخدمات. هل تبحث عن كتاب اخر  

 الستعارته؟" سألت شينا، وأوقفتني.

....." أجبت. كانت شينا فكرت أن أعود وأحاول في وقت الحق، لذلك"

 قسم الغموض. "مهاًل، ماذا تفعلين؟" سألتها. تبحث بالفعل في

 " هي سألتني.  ؟*روثي سايرزدو"هل قرأت سلسلة 

 ]مؤلفة روايات بوليسية[*

 كريستي، ولكن ليس دوروثي بعد." "ال. لقد قرأت 
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هذا الكتاب  ؟لمن جسدفي هذه الحالة، بالتأكيد سوف أوصي ب "

من ، فكتابهذا ال قرأت  إذا .  لورد بيترتضم  التي  سلسلة األول من

كتب من الرف  عدة  ." سحبتقراءة البقيةالمؤكد انك ستريد 

 وأعطتني إياهم.  

 [*Whose Body?----- ].للمؤلفة دوروثي 

 [**Lord Peter Wimsey Mysteries----   شخصية توجد في سلسلة

 [من الكتب.

جهت صعوبة في معرفة كيف "اه...." سلوكها تركني مرتبكًا. وا

 أجيب.

 أزعجك؟"  أنا هل اسفه، كنت متحمسة. "أنا 

  متفاجئًا قلياًل. بما انني هنا بالفعل فسوف اخذكنت  " ال" أخبرتها. "

 المزيد من الكتب." 

"بالتأكيد." بدت شينا سعيدة للغاية. ابتسمت ابتسامة كبيرة لدرجة أن  

أليس كذلك؟ هل ترغب  لم تنتهي استراحة الغداء، " عينها انقبضت. 

 ول الطعام معي؟" في تنا
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 "هاه؟" 

 اآلمنتوصية الكتب. على األرجح كان من  من ارباكاً  أكثرهذا حتى 

افتراض أن ريون أخبر شينا أن تطلب هذا مني. مع ذلك، سواء أن  

قبلت دعوتها أم ال، من الغير محتمل أن يتغير انطباعها عني. سوف  

 للقراءة.ير قابل محايد وغأتأكد أنها ستراني ك 

لذلك ليس لدي   القراءة،"ال يوجد هناك أحد في الفصل )سي( يحب 

 أضافت ذلك. ربما أصبح الصمت محرجًا.تكلم معه."  للأحد 

عن   يبحثاآلن الفصل )سي( " أنا سألتها. " ذلك مشكلة؟ يسبب"ألن 

أشعر أنني على قائمة من الفصل )دي(، أليس كذلك؟  ما شخص

 ." المشتبه بهم.

ا هيوري غريبة أكثر من ريون. شخص مجهول  قة ما، كانت شينريبط

كليًا. قد أتمكن من استخراج المعلومات عنها باستخدام كارويزاوا، 

كارويزاوا كانت هدف ريون. كيسي، بما أن ولكن هذا خطيرة للغاية، 

يمكنني  هاروكا، وهوريكيتا، بالطبع، كانوا جميعهم جواسيس رديئين. 

 بشكل أساسي  محايداً كان  يراتا، ولكنهمحاولة استخدام ه
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 ال. لكيال يزعجني "من فضلك ال تقلق. كنت فقط أنفذ أوامر ريون

تعتقد أن التحدث معي أو هل  على اإلطالق. ي الصراعات ف أهتم

 ؟"  بحد ذاتهامشكلة   سوف تكون

 ."  ليس لدي مشاكل شخصية معك ، ليس تمامًا. "ال

سخيف للغاية.  صادم حول شيء  أنا سعيدة. ال أريد لفصولنا أن تت"

   أفضل أن ننسجم معًا." هي قالت. 

  تصادم." هاه؟ باعتبار أن هذه المدرسة مصممة على تعزيزت"

ل. مع ذلك، معظم الطالب تتصرف  شأمنيتها مصيرها الفف، المنافسة

وكأن هذه مدرسة عادية. هيراتا، وكوشيدا، على سبيل المثال، كانوا 

 ز في التعامل مع األخريين.ظهروا أي تمييشعبيين للغاية ألنهم لم ي

 .  قالت شينا"هل يجب أن نذهب؟ الوقت يمر." 

"اسمحي لي أن اذهب الى مكتب الخدمات وأعتني بهذه أواًل."  

 أجبت.

 من كان يتوقع أن هذا سوف ينتج عن زيارة بسيطة للمكتبة؟ 
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3.3 

بداية  دقيقة منذ  20بعد كان ذلك . أنا وشينا الى الكافيتريا ناذهب

ولكن معظم  كانت الكافيتريا مزدحمة بالفعل. وداء، استراحة الغ

صف آلة الطالب كانوا يتناولون الطعام، لذلك كان هناك قليل في  

ولكن يبدو أن شينا غير  اليوم المميزة،. اخترت وجبة الطعام  تذاكر

ر، ونظرت الى االزراتمايل أمام ي أصبعهاكان  اتخاذ القرار.  قادرة على

  الخيارات بحذر.جميع 

. ومن ثم وأخيرًا  انتظرت حوالي دقيقتين اسفه، اسفه....." قالت. "

 "  اسفه. أنا غير حاسمة. اختارت نفس الوجبة مثلي. "

 ."  في الصف ليس وكأنه هناك أحد خلفنا تقلقي. "ال 

شينا تعاني  كانت  العداد. تم وضع وجبتين على  تذاكرنا،بعد أن سلمنا 

 ل أخذ طبقها.في حمل حقيبتها من أج

 "حقيبتك تعيق طريقك." أنا قلت. "هنا، اسمحي لي." 

 ال يمكنني أن أطلب منك شيء بهذا االزعاج........ "  ،الاه "

 ."  ال ترغبين في التعثر وإسقاط طبقك  بشأن ذلك.  "ال بأس
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والذي تبين انها ثقيلة جدًا. هل تحمل  أعطتني الحقيبة،." "اسفه 

 لك."   جزيالً  ا ثقيلة، أليس كذلك؟ شكرانه"أجميع دفاترها في داخلها؟ 

، وجلسنا مقابل بعضنا البعض ،تجنبًا للحشد، عثرنا على مقعدين فارغين

 تناول غداءنا.   وببطء

 .أنا سألت عادة هنا في الكافيتريا؟" طعامك "هل تتناولين  

من متجر البقالة في الصباح واتناول عادة اشتري غدائي أنا "ال. 

 كن؟" -هل تأتي الى هنا غالبًا، أيانوكوجي طعامي في الفصل. 

"طعام متجر البقالة ليس لذيذًا كثيرًا. اعتقد ان ال شيء يتغلب على  

 الطعام الطازج."  

استخدمت شينا عيدان تناول الطعام لترفع بأناقة لقمة من الطعام 

تتعامل مع عيدان الطعام   كانتتها بإعجاب. اراقبت حرك. فمهاإلى 

  بجمال. 

سوف   ، أليس كذلك؟طعام كافيتريا بالتأكيد لذيذ  . رىانا أ "هممم،

 أجابت.أتذكر ذلك." 

 ؟"  هذه ليست أول مرة تتناولين الطعام هنا، أليس كذلك"
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 ." يبدو انه تم كشفي"

بما أنك واجهت صعوبة في  قد يكون كذلك،أن األمر  أفكر  "كنت 

الثاني. كان  نحن في نهاية فصلنا الدراسي االختيار عند آلة التذاكر." 

 ة طالب لم يستخدم الكافيتريا.من النادر رؤي

فوت فرصتك األولى في فعل  إذا، ولكن تجربة األمر "كنت دائمًا أريد 

أن هذه فرصة   فكرت، أليس كذلك؟ فسوف تفقد حماسكشيء ما، 

 لذهاب." قالت شينا.  ا فيجيدة 

عل شيء ف ال تعرف  أنك. ال تريد أن تدع الناس ترى مشاعرهاأنا أفهم  

معارضًا يمكنهم فعله، في النهاية. الكبرياء يجعلك حذرًا، مثلما كنت 

 القهوة المخمرة من متجر البقالة.لشراء 

 "هل هذا يعني أنك سوف تأتي الى هنا مجددًا؟" أنا سألت.

 "أجل." 

غدائنا. بما اننا أتينا الى هنا   كنا نتناول بينماأكملنا أنا وشينا حديثنا 

بقي البعض من  . معظم الطالب غدائهم وغادروا قبلنامتأخرين، أنهى 

 وقتهم في تناول طعامهم. البعض  أخذوأجل الدردشة، 
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صوت ) ندو وأصدرت صوت على الطاولة حقيبتهاوضعت شينا 

رأت أيا من هذه  سوف أعود الى المكتبة. هل ق ياعتقد أنن . "ارتطام(

 كن؟" -من قبل، أيانوكوجي

ك واسحاق عظيموف*.  يضًا لورنس بلو ايليري كوين وأوليام آيرش و

 وق جيد."ذ"واو. لديك 

 (Cornell Woolrich*]وليام ايرش اسم مستعار لـ كورنيل وولريش)

  ---( ELLERY QUEENايليري كوين أيضًا اسم مستعار )  ---

Lawrence Block  --- Isaac Asimov] 

 "أنت تعرفهم؟" 

 "  أجل. أنا أحب روايات الغموض. "

 بيديها.كت شينا وصفقت "هكذا اذن؟" ضح

فجأة أدركت أنه كان هناك شيء غريب حول هذه الكتب. "مهاًل.  

 ليست من المكتبة، أليس كذلك؟"  هذه الكتب

 أمل أن أقابلكنت ، . أنا أحملهم معيانهم مجموعتي الخاصة "

استعارتهم. بدأت بحمل كتاب  غب فيالذوق وسيرشخص يشاركني 
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للعثور  يكمت أكثر فأكثر أثناء انتظارواحد، ولكن اعتقد أن الكتب ترا

   على هذا الشخص المعين." شرحت شينا. 

 غريبة.   بالتأكيد.....  هذه الفتاة"هكذا اذن؟"  

 "من فضلك ال تمنع نفسك، خذ ما تريده." 

ن... اعتقد انني سوف اختار ايليري كوين بما انني لم أقرأ هذه  "اذ

 بعد." 

 "من فضلك أفعل."  

انها فقط تحب   أشعر ولكن . يا له من أداءاذن ل، تمثت شينا كان إذا

  سوففي مكان غريب. بالطبع، بمقابلة غريبة  قمت  الكتب بصدق. 

أشعر   ينناتوخى الحذر في حال كان هذا فخ من الفصل )سي(، ولك

أن األمر كان مصادفة. بعد أن وعدت بإعادة الكتب، رن الجرس، مشيرًا  

 الى نهاية استراحة الغداء.
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3.4 

 تلقيت رسالة من مجموعتي.، نهاية الدروسبعد 

رسالة من   المعتاد. تعال الى كياكي مول إذا كنت تستطيع. المكان 

 هاروكا. 

قالت هوريكيتا بعض الكلمات اإلجابة، بدأت بفي اللحظة التي 

 ."  هذه االبتسامة تثير اشمئزازي حقاً " الحادة لي. 

 "من؟"  

أشير الى ذلك، أليس  ن أنبدو ذاتالإدراك   بعض من "أنت. لديك

 كذلك؟"

 .عتارتف"أنا بالتأكيد لم أكن ابتسم." ال أتذكر أن زاوية فمي 

." قالت  أنا أتحدث عن نفسك الداخلية  تتظاهر بالغباء مرة أخرى؟"هل 

. "لقد شممت فرحتي مثل كلب الصيد  انهاهوريكيتا. على ما يبدو، 

 عثرت على مكان مريح، أليس كذلك؟"  

 .  الى المسكن بنفسهايكيتا حقيبتها وغادرت ت هور ، اخذمع ذلك
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 "كنت ابتسم، هاه؟" 

االتصال بك من قبل صديق شعور جيد. مع ذلك، أال أن يتم بالطبع،  

 يجب أن تكون هوريكيتا سعيدة حول ذلك؟

 هل حقًا هي تريدنا أن نبقى وحيدان؟

تجهزت وغادرت الفصل. ستتقابل معظم المجموعات ومن ثم تذهب  

فعل ذلك. عندما في اكي مول معًا، ولكننا جميعنا ضعيفون الى كي

د، كانت بقية المجموعة هناك  وصلت الى مكان تسكعنا المعتا

 بالفعل. 

 ؟"  النادي خاصتك عن ماذا"أكيتو، 

 "سوف أغيب اليوم." 

ال  "يبدو أن فتيان الفصل )سي( ظهروا في نادي الرماية مرة أخرى. 

 يبدو أن سببوا أي مشاكل." 

رت سينباي بأنني أشعر بالتعب، لذلك سوف أخذ اليوم راحة.  أخب  "لقد

 للغاية." شرح أكيتو.النادي متساهل 

 "ماذا لو نحاول التحدث الى المعلمة؟" اقترحت هاروكا. 
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.  يستطيع المعلمون فعلههز أكيتو رأسه رافضًا. "ال يوجد هناك شيء 

ختلفًا،  تعدى الفصل )سي( على األماكن الخاصة، هذا سيكون م إذا

 ح.ولكنهم أحرار في مراقبة نادي الرماية." شر

مزعج، أليس كذلك؟ اه، بالحديث عن ذلك. لقد  "ااغ. الفصل )سي( حقاً 

يت. لقد رأيت. كم هذا مؤسف منك يا سيد." قالت هاروكا، كانت رأ

 تتحدث مثل نبيل قديم بينما كانت تضربني بمرفقها.

 ماذا؟"  "رأيت

سان  -تناول الطعام مع شينارأيتك ت إننيأقول  "ماذا تقصد بـ ماذا؟ أنا

لدرجة  ، كيوبون! كانت أيري قلقة للغاية حول ذلك، من الفصل )سي(

 تسقط األرز على نفسها." أنها كانت

تشان!" -، هاروكاتقولي أي شيءلن  أنك"واااه! لقد وعدتني 

 .أيري اشتكت 

أقل أي  اوه، حقًا؟ " قالت هاروكا. "اذن كيوبون، تظاهر انني لم "

 شيء" 

  ث هنا حقًا. حسنًا، هذا ليس ممكنًا، ولكن اآلن فهمت ما يحد
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ترغب في رومانسية في أخر دقيقة قبل عيد الميالد؟"   أنك"ال تخبرني 

 سألت هاروكا.

قال كيسي، بدا أنك من هذا النوع." "حقًا، كيوتاكا؟ لم أكن أعتقد 

 منزعجًا قلياًل.

الرومانسية  الطرق تقود الى ، يوكيموو. جميعساذج. ساذج للغاية "

." قالت  سريعةعيش حياتها على وتيرة شباب هذه األيام ت.  في النهاية

 هاروكا. 

؟" أجاب كيسي. "نحن ال نزال في بسريعةماذا تقصدين ؟  سريعة"

   سنتنا األولى في المدرسة الثانوية."

الحب األول أو مهما كان في الثانوية، فأنت  قمت بتجربة  إذا"انظر،  

بعض من زمالئي كانوا   فعل متأخر. خالل المدرسة االبتدائية،بال

   ."*بالفعل يواعدون طالب متوسطة أو ثانوية

* [WTF! hello FPI] 

  هذا  منأي شيء قالته هاروكا. "أنا لم أسمع  مماتفاجأ كيسي 

 ."  القبيل
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  أنا أعني،  لم تعر أي انتباه الى ما حولك، يوكيموو.  أنك"هذا يعني 

 قالت هاروكا. الطفولين." بالفتيان تهتم ال معظم الفتيات

أليس من الطبيعي لطالب المدرسة االبتدائية أن يكونوا طفولين؟  

هذا على الفور. "اعتذر على  ينبغي أن أقوم بتصحيح  على أي حال، 

   إفساد استعراضك، ولكن ال يوجد هناك أي شيء يحدث." أخبرتهم. 

  ؟"كاحراجتقول ذلك من أجل إخفاء "حقًا؟ هل 

لقد أخبرتك ذلك ولكنك لم تصدقينني، قالت أيري. "" "هل تري؟

 تشان." -هاروكا

خالل استراحة  ، لذلك ذهبت "كان لدي بعض األعمال في المكتبة

ا كانت تتجسس علي، اعتقد انهشينا هناك.  وقابلت الغداء. حدث 

. لقد سألتني أسئلة  ريين في نادي أكيتوايشيزاكي واألخ تمامًا مثل

 إضفاء المزيد من المصداقية على قصتي. محاوالً " أخبرتهم، ة. مختلف 

"اذن، تم وضع عالمة عليك أيضًا، أيانوكوجي. هل هذا ريون يكره حقًا 

سأل أكيتو. بدا أمام الفصل )دي( لهذه الدرجة؟"  الخسارةفكرة 

مستاًء قلياًل، وكأن هذا جعله أقل تمييزًا حيث أنه لم يكن الوحيد من  

 ذي يتم استهدافه.الالفصل )سي( 
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قد ال يكون األمر  هذه من زاوية مختلفة. "  باألمركيسي  ولكن، فكر

الفصل )دي(، عن العقل المدبر في  الشائعات  م. لقد سمعت هكذا

ما نوع  . أيانوكوجي،  يفسر أفعال ريونهذا  اعتقد أنأليس كذلك؟ 

   األسئلة التي سألتها شينا؟"

   مدبر." أجبت. ل الالعق، ولكنها سألت عن مختلفة"أمور 

لم يكن موعد أو ما شابه." ربتت أيري على صدرها   ،اذن. أنا أرى - "أ

 وتنهدت بارتياح. 

لم أتمكن من التفكير في أي شيء اخر لقوله، لذلك لم أجب.  "

 ، هذا لم يكن ممتعًا كثيرًا." أنا أضفت.اً ألكون صريح

تا.  قالت هوريكي." أنك حظيت بوقت ممتعوك األمر  "مع ذلك، يبدو

   "همم."

"لنضع جانبًا  مشككة، ولكن غير كيسي الموضوع.  هاروكابدت 

أشعر   أصبح الفصل )سي( مشكلة. ، تخيالت هاروكا الرومانسية

 نفس  قع فياويبدو أن سادو  على ما ولكن ،بالسوء على التنصت 

 ." وطلب النصيحة من هوريكيتامشكلة ال
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 .اذن، سمع كيسي محادثتهم هذا الصباح 

 ؟" سأل أكيتو.خير، كيسي"هل أنت ب

، شيء أي "حتى اآلن لم يحدثبدا كيسي غارقًا في التفكير. 

الفصل )سي( كثيرًا مؤخرًا،   من أرى طالب أناولكنني أشعر بالقلق. 

 " وجميعهم أتباع ريون. على األرجح يتم استهدافي أيضًا. 

فعت  . رغم ذلك، لم يفعلوا أي شيء لي." قالت أيري، ور "أنا أرى 

   حفظ. يدها بت

 قالت هاروكا، ورفعت يدها مثل أيري.." أنا أيضاً "

بما هناك شخص يراقبننا، ونحن لم ندرك ذلك بعد." أجابت  ر"حسنًا، 

 أيري.

 مخيف." ماذا، مثل المطارد؟  ؟"ااييه

؟ ربما...." وضع أكيتو يده على فمه، وكأنه يفكر في ا، هاهننراقبي"

وأقابلكم في وقت   نتهي من أنشطة النادياشيء ما. "أنا عادة 

  خر نوعًا ما، أليس كذلك؟"متأ

 ، أعتقد." 7أو  6"أجل. عادة حوالي بعد 
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الكثير من طالب الفصل )سي( باألرجاء، بالنظر  عادة ما يكون هناك"

قابلتكم في ذلك اليوم في كياكي مول، كوميا  ا معند الى الوقت. 

 كان هناك. وهو هنا اآلن، أيضًا." قال أكيتو.

. كانت مهارات المالحظة لديه حادة. حاولت حاد الذكاءكان أكيتو 

 هاروكا النظر حولها، وكانت واضحة للغاية بذلك، ولكن أوقفها

 .أكيتو

شيء." هو    أي  فعل"ال تفعلي. ال نعلم ما يريدونه. من األفضل عدم 

 قال. 

إذا لم يمنع أكيتو هاروكا، كنت سأفعل ذلك. من األفضل تجنب  

 ار اآلن.أضافة الوقود الى الن

هاروكا، وهي تنظر الى كوميا وال تخفي اشمئزازها.    قالت"مقزز." 

"اذن، هل هذا حقيقي بشأن وجود عقل مدبر سري في الفصل  

  )دي(؟"

ريون ولكن يطلق أكيتو. "قال  حقيقة هذا الشخص."ال نعلم "

   األكاذيب بسهولة مثل التنفس."
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هناك أشخاص   جديواألمر من زاوية مختلفة. "بكيسي  فكرمع ذلك، 

كان لدى   إذا. ولكن يراقبوننا ألنه يصدق بوجود شخص مثل هذا 

 من يمكن أن يكون؟"فالفصل )دي( عقل مدبر، كما يقول ريون، 

 موجود؟"ماذا؟ هل تعتقد أن هذا الشخص "

   ، اذن ما يقوم به الفصل )سي( غير منطقي.""إذا لم يكن االمر كذلك

ب  "هذا بافتراض أن هناك منطق أو سبال يبدو أن أكيتو مقتنع للغاية. 

 خلف تفكير ريون." أجاب.

 "ماذا تعتقد، كيوبون؟" 

"بغض النظر عن وجود هذا الشخص أم ال، اعتقد أن هذا السبب وراء  

 أجبت.."  ي(مراقبة الفصل )س

- نحن نتكلم عن شخص ليس هوريكيتا ،"اذنعاقدت هاروكا ذراعيها. 

  مثلآلن؟ الى ابارات ختاال  جميع نا في تجاوزسان، شخص ساعد

مقدمة دائمًا في  انهفي الواقع، و . انه ذكيربما؟  ،يوكيموو

 ." االختباراتفي  الفصل
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الجزيرة واألبراج." لست أنا. كل ما فعلته كان المساعدة خالل اختبار "

 .  تنهد كيسي بعمق، وكأنه يجد هذا الموضوع مزعجاً 

ا. "أنا ت هاروك" اقترحكن؟-كوينجي في هذه الحالة، ماذا عن"

عبقري، ورياضي، انه مثالي  ولكنهشخصيته، حسنًا.... غريبة.  أعني. 

 في كل شيء."  

، انه أحمق. هل حقًا تعتقدين ي." أجاب كيسي. "كما قلت"مستحيل 

 نه سيفعل أي شيء من أجل الفصل؟" أ

 ؟" سألت هاروكا. كل ذلك مجرد تمثيل"ربما 

 " "أنت تقصدين، أن شخصيته السخيفة مزيفة؟

 هو حقًا، بارد ماكر مخطط. هل تعتقدون ذلك؟""ربما 

 الجميع هز رأسه.

 "بالتأكيد مستحيل." قال أكيتو. "انه مجنون." 

" قال في اختبار الجزيرة.  لقد انسحب من اليوم األول"الى جانب ذلك، 

معرفة ما كان يجري معنا. إذا  لن يكون قادرًا على كيسي بثقة. "
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فمن المستحيل أن  لجزيرة غير هوريكيتا، كان هناك عقل مدبر على ا

 يكون هو."  

 ، يوكيموو." جداً أنا أرى. أنت مقنع وه ها، "

على فرضية وجود العقل  اً اعتماد تخميناتمجرد   كله "ولكن هذا

حتى إذا كان موجودًا، نحن لسنا متأكدين انه ريون.  يقولكما  ،المدبر

 تدخل في جميع االختبارات." 

 ."  ت محقأجل، أن "أنا أرى. 

 أضاف كيسي.."  شخص مثل هذايوجد   ه"ولكنني أعتقد أن

 "لماذا تعتقد ذلك، كيسي؟" سأل أكيتو.

 ."  تقدم الفصل )دي( السريع اعتقد انه بسبب "مجرد حدس. 

ليس  الشخصكن معرفة أن هذا -ولكن كيف يمكن لـ ريون"

 سان؟" - هوريكيتا

كنا على الجزيرة،  " اقترح كيسي. "سابقًا عندما كن؟-"ربما هو هيراتا

 سان، أعتقد ذلك."- النصائح من هوريكيتا حصل على بعض

 أكيتو.اذن، هيراتا الشخص الذي كان يعطي األوامر؟" سأل "



 

79 

 ال أراه كهذا النوع، ولكن هذا ليس مستحياًل." "

 بالتأكيد يبدو أنه على قائمة ريون." "

 أشخاص."  10اعتقد أن ريون يراقب حوالي "

ح يراقب هيراتا، أيضًا.  سي( كان على األرجشخص ما من الفصل )

مؤخرًا. لن    معهبالكاد أتحدث  كنت ، ال يحب الصراع وحياديولكنه 

 بينما كان ريون وأتباعه يبحثون.أخاطر في ذلك 

 قالت أيري، بتحفظ." ؟كن-كيوتاكا هاي،-ه"

 "همممم؟"  

أريد أن أسألك شيء ما." قالت. "أمن   ولكن ،"من فضلك ال تغضب

 ربما أنك العقل المدبر؟"  الممكن

 نظر إلي جميع أعضاء المجموعة بنفس الوقت.

 أنا سألتها."لماذا تعتقدين ذلك؟" 

حسنًا، انه فقط.... أنت هادئ، وذكي، و..... يعتمد عليه، لذلك....  -حـ"

، سان جميع أنواع النصائح المفيدة- أنا فكرت أنك تعطي هوريكيتا

 لذلك...." تلعثمت أيري.
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 ى درجات جيدة؟" سالت هاروكا.يوبون علهل حصل ك"

 دفع كيسي نظاراته.قال وكنت أتذكر، لم تكن جيدة أو سيئة."   إذا"

ربما  ، لسبب أو اخر. وعًا ما فكرت بذلكحسنًا، ناعتذر. أنا فقط،  - "ا

، أن ريون قد يالحقك. أشعر بالسوء من  تعطيهاالتي   النصائحبسبب 

 أجلك...." أكملت أيري.

 هاا أن تسأل سؤال صريحًا. أنا أشك أنكان من طبيعتهأفترض أن هذا 

 من هوريكيتا."  تقصد الضرر. "لألسف، أنا دائمًا من يحصل على النصائح

"حسنًا، اعتقد أن كيوبون يملك طبيعة غامضة، كما تعلم؟ وأيضًا، بما 

." قالت هاروكا  بهانه مقرب من هوريكيتا، من المنطقي أن تشك 

 أليري.

مقابلته لـ   ربما هذا هو سببصحيحًا. ، قد يكون هذا  "بالتفكير بذلك

 شينا." قال كيسي.  

لم يكن   إذا"بالتأكيد يبدو من المنطقي االشتباه بـ أيانوكوجي. حتى  

 تشك به." العقل المدبر، فقط التقرب من هوريكيتا قد يجعل الناس 

 كان هذا صحيح، فهذه أخبار سيئة لك، كيوبون." قالت هاروكا.  إذا"
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 انها بالفعل كذلك." ل، "أج 

سببوا لك المشاكل، ال تتردد في التكلم   إذا"ياله من أمر مزعج. هاي،  

 معنا حول ذلك." قال أكيتو، وضع يده على كتفي.

 "أجل. سوف أفعل ذلك." أخبرته.

عندما يعرف خصمه، فسوف  ال يمكن أن تستمر المراقبة الى األبد. 

 يهاجم بكل تأكيد.
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3.5 

اية الدروس في اليوم التالي: أقترب مني بعد نهمتوقع   شخص غير

ساتو من الفصل )دي(. رفرفت تنورتها قلياًل بسبب النسيم عندما 

 توقفت أمامي.

ت كذلك، هل  اذا كن  أنت متفرغ اليوم؟هل كن، -"أهاًل أيانوكوجي 

كانت بعض الشاي أو شيئًا ما قبل العودة الى المسكن؟" في  ترغب

  -----. كانت جريئةبإصبع يديها اليسرى معكرونةتلف شعرها مثل ال

 ومن الواضح ترغب في الخروج في موعد.

بعد  هوريكيتا، التي تجلس بجانبي، ال تبدو انها مهتمة على األطالق. 

ضاء مجموعة  أع  شعرت أن ، أن حزمت أغراضها، غادرت الفصل. ولكن

مع   لماذا فتاة شعبية مثل ساتو تتكلم يراقبون.  كانوا أيانوكوجي

مهتمة   تبدو هذا على األرجح ما يفكرون به. هاروكا  أيانوكوجي؟

 للغاية.

 "حسنًا....." 
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التسكع مع المجموعة ليس اجباريًا، لذلك ال  . حقاً ليس لدي أي خطط 

الطريقة التي كانوا ينظرون  رغم ذلك كنت قلقًا قلياًل حول  يمانعون. 

 بها. 

 بدت ساتو قلقًة قلياًل."هل هذا توقيت سيء؟" 

 أجبت. ."ليس جيداً "عذرًا، ساتو. اليوم 

مصدر قلقي طوال  بسبب -----كان قرارًا صعبًا، ولكنني رفضتها

اليوم. كانت أكتافي متصلبة بالفضل الى تحديق ذلك الشخص 

 .  كانت عيونها تنظر إلي حتى اآلن، بينما كنت أتكلم مع ساتوالمعين. 

هر  كانت تتظا  في الفصل.  كانت ال تزالالتي سينسي -شاباشيرا

 .تنتظرنيبدون شك  كانت ،األوراق  بالتعامل مع

 كن." -أراك الحقًا، أيانوكوجي." قالت ساتو. "حسنًا،  أنا أرى- "أ

خرجت  . هذا توقيت سيئ ، ولكن حزينة  ساتو  جعلأشعر بالسوء على 

سينسي باللحاق بي  -من الفصل، عندما فعلت ذلك، قامت شاباشيرا

 .كنت محقةانني الى القاعة. على ما يبدو، 
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الى أخذت بعين الحسبان تجنب ممر القاعة الرئيسية، وتوجهت 

 الساللم.

 "أيانوكوجي...." سينسي. -بمجرد أن كنا وحدنا، نادتني شاباشيرا

 أنا سألت. "هل تريدين شيء؟" 

 ."  نحن بحاجة الى التكلم "أجل. اتبعني. 

قلت  هوريكيتا." أجبت، و  ةقابلبمًا، لقد وعدت صعب سيكون"هذه 

 كذبة مناسبة.

، هذا أمر  كما هيولكن الظروف  . ال أريد التصرف بتهور كمعلمة، "

، لديها تعبير عادة هادئة  تبدو سينسي، التي- ." شاباشيراضروري

 ضعيف على وجهها.

 أنا قلت."لدي شعور سيء حول هذا." 

 هذا مهم للغاية." أجابت.الرفض.  ، ال يمكنك"لألسف

قررت أن ألحق بها، وتحركنا  لذلكى. كانت المقاومة عديمة الجدو 

 موقع أكثر خصوصية.من منطقة الطالب الى 
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  علىالوقت مبكرًا لماذا نحن نتوجه الى هناك؟" أنا سألت. "أليس  "

 ؟" ستشارة مهنيةاال

 "سوف تفهم قريبًا." 

بغض النظر عن  ُأثار قلقي. ما ، وهذا  مضطربة سينسي-ت شاباشيرابد

  ----الشخص الذي أتصورهإذا كان حتى  ----الشخص الذي سأقابله

  هذا ليس تصرفًا طبيعيًا لها. ف

-لقد احضرت أيانوكوجي كيوتاكا ،أيها المدير"طرقت باب المكتب. 

 كن." 

 .عمرال يحمل كرامة، اً رقيق اً سمعت صوت"من فضلك ادخل."  

من عمره تقريبًا   60الـ  حواليرجل . سينسي الباب- فتحت شاباشيرا

لقد رأيته عدة  . بالتأكيد مدير هذه المدرسةكان يجلس على االريكة.  

الفصل الدراسي. لم  ةمرات سابقًا، خالل مراسم الدخول ومراسم نهاي

 كان العرق يتصبب من جبهته. يكن يبدو هادئًا أيضًا. في الواقع،

 المقابلة للمدير.يجلس في الجهة   ،كان هناك شخص اخر

 أنا اآلن أعلم سبب دعوتي الى هنا.
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   دث اآلن." قال المدير. "أثق أن هذا مقبول؟"ا التحيمكنكم"

 "  . "بالطبع

"حسنًا اذن. سوف أغادر اآلن. اعذرني." قال المدير. وأنحى بتواضع، 

على الرغم من أن الشخص الجالس مقابله كان في األربعين من 

 عمره.

بسماحة الى سينسي أيضًا انحنت -ضًا." شاباشيرا"اذن اسمح لي أي

كانت   النظرة األخيرة التي أعطتني إياها المدير.  معلرجل وغادرت ا

عندما انغلق الباب، الصوت الوحيد الذي يمكن   متوترة بشكل واضح. 

 سماعه هو صوت نظام التدفئة.  

كلماته األولى. ي ثابتًا بدون قول أي شيء، قال الرجل وفاثناء وق

؟ لقد أتيت طول الطريق من أجل مقابلتك، بعد كل "ماذا لو تجلس

   شيء."

 ونصف منذ أن سمعت صوت هذا الرجل.  ال، عام---ى عاملقد مض

 طريقته في الحديث ونبرته لم تتغير على االطالق.

 ابلة بعض األصدقاء."قد وعدت بمقل . طويالً  البقاء على"ال أخطط 
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على إنشاء قادرًا من المستحيل أنك "أصدقاء؟ ال تجعلني أضحك. 

ي منه. انه فقط افترض ان ذلك الصداقات." قال الرجل. هذا نموذج 

 ني منذ فترة طويلة.ارغم من أنه لم يرحقيقي، على ال 

  هلم يرى حتى كيف أعيش، ومع ذلك ال يزال يحكم على كالمه أن

 صحيح.

 لن يغير هذا أي شيء." دثنا أم ال، سواء تح"

 ال حاجة الى مناقشة أي شيء."  أنك ستفعل ما أقول. "اذن افترض 

   مني." أنا قلت.  تريد  ذا"انا ال أعلم ما

. "لقد قمت بتجهيز المستندات الضرورية  دخل مباشرة الى الموضوع 

المدير حول ذلك. كل ما أريده   معلك من أجل المغادرة. لقد تكلمت 

 منك هو قول أجل." 

 "ليس لدي سبب للمغادرة." أنا قلت له.

 "بالنسبة لك قد يكون هذا صحيحًا. ولكن لدي أسبابي الخاصة." 
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كان أي    إذا. ول مرة. الوميض الحاد في عينه لم يتالشى لي ألنظر إ

. أنا متأكد أن  يقطع قلبكشيء، فقد ازداد حدة. كانت نظرته نصل، 

 نظرته قد أصابت العديد من األشخاص.

 بسبب أنانيته؟" أنا سألت. ابنهالحق في تدمير حياة  األب"هل يملك  

 ." أجاب. تنظر إلي كأب من قبل؟ لم أب"

. في ابنه كيد." أن أشك أن هذا الرجل يعتبرني ق بالتأ"انت مح

 الحقيقة، نحن نعتبر بعضنا كوالد وابنه من الناحية التقنية فقط.
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الحقيقة هي أنك أنت من يتصرف بأنانية. لقد أمرتك أن تبقى على  "

"لقد أهبة االستعداد." أعلن الرجل، لم يعد يحثني على الجلوس.  

أن تترك  درسة. من الطبيعي أن أخبرك  عارضتني ودخلت هذه الم

 المدرسة على الفور."

ولكن خارجها، ال حاجة لي    داخل الغرفة البيضاء.  مطلقة"أوامرك  

  بما تقوله، أليس كذلك؟" للقيام

 ن مقتنعًا.و . ولكن بالطبع لن يكاً بسيط اً كان منطق

ثر  نتيجة تأ  هذا  اعتقد أن"لقد أصبحت ثرثارًا منذ أخر مرة رأيتك فيها. 

مدرسة السخيفة، هممم؟" أراح الرجل ذقنه على يده، ونظر هذه ال

   إلي وكأنني أدنى من القذارة. 

 "أجب على سؤالي السابق، همم؟" 

"انت تقصد سؤالك عديمة الجدوى عن عدم الحاجة الى اطاعة  

فعل ما يريده ي أن ت ملكيتي. يستطيع الرجلأوامري بعد اآلن؟ أن 

ة أو قتلتك هذا األمر يعود ك على قيد الحيا. سواء إن أبقيتبممتلكاته 

أجاب ببرودة. أن يكون قادرًا على قول شيء في دولة تحترم   إلي."

 ، يظهر القوة المخيفة التي يملكها.بكل جدية القانون، و
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 خبرته.. ولكنني لن أترك المدرسة." أتريد ما  قل"

وهو   يمكننا االستمرار في في هذا، ولكن ذلك ال يهم. نحن لن نتفق. 

لذلك، ماذا  يعلم ذلك، ويكره تضيع وقته على محادثات ال فائدة منها. 

 سوف يفعل؟ 

 بالطبع، قام بتجهيز هجومه التالي.

تتساءل عن حال ماتسو؟ الشخص الذي أخبرك عن هذه المدرسة  "أال 

  وأعطاك فكرة الدخول؟" 

 .على الفور وجهه ظهر في عقليأنا تذكرت ماتسو. "ليس تمامًا." 

كخادم شخصي، ولكنه   واحد  ته من أجل االعتناء بك لعاموظف "لقد

 اختار معارضة رئيسه." 

بعد كلمة  توقف مقال ذلك بنفس واحد، بدون توقف، ومن ث

 نبرة صوته والتوقف الدراماتيكي تشير الى أن محادثة بالغة "رئيس". 

األهمية كانت على وشك البدء. نظرته المظلمة مصممة  في

 يمكن أن يسوء األمر.. لتجعلني أتساءل عن مدى لتجعلني خائفاً 
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كطريقة لك للهرب من سيطرتي. لقد  هذه المدرسةلقد أخبرك عن  "

وبكل أنانية دخلت بدون أذني. هذه   والدك الحقيقي ترغبا تتجاهل

هذا تصرف ال مغفرة  "  أخذ رشفة. وأمسك كأس الشاي حماقة حقًا." 

 "  . ماتسو  قباعأن ييجب  وبطبيعة الحال،له. 

 . كان فقط يذكر الحقائق . لم يكن ذلك تهديد

على وشك أن أقوله." أكمل.   أنا يمكنك على األرجح تخمين ما "

 تم تأديبه وطرده."  بالطبع"

 عارض رئيسه، اذن هذا عقاب مناسب."   لقد"

كان ماهر جدًا في  عام.  60  حوالي  كان ، ماتسو،خادمي الشخصي

 فل سيحبه.االعتناء بالناس، ولطيف للغاية. أي ط

كان حوالي   . على الفور  ، ولكنه لم يحظى باألطفالشاباً  ماتسو  تزوج

ولكن لألسف خسر   بطفله األول، حظياألربعين من عمره عندما 

فخر وفرحة ماتسو.  كان ، كان طفله بنفس عمري.  الوالدة   اثناءزوجته 

لم أقابله من قبل، ولكن قال ماتسو أن ابنه كان يدرس بجد كل يوم 

أن ينجز أمور عظيمة ويسدد تضحيات والده. ابتسامته عندما  من أجل

 ه الكلمات ال تزال تحترق في ذاكرتي.قال هذ
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 "  ، فخره وفرحته. ابن ماتسو  . افترض أنك تعرفه "

 لقد توقع سلسلة أفكاري. لقد رأى من خاللي.

"عندما دخلت الى هذه المدرسة، تمكن ابن ماتسو أيضًا من النجاح  

لقد عمل صعب ودخل الى ثانوية خاصة مشهورة. في اختبار دخول  

 أنجز كل ذلك بنفسه." بجد بشكل استثنائي، و

 .توقف من ثم 

 تعرض للطرد."   اآلن، "ولكن

للغاية. لقد أجبر المدرسة على إلغاء قبول   حما كان يقصده واض 

 القوة التي يملكها. من  الفتى كشكل من الرد. كان ذلك نوع

  ت بسخرية. هذا عقاب خفيف." أجب بالنسبة لرجل مثلك،  "اذن؟ 

تعرض للطرد من المدرسة  على الرغم من أنه . اً قوي ماتسو كان  "ابن

نهض وحاول على الفور دخول  . إصراره لم يتالشى  التي يرغب بها،

 . تهمدارس أخرى. قمت بكل ما هو ضروري من أجل تحطيم محاوال

. لقد ماتسو، أيضاً ـ لقد جعلته يستسلم. ولقد فعلت نفس الشيء ل
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عمل. ابنه خسر  غير قادرًا على العثور على  وتركتهسمعته،  دمرت

 طريقه أيضًا، وهو اآلن عاطل على العمل." قال الرجل.

لم يكن الرجل أمامي  . خسر ماتسو وابنه كل شيء بسبب أنانيتي

 . الحقيقة بالتأكيديختلق كل ذلك. كل كلمة قالها كانت 

هذا الهراء، اذن سوف  ب أخباري  الى هنا من أجل جاء طول الطريق إذا

 يخيب أمله.

ألن ماتسو عارضني، كان من . أنك لست متفاجئًا بأي من هذا أتصور  "

الضروري رد الجميل. ولكن، يبدو أن هذا كان أكثر مما يستطيع 

تحمله. كان دائمًا لطيفًا، رجل ذو ضمير، خسر زوجته باكرًا وقام بتربية  

ماتسو أن    فكرجة تدمير مستقبل ابنه، ابنه وحيدًا. تحت ثقل الذنب نتي

. توسل إلي أن أترك الصبي وشأنه، ابنه واحدة إلنقاذك طريقة لهنا

 بنفسه."  قام بالتضحية ،قام باالنتحار الشهر الماضيمن ثم و

. أن أفعالي األنانية قادت الى موت  وراء زيارتهسبب ال هو  اذن، هذا

 الرجل.

للعيش وبدون فيه الكفاية بما  ، يسكبابنه يعمل بدوام جزئياآلن،  "

أي شيء أخر، بدون ضمان للمستقبل. بدون أحالم. بدون أمل. ما  
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حدث لعائلته كان خطأك. البد من أن الصبي يحمل الضغينة ضدك.  

 حتى بعد الموت، لن يسامحك." 

 ارتفعت زاوية فم الرجل قلياًل بابتسامة حقيرة.  

تظهر  وأنت لم  . قد مات ،"الرجل الذي اعتنى بك، الرجل الذي انقذك

كان ماتسو يستطيع رؤيتك اآلن، فسوف يمتلئ   إذاأي ردة فعل.  

 بالندم." 

 أي نوع من المزاح هذا؟ 

الموتى ال يشعرون بالندم. الرجل أمامي كان سبب خسارة ماتسو  

ولم يكن يحاول  ----سبب قتل ماتسو لنفسه ---- كل شيء لوابنه 

ح بحقيقة انه لن يظهر أي حتى جعلي أشعر بالذنب. كان فقط يصر

 رحمة لمن يثير غضبه. كان هذا ما يريد إقناعي به.  

 قلت له.." يثبت صحة ذلكدليل  ال يوجد هناك "أواًل، 

سال األوراق يمكنني إر لزم األمر،  إذا"تم تأكيد تقارير وفاة ماتسو. 

   لتتأكد." كان يتحداني على طلبهم. 
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م مغادرة المدرسة. لقد عدل فهذا سبب إضافي"إذا كان حقًا ميتًا، 

. يجب  على الرغم من معرفته للعواقب  ،ساعدني ماتسو في الدخول

 أن أحترم رغباته." إجابة سخيفة على قصة سخيفة.  

 ، كيوتاكا." قليالً "لقد تغيرت 

ره سابقًا. حسنًا، كنت أتبع أوامر الغرفة البيضاء.  وام كنت دائمًا أتبع أ

فشل هذا الرجل الوحيد كانت السنة  كانت العالم بأسره بالنسبة لي. 

 التي تركني فيها مع ماتسو.  

مصممًا للغاية على  واحد؟ ما الذي جعلك  سنةحدث خالل "ماذا  

  الذهاب الى هذه المدرسة؟" هو سألني. 

" اخبرته. "على الرغم  لنا أفضل تعليم ممكن.  قدمت صحيح أنك "هذا

أنه ال يمكنني   الإ ،يجب إخفائه عن العامةوسائل   تاستخدم من أنك

إنكار ما قدمته الغرفة البيضاء. أنا ال أخطط على كشف ماضيي الى  

أي أحد، أو فعل أي شيء سوف يعرضك للخطر. ولكن، أنا نتيجة  

 ك."  سعيك المطلق الى المثالية. كان هذا خطأ

من عمري،    16أنا فقط في أنا طالب في السنة األولى في الثانوية. 

لشخص العادي  فة تتجاوز ما يمكن أن يتعلمه اوانا بالفعل، لدي معر
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حدود الالنهائية في حياته. كان هذا بالضبط ما سمح لي بإدراك ال

 .فضول اإلنسانل

والعلوم،   * يةالفنون الليبرال"لقد علمتنا العديد من األشياء. ليس فقط 

العالمية والكثير   الحكمةأجزاء من فنون القتال والدفاع عن النفس، 

التعلم يثير دهشتي. أريد التعلم عن العالم اليومي  . بعد لذكره

 ." أكلمت.وتخليت عنهالعادي الذي اعتبرته عديم القيمة 

 *]ابحث في غوغل.[

 "أهذا ما قادك الى الهرب بعيدًا؟" 

ه في هذه المدرسة إذا بقيت ت يمكنني تعلم ما تعلمتعتقد أنه "هل 

قيد؟ ال أستطيع  معك؟ ما هي الحرية؟ ما الذي يعني أن تكون غير م

تعلم هذا في الغرفة البيضاء." أجبت. "أخبرني ماتسو أن هذه 

ال يمكنك الوصول   حيثالمدرسة كانت المكان الوحيد في اليابان 

 إلي."  

و أنني ال أملك خيار إال قبول ذلك. أنا ال أفهم تمامًا، ولكن يبد"

كير بأن  أفترض أن اإليقاف المؤقت للمنشأة كان أمرًا خاطئًا. في التف

 عام جارية يمكن أن تدمر في عام واحد فقط...." أجاب.  16خطة 
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االغالق المؤقت للغرفة البيضاء كانت ضربة مؤلمة لهذا الرجل. ولكن  

أشهر، فالبد من أن شيئا ما كان يحدث   6اتصل بي بعد أكثر من  إذا

 خلف المشاهد.  

هذه   د أنتعتقإذا كنت ولكن ." هو أكمل. "هنا  أنت"أنا أفهم لماذا 

كما حدث مع ابن ماتسو، يمكنني أن   ، فأنت ساذج. هي النهاية 

 ." ترك هذه المدرسة جبرك على أ

قادر على فعل أي شيء، نظرًا الى أن الحكومة تدعم "ال اعتقد أنك 

   هذه المدرسة." أخبرته. 

 "ال يوجد دليل يدعم هذا التصريح."  

يلحق بك في   ةعادالحرس الشخصي الذي أنا ال أرى أي من "أواًل، 

د من  كل مكان. ال يجب أن تتواجد بدونهم، بما انه يوجد العدي

األشخاص يحملون الضغينة ضدك. ولكن حرسك ليسوا في هذه 

 الغرفة، أو في الممر." أجبت.

"لماذا سأحتاج الى حرس لزيارة مدرسة الشاي الفاتر.   يةشرب الرجل بق

 ثانوية؟" 
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سه ترافقه الى ذي يجعل حرامن النوع النظرًا ألنك  غامض،"هذا 

ا كنت ترغب. لن تسمح الحمام. ال، ال تستطيع احضارهم معك حتى إذ

 السلطات بذلك." إذا لم يطع األمر، إذا لن يسمح له بالدخول. 

 "ال تزال تفتقر للدليل." 

، إذا كانت تملك القوة لتجعلني أترك المدرسة، كنت ستفعل ثانياً "

طول الطريق الى هنا   أتيت . ذلك . ولكنك لم تفعلعلى الفورذلك 

 هذا شيء غريب."  من أجل محاولة اقناعي على المغادرة. 

أسقط المطرقة عليه، إذا  لم يقابل ابن ماتسو وجهًا لوجه. هو فقط 

 .جاز التعبير

يمكنك بسهولة اعتبار أن هذه المدرسة منطقة  "وهناك شيء اخر. 

ك ة ذلك، حلماتخذت إجراء عدواني، واكتشفت العام  إذاالعدو. 

 سوف يختفي الى األبد، أليس كذلك؟"

في رأسك؟ حتى بعد الموت، ال يزال   األفكارهل وضع ماتسو هذه "

 ."  يعترض طريقي
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ل يلم أسمع أي تفاص"ال يمكنني استنتاج كل هذا مما قاله ماتسو." 

"بغض النظر عن  .  يجري ما بسهولة ، ولكن يمكنني تخمينمن ماتسو 

. مهما كان لم تفكر بها مشكلة أخرى كهنا،  المؤقتاإلغالق 

 مرحلة التمرد سوف تحدث."  عاجاًل أم آجاًل،  مثاليًا،  التدريب

 التقاليد القديمة في عام من التعليم ال يمكنها الفوز ضد 15مجرد 

DNA مرحلة التمرد متأصلة فينا جميعاً ، الخاص بنا. 

داية أنه  لقد تم تعليمك من الب ه؟نحرف عن طريقأ لماذا شخص مثلك "

 قال الرجل. ك جدوى من تعلم األشياء الغير ضرورية."ال يوجد هنا

بسبب فضولي النهم، وروحي الباحثة. وأيضًا ألنني أريد تحديد "

  مساري الخاص. هذا أمر بسيط." أنا أجبت. 

في الحياة غير المسار الذي قمت  لك "هراء. ال يوجد هناك مسار 

تجاوزني، وتصبح الشخص  ا سوف تيومًا مبالتخطيط له من أجلك. أنت 

 الذي يقود اليابان في المستقبل. لماذا ال يمكنك فهم هذا؟" 

  قصة تخبر بها نفسك."هذه مجرد "

 ." "يبدو انني ال أستطيع اقناعك
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 "اعتقد اننا نتفق على ذلك." 

 ، بدون أن تتقاطع. لن نرى وجها لوجه.نحن دور في دوائر فقط

ال شيء   مثالية.  خططييضاء. هذه المرة، "تم إعادة تشغيل الغرفة الب

سوف يعترض طريقي. لقد قمت باالستعداد من أجل التعويض عن 

   الوقت الضائع." 

لماذا تهتم  . البد من أن لديك عدة مرشحين لخالفتك"في هذه الحالة، 

 بي؟" 

ال يوجد هناك أحد   أن األمور تسير على ما يرام. ولكن، " صحيح

   ."تكامهار  يضاهي مستوى

   ؟"ابنهالكذب على  يستطيعهل أفترض أن الوالد ال "

أخر مرة أقول هذا لك، كيوتاكا. فكر بحذر قبل اإلجابة. أيهما "هذه 

تفضل؟ مغادرة المدرسة بإرادتك الخاصة، أو جعل والدك يجبرك على  

 المغادرة؟"

إن هذا الرجل مصمم على إعادتي الى هناك. أنا ال أعلم اإلجراءات  

 وم بها، ولكن لن أستمع له.التي سوف يق
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ليس لديك رغبة في العودة؟" هو استنتج ذلك بعد فترة صمت  "

 طويلة.

أي مساعدة بالنسبة لرجل مثلك، ولكن كان هناك  إذا "ال أعلم ما

ة تطور مهارات طالبها، ليس لدي رغبة في االستسالم. هذه المدرس

ير هنا." حتى لو كانت الطريقة مختلفة عنك. أنا أتوقع تعلم الكث

   أخبرته. 

أنا رعاع. بال حظيرة مليئةال شيء أكثر من  هذا هراء. هذه المدرسة"

فصلك لديه العديد من األشخاص عديمين القيمة بدون  أن متأكد من

 أي أمل في الخالص." 

؟ هذا ليس صحيحًا. هذا مكان حيث يمكنني معرفة  عديمين القيمة"

ة أم ال. أنا أجد هذا  ساويتمت الكائنات البشرية قد خلقت سواء ان كان

 مثيرًا لالهتمام للغاية." 

ف في نفس الحمقى العاجزون يمكنهم الوقو تعتقد أن  هل"

  مستوى العباقرة؟"  

 ."  ما أمله"هذه  



 

103 

 تريد تدمير ما هو مثالي بالنسبة لي، اذن." "

أن مهما تحدثنا، لن نتوصل الى   ،أنت تعلم .ا "يجب أن ننهي هذ

   اتفاق."

 "عذرًا."   ا طرق الباب. عندها، شخص م

رجل في األربعينات من عمره فتح الباب ببطء. كان تعبيره محبط بعد  

 زائر الغير متوقع.رؤية ال

مثل  انحنى هو قال،  سينسي."- "لقد مضى وقت طويل، أيانوكوجي

 التابع أمام رئيسه.

 ؟"  سنين 8أو   7 ---ماذا  . لقد مضىيا له من وجه حنين"ساكاياناجي. 

رئيس طويل منذ أن خلفت منصب والدي ك ه مضى وقت"اعتقد أن

أجاب الزائر.  . بالتأكيد الوقت يطير سريعًا." المدرسة  مجلس اإلدارة

بد من أنك مثل ساكاياناجي أليسا من الفصل )أي(. "الساكاياناجي؟ 

 سررت بلقائك."   ذلك؟ اعتقد ،كن-سينسي...... كيوتاكا-ابن أيانوكوجي 

 لذلك سوف أعود."   لقد انتهينا من التحدث،"
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حدث معكما، تالكنت أمل  ؟ بعد االنتظار قليالً  تمانع"اه، هل 

 سينسي. من فضلك، أجلس." -أيانوكوجي 

 رئيس بجانبي. الجلست. وجلس 

. يبدو أنك ترغب منه أن ينسحب  بالفعل "لقد سمعت ذلك من المدير

 ساكاياناجي سأل الرجل.؟" ، همممن المدرسة

 .الوضع صعباً  يصبحفربما  السلطة،دارة عن إذا تنازل رئيس مجلس اإل

على المدرسة أخذ  والده، ينبغي هذا ما يريده "هذا صحيح. بما أن 

   اإلجراء المناسب."

أنا أخشى  "نظر الرئيس مجلس اإلدارة ساكاياناجي الى عيون والدي. 

هم رأي مهم  ديهذا صحيح بالتأكيد أن الوالدين ل .أن هذا ليس صحيحاً 

م في  فحص األسباب وراء رغبتهتن  ن، ولكن يجب ألبفيما يخص الطا

. على سبيل المثال، إذا تعرض الطالب الى تنمر فظيع، فنحن ذكلك

-بالتأكيد سوف نأخذ هذا بالحسبان. هل تعرضت الى التنمر، كيوتاكا

 كن؟" 

 "بالتأكيد ال."



 

105 

يذهب  مدرسة  يتوقف عن الذهاب الىأن  أريده. يا لها من مهزلة "

 ه."ذن والد بدون أ إليها

تعتبر تعليم إلزامي، والذهاب ليس إجباري.  المدرسة الثانوية ال "

إذا قام   الطالب أحرار في الذهاب الى أي مدرسة من اختيارهم. 

نفقات هذه  ، ولكنيكون األمر مختلفاً  ، قدالوالدين بدفع النفقات

لذلك المال والمواد ليست   . المدرسة يتم تغطيتها من قبل الحكومة 

 "  . ى القصو أولويتنا  طالبنااستقاللية    مشكلة. 

وأخيرًا فهمت ماذا كان يعني ماتسو عندما أخبرني. "اذا ذهبت الى  

هذه المدرسة، يمكنك الهرب من الغرفة البيضاء." قال ذلك بسبب  

 ساكاياناجي، الذي يتحدث مع والدي بدون أي أثر للخوف والجبن.

قع السلطة،  أشخاص في مو  معلى عكس المدير، الذي تقلص أما

 اكاياناجي وقف ثابتًا. س

أين ذهب ساكاياناجي القديم الذي كان يتفق أيضًا.  ت،"لقد تغير

 معي؟" سأل والدي.
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أشارك نظرة  ألنني ، سينسي. ولكن-، أيانوكوجيال أزال احترمكأنا "

 تفهم أنكتأكد من أتبع خطواته. أنا م أن  أبي لهذا المدرسة أنا أنوي

 لسياسات منذ زمن والدي."  ي من اتغير أ . لم تجيداً  ذلك

  كانت هذه نيتك، إذاخالفة والدك وحمل أمنياته. ولكن،  "أنت حر في 

 سأل الرجل.اذن لماذا سمحت لـ كيوتاكا في دخول هذه المدرسة؟"  

ألننا قررنا أنه مؤهل في القبول اعتمادًا على نتائج  "لماذا، أنت تسأل؟ 

 واالختبار." مقابلته 

أساسيات هذه المدرسة تختلف عن المدارس  ؤال. "ال تتهرب من الس 

لقبول. أنا أعلم  مرشح مؤهل في ا كيوتاكا يعتبرال يجب أن العادية. 

 أجاب الرجل.أن المقابالت واالختبارات مزيفة." 

الرئيس ساكاياناجي كان يتبسم بلطف حتى اآلن. ولكن، بعد سماع 

 تغير تعبيره.هذه الكلمات، 

لإلعجاب،  اً مثير اً ال تزال شخص إال أنك دت،"على الرغم من أنك تقاع

 قال ساكاياناجي. سينسي. أنت تعلم الكثير." -أيانوكوجي 
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"ال يجب أن يكون كيوتاكا من بين المرشحين المحتملين في المقام 

 األول. من الغريب أنك لم تستبعده."  

قائمة الطالب الذين نخطط    أنت محق في انه لم يكن أساسًا على"

ليسوا على   ننرفض الطلبات من الطالب الذي عادًة نحن  . في قبولهم

القائمة، ونحن نجري مقابالت واختبارات من أجل التغطية على ذلك. 

اعتمادًا على حكمي    أنا وافقت على قبولهالوحيد الذي  انه الطالب

 علينا ينعزيزال البناط  أحد هلكنمن أجل إعادته، والخاص. ربما أنت هنا 

حماية طالب هذه  تجاه مسؤوليةلدي   تنا. اآلن، وهو في عناي

 أنا أخشى انه يجب أن أرفض. المدرسة. حتى إذا كان ذلك طلب منك، 

، فال يوجد هناك نفسه ال يرغب في االنسحاب كيوتاكا طالما ان

 قال ساكاياناجي، نظر باتجاهي." شيء يمكنني فعله. 

 ل الرجل."ال تعبث معي." قا 

إذا كنت ال تزال . " في التحدث جيمع ذلك، استمر الرئيس ساكايانا

أنت،   كترغب منا في طرده، سوف نجري مناقشة ثالثية مع

 كن، وممثل المدرسة حتى نتوصل الى اتفاق." -وكيوتاكا
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رفض رئيس مجلس اإلدارة بشكل أساسي طردي. لم يعد لدى الرجل  

 أي بطاقات للعبها.

 هكذا، فسوف أعثر على طريقة أخرى."  "إذا كان األمر

 " ----كان أي شيء مبالغ فيه، اذن إذاي تنوي على فعله؟ الذ ما "

"ال يجب أن   قال الرجل. "أنا افهم. ليس لدي نية في الضغط عليك." 

تم طرد كيوتاكا اعتمادًا على قواعد  إذايكون هناك مشكلة 

 " ، أليس كذلك؟المدرسة

يمكنني أن أؤكد أن المدرسة لن تعطيه معاملة خاصة فقط  "اجل، 

 نك." قال ساكاياناجي. ألنه اب

"في هذه الحالة، لقد انتهينا من الكالم. من فضلك اعذرني." وقف 

   الرجل. 

 "متى سوف نلتقي مجددًا؟"  

  بكل تأكيد ليس هنا." "

 "سأرافقك خارجًا."  

 "غير ضروري."  
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كنت تدعو نفسك والدًا، لماذا ال تزور هذه المدرسة   إذا" أنا تحدثت. 

 بين حين وأخر؟"  

." مع هذه  كافيمكان مثل هذا مرة واحدة أكثر من م الى  "القدو

 الكلمات، غادر الرجل المكتب.

اء  متى ما كان سينسي باألرجاء األجووييه." قال ساكاياناجي. " "

 البد من أنك واجهت وقتا صعبًا." دائمًا متوترة، أليس كذلك؟ 

   ." أجبت. "ال، ليس تماماً 

 ياناجي بلطف.نحن اآلن وحدنا. نظر إلي الرئيس ساكا

"في الحقيقة، أنا أعرفك منذ وقت طويل اآلن." قال. "لم أتحدث إليك 

 مباشرة، ولكن كنت أشاهدك. كان سينسي دائمًا يشيد بك." 

 ." آه، هكذا تمت إزالة هذه اآللية"

 "آلية؟ ماذا تقصد؟" 

  من "ال شيء. األهم من ذلك، الرئيس ساكاياناجي، هل تعرف طالبة

 " ----- الفصل )أي( التي

 صحيح؟ إنها ابنتي." "أليسا،
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 "أنا أرى." 

تقييماتنا "اوه، ولكنها ليست في الفصل )أي( فقط ألنها ابنتي. 

 ." عادلة

أسألك شيء." على األقل اآلن أنا أن "ال شك بذلك. أنا فقط أردت  

أشعر بالفضول بشأن ما قاله ذلك الرجل  أفهم كيف تعرفني. "أنا 

 سابقًا."

 المدرسة؟"  "بشأن قبولك في هذه

   بالضبط.""

نقبل الطالب  . نحنسينسي-كما قال أيانوكوجيحسنًا، . أنا أرى "

الذين نعتقد أنهم يستحقون االستثمار. نحن نتواصل ونعمل مع  

إلجراء دراسات استقصائية أولية على  مسؤولين المدارس المتوسطة 

. المقابلة واالختبار فقط من أجل  الصعيد الوطني وتحديد المؤهلين 

لمظاهر. قد يعبث الطالب في المقابلة، أو يحصل على درجة صفر  ا

في االختبار، ولكن قبولهم قد تم تقريره بالفعل. بالطبع، الطالب من 

جميع أنحاء البالد تتقدم الى هنا، لذلك االختبارات مجرد تمويه." قال 

 ساكاياناجي.
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هذا منطقي. الطالب الضعيفون مثل سادو وأكي، والطالب ذوي 

اضي الفظيع مثل كارويزاوا وهيراتا، تمكنوا من الدخول الى هنا  مال

بدون أي مشاكل. من الواضح أن السجالت المبهرة والقدرات 

 مهمة بالتحديد في هذه المدرسة.   األكاديمية ليس

  الحصول على. كان دخولك مضمون "في اللحظة التي قررت قبولك، 

ى فرصك في النجاح أو  لفي جميع االختبارات الكتابية لن يؤثر ع 50%

 ." أكمل.الفشل

أشك أن هناك مدرسة أخرى مثلها  هذه حقًا مدرسة فريدة من نوعها. 

 في اليابان.

  لديكما أسئلة. سينسي -من أن كالكما أنت وايانوكوجي أنا متأكد"

سوف ترى سياسة الرعاية التي نسعى   تفهم مع الوقت. سوف 

 ينتج عنه." قال ساكاياناجي.  جاهدين لتحقيقها، والتأثير الذي نأمل أن 

 على األرجح أخبرني بكل هذا ألن ذلك الرجل يستهدفني.

، سوف أحمي الطالب بقدر ما تسمح في موضع مسؤولية"كشخص 

 لي القواعد. أنت تفهم الى ما أشير له؟" 
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. اذن لن يكون قادرًا على مساعدتي ،لم أتبع القواعد إذابمعنى أخر، 

ل القيام به من اآلن ف يحاول ذلك الرج. أنا أفهم ما سو "بالطبع

 من فضلك اسمح لي."   وصاعدًا. 

 ." ابذل جهدك"حسنًا، 

-، رأيت شاباشيراخرجت، غادرت مكتب االستقبال. عندما مع هذا

نهاية انها تنتظر من الواضح سينسي تنتظر على مسافة قصيرة.  

شي  صغير وحاولت الذهاب، ولكنها بدأت تم انحناء. أعطيتها محادثتنا

 بجانبي. 

 هي سألتني.مع والدك؟"   األمر"كيف كان 

فهمت   لقدبطريقة ساذجة.  معي "من الغير مجدي محاولة التحقيق

 كل شيء."  

 "ماذا تقصد بذلك؟"

 سينسي."-شاباشيرا"تقريبًا كل شيء أخبرتني عنه كان كذبة، 

 لم تكن تنظر الى عيوني."ما الذي تتحدث عنه؟" 

 أيضًا."   دًا. ولم يدفعك الى طردي،"ذلك الرجل لم يتصل بك أب
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 "اممم... ال. أراد والدك تعاوني. كنت أحاول طردك."  

"انظري، توقفي عن الكذب. أخبرني الرئيس ساكاياناجي كل شيء.  

 وافقت المدرسة على دخولي."  لقد أخبرك عني في الدقيقة التي 

 "الرئيس أخبرك؟" 

 قمت باالبتسام. 

لقد  سينسي خطأها. "أيانوكوجي،-رافي تلك اللحظة، أدركت شاباشي

 خدعتني؟"  

ك  طسينسي. ولكن تور-"أجل. لم يقل الرئيس أي شيء عنك، شاباشيرا

 في هذه المسألة أصبح واضحًا."  
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في اللحظة التي قال ساكاياناجي أنه كان يعرف أنني حصلت عن  

 في جميع االختبارات، أصبحت مقتنعًا بذلك.  %50عمد على 

كنت أريد القدوم الى هذه   ،أوالً " أكلمت. "بالشرح.  اسمحي لي"

تصرف  ، و تعرف عليالمدرسة. والرئيس مجلس اإلدارة ساكاياناجي 

ووافق على دخولي، وأيضًا على دخولي الفصل   من تلقاء ذاته

سينسي،  -)دي(. لقد وضعني في الفصل )دي( بسببك أنت، شاباشيرا 

في مراكز الفصول.   لم تظهر أي دافع حقيقي في االرتفاع  معلمة

. كل معلم أخر يرغب بشدة في ترقية  هكذا يبدو األمراألقل على أو 

 فصله." 

كنت سوف أجذب االنتباه في الفصول القوية. كان ساكاياناجي 

 يريد أن يضعني في مكان حيث يمكنني االختباء.

معلمة ال تظهر أي عاطفة "ولكن ساكاياناجي قام بخطأ واحد. أنت، 

في الوصول   ب بشكل سريترغتبدو غير مبالية، التي تجاه فصلها و

 الى الفصل )أي( أكثر من أي أحد أخر." 

 سينسي بقت صامتة.-شاباشيرا "................."
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ك شيء أخر أريد التأكد منه. "أنت مهووسة بالفصل )أي(.  لكان هنا

ولكن، الطالب الذين عينتهم المدرسة لك حتى اآلن كان دون 

السبب كنت تتصرفين بال مباالة، تخفين مشاعرك.    المستوى. ولهذا

 هل أنا مخطئ؟"  

،  ككانت تمامًا غير قادرة على النظر على عيوني. "هذه فقط تخمينات

 أيانوكوجي." 

وضعك بسبب وصولي. على الرغم من أن العديد من طالب تغير  "

الفصل )دي( لديهم عيوب مختلفة في شخصياتهم، إال أنك كنت  

عض. هوريكيتا، كوينجي، هيراتا، وكوشيدا جميعهم  محظوظة مع الب

لديك فرصة في الترقية الى   سيكون طالب، مع اإلرشاد المناسب،

رغباتك المكبوحة   ذلكسبب وبالفصول العليا. لقد أعطوك األمل. 

مرة أخرى.... واآلن، ليس لديك خيار إال وفعل ما بدأت باالشتعال 

أنت أردت مني أن أصبح    أقوله. قال الرئيس مجلس انه يراقبني. 

 تحت رحمتي."   فأنتتذكرتك الى الفصل )أي(. بوضع كل ذلك معًا، 

لدي أي رغبة في التفوق عندما أتيت الى هذه المدرسة في   لم يكن

البداية. لم أكن أنوي أبدًا استهداف الفصل )أي(. على الرغم من انها 
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حركتها سينسي قامت ب-ال تعلم ماذا تفعل معي، إال أن شاباشيرا 

 األولى خالل االختبار على الجزيرة.  

تعلمين أنه علينا الفوز عندما تبدأ االختبارات الخاصة، وإال لن  كنت"

نتمكن من اللحاق بالفصول األخرى. لقد هلعت واختلقت قصة  

 . أفترض أن األوقات اليائسة تتطلب إجراءات يائسة." والدي 

-ذلك، أكاذيب شاباشيرا أبلى حسنًا الفصل )دي(، منذ ذلك. اآلن، مع

 سينسي قد كشفت.

تتخطى قدرات طالب ثانوية  بالتأكيد راتك" هي قالت. "قد"أنا أرى.

أليس هذا ما يقولونه؟   ---حكمتك تفوق عمركفي السنة األولى.  

 اعتقد أن هذا يصفك بشكل جيد." 

 هبطت أكتافها.

"أنت محق." هي أكملت. "أنا لم أقابل والدك قبل اليوم. ولكن 

عاء بأنك ستطيع حقًا طردك إذا كنت أرغب بذلك. يمكنني االدأ

ارتكبت خرقًا خطيرًا في القواعد. الطرد هو أكثر شيء تريد تجنبه،  

 أليس كذلك؟" 
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اآلن تهددني أكثر؟ "اذن، أنت لن   ،حقًا بعد القيام بكل ذلك

 تستسلمي عن طموحك؟" 

 "بالضبط."  

 "لألسف، ال يمكنك طردي." 

 ؟" متأكد للغايةسأل لماذا أنت هل يمكنني أن أ"

مقارنة . الفصل )دي( في هذه السنة مميز.  السبب الحالي"الوضع  

  يزدادونمع السنوات السابقة، نحن نبلي حسنًا. هوريكيتا واألخرون  

. قد يصلون الى الفصل )أي(، حتى بدون مساعدتي." كان الفصل  قوة

ولكن إذا   )دي( يرتفع لشهور. نحن على شفى تجاوز الفصل )سي(،

وف يفسد ذلك. "حتى إذا طردت المدرسة شخص ما، فهذا س

سينسي،  - تراجعت، سيستمر القتال. ال يزال لديك سبب لألمل، شاباشيرا

 ." مما يعني أنك سوف تدعينني وشأني

(؟" هي  سوف تتوقف عن محاولة الوصول الى الفصل )أياذن، "

 سألتني.
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يعد هناك داعي للخوف  لم تعطني إال األكاذيب. ولكن لم  . بالطبع

يتمسك الناس بأصغر جمرة من ، لم أرفض كليًا. مع ذلكمنها اآلن.  

 األمل.

أنا قلت. "اآلن أجلسي  "على أقل تقدير، أعتقد أن دوري قد انتهى." 

سوف يسبب الضرر الى حاولت العبث معي مجددًا، فهذا   إذابهدوء. 

 الطالب األخريين."  

 ا اذن؟" استمريت في مالحقتك؟ ماذ وإذا"

 "لن تري حلمك يتحقق أبدًا. هذا ليس خيارًا ذكيًا." 

"اسمح لي بإعادة صياغة السؤال. هل أنت متأكد من أنه لن أسقطك  

 معي عندما أخسر األمل؟"

"ال على األطالق. من المحتمل بالتأكيد أن شيء ما في المستقبل 

دي  وخسرت كل األمل، ال تترد يفسد نقاط فصلنا. إذا حدث ذلك، قد

كري أن مكانتك كمعلمة ليست مضمونة،  في القدوم إلي. فقط تذ

 أيضًا."  

 مع هذا، مشيت بعيدًا.
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لم الشمل مع والدي لم يكن ممتعًا، ولكنني أحرزت بعض التقدم  

الكبير اليوم. لم يعد هناك ضرورة في المساعدة في الوصول الى 

  الضروري  مناآلن وصاعدًا، لم يعد   الفصل )أي(. مهما يفعل ريون من

تم   إذاالتدخل من أجل الفصل )دي(. بالطبع، سيتم كشف هويتي 

 إذااإلمساك بـ كارويزاوا أو قامت بخيانتي، ولكن إن يكن؟ حتى 

 الحقني ريون، لن يحقق أي شيء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

د الغسق، مشيت في طريق تصطف على جانبيه األشجار. نظرت عن

فمي وتالشى في سماء . بخار أبيض خرج من وتنهدتالى األعلى 

 الليل.

 "بارد." تمتمت.

كنت   في كل مرة أتنفس خارجًا، يرتفع البخار األبيض الى الهواء. لقد

لي  ًا. الشتاء هنا. في العام الماضي بحواوتكرار اً مرار واستنشق،أزفر 

 هذا الوقت، كنت دائمًا في الداخل.

ع شخص فتاة مرت بجانبي، ترتجف من البرد. كانت تتحدث بسعادة م

 ما على هاتفها.

"بجدية، تمامًا عندما ًأصبحت رئيس مجلس الطلبة، أصبحت عالقتنا 

جامدة، ميابي. اه ها ها)تضحك(! هيا. أنا أمزح، أنا أمزح. الى جانب 

و ما شابه. ولكنني سأطلب منك أن  ذلك، ليس وكأنني غاضبة أ

 حفلة، لذلك أستعد!"   الى تأخذني
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اء، كانوا رتها. عارية أمام هواء الشتكانت أفخاذها ظاهرة تحت تنو 

على األرجح باردين للغاية. شممت رائحة شامبو عطرة من على 

 شعرها بطول كتفها. 

"مجلس الطلبة؟ أسفه، ولكن سوف أرفض. أنا لست مهتمة. الى 

ذلك، ال تزال لم تسوي األمور مع رئيس مجلس الطلبة السابق،  جانب

لماذا فجأة تعترف بمشاعرك إلي؟ أليس كذلك، ميابي؟ مهاًل، ماذا؟ 

فزت   إذاهيا، أنا أعلم أنك وضعت يدك على العديد من الفتيات. حسنًا، 

سوف أتكلم معك ضد الرئيس هوريكيتا، اذن سوف أفكر بهذا، حسنًا؟ 

 الحقًا." 

 ، هرب البخار من فمها.وتنهدتأنهت مكالمتها الهاتفية 

يس مجلس الطلبة كان  جييز، هذا ميابي. مغرور. مع ذلك، ذلك رئ" 

 في النهاية، ميابي سوف يفوز." قالت ذلك. عديم الفائدة جدًا. 

لم أكن أقصد التنصت، ولكن ال يمكنني المساعدة بذلك، نظرًا الى 

أنها كانت تتحدث بصوت عالي. اعتمادًا على محادثتها، على األرجح  

 هي طالبة من السنة الثانية.
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نها استمرت في السير. ولكن، أتساءل إن كانت قد الحظتني، ولك

انزلقت ساقها وسقطت بشكل ما وصلت الى مفترق الطريق، عند

 مذهل على األرض. 

 !!""واااه

كان ووجها محمر.  ،رت حولهاعلى الفور ومن ثم نظ  الفتاة  نهضت

أجبرت نفسها على  ،الحظت وجودي للمرة األولىعندما  ذلك

غادرت في اتجاه م ومن ث ،ةصابميبدو انها  ابتسامة محرجة. ال

 مسكن طالب السنة الثانية.

على ما  "البد من انه من الصعب أن تكون فتاة في الشتاء." تمتمت.  

أن المدرسة تمنعهم من ارتداء طماق* أسفل تنوراتهم، والذي   ،يبدو

 لم يكن هذا منطقي بالنسبة لي. 

 [leggings  ----يمكنكم البحث عنها في  ---مثل سراويل اليوغا

 غوغل.[

كان هناك أغنية  . للغاية اً بارد كان الشتاء األول الذي أجربه. كان هذا  

عن كلب يصبح متشوقًا للغاية عندما يرى الثلج ألول مرة، أنا أفهم  

 شعوره اآلن. هل سيكون متشوقًا في كل مرة تتساقط فيها الثلوج؟ 
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 أطلقت نفسًا عميقًا، وفكرت في أحداث اليوم.

 "هل يجب أن أتوقف؟" 

اآلن، ولكن اذا استمر  في البقاء مختبئًا خلف الستائر حتى  ذرًا كنت ح

الفصل )دي( في االزدهار، لن أكون قادرًا على تجنب جذب االنتباه.  

في النهاية، تحقيقات ريون سوف تعطي نتائجها. وساكاياناجي 

 تعرف عن ماضيي، وعلى األرجح لدى اشينوس بعض الشكوك اآلن.

 .ذه كانت فرصتي األخيرة كنت أريد التراجع، فه إذا

ة تقود الى الهالك، لذلك يجب أن أفكر في كال القرارات المتسرع

 الخيارين: التقدم أو التراجع. اآلن، كان ريون مشكلتي الرئيسية.  

  ،أخرجت هاتفي من جيبي وقمت بإرسال رسالة الى شخص معين

ظهرت إشارة القراءة على  بأقرب ما يمكن. منه أن يتصل بي   أطلب

تها بالفعل. فرغعادت الى البد من أنها  فور بعد أن أرسلت الرسالة،ال

 هذا غريب. عادة هي تتسكع مع أصدقائها في هذا الوقت من الليل.

 اتصلت بها.

 كاي أجابت. كارويزاوا"مرحبًا؟"  
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 أنا قلت.ماذا تفعلين." "كنت أتساءل 

 بت.أجا"انت تمزح، أليس كذلك؟ من المستحيل أن تتصل بدون سبب." 

يبدو بعض الكالم الصغير، ولكن على اجراء  كنت أخطط في البداية

 ؟" بمحادثاتنا تستمتعينأال "كارويزاوا ال تريد ذلك. ان 

 "  هذا سؤال غبي.  بها أيضًا،كنت أنت ال تستمع  إذا"مستحيل  

ليست قائدة فتيات الفصل )دي( بدون سبب. انها    محقة."  أنك"اعتقد  

 فعلت ميابي واألخريين أي شيء لك؟"  تفهم الناس جيدًا. "هل

هي ؟" هذا السببهل اتصلت من أجل   هذه ليست مشكلة اآلن. "ال. 

 .  بدت غاضبة بداًل من الدهشة، سألتني. 

شيء للقلق   نالكيوجد ه انه ال اعتقد، هاه؟ بعض الوقت  "لقد مضى

   "عنه. 

عوت الرياح، وأصابت وجهي بالبرودة. "أنت ال تزال خارجًا." قالت  

 كارويزاوا. على األرجح سمعت صوت الرياح عبر الهاتف.

تتأخرين   ما عادةيبدو أنك رجعت باكرًا اليوم. طريق عودتي. في "أنا 

 ، أليس كذلك؟"في العودة
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فظة  بدت متحفي بعض األوقات."  اً "حتى أنا أرغب في العودة مبكر

 قلياًل.

 !" أصدرت صوتًا، والحظت شيئًا ما."اااه

 انني أتكلم معها. اعتقدتارويزاوا، "ماذا؟" قالت ك

 أجبت. "ال شيء."

حمراء حيث سقطت الطالبة  حليةالطريق، كان يوجد  عند مفترق

كان هذا شيء أسقطته الطالبة. ربما من األفضل   إذاسابقًا. أتساءل 

المحتمل أن تثلج هذا المساء، وتدفن الحلية  ولكن من  ،تركها هنا

على عودة الطالبة من أجلها، لذلك  تحت الثلج. لم يكن هناك أي أثر

 مدير المسكن.قررت أن أخذها لكي أستطيع تسليمها الى 

، بما  هناك شيء أريد أن أتحقق منه معكهاي." قالت كارويزاوا. " "

 أننا نتكلم بالفعل." 

ت الحلية وذهبت باتجاه التقط أنا سألت.   ؟"شيء تريدين التحقق منه"

   مسكن طالب السنة الثانية. 
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نا  أ ؟لكذاالخريين يعلمون   تدع لماذا ال  وما شابه، ولكن ذكي "أنت

كن، - برزت مثل يوسكي  إذاأعني، الفصل )دي( ملئ بالحمقى.  

 فسوف يحبك الناس أكثر، أليس كذلك؟"

   ما الذي يجعلك تقولين هذا؟"؟ ، هاه"أنا ذكي

 ؟"  تقصد "ماذا

سطة.  ال يوجد هناك أساس لذلك، أليس كذلك؟ درجات اختباري متو "

 وانا ال أساهم في الفصل كثيرًا، أيضًا." 

 "هذا ليس ما قصدته." 

لقد جعلتها بالطبع، أنا أفهم ما تحاول كارويزاوا الوصول إليه. 

الثالث تساعدني مرات عديدة الى اآلن، مثل عندما أوقفنا الحمقى 

من التقاط الصور واستراق النظر، وخالل الحادثة مع كوشيدا في 

كان من الواضح بالنسبة لـ كارويزاوا انني كنت أكثر  مراوغة الورق. 

 عليه. مما أبدو
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كنت منفتحًا حول األشياء التي تفعلها، فسمعتك سوف تتحسن،  ذا"ا

مامًا أليس كذلك؟ وعلى األرجح أنك سوف تجذب انتباه المدرسة، ت

 مثل المهرجان الرياضي." هي أكملت، بدت متحمسًة تقريبًا.

ب بهذا النوع من األمور،  ت من النوع الذي يرغ"أنت تعلمين انني لس

 أليس كذلك؟" 

، يمكنك جذب االنتباه تريد ال "اذن لماذا تفعل كل ذلك؟ إذا كنت

 ." فقط عدم فعل أي شيء

ذا. "طرأ أمر وتم اجباري  لم أكن أريد أي من ه." جداً   جيد سؤال"هذا 

 على ذلك، لذلك ساعدت الفصل )دي(. هذا كل شيء."  

 ن هذا مضيعة."  أ"أشعر وك

 في أخذ السيطرة. لم ولن أفعل ذلك أبدًا." أخبرتها.لدي رغبة   لم يكن"

 الشخص الذي يبحث عنه ريون." أنت "انه أنت، أليس كذلك؟ 

  انتشرت—لم يكن فقط سادو وأكيتو  – المراقبة تشتد يومًا بعد يوم

. كان الكالم ينتشر عن كيف أن  حدود الفصل )دي(  متجاوزة الشائعات
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على  ن يريد االنتقام. واآل ص ما من الفصل )دي( قد هزم ريون،شخ

 كارويزاوا على الفور. أدركت ذلكاألرجح 

"هذا نوعًا ما يتعلق بما كنت أرغب في التكلم معك عنه. أردت 

 أخبرتها.  االعتذار."

 "االعتذار؟"  

"كنت أساعد الفصل )دي( حتى يتمكن من كسب النقاط. فعلت ذلك 

 برني على ذلك. ولكن لم يعد هذا هو الحال." ألن شيئًا ما أج

 ماذا؟ هل ستتوقف عن المساعدة؟" "اذن

ريون   أن يكتشفسوف أترك االمر لـ هوريكيتا وهيراتا. ال أريد  . "أجل

على سبيل المثال، في  ---ساعدتني كثيراً . لقد هويتي، لقد انتهيت 

يك لقد فرضت عل. مع كوشيدا تلك المرة في الكاراوكي، والحادثة

 ." الكثير 

"أنا أرى. اذن، هذا يعني أنني حرة وأخيرًا، هاه؟ لن أعمل مع أي  

 أحد؟"  
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ع. لهذا  ق أجل هذا صحيح." خدمتني كارويزاوا أفضل مما كنت أتو "

 هذه أخر مرة أتصل بك." السبب يجب أن أتركها. "على األرجح  

  كانت اجابتها متأخرة. ربما ألنها لم تسمعني؟؟" هاه"

 ." رددت.سوف أتصل بك "هذه أخر مرة

 يجب أن تكون قد سمعتني هذه المرة.

بعد  أحتاج أي شيء منك ال   نين"من الطبيعي حدوث ذلك، بما ا

كلم. سيكون األمر مريبًا  نت. الى جانب ذلك، ال أحد يعرف أنه كنا اآلن

 استمرينا." أخبرتها. إذا

غم من  . اعتقد أنك محق." أجابت كارويزاوا، على الر"أجل. أعتقد ذلك

تها. يبدو أن شيئًا ما أنه يبدو وكأنها تواجهه صعوبة مع كلما

  ولكنني استمريت بالكالم يضايقها، 

ذلك. لقد قمت بقطع   الى سوف أساعدك اذا عندما تحتاجين"بالطبع، 

كان هناك حالة  إذاوعٍد، وسوف أحافظ عليه. يمكنك االتصال بي 

اتنا. لقد قمت  طوارئ، ولكن من فضلك امسحي جميع أثار محادث

 بالفعل بحذف معلومات االتصال بك." 
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 لك؟" تفعل ذلماذا  . "انتظر لحظة 

   ماذا تقصدين؟""

 "هذا فقط.... بارد للغاية."

 "حسنًا، عالقتنا كانت دائمًا باردة وعملية، أليس كذلك؟"

وأصدقائها على كارويزاوا، فعلى في تنمر مانابي  أتدخلإذا لم 

ا على األطالق. وحيد كئيب وفتاة مشهورة األرجح لن نتكلم مع بعضن

 والنهار.ننا كالليل كان االختالف بي

 "أنت تكرهين التعرض لالستخدام من قبلي، أليس كذلك؟" 

"حسنًا، أجل، ولكن....." كانت كارويزاوا تتلعثم أكثر. وفترات الصمت  

 كانت تتزايد.

 ألت."اعتقد أننا انتهينا. هل لديك أي شيء تريدين قوله؟" أنا س

إذن، هذه  " "أنا أفهم." بدت غير متحمسة، ولكن أي إجابة كانت جيدة. 

  معك هكذا، كيوتاكا؟" المرة األخيرة التي يمكنني التكلم  

   هل أنت حزينة بشأن هذا؟""
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 "بالطبع ال."  

أنا قلت بطالقة، بدون أي أثر لعاطفة.  "اذن ال يوجد هناك مشكلة." 

 ًا." الحق ال يوجد مكان للعاطفة هنا. "أراكي

 بدت كارويزاوا مستعدة للكالم، ولكن لم تقل أي شيء. "ااااه....."

بعد ثواني قليلة، أغلقت، ومسحت سجل المكالمات، ووضعت  

 هاتفي في جيبي.

البد من أن تعلق كارويزاوا بي مثل الطفيلي قد أعطاها شعورًا  

باألمان. واآلن ابعادها بشكل مفاجئ وبارد قد صدمها. القلق 

لتي شعرت بها منها عبر الهاتف سوف تزداد سوءًا من  حدة اوالو 

 ون خلفها وهي هكذا......جاء ري  وإذااآلن، 

"حسنًا. قمت ببعض المنعطفات، ولكنني وأخيرًا عدت الى طريقي،  

 هاه؟" قلت لنفسي.

هوريكيتا، كارويزاوا، ريون، وساكاياناجي جميعهم اآلن ال عالقة بي.  

أنني لن أدفع نفسي في أي اختبار من رجح أنا ال أهتم بهم. على األ
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اآلن وصاعدًا، أيضًا. إذا كان هناك أي خسارات، فهذا ال يهم. لقد 

 انتهيت.  

لقد أعطيت الحلية الحمراء الى مدير مسكن السنة الثانية وذهبت  

 الى البيت.
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3.7 

بعد أن لوسخة وألقيتها في القمامة. األغطية المبللة وا أمسكت

 على السرير، استمع الى صرير الربيع.بدي، جلست  غسلت

بما اننا في ديسمبر، قررت أن استغل عطلة نهاية األسبوع في 

لم تكن متسخة للغاية، لذلك استغرق األمر نصف يوم  .التنظيف

لالنتهاء من كل شيء. هل تمكنت من إعادة الغرفة الى الحالة التي 

 عندما انتقلت أول مرة؟  اكانت عليه

" تمتمت. غرف"ال  ة النظيفة أمر رائع.

أشعلت الغالية*، من أجل أخذ استراحة قصيرة. كنت نوعًا ما مترددًا 

وجد خيار اخر. في استخدام الكأس البراق الذي نظفته للتو، ولكن ال ي

أمسكت هاتفي وفتحت تطبيق المدرسة أثناء غليان الغالية، أتصفح 

 صية. بدون أي هدف أشياء مثل نقاط الفصل والشخ

[teakettle---- ]ابحث في غوغل 

لقد دخلت الى هذه المدرسة لكيال أعود الى حياتي السابقة. ليس 

أنني كنت غير راضيًا عن الغرفة البيضاء، على الرغم من انها مكان وك
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غير جيد من وجهة نظر حقوق األنسان. مع ذلك، يمكنك الحصول على 

لذي شكل شخصيتي أفضل تعليم ممكن هناك، وذلك التعليم هو ا

ومهاراتي. ولكن، حتى بعد أن مدحني والدي على انني أعظم 

 ي وصفه بالكلمات. إبداعاته، شعرت بسخط ال يمكنن

التعلم ذو معنى. ولكن ماذا سوف  قدًا أنمعتلقد عشت حياتي 

عندما ال يوجد هناك شيء باقي لتعلمه؟ عندها الحياة سوف يحدث 

 ك؟كل فظيع، أليس كذلتكون مملة بش

أنا بحاجة الى التفكير فيما يجب علي فعله من اآلن وصاعدًا. كنت 

ل بي يومًا ما. وكنت مستعدًا لذلك أعلم بالفعل أن والدي سوف يتص

سينسي انها سوف تطردني، -من اللحظة التي لمحت فيها شاباشيرا 

حتى عند ذلك، كان لدي شكوك حول صحة ما قالته. إذا حقًا جاء 

سينسي من إيقافه. ولكن، -تتمكن شاباشيرا  والدي من أجلي، لن

ابتكار بمعرفتي لوالدي، لم أكن متأكدًا. لذلك، فعلت كما قالت، 

 خطط من أجل مساعدتنا في التقدم الى الفصل )أي(. 

 بدأت الغالية في الغليان. 
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بشكل مثير للسخرية، كانت شاباشيرا ساي مهووسة أكثر من طالبها 

مزجت األكاذيب مع الحقيقة من أجل  في الوصول الى الفصل )أي(.

ال تملك أي قوة. بدأ أشخاص مثل اشينوس  التالعب بي، ولكن اآلن

وساكاياناجي في االهتمام بي، ولكن إذا تراجعت اآلن، فهذا 

 االهتمام سوف يتالشى. 

قطعت جميع  إذاالمشكلة الحقيقة كانت ريون كاكيرو. حتى 

ن بحبل خفي. يومًا ال مرتبطينحن ال نزتي مع كارويزاوا كاي، اعالق

 األمر ما، بدون شك، سوف يجد ريون هذا الحبل. هل سيستغرق

 أسبوعًا؟ شهرًا؟ سنًة؟

 الغالية بالصفير وأطفأت نفسها.  تبدأ

 "  "اعتقد انني سوف أشرب بعض الشاي.

بًا ما يتوقف بعض الزائرين. خزائني مليئة بحقائب الشاي، بما أنه غال

، من القهوة الى الشاي سعة من اإلمداداتلقد جمعت مجموعة وا

األسود واالخضر والشاي المحمص*. عندما ووضعت كيس الشاي 

 األسود في كأسي، قام شخص ما بالرنين من الطابق األول.
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يز عن أنواع الشاي األخضر  هو شاي ياباني أخضر. إنه مم Hjichaأو *]

 [الياباني ألنه يتم تحميصه في قدر من الخزف على الفحم

سيرن جرس الباب فقط. من يمكن من يكون؟ تفقدت  كان زميل

المرقاب ووجدت نفسي انظر الى وجه مفاجئ. يمكنني أن اتظاهر 

 انني لست في المنزل، ولكن هذا شخص كنت أفكر في رؤيته. 

"أرغب في اخذ بعض من وقتك. أو هل يجب أن أعود الحقًا؟" هو 

 سألني. 

" أجبت.   "نااه، اآلن هو وقت جيد.

شقيق هوريكيتا الكبير، الذي كان رئيس مجلس الطلبة مؤخرًا. يا كان 

له من زائر غير معتاد. أدخلته الى المسكن، وسكبت الماء المغلي 

 في كأسي أثناء االنتظار. 

 قريبًا بعد ذلك، رن جرس الباب. 

" أخبرته."أفضل التكلم بصورة شخصية، لذلك من فضلك تفضل . 

 "  "أنا موافق.
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ا وأنا نتحدث في الممر، فسوف تسبب تا شقيقههوريكي إذا رأت

ضجة. الى جانب ذلك، أريد تجنب رؤيتي مع رئيس مجلس الطلبة 

 السابق قدر اإلمكان. أدخلت شقيق هوريكيتا الى غرفتي. 

"  الٍب "بالنسبة لط في السنة األولى، أنت تحافظ على نظافة غرفتك.

 قال.

" قررت عدم اخباره انني نظفت "أنا فقط ال أملك الكثير من األغراض. 

مامة اليوم. بالطبع، على األرجح قد يستنتج ذلك من كيس القالغرفة 

الممتلئ. "القدوم طول الطريق الى مساكن السنة األولى...... ما 

 الذي تريده مني، رئيس مجلس الطلبة السابق؟" 

سوف ينتهي الفصل الدراسي الثاني األسبوع القادم. وقتي في "

" هذه الم  درسة ينفذ.

 عين.  رمشةتهي في هذا صحيح. لديه حوالي شهرين. سوف تن

 "  "هناك شيء أريد ان أخبرك عنه قبل أن أغادر. عن ناغومو ميابي.
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ناغومو ميابي طالب في السنة الثانية من الفصل )أي(، رئيس مجلس 

قط معه خالل المهرجان ف المجامالتالطلبة الحالي. لقد تبادلت 

 شخص قوي. انه نه يبدوالرياضي، ولك

" أجبت. "أنا لست جزء من رئيس  ني"ال يمكن تصور ما تريد قوله لي.

 "  مجلس الطلبة مثل اشينوس.

أحد. ولكن، تغيرت األوضاع.  "لم أكن أرغب في مناقشة هذا مع أي

. لقد التزمت بتقاليد هذه المدرسة ألنني أؤمن بنظامها وقواعدها

، عدد غير مسبوق من على األرجحات. ذه األساسيناغومو يريد إزالة ه

 "  الطالب سيتم طردها العام القادم.

"لقد كنت رئيس مجلس الطلبة عندما كان ناغومو في السنة األولى، 

  ؟"هعن أليس كذلك؟ أال يجعلك ذلك مسؤوالً 

" لم يحاول شقيق هوريكيتا انكار ذلك. "لقد قمت  "يمكنك قول ذلك.

في تدريب  تلس الطلبة. لقد فشلبخطأ واحد بعد االنضمام الى مج

أن لديه المؤهالت، ولكن  توريثي. ناغومو كان الوحيد الذي اعتقد

أفكاره مختلفة عن أفكاري. اآلن، تمكن من وضع معظم طالب 

 "  السنة الثانية تحت جناحه.



 

140 

"هذا غريب. أنا أفهم أن ناغومو يتحكم بالجميع في الفصل )أي( من 

ألخرى أعدائه، أليس ن أن الفصول ا، ولكن البد مالثانيةالسنة 

 كذلك؟" 

" المدرسة بأكملهابلقد فاز بالفعل " . 

 أعلم ماذا كان يفعل هذا الشخص، ولكن على ما يبدو انه هاااه. ال

 جنوني للغاية. 

من السنة األولى تقدم الى مجلس الطلبة هذه السنة:  طالبان"

قررت  كاتسراغي واشينوس. كالهما طالب مبدع وواعد، ولكنني

. ولكن، عمل ع يده عليهمعدم قبولهم، خوفًا من أن ناغومو قد يض

النهاية أدخلها ناغومو خلف ظهري وأنشأ اتصال مع اشينوس، وفي 

 "  الى مجلس الطلبة.

 جميع هذه المعلومات الداخلية؟" ب"لماذا تخبرني 

"إذا كنت ال تريد جذب االنتباه الى نفسك، استخدم سوزوني كما 

ماضي. سيكون األمر بخير. ستكون الجسر بينك وبين فعلت في ال

" هو أخبرن  ي. مجلس الطلبة.
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اختك ستكون كنت في مجلس الطلبة،  إذا"هذا طلب سخيف للغاية. 

الصغيرة سعيدة في االنضمام، ولكنها على األرجح ليست مهتمة 

تقاعدت. على أي حال، بغض النظر عما ترغب به  بما أنكآلن ا

" أخذت رشفة من هوريكيتا، ليس لد ي أي اهتمام في التورط.

لشاي. "الى جانب ذلك، التقاليد تتغير، حتى التي تتمسك بها بشدة. ا

"  هذه طريقة عمل سير الزمن.

ولكن  اآلن،لم أستطع استيعاب الكثير من هذه المحادثة حتى 

الصورة كانت تتشكل. هوريكيتا مانابو، كان يتقلص الى طالب عادي،  

 طط مجلس الطلبة. ويريد ان يستخدمني لفعل ذلك. يريد ان يوقف خ

ن انه يعلم انه ال يستطيع تملقي من أجل  "قد تكون محقًا." البد م

شقيق هوريكيتا يائسًا لدرجة انه ابتلع كبريائه  أن مساعدته، ولكن بما

 وجاء الى هنا. "اعذرني على ازعاجك."  

قل؟" أن  "هل تمانع اعطائي معلومات االتصال الخاصة بك على األ

 سألته.

 "ماذا؟"  
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التفكير في  فصلت هاتفي عن الشاحن. "أرغب ببعض الوقت في 

وضع شقيقتك الصغيرة في مجلس الطلبة والتالعب بها من خلف  

 المشهد."  

 "اذن، أنت ستفكر بذلك؟" 

"لقد أتيت الى هنا على افتراض انني سوف أرفض، أليس كذلك؟ 

 على األقل." قلت. إذا لم أفكر في األمرسيكون من الوقح 

هوريكيتا الكبير،  البد من ان استجابتي الغير متوقعة قد فاجأت 

 ولكنه قام بإعطائي رقم هاتفه بدون طلب أي شيء بالمقابل. 

 "إذا قررت التعاون، سوف اتصل بك." قلت.

 "ال أتوقع شيء، ولكن سوف انتظر."  

 غادر شقيق هوريكيتا غرفتي بدون شرب الشاي أو الجلوس حتى.
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3.8 

كان مجرد غبار،  وصل الثلج األول من الموسم في ليلة السبت البارحة. 

خلفه برك من الماء على األرض. على الرغم من   اً ، تاركوذاب عند الفجر

درجة، قريبة  75درجة الحرارة لليوم كانت إال أن انها اثلجت البارحة، 

 .يرة أكمام قصمن الصيف. كانت معتدلة لدرجة انه يمكنك الخروج ب

صباح األحد، ذهبت لتفقد أحوال أكيتو في ناديه. ثم تسكعنا  في

في كياكي مول مع بقية أعضاء مجموعة أيانوكوجي حتى المساء.  

ودردشنا في المقهى، وتناولنا الغداء وذهبنا الى قمنا بالتسوق، ثم 

كاراوكي. كان يوم جيدًا، واستمتعت بالقيام باألمور العادية التي 

 الب العاديون.  يقوم بها الط

 "بالمناسبة...... احم. اه، حلقي يؤلمني."  

"غناء خمسة أغاني بشكل متتالي أمر مبالغ فيه، يوكيموو. مع ذلك، 

 ئ. كنت مصدومة." قالت هاروكا.بشكل مفاج اً كنت جيد 

 "حلقي يؤلمني بسبب األلعاب، وليس األغاني." رد كيسي. 
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 راوكي، بعضها كاناألطعمة في الكا  أنواع مختلفة منكان هناك 

مصمم الستخدامها في ألعاب الحظ. على سبيل المثال، تأتي 

بست قطع، أحد القطع كانت حارة للغاية. من يحصل   تاكوياكي

لغناء على الفور بعد تناولها. وباإلضافة، من الغير مسموح  عليها عليه ا

أن يشرب الماء حتى ينتهي من الغناء. ال أفهم كثيرًا الغاية من ذلك،  

 ولكن استمتعنا، لذلك من الواضح انه حقق نوعًا من الغرض. 

بشكل مثير للضحك، سحب كيسي التاكوياكي الحارة عدة مرات على  

ى متى يمكن أن تستمر سلسلته من الحظ  التتالي. قررنا أن نرى ال

السيء، والذي تبين أنه خمس مرات. احتمالية حدوث ذلك كانت مرة  

 .7776من 

 ." أضاف كيسي."كم أنا غير محظوظ

"على العكس، أال يعني هذا أنك محظوظ للغاية؟" سألت هاروكا. 

جميع الحظ السيء هذا العام مرة    استهلكت"فكر باألمر وكأنك 

لبقية  تنتظرك ى األرجح لديك الكثير من األمور الجيدةواحدة. عل

 العام." 
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"هناك اسبوعان فقط حتى نهاية العام! قمت بذلك عن عمد، 

  هاروكا."

"اسفه، اسفه." ضحكت هاروكا. "هل هي حقًا حارة الى هذه  

 الدرجة؟"  

. أعلم انهم قالوا انها حارة ولكن يجب  انني قد انفث النيران   ت"اعتقد

ان يكون هناك حد. هياا." كان كيسي ال يزال يخرج لسانه نتيجة  

 الحرارة.  

"دعونا نفعل هذا في المرة التالية التي نذهب فيها الى  

 كي." قالت هاروكا. الكاراو

 الجميع، من ضمنهم أيري، مذعورين من اقتراحها.

"حسنًا، ولكن قد تسحبين القطعة الحارة، أيضًا." قلت. "أنت تعلمين  

 ذلك، أليس كذلك؟" 

بعد اقتراح فعل ذلك مجددًا." قالت  أتراجع"أنا أعلم، أنا أعلم. لن 

 هاروكا. 

 رارة." قلت."تبدين واثقة للغاية من قدرتك على تحمل الح
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ي الواقع أحبه  . فحتى "يمكنني تناول رامن الحار للغاية بدون التعرق

 لسنا متكافئين هنا.شعرت وكأننا نوعًا ما، كما تعلم؟" قالت ذلك. 

كان بإمكاني تناول هذا الشيء؟" قالت أيري، التي  إذا"أتساءل 

 كانت قلقة قبل أن تبدأ اللعبة حتى.

بصقها. لن   انت حارة للغاية، يمكنك فقط"ال تقلقي، ال تقلقي. إذا ك

لقد قلت  لت هاروكا. "على أي حال، نجبرك على أكل أي شيء." قا

نية جيدة، أيري. هل هذه حقًا غهذا بالفعل لـ يوكيموو، ولكنك م

 مرتك األولى في الكاراوكي؟" 

أجل. هذا، ام، كان محرجًا حقًا، رغم ذلك." على الرغم من أنها كانت - "أ

 ال انها بذلت قصارى جهدها.محرجة، إ

 "إذا استخدمت القليل من جاذبيتك*، سيكون األمر مثاليًا."  

 .[صفة اإلثارة أو النشاط أو الجاذبية الجنسية: oomph]بالتحديد قالت 

 

  



 

147 
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حتى، ولكن الشمس كانت   5توجهنا عائدين الى المسكن. لم تكن 

 تغيب بالفعل. 

أيري. "الجميع خارج في ثياب   "كان الجو اليوم دافئًا حقًا." قالت

 هاه؟"   خفيفة،

"أنا لست جيدة مع البرد." قالت هاروكا. بدت كئيبة بينما كانت تنظر  

 الى السماء.

 "ال أتعامل معه بشكل جيد، أيضًا."  

"حسنًا، القليل من البرودة أمر جيد بالنسبة لي. هذا يعني انني لن 

 أسهل." قال أكيتو.الل النادي، والذي يجعل ذلك التدرب أتعرق خ

تباطأت وتيرتنا الى التنزه بينما كنا نمشي ونتحدث. عندها، سمعنا 

 صوتًا.

 سان."  -"شكرًا على الخروج معي اليوم، ساكاياناجي

 " من دواعي سروري، ال، ال.  اوه"

، جدت ثنائي غير اعتيادي: اشينوس وساكاياناجي. اشينوس وألتفت، و

ساكاياناجي لم تنظر   الحظت مجموعتنا، رفعت يدها ولوحت. 
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نظرت بفضول على كامل مجموعتنا عندما عوضًا، باتجاهي، ولكن 

مررنا بجوارها. على الرغم من انها قامت بما يشابه إعالن بالحرب 

 ضدي، إال انها لم تفعل أي شيء منذ المهرجان الرياضي.

كن." قالت -عة، أيانوكوجي"من الغير عادي رؤيتك في هذه المجمو

 اشينوس.

؟" تعتقد أنني أتصرف بشكل غير عادي؟ المنظر الغريب كان قاً "ح

 قائدتا الفصل )أي( و)بي( تتسكعان مثل األصدقاء في يوم عطلة.

سان في عديد من -رأيته، أنت مع هوريكيتا ما "حسنًا، اعتمادًا على 

مختلف." قالت اشينوس، واخذت نظرة طويلة على    اليوماألوقات. 

كرني. لقد سمعت انكم فزتم ضد الفصل أعضاء مجموعتنا. "هذا يذ

 أمام الفصل )أي(، لألسف."   نا( في االختبار. تهانينا! لقد خسرسي)

"فقط بفارق بسيط. نقطتان. اعتقد اننا كنا متساويين تقريبًا." قالت 

تحقيق هذا الفوز، ربما قد يصبح   ساكاياناجي. من ثم سألتني. "مع

التالي، أليس  اسيالدر الفصل )دي( الفصل )سي( في الفصل

 كذلك؟" 
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"واو! على الفصل )بي( أن يتوخى الحذر، أو قد يتم هزيمتنا!" قالت 

 اشينوس.

"نحن ننوي أن نهزمكم." قاطع كيسي، جاد تمامًا كالعادة. "سوف  

 نصل الى الفصل )أي( بالنهاية."  

ساكاياناجي عينها وضحكت. يبدو أن كيسي وجد ذلك مهينًا.  أغلقت 

يتذكر أننا ال نزال الفصل )دي( الى اآلن. ال أحد في ولكن عليه أن 

ب من اشينوس بشكل خاص، وبما أننا لسنا من مجموعتنا كان مقر 

النوع الذي يجبر ابتسامة أو ينخرط في محادثات قصيرة، توقفت  

 المحادثة.

اننا نزعجكم يا رفاق. أراكم الحقًا." قال اشينوس  "اه، اسفه. اعتقد 

 بلطف.

 ي، فقط لحقت باشينوس.  تنظر إل تتكلم معي أو ساكاياناجي لم

 "انهم منافستان، أليس كذلك؟ هاتان االثنتان؟" سألت هاروكا. 

 "ال يوجد شك انهم أعداء." نظر كيسي إليهم بارتياب، ودفع نظاراته.
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، أليس كذلك؟" كان من المعروف اشينوس، رغم ذلك  طبع"هذا من  

 أن اشينوس سوف تصادق أي أحد.

سان تعيش - ؟" تمتمت أيري. "كأن اشينوسكيف أضعه "هذا فقط،

 في عالم مختلف عنا أو ما شابه."  

 "كامرأة بنفسي، أنا نوعًا ما ال أحبها."  

 "ماذا؟ هل تكرهين اشينوس، هاروكا؟" 

للغاية في كل شيء. ال يمكنك "ال أكرهها، أنه فقط...... أنها مثالية 

يوب، أليس كذلك؟ أنا  أن تكون انسان بدون على األقل بعض من الع

 نوعًا ما أمل انها في الواقع فاسدة من الداخل."  

"أنت محقة. انها خالية من العيوب لدرجة انها مخيفة. مع ذلك، قول 

 تأملين أن تكون فاسدة من الداخل أمر مبالغ فيه." قال أكيتو. إنك

كونك خالي من العيوب ولطيف تمامًا  إن"هذا صحيح. أنا فقط أقول 

يدها داخل جيوبها  مل، حتى في المانغا." قالت هاروكا. وضعت أمر م

 وشاهدت اشينوس تذهب.
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"أنا.... أنا اعتقد انها جيدة بهذه الطريقة، رغم ذلك. اذا كانت  

تشان، لن يصدق -سان شخص سيء حقًا مثلما قالت هاروكا-اشينوس 

أي أحد ذلك." قالت أيري. بدت قلقة، وكأنها ال تريد أن يكون ذلك 

 يحًا. صح

العالم. قد   هذا أناس لطفاء ومثالين فيحقًا "اعتقد ذلك. ربما هناك 

 ال نعرفهم حتى عندما نراهم." قالت هاروكا. 

"نحن سوف نصل الى الفصل )أي(. عندما يحدث ذلك، اشينوس  

سوف تكون عدوتنا. اعتقد انه من األفضل عدم التقرب منها." قال 

 كيسي. 

، ولكنني أتساءل ليس له تأثير علينا انه محق. شخص فظيع مثل ريون

لب لسحق اشينوس اذا وصل األمر الى لديه قعما اذا كان فصلنا 

مع  نتعاوننحن سوف ف، إذا سارت األمور بشكل مثاليذلك. 

تقدم الفصول )بي(  تاشينوس لمهاجمة الفصل )أي(. من ثم، عندما 

فنا  و)دي( الى الفصول )أي( و)بي( على التوالي. سوف ننهي تحال

 ونهاجم بعضنا البعض. 

 بساطة.بالطبع، أشك األمور سوف تكون بهذه ال 
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 "يبدو أن الطريق أمامنا مليء بالمخاطر، هاه؟" 
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  في يوم ما، قلياًل قبل عطلة الشتاء، عاصفة ضربت الفصل )دي(. 

اندفع  . انفتح باب غرفة فصلنا، والدروس حدث األمر مباشرة بعد نهاية 

في لفصل )سي( الى الفصل. انفجر الفصل  ريون وأتباعه طالب ا

 على الفور.فوضى 

سينسي الى ريون واألخريين، ولكنها غادرت بدون -نظرت شاباشيرا

اندلع شجارًا، ولكن ال يوجد   إذاقول أي كلمة. سيكون األمر مختلفًا 

 أخرى. هناك مشكلة في زيارة طالب من فصول

الفصل )دي( من مسافة. بما يراقبون ه وزمالئريون  كانحتى اآلن 

انهم لم يحصلوا على اإلجابات التي يبحثون عنها، وأخيرًا قرروا اتخاذ 

نهج مباشر. أو ربما يتصرفون حسب خطة ال يمكنني فهمها بعد. على  

 أي حال، من الواضح انهم قرروا مواجهتنا. 
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رت الى هوريكيتا، التي كانت تحزم أغراضها للرحيل، توقفت ونظ

ألبرت.  ، يامادا مجموعة الفصل )سي( المكونة من ريون، ايشيزاكي

 كوميا وكوندو موجودين أيضًا.  

 مع جميع هؤالء الخصوم مجتمعين معًا، كان الجو متوترًا.

.  سادو كان أول من تفاعل"مهاًل، ماذا يجري؟ هذا الفصل )دي(."   

أكثر هذه المرة.  كان عادة سريع في بدء القتال، ولكنه يبدو مدافعًا 

رع الى الوقوف بينهم، ربما  وقف واقترب من ريون، هلع هيراتا وأس 

 يستخدموا العنف. أن كان خائفًا من

 كن؟" سأل هيراتا.  -"هل تريد شيئًا من فصلنا، ريون

ستطيع زيارة ردًا على ذلك، رفع ريون يده. "هل يوجد سبب لما ال أ

س كذلك؟ زيارة فصل صديق؟ هذا يحدث في هذه المدرسة، ألي

 صديق. لماذا ترتجفون جميعًا؟"  

هذا التصريح بدا كإغاظة، ولكن حافظ هيراتا على هدوئه. "طبيعيًا 

هذا صحيح، أجل. ولكن هذه المدرسة ليست طبيعية، أليس كذلك؟ 

 الفصل )دي( من قبل."   رالى جانب ذلك، أنت لم تز



 

157 

حزمًا حول   "لقد كنا متباعدين. لذلك فكرت أنه يجب أن نكون أكثر

ظهر أسنانه  أتاة قريب، و الصداقة." قال ريون. وضع يده على مقعد ف

البيضاء بابتسامة. "يا رجل، أنتم يا رفاق قمت بعمل رائع في مراوغة  

الورق. خسر الفصل )سي( بسبب ذكائكم. حسنًا، لم تظهر النتائج بعد، 

أنكم يا رفاق قد تصبحون الفصل )سي( في  لولكن الكالم يقو 

 صل الدراسي التالي. هذا كبير."  الف

"هيه. اعتقد أن الشيء الوحيد الكبير حولك هو رأسك، أيها القرد  

الفصل )دي(." قال   معنى أن تكونذوق تالعاجز. لقد حان الوقت لت

 سادو.

ف. "هذا بسبب ألننا أمسك هيراتا سادو من كتفه، من الواضح أنه خائ

 كنا نعمل بجد." 

الجاد يبدو غريبًا   "أنا أعني، مفهوم العمل"بجد، هاه؟" قال ريون. 

تمامًا على سادو، ومع ذلك هو ال يزال هنا. اعتقدت أنه سيكون أول 

 من يطرد."  

 "اذن، أنت تتذكر اسمي." قال سادو.
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ًا. عدة  كان الهواء بينهما متوتر حدق ريون وسادو بعضهما البعض. 

 يغادرون وقفوا جامدين.  سزمالء كانوا 

 ت حقًا هنا؟" سأل هيراتا.ارنا لماذا أن"هل يمكنك اخب

 "سوف أعطيكم تحذير عادل، أيها الفصل )دي(." قال ريون.

 "تحذير؟ ماذا تعني؟" 

أنك ب"ليس لدي رغبة في شرح األمور الى غبي. أو هل أنت تتظاهر 

 ال تفهم؟"  

يحاول إغاظة هيراتا، ولكن في الواقع، كان قد يكون وكأنه كان 

إليه. كان مشغواًل في فحص كامل الفصل. ربما ريون بالكاد ينظر 

يحه، أو كيسي، أو حتى أكيتو. في النهاية، هبط  كنت أنا هدف تصر

نظره على شخص غير متوقع. هذا الشخص لم يدرك حتى أن ريون  

 أو ربما كان ال يهتم.   ----كان ينظر إليه

ود وينجي وبال مباالة غادر الفصل، على ما يبدو غير متأثرًا بوج نهض ك

وغادروا  ريون. قام ريون بضحكة خفيفة وأشار الى رفاقه باللحاق به.
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على الفور، عندما أنغلق الباب خلفهم، التوتر في فصلنا تالشى على  

 الفور واستبدل بالضجة.  

! نونيج هاي، هاي، هذا ريون يبدو وكأنه على وشك فعل شيء "

 هذا غريب!" قال أكي.

 ياموتشي. "صحيح؟"   ." قالكوينجيـ "أنهم يخططون لفعل شيء ل

بالفعل. كوينجي روكوسوكي، طالب الفصل )دي( الفظيع. بدأت 

على غير  و النظريات تطير في كل اتجاه، بداية من أكي وياموتشي. 

العادة، بقت كوشيدا هادئة. توقفت على التدخل في مشاكل 

 الفصل، ربما بسبب هزيمتها على يد هوريكيتا.

انت غارقة  ك؟" سألت هوريكيتا، بينما "هذا سيء حقًا، أليس كذلك

 في التفكير.  

 "ربما." أنا قلت.  

 "هل يجب أن نتحقق من هذا، كيوتاكا؟" سأل أكيتو.

وجد العديد من األشخاص في األرجاء. ال يوجد هناك الكثير ي"

 ." القيام به الفصل )سي( يستطيع
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ضمان  "ربما ال. ولكن حتى مع وجود العديد من الناس، ال يوجد هناك 

 أي شيء."   أن ريون لن يحاول فعل

كان هذا غريب. حتى من وجهة نظر غريب، احتمالية أن كوينجي هو  

القائد الفصل )دي( السري منخفضة. في حالة غير محتملة أن الفصل  

)سي( اعتدى على كوينجي، قد يقع بقية أعضاء الفصل )دي( في 

دة حيث نستطيع،  امتنعنا عن المساعمشكلة إذا انضموا. مجددًا، اذا 

 نندم على ذلك.   قد

ما خرجت الى الممر مع أكيتو، لحق بي كيسي. "سوف أتي،  عند

 أيضًا. كلما زاد العدد كلما زاد األمان." قال. 

تخلفت هوريكيتا قلياًل خلفنا، ولحق بها سادو. هيراتا أيضًا انضم، يبدو  

نتظار،  قلقًا. بدأ هذا يصبح عاصفة حقيقية. طلبت من أكيتو كيسي اال

 ومن ثم ذهبت للتحدث مع هيراتا.

"ألن يكون من األفضل لو بقيت في الخلف، هيراتا؟ إذا أتيت، قد  

يلحق بنا بعض الطالب االخرون. إذا انضم أشخاص مثل أكي 

 وياموتشي، فهذا سوف يضيف الوقود الى النار." أنا قلت.

 كن على ما يرام؟" -"هذا صحيح..... ولكن هل سيكون كوينجي
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أسوأ األحوال، اذا أصبحت  يكيتا قادمة. كيسي وأكيتو أيضًا. فيور"ه 

 األمور عنيفة، سوف اتصل بك." 

"كيسي؟ هااه. حسنًا. فقط ال تفعل أي شيء متهور، حسنًا؟" بدا 

عاد  هيراتا مرتبكًا حول الطريقة التي أشرت بها الى يوكيميرا، ولكنه 

 الى الفصل.  

." أومئ كيسي. "الى جانب ذلك، "كان هذا القرار الصحيح، كيوتاكا

 راتا أفضل في تهدئة بقية الفصل."  هي

المشكلة التالية كانت معرفة أي ذهب كوينجي واألخريين. حتى  

مشكلة في مبنى المدرسة. ب التسببريون وأتباعه لن يتمكنوا من 

لون ذلك  إذا كانوا سيحاولون فعل شيء ما، فعلى األرجح سيفع

 خارجًا، ولكن ال أملك أي فكرة أين قد ذهب كوينجي.  

 "أين يذهب كوينجي عادة بعد المدرسة؟" أنا سألت.

 "ال أعرف."  

 "ال أعرف، أيضًا." قال أكيتو وكيسي.
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"هل هناك أي أحد يعلم أي شيء عن كوينجي؟" حرفيًا ال أحد منا  

 تحدث إليه طوياًل.

 "عادة هو يعود الى المسكن."  

 يف تعلم هذا؟"  "ك

 "لقد رأيته مرات عديدة. دعونا نذهب الى مدخل المسكن لآلن."  

 أسرعنا الى هناك، مواكبين وتيرة بعضنا البعض.

 "قد يكون األمر قتال جديًا." قال سادو الى هوريكيتا، وقبض قبضتيه.

"ال تمزح. العنف بين الفصل )دي( و)سي( ليس شيئًا يدعو الى 

 ، لماذا تلحق بي؟" الضحك. األهم من ذلك

"حسنًا، ألنني قلقًا عليك، سوزوني، كما تعلمين؟ هناك شائعة تقول 

 ريون يضرب الفتيات حتى."   إن

 لدرجة أنني أحتاج الى حمايتك." قالت هوريكيتا. ضعيفة"انا لست 

 "ال تقولي هذا."  
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تم إساءة فهم شهامة سادو. تستطيع الفتاة هزيمة فتى بسهولة اذا  

مهارات فنون القتال المطلوبة. ولكن، سادو كان سادو، كان لديها 

وفكرة أن هوريكيتا كانت قوية كفاية لتدافع عن نفسها لم تخطر  

 على باله.  

 "ماذا عن ناديك؟" سألت هوريكيتا.

"ال تقلقي. ال يزال لدي بعض الوقت حتى التدريب. دعينا نسرع ونعثر 

 على كوينجي."  

 بي مثير للمشاكل." هي تمتمت. "بحق الجحيم. ال أريد أن يلحق

هؤالء الفتيان من    ةواجهمأصيبت هوريكيتا بأذى عند   إذامع ذلك، 

الفصل )سي( بمفردها، فسوف يثور سادو. إذا أمسكت به المدرسة  

الشجار مرة أخرى، فهذه نهايته. السماح له بالقدوم قد تكون   يفتعل

   طريقة جيدة في مراقبته. 
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4.1 

سة، وسلكنا طريق العودة الى المساكن. بما أن غادرنا مبنى المدر

المدرسة قد انتهت للتو، كان بالكاد يوجد أحد، ولكن رأينا عدة طالب 

على الرغم من انها من الفصل )سي( أمامنا. ايبوكي كانت معهم، 

لم ترافق ريون عندما زار فصلنا. على مسافة أمامنا كان كوينجي، 

 يمشي وحيدًا.

يخطط حقًا على مهاجمته. عندما اقترب ريون،   يبدو أن الفصل )سي(

 أمر ايشيزاكي أن يغلق طريق كوينجي.

"كما توقعت سوزوني. دعونا نوقفهم." قال سادو، ينظر الى 

 وامر.  هوريكيتا من أجل األ

"لننتظر ونرى ما سيحدث. نحن ال نزال ال نعلم ماذا يريد ريون." قالت 

 هوريكيتا.

لقواعد التكلم مع شخص أخر من  كما قال ريون، كان من ضمن ا

 فصل أخر. اقتربنا ببطئ، وراقبنا الوضع.  

 دعني أتكلم معك*، هاه؟" قال ريون."هاي، كوينجي. 
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بمعنى الحصول على معلومات  ----pick your brain*]بالتحديد قال 

 أو أفكار من شخص ما[

"ماذا تفعل؟ أنا ال أتذكر التصرف بأي طريقة يسمح لك بمضايقتي*." 

، لم أتمكن من رؤية وجه كوينجي.  يألن ايشيزاكي كان في طريق

 ولكن نبرة صوته كانت متعجرفة كالمعتاد. 

 [*I don’t recall behaving in any way that’d warrant you 

flagging me down----- ].لست متأكد من الترجمة 

 "ال يحق لك تقرير ذلك." 

وأتباعه  ي. نظر الى ريون. "همف. وأنت أيضًا بالتأكد." أجاب كوينج 

 بدون أي أثر على القلق.  

"أنت تتذكرني، أليس كذلك؟" سأل ريون. كال يديه ال تزال في جيبه،  

 واقترب من كوينجي.

نت دكتاتور الفصل )سي( البغيض، أليس كذلك؟" قال  "بالطبع. أ

 كوينجي.
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أيها "لقد فوتك المرة الماضية، ولكن اآلن أنت سوف تأتي معي، 

 ." قال ريون.المسخ

. أنا أخشى أنني كنت مشغول، في الوقت الذي فوتني."  ي"اعتذارات

قال كوينجي. نعم شعره الى الخلف. لم يبدو وكأنه يعتذر. "ولكن، 

،  مسخللتو شيء أنا أخشى ال يمكنني تجاهله. عندما قلت  لقد قلت

 هل كنت تشير إلي؟" 

  



 

167 

 

       



 

168 

 "من غيرك يمكن أن أشير له؟"  

رغم من أنني أجد تصريحك محير تمامًا، أفترض أنني "حسنًا، على ال 

، كما ترى. لدي موعد، لذلك لننتهي رحيم رفيق أناسوف أتجاهل هذا.  

 من األمر بسرعة، هل يمكننا؟" 

 "اعتذر، ولكن سيتعين عليك تأجيل موعدك."  

 "اذن، ليس لديك رغبة في التراجع؟"  

 "ماذا سوف تفعل إذا لم نرحل؟" 

 اعيه وبدا غارقًا في التفكير للحظة.عاقد كوينجي زر

"حسنًا، افترض أننا سوف نناقش ما تريده هناك." قال بالنهاية، وأشار 

 بعيدًا.   الراحةالى منطقة 

 "أنا ال أهتم أين نذهب." قال ريون.

 "اذن ألحق بي."  

قاموا باللحاق بـ كوينجي الى منطقة االستراحة، مغادرين مجال 

 رؤيتنا. 
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 األفضل الذهاب الى هناك، أيضًا." قال سادو."يبدو أنه من  

أوقفته هوريكيتا على الفور. "ال تقل أو تفعل أي شيء متهور. هل  

 تفهم؟"  

 أجل."  - "أ

توجهنا ومع هوريكيتا تالحقه. لحق بقيتنا بهم، وأخذ سادو القيادة، 

كن." نادت هوريكيتا ريون. "ما الذي تخطط له؟ اذا  -الى هناك. "ريون

 ام بأي شيء، فسنواجه مشكلة." حاولت القي

نظر ريون من على كتفه وكأنه يعلم أن شخصًا ما سوف يلحق به من  

البداية. فحص مجموعتنا. على الرغم من أن كوينجي يثير اهتمامه، إال  

ن أجل تضييق قائمة المشتبه بهم. لهذا  أن هذا كان فخًا مصممًا م

هدفه هو  السبب اندفع ريون الى الفصل )دي( عن عمد. كان 

 كشفنا، ولقد فعل. 

 ، هاه؟ حسنًا، هذا مقبول."ويوكيميرا"أيانوكوجي، مياكي، 

 ريون." قال سادو، ضرب بقبضتيه معًا. هنا، "أنا أيضاً 

 "ماذا حدث لـ هيراتا؟" أضاف ريون.
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لدي فكرة. أنت لست مهتمًا به على أي حال، أليس  "من يعلم؟ ليس

 كذلك؟" 

  إذالديه قوي جدًا، لن يكون من الغريب "اوه، ارحميني. حس العدالة 

 جاء أيضًا." قال ريون.

 "هذا لن يسير كما تعتقد." قالت هوريكيتا. 

 "حسنًا، هذا جيد. الى اآلن، على أي حال." 

رفع ريون ذقنه كإشارة. بناء على أوامره، أحاط ايشيزاكي واألخريين 

 بـ كوينجي. 

مئزازه. "وكأنه يعتقد  أكيتو، يشاهد الموقف، لم يتمكن من إخفاء اش

 نفسه ملك. يأمر زمالئه فقط بتحريك ذقنه." قال.

"اعتذر، مياكي، ولكنني ولدت هكذا." أجاب ريون. وهو ال تزال يده 

 في جيبه، اقترب من كوينجي.  

 "توقف." قالت هوريكيتا.

"توقف؟ ماذا يجب أن أوقف؟ كما يمكنك أن تري، أنا ال أفعل أي  

 شيء."  
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 كوينجي بعد. لم يمس أي أحد 

هل  "ال أمانع اللعب، ولكن يبدو أن وجودي هنا ليس ضروريًا.  

 توافق؟" سأل كوينجي.  

لقد حصلت على الدور واجهه ريون مرة أخرى. "هذا يذكرني. 

 ." اليوم، كوينجي. أنت مدين لي بدين الرئيسي

 "دين؟ ليس لدي أي فكرة عما تتحدث عنه."  

، خسرت فرصة  بفضلكنة السياحية(. "اختبار األبراج السماوية )السفي

 قال ريون. في االستيالء على المزيد من النقاط."

 ."   ي "اه. إذا اعترضت طريقك، فلك خالص اعتذارات

،  في لفتة وقحةقال كوينجي ذلك، ولكنه بالتأكيد ال يبدو معتذرًا.  

أخرج مرآة اليد الخاصة به من جيب صدره. نظر فتيان الفصل )سي( 

 وأجاب بطريقة مهذبة.، إليه بارتياب

شعري المبتذلة ال أنا أتأكد من أن تسريحة "اليوم جو عاصف جدًا.  

." أدار وجهه يمينًا ويسارًا، وابتسم على انعكاسه. "همم. أنا أبدو تفسد

 غير مرتب بشكل فظيع. اعتذر، ولكن هل تمانع إمساك هذه؟" 
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 ة.  قام كوينجي بإعطاء ريون المرآة. وأخذها ريون، بابتسام

"يمكنك توجيه المرآة باتجاهي." قال كوينجي. أخرج عبوة صغيرة من  

يل الشعر من حقيبته، وأخذ كمية صغيرة بأصبعه وبدأ بتصفيف ج

 شعره بكلتا يديه.  

رمى ريون المرآة على األرض، وحطمها. وهو ال يزال يبتسم، أمسك  

 بيد كوينجي.  

ت حقًا وغد كوينجي، وهو ال يزال يصفف شعره، تنهد بلطف. "أن

 للغاية. هذه المرآة كانت ثمينة، كما تعلم." 

 نزلقت من يدي." قال ريون."اعتذر. لقد ا

. في هذه الحالة، هل تسمح بتحرير يدي لكي أتمكن من  "تسك

االنتهاء من تصفيف يدي؟ بالطبع، أنا من النوع الذي يبدو جيدًا حتى  

 مع شعر غير مرتب." قال كوينجي.  

 نما كان التوتر يزداد. ترك ريون ببطء يد كوينجي.  كنا قلقين جدًا بي

 كن."  -"توقف، ريون

 "اصمتي، سوزوني. أنا ألهو مع كوينجي." 
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"ألست تهاجمه فقط؟ هذا يبدو من جهة واحدة. انه ال يريد هذا."  

 تلتقط بحذر قطع المرآة المحطمة، نظرت هوريكيتا الى ريون. 

 دو الى هوريكيتا. "سوف أفعل هذا. قد تجرحين يدك." قال سا

 "ال أمانع. سيكون األمر أسوأ إذا جرحك الزجاج، بسبب ناديك." 

. ال يمكنني ترك فتاة تتأذى." أبعد "ال تقولي أمور غبية مثل هذه

 سادو هوريكيتا جانبًا وبدأ بااللتقاط قطع الزجاج.  

 "لن أقوم بمعالجتك اذا جرحت." قالت هوريكيتا.  

 لالهتمام، أليس كذلك؟" قال شخص ما."يا لها من مجموعة مثيرة 

إشارة غير مرئية،  من خالل   الراحةالى منطقة  اوكأنه تم استدعائه

ي وزمرتها سارت إلينا. رأيت كامورو ماسومي بين أتباعها، ساكاياناج

ولكنني ال أعلم أي شيء عن الرجالن األخران، على الرغم من أنني 

هنا من الفصل )دي(،  كانوا 6أتذكر وجوههم. كوينجي من ضمنهم،  

  15من الفصل )أي(، هذا يجعلنا   4من الفصل )سي(، واآلن  5و

 شخصًا.  

 " قال ساكاياناجي. "أنا هنا بمحض الصدفة. 
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 "ال تجعلينني أضحك." قال ريون.  

"في التفكير أنني سأعثر على الالعبين الرئيسين من الفصل )سي( مع  

راء حفلة عيد  بعض الطالب من الفصل )دي(. هل تخطط الى إج

 ميالد؟"  

 "تراجعي. ليس لدي أي عمل معك." قال ريون.  

الحفلة، فالمرح مع  "هياا، ال حاجة الى قول هذا. إذا كنت مخطط 

 العدد. ألن توافق؟ هل يمكنني االنضمام؟" 

 "إذا كنت تخططين على البقاء، فال تعترضي طريقي."  

 اياناجي. إحراج منظم الحفلة." قالت ساكب"بالطبع. لن أسبب 

جلست على مقعد قريب. وجلس حولها طالب الفصل )أي( الثالث، 

ك كاميرات مراقبة في  وكأنهم يحمونها عبر أجسادهم. ال يوجد هنا

منطقة الراحة هذه، بالنهاية، على الرغم من اننا محاطون بالطالب 

 العائدون الى المساكن. 
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يئة، تحدث هذه االبتسامة الجر كوينجي روكوسوكي، ال يزال لديه 

مرة أخرى. "ال أمانع ازدياد جمهورنا، ولكن ألم يحن وقت انهاء هذا؟  

 اذا لم نبدأ بالتحدث، فسوف أغادر."  

 سان قال أال نسمح لك بالهرب هذه المرة."  -"انتظر، كوينجي. ريون

ابتسم كوينجي ابتسامة رقيقة. "اعتذاراتي على أن محادثتنا قد 

ل على جوهر الموضوع. أنا أعتقد أنك قد أننا يجب أن ندخ تأخرت. اعت

تريد هزيمة من يعترض طريق الفصل )سي(، أو من يشكل تحالف مع  

 فصل أخر للقيام بذلك. هل أنا محق؟"  

 "سوف أسحق كل حشرة تعترض طريقي، أجل." قال ريون.  

"واآلن، ظهر شخص مشاكس مثل هذا في الفصل )دي(. لذلك أنت 

نجي. يبدو أنه يفهم الموقف جيدًا  ا العائق." قال كويتبحث عن هذ 

 بالنسبة لشخص ال يظهر أي اهتمام في أي شيء حوله.  

 "بالضبط."  

"في هذه الحالة، أنا أخشى أنني ال أناسب الوصف. أنا ليس لدي أي  

اهتمام على األطالق في مستقبل الفصل )دي(، أو أي فصل أخر. أنا  
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الى اآلن، وليس  هتمام في أي اختبارلم أساهم بأي شيء جدير باال

لدي رغبة في فعل ذلك. أخبرني، هل أنت متأكد حقًا أنك تريد جعل  

 شخص مثل هذا عدوك؟" 

 "حسنًا، كيف ستفسر اختبار األبراج، اذن؟ انتشر الكالم." قال ريون. 

 "اوه هو. يبدو أنك شخص مطلع للغاية." 

مجموعة   VIPهوية  خالل اختبار األبراج، اكتشف كوينجي ببراعة

لقرد. حتى بعد رؤية أن الفصل )دي( من فعل ذلك بعد ظهور النتائج، ا

ينبغي أن يكون من الصعب لـ ريون أن يحدد الطالب الذي اكتشف 

  بما انه منكوينجي  هاألمر. لقد قام بعمل جيد حقًا. أو ربما خمن أن

 ضمن مجموعة القرد؟

"اوه، ذلك. كنت ببساطة أوفر الوقت. لم أكن أشعر برغبة في 

المشاركة في هذه االجتماعات المزعجة، لذلك قررت إنهاء األمر 

واالستمتاع بحريتي مجددًا. ال شيء أكثر من ذلك." قال كوينجي.  

أخرج هاتفه واستخدم الكاميرا وتأكد من وجهه. كانت بديل مؤقت  

 لمرآة اليد على ما يبدو.  
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." قال  ال يمكننا استبعاد احتمالية مساعدتك في االختبارات األخرى"

 ريون. "هذا يعني أنه ال يوجد ضمان أنك ال تتحكم بالفصل )دي(." 

كانت هذه النتيجة التي استقريت   إذا"اعتقد أن هذا محتمل. ولكن 

 عليها، فالبد أن هذا يعني أنك غبي بعقل ال قيمة له." قال كوينجي.

بدا ايشيزاكي مستعدًا من أجل االنقضاض، ولكن ابتسم ريون ومنعه.  

كان ريون يضايق   إذاأن اعترف انني معجب برد كوينجي. يجب 

 الشخص الخاطئ، فسيبدو غبيًا للغاية.  

كنت تقول الحقيقة، اذن أنت غير ضار   إذاحق بالتأكيد. "هيه. أنت م 

 تمامًا." 

 [�� Dragon Boy—nice one] "أجل. أنت حاد اإلدراك، فتى التنين."  

 تعار. "فتى التنين." بدأت ساكاياناجي بالضحك على االسم المس

قام ريون بتغيير الموضوع. "ماذا لو طلبت من هؤالء الرفاق ضربك 

 كرد على اختبار األبراج؟ ماذا سوف تفعل أمام عنف ال معنى له؟"  
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حاولت هوريكيتا اإلجابة على السؤال المزعج، ولكن ضحك كوينجي.  

جمهور.  "اآلن هذا هراء. أنت لن تفعل هذا هنا، مع هذا العدد من ال 

 لى اإلطالق."  لن يفيدك هذا ع 

"أنا قادر على االهتياج حتى في هذا المكان الغير مالئم، بغض النظر  

 على الفوائد." قال ريون. 

"أنا أرى. أفترض أنه إذا اخترت هذا الخيار، فسوف أهزم كل من يأتي 

 إلي." قال كوينجي.  

 "يمكنك فعل ذلك بمفردك؟"  

 رتي على ذلك." "أجد صعوبة في تخيل عدم قد

 ناجي تستمع الى ذلك، ابتسمت.  ساكايا

"على ما يبدو، تفكيري كان خاطئًا." قال ريون. "ال يبدو أن كوينجي  

 . انه مجنون كليًا، بطريقة مختلفة عني. يبدو أن هذا كل شيء." Xهو 

 ." أجابت كوينجي. هذا  على توضيح سوء التفاهم"سعيد للغاية 

صل )دي( تتزايد احد، كوينجي. نقاط الف"ولكن دعني أسألك شيئًا و

لم تكن  إذابشكل ثابت. يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن هذا. 
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هل هو أحد األشخاص الذين لحقوا بنا كقطيع من  أنت، فمن هو؟  

 الغنم؟" سأل ريون.  

فقد االهتمام على وثم سخر واستهزأ، ألول مرة، نظر كوينجي إلينا. 

 "  -----ولكن"أنا سعيد بإخبارك،   الفور. 

هل يمكنني أحظى بلحظة؟" بدت ساكاياناجي وكأنها كانت تحاول "

منع كوينجي من التكلم. "هذه محادثة مذهلة. شخص ما من الفصل  

)دي( يعترض طريق الفصل )سي(، أليس كذلك؟ سمعت الشائعات  

سان يبحث عن شخص مثل هذا، ولكن هل هذا  -تقول إن فتى التنين 

 قيقي؟" ح

أن تصمتي بالفعل، ساكاياناجي. وإذا ناديتني بهذا  "لقد أخبرتك 

 االسم مجددًا، فسوف أقتلك. هل فهمت؟"  

"هل تكرهه؟ اعتقد أن لقب مذهل. اعتذر. على أي حال، هناك شيء  

 ال أفهمه تمامًا." 

 ضحك ريون، ولكن ساكاياناجي لم تعر أي اهتمام.  



 

180 

الل خططك وهزمك." هي  "شخص ما في الفصل )دي( رأى من خ

  أن أكملت. "هل هذا كل شيء؟ تم تصميم هذه المدرسة من أجل

تنافس الفصول ضد بعضها البعض. وأنا وأنت تصارعنا مرات عديدة 

بهذه الطريقة. ال أعلم من هذا الطالب من الفصل )دي(، ولكنه  

يستخدم خطة ممتازة في البقاء مجهول الهوية أثناء شن الحرب  

ذلك من أجل كشف هويته؟ بغي عليك القيام بكل عليك. هل ين

 بصراحة، ال يمكنني رؤية أفعالك أي شيء غير أنها مثيرة للشفقة." 

قد أفسد خططي." أجاب ريون. "ولكن هذه   X"أنا أعترف أن هذا 

ليست المشكلة هنا. أنا أفعل هذا من أجل إخراج هذا الشخص. سوف  

 أسحبه يركل ويصرخ الى المقدمة."  

 تطلب األمر؟"   إذاي اللجوء الى االبتزاز أنت تنوي فأرى. اذن،  "أنا 

تطلب األمر. أفضل   إذا"أجل. أنا مستعد الستخدام العنف، أيضًا، 

 االستمتاع في طريقتي في إنجاز األمور." 

، ولكن أيضًا سوف فقط فعلت ذلك، لن تبدو مثيرًا للشفقة إذا"

سان -تكشف عدم كفاءتك. لقد سمعت قلياًل من ماسومي 

عن الخطة التي استخدمتها على الجزيرة، وكيف كن -وهاشيموتو 



 

181 

، فمن الواضح ان  إذا كنت تنظر إلى الوضع بموضوعيةفشلت. 

كوينجي ليس متورطًا، أليس كذلك؟ الى جانب ذلك، سمعت أن  

تقف هناك.   التي فتاةالسان، - العقل المدبر هو هوريكيتا سوزوني

لمقام هل هذا الشخص الذي تبحث عنه موجود في ا  -----أتساءل

األول؟" سألت ساكاياناجي، وهي تنظر الى ريون بعيونها وكلماتها  

 الحادة.  

كن؟" قال -فشلك، ريون لىال تحاول التغطية ع أنك"هل أنت متأكد 

 أحد طالب الفصل )أي(.  

تو. ريون ليس غبيًا الى هذه الدرجة." أجاب  "أنت تبالغ في األمر، كي

 ما كان اسمه.  األخر. أعتقد أنه كان هاشيموتو، أو مه

لم يظهر ريون أي أثر على االهتياج على إغاظة الفصل )أي(. أنه  

 يفهم هذا النوع من األسلوب أكثر من أي أحد، في النهاية. 

ير المسار. "أنت  بداًل من المجادلة حول ما قالته ساكاياناجي، قام بتغي

حمقاء، ساكاياناجي. لقد استخدمت كاتسراغي، وجعلته يوقع عقدًا  

 ي."  مع
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)أي( من  الفصل  المقدمة الىبالمقابل على المساعدة  "عقد؟ اه. 

أو شيء من   سيتم دفع نقاط خاصة كتعويض.   )سي(،الفصل  قبل

  20سيتم دفع هذا القبيل، صحيح؟ بالتحديد، كان هناك شرط يقول 

، صحيح؟" قالت حتى التخرج لكل شخص في الشهر ألف نقطة خاصة 

 ساكاياناجي.  

 ل انت بخير مع ذلك؟" قال سادو. "هاه؟ ماذا؟! ه 

"هذا ليس ضد القواعد." قالت ساكاياناجي. "هذا عقد وافق عليه كال  

بادل. سنتلقى نقاط الفصل التي ينبغي على الفصل  الفصلين بالت

 )سي( أن يحصل عليها، ونعوضهم بالنقاط الشخصية في المقابل." 

ل اختبار الجزيرة،  أنا أعلم أن الفصل )أي( و)سي( قد شكلوا تحالفًا خال

ولكن طبيعية الصفقة غير واضحة بالنسبة لي. على ما يبدو، بعد 

نقطة   30نقطة باقية )وخصم   270استخدام جميع نقاطهم وتركوا 

  20بسبب غياب ساكاياناجي( الى الفصل )أي(، وطلب الفصل )سي( 

ألف نقطة خاصة في المقابل. في الوهلة األولى، قد يبدو األمر  

ومع  صل )سي( حصل على الجانب األفضل من الصفقة. الفوكأن 
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ذلك، كان األهم هو ما إذا كان بإمكانك التقدم في نقاط الفصل 

 .نهاية االختبار في

كاتسراغي لم يأخذ   إذانقاط الفصل تحدد ترتيب الفصول في النهاية. 

الصفقة، لكان من الممكن أن يصبح اختبار الجزيرة أسوأ بكثير للفصل  

 ن، لماذا ذكر هذا؟ . ولكي()أ

"حسنًا، أنا لن أكون الشخص الذي سوف يقع في مشكلة اذا تسربت  

." قال ريون. "ستعرف الفصول األخرى أننا كنا هذه التفاصيل. أنت من

 ألف نقطة شهريًا منك، أليس كذلك؟"  20نأخذ 

كنت تريد إخبار الجميع، لكنت فعلت ذلك بالفعل. الى جانب  إذا"

كن من اقترح العقد في المقام األول." أجابت  -ي ذلك، كان كاتسراغ 

 ساكاياناجي.

ب تحمل مسؤولية هذا  لم تكن متواجدة على الجزيرة، ويمكنها تجن

القرار. كان من المحتمل أنها أعطت تعليمات الى أتباعها في الفصل  

)أي( للسماح لـ كاتسراغي في الشروع في ذلك، ولكن ال يمكننا 

راغي كان يتوارى عن األنظار اآلن، بينما يبدو التأكد. ما يهم أن كاتس

 أن ساكاياناجي تتحكم في الفصل.  
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يحصل على راتب شهري مضمون؟" قال "اغ. اذن، الفصل )سي( 

 سادو.

كن. يستطيع الفصل )سي( الحصول على  -"ال تتركهم يخدعوك، سادو

. لم يكسبوا أي  ا نقاط الفصل هذه بأنفسهم، ولكنهم أضاعوه

 ريكيتا. شيء." قالت هو

"هل هذا صحيح، سوزوني؟ سأل ريون. "هذا ال يختلف عن الحصول  

قية، سابقًا على الجزيرة. الى  نقطة فصل بالطريقة الحقي 200على 

سنستمر بالحصول على هذه النقاط حتى يخسر الفصل جانب ذلك، 

 )أي( مكانهم."  

"خطأ. هذا يبدو مشابهًا، ولكنهم ليسوا كذلك. كل ما ستحصل عليه  

 و النقاط الشخصية. ال عالقة لهم بنقاط الفصل."  ه

ألف نقطة خاصة   800 هناك االعتبار، هوريكيتا محقة. ولكن،في هذا  

تتدفق من الفصل )أي( الى الفصل )سي( كل شهر كان أمرًا كبيرًا. 

حتى اذا استمر الفصل )سي( في خسارة نقاط الفصل، كان لديهم  

ساكاياناجي قادم من أجلهم،  راتب مضمون. على الرغم من أن فصيل  

 إال أن فصيل كاتسراغي منح الفصل )سي( رحلة مجانية.  
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ألف   800طالب في الفصل )سي(=  40وهناك  ألف نقطة  20*] 

 نقطة.[

"هل انتهينا هنا؟ ليس لدي رغبة في حرمانك من متعتك، ولكن أود 

 منك أن تبتعد عن طريقي. لقد أضعت وقتًا بما فيه الكفاية باالستماع 

 الى الى هراءك الذي ال معنى له." قال كوينجي.

 "مهاًل، كوينجي. لم تجب بعد."  

السماء، وكأنه يحاول التذكر. "شيء ما عن شخص  نظر كوينجي الى

ي(، أليس كذلك؟ ألكون صريحًا، لم أفكر باألمر دذكي في الفصل )

حتى. على أي حال، من األفضل على األرجح عدم إخبارك، صحيح؟ ال 

في حرمانك من متعتك. وبالنسبة لي، أنا ال أهتم بأي أحد في  أرغب 

أليام الذهبية لشبابي، أقضي هذه المدرسة. أنا ببساطة استمتع با

 وقتًا رومانسيًا مع الفتاة واستمتع بجمالي الخاص."  

 "اذن، أتقول أنك لن تساعد فصلك؟"  

(  ولن أفعل. لقد قلت ذلك بالفعل. من وجهة نظري، الفصل )أي"لم 

 والفصل )دي( متشابهين. جميعكم مملون للغاية." 
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 كن، هذه أخر مرة يستهزأ بنا هذا األحمق! دعنا نلقنه درسًا!" -"ريون 

رفع ايشيزاكي قبضته، ولكن الشخص الذي تحدث إليقافه لم يكن  

ريون. كانت ساكاياناجي، التي كانت تجلس جانبًا وتبتسم لنا حتى  

 كنها تجاهله.  اآلن. قال كوينجي شيئًا ال يم

 " -----سان-بدأت. "فتى التنين "هناك شيء قلته يثير اهتمامي." هي 

 "واه!" 

وأطلق ركلة. أسرع هاشيموتو بينهم،  اندفع ريون الى ساكاياناجي 

وصد قدم ريون بذراعه اليسرى. وطار، وهبط بقوة على األرض، ولكن 

في  لم يتدخل، فعلى األرجح أن ريون كان سيركل ساكاياناجي إذا

 ة القتال على الفور.  وجهها. فتى الفصل )أي( األخر، كيتو، أخذ وضعي 

 "اوه، هل أذيت مشاعرك؟" سألت ساكاياناجي.

 ناديتني بهذا االسم."  إذا"لقد أخبرتك أنني سوق أقتلك 

"توقف حااًل. ما فعلته أمر سيء." بدأت هوريكيتا، وأوقفتها  

 ساكاياناجي.  

 ن؟"  ك-"هل هناك مشكلة، هاشيموتو 
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"ال. لقد سقطت فقط." نهض هاشيموتو ببطء، ونظف نفسه من  

 الغبار. 

 سان."  -"ها انت ذا، هوريكيتا

 كن مجانين." قالت هوريكيتا.-"تسك. كالكما انت وريون

كن. لقد أغظتك كثيرًا." قالت ساكاياناجي. ومن ثم  -"أنا اعتذر، ريون 

نت  اذا كم ----ركزت على كوينجي. "بالعودة الى سؤالي األصلي 

 تقصد عندما قلت إن الجميع هنا، من ضمنهم نفسي، مملون؟" 

 كان سخطها مفهوم."بحق الجحيم....." تمتمت هوريكيتا. 

"هل أذيت مشاعرك الى هذه الدرجة، أيها الفتاة الصغيرة؟" أشار 

 كوينجي الى ساكاياناجي، مقتربًا من المقعد حيث تجلس.  

" أجابت ساكاياناجي.  مذهل. "تسك، فتاة صغيرة، هممم؟ هذا لقب 

ضحك ريون، وكأن هذا رد لـ كوينجي على مناداته فتى التنين.  

 سان، أليس كذلك؟ أنا لست فتاة صغيرة." - "كوينجي

"أنت ال تقررين ذلك. مناداتك بالفتاة الصغيرة مالئم، بالنظر الى عمرك  

 وجسدك." أجاب كوينجي.  
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فتاة  لكلمات  مالئمهنا بالتحديد حيث أنت مخطئ. االستخدام ال"

سيكون وصف فتيات في عمر المدرسة االبتدائية. ال يمكنك  صغيرة

 تحريف قوانين العالم حسب رغبتك." قالت ساكاياناجي. 

"أن أكون عبدًا للمنطق العام ليس أسلوبي." قال كوينجي. ومرر 

 بعه من خالل شعره.  ابأص

. قال ذلك  األمام"توقف عن هذا، كوينجي." قال كيتو، وتقدم الى 

وأزال قفازاته البيضاء، والتي اعتقد انه يرتديها من أجل حماية يده من  

 البرد. على ما يبدو، لم يكن االمر كذلك.

خلع قفازاته أو ما   إذا"ما مشكلة هذا الفتى؟ هل سيظهر شيطان 

 شابه؟" تمتم سادو.

 "ماذا؟" أنا سألت، متفاجئ.  

انت مشهورة للغاية. هناك  ديمة ك"أنت ال تعلم هذ؟ هذا من مانغا ق

ويقاتل  ذلك الرجل، عندما يخلع قفازاته البيضاء، يظهر شيطان 

الشياطين." قال سادو. لم أسمع عنها في حياتي على األطالق، 

 ولكن مجددًا، أنا لم أقرأ أي مانغا من قبل.  
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 *]لألسف ال أعرف اسم هذه المانغا.[

 أمر كوينجي.آلن."  "ليس لدي عمل مع الفصل )أي(. غادروا ا

"اسمحي لي بتصحيح سلوك هذا الفتى." قال أكيتو الى 

 ساكاياناجي.  

علي. لألسف، ذوقي في الرجال  م"ها ها! حسنًا، ال أمانع قتالك

من  ربما كان الجنون نوعاً والنساء يتجه نحو األكبر سنًا." قال كوينجي. 

 . واألكاذيبالعنف  تمامًا مثل القوة بعد كل شيء، 

 عملنا. اآلن اغرب عن وجهي." قال ريون. "لقد اتممنا

 "حسنًا، اذن. أراك الحقًا." قال كوينجي. استدار ورحل بعيدًا.

مع رحيل مصدر الجدل، أصبح الجميع صامتًا. جمع سادو معظم قطع  

 المرآة المحطمة، ويبدو أن التوتر يتقلص الى اآلن.

 د؟" "حسنًا، العرض انتهى." قالت ساكاياناجي. "هل يجب أن نعو 

"من األفضل أن تتوخى الحذر من أجل الفصل الدراسي الثالث،  

 ساكاياناجي." حذر ريون. 
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كنت متأكدًا من أنك هزمت الفصل )دي(. فسوف أكون   إذا"بالطبع، 

خصمك في أي وقت." ردت ساكاياناجي بينما كانت تغادر مع  

 خلفها.حاشيتها 

 "هل يجب أن نعود أيضًا، هوريكيتا؟" أنا سألت.

كن مما - كن أقل اهتمامًا بـ كوينجي-جب أن أقول، يبدو أن ريون"ي

 وقع." قالت هوريكيتا.كنت ات

من الواضح أن أفعال ريون تربكها، ويبدو أن الفصل )سي( يشارك 

نفسها. "هل يجب حقًا أن نتركه يذهب بهذه  بعض من الشوك

 " سأل أحد أتباع ريون.السهولة؟

 ه بالمغادرة." أجاب ريون.كان هو المطلوب، فلن أسمح ل  إذا"

 "أنه يبدو مثيرًا للشك كثيرًا بالنسبة لي، رغم ذلك. ربما كان يكذب." 

، هو وأنا نشارك  X"طريقته في التفكير ال تشابه خاصتي. مهما كان 

النوع الذي  طريقة التفكير نفسها. الى جانب ذلك، هل يبدو حتى من 

ما بتسامة مريبة. "يو.  سيتعاون مع هوريكيتا؟" استدار ريون نحونا با

 رأيكم يا رفاق في كوينجي؟"  
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 كن." قالت هوريكيتا.-"أفعالك غريبة وغير مفهومة، ريون

يبدو أن ريون يعتبر هذا مديحًا. "في هذه الحالة، البد أنني أفعل شيئًا 

م خاصتي قلياًل اليوم،  قائمة المشتبه به   تقلصتصحيحًا. لقد 

 لفك." سوزوني. وصواًل الى ذلك الغريب خ

"هذا مضيعة للوقت. في المستقبل، توقف عن االقتراب من 

 زمالئي." قالت هوريكيتا.  

"أنا حر في االقتراب أو عدم االقتراب بمن أريد. أنا ال اكسر القواعد."  

مثيرًا للسخرية، نظرًا الى كيف انه يكسر القواعد غالبًا. "على أي حال،  

نتظار من أجل النهائي سوف ينتهي العرض قريبًا. ال يمكنني اال

 الكبير."  

 غادر.   نظر ريون للحظة الى ساكاياناجي تغادر من مسافة، ومن ثم

 كن عن هذا." قالت هوريكيتا.-"وأخيرًا. لنذهب. يجب ان تخبر هيراتا

 "ما مشكلة ريون؟ هل تعتقدين انه يخطط ألمر ما؟" قال سادو.  

 ل عقله."  "من يعلم؟ أنا أشك أن هناك أي أحد يفهم كيف يعم
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قد قررت بينما كنت  ليبدو أن استعدادات ريون قد اكتملت تقريبًا، 

 اشيته يسيرون. لم تكن فكرة لطيفة.  أشاهده هو وح

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

193 

 



 

194 

 المتحدث هنا هو ريون كاكيرو 

سينسي، معلم  -." قال ساكاغاميالدرس "هذا يقودنا الى نهاية 

(. "أرغب في تذكير الجميع أن يحسن التصرف، حتى خالل الفصل )سي

 بشكل جيد. هذا كل شيء."   مواالستفادة من وقتك العطلة الشتوية، 

أخرجت هاتفي بينما كنت استمع الى كلماته الرؤوفة عديمة 

  تالمعنى. كان هذا اليوم األخير من الفصل الدراسي الثاني، وانته 

عد الظهيرة فارغة. ال يوجد هناك مبكرًا، تاركًا لنا فترة ب الدروس

لمدرسة الطالب على العودة  ا شجعتاليوم، أيضًا.  النوادي نشاطات

 في المبنى.   باقيباكرًا، لذلك بالكاد سيكون هناك أي أحد 

 بمعنى أخر، لقد حان الوقت وأخيرًا لتنفيذ الضربة.  

  10"لقد استبعدت جميع من أستطيع، ولكن هذا يترك حوالي  

تمل." تمتمت لنفسي. كان بعضهم أشخاص لم أتحدث  مح ينمرشح
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أفضل القيام بذلك   كنت يمكنني المساعدة. ، ولكن ال من قبل إليهم

 لم يترك لي أي خيار. Xبدون استخدام كارويزاوا، ولكن 

 "حسنًا، هذا فقط يعني أنه يمكنني الحصول على المزيد من المتعة."  

ورق. لقد نشرت جميع  لقد قمت بأخذ خطوات معينة بعد مراوغة ال

التجسس عليها.  طالب الفصل )سي( وخصصت لهم أهدافًا من أجل 

على الرغم من تضييق القائمة الى جانحين مثل سادو ومياكي، 

وأشخاص محافظين مثل هيراتا، إال أن حمقى الفصل )دي( قد 

أمرًا جيدًا بالنسبة لي. أردت أن يدركوا    هذا الحظوا، والذي كان 

أن يقضي أيامه يرتجف خوفًا،   Xكنت أشاهد. أردت  باستمرار أنني

 شاف هويته.  مذعورًا من اكت

مع ذلك استمر في استخدام سوزوني كغطاء، واخفاء هويته بعناد، 

 والذي يعني أنه علي أن أشدد الخناق. 

إنني سأستهدف كارويزاوا، إال أنني لم   Xعلى الرغم من أنني قلت لـ 

 خاللنه كان على الحافة)متوتر( كنت متأكدًا من ا أتحرك بعد. 

يتساءل كيف سأتواصل مع  االسبوعان الماضيان. على األرجح

على األرجح كان وكارويزاوا، وكيف سوف استخرج المعلومات منها. 
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. سيكون منهكًا، مضطربًا، غريب يسألها يوميًا إذا حدث أي شيء 

 ومذعورًا. اآلن، أنا مستعد من أجل محاصرته.  

أنه لم يمضي سوى بضع دقائق منذ االنصراف، إال أن  على الرغم من 

تدق  الفصل قد غادر. بدت الساعة على الحائط وكأنهأكثر من نصف ا

من العادة. تسارع قلبي. لقد مضت سنوات منذ أن  بشكل أبطئ 

 بهذا النوع من الحماس.   تشعر

لقد سألتني ايبوكي لماذا أخاطر الى هذه الدرجة فقط من أجل  

محقة أنني كنت    انها. قالت إن ذلك ال معنى له. Xمعرفة هوية 

مهتم فقط في اكتشاف هويته، على األقل. مقاتلة الفصل )دي( 

يفكر ويتحرك مثلي. أنا لم أقابل شخص أخر مثلي   Xجعلني أفهم أن 

 . إلى األمامدفعني ما وهذا السحر من قبل، 

  وجهًا لوجه، وما سيكون Xتساءلت كيف سوف أشعر عندما أقابل 

بتسليتي طوياًل. تسارع نبضي من فكرة  Xهدفي التالي. قام  

 مقابلته، وكأنه مثل الحب األول تقريبًا. 
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سوف أفعل أي شيء، استخدم كل الوسائل، من أجل العثور عليه.  

ضع إشارة على انها قرأت صباحًا تم و  Xالرسالة التي أرسلتها الى 

 اذا سوف يفعل. بالفعل. أنه يعلم ما سوف يحدث اليوم. أتساءل م

 كن." قالت شينا هيوري، التي تجلس بجواري.  -"ريون 

 "ماذا؟" أنا سألت.

"الجميع يبدو قلقًا اليوم، أليس كذلك؟" هي سألت، تتفحص الغرفة.  

   اقترب جميع الطالب البقية مني. "ما الذي تخطط له؟"

"سوف أواجه طريدتي التي قامت بتسليتي طوال األشهر الماضية. 

 ن القدوم؟" أنا سألت.  هل تريدي

"ال، يجب أن أرفض. أنا ال أرى كيف سيكون ذلك ممتعًا." توقفت 

 شينا، ومن ثم قالت. "هل حقًا أنت بحاجة الى مطاردتهم؟"  

 "هاه؟" 

."  الفصلائد كن، كق-"ال شيء. افترض أن هذا شيء تقرره أنت، ريون

حدثت أي مشكلة، من   إذاهي وقفت. "سوف أكون في المكتبة. 

 لك اتصل بي."  فض
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 "ليس وكأنك ستكونين ذو فائدة، رغم ذلك، أليس كذلك؟" أنا سألت.

 "افترض أنك محق. حسنًا، أتمنى لك عطلة شتاء سعيدة."  

قالت ذلك بهدوء، بدون أي أثر على الخوف، ومن ثم غادرت. كانت 

هيوري ذكية، ولكنها تكره الصراع، والذي يجعلها عديمة الفائدة  

 من استعداداتي النهائية، ومن ثم جمعت زمرتي. كبيدق. انتهيت  

سان؟" قال ايشيزاكي، وبدا -"لقد حان الوقت، أليس كذلك، ريون

 متوترًا.

 ." أخبرتهم.ى استفادة من اليومدعونا نحقق أقص"

سلمت ايشيزاكي الحقيبة. ووقفت ايبوكي وألبرت، أيضًا. ال أحتاج  

شخاص ال يتكلمون، ألننا الى أعداد كبيرة ألجل هذا. أنا بحاجة الى أ

على وشك القيام بشيء سوف يصدم هذه المدرسة الحسنة الى  

 الصميم.  
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5.1 

بعد ثالثين دقيقة من نهاية الدروس، بدأت العطلة الشتوية. كان 

المهجع مهجورًا عمليًا. كما في العطلة الصيفية، عاد الطالب الى 

 الجريئة. غرفهم، وهذا يترك بالكاد أي أحد ليشهد حركاتنا 

"اذن، الى أين سوف نذهب؟ توقف عن الهراء وأخبرنا." قالت  

 ايبوكي.

على    للقضاءتي الحالية الى أي أحد، لم أقل أي شيء عن خط

ايبوكي   ال يعلماحتمالية وجود جواسيس مثل مانابي وأصدقائها. 

مرت ايشيزاكي والفتيان االخرون مراقبة مياكي أ إال أننيوالبقية 

االخرون. ولذلك، ال يعلمون السبب الحقيقي من  وبعض األشخاص

 مواجهة كوينجي.  

 "قلقة، ايبوكي؟"  

 وترة، تجرني معك من أجل جميع خططك الغبية."  "أنت تجعلني مت 

"أنت تتذكرين كارويزاوا، أليس كذلك؟ انها سبب الذي تم اجبار 

 مانابي وأصدقائها على التجسس علينا من أجل الفصل )دي(." 
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اة المزعجة من الفصل )دي(، أليس كذلك؟" قامت ايبوكي "هذه الفت

لذلك هي تعلم الطالب باختراق الفصل )دي( على الجزيرة المهجورة، 

 جيدًا.  

"لقد أرسلت لـ كارويزاوا رسالة اليوم، وطلبت منها القدوم الى 

السطح. تعلم كارويزاوا أنني أرسلتها، أيضًا. لقد حصلت على بريدها 

تاة أخرى في فصلها." تجنبت ذكر اسم الخائن. ليس االلكتروني من ف

 ضروريًا بعد التحدث عن كوشيدا كيكو.  

 "هاه؟ السطح؟ من المستحيل أن تأتي كارويزاوا إذا طلبت منها."  

"سوف تأتي بالتأكيد. لقد أخبرتها، انها إذا لم تأتي، سوف اكشف 

 ماضيها."  

علن، فسوف  ظهرت هذه القصة المثيرة الى الشفقة الى ال إذا

 تنتهي حياتها االجتماعية. ال تملك أي خيار سوى القدوم.  

 ؟" Xيزاوا، هل تعتقد انها سوف تخبرك هوية "حتى إذا ظهرت كارو

وعدها بحمايتها من  Xمن المؤكد تقريبًا أن "بشكل طبيعي؟ ال." 

، أيضًا. أخبرته انني سوف  Xجميع أعدائها. "ولكنني أرسلت سالة الى 
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وأنني سوف  اوا اليوم، وأنني سوف أعرف هويته منها. أقابل كارويز

 ول على ما أريده." استخدم أي وسيلة ضرورية من أجل الحص

"ولكنك.... أرسلت رسالة تهديد الى كارويزاوا، أليس كذلك؟ ماذا لو  

هذه الفكرة في رأسها، قد تفعل ذلك."   Xإذا وضع أخبرت المدرسة؟ 

 لماذا لم أفكر بهذا.  نظرت ايبوكي نحوي، وكأنها تتساءل 

"لن تفعل ذلك. إذا فعلت ذلك، سوف أفضحها على الفور. مهما 

 حاولت، ال تستطيع كارويزاوا قلب الطاولة علينا."  

 "ال أتصور أن األمر يستحق المخاطرة."  

. سحق كارويزاوا يعني سحق واحد  "هذا ليس صحيحًا على األطالق 

 ق بارعة مختلفة." . يبدو أنه استخدمها بطرXمن أثمن بيادق 

هدد ميابي وأصدقائها من  X"كيف تعلم ذلك؟ أنا أعني، أنا أفهم أن  

 أجل حماية كارويزاوا، ولكن...."  

، سوف ترين  X، تطلعي قدمًا، ايبوكي، باإلضافة الى "هيه. حسناً 

 ا مرعوبة من تهديدي لكشف ماضيها." أنا قلت.  بالتأكيد كارويزاو
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ماذا سوف تفعل اذا لم تتمكن من استخراج  "إذا ظهرت كارويزاوا.....  

 منها؟" سأل ايشيزاكي. يبدو أن ايشيزاكي وايبوكي قلقين.    Xهوية 

"تبعًا الى ميابي وأصدقائها، كانت كارويزاوا تتعرض الى التنمر  

مروا بتجارب مؤلمة مثل هذه  بشراسة في الماضي. األشخاص الذين 

فس السيناريو. دعونا  يملون الى االنهيار عندما يتم وضعهم في ن

نجهز العرض من أجلها. سوف نعيد تمثيل ماضيها حتى تخبرنا هوية  

X  ". 

 وني!" قالت ايبوكي. "مستحيل. هذا جن

سان. حفنة منا يتجمعون ويتنمرون على فتاة؟ -"هذا مبالغ فيه، ريون

 أعني، هناك كاميرات على السطح."  

 "انا مدرك لهذا تمامًا. لدي خطة."  

عود على الساللم الى السطح. في منتصف الطريق، بدأت بالص

 توقفت ونظرت خلفي على ايبوكي وايشيزاكي. 

 بون ذلك، اهربوا." أخبرتهم."إذا كنتم ال تح

 سان."  - أنا لن أهرب. سوف أتبعك، ريون- "أ
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 "ماذا عنك، ايبوكي؟" 

"هذا يعتمد على خطتك. إذا اعتقد انها خطيرة، سوف أرحل." لقد 

 لمدة من الزمن اآلن، أيضًا. Xلفضول حول هوية كانت تشعر با

جعلت ايبوكي، وألبرت، وايشيزاكي ينتظرون بالقرب من مدخل 

السطح، وأخذت الحقيبة من ايشيزاكي. وأخذت األدوات الضرورية،  

 ومن ثم أعدت الحقيبة.  

 "هذا....."  

 "مهاًل." 

مدار   أن يكون سطح المدرسة متاحًا علىفتحت الباب. كان من النادر 

العام، وكان خاصتنا كذلك، ألنه كان محاط بسياج مناسب وكاميرات 

مراقبة. يعلم الطالب ذلك، ولهذا السبب كانوا يحسنون التصرف هنا.  

مراكز، يحوي  ولكن، كان السطح مكانًا منعزاًل أيضًا. مع مقاهي وال

المهجع على العديد من أماكن التسكع أكثر شهرة. ربما كنت  

 غريب األطوار بما يكفي للصعود الى هنا غالبًا.  الشخص الوحيد
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كان هناك كاميرا مراقبة واحدة على السطح بالتحديد، موجودة فوق  

باب. كان هذا أكثر من كافي لمراقبة كامل السطح تقريبًا، بدون ال

ط عمياء تقريبًا. كانت من نفس نوه الكاميرات التي ترك أي نقا

مع عدسة بولي   للتخريب، ةمقاومتستخدم في منبى المدرسة:  

كربونات قوية وجسم صلب. ولكن كان هناك أكثر من طريقة 

 لتعطيل الكاميرا.

وقفت مباشرًة تحتها ونظرت الى عدستها. أخرجت علبة رذاذ طالء 

 العدسة، ورششت.   أسود أحضرتها معي، ووجهتها على

 "هكذا. آمنون من العيون المتطفلة." أنا قلت.

بين المئات من الكاميرات المركبة عبر  لقد قمت بالبحث. من

.  لقطات في الوقت الفعليالمدرسة، كان هناك عدد محدود يعرض 

وهذه لم تكن من ضمنهم. لقد طليت كاميرا مختلفة من قبل، الختبار  

أبلغت عما فعلته الى ساكاغامي كان  وكان عقابي عندمانظريتي، 

 الدفع مقابل تنظيفها.  

لة تأهب منخفضة اليوم، حيث أن معظم  البد أن المدرسة في حا 

 الطالب قد غادر.  
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"ألبرت، أبقى على استعداد بالقرب من الساللم. عندما تأتي كارويزاوا  

اسمح لها بالعبور. اذا جاء أي أحد غير متوقع، مثل أحد المعلمين، 

 اتصل بي على الفور." 

 أومئ ألبرت نزل الساللم.  

"أليست هذه جريمة يعاقب . "لقد طليت الكاميرا؟" سألت ايبوكي

 " عليها؟

 ط."  "هذا مجرد مقلب بسي

 "من األفضل أن تظهر كارويزاوا." 

 "سوف تأتي. هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها." 

 كل ما تبقى كان االنتظار.  
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5.2 

حان وقت الذي حددته ألجل كارويزاوا، بعد الظهر تقريبًا،  2كانت 

هرت السيدة الرئيسية لعرض اليوم، عندما انفتح باب السطح. ظ

 متصلبة في الهواء البادر. 

 "هيه. كنت أعلم أنك قادمة، كارويزاوا." 

أطفأت هاتفي ووضعته في جيبي. كال من ايشيزاكي وايبوكي  

 واجه كارويزاوا، كالهما يبدو متوترًا.  

 لتي أرسلتها." قالت كارويزاوا. "ماذا يفترض أن تعني؟" "الرسالة ا

جة هناك لهذا السؤال. أنت هنا بالتحديد ألنك تفهمين ماذا "ال حا

 تعني." 

أخبرتني ميابي وأصدقائها كل شيء عن ماضيك. كانت الرسالة:  

تكلمت الى أي أحد،   إذاتعالي الى السطح بعد المدرسة، وحدك. 

 درسة بأكملها.  فسوف تنتشر قصتك في الم

ليس وكأن لديك أي  "اعتقد أنك لم تخبري أي أحد، كما قلت؟ حسنًا، 

ال يمكنك السماح ألي أحد أن يعلم عن ماضيك، بالنهاية." ربما خيار. 
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وحده يعلم   X، نظرًا الى أن Xقد فزعت كارويزاوا وقامت بتنبيه 

سرها، ولكنني ال أهتم حقًا. كما أخبرت ايبوكي واألخريين، لقد 

  بنفسي. "لقد أتيت لوحد في النهاية، هاه؟" Xأرسلت رسالة الى 

 "لقد أخبرتني بذلك." 

 "هيه، افترض ذلك."  

"انظر. أنا حقًا ليس لدي أي فكرة عما تتحدث عنه، ولكن الجو بارد 

هذا بسرعة." فركت كارويزاوا ذراعيها. كانت خارجًا. أريد االنتهاء من 

 ممثلة رديئة.  

 "في هذه الحالة، لماذا أتيت الى هنا. كان يجب أن تتجاهلينني." 

 ال أريد أن تنتشر األكاذيب."  .... ألنني"حسنًا، هذا

كانت تحاول بما في وسعها من أجل تبدو هادئة، ولكنني يمكنني 

هاه؟ الجميع هنا يعلم الحقيقة....  معرفة أكاذيبها بسهولة. "أكاذيب، 

 انك تعرضت للتنمر قبل أن تدخلي الى المدرسة الثانوية."  

 .  "اه...." عندما واجهتها بذلك، تغيير وجهها
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"كانت ضربة حظ أن ميابي وأصدقائها اكتشفوا ذلك. إذا كنت تريدين  

لوم أي أحد، لومي نفسك لعدم قدرك على التعامل معهم بشكل 

 أفضل."  

 ذا تريد؟ ما الذي سوف تحصل عليه من تهديدي؟"  "ما

على الرغم  "ماذا سوف تفعلينه إذا أخبرتك أنني أضيع الوقت فقط؟" 

بالفعل  تكان كارويزاواإال أن   النفوذ،ثير من  من أنه ال يزال لدي الك

 .  خارج الخيارات

 أنا سوف أخبر المدرسة." هي تلعثمت.  -"إذا فعلت أي شيء لي.... أ 

 "لقد أتيت الى هنا وحيدة ألنك تعلمين أنه ال يمكنك فعل ذلك." 

قال  ."؟ ربما ال يزال لديها شيء في جعبتهاريون"أال تنجرف بعيًدا يا 

 ايبوكي.  

.  X"كارويزاوا غير قادرة على فعل أي شيء سوى االعتماد على 

حتى اذا سجلت هذه المحادثة، ليس وكأنها تستطيع فعل أي شيء  

تم كشفها هو أكثر ما تخافه. طالما أننا نمسك هذه البطاقة،  أن يبها. 

 هي تحت رحمتنا."  
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 " ----- "ولكن

 "كفى. صمتًا."  

. لقد تم تهديد ميابي وأصدقائها أنا أعلم بالفعل ما تريد ايبوكي قوله 

بدليل عنهم وهم يتنمرون على كارويزاوا. كانت ايبوكي قلقة من  

، ولكن هذا لن يحدث. سوف أتأكد  أنه قد يتم ابتزازنا بنفس الطريقة

 من هذا.  

صحيح أنني إذا كشفت ماضي كارويزاوا الى المدرسة، فسوف أخسر  

سوف يهرب. يجب   Xقبضتي عليها. سوف أسحق كارويزاوا، ولكن 

علي ان أعثر على الشخص الذي يختبئ خلف كارويزاوا. يجب أن  

بحاجة الى  الحقيقية هنا واآلن، ولكي أفعل ذلك، أنا   Xأعرف هوية 

 . xقياس قوة الرابطة بين كارويزاوا و

"دعينا نتوقف عن اللهو. أنت تريدين مني أن أدعك وشأنك، صحيح؟  

ت ذلك، فسوف أحافظ على  أخبريني بهوية من يحميك. اذا فعل

 صمتي بشأن ماضيك." أخبرتها.  
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"أنا ال أفهم ما تعني." بدت هوريكيتا منزعجة. البد انها تعلم أنني  

أدركت  كنت أبحث عن العقل المدبر في الفصل )دي(، ولكن اآلن، 

 أنني اكتشفت ارتباطها معه.  

 من ميابي وأصدقائها، أليس كذلك؟"  Xأنقذك "

  "هاه؟ انت مخطئ." 

 "ال يوجد هناك فائدة من إخفاء األمر. أملك الدليل."  

 "الدليل؟"  

 قام بحمايتك منهم؟"   X"كيف تعتقدين أن  

"ليس لدي أي فكرة. الى جانب ذلك، لم يكونوا يتنمروا علي. حتى  

 "  -----، او مهما كان Xإذا قلت هذه األمور عن 

حقيقة.  ال"حسنًا، حسنًا، لقد فهمت. إذا لم تعترفي، فسوف أخبرك  

بتهديد كشف ميابي وأصدقائها بسبب تنمرهم عليك إذا لم   Xقام 

 يقوموا بما يقوله. لقد أجبرهم على خيانتي خالل المهرجان الرياضي." 

 " -----"ما الذي تتحدث عنه؟ بجدية، ليس لدي أي فكرة
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عيونك ماكرة، أليس كذلك؟ يبدو أن هذه أول مرة تسمعين عن "

 المهرجان الرياضي."  

يتصل   X. إذا كان X  يكونكارويزاوا في الواقع ال تعلم من  كانت مارب

بها عبر بريد إلكتروني مجهول، اذن..... ال. ال أعتقد أن كارويزاوا ستتبع  

أوامر شخص ال يمكنها رؤيته أو ال تعرفه. اذا كانت حقًا غير متأكدة 

 من هويته، لكانت قالت ذلك بالفعل. 

بصراحة ال أهتم أبدًا بشأن ماضيك. ألن  ا . أنX"كل ما أريده هو اسم 

 يكون من الحكمة االمتثال؟"  

"مهما سألتني، إجابتي هي نفسها. أنا ال أعلم أي شيء. بجدية، الجو  

 بارد هنا...."  

، أليس كذلك؟ أال تريدين االنتهاء من محادثتنا رد"أجل، بالتأكيد با

 صغيرة بسرعة والعودة الى الداخل؟"  ال

 ء لقوله."  شي"ال أملك أي 

، اذن ليس لدي أي خيار. أنت  X"أنا أرى. إذا كنت مصرة على حماية 

 بخير مع كشف ماضيك بالكامل؟" 
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 "أنا......"  

"ال يوجد هناك جدوى من مجادلتي. ال يمكنك الخروج من هنا. اذا 

 كنت تريدين انقاذ نفسك، أخبريني باسمه."  

فمن المستحيل  ، ذاإذا كان هناك حقًا شخص يختبئ في الظل هك- "إ

أن تعلم ما إذا كان االسم الذي أعطيك إياه صحيح أم ال، أليس 

 كذلك؟" 

سان، انها محقة. ال يوجد طريقة لتعلم ما إذا كانت تقول -"ريون 

 الحقيقة."  

 نظرت نحو ايشيزاكي. مدركًا لخطائه، اغلق فمه.  

"إذا علمت أنك تكذبين علي، فسوف أفضحك الحقًا." أخبرت 

 ا. كارويزاو

"أنا لست غبية." هي ردت. "اعتذر. لن أصبح بيدقك. حتى إذا أعطيتك  

 ما تريد هذه المرة، فسوف تأتي إلي من أجل المزيد."  

"هيه. أجل، أفترض أنك محقة. ال يوجد هناك ضمان أنني لن أتوقف  

 ميابي وأصدقائها."    Xما استخدم عن استخدام هذا ضدك، ك
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صل )دي( من الظالل، ولكنك لن "تعتقد أن هناك شخص يتحكم بالف

تتصل بي إال إذا فشلت في معرفة هويته الى اآلن. في هذه الحالة  

 أنا الدليل الوحيد لديك." 

كشفت ماضيك قبل أن أحصل على أي منك، فأنا   إذا"أنا أرى. اذن،  

 في مشكلة، هاه؟"  

كإجابة. اكتشفت أن الصمت كان أفضل إجابة  كارويزاوا عينها أبعدت 

 . كانت هذه مشكلة.ممكنة 

في   X"هل تعتقدين أنه لن يكون لدي العديد من الفرص لإلمساك بـ 

 المستقبل؟" أنا سألت.

معرفة  الحظ أنك تحاول   إذاجاء إليك مجددًا.   X"هذا بافتراض أن 

 اعدًا؟" هي أجابت.  هويته، ألن يكون أكثر حذرًا من اآلن وص

فس طريقة عقلي، كانت أذكى مما اعتقدت. اذا كان عقل يعمل بن

فعلى األرجح أنه اختارها بسبب نفوذها االجتماعي في الفصل  

اذا كان هذا لم يكن لديه أي مخاوف بشأن استخدام الناس )دي(. 

مما يعني أنه ربما لم يكن لديه أي مخاوف بشأن التخلي   يخدمه،

 ًا.عنها أيض
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. قررت أن الوقت  Xكنت أعرف أنه لن يكون من السهل العثور على 

 قد حان ألخذ األمور الى مستوى التالي.

." أخبرت كارويزاوا. "إذا كنت  X"كل ما عليك فعله هو اخباري من هو  

 تعلمين، فسوف استخرج االسم منك."  

"إذا لم تعمل تهديداتك، فكيف تنوي أن تجعلني أتحدث؟" هي  

 سألت.

 ." التعذيب تقليد عريق"هذا واضح، أليس كذلك؟ 

 اد؟" سان، هل أنت ج-"ريون 

 "ايبوكي، أمسكي بـ كارويزاوا." 

أليس كذلك؟" ال يبدو أن  "لماذا أنا؟ يمكنك فعل ذلك بمفردك، 

 ايبوكي ترغب في المشاركة. 

 "افعلي ذلك." أنا أمرت.  

 "أنا لن أفعل ذلك. هذا خطير للغاية." قالت ايبوكي.
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"مثير للشفقة. أنت تشتكين بعد فشلك مرات عديدة؟" أمسكت زراع  

 ينهذه هي الطريقة التي تستعيدي وسحبتها من مكانها. " ايبوك

 مسؤولية ما يحدث هنا. ال تكبحي نفسك." سوف أتحمل  بها ثقتي. 

 ، ولكنها اقتربت من كارويزاوا. على لسانها يإيبوكنقرت "تسك...." 

 ماذا؟" قالت كارويزاوا. -"ما

  "انظري، لدي مشاكلي الخاصة. اسفه." قالت ايبوكي. تحركت الى

 خلف كارويزاوا ومن ثم أمسكت يدها.  

 "اوو!" 

يوجد  بعض الدالء بالماء. دعنا نبدأ باثنان.   "ايشيزاكي، اذهب وأمأل

دلو تنظيف في الحمام في الطابق السفلي. ال ينبغي أن يستخدمه  

 أحد اآلن."  

 "هاه؟ الماء؟ لماذا؟" 

 "هل سوف تعارضني، أيضًا؟"  

كي وأسرع، بدا وكأنه كان على  ال. سوف أحضرهم!" هلع ايشيزا-"لـ

 وشك التعثر بقدميه. 
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 متع بمحادثة صغيرة حتى عودة ايشيزاكي." "اآلن، دعونا نست

تستطع   م"ال! دعني أذهب!" حاولت كارويزاوا الهرب بيأس، ولكنها ل

التحرر من قبضة ايبوكي. على األرجح خمنت ما كان سوف يحدث. 

 لجميع!"  وضعت أصبع واحد علي، فسوف أخبر ا إذا"

  



 

217 
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قد وعدك بحمايتك من أمور مثل هذه، أليس كذلك؟"  X"أنا أعتقد أن 

 أنا سألت.

 أبعدت كارويزاوا عينها. ال تستطيع إخفاء أفكارها.

"إذا أصبح ماضيك معروف، فسوف ينقلب سلوكك العنيد  

عجرف ضدك. قد يستهدفك أشخاص غير ميابي وأصدقائها. لقد والمت

 أنه خليلك من أجل حماية نفسك، أليس كذلك؟" جعلت هيراتا يتظاهر ب

 أنت مخطئ..."  -توسعت عيون كارويزاوا. "أ 

"ولكنني لست كذلك، أليس كذلك؟ ال تكذبي علي، كارويزاوا."  

الطريق   لو كنت أستطيع أن أرى كل كمانظرت بعمق في عينيها، 

 قام بنفس الشيء.   X. البد من ان إلى الظالم المدفون بداخلها

 مكنك معرفة هذا، ريون؟" بدت ايبوكي مصدومة، أيضًا. "كيف ي

"الخبرة. لقد تعاملت مع العديد من األشخاص الفاسدين في حياتي."  

 أخبرتهم.  

  أعتذر عن التأخر." عاد ايشيزاكي، وهو يحمل دلوان من- "اغ... اوف. أ

 الماء.  
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بدأت ايبوكي بالسؤال مرة أخرى. "لقد قلت أن هناك دلوان. كيف  

 هذا؟"  علمت  

"ليس لديك أي فكرة عن عدد كاميرات المراقبة الموجودة في هذه  

 المدرسة، أليس كذلك؟" 

 "هاه؟ بالطبع ال."  

"قد تبدو المدرسة وكأنها صارمة بشأن حسن التصرف، ولكن هذا  

ك فجوات تسمح باستخدام الوسائل العنيفة، ليس صحيحًا تمامًا. هنا

"العبو السلطة في كملت. إذا قمت باألمر بشكل مناسب." أنا أ

الجسم الطالبي هم من يختبرون باستمرار حدود ما تسمح به 

 المدرسة." 

البحث حول كاميرات المراقبة، رشوة الطالب الكبار، والقيام بصفقة 

ًا من تجاربي في التحقق خلفية مع الفصل )أي( جميع هذا كان جزء

 حول ما يمكنني فعله وما ال يمكنني.

 ـ كارويزاوا هو أحد هذه التجارب." أنا قلت. "ما سوف نفعله ل

 بدأت كارويزاوا باالرتجاف.  
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"يمكننا ايقاظ الصدمة بقوة من خالل الشعور أكثر من الكلمات." أنا 

 قلت.

أشرت الى ايشيزاكي بنظرة واحدة. دفعت ايبوكي كارويزاوا الى  

االمام وابتعدت. تبعًا الى أوامري، سكب ايشيزاكي دلو الماء على 

 رأس كارويزاوا.  

 "اه!"  

التعرض للماء في الهواء الطلق، في منتصف الشتاء، من شأنه أن  

انهارت كارويزاوا، ترتجف، وعانقت يبرد أي شخص الى الصميم.  

 نفسها بشدة. تالشى غرورها، تالشى بدلو واحد من الماء فقط.  

الني حصلت عليها في مدرستك السابقة؟" هل تتذكرين المعمودية "

 سألت.  أنا 

غطية أذينها، كان جسدها بأكمله يرتجف، وكأنها  ال!" قامت بت-"لـ

 كانت فتاة صغيرة خائفة من األشباح.  
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"هيا، لقد بدأنا للتو." أخرجت هاتفي وبدأت أسجل. دفعت شعرها  

المبلل من على عيونها، وشاهدت روحها تبدأ بالتحطم. "إذا لم  

 مدرسة."  تتحدثي، اذن سوف أنشر هذا الفيديو عبر ال

ولكن كارويزاوا لم تعد في حالة لمعرفة أنني  هذه كانت كذبة،

 أكذب.

 "هيا، اصرخي. توسلي الرحمة."  

 ال!" -"لـ

"ال يمكنني مشاهدة هذا. كنت أعلم أنه ال يجب أن أساعدك." قالت  

 ايبوكي، وأبعدت عينها.  

انحنيت بجانب كارويزاوا. "الشيء حول طبيعة البشر. أن الناس ال 

 التنمر عليك، وليس التنمر. تذكري هذا."  ألن يتم  غير. أنت مقدرةتت

 أمسكت دلوًا أخر وسكبت الماء على كارويزاوا. 

"ااههههههه!" عانقت نفسها وشكلت كرة، وهي تتقلص من  

 الخوف.  

 "ايشيزاكي. أحضر المزيد." 
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 أجل." أمسك ايشيزاكي الدالء ونزل الساللم.  - "أ

 سألت."من يقوم بحمايتك؟" أنا 

"ال يوجد..... هناك..... أي أحد، ال أحد، ال أحد!" صرخت كارويزاوا.  

 وقامت بهز رأسها بقوة.  

"ال تزالين تحاولين إخفاء االسم؟ اعتقد أن لديك بعض الشجاعة. او  

ربما أنك معتادة على التنمر؟ ربما هذا ال يعتبر حتى تنمرًا بالنسبة لك."  

 ف.  وة لتق أمسك زراع كارويزاوا وجذبتها بق

 "ال يمكنني مشاهدة هذا." قالت ايبوكي مجددًا.  

 "هنا حيث يبدأ المرح." أنا قلت.  

استندت على الباب "أنت شرير. هذا مقزز." ولكن لم تغادر ايبوكي. 

 عوضًا عن ذلك. "سوف أغادر بعد أن تحصل على االسم منها." 

 "ال بأس معي بهذا." 

كارويزاوا من أجل   ت أحطملم أكن أفعل هذا لتسلية ايبوكي. كن 

 متعتي.
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5.3 

 المتحدث: كارويزاوا.  

كنت أتجمد. كان الماء البارد يتساقط من شعري. لقد سكبوا الماء 

علي حوالي األربع مرات اآلن. زيي كان مغمورًا تمامًا، حتى سروالي 

الداخلي كان مبلاًل. ولكن جسدي البارد لم يخيفني. بل كان الجليد  

 في قلبي.  

ك  ا. هذا يكفي، كارويزاوا. أجعلي األمر أسهل عليك. ال يوجد هنا"هي

 حاجة للمعاناة أكثر." قال ريون.  

قد يعطيني هذا راحة   أخبرته عن كيوتاكا، إذاهذه نهاية مسدودة. 

مؤقتة، ولكن ال يوجد هناك ضمان أن ريون لن يحاول ابتزازي مجددًا.  

من  ما ينتظر كل من  قد يأمرني بخيانة الفصل )دي(. كان البؤس هو 

 يواصل خيانة االخرين.  

حتى النهاية. أنا أؤمن بكلمات كيوتاكا، وفي سوف أتمسك باألمل 

وعده بحمايتي. كان هذا دفاعي األخير ضد التعرض لالبتالع من قبل  

 الظالم.  
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، فسوف تخسرين حمايته.  X"أنا أعلم ما تفكرين به. اذا تخليتي عن 

 ون.  سوف تفقدين األمل." قال ري
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الى ما  أمل؟ هل أنت بخير في العودة"هل تريدين الموت بدون 

  Xال يستطيع كانت عليه األمور؟" كلمات ريون الشرسة قطعتني. "

 إنقاذك. أنا أستطيع، اذا ساعدتني."  

 كنت خائفة.  

 "اذا لم تتعاوني معي، فليس لدي أي خيار إال وتدميرك."  

 أنقذني. 

 بأكملها." حقيرة عنك وأخبرها للمدرسة "سأبتكر أكاذيب 

 أنا خائفة. 

"عندما يحدث ذلك، هل ستكونين قادرة على المحافظة على مكانتك  

 في الفصل؟"  

 أنقذني. 

"ال. سوف تعودين الى ما كنت عليه سابقًا. سوف تعودين الى 

 حقيقتك، تلك الفتاة المثيرة للشفقة التي كانت تتعرض للتنمر دائمًا."  

 ال ال ال! ال ال ال ال!""ال، ال، 
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 ذن أجعلي األمور أسهل. أحمي نفسك." "ا

 "من فضلك، سامحني! من فضلك، سامحني!" 

لقد تحطم كبريائي بالفعل. ال، هذا ليس صحيحًا. لقد تحطم من قبل،  

وأنا قمت بإعادة تجميعه مجددًا. كارويزاوا كاي التي صنعت حياة  

ر بفرصتي الثانية تتالشى  جديدة لنفسها كانت تموت. يمكنني الشعو 

 ى غبار.  ال

"أنا لست رحيمًا مثل ميابي وأصدقائها." قال ريون. "نحن نعلم سرك.  

حتى اذا تسببت بطردي، سوف أنشر الشائعات عن ماضيك. سيشم  

 زمالئك رائحة الدماء في الماء ومن ثم ينقلبون عليك!"  

 *]يشعرون بضعفها وما شابه.[

 "ال، ال، ال...."  

رت. تذكرت المرحلة المتوسطة والجحيم الذي صنعته لنفسي. أنا تذك

كنت عنيدة، جامحة، وصنعت أعداء من الفتيات األخرى بدون أي  

 سبب. وما تبع ذلك كان كابوسًا. 
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كتابة كلمات كريهة على دفاتري ورمي كتبي بعيدًا؟ هذا ال شيء.  

ي لقد سكبوا الماء علي بينما كنت استخدم الحمام. لكمون 

ني. قام بتصويري وأنا أتعرض للضرب ومن ثم نشروا وركلو 

الفيديوهات. وضعوا مسامير في أحذيتي وحيوانات ميتة على  

 مقعدي.  

 تذكرت كل ذلك. 

سحبوا تنورتي الى األسفل أمام زمالئنا. قاموا بإخفاء مالبسي 

الداخلية وزيي بعد دروس السباحة. أجبروني على االعتراف  

بهم بالواقع. أجبروني على لعق أحذيتهم.  ن ال أحبمشاعري الى فتيا

 حتى أنهم جعلوني أجمع النفايات من على األرض وتناولها.  

 تذكرت.  

بعد فترة، تعلمت قبول كل ما يحدث. قبول الواقع. قبول أن ريون  

كانت يتنمر علي مجددًا. قبول أن هذا سيبدأ من جديد. أن الفتيات 

 أصدقائي، سوف يتغيرن.  اللواتي كانوا لطيفات، اللواتي كانوا 
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الشيء الوحيد الذي قامت به مدرستي القديمة كان هذه المدرسة. 

اة وسمحوا بالذهاب الى مكان حيث ال لقد رموا لي حبل النج

 ----- يعرفني أي أحد. إذا كان ال أحد يعرفني، اذن أنا

نظرت الى السماء بينما كانت الدموع تتساقط على وجهي. ال. ال 

 أريد هذا.  

 أريد العودة الى ذلك.  ال

 سوف أنقذك.

وعدني كيوتاكا انه سوف يحميني، ولكنه ليس هنا. ألم يرى الرسالة  

نظرت إليه أيضًا، توسلت منه بصمت. تالقت أعيننا.  أرسلتها إليه؟ التي 

 هو بالتأكيد رآني.

لقد أخبرني أنه سوف يحميني. هل كنت حمقاء في تصديقه؟ أنا ال 

تركني بدون أي ضمان أنه سوف يبعد ميابي  أعلم بعد اآلن. لقد 

بالفصل وأصدقائها. هو قال انه لم يعد من الضروري له أن يتالعب 

 أكثر من ذلك. 

 كنت مجرد فكرة الحقة. هل تخلى عني؟
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"هل رأيت أي أحد قادم، ألبرت؟ أنا أرى." تنهد ريون، وأخبرني. 

يبدو "أفترض أنك متمسكة بأمل أن شخص ما سوف ينقذك. ولكن ال 

 األمر كذلك."  

 اه. اذن، لقد تخلى عني في النهاية.  

ا." تنهد ريون ساخطًا. "لقد تم كثيرًا، كارويزاو X"يبدو أنك تثقين بـ 

 خداعك."  

 "ال، هذا ليس صحيحًا."

"أنا لست مخطئًا. سوف أخبرك الحقيقة حول اختبار السفينة  

 ." Xالسياحية. الحقيقة التي لم يخبرك بها 

 يقة؟"  الحق -"الـ

 اختفت ابتسامة ريون.

"أرادت ميابي النيل منك ألنك كنت لئيمة على صديقتها، ولكنها لم  

ر على المكان أو الزمان المناسب.... حتى ذهبت الى الطابق تعث

 السفلي وحيدة من أجل سبب ما. لماذا؟" 
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كن طلب هذا مني. سوف أعتمد على  -" ألن يوسكي----- "كان هذا 

لذي ربطت نفسي به مثل الطفيلي. لهذا  كن، المضيف ا-يوسكي

 السبب ذهبت.

 عندها ميابي وأصدقائها ظهروا.....

 تقدين أن هذا كان مصادفة؟" "هل حقًا تع

 مجددًا، رأى ريون من خاللي.

"ال يمكن لـ ميابي وأصدقائها اللحاق بكي طوال الوقت، خاصة على  

 ." سفينة كبيرة مثل هذه. تواجدهم لم يكن صدفة، ولكن حتمي

 كن؟ -اذن خدعني يوسكي

 ال.....

 ال يمكن ذلك. 

بي ومن ثم اوقعك بـ ميا X"أنت تعلمين بالفعل، أليس كذلك؟ اتصل 

لقد خدع ميابي باالدعاء انه يكرهك أيضًا، وانه سوف في فخ. 

يساعدها بالنيل منك. يجب أن أعترف، كانت غبية في السقوط في 

 فخ مثل هذا بسهولة."  
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كن  -ن هذا كان يبدو غريبًا. طلب يوسكي لقد تذكرت كيف أ

اآلن أن  مقابلتي هناك، ولكن في النهاية، لم يظهر أبدًا. أنا أفهم  

 كيوتاكا قد طلب من يوسكي إحضاري الى هناك وحيدة.  

وسمح لـ ميابي في التنمر عليك لكي يتمكن من تسجيل  X"خدعك 

جدًا،    ذلك واستخدامه ضدها. لم يتم انقاذك. لقد تم خداعك. غبية

 هاه؟ 

 تم.... خداعي؟ 

ينقذك؟ من المنطقي  Xهنا اآلن؟ هل  X"انظري حولك. هل  

قطع جميع العالقات معك عندما كانت هويته على   Xاالفتراض أن 

 وشك معرفتها."  

 ال، ال هذا....  

 ال يمكن....

لقد سقطت في فخ كيوتاكا. تركني اعتقد أنه قد أنقذني. حتى أنه  

 عندما احتجت له، تخلى عني.  جعلني أساعده. ولكن 

 إلنقاذ نفسك." قال ريون.  "حسنًا، ال يزال هناك طريقة واحدة



 

233 

 اسم.  

 اسم كيوتاكا.  

"هذا صحيح. سوف ينتهي كل هذا." ضحك ريون مجددًا، وكأنه كان 

 يقرأ عقلي. "إذا أعطيتني االسم، أعد أنني لن أزعجك مجددًا." 

كا" يأسي وغضبي على كل ما علي قوله كان "أيانوكوجي كيوتا

إرادتي. ولكن لم يخرج التعرض للخيانة أجبر شفتاي على التحرك ضد 

 أي صوت. كنت باردة للغاية. 

 "فقط خذي األمر ببطء. أعطني االسم." 

 "كـ......" كنت أرتجف، ولكن وأخيرًا تمكنت من إصدار صوت.  

 "كـ.......؟" ردد ريون الصوت.  

ء شديد، تمكنت من إصدار المزيد من الصوت  "كـ......ت......" ببطء، ببط

 من حلقي.  

 وضع ريون وجهه بقربي.  "مجددًا." 

 "تو...قف. ال يهم كم مرة....."  
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 الكلمات خرجت سريعة ومؤكدة اآلن.  

 ألنني..... لن....

 "ال يهم كم مرة تسألني.... لن أخبرك بشيء..... أبدًا."  

شعاع ضوء واحد اخترق  عند هذا، تالشت ابتسامة ريون. شعرت وكأن 

 اتخذت قراري.   السماء الملبدة بالغيوم. مع هذه الكلمات،

"حتى اذا خسرت كل شيء بنيته في هذه المدرسة... مهما جعلتني  

أمر به..." هذه لم تكن كلمات ريون أو كيوتاكا. كانت هذه كلماتي.  

 "أنا لن أعطيك االسم أبدًا."  

 مأل الدفء صدري.  

 ارويزاوا؟" "هل أنت متأكدة، ك

 بذلك. أجل. أنا كذلك. قد أندم على هذا.... ولكن ال بأس 

 قد استخدمك فقط، أنت ال تزالين تحمينه؟"   X"على الرغم من أن  

"ال أعلم لماذا." ولكن كان هناك شيء وحيد أعلمه. "أنا لن استسلم  

 لك أبدًا!"
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 رؤيتي، التي كانت تزداد ضبابية، ًأصبحت فجأة واضحة مجددًا.

أنا أرى. هذا سيء للغاية، كارويزاوا. أنا ال أريد هذا، لكن لم تتركي  "

لي أي خيار. مع ذلك، لديك احترامي. على الرغم من صدمتك، وخيانة 

الشخص الوحيد الذي تعتمدين عليه، إال أنك لم تتخلي عنه. أنا بصراحة  

 معجب بك."  

 ال بأس بذلك. 

. كنت فتاة ال يكن، ومن ثم كيوتاكا، قاموا بحمايت-يوسكي

تستطيع حماية نفسها. على الرغم من أنني تعرضت للخيانة، رغم ذلك، 

 إال أنني لم أقم بخيانته. كنت محطمة، ولكنني فخورة.  

لقد لم تكن حياتي مثيرة لالهتمام، إال عندما كنت أعمل مع كيوتاكا. 

حول ما فعلنا، ولكن شعرت وكأنني أقوم  . ال أفهم كثيرًا استمتعت

 الدعم في قصة مشوقة ما، أساعد البطل من الجانب.   بدور

الحقيقة كانت، في داخلي، ال أزل أتمنى أن يساعدني. اه، أنا غبية.  

 هاه؟  زرعته،ما  تحصدأعتقد أنك كنت أرقص على راحة يده. 

 بطريقة ما، تحت سماء الشتاء الباردة، شعرت بالسرور.  
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 وداعًا، نفسي المزيفة.

 الحقيقة الباردة الفارغة.  كارويزاوا  مرحبًا بـ
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-حوالي ساعتين قبل أن تغادر كارويزاوا لرؤية ريون، أخبرتنا شاباشيرا

 سينسي القواعد عطلة الشتاء القادمة.

"أجزاء من المدرسة ستخضع إلعادة تجديد، لذلك هذه المناطق 

جميع النوادي سوف تأخذ عطلة بعد  ممنوع الدخول عليها. وأيضًا، 

 مراسم اإلغالق. تأكدوا من العودة على الفور."  

سينسي عبر الفصل بعد أن انتهت من  -لسبب ما، تجول نظر شاباشيرا

 شارة على صرفنا.  التكلم. انتظرناها، ولكنها لم تظهر أي إ 

 رفع أكي يده. "ما األمر، سينسي؟"  

ك هذا بالفعل، ولكن تقدمكم  "أنا متأكدة أن العديد منكم قد أدر

 الى الفصل )سي( مضمون تقريبًا. أحسنتم عماًل."  

واو. سينسي مدحتنا. هذا نادر." أكي لم يكن الوحيد الذي شعر  -"و

   . مصدوممتأكدًا من أن بقية الفصل  انأهكذا. 
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"مع ذلك، ال تتهاونوا. اذا وقعتم في مشكلة خالل العطلة، قد يؤثر  

 سينسي.  -" مع ذلك، صرفتنا شاباشيراهذا على نقاط فصلكم. 

سينسي لطيفة وأعطتنا -"هذا مشهد نادر." قال أكي. "كانت شاباشيرا

 تحذيرًا."

 "أجل، قد تكون محقًا." أنا أجبت.  

لى كارويزاوا، التي كانت عندما وضعت دفاتري في حقيبتي، نظرت ا

 ألتفت ونظرت إلي.تتحدث مع بعض الفتيات األخرى.  

بريد الطوارئ. تقول لقيت رسالة من كارويزاوا عبر هذا الصباح، ت

عند الساعة  الرسالة أن ريون قد طلب منها القدوم الى السطح في 

اليوم، وأن لهذا عالقة بـ ميابي وأصدقائها. كنت غير متفاجئًا،   2

رسالة من ريون بشأن ذلك. لم أجب على رسالة  ألنني تلقيت

 كارويزاوا. 

ا وهي تبدو راضية، ربما ألنها شعرت غادرت الغرفة مع أصدقائه

بالثقة ألنني تلقيت رسالتها. بعد ساعة، تقريبًا جميع الطالب قد 

 غادرت مبنى المدرسة.
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"هاي، كنا نتحدث عن الذهاب الى كياكي مول. ما رأيك؟ تريد 

 القدوم؟" سأل كيسي. 

بعد أن أنتهي من   سأذهب"ليس لدي أي خطط. "بالتأكيد." أنا قلت. 

 ."  داد االستع

 "سوف ننتظر في القاعة."  

 "هاي. هل أنت مشغول اليوم؟" قالت ساتو، بدت خجلة نوعًا ما. 

 ألخرون في التسكع معهم للتو." أجبت."أجل. لقد وعدت يوكيميرا وا

 أنا أرى. حظ سيء، اعتقد." قالت ساتو، انخفضت أكتافها. - "أ

توية؟" أنا "اليوم ليس جيدًا، ولكن هل أنت متفرغة في العطلة الش

 سألتها.

 "هاه؟"  

"أنا أعني، أنني أشعر بالسوء لرفضك مرتين اآلن. اذا كنت موافقة  

 ...." على هذا، ساتو، أنا فقط فكرت 

 حقًا؟!"  -"حـ
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 أجل."  - "أ

انه موعد!"  -عانقتني ساتو بدون أي تحذير، وتركتني مرتبكًا قلياًل. "ا

 .هي قالت، قفزت صعودًا ونزواًل بينما كانت محمرًة 

لماذا بحق الجحيم هي مهتمة بي؟ لم أكن أشتكي، بالضبط، ولكن 

 ال يزال هناك أشخاص في الفصل. هذا محرج نوعًا ما.  

جيد." أنا قلت. "سوف أرسل إليك   اليوم التالي"أي وقت في الغد أو 

 رسالة مع المزيد من التفاصيل."  

 كن!" -"فهمت! أراك الحقًا، أيانوكوجي 

را ومجموعتها، الذين نظروا إلي  الى شينوهامبتهجة، انضمت ساتو 

، الذين اجتمعوا  واألخرونذهبت الى كيسي بارتياب قبل المغادرة. 

في ممر، يتحدثون بين أنفسهم. يمكنني تخمين ما الذي يتحدثون  

بدت  عنه، اعتمادًا على ابتسامة هاروكا المخيفة وتعبير أيري الحزين. 

لسير، لذلك بدأنا في اهاروكا مستعدة في بدء مشكلة عندما 

 سبقتها.  

 "ال شيء يجري." أخبرتهم.



 

242 

 "لم أسألك حتى أي شيء." قالت هاروكا. "ما الذي يجري؟" 

 شيء ما، هذا كل شيء."  قولكنت على وشك "ال شيء. 

سان، ليس من الصعب تصور أن  -"أنا أعني، أجل. بالنظر الى ساتو 

 شيء ما يجري، أليس كذلك؟" 

يوتاكا. أواًل هوريكيتا، واآلن ساتو؟" قال ك"يا لك فتى لعوب، 

 كيسي. ولسبب ما، بدا غاضبًا نوعًا ما.

من األفضل تقديم بعض التوضيحات. "لقد دعتني الى الخروج معها،  

 هذا كل شيء."  

"فتاة تدعو فتى هذا نادر، رغم ذلك. البد من أن هنالك شيء ما، أال  

 تعتقد ذلك؟" سألت هاروكا. 

كن، أليس  -سان مهتمة بـ كيوتاكا-ساتو-ين أن سـت ال تعتقدأن -أ- "أ

 . بالفعل خضنا في هذاكذلك؟!" سألت أيري محمومة. نحن 

 " أنا قلت..... "ال أعلم كيف أجيب على هذا...

"محاولة أخيرة للعثور على الرومانسية في الوقت المناسب لعيد 

  " أضافت هاروكا. "ما له من تغيير مثير لألحداث!"الميالد؟
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أي حال، الى أين نحن ذاهبون؟ البد من أن المول مزدحم   "على

 للغاية اليوم." قال كيسي.

 "حسنًا، أال يمكننا التجول فقط؟ ال حاجة الى العجلة." أجابت هاروكا. 

بينما كنا نسير، سار أكيتو بجانبنا بصمت، كان تعبيره صارم. يبدو وكأنه 

 ما.  يركز على ما ورائنا، وكأنه يبحث عن شخص 

 حد يلحق بنا." قال، بدا مرتاحًا.أ  أن  على أثرال "

يبدو أن ريون يخطط الى انهاء األمور مرة والى األبد اليوم. البد انه 

 قرر أن مراقبتنا لم يعد أمرًا ضروريًا.

"هاي، أعتقد أنني أريد الخروج من المهجع في النهاية." قالت  

حقًا الذهاب  "أريد  هاروكا ونظرت الى المدخل الرئيسي على مسافة. 

، كما أوموتيساندوأو هاراجوكو، أو رؤية األضواء في  شيبوياالى 

 تعلم؟"  

. تعتبر من أهم  23حي شيبويا" هو أحد أحياء طوكيو ال ": شيبويا] 

مراكز األعمال في طوكيو، كما تتمحور حول محطة شيبويا التي 

تعتبر واحدة من أكبر محطات القطارات في طوكيو. كما تعرف  
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نة بشهرتها في مجال آخر الموضات وخاصة بين الشباب، وتكون  المدي

 [نشيطة على الغالب في الفترة المسائية

يشتهر حي هاراجوكو المزدحم بفنون الشارع الملّونة  ]هاراجوكو: 

وعالم األزياء حيث تنتشر محالت بيع المالبس القديمة غير التقليدية،  

 [ ومتاجر األزياء التنكرية في شارع تاكيشيتا

]أوموتيساندو: يتم تزين األشجار باألضواء، ابحث في غوغل لرؤية 

 الصور.[

"أنا بخير في البقاء هنا..." قالت أيري. "إضافة الى ذلك، المهجع  

كن؟ -يملك كل شيء تقريبًا نريده، هل تشارك شعور هاروكا، كيوتاكا

 بشأن الخروج من المهجع؟"  

أفهم لماذا سيريد البعض "أنا سعيد في البقاء هنا، أيري. ولكنني  

 الخروج." أنا أجبت.  

االتصال منع   "أنا أعلم أن هذا من ضمن قواعد المدرسة، ولكن

  العائالتأمر مبالغ فيه؟ أنا أعني، اعتقد أن يس ألبعائالتنا لثالث سنين 

ما كان هذا موضوع حساس تقلق على أطفالهم، أليس كذلك؟" رب س
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، ألنه كان عابسًا. "أمي شديدة القلق. على األرجح بالنسبة لـ أكيتو 

 أنها قلقة جدًا." هو أضاف.  

"لقد سمعت أن المدرسة تعتني بهذا. على ما يبدو، أنهم يرسلون  

 التقارير وما شابه بانتظام."  

كثر." قال "هذا.... قد يثير قلقها أكثر. أعتقد أنه يجب أن أدرس بجد أ

 أكيتو.  

 ون على الفتيات أكثر من الفتيان."  "اعتقد أن األهل يقلق

"اه، ال تقلق. هذه ليست الحالة معي. عائلتي بخير." قالت هاروكا،  

تجنبت الموضوع بسالسة. يبدو أن هنالك شيء ال تريد التحدث عنه.  

 "اذن، هل نذهب الى الكاراوكي؟ قد يكون مزدحم قلياًل." 

 " سأل كيسي. لك مجددًا، أليس كذلك؟تبلعب لعبة العقاب "لن نقوم 

"بالطبع سنقوم بذلك. لكي يستطيع يوكيموو الحصول على 

 انتقامه."  

 بينما كان الجميع يتحدث عن وجهتنا التالية، توقفت في مكاني. 

 كن؟" - "ما األمر، كيوتاكا
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 "اعتذر." أنا قلت. "سوف أعود."  

 تو، وتفقد الوقت على هاتفه.  "ولكنها الثانية فقط." قال أكي

لحقيقة، لقد سهرت الليل، لذلك أنا نوعًا ما متعب. دعونا "ألخبركم ا

 نتسكع مجددًا خالل العطلة الشتوية." أخبرتهم.  

بدت أيري خائبة الظن، ولكنني أثق بأن هاروكا سوف تجعلها 

تستمتع، حتى بدوني. قمت بتوديع المجموعة وغادرت، وأخرجت  

على  سينسي عندما أصبحت  -ل االتصال بشاباشيراهاتفي من أج 

 مسافة آمنة.  

"مرحبًا. أحتاج الى التكلم معك عن شيئا ما. هل لديك دقيقة؟" 

 سألتها.

 سينسي.  -"ما الذي تخطط له؟ ألم تغسل يدك مني؟" أجابت شاباشيرا

قليل من النهايات الرخوة تحتاج الشد. أرغب في  "أجل، ولكن هناك 

 مناقشة هذا شخصيًا. هل يمكننا المقابلة في المدرسة؟"  

 سوف انتظر في الفصل." هي أجابت.  "

 "فهمت. سوف أكون هناك خالل ثواني قليلة."  
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- عدت الى الفصل، والذي كان خاليًا من الطالب. كانت شاباشيرا

 ارج النافذة.  سينسي تقف بجوار مقعدي، تنظر خ

"اذا كانت هذه مثل السنوات السابقة، فعلى األرجح كانت تثلج  

 اآلن."  

 "هل تحبين الثلج؟" 

سينسي  -"كنت كذلك. ومن ثم كبرت وبدأت أكرهه." سحبت شاباشيرا

لديك شيء تريد مناقشته.   إنالستائر وأغلقتها واستدارت. "لقد قلت 

 ماذا تريد مني؟"  

تريدين الوصول الى الفصل )أي( بهذا   "كنت فقط أتساءل، لماذا

 السوء؟"  

 "إن المدرسة مصممة لجعل المعلمين، باإلضافة الى الطالب،

 يتنافسون مع بعضهم البعض."  

"ال يمكنني تخيل أن هذا كل شيء. إذا كنت تهدفين حقًا الى الفصل  

)أي( من البداية، فلن تضعي الفصل )دي( في وضع غير مؤات كما 
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سينسي عن عمد -ختبار المنصف األول، اخفت شاباشيرافعلت." خالل ا 

 معلومات مهمة عنا. 

دي أي شيء ألقوله لك." "هذا مختلف. هذا أمر شخصي. ليس ل

 أجابت.  

ما إذا كان هذا الفصل   ةمتأكد ي"لقد ترددت، أليس كذلك؟ لم تكون

إن كان   ةيملك القدرة على استهداف الفصل )أي(. لم تكوني متأكد

 قلت.ة حتى." يستحق المحاول

 "يبدو أن هذا مضيعة للوقت. سوف أعود الى العمل."  

لى وشك المغادرة. سينسي ع-تحدثت مجددًا عندما كانت شاباشيرا

"اذا لم تجيبي، اذا ربما يتوجب عليك االستسالم عن محاولة 

 استخدامي."  

عليه األمر؟ اعتقدت أنك قد تخلصت بالفعل من   "هل هذا هو ما

 قبضتي، أليس كذلك؟"

"هذا مهم. اذا لم تتصرفي اآلن، فالفصل )دي( لن يصل الى الفصل  

 فصل )سي(."  )أي( على االطالق. قد ال يصل حتى الى ال
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 "ما الذي تتحدث عنه؟"  

نظرت الى الساعة على الحائط، وتأكدت من جعل األمر وكأنني 

. إن ريون يقدم عرضًا مثيرًا  2كنت أتفقد الوقت. "أنها بالفعل 

 كارويزاوا الى السطح."   دعوةن، بعد  لالهتمام اآل

 "ريون اتصل بـ كارويزاوا؟"  

كان يتم التنمر على كارويزاوا "اذن، حتى أنت ال تعرفين، سينسي؟ 

 بشكل فظيع في الماضي."  

 "هذه أول مرة أسمع هذا."  

"هذه المعلومة قد تنتشر عبر المدرسة بأكملها بحلول الغد. عندما 

كارويزاوا الى قوقعتها، وربما تنسحب من  يحدث ذلك، سوف تتراجع 

اثبات أن الفصل )سي( كان المسؤول،  تمكنا منالمدرسة حتى. إذا 

 الضرر في فصلنا سيكون بالغ." أخبرتها. إالالرد بالمثل، و نتمكن منقد 

ال أعلم ما سيكون عقاب الفصل )دي( مقابل انسحاب شخص ما، 

رفة هذا فقط من النظر  ولكن على األرجح سيكون سيئًا. يمكنني مع

 سينسي.  - على وجه شاباشيرا
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ك حل هذا  مع ذلك، استعادت على الفور هدوئها. "أنا أرى. ال يمكن

الموقف لوحدك، ولكن المعلم لديه قوة ال تملكها، ويمكنني 

 المساعدة في إخفاء تورطك. قرار مثالي، أليس كذلك؟" 

 "اذن، سوف تساعدينني؟" أنا سألت.  

الثقة في نفسك، أيانوكوجي. ليس لدي أي رغبة في "ال تبالغ في 

 التعاون معك." قالت.

 "هذا طبيعي."  

على تدخل المعلمين في المشاكل بين  "ال تتساهل المدرسة

 قالت.الطالب." 

"هل يمكنك حقًا تحمل رفضي؟" أجبت. "ال يوجد هناك ضمان أنني 

ن أفعل أي شيء لتخريب الفصل )دي( في المستقبل، أليس ل

  كذلك؟"

 "في التفكير أن طالب سيهدد معلم. الطاولة قد قلبت بالتأكيد."  
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ني لن أفعل أي شيء يعيق فعلت هذا من أجلي، فأنا أعدك أن إذا"

، أليس كذلك؟" مهمصل )دي(. اعتقد أن هذا الف تقدم  أو يخرب

 سألت.

يعني أننا لن نصل الى الفصل )أي( أبدًا،   فهذا رفضت مساعدك إذا"

 اذن فليكن األمر كذلك." 

سينسي لن تتزحزح. لحسن الحظ،  -حسنًا، اذن. يبدو ان شاباشيرا

 منمن ض مساعدة لم يكن  االعتماد على المعلم للحصول على

 حساباتي على األطالق.

   "استرخي." أنا قلت. "ليس لدي نية الستخدام مساعدتك."

 "ماذا؟"  

الدراما مشاهدة نهاية أيك في ما ر"كنت اختبرك فقط. لذلك، 

 "  هذه؟  الصغيرة
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6.1 

فقد مضى حوالي ثالثين  إذا كان كل شيء يسير حسب توقعاتي، 

- ااوا الى السطح. انتظرنا أنا وشاباشير دقيقة منذ ذهاب كارويز

سينسي على مسافة آمنة من المكان الذي يقف عنده يامادا،  

نشاهد ايشيزاكي ينزل الساللم وهو يبدو مذعورًا ويعود مع دالء من 

الماء. بالحكم على كمية الماء المتساقطة على األرض، البد من أنه  

ن في اجبار فعل هذا عدة مرات. ربما هذا جزء من مخطط ريو 

 السابقة من أجل حملها على االعتراف.   كارويزاوا على تذكر صدمتها

"ما الذي تخطط له، أيانوكوجي؟ الى متى ترغب في االنتظار؟" 

 سينسي. -سألت شاباشيرا

قلياًل بعد. كلما تركت الموقف على السطح يتطور أكثر، ازدادت  

اطره، ولكنه  احتمالية سير األمور على طريقتي. التأخير يحمل مخ

 ضروري.  

 "دعينا نتحدث." أنا قلت.  

 سينسي، مرتابة.  -"اآلن؟" سألت شاباشيرا
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"أرغب في مناقشة شيء حدث بعد فترة قصيرة من  تجاهلت ردها. 

بداية المدرسة، سابقًا عندما أردنا منك بيعنا نقطة واحدة من أجل  

 اختبار سادو." 

ف نقطة من أجل  أل 100"أجل، أتذكر ذلك. دفعت أنت وهوريكيتا  

 ذلك." 

 بالتأكيد.  أشهر منذ ذلك. الوقت يطير سريعاً  6لقد مضى أكثر من 

"ال يوجد هناك شيء ال تستطيع شراءه بالنقاط الشخصية. هذا ما  

 قلتيه، أليس كذلك؟" أنا سألت.  

 أليس كذلك؟"  سادو،  لم يتم طرده"هذا صحيح. 

يكون هناك طرد، أليس "إذا كان شراء النقاط مسموحًا به، فلن 

 كذلك؟" 

. الفصل )دي( هذه  الخاصة "ليس من السهل الحصول على النقاط 

السنة استطاع الحصول على عدد الئق، هذا على غير عادة. في 

يملك الفصل )دي( نصف الكمية. الى جانب ذلك، ال معظم السنوات، 

 يتوافق جميع الطالب في الفصل. على األقل، ليس بما فيه الكفاية
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هم الخاصة إلنقاذ زميل وتجنب انخفاض في من أجل استخدام نقاط

 نقاط الفصل." أكملت.  

كان الحل عبر النقاط الخاصة هو دائمًا خيار، فإنه  إذا "صحيح. مع ذلك، 

 يقلل بشكل كبير من خطر الطرد باالعتماد على أداء االختبار." أجبت.  

ذلك، ولكنها لم  سينسي -"قد يكون هذا صحيحًا." لم تنكر شاباشيرا

 الى عيوني، أيضًا.  تنظر 

"سابقًا عندما طلبت منك بيعنا تلك النقطة، أضفت قيمة على ذلك، 

 سينسي."  -شاباشيرا

 "هل تعتقد أنها كانت غالية الثمن؟" هي سألت.

ألف نقطة خاصة مقابل  100كان   ذا"ال، هذا ليس ما عينيته. أنا أسأل إ

 في تلك اللحظة."   هبشيء فكرت نقطة اختبار واحدة  

 "ما الذي تحاول قوله، أيانوكوجي؟"  

"لقد حرصت هذه المدرسة على تشريع جميع األمور المتعلقة 

أن يحاول أليس كذلك؟ ليس من المستبعد التفكير في   بالنقاط،

 شخص ما شراء زيادة في درجات االختبارات." 
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ررته "اذن، أنت تسأل اذا كان السعر الذي حددته كان شيء قد ق

 مسبقًا؟" هي سألت.المدرسة  

 "هذا صحيح. إذا كنت تستطيعين اإلجابة، فمن فضلك أفعلي." 

سينسي، التي كانت مستعدة  - كانت هناك توقف مؤقت. وشاباشيرا

 على اإلجابة على كل سؤال حتى اآلن، كانت صامتة.  

 "هل يجب أن أفسر ذلك على أنك ال تستطيعين اإلجابة؟" أنا سألت.  

 ا تريده."  "فكر بم

. جهزت سأكون سعيًدا باستخالص استنتاجاتي الخاصة "حسنًا. 

لالستشارة في كل موقف يمكن تصوره. لقد تم تحديد المدرسة دليل 

ألف نقطة خاصة. هذا   100مسبقًا أن نقطة اختبار واحدة ستكلف  

ألف  100يطرح سؤال: هل يمكننا شراء نقطة اختبار واحدة مقابل 

 من مناسبة واحدة؟"  في أكثرنقطة خاصة 

"استنتج كما ترغب، ولكن هذه محادثة غريبة، نظرًا الى الظروف.  

 " ----كارويزاوا
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ألف نقطة مقابل نقطة اختبار   100هل سينسي. " -قاطعت شاباشيرا

واحدة متوفر لفترة محدودة فقط بعد دخولنا؟ هل يرتفع الثمن في 

 ء مرة واحدة؟"  بالشرا كل مرة نقوم بشراء واحدة؟ أو هل يسمح لنا

"هذا يكفي. هل تعتقد أنني أستطيع اإلجابة على هذه األسئلة؟  

حتى اذا كنت قادرة على ذلك، ال يوجد طريقة للتأكد من صحة  

 ذلك؟"  

"هنالك طريقة. أنا فقط أحتاج الى سؤالك مباشرة، سينسي." حاولت  

  ابعاد عينها، ولكنني لن أتراجع. "كم نقطة أحتاج من أجل شراء نقطة

 ي اختبار منتصف السنة القادمة اآلن؟" اختبار واحدة ف

 سينسي صامتة كليًا.  -"..........." أصبحت شاباشيرا

"كمعلمة، أنت ملزمة باإلجابة على هذا السؤال، صحيح؟ إذا لم  

تفعلي، فسأذهب وأسأل معلم أخر. وإذا قاموا باإلجابة علي، 

ال التمييز ضدنا.  فسوف أبلغ المدرسة أن معلمة الفصل )دي( تمارس 

 تنسي أنه يمكنني فعل ذلك." أخبرتها.  

ن يفعل المعلمون االخرون بالمثل في عدم بالطبع، من الممكن أ

اإلجابة، في هذه الحالة يمكنني تخيل عدة احتماالت. قد يكون  
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هنالك قاعدة تصرح أنه من المسموح لهم بيعنا النقاط مرة، أو 

 ك شخص في خطر.يمكنهم القيام بذلك اذا كان هنال

-هل تحاول العثور على فجوة في القواعد؟" سألتني شاباشيرا"

 سينسي.  

"هنالك بعض الطالب يقومون بذلك بالفعل، أليس كذلك؟ انظري  

 الى اشينوس وريون، كالهما يجمع النقاط الخاصة."  

هذا صحيح أن مفتاح فهم النظام "اذن سوف أجيب على سؤالك. 

ط الخاصة. اقترب الطالب باستخدام النقا يكمن في القواعد المحيطة

من السنوات السابقة الى المشكلة من وجهات مختلفة، كما تفعل  

أنت اآلن. ابتكرت المدرسة االالف من القواعد المفصلة من أجل  

تغطية كل سيناريو محتمل. شراء وبيع النقاط، التغطية على حوادث  

واحدة من هذه،  هنالك قيمة نقطية لكل   -----العنف، منع الطرد 

لكن، من الممنوع على المعلمون كشف الكثير. قد يكون هنالك و

 قواعد ال يدركها المعلمون."  

 "اذن، ال يمكنك اإلجابة على سؤالي؟"  

 "أجل." 
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تم حل لغز واحد. يستطيع المعلمين كشف االستخدامات الخاصة  

  ذلك،  عرفت بعد أنللنقاط لنا عندما يتم تحقيق شروط معينة. اآلن 

 في خططي.  يمكنني التقدم 

-"هل هذه المحادثة لها عالقة مع ما يحدث اآلن؟" سألت شاباشيرا

 سينسي.  

"ال أبدًا. كنت فقط أجري محادثة صغير." أجبت. "افترض أن الوقت  

 حان، أليس كذلك؟ حان وقت انتهاء هذه اللعبة."  

. أرسلت رسالة الى شخص 2:40تفقدت هاتفي ورأيت انها تجاوزت 

 وم الى هنا على الفور.ن تطلب منه القدمعي

"ال أفهم ما يحدث هنا تمامًا، ولكنني أعلم أن كارويزاوا تعاني 

لديك رغبة في إيقاف  لم يكنبشكل فظيع على يد الفصل )سي(. اذا  

 سينسي.  -ذلك، اذن يجب عليك أن تتصل بشخص أخر." قالت شاباشيرا

 "أنا ذاهٌب الى السطح." أجبت.  

ن إخفاء دهشتها. "هل أنت مجنون؟  سينسي م- اباشيرالم تتمكن ش

 إذا فعلت ذلك، فسوف تعرف المدرسة بأكملها هويتك."  
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"هذا ال يهم. حتى إذا علم ريون أنه أنا من حاك جميع خطط الفصل 

 )دي( الى اآلن، لن يكسب أي شيء من ذلك." 

 سينسي بعيدًا. "ربما كنت مخطئة." هي قالت.-نظرت شاباشيرا

 ؟"  "مخطئة

"أخبرني الرئيس ساكاياناجي عنك قبل أن تدخل المدرسة. لقد قال 

إنك طالب مميز للغاية. وأنك تربيت في بيئة بعيدة كل البعد عن 

 بالتعلقاستنتجنا أنا ورئيس مجلس اإلدارة أننا نريدك أن تشعر الحب. 

ثم أخبرتك أن والدك يريد  بهذه المدرسة، وأن ترغب في البقاء هنا. 

ن األمر حقيقي في ذلك الوقت، ولكن يبدو اآلن أن  م يكطردك. ل 

 االمر كذلك." قالت.  

"أنا أرى. حسنًا، أنت بالتأكيد محقة أنه من األسهل للناس أن تصبح 

متعلقة اذا كان لديهم هدف يسعوا من أجله. ولكن ال حاجة للقلق.  

لقد اخترت البقاء هنا. ليس لدي أي رغبة في العودة الى ذلك 

   الرجل."
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محاولة استخدامك بشكل متهور، همم؟ أنا افترض  كان خطأي ذن، "ا

في األمر، في مالحقة حلمي الصعب في هزيمة  بالغت  نيأن

 الفصل )دي( للفصل )أي(."  

"انه ليس حلمًا صعبًا. الفصل )دي( على وشك التقدم الى الفصل 

 ت.  )سي(. قريبًا، سوف توحد هوريكيتا فصلنا. انا متأكد من ذلك." أجب 

"افترض ذلك. لقد حققتم بالفعل ما لم تحققه الفصول السابقة 

 بالفعل. هل تعتقد أن هوريكيتا قادرة على ذلك، رغم ذلك؟"  

. بدأت هوريكيتا تنضج. ونفس األمر  مثل هذا الشك ال يليق بالمعلم"

ينطبق على العديد من زمالئنا. استمري في ارشادنا كمعلمتهم،  

 ون مضمونًا."  ف يك ومكاننا كـ فصل )سي( سو 

 "هل أنت حقًا تخطط الى التراجع؟"  

 "أجل."  

عندما قلت ذلك، انضم إلينا الشخص الذي راسلته. "اعتذر عن التأخير،  

 أيانوكوجي." قال هوريكيتا مانابو، رئيس مجلس الطلبة السابق. 

 رؤيته. "ما الذي يجري هنا؟"   عندمة و سينسي مصد-بدت شاباشيرا
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نهاية، سوف يحاول ريون الفوز بأي وسيلة  ي ال"أنه هنا كشاهد. ف 

ضرورية، وأرغب في تجنب تحول هذا الى عنف." استدرت نحو  

هوريكيتا الكبير. "بعد دقائق قليلة من صعودي، أرغب منك بالوقوف  

في منتصف الساللم. ال حاجة لك للتكلم مع أي طالب نازل من 

 قهم." طري فقط تأكد من أنهم يرونك في السطح، أو معاقبتهم. 

 "ال بأس، ولكن ال تنسى اتفاقنا، أيانوكوجي." أجاب.

"بالطبع. إذا تراجعت عن كالمي، يمكنك اختيار نسيان ما حدث هنا 

 اليوم." قلت.  

 "طالما أنك تفهم. حاول انهاء هذا بسرعة."  

"مهاًل، أيانوكوجي. ماذا سوف تفعل إذا لم توافق هوريكيتا على 

 سينسي.  -االمساعدة؟" سألت شاباشير

 "هممم. من يعلم؟" 

على األرجح سوف استخدم ساكاياناجي عوضًا، بما أنها تعلم عني. 

وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، اذن.... حسنًا، ال فائدة من التفكير في خطط 

 غير ضرورية.  
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 د بعد عشر دقائق." "سوف أعو 
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6.2 

. كان صعدت الساللم خطوة خطوة. لوح أمامي ظل يسد الطريق

 يامادا ألبرت. نظر إلي. 

 "هل يمكنني المرور؟" أنا سألت.  

استمر في مراقبتي، بدون تحريك عضلة واحدة. هل صمته يعني 

 الرفض، أو ربما لم يفهم؟ أخرجت يداه الضخمة الهاتف.  

 "ال تهلع. أنا الشخص الذي تريده." قلت له باإلنكليزية.  

 توقف ألبرت عن الحركة.  

 اليوم. لن يتدخل أي أحد." قلت.    "سوف أنهي هذا

عض التفكير. وقف جانبًا وأشار لي  يبدو أن ألبرت قد أعطى األمر ب

بصمت بالمرور، على ما يبدو أنه اعترف بي، ولكنني أحتاجه في 

 السطح من أجل ما هو قادم.  

"أنوي أن أسحق ريون. لم يحظى بفرصة بدون مساعدتك." أخبرته،  

 باليابانية. 
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لى أسفل الساللم مجددًا. بعد التأكد أنه ال يوجد هنالك نظر ألبرت ا

خر، تبعني الى السطح، وتوقف عند الباب وراقبني من  أي أحد أ 

 الخلف.  

رأيت كارويزاوا  . الغيوم الرمادية في السماء تهدد بالمطركانت 

فتح الباب  الحظواعن الباب. بعد أن  اً تعد بعيدتر ،بالقرب من السياج

. تحققت  ريونوإيبوكي، وكذلك فعل  ايشيزاكيّي ، نظر إلواغالقه

مع مالحظة أن عدسة   مراقبة،المن المنطقة بحًثا عن كاميرات 

الكاميرا الوحيدة كانت مطلية باللون األسود. أنا أرى. لقد غطاها 

 ؟ هاه الطالء،برذاذ 

 نظرت الى ريون.  

 "أيانو.....كوجي؟" سألت ايبوكي غير مصدقة. كانت أول من تحدث. 
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لم تقل كارويزاوا أي شيء، ولكن يمكنني معرفة أنها كانت 

 مصدومة وتتساءل لماذا أتيت.  

 "اعتذر لقد تأخرت." أخبرتها.  

تخرج الكلمات من "لماذا.... لماذا أتيت؟" سألت كارويزاوا، بالكاد 

 .  فمها

"ما الذي تعني بـ لماذا؟ لقد قطعت وعدًا، ألم أفعل؟ لقد وعدتك أن 

 أنقذك."  

؟!" سأل Xسان، هل هذا يعني أن أيانوكوجي هو -ريون -"ر

 ايشيزاكي. 

يستخدم أيانوكوجي." أصرت ايبوكي. "ال تنخدع، ريون. على   X"إن 

 أخبر كارويزاوا مسبقًا أنه سيرسل شخصًا وينقذها!"  Xاألرجح 

 ، ايبوكي."  "اصمتي

 5ضحك ريون، وابتعد عن كارويزاوا واقترب مني. توقف على بعد 

 ار، من الواضح حذر. أمت
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"حسنًا، حسنًا. ماذا لدينا هنا؟ أنه الفتى الذي يتعلق بـ سوزوني طوال  

الوقت. أيانوكوجي، هاه؟ ما الذي أحضرك الى هنا وحيدًا الى 

 السطح في هذا اليوم الجيد؟"  

لم أقل عن  تريد مني انقاذها."  إنها. قالت رسالة لي واكارويزا تأرسل "

 ل بي أيضًا. عمد أن ريون نفسه اتص

 "اوه؟"  

"من الواضح أن هذه كذبة." قالت ايبوكي. "لقد أتيت الى هنا بناًء 

 على أوامر شخص اخر، أيانوكوجي." 

ليس  Xن تصديق أن ي"ما األمر، ايبوكي؟" سأل ريون. "يبدو أنك تريد

 أيانوكوجي."  

..  هذا ال يتعلق بما أريد تصديقه. أنا أخبرك، ال يمكن أن يكون هو. أنه.."

هذا الشخص طيب بشكل غبي. انه لطيف. الى جانب ذلك، على  

أال   ----، وكل شيءxاألرجح انه ال يعلم أي شيء عن كارويزاوا، و

 تعتقد ذلك؟"  

 "طيب؟ ما الذي يجعلك تقولين ذلك؟" سأل ريون.  
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"عندما كنا على الجزيرة، اخفيت سروال كارويزاوا الداخلي في حقيبة  

،  بيالجميع بالشك الفور  ل )دي(. قام على فتى من أجل تخريب الفص

ما عدا أيانوكوجي. حتى أنه أخبرني   ---بما أنني من الفصل )سي(

 انه ال يعتقد أنني من فعل ذلك." 

 "هل جعلك هذا سعيدة؟" 

"توقف عن المزاح. بالطبع لم يجعلني هذا سعيدة، كنت مذنبة في  

 هذا فقط يظهر عدم كفاءته." جريمة. الارتكاب 

 ؟" سأل ايشيزاكي. Xسان؟ أن أيانوكوجي هو -تصدق هذا، ريون "هل

"كنت أراقب أيانوكوجي من البداية. انه دائمًا حول هوريكيتا، وعندما 

ل التي تم بها التعامل مع حادثة  أخذت في االعتبار السرعة والوسائ

 تنمر كارويزاوا، كان هيراتا وايانوكوجي المشتبه بهم الرئيسين." 

ل نفسك تبدو رائعًا. لم تستهدف أيانوكوجي أو هيراتا  "توقف عن جع

 إال بعد ذلك بوقت طويل، أليس كذلك؟" قالت ايبوكي.  

 "أنا الشخص الذي تبحثون عنه." أخبرتهم. 
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 Xمثيرًا للشك؟" أضافت ايبوكي. "هل حقًا سيخرج  "هاه! أليس هذا

 ويقول هذا؟" 

ه الخروج واالدعاء انه الطلب من "اعتقد أن هذا مريب، أيضًا. ربما قد تم 

 العقل المدبر كجزء من مؤامرة." قال ايشيزاكي. 

وانضمت   لن يظهر، أليس كذلك؟" أكملت ايبوكي X"لقد توقعت أن 

 التشكيك في نفسه.    الى ايشيزاكي في حث ريون على

"أجل، بالتأكيد فعلت ذلك." أجاب ريون. "يبدو أن هذه حركة سيئة  

لك سيكون التخلي عن كارويزاوا كاي،   منك، أيانوكوجي. أفضل خيار

وليس السير الى فخ واضح. اعتقد أنني أفهم لماذا ال يصدقك 

، اذن أخبرني كيف تخطط على  Xايبوكي وايشيزاكي. إذا كنت حقًا 

 وج من هذه المشكلة." الخر

 "هل أنا في مشكلة؟" سألت.  

 بدا ريون وأتباعه غير سعيدين بسؤالي األخرق.  
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هنا ألن كارويزاوا طلبت المساعدة. إذا كنت تريد دليل   "لقد أتيت الى

، اذن يمكنك االنتظار حتى االختبار التالي ورؤية ما سوف  Xأنني 

 افعله." أضفت.  

"هذا ليس صحيحًا. نحن نعلم هويتك. ونعلم أيضًا سر كارويزاوا.  

ستحدث أمور فظيعة غدًا إذا غادرت بدون القيام بما نقوله." أجاب  

 ريون.  

 مور فظيعة؟"  "أ

 "هذا يكفي بالفعل. أظهر لي ما سوف تفعله."  

 "ما سوف أفعله؟ ال يوجد هناك شيء يمكنني فعله."  

"أراهن أن سادو واألخرون ينتظرون في مكان قريب." قال ايشيزاكي، 

 ونظر الى الباب النصف مفتوح.  

 "ال." قال ريون بطالقة.  

 هكذا اذن؟" سأل ايشيزاكي. - "هـ
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مالئها عن ماضي كارويزاوا البأس، فسوف تدمر حياتها  عرف ز إذا"

رأسك  استخداماعية بدون أن الحاجة الى أن أقول شيئًا. حاول االجتم

 قلياًل."  

 أنا أرى."  - "أ

الى هنا وحيدًا." قالت  X"هذا يكفي، ريون. من المستحيل أن يأتي 

 ايبوكي.

"اختبار  "اذن اسمحي لي بالشرح، ايبوكي." قلت، واستدرت نحوها. 

نا، ولكن الكاميرا الجزيرة. لقد تم الطلب منك أخذ صورٍة لبطاقة قائد

 خاصتك قد تضررت بطريقة ما. هل أنا محق؟"   الرقمية

 كيف عرفت ذلك؟!" -"كـ

"كان أنا. لقد استخدمت الماء لتعطيل الكاميرا بدون التسبب في ضرر 

طاة ظاهر. عندما قابلتك في الغابة، ايبوكي، كان أصابعك مغ

قريب.   بالتراب. كان هناك عالمات على أنك كنت تحفرين في مكان

عندما عدت الى المنطقة الحقًا في تلك الليلة، عثرت على جهاز 

ارسال السلكي. كان هذا حتى تتمكنين من التواصل مع ريون، أليس  

 كذلك؟" 
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"عليك أن تعترفي في ذلك اآلن، ايبوكي." قال ريون. "أيانوكوجي  

 ."  Xهو 

ليس كافيًا   انتظر ثانية. أجل، قد يكون ذكيًا حقًا، ولكن هذا ----نتظر "ا

 ، صحيح؟"  Xللتأكد من انه 

"بجدية، هل هناك أي سبب في مناقشة هذا أكثر؟" بدا ريون غاضبًا 

 أكثر من قبل. 

، العقل X"إن هذا فقط غير منطقي! إذا كان أيانوكوجي هو حقًا 

لقد قام بتحطيم جميع خططك   المدبر، لماذا سوف يأتي الى هنا؟!

 الى اآلن، ألم يفعل؟!" 

في جعبته. اذا لم يكن، اذن...حسنًا، أنه ما ألرجح لديه حيلة  "على ا

 غبي." 

"حيلة؟" قلت. "ال يوجد هناك حيلة يمكنني استخدامها في موقف  

مثل هذا. أنت تعلم بالفعل سر كارويزاوا الكبير. أنا أفهم ما سوف  

هنا. لقد اتخذت الكثير من االحتياطات حتى   يحدث أذا تصرفت بتهور

 تحاصرني. صحيح؟"  
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"بالضبط. وإذا حاولت إخبار المدرسة حول ما فعلناه هنا، ستدفع  

 كارويزاوا الثمن." قال ريون.

"مممم. بالفعل. حسنًا، هل أنت راضي؟ إذا كنت، إذن سوف أخذ  

 كارويزاوا معي وأعود." قلت.  

د أتيت الى هنا. دعنا نأخذ وقتنا." أمسك  "هيا اآلن، ال تخيب أملي. لق

 ريون ذراع كارويزاوا وشدها.

 "اك!"  

"أنت لن تكشف هويتك بدون سبب. ما الذي تخطط له؟" مد ريون  

 يده نحوي، وكأنه يتحداني.  

 "اعتذر، ريون. ال أستطيع تلبية توقعاتك." 

 "هاه؟"  

 "كنت أرقص على راحة يدك. هذا كل شيء."  

سيقول شيئًا مثل هذا. لقد   Xا يمكنه تصور أن ال أحد موجود هن

تخلى عن كارويزاوا من أجل  توقعوا أنني أما شخص قاسي سوف ي
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حماية هويته، أو طالب ذكي سوف يتدخل وينقذها مع إبقاء هويته  

 سرية.  

 ألول مرة منذ أن دخلت السطح، بدأت ابتسامة ريون تتالشى. 

وفي النهاية لم يكن  الغامض، X كنت تضخمطوال هذا الوقت  "

را الرقمية  الها من خيبة لألمل. ربما كانت حادثة الكامييسوى كالم. 

 لم تكن سوى حظ غبي." قالت ايبوكي.

 ية هذه الفرصة، قمت بحركتي التالية.  ؤبعد ر

"ربما قد كشفت لكم نفسي، ولكن هذا ال يعني أنني في مشكلة.  

مون من أنا، لذلك إذا فقط هوريكيتا وكارويزاوا من الفصل )دي( يعل

أحد  انتشرت هذه المعلومة الى الفصول األخرى، فسوف أعلم أن 

 منكم فعل هذا."  

 "وإن يكن؟" قالت ايبوكي.  

"إذا فعلت ذلك، فسوف أبلغ المدرسة عن كل شيء حدث هنا."  

 قلت.

 "لقد أثبتنا للتو أنك ال تستطيع فعل ذلك." 
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 كارويزاوا." "أستطيع. كل ما علي فعله هو التضحية بـ 

 "هاه؟"  

لقد قلت  "لقد افترضت من البداية أنني سوف اتخلى عن كارويزاوا. 

 ذلك عندما ظهرت. هل أنا مخطئ؟" سألت.  

إبقاء نفسك مخفيًا من  "اآلن، انتظر لحظة...." قال ريون. "يمكنك 

كنت سوف تضحي بها. لقد أتيت الى هنا بالتحديد ألنه ال  إذاالبداية  

 بها. ال تحاول خداعي."   يمكنك التضحية

كيوتاكا، يمكنهم الذهاب واخبار الجميع عن ماضيي."  "ال بأس بذلك. 

 قالت كارويزاوا، وهي تنظر إلي.  

لى ريون." لقد سمعتها. فالتصدق ما تريده، ولكن إذا  أبقيت عيني ع

" أفشيت السر عني الى الفصول األخرى، فسوف أسقطك معي. 

 قلت.  

اآلن. ربما هذا    X"ام..." قال ايشيزاكي. "حسنًا، نحن نعلم هوية 

 كافي؟" 
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"أنا موافق. قد يقوم أيانوكوجي في الواقع بالتضحية بها." قالت 

 كالهما ال يريد الضغط على الموضوع أكثر. ايبوكي. من الواضح، أن

ن  "هيه هيه هيه!" فجأة أمسك ريون برأسه وبدأ بالضحك. "يا لها م

 خيبة أمل. أليس كذلك، ايشيزاكي؟" 

 أجل."  - "أ

ليس فقط التقدم الى الفصل  "كما ترى، كل شيء بالنسبة لي لعبة. 

)أي(، ولكن سحق اشينوس، سحق سوزوني، وسحق الفصول )دي(  

بي(، وفي النهاية سحق ساكاياناجي، التي كنت أتركها الى و)

ي في إبعاد النهاية كوجبة خاصة على األقل.... كل هذا طريقت

 الملل."  

وهو ال يزال يضحك، أمسك ريون شعر كارويزاوا. انكمش وجها من  

 األلم، ولكن لم يكن هناك خوف في عيونها.

ن عيونك تخبرني أنه  "هيه. كنت مليئة باليأس قبل لحظات، ولكن اآل

لديك ايمانًا مطلقًا في أيانوكوجي. أراهن أنك ستخبرين الجميع عن  

يته، أليس كذلك؟ استرخي. لقد انتهى دورك ماضيك من أجل حما 

 هنا." قال ريون.  
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 ترك شعرها ودفعها بعيدًا.  

من   ىاخر   شائبة"لقد قمت بتسليتي كثيرًا، أيانوكوجي. قد تكون 

رأيت من خالل خطتي، وتفكر مثلي. كنت أريد  ، ولكنك الفصل )دي(

. أن أسحبك خارج مخبأك، ولكنني لم أفكر حول ما سوف أفعله تالياً 

فكرت أنني سوف اختار هذا بمجرد أن أقابلك." قال بلهجة توحي  

 بالسعادة. "اآلن لقد قررت." 

اقتربت ايبوكي من ريون، ونظرت الى عيونه مباشرًة. "ما سوف  

 تفعله سيضع الفصل )سي( في خطر." قالت ايبوكي.  

"هيه. الذئبة الوحيدة األبدية، تتحدث عن تعريض الفصل )سي( الى 

 ال تجعليني أضحك." قال ريون.  الخطر؟ 

"لقد تعاونت معك ألنني اعتقدت أنك تتصرف من أجل مصلحة  

الفصل. ولكن تخطيت الحدود كثيرًا. من الواضح أن أيانوكوجي ال 

رًا من  يملك أي شيء في جعبته." بدت ايبوكي وكأنها تفرغ شهو 

 الغضب واإلحباط المكبوتين. "لن أشارك في هذا."  

 ك تعرفين ما سوف أفعله؟" سأل ريون.  "هل تعتقدين أن
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 "أجل، ألنني شاهدتك منذ أبريل. سوف تؤذيه، أليس كذلك؟" 

 عندما قالت ايبوكي هذه الكلمات، تصلب جسد ايشيزاكي. 

احد منهم  "ايشيزاكي. كوميا. كوندو. حتى ألبرت. لقد هزمت كل و

 وا على استعداد إلطاعة أوامرك." أكملت ايبوكي. بح أصحتى 

 ."  ف هو أفضل دليل على اختالف القوة بيننا"العن

 "أليس هذا واضح بالفعل؟" 

 "لقد كان ايانوكوجي شوكة في طريقنا. يجب أن نرد له الجميل."  

"أنا أقول لك، هذا النوع من التفكير سيعرض الفصل الى الخطر!"  

 ايبوكي.  صرخت  

 ريون ضربها على وجهها، وسكتت على الفور. ! سماك

أحظى بالمرح، فال أهتم." قال ريون. "من السهل فهم  "طالما أنني 

 العنف."  

 اذن، هذا هو جوابه، هاه؟ 
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"اعتقد أنني أفهم لماذا كشفت هويتك في وقت متأخر." ريون  

اغلق الباب،   أخبرني. "ذلك من أجل أال نأخذ هذا القتال الى مكان اخر. 

 ألبرت."  

 ألبرت الباب.   أغلق

ل هذه حركة سيئة." أكمل ريون. "ربما  "ولكن، في النهاية، ال تزا

اعتقدت أن هذا القتال سوف ينتهي هنا، ولكنني لن أترك األمور  

 تذهب."  

"طريق هروبي قد أغلق، هاه؟ حسنًا، اعتقد أنك حصلت على ما 

 تريده." أخبرته.  

وجهك واستبدلها   ىهذه النظرة الهادئة من عل  "أواًل، سوف أمسح

أليس كذلك؟ تعتقد أنني لن أفعل  بالخوف. أنت تقلل من شأني،

 ذلك." 

 "هل حقًا سوف تقوم بضربي؟" 

"الحرب ليست فقط معركة ذكاء، كما تعلم. يمكنك الفوز من خالل 

يمكنك من خالل التفوق عليه في   اغتيال قائد الجيش كما
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أحرق صورة جسدك المشبع ضربًا في عيني. ومن  التكتيكات. سوف 

الثالث، سوف أخذ قضمه من   ثم، بداية من الفصل الدراسي

 اشينوس." قال ريون. 

"العنف أداة قوية. ال يمكنني مجادلة ذلك. ولكن، عليك أن تكون  

 أقوى من خصمك لكي تستفيد من هذه الميزة. هل تفهم؟" سألت.  

 "هاه؟"  

 "أنتم لستم كافيين إليقافي."  

 "ما......؟" رفعت ايبوكي حاجبها غير مصدقة.  

ها ها ها ها ها!" امسك ريون بجانبيه بضحكة   "ها ها ها ها ها

 بة. "اوه؟ اذن فلترني ما لديك. ايشيزاكي."  صاخ

هل أنت متأكد؟" تردد ايشيزاكي. سيكون األمر مختلفًا اذا كان - "هـ

خصمه شخص مثل سادو، ولكنني كنت طالبًا عاديًا. تردده كان 

 مفهومًا.  

 "ال تكبح نفسك. اقضي عليه."  

 "  ----"ولكن
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 ذا قضينا على ايانوكوجي، لن يكون هناك أي شيء للقلق بشأنه." "ا

"انتظر!" صرخت كارويزاوا بينما كان ايشيزاكي يقترب مني. "لماذا 

 تفعل شيء غبيًا؟! لن تكسب أي شيء من خالل ضرب كيوتاكا!"  

"مهاًل، مهاًل. ابقي خارج األمر، كارويزاوا. لقد أكملت دورك هنا.  

جي، سرك في أمان. أظهري بعض االمتنان."  كو بفضل تضحية أيانو 

 أمسك ريون شعر كارويزاوا مجددًا.  

 "غاه!" 

 ورماها بعيدًا. "ابقي خارج األمر."  

 .االنقضاض على ريون كشفت كارويزاوا عن أسنانها. نهضت وحاولت 

 ، كارويزاوا." قلت، وأوقفتها.  ي"ال تقلق

 "  ----ولكن-"ولـ

 "ال يوجد داعي للقلق." 

يح. أنت من يجب عليه القلق." قال ايشيزاكي، وتقدم الى  صح"هذا 

- االمام. "أنا لست شخصًا سيئًا، أيانوكوجي. أنا فقط اتبع أوامر ريون
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 سان."  

 "ال أهتم حقًا." أخبرته.  

 كان كل هذا يسير حسب الخطة. 

ال، كانت أشبه بالضربة التي قد تعطيها الى   ---رمى ايشيزاكي لكمة

 ته إلي، وأمسكت بها بيدي.  بضطفل شقي. جاءت ق

 "اذا كنت ستفعل هذا، فمن األفضل أخذ هذا بجدية." حذرته. 

 ال يبدو أنه فهم التلميح، لذلك عصرت قبضته. 

"هاه؟ اه...... غاه......هاه؟!" أصبح وجه ايشيزاكي مشدود، وكانت 

 ركبتاه ترتجف.  

 "ما األمر، ايشيزاكي؟" سألت ايبوكي.  

وقت مستقطع.... توقف!" انحنى ايشيزاكي على -و "اه.... غاه.... اه!

 ركبته وسقط. أمسك يدي وحاول تحرير نفسه، ولكن هذا بال جدوى.  

. لم ينتظر أوامر ريون، ولكن حقيقة الوضع  أدرككان ألبرت أول من  

لوح باتجاهي بذراعه الضخمة، والتي كانت بعرض عمود كهرباء. 

سوف أخذ وضعية دفاعية  ى األرجح توقع أنني هاجم من يساري، عل



 

283 

ولكن كان مخطئ. بإمكاني تجنب  حرر ايشيزاكي نفسه. يبعد أن 

الهجوم، ولكن عوضًا عن ذلك، قويت نفسي وأمسكت لكمة ألبرت  

 ت من أجل تلقي ضررًا صغير.  د بيدي اليسرى، واستعد

 وكأن صدمة كهربائية سارت من مرفقي الى كتفي. سماك! 

 .  ت. هذا يؤلم." تمتمت "كما اعتقد

كان من الصعب قراءة تعبير ألبرت خلف نظاراته، ولكنه على األرجح  

 بدأ يدرك الوضع.  

أنتم ال تعبثون معه، أليس كذلك؟ ألبرت؟ ايشيزاكي؟" -"مستحيل. أ 

ايشيزاكي، الذي انحنى وأمسك  تركتسألت ايبوكي غير مصدقة. 

 بذراعه.  

 أفعل ذلك، ألبرت." أمر ريون.  

األولى، ولكن ال  ةضربال حت له عن عمد بتوجيهسماندفع ألبرت. لقد 

ضربات من هذا العيار، لذلك راوغت لكمته  ال يمكنني تحمل الكثير من 

الى األسفل ولكمته في أحشائه. لم أكبح نفسي، أيضًا. لن يكون  

 بالنسبة لي.  ال تزال مجهولةمن الحكيم االستهانة بخصم قدراته 
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ألبرت، علمت أنني سبب ضررًا  بناء على التغيير الطفيف في تعبير 

ولكنه ال يزال يملك   ----طفيفًا. من الواضح أن قام بتدريب جسده جيداً 

أنني كنت  نقاط ضعف التي تعاني منها أجساد البشر. البد أنه أدرك 

في ضربتي التالية، ألنه انحرف بعيدًا   *الضفيرة البطنيةذاهبًا خلف 

الضبط، وبسرعة ضربت حلقه  لتجنبها. ولكن، كنت أخادع تحسبًا لذلك ب

 براحة يدي.  

 *]في مركز الجسد بين الصدر والبطن.[

 "غااه!" صرخ ألبرت من األلم.  

 "أيانوكوجي!" صرخ ايشيزاكي، واندفع نحوي.

 "إذا كنت قادم، فال تصرخ." قلت بسخط.  

قدم ايشيزاكي اليسرى، وأرسلته ساقطًا على األرض. ألبرت   ركلت

وركلته على وجهه،   استدرتلذلك  سقط أيضًا على ركبتيه،

،  سقطواواستخدمت الزخم للكم ايشيزاكي في فكه في المقابل.  

 وأصبح السطح صامتًا. 
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حدق ريون، ايبوكي، كارويزاوا، يحرقون هذا المشهد الغير معقول 

 في عيونهم.  

، لقد تصرف بقوة ألنه كان واثقًا في مهاراته، هاه؟ لم أتوقع  "اذن

 هذا." قال ريون.  

اذن، هل تقول أن أيانوكوجي قد قلب الطاولة عليك؟" تلعثمت  - "إ

 ايبوكي.  

 "هل أنت جادة، ايبوكي؟" أنا سألت.  

 "هاه؟"  

"كان ريون دائمًا من النوع الذي يستخدم العنف. هل تعتقدين أنني 

سأسمح له طواعية في تصميم موقف حيث يمكنه التصرف فيه  

 بدون عواقب؟"  

 رأسها مرتبكًة. "هممم؟" أمالت ايبوكي 

بدا ريون أن لديه بعض الشكوك أيضًا. "انتظر دقيقة، أيانوكوجي. اآلن  

 ذا اللقاء." حتى أنا ال أفهم. لقد أعددت ه
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"ال تزال لم تفهم، أليس كذلك؟" تنهدت بعمق. "مواجهتنا هنا كانت 

منذ زمن طويل مسبقًا. أنا أعلم أن عندما يواجه مشكلة، ريون   مقررة

 يلجأ الى العنف لتسوية األمور."   كاكيرو سوف

اعتقد ريون أن كل شيء حدث الى اآلن كان من صنعه. ال يمكن أن  

 لك. يكون مخطأ أكثر من 

لم أكون أنوي أن أكشف هويتي، ما كنت ألستخدم ميابي   إذا"

أنها الجاني بمجرد أن ستكتشف خالل المهرجان الرياضي. أنا أعلم أنك 

توقعت أنك سوف تستجوبهم، وتعرف أنني تسمع ذلك التسجيل. 

 كنت أقوم بابتزازهم بسبب التنمر على كارويزاوا." شرحت.  

ار شيء واحد مما قلته الى اآلن، هذا ريون لم يتمكن من انك

 طبيعي.  

مقتنعًا أن هنالك رابط بينني أنا وكارويزاوا. لقد جعلت   "لقد كنت  

وتصرفت  ل )دي(، ايشيزاكي، كوميا، واألخرون يتبعون طالب الفص

تحت   Xبشكل علن ضد كوينجي بنفسك، معتقدًا ان ذلك سيضع 

حقيقة أعطيتني  الضغط. أتصور أنك استمتعت بنفسك، ولكن في ال

 بعض الوقت للتفكير." 
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"هيه. اآلن أنت تقول أمور مثيرة لالهتمام. اذن، أنت بشكل متعمد  

 "   جعلت األمر يبدو وكأنني كنت أجعلك ترقص على راحة يدي؟

 "ألكون أكثر دقة، كان أنت من يرقص على راحة يدي." أجبت. 

"اسمح لي باالعتذار، أيانوكوجي. أنت حقًا ذكي. األفضلية التي 

كانت لدي اختفت، واآلن أنا في مشكلة. ماذا يجب أن نفعل، 

 ايبوكي؟" ابتسم ريون بسعادة.  

 "بجدية، ما األمر معكما أنتما االثنان؟!" قالت ايبوكي.

دو ان هنالك شيء قد انفجر في داخلها، وتركت احباطها حر في  يب

نتشار. أطلقت ركلة علي، والتي تجنبتها بهدوء. أخذت ايبوكي اال

بعض خطوات باتجاهي، وأغلقت المسافة بيننا، ومن ثم سددت ركلة 

مجددًا، تاركة القليل من المجال للمراوغة. كانت جيدة. حتى اذا 

لها خالل قتالهم على الجزيرة، كانت هوريكيتا بأفضل أحوا تكان

 ايبوكي سوف تهزمها.  

ك، تجنبت جميع ركالتها. توقفت ايبوكي عن الهجوم ونقرت مع ذل

 بلسانها محبطة. "بجدية، ماذا تكون...؟"  
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 "أحقًا ال تعلمين؟" أجبت.  

 "أنت تثير غضبي بصراحة. أنا لست متأكدة لماذا، ولكنك تزعجني!" 

بوكي، ولكنني ال أريد أن أطيل هذا أكثر، أيضًا.  ال أكره اللعب مع اي 

قها وصدمتها باألرض. توسعت عيونها، ومن ثم أمسكتها من عن

ضرب رأسها سيكون أكثر فعالية، ولكن هذا توقفت عن الحركة كليًا. 

 ليس قتااًل حتى الموت.  

ايبوكي، ايشيزاكي، وألبرت جميعهم سقطوا على األرض. كانت 

 ة على نطق كلمة.  كارويزاوا غير قادر

 "العنف ليس أداة تملكها أنت وزمرتك فقط." قلت الى ريون. 

"أنت ليست ذكيًا فقط، ولكنك أيضًا قادر على استخدام العنف عندما 

قيقي وهو  يتطلب األمر. لقد قللت من شأنك." صفق ريون باحترام ح

 يمشي نحوي. "هل تعلم ماذا أود أن أقول اآلن، أيانوكوجي؟" 

 "ال."  

"القوة الجسدية وحدها ال تحدد الفوز أو الخسارة. ينبغي عليك أن 

 تكون قاسيًا من الداخل، أيضًا!" قال ريون.  
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عدل وضعيته بحيث كان أخفض الى األرض، ومن ثم دفع يده اليسرى 

نحوي، لم يكن هدفه وجهي بل كانت بطني. قفزت الى الخلف،  

 ومن ثم لحق بي، وضرب بيده اليمنى.  

 ولكنني لن اسمح لك بضربي." أخبرته.  "اعتذر، 

تجنبته مرة أخرى، ومن ثم أمسكت شعره بيدي اليسرى. تصرف  

 عي بعيدًا، وقمت بركله بقوة على الجانب.  بسرعة، ودفع ذرا

 "غاه!" 

سيئًا، ريون." انه يتفوق بكثير على ايشيزاكي في اجمالي  ست"ل

ولكنه لم يظهر ة، رالقوة. كنت مندهشًا بصراحة. لقد تلقى ضربة خطي 

 أي إشارة على االنهيار. 

 "هذا ممتع للغاية!" ضحك ريون بصوت أعلى من قبل.  

تحركاته حركات ى، بدون كبح نفسه. لم تكن اندفع نحوي مرة أخر

مقاتل فنون قتالية مدرب، من الواضح كانت تعليم ذاتي، أسلوب  

ى  تشكل نتيجة قتاالت ال حصر لها. ال أستطيع تجنب كل هجماته ال

 األبد.  
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 "لماذا ال تظهر مهاراتك القتالية أكثر؟" قال ريون.

 "لدي أسبابي الخاصة."  

 ك، ماذا لو تخبرني عنهم؟"  "هكذا اذن؟ بعد أن أهزم

 ستفوز؟"   ك"هل تعتقد أن

"قد تفوز هذه المرة. ولكن ماذا عن الغد؟ اليوم التالي؟ ماذا عن 

اردك عندما ال  عندما تكون في منتصف التبول؟ عندما تتبرز؟ سأط

 تتوقع ذلك." 

 "ألست خائفًا من الخسارة؟" 

 "أنا ال أخاف. لم أشعر بالخوف مرة في حياتي."  

 خوف، هاه؟" اآلن هذا كان مذهل.  "ال 

األلم." قال ريون. "األلم يفسح المجال  تعرف"سوف تفهم عندما 

 للخوف للناس العاديين."  

 "علمني عن الخوف، اذن."  
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ريون كتفي وضربني بركبته في معدتي.  "بكل سرور!" أمسك 

 تراجعت للخلف، وأنا أشعر باأللم ينتشر عبر جسدي.  

 صرخت كارويزاوا. "كيوتاكا!" 

 "ماذا عن هذا؟ هل تفهم ذلك اآلن؟"  

 "لألسف، لم أفهم أي شيء." قلت. "هذا مجرد ألم."  

 هل تحاول القول إنك مثلي؟ إنك ال تشعر باأللم؟" "

 ه." "هذا ليس ما أقول

"اذن دعنا نلعب أكثر!" بدأ ريون بتسديد اللكمات علي، يركز على  

مهاجمة بطني. "ما األمر؟ ألن تلعب، أيانوكوجي؟ لماذا ال تراوغ 

 الهجمات السهلة؟"  

"كنت أختبر نظرية. كنت أريد أن أرى ما إذا كان بإمكاني الشعور 

 بذلك األلم التي تتحدث عنه." أجبت.  

 التسامح، أيها المسخ!"    ع هذا"لديك بعض الجرأة م

شعر بفارق القوة بيننا، ولكن كان غير متأثرًا بذلك. عادة، كلما كان 

المقاتل أكثر ثقة في مهاراته، كلما زاد اليأس الذي يشعر به عندما 
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يكتشف أنه تم التفوق عليه. ولكنني ال أشعر بذلك من ريون. سمحت  

بت الطاولة عليه  ثم قلله بالتفكير أنه يملك جميع البطاقات ومن 

 كمحاولة لتحطيم معنوياته، ولكنني قللت من شأن صالبته.  

سيكون  كل ذلك يعني، أن هذا كان سيأخذ وقتًا أطول من المتوقع. 

 .  على ريون فقط أن يعاني من هذا األلم الشديد

"من أين حصلت على هذا النوع من القوة؟ هذا ليس طبيعيًا، 

 أيانوكوجي."  

مثل خاصتي فقط من   ال يمكنك الحصول على مهاراتصحيح كفاية. 

خالل القتال. لم أقل أي شيء، ولكنني قلصت المسافة الى ريون،  

 الذي كان من الواضح ينتظر الرد.  

ن. "هل توقفت عن "لديك كل هذه القوة، ولكنك تخفيها؟" سأل ريو 

 هل هذا يشعرك بالرضا؟"   *النظر بازدراء على البشر الفانين؟ 

[*Do you get off on looking down on mere mortals?----- ]لست متأكد من الترجمة 

"لم انظر بازدراء على أي أحد. سواء أن نجح أو فشل األشخاص 

 االخرون فهذا ال عالقة له بي."  
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كما  وضحك،جبه هذا الجواب. دفع شعره للخلف يبدو أن ريون لم يع

ًا. مكن أن يكون ال مباليلو كان يرفض الفكرة القائلة بأن الشخص ي

 حتى تشعر بالخوف!"  سحقك"حسنا إذا. سأستمر في 

 هذا يكفي.  

عندما تحرك، يستعد من أجل تسديد ضربة بركبته على وجهي، 

أمسكت ذراعه اليسرى وسحبته قريبًا. ومن ثم سددت خطاف* أيمن  

 مباشرة على وجهه. 

[Hook--- ].لكمة في المصارعة 

 "غاه!" صرخ.  

بة سوف تجعل شخص أخر يفقد الوعي، ولكن ريون طار هذه الضر

الى الخلف فقط. اصطدم باألرض وكنت فوقه في لحظة، وقمت  

 بتسديد اللكمات على جذعه الغير محمي. 

 لم تشعر بالخوف، أليس كذلك، ريون؟" سألت. إنك"لقد قلت  

 دًا." "أه...... اه...... هيه، هذا صحيح. ال أعرف الخوف. لم أعرفه أب 
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هه مليء بالكدمات، وعيونه متورمة مغلقة تقريبًا، مع ذلك كان وج

ريون ال يزال يقاتل. ولكن قوته تالشت، وكان كل ما يستطيع فعله  

هو التلويح بضعف في الهواء. رددت بضربة قوية ولكن محكمة في  

 ، وأصبح تعبيره مشدودًا. الضفيرة البطنية

وكأنني لم أخسر من قبل.   ولكن ليس"غاه..... غاه! أنا مقاتل ذو ثقة، 

--- ال، هذا بالتحديد ألنني تعرضت للهزيمة أكثر من األشخاص االخرين 

 غاه!"  --

لكمته مجددًا ومجددًا، بالتناوب بين قبضتي اليمنى واليسرى في  

تتابع سريع. سال الدم من فم ريون، ولكن مع ذلك، لم يظهر أي أثر 

 على الخوف.  

تهم. من يقوم بالضرب، ومن يتعرض  على حقيق"العنف يكشف الناس 

ربما يكون  أغلق عينه وضحك بضعف. "اه، اهه.... هيه. ها.... للضرب." 

ًا. هاه، أيانوكوجي؟ يمكنك أن تكون مغرورًا، مع قوة مثل هذا ممتع

 هذه. أنت حر. يمكنك فعل ما تريده. أرني، أيانوكوجي...." 
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ن ينزف بحرية اآلن،  لفعل. كاضربته مجددًا، استهدفت وجهه المتورم با

  العاطفة الجوهريةومع ذلك، لم أرى الخوف فيه. ما يجب أن تكون  

 لم تكن موجودة.

 "أليس هذا كافيًا، ريون؟"  

 "هيه. ما األمر، أيانوكوجي؟ لم أستسلم بعد. هيا أخرج الحياة مني."  

كان يحرضني. سددت لكمة أخرى، والتوى وجهه في تعبير عن األلم  

 للحظة.  

 هذا يؤلم. ولكن كل هذا..... مجرد ألم."    "او... 

لم تتغير عيونه. أنه يصدق في خسارة المعركة ولكن فوز الحرب. لم  

 يكن لديه شكوك.  

"هيا. استمتع بهذه البهجة المؤقتة. انتصارك أمامك مباشرًة،  

" سخر ريون. "هذا شعور جيد، أليس كذلك؟ أن تواجهه  أيانوكوجي.

كذلك؟ وما يتواجد تحت هذه المتعة  خصم ضعيف شعور جيد، أليس 

 هو.... الخوف!"  

 الخوف؟ تتواجد تحت؟ 
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 "هل تريد الفوز؟ هل تريد الخسارة؟ ما الذي تشعر به، أيانوكوجي؟" 

 هل أريد الفوز؟ هل أريد الخسارة؟  

 "هل أنت غاضب؟ متحمس؟ ربما محبط؟ أخبرني!" 

ن شيء ليس لدي فكرة عن ماذا يتحدث عنه، ولكنني كنت متأكد م 

أشعر بأي عاطفة،   لما لن يؤثر بي. ذ واحد. شيء غير مهم مثل ه

 أشعر بالخوف.   موبالتأكيد ل

ضربت ريون على وجهه مجددًا. فقدت عدد المرات التي ضربته فيها  

في هذه المرحلة، ولكنني استمريت، ضربته مجددًا ومجددًا على  

 ليس كذلك؟ أجل، هذه هي، ريون. اآلن ترى، أوجهه الملتوي ألمًا. 

ري. لألسف، ال يوجد هنالك أراد الدخول الى رأسي والتالعب بمشاع

 أي شيء. ليس لدي قلب للتالعب به.  
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سددت لكمة أخيرة، أكثر قوة مما قبلها، وفقد ريون وعيه وأخيرًا.  

نهضت ببطء من على جسده الساكن ووقفت. ال يمكنني تحمل ترك  

 كارويزاوا في البرد أكثر.  

 عتذر. لقد وضعتك في موقف صعب. هل تأذيت؟" سألتها. "ا

"أنا..... بخير. أنا فقط أشعر بالبرد. نوعًا فقدت الشعور في بعض 

 ألماكن...."  ا

مددت يدي نحو كارويزاوا. عندما أخذتها، شعرت بأصابعها باردة 

 كالثلج.  

 .  مل مني اآلن؟" انا سألتاألبخيبة   ين"هل تشعر

 قد قمت بخيانتي من البداية."  "بالطبع أنا كذلك. ل

 "أجل، أعتقد أنك محقة. لذلك لماذا لم تخبري ريون عني؟"  

ابت قبل أن تنهار الى ذراعي، "من أجل نفسي. هذا كل شيء." أج

 ترتجف. "كنت خائفة. كنت خائفة للغاية!" 

"هذا ال يهم بعد اآلن. ما يهم اآلن، من هذه اللحظة، تم إزالة لعنتك.  

يستخدم ماضيك ضدك مجددًا. لقد أصبحت الشخص ال أحد سوف 
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أطلب المغفرة  نالجديد الذي كنت تريدينه." أخبرتها. "لقد أذيتك. ل

 حدث شيء مثل هذا مجددًا، سوف أنقذك."  إذان منك. ولك

 "كيو.... تاكا...."  

على الرغم من كل شيء حصل، إال أن كارويزاوا لن تتمكن من منع  

التمسك بأيمانها    لقد عزز وصولي المتأخرنفسها من االعتماد علي. 

انها لن تخونني بسهولة.   وتعلمُت  ----بي حتى أخر لحظة ممكنة 

حتى إذا تخلت عني، سوف أستخدم ذنبها لمصلحتي. كارويزاوا بيدق  

 د من انها ستبقى تحت سيطرتي.  ثمين. أنوي التأك

بة  حسنًا رئيس مجلس الطل  ---"في األسفل، رئيس مجلس الطلبة 

سينسي ينتظرون. أنهم يعلمون عن الموقف  -وشاباشيرا ---السابق

على حد ما، لذلك يجب أن يكونوا قادرين على التعامل مع األمور،  

 من ضمنهم االعتناء بزيك المبلل." أخبرت كارويزاوا. 

 سنًا. ماذا عنك، كيوتاكا؟" ح-"حـ

، ال نريد أن  "ال يزال هنالك أمور علي االعتناء بها هنا. الى جانب ذلك

 يتم رؤيتنا معًا. من األفضل أن تذهبي أواًل." 
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غادرت كارويزاوا السطح، ونزلت الساللم، وقمت بالتفكير في 

خطوتي التالية. ال يمكنني ترك أربعة أشخاص فاقدين الوعي على 

سينسي، سيكون من -السطح حيث كانوا. بغض النظر عن شاباشيرا

بداية من ايشيزاكي، صفعت وجهه  السيء إذا عثر عليهم معلم أخر. 

 ن أخيرًا.  ريو  تبلطف من أجل ايقاظهم، وترك

 "تسك...." 

 "استيقظت، هاه؟"  

 "هل تعتقد أن هذا.... انتهى، أيانوكوجي؟" 

 "لقد انتهى." قلت.  

"سوف استخدم أي وسائل ضرورية من أجل..... الفوز." قال ريون،  

 رب شاملة."  كان هذا يعني.... ح إذا. "حتى ببطئ نهض

 "هل سوف تبلغ المدرسة عني؟"  

ماذا لو جعلت  كون سخيفًا حقًا..... ولكنه خيار. "هيه. هذا سيكون سي

 األمر يبدو وكأنك أعددت هذا الفخ من أجلنا؟" سأل ريون.  
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"ال أوصي بذلك. رئيس مجلس الطلبة ينتظر على الساللم بينما نتكلم.  

حدث هنا، ولكن من الواضح أنه  ربما ال يعلم جميع التفاصيل بشأن ما 

خصوصًا وأنه تم ضبطك على الفيديو    كانت أنت من أعد الفخ، ريون.... 

أما أنا، من جهة أخرى، فقد كنت  وأنت ترش كاميرا المراقبة بالطالء. 

في كياكي مول عندما فعلت ذلك. يمكنني ابتكار العديد من األعذار  

 كما أريد من أجل اثبات ذلك."  

ن الممكن أن يكون لديك طرف ثالث يشهد على كل شيء كان م "

 .ريون قال... لكنك لم تفعل ذلك؟" 

ضربك على األقل   "أجل، أعلم أنك لن تتوقف عن مهاجمتي حتى أ 

 مرة." 

 "هل حقًا تعتقد أنني سوف أتراجع وأقبل الهزيمة؟"  

أ في "أجل، أعتقد ذلك. هناك سبب لهزيمتك، ريون. لقد ارتكبت خط

ترتيب خصومك. إذا حاربت اشينوس، ومن ثم كاتسراغي  ارياخت

وساكاياناجي، ربما قد تصبح قريبًا من مستواي في الوقت الذي  

بالغت في تقدير تختار مواجهتي فيه. ولكن تغلب عليك فضولك. 

 نفسك." 
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 ابتسم ريون ابتسامة مريرة. "أنت بالتأكيد صريح."  

أخرى، ولكنني اكتفيت من   جراء مواجهة"أود أن أقول إنني سعيد بإ

 جذب االنتباه إلي من اآلن وصاعدًا. استهدف شخص أخر." أخبرته.  

توقعت أن يرد على ذلك، ولكن عوضًا، تأمل ريون بصمت بشأن ما 

 قلته.  

"بما أنه لديك شاهد يحافظ على مسافته عن عمد، هذا يعني أنك 

ذا كان المستقبل إ تحافظ على هذه البطاقة الستخدامها ضدنا في

إذا كان هذا يعني االعتراف بهويتك  حتى عليك ذلك." قال ريون. "

 وماضي كارويزاوا." 

 "أرغب في تجنب ذلك، ولكن أجل."  

سوف يسقط إذا حدث ذلك.  الذي "ولن أكون الشخص الوحيد

 ايشيزاكي، ايبوكي، وألبرت، أيضًا، هاه؟" 

ا كانت "ثقتك الزائدة في االعتماد على هويتي وماضي كارويزاو

كنت أقل تهورًا، فستقوم أما بشن هجوم شامل أو نشر  إذاخطأك.  

 المزيد من الجواسيس." أخبرته.  
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قيادة، "بمعنى أخر، الفصل )سي( في مشكلة طالما أنني في ال

 هاه؟" سأل.  

"هذا ليس ضروريًا. طالما أنك ال تقوم بمحاوالت أخر في مهاجمتنا،  

 لن أستخدم هذه الحادثة." 

ت ساذجًا. إذا حاصركم الفصل )سي( مجددًا، سوف تبلغ ما  "أنا لس

 حدث اليوم الى المدرسة. هل أنا محق؟" 

ث اليوم،  "ربما." قلت. "ولكن ماذا سوف تفعل؟ ال يمكنك إلغاء ما حد

 ريون."  

 معاركي انتهت، أيضًا."  "اصمت. قتالي معك انتهى. 

كتب شيئًا.  م أخرج هاتفه وث نظر ريون الى ايبوكي واألخرون، ومن 

 دفع الهاتف عبر األرض، وتوقف بقرب قدم ايبوكي.  

 "ماذا؟" نظرت ايبوكي الى كالنا. 

"سوف أتحمل مسؤولية كل شيء." قال ريون. "قبل أن أفعل، سوف  

 أنقل جميع نقاطي إليك." 

 ن؟" صرخت ايبوكي.  "هاه؟ ريون، ما الذي تقوله؟ هل أنت مجنو 
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حد سوف يثرثر عن هذا." قال  سان! ليس وكأن أي أ-أجل، ريون- "أ

 ايشيزاكي. "لست بحاجة الى تحمل المسؤولية!"  

ال يستطيع كال الجانبان التحدث بالعلن بشأن ما حدث هنا اليوم،  

ولكن الفصل )دي( يملك أفضلية كبيرة. ريون أدرك ذلك. كان هنالك 

 خسائره.  طريقة واحدة لتقليص

لحادثة. طردي يجب أن  "أيانوكوجي، أنا المسؤول الوحيد عن هذه ا

 يكون كافي، أال تعتقد ذلك؟"  

 "اوه؟ هذا يبدو جدي."  

"ال تتحامق." قال ريون، ومسح المزيد من الدماء من على فمه.  

خسرت بعد   إذا"الطاغية يمكنه الحكم طالما أن الناس تخافه. 

 أحد سوف يتبعني بعد اآلن."  الوصول الى هذا الحد، ال 

ألنه كان ينتج  حتى اآلن االستبداديبسلوكه سمح الفصل )سي( 

  هأن أدرك، ولكن بعد هزيمته، وقاسيةالنتائج. كان وسائل ريون عنيفة 

 يجب أن أثني عليه لذلك.  لم يعد مؤهاًل للحكم بعد اآلن. 

 "توقف عن العبث! لماذا سوف تأتمن بنقاطك لي؟!" قالت ايبوكي.  
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. بمجرد أن "ألنك تكرهينني. وزعي النقاط الباقية على الجميع 

تطردني المدرسة، على األرجح أن ساكاياناجي وكاتسراغي سيلغون  

 عقدنا، ولكن ال يوجد هنالك شيء يمكننا فعله حول ذلك." 

 ايشيزاكي. سان، هل أنت جاد؟!" صرخ -"ريون 

"اصمت. ال حاجة الى الصراخ، يمكنني سماعك بشكل جيد بدون 

 الحقًا."   الصراخ." ضحك ريون. "سوف أترك الباقي لكم. 

 وقف واقترب من الساللم.  

"هل أنت متأكد؟ اعتقد أنك سوف تندم على ذلك." قلت، وأوقفته 

 عن السير.  

 "لماذا تهتم؟" قال ريون.

 ب خسارتك، لن تنمو." أخبرته.  "إذا غادرت بدون معرفة سب 

 "هاه؟"  

 "هل أنت حقًا بخير مع عدم معرفتك لما خسرت أمامي؟"  

هنالك فائدة من محاولة انقاذي. لن تكسب أي   "مهما يكن. ال يوجد 

 شيء من تركي اآلن بعد أن عرفت عنك وعن كارويزاوا." 
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بب، ذلك سيعمل لصالح الفصل )دي( في كان علي ذكر س إذا"

،  سحقون ساكاياناجي واشينوس من أجلنا. الى جانب ذلكجعلكم ت

. عقدك قيد العمل، فسيستمر الفصل )أي( في فقد النقاط بقيإذا 

تفترض  األهم من ذلك، إذا انسحبت من المدرسة فجأة، فس

هزمك. هذا سيسبب المتاعب لي." قلت    Xساكاياناجي واشينوس أن 

 الى ريون.  

خبر ايبوكي. "حاولت معاقبة  أ يوم." تجاهلني ريون. "هذا ما حدث ال

أربعتكم على فشلكم، ولكنكم قلبتم الوضع وتغلبتم علي، ومن ثم  

 أترك األمر عند هذا الحد."  لى االنسحاب. سقمتم بإجباري ع

 "هل.... هل أنت موافق على ذلك؟" سألت ايبوكي.  

خبار  إ"اسمح لي بإضافة شيء واحد." قلت. "ليس لدي أي رغبة في 

أي أحد بشأن ما حدث اليوم إال إذا أجبرتموني.  ورئيس مجلس 

  الطلبة السابق قد وعد على إبقاء هذا لنفسه. ال شيء حول هذا

 ولكن إذا فعلت، لن أمنعك."  ---الموقف يجبرك على االنسحاب

 ." قال ريون.  "اذن ال تمنعني. أنا ال أثق بك

 مع هذه الكلمات، فتح الباب واختفى عن األنظار.  
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 المتحدث: ريون كاكيرو. 

حول ذلك الوقت عندما في تلك الليلة، راودني حلم عن طفولتي. 

أمسكتها وعلمتها كيف تشعر بالخوف قبل قتلها،   إذاقتلت األفعى.  

 فهل سيكون علي قتلها في النهاية؟ 

 "غبي للغاية."  

كان بال معنى التفكير حول ذلك. هنالك أيام تفوز فيها، وأيام تخسر 

فيها. البارحة كان من النوع الالحق. على األرجح عدد المرات التي 

للهزيمة كان عدد ثالثي الى اآلن، والبارحة لم تكن حتى   تتعرض

 المرة األولى التي أخسر فيها أمام أيانوكوجي.  

 ن كل شيء حدث الى اآلن؟ اذن ما الذي جعل هذا مختلفًا ع

في الساعة الثامنة في الصباح التالي، غادرت المسكن واتجهت نحو  

داخل المبنى،   قواعد المدرسة تفرض الزي المدرسيمبنى المدرسة. 

ولكنني لم أعر اهتمامًا الى هذه القاعدة بعد اآلن. بما أن كياكي 
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لب الوحيد  مول لن يفتح حتى الساعة العاشرة، كنت على األرجح الطا

 الى مبنى المدرسة اآلن.    ذاهبال

في الطريق، قابلت طالبة وحيدة تقف على جانب الطريق، ترتجف 

 السير، ولكنها نادتني.  من البرد. تجاهلتها واستمريت ب

 "لقد أتيت وأخيرًا."  

 استمريت بالسير.  

 "مهاًل، انتظر لحظة!" قالت، ولحقت بي. وأمسكت بكتفي.  

 "ما الذي تفعلينه؟ ال تلمسيني هكذا." قلت.  

"ال أريد أن ألمسك. لقد أعطيتني هاتفك، أتتذكر؟ أنا فقط أعيده."  

 تف نحوي.  قالت ايبوكي ذو األنف األحمر، ودفعت الها 

   فعل ذلك في وقت الحق. كم انتظرت من الوقت؟" ن"تستطيعي

 "من يعلم؟"  

اعتقد أن هذا يعني أنها انتظرت لفترة. لم أخذ الهاتف، ولكن 

 أمسكت ايبوكي ذراعي عندما حاولت تجاوزها.  
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 "هل حقًا سوف تنسحب؟" سألت ايبوكي. 

 .  "ألم تقولي للتو أنك تريدين إعادة هاتفي فقط؟" قلت

نظرت ايبوكي. "هل تتذكر ما قلته سابقًا عندما قاتلت ايشيزاكي 

وألبرت؟ لقد قلت إن الشخص القوي هو من يفوز في النهاية، بغض 

النظر عند مرات التي يخسر فيها من قبل. هكذا سار األمر بالضبط  

 عندما قاتلتهم."  

 "اذن ماذا؟"  

 وكوجي؟" يان"هل حقًا سوف تنهي األمر بعد خسارة واحدة أمام أ

لقد أخطأت في قراءة الوضع وحددت مصيري. الى جانب ذلك، لم "

 أعد أهتم." أجبت.

 "ماذا؟ هذا سخيف للغاية."  

 "ربما." 

 "ال تعطيني ربما." قالت ايبوكي. لم تترك ذراعي.

 "أردتني أن أترك المدرسة، أليس كذلك؟ أليس هذا مثاليًا؟" سألت.  
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الى الفصل )أي(. اآلن   ذناتأخ سوف  ك"تعاونت معك ألنك قلت إن

 ستتركنا في وضع صعب؟"  

كانت ايبوكي تنفجر في كثير من األحيان، ولكن يبدو أن هذا كان 

يتراكم لفترة طويلة. كان لديها المزيد لتخرجه من صدرها، على ما 

 يبدو، ألنها لم تظهر أي إشارة على التوقف.  

الهدف. حتى  فس "لقد تحملت استبدادك. تحملت ذلك ألنه لدينا ن

عندما لم تقدم شرحًا بشأن اقتطاع نقاط الفصل )سي(، لم يشتكي 

. لقد صدقنا جميعًا أنك ستصل بنا الى الفصل )أي( يومًا ما. واآلن  أحد 

 أنت ستنسحب؟ هذا مثير للشفقة."  

"هل هناك شيء  أخذت نفسًا ايبوكي، ومن ثم أضافت شيئًا واحدًا. 

 أكثر إثارة للشفقة؟" 

سير. يجب أن أتحرك بحذر، ألنني جسدي يؤلمني في ال توقفت عن

 كل مكان.

  أخذكمسوف انني ، ي"أجل، لقد أخبرتكم أيها البلهاء انه اذا تبعتمون

الى الفصل )أي(." قلت. "كان هذا فقط الجزرة. العنف والخوف  
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يوحي به كان العصا. أنت تعلمين بشأن عقدي مع الفصل  الذي 

 جلي. لم أكن أهتم ببقيتكم."  )أي(، أليس كذلك؟ كان ذلك من أ

 ميلون نقطة خاصة." قالت ايبوكي.  800"

 "هاه؟"  

"بعد أن رميت هاتفك إلي البارحة، تألمت حول ما إذا كان يجب علي  

رة على األشياء  أن أنقل نقاطك الى حسابي. ولكن قررت أن ألقي نظ

 األخرى التي كانت موجودة على هاتفك." 

ان هناك خطة مدتها ثالث سنوات  وجهت ايبوكي الشاشة نحوي. ك

 كنت أعمل عليها.  

مليون نقطة   20"إذا كنت تحاول الوصول الى الفصل )أي( وحدك،  

ستكون كافية. اذن لماذا التفكير في هذه الخطة التي تتضمن هذا  

تقدم مليون نقطة هو عدد النقاط الضروري من أجل   800الرقم؟ 

كذلك؟ على الرغم من  الفصل )سي( بأكمله الى الفصل )أي(، أليس

تمكن من جمع هذا العدد من أنني ال أستطيع تخيل كيف سن

 النقاط....."  
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ذلك." أخذت  ت"توقفي عن الحلم. كنت فقط أعبث عندما كتب

هاتفي. "على األرجح هيوري وكانيدا سيتولون قيادة الفصل )سي( 

ن  من اآلن وصاعدًا. طالما أن أيانوكوجي ال يتحرك، ال يزال من الممك

 الكم من النقاط."   الكم جمع هذ 

 كلم عنه."  "هذا ليس ما أت

 "ماذا تريد مني أن أقوله؟"  

 "إذا كنت سوف تنسحب، اذن قاتلني." أجابت ايبوكي. 

 ياله من اقتراح مجنون بالكامل.  

"مع اإلصابات التي تلقيتها البارحة، وبرودة الجو اليوم، على األرجح ال  

قلت بصوت عالي. لقد الحظت بالفعل "  يمكنك التحرك جيدًا، هممم؟

 ى كمي كانت أضعف من المعتاد.  أن قبضتها عل

وثم ذهبت طائرًا. وسقطت   ----سحبت ذراعي وبدأت في التقدم 

 على الرصيف.  

"اوه. يا إلهي، ال يمكنني تحمل سقطة حتى." ذلك الوغد أيانوكوجي  

 لقد نال مني حقًا. 
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ستنسحب، أسرع وأفعل ذلك." "اه. هذا شعور جيد. حسنًا، إذا كنت  

 قالت ايبوكي، قبل أن تلتفت وتذهب الى المسكن.  

 تساءلت عن المدة التي انتظرتني فيها.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

316 

7.1 

اتصلت  عندما وصلت الى المدرسة، قمت بزيارة معلم الفصل خاصتي. 

 عبر هاتف المسكن.به وقمت بتحديد موعد 

تك عنه البارحة،  "يجب ان أتكلم معك بشأن الشيء الذي أخبر

 ساكاغامي."  

 "أنا أفهم." قال ساكاغامي. "رافقني الى مكتب االستشارة." 

 "بالتأكيد."

 نناقشه."  أن  يجب"ولكن أواًل، هنالك شيء 

 "ماذا؟"  

؟" نادى ساكاغامي شخص ما من  م، من فضلك الخروج  كم"هل يمكن 

 . المعلمين ة فرغ

أواًل تلك الغبية  ظهر ايشيزاكي وألبرت وانضما إلينا في الممر. 

 ايبوكي، واآلن هم؟ لماذا هم هنا؟ 
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كنت ستأتي.   ما إذا"لقد كانوا ينتظرونك منذ هذا الصباح، يتساءلون 

لي. مزعج  إحتى عندما أخبرتهم أن يتصلوا بك مباشرًة، لم يستمعوا  

جدًا. قبل أن نجري مقابلتنا، أنا أحتاج منك أن تفعل شيء حول هذان  

 امي.  االثنان." قال ساكاغ

 ظرت الى ايشيزاكي. "ما الذي تفعلونه هنا؟ تكلموا، أو سأقتلكم." ن

 " ----- "نحن

 "ام...." 

هل لهذان االثنان أي عالقة   ---"بشأن كاميرا المراقبة التي تم تخريبها

 بذلك؟" سأل ساكاغامي، ولمس نظراته.  

 "لقد فعلت ذلك بنفسي." أجبت. "هيا، دعنا نبدأ."  

ن حبل المشنقة افسيضع ألبرت أي شيء متهور،قال ايشيزاكي و إذا

تخلصت منهم، وتجاهلت ساكاغامي، وبدأت بالسير الى . حول رقبتهم 

 مكتب االستشارة.

البد أن ساكاغامي يعلم أن شيء ما قد حدث، ولكنه أخبر ايشيزاكي 

على  وألبرت أن يعودوا ولحق بي. "لدي فكرة عامة عما حدث، بناء
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هاتف، ولكن أخبرني مرة أخرى، ريون. أواًل، أنت  ما أخبرتني به عبر ال 

 تعطيل كاميرا األمنية عبر رش طالء على العدسات؟" ب تعترف

 "أجل. لقد فعلت ذلك بنفسي." 

"حسنًا، شيء أخر. هل من الصحيح أن قتال اندلع بينك أنت،  

 ايشيزاكي، ألبرت، وايبوكي؟" سأل ساكاغامي.  

لية كل شيء. أنا من رمى اللكمة  "أجل، هذا صحيح. أنا أتحمل مسؤو

 ذلك."  األولى. وهم ردوا على

 "حسنًا اذن، هذا سيكون سريعًا." 

" صرخ ايشيزاكي، الذي  ----سان! لدينا شيء  -"من فضلك انتظر، ريو 

 كان ال يزال يلحق بي.

ركلته. استخدام العنف أمام المعلم لم يعد يهم حقًا عندما تكون  

 ة، على أي حال.  على وشك االنسحاب من المدرس 

 "ريون؟!" وبخ ساكاغامي. "ما الذي تفعله؟"  
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"كم مرة تخطط على جعلي أقول ذلك؟ هل الضرب الذي أعطيتك  

؟" بصقت على ايشيزاكي، الذي كان منحنيًا  اً إياه البارحة لم يكن كافي

 على األرض من األلم.  

  وصلنا الى مكتب االستشارة. نظرت بعيدًا عن ايشيزاكي عندما دخلنا،

 وتركته هو وألبرت خارجًا. حان الوقت إلنهاء هذا.  

ضافة ذلك الى العقوبة التي سوف أتلقاها مهما كانت." "يمكنك إ

 أخبرت ساكاغامي.  

"يبدو أن هنالك سوء تفاهم هنا، أسمح لي في أن أقدم بعض 

 التفسير." قال ساكاغامي. "لقد تأكدنا أن هنالك تضارب في أقوالك."  

 ارب؟" تض ،"هاه؟ مهالً 

 (."  "بناًء على فهمي، هناك مشكلة ما بينك أنت والفصل )دي

مستحيل. هل فعل أيانوكوجي شيئًا ما؟ إذا أخبر المدرسة ما حدث، 

عندها لن ينتهي األمر معي. ستعاقب المدرسة ايبوكي وايشيزاكي، 

 أيضًا.  

 "هل قدم الفصل )دي( شكوى أو ما شابه؟" سألت.  
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طالبًا واحدًا من الفصل )دي( متورط    "شكوى؟ ال، مما سمعت، أن

 نية."  في تخريب الكاميرا األم

 "ما الذي قلته للتو؟" هذه الكلمات ال معنى لها.

"لقد دفع الفصل )دي( بالفعل النقاط الخاصة الضرورية من أجل  

كنت   إذاتغطية اإلصالح. ما كنت أريد أن أتأكد منه معك هو حول ما 

 ترغب في تقاسم اللوم."  

 د أنك تعبث معي." "الب

ب، فأنت تقوم بخطأ كنت تعتقد ان هذا سيمنعني من االنسحا إذا

 كبير، أيانوكوجي.  

 "أنا سأنسحب." أخبرت ساكاغامي.

 "ال يوجد هناك مشكلة هنا. ال تزال تريد االنسحاب، بالرغم من ذلك؟"  

 "هذا صحيح. ال أرى أي فائدة من البقاء في هذه المدرسة أكثر."  

. اذا كان هذا قرارك األخير، لن أمنعك." قال ساكاغامي، "أنا أرى 

 ، وسبب االنسحاب." IDوأخرج ورقة. "من فضلك اكتب اسمك، ورقم 

 "انتظر ثانية." أخبرته.  
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أمسكت القلم وأخرج ساكاغامي ورقتان. "بمجرد أن ننتهي من  

 عملية انسحابك، من فضلك سلم هذه الى ايشيزاكي ويامادا."  

 قة لهم بذلك." ا؟ ال عال"ماذ

"أنت محق بالتأكيد. ولكن هذه رغبتهم. لقد قالوا أنهم، اذا اخترت  

سينسحبون أيضًا. لن يستمعوا الى   ناالنسحاب من المدرسة، اذ

 المنطق."  

أيانوكوجي ذاك. هل وضع هذه األفكار السخيفة في رؤوس هؤالء  

منعي من الحمقى؟ كان يحتجز ايشيزاكي وألبرت كرهائن من أجل  

اخترت االنسحاب هنا واآلن، فسيذهب هذان االثنان   إذااالنسحاب. 

 معي، وسيصبح انسحابي بال معنى. سأضع العربة أمام الحصان.  

 "تبًا." 

"شخصيًا، سأجد األمر مؤسف ألي أحد في فصلي أن ينسحب." قال  

هو  ساكاغامي، وانخفض نظره على ورقة االنسحاب في يدي. "كما 

المسألة بعقوبة بسيطة على االضرار  حل  نايمكن الوضع اآلن،

 بممتلكات المدرسة." 
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 "حسنًا. لن أنسحب."  

 الورقة والقلم الى ساكاغامي وغادرت.  أعطيت
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7.2 

قريبًا بعد ذلك، بدأت شائعة غريبة في االنتشار بين طالب السنة 

مكانه كقائد شائعة تقول إن ريون كاكيرو قد تخلى عن  ----األولى

ل )سي(. وأن ايشيزاكي واألخرون لم يعدوا من حاشيته. وأنه  الفص

 لم يعد يتحدث الى أي أحد بعد اآلن، ويمضي يومه وحيدًا.

لشخص الذي كنت عليه  مرآة ل  ----كان األمر مثل النظر الى مرآة

كان   إذاما عهذه المدرسة في البداية. تساءلت  في عندما بدأت

 ريون ما خسره.  يوم يستعيد   سيأتي

 نت متأكدًا من شيء واحد. هو وأنا متشابهان. ك

 وال يزال بإمكاني استخدامه.  

 

 ترجمة: عبداهلل القواف --- نهاية المجلد السابع 
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مالحظة يوجد هنالك قصص جانبية 

 سوف أصدرها في وقت الحق. 

 ---------- 

يمكنكم العثور عليها في حسابي على 

 التوتير: 

https://twitter.com/abdallahsy3


