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1 

 الثالثاءطائر زنبرك يوم 

* 

 ستة أصابع وأربعة نهود

 

صّفر مع دراً من السباؼٌتً وأُ كنت فً المطبخ عندما رن الهاتؾ، أؼلً ق        

1السارقالُعْقُعق  الرادٌو استهاللٌة مقطوعة
لروسٌنً

2
، التً ال بد أنها الموسٌقى 

 المثالٌة لطهً السباؼٌتً.

تجاهل الهاتؾ، لٌس ألن السباؼٌتً قد شارؾ على االستواء فحسب، بل أردت      

ألن كالودٌو أبادو كان على وشك إٌصال أوركسترا لندن إلى ذروة لحن تصاعدي. 

ًّ إمل بٌد أننً أذعنت فً النهاٌة، فربما ٌكون شخصاً ٌح أخباراً عن فرصة عمل  ل

 جدٌدة. لذلك خفضت الشعلة، وتوجهت إلى صالة الجلوس، ورفعت السماعة.

 جاءنً صوت امرأة من الطرؾ اآلخر. .«عشر دقابق من فضلك»     

 «ن الحدٌث؟ن تودٌعذراً. مع م   ك  أستمٌحُ »     

هً كل ما نحتاج إلٌه لنفهم بعضنا  بالطبع. عشر دقابق، رجاًء، أنتمعك »     

 كان صوتها منخفضا  وناعماً، وال ٌمٌزه أي شًء. «!البعض

                                                           
1
 The Theiving Magpie 

2
جواكٌنو روسٌنً: موسٌقار إٌطالً )المترجم(    
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 «لنفهم بعضنا البعض؟»     

 .«مشاعر كلٌنا»     

 

نحنٌت وألقٌت نظرة سرٌعة على المطبخ عبر الباب. فرأٌت بخاراً جمٌالً ا     

 .الُعْقُعق السارقا ٌزال كالودٌو أبادو مع در السباؼٌتً، ومٌتصاعد من ق  

 «معاودة االتصال الحقاً؟ معذرة، إننً أطهو السباؼٌتً اآلن، أٌمكنك  »     

 «ؼٌتً عند العاشرة والنصؾ صباحاً؟سباؼٌتً!؟ لماذا تطهو السبا»     

 .«أقرر ما أتناوله ومواعٌد تناوله أناهذا لٌس من شؤنك، »     

قالت وقد صار صوتها مسطحاً ال ٌعبر  «أعاود االتصال بك إنك محق. سوؾ»     

 عن أي شًء. من شؤن تؽٌٌر بسٌط فً المزاج أن ٌفعل األعاجٌب بنبرة الصوت.

ٌعٌنً شٌباً، فانس  إن كانت هذه حٌلة لتبلحظة.  مهالً » قلت قبل أن تؽلق الخط:     

 .«العمل، وال أرؼب فً شراء أي شًء طل عناعاألمر. أنا 

 .«ال تقلق، أعرؾ»     

 «تعرفٌن؟ تعرفٌن ماذا؟»     

 .«لدٌك لذا ُعد إلى طهً السباؼٌتً األثٌرأنك عاطل عن العمل. أعرؾ هذا. »     

 «من أنت  بحق الجـ..»     

 ْت االتصال.أنه     

، إلى أن حدقت إلى سماعة الهاتؾ فً ٌدي، دون أن أجد متنفساً النفعالً     

وأطفؤت النار وسكبت محتوٌات القدر فً  لى المطبخً. فعدت إتذكرت السباؼٌت

مصفاة. بفضل تلك المكالمة، نضج السباؼٌتً أكثر مما ٌنبؽً، لكنه لم ٌفسد تماماً. 

 شرعت فً األكل، ورحت أفكر.
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لنفهم بعضنا البعض؟ نفهم مشاعر بعضنا خالل عشر دقابق؟ ما الذي كانت      

. على أي حال، لبٌع شًٍء ما جدٌدةً فحسب، أو حٌلًة  كان مقلباً  تتحدث بشؤنه؟ ربما

بصالة الجلوس واستؤنفت قراءة  بعد الؽداء، عدت إلى األرٌكةاألمر ال ٌعنٌنً. 

أخرى. و فٌنةٍ سترق النظر إلى الهاتؾ بٌن جلبتها من المكتبة، وأنا أكنت قد رواٌة 

ٌُفترض أن نفهمه عن بعضنا خالل عشر دقابق؟ ما الذي  لشخصٌن  ٌمكنما الذي 

أن ٌفهماه عن بعضهما خالل عشر دقابق؟ عندما أفكر باألمر، بدت واثقة تماماً فً 

تحدٌدها للعشر دقابق، فهو أول ما تفوهت به. كما لو أن تسع دقابق ستكون قصٌرة، 

أو أن أحد عشر دقٌقة ستكون أطول من الالزم. تماماً مثل درجة استواء السباؼٌتً 

 المثالٌة.

 ذلك. كدأبً نمأكوي القمصان بدالً  ستطع مواصلة القراءة، فقررت أنأم ل      

ثنً عشرة مرحلة، ابتداًء عادة قدٌمة. أقّسم العملٌة إلى ا عندما أكون منزعجاً. إنها

بالٌاقة )الجزء الخارجً(، وانتهاًء بُكّفة الكم األٌسر. الترتٌب هو نفسه دابماً، وأعّد 

 لٌة سٌراً صحٌحاً.كل مرحلة، وإال لما سارت العم

. ثم وعلقتها فً مكانها ،ها من أي تجاعٌدكوٌت ثالثة قمصان، وتؤكدت من خلوّ      

ًّ  شعرت بصفاء ذهنً ملحوظ حالما فً  أطفؤت المكواة ووضعتها مع لوح الك

 خزانة الصالة.

ت ألتناول كؤساً من الماء. تردد ،رن الهاتؾ ثانٌة وأنا فً طرٌقً إلى المطبخ     

ننً أكوي ت أنها تلك المرأة، فسؤخبرهابؤوجد لكننً قررت أن أجٌبه. إن لحظة،

 وأؼلق الخط.

ى الحادٌة عشرة كومٌكو، وكانت عقارب ساعة الحابط تشٌر إل لكن اتضح أنها     

 «كٌؾ حالك؟»والنصؾ. سؤلتنً: 

 شاعراً باالرتٌاح لسماع صوت زوجتً. .«بخٌر» قلت:     

 «ما الذي تفعله؟»     

 .«فرؼت من الكً للتو»     
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كان صوتها ٌشوبه شًء من التوتر، فهً تعلم كل شًء عن  «الخطب؟ما »     

 .عادة الكً لديّ 

 «ي بعض القمصان فحسب. ما األخبار؟ال شًء، كنت أكو»     

 ونقلت سماعة الهاتؾ من ٌدي الٌسرى إلى الٌمنى. جلستُ      

 «كتابة الشعر؟ أٌمكنك  »     

 الشعر؟ هل تعنً... الشعر؟ « عر!؟الش»     

لفتٌات. إنهم ٌبحثون عن شخص لٌعمل على أعرؾ ناشر مجلة قصصٌة ل»     

اختٌار وتنقٌح القصابد التً ترسلها القاربات. وٌرٌدون شخصاً لٌكتب قصٌدة 

استهاللٌة قصٌرة كل شهر. األجر لٌس سٌباً بالنسبة لعمل سهل كهذا. إنه عمل بدوام 

 «شخص...لكنهم قد ٌضٌفوا بعض أعمال التحرٌر إن كان ال جزبً بالطبع،

عمل فً مجال القانون، تمهلً لحظة. أنا أبحث عن »قاطعتها.  «عمل سهل؟»     

 .«ولٌس الشعر

 .«كنت تكتب أٌام المدرسة الثانوٌة ظننت أنك»     

، أجل، بالطبع. كنت أكتب لصحٌفة المدرسة. أي فرٌق فاز ببطولة كرة القدم»     

أو كٌفٌة سقوط أستاذ الفٌزٌاء على الدرج ونقله إثر ذلك إلى المستشفى. وأشٌاء من 

 .«ال ٌمكننً كتابة الشعروهذا القبٌل، لٌس من بٌنها الشعر. 

قصابد لفتٌات المدارس بالطبع، لكننً ال أتحدث عن الشعر الرفٌع، مجرد »     

ٌمكنك كتابته  شعر   .تارٌخ األدب تكتبه مكانا  فًلٌس بالضرورة أن ٌجد ما الثانوٌة. 

 .«أرأٌت؟ بعٌنٌن مؽمضتٌن،

ن. اي مؽمضتٌن أو مفتوحتٌتطٌع كتابة الشعر، سواء كانت عٌنأساسمعً، ال »    

 .«الشعر من قبل قط، ولن أبدأ اآلن لم أكتب

 .«ٌجاد عمل فً مجال القانونحسناً، لكن ٌصعب إ»من االستٌاء:  قالت بشًء     
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لذلك ضاعفت جهودي فً البحث. وأتوقع أن أتلقى خبراً خالل هذا أعرؾ، »     

 .«آخرشًء أفكر بوؾ األسبوع. وإن لم ٌنجح األمر، فس

 «ك إذاً. بالمناسبة، ما هو الٌوم؟حسناً، أنت وشؤن»     

 .«الثالثاء»بعد لحظة من التفكٌر:  قلت     

 «والهاتؾ؟رؾ لتسدٌد فواتٌر الؽاز  ذهبت إلى المصإذاً هاّل »     

 .«لشراء حاجٌات العشاء على أي حال بالطبع. كنت على وشك الخروج»     

 «ما الذي سنتناوله على العشاء؟»     

 .«رؾ بعد، سؤقرر عندما أذهب للتسوقال أع»     

ثمة داٍع للعجلة بشؤن كنت أفكر، لٌس »ت هنٌهة ثم قالت بنبرة مختلفة: صمت     

 «.إٌجاد عمل

 قلت مصعوقاً. « ماذا؟»     

 الٌوم لمفاجؤتً عبر الهاتؾ؟ هذا هل اختارت جمٌع نساء العالم    

 ٌمكننً التسكع سوؾ ُتقطع عنً معونة العطالة عاجالً أو آجالً. وال»أجبتها:      

 .«هنا وهناك لألبد

صحٌح، لكن مع زٌادة راتبً واألعمال الجانبٌة من حٌن آلخر، ومدخراتنا، »     

. هل تكره المكوث بالمنزل ال توجد حاجة ماّسة أمرنا إن كنا حرٌصٌن.ٌمكننا تدبر 

 «ً هل تستفظع هذه الحٌاة؟أعن هكذا والقٌام باألعمال المنزلٌة؟

 .«ال أدري»     

 أجبت بصدق، لم أكن أدري حقاً.    

 «لٌالً. على أي حال، هل عاد القط؟وفكر باألمر ق حسناً، خذ وقتك  »    
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 ر ببالً طوال الصباح.القط. لم ٌخط    

 .«ال، لٌس بعد»     

 .«لقد مر أسبوع على اختفابه اء الحً؟نظرة فً أرج أٌمكنك إلقاء»     

 وأعدت سماعة الهاتؾ إلى ٌدي الٌسرى. ،ؼمؽمت قابالً شٌباً ما    

أنه ٌتسكع حول ذلك المنزل المهجور فً نهاٌة الزقاق.  أنا شبه متؤكدة»أردف ْت:     

 .«رأٌته هناك عدة مراتلقد باحته. ذلك الذي ٌوجد به تمثال حجري لطابر فً

... الزقاق؟ منذ متى تذهبٌن»      «إلى الزقاق؟ لم ٌسبق أن قلت 

 .«. ال تنس القطً عمل كثٌرأمام. أوه! علً أن أنهً المكالمة»    

 ، ثم وضعتها فً مكانها.لمة. فوجدت نفسً أحدق إلى السماعة مجدداً أنهت المكا    

تساءلت عما قد ٌدفع كومٌكو للذهاب إلى الزقاق. فللوصول إلٌه من المنزل،     

علٌك أن تتسلق جداراً خرسانٌاً، وما إن تتكبد العناء الذي ٌتطلبه ذلك، ستكتشؾ أنه 

 ال جدوى من الوجود هناك.

خ من أجل كؤس من الماء. ثم خرجت إلى الشرفة ألتفقد وعاء ذهبت إلى المطب    

طعام القط، فوجدت قطع السردٌن التً وضعتها اللٌلة الماضٌة لم ُتمس. ال، لم ٌعد 

القط. ظللت واقفاً فً مكانً أتطلع إلى حدٌقتنا الصؽٌرة المستلقٌة تحت شمس بداٌة 

ها بالسكٌنة الروحٌة. تجد الصٌؾ. لم تكن من نوع الحدابق التً ٌؽمرك النظر إلٌ

الشمس طرٌقها إلٌها خالل فترة وجٌزة من كل ٌوم، لذلك دابماً ما تكون تربتها 

نباتات الحدابق بضع شجٌرات هورتنسٌا سوداء ورطبة. وكان كل ما لدٌنا من 

هناك صؾ من األشجار على مقربة و فً أحد األركان، وال أحب الهورتنسٌا. عادٌة

ه، أسمٌناه طابر مٌكانٌكً لطابر أشبه بصوت زنبرك ٌتم لفّ  منا، ونسمع منه صوت

ذا سم. ال نعرؾ اسمه الحقٌقً أو شكله، لكن هرك. أطلقت كومٌكو علٌه هذا االزنبال

ٌّنا كل ٌوم وٌشرع فً . ٌؤتً إلم ٌزعج الطابر لؾ زنبرك لى صؾ األشجار فً ح

 عالمنا الهادئ الصؽٌر.
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القطط. لطالما أحببت القطط، وأحببت هذا  أن أخرج فً رحلة لصٌد اآلن علً    

إذا هجر قط  ، إنها لٌست ؼبٌة.لكن القطط تعٌش بطرٌقتها الخاصة القط تحدٌداً.

فٌه، فإن ذلك ٌعنً أنه قرر أن ٌذهب إلى مكان آخر. وإذا شعر  المكان الذي تعٌش  

خرج أن أ بالتعب والجوع، فسٌعود. لكن فً النهاٌة، حتى تظل كومٌكو سعٌدة، علً

 فعله.ما هو أفضل ل للبحث عن قطنا. فلٌس ثمة

* 

تركت عملً مطلع أبرٌل، وهو عمل فً مجال المحاماة كنت أزاوله منذ     

قاً كما لم  ي سبب معٌن، ولم أكن أكره العمل،تخرجً. لم أقدم استقالتً أل ٌكن مشوِّ

 وكان جو المكتب ودٌاً. ،ال بؤس به لكن األجر أٌضا.

ساعً مكتب محترؾ، وكنت  -بصراحة واختصار -كان دوري فً المكتب هو    

لٌة، فؤنا موهبة حقٌقٌة فً تنفٌذ المهام العمقول إننً أتمتع بالارعاً فٌه. وٌمكننً ب

ستجٌب بسرعة، وأتحلى بالكفاءة، وال أتذمر مطلقاً، وواقعً. ولهذا عندما أبدٌت أ

 ًّ األكبر )األب فً شركة محاماة مملوكة  الشرٌك رؼبتً فً االستقالة، عرض عل

 ألب وابنه( زٌادة صؽٌرة فً الراتب.

لكننً استقلت رؼماً عن ذلك. لٌس وكؤن االستقالة قد تساعدنً على تحقٌق آمال     

هو االنزواء فً المنزل  ،أو تطلعات بعٌنها. آخر ما أردت فعله، على سبٌل المثال

. كنت متؤكداً، أكثر من أي وقت مضى، من والدراسة استعداداً المتحان المحاماة

ا كنت أعلم أننً ال أرٌد أالستمرارفً أننً ال أرؼب فً أن أصبح محامٌاً. كم

بقٌت فً الشركة  إنهو الوقت المناسب. و عملً. إذا كنت سؤستقٌل، فقد كان ذلك

 وأنا بلؽت الثالثٌن من عمري. سؤظل أعمل بها بقٌة حٌاتً.فأطول،  فترة

ؤننً أفكر بترك عملً. كل ما قالته بد أخبرت كومٌكو على طاولة العشاء كنت ق    

ته بذلك. لكنها لم تقل شٌباً بعض الوقت.«فهمت»هو   . لم أعرؾ ما عن 
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إذا أردت أن تستقٌل، فعلٌك أن تستقٌل. إنها »الصمت أٌضاً، حتى أردف ْت: بلذت     

قالت هذا القدر، تشاؼلت بالتقاط  بعدما .«وٌنبؽً لك أن تعٌشها كما ٌحلو لكحٌاتك، 

 عظام السمك، مستخدمة عودّي الطعام، وإزاحتها إلى حافة طبقها.

تتقاضى كومٌكو راتباً محترماً من عملها محررة فً مجلة تهتم بالطعام الصحً.     

وأحٌاناً تحصل على أعمال تتضمن رسوماً توضٌحٌة من أصدقاء محررٌن فً 

لى دخل إضافً كبٌر )درست التصمٌم فً الجامعة مجالت أخرى، ومنها تحصل ع

إضافة إلى ذلك، إذا استقلت  .(تؤمل أن تصبح مصممة رسوم توضٌحٌةوكانت 

عنً أنه حتى إذا بقٌت ة من تؤمٌن العطالة، مما ٌدخلى الخاص لمد فسٌكون لديّ 

ت باألعمال المنزلٌة، فسوؾ ٌكون لدٌنا ما ٌكفً لتناول الطعام بالمنزل واضطلع

 لخارج ودفع فواتٌر الؽسٌل، وبالكاد سٌتؽٌر أسلوب حٌاتنا. وعلٌه تركت عملً.با

* 

 

. كنت قد حاجٌات البقالة فً الثالجة كنت أفرغعندما بدأ الهاتؾ ٌرن بإلحاح     

ولة المطبخ حتى ال ٌتدفق فتحت عبوة توفو بالستٌكٌة للتو ووضعتها بحذر على طا

 السماعة.سرت إلى صالة الجلوس ورفعت الماء. 

 .«فرؼت من السباؼٌتً ال بد أنك»قالت المرأة:     

 .«للبحث عن القط اآلن علً الخروج صحٌح. لكن»    

 .«متؤكدة. إنه لٌس كطهً السباؼٌتً ٌمكنك تؤجٌل البحث عشر دقابق، أنا»    

لم استطع أن أؼلق الخط فً وجهها. ثمة شًء فً صوتها استحوذ  ،ما لسببٍ     

 على انتباهً.

 .«سناً، لكن لٌس أكثر من عشر دقابقح»    

 .«اآلن سنتمكن من فهم بعضنا»    
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أنها جالسة على مقعد وثٌر باسترخاء  استشعرتُ وكانت تتحدث بنبرة ثقة.     

 ساقاً على األخرى. واضعةً 

 .«ا ٌمكنك فهمه خالل عشر دقابقل عمأتساء»قلت:     

 .«شر دقابق قد تكون أطول مما تعتقدعال»    

 «هل أنت متؤكدة من أنك تعرفٌننً؟»    

 .«بالطبع، فقد التقٌنا مبات المرات»    

 «أٌن؟ متى؟»    

فً مكان ما، وزمان ما. إذا خضت فً هذا، فلن تكفً عشر دقابق. وما ٌهم »    

 «اآلن، الحاضر. أال تتفق معً؟ فٌههو الزمن الذي نحن 

 .«تعرفٌننً نً أرٌد دلٌالً على أنك  ربما. لكن»    

 «مثل ماذا؟»    

 «ماذا عن عمري؟»    

 «الثون عاماً وشهران. أٌكفٌك هذا؟ث«.أجابت على الفور «.ثالثون»    

 ألقمتنً حجراً. من الواضح أنها تعرفنً، لكننً ال أتذكر صوتها إطالقاً.    

حان دورك اآلن. حاول أن تتخٌلنً بناًء على صوتً. »قالت بصوت مثٌر:     

 .«مري، مكانً، ما أرتدٌه. هٌا حاولشكلً، ع

 .«لٌست لدي فكرة»    

 .«آه، هٌا. حاول»    

 لم تمض  أكثر من دقٌقة وخمس ثوان. ألقٌت نظرة على ساعتً.    

 .«لٌست لدي فكرة»دداً: قلت مج    
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من الحمام للتو، وال أرتدي إذاً دعنً أساعدك. إننً فً الفراش، خرجت »    

 .«شٌباً 

 ه، عظٌم. جنس عبر الهاتؾ.آ    

جوارب. هل تحب مثل  أم إنك  تفضل أن أرتدي شٌباً؟ شًء بؤربطة، أو»: تابعتْ     

 «هذه األشٌاء؟

مثل هذه فعلً ما ٌحلو لك. آسؾ، إننً ؼٌر مهتم بال أكترث البتة. ا»قلت:     

ًّ أن...ً الاألالعٌب عبر الهاتؾ. وأمام  «كثٌر من األشٌاء التً عل

الكثٌر من حٌاتك. أجب عن  بق. عشر دقابق لن تقتلك، ولن تنقصعشر دقا»    

سإالً فحسب. أترٌد منً أن أرتدي شٌباً أم أظل عارٌة؟ لدي جمٌع أنواع المالبس. 

 «مالبس داخلٌة سوداء بؤربطة، و...

 .«بؤس بالُعريّ ال »    

 .«حسناً، جٌد. ترٌدنً عارٌة»    

 .«، عارٌة. جٌدأجل»    

 أربع دقابق.    

آه، إننً مبتلة للؽاٌة، نتً رطباً، ولم أجفؾ نفسً جٌداً. اا ٌزال شعر عم»قالت:     

 .«لمسنًاوناعمة. 

 «اسمعً. أنا آسؾ، لكن...»    

وذلك الموضع باألسفل دافا للؽاٌة. وساقاي، ما الوضعٌة التً علٌها ساقاي »    

برأٌك؟ ركبتً الٌمنى لألعلى، وساقً الٌسرى منفرجة قلٌالً. فلنقل، أشبه بعقارب 

 .«وهً تشٌر إلى العاشرة وخمس دقابقالساعة 

قٌها أمكننً الجزم من صوتها أنها لم تكن تتظاهر بذلك. كانت بالفعل ترسم بسا    

 الساعة العاشرة وخمس دقابق.
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، بتمهُّل. واآلن افتحهما، نعم هكذا. ببطء، ببطء. وداعبهما »     ًّ المس شفت

 لمس نهدي األٌسر بٌدك األخرى. داعبه،واآلن، ا بؤصابعك. آه، على مهلك..

 «جدداً، ومجدداً، حتى أوشك على...فعل ذلك ملألعلى. واعتصر الحلمة قلٌالً. ا

سماعة دون كلمة. ثم حدقت إلٌها وأنا أتمدد على األرٌكة، وأطلقت وضعت ال    

 تنهٌدة عمٌقة. 

 تحدثت معها قرابة ست دقابق.    

رن الهاتؾ مجدداً بعد عشر دقابق، لكننً لم أجبه. رن خمسة عشرة مرة، ثم     

 خٌم صمت بارد وعمٌق على الصالة.

خرسانً إلى الزقاق، أو ما نسمٌه قبٌل الساعة الثانٌة بقلٌل، تسلقت الجدار ال    

بالزقاق. فهو لٌس زقاقاً بمعنى الكلمة. وعلى األرجح ال توجد كلمة تصفه وصفاً 

دقٌقاً. لم ٌكن شارعاً، أو ممراً، أو حتى طرٌقا . إن شبنا الدقة، ٌنبؽً أن ٌكون 

 الطرٌق ممراً ٌربط بٌن مدخل ومخرج، وٌقودك إلى مكان ما إذا تبعته. لكن زقاقنا

لم ٌكن لدٌه مدخل أو مخرج. كما ال ٌمكنك أن تسمٌه طرٌق مسدود أٌضاً، فالطرٌق 

المسدود لدٌه مدخل على األقل. والزقاق لم ٌكن مسدوداً من جانب واحد فحسب، بل 

فحسب. وهو بطول قرابة من الجانبٌن. وٌسمٌه سكان الحً بالزقاق ألنه اسم مالبم 

لفٌة للمنازل المصطفة على جانبٌه، وبعرض وٌمتد بٌن الحدابق الخ ،بتً ٌاردةم

أكثر من ثالثة أقدام بقلٌل، وهناك أماكن ال ٌمكنك المرور عبرها إال جانبٌاً بسبب 

 األسوار المتعرجة واألشٌاء التً ٌتركها الناس.

 هً أن الزقاق -لنا المنزل بثمن زهٌد الذي ٌإجر-القصة التً سمعتها من خالً     

الشارع المقابل. ٌشكل طرٌقاً مختصراً من الشارع إلى كان مفتوحاً من الجانبٌن، و

ات، كانت المنازل ُتبنى فً كل مساحة زدهار فً الخمسٌنٌلكن فً سنوات اال

متوفرة، وتقلصت المساحات بٌن المنازل إلى ممر ضٌق. ولم ٌكن السكان ٌرؼبون 

هم، لذلك قفلوا أحد الجانبٌن جزبٌاً، ثم فً مرور الؽرباء قرٌباً من منازلهم وباحات

قرر أحد السكان تمدٌد باحته وأؼلقه نهابٌاً بجدار خرسانً. وأقٌم سٌاج بسلك شابك 
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على الجانب اآلخر، مانعاً حتى الكالب من المرور. لم ٌتذمر أي أحد من الجٌران، 

ؼالقه وسٌلة ألن أٌاً منهم لم ٌكن ٌستخدم الزقاق طرٌقاً. وكانوا سعداء باعتبار إ

إضافٌة للوقاٌة من الجرٌمة. ونتٌجة لذلك، ظل الزقاق كقناة مهجورة، دون استخدام، 

 ٌمثل منطقة عازلة بٌن صفً المنازل. ونسجت فٌه العناكب شباكها الدبقة.

لماذا تتردد كومٌكو على مكان كهذا؟ أنا عن نفسً لم تطؤ قدماي ذلك الزقاق من     

ذا كو، فهً تخشى العناكب فً معظم األحوال. فلٌكن، إقبل سوى مرتٌن، أما كومٌ

ألبحث عن القط، فسؤذهب إلى الزقاق  الزقاق إلى قالت كومٌكو أنه ٌنبؽً لً الذهاب

 ًّ أن أفكر به الحقاً. وخروجً هكذا أفضل  ألبحث عن القط. ما سٌحدث الحقاً عل

 بكثٌر من الجلوس فً المنزل فً انتظار الهاتؾ لٌرن.

أشعة شمس بداٌة الصٌؾ من خالل أؼصان األشجار، وتنثر على تنساب     

األرض بقعاً من الظالل، ومع عدم وجود رٌاح تحرك األؼصان، بدت البقع كؤنها 

ون عمٌق. أكاد أسمع تنفس العشب ستظل ثابتة على األرض لألبد. وٌلؾ المكان سك

ة، مثل ت ضوء الشمس. وفً السماء تسبح بضع سحب، أشكالها واضحة ودقٌقتح

درجة أننً وسطى. كنت أرى كل شًء بوضوح تام لالسحب فً نقوش العصور ال

 شعرت بجسدي ؼرٌباً وال حدود له، كؤننً أطفو... وكنت أشعر بالحر!

كنت أرتدي تٌشٌرت وسرواالً قطنٌاً خفٌفاً، وأنتعل حذاء تنس. لكن المشً تحت     

اعً وفً تجوٌؾ شمس الصٌؾ جعلنً أشعر بقطرات العرق تتجمع تحت ذر

صدري. كان التشٌرت والسروال مركونان فً صندوق مكدس بالمالبس الصٌفٌة 

 حتى أخرجتهما فً ذلك الصباح، لذا كانت رابحة النفتالٌن الحادة تخترق منخرّي.

ٌمكن وضع المنازل المصطفة على جانبً الزقاق ضمن فبتٌن: القدٌمة منها،     

، الحدٌثة أصؽر حجماً، بباحات أصؽر أٌضاً. كما لك التً ُشٌدت حدٌثاً. وعموماً وت

ًّ حتّ  ٌل الممتدة منها تعترض طرٌقً، األمر الذيكانت حبال الؽس أن أشق  م عل

طرٌقً خالل المناشؾ والمالبس الداخلٌة. وكانت تصلنً أصوات تلفاز من خلؾ 

 باإلضافة إلى أصوات المراحٌض، ورابحة الكاري من المطابخ. ،بعض الجدران
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أما المنازل القدٌمة، على نقٌض المنازل الحدٌثة، تكاد ال تشعر بؤي حٌاة فٌها.     

، وأخرى محت من خاللها حدابق مشذبة بإتقانوتحجبها شجٌرات منظمة بعناٌة، ل

صارت مكاناً للتخلص من جمٌع األلعاب المعروفة لدى اإلنسان، تبدو كمخلفات 

الت، وحلقات، وسٌوؾ بالستٌكٌة، عدة أشخاص. هناك دراجات ثالثٌة العجطفولة 

ودمى سالحؾ، ومضارب بٌسبول صؽٌرة. إحدى الحدابق كانت بها حلقة كرة سلة، 

كانت المقاعد  ا مقاعد جمٌلة تحٌط بمنضدة خزفٌة.وأخرى بها مرجة تتوسطه

بضعة أشهر أو حتى سنوات. منذ البٌضاء ملطخة بالطٌن كما لو أنها لم تستخدم 

طى ببتالت زهور خزامى منؽولٌا، وقد تركت األمطار وكان سطح المنضدة مؽ

 علٌها آثارها.

الذي ٌستخدم  الجلوس من خالل باب ألمونٌوم من النوع كما رأٌت إحدى صاالت    

بها أرٌكة وكراسً متماشٌة األلوان، وتلفاز عمالق، ونضد )علٌه  أثناء العواصؾ،

ٌنة. بدت الؽرفة كموقع حوض أسماك إستوابٌة وجابزتٌن من نوع ما(، ومصباح ز

تصوٌر مسلسل تلفزٌونً. وٌشؽل بٌت كلب كبٌر مساحة كبٌرة من حدٌقة أخرى، 

كما لو أن أحدهم كان ٌتكا علٌه  لكن لم ٌكن هناك أثر للكلب نفسه، وكان بابه ناتباً 

 فً وقت ما. اً شهور

الكلب الذي به بٌت  البٌت خلؾ عنه كومٌكو الذي أخبرتنً ع المنزل المهجورٌق    

نزل خالً، وأنه ظل الكبٌر. ولم أكن بحاجة إلى أكثر من نظرة واحدة ألدرك أن الم

ة. كان منزالً من طابقٌن، حدٌث نسبٌاً، مع إن مصارٌعه الخشبٌة بدت خالٌاً منذ مد

حدٌقة صؽٌرة  وبالمنزل قدٌمة للؽاٌة، وٌعلو الصدأ قضبان نوافذ الطابق العلوي.

ٌنتصب وسطها تمثال حجري لطابر بارتفاع الصدر تحٌط به أعشاب كثٌفة.  ،أنٌقة

 -لم أتمكن من معرفة نوعه -تكاد سٌقان عشبة عصا الذهب تالمس قدمً الطابر

الذي ٌفرد جناحٌه كما لو أنه ٌرٌد التحلٌق بعٌداً عن ذلك المكان الكبٌب بؤسرع ما 

معالم زٌنة. وتوجد عدة كراسً ٌمكن. وباستثناء التمثال، لم تكن بالحدٌقة أي 

بالستٌكٌة بالقرب من المنزل، بجانبها شجٌرات أزالٌا وقد تفتحت أزهارها الحمراء 

 الزاهٌة، وتبدو ألوانها ؼٌر واقعٌة على نحو ؼرٌب. وتسود األعشاب بقٌة الحدٌقة.
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ال بد أنها التً إتكؤت على السٌاج المعدنً بعض الوقت، ورحت أتؤمل الحدٌقة،     

جنة للقطط، لكن ما من أثر للقط هنا. تقؾ حمامة وهً تهدل على هوابً التلفاز 

محٌطة به، فوق السطح. وٌسقط ظل الطابر الحجري على األعشاب المتشابكة ال

قطعها أوراقها الطوٌلة إلى شذرات مختلفة تة الشمس فوعلى جزء منها تسقط أشع

 األشكال.

ً، ونزعت ؼالفها وألقٌتها فً فمً. أخذت قطعة من حلوى اللٌمون من جٌب    

وى لإلقالع عن التدخٌن، واآلن ال تنفد منً حل انتهزت استقالتً من الشركة فرصةً 

مدمناً علٌها وحذرتنً من أنها قد تتسبب فً  اللٌمون. قالت كومٌكو إننً صرت

ًّ تسوّ   أن أتناولها. أثناء وقوفً هناك، ناظراً إلى الحدٌقة، ظلت س أسنانً، لكن عل

الحمامة تواصل هدٌلها المنتظم على هوابً التلفاز، مثل موظؾ ٌضع ختم أرقام 

فاً فً مكانً، متكباً على حزمة من الفواتٌر. ال أعرؾ المدة التً ظللت خاللها واق

لكننً أذكر أننً بصقت حلوى اللٌمون على األرض عندما مألت فمً  على السٌاج.

مثال الطابر عندما استشعرت أن أحدهم بحالوتها الدبقة. حولت نظراتً من ظل ت

 ٌنادٌنً من الخلؾ.

آلخر من الزقاق. كانت صؽٌرة فرأٌت فتاة تقؾ فً حدٌقة على الجانب ا التفتّ   

تضع نظارة شمسٌة داكنة بإطار كهرمانً، وشعرها على شكل ذٌل الحصان،  وتعقد

ى ذراعٌها وترتدي تٌشٌرت بلون أزرق فاتح بال أكمام، ولدٌها ُسمرة ناعمة عل

الرشٌقٌن، وتضع إحدى ٌدٌها فً جٌب سروالها القصٌر، واألخرى على بوابة 

 بإرتفاع الخصر مصنوعة من البامبو. وال تفصل بٌننا سوى ثالثة أو أربعة أقدام.

 .«الجو حار»قالت: 

 .«أجل، صحٌح»أجبت: 

 ً.بعد هذا التبادل الوجٌز لوجهات النظر، ظلت واقفة فً مكانها تحدق إل    

علبة سجابر ماركة هوب من جٌب سروالها، وجذبت سٌجارة،  ثم أخرجتْ     

لألعلى قلٌالً. قدحت عود  . كان فمها صؽٌراً، وشفتها مرفوعةووضعتها بٌن شفتٌها
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ثقاب وأشعلت سٌجارتها. عندما أمالت رأسها جانباً، انزاح شعرها لٌكشؾ عن أذن 

ود و، وتتوهج حوافها بهدب ناعم. ألقت بعت للتلة الشكل، ناعمة كما لو أنها ُخلقجمٌ

ًّ  الثقاب بعٌداً وجذبت الدخان من ؤنها نسٌت ك بٌن شفتٌن مزمومتٌن. ثم نظرت إل

وجودي. لم ٌكن بمقدوري رإٌة عٌنٌها من خالل عدستً نظارتها الشمسٌة الداكنتٌن 

 العاكستٌن.

 «هل تسكن بالجوار؟»سؤلتنً:     

 .«نعم»

ننً لم أكن متؤكداً من اإلتجاه الصحٌح، نظراً منزلنا، بٌد أأردت أن أشٌر ناحٌة 

 لكثرة التعرجات التً تقودإلى مكاننا. لذا أشرت إلى ناحٌٍة ما عشوابٌاً.

أبحث عن قطً، لقد »مسح راحة ٌدي المتعرقة بسروالً: أوضحت لها وأنا أ    

 .«رآه أحدهم فً مكان ما هناوقد اختفى منذ أسبوع. 

 «قطط؟أي نوع من ال»

 .«لتواء خفٌؾ فً طرؾ ذٌلهذكر كبٌر، بخطوط بنٌة وا»

 «سم؟اال»

 .«نوبورو، نوبورو واتاٌا»

 .«. اسم القطأنت ال، لٌس اسمك»

 «.هذا هو اسم القط»

 «آه، عظٌم!»

طلقنا علٌه حسناً، فً الواقع إنه اسم شقٌق زوجتً. ٌذكرنا القط به بطرٌقة ما. فؤ»

 .«االسم من باب المرح فحسب

 «ؾ ٌذكركما القط به؟كٌ»
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 .«مشٌته، ونظراته الخاوٌة ال أدري، ما من سبب محدد.»

ألول مرة، وقد جعلتها ابتسامتها تبدو أصؽر مما بدت علٌه فً البداٌة.  بتسمتْ ا    

ال ٌمكن أن ٌكون عمرها أكبر من خمسة عشرة أو ستة عشرة عاماً. وتنحنً شفتها 

ٌِّل لً أننً أسمع صوتاً ٌقول لً ، صوت امرأة «لمسنًا»العلٌا بزاوٌة ؼرٌبة. ُخ

 الهاتؾ. فمسحت العرق عن جبهتً بظاهر ٌدي.

 «. اممم، هل لدٌه طوق أو ما شابه؟قط بخطوط بنٌة وذٌل ملتوٍ »قالت:     

 .«طوق أسود»

ظلت واقفة تفكر عشرة أو خمسة عشرة ثانٌة، مستندة بٌدها إلى البوابة. ثم ألقت     

 بعقب سٌجارتها وسحقته بنعلها.

كبٌراً، ذٌل الملتوي، لكنه كان ربما رأٌت قطاً بهذا الوصؾ، لست متؤكدة من ال»

 .«عتقد أنه كان لدٌه طوقوأ

 «متى رأٌت ه؟»

ممم، قبل أكثر من ثالثة أو أربعة أٌام. باحتنا أشبه بطرٌق سرٌع متى رأٌته؟ ا»

قها إلى باحة لقطط الحً. وجمٌعها تعبر من هنا قادمة من باحة آل تاكٌتانً فً طرٌ

 .«مٌاواكً

بر الحجري ناشراً جناحٌه، ا ٌزال الطاأشارت ناحٌة المنزل المهجور، حٌث م    

وأعشاب عصا الذهب التً تتنّعم بشمس الصٌؾ، والحمامة تواصل هدٌلها على 

 هوابً التلفاز.

لدي فكرة، لم ال تنتظر هنا؟ جمٌع القطط ال بد أن تمر من هنا فً »قالت:     

هنا هكذا،  طرٌقها إلى باحة مٌاواكً. وحتماً سٌتصل أحدهم بالشرطة إذا رآك تتسكع

 .«ن تكون المرة األولىل

 .ترددتُ     
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ال تقلق. ال ٌوجد أحد ؼٌري، ٌمكننا أن نجلس فً الشمس فً انتظار »أردفْت:     

 .«ة البصرظهور القط. وسؤساعدك، فؤنا حاد

دقٌقة. كل ما كان ٌن نظرت إلى ساعتً. كانت تشٌر إلى الثانٌة وست وعشر    

 المؽسلة وإعداد العشاء. علً فعله فً ذلك الٌوم هو جلب المالبس من

ْت      دخلت عبر البوابة فً أعقاب الفتاة، التً كانت تجر ساقها الٌسرى قلٌالً. تقدم 

 بضع خطوات، ثم توقفت وواجهتنً.

حت كنت أركب خلؾ أحده»قالت دون اكتراث:       م على دراجة نارٌة، وط 

 .«بعٌداً 

ا كرسٌان طوٌالن من تنتصب شجرة بلوط عند نهاٌة عشب الباحة، وتحته    

القماش وسط العشب. وعلى ظهر أحدهما منشفة زرقاء. وعلى اآلخر علبة سجابر 

احة، ومجلة، ومشؽل موسٌقى ضخم. سمعت أؼنٌة هوب، ومنفضة سجابر، وقدّ 

بها على  لقٌةً الموسٌقى وأزاحت جمٌع األشٌاء مُ  الفتاة روك بصوت منخفض. أوقفتْ 

نً فً الكرسً، كنت أرى باحة المنزل المهجور، العشب لتفسح لً مكاناً. من مكا

وأعشاب عصا الذهب، والسٌاج المعدنً. على األرجح كانت الفتاة تراقبنً طوال 

 الوقت.

بيا مرجة منحدرة تتناثر عمييا أوراؽ و ، نت باحة ىذا المنزؿ كبيرة لمغايةكا     
لى يسار الكرسييفاألشجار.  ض قاعيا الجاؼ لمشمس. تعرّ  خرسانية،، توجد بركة وا 

، جمسنا جافة منذ مدة طويمةبد أنيا ظمت  ، الوبالنظر إلى لونيا الضارب لمخضرة
 ونحف نولي ظيرينا لممنزؿ الذي كاف مرئيًا مف خبلؿ صؼ مف األشجار. 

و. الباحة وحدىا ىي التي تعطي االنطباع ئلـ يكف المنزؿ كبيرًا أو مترفًا في بنا    
 ا. بعناية أصحابيا بي
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بد أف العناية بيا تتطمب  يا ليا مف باحة كبيرة. ال»وأنا أنظر فيما حولي:  قمت    
 . «مجيودًا كبيراً 

 «.بد ال»

 «.كة لجز العشب في صغريكنت أعمؿ لدى شر »
 «.؟أوه»
 مف الواضح أنيا لـ تكف ميتمة بالعشب.     

 «ىؿ أنت ىنا وحدؾ دائمًا؟»سألتيا:     

بلؿ وحدي خعف خادمة تأتي في الصباح والمساء، أكوف ، دائمًا. عدا نعـ»
. أتريد مشروبًا بارداً   .«؟ لدينا جعةاليـو

 «.ال، شكراً »

 «حقًا؟ ال تكف خجوالً »

 رأسي.ىززت     

 «إلى المدرسة؟أال تذىبيف »

 «؟أال تذىب إلى العمؿ»

 «.ليس لدي عمؿ ألذىب إليو»

 «؟فقدَت عممؾ»

 .«أسابيعوعًا ما. استقمت قبؿ بضعة ن»

 «؟أي نوع مف العمؿ»
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حكومية المختمفة، وأرتب الوثائؽ، ؿ بيف المكاتب الكنت ساعي محاميف. أتنق»
 .«أشياء عمى ىذه الشاكمةت المحكمة. و ، وأتولى إجراءاوأتفقد السوابؽ القانونية

 «.لكنَؾ استقمت»

 «.أجؿ»

 «؟ىؿ تعمؿ زوجتؾ»

 .«نعـ، تعمؿ»

ت عف اليديؿ وطارت إلى مكاف ما. وفجأة أدركت أف بد أف الحمامة كفّ  ال
 صمتًا عميقًا يخيـ عمى المكاف مف حوالي. 

تدخؿ القطط مف ىناؾ. »قالت وىي تشير ناحية الجانب البعيد مف المرجة: 
عبر  ياواكي؟ تأتي مف تحت السياج ىناؾ، وتسيرمفي باحة  التي أترى المحرقة

ة. إنيا تتبع المسار نفسو باحة المقابم، ثـ تنزلؽ تحت البوابة إلى الالعشب
 .«دائماً 

ثـ أنزلت ، قت عينييا وىي تنظر إلى الباحة، وضيّ رفعت نظارتيا عمى جبيتيا    
ؿ بوصتيف ، رأيت ُجرحًا بطو المحظة ، وىي تنفث سحابة مف الدخاف. في تمؾالنظارة

عمى  ندبة لبقية حياتيا نوع الجروح التي ستخمؼ، مف بالقرب مف عينيا اليسرى
ف وجو الفتاة جميبًل عمى و. لـ يكخفائنيا ترتدي النظارة الداكنة إلأ تاألرجح. وأعتقد

، ربما العيناف البراقتاف أو شكؿ شفتييا غير نحو خاص، لكف ثمة شيء جذاب يكتنفو
 المعتاد. 
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 «؟ىؿ سمعت بشأف آؿ مياواكي»سألتني:     

 .«لـ أسمع شيئاً »قمت: 

، ، لدييـ ابنتاف. أسرة محترمة لمغايةمف كانوا يقطنوف المنزؿ الميجوريـ إن»
يمتمؾ بضعة مطاعـ تديرىا ياواكي تاىما في مدرسة خاصة. وكاف السيد مكم

 «.العائمة

 «لماذا غادروا؟»

الديوف. كاف ذلؾ منذ قرابة ربما كاف غارقًا في يـ ىربوا.، كأنختفوا ذات ليمةا»
تكاثر فيو القطط، التي دائمًا ما المكاف ليتعفف وتعتقد. تركوا ، عمى ما أعاـ

 .«تتذمر أمي بشأنيا

 «؟ىؿ توجد الكثير مف القطط ىناؾ»

جميع أنواع القطط. بعضيا »ى السماء، والسيجارة بيف شفتييا إل ببصرىا ت الفتاةنَ رَ 
 . يايات عينت كتمة مف المحـ حيث كانمَ .. وقد نَ ، وبعضيا بعيف واحدةفقد فراءه
 «لمقرؼ!

 .أومأتُ 

قميبًل. لدييا إصبع  ، تكبرنيأصابع في كؿ يدحدي قريباتي لدييا ستة إ»أردفْت: 
ع، مثؿ أصابع الرُ نصرىاإضافي إلى جانب خ طويًا حتى ال وتعرؼ كيؼ تبقيو م، ضَّ

 .«ميمة لمغايةنيا جإيبلحظو معظـ الناس. 

 مجددًا. أومأتُ 
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 «؟ثي.. أىو وراالعائمة، ماذا يسمى.يكوف في أتعتقد أف ىذا األمر »

 .«ال أعرؼ الكثير عف الوراثة»

 ، وركزت بصري عمى ممرت أمص حموى الميموفعف الحديث ورح توقفتُ     
 ى تمؾ المحظة.القطط. ولـ تظير أي قطة حت

 «.د شيئًا تشربو؟ سأحضر لنفسي كواليىؿ أنت متأكد أنؾ ال تر »: لتنيسأ    

 . شراباً قمت إنني ال أريد 

ر ساقيا. في تمؾ ، واختفت بيف األشجار وىي تجنيضت الفتاة عف كرسييا    
أتصفحيا. وخبلفًا لما  إحدى المجبلت الممقاة عمى العشب ورحت األثناء، التقطتُ 

ة جالسة رجالية شيرية. في الصفحة الوسطى منيا، ثمة امرأ وجدتيا مجمة ،توقعتو
وضعُت ف. يا، حيث يمكنؾ رؤية كؿ شيءبيف ساقيوضعية شاذة وىي تباعد في 

، وأعدت تركيزي عمى ممر القطط أماـ صدري ، وعقدت ذراعيّ المجمة حيث وجدتيا
 مجددًا.

* 

 

، وىي تحمؿ كأسًا مف الكوال. بدأ الحر قضى وقت طويؿ قبؿ أف تعود الفتاةان    
آخر ما أردت و شعرت بضباب في دماغي.  س،. وأنا أجمس تحت الشمتأثيره عمي

 فعمو ىو التفكير. 
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، واتضح لؾ أف فتاة ما أخبرني، إذا أحببتَ »ما انقطع مف حديثيا:  مةً قالت مواصِ     
 «؟ذا كنت لتفعؿلدييا ستة أصابع ما

 .«رؾبيعيا لمسيكنت أل»

 «؟حقاً »

 .«ا أمزح. ال أعتقد أف ذلؾ سيزعجنيأن ال، بالطبع ال.»

 «؟ألطفالؾ تماؿ أف تورثوحتى لو كاف ىناؾ اح»

ر الذي يمكف ، ال أعتقد أف ذلؾ سيزعجني حقًا. ما الضر ال»فكرت بذلؾ لمحظة.     
 «؟أف يسببو إصبع إضافي

 «ماذا لو لدييا أربعة نيود؟»

 «ال أعرؼ»فكرت بذلؾ أيضًا.     

 ير الموضوع. ؤلبد. قررت تغي؟ مثؿ ىذه األشياء قد تستمر لأربعة نيود    

 «؟تبمغيف مف العمركـ »: ياسألتُ     

السنة األولى بالمدرسة  في.و ة قصيرة. كاف عيد ميبلدي قبؿ مدستة عشر عاماً »
 .«الثانوية

 «؟منذ متى ال تذىبيف إلى المدرسة»

قرب مف عيني. ومدرستي لديَّ ندبة بالتؤلمني ساقي إذا مشيت كثيرًا. كما »
السقوط عف دراجة سأقع في متاعب إذا عمموا أنني آذيت نفسي بو  متشددة جدًا،
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لست  يمكنني أف آخذ السنة كميا إجازة، نارية. لذلؾ أنا متغيبة بداعي المرض.
 . «عجمة لبلنتقاؿ لمصؼ التالي في أي

 «.ال، ال أظف ذلؾ»

، إنؾ ال تمانع الزواج بفتاة بستة أصابع لكف تقولو آنفاً  كنتَ  ، ماعمى أي حاؿ»
 «...ليست بأربعة نيود

 .«أعرؼ ال. قمت لـ أقؿ ىذا»

 «؟ال تعرؼ لـَ »

 .«كيذا ءال أدري، يصعب عميَّ تصور شي»

 «؟تصور أحدىـ بستة أصابع أيمكنؾَ »

 .«بالطبع، عمى ما أعتقد»

 «؟؟ ما الفرؽتصور أربعة نيود ذا ال تستطيعَ لما إذاً »

 .األمر مجددًا، لكنني لـ أحر جواباً تريثت مرة أخرى ألفكر ب    

 «؟األسئمةكثيرًا مف  ىؿ أطرحُ »

 «؟الناس بيذا ىؿ يخبرؾِ »

 .«نعـ، أحياناً »

ما الذي أفعمو ىنا بحؽ الجحيـ.  وقمت لنفسي،لتفُت ناحية ممر القطط مجددًا. ا    
 ايداي م،و ثبلثيف ثانية قرابة . أغمضت عينيّ لـ تظير قطة واحدة طيمة ىذا الوقت

تزاالف معقودتاف أماـ صدري. شعرت بالعرؽ يتجمع عمى أجزاء مختمفة مف جسدي. 
. سأشعر بثقؿ غريب ألشعة الشموبدأت  وكمما حركت الفتاة ، وىي تسقط عميَّ
 ، أصدر الثمج بداخمو رنينًا أشبو برنيف جرس. كأسيا
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 .«ظؾ عندما يظير القطإذا شئت. سأوق يمكنؾ أف تناـ»:لي ىمستْ     

 مأت بصمت مغمضًا عيني. أو     

منذ اختفاء الحمامة. ورحت ة ما مف صوت مف أي نوع. مرت مدو . اليواء ساكف    
؟ لـ يكف صوتيا مألوفًا إطبلقًا أو طريقة كبلميا. ة الياتؼ. ىؿ أعرفيا حقاً مرأأفكر با

: يقطع ظؿ دي شيريكولػ مف الوارد أنني كنت أنظر إلى لوحةلكنيا تعرفني قطعًا. 
كاف بعيد عف حدود ة الطويؿ شارعًا خاليًا ويتقدـ نحوي. لكف ىي نفسيا في مالمرأ

 ًا مف أذني.يستمر جرس في الرنيف قريبو وعيي. 

ىؿ »لـ أكف متأكدًا مف أنني أسمعو:  سألتني الفتاة بصوت منخفص لدرجة أنني    
 «؟أنَت نائـ

 «.ال، لست نائماً »

 .«وت منخفضب؟ يسيؿ عميَّ الحديث بصأيمكنني االقترا»

 .«ال بأس»: اتزاالف مغمضتيفقمت وعيناي م    

، وسمعت صوت اإلطارات الخشبية وىي كرسيّ  يا إلى جانبسحبت الفتاة كرسي    
الغريب أف صوت الفتاة وعيناي مغمضتيف يبدو  تمتصؽ ببعضيا بصوت جاؼ. مف

 مختمفًا تمامًا عف صوتيا وىما مفتوحتيف. 

تجيب، ويمكنؾ أف تناـ. ال  ليس عميؾ أف، دئةأيمكنني الحديث؟ سأكوف ىا»
 .«أمانع
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 .«حسناً »قمت: 

 .«اً نيقوأ اً فاتن اً أمر  موت الناسأجد »

أنفاسيا  نسابت كمماتيا إلى داخمي مع، لذلؾ ادث قريبًا مف أذنيكانت تتح     
 الرطبة الدافئة.

 «؟كيؼ ذلؾ»

 .تفتح عينيؾاألسئمة ممنوعة، وال »، وقالت: وضعت إصبعيا عمى شفتي    
 «؟حسناً 

 كانت إيماءتي واىنة كصوتيا.     

 ووضعتو عمى معصمي.  إصبعيا عف شفتيّ  رفعتْ     

، جثةنت مف شّقو بمبضع. ال أعني كنت أفكر كيؼ سيكوف األمر لو أنني تمك»
ؼ ذلؾ فحسب. واىف ، أعر بد أنو موجود في مكاف ما نفسو. البؿ جسد الموت 
كتمة متشابكة مف األعصاب المشمولة. أود أف أخرجو مف  ومرف ككرة لينة،

ما بداخمو. سيكوف عمى األرجح  ، وأتخيؿالميت وأفتحو. دائمًا ما أفكر بوالجسد 
ف ب. طري مجِ ، ال تُ دبقًا كمعجوف أسناف جؼ داخؿ األنبوب، أال تعتقد ذلؾ؟ ال

الجمد وأزيؿ الجزء أكثر صبلبة. أريد أف أشؽ  الخارج وكمما تعمقت لمداخؿ يغدو
، حتى أصؿ إلى الجزء المركزي الصغير الذي سيكوف أشبو الخارجي الطري
ف يكوف شيئًا ة المستخدمة في العجبلت، صمب لمغاية. ال بد أبالكرات الفوالذي

 «.؟كيذا. أال تعتقد ىذا

 بضع مرات، وتابعْت: تنحنحتْ 



 
   

 
26 

 

ر مف أوقات يلديَّ الكثبد مف ذلؾ ألف  ىذا كؿ ما أفكر بو ىذه األياـ. ال»    
ال أفكارؾ بعيدًا جدًا لدرجة أنؾ ب، تسرح تفعموالفراغ. عندما ال يكوف لديؾ ما 

 «.بعيا حتى النيايةتستطيع أف تتا

عممت أف الكأس فارغ مف و أبعدت إصبعيا عف معصمي وتجرعت بقية الكوال.     
 صوت الثمج بداخمو. 

عينيؾ مغمضتيف. أنا  بؽِ واتايا. اسأترقب ظيور نوبورو  .ال تقمؽ بشأف القط»
متأكدة أف نوبورو واتايا يتجوؿ في مكاف ما بالقرب مف ىنا. سيكوف ىنا في أي 

يتوقؼ ليتشمـ  ج،، تحت السياآت. أعمـ أنو قادـ خبلؿ األعشابلحظة. إنو 
بيذه الطريقة. ضع  ره، يقترب نوبورو واتايا شيئًا فشيئًا. تصوَّ الزىور في طريقو
 .«صورتو في ذىنؾ

، لكف كؿ ما كاف بمستطاعي ىو تجميع صورة ضبابية ؿ صورة القطخي  حاولت ت    
كنت ، لؾميتزة. الشمس تمسع جفنّي وتشّوه معالـ الصورة المتكونة لدي. وفوؽ ذ

، ، يمكنني تذكر القسمات الشاذة فقطبلمحوميما حاولت جاىدًا، ال أستطيع تذكر م
 ة ضائعة. حتى مشيتو ال أستطيع تذكرىا. المبلمح الرئيسلكف 

، شكؿ شكبلً  ، وحركتو كأنيا ترسـإصبعيا عمى معصمي مجدداً وضعت الفتاة     
غريب غير واضح المعالـ. شعرت وكأف ظبلمًا غريبًا يتغمغؿ في تبلفيؼ وعيي. 

. لـ أكفعمى األر  . أ، لكف لـ أستطع أريد أف أناـ جح كنت عمى وشؾ النـو ف أقاـو
 ، تغوص في قماش الكرسي. ثة شخص آخر، جشعرت أف جسدي أصبح كجثة
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ـ بنية صامتة فوؽ ، أربعة أقدااألربعة، رأيت سيقاف نوبورو واتايا في تمؾ العتمة     
 ، سيقاف تطأ األرض ببل صوت في مكاف ما. أربعة مخالب

 ؟ لكف أيف    

بد أنيا  ، ال. القالت المرأة عبر الياتؼ، «عشر دقائؽ ىي كؿ ما يتطمبو األمر»    
أف تتمدد وتتقمص.  دقائؽ ال تكوف عشر دقائؽ. مف الممكف مخطئة. أحيانًا عشر
 .ىذا أمر أعرفو يقيناً 

* 

 

ايزاؿ م، الذي مف كرسي القماش.اختفت الفتاة عندما استيقظت ي وحيداً وجدتن     
. كانت المنشفة والس مبلصقاً  الكأس ومشغؿ  في أماكنيا. ولـ أرَ جائر والمجمة لكرسيَّ

 الموسيقى. 

ظؿ شجرة البموط إلى ركبتّي. ، وقد زحؼ ناحية الغرب بدأت الشمس تغوص     
ستي ونظرت فيما حولي. إلى الرابعة والربع. اعتدلت في جمتشير ساعتي رأيت و 

، ىوائي تمفاز. مرجة واسعة، بركة جافة، سياج، طائر حجري، ُعشبة عصا الذىب
 ، أو لمفتاة. ثر لمقطمف أما و 
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وف دقيقة، ولـ ألقيت نظرة عمى ممر القطط وانتظرت عودة الفتاة. انقضت عشر       
ؿ العمر و أنني بمغت أرذساكنًا. شعرت كما ل ، وال الفتاة. ظؿ كؿ شيءيظير القط

 أثناء نومي. 

. لقيت نظرة ناحية المنزؿ. ما مف عبلمة عمى وجود بشريًا وأانتصبت واقف    
النتظار وعبرت المرجة عكست النافذة وىج الشمس مف ناحية الغرب. تخميت عف ا

 لكنني بذلت كؿ ما بوسعي.  ،، عائدًا إلى المنزؿ. لـ أعثر عمى القطإلى الزقاؽ

* 

 

البلزمة لعشاء بسيط. رف  التحضيرات، وأنييت أدخمت الغسيؿ ،زؿفي المنو     
ني لـ أجبو. حتى بعد توقؼ . لكنصؼثني عشرة مرة عند الخامسة والنالياتؼ ا

 ة كغبار يسبح في اليواء. س عالقًا في فضاء الصالؿ صوت الجر ، ظالرنيف

لـ يخطر لي البيت  ا ال أكتب قصيدة عف طائر الزنبرؾ، لكفخطرت لي فكرة. لماذ
 األوؿ منيا. كيؼ ُيعقؿ أف تستمتع فتيات المدارس الثانوية بقصيدة عف طائر زنبرؾ. 

* 
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عادت كوميكو إلى المنزؿ عند السابعة والنصؼ. كانت تتأخر أكثر وأكثر      
بعد حتى أحيانًا تغربًا منيا أف تعود بعد الثامنة، و خبلؿ الشير الماضي. لـ يكف مس

نني في المنزؿ أعد العشاء، لـ تعد تتعجؿ في العودة. عمى أي العاشرة. واآلف بما أ
 ، مع غياب أحد زمبلئيا بداعي المرض. فيفالموظ عدد في اً نقص وا يعانوفحاؿ، كان

 . «، والفتاة التي تعمؿ بدواـ جزئي ال فائدة منياآسفة، العمؿ ال نياية لو»قالت:      

. وحساء ميسو،، وسمطةخ وأعددت سمكًا مقميًا في الزبدةلمطبمضيت إلى ا    
 جمست كوميكو إلى طاولة المطبخ باسترخاء. و 

؟ حاولت االتصاؿ ألقوؿ إنني تكف بالمنزؿ عند الخامسة والنصؼ ألـ»
 . «سأتأخر

 .«نفدت الزبدة وذىبت لممتجر»كذبُت قائبًل:     

 «؟ىؿ ذىبَت إلى المصرؼ»

 «.بالطبع»

 «؟والقط»

، لكف لـ يكف ثمة أثر لو ، كما قمتِ عثر عميو. ذىبت إلى المنزؿ الميجورلـ أ»
 .«ف ذلؾأراىف أنو ابتعد أكثر مىناؾ، 

 لـ تقؿ شيئًا.  
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في صالة الجموس  ت كوميكو جالسة، وجدندما خرجُت مف الحماـ بعد العشاءع     
بدت كحقيبة و ، نفسيا في العتمة بقميصيا الرماديمنكفئة عمى  والمصابيح مطفأة،

 ميممة ُتركت في المكاف الخاطئ. 

 جمست عمى األريكة المقابمة لكوميكو وأنا أجفؼ شعري.      

 .«أنا متأكدة أف القط نفؽ»لت بصوت تمكنت مف سماعو بالكاد: قا

وسوؼ يشعر أنو يقضي وقتًا جميبًل في مكاف ما.  ال تكوني سخيفة، ال بد»
؟ عندما كنا نعيش قبؿ، أتذكريف ، ويعود قريبًا. حدث األمر نفسو مرة مفبالجوع
 «..كوينجي.في 

يتعفف في أجمة في مكاف .و افؽاألمر مختمؼ ىذه المرة. أعرؼ ذلؾ. القط ن»
 «بحثت بيف العشب في المنزؿ الميجور؟ما. ىؿ 

قتحمو وال يمكنني أف أأحدىـ. ، لـ أبحث. قد يكوف المنزؿ خاليًا ، لكنو منزؿ ال»
 «.ببساطة

 .«أنؾ لـ تحاوؿ حتى. ليذا لـ تجده ؟ أراىفأيف بحثت عف القط إذاً »

ت ثـ ىممت بقوؿ شيء، لكنني أمسك ومسحت شعري بالمنشفة مجددًا. تنيدتُ      
 ت كوميكو ذلؾ القط، وكافـ شعورىا. لقد أحبّ كوميكو تبكي. أتفيّ  عندما أدركت أف

يرة. ألقيت منشفتي في سمة الحماـ، وتوجيت إلى ة قصمعنا منذ بعد زواجنا بمد
المطبخ ألجمب جعة باردة. يا لو مف يـو سخيؼ. يـو سخيؼ، في شير سخيؼ، في 

 . عاـ سخيؼ

 ؟ بؾ؟ ىؿ نسي طائر الزنبرؾ أف يمؼ الزنبرؾ الخاص أيف أنت يا نوبورو واتايا     
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 :خطرت لي الكممات كأبيات مف الشعر     

 نوبورو واتايا

 أين أنت؟

 هل نسي طائر الزنبرك

 أن يلف الزنبرك الخاص بك؟

ِصحت في ظبلـ صالة ف، بدأ الياتؼ يرف. عندما شربت نصؼ عمبة الجعة    
 «ىبل أجبِت الياتؼ؟»الجموس: 

 «.لف أجيب، أجبو أنت»

 .«ال أريد أف أجيبو»

وه ال أحد منا يتفو ، ويبعثر رنينو ذرات الغبار الطافية في الظبلـ. رفظؿ الياتؼ ي    
فحسب، ليس ثمة جدوى مف العد بكممة. عشروف رنة قبؿ أف أفقد العدد وأدعو يرف 

 ؤلبد. ل
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2 

 قمر مكتمل وكسوف

* 

 عن الخيول التي تنفق في اإلسطبالت

* 

 

 ؟ إنسانًا آخر فيمًا كامبلً  إنسافٌ  ، أف يفيـىؿ مف الممكف، في نياية المطاؼ    

يد في جيود حثيثة لمعرفة شخص آخر، فؽ الكثير مف الوقت والجيمكننا أف نن    
ننا نعرؼ أبنع أنفسنا قْ نُ ؟ مدى اقترابنا مف جوىر ذلؾ الشخص ، ماىولكف في النياية

 ؟ ميـ جيدة، لكف ىؿ حقًا نعرؼ عنو أي شيءالشخص اآلخر معرفة 

سبوع مف استقالتي مف عممي بشركة أفكر بجدية بشأف أشياء كيذه بعد أبدأت 
حدث أف صارعت أسئمة لـ ي -بؿ في حياتي بأكمميا  –المحاماة. حتى ذلؾ الوقت 

يش فحسب. ببساطة، كنت أكثر ت مشغواًل بالع؟ عمى األرجح ألنني كنال كيذه. ولـَ 
 نفسي. انشغااًل مف أف أفكر في 

مة في العالـ تبدأ جعمني أمر تافو أبدأ بالتفكير، مثمما أف معظـ األشياء المي    
ولت كوميكو إفطارىا وغادرت لمعمؿ، ألقيت تنا ، بعدمابدايات صغيرة. ذات صباح
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جمست ، ونظفت. ثـ الفراش، وغسمت األطباؽالة، وسّويت سالمبلبس المتسخة في الغ
، تناولت نات العمؿ والمبيعات. وعند الظيرتفقد إعبلفي الصالة والقط إلى جانبي أ

وورؽ  ،ومناديؿ . اشتريت طعامًا لمعشاء، ومنظؼ،ء وذىبت إلى مركز التسوؽالغدا
، واستمقيت عمى ثـ عدت إلى المنزؿ،وقمت بالتحضيرات البلزمة لمعشاءحماـ. 

 ، في انتظار عودة كوميكو. باألريكة ومعي كتا

لحياة الجديدة ىذه منعشة. لـ أعد ، وجدت ابما أنني عاطؿ عف العمؿ حديثاً     
لى امضطرًا ل ال لعمؿ في قطارات األنفاؽ المزدحمة، أو لمقاء أشخاص متنقؿ مف وا 

ءتو، أي كتاب أريد قرا ، صار بمقدوري قراءةأريد لقاءىـ. واألفضؿ مف كؿ شيء
الحياة اليادئ ىذا، لكف  إيقاعفكرة إلى متى سوؼ يستمر  . لـ تكف لديّ متى ما شئت

، وحاولت جاىدًا أال أفكر ي مرحمة ما، عمى األقؿ بعد أسبوع، كنت مستمتعًا بوف
بد أف تنتيي في وقت ما، لكف  وال، كانت مف أعظـ اإلجازات في حياتي بالمستقبؿ.

 ًا عمى االستمتاع بيا. حتى ذلؾ الحيف، كنت عازم

، ألف أستطع أف أنغمس في متعة القراءة ، لـإال أنني في ذلؾ المساء تحديداً     
تكف تتأخر إلى ما بعد السادسة والنصؼ. لـ و ، ميكو تأخرت في العودة إلى المنزؿكو 

ذا رأت أنيا سوؼ تتأخر، ولو عشر دقائؽ ىذا ما كانت  .، فإنيا تخبرني دائماً وا 
السابعة ولـ تعد إلى  قة في كؿ ما تفعمو. لكف ذلؾ اليـو كاف استثناًء. حمت، دقيعميو

كاف المحـ والخضار جاىزاف وينتظراف حتى أشرع في  المنزؿ بعد، ولـ تتصؿ.
ي بعض كنت سأقم ، إنماليس وكأنني كنت أعد لمأدبة عظيمةالطيي بمجرد دخوليا. 
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وليا مع قميؿ مف الممح أو وفاص ،الشرائح الرقيقة مف المحـ، والبصؿ، وفمفؿ أخضر
وبيتي. كاف األرز وصفة مف أياـ عز إنيا ، وقميؿ مف الجعة. الفمفؿ، وصمصة الصويا

، وجميع الخضروات مقطعة وموضوعة في أكواـ منفصمة وحساء ميسو دافئ ،جاىزاً 
كنت مف الجوع بحيث  .لممقبلة. وال ينقصنا سوى كوميكومستعدة  ،في طبؽ كبير

، لكنني لـ أكف مستعدًا لمقياـ بيذه الخطوة. لـ حصتي واألكؿ وحدي يفي طي فكرت
 يبُد ذلؾ أمرًا صحيحًا. 

بعض البسكويت الذي وجدتو  مضغ، أرتشؼ جعة وأجمست إلى طاولة المطبخ     
في مؤخرة الخزانة. شاىدت عقرب الساعة الصغير يزحؼ ببطء متجاوزًا موضع 

 السابعة والنصؼ.

 وىذه عبلمة سيئة،ف. عة. وبدت مرىقة وعينييا محتقنتيد التاسلـ تعد إال بع     
 دائمًا ما يكوف شيئًا قد حدث عندما تكوف عيناىا حمراويف. 

 جعؿ األمر بسيطًا وطبيعيًا. ال تنفعؿ. بؽ ىادئًا، اقمت لنفسي، حسنًا، ا     

باالتصاؿ فكرت و . لدي عمؿ لـ يسر كما ينبغي. آسفة لمغاية»قالت كوميكو:      
 . «لـ تتاح لي الفرصة بؾ لكف

يؾ، ال بأس. ال تدعي األمر ال عم»مكاف: قمت محاواًل أف أبدو طبيعيًا قدر اإل     
 .«يزعجؾ
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ت بنفس التجربة عدة مرات. يمكف مرر فقد مستاًء.  ، لـ أكفاألمر واقعوفي      
أجمؿ وردة  مثؿ قطؼدئًا وجميبًل ليس أمرًا ىاو ، لمخروج إلى العمؿ أف يكوف صعباً 

، عمى بعد شارعيف،وقضاء اليـو معيا. أحيانًا في حديقتؾ مف أجؿ جدتؾ المريضة
، وال تتاح لؾ فرصة االتصاؿ بالمنزؿ. ر لفعؿ أشياء بغيضة ألناس بغيضيفضطت

 . وتوجد«سأتأخر في العودة الميمة»بو األمر ىو ثبلثيف ثانية لتقوؿ كؿ ما يتطم
 ال تستطيع االتصاؿ فحسب. لكنؾ ،ىواتؼ في كؿ مكاف

ت النار، وصببت الزيت عمى المقبلة. أخذت كوميكو جعة أشعم بدأت الطيي.    
، عًا عمى الطعاـ الذي أريد إعداده، وأجرت تفتيشًا سريمف الخزانة اً مف الثبلجة، وكأس

عممت أنيا لـ  ،وجييا تْ التي عمَ  مف النظرةو وجمست إلى طاولة المطبخ دوف كممة. 
 ستمتع بالجعة. ف تتك

 .«كاف ينبغي أف تأكؿ بدوني»قالت:      

 .«عميؾ، لـ أكف جائعًا جداً  ال»

يا وىي كاف يمكنني سماع والخضروات، وأنا أقمي المحـذىبت كوميكو لتغتسؿ.    
تغسؿ وجييا وتنظؼ أسنانيا.وبعد برىة، خرجت مف الحماـ، وىي تحمؿ شيئًا.كاف 

 . ف مركز التسوؽا ممبتعتيا الحماـ والمناديؿ المذافورؽ 

 «ا أشتريت ىذه األشياء؟لماذ»بصوت مرىؽ وضجر:  نيسألت     



 
   

 
36 

 

، ثـ نظرت إلى صندوؽ المناديؿ ولفافة ورؽ نظرت إلييا وأنا أمسؾ بالمقبلة     
 كانت تحاوؿ قولو.  الحماـ. لـ تكف لدي فكرة عما

ىذه األشياء. نحف بحاجة إلى و نيا مجرد مناديؿ وورؽ حماـ. إما الذي تعنينو؟ »
 .«مت ىنا بعض الوقت، لكف ىذه لف تتعفف إذا ظلـ تنفد منا تماماً 

 «؟ؿ زرقاء وورؽ حماـ عميو نقش زىورشتريت منادي، بالطبع. لكف لماذا اال»

ؿ لف ُتحو  و ال أفيـ. ىذه األشياء كانت معروضة لمبيع. »قمت متمالكًا نفسي:      
 «؟أزرؽ. ما المشكمةلموف نفؾ المناديؿ الزرقاء أ

لحماـ الذي عميو نقش زىور. ألـ . أمقت المناديؿ الزرقاء وورؽ اإنيا مشكمة»     
 «؟تكف تعرؼ ىذا

 «؟ال، لـ أكف أعرؼ. لماذا تمقتينيا»

كيؼ لي أف أعرؼ؟ أمقتيا فحسب، أنت تكره أغطية الياتؼ، والترموس المزيف »
األسفؿ والمزودة بإبزيمات، واعتنائي سعة مف ، وسراويؿ الجينز الوابزىور

 «.فة سبب ذلؾ. إنيا مسالة ذوؽ فحسبظافري. حتى أنت ال تستطيع معر بأ

، لكنني لـ ح أسباب كراىيتي لكؿ تمؾ األشياءفي الواقع كاف بإمكاني أف أوض     
ف لي أنو خبلؿ سنوات ، إنيا مسألة ذوؽ. لكف أتقوليحسناً »أفعؿ بالطبع. قمت: 

مناديؿ زرقاء أو ورؽ حماـ عميو نقش  مرة أف اشتريتِ ت، لـ يحدث ولو زواجنا الس
 «؟زىور

 «.إطبلقًا ، وال مرة»

 «؟حقاً »
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ة. ولـ يحدث قط شترييا إما أف تكوف صفراء أو وردي، حقًا. المناديؿ التي انعـ»
عي كؿ ىذا الوقت أف اشتريت ورؽ حماـ عميو نقوش. يصدمني أنؾ عشت م

 «.دوف أف تدرؾ ىذا

كاف األمر صادمًا لي أيضًا. أف أدرؾ أنو خبلؿ ست سنوات طويمة لـ استخدـ      
 .مرةقاء أو ورؽ حماـ عميو نقوش، ولو ر مناديؿ ز 

، اسمح لي بأف أقوؿ وبما أننا أتينا عمى ذكر األشياء التي ال أحبيا»: أردفتْ      
 «؟ؿ األخضر. ىؿ كنت تعمـ ىذا، ال أطيؽ المحـ المقمي مع الفمفىذا

 .«ال، لـ أكف أعمـ»

معًا . ال أطيؽ رائحتيما وىما ُيطبخاف . وال تسألني عف السببحسنًا، ال أطيقو»
 .«في مقبلة واحدة

لفمفؿ األخضر معًا ولو مرة أتقوليف إنؾ خبلؿ ست سنوات لـ تطبخي المحـ وا»
 «؟واحدة

المحـ مع  ، ويمكنني قميي تناوؿ الفمفؿ األخضر مع السمطةيمكنن»ىزت رأسيا،     
 «.أف طبخت المحـ مع الفمفؿ األخضر البصؿ. لكف لـ يحدث

 صعَّدُت زفرة حّرى.    

 «؟أال تعتقد أنو أمر غريب»: نيسألتْ 



 
   

 
38 

 

مقمي  ، أي شيء، منذ زواجنالمتفكير في ما إذا كنت قد تناولت قمت وأنا أتريث     
غريب؟ ».أتذكربالطبع كاف مف المستحيؿ أف ى المحـ والفمفؿ األخضر. و يحتوي عم

 .«لـ أالحظ األمر حتى

ـ. كؿ ما رني أي اىتما، لكنؾ لـ تكف ُتعِ عشت معي طيمة ىذه الفترة»قالت:      
 .«تفكر بو ىو نفسؾ

، دعينا ال ننساؽ بعيدًا. قد ميبًل لحظة»قمت وأنا أطفئ النار وأنزؿ المقبلة:      
مثؿ المناديؿ وورؽ الحماـ  تكونيف محقة ربما لـ أكف أولي اىتمامًا كافيًا ألشياء

ي أنني لـ أىتـ بؾ أنت. ال أكترث البتة لكف ذلؾ ال يعن ،والمحـ والفمفؿ األخضر
.. ال ييـ. قد تكوف لديَّ مشكمة مع األسود، لكف أبيض، أزرؽ،وف مناديمي. حسناً بم

؟ لف . معًا، منفصميف، مف يكترثاألمر نفسو ينطبؽ عمى المحـ والفمفؿ األخضر
. ليس الفمفؿ األخضر مف عمى وجو األرض ة قمي المحـ معتفاء وصفييمني اخ

 «؟يجعؿ كوميكو كوميكو. ىؿ أنا مخطئ، ما لؤلمر عبلقة بؾ أنت، جوىرؾ

، وأخذت تحدؽ ا تبقى مف جعتيا بجرعتيف كبيرتيف، أكممت مبتيبداًل مف إجا     
 ة الفارغة. إلى القنين

القمامة. وداعًا لمحـ والفمفؿ األخضر والبصؿ ألقيت محتويات المقبلة في سمة      
ة وقمامة في لحظة أخرى. وأخذت قنين ،فاصوليا. أمر عجيب. طعاـ في لحظةوال

 جعة. 
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 «؟لماذا فعمت ذلؾ»سألتني:     

 .«ؾ تمقتيف ىذه الوصفةألن»

 «؟أنتلذلؾ ال يمكف أف تأكميا »

 .«عد أرغب في المحـ والفمفؿ األخضرلـ أ»

 .«لؾ كما يحمو»ىزت كتفييا قائمة:     

ؾ الحاؿ جييا إلييما. ظمت عمى ذلوضعت ذراعييا عمى الطاولة وأسندت و     
إلى المقبلة  بعض الوقت. أمكنني مبلحظة أنيا لـ تكف تبكي أو نائمة. نظرتُ 

وتجرعت جعتي. يا لو مف جنوف. مف يكترث بورؽ  ،ميكولى كو الفارغة، ونظرت إ
 ؟حماـ وفمفؿ أخضر

لف  ،حسنًا. فيمت اآلف»نيا ووضعت يدي عمى كتفيا، وقمت: لكنني اقتربت م    
آخذ تمؾ األشياء إلى أعدؾ. سمناديؿ زرقاء أو مناديؿ عمييا نقش زىوٍر أبدًا، أشتري 

ذا  مركز التسوؽ  ذرّ أل، وأذىب سأحرقيا في الباحةفرفضوا تبديميا غدًا لتبديميا. وا 
فؿ األخضر. ستتبلشى الرائحة حااًل، ولف رمادىا في البحر. وال مزيد مف المحـ والفم

 «؟تخطر عمى بالؾ مجددًا. حسناً 

ساعة وأجدىا مبتيجة . أردت أف أخرج ألتمشى ياصمتبثت مقيمة عمى لكنيا ل     
ىذه  ال مجاؿ لفعؿ ذلؾ. كاف عمى أف أتدبر عندما أعود. لكنني كنت أعرؼ أنو

 بنفسي.  المرة
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سـ تسنق ،، خذي قسطًا مف الراحة وسوؼ نخرج لتناوؿ بيتزاسمعي. إنؾ مرىقةا»
ة والبصؿ. لف نموت إذا ؟ باألنشوففييا بيتزا آخر مرة تناولناتواحدة. متى كان

 .«ولنا الطعاـ بالخارج مف حيف آلخرتنا

لـ أعرؼ ما عمي  أبقت وجييا عمى ذراعييا.و لـ تنجح ىذه المحاولة أيضًا.     
ذف واحدة مف خبلؿ شعرىا أحدؽ إلييا عبر الطاولة. تظير أ قولو. جمست ورحت

ؿ سمكة. ذىبي صغير عمى شكقرط ، وتضع قرطًا لـ أره مف قبؿاألسود القصير. 
كيذا. أردت أف أدخف. تخيمت نفسي أخرجسيجارة وقداحة  أيف يمكنيا شراء شيءمف 

 شفتي، وأشعميا. مؤلت رئتي باليواء، فشممت  يجارة بيفالس مف جيبي، وأضع عقب
 تضور جوعًا. المحـ المقمي مع الخضروات. كنت أ رائحة

 القمر. الجدار. ُتظير ىذه الرزمانة أطوارعمى  التي ت عيناي بالرزمانةقَ عمِ      
 ة كوميكو الشيرية. حاف وقت دور وقد ، كاف القمر المكتمؿ يقترب بالطبع

 عدما أصبحت رجبًل متزوجًا، أنني مف سكاف األرض،ببطء، ب بدأت أدرؾ    
كوكب الثالث في المجموعة الشمسية. أعيش عمى األرض، واألرض تدور حوؿ ال

، سيستمر ىذا لقمر. سواء أف أعجبؾ األمر أـ ال، وحوؿ األرض يدور االشمس
. كاف ما حممني عمى سمى باألبد مقارنة بحياتي(ؤلبد )أو ما يمكف أف يُ الدوراف ل
الدقة المتناىية لدورة طمث زوجتي، كؿ تسعة مور بيذه الطريقة ىو رؤية األ

. ودائمًا ما تكوف دوراتيا ، وتطابقيا مع تضخـ واضمحبلؿ القمروعشروف يوماً 
بضعة أياـ قبؿ أف تبدأ. لذلؾ أصبحت تصبح غير مستقرة، وكئيبة حتى، و عصبية، 
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عمي أف أكوف حريصًا حتى ال أتسبب في  أيضًا. وتعّيف دورتي الشيرية دورتيا
بالكاد  حظ مراحؿ القمرالوقت الخاطئ مف الشير. كنت أمشكمة غير ضرورية في ال

، لكف شكمو في أي فترة لـ يكف ييمني. قبؿ زواجنا. قد يحدث أف ألمحو في السماء
 القمر شيئًا حاضرًا في ذىني عمى الدواـ.  ت مراحؿواآلف أصبح

بع لكؿ منيف دورتيا الخاصة بيا. ، وبالطمف النساء قبؿ كوميكورتبطت بعدد ا    
، والبعض اآلخر أكثر سيؿ. بعضيا تنتيي خبلؿ ثبلثة أياـ ، وبعضيابعضيا عسير

أيما رعب.  ين، وبعضيا تتأخر عشرة أياـ وترعبف أسبوع. بعضيا تأتي بانتظاـم
مرأة قط حتى ثرف بالكاد. لـ أعش مع ا، وبعضيف يتأيتعكر مزاج بعض النساء
ير الفصوؿ. تغ بالنسبة لي ، كانت دورات الطبيعة تعنيزواجي بكوميكو. وحتذاؾ

أخرج معطفي في الشتاء، وفي الصيؼ يحيف وقت الُخؼ المفتوح. وبعد الزواج لـ 
القمر. لـ تنقطع عنيا  يت مفيومًا جديدًا لمدورية: أطوار، بؿ تبنأتعمـ التأقمـ فحسب

 ندما كانت حامبًل. الدورة إال مرة واحدة ع

يؾ غضبي. أنا متعبة، مقصد أف أصب عآسفة. لـ أ»قالت وىي ترفع وجييا:      
 .«وفي مزاج سيئ

غضبؾ عمى أحدىـ  جاـ ، ال تدعي األمر يزعجؾ. ينبغي أف تصبيال بأس»
 .«دما تكونيف متعبة. ستشعريف بتحسفعن

ماذا »وقالت:  أطمقتو.، ثـ و قميبلً ، واحتفظت بأخذت كوميكو نفسًا عميقاً      
 «عنَؾ؟
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 «ماذا عني؟»    

 «؟ؾ عمى أي أحد عندما تكوف متعبًا، لماذاال تصب غضب إنؾَ »

 .«لـ أالحظ ذلؾ، أمر غريب»، وقمت: ىززت رأسي    

، 3’ي حمارلدى الملك أذن‘يا: يؾ بئر عميقة بداخمؾ، وتصرخ فيربما لد»
 .«عمى ما يراـ فيصير كؿ شيء

 «.األمر كذلؾربما يكوف »، وقمت: ىنييةفكرت بذلؾ     

، ثـ ة الفارغة ثانية، وحدقت إلى ديباجتيا، ثـ إلى فوىتياوميكو إلى القنيننظرت ك    
 أدارت عنقيا بأصابعيا. 

 .«وأعتقد أف ىذا سبب مزاجي السيئ رتي تقترب،زائ»قالت:      

عندما يكوف الخيوؿ الوحيدة. تنفؽ آالؼ  أعرؼ. ال تدعي ذلؾ يزعجؾ. لستِ »
 .«القمر مكتمبلً 

 «ف جئت بيذا فجأة؟مف أي»، ونظرت إلي: ة فاغرة فمياا عف القنينرفعت يدى    

                                                           

. ُيحكى في إحدى رواياتيا أف ممكًا كاف لديو أذناف طويمتاف شبييتاف بأذني قصة مف الفمكمور اآليرلندي3
يعمـ سره سوى حبلقو الخاص، الذي توّعده الممؾ بالسجف إذا أفشى السر. فوعده الحبلؽ الحمار. وال أحد 

بأال يفشيو. لكف بعد فترة، لـ يعد الحبلؽ قادرًا عمى كتماف السر، وظؿ يؤرقو. لكنو يخشى عقاب الممؾ. 
حمار! لدى  فاىتدى إلى حؿ.  ذىب إلى مكاف بعيد وحفر حفرة عميقة، ثـ صاح بداخميا: لدى الممؾ أذني

 الممؾ أذني حمار! فشعر بالراحة، وأف عبئًا ثقيبًل انزاح عف صدره. )المترجـ(
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. أردت أف أخبرؾ عف الموضوع لكنني نسيت. كانت » قرأتو في صحيفة ذات يـو
، القمرالخيوؿ شديدة التأثر بأطوار مقابمة مع أحد األطباء البيطرييف. يبدو أف 

، وتبدأ تعاني قمرتضطرب موجات أدمغتيا مع اقتراب اكتماؿ الجسديًا ونفسيًا. 
وبعد ذلؾ، في ليمة اكتماؿ القمر، يمرض الجسدية.  جميع أنواع المشكبلت

، ؼ لماذ يحدث ىذا عمى وجو التحديد، وينفؽ معظميا. ال أحد يعر الكثير منيا
لي لمياأطباء الخيوؿ أي وقت لمنـو في ا ف اإلحصائيات تثبت حدوثو. ال يجدلك

 .«التي يكوف فييا القمر مكتمبلً 

 .«أمر مثير لبلىتماـ»قالت كوميكو:     

تحيط المآسي بالخيوؿ مف أقطاب مع ذلؾ فإف كسوؼ الشمس أسوأ. »    
فؽ في يـو كسوؼ كمي. . ال يمكنؾ تخيؿ عدد الخيوؿ التي تنالكوف األربعة

تنفؽ الخيوؿ في كؿ  ىو أنو في ىذه المحظة، كؿ ما أردت قولو حاؿ عمى كؿ
ؾ عمى أحدىـ ليس باألمر بذلؾ، فإف التنفيس عف إحباطأنحاء العالـ. ومقارنة 

الميـ. لذلؾ ال تدعي األمر يزعجؾ. فكري بالخيوؿ وىي تنفؽ. فكري بيا وىي 
خرج الزبد مف فميا ، يش في حظيرة ما تحت القمر المكتمؿممددة عمى الق
 .«وتميث بإعياء

 تفكر بالخيوؿ وىي تنفؽ في الحظائر.بدت لمحظة كأنيا  

 مى األرجح أف تبيع أي شيءع ؾ، عميَّ أف أقر. يمكنحسناً »قالت بنبرة تسميـ:    
 .«ألي شخص

 .«ري مبلبسؾ ولنخرج لتناوؿ البيتزاحسنًا إذف. غي»

* 
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إلى السقؼ  تمؾ الميمة، في غرفتنا المعتمة، ورحت أحدؽ ضجعت بجوار كوميكوا    
كانت الساعة تشير إلى الثانية صباحًا، أعرفو حقًا عف ىذه المرأة.  عما وأسأؿ نفسي

فكرت بالمناديؿ الزرقاء وورؽ الحماـ  ،تغط في نـو عميؽ. في تمؾ العتمة وكوميكو
 والمحـ والفمفؿ األخضر. عشت معيا كؿ ىذه المدة وأنا غير مدرؾ لمدى ،المنقوش

، وال ذاتيا. غبية. أشياء ُيسخر منيافي حد شياء تافية كراىيتيا ليذه األشياء. إنيا أ
 ، وننسى أمره بعد يوميف. ض شجارًا صغيراً عادًة ما نخو  كنا .جعؿ منيا خطبًا كبيراً يُ 

يضايقني عمى نحو غريب غير  مختمفة. كاف ثمة شيءلكف ىذه المرة كانت      
األمر  كاف -أقوؿ ربما –، ينخر بداخمي كشوكة سمؾ عالقة في حمقي. ربما مسبوؽ

أىـ مما بدا عميو. ربما كانت تمؾ ىي الضربة القاضية. أو ربما كانت مجرد بداية 
ربما أقؼ عند مدخؿ شيء كبير، وبداخمو عالـ يخص لما سيكوف الضربة القاضية. 

وأقؼ ، كوميكو وحدىا، عالـ شاسع لـ أكف أعمـ بوجوده. أراه كغرفة مظممة كبيرة
ظير لي شعمتيا الصغيرة إال جزءًا صغيرًا مف تُ ، ال ممسكًا بقداحة سجائر عندىا

 الغرفة. 

وأموت دوف أف أعرفيا حؽ  ؟ أـ سأشيخىؿ سوؼ تتسنى لي رؤية البقية      
زى مف حياتي الزوجية التي أعيشيا؟ ، إذًا ما المغالمعرفة؟ إف كاف ىذا ما ينتظرني

 ؟ مجيوؿأقضييا في الفراش مع رفيؽ  إذا كنت ما اليدؼ مف حياتي بأكمميا
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ة طويمة بعد ذلؾ، مف حيف تمؾ الميمة، وما ظممت أفكر بو مدىذا ما فكرت بو     
آلخر. ولـ أدرؾ، إال بعد مضي وقت طويؿ، أنني قد بدأت أتممس طريقي إلى جوىر 

 المشكمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 
46 

 

3 

 قبعة مالطا كانو

* 

 ألوان الباستيل وألين غينسبيرغ والحمالت الصليبية

* 

الهاتؾ مجدداً وأنا أعد الؽداء. كنت قد قطعت شرٌحتٌن من الخبز، ودهنتهما  رنّ     

بالزبدة والخردل، ومألتهما بشرابح الطماطم والجبن. ووضعت كل شًء على لوح 

 التقطٌع، وكنت على وشك قطع الشطٌرة إلى نصفٌن عندما بدأ الهاتؾ ٌرن.

ة إلى نصفٌن، ثم نقلتها إلى رتركت الهاتؾ ٌرن ثالث مرات، وقطعت الشطٌ    

، ومسحت السكٌن ووضعتها فً درج أدوات القطع، قبل أن أصب لنفسً كوباً طبق

 من القهوة كنت قد دفّؤتها.

استسلمت ورفعت  ثم خمسة عشرة مرة. ا ٌزال ٌرن. ربما رنّ كل هذا والهاتؾ م    

 ال أجٌب، لكننً خشٌت أن تكون كومٌكو.ل أالسماعة. كنت أفضِّ 

 .«حباً مر»

صوت امرأة لم أسمعه من قبل قط، ولم ٌكن صوت كومٌكو أو تلك المرأة     

 الؽرٌبة التً اتصلت فً ذلك الٌوم عندما كنت أطهو السباؼٌتً.

كنت أتحدث إلى السٌد أتساءل ما إذا »ت صاحبة الصوت كؤنها تقرأ نصاً: تكلم    

 .«تورو أوكادا

 «.نعم، تتحدثٌن إلٌه»قلت:     

 «وج كومٌكو أوكادا؟ز»    
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 .«هذا صحٌح، كومٌكو أوكادا زوجتً»    

 «أوكادا األكبر هو نوبورو واتاٌا؟وشقٌق السٌدة »    

ورو واتاٌا صحٌح مجدداً. نوب»ط نفسً على نحو مثٌر لإلعجاب: قلت وأنا أضب    

 .«هو شقٌق زوجتً األكبر

 .«سٌدي، اسمً مالطا كانو»    

لمفاجا لشقٌق زوجتً بالتوجس. كر اانتظرت لتواصل حدٌثها، وقد أشعرنً الذ      

ت أهرش مإخر رأسً مستخدماً الطرؾ ؼٌر الحاد من قلم الرصاص الموجود فرح

بجانب الهاتؾ. مرت خمس ثوان أو أكثر، لم تقل المرأة خاللها شٌباً. ولم ٌصدر 

عنً  تلسماعة بٌدها وانصرفا لو أنها ؼطت اصوت من أي نوع من السماعة، كم

 تتحدث مع شخص بجانبها.ل

 .«مرحباً »قلت شاعراً بالقلق:     

ًّ أن أطلب منك  أستمٌحك عذراً »     صال بك السماح لً باالت . فً هذه الحالة، عل

 .«فً وقت الحق

 «مهالً لحظة، هذا...»    

قُطع االتصال. حدقت إلى السماعة، ثم رفعتها إلى أذنً مجدداً. لكن ما من شك،     

 أنهت المرأة االتصال.

ستٌاء. واحتسٌت قهوتً، وتناولت شطٌرتً. اتجهت إلى طاولة المطبخ شاعراً با    

كنت أفكر فً شًء ما حتى اللحظة التً رن فٌها الهاتؾ، لكن ال أستطٌع تذكره 

فعت السكٌن فوق الشطٌرة ألقطعها، كنت قطعاً أفكر بؤمر ما، أمر اآلن. عندما ر

ة طوٌلة، وقد خطر لً فً اللحظة التً كنت أهم فٌها مد منذ مهم كنت أحاول تذكره

بقطع الشطٌرة إلى نصفٌن، لكنه تالشى اآلن. وحاولت جاهداً تذكره وأنا أمضػ 

ن دماؼً حٌث كان ٌعٌش شطٌرتً، لكن بال جدوى. عاد إلى تلك المنطقة المظلمة م

 حتى تلك اللحظة.
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* 

 

وكنت أحمل األطباق عندما رن الهاتؾ مجدداً. فالتقطت  ،انتهٌت من األكل    

 السماعة على الفور هذه المرة.

 لكن هذه المرة كانت كومٌكو. .«مرحباً »ومجدداً، سمعت امرأة تقول     

 «كٌؾ حالك؟ هل تناولت الؽداء؟»سؤلتنً:     

؟»      «نعم. ماذا تناولت 

فسً شطٌرة الحقاً. ماذا ال شًء، إننً مشؽولة للؽاٌة. وعلى األرجح سؤبتاع لن»    

؟  «تناولت 

 وصفت شطٌرتً.    

ك فً . آه، بالمناسبة، نسٌت إخبارحسناً »قالت دون أي نبرة حسد فً صوتها:     

 .«لمة من اآلنسة كانوالصباح. ستتلقى مكا

قبل بضع دقابق. بٌد أن كل ما نطقت به هو اسماءنا. اسمً، بالفعل،  اتصلتْ »    

 «أن تقول ما ترٌده. فٌم  كان ذلك؟واسمك، واسم شقٌقك، ثم أنهت المكالمة، دون 

 «أنهت المكالمة؟»    

 .«قالت إنها سوؾ تعاود االتصال الحقاً »    

عتقد ما تطلبه، فاألمر مهم للؽاٌة. وأ حسناً، عندما تتصل، أرٌد منك أن تفعل أٌاً »    

 .«نه سٌتعٌن علٌك الذهاب لمقابلتهاأ

 «متى؟ الٌوم؟»    

ن المفترض أن تقابل أحدهم؟ما الخطب؟ هل لدٌك أي مشار»      «ٌع؟ أم 



 
   

 
49 

 

 .«ال، لٌست لدي مشارٌع»    

لم تكن لدي مشارٌع باألمس، ولٌست لدي الٌوم، ولن تكون لدي ؼداً. ما من     

 رٌع إطالقاً.مشا

لكن من هً كانو هذه؟ وما الذي ترٌده منً؟ أود أن تعطٌنً فكرة  »استطردُت:     

قبل أن تتصل مجدداً. إذا كان األمر متعلق بعمل لً له عالقة بشقٌقك، فانس  األمر. 

 .«ال أرٌد أن ٌربطنً به أي شًء، تعرفٌن هذا

 .«متعلق بالقط ال، لٌس عمالً. األمر» قالت بشًء من االنزعاج:    

 «القط؟»    

    « ًّ ٌنتظرنً. ما كان ٌنبؽً لً أن  إلى العمل، أحدهم العودة آه، معذرة. عل

كل هذا الوقت ألتصل بك. فكما قلت لك، إننً حتى لم أتناول الؽداء. أتمانع  أستقطع

 .«إذا أنهٌت االتصال؟ سؤعود حالما أفرغ من عملً

أعرؾ ما ٌجري. ماذا عن  ساعدٌنً. أرٌد أناسمعً، أعلم أنك مشؽولة، لكن »    

 «هذه... ’كانو‘القط؟ هل 

ما تقوله لك فحسب؟ رجاًء، فهمت؟ هذا أمر مهم، وأرٌدك أن تظل  هال فعلت  »    

ًّ الذهاب  .«بالمنزل وتنتظر مكالمتها. عل

 وانقطع االتصال.    

* 

 

ظننت أننً رن الهاتؾ عند الثانٌة والنصؾ.  على األرٌكة عندما كنت ؼافٌاً     

أسمع المنبه فً بادئ األمر، ومددت ٌدي ألضؽط الزر، لكن الساعة لم تكن هناك. 

كنت مضجعاً على األرٌكة ولٌس الفراش. ولم ٌكن الوقت صباحاً، إنما بعد الظهر. 

 فنهضت وتوجهت إلى الهاتؾ.
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 «مرحباً »قلت:     

 «مرحباً »    

 المرأة التً اتصلت فً الصباح. ة.صوت امرأ    

 «السٌد تورو أوكادا؟»    

 .«نعم، أنا تورو أوكادا»    

 .«اسمً مالطا كانو ٌا سٌدي»    

 .«السٌدة التً اتصلت بً سابقاً »    

صحٌح. أخشى أننً كنت فظة. لكن أخبرنً ٌا سٌد أوكادا، ألدٌك ما تفعله »    

 «عصر الٌوم؟

 .«شًءال، لٌس لدي أي »    

حسناً، فً هذه الحالة، أعرؾ أن هذا مفاجا، لكن هل تعتقد أنه من الممكن أن »    

 «نلتقً؟

 «متى؟ الٌوم؟ اآلن؟»    

 .«نعم»    

فقد نظرت إلٌها قبل ثالثٌن  -نظرت إلى ساعتً. ولم أكن مضطراً للنظر إلٌها    

 النصؾ.ا تزال تشٌر إلى الثانٌة وتؤكد فحسب. وكانت ملكن لل -ثانٌة 

 «اً طوٌالً؟هل سٌستؽرق األمر وقت»    

عتقد. وقد أكون مخطبة. ٌصعب علً أن أكون دقٌقة لٌس طوٌالً جداً، على ما أ    

 .«فً اللحظة الراهنة، آسفة
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بصرؾ النظر عن الزمن الذي سٌستؽرقه لقاإنا، لم ٌكن أمامً خٌار. فقد     

ن األمر مهم، ومن األفضل لً أن أخبرتنً كومٌكو بؤن أفعل ما تقوله المرأة، وأ

رُت به.  أفعل ما أُم 

 «فهمت. أٌن نلتقً؟»قلت:     

 «هل تعرؾ فندق الباسٌفٌك، مقابل محطة شٌناؼاوا؟»    

 .«أعرفه»    

توجد صالة شاي فً الطابق األول. سوؾ أكون بانتظارك هناك عند الرابعة »    

 .«إن كان هذا ٌناسبك ٌا سٌدي

 .«حسناً »    

 .«أنا فً الحادٌة والثالثٌن، وسؤكون معتمرة قبعة حمراء من الفٌنٌل»    

رابع. كان ثمة شًء ؼرٌب  فً طرٌقة حدٌث هذه المرأة، شًء أربكنً لحظة.     

لكن لم أستطع تحدٌد مكمن ؼرابته. وال ٌوجد أي قانون ٌمنع امرأة فً الحادٌة 

 .«والثالثٌن من اعتمار قبعة حمراء من الفٌنٌل

 .«فهمت. أنا متؤكد أننً سوؾ أجدك»    

أتساءل، ٌا سٌد أوكادا، إن كان لك أن تتلطؾ وتخبرنً بؤي مالمح خارجٌة »    

 .«ممٌزة من جانبك

أٌاً منها  قد تكون لدي. هل لديّ ’ خارجٌة ممٌزة مالمح‘ حاولت أن أفكر فً أي    

 فً الواقع؟

بوصات، وأزن مبة وأربعون  أنا فً الثالثٌن، وبطول خمسة أقدام وتسع»    

 .«رطالً. قصٌر الشعر، وال أضع نظارة

خطر لً وأنا أعدد لها هذه األشٌاء أنها تمثل مالمح خارجٌة ممٌزة بالكاد. قد     

ٌوجد خمسون رجالً بهذا الوصؾ فً صالة الشاي بفندق الباسٌفٌك، الذي ذهبت إلٌه 
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ر تمٌٌزاً، لكننً لم ٌخطر لً لى شًء أكثمن قبل، وهو مكان كبٌر. كانت بحاجة إ

موّقعة  نً أننً لٌس لدي أي صفات ممٌزة. أمتلك نسخةأي شًء. بٌد أن هذا ال ٌع

ات إسبانٌاسكٌتشاألبوم  من
4
لماٌلز دٌفٌز، ومعدل نبضً منخفض: سبع وأربعون  

سماء الشدٌدة. وعاطل عن العمل. وأعرؾ اى عادة، وال ٌزٌد عن سبعٌن مع الحمّ 

 كرامازوؾ جمٌعهم. لكن أٌاً من هذه الصفات الممٌزة لٌس خارجٌاً.اإلخوة 

 «ما الذي سترتدٌه؟»سؤلتنً:     

 .«ال أعرؾ، لم أقرر بعد. األمر برمته مفاجا بالنسبة لً»   

أنك لدٌك ربطة  ربطة عنق مرقطة، من فضلك. أتعتقد ارتد   إذاً »قالت بحسم:     

 «عنق مرقطة ٌا سٌدي؟

 .«أعتقد هذا»    

لدي ربطة عنق بلون كحلً علٌها نقاط كرٌمٌة. منحتنً كومٌكو إٌاها فً عٌد     

 مٌالدي قبل بضع سنوات.

هال تكرمت  وارتدٌتها من فضلك. وشكراً على موافقتك على مقابلتً عند »    

 .«الرابعة

 وأنهت االتصال.    

* 

 

فتحت الخزانة وبحثت عن ربطة العنق المرقطة، ولم أجد لها أثراً فً رؾ     

ربطات العنق. فبحثت فً األدراج، وبحثت فً جمٌع صنادٌق تخزٌن المالبس فً 

الخزانة. لكن ما من ربطة عنق مرقطة. ٌستحٌل أن تكون فً منزلنا وال أجدها، ألن 

ا. وال ٌمكن أن تكون ربطة عنقً فً كومٌكو دقٌقة جداً فٌما ٌتعلق بترتٌب مالبسن

                                                           
4
 Sketches of Spain 
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مكان ؼٌر الذي نحتفظ بها فٌه عادة. وفً الواقع، وجدت كل شًء، مالبسً 

فً نظام تام. قمصانً مطوٌة بعناٌة فً الدرج المخصص لها، وكنزاتً  ،ومالبسها

ًّ آلمتنً عندما فتحت أؼطٌتها.  فً صنادٌق ملٌبة بكرات النفتالٌن لدرجة أن عٌن

فً المدرسة الثانوٌة. زي  كومٌكو لصنادٌق على المالبس التً ارتدتهاٌحتوي أحد ا

ر صؽٌر. محفوظة كصور فً ألبوم قدٌم. ما المؽزى من كحلً، وفستان مشجّ 

االحتفاظ بؤشٌاء كهذه؟ ربما جلبتها معها ألنها لم تجد فرصة مناسبة للتخلص منها. 

بها ٌوماً باعتبارها أثراً  أو ربما كانت تخطط إلرسالها إلى بنؽالدٌش، أو التبرع

 ثقافٌاً. على أي حال، لم أعثر على ربطة العنق المرقطة فً أي مكان.

تذكر آخر مرة ارتدٌت فٌها ربطة العنق، واضعاً ٌدي على باب الخزانة. حاولت     

ها فً ذوق رفٌع، لكنها أفضل من أن أرتدٌكانت ربطة عنق أنٌقة نوعاً ما، وتشً ب

قد ارتدٌتها وذهبت إلى الشركة، فال بد أن أحدهم كان لٌتحدث عنها المكتب. إذا كنت 

خالل استراحة الؽداء بال انقطاع، ممتدحاً لونها أو مظهرها الالفت، ولكان حدٌثه 

هذا بمثابة إنذار. ففً الشركة التً كنت أعمل بها، لٌس من الجٌد أن تتلقى إطراًء 

وأذهب بها إلى العمل قط. بدالً من  على اختٌارك لربطات العنق. لذلك لم ارتدٌها

كنت ارتدٌها فً مناسبات خاصة، ورسمٌة نوعاً ما، مثل حفل موسٌقً، أو  ،ذلك

)لم  «نتؤنق كما ٌنبؽً»أن  لنا عشاء فً أحد المطاعم الراقٌة، أو عندما ترٌد كومٌكو

نت لتً الكحلٌة، وكاناسبات(. تتماشى ربطة العنق مع بدٌكن ثمة الكثٌر من هذه الم

 مولعة بها. ومع ذلك، لم استطع تذكر آخر مرة ارتدٌتها.

تفت ربطة قمت بمسح محتوٌات الخزانة مجدداً، واستسلمت لسبب أو آلخر. اخ    

لتً الكحلٌة مع قمٌصً األزرق وربطة عنق مخططة. لم العنق. حسناً. ارتدٌت بد

بحث عن له هو العلً، لكن كل ما علً فع . قد ال تتمكن من التعرؾأكن قلقاً جداً 

 امرأة فً حوالً الثالثٌن تعتمر قبعة فٌنٌل حمراء.

كة ورحت أحدق إلى ارتدٌت مالبسً استعداداً للخروج، وجلست على األرٌ    

ة طوٌلة منذ ارتدٌت بدلة. عادة ما تكون هذه البدلة، التً تصلح الجدار. مرت مد

سنة، لكن ذلك الٌوم كان ماطراً، لثالثة مواسم، ثقٌلة قلٌالً بالنسبة لهذا الوقت من ال
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رتدٌتها فً آخر ٌوم لً فً العمل )فً لٌالً. إنها البدلة نفسها التً اوالهواء بارداً ق

أبرٌل(. خطر لً فجؤة أنه ربما ٌوجد شًء فً أحد الجٌوب. ووجدت فً جٌب 

ً إٌصاالً ٌعود تارٌخه للخرٌؾ الماضً، وكان أشبه بإٌصال تاكسً، لالصدر الداخ

وان، جّعدته وألقٌته فات األ ا وقدلنوع الذي ٌمكن استرداد قٌمته من الشركة. أم  من ا

 فً سلة المهمالت.

رتد  هذه البدلة ولو مرة واحدة منذ استقالتً قبل شهرٌن. وبعد هذه الفترة لم أ    

ً سة، وبدت لالطوٌلة، شعرت كما لو أننً فً قبضة مادة ؼرٌبة. كانت ثقٌلة ومتٌبّ 

ة أذرع الصالة، ثم وقفت أمام المرآ نهضت ورحتابق انحناءات جسدي. فأنها ال تط

، وأخذت  ًّ ألجذب الكّمٌن وذٌل السترة، محاوالً جعلها مرٌحة أكثر. ومددت ذراع

نفساً عمٌقاً، وانحنٌت بجذعً لألمام، ألتحقق مما إذا كان جسدي قد تؽٌر خالل 

 مع ذلك لم أشعر باالرتٌاح.الشهرٌن الماضٌٌن. ثم جلست على األرٌكة مجدداً. و

، كنت أتنقل من وإلى العمل ٌومٌاً مرتدٌاً بدلة، ولم الحالً الربٌع حتى حلول    

أشعر ٌوماً بؽرابتها. وضعت الشركة التً كنت أعمل بها لوابح صارمة فٌما ٌتعلق 

بدالت. وكان األمر عادٌاً  ابالمالبس، وتفرض حتى على صؽار الموظفٌن أن ٌرتدو

 ة لً.بالنسب

لكن اآلن، مجرد الجلوس على أرٌكة مرتدٌاً بدلة، بدا لً عمل ؼٌر أخالقً من     

نوع ما. مثل أن ٌزٌؾ أحدهم سٌرته الذاتٌة أو ٌتظاهر بؤنه امرأة. فوجدت صعوبة 

 متزاٌدة فً التنفس، شاعراً بما ٌشبه تؤنٌب الضمٌر.

مكانه على الرؾ، وقد ً من ذهبت إلى الصالة األمامٌة، وأخذت حذابً البن    

ًّ بداخله مستخدماً أداة تسهٌل انتعال كسته ؼالل ة رقٌقة من الؽبار، وأقحمت قدم

 األحذٌة.

* 
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اتضح أننً لم أكن مضطراً للبحث عن المرأة. فهً التً وجدتنً. عندما وصلت     

 إلى صالة الشاي، قمت بجولة سرٌعة، باحثاً عن القبعة الحمراء. ولم تكن هناك نساء

. جلست وشربت إال عشر دقابق إلى الرابعةبعات حمراء. كانت ساعتً تشٌر بق

الماء الذي جلبوه لً، وطلبت كوباً من القهوة. وما إن ؼادرت النادلة طاولتً، 

لم تمر أكثر  مندهشاً. . فالتفتُّ «ٌد تورو أوكاداال بد أنك الس»سمعت امرأة خلفً: 

انت ترتدي بلوزة حرٌرٌة صفراء تحت من ثالث دقابق منذ جولتً فً الصالة. ك

معطؾ أبٌض، وعلى رأسها قبعة فٌنٌل حمراء. نهضت وواجهتها بردة فعل ال 

قد تكون هً الكلمة التً تنطبق علٌها، على األقل كانت أجمل بكثٌر ’ جمٌلة‘إرادٌة. 

مما تخٌلت من صوتها عبر الهاتؾ. قوامها جمٌل ورشٌق ومقتصدة فً استخدام 

لمعطؾ اق، باستثناء القبعة الحمراء. تجمٌل. إنها تعرؾ كٌؾ تتؤنمستحضرات ال

لتمع دبوس زٌنً أنٌق على شكل رٌشة على ٌاقة والبلوزة مفصالن بعناٌة، وٌ

اعتمرت تلك  -بعد عناٌتها المفرطة ببقٌة ملبسها-معطفها. ولم أستطع أن أعرؾ لماذا

بماً لتساعد الناس على التعرؾ القبعة الحمراء ؼٌر المالبمة تماماً. ربما تعتمرها دا

علٌها فً مواقؾ كهذه. وعلى أي حال، لٌست فكرة سٌبة. إذا كان الهدؾ هو 

 تمٌٌزها فً صالة تعج بالؽرباء، فإنها أدت الؽرض منها بال شك.

 جلسْت قبالتً إلى الطاولة، وجلسُت ثانٌة.    

أنا مندهش ألنك تعرفت علً، لم أتمكن من العثور على ربطة العنق »قلت:     

أجدها، ولذلك ارتدٌت المخططة المرقطة. أعرؾ أنها موجودة فً مكان ما لكننً لم 

 «؟لكن كٌؾ تعرفت علً أننً سؤجدك.واعتقدت  هذه،

 .«بالطبع تعرفت علٌك»    

اولة. ثم نزعت قبعتها قالت ذلك وهً تضع حقٌبتها الجلدٌة البٌضاء على الط    

الحمراء ووضعتها على الحقٌبة، وقد ؼطتها تماما. فراودنً شعور بؤنها على وشك 

 أداء خدعة سحرٌة: عندما ترفع القبعة، لن أرى الحقٌبة.

 .«لكننً أرتدي ربطة العنق الخطؤ»قلت بما ٌشبه االحتجاج:     
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 «ربطة العنق الخطؤ؟»   

ت وجهها تعبٌرات الحٌرة، كؤنها تقول: ما ألقت نظرة على ربطة عنقً وقد اعتر  

ال ٌهم، ال تدع األمر »: الذي ٌتحدث عنه ؼرٌب األطوار هذا. ثم أومؤت، وأردفتْ 

 .«ٌقلقك، رجاءً 

عٌنان  تقران  للعمق على نحو ؼامض.كان ثمة شًء ؼرٌب فً عٌنٌها. تف    

مسطحتان، كالعٌون الزجاجٌة.  تنظران إلى أي شًء. نهما الجمٌلتان، لكن بدتا كؤ

 لكنهما لم تكونا عٌنان زجاجٌتان بالطبع. كانتا تتحركان، وترمش جفونهما.

كٌؾ تمكنت من تمٌٌزي بٌن الحشد فً هذا المكان المزدحم؟ ال توجد كراسً     

طلب خالٌة فً الصالة تقرٌباً، وٌشؽل العدٌد منها رجال فً مثل سنً. أردت أن أ

 ال أثٌر مواضٌع عرضٌة.ٌراً، لكننً أحجمت. من األفضل أمنها تفس

نادت نادالً عابراً، وطلبت بٌرٌه. فقال إنهم لٌس لدٌهم بٌرٌه، لكن ٌمكنه أن     

ٌجلب لها مٌاه ؼازٌة. فكرت بذلك لحظة ثم قبلت اقتراحه. ولم تقل شٌباً أثناء انتظار 

 بدوري.وصول المٌاه الؽازٌة، ولم أقل شٌباً 

فً لحظٍة ما، رفعت قبعتها وفتحت مشبك حقٌبتها وأخرجت منها بطاقة عملها،     

أدركت  رج واحدًة من بطاقاتً، وعندبذٍ وناولتنً إٌاها. ومددت ٌدي إلى جٌبً ألخ

 أننً ال أحمل أٌاً منها معً.

كانت بطاقة اسمها مصنوعة من بالستٌك رقٌق، وبدت كؤنها تحمل رابحة بخور     

، ٌفة. وعندما قربتها من أنفً، تؤكدت من ذلك. وتحمل البطاقة سطراً واحداً خف

 ة السواد:مكتوب بحروؾ فاحم

 وــمالطا كان

 مالطا؟ قلبت البطاقة، لكنها كانت خالٌة.    

أثناء جلوسً متسابالً عن معنى بطاقة االسم هذه، جاء النادل ووضع أمامها كؤساً     

على الكؤس شرٌحة من اللٌمون. ثم تى نصفه،وملٌباً بالثلج، ومأله بالمٌاه الؽازٌة ح
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جاءت النادلة بإناء قهوة فضً على صٌنٌتها ووضعت كوباً أمامً ومألته بالقهوة. 

ة كؤنها تدس خلسة  ورقة حظ سًء من معبد بوذي فً وتركت الفاتورة على الطاول

 ٌد أحدهم، وؼادرت.

 .«نها خالٌةإ»قالت مالطا كانو:     

 .ا أزال أحدق إلى ظهر بطاقة اسمهاكنت م    

بحاجة إلى إدراج عنوانً أو رقم هاتفً. ألن  تحمل اسمً فقط. لستُ »وتابعْت:     

 .«تصاالتً أجري االطالقاً. أنا التال أحد ٌتصل بً إ

 .«فهمت»    

ظل هذا التعلٌق عدٌم المعنى ٌحوم فً الهواء فوق الطاولة مثل جزٌرة طافٌة فً     

 .’رحالت ؼولٌفر‘

ًّ  رشفة صؽٌرة أخذتْ      ٌدٌها. وعلت وجهها  من الماصة وهً تمسك بالكؤس بكلت

 تكشٌرة خفٌفة، على إثرها أزاحت الكؤس جانباً، كؤنها فقدت كل اهتمام به.

مالطا لٌس اسمً الحقٌقً. كانو حقٌقً. لكن مالطا اسم مهنً أخذته من »قالت:     

 «جزٌرة مالطا. هل سبق لك الذهاب إلى مالطا ٌا سٌد أوكادا؟

لم ٌسبق لً الذهاب إلى مالطا من قبل قط، وال أخطط للذهاب إلى  قلت إننً    

. كل ما أعرفه عن ٌهامالطا فً المستقبل القرٌب. وحتى لم ٌخطر لً أن أذهب إل

’مالطارمال ‘ ألبرت ألؼنٌةهو أداء هٌرب  مالطا
5

 . أؼنٌة بؽٌضة.

عشت فً مالطا من قبل، ثالث سنوات. المٌاه هناك سٌبة جداً، وال ٌمكن »قالت:     

شربها، كمٌاه بحر مخففة. وحتى الخبز الذي ٌصنعونه هناك مالح. لٌس ألنهم 

الذي ٌصنعونه به مالح. بٌد أن الخبز لٌس سٌباً،  ٌضٌفون إلٌه الملح، بل ألن الماء

 بل أحببت خبز مالطا.

                                                           
5
 The Sands Of Malta 
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 أومؤُت وارتشفت من قهوتً.    

 عموماً، هناك مكان واحد فً مالطا  السٌا على الرؼم من طعم المٌاه»: أردفتْ     

 مٌاهه ذات تؤثٌر عظٌم على عناصر الجسد، إنها مٌاه ممٌزة جداً، وروحٌة أٌضاً.

وعلٌك أن  أعلى الجبال. فً ٌنبوع فً مكان واحد فً الجزٌرة،وهً موجودة  

ل الماء من موقع عدة ساعات من قرٌة فً السفح حتى تصل إلٌه. وال ٌمكن نق تتسلق

إلى مكان آخر، فسٌفقد خواصه. والطرٌقة الوحٌدة لشربه هً  الٌنبوع. وإذا ُنق ل

بالذهاب بنفسك. وهو مذكور فً وثابق من زمن الحروب الصلٌبٌة، وٌسمونها المٌاه 

الروحٌة. وقد جاء ألٌن ؼٌنسبٌرغ مرة لٌشرب منها، وكذلك كٌث رٌتشاردز. عشت 

روات وتعلمت هناك ثالث سنوات، فً قرٌة صؽٌرة بسفح الجبل. كنت أجمع الخض

إلى  0291الحٌاكة. وكنت أتسلق إلى الٌنبوع وأشرب المٌاه الممٌزة ٌومٌاً، من عام 

سبوعاً . فً إحدى المرات، كنت أشرب الماء فقط، ولم أتناول أي طعام أ0292

ٌُسمى تقشفاً كامالً. وهذا النوع من اال نضباط مطلوب هناك. أعتقد أنه ٌمكن أن 

تلك الطرٌقة. وكانت تجربة رابعة بالنسبة لً، ولهذا اخترت دٌنٌاً. إنك تنّقً جسدك ب

 .«اسم مالطا ألؼراض مهنٌة عندما عدت إلى الٌابان

؟»      «هل لً أن أسؤلك عن مهنتك 

إنها لٌست مهنتً، إن شبت الدقة. فؤنا ال آخذ أمواالً مقابل ما »هزت رأسها.     

جسد. كما إننً أعمل على بحث أفعله. أنا مستشارة، أتحدث مع الناس عن عناصر ال

ً لها تؤثٌرات مفٌدة لعناصر الجسد. كسب المال لٌس مشكلة بالنسبة تعن المٌاه ال

كل الموارد التً أحتاج إلٌها. والدي طبٌب، وقد أعطانً وشقٌقتً  لً، ولديّ 

دخالً محترما كل عام. كما  الصؽرى أسهم وعقارات، ٌدٌرها لنا محاسب، وتدرُّ 

ب ُتدر القلٌل من المال. عملً واهتمامً بعناصر الجسد هو نشاط ؼٌر ألّفت عدة  كت

ربحً تماماً. ولهذا ال تحمل بطاقتً عنواناً أو رقم هاتؾ. أنا التً أجري 

 .«االتصاالت
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ما أدنى فكرة ع لم تكن لديّ رأسً، إذ  . لكنها كانت مجرد حركة منأومؤتُ     

ًّ تتحدث عنه. أمكننً فهم كل كلمة نطقت بها، ل  فهم المعنى العام. كن استحال عل

 عناصر الجسد؟ ألٌن ؼٌنسبٌرغ؟    

بدأ ٌجتاحنً شعور متزاٌد بالقلق. لست من أولبك الذٌن ٌملكون مواهب حدسٌة     

خاصة، لكن كلما أمضٌت مزٌداً من الوقت مع هذه المرأة، ازداد شعوري باقتراب 

 المتاعب.

كان ٌمكننً أن أطلب منك أن تشرحً لً  علٌك أن تعذرٌنً، أتساءل إن»قلت:     

هذه األشٌاء، من البداٌة، خطوة بخطوة. تحدثت مع زوجتً منذ قلٌل، وكل ما قالته 

ادقاً تماماً، ال أدرك هو أنه ٌنبؽً لً أن أقابلك للحدٌث عن قطنا المفقود. وألكون ص

 «ما كنت تقولٌنه لً. هل له عالقة بالقط؟المؽزى م

ً هذا، ثمة شًء أرٌد منك أن تعرفه بل أن أخوض فلطبع. لكن قنعم، با»قالت:     

 .«ٌا سٌد أوكادا

فاً أبٌضاً، وأخرجت منه صورة مشبك حقٌبتها مجدداً وأخرجت ظر فتحت    

. كانت صورة ملونة المرأتٌن، إحداهما «شقٌقتً»فوتوؼرافٌة وناولتنً إٌاها قابلة: 

قبعة، قبعة صفراء منسوجة. ومجدداً، تعتمر طا كانو، وفً الصورة أٌضاً كانت مال

افترضت أنها شقٌقتها الصؽرى  -لم تكن متماشٌة إطالقاً مع ما ترتدٌه. أما شقٌقتها

فكانت ترتدي بدلة فاتحة اللون وقبعة تناسبها من النوع الذي كان  -التى ذكرتها

ؤلوان بـتعرؾ  نً أتذكر أن مثل هذه األلوانرابجاً فً أوابل الستٌنٌات. بدا لً أن

أن أمراً واحداً كان مإكداً: هاتٌن الشقٌقتٌن مولعتٌن بالقبعات. تسرٌحة  الباستٌل. إال

األولى، شعر الصؽرى تطابق تسرٌحة شعر جاكلٌن كٌنٌدي عندما كانت السٌدة 

قلٌالً فً وضع مساحٌق التجمٌل، لكن ٌمكن وصفها  ملًء برذاذ الشعر. وتسرؾ

 العشرٌنٌات من عمرها. بالجمال. وكانت فً أول أو منتصؾ

ها بداخل المظروؾ، وأعادت أرجعت الصورة إلى مالطا كانو، فوضعتْ     

 المظروؾ إلى حقٌبة الٌد، وأؼلقت المشبك.
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تصؽرنً شقٌقتً بخمس سنوات. وقد دنَّسها نوبورو واتاٌا. اؼتصبها »قالت:     

 .«بعنؾ

سٌر مبتعداً ببساطة. ن أنهض وأرابع. أردت أن أؼادر. لكن لم ٌكن بوسعً أ    

ت مندٌالً من جٌب سترتً، ومسحت به فمً،وأعدته إلى نفس الجٌب. ثم أخرج

 تنحنحت.

أقدم فؤنا هذا فظٌع. ال أعرؾ شٌباً عن هذا. لكن إن آذى شقٌقتك بالفعل، »قلت:     

 ًّ أن أخبرك أنه ال ٌوجد ما ٌجمعنً بشقٌق زوجتً  تعازّي من كل قلبً. لكن عل

 «إذا كنت تتوقعٌن... إطالقاً. لذلك

لٌة بؤي طرٌقة، إن كان ثمة شخص وال، إطالقاً ٌا سٌد أوكادا. ال أحملك المسإ»    

لها كما ٌنبؽً.  عدم حماٌتًلٌنبؽً أن ٌتحمل المسإولٌة، فهو أنا، لكونً ؼافلة، و

أحداث بعٌنها تسببت فً استحالة حماٌتً لها. هذه األشٌاء تحدث  ولسوء الحظ، ثمة

أتفهم ما أعنٌه ٌا  أوكادا. وكما تعرؾ، نحن نعٌش فً عالم فوضوي قاس.ٌا سٌد 

سها. ال ث، وسوؾ تتعافى شقٌقتً من جراحها، ومن تدنّ دما حدث قد ح كادا؟سٌد أو

كما قلت لشقٌقتً، كانت هناك إمكانٌة حدوث شًء أنا ممتنة ألنه لم ٌكن قاتالً. و بد.

 .«عناصر جسدهاأسوأ بكثٌر. وأكثر ما ٌقلقنً اآلن هو 

. ال بد أن مسؤلة عناصر الجسد هذه موضوع ثابت ’عناصر جسدها‘قلت لنفسً:     

 لدٌها.

ال ٌمكننً أن أفسر لك  بالتفصٌل كٌفٌة ترابط كل هذه األحداث والظروؾ مع »    

رامك بعضها. سوؾ تكون قصة طوٌلة ومعقدة للؽاٌة. وال أقصد أن أقلل من احت

فً هذه المرحلة أن تستوعب بدقة  ،عملٌاً  ،بالنسبة لك،مستحٌلعندما أقول إنه من ال

معنى تلك القصة، وهً تتضمن عالماً نتعامل معه على أسس مهنٌة. لم أدعوك إلى 

، طرٌقة عما حدث صوص. أنت ؼٌر مسإول بؤيهنا ألعبر لك عن شكوى بهذا الخ

، أن السٌد بطبٌعة الحال. أرٌدك أن تعرؾ فحسب، مع إنها قد تكون حالة مإقتة

واتاٌا قد دّنس عناصر شقٌقتً. أنت وهً سوؾ تتصالن ببعضكما بطرٌقة ما فً 
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ٌحدث ذلك، سوؾ ٌكون من دتً، كما ذكرت سابقاً. وعندما المستقبل. إنها مساع  

،على األرجح، أن تكون على دراٌة بما حدث بٌنها وبٌن السٌد واتاٌا، األفضل لك

 .«حدوثوأن تدرك أن هذه األشٌاء واردة ال

طا كانو إلً كؤنها تقول: رجاًء، فكر بما قلته لأعقب ذلك صمت قصٌر. نظرت ما    

لك. لذلك فكرت، باؼتصاب نوبورو واتاٌا شقٌقة مالطا كانو، وبالعالقة بٌن ذلك 

 وبٌن عناصر الجسد، والعالقة بٌن كل ما سبق وبٌن اختفاء القط.

ن تقدٌم شكوى أنك وشقٌقتك ال تنوٌاهل أفهم من كالمك »تجاسرت على القول:     

 «..؟رسمٌة بهذا الصدد.. أن تذهبا إلى الشرطة

     . قالت مالطا كانو ووجهها ال ٌحمل أي تعبٌرات «ال. لن نفعل شٌباً كهذا بالطبع»    

نوّد ببساطة أن نحصل على إذا شبت الدقة، فنحن ال نحّمل المسإولٌة ألي أحد. »

كهذا. وحتى نجد إجابة عن هذا السإال، من المحتمل ب وقوع شًء ما سبّ فكرة ع

 .«وقوع ما هو أسوأ

شعرت بشًء من الراحة لسماع ذلك. لٌس وكؤننً سؤشعر بؤقل قدر من     

باالؼتصاب وُزّج به فً السجن، لن ٌحدث ذلك مع  إذا أدٌن نوبورو واتاٌااالنزعاج 

. وسٌصل خبر شخص ألطؾ منه. لكن شقٌق كومٌكو شخصٌة معروفة نوعاً ما

القبض علٌه ومحاكمته إلى العناوٌن الربٌسة فً الصحؾ، وسٌكون ذلك صدمة 

 قاسٌة لكومٌكو. لفّضلت أن ٌنجلً األمر برّمته، ولو من أجل راحة بالً فحسب.

اطمبن، طلبت لقاءك الٌوم من أجل القط المفقود فحسب. وهو »قالت مالطا كانو:     

مساعدتً بشؤنه. لجؤت السٌدة أوكادا إلٌه  الموضوع الذي طلب السٌد واتاٌا

 .«لمساعدتها فً الموضوع، وهو بدوره طلب مشورتً

هذا ٌفسر الكثٌر. مالطا كانو مستبصرة، أو وسٌطة روحٌة، أو شًء من هذا     

رافة،  القبٌل. وقد لجؤوا إلٌها لمساعدتهم على تحدٌد مكان القط. تإمن عابلة واتاٌا بالع 

بهها. ولم تكن لدي مشكلة مع ذلك، الناس أحرار فً ما ٌعتقدونه والفراسة، وما شا
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أو ٌحبونه. لكن لماذا ٌؽتصب الشقٌقة الصؽرى لمستشارة روحٌة؟ لماذا ٌثٌر 

 مشكالت ال طابل منها؟

 «هل هذا هو مجال خبرتك؟ مساعدة الناس على العثور على األشٌاء؟»لتها: سؤ    

ن تبدوان كما لو أنهما تحدقان إلى نافذة منزل اللتٌدقت إلً بعٌنٌها المسطحتٌن، ح    

مهجور. وبالنظر إلى التعبٌرات التً ارتسمت على وجهها، بدت لً أنها لم 

 تستوعب معنى سإالً.

إنك تعٌش فً مكان ؼرٌب جداً، ألٌس »ودون أن تجٌب عن سإالً، قالت:     

 «كذلك ٌا سٌد أوكادا؟

 «حقاً؟ ؼرٌب من أي ناحٌة؟»    

ته بالكاد ست أو ثمان بوصات بعٌداً وبدالً من إجابتً، دفعت كؤسها الذي مسّ     

 «القطط مخلوقات حساسة، أتعرؾ؟»عنها، وقالت: 

 الصمت علٌنا مجدداً. ران    

ة. حسناً، حساس تإذاً، المكان الذي أعٌش فٌه ؼرٌب، والقطط حٌوانا»قلت:     

والقط. لماذا قرر تركنا فجؤة؟ لماذا لم  ة طوٌلة، نحن االثناننعٌش فً منزلنا منذ مد

 «ٌؽادر من قبل؟

قد أعاق  ما بهذا. ربما تؽٌر التٌار، وربما ٌكون شًء ال ٌمكننً إخبارك  »    

 .«التٌار

 «التٌار»    

ا ٌزال حٌاً أم ال، لكننً متٌقنة من شًء واحد، ال أعرؾ ما إذا كان قطكم م»    

ٌّكم أبداً وهو أنه لم ٌعد فً المنطقة المجاو  .«رة لمنزلكم. لن تجد القط فً ح
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مطر خفٌؾ  التً صارت فاترة. كان ،رفعت كوبً وأخذت رشفة من قهوتً    

ة بؽٌوم منخفضة قاتمة. وموكب ؾ نوافذ صالة الشاي. والسماء مدلهمخلٌتساقط 

 حزٌن من الناس والمظالت ٌؽدو وٌروح على جسر المشاة بالخارج.

 .«اعطنً ٌدك»قالت:     

ٌدي الٌمنى على الطاولة، وراحتها لألعلى، مفترضاً أنها ترٌد قراءة  وضعتُ     

ً. لكن بدالً من ذلك، مدت ذراعها ووضعت راحة ٌدها على ٌدي. ثم أؼمضت كفّ 

عٌنٌها، وظلت ساكنة تماماً، كؤنها تعاتب عشٌقاً ؼابباً بصمت. جاءت النادلة وأعادت 

نفعله. واختلس الجالسون إلى الطاوالت ملء كوبً، متظاهرة بعدم مالحظة ما 

 المجاورة النظرات باتجاهنا. وكنت آمل أال ٌكون أي أحد من معارفً فً المكان.

أرٌدك أن تتصور شٌباً واحداً رأٌته الٌوم قبل مجٌبك إلى »قالت مالطا كانو:     

 .«هنا

 «شٌباً واحداً؟»    

 .«شًء واحد فقط»    

 الذي رأٌته فً صندوق تخزٌن مالبس كومٌكو. ولٌستفكرت بالفستان المشجر     

 إلى ذهنً من بٌن كل األشٌاء. فكرت به فحسب. هقفز لدي فكرة عن سبب

لك الحال خمس دقابق، خمس دقابق بدت لً كدهر. لٌس ألن ظلت أٌدٌنا على ذ    

الناس كانوا ٌحدقون إلً، بل ألن ملمس ٌد مالطا كانو كان مقلقاً نوعاً ما. ٌدها 

ر بحمٌمٌة ٌد عشٌق، أو تحمل الطابع صؽٌرة، لٌست ساخنة أو باردة. لم تكن ُتشع  

ت العملً لٌد طبٌب. كان لها نفس أثر عٌنٌها، محولة إٌاي إلى منزل مهجور. وشعر

، ما من أثاث، أو ستابر، أو سجاد. مجرد حاوٌة فارؼة. وفً النهاٌة، سحبت بالخواء

 رات.ٌدها وتنهدت بعمق. ثم أومؤت عدة م

مرحلة فً حٌاتك ستقع فٌها أشٌاء مختلفة.  لعتقد أنك سوؾ تدخسٌد أوكادا، أ»    

 .«اختفاء القط مجرد بداٌة
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 «أشٌاء مختلفة، أشٌاء جٌدة أم سٌبة؟»قلت:     

أشٌاء سٌبة. أشٌاء سٌبة تبدو جٌدة فً وأشٌاء جٌدة »أمالت رأسها مفكرة،     

 .«البداٌةأشٌاء جٌدة تبدو سٌبة فً البداٌة، و

 «ٌبدو لً هذا كالماً عاماً جداً. ألٌست لدٌك معلومات أكثر تحدٌداً؟»    

فترض أن ما أقوله ٌبدو عاماً بالفعل. لكن فً نهاٌة المطاؾ ٌا سٌد نعم، أ»    

أوكادا، عندما ٌتحدث المرء عن جوهر األشٌاء، ؼالباً ما ٌتحدث حدٌثاً عاماً. األشٌاء 

كلما المحددة تتطلب التركٌز، بٌد أنها ؼالباً ما تكون مجرد تفاهات، وأشٌاء جانبٌة. 

 .«صبحت األشٌاء أكثر عمومٌةفق، أحاول المرء أن ٌرى ما فً األ

 أومؤت بصمت. دون أن تكون لدي أدنى فكرة عما كانت تتحدث عنه.    

 «هل تسمح لً باالتصال بك  مجدداً؟»سؤلْت:     

 «بالطبع». مع إننً فً الواقع أتمنى أال ٌتصل بً أي أحد. لكن «بالطبع»قلت:     

 هً اإلجابة الوحٌدة التً ٌمكننً الرد بها.

طفت قبعتها الحمراء من الطاولة، وأخذت حقٌبتها التً كانت مخفٌة تحتها، خ    

 ونهضت. وظللُت جالساً ؼٌر متٌقن مما علً فعله.

لدي معلومة »قالت مالطا كانووهً تنظر إلً بعدما اعتمرت قبعتها الحمراء:      

: سوؾ تجد ربطة العنق المرقطة، لكن لٌس فً إٌاهاصؽٌرة ٌمكننً أن أشاركك 

 .«منزلك
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4 

 أبراج عالية وآبار عميقة

 )أو، بعيداً عن نومونهان(

* 

وجدت كومٌكو فً مزاج رابق عندما عدت إلى المنزل، رابق للؽاٌة. بحلول         

الوقت الذي وصلت فٌه إلى المنزل بعد لقاء مالطا كانو كانت الساعة قد شارفت 

ت وجبة بسٌطة لدي وقت إلعداد عشاء البق. فؤعددن على السادسة، وبالتالً لم ٌك

مما وجدته فً الثالجة، وشرب كل منا جعة. تحدثْت عن العمل، كعادتها عندما 

تكون فً مزاج جٌد: الذٌن التقتهم فً المكتب، وما فعلته، وأي زمالبها لدٌه الموهبة 

 هم لٌس لدٌه. وأشٌاء من هذا القبٌل.وأٌّ 

لٌقات مالبمة بٌن الفٌنة واألخرى. لم أسمع أكثر من أصؽٌت، وأنا أدلً بتع    

نصؾ ما كانت تقوله. لٌس ألننً لم أكن أحب االستماع إلى حدٌثها عن تلك 

، كنت أحب مشاهدتها على طاولة شٌاء. فبؽض النظر عن موضوع الحدٌثاأل

. كنا ’هذا هو البٌت‘عملها بشؽؾ. قلت مخاطباً نفسً:  العشاء وهً تتحدث عن

سإولٌاتنا واألدوار الموكلة إلٌنا فً البٌت كما ٌنبؽً. هً تتحدث عن عملها، نإدي م

وأنا، بعد إعداد العشاء، استمع إلى حدٌثها. وقد كان هذا الوضع مختلفاً أشد 

االختالؾ عن صورة البٌت التً تخٌلتها لنفسً بؽموض قبل الزواج. لكن هذا هو 

بالطبع، عندما كنت طفالً، لكنه لم  . كنت أعٌش فً بٌت من قبلالبٌت الذي اخترته

م إلً كحقٌقة مسلَّمة. لكن اآلن، أعٌش  ٌكن بٌتاً اخترته بنفسً. إنما ُولدت فٌه، وقُدِّ

فً عالم اخترته بمحض إرادتً. إنه بٌتً. قد ال ٌكون مثالٌاً، لكن الموقؾ الجوهري 

ألنه شًء اخترته له، بمشكالته وكل شًء، تقبّ تبنٌته فٌما ٌتعلق ببٌتً هو أن أ الذي

 بنفسً. وإذا كانت فٌه مشكالت، فؤنا قطعاً مساهم فٌها.

 «إذاً، ماذا عن القط؟»سؤلتنً:     
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لّخصت لها لقابً  بمالطا كانو فً الفندق بشٌناؼاوا. وأخبرتها عن ربطة عنقً     

 المرقطة، وأننً لم أجد لها أثراً فً الخزانة. ومع ذلك تمكنت مالطا كانو من العثور

 ًّ فً صالة الشاي المزدحمة. وعن ذوقها الؽرٌب فً اختٌار المالبس، وطرٌقة  عل

 حدٌثها الؽرٌبة، وقدمت لها وصفاً لذلك.

استمتعت كومٌكو بحدٌثً عن قبعة مالطا كانو الحمراء، لكنها أصٌبت بخٌبة أمل     

 كبٌرة عندما لم أستطع تقدٌم إجابة واضحة فٌما ٌتعلق بمكان القط.

إذاً فهً أٌضاً ال تعرؾ مكان القط؟ وأفضل ما استطاعت فعله »ت محتجة: قال    

ٌّنا؟  «هو إخبارك أن القط لم ٌعد فً ح

فً  «تٌار المعاقالـ». وقررت أال أذكر شٌباً عن «هذا كل ما فً األمر»قلت:     

ذ كنت أعلم أن قد ٌكون له عالقة باختفاء القط. إالمكان الذي نعٌش فٌه، وأن هذا 

هذا سٌزعج كومٌكو، ومن ناحٌتً، لم أكن أرؼب فً زٌادة عدد األشٌاء التً علٌنا 

القلق حٌالها. سنواجه مشكلة كبٌرة إذا أصرت كومٌكو على االنتقال من المنزل ألنه 

. سٌكون من المستحٌل علٌنا أن ننتقل إلى منزل آخر نظراً لوضعنا «مكان سٌا»

 الحالً.

 .«ا كل ما أخبرتنً به، لم ٌعد القط بالجوارهذ»قلت:     

 «مما ٌعنً أنه لن ٌعود أبداً؟»    

   ال أدري. كانت ؼامضة بشؤن كل ما قالته. ولم تقدم لً سوى تلمٌحات »    

 .«صؽٌرة. لكنها قالت إنها ستتصل بً عندما تكتشؾ المزٌد

 «هل تصدقها؟»    

 .«ألمورمن ٌدري؟ ال أعرؾ شٌباً عن مثل هذه ا»    

سكبت لنفسً مزٌداً من الجعة. وأسندت كومٌكو مرفقها إلى الطاولة وذقنها فً     

 ٌدها.
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 .«ال بد أنها أخبرتك أنها لن تقبل أمواالً أو هداٌا من أي نوع»قالت:     

أجل، وهذه حسنة بال شك. ما المشكلة إذاً؟ لن تؤخذ أموالنا، ولن تسرق »    

 .«ة. لٌس لدٌنا ما نخسرهأرواحنا، ولن تختطؾ األمٌر

أرٌد منك أن تفهم شٌباً واحداً، ذلك القط ٌهمنً كثٌراً، أو ٌنبؽً أن أقول ٌهمنا. »    

 «وجدناه بعد أسبوع من زواجنا، معاً، أتذكر؟

 .«أذكر بالطبع»   

صؽٌراً جداً، ومبتالً تحت المطر المنهمر. كنت قد خرجت لمقابلتك فً  وجدناه»   

المحطة حاملة مظلة. ٌا للمسكٌن الصؽٌر! رأٌناه فً طرٌقنا إلى المنزل. ألقاه أحدهم 

فً صندوق جعة جوار متجر كحولٌات. وهو أول قط أقتنٌه، ومهم بالنسبة لً، 

 .«ورمز من نوع ما. ال ٌسعنً فقدانه

 .«لقً، أعرؾ ذلكال تق»    

إذاً أٌن هو؟ انقضت عشرة أٌام منذ اختفابه. لهذا اتصلت بشقٌقً، ظننت أنه »    

ربما ٌعرؾ وسٌطاً أو مستبصراً أو ما شابه، شخص ٌمكنه إٌجاد قط مفقود. 

دي، وأعرؾ أنك ال تحب أن تطلب من شقٌقً أي شًء. لكنه سار على خطى وال

 .«وٌعرؾ الكثٌر عن هذه األشٌاء

قلت ذلك بهدوء ولطؾ كنسمة مسابٌة على شاطا  .«آه، أجل. تقلٌد عابلة واتاٌا»    

 «لكن ما العالقة بٌن نوبورو واتاٌا وهذه المرأة؟»نهر. واستطردت: 

أنا متؤكدة أنه قابلها صدفة، ٌبدو أن لدٌه كثٌر من »هزت كومٌكو كتفٌها     

 .«المعارؾ هذه األٌام

 .«أراهن على ذلك»    

. ثم نقرت طبق «ٌقول إنها تملك قوى مذهلة، لكنها ؼرٌبة قلٌالً »لت: قا   

 «ما اسمها مجدداً؟»المعكرونة الذي أمامها. 



 
   

 
68 

 

 .«مالطا كانو. مارست نوعاً من التقشؾ الدٌنً فً مالطا»

 «هذا هو، مالطا كانو. ما هو انطباعك عنها؟»    

القول. على األقل لم تكن ٌصعب »نظرُت إلى ٌدّي المستلقٌتٌن على الطاولة     

مملة. وهذا أمر جٌد. أعنً أن العالم ملًء بؤشٌاء ال ٌمكن تفسٌرها، وال بد أن ٌمأل 

 .«أحدهم هذا الفراغ. ومن األفضل أال ٌكون شخصاً ممالً. صحٌح؟ مثل السٌد هوندا

لقد كان عجوزاً رابعاً، ألٌس »انفجرت كومٌكو ضاحكة على ذكر السٌد هوندا.     

 .«؟ أحببته كثٌراً كذلك

 .«أنا أٌضاً »قلت:     

* 

 

كنا نذهب إلى منزل السٌد هوندا العجوز مرة كل شهر لمدة عام بعد زواجنا،     

وهو أحد الذٌن ٌمارسون تقمص األرواح، ومن المفضلٌن لدى عابلة واتاٌا فٌما 

ه، وكان بالكاد ٌسمع ما نقولٌتعلق باالتصال الروحً. لكنه ٌعانً ضعؾ السمع. 

وكنا نضطر للصٌاح بصوت عال لدرجة أن أصواتنا  حتى مع معٌنات السمع.

تتسبب فً اهتزاز ورق الشوجً. كنت أتساءل ما إذا كان ٌمكنه سماع ما تقوله له 

األرواح إن كان سمعه ضعٌفاً لهذه الدرجة. لكن ربما ٌكون العكس هو الصحٌح. 

سمعه فً  ألرواح. فقد  كلما ضعؾ سمعك، ازدادت مقدرتك على سماع كلمات ا

الحرب. كان ضابط صؾ فً حامٌة الٌابان فً منشورٌا، التابعة لجٌش كوانتونػ. 

وأصٌب بثقب فً طبلة أذنه عندما انفجرت بجانبه قذٌفة مدفعٌة أو قنبلة ٌدوٌة خالل 

معركة مع وحدة تابعة لجٌش منؽولٌا الخارجٌة بدعم من السوفٌٌت فً نومونهان، 

 دود بٌن منؽولٌا الخارجٌة ومنشورٌا.الواقعة على الح

لم ٌكن دافع زاٌاراتنا إلى منزل السٌد هوندا إٌمان من جانبنا بقواه الروحٌة. فلم     

أكن أهتم بهذه األشٌاء إطالقاً. ولم تكن كومٌكو، مثل والدها وشقٌقها، تثق كثٌراً 
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تنزعج من إحدى  بخوارق الطبٌعة. بٌد أنها كانت تإمن قلٌالً بالخرافات، وٌمكن أن

 فً المسابل الروحٌة. المشإومة. لكنها لم تتماد  كثٌراً التكهنات 

السبب الوحٌد لذهابنا للقاء السٌد هوندا هو أن والدها أمرنا بذلك. وقد كان ذلك     

كننا أذعّنا هو الشرط الوحٌد الذي اشترطه لزواجنا. صحٌح أنه كان شرطاً ؼرٌباً، ل

نكن نتوقع معاملة لطٌفة من عابلتها. والدها مسإول حكومً، لم لتفادي أي تعقٌدات. 

واالبن األصؽر لعابلة متواضعة تعمل بالزراعة فً نٌؽاتا. التحق بجامعة طوكٌو 

المرموقة بمنحة، وتخرج بمرتبة الشرؾ، وأصبح عضواً رفٌعاً بوزارة النقل. وكل 

رجال الذٌن نجحوا فً هذا مثٌر لإلعجاب فً رأًٌ. لكن كما هو الحال ؼالباً مع ال

الحٌاة بهذه الطرٌقة، كان متعجرفاً وٌرى نفسه أقوم أخالقاً من اآلخرٌن. ومعتاد 

على إصدار األوامر، وال ٌخامره أدنى شك فً قٌم العالم الذي ٌنتمً إلٌه. والترتٌب 

الهرمً ٌعنً له كل شًء. ٌنحنً لمن هم أعلى منه دون نقاش، وٌسحق من هم 

فً  -لم نعتقد، أنا وكومٌكو، أن رجالً كهذا قد ٌقبل بنكرة فقٌر مثلً دونه بال تردد. 

الرابعة والعشرٌن دون منصب أو نسب معروؾ أو حتى درجات محترمة أو 

أن نتزوج بطرٌقتنا  -ن ٌرفض والداهابعد أ-زوجاً البنته. وقررنا  -مستقبل واعد 

 ونعٌش دون أن تربطنا بهما صلة.الخاصة، 

بالتصرؾ الصحٌح، وذهبت لطلب ٌد كومٌكو من والدٌها رسمٌاً.  مع ذلك، قمت    

القول بؤن استقبالهم لً كان بارداً سٌكون تعبٌراً ملطفاً، بدا لً أن جمٌع ثالجات 

 العالم فُتحت فً وقت واحد.

على مضض وبعد تحول مثٌر فً األحداث أقرب -كانت موافقتهما فً النهاٌة     

. الذي سؤلهم عن كل ما ٌعرفونه عنً، وقال لهم أخٌراً بفضل السٌد هوندا -ألعجوبة

إنه إذا كانت ابنتهم ستتزوج، فؤنا أفضل زوج لها. وفً حال رؼبتها فً الزواج بً، 

سوؾ تقع عواقب وخٌمة إذا عارضا الزواج. كان والدا كومٌكو ٌثقان ثقة مطلقة 

  بً زوجاً البنتهما.بالسٌد هوندا حٌنبٍذ. وعلٌه لم ٌكن أمامهما خٌار سوى أن ٌقبال

لكن بعد كل هذا، لطالما شعرت بؤننً دخٌل، كضٌؾ ؼٌر مدعو. كنا نزورهما      

ونتناول معهما العشاء مرتٌن شهرٌاً بانتظام مٌكانٌكً. وقد كانت تلك الزٌارات 
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بالنسبة لً أوقاتاً بؽٌضة بحق، وعذاباً محضاً. فخالل الوجبة، أشعر بؤن طاولة 

ل محطة قطار. ٌؤكلون وٌتحدثون عن شًء ما بعٌداً فً الطرؾ ؼرفة الطعام بطو

اآلخر، وأنا أبعد من أن ٌرونً. استمر هذا الوضع عاماً. حتى نشبت بٌنً وبٌن والد 

كومٌكو مشاّدة عنٌفة، وعلى إثرها لم نر بعضنا أبداً. وقد أشعرنً ذلك بنشوة 

 ا.لتزامات ال معنى لهرمة. ال شًء ٌرهق المرء أكثر من اعا

زواجنا. ومما  مع ذلك، ألزمت نفسً بالحفاظ على عالقة مستقرة بٌننا فترة بعد    

 لتزاماتً إٌالماً كانت تلك اللقاءات الشهرٌة بالسٌد هوندا.ال شك فٌه أن أقل إ

تكّفل  والد كومٌكو بجمٌع مدفوعات السٌد هوندا. وكل ما كان علٌنا فعله هو     

ة كبٌرة من حاملٌن معنا قنٌن ،ٌؽورو مرة فً الشهرزٌارة منزل السٌد هوندا فً م

 الساكً، واالستماع إلى ما ٌقوله، ثم العودة إلى المنزل. هكذا ببساطة.

ٌُشرق وجهه كلما رأى      أحببنا السٌد هوندا على الفور. كان رجالً عجوزاً لطٌفاً، 

مرتفع دوماً الساكً الذي نجلبه له. أحببنا كل شًء فٌه، ربما عدا صوت تلفازه ال

 بسبب ضعؾ سمعه.

دابماً ما كنا نذهب إلى منزله صباحاً. صٌفاً وشتاًء. ٌجلس وساقٌه مطوٌتان تحته     

ٌحٌط خصره بلحاؾ كٌما ٌحافظ على حرارة الفحم.  ،أمام مدفؤته الؽابرة. فً الشتاء

وفً الصٌؾ ال ٌلتحؾ بؤي شًء. من الواضح أنه كان قارئ كؾ شهٌر، لكنه ٌعٌش 

بتواضع وزهد. كان منزله صؽٌراً، ومدخله كبٌر بما ٌكفً شخصاً واحداً بالكاد أن 

لمشققة ٌحل أو ٌربط حذاءه. وحصابر القش على األرضٌة بالٌة، وألواح النوافذ ا

الشارع توجد ورشة صٌانة آلٌة،  وعلى الجانب اآلخر من. الصق مرقعة بشرٌط

حٌث دابماً ما ٌكون أحدهم ٌصرخ بؤعلى صوته. كان السٌد هوندا ٌرتدي كٌمونو 

ولٌس ثمة ما ٌشٌر إلى أنه  ومعطؾ عمل تقلٌدي فً الوقت نفسه، أشبه برداء نوم

ل فً الماضً القرٌب. ٌعٌش وحده، وتؤ تً امرأة لتقوم بؤعمال الطبخ والنظافة. ُؼس 

 ولسبب ما، ال ٌدعها تؽسل رداءه. وتتدلى شعٌرات خشنة من وجنتٌه الؽابرتٌن.
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إن كان ثمة شًء فً منزل السٌد هوندا ٌمكن أن ٌوصؾ بؤنه مثٌر لإلعجاب،     

فهو التلفاز الملون العمالق. ألن له حضور طاغ بفخامته فً مثل ذلك المنزل 

الحكومٌة. لم تكن لدي  إن إتش كٌه. ودابماً ما ٌكون مضبوطاً على شبكة الصؽٌر

، أم ألنه ال ٌود أن ٌكلؾ إن إتش كٌه شبكةوسٌلة لمعرفة إن كان ذلك ألنه ٌحب 

كان التلفاز . إن إتش كٌه نفسه عناء تؽٌٌر القناة، أم إن كان ذلك جهاز ال ٌستقبل سوى

صصة للطقوس، بدالً من باقة زهور أو لفافة ٌشؽل فجوة الجدار المخالعمالق هو ما 

ودابماً ما ٌجلس السٌد هوندا فً مواجهته، وهو ٌحرك القضبان المنشعبة على  خط.

تعرض برامج الطبخ، وتعلٌمات االعتناء  إن إتش كٌهالطاولة فوق مدفؤته الؽابرة، و

بالـ بونساي
6

 ، وتحدٌثات األخبار، والنقاشات السٌاسٌة.

قال السٌد هوندا ذات  .«القانون قد ال ٌكون مناسباً بالنسبة لك ٌا ُبنًمجال »     

 ٌوم، إما لً أو لشخص آخر ٌقؾ خلفً بعشرٌن ٌاردة.

 «حقاً؟»    

 نعم، القانون ٌحكم األشٌاء فً هذا العالم، فً النهاٌة. العالم حٌث ٌكون الظل»    

والٌانػ ٌانػ ظالً والضوء ضوءاً، والٌٌن ٌٌن
7

أنا وإنه هو. أنا أنا و/إنه هو:/ أنا . ‘

نً. العالم الذي تنتمً إلٌه فوق لكنك ال تنتمً إلى ذلك العالم ٌا بُ ’. عشٌة الخرٌؾ

 .«هذا أو تحته

 «أٌهما أفضل؟ فوق أم تحت؟»سؤلت بدافع الفضول فحسب:     

وبعد نوبة قصٌرة من السعال، بصق كتلة  .«األمر لٌس أن أحدهما أفضل»قال:     

د المندٌل وٌلقٌه فً سلة ن كثب قبل أن ٌجعّ لبلؽم فً مندٌل ورقً وتفحصها من ام

إنها لٌست مسؤلة أفضل أو أسوأ. المؽزى هو أال تقاوم التٌار، »المهمالت. ثم تابع: 

وتهبط عندما ٌفترض بك أن تهبط. عندما  ،تصعد عندما ٌفترض بك أن تصعد

                                                           
 بونساي: فن ٌابانً ٌعنً بؽرس وتربٌة الشجٌرات فً أصص. ٌسمٌه البعض فن زراعة األشجار المصؽرة، أو تقزٌم األشجار.6

لمإدٌتان لحدوث أي شًء فً الحٌاة، وتعبران عن االزدواجٌة الثنابٌة فً الكون، وفقاً لمبادئ وفلسفة الطاوٌٌن. الٌٌن ٌرتبط بالظالم، ٌٌن وٌانػ: القوتان ا7

تقٌمة...إلخ. ط المسوالبرودة، والسكون، واألرقام األحادٌة، والمنحنٌات...إلخ. والٌانػ ٌرتبط بالنور والحرارة، والدٌنامٌكٌة، واألرقام الزوجٌة، والخطو

)المترجم(.
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حتى تبلػ قمته. وعندما ٌفترض ٌفترض بك أن تصعد، اعثر على أعلى برج وتسلق 

بق . عندما ال ٌوجد تٌار، ابك أن تهبط، اعثر على أعمق ببر وانزل إلى قاعها

أنا ‘ساكناً. إذا قاومت التٌار، فسٌجؾ كل شًء. وإذا جؾ كل شًء، فالعالم ظالم. 

 .«اهجر نفسك، وستجدها’. إنه و/هو أنا: ؼسق ربٌعً

 «وقات التً ال تٌار فٌها؟هل نحن فً أحد األ»سؤلته كومٌكو:     

 «ماذا قلت؟»    

 «؟هل نحن في أحد األوقات التي ال تيار فيها»زعقت كومٌكو:     

ما من تٌار اآلن. اآلن هو الوقت الذي تظل »قال السٌد هوندا وهو ٌوما لنفسه:     

فٌه ساكناً. ال تفعل أي شًء. كن حذراً من الماء فحسب. الماء ؼٌر الموجود حٌث 

حال، كن فً  وجود حٌث ال ٌفترض وجوده. على أيرض وجوده. والماء المٌفت

 .«ؼاٌة الحذر من الماء

كانت كومٌكو بجانبً توما بكل رصانة، لكننً الحظت أنها تجاهد لتكتم     

 ضحكتها.

 «أي نوع من الماء؟»سؤلُته:     

 .«ال أدري. ماء»    

كان أحد األساتذة الجامعٌٌن على التلفاز ٌقول إن استخدام الناس الفوضوي      

ال ٌمكننا »لقواعد اللؽة الٌابانٌة ٌتطابق بدقة مع مقدار الفوضى فً أسلوب حٌاتهم. 

أن نسمٌها فوضى بالطبع، إن شبنا الدقة. القواعد مثل الهواء: قد ٌحاول أحدهم فً 

. بدا لً «دامه، لكن الناس لن ٌلتزموا بها بالضرورةاألعلى أن ٌضع قواعداً الستخ

 ذلك مثٌراً لالهتمام، لكن السٌد هوندا واصل حدٌثه عن الماء.

أقول لك الحقٌقة، أنا عانٌت مع الماء. انعدمت المٌاه فً نومونهان. كان »قال:     

 الخط األمامً فً حالة ٌرثى لها، وقُطعت اإلمدادات. ما من مٌاه، أو مإن، أو

ضمادات، أو ذخٌرة. كان وضعاً مرٌعاً. لم ٌهتم الرجال فً المإخرة سوى بشًء 
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واحد فقط، وهو احتالل المنطقة بؤسرع ما ٌمكن. ولم ٌكن أي أحد ٌفكر باإلمدادات. 

وكنت بال ماء تقرٌباً، ثالثة أٌام. إذا تركت قماشة فً الخارج، فستجدها رطبة 

نها بضع قطرات لترطب بها حلقك. وهذا بالندى فً الصباح، وٌمكنك أن تعتصر م

كل شًء. لم ٌكن ٌوجد أي مصدر آخر للمٌاه. أردت أن أموت. فقد كان الوضع 

سٌباً للؽاٌة. العطش بتلك الدرجة هو أسوأ شًء فً العالم. كنت مستعداً للركض 

وتلقً رصاصة. وكان الرجال المصابون بالرصاص فً بطونهم ٌصرخون طلباً 

هم صوابهم بسبب العطش. كان جحٌماً ال ٌطاق. كنا نرى نهراً للماء. وفقد بعض

كبٌراً ٌنساب أمامنا، لكن لم ٌكن بمقدورنا بلوؼه. إذ ٌحول بٌننا وبٌنه رتل من 

الدبابات السوفٌٌتٌة العمالقة ذات قاذفات اللهب، ورشاشات منتصبة بتحفز، ورماة 

وخمس  83مودٌل  مصطفٌن فً منطقة عالٌة. ولم نكن نحمل سوى بنادق مشاة

وعشرٌن رصاصة لكل جندي. ومع ذلك، لم ٌستطع رفاقً التحمل وذهبوا إلى 

لوا جمٌعاً. إذاً، كما ترى، عندما ٌفترض بك أن تبقى منهم. قُت   النهر، ولم ٌعد أي  

 .«ساكناً، ابق ساكناً 

استل مندٌالً ورقٌاً، وتمّخط بصوت عال، وتفحص الحصٌلة قبل أن ٌجعد     

 وٌلقٌه فً سلة المهمالت.المندٌل 

ٌّن علٌك أن تنتظر، »: تابع    قد ٌكون من الصعب انتظار بدء التٌار. لكن عندما ٌتع

 .«ؼضون ذلك، افترض أنك مٌتعلٌك أن تنتظر. وفً 

 «أتعنً أنه ٌنبؽً لً أن أظل مٌتاً فً الوقت الحالً؟»سؤلته:     

 «ماذا قلت؟»    

 «؟ميتاً في الوقت الحاليأتعني أنه ينبغي لي أن أظل »    

الموت هو السبٌل الوحٌد أمامك/ حتى تطفو حراً:/ ‘بالضبط ٌا ُبنً. »    

 «’نومونهان

رنا ظل ٌتحدث عن نومونهان ساعة أخرى. وظللنا جا     لسٌن نستمع فحسب. فقد أُم 

، لكن خالل عام من الزٌارات الشهرٌة إلى منزله، لم تكن لدٌه «دروسه تلّقً»بـ 
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. ونادراً ما كان ٌتكّهن أو ٌتنبؤ لنا. الموضوع الوحٌد الذي «نتلقاها»لنا لـ  «دروس»

تحدث عنه هو واقعة نومونهان: كٌؾ أن قذٌفة مدفع فّجرت نصؾ جمجمة مالزم 

كان ٌقؾ جواره، وكٌؾ أنه وثب على دبابة سوفٌٌتٌة وأحرقها بقنبلة مولوتوؾ، 

رض وأطلقوا علٌه النار. كل هذه وكٌؾ أنهم حاصروا طٌاراً سوفٌٌتٌاً على األ

القصص كانت مثٌرة لالهتمام ومشوقة، لكن كما هو الحال مع كل شًء آخر، عندما 

 «ٌحدثنا»سمعت القصص سبع أو ثمانٌة مرات، فقدت إثارتها. كما إنه لم ٌكن 

فً ٌوم  بها. كما لو أنه ٌقؾ على حافة هاوٌة «ٌصٌح»بقصصه ببساطة، إنما كان 

لٌنا عبر هوة سحٌقة. كان األمر مثل مشاهدة فٌلم لكوراساوا من عاصؾ، وٌصٌح إ

 ة بعد مؽادرتنا منزله.ة سٌنما. ولم نكن نسمع جٌداً لمدالصؾ األمامً بصال

ستماع لقصص السٌد باال -أو على األقل، استمتعت أنا -رؼم ذلك، استمتعنا     

معظمها دموٌة، لكنها صادرة من لسان عجوز ٌحتضر وٌرتدي رداًء كانت هوندا. 

 قدٌماً متسخاً. تفاصٌل معركة فقدت سماتها الواقعٌة، وصارت كالقصص الخٌالٌة. 

قبل نصؾ قرن تقرٌباً، خاضت وحدة السٌد هوندا معركة ضارٌة فً منطقة     

عن قصة معركة قاحلة على الحدود المنشورٌة المنؽولٌة. لم أكن أعرؾ شٌباً 

نومونهان قبل أن أسمعها من السٌد هوندا. كانت معركة استثنابٌة، تحّدوا فٌها القوات 

السوفٌٌتٌة ذات األسلحة المتفوقة، وهم عّزل تقرٌباً. وقد ُسحقوا. أبٌدت الوحدة تلو 

جنودهم باالنسحاب حتى ٌتجنبوا  -بمبادرة منهم-األخرى. أمر بعض الضباط 

م القٌادة العلٌا على االنتحار. ورفض معظم الجنود الذٌن أسرهم اإلبادة، فؤجبرته

ٌُحاكموا  السوفٌٌت المشاركة فً تبادل األسرى بعد الحرب، ألنهم كانوا ٌخشون أن 

بتهمة الفرار من مواجهة العدو، وقد أمضى أولبك الرجال بقٌة حٌاتهم فً منؽولٌا 

ل السٌد هوندا إلى الدٌ ار بتسرٌح مشّرؾ بعدما فقد سمعه، وُدفنوا فً ترابها. أُرس 

 وأصبح عّرافاً.

كنت سؤموت فً جنوب  ،كان كل ذلك لـمصلحتً. إذا لم ٌتضرر سمعً»قال:     

المحٌط الهادي على األرجح، حٌث أرسلوا معظم الجنود الناجٌن من معركة 

للجٌش اإلمبراطوري. لذلك أرسلوا الناجٌن  ونهان، التً كانت مصدر حرج بالػنوم
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ها إلى جبهات ٌحتمل أن ٌالقوا فٌها حتفهم. حصل قادة الوحدات الذٌن أخفقوا فً من

نومونهان على وظابؾ رفٌعة فً القٌادة المركزٌة، حتى إن بعض األوؼاد أصبحوا 

سٌاسٌٌن بعد الحرب. لكن الرجال الذٌن جازفوا بحٌاتهم من أجلهم ماتوا جمٌعاً 

 .«تقرٌباً 

ج للجٌش؟ قاتل جمٌع الجنود ببسالة، نهان مصدر حرلماذا كانت نومو»سؤلته:     

 «ومات كثٌرون منهم، صحٌح؟ لماذا عومل الناجون تلك المعاملة السٌبة؟

 لكن بدا لً أن السٌد هوندا لم ٌسمع سإالً، وراح ٌحرك قضبانه المنشعبة.    

 .«من األفضل لك أن تحذر الماء»قال:     

 وبهذا انتهت جلسة الٌوم.    

* 

 

توقفنا عن الذهاب إلى منزل السٌد هوندابعد شجاري مع والد كومٌكو. كان من     

ولم تكن لدٌنا أي  المستحٌل أن أواصل زٌارته مدركاً أن حماي هو من ٌدفع له،

دفع له بؤنفسنا، إذ كنا نتدبر أمرنا بالكاد فً تلك األٌام. وفً النهاٌة، مقدرة على ال

 كما ٌنسى معظم الشبان أمر معظم العجابز. نسٌنا أمر السٌد هوندا، تماماً 

* 

مضجعاً فً الفراش تلك اللٌلة، رحت أفكر بالسٌد هوندا. حدثنً، هو ومالطا     

كانو، عن الماء. طالبنً السٌد هوندا بالحذر منه، وانخرطت مالطا كانو فً تجربة 

مصادفة. لكن كانت تقشؾ بجزٌرة مالطا لها عالقة ببحثها المتعلق بالماء. ربما 

هتماماً شدٌداً بالماء. وبدأ األمر ٌقلقنً. تحولت بؤفكاري إلى صور من االثنٌن أبدٌا ا

أرض المعركة بنومونهان: الدبابات السوفٌٌتٌة والرشاشات، والنهر ٌنساب خلفها، 

 والعطش الذي ال ٌحتمل. وكنت أسمع صوت النهر فً الظالم.
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 «هل أنت مستٌقظ؟تورو، »قالت كومٌكو بصوت منخفض:     

 .«نعم»    

بالنسبة لربطة العنق. لقد تذكرت للتو، أخذتها إلى المؽسلة فً دٌسمبر »    

 .«الماضً. كانت بحاجة إلى عناٌة، ونسٌتها

 .«دٌسمبر؟ قبل ستة أشهر ٌا كومٌكو!»    

أعرؾ. لٌس من عادتً أن أنسى األشٌاء هكذا، كما تعرؾ. إنها ربطة عنق »    

التً بجوار المحطة. أتعتقد أخذتها إلى المؽسلة »ضعت ٌدها على كتفً. . و«جمٌلة

 «ا تزال هناك؟أنها م

 .«سوؾ أذهب ؼداً، ستكون موجودة على األرجح»    

تتخلص معظم المؽاسل من وة طوٌلة. ذي ٌجعلك تعتقد هذا؟ ستة أشهر مدما ال»    

ذلك. ما  انون ٌسمح لهم بفعلاألشٌاء التً لم ٌؤخذها أصحابها خالل ثالثة أشهر. والق

 «ا تزال موجودة؟الذي ٌجعلك تعتقد أنها م

 .«قالت مالطا كانو إننً سؤجدها، فً مكان خارج المنزل»    

 شعرُت بنظراتها فً الظالم.    

 «أتعنً أنك  تصدق ما تقوله؟»    

 .«بدأُت أصدق»    

     

 نبرة سرور. . قالت وفً صوتها«ربما ستنسجم مع شقٌقً قرٌباً »    

 .«ربما»    
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ٌنامون  ظللت أفكر بمٌدان معركة نومونهان بعد نوم كومٌكو. جمٌع الجنود    

ة بالنجوم. مالٌٌن الجداجد تصدر صرٌرها. وكان هناك، والسماء فوقهم مرقش

 .فً النوم منصتاً إلى هدٌر تٌاره بإمكانً سماع صوت النهر، وؼرقت
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5 

 حلوى الليمون دمه عليم

* 

 يطير وبئر جافة طائر ال

 

ركبت دراجتً إلى المؽسلة التً بجوار المحطة.  ،بعدما ؼسلت أطباق اإلفطار     

 -وهو رجل نحٌل فً أواخر األربٌعٌنات بتجاعٌد عمٌقة على جبهته-كان المالك 

موضوع على رؾ. كان مشؽل موسٌقى  ٌستمع إلى أوركسترا بٌرسً فٌث على

ضافٌة متصلة به، وإلى جانبه تل إمع مكبرات صوت  جً فً سً طراز ضخماً من

’تاراز ثٌم‘ة كاسٌت. كانت األوركسترا تعزؾ مقطوعمن أشرطة ال
8

، وكانوا 

. كان المالك نفسه فً الجزء الت الوترٌةدون أداء الجزء الكبٌر الخاص باآلٌجٌ

فوق قمٌص  ٌمرر مكواة بخارٌة لمحل، ٌصّفر مع الموسٌقى وهواالخلفً من 

ننً . اقتربت من الخزٌنة وأوضحت، بعد تقدٌم اعتذارات مناسبة، أبحركات نشطة

آتً ألخذها. بالنسبة لعالمه عنق فً نهاٌة العام الماضً ونسٌت أن  قد جلبت ربطة

 ظهوري أمامه كان أشبه بد أن ال ،عند التاسعة والنصؾ صباحاً  الصؽٌر الهادئ

 . إؼرٌقٌة ٌةتراجٌد فً مسرحٌة  وصول رسول ٌحمل أخباراً فظٌعةب

لً، . لم ٌكن ٌتحدث إ«لٌس معك تذكرة أٌضاً  أفترض أنك»:قال بصوت ساهم    

ر صورة ٌونٌو جبال ظه  تُ  ،جانب الخزٌنة التً على الحابط إلىالرزنامة بل إلى 

نك، فوق جبل مونت بال معلقة، وسحب بٌضاء ووداي أخضر، وأبقار ترعىلب، األ

الشًء ذا نسٌت ذلك إ‘وتعابٌر وجهه تقول: لً . ثم نظر إما شابه وماترهون، أو أ

 .وبلٌؽة مباشرةكانت نظرة   .’اللعٌن، فٌجدر بك ان تنساه!

                                                           
8
 Tara’s Theme 
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،       حسناً  . نحن نتحدث عن ستة أشهر.ٌجادهانهاٌة العام، هه؟ ٌصعب إ»    

 .«، لكن ال تتوقع منً العثور علٌهاً نظرةسؤلق

وهو ٌصفر مع  ،نة الخلفٌةاوفً الخز ،ب بٌن الرفوؾأطفؤ المكواة، وأخذ ٌنق    

’مكان صٌفً‘أؼنٌة فٌلم 
9
. 

، ’مكان صٌفً‘اصطحبت صدٌقتً لمشاهدة  ،عندما كنت فً المدرسة الثانوٌة    

اهدناه فً دار سٌنما تعٌد عرض األعمال . شبطولة تروي دوناهو وساندرا دي

’تابع الفتٌة‘ فٌلم مع القدٌمة فً عرض مشترك
10
 ، وقد كان سٌباً لكونً فرانسٌس 

سلة بعد ثالثة عشرة عاماً، فً المؽ للؽاٌة، حسبما أذكر، لكن سماع الموسٌقى حٌنبذٍ 

 د لً ذكرٌات جمٌلة من ذلك الوقت.اعأ

 «هل كانت ربطة عنق زرقاء مرقطة ؟باسم أوكادا؟»    

 .«إنها هً»    

 .«حالفك الحظ»    

* 

 

 . ٌكو فً العملحالما وصلت إلى المنزل، اتصلت بكوم     

 «وجدت ربطة العنق»    

 .«لك هنبٌاً  عظٌم. أحسنت،»قالت:      

وقد أشعرنً ذلك  ،بن أحرز درجات جٌدة، كاإلشادة بابدا كالهما مصطنعاً     

 .النتظار حتً استراحة الؽداء قبل أن أتصلكان ٌجدر بً ا . بالضٌق

                                                           
9
 A Summer Place 

10
 Follow The Boys 
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ٌمكنك معاودة أ ،لقد ارتحت كثٌرا، لكن أحدهم ٌنتظرنً اآلن، آسفة»قالت:     

 «االتصال عند الظهر؟

 .«حسناً »    

الصحٌفة. وكالعادة، تمددت على جلب عت السماعة، قصدت الشرفة ألبعدما وض    

قراءتها من بداٌتها إلى  فً ، متؤنٌاً أمامً صفحة إعالنات الوظابؾ ناشراً  بطنً

مجاالت العمل فً هذا تنوع  .مستؽلقة ة بتلمٌحات وشفراتاألعمدة ملٌب .نهاٌتها

 صفوؾ الصحٌفة المنظمة، كؤنها خرٌطة مقابر نه فًله مكا ، وكل  العالم مذهل

 . جدٌدة

كما ٌحدث كل  ،شجرة فً مكان ما طابر الزنبرك ٌلؾ زنبركه علىسمعت      

، ، ونظرت إلى الحدٌقةظهري إلى عمود ، وجلست مسنداً . طوٌت الصحٌفةصباح

أخري، صوت صرٌر ممتد جاء من وسرعان ما أطلق الطابر صٌحته الحادة مرة 

من خالل األؼصان، لكن لم ٌكن ثمة ما  لى شجرة صنوبر جاري، جاهدت لرإٌتهأع

 ، ال شًء سوى صٌحته، كالعادة. وهكذا حظً العالم بلفةوجود الطابر ٌدل على

 بالٌوم. ةالزنبرك الخاص

جزم ، وٌصعب الؼزٌراً  ، لم ٌكن مطراً السماء تمطر قبٌل العاشرة بقلٌل أتبد    

 ذا دققت النظر ٌمكنك معرفة ذلك.ة، لكن إالقطرات دقٌقة للؽاٌ .تمطر حقاً  نهاؤب

فاصل ٌكون هناك خط ن ممطرة، وؼٌر ممطرة. وٌنبؽً أ ٌوجد العالم فً حالتٌن:

الخط الذي  إلى ، محدقاً بعض الوقتفً الشرفة  . ظللت جالساً ٌرسم الحدود بٌنهما

 ٌفترض وجوده.

ض ذهب للسباحة فً حوأأ حلول موعد الؽداء؟ حتىفعله  لًما الذي ٌنبؽً      

أشاهد  ،عمود الشرفة على بحث عن القط؟ متكباً السباحة المجاور؟ أم إلى الزقاق أل

 وذهابا بٌن االثنٌن. حوضتؤرجح جٌبة ، رحت أالمطر ٌتساقط علً الحدٌقة

 قط.ال. السباحة
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رؼبة ملحة فً  ًنتفاز القط. قالت مالطا كانو إن القط لم ٌعد فً الحً، لكن وات     

. وإلى جانب من روتٌنً الٌومً .أصبحت مطاردة القط جزءاً الخروج والبحث عنه

ذلك، قد تبتهج كومٌكو بدرجة ما عندما تعلم أننً حاولت. ارتدٌت معطؾ المطر 

حذاء التنس وؼادرت المنزل ومعً  . وانتعلت مظلة ملالخفٌؾ، وقررت أال أح

ن ، وما إعبرت الباحة ع من حلوى اللٌمون فً جٌب المعطؾ.المفتاح وبضع قط

خت السمع، هاتؾ.فتجمدت فً مكانً وأص   ، رنعلً الجدار الخرسانً وضعت ٌداً 

تؽادر  ً اللحظة التًفلكن لم أتمكن من معرفة ما إذا كان هاتفنا أم هاتؾ الجٌران. 

 وتسلقت فوق الجدار. فٌها المنزل، تتشابه أصوات جمٌع الهواتؾ. تجاهلت األمر

. وكان الزقاق رضٌة الرقٌقة لحذاء التنسكنت أشعر بالعشب الناعم من خالل األ    

أنفاسً محاوالً سماع شًء ما، لكننً لم أسمع  توقفت برهة حابساً  أهدأ من المعتاد.

ت كان رنٌن. ولم أسمع زقزقة الطٌور أو ضجٌج الشارع. شٌباً. توقؾ الهاتؾ عن ال

رجح تمتص الؽٌوُم ، علً األٌام كهذهأفً  السماء مصطبؽة بلون رمادي بدٌع.

بل وجمٌع أنواع األشٌاء،  ولٌس األصوات فحسب، .األصوات  من سطح االرض

 .مثل اإلدراك

بٌن  جانبٌاً  وانزلقت معطفً، فً جٌبً يّ ،مقحماً ٌدسرت فً الزقاق الضٌق    

 رٌز نوافذوعبرت تحت إف الجدران، حٌث تبرز أعمدة حبال الؽسٌل إلى الممر.

ل الممر الذي ٌذّكر بعض المنازل مباشرة. بهذه الطرٌقة شققت طرٌقً بصمت خال

 ي صوت.ولم ٌصدر حذاء التنس على األرض أ ،بقناة مهجورة

حد صوت المذٌاع فً أ لتً القصٌرة كانالصوت الحقٌقً الذي سمعته خالل رح    

فً  رجل   امج حواري ٌناقش مشاكل المتصلٌن.برن، كان مضبوًطاً على المنازل

، كانت ذي التقطته أذناي. ومن القلٌل التصؾ العمر ٌتذمر للمضٌؾ من حماتهمن

، بدأ ن تخطٌت المنزلستٌن ومهووسة بسباق الخٌل. وما إالمرأة فً الثامنة وال

م لم ٌكن عد إلى تدرٌجٌاً كما لو أن ما تالشى نقطع،تالشى حتى اصوت المذٌاع ٌ

، بل الرجل الذي فً منتصؾ عمره وحماته المهووسة صوت المذٌاع فحسب

 ن كلٌهما موجودان فً مكان ما من العالم.. ال بد أأٌضاً  بالخٌول
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 كعهدي به. وجدته ساكناً و . وقفت عنده،أخٌراً  المنزل المهجور وصلت إلى     

فٌة من الؽٌوم الرمادٌة المنخفضة، ومصارٌع خل على - المنزلالح لً     

ن . كان من الممكن أكوجود من الظالل القاتمة - العواصؾ بالطابق الثانً مؽلقة

مد بعٌد شعب مرجانٌة ذات لٌلة عاصفة منذ أٌكون سفٌنة شحن عمالقة علقت فً 

أن  عتقدربما كنت أل ، زٌادة طول العشب منذ زٌارتً األخٌرةولوال كت لتتعفن.ر  وتُ 

الزمن قد توقؾ فً هذا المكان. وبفضل األٌام الممطرة الطوٌلة، توهجت أوراق 

شٌاء التً تؽرس بقت منه رابحة البرٌة الممٌزة لألوع العشب ببرٌق أخضر ؼامق،

تمثال الطابر، ، ٌنتصب وفً منتصؾ هذا البحر من العشبجذورها فً التربة. 

 للتحلٌق. جناحٌه متؤهباً  اً دفار ،ٌها فً المرة السابقةٌته علبنفس وضعٌته التً رأ

كنت أعرؾ ذلك والطابر ٌعرفه أٌضاً.   وهذا طابر ال ٌستطٌع الطٌران بالطبع.

 نتزع من مكانه أو ٌحطم إلىب فٌه حتً ٌُ ص  فً المكان الذي نُ  اً سٌظل قابع

ٌتحرك  الوحٌد الذي الشًء .الحدٌقة ادرةلمؽ ،ولٌس أمامه خٌارات أخرىأشالء

نقضاء هناك كان فراشة بٌضاء، ترفرؾ فوق العشب بعد بضعة أسابٌع من ا

عد خمس دقابق بو ، كباحث نسً ما كان ٌبحث عنه.كانت تتحرك بال ٌقٌن موسمها.

 .من الرفرفة العقٌمة، طارت الفراشة إلى  مكان ما

دٌقة. ما ، ونظرت إلى الحمص حلوي اللٌمونوأنا أ، تكؤت على السٌاج المعدنًا     

المكان كبركة ساكنة  . بداوما من إشارة ألي شًء، من إشارة إلى وجود القط

 فٌها قوة هابلة احتجزت تٌارها الطبٌعً. ،راكدة

ن لم ٌكن هناك أحد، ال ٌوجد لك ،شعرت بوجود أحدهم خلفً فاستدرت بسرعة    

وهً ، وبوابة صؽٌرة فً السٌاج، سٌاج علً الجانب االخر من الزقاقال سوى

 . كان كل شًءألي شخص أثر وال ، لكنها مؽلقة.البوابة التً كانت تقؾ عندها الفتاة

، معطؾ المطر الذي ارتدٌهوالمطر، و. اجتاحتنً روابح العشب، باً ٌكبوصامتا 

جتاحتنً جمٌعها فً وقت واحد. تلفت ا -لوي اللٌمون تحت لسانً، نصؾ ذاببة حو

ت التقطف، مرة أخرى، لكن لم ٌكن ثمة أحد. أرهفت سمعً مسح المكان المحٌط بًأل
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أذناي صوت مكتوم لمروحٌة بعٌدة. هناك أناس باألعلً، ٌحلقون فوق الؽٌوم. لكن 

 المكان مجدداً. الصمت على تالشى، وأطبق ذلك الصوت حتى

المصنوع من  المحٌط بالمنزل الخالً،السٌاج ثمة بوابة من سالسل معدنٌة فً     

، كما لو خٌبت ظنً معدنٌة أٌضا  بالطبع. دفعتها متردداً فانفتحت بسهولةسل سال

. «ر إلى الداخل فحسبال مشكلة، س  »: نها تقول لًكانت تحثنً على الدخول. بدا أ

ها خالل ثمانٌة كتسبتاً لالستناد إلى معرفتً المفصلة بالقانون التً الست مضطر

نً أحد الجٌران فً لمح ااذ كبٌرة أتورط فً مشكلةك أننً قد سنوات طوٌلة ألدر

ننً كنت أبحث وأبلػ الشرطة. سٌؤتون لمساءلتً، وكنت ألقول إ المنزل المهجور

وسٌطالبوننً  .رجاء الحً، وقد بحثت عنه فً جمٌع أختفً، وإنه قد اعن قطً

فصاح عن عنوانً وعملً، وكنت ألقول لهم إننً عاطل عن العمل. وهذا من باإل

ٌسارٌٌن أو ما رجح قلقٌن حٌال إرهابٌٌن علً األ ونقد ٌكون شكوكهم.شؤنه أن ٌزٌد 

، ولدٌهم رهابًٌ الٌسار ٌتحركون فً جمٌع أنحاء طوكٌوشابه، وٌعتقدون أن إ

. وكانوا لٌتصلوا بكومٌكو ، وقنابل منزلٌة الصنعترسانات مخبؤة من االسلحة

 وسوؾ تستاء. لٌتحققوا من رواٌتً.

وإن  .، فلٌحدثن كان هناك ما سٌحدث. إؼلقت البوابة خلفًأفلٌكن. دخلت و ،أوه    

 أن ٌحدث، فلٌحدث. يريدكان هناك ما 

 كعهدي به. كان حذاء التنس صامتاً عبرت الحدٌقة، وُجلت فً المنطقة بناظرّي.      

، ومرجة فسٌحة طال عشبها. سماءهاوكانت ثمة أشجار فاكهة قصٌرة ال أعرؾ أ

ْت نباتات متسلقة على  ا للخنق حتىا تعرضتمكؤنه اتشجرتً الفاكهة، اللتان بد نم 

ض شاحب أبٌ الذي بمحاذاة السٌاج إلىحول صؾ زهور األوسمانثوس ت .الموت

تطن بالقرب من أذنً  ظلت ذبابة صؽٌرة عنٌدةبسبب طبقة بٌوض الحشرات. و

 بعض الوقت.

ستٌكٌة كراسً المرجة البال مررت جوار التمثال الحجري، واتجهت إلى      

لكن الذي  اً اإلفرٌز. كان الكرسً االعلً متسخ الموضوعة بعضها فوق بعض تحت

عشاب الطوٌلة ضت عنه الؽبار بٌدي وجلست علٌه. جعلت األنف .ٌلٌه لم ٌكن سٌباً 
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، ووفر اإلفرٌز رإٌتً مستحٌلة من الزقاق بٌن مكان جلوسً وبٌن السٌاج التً

نصٌبها من قطرات  ىٌقة تتلقشاهد الحدوأر نا أصفّ حماٌة لً من المطر. جلست وأ

ره، ثم أدركت أنه فً البداٌة لم أكن أعً اللحن الذي كنت أصفّ  .المطر الدقٌقة

، وهو اللحن نفسه الذي كنت أصفره عندما لروسٌنً ’العقعق السارق‘استهاللٌة 

 نا أطهو السباؼٌتً.وأاتصلت بً المرأة الؽرٌبة 

، العشب والطابر الحجري دي، وأنا أنظر إلىجالساً هناك فً الحدٌقة وح     

وأصفر اللحن )على نحو سٌا(، راودنً شعور بؤننً عدت إلى طفولتً. كنت فً 

شعرت  .شعرنً ذلك بالسكٌنةمكان سري حٌث ال ٌمكن ألحد أن ٌرانً، وقد أ

سٌكون الطابر الحجري  على هدٍؾ ما. -فلٌكن صؽٌراً -برؼبة فً إلقاء حجر 

 وحدي كثٌراً . كنت ألعب هكذا خافتاً  صٌبه بقوة كافٌة لٌصدر صوتاً . كنت ألمناسباً 

. تمتلا وألقً فٌها الحجارة حتى أضع علبة فً مكان بعٌد نسبٌاً  .عندما كنت طفالً 

 ،حسناً  ،هاآلن لٌس لدي أي حجارة عند قدمً. آلكن  .ساعاتكان ٌمكننً فعل ذلك 

 . ما من مكان ٌوجد به كل ما ترٌد

ًّ ًّ وأرفعت قدم      ا م . ثم أؼمضت عٌنً.ٌدي ، وأسندت ذقنً إلىثنٌت ركبت

ًّ  .ٌزال المكان ساكناً  لكن اللون ، اء الملبدة بالؽٌوممثل السم كان الظالم خلؾ جفن

لٌطلً فوق اللون  الرمادي كان أعمق بشكل ما. ٌؤتً أحدهم، كل بضع دقابق،

خضر به  مسحة من اللون الذهبً أو األ الرمادي بلون رمادي أخر بملمس مختلؾ

، كل للؽاٌة لوان الرمادٌة الموجودة. البشر ؼرٌبونبتنوع األ كنت معجباً  أو األحمر.

سترى هذه التشكٌلة الرابعة من ، وفعله هو الجلوس بسكون عشر دقابقما علٌك 

 .لوان الرمادٌةاأل

، دون فكرة أصفر مجدداً تابً الخاص بعٌنات اللون الرمادي، بدأت نا أتصفح كوأ   

 محددة فً ذهنً.

 . قال أحدهم .«مرحباً »    
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وتمددت لرإٌة البوابة فوق العشب، كانت مفتوحة  لت جانباً م  ،وفتحت عٌنٌبسرعة    

 بدأ قلبً ٌخفق بقوة. . لقد تبعنً أحدهم إلى الداخل.مصراعٌها على

، خلؾ التمثال ، صوت أنثوي، ظهرت فتاة منقال الصوت مجدداً  .«مرحباً »    

نفسها التً كانت تستلقً تحت الشمس فً الباحة على الجانب الفتاة . واتجهت نحوي

زرق الفاتح والسروال القصٌر كانت ترتدي تٌشٌرت أدٌداس األ خر من الزقاق.اآل

نها رق الوحٌد عن المرة السابقة هو أ، الفكما كانت تمشً وهً تعرج قلٌالً  ،نفسه

 نزعت نظارتها الشمسٌة.

 «؟فعله هناما الذي ت»سؤلتنً:    

 .«أبحث عن القط»: قلت    

ك هل أنت متؤكد؟ ال ٌبدو األمر لً كذلك، إنك تجلس هنا فحسب وتصفر وعٌنٌ»    

ال تعتقد ما إٌجاد أي شًء بهذه الطرٌقة. أ سٌكون من الصعب نوعاً  .نٌمؽمضت

 «ذلك؟

 شعرت بنفسً أحمر خجالً.     

 .«نك منحرؾ من نوع ما، لكن قد ٌظن من ال ٌعرفك أذلكالٌهمنً »: ردفتْ أ    

 «منحرفاً ، ألٌس كذلك؟ لست  »، ثم قالت: صمتت قلٌالً 

 .«رجحعلى األال،»قلت:     

ختارت كرسٌاً ؼٌر كراسً المرجة المرصوصة بعناٌة وا منً وتفحصت قتربتْ ا    

 علٌه.رض وتجلس ، وتفحصته مرة أخرى قبل أن تضعه على األمتسخ كثٌراً 

لٌس إنك لست شاذاً أ .طالقاً صفٌرك  شنٌع. ال أعرؾ اللحن ولكنه ؼٌرمتناؼم إ»    

 «كذلك؟

 «، لماذا؟رجح العلً األ»    

 «؟أهذا صحٌح ،شواذ ال ٌعرفون الصفٌرن الأخبرنً أحدهم أ»    
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 .«رجحهراء علً األ؟ هذا من ٌدري»    

بالمناسبة، ما  ي شًء.أو أ منحرفاً و أ ن كنت شاذاً حال، ال ٌهمنً إ على أي»    

 .«أدعوك اسمك ؟ ال أعرؾ بم

 .«تورو أوكادا»    

 «، ألٌس كذلك؟لٌس اسما فخٌماً »عدة مرات وقالت :سمً مع نفسها رددت ا    

فترة ما سم وزٌر خارجٌة من ون كذلك. لطالما ظننت أنه ٌبدو كاقد ال ٌك»:قلت    

 «؟أترٌن .تورو أكادا .قبل الحرب

 شًء ؟حال. ال علٌك، ألدٌك لقب التارٌخ على أيال ٌعنً لً ذلك شٌباً. أكره »    

 «سهل من تورو أوكادا؟أ

    ؟لم  ذلك ،لدي لقب من قبل وال مرة فً حٌاتًنه كان لم أستطع تذكر أ    

 .«لٌس لدي لقب»:قلت

 «و ضفدع؟؟ دب؟ أشًء ال»    

 .«الشًء»    

 «؟فكر بشًء ،أووه هٌا»    

 .«طابر الزنبرك»قلت :    

 «ما هذا؟و». مهاسؤلتنً وهً تنظر إلً فاؼرة ف «طابر الزنبرك؟»   

إنه الطابر الذي ٌلؾ الزنبرك كل صباح، فً قمم األشجار، إنه ٌلؾ زنبرك »    

 .«كرٌٌٌٌٌٌٌٌكالعالم. 

. ستمرت فً التحدٌق ا     ًَّ  إل

، ٌؤتً الطابر بالقرب زٌدوهناك الم .خطر ببالً فحسب إنه شًء»وقلت:  تنهدتُ     

 .«، لكن لم ٌره أحد قطرة الجٌرانمن شج ٌٌكٌٌكرٌٌٌمن منزلً وٌصٌح 
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وهذا لٌس من السهل  .دعوك بالسٌد طابر الزنبركهذا رابع. على أي حال، سؤ»    

 .«، لكنه أفضل بكثٌر من تورو أوكاداٌضاً نطقه أ

 .«جزٌالً  شكراً »    

 .لكرسً وأسندت ذقنها إلى ركبتٌهاها على ارفعت قدمٌ    

 «؟ماذا عن اسمك  »    

 .«.. مثل شهر ماٌو.ماي .ماي كاساهارا»    

 «فً ماٌو؟ لدت  هل وُ »    

لد ذا وُ رتباك الذي ٌمكن أن ٌحدث إخٌل اال؟ أٌمكنك تأمن الضروري أن تسؤل»    

 «مً ماي؟أحدهم فً ٌونٌو وسُ 

 .«المدرسة تذهبٌن إلىعتقد أنك ما زلت ال إنك محقة. أ»    

وقت طوٌل، من ؼرفتً مستخدمة  كنت أراقبك منذ»قالت متجاهلة سإالً:     

لدي منظار صؽٌر بمتناولً لمراقبة ما ٌجري  رأٌتك تدخل من البوابة.و. اريمنظ

. ولٌس نك لم تكن تعرؾ هذا. جمٌع أنواع الناس ٌمرون من هنا. أراهن أفً الزقاق

هنا وحدك طوال ذلك ما الذي كنت تفعله  ات أٌضاً.الناس فحسب، بل الحٌوان

 «؟الوقت

 .«رأصفّ  ،وأفكر باألٌام الخوالً.العالم من حولً أسرح بؤفكاري، وأنسى»    

 . ظفر إبهامهاعضت ماي كاساها    

 .«ما طوار نوعاً إنك ؼرٌب األ»قالت:     

 .«.الناس ٌفعلون ذلك طوال الوقتلست ؼرٌب األطوار»    

ن ٌمكنك البقاء فً باحتك إ .ال ٌفعلون ذلك فً منزل جار مهجور، لكنهم ربما»    

 .«لشرود والتفكٌر باألٌام الخوالًكان كل ما ترٌد فعله هو ا
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 كانت محقة فً ذلك.    

 «،هه؟المنزل إلى عتقد أن نوبورو واتاٌا لم ٌعدعلى أي حال، أ»قالت:     

 هززت رأسً.    

 «، ألٌس كذلك؟، منذ ذلك الوقته أٌضاً أنك لم ترٌوأعتقد »ها: سؤلتو    

، . بنً مخطط لدٌه إلتواء خفٌؾ فً طرؾ ذٌلهب ظهوره أٌضاً ، كنت أترقال»    

 «صحٌح؟

، وأشعلت علبة سجابر من ماركة هوب من جٌب سروالها القصٌر أخرجتْ      

تواحدة بعود ثقاب.وبعد عرك ش»:بضعة أنفاس، حدقت إلً مباشرة، وقالت ما مجَّ

 «لٌس كذلك؟ٌخؾ قلٌال، أ

 . مإخر رأسً تحركت ٌداي آلٌا إلى    

نه أعلى مما ٌنبؽً، أال تعتقد ، إً. خط شعرك األمامال تكن سخٌفاً  ،لٌس هناك»    

 «؟هذا

 .«قط الحظهلم أ»    

رأسك. سوؾ تنسحب حدود  الحظت. ستصاب بالصلع فً مقدم أنا ،حسناً »    

قحمت بخصلة من شعرها األمامً وأ أمسكتْ  .«هكذا فشبٌاً  علً شبٌاً شعرك لأل

 .«راً من األفضل لك  أن تكون حذ». جبهتها العارٌة من الشعر فً وجهً

إننً أتخٌل  . ربما ٌكون قد انحسر قلٌالً. أمربما تكون محقة .خط شعري لمستُ      

ًّ الهذا  . قلق بشؤنه؟ أمر جدٌد عل

 «ٌمكننً أن أكون حذراً؟ما الذي تعنٌه؟ كٌؾ »سؤلُتها:     

 لٌس ثمة ما ٌمكنك فعله، ال توجد طرٌقة للوقاٌة من الصلع. .أظن أنه ال ٌمكنك»    

، سٌصابون بالصلع عندما ٌحٌن الوقت. هذا كل ما الرجال الذٌن سٌصابون بالصلع

 .ولٌس هناك ما ٌمكنك فعله إلٌقافه، ٌصابون بالصلع فحسب نهمفً األمر. إ
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نظر . الكن هذا هراء ،نك تفادي الصلع بالعناٌة المناسبة بشعركنه ٌمكٌخبرونك أ

ن الذٌن ٌنامون فً محطة شٌنجوكو، جمٌعهم لدٌهم رإوس كثٌفة المشردٌ إلى

 ال ساسون، أو ٌمسحونهكلٌنٌك أو فٌد ٌومٌا بشامبو ، هل تعتقد أنهم ٌؽسلونهالشعر

 .«لٌستولوا علً أموالكاد التجمٌل، الفالنً؟ هذا ما سٌخبرك به صانعو موباللوشن 

كن كٌؾ تعرفٌن الكثٌر عن لأنا متؤكد أنك محقة، »: عجابًقلت وقد أثارت إ     

 «الصلع؟

ة. تعرؾ  نع الشعر المستعار قبل مدشركة تصعمل بدوام جزبً لدى كنت أ»     

طالعات . كنت أجري االستأننً ال أذهب إلىالمدرسة، ولدي كل الوقت ألبدده

ومثل هذه األشٌاء. لذلك أعرؾ كل شًء عن عن فقدان الرجال واالستبٌانات 

 .«لشعرهم. إننً متخمة بالمعلومات

 .«عظٌم»    

فً ». هرض وتسحق. قالت وهً تلقً بعقب سٌجارتها على األ«لكن أتعرؾ»    

ن ، علٌك أ’أصلع‘ٌسمحون لك بؤن تقول ألحدهم  ال الشركة التً كنت أعمل بها،

لؽة تمٌٌزٌة. كنت أمزح ’ أصلع‘ٌعتبرون كلمة ’، ة الشعرخف رجال ٌعانون‘تقول 

بٌ السادة الذٌن ٌواجهون تحدٌاً ‘ذات مرة واقترحت:  ٌْ ، وٌا للهول! لقد ؼضبوا ’اً ُجر 

، للؽاٌة. إنهم متزمتون ’للمزاح أٌتها الشابة هذا لٌس موضوعاً :‘لًقالوا  أٌما ؼضب.

 .«للؽاٌة متزمتونفً هذا العالم اللعٌن بؤسره  ؟ الجمٌعأتعرؾ ذلك

. قدمت واحدة لماي لقٌت واحدة فً فمًحلوى اللٌمون وأقطعة أخرجت     

 . خرجت سٌجارةكاساهارا،فهزت رأسها وأ

 «؟ما زلت عاطالً عن العمل، أ . كنت عاطالً بالمناسبة، ٌا السٌد طابر الزنبرك»    

 .«عبالطب»    

 «هل أنت جاد بشؤن العمل؟»    

 .«جادنا بالطبع أ»    
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 .شفتً، بدأت أتساءل عن مدى صدقها ما إن خرجت الكلمات من    

. فكر، أعتقد أننً بحاجة إلى وقت ألفً واقع األمر لست متؤكداً »ستطردُت: ا     

 .«ٌصعب شرح ذلك مما أرٌده. كداً لست متؤ

خبرك أمرا ٌا سؤ»ة وهً تقضم أحد أظافرها لً هنٌهنظرت ماي كاسهارا إ    

ال  نهمً ذات ٌوم بشركة الشعر المستعار؟ إللعمل مع ال تؤت   م  ، ل  زنبركطابر ال

؟ ال تفكر ٌدفعون الكثٌر لكن العمل سهل، وٌمكنك تحدٌد ساعات عملك. ما رأٌك

، لتؽٌٌر إٌقاع حٌاتك. قد ٌساعدك العمل على اكتشاؾ جمٌع فحسب ، وافقكثٌراً 

 .«أنواع األشٌاء

 كانت محقة.    

 .«حقةنك مإ»: قلت    

ندما أذهب المرة القادمة، سوؾ آتً الصطحبك؟ أٌن قلت إنك ععظٌم! »    

 «؟تسكن

فً الزقاق وتابعً جمٌع  واصلً السٌر ٌصعب تحدٌد ذلك، أو ربما ال. ،أممم»    

علٌها  ،، توجد سٌارة هوندا سٌفٌك مركونة خلفهالتعرجات. إلى الٌسار سترٌن منزالً 

السالم من أجل شعوب فلٌعم ‘، توضع علً المصدلك الملصقات التً واحدة من ت

جدار  ،الزقاق ، منزلنا هو الذي ٌلٌه. لكن ال توجد به بوابة تطل على’العالم أجمع

 .«إنه بارتفاع ذقنً تقرٌباً  .علٌك تسلقه فحسب. خرسانً

 .«، ال مشكلةٌمكننً تسلق جدار بهذا اإلرتفاع ، تقلقال»    

 «ألم تعد ساقك تإلمك؟»    

ال تقلق، إنها بخٌر. أعرج عندما ٌكون »:لتوقا ،دا ٌشبه التنهّ نفثت الدخان بم    

وقد تحول  ،، أتظاهر فحسبالمدرسةإلى ن أذهب والديَّ موجودان، ألننً ال أرٌد أ

أحد، وعندما أكون فً عندما ال ٌوجد معً  . صرت أعرج حتىعادة األمر إلى
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سك خدع نفا؟ .ماذا ٌقولونما أفعلهعلً بلوغ الكمال فً كل  أحرص الؽرفة وحدي.

 «؟، هل لدٌك الجرأةحال، ٌا طابر الزنبرك، قل لً لتخدع اآلخرٌن؟ لكن على أي

 .«ال ،لٌست متؤكداً »    

 «لم تكن لدٌك من قبل؟و»    

 .«رجحمن أصحاب الجرأة، ولن أتؽٌر على األ ، لم أكن ٌوماً ال»    

 «ماذا عن الفضول؟»    

 .«مختلفة، ٌساورنً أحٌاناً  الفضول مسؤلة»    

حٌث توجد الجرأة  ؟الجرأة والفضول وجهان لعملة واحدةن أال تعتقد أ حسناً،»    

 «ال تعتقد ذلك؟ٌوجد الفضول، وحٌث ٌوجد الفضول توجد الجرأة. أ

، ربما ٌتداخالن فً تشابهان نوعاً ما، قد تكونٌن محقةم اممم، ربما ٌكونا»:قلت    

 .«وقاتبعض األ

 .«باحة أحدهم الخلفٌة بعض األوقات مثل عندما تتسلل إلى»    

عندما »للٌمون بلسانً. ا قلت وأنا أحرك حلوى .«نعم، مثل هذه األوقات»    

، ٌمكن للفضول أن ٌبدو أن الفضول والجرأة ٌعمالن معاً  .تتسللٌن إلى باحة أحدهم

الفضول ؼالباً ما ٌتبخر ، لكن ٌُخرج الجرأة من مخببها فً بعض األحٌان أو ٌؽذٌها

فالفضول مثل صدٌق مرح  وحدها،لة وٌتعٌن علً الجرأة أن تواصل الرحلة الطوٌ

بالجرأة  وحدك مستعٌنةً طرٌقك  ًبه. ٌبدأ معك ثم ٌتركك لتكمل ًأن تثق ال ٌمكنك  

 .«التً ٌمكنك استجماعها

 .«ن ذلك، أظن أن هذه وجهة نظر جٌدةأظ»بكالمً للحظة،وقالت:  تْ فكر      

قل »بسروالها القصٌر، ثم نظرت إلً. نهضت ونفضت ؼبار الكرسً الذي علق

 «؟ٌا طابر الزنبرك، أتود رإٌة الببرلً، 

 «الببر؟»    
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 «أترٌد رإٌتها؟ ، أحبها.ثمة ببر جافة هنا»    

ٌرة، ربما بقطر . كانت ببر مستدعبرنا الباحة وسرنا إلى أحد جوانب المنزل    

 ضعت علٌه، ووُ بلوح خشبً سمٌك بحجم فوهة الببر مؽطاة، أربعة أقدام ونصؾ

م ت رتفاع ثالثة أقدام تقرٌباً كتلتٌن خرسانٌتٌن حتً ال ٌتحرك. وحاجز الببر با ، ون 

، لكننً لم . كانت شجرة فاكهةكؤنها تحرسهارة عجوز وحٌدة، مقربة منها شج على

 أستطع معرفة نوعها.

لمتصلة بهذا المنزل، كؤنها مهجورة منذ وقت طوٌل، شٌاء ابدت الببر، كمعظم األ    

تصبح الجمادات . ربما «ر ؼامرد  خ  »ثمة شًء فٌها أشعرنً بؤنها ٌجب أن تسمَّى 

 عندما ٌشٌح الناس بؤنظارهم عنها. أكثر جموداً 

ن كثب، فً الواقع أقدم بكثٌر من األشٌاء ، بعدما تفحصتها مكتشفت أن الببرا     

ة طوٌلة، حتً أن آخر قبل بناء المنزل بمدفرت فً عصر قد حُ ها أن. والمحٌطة بها

كان حاجز الببر مكسواً بطبقة سمٌكة من الخرسانة و، كان عتٌقاً  ؼطاءها الخشبً

وبدا أن الشجرة المجاورة تتفاخر . نً قبل ذلك بوقت طوٌللتقوٌة البناء الذي بُ 

 .قةأطول من أي شجرة أخرى فً المنطزمناً بوقوفها فً مكانها

رض، ورفعت أحد نصفً القمر اللذٌن ٌشكالن أنزلت كتلة الخرسانة إلى األ    

، لكننً وانحنٌت ونظرت إلى األسفل ،الؽطاء الخشبً. وضعت ٌدي على حافة الببر

سفل . من الواضح أنها ببر عمٌقة، ابتلع الظالم نصفها األستطع رإٌة القاعألم 

 وتنبعث منها رابحة عفونة خفٌفة.

 .«لٌس بها أي ماء»: رالت ماي كاساهاقا    

 ببر بال ماء ، طابر ال ٌطٌر ، زقاق بال مخرج ، و...    

لحظة سمعنا صوت  بعد،ولتقطت ماي قطعة من القرمٌد وألقتها داخل الببرا    

كؤنما ٌمكنك تفتٌته  ،كان الصوت جافاً تماماً  .ارتطام خافت وجاؾ. وال شًء أخر

؟هل ٌا ُترى لماذا لٌس بها ماء»بٌدٌك. اعتدلت ونظرت إلى ماي كاساهارا، وقلت: 

 «؟ت؟ هل ردمها أحدهمجفَّ 
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 ؟ ال ٌوجد معنىتهااس ببراً، أال ٌردمونها حتً فوهعندما ٌردم الن»هزت كتفٌها     

 «؟لكٌس كذلترك حفرة جافة كهذه، من الممكن أن ٌسقط أحدهم وٌتؤذي، أل

 .«ًء  ما فً جفاؾ الببر على األؼلب، تسبب شنك محقةأعتقد أ»:قلت    

أن تتجه لألعلى، عندما ٌفترض بك »اله السٌد هوندا منذ زمن ما ق فجؤة تذكرت    

فترض بك أن تتجه لألسفل، اعثر وتسلق حتى قمته. وعندما ٌ ابحث عن أعلى برج

 .«أعمق ببر واهبط إلى قاعها على

 .لٌهااآلن لدي ببر إذا احتجت إذاً، إ    

انحنٌت على الحافة مجدداً ونظرت إلى الظالم باألسفل، دون أن أتوقع شٌباً     

. ، ٌوجد ظالم بهذه الكثافةمحدداً. خطر لً أنه فً مكان كهذا، فً منتصؾ النهار

رٌقً، فتردد الصدى فً الظالم، كما لو أن أحداً آخر تنحنح. لم  تنحنحت وازدردت

 لعابً بطعم حلوي اللٌمون. ٌزل

، ووضعت الكتلة علٌه، ثم نظرت إلى ساعتً. تكاد تبلػ الببر أعدت الؽطاء على    

 .الحادٌة عشر والنصؾ، موعد مكالمة كومٌكو خالل استراحة الؽداء

 .«من األفضل أن أذهب إلى المنزل»:قلت    

ق زنبرك، حلّ ٌا طابر ال ،الفور ذهب علىا»وقالت:  ست ماي كاساهارا قلٌالً عب      

 .«المنزل إلى

، زال ٌرمق السماء بعٌنٌه الجافتٌنا ٌعندما عبرنا الباحة، كان الطابر الحجري م    

ة بالؽٌوم الرمادٌة، لكن على األقل توقؾ المطر. ا تزال مدلهموالسماء نفسها م

واء قطعت ماي كاساهارا حفنة من العشب وألقتها فً السماء، ومع عدم وجود أي ه

فكر بكل الساعات »:لٌحمله، تساقط العشب عند قدمٌها. قالت دون أن تنظر إلً

 .«ؼروب الشمسالمتبقٌة حتى 

 .«طوٌلة ساعات بالفعل،»    
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6 

 ي كوميكو أوكاداميالد   عن

 ونوبورو واتايا

* 

     ، ًّ تخٌل مشاعر اإلخوة عندما ٌتصلون  أننً نشؤت طفالً وحٌداً،بما ٌصعب عل

ببعضهم البعض وكل منهم ٌعٌش حٌاة مستقلة عن اآلخر. وفً حالة كومٌكو، كلما 

جبنا على ذكر  نوبورو واتاٌا، ترتسم على وجهها نظرة ؼرٌبة، كما لو أنها وضعت 

خطؤً. لكن لم تكن لدي وسٌلة لمعرفة معنى عن طرٌق المذاق فً فمها  بشٌباً ؼرٌ

مشاعر إٌجابٌة ناحٌة شقٌقتها األكبر، وتعلم كومٌكو  نظرة تحدٌداً. ال أكنُّ أيتلك ال

الصعب تخٌلهما ٌتحدثان من وهذا وال تستنكره، فهً نفسها لم تكن مولعة بالرجل. 

وهو ما جعل  ،شقٌقاناذا لم تكن تربطهما عالقة دم. لكنهما فً الواقع  مع بعضهما

بوالدييا، لـ تعد تصالي وانقطاع ابعد شجاري مع والد كومٌكو،  .األمور أكثر تعقٌداً 

لـ أخض و لرؤية نوبورو واتايا. كانت المشاجرة عنيفة.  كوميكو تجد أي مناسبة

لكف عندما أبدأ، ال أتراجع.  اد حياتي. لست مف ذلؾ النوع،متدشجارات كثيرة عمى ا

 لذلؾ كاف قطع عبلقتي بوالد كوميكو نيائيًا. 

عتمؿ في ست عف كؿ ما يإثر ذلؾ، بعدما نفّ  ضغامشى الغضب عمى نحو تبل     
 األمرلـ أعد مضطرًا لرؤيتو مجددًا أبدًا. كاف . إذ رتياحلـ أشعر سوى باو . صدري
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لـ يبؽ  ُرفع عف كاىمي. وقد ة طويمةًا ثقيبًل كنت أرزح تحت وطأتو مدكما لو أف عبئ
إنني شعرت نحوه بشيء مف التعاطؼ  مف الغضب أو الكراىية. حتى لدي شيءٌ 

بسبب المشاكؿ التي يواجييا في حياتو، عمى الرغـ مف التفاىة التي تبدو عمييا 
تيما بدوني والدييا أبدًا ويمكنيا زيار  نظري. قمت لكوميكو إنني لف أقابؿحياتو في 

أي ال أحب زيارتيما عمى  ،عميؾ ال»ت: تسع لزيارتيما. قال متى ما شاءت. لكنيا لـ
 . «حاؿ

واتايا يعيش مع والديو في ذلؾ الوقت، لكف عندما نشبت المشادة  وكاف نوبور      
إذ كممة ألي أحد. لـ يفاجئني ذلؾ.  توجيو انسحب ببساطة دوف ،بيني وبيف والده

لـ أكف موضع اىتماـ بالنسبة لو. كاف يبذؿ ما بوسعو لتفادي أي تواصؿ معي أنني 
رة والدي كوميكو، لـ يعد جدًا. ولذلؾ عندما توقفت عف زيا ضرورياً  األمرمالـ يكف 

و. فيو دييا غرض مف رؤيتثمة سبب لرؤية نوبورو واتايا. وكوميكو نفسيا لـ يكف ل
 مشغوؿ، وىي مشغولة، ولـ يكونا مقربيف أصبًل. 

مع ذلؾ، تتصؿ كوميكو بو في مكتبو أحيانًا، وىو يتصؿ بيا في مكتب الشركة      
تصاالت دوف أف تخوض في منزلنا إطبلقًا(. تخبرني بتمؾ االوليس في أحيانًا )

ني بأي معمومة مف تمقاء تكف تخبر  حوى محادثاتيما. لـ أسأليا قط، ولـتفاصيؿ ف
 تكف ضرورية.  نفسيا إف لـ
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يتحدثاف عنو. وىذا ال يعني أنني أمتعض مف حقيقة أنيما  أىتـ بماأكف لـ     
كائناف بشرياف  وحسب. ما الذي يمكف أف يتحدث عنف األمريتحدثاف. ال أفيـ 

عبلقة الدـ يما ال يتحدثاف معًا إال بسبب يختمفاف عف بعضيما ذلؾ االختبلؼ؟ أـ أن
 التي تربطيما؟ 

* 

عدـ  وامؿع.ومف مع أنيما شقيقاف، إال أف الفارؽ بيف عمرييما تسع سنوات     
 عدة سنوات مع أسرة والدىا.  التقارب الممموس بيف االثنيف ىو أف كوميكو عاشت

لـ يكف نوبورو وكوميكو الطفبلف الوحيداف في منزؿ واتايا، بينيما أخت أكبر مف     
لثة مف طوكيو إلى نيغاتا البعيدة، كوميكو بخمس سنوات. ُأرسمت كوميكو بعمر الثا

مع جدتيا. أخبرىا والداىا الحقًا أنيما فعبل ذلؾ ألنيا كانت كثيرة  لتعيش فترة
ذلؾ  يا لـ تكف متأكدة مفف ىواء الريؼ النقي أفضؿ ليا، لكنالمرض، واعتقدا أ

أي  قط. ولـ تعاف أف صحتيا لـ تعتؿتمامًا. حسبما تستطيع تذكره ىي نفسيا 
ا قمقًا عمى صحتيا عمى يـ بنيغاتعرة، ولـ ُيبِد أي ممف كانت تعيش ممراض خطأ

 . «أنا متأكدة أف ذلؾ مجرد عذر»و خاص. قالت لي كوميكو ذات مرة: نح

أف ىناؾ خصومة  وقد سمعت أمرًا مف أحد أقربائيا، ىو ما عزز شكوكيا. وىو    
نتيجة ليدنة  و إلى نيغاتاطويمة بيف والدة كوميكو وجدتيا، وكاف قرار جمب كوميك

عنيا لبعض الوقت، أخمد والدا كوميكو غضب جدتيا. ومع  بالتنازؿفييا. لتوصمتا إ
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بنيا دة عمى تأكيد ممموس لروابطيا مع اوجود حفيدتيا في حيازتيا، تحصمت الج
 بعبارة أخرى، كانت كوميكو أشبو برىينة. .)والد كوميكو(

، ولـ يكف الثالث كاف لدييما طفبلف آخريف، إلى جانب ذلؾ»قالت كوميكو لي:     
أظف أنيما اعتقدا أف ابتعاد طفؿ  ،مني أرادا التخمص ليس وكأنيما .بيرة ليماخسارة ك

كثيرًا  األمر. إنيما لـ يفكرا في في مثؿ سني عف والديو لف يكوف صعبًا جدًا عميو
ال أدري لماذا، لكف  ؟أيمكنؾ تصديؽ ذلؾ مى األرجح. كاف الحؿ األسيؿ فحسب.ع

 .«تفعمو تجربة كتمؾ بطفؿ صغيرف أف لـ تكف لدييما أدنى فكرة عما يمك

لـ يكف ثمة ماىو حزيف  .رّبتيا جدتيا في نيغاتا منذ عمر الثالثة حتى السادسة    
واستمتعت كوميكو أو معقد بشأف حياتيا في الريؼ. كانت جدتيا ُتحبيا كثيرًا، 

يا يقيا الذيف كانوا في مثؿ عمرىا، أكثر مف استمتاعيا بصحبة شقبالمعب مع أقربائ
ة. بتدائيالعاـ الذي دخمت فيو المدرسة اال عيدت أخيرًا إلى طوكيو فيقيقتيا. ثـ أُ وش

بنتيما الطويؿ عنيما، وأصّرا عمى إرجاعيا قبؿ فوات صار والداىا قمقيف مف ابتعاد ا
في األسابيع ،بالفعؿ. أصبحت جدتيا ، كاف األواف قد فاتاألواف. لكف بطريقة ما
ـ وكانت تناـ لة عصبية متزايدة. أضربت عف الطعافي حا،التي تمت قرار إرجاعيا

بكؿ قوتيا، وفي لحظة أخرى  وتعتصرىا كوميكو الصغيرة بالكاد. في لحظة تحتضف
كافية لتترؾ أثرًا. في لحظة تقوؿ إنيا ال تريد أف  ةتضرب ذراعييا بمسطرة، بقو 

عاد، وأنيا بتباال، وفي المحظة التالية تأمرىا تتركيا، وأنيا تفضؿ الموت عمى خسارتيا
ع األلفاظ التي يمكف تخيميا. وتخبرىا عف مدى سوء والدتيا بأقذ ال تريد رؤيتيا أبدًا،
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 إذ ستطع كوميكو فيـ ما يجري حوليا.حتى إنيا حاولت طعف رسغيا بمقص. لـ ت
 ف الوضع أعقد مما يمكنيا استيعابو. اك

عمى نفسيا. أغمضت أنيا زىدت في العالـ الخارجي وانزوت ما فعمتو ىو      
وضعت نياية ألي شكؿ مف أشكاؿ التفكير أو عينييا وسّدت أذنييا، وأوقفت عقميا،و 

ال تتذكر  في ذاكرتيا، األمؿ. كانت الشيور التي أعقبت ذلؾ أشبو بصفحة بيضاء
أيًا مما حدث في ذلؾ الوقت. وعندما استعادت وعييا بما حوليا، وجدت نفسيا في 

و والداىا، وشقيقيا ، وفيؿ الذي ينبغي أف تكوف فيو منذ البدايةمنزؿ جديد. كاف المنز 
 وشقيقتيا. لكنو لـ يكف منزليا. كاف ببساطة بيئة جديدة. 

أصبحت كوميكو طفمة صموتة، وصعب التعامؿ معيا في تمؾ البيئة الجديدة. لـ     
يكف ىناؾ شخص تثؽ بو، أو تعتمد عميو اعتمادًا غير مشروط. لـ تكف تشعر 
بالطمأنينة التامة حتى في أحضاف والدييا. ولـ تكف تعرؼ رائحتيما، وُتشعرىا 

راد فمف بيف جميع أيا ببطء،ثـ بدأت تنفتح لشقيقتبالضيؽ، بؿ وتكرىيا أحيانًا. 
ال يدرؾ وجودىا.  كادب ثقتيا. وكاف شقيقيا ي. يئس والداىا مف فيميا وكسرتياأس

لكف شقيقتيا فيمت االرتباؾ والشعور بالوحدة الكامناف خمفسموكياتيا العنيدة. ووقفت 
كانت تناـ معيا في نفس الغرفة، وتتحدث معيا، وتقرأ ليا،  يا في كؿ األحواؿ.بجانب
فروضيا المنزلية. إذا أمضت  ير معيا إلى المدرسة، وتساعدىا عمى أداءوتس

موعيا، تكوف شقيقتيا معيا، كوميكو ساعات متكّومة في ركف الغرفة غارقة في د
لكاف الوضع طريقًا إلى قمب كوميكو.و  فعمت كؿ ما يمكنيا فعمو لتجدو يا. تحتضن
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وميكو الغذائي بعد عاـ مف عودة ك ت بسبب التسمـمُ إذا لـ تَ  مختمفًا أشد اإلختبلؼ
 مف نيغاتا.

إذا عاشت شقيقتي لكانت األحواؿ أفضؿ في المنزؿ، كانت »قالت كوميكو:     
ولربما مجرد فتاة صغيرة، بالصؼ السادس. لكنيا كانت القمب النابض بالمنزؿ. 

نت عمى األقؿ ما ك ،لو لـ تمت.أحوالنا جميعًا أقؿ غرابة مماىي عميو اآلف صارت
ما أعنيو؟ شعرت بالذنب بعد ذلؾ. لماذا لـ  ألصبح حالة ميؤوس منيا ىكذا. أتفيـ

لـ أكف أستطع أف أجعؿ أي و أمت بداًل مف شقيقتي؟ لـ أكف ذات نفع ألي شخص. 
 ،شقيقي يعرفاف ما أشعر بو تماماً والدتي و  تشخص سعيدًا، لماذا ليس أنا؟ كان

الميتة متى ما  ف عف شقيقتيدثاا يتححاوال. كانال شيئًا لمواساتي، ولـ يلكنيما لـ يقو 
وذكائيا، وحب الجميع ليا، وعطفيا، وبراعتيا عف مدى جماليا سنحت ليما الفرصة. 

بد أف يستخدـ  المعتقديف أنو عمى تمقي دروس البيانو!  في عزؼ البيانو. ثـ أجبراني
أنني ، وكنت أعرؼ ؼ. لـ يكف لدي أدنى اىتماـ بالعز أحدىـ البيانو الكبير بعد موتيا
تي مقارنة يَّ بحاجة إلى طريقة أخرى ألبيف دون، ولـ أكف لف أعزؼ بمثؿ براعتيا أبداً 

ا رفضا ، السيما محميا، ولـ أحاوؿ. لكنيملـ يكف بمقدوري أف أحؿ محؿ أحدىـيا. ب
. وأكره مشاىدة أي رفضًا باتًا. لذلؾ أكره منظر البيانو إلى يومنا ىذا إلي أف يصغيا
 .«يعزؼ عميوشخص 

.لما فعموه بيا، ولمالـ يفعموه شعرت بغضب عاـر عندما أخبرتني كوميكو بيذا     
بعضنا ألكثر مف شيريف بقميؿ فحسب، عرؼ ن ونحفيذا قبؿ زواجنا، ليا. حدثتني ب
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لو أنيا  عف طفولتيا كما تحدثت مطوالً يـو أحد ىادئ،و  في صبيحة،كنا في الفراش
لتقييـ صبلحية كؿ حدث قبؿ ذكره. كانت أوؿ مرة  قؼتو ، وتتحؿ خيوطًا متشابكة

بالكاد كنت أعرؼ شيئًا عف أسرتيا أو طفولتيا، حتى  ،تحدثني بالكثير عف نفسيا
شعر طويؿ  يياذلؾ الصباح. كنت أعرؼ أنيا ىادئة، وأنيا تحب الرسـ، وأف لد

 عي. وجميؿ، وشامتيف عمى لوح كتفيا األيمف، وأف أوؿ تجربة جنسية ليا كانت م

بكت قميبًل أثناء حديثيا. وتفيمت حاجتيا إلى البكاء. فاحتضنتيا وداعبت     
 .«ألحببتيا إذا عاشت، أحبيا الجميع حالما عرفوىا»شعرىا. قالت: 

ربما. لكنِؾ أنِت التي أحب. األمر في غاية البساطة، كما تعمميف. شقيقتؾ ال »
 .«عبلقة ليا باألمر

يـو  السابعة والنصؼ مف صبيحة الوقت، تفكر. بعضظمت كوميكو مستمقية     
عت إلى الحماـ يخفؽ ستمفيو كؿ شيء ناعمًا ومجوفًا. ا حد، الوقت الذي يبدوأ

لى أحدىـ ينادي كمبًا في مكاف بعيد. ظمت كوميكو  بأجنحتو عمى سقؼ شقتي، وا 
أخبرني، ىؿ تحب »، وقالت أخيرًا: طويمة مدةتحدؽ إلى نقطة واحدة عمى السقؼ 

 «قطط؟ال

معيا لدي قطة عندما كنت صغيرًا. كنت ألعب  أحبيا بجنوف، دائمًا ما كانت»     
 . «طواؿ الوقت، وأناـ معيا حتى
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قتناء قطة. لكنيـ لـ يسمحوا لي. كانت لؾ مف محظوظ. كنت أتوؽ بشدة ال يا»    
مرة في حياتي. أريده، ولو  شيءأي أمي تكره القطط. لـ أتمكف مف الحصوؿ عمى 

عندما  الطريقة. ؾ فيـ معنى أف تعيش بتمؾو مرة. أيمكنؾ تصديؽ ىذا؟ ال يمكنول
ثـ ال تعود تعرؼ ما  -تريد التي ال تحصؿ فييا عمى ما- تعتاد عمى مثؿ تمؾ الحياة

 .«تريده

معِؾ كذلؾ حتى اآلف. لكنؾ لـ تعودي  األمرربما كاف »يدىا وقمت: ت أمسك    
ا كنت تريديف يمكنؾ البدء مجددًا. إذو طفمة. لديؾ حؽ اختيار حياتؾ الخاصة بؾ. 

األمر بسيط. إنو و ىو اختيار حياة يمكنؾ فييا اقتناء قطة. قطة، كؿ ما عميؾ فعم
 «حقؾ... أليس كذلؾ؟

بعد بضعة أشير و  .«مـ. صحيحام»عيناىا مشتبكتاف بعيني، وقالت:  ظمت    
 الحقًا، كنا نتحدث عف الزواج. 

* 

 

يا كوميكو في ذلؾ المنزؿ بائسة وعسيرة، فإف طفولة كانت الطفولة التي عاشت إذا    
الوالداف مولعاف  مف ناحية أخرى. كاف ة عمى نحو غريبواتايا كانت مشوى ونوبور 

ه بأشياء معينة أيضًا. ا لـ يمطروه بالعطؼ فحسب، بؿ طالبا، لكنيمبنيما الوحيدبا
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أف السبيؿ الوحيد لحياة كريمة في المجتمع الياباني بكاف األب مقتنعًا قناعة راسخة 
زاحة كؿ مف يعترض الطريؽحراز أعمى الإىو   لقمة. إلى ا درجات وا 

 لي نتو بوقت وجيز. قاؿابببعد زواجي  ،سمعت ىذه الكممات مف الرجؿ شخصياً     
 كبلـ أخبلقي فارغ عممونا وأف ىذا ال يعدو كونو يف،وا متساو خمقلـ يُ  جميع البشر إف

ديمقراطي، لكنو في  ىيكؿ سياسي لشعب ياباف لديوإياه في المدرسة. ربما يكوف ال
، القوي فيو ي ؼ. وما لـ تصبح أحد أكؿ الضعيالوقت نفسو مجتمع طبقي صاـر

ُتسحؽ حتى تتبلشى.  سوؼو فميس ثمة معنى لمعيش في ىذا البمد، ، أعضاء النخبة
مف الطموح أمر طبيعي تمامًا. إذا  ؿ لتشؽ طريقؾ لؤلعمى. ىذا النوععميؾ أف تقات

فنى الياباف. لـ أدِؿ بأي رأي ردًا عمى وجية نظر والد سيففقد الناس طموحيـ 
قناعة ما يعتقده فحسب.  إنما كاف يقوؿ ،لـ يكف يتطمع لمعرفة رأييإذ زوجتي. 

 .ىا شيءز في أرقى أحياء طوكيو، ال يعو  والدة كوميكو نشأتؤلبد. ستظؿ راسخة ل
ولـ تكف لدييا الرأي أو الشخصية لمعارضة آراء زوجيا.  وىي ابنة مسؤوؿ رفيع.

 بو، ويوضع أماميا مباشرة اجوو تو، لـ يكف لدييا رأي في أي شيء ال تُ يوحسبما رأ
ي ة إلبداء رأييا ف)في الواقع، كانت تعاني مف قصر نظر حاد(. وكمما دعت الحاج

بالنسبة  األمرتستعير آراء زوجيا. إف كاف ىذا كؿ ما في  أمر يتعمؽ بالعالـ األوسع،
لكف كما ىو الحاؿ مع مثؿ ىؤالء النساء، كانت تعاني  .ليا، ما كانت لتزعج أحداً 

ف أمثاؿ تفتقر ألي قيـ ذاتية خاصة بيا. ويكوّ و مف حالة مستعصية مف اإلدعاء. 
يد الذي يحكـ تفكيرىـ ي معايير ورؤى اآلخريف. المبدأ الوحبتبنّ  نظرىـىؤالء وجيات 
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مرأة عصبية ضيقة األفؽ التالي أصبحت السيدة واتايا ابو . «كيؼ أبدو؟»ىو السؤاؿ: 
وكؿ ما  .ةيلحكومة، أو مسيرة ابنيا األكاديمسوى مكانة زوجيا في ا شيء ال ييميا

 بالنسبة ليا.يؽ، ال معنى لو ال يدخؿ مجاؿ رؤيتيا الض

ا الضيقة لمعالـ في رأس مسفتيما المشكوؾ فييا ورؤيتيمالوالداف ف وىكذا غرس      
ما حصؿ عمى نو موفريف لو أفضؿ األساتذة. وعندرو واتايا. كانا يشجعاالشاب نوبو 

نت طفولتو ا لو كؿ ما كاف يريده. كامرتبة الشرؼ العميا، كافأا ابنيما بأف اشتري
حياتو، لـ  دما دخؿ المرحمة األكثر حساسية مفعن لمادي. بيد أنوغارقة في الترؼ ا

يكف لديو وقت لمفتيات، أو الفرصة لمتصرؼ بجموح مع الفتية اآلخريف. كاف عميو أف 
كاف نوبورو  إذا ما. لـ أكف أعرؼ فظ عمى مكانتو في القمةرس كؿ طاقاتو ليحايك

لـ يكف إذ و لـ تكف تعرؼ. كوميكبتمؾ الطريقة أـ ال. وكذلؾ  واتايا سعيدًا بالعيش
والديو أو ألي أحد. لـ لنوبورو واتايا مف الذيف يظيروف مشاعرىـ. حتى لكوميكو أو 

معينة مف التفكير في غاية البساطة  اً . بدا لي أف أنماطحاؿ عمى أييكف لديو خيار 
يا في ، تخرج نوبورو واتاميما يكفوأحادية الجانب لدرجة تصعب معيا مقاومتيا. 

تخصص في االقتصاد بجامعة طوكيو، وتخرج فييا مدرسة نخبة إعدادية خاصة. ثـ 
 بأعمى الدرجات. 

توقع والده منو أف يعمؿ بالحكومة أو إحدي الشركات الكبرى بعد تخرجو، لكف      
. كاف يعرؼ أفضؿ ي العالـ األكاديمي ويصبح باحثاً نوبورو واتايا اختار أف يبقى ف

 .ـ يكف مغفبلً لو  و،ما يناسب
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عي، بؿ العالـ الذي امولـ يكف ما يناسبو ىو العالـ الحقيقي حيث العمؿ الج     
 ف الميارات الفردية والذكاء. الذي يثم  و يتطمب االستخداـ المنيجي لممعرفة، 

اسات العميا ر يؿ قبؿ عودتو لكمية الداميف في الدراسات العميا بجامعة يأمضى ع
ب، ووافؽ عمى زواج مرتَّ يئة والديو بعد ذلؾ بوقت قصير نفذ مشو بجامعة طوكيو. 

معيما.  طبلقو، عاد إلى منزؿ والديو ليقيـبعد و يستمر أكثر مف عاميف.  الذي لـ
 ًا غريب األطوار يتعذر التوافؽ معو. الوقت الذي قابمتو فيو، كاف شخص بحموؿو 

قرابة عاميف. كاف اتايا كتابًا ضخماً، بعدما تزوجت كوميكو بنشر نوبورو و      
شيئًا واحدًا  ات المتخصصة. ولـ استطع استيعاببالمصطمح تصادية مميئةدراسة اق

عقدة يصعب ف كتابتو مألستطع مواصمة القراءة كاف يحاوؿ قولو. حاولت، لكف لـ أ
المحتوى أـ أف  كاف ذلؾ مرده إلى تعقيد وصعوبةإذا ما  فؾ شفرتيا. لـ أعرؼ
ـ. قاؿ عنو أحد أصحاب المجاؿ اعتقدوا أنو كتاب عظي أف الكتابة نفسيا سيئة. إال

لكف ىذا ىو كؿ  .«كميًا مكتوب مف منظور جديد كمياً  يددإنو عمـ اقتصاد ج»النقاد: 
قد. وسرعاف ما بدأت وسائؿ اإلعبلـ تقديمو اما استطعت فيمو مما كتبو ذلؾ الن

واثناف مف وظيرت كتب كاممة لتفسير كتابو.  .«بطؿ عصر جديد»باعتباره 
 «عمـ االقتصاد اإلفراغي»، و«نسيعمـ االقتصاد الج»المصطمحات التي صاغيا 

 اً أقسام وأفردت الصحؼ والمجبلتأصبحا مف الكممات الطنانة في ذلؾ العاـ. 
 وابف كتأف كؿ الذي أستطع تصديؽ لـ ديد.أحد مفكري العصر الج خاصة بو بوصفو

 .قد فتحوه حتى ـايا في كتابو. أشؾ في أنيو نوبورو واتتمؾ المقاالت فيموا ما كتب
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كتابة ليـ. كاف نوبورو واتايا شابًا عازبًا وذكيًا بما يكفي ياء ال تيملكف مثؿ ىذه األش
 كتاب ال يستطيع أحد فيمو. 

 التمفاز معمقًا عمى المواضيع السياسية. ظير عمى وقد اشتير بفضؿ كتابو     
لجنة تحكيـ في أحد برامج المناظرات االقتصادية. وسرعاف ما أصبح عضو و 

الذيف كانوا يعرفوف نوبورو واتايا )بما فييـ أنا وكوميكو(، لـ يتخيموه أبدًا  .السياسية
مييف ينو مف أولئؾ األكادعتقد الجميع ألعالـ وسائؿ اإلعبلـ واألضواء. ا يصمح

الـ ف تذوؽ عالمتزمتيف الذيف ال ييتموف سوى بمجاالت تخصصاتيـ. لكنو ما إ
ولـ يكف يمانع تصويب راه وىو يمعؽ شدقيو. كاف بارعًا. وسائؿ اإلعبلـ، كدنا ن

مما يبدو بعيدًا تجاىو، بؿ إنو كاف يبدو مسترخيًا أماـ الكاميرات أكثر الكاميرا با
الذي نراه عمى التمفاز يرتدي . شاىدنا تحولو المفاجئ بذىوؿ. كاف نوبور واتايا عنيا
مف بإطارات نظارات  يضع عنؽ تتماشى معيا تمامًا. و الت غالية مع ربطات بد

و تمقى مساعدة قصة شعر حديثة. كاف مف الواضح أنلديو عظـ ظير السمحفاة. و 
بالترؼ ىكذا مف قبؿ. وحتى إذا كانت المؤسسة اإلعبلمية  محترؼ. لـ أره ينضح

ؾ الطريقة رتياح كأنو يتأنؽ بتمياءه، فإنو كاف يرتدييا بعفوية واىي التي تختار أز 
 مف ىذا الرجؿ؟ أيف نوبورو واتايا الحقيقي؟ ،طواؿ حياتو. تساءلت أوؿ مرة رأيتو

فعندما ُيسأؿ عف  .عندما يكوف أماـ الكاميرات دور الرجؿ قميؿ الكبلـ كاف يؤدي    
يجاز.  لجميع جواء المناظرة ويبدأ اوعندما تمتيب أرأي، يعبر عنو ببساطة ووضوح وا 

عندما ُيواجو بتحٍد، يتريث ويدع خصمو يقوؿ ما و ه. ظ عمى ىدوءبالصياح، كاف يحاف
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يو الضربة القاضية بضحكة توج ة واحدة. وأتقف ففلديو، ثـ ييدـ حجة خصمو بعبار 
بتسامة. كاف يبدو أكثر موثوقيًة وذكاًء عمى شاشة التمفاز مف نوبورو واتايا خفيفة وا

لـ يكف وسيمًا قطعًا. لكنو كاف الحقيقي. لست متأكدًا مف كيفية فعمو لذلؾ. فيو 
د نوبورو واتايا المكاف الذي ينتمي إليو رشيقًا وعميو سيما حسف الخمؽ. وجطويبًل و 

، وقابميا ىو ت بو وسائؿ اإلعبلـ بأذرع مفتوحةفي وسائؿ اإلعبلـ المرئية. رحب
 بشغؼ مماثؿ. 

وعات أو . سواء عمى المطبمـ أكف أطيؽ رؤيتوف مف ناحية أخرى، ،أما أنا    
. أعترؼ بذلؾ. كاف يعرؼ كيؼ يوقع ريب موىبة وكفاءة ببل ذو التمفاز، كاف رجؿ
تجاه ي استشعار اغريزة حيواف ف عمية بأقؿ كممات ممكنة. ويممؾخصمو بسرعة وفا
فستدرؾ أف كمماتو تفتقر نتبيت بتركيز إلى ما كاف يقولو أو ما كتبو، الريح. لكف إذا ا

ممة قائمة عمى قناعات ومبادئ راسخة، وأف أفكارىعبارة شا ، وال تعكس رؤيةساؽلبلتّ 
وكاف قادرًا  عالـ اختمقو بالمزج بيف عدد مف المسارات الفكرية ذات البعد الواحد.عف 

والتعديؿ  أي لحظة، وفقًا لمحوجة. لكف المزجعمى إعادة ترتيب ىذه المسارات في 
ف لمسة فنية. لكنو بالنسبة لي معبقري، وال يخمو عمى األفكار المختمفة  الذي يدخمو

تقار تساؽ االفكاف ثمة أي اتساؽ في آراءه فيو ا ال يعدو كونو مجرد لعبة. إف
ف كانت لديو رؤيلبل فتقاره لمرؤية لتي تدؿ عمى ايي الرؤية اة شاممة، فتساؽ. وا 

تساؽ ف قوتو الفكرية. فاالمىذه العيوب نفسيا ىي التي مثمت مكا الشاممة. بيد أف
ية الشاممة العميقة يمثبلف عبئًا إضافيًا في الحروب الفكرية المتقمبة التي تدور والرؤ 
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 صالحو أف يكوف متحررًا مف مثؿ ىذارحاىا في وسائؿ اإلعبلـ. وقد كاف في 
 العبء. 

ليب لـ يكف لديو ما يحميو، مما يعني أنو يمكنو أف يحشد كامؿ تركيزه في أسا     
، وأف يص إلىالقتاؿ. ولـ يكف بحاجة سوى   حرباء رع خصمو أرضًا. إنواليجـو

 ويحشدحججو المنطقية بفعالية قصوى،  فكرية، يغير لونو وفقًا لموف خصمو، ويرتجؿ
ىذه الميارات، لكف مف فكرة عف كيفية اكتسابو  ف ببلغة. لـ تكف لديكؿ ما لديو م

ـ استخدة ايالواضح أنو كانت لديو ممكة مبلمسة مشاعر المشاىديف. كاف يعرؼ كيف
المنطؽ الذي يؤثر في األغمبية. وليس بالضرورة أف يكوف منطقًا، بؿ أف يبدو كذلؾ 

 فحسب، ماداـ إنو يثير مشاعر الجميور. 

طف قوة آخر لديو. لـ يكف أحد تعراض المصطمحات المتخصصة كاف مو اس    
قة تقديـ تمؾ المصطحات بطري بطبيعة الحاؿ، لكنو كاف يستطيع ،يعرؼ ما تعنيو

، ائمًا ما كاف يستشيد باإلحصائياتإذا لـ تفيميا. ود ؾموقنًا أف الخطأ خطأ تجعمؾ
قفت لتفكر في و كانت محفورة في دماغو، وىي تحمؿ قوة إقناع ىائمة. لكف إذا تالتي 
 ستدرؾ أف ال أحد شكؾ في مصادره أو مدى موثوقيتيا. ،فالحقاً  األمر

مجنوف، لكنني لـ أكف قادرًا عمى أف أوضح كانت أساليبو الذكية ىذه تدفعني ل     
ألي أحد ما يثير حنقي تحديدًا. كما لـ يكف بمستطاعي بناء حجة لدحض أيًا مما 

أشبو بمبلكمة شبح، تصدر ضرباتؾ حفيفًا في اليواء فحسب،  األمركاف يقولو. كاف 
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المثقفيف يتجاوبوف  حتى أبرزصمب لتضربو. ُصدمت عندما رأيت  يءما مف شو 
 ضاعؼ شعوري بالضيؽ. . األمر الذي معو

 لـ اً يبدو أف أحدإذ وىكذا صار نوبورو واتايا أحد ألمع الشخصيات في أيامو.      
و جوالت القتاؿ بيف تساؽ، كؿ ما يبحث عنو الناس في القنوات ىييتـ باال يعد

. ال ييـ إذا الذي يسفكونو قانيًا، ازداد تعطشيـ لو فكرييف، وكمما كاف الدـالمجالديف ال
 قاؿ شخص شيئًا يـو االثنيف وعكسو يـو الثبلثاء. 

* 

 

تايا لممرة األولى عندما قررت أنا وكوميكو أف نتزوج. أردت أف قابمت نوبورو وا    
ني ، ربما يمكنظننت، بما أننا متقارباف في السف أتحدث معو قبؿ مقابمة والدىا.

 والده.  إقناعو ليميد لي الطريؽ إلى

، قالت لي كوميكو بصعوبة «ينبغي لؾ أف تعتمد عمى مساعدتو ال أعتقد أنو»     
 .«يدًا لكنو ليس مف ذلؾ النوع فحسبال أستطيع شرح السبب تحد»بادية. 

 .«ف أقابمو عاجبًل أو آجبلً مّي أحسنًا، ع»قمت:     

 .«أظف ذلؾ»    

 .«تكوني متأكدة يستحؽ المحاولة. ال يمكف أف األمر»    
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 .«أظف ذلؾ، ربما»    

كثيرًا لمقابمتي عندما اتصمت بو عبر الياتؼ. قاؿ، إذا  يتحمس نوبورو واتايا لـ    
بمقيى بالقرب مف  ، يمكنو أف يوفر لي نصؼ ساعة. وقررنا أف نمتقيأصررتُ 

 ، ، قبؿ أف يكتب كتابومجرد محاضر بالجامعة وقتذاؾ، كاف محطة أوشانوميزو
نتفخة بسبب إقحامو لقضبتيو وقبؿ أف يعرؼ معنى األناقة. جيوب معطفو الرياضي م

افر قميصو الذي بموف الخردؿ مع شعره بحاجة إلى تشذيب، ويتنو ة طويمة. مدفييا 
لتو الصوفية الزرقاء والرمادية. كاف لديو مظير أستاذ مساعد يعتبر الماؿ شيئًا بد

ة بعد يـو مف ناعسة لشخص خرج لتوه مف المكتبعمى عينيو تمؾ النظرة الو غريبًا. 
 . ،إذا دققت النظر فييماثاقبة باردةلكنتشع منيما نظرة  .التنقيب بيف أرففيا

قبؿ القريب. المست في كوميكوبعد تقديـ نفسي، إنني أخطط لمزواجبقمت لو،      
، ي. قمت إنني أعمؿ في شركة محاماةبدقة ما أمكنن كؿ شيء وحاولت توضيح

وأف ا أزاؿ أبحث عف نفسي. ليس العمؿ المناسب لي. وأنني مي أعرؼ أنو ننلك
، لكنني أحب شقيقتو. وأعتقد أنني ي بالزواج قد يبدو عمبًل متيوراً شخص مثم مجازفة

 يمكنني أف أجعميا سعيدة. ويمكف لكمينا أف يمد اآلخر بالقوة والسكينة. 

، واتايا. ظؿ جالسًا عاقدًا ذراعيو ت طريقيا إلى نوبوروأف كمماتي ضمّ  بدا لي    
أنو الصغير، ظؿ ساكنًا تمامًا، وبدا ك أنييت خطابي ع بصمت. حتى بعدماميست

 آخر. يفكر بشيء
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الحرج في وجوده منذ البداية، وافترضت أف ىذا بسبب الوضع بشيء مف  شعرت     
أف أريد »لشخص غريب تمامًا الذي كنت فيو. أي شخص سيشعر بالحرج وىو يقوؿ 

، كما لو أف مادة يجتاحني شعور كريوقبالتو، بدأ  يكف أثناء جموسل .«أتزوج شقيقتؾ
محدد قالو أو  ة تتكوف في معدتي. لـ يكف ىناؾ شيءلزجة غريبة حمضية الرائح

رو واتايا نفسو، الذي وجو نوبو  ،ب لي ىذا الضيؽ، إنما ىو وجيوسبّ  ىو ما فعمو
لـ يكف وجيو  ، شيء خاطئ،ما يءأوحى لي بأنو مكسو بطبقة أخرى مف ش

 لـ أستطع التخمص مف ذلؾ الشعور. و الحقيقي. 

رغبة في المغادرة، في الواقع فكرت في النيوض والمغادرة، لكف كاف راودتني     
رتشؼ قيوتي الفاترة منتظرًا أ. ظممت جالسًا في مكاني، األمرعمي أف أصؿ لنياية 

 إياه ليقوؿ شيئًا. 

ألكوف »ًا ليوفر طاقتو. قاؿ: عمدصوتو منخفضًا  بدا كأنو ُيبقيوعندما تحدث،     
األشياء التي أىتـ بيا فصادقًا معؾ، ال يمكنني أف أفيـ أو أىتـ بما كنت تقولو لي، 

ألقوؿ لؾ ما و بيا.  تمامًا، أشياء ال أتوقع منؾ فيميا أو االىتماـ ذات طبيعة مختمفة
في الزواج بكوميكو وىي ترغب في ، إذا كنت ترغب لدي بأقصر الطرؽ الممكنة

لذلؾ، لف أقؼ و  ما.ميس لدي حؽ أو أي سبب يجعمني أقؼ في طريقكفؾ، الزواج ب
ع مني أكثر مف ىذا. واألىـ مف لف أفكر في ذلؾ حتى. لكف ال تتوقو . مافي طريقك

 . «قتي في ىذا الموضوع أكثر مما أىدرتومف و  اً مزيدىذا، ال تتوقع مني أف أىدر 
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لـ و زوائد،  ، ال تشوبو أيإلى ساعتو ونيض. كاف كبلمو موجزًا وفي محمو نظر     
 . انطباعو عنيو كاف عميو ذكره. فيمت بوضوح تاـ ما أراد قولو  أي شيءؿ ييم

     .  وىكذا افترقنا ذلؾ اليـو

، نظرًا نوبورو واتايا مت عدد مف المناسبات عميَّ وعمىحتّ  ،كوميكوبعد زواجي ب    
النسب التي تربطنا، أف نتبادؿ الكممات. حتى إذا لـ نتجاذب أطراؼ حوار لعبلقة 

كاف مقدار الكممات ة مشتركة بيننا. لذلؾ أيضًا ، لـ تكف ثمة أرضيفعمي. وكما قاؿ
تقي لما يمكف أف ُيسمى حوارًا. ر ال يمكف أف ي حدنا في حضور اآلخرتمفظ بيا أيالتي 

مفة. إذا كاف الدالي الما عمى فراش موتو، عضنا بمغات مختنتحدث مع ب كما لو كنا
المحرؾ  ؾ دولفي يحاوؿ أف يشرح لو أىمية اختيار المرء لزيتيالجاز إير  وموسيقي

، قد تكوف تمؾ المحادثة أكثر فائدًة وفعاليًة الباص ينتر كبلوفقًا لمتغيرات في صوت 
 بكثير مف حواراتي مع نوبورو واتايا.

خريف. قد حتكاكي مع الناس اآلاطفيًا طويؿ المدى بسبب انادرًا ما أعاني كْربًا ع    
ؿ بيف نفسي ف ليس لفترة طويمة. يمكنني أف أفصلك ،أحدىـ أو يزعجني يغضبني
 .ما يف. إنيا موىبة مف نوعٍ كائنيف مف عالميف مختمفأنني وىو شخص آخر كوبيف 
فعؿ ذلؾ،  ني. إنو ليس أمرًا يسيؿ فعمو، لذلؾ إف كاف يمكنبيا التباىي أقصد)ال 

أوؿ ما أفعمو ىو فإف مقدرة خاصة(. عندما يثير أحدىـ أعصابي،  ، أوفإنيا موىبة
، آخر، ليس لو عبلقة بي. ثـ أقوؿ لنفسي نقؿ موضوع مشاعري السمبية إلى نطاؽ
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عر في منطقة ، لكنني وضعت مصدر ىذه المشاحسنًا، تجتاحني مشاعر سمبية
أتفحصيا وأتعامؿ معيا الحقًا عندما أكوف  فأخرى، بعيدًا عف ىنا، حيث يمكنني أ

، نادرًا الحقاً  عندما أذيبيا ألتفحصيارائؽ. بعبارة أخرى، أجّمد مشاعري. و في مزاج 
. عادًة ما يستخمص مرور الوقت السمـو مف معظـ األشياء، كْربما أجدىا في حالة 

 ويجعميا غير مؤذية. ثـ أنسى أمرىا، إف عاجبًل أـ آجبًل.

مى عالمي في حالة مستقرة مسار حياتي حتى اآلف، تمكنت مف اإلبقاء ع خبلؿ     
تجنب أغمب المشاكؿ عديمة الفائدة عف طريؽ تفعيؿ نظاـ التحكـ العاطفي نسبيًا ب

ىذا الوقت ىو مصدر  ؿ طواؿاىذا. ونجاحي في الحفاظ عمى مثؿ ىذا النظاـ الفع
 فخر لي. 

قؼ ىذا النظاـ عف العمؿ. لـ أتمكف يتو  ،ايابنوبورو وات األمرلكف عندما يتعمؽ      
ذه الحقيقة في حد ذاتيا عاد نوبورو واتايا إلى مكاف ال عبلقة لي بو. وىمف إب

، لكنو في كو رجؿ متعجرؼ بغيض، الشؾ في ذلؾما إزعاج. والد كومييّ أزعجتني أ
يعيش متشبثًا بمجموعة صغيرة مف المعتقدات  ،النياية مجرد شخصية محدودة األفؽ

لكف ليس نوبورو واتايا. كاف يعرؼ أي نوع  . يمكنني نسياف شخص كذلؾ،الضيقة
مف الرجاؿ ىو. كما كانت لديو فكرة جيدة عف طريقة تفكيري وما يمكف أف يثير 

 . والسببنو أف يسحقني حتى ال يتبقى مني شيءحفيظتي. إف كانت لديو رغبة، ألمك
يكترث بي البتة. ال أستحؽ الوقت والجيد  لوحيد لعدـ فعمو لذلؾ ىو أنو لـ يكفا
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 كاف إنسانًا دنيئًا مغروراً  .حؽلمذاف سيتطمبيما سحقي. وىذا ما أغضبني بشأنو با
 صاحب مواىب ومقدرات تفوؽ ما لدّي بكثير.مف أي مشاعر. لكنو  اً ومجرد

منو. شعرت  في فمي لـ أستطع التخمص طعمًا سيئاً  انفّض لقاؤنا األوؿ وقد ترؾ    
رائحة الكريية في فمي بالقوة. حـ حفنة مف الحشرات ذات الكما لو أف أحدىـ قد أق
ا أزاؿ أشعر بيا في فمي. كاف نوبورو واتايا ىو ثيرًا، كنت موبْصقيا لـ يساعدني ك

دة حفبلت الموسيقية ومشاىبت الذىاب إلى ال. جرّ ،يومًا بعد يـوكؿ ما أفكر فيو
قرأت و ، شربت، حتى إنني ذىبت إلى مباراة بيسبوؿ مع زمبلئي بالمكتب. األفبلـ

الكتب التي كنت أؤجؿ قراءتيا حتى أجد الوقت. لكف نوبورو واتايا دائمًا ما يكوف 
بتبلعي ، المتاف تيدداف بايرمقني بعينيو الخبيثتيفذراعيو، حاضرًا في ذىني، عاقدًا 

، وأوصؿ رعشات أثار أعصابي إلى أقصى الحدود كمستنقع ال قاع لو. وىذا ما
 لى األرض التي أقؼ عمييا. غضبي إ

عف انطباعي عف شقيقيا. لـ  كوميكو، عندما قابمتيا في المرة التالية، سألتني     
وعف  ضعوعف القناع الذي كاف ي ليامكف مف إخبارىا بصدؽ. أردت أف أسأأت
شقيقيا. لكنني لـ  كؿ ما أعتقده بشأف ردت أف أخبرىا عفالمخبوؿ خمفو. أ «الشيء»

بأف ىذه األشياء ال يمكنني إيصاليا ليا، وأنني إذا لـ أكف قادرًا  تأقؿ شيئًا. شعر 
 أال أعبر عف نفسي إطبلقًا. ليس اآلف. ي يجدر بف، عمى التعبير عف نفسي بوضوح
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شيئًا . وأردت أف أضيؼ «إنو.. مختمؼ، ىذا مما ال يرقى إليو الشؾ»قمت :     
. كما أنيا لـ تضغط عميَّ ألدلي بالمزيد. المناسبة ، لكنني لـ أعثر عمى الكمماتاً آخر 

 أومأْت بصمت فحسب. 

مر في إثارة ، استة نوبورو واتايا بعد ذلؾ إطبلقاً تغير مشاعري ناحيتلـ      
لمنزؿ يومًا. ى ال شفاء منيا. لـ يكف لدي تمفاز في اكحمّ  أعصابي بنفس الطريقة،

 ، أراه يدلي برأيٍ ألقيت نظرة عمى تمفاز في مكاف ما، كمما ف مف عجائب الصدؼلك
ذا ، مع بيا صورة لنوبورو واتايا أجد ،نتظار طبيبتصفحت مجمة في صالة ا ما. وا 

 تربصًا بي في جميع أركاف العالـ. ممقاؿ كتبو. شعرت كأنما نوبورو واتايا يكمف 

 حسنًا، عمّي أف أقر، إنني أمقت الرجؿ.    
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7 

 أصحاب المغاسل السعداء

* 

 وـور كانـوظه

* 

عادًة ما آخذ  ى المغسمة التي بالقرب مف المحطة.أخذت بموزة لكوميكو وتنورة إل     
ألنيا أقرب. تتعامؿ  ، إنماميامبلبسنا إلى المغسمة المجاورة لنا، ليس ألنني أفضّ 

لى العمؿ. تترؾ  كوميكو أحيانًا مع المغسمة التي بجوار المحطة في طريقيا مف وا 
كاف ىذا  شيئًا في طريقيا إلى المكتب صباحًا، وتأخذه في طريقيا إلى المنزؿ مساًء.

عمؿ مغسمة  يقوموف بعمؿ أفضؿ مف ، وفقًا لكوميكو،المكاف غاليًا قميبًل، لكنيـ
أف أذىب فضؿ فساتينيا. وليذا قررت في ذلؾ اليـو مًا ما تأخذ إلييا أ. ودائالحي

 أنيا تفضؿ غسؿ مبلبسيا ىناؾ.  بدراجتي إلى المحطة، ظنًا مني

خفيفًا، وحذاء  اً مرتديًا سروااًل قطنيًا أخضر  ،غادرت المنزؿ حامبًل التنورة والبموزة     
مقتو كوميكو مف شركة ترويجي أصفر، ت رت فاف ىيمفياد، وتيشالتنس المعت

بصوت  جي في سيتسجيبلت. كاف صاحب المحؿ يشغؿ مشغؿ الموسيقى ماركة 
آلندي  عاؿ، كما كاف الحاؿ في زيارتي السابقة. ىذا الصباح كاف يضع شريطاً 
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غروب ‘ي. وبدأت أغنية لمع دخو  11’أغنية زفاؼ ىاوايي‘ويميامز، انتيت أغنية 
دفتر مبلحظاتو بقمـ حبر جاؼ، وىو يصفر ، كاف المالؾ يكتب في 12’شمس َكَندي

مع األغنية وحركاتو مفعمة بالحيوية كما في المرة السابقة. بيف مجموعة األشرطة 
غر. نيستر  101رت، ومينديز، وبيرت كامبفو ت أسماء مثؿ سيرغيعمى الرؼ، لمح

الجاز  ىمحبي موسيق أف خطر لي فجأة و كاف ميووسًا بالموسيقى اليادئة.إذًا في
ايمر ال يمكنيـ أف يصبحوا يسيؿ تودوف شيري، وس ر،ألبرت آيمأمثاؿ صاخبة، ال

ربما يمكنيـ ذلؾ،  أصحاب مغاسؿ في المراكز التجارية المقابمة لمحطات القطار. أو
 يكونوا سعداء.لكنيـ لف 

عمى  ةالمريميموف عشبة بعندما وضعت البموزة المشجرة والتنورة التي       
كاف خطو  .«بموزة وتنورة»اؿ وكتب عمى اإليص ،سريعاً  المنضدة، فردىما أمامو

إذا كانوا الذيف يكتبوف بوضوح، ويروقونني أكثر  واضحًا. يروقني أصحاب المغاسؿ
 .يحبوف آندي ويميامز

كتب اسمي، ومزؽ النسخة ف قمت لو صحيح. «حيح؟، صاداالسيد أوك»    
ستكوف جاىزة يـو الثبلثاء المقبؿ، التنس أف تأتي »قائبًل:  ، وناولني إياىاالكربونية

 «تخص السيدة أوكادا؟ المبلبس ألخذىا ىذه المرة. ىؿ

 .«نعـ»    
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 .«جميمة لمغاية»    

،وقد تنبأت . و كاف الوقت بعد التاسعة والنصؼ     السماء ممبدة بطبقة مف الغيـو
ىناؾ كثير مف الرجاؿ يحمموف يزاؿ  ا، لكف موؿ أمطارس بيطنشرة أحواؿ الطق

كاف الصباح حارًا ورطبًا لكف ذلؾ  .وية ييرعوف ناحية المحطةحقائب ومظبلت مط
الت وربطات عنؽ ؾ الرجاؿ. جميعيـ كانوا يرتدوف بدلـ يشكؿ فرقًا بالنسبة ألولئ

 توأحذية سوداء. ورأيت كثيريف منيـ في مثؿ عمري. لكف ال أحد منيـ يرتدي تيشير 
، ويحمؿ نسخة مف صحيفة نيكي نيوز ـ كاف يضع شارة شركتوكؿ مني فاف ىيمف.
الء منذ رجااًل كيؤ  دد منيـ إلى أعمى السبللـ. لـ أرَ رف الجرس وأسرع ع. تحت ذراعو

في طريقي إلى المنزؿ  ’غروب شمس كندي‘ أغنية ردت نفسي أصفّ وجفترة طويمة. و 
 . عمى دراجتي

* 

 

مرحبًا. أتساءؿ ما إذا كاف ىذا »ني: . سألتةعشر  يةتصمت مالطا كانو عند الحادا    
 . «منزؿ السيد تورو أوكادا

 األولى. «مرحباً »ممت أنيا مالطا كانو مف ع .«أنا تورو أوكادا ،نعـ»    

. ى اسمى مالطا كانو. كنتَ »      ؿ لديؾ أيلطيفًا بما يكفي لمقابمتي ذلؾ اليـو
 «خطط اليـو بعد الظير؟
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 .«ا لدى الطيور المياجرة مف عقاراتليس لدي خطط أكثر مم»قمت:  ليس لدي.    

 .«واحدة، ستزورؾ شقيقتي الصغرى، كانو، عند الساعة الةفي ىذه الحال»   

 .قمت بصوت مسطح «كانو؟»   

 .«تقد أنني أريتؾ صورتيا ذلؾ اليـونعـ، أع»   

 «كرىا، بالطبع. كؿ ما في األمر...أتذ»   

 «؟الساعة الواحدة تناسبؾ لي. ىؿ لزيارتؾ ممثمةً . ستأتي كانواسميا »   

 .«ال بأس»    

 وأنيت المكالمة. .«وف عندؾستك»قالت:    

 كانو؟    

نظفت األرضيات ورتبت المنزؿ. وقمت بربط الصحؼ القديمة في حزمة وألقيتيا     
 تريو.سار الفي الخزانة. وضعت أشرطة الكاسيت المبعثرة في صناديقيا ورتبتيا بجو 

شامبو، مبلبس  ، المتراكمة في المطبخ. ثـ غسمت نفسي: حماـ مت األوانيغسو 
شطيرة لحـ خنزير وبيض مسموؽ.  غداء المكوف مفوتناولت ال ،نظيفة. أعددت قيوة

لمعشاء.  عمي إعداده، وأتساءؿ عما مى األريكة أقرأ مجمة ىـو جورناؿجمست عثـ 
نت المكونات في قائمة ودوّ  ،التوفوخترت وصفة إلعداد أعشاب البحر وسمطة ا



 
   

 
120 

 

ت . فكر 13’بيمي جيف‘. كاف مايكؿ جاكسوف يغني إؼ إـراديو  تسوؽ. ثـ شغمت
سماف غريباف لشقيقتيف! تبدواف كفرقة كوميدية. مالطا بالشقيقتيف مالطا كانو وكانو، ا

 كانو. كانو. 

ط، وتمقيت الق فيو. ىرب ريب دًا، ىذا مما الكانت حياتي تتخذ منعطفًا جدي    
األطوار، وبدأت أزور منزاًل  ةلتقيت بفتاة غريبغريبة. وا مرأةمكالمات غريبة مف ا

 الطا كانو بأنني سأجد ربطة العنؽ.تنبأت مو غتصب نوبورو واتيا كانو. واميجورًا. 
 وقالت لي كوميكو إنني لست مضطرًا لمعمؿ. 

وشربت كوبًا آخر مف  ،ت الراديو، وأعدت مجمة ىـو جورناؿ إلى رؼ الكتبأغمق    
 القيوة.

* 

 

ة في الصور ة تمامًا. كانت تبدو كما رأيتيا ضغطت كانو جرس الباب عند الواحد     
. مف النوع ات مف عمرىا،يائؿ أو منتصؼ العشرينو مرأة صغيرة الحجـ في أتمامًا. ا

. ات عمى نحو الفتيأوائؿ الستين الذي كاف سائداً  مظيرالاليادئ. تحافظ عمى 
بتسريحة الشعر المنفوخة التي رأيتيا في الصورة، نيايات الشعر منثنية لؤلعمى، 

ا محدداف بدقة، وظبلؿ وشعر مقدـ الرأس مثبت لمخمؼ بمشبؾ المع ضخـ. وحاجباى

                                                           
13
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الذي كاف رائجًا في  رموشيا تضفي غموضًا عمى عينييا. وأحمر شفاىيا بالموف نفسو
وضعت مايكرفونًا في  ما إذا ’وني آنجؿج‘ذلؾ الوقت. بدت مستعدة لغناء أغنية 

 يدىا. 

غريب كانت مبلبسيا أكثر بساطة بكثير مف مكياجيا. عممية وليس ثمة ماىو     
وال إكسسوارات تذكر. وتحت ذراعيا  ضيقة. خضراء ، وتنورةبموزة بيضاء بشأنيا.

حقيبة مف الجمد البلمع، وتنتعؿ حذاًء أبيضًا مستدؽ الطرؼ. كاف الحذاء صغيرًا 
كحذاء دمية. كدت أىنئيا عمى  كسف قمـ رصاص، وبدالمغاية وكعبيو حاّديف 

 وصوليا بسبلـ مرتديًة إياه. 

وس عمى األريكة. وسخنت تمؾ ىي كانو إذًا. أرشدتيا إلى الداخؿ، ودعوتيا لمجم    
 بدت لي جائعة. قالت: ال. فقد سألتيا،  ؟الغداء ، وقدمت ليا كوبًا. ىؿ تناولتْ القيوة

 .«كف ال تشغؿ بالؾ بي، فأنا ال أتناوؿ الكثير عمى الغداءل»بسرعة:  وأردفتْ     

 ال تتمسكي .ىؿ أنت متأكدة؟ يمكنني أف أعد شطيرة بسيولة»سألتيا:     
 . «طواؿ الوقت، ليست مشكمة إطبلقاً  وىذه األشياء أعد الوجبات الخفيفة بالشكميات.

مؼ ، لكنني ال أرغب، حقًا. ال تكىذا لطؼ منؾ» أجابت بيزات صغيرة مف رأسيا
 . «نفسؾ. كوب القيوة أكثر مف كاؼ

بتمذذ  منيا لتيمت كانو أربعةافتحسبًا.  ،جمبت طبقًا مف الكعؾ المحمى ،مع ذلؾ    
 ت قيوتي. اثنيف واحتسي واضح، وتناولتُ 



 
   

 
122 

 

اسمي كريتا كانو، »: ، وقالتعؾ والقيوةبدت لي أكثر استرخاًء بعد تناوليا الك     
ليس اسمي الحقيقي بالطبع، . كريتا لشقيقتي الكبرى مالطا كانو أنا ىنا اليـو ممثمة

ة لشقيقتي، اعد. اتخذت االسـ بعدما بدأت العمؿ مسكوسو اسمي الحقيقي ىو سيت
لـ أذىب لي عبلقة بكريت،و  تيرة كريت لكف ليسسـ القديـ لجز ألسباب مينية. إنو اال

زيرة سميا. ىؿ ذىبت إلى جسـ ليتماشى مع اشقيقتي مالطا اال رتاخت. اإلييا قط
 «كريت مف قبؿ يا سيد أوكادا؟

 خطط لزيارتيا فيلـ أذىب إلى كريت قط، وليست لدي  ال لؤلسؼ،»قمت:     
 .«المستقبؿ القريب

. »ىي تومئ ونظرة جادة تعمو وجييا: قالت كانو و       أود الذىاب إلييا ذات يـو
زدىرت فييا إفريقيا. إنيا جزيرة كبيرة، وقد اكريت ىي الجزيرة اليونانية األقرب إلى 

تقوؿ إنيا ت شقيقتي مالطا إلى كريت أيضًا. و حضارة عظيمة قبؿ وقت طويؿ. ذىب
 .«ياح قوية. والعسؿ شيي، أحب العسؿلر مكاف رائع. ا

 لست مولعًا بالعسؿ. .أومأتُ     

آخذ عينة مف الماء الذي في أف جئت اليـو ألطمب منؾ معروفًا، أريد »: تْ تابع    
 .«منزلؾ

 «الماء؟ أتعنيف ماء الصنبور؟»سألتيا:     
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آخذ عينة ود أف أ ،د بئر عمى مقربة مف ىناو وجسيكوف ذلؾ جيدًا. وفي حاؿ »    
 . «منيا أيضاً 

 .«، وىي جافةمنزؿ شخص آخر، لكنيا في ئر في الحي. توجد بىذاال أعتقد »    

نيا ىؿ أنت متأكد؟ ىؿ أنت متأكد أ»ني: ، وسألتالمعنى قتني كانو بنظرة معقدةرش
 «خالية مف أي ماء؟

قطعة القرميد عندما ألقتيا ستدعيت في ذىني الصوت الجاؼ الذي أصدرتو ا    
 . «نيا جافة، أنا متأكد تماماً نعـ إ»في البئر بالمنزؿ الخالي.  الفتاة

 .«مف ماء الصنبور. إف لـ تكف تمانع، ال بأس. سآخذ عينة حسناً »    

مف  ،قنينتيف صغيرتيف مف حقيبتيا الجمدية البيضاء أخرجتْ فقدتيا إلى المطبخ.  
ماء، وأحكمت إغبلؽ غطائيا ستخدـ لؤلغراض الطبية. ومؤلت واحدة بالالذي يُ  النوع

الذي يزود حوض الحماـ.  ت إنيا تريد أف تأخذ عينة مف األنبوبة. ثـ قالبعناية بالغ
نتباىيا بكؿ المبلبس تشتت ايدوف أف  ،قدتيا إلى الحماـ.فتحت كانو الصنبورف

بعد إعادة غطاءىا، و ، ومؤلت القنينة الثانية. مية والجوارب التي تركتيا كوميكوالداخ
قمبتيا رأسًا عمى عقب لتتأكد مف أنيا ال تسرب. كانت أغطية القنينتيف بألواف 

 طبخ. ماألخضر لماء الـ، و مختمفة: األزرؽ لماء الحما

عت القنينتيف بداخؿ كيس ببلستيكي، ثـ وض عدنا إلى أريكة صالة الجموس.    
صوتًا التي أصدر مشبكيا المعدني  رص،يس داخؿ حقيبتيا البيضاء بحوضعت الك
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ة وتمرس. مف الواضح أنيا قامت أغمقتو. كانت يداىا تتحركاف بسبلسجافًا عندما 
 بيذا العمؿ مرات عديدة مف قبؿ. 

 .«شكرًا جزيبًل لؾ»قالت:     

 «أىذا كؿ شيء؟»    

 ت حقيبتيا تحت ذراعيا، واستعدت. شّدت تنورتيا، ودسّ «نعـ، بالنسبة لميـو»    
 .لمنيوض

اؾ. ولـ أتوقع أف تغادر فجأة ىكذا. رتبمف اال قمت بشيء .«ميبًل لحظة»    
تميمي دقيقة فحسب. تريد زوجتي معرفة ما حدث مع القط. مر أكثر مف اسبوعيف »

 . «أود لو تشاركيو معيفتعرفيف أي شيء إف كنت  ،اآلف

تزاؿ ممسكة بحقيبتيا تحت ذراعيا، ثـ أومأت وىي ما  ،ةىنيي نظرت كانو إلي     
سريعة. عندما حركت رأسيا، اىتزت نيايات شعرىا المنثنية ألعمى بخفة  إيماءات

تحركت رموشيا المزيفة لؤلعمى واألسفؿ ببطء مثؿ  ينيات. وعندما رمشت،أوائؿ الست
أحداثيا في يا العبيد في األفبلـ التي تدور المراوح ذات العصي الطويمة التي يحرك

 مصر القديمة.

أطوؿ مما ، تقوؿ شقيقتي إف ىذا الموضوع ستكوف قصتو ألكوف صادقة معؾ»     
 .«بدت عميو في بادئ األمر
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 «قصة أطوؿ مما بدت؟»    

 في الصحراء، حيث ال يوجد شيءبوتد مغروس  «قصة أطوؿ»أوحت لي عبارة     
ومع غروب الشمس يصير ظؿ الوتد أطوؿ فأطوؿ، حتى تصبح عمى مد البصر، 

 .بالعيف المجردة رىنياية الظؿ أبعد مف أف تُ 

ذه القصة أكثر مف مجرد اختفاء تتضمف ى ىذا ما تقولو، سوؼ»: تابعت كانو     
 .«قط

، وال أكثر نكما ىو مساعدتنا عمى ايجاد القطكؿ ما نطمبو م أنا مشوش.»قمت:   
التأكيد. لماذا يجب أف تكوف  نريد معرفة ذلؾ عمى وجوفمف ىذا. إف كاف القط ميتًا، 

 . «؟ ال أفيـ’قصة أطوؿ‘

    قميبًل،  شبؾ شعرىا البلمع ودفعتو لمخمؼمرفعت يدىا إلى  .«ـأنا أيضًا ال أفي»    
، لكف إف قالت إنيا يءعرؼ كؿ ش. ال أقوؿ إنيا تضع ثقتؾ في شقيقتي ،لكف رجاءً »

 . «صة أطوؿأنيا ستكوف قستكوف قصة أطوؿ، فتأكد 

 مكنني قولو. يلـ يكف ثمة ما و ، دوف أف أقوؿ شيئاً  أوماتُ      

ىؿ أنت »مباشرة:  ، وتنظر داخؿ عينية، وىي تتحدث بجديا كانوكريت نيسألت    
 «خطط لبقية فترة ما بعد الظير؟ يمشغوؿ يا سيد أوكادا؟ ىؿ لديؾ أ

 ، قمت إنني ليست لدي خطط. ال    
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ووضعت الحقيقة  «بعض األشياء عف نفسي؟ إذًا أتمانع إذا أخبرتؾ»قالت:      
واحدة عمى  وأراحت يدييا، واضعةً  ،الجمدية البيضاء التي كانت تحمميا عمى األريكة

 بموف زىري عمى الركبتيف. أظافرىا مطمية ،عمى تنورتيا الخضراء الضيقة ،األخرى
 ، ولـ تكف تضع خواتـ. ؿجمي

 .«ما توديف قولو رجاًء، قولي»قمت:     

 

في المحظة التي ضغطت فييا كريت كانو  ،وىكذا أخذ مسار حياتي، كما تنبأتُ     
 ، منعطفًا أكثر غرابة. جرس الباب
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8 

 قصة كانو الطويلة

* 

 تحقيق في طبيعة األلم

 

ُولدت فً التاسع والعشرٌن من ماٌو. وفً لٌلة عٌد »بدأت كانو رواٌة قصتها:     

 .«حٌاتًٌالدي العشرٌن، قررت إنهاء م

من القهوة أمامها. فؤضافت إلٌها الكرٌمة وحركتها ببطء، ولم  اً وضعُت كوباً آخر    

تضٌؾ السكر. شربُت قهوتً سوداء، كالعادة. وكانت الساعة على الرؾ تواصل 

 دقاتها الجافة على جدار الزمن.

     ًّ البداٌة.  أتساءل ما إذا كان ٌنبؽً لً أن أبدأ من»وقالت:  أمعنت كانو النظر إل

 .«سرٌة، وهذه األشٌاءمكان المٌالد، والحٌاة األ

 .«كما تشابٌن، أٌاً كان ما تجدٌنه مرٌحاً »قلت:     

كنت الثالثة بٌن ثالثة أطفال. أنا ومالطا لدٌنا شقٌق أكبر. كان والدي ٌدٌر »    

لٌة. منز ٌكن لدٌنا ما ٌمكن أن تسمٌه مشكالتعٌادته الخاصة بمقاطعة كاناؼاوا. ولم 

نشؤت فً منزل عادي، من النوع الذي تجده فً أي مكان. كان والداي جاّدٌن للؽاٌة 

وٌإمنان بقٌمة العمل الجاد. وكانا متشددان معنا إلى حد ما، لكن ٌبدو لً أنهما 

منحانا درجة معقولة من االستقالل فٌما ٌتعلق باألمور الصؽٌرة. كنا أثرٌاء، بٌد أن 

 م الضرورٌة.منح أطفالهما أمواالً تفٌض عن حاجاته والدّي كانا ٌفضالن عدم
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تكبرنً مالطا بخمس سنوات. كان ثمة شًء مختلؾ بشؤنها منذ البداٌة، ولدٌها      

مقدرة على تخمٌن األشٌاء. مثالً تعرؾ أن المرٌض فً الؽرفة كذا مات للتو، أو 

األمر، ودابماً ما  ستمتع الجمٌع باألمر فً بادئكان محفظة مفقودة، أو أٌاً كان. ام

تسبب ازعاجاً لوالدي، لكن سرعان ما بدأت  ا ٌجدون فً مقدرتها عوناً كبٌراً.كانو

حة من عن أشٌاء ال تسندها أسس واضأمام الناس اآلخرٌن  تتحدث مطلقاً اّل فؤمرها بؤ

. فقد كان قلقاً على مكانته باعتباره مدٌر المستشفى، ولم ٌرؼب فً أن ٌسمع الحقابق

أن ابنته تملك قوى خارقة للطبٌعة. وضعت مالطا قفالً على فمها بعد ذلك. لم الناس 

تكؾ عن الحدٌث عن األشٌاء التً ال تسندها أسس واضحة من الحقابق فحسب، بل 

 دراً ما تشارك فً أبسط المحادثات.صارت نا

ال تخبري ‘لكنها فتحت قلبها لً. ونشؤنا مقربتٌن جداً من بعضنا. كانت تقول     

، أو ’سٌنشب حرٌق فً نهاٌة الشارع‘، ثم تقول شٌباً مثل: ’أحداً بؤننً قلت لك هذا

ا أزال طفلة ، ودابماً ما تكون محقة. كنت م’سوؾ تسوء حالة العّمة فً سٌتاؼاتا‘

صؽٌرة، لذلك كنت أجد فً األمر متعة كبٌرة، ولم ٌخطر لً أنه مخٌؾ أو ؼرٌب. 

 ’.هانبوءات‘ٌقتً إلى كل مكان وأتوقع سماع قوحسبما أذكر، دابماً ما كنت أتبع ش

أصبحت قواها الخاصة أقوى مع تقدمها فً السن، لكنها لم تكن تعرؾ كٌفٌة     

استخدامها أو رعاٌتها. وقد سبب لها هذا كْرباً عظٌماً. لم ٌكن ثمة شخص ٌمكنها أن 

ٌّن علٌها أن تجد  تطلب إرشاده، فصارت مراهقة وحٌدة ومنطوٌة على نفسها. تع

جمٌع األجوبة والحلول بنفسها. لم تكن سعٌدة فً منزلنا، ولم ٌحدث أن مرت لحظة 

ٌّن علٌها أن تخمد قواها وتبقٌها طً الكتمان. كان  وجدت فٌها السكٌنة فً قلبها. تع

األمر مثل زراعة نبتة قوٌة وعمالقة داخل وعاء صؽٌر. كان أمراً ؼٌر طبٌعً. 

و أنها علٌها أن تؽادر المنزل بؤسرع ما ٌمكنها. كان خطؤً. كل ما كانت تعرفه ه

وكانت تعتقد أنه فً مكاٍن ما، هناك عالم ٌناسبها، وأسلوب حٌاة ٌالبمها. لكن حتى 

ٌّن علٌها أن تذعن لواقعها ٌحٌن موعد  .تخرجها فً المدرسة الثانوٌة، تع

نهاٌة كانت عازمة على عدم دخول الجامعة. وفّضلت السفر إلى الخارج بعد      

وبطبٌعة الحال، لم ٌكونا مستعدان  ثانوٌة. عاش والدّي حٌاة تقلٌدٌة،المرحلة ال
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لتركها تفعل شٌباً كهذا. لذلك عملت شقٌقتً جاهدة لتوفٌر المال الذي قد تحتاج إلٌه، 

ثم هربت. ذهبت إلى هاواي أوالً. وعاشت فً كاواي عامٌن. كانت قد قرأت فً 

من كاواي توجد منطقة بها ٌنابٌع مٌاه رابعة. حتى قبل  مكان ما أن بالساحل الشمالً

ذلك الوقت، كانت شقٌقتً تولً الماء اهتماماً خاصاً. معتقدًة أن الوجود البشري 

ا ٌزال ولذلك ذهبت لتعٌش فً كاواي. كان متتحكم به عناصر الماء بدرجة كبٌرة. 

وقت، فعاشت كواحدة ٌوجد تجمع للهٌبٌٌن فً الجزء الداخلً من الجزٌرة فً ذلك ال

منهم. وقد كان للماء هناك أثر عظٌم على قواها الروحٌة. وبإدخال ذلك الماء إلى 

بٌن قواها وذاتها المادٌة. كانت تكتب لً، ’ تناؼم أعمق‘دها، تمكنت من اكتساب جس

وتخبرنً عن مدى روعة ما ٌحدث لها. وقد جعلتنً رسابلها سعٌدة للؽاٌة. لكن 

لمنطقة تلبً طموحاتها. صحٌح أنها كانت أرض جمٌلة وهادبة، سرعان ما لم تعد ا

وكان الناس هناك ال ٌبحثون سوى عن السالم الروحً، ومتحررٌن من الرؼبات 

المادٌة. بٌد أنهم كانوا شدٌدو المٌل إلى الجنس والمخدرات. ولم تكن شقٌقتً بحاجة 

 .عامٌنرت كاواي، بعدما أمضت فٌها إلى مثل هذه األشٌاء. لذلك ؼاد

ومن هناك اتجهت إلى كندا. وبعد تنقلها فً المناطق الشمالٌة من الوالٌات      

المتحدة، واصلت رحلتها إلى أوربا. كانت تختبر المٌاه فً كل مكان تذهب إلٌه، 

ونجحت فً العثور على مٌاه رابعة فً عدة أماكن، لكن لم تكن من بٌنها المٌاه 

ا نفد ما معها من مال، كانت تمارس ما ٌشبه قراءة المثالٌة. فواصلت الترحال. وكلم

الحظ. وٌكافبها الناس على مساعدتها لهم على العثور على األشٌاء الضابعة، أو 

األشخاص المفقودٌن. كانت تفّضل أال تؤخذ المال. فالقوى التً تهبها السماء لها، 

ك هً الطرٌقة ٌنبؽً أن ال ُتستبدل بؤشٌاء دنٌوٌة. لكن فً ذلك الوقت، كانت تل

الوحٌدة التً ٌمكنها أن تبقً بها نفسها على قٌد الحٌاة. ٌسمع الناس بمقدراتها 

التنبإٌة حٌثما تذهب، فكان من السهل علٌها كسب المال. حتى إنها ساعدت الشرطة 

فً تحقٌق بإنجلترا. كانت هناك فتاة صؽٌرة مفقودة، ووجدت المكان الذي ُخببت فٌه 

ل الرجل واعترؾ بجرمه. وقد انتشر قفاز القاتل بالجوار. فاُعتق  روا على الجثة، وعث

حال، واصلت  ؾ أرٌك القصاصات ذات ٌوم. على أيالخبر فً جمٌع الصحؾ. سو

التجول فً أرجاء أوربا هكذا حتى انتهى بها المطاؾ فً مالطا. وقد مضت خمس 



 
   

 
130 

 

لنهابٌة فً بحثها سنولت على مؽادرتها الٌابان. واتضح أن ذلك المكان كان وجهتها ا

 .«عن المٌاه. أعتقد أنها أخبرتك بهذا بنفسها

 أومؤُت.    

ستمرت مالطا فً مراسلتً خالل طوال الفترة التً كانت تتجول فٌها حول ا»     

العالم. وبالطبع هناك أوقات لم تتمكن فٌها من الكتابة. لكن كنت أتلقى منها رسالة، 

ا نزال مقربتٌن. حتى عبر المسافات تفعله. كنا مباً، عن أحوالها وما كل أسبوع تقرٌ

البعٌدة، كان بمقدورنا مشاركة مشاعرنا عبر الرسابل، ولكم كانت رسابلها رابعة! 

من  إذا تمكنت  من قراءتها فسترى كم هً إنسانة رابعة. وعبر رسابلها تمكنتُ 

نً التعرؾ على عوالم كثٌرة مختلفة، والكثٌر من األشخاص الممٌزٌن! ومنحت

رسابلها الكثٌر من التشجٌع، وساعدتنً على النضج. ولذلك سؤكون دوماً ممتنة 

لشقٌقتً. ال أنكر بؤي طرٌقة ما فعلته شقٌقتً من أجلً، لكن الرسابل تظل مجرد 

عندما كنت فً أصعب سنوات رسابل. فهً دابماً ما كانت فً مكان بعٌد جداً 

لم استطع أن أمد ٌدي وأجدها بالقرب  مراهقتً. وعندما كنت فً أمس الحاجة إلٌها،

منً. كنت وحٌدة فً أسرتنا، ومعزولة. كانت سنوات مراهقتً ملٌبة باأللم، وسوؾ 

أخبرك الحقاً عن ذلك األلم. لم ٌكن ثمة من أذهب إلٌه طلباً لنصٌحته. من هذه 

 حٌاتً كانت بقربً فً ذلك الوقت الختلفتالناحٌة، كنت وحٌدة كما كانت مالطا. إذا 

النصح والتشجٌع والخالص. لكن ما فابدة ذكر هذه بتنً عما هً علٌه الٌوم، وألمد

ًّ األشٌاء اآلن؟ مثلما تعٌّ  أٌضاً أن  ن على مالطا أن تشق طرٌقها بنفسها، تعٌن عل

 .«أشق طرٌقً بنفسً. وعندما بلؽت العشرٌن، قررت أن أنتحر

ٌا لها من قهوة »وقالت:  حملت كرٌتا كانو كوبها وشربت ما تبقى من قهوتها.    

 «رابعة!

شكراً. أٌمكننً أن أقدم لك شٌباً تؤكلٌنه؟ سلقت بعض البٌض قبل »ضٌاً: قلت عر      

 .«قلٌل
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بعدما ترددت قلٌالً، قالت إنها ستتناول واحدة. أحضرت البٌض والملح من     

المطبخ وسكبت لها مزٌداً من القهوة. وشرعنا فً تقشٌر البٌض وأكله وشرب القهوة 

بتمهل. فً ؼضون ذلك، رن الهاتؾ، لكننً لم أجبه. وتوقؾ بعد خمس عشرة أو 

 مدركة لرنٌن الهاتؾ. ست عشرة رنة. وطوال ذلك الوقت، بدت كانو ؼٌر

بعدما فرؼت من بٌضتها، أخذت كانو مندٌالً من حقٌبتها الجلدٌة البٌضاء     

 ومسحت فمها، ثم شدت تنورتها.

حالما قررت قتل نفسً، أردت أن أترك خلفً رسالة. فجلست إلى طاولتً »     

ن األسباب ساعة، محاولًة كتابة أسباب موتً. أردت أن أوضح أننً ال ألوم أحداً، وأ

 .رؼب فً أن تشعر أسرتً بالمسإولٌةلم أإذ مصدرها داخلً. 

لكننً لم أستطع إنهاء الرسالة. حاولت مراراً، لكن كل مسودة بدت لً أسوأ من      

بجدٌة،  فاً وهزلٌاً. وكلما حاولت الكتابةسابقتها. عندما أقرأ ما كتبته، ٌبدو لً سخٌ

 .ٌة، قررت أال أكتب شٌباً إطالقاً لنهاخفاً. وفً ابدا لً ما أكتبه أكثر سُ 

شعرت بؤنها مسؤلة بسٌطة. كنت محبطة من حٌاتً، ولم أعد أستطٌع تحمل كل      

أنواع األالم التً ظلت الحٌاة تنزلها بً. تحملت األلم عشرٌن عاماً. ولم تكن حٌاتً 

 سوى مصدر دابم لأللم، بٌد أننً حاولت االحتمال بقدر مستطاعً. كانت ثقتً

مطلقة فً فعالٌة مجهوداتً لتحمل األلم. ٌمكننً أن أصّرح هنا بفخر أن مجهوداتً 

ال مثٌل لها. ما كنت الستسلم دون مقاومة. لكن فً الٌوم الذي بلؽت فٌه العشرٌن 

من عمري، توصلت إلى خالصة بسٌطة: إن الحٌاة ال تستحق كل هذا. الحٌاة 

 .«التستحق االستمرار فً معاناة كهذه

توقفْت عن الحدٌث، وأمضت بعض الوقت وهً تطابق زواٌا مندٌلها األبٌض     

على حجرها. عندما نظرت إلى األسفل، ألقت رموشها الطوٌلة المزٌفة ظالالً خفٌفة 

 على وجهها.

ما أقوله. فلزمت  ٌجب أن أقول شٌباً، لكننً لم أدر  تنحنحُت، شاعراً بؤننً     

 من بعٌد.الصمت. وسمعت صوت طابر الزنبرك 
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، فهذا ما ’ألم‘كان األلم هو ما جعلنً أقرر االنتحار. وعندا أقول »قالت كانو:     

أعنٌه تحدٌداً. لٌس ألماً نفسٌاً أو مجازٌاً، إنما ألم جسدي، بمعنى الكلمة. جمٌع أنواع 

اآلالم الممّضة: الصداع، ألم األسنان، تقلصات الحٌض، آالم أسفل الظهر، الحمى، 

، اإللتواءات، فٌن، آالم العضالت، الحروق، تٌّبس األطراؾ بسبب الصقٌعتقلص الكت

ه طوال حٌاتً بدرجة أشد ختبرت األلم الجسدي بكل ألوانالكسور، الضربات. ا

تإلمنً طوال العام، فلنؤخذ أسنانً، على سبٌل المثال، وأكثر تكراراً من اآلخرٌن.

بعناٌة أو نظفتها أكثر من مرة فً الٌوم،  وتبدو كؤن بها عٌباً خلقٌاً. ال ٌهم إذا نظفتها

وال ٌهم إذا تجنبت جمٌع أنواع الحلوٌات، ال فابدة، تنتهً جمٌع جهودي إلى 

التسوس. واألسوأ من ذلك، ٌبدو أن المسكنات عدٌمة المفعول معً. ودابماً ما كان 

ت. الذهاب إلى طبٌب األسنان كابوساً. كان األلم ال ٌوصؾ، وقد أفزعنً حتى المو

جهدة على نحو ال ٌمكن تصدٌقه، ثم بدأت دوراتً الشهرٌة الفظٌعة، التً كانت مُ 

وتستمر أسبوعاً كل مرة. وأشعر بآالم ال تطاق، كما لو أن أحدهم ٌلوي مثقاباً 

بداخلً. وٌنبض رأسً. على األرجح ال ٌمكنك تخٌل األمر ٌا سٌد أوكادا. كانت 

ٌحتمل ٌعذبنً أسبوعاً من كل  أللم الذي العٌناي تدمعان من شدة األلم. وظل هذا ا

 .شهر

وإذا ركبت طابرة، أشعر برأسً كؤنه ٌنفلق بسبب تؽٌرات ضؽط الجو. قال      

الطبٌب إن لألمر عالقة بتركٌب أذنً، وأن مثل هذه الحاالت تحدث عندما ٌكون 

ه شكل األذن الداخلٌة حساس لتؽٌرات الضؽط الجوي. وؼالباً ما ٌحدث األمر نفس

بؤن  فً المصاعد. ال ٌمكننً أن أستقل المصاعد فً المبانً العالٌة، حٌث أشعر

منه الدماء فً عدة أماكن. أما بطنً، فكانت  رأسً على وشك أن ٌنشق وتنبجس

تسبب لً ألماً حاداً مرة واحدة أسبوعٌاً على األقل، لدرجة إننً ال أستطٌع النهوض 

قترح بعضهم أن السبب معرفة السبب قط. امكن األطباء من فً الصباح. ولم ٌت

نفسً. لكن حتى لو كان كذلك فال ٌزال ممضاً. ومع كل تلك المعاناة، لم ٌكن بوسعً 

 المكوث فً المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة. إذا لم أذهب إلى المدرسة كلما آلمنً

 .عضو  ما، فما كنت ألذهب إطالقاً 
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مة على جسدي. ودابماً ما ٌجعلنً النظر إلى كلما ارتطمت بشًء ما، ٌخلؾ كد      

نفسً فً المرآة أرؼب فً البكاء. كانت الرضوض والكدمات تؽطً جسدي لدرجة 

إننً كنت أبدو كتفاحة متعفنة. كرهت أن أدع أي أحد ٌرانً مرتدٌة مالبس السباحة. 

ة مشكلة بقدر ما تسعفنً ذاكرتً، ال أذكر أننً ذهبت للسباحة إطالقاً لهذا السبب. ثم

. فكلما اشترٌت حذاًء جدٌداً، تسبب أخرى كنت أعانٌ ًّ ًّ قدم ها، وهً اختالؾ حجم

 .حتى ٌتكٌؾ الحذاء مع حجم القدم لً القدم األكبر ألماً مبرحاً 

. عندما كنت فً المدرسة ٌاضة تقرٌباً بسبب كل هذه المشكالتلم أمارس أي ر     

ات مرة إلى حلبة للتزلج على الجلٌد. الثانوٌة المتوسطة، سحبتنً صدٌقاتً عنوة ذ

فسقطت وآذٌت وركً بشدة وصرت أحس بؤلم حاد فً موضع السقطة كل شتاء. 

مرات وأنا  شعرت كما لو أن أحدهم وخزنً بإبرة كبٌرة ؼلٌظة. كما سقطت عدة

 .أحاول النهوض من كرسً

بالنسبة عانٌت اإلمساك كذلك. لم تكن حركة األمعاء كل بضعة أٌام سوى ألم      

قلص عضالتً وتتٌبس حتً تصٌر لً. كما كان كتفاي ٌتصلبان بشدة، وتت

ر. لم أكن أستطٌع الوقوؾ، لكن االستلقاء لم ٌكن ٌساعد أٌضاً. تخٌلت أن كالصخ

 كانوا ٌحشرون الشخص ن تكون أشبه بعقاب صٌنً قرأت عنه.معاناتً ال بد أ

دما ٌكون كتفاي فً أسوأ عنفً صندوق عدة سنوات. كنت أتنفس بالكاد  المعاق ب

 .حاالتهما

ٌمكننً أن أواصل ذكر جمٌع اآلالم المختلفة التً عانٌتها فً حٌاتً، لكن هذا      

لن ٌشعرك سوى بالملل ٌا سٌد أوكادا، لذا سؤكتفً بهذا القدر. ما أرٌد قوله هو أن 

وبدأت ه. باأللم. اختبرت كل ألم ٌمكن اختبار جسدي كان بمثابة كتاب عٌنات خاص

ستطٌع تحمل األلم إذا كان ألأننً ملعونة، وأن حٌاتً ؼٌر عادلة. ربما كنت  أعتقد

تحمله. لم ٌكن  اآلخرون ٌعٌشون األلم مثلً، بٌد أنهم لم ٌكونوا ٌعٌشونه، ولم استطع

ع على الناس بالتساوي. حاولت أن أسؤل الناس عن األلم، لكن ال أحد األلم شٌباً ُوز

لم الحقٌقً. ٌعٌش ؼالبٌة الناس فً العالم دون الشعور بكثٌر كان ٌعرؾ ماهٌة األ

من اآلالم، على األقل لٌس ٌومٌاً. وعندما أدركت هذا أخٌراً )كنت قد دخلت 



 
   

 
134 

 

ستطع التوقؾ عن طة حٌنبٍذ(، حزنت أٌما حزن، ولم أالمدرسة الثانوٌة المتوس

 العبء الرهٌب؟ أردت التً تتحمل مثل هذا أناالبكاء. لماذا أنا؟ لمذا ٌجب أن أكون 

 .أن أموت فً مكانً فً تلك اللحظة

ال ٌمكن أن ٌستمر هذا الوضع لكن فً الوقت نفسه، خطرت لً فكرة أخرى.      

ألبد. سوؾ أستٌقظ ذات صباح وسٌكون األلم قد اختفى فجؤة، دون أي تفسٌر، ل

كننً أن ٌموسوؾ تنبسط أمامً حٌاة جدٌدة خالٌة من األلم. بٌد أنها لم تكن فكرة 

 .أعقد علٌها آماالً كبٌرة

وشاركت أفكاري هذه مع شقٌقتً، أخبرتها أننً ال أرؼب فً مواصلة العٌش      

ثمة خطب ‘فً مثل هذا األلم، فما الذي علً فعله؟ بعدما فكرْت باألمر قلٌالً، قالت: 

قدرة بك، لكننً ال أعرؾ ماهٌته، وال أعرؾ ما ٌنبؽً لك فعله إزاءه. لٌست لدي الم

على إطالق مثل هذه األحكام بعد. وكل ما أعرفه هو أنه ٌنبؽً لك أن تنتظري حتى 

ثم اتخذي قرارك. سٌكون تبلؽً العشرٌن على األقل. تحّملً حتى تبلؽً العشرٌن، 

 .’هذا أفضل

وهكذا قررت أن أعٌش حتى أبلػ العشرٌن. لكن مهما انقضى من وقت، لم      

بل أصبح األلم أكثر حدة. وعلمنً ذلك أمراً واحداً، وهو ٌتحسن الوضع، ولو قلٌالً. 

 حملت األلم ثمانٌة سنوات. وواصلت أن حدة األلم تزٌد مع نمو الجسد. مع ذلك، ت

العٌش كل ذلك الوقت محاولًة أن أرى الجانب المشرق من الحٌاة. ولم أشُك ألي 

ضت درأحد. بل جاهدت ألظل مبتسمة، حتى عندما ٌكون األلم فً أشد  جاته. وروَّ

بمظهر خارجً هادئ حتى عندما ٌكون األلم شدٌداً لدرجة  نفسً على الظهور

أستطٌع معها الوقوؾ بالكاد. لن ٌقلل البكاء والتشكً من حدة األلم، بل سوؾ أصبح 

أكثر تعاسة من ذي قبل. ونتٌجة لجهودي، أحبنً الناس، وكانوا ٌرونً فتاة هادبة 

الكبار وصداقات من هم فً مثل سنً. ربما كنت حسنة التربٌة. وحظٌت بثقة 

ه ألعٌش حٌاة مثالٌة ومراهقة مثالٌة، لوال األلم، الذي كان ٌالزمنً كظلً. وإذا نسٌت

 .من جسدي اً لحظة، ٌهاجم عضواً آخر
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ً صٌؾ السنة الثانٌة. وحتى ففقدت عذرٌتً، ارتبطت بؤحدهم فً الجامعة، و     

تمرساً وى األلم. طمؤنتنً إحدى صدٌقاتً األكثر لم ٌسبب لً س -كما توقعت -هذا 

عتاد األمر. لكنه لم ٌختؾ. فً كل مرة، ٌجعل عندما ا قابلة إن األلم سوؾ ٌختفً

. فؤخبرته ذات ٌوم أننً لم أعد أرؼب فً ممارسة  ًّ األلم الدموع تطفر من عٌن

إنه لم ٌسمع  فقال’. أحبك، لكننً ال أرٌد اختبار هذا األلم مجدداً ‘الجنس. قلت له: 

تعانٌن مشكلة عاطفٌة، استرخً فحسب، ولن ‘بمثل هذا الُسخؾ من قبل. قال: 

أٌضاً.  فالجمٌع ٌفعل هذا، لذلك ٌمكنك  االستمتاعتشعري باأللم، بل سوؾ تستمتعً. 

هذه لتؽطً ’األلم‘إنك ال تحاولٌن بجدٌة، وتتصرفٌن كاألطفال. وتستخدمٌن مسؤلة 

 .’مر، فلن ٌفٌدك بشًءكّفً عن التذعلى مشاكلك. 

عندما سمعت ذلك، بعد كل ما عانٌته خالل كل تلك األعوام، انفجرت وصحت      

ما الذي تعرفه عن األلم!؟ األلم الذي أشعر به لٌس ألماً عادٌاً. أعرُؾ ما هو ‘به: 

األلم، وقد اختبرت جمٌع أنواع اآلالم. وعندما أقول إن شٌباً ٌإلمنً، فهو ٌإلمنً 

وحاولت أن أوضح له هذا بذكر كل ألم اختبرته، لكنه لم ٌفهم شٌباً. إذ ٌستحٌل ’. حقاً!

 .بنفسك. وبذلك كانت نهاٌة عالقتناأن تفهم ماهٌة األلم الحقٌقً ما لم تختبره 

م عشرٌن سنة ة قصٌرة. تحملت األلعٌد مٌالدي العشرٌن بعد ذلك بمد حل     

لكنه لم ٌحدث. وشعرت بالهزٌمة التامة. تؽٌٌر ما،  بكاملها، وأنا ٌحدونً أمل حدوث

 .«وتمنٌت لو مت قبل ذلك. إذ لم ٌجلب لً صبري سوى مزٌداً من األلم

 

أخذت كرٌتا كانو نفساً عمٌقاً عندما وصلت هذا الحد. كان طبق قشر البٌض     

وكوب القهوة الفارغ ٌقبعان على الطاولة أمامها، وعلى حجرها المندٌل الذي طوته 

ألقت نظرة على الساعة التً فوق الرؾ، كؤنها تذكرت الوقت فجؤة، وقالت بعناٌة. 

آسفة. لم أقصد أن أسهب فً الحدٌث هكذا، لقد أخذت الكثٌر من »بصوت جاؾ: 

وقتك. ولن أثقل علٌك أكثر من هذا. ال أعرؾ كٌؾ أعتذر ألننً أضجرتك لهذه 

 .«الدرجة
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 ٌد حقٌبتها الجلدٌة البٌضاء ونهضت من األرٌكة. أمسكتْ     

مهالً »بذلك. لم أرؼب فً أن تقطع قصتها فً منتصفها، وقلت متلعثماً:  فوجبتُ     

لحظة. إن كنت قلقة بشؤن وقتً، فال داعً للقلق. لٌس لدي ما أفعله طوال فترة بعد 

حتى النهاٌة؟ هناك الظهر. وبما أنك أخبرتنً بكل هذا القدر، لم  ال تكملً القصة 

 .«المزٌد، أنا متؤكد

. قالت وهً تنظر إلً واقفة، وٌداها تقبضان على «بالطبع هناك المزٌد»     

 .«ٌمكنك  اعتبار ما أخبرتك به حتى اآلن مجرد مقدمة»حقٌبتها بإحكام. 

دت بعمق مرتٌن وأنا أقؾ إلى المطبخ. تنهّ  طلبت منها أن تنتظر لحظة، وذهبتُ     

مؽسلة، ثم أخذت كؤسٌن من الخزانة، ووضعت فٌهما الثلج، ومألتهما بعصٌر أمام ال

برتقال من الثالجة. ثم وضعت الكؤسٌن على صٌنٌة صؽٌرة وذهبت بها إلى صالة 

الجلوس. قمت بكل ذلك ببطء متعمد، لكننً وجدتها واقفة كما تركتها. وبدت مترددة 

األرٌكة مجدداً ووضعت  عندما وضعت كؤسً العصٌر على الطاولة. جلست على

 حقٌبتها بجانبها.

 «أترٌد منً أن أروي لك القصة حتى نهاٌتها؟ هل أنت متؤكد؟»     

 .«متؤكد تماماً »     

 شربت نصؾ كؤسها وتابعت قصتها:    

فشلت فً قتل نفسً، بالطبع. وإال لما كنت هنا اآلن أشرب معك عصٌر »    

   ُت لها ابتسامة موافقة. داخل عٌنً، فابتسم إلى . نظرتْ «ٌا سٌد أوكادا ،البرتقال

وفقاً للخطة، لكان موتً هو الحل النهابً بالنسبة لً. ٌعنً الموت نهاٌة  إذا متّ »

الوعً، وما كنت ألشعر باآلالم مجددا أبداً، وهذا ما كنت أرٌده بالضبط. لكن لسوء 

 .حظ، اخترت الطرٌقة الخاطبة للموتال

ة التاسع والعشرٌن من ماٌو، ذهبت إلى ؼرفة شقٌقً وطلبت عند التاسعة من لٌل     

جدٌدة. لم ٌكن متحمساً إلعارتً إٌاها،  إم آر تومنه أن ٌعٌرنً سٌارته، كانت توٌوتا 
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لكننً لم أكترث له. ولم ٌكن ٌستطٌع الرفض ألننً أقرضته المال لمساعدته على 

قد قطعت ألؾ مٌالً شرابها. أخذت المفتاح وقدتها نصؾ ساعة. كانت السٌارة 

بالكاد. وتطٌر بمجرد لمسة على دواسة البنزٌن. ووجدتها مثالٌة لؽرضً. قدت حتى 

بلؽت نهر تاما فً ضواحً المدٌنة، وهناك وجدت جداراً حجرٌاً ضخما من النوع 

الذي كنت أفكر به. كان الجدار الخارجً لمجمع سكنً كبٌر، وٌنتصب فً نهاٌة 

ة ألبلػ السرعة الكافٌة. ثم ضؽطت دواسة سافة مناسبطرٌق مسدود. منحت نفسً م

البنزٌن على أرضٌة السٌارة. ال بد أننً كنت أسٌر بسرعة مبة مٌل فً الساعة 

 .عندما اصطدمت بالجدار وفقدت وعًٌ

لسوء حظً، أقل صالبة بكثٌر مما بدا علٌه. لم ٌشٌدوه  اتضح أن الجدار، لكن    

مقدمة السٌارة. هذا كل ما  كما ٌنبؽً، لتوفٌر المال. تهاوى الجدار ببساطة، وتهشمت

متص الجدار الصدمة نظراً لهشاشته. وكؤنما حظً لم ٌكن سٌباً بما ٌكفً، حدث. ا

 فقد نسٌت، فً ؼمرة تشوشً، أن أحل حزام األمان.

نجوت من الموت، وقد تؤذٌت بالكاد. واألؼرب من كل ذلك، لم أشعر بؤي  وهكذا    

ألم تقرٌباً. ُنقلت إلى المستشفى، وعالجوا ضلعً المكسور الوحٌد. ثم جاءت الشرطة 

للتحقٌق، لكننً قلت لهم إننً ال أتذكر شٌباً، وإننً على األرجح ضؽطت دواسة 

ً. كنت قد بلؽت العشرٌن للتو، ولم البنزٌن بالخطؤ وكنت أحسبها الكوابح. وصدقون

تمض أكثر من ستة أشهر منذ حصولً على رخصة القٌادة. عالوة على أننً لم أكن 

 ن قد ٌحاول قتل نفسه وهو ٌضع حزام األمان؟أبدو من النوع اإلنتحاري. م  

علً مواجهتها. أوالً ما إن خرجت من المستشفى، وجدت أمامً عدة مشكالت     

ن السٌارة التً صارت قطعة من الخردة. إذ لم تكن السٌارة مإّمنة دفع رهكان علً 

 بالكامل بسبب خطؤ ما مع شركة التؤمٌن.

حٌنبٍذ، وقد فات األوان، أنه كان ٌنبؽً لً أن أإجر سٌارة مإّمنة. كان أدركت     

التؤمٌن آخر ما قد ٌجول بذهنً فً ذلك الوقت، بطبٌعة الحال. لم ٌخطر لً أن 

لٌست مإمنة بالكامل أو إننً سؤفشل فً قتل نفسً. من المذهل أننً سٌارة أخً 

 ار حجري بسرعة مبة مٌل فً الساعة.نجوت بعدما اصطدمت بجد
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لجدار. وبعد ذلك بوقت قصٌر، تلقٌت فاتورة من المجمع السكنى بقٌمة إصالح ا    

هو  ، على الفور، نقداً. وكل ما كان ٌمكننً فعلهاً ٌن 0 411 921طالبونً بـ 

اقتراض المبلػ من والدي، الذي أصّر على أن أسدد له المبلػ. كان والدي صارماً 

فٌما ٌتعلق بشإون المال. قال لً إن الحادث مسإولٌتً، وأنه ٌتوقع منً أن أسدد له 

المبلػ فً الموعد المحدد. فً الواقع، كان لدٌه مبلػ احتٌاطً قلٌل، وٌعمل على 

 المال الالزم لذلك.توسٌع عٌادته وٌعانً فً جمع 

فكرت بقتل نفسً مجدداً. هذه المرة كنت ألفعلها كما ٌنبؽً. كنت ألقفز من     

الطرٌقة.  الطابق الخامس عشر بمبنى إدارة الجامعة. لن ٌكون ثمة مجال للخطؤ بهذه

ثم اخترت النافذة األمثل، وتؤهبت  وكنت ألموت بال شك. اتخذت عدة تحوطات،

 للقفز.

ما جعلنً أُحج م عن القفز. كان ثمة خطب ما، شًء ٌلّح علً  لكن شًء      

بعٌداً عن الحافة.  -حرفٌاً تقرٌباً -’الشًء‘وٌنهشنً. وفً اللحظة األخٌرة، جذبنً ذلك 

 ’.الشًء‘ثم مّرت برهة قبل أن أدرك ماهٌة ذلك 

 وهو إننً لم أكن أشعر بؤي ألم.    

فً  تتسن لً الفرصة ألتوقؾ وأالحظ لملم أشعر بؤي ألم تقرٌباً منذ الحادث.    

ت حركة إمعابً خضم تلك األحداث المتتالٌة، لكن األلم تالشى من جسدي. صار

طبٌعٌة. واختفت تقلصات الدورة الشهرٌة وآالم البطن والصداع. حتى ضلعً 

المكسور لم ٌسبب لً أي ألم تقرٌباً. ولم تكن لدي أدنى فكرة عن السبب. صرت 

 ألم. فجؤة خالٌة من أي

قررت أن أعٌش، ولو فترة قصٌرة. أردت أن أكتشؾ معنى أن أعٌش حٌاة بال     

 ألم. فبإمكانً أن أموت فً أي وقت.

لكن االستمرار فً العٌش ٌعنً أن أسدد ما علً من دٌون. وإجمالً المبلػ الذي     

 .«وكٌما أتمكن من سداده، صرت عاهرة. اً دٌن به أكثر من ثالثة مالٌٌن ٌنأ

 «عاهرة؟!»    
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كنت بحاجة إلى المال خالل فترة قصٌرة. ». قالت كانو بال اكتراث. «صحٌح»    

هً الطرٌقة الوحٌدة التً أعرفها  ن أسدد دٌونً بؤسرع ما ٌمكن. وهذهوأردت أ

لجنً المال. لم أتردد ولو لحظة. كنت عازمة على الموت بجدٌة، وال زلت، إن 

عاجالً أم آجالً. الفضول الذي تملكنً تجاه الحٌاة بال ألم هو ما كان ٌبقٌنً حٌة، لكن 

 .«ٌعنً بٌع جسدي شٌباً بالنسبة لً لفترة مإقتة فحسب. ومقارنة بالموت، ال

 .«أفهم ما تعنٌه»قلت:     

 ذاب الثلج الذي فً كؤسها. وحركته قبل أن تؤخذ منه رشفة.    

 «أتمانعٌن إذا سؤلتك سإاالً؟»سؤلتها:     

 «ال، إطالقاً. تفضل»    

 «ألم تستشٌري شقٌقتك فً هذا األمر؟»    

كانت تمارس تقشفها فً مالطا حٌنبٍذ، ورفضت أن ترسل إلً عنوانها حتى »    

تفرغ من التقشؾ. لم تكن ترٌدنً أن أشوش تركٌزها. فكان من المستحٌل مراسلتها 

 .«خالل السنوات الثالث التً قضتها فً مالطا

 «فهمت. أترٌدٌن مزٌداً من القهوة؟»    

 .«نعم، من فضلك»    

ذهبت إلى المطبخ لتسخٌن القهوة. وأثناء انتظاري، حدقت إلى مروحة شفط     

عدة أنفاس. ثم سكبت القهوة فً كوبٌن وذهبت بهما إلى صالة  الهواء، وأخذت

 الجلوس، مع طبق من كعك الشوكوالتة. وأكلنا وشربنا بعض الوقت.

 «متى حاولت قتل نفسك؟»سؤلتها:     

 «0299كنت فً العشرٌن من عمري، قبل ستة أعوام، فً ماٌو »    



 
   

 
140 

 

هو الشهر الذي تزوجنا فٌه أنا وكومٌكو. إذاً، فً الشهر الذي   0299ماٌو     

 تزوجنا فٌه، حاولت كانو قتل نفسها، وكانت مالطا كانو تمارس تقشفها فً مالطا.

ذهبت إلى حً به كثٌر من البارات، وقصدت أول رجل ٌبدو »قالت كانو:      

لى فندق، ونمت معه. لم ٌعد الجنس كزبون محتمل. تفاوضنا بشؤن السعر، وذهبنا إ

ٌسبب لً أي ألم جسدي، كما لم ٌكن ممتعاً أٌضاً. مجرد حركات جسدٌة. ولم أشعر 

فنً خدر ما، وؼٌاب تام ألي بالذنب ألننً أمارس الجنس مقابل المال. كان ٌكتن

 .مشاعر

 حصلت على قدر كبٌر من المال بهذه الطرٌقة. قرابة ملٌون ٌناً خالل الشهر    

األول وحده. وبذلك المعدل كان ٌمكننً سداد ما علً من دٌون بسهولة خالل ثالثة 

أو أربعة أشهر. كنت أعود من الجامعة إلى المنزل، وأخرج فً المساء، ثم أعود 

لوالدي إننً أعمل نادلة، ولم  إلى المنزل بحلول العاشرة على أبعد تقدٌر. قلت

ل، كانوا لٌرتابوا فً األمر إذا سددت ذلك أي أحد فً الحقٌقة. بطبٌعة الحا ٌرتاب

ٌناً شهرٌاً واّدخر  011111المبلػ الكبٌر دفعة واحدة. لذلك قررت أن أعطً والدي 

 الباقً.

ٌّد الرجال بالقرب من المحطة، أمسك رجالن بً      لكن ذات لٌلة، عندما كنت أتص

هما فردي من الخلؾ. وظننت أنهما من الشرطة فً بادئ األمر، ثم أدركت أن

من نوع ما، وأخذونً  ً مدٌةعصابة. وجّرانً إلى شارع خلفً، وأشهرا أمام وجه

إلى مقرهم المحلً. ألقوا بً فً ؼرفة خلفٌة، وجردونً من مالبسً، وقٌدونً من 

، وشرعوا فً اؼتصابً المرة تلو األخرى أمام كامٌرا فٌدٌو. ابقٌت عٌنً  ًّ معصم

فكر، األمر الذي لم ٌكن عسٌراً بالنسبة لً مؽمضتٌن طوال الوقت وحاولت أال أ

 ألننً لم أكن أشعر بؤلم أو بمتعة.

أرونً الفٌدٌو بعد ذلك، وقالوا لً إذا لم أرؼب فً أن ٌراه أي أحد، فٌنبؽً لً     

اإلنضمام إلى منظمتهم والعمل لحسابهم. ثم أخذوا بطاقتً الجامعٌة من حقٌبتً، 

فسوؾ ٌرسلوا نسخة من الشرٌط إلى والدّي  وقالوا إذا رفضت فعل ما ٌرٌدونه،

وٌبتّزوا كل ما لدٌهما من أموال. لم ٌكن أمامً خٌار. فقلت لهم إننً سؤفعل ما 
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ٌرٌدونه وأن األمر ال ٌهمنً. لم ٌكن ذلك ٌهمنً حقاً. ولم ٌكن ٌهمنً أي شًء فً 

 ذلك الوقت. أوضحوا لً أن دخلً سٌنخفض إذا انضممت للمنظمة ألنهم سٌؤخذوا

سبعٌن فً المبة منه، بٌد أننً لن أعود مضطرة لتجشم عناء العثور على الزبابن 

بنفسً أو القلق بشؤن الشرطة. وسوؾ ٌرسلوا لً زبابن رفٌعً المستوى. إذا 

ٌّد الرجال عشوابٌاً، فسٌنتهً بً المطاؾ مٌتة خنقاً فً ؼرفة فندق ما.  واصلت تص

ان الشوارع. كل ما كان علً فعله هو بعد ذلك، لم أعد مضطرة للوقوؾ فً أرك    

الذهاب إلى مكتبهم فً المساء، وهم ٌخبرونً بالفندق الذي علً الذهاب إلٌه. كانوا 

ٌرسلون لً زبابن جٌدٌن، كما وعدونً. كنت أتلقى معاملة خاصة، ولست متؤكدة 

در تنح ،من السبب. ربما ألننً كنت أبدو برٌبة للؽاٌة. كنت أبدو فتاة حسنة التنشبة

. األمر الذي كانت تفتقر إلٌه الفتٌات األخرٌات. وعلى من أسرة كرٌمة المحتد

األرجح هناك العدٌد من الزبابن الذٌن ٌفّضلون الفتٌات ؼٌر المحترفات. تذهب 

الفتٌات األخرٌات إلى ثالثة زبابن أو أكثر فً الٌوم، لكننً كنت أذهب إلى زبون 

ٌات كن ٌحملن معهن أجهزة استدعاء، وعلٌهن واحد أو اثنٌن كحد أقصى. وباقً الفت

أن ٌسرعن إلى فندٍق متداٍع ما عندما ٌتصل المكتب بهن للذهاب إلى رجل مشكوك 

فً خلفٌته. لكن فً حالتً، لطالما كنت أحصل على موعد فً فندق راق، وأحٌاناً 

 اباً.فً شقة. وعادة ما ٌكون زبابنً من الرجال األكبر سناً، ونادراً ما ٌكونون شب

لكنه  نت أجنٌه وحدي،كان المكتب ٌدفع لً مرة فً األسبوع، لٌس بقدر ما ك    

كان مبلؽاً ال بؤس به مع مبالػ البقشٌش التً كنت أتلقاها من الزبابن. بعض الزبابن 

كانوا ٌطلبون منً أن أفعل لهم بعض األشٌاء الؽرٌبة، بطبٌعة الحال، لكننً لم أكن 

ؼرٌباً، كان البقشٌش أكبر. وبدأ بعض الزبابن ٌطلبوننً أمانع. كلما كان الطلب 

بانتظام. وهإالء عادة ما ٌكونون أسخٌاء. اّدخرت أموالً فً عدة حسابات مختلفة. 

لكن بحلول ذلك الوقت، لم ٌعد المال ٌهمنً. صار، بالنسبة لً، مجرد أرقام بعضها 

قدرتً على  جوار بعض. وكنت أعٌش ألجل شًء واحد فقط، وهو أن أإكد عدم

 اإلحساس بؤي شًء.
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تفقد جسدي ألرى ما إذا الصباح، وأظل ممددة فً الفراش، أ ستٌقظ فًكنت أ    

، مستجمعًة أفكاري ببطء،  ًَّ كنت أشعر بؤي شًء ٌمكن أن ٌسمى ألماً. أفتح عٌن

وأتحقق من جسدي عضواً عضواً، من رأسً إلى أخمص قدمً. ولم أكن أشعر بؤي 

به؟  عنً هذا أن ال شًء ٌإلمنً؟ أم أن األلم موجود، لكننً ال أشعرألم إطالقاً. هل ٌ

لم ٌكن بمقدوري معرفة الفرق. فً كلتا الحالتٌن، لم أكن أشعر بؤلم. وفً الواقع، لم 

ٌكن لدّي إحساس بؤي شًء. بعد هذه الطقوس، أؼادر الفراش، وأتجه إلى الحمام، 

دافباً. كنت أشعر بجسدي خفٌفاً للؽاٌة، أنظؾ أسنانً، ثم أنزع بٌجامتً، وآخذ حماماً 

خفٌفاً وهوابٌاً، كؤنه لٌس جسدي. شعرت كما لو أن روحً حلّت فً جسٍد لٌس 

المرآة،  ٌن نفسً والجسد الذي كنت أراه فًبجسدي. أنظر إلٌه فً المرآة، لكن ب

 مساحة شاسعة تفصل بٌنهما.وجود شعرت ب

ستطع أن ت. أما وقد حصلت علٌها، لم ألسنوالم أكن أحلم سوى بحٌاة بال ألم،     

أجد لنفسً مكاناً فٌها. إذ تحول هوة سحٌقة بٌنً وبٌنها. األمر الذي سبب لً 

ارتباكاً. وشعرت أنه لٌس ثمة جذور تربطنً بالعالم، هذا العالم الذي كنت أمقته بكل 

هذا  جوارحً حتذاك، هذا العالم الذي كنت ألعنه بسبب الظلم المتفشً بٌن جوانبه،

العالم حٌث كنت، على األقل، أعرؾ من أنا. واآلن لم ٌعد العالم هو العالم، ولم أعد 

 أنا أنا.

جوكو حدابق شٌن -أذهب إلى المنتزهات  ت أبكً كثٌراً. وفً أوقات العصر،ؼدو    

قتعد العشب وأبكً. أحٌانا أبكً ساعة أو أل -اإلمبراطورٌة أو منتزه ٌوٌوؼً

إلً العابرون لكننً لم أكن  أنا أنشج بصوت عال. ٌحدقساعتٌن فً كل مرة، و

. تمنٌت لو أننً مت، لو أننً انهٌت حٌاتً فً لٌلة التاسع والعشرٌن من أعبؤ لهم

ماٌو. ألصبحت أفضل حاالً! لكن عندبٍذ لم أعد قادرة على الموت. فقدت القوة التً 

بؤي شًء. ال ألم،  تمكننً من قتل نفسً بسبب الخدر الذي ٌسربلنً. لم أعد أشعر

 .«. تالشت كل المشاعر. وفقدت هوٌتًوال بهجة

تنهدت كرٌتا كانو بعمق. ثم حملت كوب القهوة، وحدقت إلٌه قلٌالً، وهزت     

 رأسها هزة صؽٌرة، وأعادت الكوب إلى مكانه.
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 .«كان ذلك  فً وقت قرٌب من الوقت الذي قابلت فٌه نوبورو واتاٌا»قالت:     

 «نوبورو واتاٌا؟! زبوناً؟!»قلت:     

 أومؤت كرٌتا كانو بصمت.    

ثمة شًء ال أفهمه. قالت »بدأُت، ثم توقفت ألفكر بكلماتً قلٌالً.  «لكن...»    

شقٌقتك ٌومها إن نوبورو واتاٌا اؼتصبك. هل كانت تلك حادثة منفصلة عما تقولٌنه 

 «لً اآلن؟

أخذت كرٌتا كانو مندٌلها من حجرها ومسحت فمها مجدداً. ثم نظرت إلً. ثمة     

 شًء فً عٌنٌها وخز قلبً وأشعرنً بالضٌق.

 .«آسفة إلزعاجك، لكننً أتساءل عما إذا كان لدٌك كوب آخر من القهوة»قالت:     

 .«بالطبع»    

على لوح التجفٌؾ، وإتكؤت كوبها على الصٌنٌة وحملتها إلى المطبخ.  وضعتُ     

فً انتظار ؼلٌان القهوة، وٌداي فً جٌبً. وعندما حملت القهوة وعدت إلى صالة 

الجلوس، كانت كرٌتا كانو قد اختفت من األرٌكة. واختفى كل أثر مربً لها: 

 حقٌبتها، ومندٌلها. اتجهت إلى المدخل األمامً، الذي اختفى منه حذاإها أٌضاً.

 رابع.    
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9 

 مجارير وقصور حاد في الكهرباء

* 

 تحقيق ماي كاساهارا في طبيعة الشعر المستعار

* 

 

بعدما وّدعت كومٌكو فً الصباح التالً، ذهبت إلى حوض السباحة، إذ أننً      

أفّضل فترات الصباح لتجنب الزحام. ثم عدت إلى المنزل، وأعددت لنفسً قهوة 

صة كانو الؽرٌبة التً لم تنته، محاوالً وجلست أحتسٌها فً المطبخ، ورحت أفكر بق

استحضار جمٌع أحداث حٌاتها وفقاً لتسلسلها الزمنً. فكانت القصة تبدو لً أكثر 

ؼرابة مع كل محاولة. لكن سرعان ما تباطؤ دوران دماؼً، وبدأت أشعر بالنعاس. 

ذهبت إلى صالة الجلوس، واضجعت على األرٌكة، وأؼمضت عٌنً. وفً ؼضون 

 نت نابماً وأحلم.لحظات، ك

تعتمر قبعة  ل ظهورها، حلمت بمالطا كانو. رأٌتهاحلمت بكرٌتا كانو. لكن قب    

تٌرولٌة علٌها رٌشة كبٌرة بؤلوان بّراقة. المكان مزدحم )صالة كبٌرة من نوع ما(. 

لكن قبعة مالطا كانو لفتت انتباهً على الفور. كانت تجلس وحدها عند المشرب، 

وأمامها مشروب إستوابً من نوع ما، لكننً لست متؤكداً مما إذا كانت تشربه بالفعل 

 أم ال.

ا إن لمحت مالطا كانو، حاولت دي البدلة وربطة العنق المرقطة. ومكنت أرت    

إلى المشرب، عندما وصلت  كن الزحام أعاقنً. ولم أجد لها أثراً تحرك بإتجاهها، لال

ا ٌزال منتصباً فً مكانه على المشرب أمام مقعدها الشاؼر. والمشروب اإلستوابً م

الثلج. سؤلنً الساقً عن نوع جلست على المقعد المجاور له، وطلبت وٌسكً مع 
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تً سارك‘الوٌسكً الذي أرٌده، فقلت له  لم أكن مهتماً حقاً بنوع الوٌسكً الذي ’. ك 

 تً سارك أول ما خطر لً.سٌقدمه لً، لكن ك  

وقبل أن ٌقدم لً مشروبً، شعرت بٌد تؤخذ بذراعً من الخلؾ، بلمسة رقٌقة،     

ٌسقط وٌتهشم فً أي لحظة. التفت، كما لو أن صاحب الٌد ٌمسك شٌباً هشاً قد 

فرأٌت رجالً بال وجه. لست متؤكداً مما إذا كان لدٌه وجه أم ال، لكن المكان حٌث 

ٌجب أن ٌوجد وجهه كان محاطاً بظل قاتم، ولم ٌكن بمقدوري رإٌة ما ٌكمن خلفه. 

. حاولت أن أتكلم، لكن قبل أن أفتح فمً، أردؾ: «من هنا ٌا سٌد أوكادا»قال: 

عتعا» ،وٌده ال تزال . اقتادنً«ل معً من فضلك، لٌس أمامنا متسع من الوقت. أسر 

بخطوات سرٌعة بٌن الحشد حتى بلؽنا دهلٌزاً. فتبعته إلى الدهلٌز،  على ذراعً،

دون مقاومة. كان ٌعرؾ اسمً، رؼم كل شًء. لٌس وكؤننً أدع شخصاً ؼرٌباً 

 ٌؤخذنً إلى حٌث ٌرٌد. كان ثمة سبب وهدؾ لكل هذا.

بعد سٌرنا فً الدهلٌز بعض الوقت، توقؾ الرجل الذي بال وجه أمام باب، رقم     

رت «لٌس موصداً، أنت  من ٌنبؽً له فتحه». 919اللوحة المثبته علٌه  . فعلت ما أُم 

به، فتحُت الباب. تمتد خلفه ؼرفة كبٌرة، بدت جزءاً من جناح من الؽرؾ فً فندق 

منه نجفة قدٌمة الطراز، ولم تكن مضاءة. ٌصدر  قدٌم الطراز. سقفها عال، وتتدلى

مصباح حابط صؽٌر ضوءاً كبٌباً، وهو مصدر الضوء الوحٌد فً الؽرفة. كما كانت 

 الستابر مؽلقة بإحكام.

ٌا سٌد أوكادا، فهو متوفر لدٌنا.  ،إذا أردت الوٌسكً»قال الرجل الذي بال وجه:     

وأشار إلى خزانة بجانب الباب. ثم  .«ك، ألٌس كذلك؟ اشرب بقدر ما تشاءكتً سار

ة طوٌلة، ظللت واقفاً فً منتصؾ الؽرفة مد أؼلق الباب بهدوء، تاركاً إٌاي وحدي.

 متسابالً عما علً فعله.

، ر نهراً. نظرت إلٌها هنٌهاتتصوّ  ٌة عمالقة معلقة على الجدار،ثمة لوحة زٌت    

ٌُرسل ضوءه ا لشاحب على الضفة المقابلة، آمالً أن أهدئ نفسً. القمر فوق النهر 

ٌّن المشهد هناك. كان ،لكنه شاحب للؽاٌة باهتة ومتداخلة مع تالخطوط فلم أستطع تب

 بعضها.
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سرعان ما شعرت بتوق شدٌد للوٌسكً. فكرت بفتح الخزانة ألتناول شراباً، كما     

ع تقلٌد اقترح الرجل الذي بال وجه. لكن الخزانة لم تفتح. ما بدا كباب، كان فً الواق

 متقن لباب. حاولت دفع األجزاء البارزة وسحبها، لكن الخزانة ظلت مؽلقة بصرامة.

ٌة مالبسها . قالت كانو. أدركت أنها تقؾ فً الؽرفة، مرتد«لٌس من السهل فتحها»

بعض الوقت قبل أن  ال بد من مرور»ة أوابل الستٌنٌات. التً تعود موضتها لحقب

 .«من األفضل أن تتخلى عن األمرتفتح، وهذا ؼٌر وارد الٌوم. 

، بسهولة إزالة قشرة بازالء، ووقفت أمامً عارٌة، اوأنا أشاهدهنزعت مالبسها، 

ٌا سٌد أوكادا، دعنا نفرغ من هذا  ،أمامنا وقت قصٌر جداً »دون تحذٌر أو تفسٌر. 

بؤسرع ما ٌمكن. آسفة للعجلة، لكن لدي أسبابً. مجرد الوصول إلى هنا كان صعباً 

 -كما لو أنه أمر طبٌعً تماماً  -ثم اقتربت منً، وأنزلت سّحابً و .«فٌه الكفاٌةبما 

أخرجت عضوي. وخفضت عٌنٌها، برموشها الصناعٌة، وأطبقت على عضوي 

بشفتٌها. كان فمها أكبر بكثٌر مما تخٌلته. انتصبت بداخلها على الفور. وعندما 

ى كؤنما هبت علٌها نسمة حركت لسانها، ارتعشت نهاٌات شعرها المنحنٌة لألعل

رقٌقة. وراحت تداعب فخذّي. كل ما كنت أستطٌع رإٌته هو شعرها ورموشها 

الصناعٌة. جلسُت على الفراش، وجثت على ركبتٌها، ووجهها مدفون فً منفرجً. 

 .«توقفً. سٌكون نوبورو واتاٌا هنا فً أي لحظة. وال أرٌد أن أراه هنا»قلت: 

ال تقلق. لدٌنا متسع من الوقت، لهذا »وي، وقالت: أبعدت كانو فمها عن عض    

 .«على األقل

مررت طرؾ لسانها على عضوي. لم أرد أن أقذؾ، لكن لم تكن بالٌد حٌلة.     

شعرت كما لو أنه ٌتم امتصاصه منً. شفتٌها ولسانها ٌتشبثان بً كمخلوقات دبقة. 

. ًّ  قذفت. وفتحت عٌن

 رابع.    



 
   

 
147 

 

ذهبت إلى الحمام، وؼسلت لباسً الداخلً الملطخ، وأخذت حماماً دافباً، ونظفت     

 ؟ حاولت أنلم. كم سنة انقضت منذ آخر احتالمنفسً بعناٌة ألتخلص من آثار الح

 ة طوٌلة.أتذكر لكن لم أستطع، فقد مرت مد

وبما خرجت من الحمام. فرن الهاتؾ، وأنا ال أزال أجفؾ نفسً. كانت كومٌكو.     

أننً حلمت للتو بامرأة أخرى حلماً جنسٌاً، شعرت بشًء من التوتر وأنا أتحدث 

 معها.

 مثل هذه األشٌاء. حساسٌتها مخٌفة إزاء  «صوتك  ؼرٌب، ما الخطب؟»    

 .«ال شًء. كنت ؼافٌاً، وقد أٌقظتنً»    

 شعرت بشكوكها تطل برأسها عبر السماعة، فصرت أكثر «آه، حقاً؟»قالت:     

 توتراً.

على أي حال، آسفة. سوؾ أتؤخر قلٌالً الٌوم، ربما حتى التاسعة. لذا سؤتناول »    

 .«عشابً بالخارج

 .«ال بؤس، سؤتدبر أمري. ال تقلقً»   

. بدا اعتذارها كفكرة ولٌدة اللحظة. صمتت قلٌالً وأنهت «أنا آسفة للؽاٌة»    

 المكالمة.

 توجهت إلى المطبخ وقشرت تفاحة.نظرت إلى السماعة بضع ثوان. ثم     

خالل ستة أعوام، منذ زواجً بكومٌكو، لم أنم مع امرأة أخرى قط. وهذا ال     

ٌعنً أننً لم أشعر برؼبة تجاه امرأة أخرى أو لم تسنح الفرصة. كل ما فً األمر 

هو أننً ال أسعى بجد خلؾ الفرص التً تتاح لً. ال ٌمكننً إٌضاح السبب تحدٌداً، 

 لى األرجح لألمر عالقة بؤولوٌات الحٌاة.لكن ع

حدث أن أمضٌت لٌلة مع امرأة أخرى، كنت استلطفها. وكنت أعلم أنها من      

 الممكن أن تنام معً. لكننً، فً النهاٌة، لم أفعلها.
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كنا نعمل معاً فً شركة المحاماة عدة سنوات. تصؽرنً بعامٌن أو ثالثة أعوام.     

ل المكالمات وتنسٌق جداول أعمال الجمٌع، وقد كانت بارعة ٌتمثل عملها فً استقبا

ولدٌها ذاكرة استثنابٌة. لك أن تسؤلها عن أي شًء وستجد عندها  ،للؽاٌة. سرٌعة

ً أي خزانة، وأشٌاء اإلجابة: من كان ٌعمل، وأٌن، ولماذا، وأي الملفات كانت ف

الجمٌع وكانوا  . وكانت تتولى ترتٌب جمٌع المواعٌد. أحبهاعلى هذه الشاكلة

ٌعتمدون علٌها. كنت مقرباً منها بصفة شخصٌة. وخرجنا عدة مرات لتناول 

 القول بؤنها جمٌلة على نحو خاص، لكننً كنت معجباً بمظهرها. مكننً. ال ٌاً مشروب

تنتقل إلى كٌوشو حٌث كها العمل لتتزوج )كان علٌها أن عندما حان وقت تر    

من الزمالء لنتناول مشروباً للمرة األخٌرة معاً.  ٌعمل زوجها(، دعوتها ومعً عدد

وفً طرٌقنا إلى منازلنا، استقللت معها القطار نفسه. وأوصلتها إلى شقتها ألن 

الوقت كان متؤخراً. فدعتنً للدخول لتناول كوب من القهوة. كنت قلقاً لبال ٌفوتنً 

جدداً، كما أحببت أن القطار األخٌر، لكننً كنت أعلم أننا قد ال نرى بعضنا أبداً م

أنعش نفسً بالقهوة. لذلك قررت الدخول. كان المكان كما ٌتوقع المرء أن تكون 

علٌه شقة امرأة عزباء. وبها ثالجة أكبر من أن تكون لشخص واحد. ؼٌرت 

مالبسها بؤخرى مرٌحة فً ؼرفة مجاورة وأعّدت القهوة. ثم جلسنا نتحدث على 

 األرضٌة.

ضٌع التً ٌمكننا الحدٌث عنها، سؤلتنً، كما لو أن السإال وعندما نفدت الموا    

 «تخافه على نحو خاص؟ -شٌباً ملموساً -أٌمكنك أن تذكر شٌباً »خطر لها فجؤة، 

. أخاؾ العدٌد من األشٌاء، ولٌس شٌباً «لٌس تماماً »قلت بعد لحظة من التفكٌر:     

؟»محدداً.   «ماذا عنك 

تعرؾ ما هو المجرور، »تحتضن ركبتٌها: . قالت وهً «أخاؾ المجارٌر»    

 «ألٌس كذلك؟

 لم ٌكن لدي تعرٌؾ محدد للكلمة. «نوع من المصارؾ، ألٌس كذلك؟»    



 
   

 
149 

 

نعم، لكنه تحت األرض. مصرؾ مابً تحت األرض. مجرى لتصرٌؾ المٌاه »    

 .«علٌه ؼطاء

 .«فهمت. مجرور»    

ابً صؽٌر بالقرب من ولدت ونشؤت فً الرٌؾ، بفوكوشٌما. ٌوجد مجرى م»    

منزلنا، تتجمع فٌه المٌاه من الحقول وتصب فً مجرور. أظننً كنت ألعب مع 

صبٌة أكبر منً سناً عندما وقعت الحادثة. وكنت فً الثانٌة أو الثالثة من عمري 

فحسب. وضعنً اآلخرون فً قارب صؽٌر وأطلقوه فً المجرى، وهذا ما كانوا 

طراً، ومستوى المٌاه ام. لكن ذلك الٌوم كان على األؼلب ٌفعلونه طوال الوقت

مرتفعاً. أفلت القارب منهم وحملنً مباشرة ناحٌة فتحة المجرور. كان المجرور 

لٌبتلعنً إذا لم ٌصادؾ وجود أحد المزارعٌن. وأنا متؤكدة أنهم ما كانوا لٌجدونً 

 .«أبداً 

تزال على قٌد ا على شفتٌها كؤنها تتحقق من أنها ممررت سبابتها الٌسرى     

 الحٌاة.

ا أزال أستطٌع تصور كل ما حدث. أتمدد على ظهري. تجرفنً المٌاه. جانبً م»    

المجرى فوقً كجدران حجرٌة، وفوقها السماء الزرقاء، زرقة صافٌة. ٌجرفنً 

التٌار، وأسمع خرٌر الماء. أنجرؾ بسرعة متزاٌدة. لكننً ال أفهم ما ٌعنٌه كل ذلك. 

أفهم ما ٌحدث. هنالك ظلمة تنتظرنً أمامً، ظلمة حقٌقٌة. وفجؤة وجدت نفسً 

وقرٌباً ستؤتً وتحاول ابتالعً. وشعرت بظل بارد بدأ ٌؽلفنً. هذه هً أولى 

 .«ذكرٌاتً

 أخذْت رشفة من القهوة.    

وفً عندبٍذ، كما إننً خابفة للؽاٌة، لدرجة ال تحتمل. أشعر اآلن بخوؾ مثل خ»    

 .«مجرور وال ٌمكننً اإلفالت منهتجاه لو أننً أنجرؾ با

أخرجت سٌجارة من حقٌبتها ووضعتها بٌن شفتٌها، وأشعلتها بعود ثقاب. ثم     

 عّبت نفساً طوٌالً وبطٌباً. كانت تلك أول مرة أراها تدخن.
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 «هل تتحدثٌن عن زواجك؟»سؤلتها:     

 .«صحٌح، زواجً»    

 «هل توجد مشكلة معٌنة؟ شًء ملموس؟»    

 .« أعتقد ذلك، لٌس تماماً. العدٌد من األشٌاء الصؽٌرة فحسبال»    

 لم أعرؾ ما علً قوله، لكن الوضع ٌتطلب أن أقول شٌباً.    

أعتقد أن الجمٌع ٌختبر هذه المشاعر بدرجة ما عندما ٌكونون مقبلٌن »فقلت:     

ودك هذه لست  طبٌعٌة إذا لم ترا’. آه، ال. أنا أرتكب خطؤً فادحاً!‘على الزواج، 

األفكار. اختٌار شخص ما لتمضً حٌاتك معه قرار مصٌري. لذا من الطبٌعً أن 

 .«تشعري بالخوؾ. لكن ٌجب أال تكونً خابفة لهذه الدرجة

 .«ٌسهل قول هذا. الجمٌع ٌمر بهذا، جمٌعنا متشابهون»قالت:     

ًّ أن أجد ط    رٌقة أشارت عقارب الساعة إلى الحادٌة عشرة، وتخطتها. فكان عل

للوصول بهذه المحادثة إلى نهاٌة ُمرضٌة وأؼادر. لكن قبل أن أتمكن من قول أي 

ألشحن »سؤلتها متفاجباً. قالت:  «لماذا؟»شًء، فجؤة طلبت منً أن أضّمها. 

 .«بطارٌاتً

 «تشحنً بطارٌاتك؟»    

فرغ جسدي من الكهرباء. ولم أتمكن من النوم منذ بضعة أٌام. حالما أنام، »    

ال ٌمكننً التفكٌر عندما أصبح بهذه أتمكن من العودة للنوم مجدداً.  ٌقظ. ثم الاست

 .«الحالة. وعلى أحدهم أن ٌشحن بطارٌاتً. وإال فلن أتمكن من العٌش. أنا جادة

ا تزال ثملة، لكنهما كانتا عٌنٌها، متسابالً عما إذا كانت م أمعنت النظر إلى داخل    

 المعتادتان. ولم تكن ثملة إطالقاً.عٌناها الهادبتان الذكٌتان 

لكنك سوؾ تتزوجً األسبوع القادم، وٌمكنك أن تجعلٌه ٌضمك كما تشابٌن، »    

 .«كل لٌلة. هذا هو الهدؾ من الزواج. ولن تنفد منك الكهرباء مجدداً أبداً 
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، لٌس ؼداً، أو األسبوع المقبل، أو الشهر المقبل. إننً فارؼة اآلنالمشكلة هً »    

 .«الكهرباء اآلن من

إلى قدمٌها المضمومتٌن إلى بعضهما، كانتا بشفتٌن مزمومتٌن،  ،حدقتْ    

صؽٌرٌتٌن وبٌضاوٌن، بعشرة أظافر جمٌلة. بدت لً أنها حقاً بحاجة إلى أن ٌضمها 

 ًّ . كان األمر برّمته ؼرٌباً. فبالنسبة لً، كانت مجرد أحدهم. لذلك أحطتها بذراع

ل فً المكتب نفسه، ونتبادل النكات، ونخرج لنتناول شراباً زمٌلة كفإة ولطٌفة، نعم

من وقت آلخر. لكن هناك فً شقتها، بعٌداً عن العمل، وذراعاي ٌحٌطان بها، لم 

نكن سوى كتلتٌن دافبتٌن من اللحم. كنا نإدي األدوار الموكلة إلٌنا على مسرح 

تة التً نرسمها المكتب. لكن بعد النزول عن المسرح، والتخلً عن الصور المإق

ألنفسنا هناك، كنا مجرد كتلتٌن مضطربتٌن ومرتبكتٌن من اللحم، قطع دافبة من 

ان اللحم مزودة بجهازٌن هضمٌٌن، وقلبٌن، ودماؼٌن، وعضوٌن تناسلٌٌن. ٌداي تلتفّ 

حول ظهرها، ونهداها ٌضؽطان على صدري بشدة، وكانا أكبر وأنعم مما تخٌلتهما. 

لك داً بظهري إلى الجدار، وهً متكومة علً. ظللنا على تكنت أقتعد األرضٌة مستن

 ة طوٌلة، متعانقٌن، دون أن نتفوه بكلمة.الوضعٌة مد

. سؤلتها، بصوت لم ٌبُد لً كصوتً. كما لو أن «هل كل شًء على ما ٌرام؟»    

 ٌتحدث بالنٌابة عنً. اً شخصاً آخر

 لم تقل شٌباً، لكننً شعرت بإٌماءتها.    

كانت ترتدي كنزة، وتنورة خفٌفة تبلػ ركبتٌها، بٌد أننً سرعان ما أدركت أنها     

ال ترتدي شٌباً تحتها. فؤدى إدراكً هذا إلى انتصابً آلٌاً، وبدت مدركه لهذا. كنت 

 أشعر بؤنفاسها الدافبة على عنقً.

الثانٌة حتى ’ شحن بطارٌاتها‘وفً النهاٌة، لم أنم معها. لكن كان علً مواصلة     

ًّ ألبقى معها حتى تنام. فاصطحبتها إلى الفر اش، لكنها ظلت صباحاً. توسلت إل

’. شحنها‘مالبسها ببٌجاما. وواصلُت احتضانها و . بدلتْ مستٌقظة ردحاً من الزمن

أحسست بارتفاع حرارة خدٌها، وبخفقان قلبها وهً بٌن ذراعً. لم أكن متؤكداً من 
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أعرؾ طرٌقة أخرى للتعامل مع الوضع. كان أبسط  أن ما أفعله صحٌح، لكن لم أكن

شًء هو أن أنام معها، لكننً تمكنت من إبعاد هذه اإلحتمالٌة من ذهنً. أوحت لً 

 ؼرابزي بؤال أفعل ذلك.

ال تكرهنً بسبب هذا، رجاًء. كهربابً منخفضة للؽاٌة، ولٌست بٌدي »قالت:     

 .«حٌلة

 .«ال تقلقً، أتفهم ذلك»    

كنت أعرؾ أنه ٌجدر بً أن أتصل بالمنزل، لكن ما الذي كنت ألقوله لكومٌكو؟     

لم أرد أن أكذب، لكننً كنت أعرؾ أنه ٌستحٌل علً أن أوضح لها ما حدث. وبعد 

ٌة، ولم لحظات، رأٌت أن ذلك ال ٌهم. فلٌحدث ما ٌحدث. ؼادرت شقتها عند الثان

 سٌارة أجرة بصعوبة.عثرت على  أصل المنزل حتى الثالثة، بعدما

وجدت كومٌكو تلتهب ؼضباً، بطبٌعة الحال، جالسة إلى طاولة المطبخ،     

جونػ مع -ومستٌقظة تماماً، فً انتظاري. قلت لها إننً كنت أشرب وألعب ماه

فقلت إن ذلك لم ٌخطر لً إطالقاً.  «لماذا لم تتصل؟»زمالبً من المكتب. سؤلتنً: 

ست جونػ منذ سنوات، ول-الفور. فؤنا لم ألعب ماه لم تقتنع، واتضحت كذبتً على

عتراؾ بالحقٌقة. أخبرتها بارعاً فً الكذب على أي حال. انتهى بً المطاؾ باال

بالقصة بحذافٌرها، من البداٌة حتى النهاٌة. باستثناء جزبٌة االنتصاب، بالطبع. 

 مإكداً أننً لم أفعل شٌباً مع المرأة.

ثالثة أٌام، وال كلمة. وكانت تنام فً الؽرفة  رفضت كومٌكو الحدٌث معً    

األخرى وتتناول وجباتها وحدها. تلك هً أكبر أزمة واجهت زواجنا. كانت ؼاضبة 

 بحق. وتفهمت شعورها تماماً.

ما الذي كنت لتعتقده »نطقت أولى كلماتها بعد ثالثة أٌام من الصمت. سؤلتنً:      

نزل عند الثالثة من صباح ٌوم األحد، حتى لو كنت فً مكانً؟ ماذا لو عدت إلى الم

كنت فً الفراش مع رجل طوال ذلك الوقت، لكن ال تقلق، لم ‘دون مكالمة هاتفٌة؟ 
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أفعل شٌباً، أرجوك صدقنً . كنت أشحن بطارٌاته فحسب. حسناً، عظٌم. لنتناول 

 «أتقول لً إنك ما كنت لتؽضب، وتصدقنً ببساطة؟’. اإلفطار ونخلد إلى النوم

 لذُت الصمت.    

-علً! قلت إنك كنت تشرب وتلعب ماه كذبتوما فعلته أسوأ من ذلك. لقد »    

 «جونػ. كذبة خالصة. كٌؾ تتوقع منً أن أصدق أنك لم تنم معها؟

كذب. لكن سبب كذبً الوحٌد هو أن ألننً كذبت. ما كان ٌنبؽً لً الآسؾ »    

 .«شٌباً خاطباً الحقٌقة ٌصعب شرحها. أرٌدك أن تصدقٌنً، لم أفعل 

كما لو أن الهواء من حولنا ٌخؾ  وضعت كومٌكو رأسها على الطاولة. وشعرتُ     

 تدرٌجٌاً.

ًّ »قلت:       .«قوله، ال ٌسعنً سوى أن أطلب منك تصدٌقًال أدري ما عل

حسناً، إن كنت ترٌدنً أن أصدقك، فسؤصدقك. لكن أرٌد منك أن تتذكر هذا: »    

ك األمر نفسه ذات ٌوم. وعندما ٌحٌن ذلك الوقت، أرٌد على األرجح سوؾ أفعل ب

 .«منك أن تصدقنً. هذا من حقً

 ،شعوري إذا لجؤت إلٌه.من وقت آلخرأتخٌل، هذا الحق إطالقاً. لكومٌكو  لم تلجؤ    

كنت ألصدقها على األرجح. لكن ردة فعلً ستكون، بال شك، بمثل صعوبة وتعقٌد 

 ردة فعلها.

* 

 

 . سمعت صوتاً من الحدٌقة. كانت ماي كاساهارا.«الزنبرك!السٌد طابر »    

ا أزال أجفؾ شعري. كانت جالسة على حافتها، تقضم ذهبت إلى الشرفة، وأنا م    

ظفر إبهامها. وترتدي النظارة الشمسٌة عٌنها التً كانت ترتدٌها عندما قابلتها أول 
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ا لوح فً أعاله مرة، مع سروال قطنً كرٌمً وقمٌص بولو أسود، وتحمل بٌده

 مشبك لتثبٌت األوراق.

ثم نفضت الؽبار العالق  قالت وهً تشٌر إلى الجدار الخرسانً، «تسلقته»    

ظننت أننً وجدت المكان الصحٌح، وإننً سعٌدة ألنه منزلك! تخٌل إذا »بسروالها. 

 «ما تسلقت الجدار وهبطت فً المنزل الخطؤ!

 شعلت واحدة.أخرجت علبة سجابر من ماركة هوب وأ    

 «على أي حال، ٌا طابر الزنبرك، كٌؾ حالك؟»    

 .«بخٌر، على ما أعتقد»    

إننً ذاهبة إلى العمل اآلن، لم  ال ترافقنً؟ نعمل فً ف رق مكونة من شخصٌن، »    

وسٌكون من األفضل لً بكثٌر أن ٌرافقنً شخص أعرفه. سوؾ ٌسؤلنً أي شخص 

كم تبلؽٌن من العمر؟ لماذا ال تذهبٌن إلى ‘لها.  ؼرٌب تلك األسبلة التً ال نهاٌة

وٌا لها من مشقة! أو قد ٌتضح أنه منحرؾ. هذا ٌحدث، كما تعرؾ. هال ’ المدرسة؟

 «رافقتنً ٌا طابر الزنبرك؟

نً عنه؟ مسح مٌدانً من نوع ما لشركة تصنٌع هل هو ذلك العمل الذي أخبرت  »   

 «الشعر المستعار؟

علٌك فعله هو إحصاء الرإوس الصلعاء فً شارع ؼٌنزا من إنه هو. كل ما »   

الساعة الواحدة حتى الرابعة. إنه عمل سهل. وستستفٌد منه. سوؾ تصبح أصلعاً 

 ٌزال لدٌك لك أن ُتل م بهذه األمور بٌنما ال ذات ٌوم، مما تبدو علٌه، لذا من األفضل

 .«شعر

ٌُسابلك ضابط »     ؟ ألن  ٌّب إذا رآك تقومٌن بهذا العمل فً أجل، لكن ماذا عنك  التؽ

 «شارع ؼٌنزا فً منتصؾ النهار؟

ال، سؤقول له إنه عمل مٌدانً خاص بالدراسات االجتماعٌة. ودابماً ما تنجح »    

 .«هذه الكذبة
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 وبما أننً لٌس لدي أي خطط لفترة ما بعد الظهر، قررت الذهاب.    

ؤننا قادمون. وأثناء حدٌثها عبر اتصلت ماي كاساهارا بشركتها لتخبرهم ب    

نعم سٌدي، أود أن أشكل معه فرٌقاً، ‘الهاتؾ، تحولت إلى فتاة فً ؼاٌة التهذٌب: 

 ’.نكون هناك بعد الظهروؾ نعم، هذا صحٌح، شكراً جزٌالً، نعم، فهمت، نعم، س

تركت رسالة لكومٌكو ألخبرها بؤننً سوؾ أعود بحلول السادسة، فً حال     

 المنزل مبكراً. ثم ؼادرت المنزل برفقة ماي كاساهارا.عودتها إلى 

ونحن شرحت ماي كاساهارا لً، كانت شركة الشعر المستعار فً شٌمباشً.     

على متن قطار األنفاق، كٌفٌة إجراء المسح. نقؾ عند أحد أركان الشوارع ونحصً 

وفقاً لدرجة  لع )أو الذٌن خّؾ شعرهم( الذٌن ٌمرون بنا. ونصنفهمجمٌع الرجال الصُ 

الذٌن فقدوا الكثٌر  ’:ب‘لذٌن خؾ شعرهم إلى درجة ما. أولبك ا’: ج‘الصلع لدٌهم. 

وهم أصحاب الصلع الحقٌقً. ثم أخرجت ماي كراسة من ملفها ’: أ‘من شعرهم. 

 وأرتنً أمثلة للمراحل الثالث.

فهمت  الفكرة تقرٌباً، صحٌح؟ أي الرإوس تندرج  تحت أي فبة؟ لن أخوض »    

 «فً التفاصٌل، فسوؾ تستؽرق الٌوم بطوله. لكنك فهمت األمر تقرٌباً، ألٌس كذلك؟

 قلت دون أن أبدو على درجة كبٌرة من الثقة. «تقرٌباً »    

على الجانب اآلخر من ماي كاساهارا، رجل زابد الوزن ٌنتمً للفبة كان ٌجلس، 

را، لكنها لم تبُد بال شك، وظل ٌختلس النظرات بضٌق إلى كراسة ماي كاساها’ ب‘

 أنها الحظت مدى توتره.

ورقة مسح. وضعهم ضمن سؤتولى تصنٌفهم، وأنت قؾ بجانبً ومعك »قالت:     

، وفقاً لما أقوله لك. هذا كل ما فً األمر. سهل، ألٌس ’ج‘ أو’ ب‘أو ’ أ‘الفبات 

 «كذلك؟

 «أظن ذلك. لكن ما الؽرض من إجراء مسح كهذا؟»    
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، ٌجرونه فً جمٌع أنحاء طوكٌو، فً شٌنجوكو، وشٌبوٌاال أدري. أنهم »    

لع. أو بها أكبر عدد من الرجال الصُ التً األحٌاء  وأوٌاما. ربما ٌحاولون معرفة

بٌن السكان. من ٌدري؟ لدٌهم الكثٌر ’ ج‘و ’ب‘و’ أ‘ا ٌرٌدون معرفة نسب الفبات ربم

رها على أشٌاء كهذه. من األموال، وال ٌعرفون ما ٌفعلونه بها. لذلك ٌمكنهم إهدا

األرباح هابلة فً مجال صناعة الشعر المستعار. وٌحصل الموظفون على عالوات 

 «مقارنة بالشركات األخرى. أتعرؾ لماذا؟ بكثٌرأكبر 

 «ال، لماذا؟»    

الشعر المستعار ال ٌدوم طوٌالً. أراهن أنك ال تعرؾ هذا. تظل الباروكة بحالة »    

صناعتها، ازداد معدل جٌدة عامٌن أو ثالثة أعوام كحد أقصى. كلما ازدادت جودة 

ألنها تلتصق بفروة الرأس بإحكام، ٌصبح الشعر الخفٌؾ تحتها أخؾ استهالكها. إذ 

ٌك أن تبتاع واحدة جدٌدة تالبمك. ولنفكر من ذي قبل. وما إن ٌحدث ذلك، ٌتعٌن عل

باألمر: ماذا لو كنت تستخدم باروكة ولم تعد صالحة بعد عامٌن، ما الذي قد ٌجول 

حسناً، بلٌت الباروكة، ولم ٌعد بإمكانً ارتداءها. ‘بذهنك؟ هل كنت لتقول لنفسك، 

ون باروكة لكن شراء واحدة جدٌدة سٌكلفنً الكثٌر، لذلك سؤبدأ الذهاب إلى العمل د

 «. هل هذا ما كنت لتفكر به؟’منذ الؽد

 .«ال، على األرجح»هززت رأسً     

بالطبع ال. ما إن ٌبدأ رجل استخدام الشعر المستعار، علٌه أن ٌواصل »    

ره الذي ال ٌجد منه فكاكاً. ولهذا ٌجنً صانعو الشعر د  استخدامه. وٌصبح كق  

ذا، لكنهم مثل تجار المخدرات. حالما ٌوقعوا المستعار أرباحاً طابلة. أكره أن أقول ه

بؤحدهم فً شباكهم، ٌصٌر زبوناً مدى الحٌاة. هل سبق أن سمعت رجالً أصلعاً نما 

قط. تكلؾ الباروكة نصؾ ملٌون ٌناً على  ره فجؤة. أنا عن نفسً لم أسمع هذاشع

ة كل األقل، وربما ملٌوناً إذا كانت متٌنة الصنع. وأنت بحاجة إلى واحدة جدٌد

عامٌن! ٌا للهول! حتى السٌارة تدوم وقتاً أطول من ذلك بؤربعة أو خمسة أعوام، ثم 

 .«ٌمكنك استبدالها!
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 .«هنأفهم ما تعنٌ»قلت:     

، ٌدٌر صانعو الشعر المستعار صالونات الشعر الخاصة بهم. عالوة على هذا»    

ر بذلك. ال ٌمكنك ً، لنفكٌؽسلون الباروكات، وٌقصون شعر الزبابن الحقٌقً. أعن

أود قصة ‘فً مقعد صالون حالقة عادي، وتنزع باروكتك، وتقول:  أن ترتمً

 .«ال ٌصدق ا، ألٌس كذلك؟  الدخل الذي تدره هذه الصالونات وحده’خفٌفة

 . «إنك تعرفٌن كل شًء»قلت بإعجاب صادق:     

ٌستمع إلى حوارنا باهتمام  ،الجالس جوار ماي ،’ب‘الذي ٌنتمً للفبة  كان الرجل    

 بالػ.

بالطبع. ٌستلطفنً الرجال فً المكتب وٌخبروننً بكل شًء. األرباح فً »قالت:     

هذا العمل هابلة. ٌصنعون الباروكات فً جنوب شرق آسٌا وأماكن كتلك، حٌث 

تتوفر العمالة الرخٌصة. إنهم ٌحصلون على الشعر من هناك أٌضاً، من تاٌالند أو 

، حٌث تبٌع النساء شعرهن لشركات الشعر المستعار. وبهذه الطرٌقة ٌتمكّن الفلبٌن

من دفع مهورهن فً بعض األماكن. ٌا لؽرابة هذا العالم! فالرجل الذي ٌجلس 

 .«جوارك قد ٌكون مرتدٌاً شعر امرأٍة ما فً أندونٌسٌا

ن إلى من حولنا على مت’ ب‘وبردة فعل ال إرادٌة، نظرت أنا ورجل الفبة     

 القطار.

 

* 

فاً به أوراق المسح وأقالم رصاص. كتب الشركة بشٌمباشً، وأخذنا ظرمررنا بم    

ٌُزعم أن هذه الشركة هً ثانً أكبر الشركات فً مجال الشعر المستعار، لكنهم 

متحفظون للؽاٌة، وال ٌضعون حتى لوحة اسم عند المدخل، حتى ٌتسنى للزبابن 

ؾ وأوراق المسح ٌحمالن اسم الشركة. والخروج براحتهم. كما لم ٌكن الظر الدخول

فً قسم المسح، مألت استمارة عامل بدوام جزبً: اسمً، وعنوانً، وخلفٌتً 
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التعلٌمٌة، وسنً. كان ذلك المكتب هادباً على نحو ال ٌصدق. ما من أحد ٌصٌح عبر 

ٌرتدي  عاملراً ساعدٌه. كل الهاتؾ، وال أحد ٌنهال ضرباً على لوحة مفاتٌح مشم

مالبسه بنظام، وٌإدي مهامه بصمت وتركٌز. وكما هو متوقع فً مكتب شركة 

لصناعة الشعر المستعار، لم ٌكن ثمة رجل أصلع. ربما ٌكون بعضهم ٌرتدون منتج 

ٌّز بٌن الذٌن ٌرتدون باروكات  الشركة، لكن كان من المستحٌل بالنسبة لً أن أم

 من بٌن جمٌع الشركات التً زرتها، هذه أؼربها على اإلطالق. والذٌن ال ٌرتدونها.

استقللنا قطار األنفاق إلى ؼٌنزا. وبما أننا كنا مبكرٌن وجابعٌن، توقفنا عند أحد     

 مطاعم دٌري كوٌن لتناول همبرؼر.

 «ٌا طابر الزنبرك، هل كنت لترتدي باروكة إذا كنت أصلعاً؟ ،قل لً»    

ال أحب األشٌاء التً تتطلب وقتاً وعناًء، على األرجح لن  أتساءل عن ذلك.»    

 .«أحاول المقاومة إذا صرت أصلعاً 

هذه هً الطرٌقة »قالت وهً تمسح الكاتشب عن فمها بمندٌل ورقً.  «جٌد»    

 .«لع ال ٌبدون سٌبٌن كما ٌعتقدون. وال أرى أنه أمر مزعجالصحٌحة. الرجال الصُ 

 .«أتساءل عن ذلك»قلت:     

 

* 

 ،خالل الساعات الثالث التالٌة، ظللنا جالسٌن عند مدخل محطة قطار األنفاق    

الرإوس الصلعاء الذٌن  رب من مبنى واكو، نحصً الرجال من أصحاببالق

ٌمرون. كان النظر إلى أسفل إلى الرإوس التً تصعد وتهبط عبر ساللم المحطة 

أو  ’ب‘أو ’ أ‘ماي كاساهارا ع أي رأس. تقول هو الطرٌقة األدق لتحدٌد درجة صل

ن ما تقوله. وكان من الواضح أنها مارست هذا العمل كثٌراً. إذ لم ’ج‘ ، وأنا أدوِّ

تتلعثم أو تتردد أو تصحح نفسها قط، إنما كانت تحدد فبة كل رأس بدقة وسرعة 

مذهلتٌن. تنطق الحروؾ بنبرات قصٌرة منخفضة حتى ال ٌالحظنا العابرون. وهذا 



 
   

 
159 

 

ء الحروؾ بسرعة عالٌة كلما مرت مجموعة كبٌرة من الرإوس استدعى إمال

. وفً مرحلة ما، «ج ب ب ب –ج ج ب أ ب ج أ أ ج »الصلعاء دفعة واحدة: 

توقؾ رجل عجوز أنٌق المظهر )ذو رأس ملًء بالشعر األبٌض( وراح ٌشاهدنا 

 «عما تفعالنه؟ المعذرة. أٌمكننً السإال»ونحن نعمل. ثم قال بعد لحظات: 

 .«مسح»قلت:     

 «أي نوع من أنواع المسح؟»    

 .«دراسات اجتماعٌة»    

لم ٌبُد السٌد العجوز مقتنعاً، لكنه استمر فً مشاهدتنا، ثم استسلم ومضى فً     

 سبٌله.

عندما أشارت ساعة مٌتسوكوشً على الجانب اآلخر من الشارع أنهٌنا المسح،     

تناول كوباً من القهوة. لم ٌكن عمالً شاقاً، إلى الرابعة، وعدنا إلى دٌري كوٌن لن

ًّ وعنقً. وربما بسبب طبٌعة العمل السرٌة،  لكننً شعرت بتقلص ؼرٌب فً كتف

شعرت بشًء من تؤنٌب الضمٌر بشؤن إحصاء الرجال الصلع سراً. وطوال الوقت 

الذي استؽرقته عودتنا إلى مقر الشركة، كنت أجد نفسً أصّنؾ، آلٌاً، كل رأس 

الة أشبه بالوسواس. األمر الذي سبب لً ح’. ج‘أو ’ ب‘أو ’ أ‘أراه ضمن الفبة أصلع 

قد اكتسبت نوعاً من الزخم، فلم  نفسً، لكن بحلول ذلك الوقت، كنت حاولت اٌقاؾ

ستطع. سلمنا أوراق المسح، ونقدونا أجرنا، الذي كان جٌداً جداً بالنظر إلى الوقت أ

جٌبً. ثم عدت مع ماي وضعت النقود فً والجهد المبذولٌن. وّقعت إٌصاالً و

قطار األنفاق إلى شٌنجوكو، ومنها انتقلنا إلى خط أوداكٌا عابدٌن  كاساهارا مستقلٌن

إلى المنزل. كانت ساعة ذروة ما بعد الظهر قد بدأت. وقد كانت تلك أول مرة استقل 

 ة طوٌلة، بٌد أننً لم أشعر بؤي حنٌن.نذ مدفٌها قطاراً مكتظاً م

قالت ماي كاساهارا وهً تقؾ إلى جانبً على متن  «عمل جٌد، ألٌس كذلك؟»    

 .«إنه سهل، واألجر لٌس سٌباً »القطار. 

 . قلت وأنا أمص حلوى اللٌمون.«جٌد جداً »    
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 .«هل ستذهب معً المرة القادمة؟ ٌمكننا الذهاب كل أسبوع»    

 «م  ال؟ل  »    

قالت ماي كاساهارا بعد صمت قصٌر، كما لو أن  «ٌا طابر الزنبرك؟ ،أتعرؾ»    

أراهن أن سبب خوؾ الناس من الصلع هو أنه ٌجعلهم »فكرة خطرت لها فجؤة. 

ٌفكرون بنهاٌة الحٌاة. أعنً، عندما ٌبدأ شعرك بالتساقط، ال بد أنك ستشعر بؤن 

 حٌاتك تضمحل تدرٌجٌاً... كما لو أنك خطوت خطوة كبٌرة بإتجاه الموت، الذي هو

 .«نهاٌة كل شًء

 .«ٌمكن النظر إلى األمر من هذه الزاوٌة، بالتؤكٌد»فكرت بذلك قلٌالً، وقلت:     

شعور أن تموت شٌباً فشٌباً خالل زنبرك، أتساءل أحٌاناً عن ٌا طابر ال ،أتعرؾ»   

 «فترة طوٌلة من الوقت. ما الذي تعتقده؟

الحزام المعلق من السقؾ وأنا ؼٌر موقن مما ترمً إلٌه، ؼٌرت قبضتً على     

لما تعنٌه بذلك؟ الموت شٌباً  أٌمكنك  ذكر مثال ملموس»ونظرت إلى داخل عٌنٌها. 

 «فشٌباً؟

حسناً، ال أدري. تكون عالقاً فً الظالم وحدك، ولٌس معك ما تؤكله أو تشربه، »   

 «وشٌباً فشٌباً، تموت....

بهذه الطرٌقة، إن كانت بٌدي  سٌكون ذلك فظٌعاً، ومإلماً. لما رؼبت فً الموت»   

 .«حٌلة

ٌا طابر الزنبرك، ألٌست هذه هً الحٌاة؟ ألسنا جمٌعاً عالقٌن  ،لكن فً النهاٌة»    

فً ظالم فً مكان ما، وقد ُسلب منا طعامنا وشرابنا، وأننا نموت ببطء، شٌباً 

 «فشٌباً...؟

مستخدماً الكلمة . قلت «هكذا متشابمةإنك  أصؽر من أن تكونً... »ضحكت.     

 اإلنجلٌزٌة.
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ـ »      «ماذا؟ -بٌس 

مٌست ك. تعنً النظر إلى»      .«الجوانب القاتمة فقط من األشٌاء بٌس 

مٌست ك...»     مٌست ك... بٌس  .  ظلت تكرر الكلمة اإلنجلٌزٌة مع نفسها مرة تلو «بٌس 

، وال أنا فً السادسة عشرة فحسب»األخرى. ثم رمقتنً بنظرة نارٌة، وقالت: 

أعرؾ الكثٌر عن العالم. لكننً أعرؾ شٌباً واحداً على وجه التؤكٌد. إذا كنت 

متشابمٌن، عبارة عن مجموعة من  اسوٌلمتشابمة، فإن البالؽٌن فً هذا العالم، ممن 

 .«الحمقى
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01 

 لمسة سحرية

* 

 موت في حوض الحمام

* 

 رسول يحمل تذكارات

* 

ا. كاف مف المقرر الحالي في خريؼ العاـ الثاني مف زواجننتقمنا إلى منزلنا ا    
 . بحثنا عف شقة رخصية مبلئمةتجديد الشقة التي كنا نعيش فييا بكوينجي حتذاؾ

، اقترح عندما سمع خالي بيذا .قؿ إلييا. لكف العثور عمييا لـ يكف سيبًل بميزانيتناتلنن
عشر  وو وعاش فيشتراه في شبابد اؿ يمتمكو بسياتاغايا، كاف قا أف ننتقؿ إلى منز عمين

ء طابع عممي، لكف قوانيف البنا ًا ذاد آخر نزؿ القديـ ويشيّ سنوات. أراد أف ييدـ الم
كاف ينتظر تنفيذ شائعات تتكيف بتخفيؼ  يريده. منعتو مف تشييد المنزؿ الذي

الممكية. عميو أف يدفع ضريبة القوانيف. لكنو إذا ترؾ المنزؿ خاليًا أثناء انتظاره، لكاف 
ذا قاـ بتأجيره لغرباء، قد يعان منيـ اإلخبلء. لكف معنا، سيأخذ  ي عندما يطمبوا 

جارًا رمزيًا لتغطية الضريبة. وبالمقابؿ، طمب منا أف نخمي المنزؿ خبلؿ ثبلثة يإ
لـ تكف لدينا مشكمة مع ذلؾ. مسألة الضريبة ىذه لـ تكف و حيف الوقت. أشير عندما ي
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ة ي، حتى ولو مدنا فرصة السكف في منزؿ حقيقننا انتيز لنا، لك واضحة تمامًا بالنسبة
يجار الذي كنا ندفعو عندما كنا نعيش بشقة )وقد كانت شقة قصيرة، ودفع اإل

في  و يقعيا، لكنأوداككاف المنزؿ بعيدًا قميبًل عف أقرب محطة عمى خط  .رخيصة(
منحنا شعور فإنو  كنا،بالرغـ مف أنو ليس مم ىادئة، وبو باحة صغيرة. سكنية منطقة

 أسرة بمنزؿ حقيقي. 

كاف رجبًل لطيفًا. لكف . يؽ والدتي األصغر، خالي ىذا، بأي شيءشق لـ يطالبنا    
ف قريبي المفضؿ. تخرج ب في تركو لنا في حالنا. مع ذلؾ، كاغري كاف ثمة شيء

 «ؿسئـ مف العم»مذيعًا بإحدى محطات الراديو. لكف عندما  في كمية بطوكيو وعمؿ
ت صغيرة زا. كاننفي غي فتتح حانة، وامف المحطة ستقاؿ، ابعد عشر سنوات

خبلؿ و قدميا. بلت التي تعمى نطاؽ واسع بأصالة الكوكتي تير اشت ا، لكنيومتواضعة
ات. جميع محبلتو كانت الي يدير سمسمة مف المطاعـ والحانخ أصبح ،بضع سنوات

النجاح في إدارة ناجحة لمغاية. مف الواضح أنو كانت لديو تمؾ الموىبة التي يتطمبيا 
عف سبب نجاح كؿ ا أزاؿ في الجامعة، عندما كنت م، ذات يـولتو سأاألعماؿ. 

يمكنو أف  شؿ فيو أحد المطاعـ في شارع غيزا.تحو في الموقع نفسو الذي فتمحؿ يف
إنيا »حتي يديو وقاؿ دوف أثر لممزاح: را نفسو وينجح. لماذا؟ رفع ليمطعـ يفتتح ال

 . ىذا كؿ ما قالو. «لمستي السحرية

فعؿ. لكف كانت لديو أيضًا ميارة إيجاد بال «لمسة سحرية»ربما تكوف لديو     
ي عثرت عمى نعندما أعرؼ أن»األشخاص األكفاء لمعمؿ لديو. قاؿ لي ذات مرة: 
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مور. عميؾ أف األ رزمة مف الفواتير وأترؾ لو زماـالشخص المناسب، أضع بيف يديو 
تنفؽ أموالؾ عمى األشياء التي يمكف شراءىا بالماؿ، ال تقمؽ بشأف الربح أو الخسارة. 

 . «وفر طاقتؾ لؤلشياء التي ال يمكف شراءىا بالماؿ

ات يالي في منتصؼ األربعينالنجاح الم حقؽ ولـ يستقر إال بعدماتزوج متأخرًا.      
تصغره بثبلث أو أربع سنوات، ولدييا ثروتيا و مف عمره. كانت زوجتو مطمقة، 

مرأة ييا، وكؿ ما أعرفو عنيا أنيا اتعرفو عم الخاصة بيا. لـ يخبرني خالي عف كيفية
ؿ. ويبدو أنيا لـ تنجب أطفااًل ليس لدييما أطفاو مف أسرة محترمة.  ،مف النوع اليادئ

ميما يكف، مع إنو لـ يكف جيا األوؿ أيضًا. وىوما قد يكوف سبب الطبلؽ. زو  مع
في وضع  ،ات مف عمرهيفي منتصؼ األربعين ،كاف خالي رجبًل ثريًا بمعنى الكممة.

ة إلى األرباح مف مطاعمو فباإلضاف لمشقاء مف أجؿ الماؿ.مضطرًا معو لـ يعد 
عبلوة عمى دخؿ  يمتكميا، مف إيجار عدة منازؿ وشقؽاتو، كاف لديو دخؿ وحان

وأسموب  ،في أعمالوناجح  رجبلً نظرًا لسمعتو  بوصفو و منتظـ مف عدة استثمارات. 
حياتو المتواضع، كانت العائمة تنظر إليو كشخص شاذ. إذ لـ ُيظير أي ميؿ 

، باعتباري ابف أختو الوحيد، لطالما كنت موضع اىتمامولبلختبلط بأقاربو. لكف 
شجاري مع والدي، الذي مي في السنة التي التحقت فييا بالجامعة و السيما بعد وفاة أ

اة طالب جامعي وحيد وفقير بطوكيو، غالبًا ما وعندما كنت أعيش حي تزوج ثانية.
 يدعوني لعشاء فاخر في أحد مطاعمو بشارع غينزا.  كاف
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اء أف يكمفا أنفسيما عنكاف يعيش مع زوجتو بشقة عمى تؿ في أزايو، بداًل مف      
نغماس في الترؼ، لكف كانت لديو ىواية منزؿ كبير. ولـ يكف يحب االعتناء باال

 لفاخرى أيحتفظ في مرآبو بسيارة جاغوار وأو واحدة، وىي شراء السيارات النادرة. 
 طفميف حديثي الوالدة. ك عتيقتاف ويعتني بيما عناية فائقة، وتممعاف روميو، كمتاىما

* 

سؤالو تؼ عف موضوع ما، وانتيزت الفرصة لاليا كنت أتحدث مع خالي عبر    
 عما يعرفو عف أسرة ماي كاساىارا. 

. كنت عازبًا لـ أسمع بيـ إطبلقاً »ة ليفكر. صمت ىنيي «أتقوؿ كاساىارا؟»     
 . «ت أعيش ىناؾ، ولـ تكف تربطني أي عبلقة بالجيرافعندما كن

 باحتيـ الخمفية.المقابؿ ل يساورني الفضوؿ بشأف المنزاللميجور ،في الواقع»     
وابو ونوافذه مغطاة أعتقد أف شخصًا يدعى مياواكي كاف يعيش ىناؾ. واآلف جميع أب

 . «بألواح خشبية

، أحدىا بشارع ضعة مطاعـت أعرفو. كاف يمتمؾ بأوه، مياواكي. بالطبع، كن»     
 دًا، ألقوؿبالعمؿ. لـ تكف مطاعمو ناجحة ج غينزا أيضًا. قابمتو في مناسبة متعمقة

لكف كانت لديو مواقع جيدة. كنت أعتقد أف أعمالو تسير بصورة ال بأس  الحقيقة.
بيا. كاف رجبًل لطيفًا، لكنو مف نوع الفتياف األثرياء المدلميف إلى حٍد ما. لـ يضطر 

أو شيئًا كيذا. خدعو أحدىـ في  و،لمعمؿ بجد، أو لعمو لـ يكف بارعًا في إدارة أعمال
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ما منزؿ، واألرض، وأعمالو. كؿ شيء. و ال وسمبو كؿ ما كاف يممكو.ؽ األسيـ، سو 
زؿ واألرض ـ المن، وقدّ اف يحاوؿ أف يفتتح مكانًا جديداً كاف لمتوقيت أف يكوف أسوأ. ك

في سف  ،كاف لديو ابنتيف عمى ما أعتقد ضمانات. وبضربة واحدة، فقد كؿ شيء.
 . «الجامعة

 . «ذلؾ الوقتالمنزؿ ظؿ ميجورًا منذ أظف أف »    

، أو شيئًا مف ىذا ىف أف ىناؾ مشكمة في حقوؽ ممكيتوىؿ تمازحني؟ أرا»    
ًا كانت الصفقة التي يعرضونيا ، أيف األفضؿ لؾ أال تقرب ذلؾ المنزؿالقبيؿ. م

 . «ؾعمي

مثؿ ذلؾ المنزؿ إطبلقًا. لكف ما الذي ال يمكنني شراء »ضحكت.  «ف؟ أنا؟مَ »    
 «تعنيو؟

 .«في أمر ذلؾ المنزؿ عندما اشتريت منزلي. ثمة خطب بوبحثت »    

 «تعني األشباح مثبًل؟»    

لكنني لـ أسمع عنو شيئًا جيدًا. كاف يعيش فيو أحد  ربما ال تكوف األشباح.»    
ما، ضابط رفيع جدًا. تقمد الجنود الذيف  العسكرييف المشيوريف حتىنياية الحرب، عقيدٌ 

لكنيـ ارتكبوا أشياًء فظيعة  ،صيف كؿ أنواع األوسمةبشماؿ الكانوا تحت إمرتو 
ف المزارعيوأرغموا عشرات اآلالؼ مف  ،أعدموا خمسمائة مف أسرى الحرب ىناؾ.

ىذه ىي  .وأشياء عمى ىذه الشاكمة مؿ مف أجميـ حتى سقط نصفيـ ميتيف،عمى الع
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الحرب  قبؿ نياية رؼ مدى صحتيا. أسُتدعي إلى اليابافال أعالقصص المتداولة، و 
ما كاف يجري حولو أنو مبقميؿ، لذلؾ كاف ىنا مف أجؿ مناقشة االستسبلـ، وعرؼ 

لرجاؿ الذيف كاف أعضاء البرلماف يستجوبوف اعمى األرجح سُيحاكـ كمجـر حرب. 
وىو بالطبع لـ تكف لديو مف الجنراالت، والضباط الميدانييف. عاثوا فسادًا في الصيف، 

جعؿ منو كبش فداء. شنؽ ويُ ما كاف ليرضى بأف يُ و النية في المثوؿ أماـ المحكمة، 
ابطًا في أحد األياـ عندما رأى ض ،ف ذلؾ. لذلؾقرر أف ُينيي حياتو بنفسو بداًل مف

دماغو عمى الفور. كاف ليفضؿ أف يشؽ بطنو  ريوقؼ سيارة جيب أماـ منزلو، فجَّ 
شنقت و ؾ. لـ يكف أمامو متسع مف الوقت لذل الساموراي التقميدية، لكف عمى طريقة

 .«في الموت’ لترافقو‘فسيا في المطبخ زوجتو ن

 .«عجباً »    

 عادي يبحث عف حاؿ، اتضح أف ذلؾ الضابط كاف مجرد ضابط عمى أي»    
ة تجاىات. تعرؼ مدى صعوبوأراد أف يسأؿ أحدىـ عف اال منزؿ حبيبتو. كاف تائيًا،

اف. تقرير أف الوقت قد حاف لموتؾ ال يمكف أف يكوف أف تجد طريقؾ في ذلؾ المك
 . «سيبًل ألي أحد

 . «ال، ال يمكف أف يكوف سيبلً »    

عرؼ ظؿ المنزؿ خاليًا لفترة بعد ذلؾ، إلى أف اشترتو ممثمة سينمائية. لف ت»    
شييرة جدًا. عاشت بالمنزؿ قرابة عشر  ولـ تكف اسميا، كاف ذلؾ منذ وقت طويؿ،
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، سنوات قميمة مف انتقاليا لممنزؿ بعدو وقد كانت عزباء.  سنوات، ىي وخادمتيا فقط.
يبدو ليا ضبابيًا، حتى األشياء القريبة.  ما في عينييا. كاف كؿ شيء بت بمرضٍ يأص

 تقة كانوال يمكنيا أف تمثؿ وىي تضع نظارات، والعدسات البلص ،ممثمة تلكنيا كان
، واليستخدميا أي أحد  شيئًا جديدًا في ذلؾ الوقت، ولـ تكف بالجودة التيعمييا اليـو

، دائمًا ما تراجع مخطط الموقع وتحسب عدد تقريبًا. لذلؾ قبؿ تصوير أي مشيد
 .أمرىا بطريقة أو بأخرى تتدبر ييا أخذىا مف النقطة أ إلى ب. و الخطوات التي عم

زلية القديمة لشوتشيكو. كاف أفبلـ الدراما المنمف نوع طة، كانت أفبلميا تتسـ بالبسا
 أكثر ىدوءًا واسترخاًء في تمؾ األياـ.  كؿ شيء

، قاـ مصور قع وعادت إلى غرفة تغيير المبلبسبعدما تفقدت المو  ،وذات يـو     
 . «عض األشياء قميبلً تحريؾ الدعامات وبب ،بما يجري يكف عمى عمـ لـ ،شاب

 .«أوه»    

، ولـ تتمكف مف المشي بعد ذلؾ. وتدىور بصرىا أكثر مف ذي تعثرت وسقطت»    
 ارًا مؤسفًا أف يحدث ليا ذلؾ وىي مكاف أم .قبؿ. صارت عمياء مف الناحية العممية

فعمو ىو المكوث  انتيت أياـ تمثيميا بالطبع. وكؿ ما كاف يمكنيفاتزاؿ شابة وجميمة. 
مواليا وىربت مع رجؿ ما. تمؾ الخادمة ىي بالمنزؿ. ثـ أخذت الخادمة جميع أ
ت عمييا في كؿ يمكنيا أف تثؽ بو، واعتمد االشخص الوحيد التي كانت تعمـ أني
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حرج.  ، حدث والمدخراتيا، وأسيميا، وكؿ شيء. يالميوؿ عمى شيء. كما استولت
 . «ما الذي تعتقد أنيا فعمتو؟

أو ة كوف ليا نياية مشرقة ال يمكف أف تأف ىذه القصحسنًا، مف الواضح »    
 .«سعيدة

ض الحماـ، وأدخمت رأسيا في الماء، وأغرقت نفسيا. ، بالطبع. مؤلت حو ال»    
 . «بد أف تكوف عازمًا أشد العـز لتموت بتمؾ الطريقة، البالطبع، أنو إنؾ مدرؾ، 

 . «ما مف شيء مشرؽ أو سعيد في ذلؾ»    

د ذلؾ بفترة أو سعيد. اشترى مياوامكي المنزؿ بع ال، ما مف شيء مشرؽ»    
ىادئ، وقطعة متبلكو كؿ مف يراه. والحي ويرغب في ا، قصيرة. فالمنزؿ جميؿ

 حصة وفيرة مف ضوء الشمس، ومساحتو ، وتحصؿ عمىاألرض في مكاف مرتفع
مف  المنزؿ مياواكي كاف قد سمع القصص المأساوية عف الذيف سكنوا كبيرة. لكف

وشّيد واحدًا جديدًا. حتى إنو أحضر رىباف الشينتو لتطيير  و،ؾ ىدمو بكامملذل قبؿ.
المكاف. لكف ذلؾ لـ يكف كافيًا عمى ما أعتقد. األشياء السيئة تحدث لكؿ مف يسكف 

كؿ شيء. ما ذلؾ المنزؿ. إنو واحد مف مساحات األرض تمؾ. إنيا موجودة، وىذا 
 . «كنت آلخذه لو منحوه لي دوف مقابؿ

* 
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جيزت مكونات العشاء،ثـ أدخمت المبلبس  لمعشاء. بعد التسوؽ في مركز التسوؽ   
أعددت لنفسي إبريقًا و عدت إلى المطبخ،  وطويتيا بعناية، ووضعتيا في مكانيا. ثـ

ف أي أحد. تمددت عمى األريكة ببل مكالمات م القيوة. كاف يومًا جميبًل ىادئًا،مف 
أسمع  ،ة واألخرىنيالف يقاطع قراءتي. وبيف اؾ أحدكتابًا، دوف أف يكوف ىنت أقرأ وبدأ

صرير طائر الزنبرؾ في الباحة الخمفية. وكاف ىوالصوت الوحيد الذيسمعتو طواؿ 
 .  اليـو

بريد »ة. كاف ساعي البريد. قاؿ: ضغط أحدىـ جرس الباب األمامي عند الرابع     
 اإليصاؿ.فًا سميكًا. أخذتو ووضعت ختمي عمى وناولني ظر  .«مسجؿ

مف ورؽ األرز القديـ. وقد كمؼ أحدىـ نفسو  فًا عاديًا، كاف مصنوعاً يكف ظر  لـ     
سـ المرسؿ كاف عميو بفرشاة بحروؼ سوداء عريضة. اعناء كتابة اسمي وعنواني 

دي أي معرفة لـ تكف ل و مكاف ما بمقاطعة ىيروشيما.ا، وعنواني  توكوتارو مامِ 
ا ىذا رجؿ يّ ، استنتجت أف توكوتارو مامِ ابة التي بالفرشاةوبالنظر إلى الكتثنيف. باال

 لـ يعد أحد يعرؼ الكتابة بذلؾ الشكؿ اآلف. إذ متقدـ في السف. 

ؼ. الرسالة نفسيا كانت قديمة صًا لفتح الظر واستخدمت مق قعدت عمى األريكة     
أنو ، مكتوبة عمى ورؽ أرز بخط متدفؽ بيد شخص مف الواضح ؼز، مثؿ الظر الطرا

سموب ، استطعت قراءتيا بالكاد. يطابؽ أمثقؼ. وبما إنني أفتقر لمثؿ تمؾ الثقافة
د عممية يتعقمف الُجمؿ خط الكتابة في الطابع الرسمي المفرط. األمر الذي زاد 
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وؿ كنت مف فؾ شفرة المعنى العاـ. تقالقراءة. لكف بعدما أخذت الوقت الكافي، تم
ة ذي كنت أنا وكوميكو نزوره قبؿ مدالعّراؼ ال الرسالة إف العجوز السيد ىوندا،

دوف لو بميغورو. كاف يعيش وحده، سبوعيف بمنز بأزمة قمبية قبؿ أ ، قد ماتطويمة
رفقة، لكف األطباء يعتقدوف أنو رحؿ سريعًا دوف أف يعاني كثيرًا. وىذا ما قد يكوف 

 الجانب المشرؽ الوحيد مف ىذه الحكاية الحزينة. 

دمة في الصباح، منحنيًا إلى األماـ عمى الطاولة المنخفضة لمدفأة وجدتو الخا     
حيث كاف ضابطًا  اا، كاف يتمركز في منشورييّ قدميو. كاتب الرسالة، توكوتارو مامِ 

وندا. رؾ مخاطر الحرب مع العريؼ أويشي ىمبلـز أوؿ، وصادؼ أف شابرتبة 
و قتاء، أخذ ماميا عمى عاالراحؿ، وفي غياب أي أقارب أحي نزواًل عند رغبة ،واآلف

ات مكتوبة دقيقة في ىذا الخصوص. ميمة توزيع التذكارات. وقد ترؾ الراحؿ تعميم
ا قد توقع توحي الوصية المفصمة والدقيقة بأف السيد ىوند»ا في رسالتو: كتب ماميّ 

إذا تكرمت بوضوح عمى أنو سيكوف في غاية السرور  موتو الوشيؾ، ونصَّت وصيتو
الؾ يا نشغًا كتذكار منو. يمكنني تخيؿ مدى ات غرضًا معينأوكادا، وقبمأنت، تورو 

لديو سنوات قميمة  سيد أوكادا، لكنني أؤكد لؾ باعتباري رفيؽ سبلح قديـ لمراحؿ،
ىذا الغرض  سيبيجني أكثر مف موافقتؾ عمى قبوؿ، أنو ما مف شيءأمامو ىو نفسو

ـ فيو الذي يقيرسالة بالعنواف الختتمت . أُ «ذكار صغير مف الراحؿ السيد ىونداكت
 كيو.حي بون ،تشومى -2السيد ماميا حاليًا بطوكيو. ىونغو 
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بد أف يكوف منزؿ أحد أقاربو. كتبت ردي عمى طاولة المطبخ.  ظننت أنو ال      
لـ  ،كنت آمؿ أف تكوف البطاقة البريدية قصيرة وبسيطة. لكف ما إف أمسكت بالقمـ

كنت محظوظًا بمعرفة الراحؿ السيد ىوندا »كتبت:  رة.متيس العبارات الوجيزةتكف تمؾ 
واستفدت مف فترة معرفتنا القصيرة. أعادت لي أخبار وفاتو ذكريات مف تمؾ األياـ. 

مف عاـ. ومع  ثمة فارؽ كبير في السف بيننا، بطبيعة الحاؿ، ولـ ُيدـ تواصمنا ألكثر
في الناس تأثيرًا عميقًا. وألكوف  ؤثرشيء بشأف الراحؿ ي لطالما شعرت أف ثمة ذلؾ،

اراتو. تذك ىحدلـ أتخيؿ قط أف يذكر اسمي تحديدًا ضمف الذيف سيتمقوف إ ،صادقاً 
كانت ىذه ىي رغبتو،  كما لست متأكدًا مف أنني جدير بتمقي أي شيء منو. لكف إف

 .«ما يمكفسوؼ أقبميا بكؿ احتراـ. رجاًء اتصؿ بي بأسرع ف

سي أىميـ بكممات قة في أقرب صندوؽ بريد، وجدت نفعندما ألقيت البطا     
 .«بحرية:/ نومونياف الموت ىو السبيؿ الوحيد/ أمامؾ لتطفو»العجوز ىوندا: 

* 

كانت الساعة قد شارفت عمى بموغ العاشرةعندما عادت كوميكو مف العمؿ. وقد      
عشائي  تناوؿ عميّ مجددًا، و اليـو اتصمت قبؿ السادسة لتقوؿ إنيا سوؼ تتأخر 

ئًا بسيطًا. بقيت بالمنزؿ ، وتناولت شيحسناً  قمت يا ستتناوؿ شيئًا بالخارج.وأن ،بدونيا
قالت كوميكو عند وصوليا إنيا تريد أف تشرب بعض الجعة،  ، أقرأ كتابًا.وحيداً 

 ة متوسطة الحجـ. بدت لي مرىقة. أسندت مرفقييا إلى طاولة المطبخ.اقتسمنا قنينف
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د ىوندا وبدت ميمومة. أخبرتيا أف السي يدييا. لـ تتحدث كثيرًا،ذقنيا في ووضعت 
 توفي.

 .«، لقد تقدمت بو السف ، وكاف أصمًا تقريباً آه حقًا؟ آه حسناً »قالت بتنييدة:     

مف السماء  . كأنما ىوى شيءأنو أوصى لي بتذكار، ُصدمتْ  ليا قمت لكف عندما 
 فجأة. 

 ف حاجبييا. تعجبت وانعقد ما بي «لؾ أنت؟!»    

 «أمر غريب، أليس كذلؾ؟ نعـ.»    

 .«بد أنو كاف يستمطفؾ ال»    

ادؿ معو حديثًا فعميًا. أو عمى األقؿ، لـ أقؿ كيؼ لو أف يستمطفني؟ لـ أتب»    
حتى إذا قمت، ما كاف ليسمع شيئًا. كنا نجمس ونستمع إلى قصصو مرة كؿ و الكثير. 

ياف: كيؼ ألقوا بكوكتيبلت المولوتوؼ، سمعناه منو ىو معركة نومون شير. وكؿ ما
 . «قت وأيتيا لـ تحترؽ، وتمؾ األشياءوأي دبابة احتر 

، ال أفيـ ما يدور في أذىاف بد أنو أحب شيئًا فيؾ ال ال تسألني.»قالت كوميكو:     
 . «الناس مف أمثالو
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رة عمى الرزمانة ًا. ألقيت نظقذت بالصمت مجددًا. كاف صمتًا مقمبعد ذلؾ، ال    
نت أف أمرًا سيئًا حدث في خمفلـ يحف موعد دورتيا الشيرية بعد.  التي عمى الحائط.

 .«المكتب

 «ىؿ ترىقيف نفسؾ في العمؿ؟»    

وراحت تحّدؽ إلى ما تبقى في  قالت بعدما أخذت رشفة مف الجعة. «قميبلً »    
فة ألنني تأخرت، لكنؾ تعرؼ كيؼ آس»ا. كانت ثمة نبرة تحٍد في صوتيا. كأسي

يستمر الوضع ىكذا طواؿ الوقت.  في المجمة عندما نكوف مشغوليف. لفيكوف العمؿ 
 . «رفوف أف لدي زوج ينتظرني بالمنزؿسأطمب أف أعمؿ لوقت إضافي أقؿ. يع

ال ألومؾ. أعرؼ أنؾ تضطريف لمعمؿ لوقت متأخر أحيانًا. »أومأت. وقمت:     
 .«كثيراً كنت قمقًا فحسب مف أنؾ ترىقيف نفسؾ 

 تيا معيا. جعتي وتصفحت مجمة أسبوعية جمبَ  تجرعتُ و حمامًا طويبًل.  أخذتْ     

ف عممي الصغير تو مب سروالي ووجدت بو الماؿ الذي جنيأقحمت يدي في جي    
ؼ. ومالـ أفعمو أيضًا ىو أنني لـ أخبر أخرج الماؿ مف الظر  مؤخرًا. إنني حتى لـ

، ، لكنني فّوت الفرصة إلخبارىاكوميكو بشأف العمؿ. لـ يكف قصدي أف أخفيو عنيا
، لسبب أو ب عمي أف أفتح الموضوععُ ولـ تسنح فرصة أخرى بمرور الوقت. صَ 

 آلخر. 
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غريبة األطوار تبمغ مف العمر ستة  قابمت فتاة»كؿ ما كاف عمي قولو ىو:      
يا مسحًا لصالح شركة شعر تسكف في آخر الشارع، وأجريت معو عشرة عامًا 

 . «مستعار. وتمقينا أجرًا جيدًا جداً 

ة وقد تكوف ىذه ىي نياي «؟لـ يكف ذلؾ جميبلً آه حقًا؟ أو »ولقالت كوميكو:    
كاساىارا. وربما تنزعج ألنني أف تعرؼ المزيد عف ماي  األمر، وربما ال. ربما ألرادت

 ،. وعندىا لتعّيف عميَّ أف أخبرىا عف ماي كاساىاراةأصادؽ فتاة في السادسة عشر 
وأوضح ليا بالتفصيؿ أيف ومتى وكيؼ التقينا. لكنني لست بارعًا في تقديـ تفسيرات 

 واضحة لمناس. 

و في يتؼ وألقووضعتيا في محفظتي. وجّعدت الظر ؼ أخرجت النقود مف الظر      
ىكذا إذًا تبدأ األسرار، يشي د الناس صْرحيا شيئًا  سمة الميمبلت. فكرت مع نفسي:

كو. فعبلقتي بيا ليست باألمر . لـ أتعمد إخفاء أمر ماي كاساىارا عف كوميفشيئاً 
يء. لكف ما مف يترتب عمى ذلؾ أي شلنياية، إذا ذكرتيا أو لـ أذكرىا،فـ. في االمي

تي. حدث األمر نت نيَّ اك ًا، تتسربؿ بثياب السرية. أياً حساس منحىً إف تأخذ األحداث 
 ،نفسو مع كريتا كانو. أخبرت كوميكو أف شقيقة مالطا الصغرى جاءت إلى المنزؿ

ات، وأنيا يؿ الستينة أوائتدي مبلبس تعود موضتيا لحقبوأف أسميا كريتا، وأنيا تر 
حياؿ ما قالتو لي بعد ذلؾ أخذت عينات مف مياه الصنبور. لكنني لزمت الصمت 

عندما كشفت لي عف أشياء مذىمة عف حياتيا، واختفاءىا دوف كممة قبؿ أف تكمؿ 
 اإعادةخمؽ تفاصيمي في غاية الغرابة، ولما تمكنت مف انوقصتيا. قصة كريتا ك
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يصاليا لكوميكو، وليذا لـ أحاوؿ. ومجددًا، قد ال تُ  مكوث  يكو حقيقةُ ر كومسِ الدقيقة وا 
دالئيا بكؿ تمؾ االمدة طويمة بعد اي المنزؿ كريتا ف عترافات نتياء عمميا، وا 

 ذا أصبح ذلؾ سرًا آخر مف أسراري الصغيرة. كالشخصية لي. وى

ًا مشابية عني. وبما أنني لدي صندوقي الخاص أسرار  ربما تخفي كوميكو     
بطبيعة الحاؿ. ا إف كانت  لدييا أسرارًا بالفعؿ، ، لـ يكف بمقدوري أف ألوميباألسرار

مف  كانت تميؿ لقوؿ ما تفكر بو،نت األكثر ميبًل لمكتماف ببلشؾ. ومقارنة بيا، ك
 لـ أكف كذلؾ.  و النوع الذي يفكر باألشياء بصوٍت عاٍؿ أثناء الحديث عنيا. 

مفتوحًا. وقفت عند  وبابوكاف  ،، سرت ناحية الحماـمنزعجًا مف ىذه التأمبلت    
، قد غّيرت مبلبسيا ببيجاما زرقاءالباب ونظرت إلى كوميكو مف الخمؼ. كانت 

 وتقؼ أماـ المرآة وىي تجفؼ شعرىا بمنشفة.

كنت أفكر بأمر العمؿ. طمبت المساعدة مف بعض األصدقاء. وقد »قمت:     
. تي ما شئتالوظائؼ موجودة. لذلؾ يمكنني العمؿ م ي.حاولت في عدة أماكف بنفس

حسب. لست ًا فتأكدم لستُ يمكنني البدء غدًا إذا حسمت أمري، وىو األمر الصعب. 
 . «عشوائيًا ىكذامتأكدًا مف أنو يصح اختيار عمؿ 

لؾ دومًا أف تفعؿ ما تريد  ليذا أقوؿ»: نفسيا في المرآةقالت وىي تنظر إلى     
بشأف اإلنفاؽ عمى  يجاد عمؿ عمى الفور. إف كنت قمقاً لست مضطرًا إل فعمو.

ف كنت متضايقفالمنزؿ،  نني أعمؿ بالخارج، بينما ًا ألنؾ عاطؿ، وأبل داعي لمقمؽ. وا 
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 -أي وظيفة -عمى وظيفة  أنت تبقى لتعتني بأحواؿ المنزؿ، عندىا يمكف الحصوؿ
 . «ال أىتـ -لبعض الوقت

ينو أيضًا. بالطبع. سيتعيف عمي أف أجد عمبًل في النياية. أعرؼ ىذا. وتعرف»     
ؤلبد. وسأجد عمبًل إف عاجبًل أـ آجبًل. كؿ ما في األمر أف أتسكع ىكذا ل ال يمكف

ىو أنني اآلف ال أعرؼ أي نوع مف العمؿ ينبغي لي أف أزاولو. لفترة بعدما استقمت 
. لدي بعض العبلقات ظننت أنني سأجد عمبًل آخر في مجاؿ المحاماةمف عممي، 

. كمما يئة نفسي لمعمؿ في مجاؿ المحاماةغير قادر عمى تيفي المجاؿ. لكنني حاليًا 
شعوري بأنو ببساطة ليس العمؿ المناسب  قت، قؿ إىتمامي بالقانوف، وازدادمّر الو 

 .«لي

 المرآة. نظرت كوميكو في    

لكف معرفة ما ال أريد فعمو ال تساعدني عمى معرفة ما أريد فعمو. »: تابعتُ     
أحدىـ مني أف أفعمو.  لكف ليس لدي تصّور لما أريد فعمو  يمكنني فعؿ كؿ ما يريده

 . «حقًا. ىذه ىي مشكمتي حاليًا. ال يمكنني العثور عمى التصّور

مجاؿ القانوف، إذا سئمت مف »: قالت وىي تضع المنشفة وتمتفت إلي لتواجيني    
ؿ. إف ب. ال تقمؽ بشأف ايجاد عمنس أمر امتحاف المحاماة فحسبل تدخمو مجددًا. اف
 «؟مشكمة في ىذايتشكؿ بنفسو. ما ال نتظر حتىقدورؾ ايجاد التصّور فاـ يكف بمل

 .«بو ف أتأكد مف أنني أوضحت لؾ ما أشعرأردت أ»أومأت قائبًل:    
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 .«جيد»    

اـ وجمست إلى طاولة مذىبت إلى المطبخ وغسمت كأسي. جاءت مف الح    
 المطبخ. 

. مف الذي فْ خم  »      . «شقيقي اتصؿ بي بعد الظير اليـو

 .«أوه»    

 .«. في الواقع، إنو قرر ذلؾ بالفعؿإنو يفكر بالترشح»    

    لمحظة كاف األمر صادمًا لي لدرجة أنني فقدت القدرة عمى الكبلـ  «الترشح؟!»    
 «تعنيف ... البرلماف؟»

 .«الترشح لشغؿ مقعد عمي في نيغاتا صحيح. طمبوا منو»    

د أف كؿ شيء ُرتب البف عمؾ ليخمفو، كاف سيستقيؿ مف منصبو كنت أعتق»    
 . «بدينتسو، ويعود إلى نيغاتا

يرغب  ابف عمي ال لو. لكف ىذا ما ُخطط»قطف، بدأت تنظؼ أذنيا بقطعة مف ال    
في الترشح. لديو أسرتو في طوكيو ويستمتع بعممو. وليس مستعدًا لمتخمي عف 

إلى ريؼ نيغاتا، ال لشيء سوى أف  ر شركة إعبلف فيالعالـ والعودةمنصبو الرفيع بأكب
ه أف يضحي ة مف زوجتو، لـ ُتردبالبرلماف. كانت المعارضة الرئيسيصبح عضوًا 

 . «باألسرة لمترشح لممنصب
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، ممثبًل أربع أو خمس فترات بمجمس النوابقضى شقيؽ والد كوميكو األكبر     
أنو كاف لديو سجؿ حافؿ، ،إال كف ذو شأف كبيرمع إنو لـ ياالنتخابية بنيغاتا. لمدائرة 

كف اآلف، تقدمت بو السف وقد ترقى في مرحمة ما إلى منصب وزاري صغير. ل
مستحيبًل. وىو  عندئذٍ  ابات المقبمةمراض القمب، مما جعؿ ترشحو في االنتخأ ويعاني

ما يعنى أف عمى أحدىـ أف يخمفو عف دائرتو. ىذا العـ كاف لديو ابنيف، لكف األكبر 
 لـ تكف لو عبلقة بالسياسة، وبالتالي كاف األصغر ىو الخيار البدييي. 

ف شخصًا شابًا وذكيًا لمقاطعة لترشيح شقيقي. إنيـ يريدو مواطنو ا اآلف يتوؽ»     
يخدـ لعدة فترات، ولديو المقدرة عمى أف يصبح ذو نفوذ  وحيويًا. شخص يمكنو أف

وسيجتذب أصوات الشباب، ، معروؼ في الحكومة المركزية. وشقيقي صاحب اسـ
، فع الكمفة مع المواطنيف المحمييف، وكسب وّدىـصحيح إنو ال يستطيع ر إنو مثالي. 

أراد أف يقيـ  إذا ،إلى ذلؾ التي تدير الحممة ستيتـ بذلؾ. باإلضافةلكف المنظمة 
 . «نتخاباتؿ ما عميو فعمو ىو أف يظير في االفمف تكوف ىناؾ مشكمة. ك ،بطوكيو

ما رأيؾ في كؿ »و واتايا عضوًا بالبرلماف. سألتيا: عانيت في تصور نوبور      
 «ىذا؟

، ال ال عبلقة لي باألمر. يمكنو أف يصبح عضو برلماف أو رائد فضاء»    
 .«أكترث

 «طمب نصيحتؾ؟لكف لماذا »    
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   صيحتي. تعرؼ أنو ما لـ يكف يطمب ن». قالت بصوت جاؼ، «ال تكف سخيفاً »    
 . «باعتباري أحد أفراد األسرة فحسب،أبدًا. إنو يبقيني مّطمعة  كاف ليفعؿ ىذا

مثؿ طبلقو وكونو عازبًا أي ف يلأ ،فيمت. مع ذلؾ، إف كاف سيترشح لمبرلماف»    
 . «مشكمة

السياسة أو االنتخابات، أو أي  عف ذلؾ. ال أعرؼ أي شيء أتساءؿ عف»    
. إنيا ال تثير اىتمامي فحسب. ما كاف ينبغي أف يتزوج فيالمقاـ األوؿ. فيذا شيء

مختمؼ تمامًا عما تريده  يريده في الحياة. إنو يسعى خمؼ شيء آخر، شيءليس ما 
 . «أنت أو أنا. أعرؼ ىذا عمى وجو التأكيد

 «آه، حقًا؟»    

يف في منديؿ ورؽ وألقتو في سمة تلّفت كوميكو قطعتي القطف المستخدم    
 .«رأيتو يستمني ذات مرة»ت وجييا ونظرت إلي مباشرة. الميمبلت. ثـ رفع

 .«وماذا إذًا؟ الجميع يستمني»    

حدث ذلؾ بعد عاميف مف وفاة شقيقتي. ». قالت ثـ تنيدت، «ال، أنت ال تفيـ»   
ما  أمي ة عمى األقؿ. وأنا كنت في الصؼ الثالث تقريبًا. ترددتوكاف ىو في الجامع

تي واالحتفاظ بيا، وفي النياية قررت االحتفاط بيا، قبيف التخمص مف أغراض شقي
،في صندوؽ في خزانة ني قد أرتدييا عندما أكبر. وضعتياظنًا منيا أن  . وذات يـو

 . «ا شقيقي وكاف يتشمميا وىو يفعمياأخرجي
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 امتًا.ظممت ص    

عف الجنس. لـ  صغيرة عندئٍذ. ولـ أكف أعرؼ أي شيءكنت مجرد طفمة »    
أف  كاف ينبغيما ، و لكنني عرفت أنو كاف أمرًا شاذاً  أعرؼ ما كاف يفعمو بالضبط،
 . «أراه. كاف أعمؽ مما بدا عميو

 ىزت كوميكو رأسيا.     

 «يعرؼ نوبورو واتايا أنِؾ رأيتو؟ ىؿ»    

 . «نظرنا في أعيف بعضنا مباشرةلطبع. با»    

 . أومأتُ     

 «قيقتؾ؟ ىؿ ارتديتيا عندما كبرت؟وماذا عف مبلبس ش»    

 .«محاؿ»قالت:     

 «يعشؽ شقيقتؾ؟تعتقديف أنو  ،إذاً »    

جنسي تجاىيا. لكنو  تساءؿ عف ذلؾ. لست متأكدة حتى إذا كاف لديو اىتماـأ»    
 يتمكف مف اإلفبلت مف ذلؾ الشيء. ىذا ما أعنيو، وأشتبو أنو لـ شيءقطعًا لديو 

 .«ينبغي أف يتزوج في المقاـ األوؿ عندما أقوؿ إنو ما كاف
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ف تمؾ م»: ة طويمة لـ يقؿ أٌيمنا أي شيء. ثـ ابتدرتْ كوميكو. ولمدصمتت     
 ،ما قدة. جميعنا لدينا مشاكؿ نفسية بدرجةمشاكؿ نفسية مع الناحية، أعتقد أنو يعاني

، إنيا أعمؽ وأشد كثير مما قد تكوف لدينا أنا وأنتبطبيعة الحاؿ. لكف مشاكمو أسوأ ب
، ، أو أيًا كانتفي ترؾ ىذه الندوب أو نقاط الضعؼتضخمًا. وليس لديو أي رغبة 

 .«نتخابات القادمة تقمقني، أبدًا. أتفيـ ما أقولو؟ ىذه االتظير ألي شخص آخر

 «تقمقؾ؟ كيؼ؟»    

لـ ُيعد بإمكاني فحسب. عمي أي حاؿ، أشعر باإلرىاؽ،و  . إنيا تقمقنيال أدري»    
. لنأوي إلى الفراش  . «التفكير اليـو

أف تخميت  منذوأنا أنظؼ أسناني في الحماـ، أخذت أتفّرس في وجيي في المرآة.    
كنت  ،’العالـ الخارجي‘نادرًا ما خرجت إلى أكثر مف شيريف، عف عممي، قبؿ 

ا وذلؾ جر الحي، وحوض السباحة، وىذا المنزؿ. عدا عف شارع غينز أتأرجح بيف متا
الفندؽ بشيناغوا، أبعد مكاف ذىبت إليو كاف ىو المغسمة التي بالقرب مف المحطة. 

 ’رأيتيـ‘مكنني القوؿ إنني أحدًا تقريبًا. األشخاص الذيني وطواؿ ذلؾ الوقت، لـ أرَ 
وكانو، وماي كاساىارا. لقد كاف عالمًا  ،بإستثناء كوميكو، ىـ مالطا ،خبلؿ شيريف

ا صار أضيؽ، عِمد إلى السكوف. مكانو دوف حراؾ. لكف كممفي ضيقًا، عالـ يقؼ 
ناس ال يمكف وصفيـ بأشياء وأ، بدا لي أنو يعج  ؽ ىذا العالمبخناقو عميّ ا ضيَّ ممكو 

تظار نبابدا أنيـ كانوا موجوديف طواؿ الوقت،يتربصوف في الظبلؿ  سوى بالغرابة.
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توقفي عف الحركة. وفي كؿ مرة يأتي فييا طائر الزنبرؾ إلى باحتي ليمؼ الزنبرؾ 
 الخاص بو، يغرؽ العالـ في مزيد مف الفوضى. 

ال يمكنني إيجاد ي المرآة. قمت لنفسي، غسمت فمي وواصمت النظر إلى وجيي ف    
عندما عدت إلى و . رالتصّور. أنا في الثبلثيف. أراوح مكاني، وال استطيع إيجاد التصوّ 

.  الغرفة وجدت كوميكو تغط في النـو
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00 

 دخول المالزم ماِمّيا

* 

 ما خرج من الطين الدافئ

* 

 كلونيا

* 

 

وكنت أتناوؿ ّيا بعد ثبلثة أياـ عند السابعة والنصؼ صباحًا. تارو مامِ اتصؿ توكو     
 فطار مع كوميكو عندئٍذ. اإل

.  قاؿ «في وقت مبكر. آمؿ أنني لـ أوقظؾ تصالي بؾأنا آسؼ جدًا جدًا ال»    
 السيد مامّيا وصوتو يشي بأسؼ صادؽ. 

 ستيقظ بعد السادسة بقميؿ كؿ صباح. وأنني أو بأنو ال بأس طمأنت    

ج إلى شكرني عمى بطاقتي البريدية وأوضح أنو يريد أف يصمني قبؿ أف أخر     
ف مقابمتي لوقت وجيز خبلؿ إستراحة العمؿ، وأضاؼ أنو سيكوف ممتنًا إذا تمكف م
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قد أنو ؿ قطار المساء السريع عائدًا إلى ىيروشيما. و الغداء. وكاف يأمؿ أف يستق
 ـ عميو العودة بأسرع ما يمكف. ما حتّ  خطط لقضاء وقت أطوؿ ىنا، لكف طرأ أمرٌ 

وأنو يمكنو  ،أوضحت لو أنني عاطؿ عف العمؿ، وليس لدي ما أفعمو طواؿ اليـو    
 أو الظير، أو بعد الظير، أيًا كاف.  ،ؤيتي متى ما أراد في الصباحر 

 . «ما خبلؿ اليـو بد أنؾ تخطط لعمؿ شيء لكف ال»: تساءؿ بتيذيب جـ    

 أجبتو بأنني متفرغ تمامًا.     

منزلؾ عند العاشرة مف صباح تسمح لي بالحضور إلى ، أفي ىذه الحالة»    
؟  «اليـو

 .«حسناً »    

عف كيفية الوصوؿ إلى منزلنا  بعدما أنييت المكالمة، أدركت أنني نسيت إخباره     
 إذا أراد.  يجد طريقوس،و يعرؼ العنوافكاف مف المحطة. لكنو 

 «مف كاف ذلؾ؟»سألتني كوميكو:     

. سيجمب التذكار الخاص بي إنو الرجؿ الذي يوّزع تذكارات السيد ىوندا»    
 .«الحقاً 

ىذا »رشفة مف القيوة ومسحت الزبدة عمى الرغيؼ المحمص.  أخذتْ  «حقًا؟»    
 .«لطؼ منو
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 .«بالفعؿ»    

 حتراماتنا بمنزؿونقدـ ا -أو عمى األقؿ أنت-غي أف نذىب ، أال ينببالمناسبة»    
 . «ونحرؽ عودًا مف البخور، أو ما شابو؟ السيد ىوندا.

 . «أسألو عف ذلؾوؼ فكرة جيدة. س»    

ف ضيقًا كا رفع سّحاب فستانيا.، مني، وىي تستعد لممغادرة وميكوطمبت ك    
كانت تضع عطرًا جميبًل خمؼ أذنييا، عطر مثالي وتطمب مني ذلؾ بعض الجيد.و 

لقت نظرة عمى ساعتيا ، أبداًل مف إجابتي «عطر جديد؟»حد صباحات الصيؼ. أل
 وأصمحت شعرىا. 

 .  المنضدةخذت حقيبتيا اليدوية مف وأ .«لقد تأخرت» :قالت    

* 

رتبت المكاف الذي كانت تعمؿ بو كوميكو، وكنت أرفع سمة الميمبلت عندما     
، الحظت شريطًا أصفرًا كانت قد ألقتو. كاف يبرز مف تحت ورقة كتابة مجعدة

لونو األصفر البلمع ىو ما لفت نظري. كاف مف نوع  وبعض األوراؽ البريدية.
يا، معقودًا عمى شكؿ زىرة. أخذتو مف سمة األشرطة التي تستخدـ في تغميؼ اليدا

 ةا. وتحت الورقمع ورؽ تغميؼ مف متجر ماتسوي ُألقيالميمبلت وتفّحصتو. كاف قد 
اف ديور. والبطانة بداخمو عمى شكؿ قارورة. ًا يحمؿ عبلمة كريستيرأيت صندوق

بد أف يكوف غاليًا. أخذتو معي إلى الحماـ  ال أنو ،بالنظر إلى الصندوؽ ،عممتو 
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اف ديور كريستي كمونيا ماركة، وكاف بداخميا قارورة أدوات تجميؿ كوميكو وفتحت درج
فتحت غطاء القارورة الذىبي وتشممت.  نفس شكؿ التجويؼ الذي في الصندوؽ.ب
 كاف نفس العطر الذي شممتو خمؼ أذني كوميكو. ف

ستجمع أفكاري. مف وأ ،ما تبقى مف قيوة الصباح شؼتجمست عمى األريكة، أر     
يا ة لكوميكو. ىدية غالية. اشتراىا مف متجر ماتسو الواضح أف أحدىـ قد قّدـ ىدي

بد أف يكوف مقربًا مف  بلفوغمفيا مستخدمًا شريطًا. إف كاف ىذا الشخص رجبًل، 
انت عبلقتيـ إذا ك عطرًا إال سيما المتزوجات( الكوميكو. ال يقدـ الرجاؿ لمنساء )

لست  لنساء أخريات؟ العطورلكف ىؿ تقدـ النساء  ...طتيا ليا صديقةمقربة. إذا أع
كف ثمة مناسبة معينةبالنسبة ، وىو أنو لـ ت. لكنني متأكد مف أمر واحدمف ىذامتأكدًا 

ت مف العاـ. عيد ميبلدىا لكوميكو حتى تتمقىيدايا مف أناس آخريف خبلؿ ىذا الوق
لنفترض أنيا قد ابتاعت لنفسيا قارورة مف العطر  ذكرى زواجنا.في مايو، وكذلؾ 

 وغمفتيا بشرط جميؿ. لكف لماذا؟ 

 إلى السقؼ.  تنّيدت ورنوت ببصري    

إجابتيا قد  «حدىـ ذلؾ العطر؟ىؿ أعطاؾ أ»ىؿ ينبغي لي أف أسأليا مباشرة؟     
ية كانت شخصحدي الفتيات فيالعمؿ في مشكمة ، ذلؾ العطر. ساعدت إآه»تكوف: 

. عطر وكاف العطر ىدية شكر تواجييا. إنيا قصة طويمة، لكنيا كانت في ورطة،
 . «رائع أليس كذلؾ! إنو غاؿ!
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ال داعي و ي بالغرض. ال داعي لطرح السؤاؿ. فِ حسنًا، يبدو ذلؾ منطقيًا، ويَ     
 لمقمؽ. 

الوقت لتذىب  شيئًا. إذا كاف لدييا كنت قمقًا. كاف يجدر بيا أف تقوؿ نيإن بيد    
وتمقي بثبلثتيـ  ،وتحؿ الشريط، وتمزؽ ورؽ التغميؼ، وتفتح الصندوؽإلى غرفتيا، 

بد أنو كاف بمقدورىا  بلف، ضع العطر في خزانة أدوات تجميميا، وتفي سمة الميمبلت
ظر إلى ىذه اليدية التي تمقيتيا مف إحدي الفتيات في نا»ّي وتقوؿ: أف تأتي إل

ربما ظنت أف األمر ال يستحؽ الذكر. لكف  ،، لـ تقؿ شيئاً . بداًل مف ذلؾ«العمؿ
 اآلف أخذ األمر طابع السرية. وىذا ما كاف يضايقني. 

لكف عقمي لـ  ة طويمة. وحاولت أف أفكر بشيء آخر.إلى السقؼ مد مت أنظرظم    
سّحاب فستانيا.  ايتجاوبمعي. ظممت أفكر بكوميكو في تمؾ المحظة التي رفعت فيي

ألبيض الناعـ، والعطر خمؼ أذنييا. ولممرة األولىمنذ شيور، رغبت في ظيرىا ا
 .التدخيف. أردت أف أضع سيجارة بيف شفتي وأشعؿ طرفيا، وأشفط الدخاف إلى رئتيّ 

موف سجائر. وجدت حموى لي عصابي قميبًل. لكف لـ تكف معي أيى ذلؾ أألرخَ 
 ورحت أمصيا. 

افترضت أنو المبلـز ماميا. ىذا المنزؿ فالياتؼ عند العاشرة وعشر دقائؽ،  رف    
أكثر مف مرة يضموف طريقيـ  مف السيؿ العثور عميو. حتى الذيف جاءوا إليو يسل
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الصوت الذي سمعتو عبر السماعة  .أحيانًا. لكف المكالمة لـ تكف مف المبلـز ماميا
.  كاف صوت المرأة الغامضة  التي اتصمت بي ذلؾ اليـو

. ىؿ أعجبؾ األمر المرةالماضية؟ ىؿ لقد مر وقت طويؿ مرحبًا يا عزيزي،»    
 «ي؟ وقد بدأت االمور تصبح مشوقة!رتؾ قميبًل؟ لماذ أغمقت الخط في وجيأثِ 

أنيا كانت تتحدث عف حممي الجنسي مع كانو  اعتقدت، لجزء مف الثانية،    
 أطيوف يـو اتصاليا بي عندما كنت مؤخرًا. لكف تمؾ قصة مختمفة. كانت تتحدث ع

 السباغيتي. 

يًا، أتوقع ضيفًا خبلؿ عشر دقائؽ، وعمّي تييئة وؿ حالآسؼ. إنني مشغ»قمت:     
 . «المكاف الستقبالو

 .«خص مف المفترض أنو عاطؿ عف العمؿنشغاؿ بالنسبة لشإنؾ في غاية اال»    
قالت بنبرة تيكمية. وىو ما حدث في المرة الماضية. تتغير نبرة صوتيا بيف لحظة 

 أخرى. و 

حتاجو ىو عشر ال بأس. كؿ ما ن إنؾ تتوقع ضيفًا. لكف إنؾ تطيو السباغيتي.»    
عشر دقائؽ، أنا وأنت فقط. يمكنؾ أف تنيي المكالمة عندما يصؿ دقائؽ. لنتحدث 

 . «ضيفؾ
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عمى األرجح كنت ال  .دوف أي كممة. لكنني لـ أستطع أردت أف أنيي المكالمة    
رغب في التحدث إلى أحدىـ. ولـ يكف ييـ كوميكو. وكنت أاؿ مستاًء بشأف عطر أز 

 كثيرًا مف ىو. 

لتقطت قمـ رصاص كاف بجانب ا .«مف تكونيفاسمعي ليست لدي فكرة ع»    
 «ني أعرفؾ؟أن ةأنت متأكد ىؿ»ي أثناء حديثي. ديره بيف أصابعت أُ الياتؼ، ورح

نت تعرفني. وما كنت ية. أنا أعرفؾ وأتعرفني بالطبع. أخبرتؾ المرة الماض»    
بد أف لديؾ  كيذا. ليس لدي وقت ألىدره باالتصاؿ بالغرباء. ال ألكذب بشأف شيء

 . «بقعة مظممة في ذاكرتؾ

 «...، لكفلست متأكد مف ىذا. حقاً »    

عف التفكير الكثير. أنت تعرفني وأنا أعرفؾ.  ؼّ كُ ». قالت مقاطعة. «كفى»    
 دًا معؾ،سأكوف لطيفة ج بيذه الطريقة، إلى الوضع... حسنًا، لننظر األمر الميـ ىو

، وليست شيء ليس ىذا رائع؟ لست مضطر لفعؿو . أوليس عميؾ أف تفعؿ أي شيء
؟ لذلؾ أال تعتقد أف ىذا رائع .كؿ شيء.سأفعؿ كؿ شيءلديؾ أية مسؤوليات، وأنا 

ر وتظاىتمامًا،  ؾفّرغ نفس .عف اإلسراؼ في التفكير. وكؼ عف تعقيد كؿ شيءكؼ 
 . «جميؿ في عصر ربيعي دافئ بأنؾ تستمقي عمى طيف ناعـ

 ظممت صامتًا.     
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أنؾ عاطؿ عف وانس  ستمقيًا عمى طيف دافئ. انس زوجتؾ،م نائـ، وتحمـ، إنؾَ »    
جميعنا خرجنا مف الطيف الدافئ، وجميعنا  وانس كؿ شيء. العمؿ، انس المستقبؿ،

آه بالمناسبة يا سيد أوكادا، متى كانت آخر مرة مارست فييا  .سنعود إليو. أخيرًا..
نعـ، بالفعؿ. ربما  ، أليس كذلؾ؟جنس مع زوجتؾ؟ ىؿ تذكر؟ مرت فترةال
 . «سبوعيفأ

 . «آسؼ لقد وصؿ ضيفي»    

ذلؾ مف صوتؾ. ثبلثة أسابيع سبوعيف، أليس كذلؾ؟ يمكنني معرفة مف أ أكثر»    
 «ربما؟

 .لـ أقؿ شيئاً     

فيني ‘ا تكنس غبارًا متراكمًا عمى ستارة . قالت بصوت كأني«حسنًا، ال عميؾ»    
ابؿ يا منحؾ كؿ ما تريده، وبالمق، لكنني سأىذا أمر يخصؾ أنت وزوجتؾ»’. ىاف

تقدـ بضع خطوات فحسب، وستجد عالمًا لـ  .مسؤوليات سيد أوكادا، ليست عميؾ أي
 . «مة، أليس كذلؾ؟ لـ تفيـ بعدقبؿ. أخبرتؾ أنؾ لديؾ بقعة مظمتعرفو مف 

 واصمت صمتي ممسكًا بالسماعة.     

 «حولؾ وأخبرني بو. ما الذي تراه؟ أنظر فيما حولؾ. أنظر إلى كؿ ما»قالت:     

 وعندىا رف جرس الباب، فوضعت السماعة شاعرًا باالرتياح. 
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ذىبي. لديو ضع نظارة بإطار المبلـز ماميا عجوزًا أصمعًا فارع الطوؿ، يكاف      
ة واحدة مف وقيناؿ حصتو مف العمؿ اليدوي، ببل أ ظير رجؿ بصحة جيدةمسمرة، و 

د عميقة متناظرة، كأنو عمى وشؾ الوزف الزائد. وعمى جانبي عينيو ثبلث تجاعي
يؽ عينيو بسبب ضوء باىر. لكف مف الصعب تخميف عمره، إال أنو تجاوز يضت

البنية في ريعاف شبابو، كاف ىذا واضحًا مف السبعيف ببلشؾ. أتخيؿ أنو كاف قوي 
، سموكو . لكف يترؾحتراـية اإل. وكاف حديثو وسموكو في غاقفتو المنتصبةتحركاتو ووِ 

كرجؿ معتاد عمى اتخاذ  بداًل مف التكمؼ، اإلنطباع بالدقة والبساطة. بدا لي المبلـز
، وف رمادي خفيؼية بملة عادو وتحمؿ مسؤوليتيا. كاف يرتدي بدقراراتو الخاصة ب

لتو الصارمة وبدا قماش بدوقميص أبيض، وربطة عنؽ مخططة باألسود والرمادي. 
أحد أياـ يونيو. لكف المبلـز لـ تبُد عميو  بًل بالنسبة لطقس حار رطب في صبيحةثقي

لة ؼ بنفس لوف البديا قفاز خفي. لديو يد يسرى صناعية، ويرتدي عميأي قطرة عرؽ
أكثر برودة واصطناعية  وىي مغطاة بقفازه الرمادي، ،يدهالرمادي الفاتح. بدت 

ى منيا صّرةقماشية معقودة والتي تتدل ،بُسمرة والمكسوة بالشعر بةناه المشرَّ مقارنة بيم
 باألعمى. 

 أرشدتو إلى األريكة بصالة الجموس، وقدمت لو كوبًا مف الشاي األخضر.     

مدرسة دّرس الدراسات االجتماعيةبكنت أ»بطاقة اسـ.  ألنو ال يحمؿ اعتذرَ     
عض لـ أمارس أي عمؿ منذ تقاعدي. أزرع ببمقاطعة ىيروشيما. و  ية عامةثانو 
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، مجرد عمؿ مزرعة بسيط.ليذا ال أحمؿ معي الخضروات كيواية أكثر مف أي شيء
 . «درؾ أف ىذا مف غير البلئؽ تماماً بطاقة اسـ مع إنني أ

 لـ تكف لدي بطاقة اسـ أيضًا.     

 .«ني أتساءؿ عف عمرؾ يا سيد أوكاداالمعذرة، لكن»    

 .«أنا في الثبلثيف»    

في الثبلثيف  ، ثـ أخذ رشفة مف الشاي. لـ تكف لدي فكرة عما يعنيو كونيأومأ    
 لو.  بالنسبة

 قاؿ كأنو يريد تغيير الموضوع.  .«إنؾ تعيش في منزؿ ىادئ وجميؿ»    

يعي، في الوضع الطب أننا، وأضفت .خالي بمبمغ زىيدأخبرتو أنني أستاجره مف     
ختمس بضع ا، ال يمكننا أف نعيش بمنزؿ بنصؼ ىذا الحجـ. مع دخمنا الحالي

أمرني صوت  نظرات مترددة حوؿ المكاف وىو يومئ. حذوت حذوه ونظرت حولي.
استشعرت برودة مف د فيما حولي.و نظرة بوعي جدي تألقي .’نظر فيما حولؾا ‘المرأة 

 نوع خاص في جو المكاف. 

وأنت آخر مف أوصؿ إليو  .سبوعيف خبلؿ ىذه الرحمةمكثت في طوكيو طواؿ أ»    
 . «واآلف يمكنني العودة إلى ىيروشيماتذكارًا. 
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، وربما أحرؽ عودًا مف السيد ىوندا كنت آمؿ أف أتمكف مف زيارة منزؿ»قمت:     
 .«البخور في ذكراه

أساىيكاوا، في  -وقبره اآلف –، لكف منزؿ السيد ىوندا لطؼ بالغ منؾ ىذا»    
ياء التي تركيا في منزلو و. جاءت العائمة مف أساىيكاوا لترتيب أوضاع األشبيوكايد
 . «ىناؾ ،ولـ يبؽ شيء. واآلف عادوا جميعاً بميغورو

 . «تووحده، بعيدًا عف عائمفالسيد ىوندا كاف يعيش في طوكيو إذًا  .فيمت»    

، قمقًا بشأف ترؾ والده ، الذي يعيش في أساىيكاوابنو األكبرصحيح. كاف ا»    
يبدوأنو و إلى صورتو.  بيرة. وكاف يعمـ أف ىذا األمر يسيءليعيش بمفرده في مدينة ك

 . «معو، لكف السيد ىوندا رفض ببساطةحاوؿ إقناع والده بأف يذىب ليعيش 

في  لطالما ظننت أف السيد ىوندا وحيد تماماً  سألتو متفاجئًا قميبًل. «لديو ابف؟»    
 . «ةدا رحمت منذ فتر ىونإذًا افترض أف زوجة السيد »ىذا العالـ. 

حار العشاؽ مع رجؿ آخر بعد .انتحرت السيدة ىوندا انتة، ىذه قصة معقدحسناً »    
. لـ ىذا الحدثعمى ما أعتقد. ال أعرؼ تفاصيؿ  1551، أو 1550الحرب، عاـ 

 . «وبالطبع لـ أكف في موضع يسمح لي بالسؤاؿ يقؿ السيد ىوندا الكثير عنو.

 أومأت.     
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السيد ىوندا أطفالو بمفرده. ابف وابنة. وعندما أصبحا مستقميف، بعد ذلؾ، ربى »    
 . «، وبدأ عممو عّرافًا، وىكذا تعرفَت عميووحدهانتقؿ إلى طوكيو 

 «ذي كاف يزاولو في أساىيكاوا؟ؿ الما نوع العم»    

 .«راكة مع شقيقو في مجاؿ الطباعةكاف يعمؿ بالش»    

الطباعة.  يتفقد سيرو ، طبعة، مرتديًا مئزرهؿ السيد ىوندا واقفًا أماـ محاولت تخي      
،كاف السيد ىوندا عجوزًا متسخًا قميبًل يرتدي كيمونو قديـ ومتسخ مع لكف بالنسبة لي

 . واضعًا ساقيو فوؽ مدفأتو الغائرة  -صيفًا وشتاء –يجمس و حزاـ أكثر مبلءمةلمنـو
 التي يحرؾ قضبانيا المنشعبة فوؽ طاولتو المنخفضة.

ش التي لحؿ ُصّرة القما ،بحركات رشيقة،ستخدـ المبلـز ماميا يده السميمةا     
 ووضعيابعدة خيوط بإحكاـ.  ظيرت لفافة أشبيبورؽ مقّوى ومربوطةفأحضرىا معو. 

 المنضدة ناحيتي.  عمى

 . «الذي تركو السيد ىوندا معي ألعطيؾ إياهالتذكار  ىذا ىو»    

 كاف ببل وزف تقريبًا. ولـ أستطع تخيؿ ما بالداخؿ. ف حممتو،    

 «ىؿ أفتحيا؟»    

يتمنى أف  لكف السيد ىوندا أشار إلى أنو، آسؼ»قائبًل:  ماميا رأسو ىز المبلـز    
 . «تفتحيا عندما تكوف وحدؾ
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 أومأت وأعدت المفافة إلى المنضدة.     

الرسالة مف السيد ىوندا قبؿ يـو واحد  وصمتنيفي الواقع، » :قاؿ المبلـز ماميا     
ال يساورني أي و  .أموت قريبًا جداً س‘قاؿ فييا شيئًا قريبًا مف ىذا: بالضبط مف وفاتو. 

وعندما يتعمؽ  ة الذي خصصتو لي إرادة السماء.خوؼ مف الموت. ىذا ىو أمد الحيا
ليا. لكف توجد أشياء لـ  كؿ ما بوسع المرء فعمو ىو أف يخضعف ،األمر بإرادة السماء

واآلف يا ألناس بعينيـ. زانتي، أشياء أردت أف أعطيد أشياء مختمفة في خأفعميا. توج
متناف إذا الميمة. وليذا سأكوف في غاية اال يبدو أنني لف أتمكف مف إنجاز ىذه

أدرؾ تمامًا  في القائمة المرفقة بيذه الرسالة.ساعدتني عمى توزيع التذكارات الموجودة 
ب تعِ أف ىذه وقاحة مني، لكنني آمؿ أف تتكّرـ وتعتبر ىذه الميمة أمنية موتي، وتُ 

 . ’جمينفسؾ مرة أخيرة مف أ

كنت مصدومًا لتمقي رسالة كتمؾ مف السيد ىوندا. كنت  إنني قوؿبد لي مف ال ال     
منقطعًا عنو لسنوات، ربما انقضت ست أو سبع سنوات دوف أف نتبادؿ كممة. رددت 

ي تقاطعت في البريد مع إشعار مف ابنو بأف السيد ىوندا لكف رسالت ،عميو عمى الفور
 . «قد رحؿ

 مف شايو األخضر. أخذ رشفة     

كاف السيد ىوندا يعمـ الوقت الذي سيموت فيو »تابع المبلـز ماميا حديثو:     
بد أنو وصؿ إلى مرحمة عقمية يستحيؿ عمى شخص مثمي أف يصميا.  بالضبط. ال
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فيو يؤثر في الناس بعمؽ. شعرت بذلؾ  ، كاف ثمة شيءكما قمت في بطاقتؾ البريدية
 . «ـ1531مف المرة األولى التي قابمتو فييا، في صيؼ عاـ 

 «يد ىوندا في وقت حادثة نومونياف؟ىؿ كنت في نفس الوحدة مع الس»    

كنا في وحدات »اؿ المبلـز ماميا وىو يعض شفتو. ، ق«ال، لـ أكف معو»    
صغيرة سبقت معركة نومونياف. أصيب  مختمفة. عممنا معًا في عممية عسكرية

نومونياف. فقدت العريؼ ىوندا في نومونياف الحقًا وأعيد إلى الياباف. لـ أذىب إلى 
دـ السوفييت خبلؿ تق» -اخؿ القفازع المبلـز ماميا يده التي بدوىنا رف - «يدي ىذه

. وىو الشير الذي انتيت فيو الحرب. أصبت برصاصة في 1545في أغسطس 
ة مع وحدة دبابات. كنت عمى األرض، فاقدًا ف مدفع آلي ثقيؿ خبلؿ معرككتفي م
، وتمقيت العبلج بمستشفى في سحقت دبابة سوفيتية يدي. ُأِسرت ، عندماالوعي

. كنت 1545بريا وظممت معتقبًل حتى عاـ عتقاؿ في سيمعسكر ا مت إلىرسِ تشيتا، وأُ 
لـ تطأ قدماي أرض  .1531وقت إرسالي عاـ  ذعامًا من ثني عشرخارج الياباف ال

وا لي ي ُقتمت وأنا أقاتؿ السوفييت. بنالياباف طواؿ ذلؾ الوقت. اعتقدت أسرتي أنن
فتاة ىناؾ قبؿ أف أغادر  قبراً  في مقبرة القرية. كاف لدي تفاىـ مف نوع ما مع

ترة ثنا عشر عامًا فقد تزوجت برجؿ آخر. إ ، وجدتيالكف عندما عدت الياباف.
 . «طويمة

 أومأت.     
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بًل لشاب مِ بد أف يكوف ىذا الحديث عف الماضي مُ  ، الآسؼ يا سيد أوكادا»    
، مثمؾ تمامًا. لـ أود أف أضيؼ شيئًا أخيرًا، وىو أننا كنا رجميف عادييف مثمؾ. لكف

. أردت أف أصبح مدرسًا. لكف حالما يحدث أف فكرت بأنني أريد أف أصبح جندياً 
يدي، ثـ أرسموني لمعسكر تدريب الجامعة، أرسموا لي خطاب تجنفي تخرجت 
ثني عشر عامًا. مّرت الفي الجزء القاري مف آسيا  نتيى بي المطاؼضباط، وا
 . «حياتي كحمـ

 أطبؽ المبلـز ماميا شفتيو.     

في سماع قصة  تكف تمانع. أرغب بشدة إذا لـ»رور بعض الوقت: قمت بعد م    
 .«تعرفؾ بالسيد ىوندا

 أردت أف أعرؼ حقًا أي نوع مف الرجاؿ كاف السيد ىوندا قبؿ أف ألتقي بو.     

. لـ يكف غير ، واضعًا يديو عمى ركبتيوما المبلـز ماميا جالسًا يفكر بشيء ظؿ    
 مو. كاف يفكر فحسب. عمما عميو ف اً متأكد

 .«قد تكوف القصة طويمة»قاؿ:     

 . «ال مشكمة لدي»    
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يا أي أحد أيضًا. نا متأكد أف السيد ىوندًا لـ يخبر بلـ أخبر بيا أي أحد، وأ»    
بأف نحتفظ بالقصة سرًا. لكف السيد ىوندا ميت أقوؿ ىذا ألننا... قطعنا عيدًا... 

 . «حيد المتبقي. لف يضير إذا أخبرتؾاآلف، وأنا الو 

 لي قصتو.  وىكذا بدأ المبلـز ماميا يروي    
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21 
 قصة المالزم مامّيا الطويلة

 الجزء األول

 :بدأ المبلـز مامّيا حديثو     

كنت مبلـز ثاني حديث التخرج  .1531ي بدايات عاـ ُنقمت إلى منشوريا ف»     
. تخصصت في شينغ رة العامة لجيش كوانتونغ في ىسيفحينيا، وعينوني في اإلدا

نتيى بي المطاؼ في فيمؽ المسح العسكري، الذي الجامعة، لذلؾ االجغرافيا في 
يختص بإعداد الخرائط. كاف ىذا الوضع مثاليًا بالنسبة لي، ألكوف صريحًا معؾ، 

 مف أسيؿ ما يمكف أف يأممو المرء في الجيش.  تألف الواجبات التيُكمفت بيا كان

بيًا، أو عمى األقؿ نسعبلوًة عمى ىذا، كانت األوضاع في منشوريا سممية      
ميات العسكرية مف ندالع حادثة الصيف األخيرة إلى نقؿ مسرح العممستقرة. أدى ا

 الصيف.  منشوريا إلى وسط

ميمة  ت، بينما كانحمبلت ىي التي تقاتؿ فعمياً كانت قوات الصيف المختصة بال     
ات العسكرية ضد الوحد مستمراً  جيش كوانتونغ سيمة. صحيح أف تنفيذ العمميات كاف

اخؿ. محصورة بالد ت، لكنيا كانالمعادية لمياباف التي تخوض حرب عصابات
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قد انقضى. كؿ ما كاف عمى جيش كوانتونغ القوي فعمو ىو حفظ  كاف األسوأ وعموماً 
مع مراقبة األوضاع في  ،حديثاً  «المستقمة»و، نشوكرية، مَ وَ نا الصُ النظاـ في دولت

 الشماؿ. 

ت لذلؾ كان زاؿ في حرب.ن انا كنا م، إال أنكانت تبدو سمميةواء مع أف األج    
لحسف الحظ، لـ يكف عمّي المشاركة في ىذه و  ىناؾ تحركات ومناورات مستمرة.

الحرارة إلى  ى تحت ظروؼ فظيعة. تنخفض درجةُتجرَ  تكان . إذالمناورات أيضاً 
كتمؾ يمكف خاطئة في مناورات  أربعيف أو خمسيف درجة تحت الصفر. خطوة واحدة

رسؿ المئات مف ة يجروف  فييا مثؿ تمؾ المناورات، يُ أف تودي بحياتؾ. في كؿ مر 
 أو إلى ينبوع مياه حارة لمعبلج. لـ تكف ىسيف ،الرجاؿ إلى المستشفى بسبب الصقيع

ت قطعًا مكانًا غريبًا ومثيرًا. إذ توفر فرصًا كثيرة إذا ، لكنيا كانمدينة كبيرةغ شيف
موف في ُنُزؿ ؾ. كاف الضباط العازبيف الجدد مثمي يقيبوقتؾ ىناأردت أف تستمتع 

الدراسة. تقّبمت  كاف الوضع أشبو بإمتداد ألياـو  بغرؼ مفروشة بداًل مف الثكنات.
وجد ما أتذمر حيالو إذا سارت فترة خدمتي ي، معتقدًا أنو ال األمر بصدر رحب

 يـو ىادئ تمو اآلخر.  ية عمى ىذا النحو،العسكر 

 يعة الحاؿ. فعمى مقربة مف منطقتنا الوادعةببط ،ظاىرياً  لكنو كاف سبلماً      
أدرؾ معظـ اليابانييف أف الحرب مع الصيف  .رحى حرب شعواء ، تدورالصغيرة

أو  ،ىذا ما أعتقدتو نتمكف مف انتشاؿ أنفسنا منو.ستتحوؿ إلى مستنقع موحؿ لف 
عدد المعارؾ المحمية ا. ال ييـ في رأسو أدرؾ ىذعمى األقؿ أي  ياباني لديو دماغ 
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حتبلؿ وحكـ مثؿ تمؾ ف بمستطاع الياباف االستمرار في االتي ربحناىا، لـ يك
وبطبيعة الحاؿ، مع استمرار  ذلؾ بديييًا إذا فكرت باألمر.المناطؽ الشاسعة. كاف 

نت العبلقات مع أمريكا تسير مف وكا ، بدأ عدد القتمى والجرحى يتضاعؼ.القتاؿ
. ىذ مع مرور يتعاظـ شبح الحربظؿ  أسوأ. حتى في الياباف،سيئ إلى  ه كؿ يـو

ة التي الوادع. لكف حياة الضباط 1531و 1531كانت ىي األعواـ العصيبة عندئذ، 
كنا نخرج  «ي حرب؟حرب؟ أ»: شينغ ُتغريؾ بالتساؤؿكنت أعيشيا في ىسيف 

المقاىي التي توجد بيا الفتيات الروسيات نرتاد و ، بصخب كؿ ليمة لنشرب ونحتفؿ
 البيضاوات. 

استدعاني ضابط رفيع مف  ،1531ؿ مف عاـ ذات يـو في أواخر أبري ،بعد ذلؾ     
، لديو شارب مبلبس مدنية ُيدعى ياماموتو اإلدارة العامة، وقدمني إلى رجؿ يرتدي

نو كاف في وؿ إيمكنني القف، رهأما عملـ يكف رجبًل طويبًل جدًا. وشعر قصير. 
منتصؼ الثبلثينات ولديو ندبة في مؤخرة عنقو بدت كأنيا جرح سببتو آلة حادة مف 

ي السيد ياماموتو مف المدنييف، استعاف الجيش بو لمتقصّ »لي:  نوع ما. قاؿ الضابط
نشوكو. محطتو التالية ستكوف شوف في مَ في حياة وعادات المنغولييف الذيف يعي

و فرقة وسنرسؿ معية. بالقرب مف حدود منغوليا الخارج ىولوف بويرسيوب 
لو لي، قد يكوف . لـ أصّدؽ حرفًا مما قا«المفرزة ستكوف عضوًا في ىذهمسمحة،و 

ر أي شخص أف يعرؼ بنظرة واحدة و قدمياماموتو ىذا مرتديًا مبلبس مدنية، لكف ب
عتقدت . ابدييياً قفتو. كاف أمرًا وِ و سموب حديثو، وأعينيو،  محترؼ. نظرةأنو عسكري 
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ستخبارات، وأنو في ميمة تتطمب إخفاء لديو عبلقة باال ورتبة رفيعة أو أنأنو ضابط ب
 منذر بالسوء يحيط باألمر برمتو.  عسكرية. كاف ثمة شيءىويتو ال

. مع ختير ثبلثة منا لمرافقة ياماموتو، وىو عدد أصغر مف أف يكوف قوة فعالةأُ      
تباه جنود منغوليا الخارجية الذيف يتمركزوف عمى الحدود. نأف العدد الكبير سيجذب ا

ختيروا د بيا إلى رجاؿ أُ قد يختار المرء أف ينظر لؤلمر باعتباره ميمة حساسة ُعيِ 
تكف لدي كنت الضابط الوحيد، ولم .أبعد ما يكوف عف ذلؾ تلكف الحقيقة كان .بعناية

عتماد عميو في القتاؿ ىو لمعركة. كاف الوحيد الذي يمكف االخبرة في أرض ا أي
جندي ُعّيف لمساعدة اإلدارة  رقيب ُيدعى ىامانو. كنت أعرفو معرفة جيدة، وىو

، وقد أبمى ببلًء شؽ طريقو بيف الرتب ليصبح ضابط صؼالعامة. كاف رجآًل قويًا 
مكننا أننا ي ، وكنت واثقاً شيئاً  مًا ال ييابخحسنًا في المعارؾ وفي الصيف. كاف ض

نضماـ العريؼ ىوندا إلى ولـ تكف لدي فكرة عف سبب اميو وقت الشدة. عتماد عاال
خبرة في أرض  كف ذومثمي قد وصؿ مف الياباف لمتو، وبالطبع لمي فيو كاف منا.فْ حَ 

بدا أنو لف يكوف ذو نفع إطبلقًا في أي قتاؿ. فوؽ و المعركة. كاف رجبًل لطيفًا ىادئًا. 
يعني أف اإلدارة العامة كمفت نفسيا عناء  ذلؾ، كاف يتبع لمفرقة السابعة، وىو ما

 يةمجة كاف قّيمًا، مع أف سبب ىذه األىليذه الدر  ،إحضاره لنا خصيصًا ليذه الميمة
 لـ يتضح إال الحقًا. 

وأىـ مسؤولياتي ىي معاينة طبوغرافيا الحدود الغربية  قائدًا لمقوة. رتُ ختِ أُ     
تأكد مف أف خرائطنا الخاصة كو في منطقة نير خمخا. كاف عممي ىو اللمنشو 
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مف الطائرة. كاف اليدؼ مف عدة مرات  بالمنطقة مكتممة بقدر اإلمكاف. رأيت المنطقة
جودي ىو تسييؿ الميمة. وميمتي الثانية ىي جمع معمومات طبوغرافية أكثر و 

، ف دقةخرائطنا. أي عصفوريف بحجر واحد. ألكوف صادقاً ي، وتحسلممقاطعة تفصيبلً 
تاخمة لػمنغوليا الخارجية التي الحدودية الم نطقة سيوب ىولوف بويركانت خرائط م
بأفضؿ كثيرًا مف خرائط سبللة  ليستوبدائية،و لؾ الوقت غير متقنة نمتمكيا في ذ

أرادوا و نشوكو. تونغ عدة عمميات مسح بعد تأسيس مَ نشو القديمة. أجرى جيش كوانما
، ةشاسعة لمغاي كاف عمييـ تغطيتيارائط أكثر دقة، لكف المنطقة التي أف يرسموا خ

ومنشوريا الغربية عبارةعف صحراء ال نياية ليا. ال تعني الحدود الدولية الكثير في 
آالؼ السنيف دوف ؿ البدو المنغولييف يعيشوف ىناؾ مثؿ تمؾ البرية الشاسعة. ظ

 الحدود.  -أو حتى المعرفة بمفيـو-الحاجة إلى 

إعداد خرائط أكثر دقة. أي أننا إذا أصدرنا خريطة عرقؿ الوضع السياسي أيضًا      
قد يسبب ذلؾ أزمة دولية شاممة. كؿ  ،توضح فكرتنا عف الحدود ،مف جانبنا فحسب

نشوكو، كة مع ممنغوليا الخارجية المذيف لدييما حدود مشتر و مف اإلتحاد السوفييتي 
ؾ دموية وقعت عدة معار و  .كانا يتعامبلف بحساسية مفرطة مع تجاوزات الحدود

خوض حرب مع  يرغب في، في أيامنا تمؾ ،لـ يكف الجيشسبب مسائؿ كيذه. ب
تحاد السوفييتي. كانت جميع قوتنا موجية لمحرب مع الصيف، وال نممؾ شيئًا اال

و مع السوفييت. لـ تكف لدينا الفرؽ أو الدبابات أو المدفعية أ شاممةلمواجية 
تزاؿ كيانًا  اشوكو، التي كانت منقرار مَ ف استىي تأمي الطائرات. كانت أولويتنا األولى
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ترسيـ الحدود الشمالية تأجيؿ  يـيمكنفبالنسبة لمجيش، أما سبيًا. ًا حديثًا نيسياس
مور غير محددة المعالـ. أف يماطموا لكسب الوقت بإبقاء األمالية الغربية. أرادوا شوال

 أف ينتظر ويرى ما يحدث. ى ىذه الرؤية، ورأىحتى جيش كوانتونغ العظيـ تبنّ 
 في بحر مف الغموض.  شيء ونتيجة لذلؾ، غاص كؿ

ىو ما )و  ،غير متوقع إلى الحرب لكف عمى الرغـ مف خططيـ، إذا قاد حدثٌ      
قاتؿ. وليست خرائط لن سنكوف بحاجة إلىف في نومونياف( حدث تحديدًا فيالعاـ التالي

ؾ بحاجة إلى إن ،مكي تخوض حرباً ف. خرائط مدنية عادية، بؿ خرائط عسكرية حقيقية
حساب دفعية، و مأماكف إقامة المعسكرات، وأفضؿ األماكف لنصب ال خرائط توضح

ومقدار العمؼ المشاة لموصوؿ إلى ىناؾ، وأماكف وجود الماء،  الوقت الذي يستغرقو
كـ ىائؿ مف المعمومات المفصمة. ببساطة، ال يمكنؾ  الذي تحتاج إليو لمخيوؿ.

عظـ عممنا يتداخؿ مع ي حرب حديثة دوف مثؿ ىذه الخرائط. وليذا كاف مالقتاؿ ف
ستخبارات، وكنا نتبادؿ المعمومات باستمرار مع وحدة استخبارات جيش عمؿ شعبة اال

، عرفوف بعضيـ البعضكوانتونغ أوالخدمة السرية العسكرية في ىيبلر. كاف الجميع ي
 لكف ياماموتو ىذا لـ أره مف قبؿ قط. 

ر بالقطار. شينغ إلى ىيبل ياـ مف االستعدادات، غادرنا ىسيفعد خمسة أب     
، ووصمنا إلى مركز خاندور بيونا شاحنة مف ىناؾ وقدناىا عبر منطقة معبد استقمم
نشوكو بالقرب مف نير خمخا. ال أتذكر المسافة الحدود الخاص بجيش م مراقبة

، ليس بيا اإلقميـ عبارة عف برية موحشةكاف ئتي ميبًل. ت حوالي متحديدًا، لكنيا كان
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خريطتي بالتضاريس األرضية  تطمب عممي مقارنةعمى مد البصر. ي أي شيء
سـ يمكف أف يطمؽ المرء عميو ا يءلمقارنتو بو، ال شيءالفعمية، لكف لـ يكف ىناكش

 ،نياية الروابي الوعرة المكسوة باألعشاب التي تمتد إلى ما ال معمـ بارز. لـ أَر سوى
يقة لتكويف أي فكرة طر  تكف ثمةحة في السماء. لـ بواألفؽ المتواصؿ، والغيـو السا

التخميف استنادًا إلى قيقة عف مكاننا عمى الخريطة. كؿ ما كاف بوسعي فعمو ىو د
 الذي قضيناه في القيادة.  الوقت

صمت عبر مثؿ تمؾ المناظر الطبيعة المقفرة، في بعض األحياف، عند السير ب    
. المساحة ببطء إلى أجزاء ككائف بشري، يتفكؾ ،ر المرء شعور طاغ بأنويغم

اية لدرجة تصعب معيا المحافظة عمى تماسؾ كينونتو. لست المحيطة شاسعة لمغ
أعبر عف نفسي بوضوح. يتمدد الدماغ ليمؤل الفراغ المحيط بأسره،  نيمتأكدًا مف أن

إبقاءه ضمف الحدود الجسدية. ىذا  ويصبح مشتتًا لدرجة يفقد معيا المرء المقدرة عمى
بدت لي أقربممحيط مف كونيا  السيوؿ المنغولية. يا لشساعتيا! وسط وما اختبرت

صحراء. تشرؽ الشمس مف األفؽ الشرقي، وتشؽ طريقيا عبر السماء العالية 
يير الوحيد الذي يمكف مبلحظتو في كؿ ما غوص في األفؽ الغربي. ىذا ىو التغوت

ىائؿ،  شعرت بشيء أكاد ال أعرؼ ما ُأسميو، شيءحركة الشمس، يحيط بنا. وفي 
 حب كوني. 

ى ، تحولنا مف الشاحنة إلد الخاصة بجيش منشوكوعند نقطة تفتيش الحدو      
، باإلضافة إلى ربعة خيوؿ لنمتطيياىناؾ: أ صيوات الجياد. أعّدوا لنا كؿ شيء
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يحًا خفيفًا. أنا والمدعو اثنيف لحمؿ الطعاـ والماء واألسمحة. كنا مسمحيف تسم
ياماموتو لـ نكف نحمؿ سوى مسدسيف. كاف ىامانو وىوندا يحمبلف بندقيتي مشاة 

 وقنبمتيف يدويتيف لكؿ منيما ، باإلضافة إلى مسدسييما.  31موديؿ 

يتخذ كؿ القرارات ويصدر إلينا  الفعمي لمجموعتنا.القائد  كاف ياماموتو ىو     
، نا القائدتقتضي القواعد العسكرية أف أكوف أ ُيزعـ،كما  مدني التوجييات. بما أنو

مع إنني  كاف مف ذلؾ النوع مف الرجاؿ.لكف لـ يشؾ أي أحد في أنو المسؤوؿ. فيو 
 .ريةأكف سوى موظؼ مكتب ببل خبرة عسك كنت برتبة مبلـز ثاني، إال أنني لـ

وامره. إلى جانب يعرؼ العسكريوف مف بيديو السمطة الفعمية، وىو الذي ينصاعوف أل
لو كانت أمرًا  اؿ. طاعتيأمرني رؤسائي بإتباع توجييات ياماموتو دوف جد ،ذلؾ

 يتجاوز القوانيف والموائح المعتادة. 

بالمياه  كاف النير فائضاً  .نير خمخا وسرنا بمحاذاتو ناحية الجنوب تجينا صوبا    
ف نممح الذئاب م أحياناً الجميد. وكنا نرى األسماؾ الضخمة في الماء و  بسبب ذوباف

 عمى أي حاؿ، ،ية، لكنيانقربما كانت كبلب برية جزئيًا وليست سبلالت ذئاب  بعد،
كما رأينا  نيا.عمينا أف نختار حارسًا كؿ ليمة لحراسة الجياد م . وتعّيفكانت خطرة

، معظميا طيور مياجرة في طريؽ عودتيا إلى سيبريا. ناقشت مع الكثير مف الطيور
وسجمنا  ،وتفقدنا مسارنا عمى الخريطة ،و خصائص المنطقة التضاريسيةياماموت

حادثات الفنية، لـ معف ىذه ال عدالكف  مبلحظات مفصمة عف كؿ ما مررنا بو.
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 كاف ييمز جواده في صمت، ويتناوؿ طعامو بعيدًا عنا، .ث ياماموتو معي كثيراً يتحد
 تجاىات وما إلى ذلؾ. بالتضاريس واال نحو مذىؿ عمى معرفة مفصمةديو كانت ل

يوميف دوف أي مشكمة، انتحى ياماموتو بي جانبًا وأخبرني بأننا بعد سيرنا جنوبًا     
 .سنخوض نير خمخا قبؿ الفجر في الصباح التالي. صدمني ما قالو بشدة

التي كنا نقؼ عمييا  . وحتى الضفةفالشاطئالمقابؿ كاف ضمف حدود منغوليا الخارجية
 ؿ نزاع وينبغي أال نأمف الوجود بيا. مح كانت

يتيا في نشوكو بأحقزمت مليا، وج ت حكومة منغوليا الخارجية تبعية الضفةعدّ ا    
إلى صدامات مسمحة مستمرة. إذا سقطنا في أسر قوات  المنطقة، األمر الذي قاد
الدولتيف بعض العذر لوجودنا  سيمنحنا خبلؼف ،ىذا الجانبمنغوليا الخارجية عمى 

مف المستبعد أف تصادفيـ في ىذا الفصؿ، حيث يجعؿ ذوباف  ،. لكف في الواقععميو
 ، فكانت قصة مختمفة كمياً الجميد الخوض في النير أكثر صعوبة. أما الضفة األخرى

ذا أُ و شؾ.  تجوب الدوريات المنغولية ىناؾ ببل دينا أي مف يكوف لفلقي القبض عمينا، ا 
ًا صريحًا لمحدود، األمر الذي يمكف أف يتسبب في نتياكعذر إطبلقًا. سيكوف ذلؾ ا
، ولف يكوف لنار عمى الفورمف الوارد أف ُيطمؽ عمينا او مشكبلت سياسية جّمة. 

بمقدور حكومتنا االحتجاج. باإلضافة إلى أف ضابطي األعمى لـ يممح إلى أنو يجوز 
كف لدي وسيمة مرت أف أتبع أوامر ياماموتو، لكف لـ تبالطبع أُ و لنا عبور الحدود. 

، كما قمت آنفًا، نتياؾ الحدود. ثانياً جسيمة مثؿ ا ؿ جنايةلمعرفة إف كاف ذلؾ يشم
يصعب معيا العبور،  لدرجة ،نير خمخا مرتفعًا، والتيار قويًا لمغاية كاف منسوب
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عبلوًة عمى برودة المياه الشديدة. حتى القبائؿ البدوية ما كانت  لتخوض النير في 
ما يكوف وف عبور النير عمى الشتاء، عنديقِصر  عادًة ماو سنة. ذلؾ الوقت مف ال

 أو في الصيؼ عندما ينخفض منسوب المياه وترتفع درجة حرارتيا.  ،متجمداً 

وقاؿ لي عدة مرات.  مأثـ أو  ،ةىنييعندما قمت لو كؿ ىذا، حدؽ ياماموتو إلّي     
إنو أمر طبيعي مف  ـ قمقؾ مف انتياؾ الحدود الدولية.أتفيّ »بشيء مف التعالي: 

باعتبارؾ ضابط تحت إمرتؾ عدد مف الجنود، أف تأخذ في اعتبارؾ  ،جانبؾ
 مسؤوليتؾ في مثؿ ىذا الموقؼ. لف تعرض حياة رجالؾ لمخطر دوف سبب وجيو

أتحمؿ كامؿ المسؤولية في ىذه  .. لكنني أريدؾ أف تترؾ مثؿ ىذه المسائؿ ليبالطبع
ت مف ف التفسيرات، لكف ىذه الميمة أجيز لكثير مقدـ لؾ امخواًل أل المرحمة. لستُ 

ميست أمامنا عوائؽ فأما فيما يتعمقبخوض النير،  أعمى مستويات القيادة في الجيش.
فنية. يوجد مكاف خفي يمكننا العبور منو. جيَّز جيش منغوليا الخارجية عددًا مف 

عدة مرات مف ىذا  مثؿ ىذه األماكف. أظنؾ مدركًا ليذا تمامًا. أنا نفسي عبرت النير
المكاف. دخمت منغوليا الخارجية العاـ الماضي في مثؿ ىذا الوقت مف ىذا المكاف 

 . «نونو. ليس ثمة ما تقمؽ بشأعي

 كاف محقًا بشأف أمر واحد. أرسؿ جيش منغوليا الخارجية، الذي يعرؼ المنطقة     
ضع وحدات قتالية إلى ىذا الجانب مف النير خبلؿ موسـ ذوباف الجميد. بتفاصيميا، ب

ذا تمكنوا مف  متىكاف عمييـ أف يتأكدوا مف إمكانية إرساؿ وحدات كاممة  ما أرادوا. وا 
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يكوف مستحيبًل عمى  ياماموتو يمكنو العبور أيضًا، ولفالمدعو  يذا الرجؿف العبور،
 بقيتنا أيضًا. 

إحدي المخاضات السرية التي مف المرجح أف جيش منغوليا كنا نقؼ عند      
يكتشفو المبلحظ  واح خشبية، ُممّوه بإتقاف، لفالخارجية بناىا. جسر مصنوع مف أل

تيف عمى كؿ يصؿ بيف المنطقتيف الضحمو العادي، مثبت بحباؿ عبر التيار السريع، 
بور عمى نخفاض بسيط في مستوى المياه سيسيؿ العجانب تحت سطح الماء. ا

بلع المصفحة، وما إلى ذلؾ. ال يمكف لطائرات االستط ؿ الجنود، والعرباتت نقركبام
نا طريقنا عبر تيار النير القوي متشبثيف بالحباؿ. مبلحظتو تحت الماء إطبلقًا. شقق

ذىب ياماموتو أواًل ليتحقؽ مف عدـ وجود دوريات تابعة لجيش منغوليا الخارجية في 
، لكننا جاىدنا مع خيولنا وبمغنا دامنا في المياه الباردة. تخدرت أقالمنطقة، ثـ تبعناه

 الجانب اآلخر.الضفة األخرى مف نير خمخا. كانت األرض أكثر ارتفاعًا عمى 
أحد أسباب تمتع  اىذو نا األمياؿ التي قطعناىا عبر الصحراء. ونحف نقؼ ىناؾ، رأي

ومونياف في النياية. كما عركة نندلعت مسوفييتي باألفضمية دائمًا عندما االجيش ال
ًا. عمى أي حاؿ، ى دقة نيراف المدفعية تأثيرًا كبير الرتفاع عمختبلؼ في ايؤثر اال

أتذكر و ختبلؼ المنظر الطبيعي عمى الجانب اآلخر مف النير. أتذكر دىشتي مف ا
ه ستعادة اإلحساس بأطرافنا التي ابتمت بالمياالأيضًا المدة الطويمة التي استغرقتيا 

دقًا، إف لبعض الوقت. لكف ألكوف صا المثمجة. حتى إنني لـ أستطع إخراج صوتي
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التوتر الرىيب الذي استحوذ عميَّ لمعرفتي بأنني عمى أرض العدو كاف كافيًا ليجعمني 
 أنسى أمر البرد. 

منسابًا إلى يسارنا  ،يتمّوى مثؿ أفعى ، الذي كافخمخابمحاذاة  نير  سرنا جنوباً      
. بعدما عبرنا النير بوقت قصير، نصحنا ياماموتو بإزالة جميع شارات ؿباألسف

افترضت أف مثؿ ىذه األشياء لف تسبب لنا سوى المتاعب  ب، وعممنا بنصحيتو.تَ الرُ 
إذا وقعنا في قبضة العدو. ليذا السبب أيضًا خمعت حذاء الضباط وانتعمت حذاًء 

 عاديًا. 

مف بعيد،  رجبًل يقترب منا ساء عندما رأيناكنا ننصب معسكرنا في ذلؾ الم     
مرتفعة غير معتادة،  اً يستخدـ المنغوليوف سروجممتطيًا حصانًا وحده. كاف منغوليًا. 

لتقط الرقيب ىامانو بندقيتو بسرعة عندما رأى مر الذي يسّيؿ تمييزىـ عف بعد. ااأل
بندقيتو ببطء دوف لكف ياماموتو أمره بأال يطمؽ النار، خفض ىامانو  .الرجؿ يقترب

أف ينبس ببنت شفة. وقؼ أربعتنا في انتظار اقتراب الرجؿ. كاف يحمؿ بندقية 
ويغطي الشعر الخشف  ،ماوزر عمى خصرهيتية الصنع معمقة عمى ظيره وأخرى يسوف

رداؤه المتسخ ىو نفسو الذي يرتديو البدو،  وجيو، ويعتمر قبعة مزودة بواقي أذنيف،
 موكو أنو جندي محترؼ. لكف يمكنؾ أف تعرؼ مف س

ي لد .ؿ، إلى ياماموتو بمغة افترضت أنيا المنغوليةتحدث الرجؿ، وىو يترجّ      
بد أنيا كانت  ، ولـ يتحدث بأي منيما. لذلؾ البعض المعرفة بالروسية والصينية
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ضابط  ىذا جعمني أكثر يقينًا أف ياماموتوو المنغولية. أجاب ياماموتو الرجؿ بمغتو. 
 مخابرات.

وال أعرؼ متى المبلـز ماميا، سأغادر مع ىذا الرجؿ. أييا »قاؿ ياماموتو لي:     
ذا لـ أعد خبلؿ ست و ، وتوخوا الحذر. ىنا منكـ االنتظار لكنني أريد سأعود. ا 

عميؾ أف تبمغ األمر لمرئاسة. أرسؿ رجبًل ليعبر النير ويعود إلى ف ،وثبلثيف ساعة
 ناحية الغرب.  وانطمؽ مع المنغوليثـ امتطى حصانو  .«نقطة مراقبة جيش منشوكو

أو أنيى ثبلثتنا إعداد المعسكر وتناولنا عشاًء بسيطًا. لـ يكف بمقدورنا أف نطيو      
رممية منخفضة  ال يوجد شيء سوى كثباف في ذلؾ السيؿ الشاسع، حيثفؿ نارًا. نشع

لقاء القبض عمينا إلى عمى مد البصر إلخفاء وجودنا، سيؤدي أقمقدر مف الدخاف إ
الرممية، وتناولنا لحمًا معمبًا باردًا  نخفضة متواريف خمؼ الكثباففورًا. نصبنا خيامًا م

األفؽ،  صت الشمس فيبتعمنا الظبلـ بسرعة عندما غاجافًا عمى العشاء. ا اً كعكو 
. بمغ عواء الذ مذىؿ وامتبلت السماء بعدد ، مختمطًا بيدير ئاب مسامعنامف النجـو

. ني  ر خمخا، ونحف نستمقي عمى الرماؿ لنستعيد طاقتنا بعد عناء اليـو

، ولـ يكف لي «أننا أقحمنا أنفسنا في وضع حرجيبدو »قاؿ لي الرقيب ىامانو:     
الرقيب ىامانو، –توثقت معرفة ثبلثتنا  ،د مف االتفاؽ معو. بحموؿ ذلؾ الوقتبُ 

مف  المخضرميف،ببعضنا. عادًة ما ال يختمط ضباط الصؼ  -والعريؼ ىوندا، وأنا
لكف  ، وييزأوف بيـ.بالضباط الشباف حديثي العيد مف أمثالي ،أمثاؿ الرقيب ىامانو
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التعميـ الذي تقميتو في كمية مدنية، وبدوري حرصت  يقّدرحالتنا كانت مختمفة، كاف 
دع رتبتي تقؼ حائبًل دوف أ العممية. ولـ عمى إظيار احترامي لخبرتو القتالية وحكمتو

ذلؾ.كما شعرنا بأريحية بالحديث مع بعضنا ألنو كاف مف ياماغوتشي وأنا مف منطقة 
كاف جنديًا  .قريبًا مف ياماغوتشي. حدثني عف الحرب في الصيف ، التي تقعىيروشيما
لكف كانت لديو تحفظاتو  راستو.ولـ يتجاوز المرحمة اإلبتدائية في د ع،حتى النخا

وعبّر  نيا لف تنتيي أبدًا.ت كأضوية بعيدًا عف الياباف، التي بدىذه الحرب الفو  بشأف
أنا جندي، وال أمانع الموت  ال أمانع القتاؿ.»ي عف ىذه المشاعر صراحة. قاؿ: ل

في أرض المعركة مف أجؿ وطني، ألف ىذا ىو عممي. لكف ىذه الحرب التي 
، حسناً ينخوضيا اآلف أ حربًا  ليست صحيحة. إنيا لسيتأظف أنيا  ،يا المبلـز

تقدـ، فييرب حتى النياية. ن ، فييا خطوط معركة، حيث تواجو عدوؾ وتقاتؿحقيقية
المدنييف، فبل عسكري، ويختمطوف بف زّييـ اليزع الجنود الصينيو دوف قتاؿ. ثـ ينالعد

، أو ’الخونة‘ف األبرياء تحت ذريعة إخراج نستطيع تمييزىـ. وعندىا نقتؿ الكثير م
، ونستولي عمى المناطؽ بالقوة. ونضطر لسرقة طعاميـ ألف خط ’فموؿ األعداء‘

ننا لـ يكف لدينا مدادات. ونضطر إلى قتؿ أسرانا، ألجبية القتاؿ يتحرؾ أسرع مف اإل
. .أي مكاف لنحتفظ بيـ فيو، أو أي طعاـ لنطعميـ ارتكبنا  ىذا خطأ أييا المبلـز

ي التي كنت أنتمي إلييا. ألقينا بعشرات الناس وحدت حتى أفعااًل فظيعة في نانكينغ.
نفسي عمى الحديث عف بمقدوري حمؿ  القنايؿ اليدوية. ليسىـ بنا، وأمطر في بئر

، ىذه الحرب ليست ليا أي كد لؾ أييابعض الجرائـ التي اقترفناىا. أؤ  قضية  المبلـز
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الفقراء، الذيف وف أخبلقية. طرفاف يقتبلف بعضيما فحسب. والذيف ُيسحقوف ىـ المزارع
 يعرفوف شيئًا عف حزب القومييف أو دييـ آراء سياسيةأو أي أيدولوجيا. والليس ل

. يكونوف سعداء إذا وجدوا ما يأكمونو. جيش الدرب الثامف، المارشاؿ زانغ في شبابو
إنيـ الذيف يكدحوف مف  .أعرؼ شعور أولئؾ الناس، أنا نفسي ابف صياد فقير

ؿ ما يمكنيـ فعمو ىو اإلبقاء عمى حيواتيـ، بالكاد. ال الصباح إلى الميؿ، وأفض
الح الياباف بأي أستطيع أف أصدؽ أف قتؿ أولئؾ الناس ببل أي سبب سيكوف في ص

 . «طريقة

دا سوى القميؿ جدًا عف عمى النقيض مف الرقيب ىامانو، لـ يقؿ العريؼ ىون     
ستمع إلى حديثنا، دوف أف غالبًا ما كاف يو . عمى أي حاؿ كاف رجبًل ىادئاً نفسو. 

 ميح بأف ثمة شيءال أعني التم ،’ىادئاً ‘ما أقوؿ إنو كاف ُيدلي بأي تعميؽ. لكف عند
زماـ المبادرة في أي حوار.  ما يأخذ و. كؿ ما في األمر أنو نادراً قاتـ أو حزيف بشأن

شيء  لـ يكف ثمة ي ذىنو. لكفأف ذلؾ دائمًا ما جعمني أتساءؿ عما يدور ف صحيح
في طبعو اليادئ كاف يدفئ قموب مف حولو. كانت  عج بشأنو. بؿ ىناؾ شيءمز 

تحّفو سكينة عميقة، وال تتغير تعبيرات وجيو ميما حدث. عممت أنو مف أساىيكاوا، 
نضـ الحيث كاف والده يممؾ محؿ طباعة صغير. ك منذ خوتو اف يصغرني بعاميف، وا 
بناء، والدىـ. كاف األصغر بيف ثبلثة اع تركو لممدرسة المتوسطة، وظموا يعمموف م

أكبرىـ كاف قد ُقتؿ في الصيف قبؿ عاميف. وكاف يحب القراءة، ومتى ما وجد وقت 
 ينكفئ عمى نفسو في مكاف ما ، ويقرأ كتابًا عف موضوع بوذي مف نوع ما.  ،فراغ
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، لكف بالنسبة لشخص لـ خبرة قتالية ف لدى ىوندا أيكما قمت سابقًا، لـ تك     
يتدرب سوى عاـ واحد، فقد كاف جنديًا استثنائيًا. دائمًا ما يكوف ىناؾ واحد أو اثنيف 

، ويؤدوف واجباتيـ كما دمَ ة مف الجند، يتصفوف بالصبر، والجَ مثمو في أي فصيم
، بوف ما ُيقاؿ ليـعتو سجيد، وي، ولدييـ حدس جسدياً  أقوياءو يؤمروف دوف أي تذمر، 

، قى تدريب الخّيالةىوندا واحدًا مف ىؤالء. وألنو تم وينجزوف مياميـ كما يجب. كاف
لنا  ويبدوكاف أكثرنا معرفة بالخيوؿ، وكاف يعتني بخيولنا الستة عناية استثنائية. 

الرقيب ىامانو بقدرات العريؼ ىوندا  أحيانًا كأنو يفيـ كؿ ما تشعر بو الخيوؿ. أقرّ 
 د. أدنى ترد ر مف األشياء دوفعمى الفور وتركو يتولى زماـ الكثي

بالنسبة لمجموعة ُكونت عمى نحو غريب، وصمنا إلى درجة عالية جدًا  ،وىكذا     
تحديدًا، لـ نكف نحفؿ بالقواعد  مف التفاىـ المتبادؿ. وألننا لـ نكف وحدة نظامية

الرسمية المتعارؼ عمييا في الجيش. كنا في غاية اإللفة مع بعضنا البعض، كما لو 
ًا. وليذا تمكف الرقيب ىامانو مف إخباري صراحة بأشياء يجب أال أف القدر جمعنا مع

 تتردد بيف ضابط وضابط صؼ. 

، ما رأيؾ في ىذا ا»سألني ذات مرة:       . «لرفيؽ ياماموتو؟قؿ لي أييا المبلـز

كؿ مف يتحدث المنغولية  ذلؾ. رىاف عمىال يمكننيو مف الخدمة السرية، »قمت:     
 . «كما إنو يعرؼ المنطقة كظاىر يده يكوف محترفًا. بد أف بذلؾ المستوى ال
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في البداية ظننت أنو قد يكوف مف أولئؾ الفاسديف المرتبطيف  ىذا ما أعتقده.»    
ؾ صحيحًا. فأنا أعرؼ أولئؾ األشخاص، لال يمكف أف يكوف ذ ، لكفبكبار الضباط

وأصابعيـ عمى  إنيـ يثقبوف أذنيؾ بالكبلـ، ويختمقوف نصؼ ما يقولونو، ومتوتروف
الزناد دومًا. لكف ياماموتو ىذا ليس عاديًا. لديو الجرأة وىدوء األعصاب، إنو مف 
صفوة كبار الضباط. يمكنني أف أتعرؼ عمى أمثالو وىـ عمى بعد ميؿ. سمعت شيئًا 

يحاوؿ الجيش إنشاءىا مع منغولييف مف القوات ما  عف وحدة تكتيكية سرية مف نوع 
قد تكوف لو  العممية. يتيًا، وأحضروا عددًا مف محترفينا إلدارةيسوفالتي تمقت تدريبًا 

 . «عبلقة بذلؾ

كنت احتفظ  ممسكًا ببندقيتو. كاف العريؼ ىوندا يتولى الحراسة بعيدًا منا قميبًل،    
ينغ قريبًا مني، حيث يمكنني الوصوؿ إلييا في أية لحظة. وكاف لبراونببندقيتي ا

 ؾ قدميو. اءه وراح يدلّ الرقيب ىامانو قد خمع حذ

ذلؾ المنغولي الذي رأيناه قد  أنا أخمف فحسب، بطبيعة الحاؿ.»ع ىامانو: تاب    
ي يكوف أحد الضباط المناوئيف لمسوفييت في جيشمنغوليا الخارجية، ويحاوؿ أف يجر 

 .«الجيش اليابانياتصااًل سريًا ب

 . «تقولو. سيطيحوف برأسؾىذا وارد. لكف مف األفضؿ لؾ أف تحذر مما »قمت:     

. لست بذلؾ الغ»      .«باء. ىذا الحديث بيني وبينؾ فحسببحقؾ أييا المبلـز
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مف ىذا صحيحًا،  لكف إف كاف أيٌ »بتسامة عريضة، ثـ انقمب جادًا. غمرني با    
 . «ؼ بالمخاطر. وقد يعني الحربفإنو عمؿ محفو 

، لكنيا في الواقع ولة مستقمة عندئذٍ ية دغوليا الخارجنأومأت موافقًا. يفترض أف م    
يتي. بعبارة أخرى، لـ تكف تختمؼ يتحاد السوفكانت أقرب لدولة تابعة في قبضة اإل

، كانت توجد يمسؾ بزماـ السمطة. مع ذلؾ، حيث كاف الياباف عف منشوكو كثيراً 
تصاالت السرية مع يعمـ الجميع. ومف خبلؿ االوفييت، كما لدييـ جماعة مناوئة لمس

، تمكنوا مف تنفيذ عدد مف عمميات المقاومة. وكاف كونشو في م الجيش الياباني
العنصر األساسي في تمؾ العمميات ىـ رجاؿ الجيش المنغولي الممتعضيف مف 

تي، وعناصر مف طبقة مبلؾ األراضي المعارضيف لئلدارة يش السوفيداد الجياستب
ئة ألؼ. لبلما، الذيف يفوؽ عددىـ مائفة االمركزية لمزراعة، والرىباف المنتميف إلى ط

المناوئة لمسوفييت كانت  الجماعةتمؾ القوة الخارجية الوحيدة التي يمكف أف تمجأ إلييا 
-واضح أنيـ شعروا بأنيـ أقرب لنانشوكو. ومف المركز في مىي الجيش الياباني المت

 واسعةخطط لثورة رجت مف الروس. خ -بإعتبارنا آسيوييف مثميـ اليابانييف، نحف
ذت ، وُنف1531باتور في العاـ السابؽ، مة أوالف صلعمف في العاالنطاؽ إلى ا

ؿ العسكرييف والرىباف البلمييف عدـ اآلالؼ مف الرجاة. أُ واسع عمميات تطيير
الياباني. لكف مشاعر العداء لبلتحاد السوفييتي كانت  تصاليـ السري بالجيشال
غريب في عبور  لذلؾ لـ يكف ثمة شيء .اتزاؿ تعتمؿ في النفوس في مكاف أو آخرم

جراءه ضابط مخابرات ياباني لنير خم ت تصاالت سرية بضابط معاٍد لمسوفيياخا وا 
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وليا الخارجية. ولمنع مثؿ ىذه التحركات، نشر جيش منغوليا الخارجية مف جيش منغ
عمف أف الشريط الحدودي بطوؿ عشرة إلى عشريف كيمو دوريات حراسة مستمرة، وأُ 

 منطقة محرمة، لكنيا كانت منطقة كبيرة، ولـ يتمكنوا مف مراقبة كؿ جزء منيا.  متراً 

وفييتي سيتدخؿ عمى حتى إذا نجحت  ثورتيـ، كاف مف الواضح أف الجيش الس    
وفي حاؿ حدوث ىذا، سيطمب الثوار المساعدة مف الجيش الياباني،  الفور ويخمدىا.

ستيبلء عمى منغوليا ف ذريعة لمتدخؿ. االمياباالذي سيمنح جيش كوانتونغ التابع ل
القيادة  الخارجية سيكوف ضربة موجعة لخطط السوفييت لتنمية سيبريا. لربما تحاوؿ

ا قيادة جيش كوانتونغ اإلمبراطورية في طوكيو التريث، لكف ىذه لـ تكف فرصة ستدعي
، بؿ حرب شاممة لف تكوف العواقب مجرد نزاع حدوديمت مف أيدييـ. الطموحة تف

ذا ابيف اإلتحاد السوفييتي والياباف.  ندلعت مثميذه الحرب عمى الحدود المنشورية وا 
الوضع الذي كاف  ىذا ىو زو بولندا أو تشيكوسموفاكيا.السوفييتية، قد يرد ىتمر بغ
 حتمالية الحرب. تعميقو عف ايشير إليو الرقيب ىامانو في

يعد ياماموتو. كنت آخر مف تولى الحراسة. أشرقت شمس الصباح التالي، ولـ      
ورحت أشاىد  بيًا.نس عب ىامانو، وجمست عمى كثيب رممي مرتفالرقيستعرت بندقية ا

صار األفؽ خطًا  ،السماء الشرقية. كاف الفجر في منغوليا شيئًا مذىبًل. في لحظٍة ما
و أف يدًا عمبلقة أعمى. كما لو في الظبلـ، ثـ ارتفع الخط لؤلعمى، أعمى  اً باىتًا معمق

و األرض. كاف مشيدًا عظيمًا، ىبطت مف السماء ورفعت ستار الميؿ ببطء عف وج
بمقدارتي البشرية المحدودة. وأنا  ابقًا، كؿ شيء بوسعي استيعابومت سفاؽ، كما ق
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. لـ يكف ىناؾ شيء التتضاءؿ إلى  غمرني شعور بأف حياتي نفسيا ،جالس أشاىد
البشر. ىذا الحدث نفسو ظؿ يحدث مئات ومئات مبلييف أي أثر لكؿ ما لو عبلقة ب

يشبو الحياة عمى  قبؿ وقت أطوؿ بكثير مف وجود أي شيءمميارات المرات. 
، مسحورًا. وظممت أاألرض. نسيت أنني كنت أتولى الحراسة،   شاىد بزوغ فجر اليـو

ماء  أشعمت سيجارة، وأخذت رشفة ،بعدما صعدت الشمس بكامميا فوؽ خط األفؽ
 ثـ فكرت بالياباف. تصورت بمدتي التي ترعرعت فييا وىيفي مف حافظتي، وتبولت.

ء مف زمف والغيـو في السماء. وأصدا ،، وخرير النيربدايات شير مايو. شذا الزىور
مولعًا فطيرة األرز المنتفخة الدافئة المغمفة بورؽ السندياف. لست  . وحبلوةغابر

ي في ذلؾ ة في فطيرة مونشكنت أرغب بشد، لكنني أتذكر كـ بالحمويات عموماً 
الصباح، لتنازلت عف رواتب نصؼ عاـ مف أجؿ واحدة عندئٍد. وعندما فكرت 
بالياباف، بدأت أشعر كما لو أنني ضائع في نياية العالـ. لماذا كاف عمينا أف نخاطر 

و صناعية. قيمة عسكرية أ األرض المجدبة التي ليس لدييا أيبحيواتنا مف أجؿ ىذه 
ه األرض الشاسعة التي ال يعيش فييا سوى حفنة مف األعشاب والحشرات ىذ
قتنع إطبلقًا بأف لمموت دفاعًا عف وطني. لكنني لـ أشة؟ أنا أيضًا مستعد االنيّ 

أضحي بحياتي الوحيدة مف أجؿ ىذه األرض النائية التي لف تخرج سنبمة َحب واحدة 
 أبدًا. 

كنت أتولى مناوبة الحراسة األخيرة أيضًا. موليًا .و عاد ياماموتو فجر اليـو التالي     
كصييؿ  النير ظيري، كنت أنظر ناحية الغرب عندما سمعت صوتًا خمفي بدا لي



 
   

 
220 

 

يا الصوت، لى الناحية التي سمعت منلكنني لـ أر شيئًا. حدقت إ ،ت  لتفحصاف، فا
صبعي متحفز عمى الزن اليًا وكاف الصوت الصادر مف حمقي ع ،زدردت ريقياد. اوا 

لـ أطمؽ النار عمى أحدىـ إذ ، ادسبابتي ترتعش عمى الزن تبما يكفي إلخافتي. كان
 مف قبؿ قط. 

ومف ثـ، بعد عدة ثواف، ظير حصاف يحمؿ ياماموتو وىو يترنح فوؽ كثيب      
صبعي مرممي. مسحت المنطقة بناظريّ  ، لكف لـ يظير أي أحد زاؿ عمى الزنادي ا، وا 

لذي جاء مف أجمو أو جنود العدو. كاف قمر أبيض عمبلؽ المنغولي ا آخر. سواء
. بدت ذراع ياماموتو الشرقية معمؽ فيالسماء كاف و نيا أصيبت،اليسرى كأ كنذير شـؤ

المنديؿ الذي لفو حوليا ممطخًا بالدماء. أيقظت العريؼ ىوندا ليعتني بالحصاف الذي 
بسرعة عالية. تولى  مف الواضح أنو قطع مسافة طويمة كاف يزبد ويتنفس بصعوبة.

     ح ياماموتو. األولية لمعالجة جر  اإلسعافات انو الحراسة مكاني. وأحضرت أدواتىام
، لـ تصب محقاً  كاف .«اخترقتني الرصاصة، وتوقؼ النزيؼ»قاؿ ياماموتو: 

الرصاصة العظـ وخرجت مف الناحية األخرى، ولـ تمزؽ سوى المحـ في طريقيا. 
لـ  لكحوؿ. وربطت حوليما ضمادة جديدة.فتحتي الجرح باأزلت المنديؿ، وعّقمت 

و العميا. أخذ قة رقيقة مف العرؽ تجمعت عمى شفتيجفؿ طيمة الوقت، مع أف طب
رتياح باٍد. ثـ أشعؿ سيجارة، وراح يعّب الدخاف باو  ،جرعات كبيرة مف حافظة الماء

واحدة ببراعة. وقاؿ:  خدمًا يداً أخرج  مسدسو البراونينغ، وثبتو تحت ذراعو، ولقمو مست
د نقطة مراقبة سنعبر النير ونقص اف عمى الفور أييا المبلـز ماميا.سنغادر ىذا المك»
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فككنا المعسكر سريعًا، دوف أف نتبادؿ أي كممات تقريبًا، وامتطينا  جيش منشوكو.
خيولنا واتجينا صوب المخاضة. لـ أسأؿ ياماموتو عف كيفية إصابتو وال مف أصابو. 

ح. ، ما كاف ليخبرني عمى األرجتوحتى إذا كن ،في موضع يسمح لي بذلؾ لـ أكف
بتعاد عف أرض العدو بأسرع ما يمكف، وعبور نير كؿ ما كاف ييمني عندئٍذ ىو اال

 خمخا، والوصوؿ إلى الضفة األخرى اآلمنة نسبيًا. 

 . لـ يتحدث أي أحد.، ونحث خيولنا عبر األرض المعشوشبةءكنا نسير ببط     
تابعة رية إذا وصمت دو  ىؿ يمكننا عبور ذلؾ النير؟نفكر باألمر نفسو.  نا جميعاً وك

مستحيؿ أف ستكوف نيايتنا. كاف مف الفلجيش منغوليا الخارجية إلى الجسر قبمنا، 
الذي كاف يتصبب تحت ذراعي، ولـ  ازلت أتذكر العرؽنتغمب عمييـ في قتاؿ. م

قؿ لي، أييا »صانو: مف عمى حؼ لحظة. سألني ياماموتو بعد صمت طويؿ يج
 . «طبلؽ نار؟المبلـز ماميا، ىؿ سبؽ وتعرضت إل

 . «ال، مطمقاً »أجبت:     

 «ار عمى أحدىـ؟ىؿ أطمقت الن»    

 .«ال»    

عرؼ الغرض كما لـ أ .تو إجاباتي لديوفكرة عف االنطباع الذي ترك لـ تكف لدي    
 .مف توجيو تمؾ األسئمة
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، قاؿ وىو يضع يده عمى «وثيقة يجب أف تصؿ إلى الرئاسة تحتوي ىذه عمى»    
ذا تعّذر توصيميا، »الخْرج المعمؽ عمى جانب الحصاف،  يجب أف تُتمؼ، أو فوا 

قوعيا في أيدي و ب ،تحت أي ظرؼ ،لكف يجب أال تسمح ، ال ييـ.أو ُتدفف ،رؽحتُ 
فيمت ىذا. أنؾ  أف أتأكد دىذه ىي أولويتنا القصوى. أري .األعداء. تحت أي ظرؼ

 . «األمر ميـ لمغاية

 .«فيمت»    

ما عميؾ فعمو ىو أف ؿ أو فإذا ساء الوضع، »إلى عيني وقاؿ:  ياماموتو نظر    
دوري لفعمتيا. لكف مع حالة ذراعي إف كاف ذلؾ بمق تردد. تطمؽ عمّي النار، دوف

إصابتي في كد مف ديني. وتأرْ أف تُ  لؾ. في ىذه الحالة، عميؾ، قد ال أتمكف مف ذىذه
 . «مقتؿ

 أومأت بصمت.      

* 

قد  الوقت فجر، وجدنا أف ما كنا نخشاه طواؿال عندما بمغنا المخاضة، قبيؿ    
ناؾ. تسمقت . كانت مفرزة صغيرةمف جنود منغوليا الخارجية تتمركز ىتحقؽ

 ا ثمانية، وتناوبنا عمى النظر مف خبلؿ المنظار. كانو وياماموتو أحد الكثباف العالية
لكنيـ كانوا مدججيف بالسبلح أكثر مف دورية حدود  د الكبير،ليس بالعد رجاؿ.

 مى مكاف مرتفع،ومحاطعادية. يحمؿ أحدىـ رشاشًا خفيفًا، ولدييـ رشاش كبير ع
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ناحية النير. مف الواضح أنيـ تمركزوا ىناؾ لمحيمولة دوف  رمؿ ومصوببأكياس ال
ى مقربة وخيوليـ عم ،لقرب مف النيرعبورنا إلى الضفة األخرى. نصبوا خياميـ با

أال توجد »قبض عمينا. سألتو: يخططوف لمبقاء ىناؾ حتى يمقوا ال منيـ. بدا لنا أنيـ
 «نا استخداميا؟مخاضة أخرى يمكن

، احدةتوجد و »يز رأسو: ي أبعد ياماموتو المنظار عف عينيو ونظر إلّي وىو     
. كؿ ما طويؿ وقتيور الخيوؿ. ليس أمامنا مسيرة يوميف عمى ظ عمى بعد لكنيا
 . «العبور مف ىنا، ميما كمفنا األمرا فعمو ىو نيمكن

 «أتعني أننا سنخوض النير الميمة؟»    

صحيح. إنو السبيؿ الوحيد أمامنا. عمينا أف نترؾ الخيوؿ ىنا. سنقتؿ الحارس، »    
ر معظـ األصوات. جب النيحوسيكوف الباقوف نائميف عمى األرجح. ال تقمؽ، سي

حتى ذلؾ الوقت، لذلؾ عمينا أف نناـ أمر الحارس. ليس ثمة ما نفعمو أتولى وؼ س
 . «لدينا الفرصة  تزاؿ، بينما الةقميبًل، ونناؿ قسطًا مف الراح

ف نزؿ العريؼ ىوندا جميع الحموالت عقررنا بدء العممية عند الثالثة فجرًا. أ    
 فييا حفرنا حفرة عميقة ودفناثـ ، وأطمقسراحيا. الخيوؿ، وقادىا إلى منطقة بعيدة

الذخيرة والطعاـ الفائض. لـ يحمؿ أي منا سوى حافظة ماء، وحصة طعاـ تكفي 
ة، لف ا القبض عمينا، بأسمحتيـ المتفوقوبضع رصاصات. إذا ألقو  ، ومسدس،يوماً 

نتمكف مف التغمب عمييـ، ميما كانت كمية الذخيرة التي بحوزتنا. كاف عمينا أف نناـ 
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مف تكوف لدينا فرصة لمنـو لوقت طويؿ. ف، ألننا إذا نجحنا في عبور النير، ناما أمكن
 تولى العريؼ ىوندا مناوبة الحراسة األولى، وبعده الرقيب ىامانو. 

مى الفور، متمددًا في الخيمة. مف الواضح أنو لـ غرؽ ياماموتو في النـو عاست    
لى جانب وسادتو، تقبع الحقيب ، ة الجمديةيتمكف مف النـو طواؿ فترة غيابو. وا 

 التيوضع بداخميا الوثيقة الميمة. وناـ ىامانو بعده بوقت قصير. 

 ةفتر ستمقيًا كنا مرىقيف جميعًا، لكنني لـ أتمكف مف النـو بسبب التوتر. ظممت م    
، متوسبًل إلى النـو ليقبمني في ممكوتو، لكف مشاىد قتمنا الحارس والتعرض طويمة

لوابؿ مف رصاص الرشاش ونحف نخوض النير أبقتني مستيقظًا. كانت راحتا يدي 
، عندما يحيف الوقت، مف أنني باف عرقًا، وصدغاي ينبضاف. لـ أكف واثقاً بتتص

الخيمة وجمست إلى جانب العريؼ سأتصّرؼ كما ينبغي لضابط. زحفت إلى خارج 
 . «ندا، ربما سنموت ىناأتعرؼ يا ىو »مت: قىوندا. 

 . «يصعب الجـز»أجاب:     

َوَشت نبرة  في إجابتو، بعض الوقت. لكف ثمة شيء أزعجنيلـ يقؿ أي منا شيئًا     
ني عممت أف لـ يكف الحدس مف مواطف قوتي قط، لكن صوتو بشيء مف عدـ اليقيف.

 قررت سؤالو عنو. فما.  فاء شيءإخ غامض قصد مف ورائوتعميقو ال

بل تحجبو عني. قد تكوف ىذه ىي المرة األخيرة فإف كاف لديؾ ما تخبرني بو، »     
 . «تي نتحدث فييا. لذا قؿ ما لديؾال
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حرؾ ىوندا قدميو عمى الرمؿ وىو يعض شفتو السفمى. عممت أنو كاف يصارع     
أييا »مباشرة: نظر إلى عيني ىو يو  ،مرور بعض الوقتمشاعر متناقضة. قاؿ بعد 

يمو أطوؿ بكثير مما تتخ األربعة ىنا، ستكوف أطولنا عمرًا.، مف بيننا نحف بلـزالم
 . «أنت نفسؾ. وسوؼ تموت في الياباف

 حاف دوري ألحدؽ إليو.     

ر غير قاد أمر أنا نفسي عرفتي لذلؾ، لكف ىذاقد تتساءؿ عف كيفية م»دؼ: أر     
  .«عمى تفسيره. أعرؼ فحسب

 «روحي أو ما شابو؟ىؿ أنت وسيط »    

لؾ ربما. مع أف المصطمح ال يناسب تمامًا ما أشعر بو. األمر أكبر مف ذ»    
 . «في األمر ىذا كؿ ما بكثير. كما قمت لؾ، أعرؼ فحسب.

 . «انت لديؾ ىذه القدرة عمى الدواـ؟ىؿ ك»    

إال أنني أبقيتيا طي الكتماف منذ أف كنت كبيرًا بما يكفي عمى الدواـ، »قاؿ بثقة:     
، وأنت مف يس ألني، ألدرؾ ما كاف يحدث. لكف ىذه مسألة حياة أو موت أييا المبلـز

 .«لذلؾ إنني أقوؿ لؾ الحقيقة

 «ليـ؟ ما سيحدث وماذا عف اآلخريف؟ أتعرؼ»    
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ألفضؿ لؾ، عمى األرجح، وأشياء ال أعرفيا. لكف مف ا ،أعرؼ أشياء»ىز رأسو:     
. ربما مف الوقاحة أف يقوؿ شخص مثمي مثؿ  تعرؼأالّ  ىذه األشياء  أييا المبلـز

تنظر إليو بعد أف  شيء ر الشخص ىوالتي تبدو كبيرة لخريج جامعي مثمؾ، لكف قدَ 
يؾ، فيما يتعمؽ بمثؿ ىذه يمضي، وليس شيئًا تراه مقدمًا. لدي خبرة كافية، ليست لد

 . «األشياء

 «عمى أي حاؿ، أتقوؿ إنني لف أموت ىنا؟لكف »     

يمكنني قوؿ ىذا أييا » لرمؿ وتركيا تتسرب بيف أصابعو.أخذ حفنة مف ا     
 . «، لف تموت ىنا بعيدًا عف اليابافالمبلـز

أردت أف أواصؿ الحديث في ىذا، لكف العريؼ ىوندا رفض أف يفصح عف      
ظؿ يحدؽ إلى البراري الشاسعة ممسكًا و  و.أو تأمبلتالمزيد. بدا مستغرقًا في أفكاره 

 ببندقيتو. وبدا لي أنو لـ يكف يسمع شيئًا مما كنت أقولو. 

اضجعت إلى جانب . و عدت إلى خيمتنا المنخفضة الرابضة خمؼ كثيب رممي     
 . «سبات عميؽ الرقيب ىامانو، وأغمضت عيني. وىذه المرة رحت في
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21 
 الطويلة قصة المالزم مامّيا

 الجزء الثاني

* 

أيقظني الصوت المعدني لصماـ أماف بندقية. ال يمكف ألي جندي في معركة      
كيؼ يمكنني  -.. .أف يخطئ ذلؾ الصوت، حتى إذا كاف غارقًا في نـو عميؽ. إنو

ددت يدي غريزيًا لمسدس صوت مميز، بارد وثقيؿ كالموت نفسو. م -قوؿ ىذا؟
ىوى حذاء عمى صدغي، وأصابتني  سادتي. لكف عندىاالبراونينغ الذي بجانب و 

فتحت عيني بالقدر  ،الضربة بالعمى لمحظة. وبعدما استعدت السيطرة عمى تنفسي
بد أنو ركمني. كاف جاثيًا ليحمؿ مسدسي.  الذي يسمح لي برؤية الرجؿ الذي ال

 ، وخمؼ البندقيتيففوىتي بندقيتيف مصوبتيف إلى وجييرفعت رأسي ببطء، ألجد 
 يقؼ جندياف منغولياف. 

وتمتمع فوقنا  ،كنت متأكدًا مف أنني نمت بداخؿ خيمة، لكف الخيمة اختفت     
صوب رشاشًا خفيفًا إلى رأس يوكاف جندي منغولي آخر  نجـو التي مؤلت السماء.ال

ياماموتو الذي كاف مستمقيًا بجانبي، في سكوف تاـ، كما لو أنو يوفر طاقتو ألنو 
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دوف معاطؼ طويمة المقاومة. كاف جميع الجنود المنغولييف يرت يدرؾ عدـ جدوى
ثناف منيـ كانا يصوباف مصباحيف ضخميف عميَّ وعمى وخوذات عسكرية. ا
فقد كنت نائمًا نومًا  مف استيعاب ما حدث في بادئ األمر.ياماموتو. لـ أتمكف 

التي ارتسمت عميقًا وكانت الصدمة قوية. لكف منظر الجنود المنغولييف والتعابير 
شفت خيامنا قبؿ أف تتاح لنا فرصة خوض كتُ لديَّ شكًا. أُ عمى وجو ياماموتو لـ تترؾ 

 النير. 

ثـ خطر لي أف أتساءؿ عما حؿَّ بيوندا وىامانو. أدرت رأسي ببطء شديد،      
، لكف لـ يكف أي مف الرجميف ىناؾ. إما أنيما ُقتبل مسبقًا، النظر فيما حولي محاوالً 

 أو تمكنا مف الفرار. 

بد أف ىؤالء ىـ الذيف رأيناىـ عند المنطقة الضحمة سابقًا. كانوا قميميف ومدججيف  ال
وكاف قائدىـ ضابط صؼ قوي البنية، وىو الوحيد بيف  ر وبنادؽ.برشاش صغي

وىو الذي ركمني. انحنى والتقط  الئقًا. كرياً المجموعة الذي كاف ينتعؿ حذاًء عس
، ثـ قمبيا ر رأسو. فتحيا ونظر بداخمياالحقيبة الجمدية التي كاف ياماموتو يضعيا جوا

رأيت تطع تصديؽ ذلؾ. وىّزىا. كؿ ما سقط عمى األرض كاف عمبة سجائر. لـ أس
ج، وأدخميا في رْ وىو يضع الوثيقة بداخؿ الحقيبة. أخرجيا مف الخُ  ياماموتو بأـ عينيّ 

حقيبتو، ووضع الحقيبة بجانب وسادتو. جاىد ياماموتو ليحافظ عمى ىدوءه، لكنني 
رأيت تعابيره تتغير. مف الواضح أنو لـ تكف لديو فكرة عما حدث لموثيقة. لكف أيًا كاف 
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بد أف اختفاءىا أراحو كثيرًا. كما قاؿ لي سابقًا، إف أىـ أولوياتنا ىو  التفسير، ال
 عمى أال تقع الوثيقة في أيدي األعداء. الحرص 

بعثر الجنود جميع أغراضنا عمى األرض وتفحصوىا بعناية، لكنيـ لـ يجدوا      
نا مف مبلبسنا وفّتشوا جيوبنا. ومزقوا مبلبسنا ولفافاتنا، و شيئًا ميمًا، بعد ذلؾ جّرد

 ،ا وساعاتنالكنيـ لـ يجدوا أي وثيقة. أخذوا سجائرنا وأقبلمنا ومحافظنا ودفاترن
د حتا يناسبو. اتنا، وأخذ كؿ منيـ مووضعوىا في جيوبيـ. ثـ تناوبوا عمىتجريب أحذي

ترض أف المنغولييف يـ. أفمالغنائـ، لكف ضابط الصؼ تجاى ش بيف الرجاؿ بشأفالنقا
صؼ وموتى أعدائيـ. لـ يأخذ ضابط ال ف عمى أخذ الغنائـ مف أسرى الحربمعتادو 

تموا عمييا. ُوضعت بقية ركًا بقية األشياء لرجالو ليتقاسوى ساعة ياماموتو، تا
في حقيبة قماشية،  -المسدسات، والذخيرة، والخرائط، والبوصبلت والمنظار-معداتنا

 ببلشؾ إلرساليا إلى الرئاسة في أوالف باتور. 

بحبؿ قوي رفيع. تنبعث مف الجنود المنغولييف رائحة أشبو  ،، عراةثـ قيّدونا    
طبؿ لـ ُينظؼ منذ فترة طويمة. أزياؤىـ ميترئة وقذرة ببقع الوحؿ والغبار برائحة إس

والطعاـ لدرجة تستحيؿ معيا معرفة ألوانيا األصمية. وكانت أحذيتيـ مميئة بالثقوب 
حرفيًا. ال عجب أنيـ أرادوا أحذيتنا. كانت وجوىيـ وحشية  ،وتتساقط عف أقداميـ

الطرؽ مف كونيـ جنودًا،  وا أقرب لقطاعبدو وأسنانيـ قذرة، وشعرىـ طويؿ أشعث. 
تيـ سوفييتة الصنع وشارات النجـو تشير إلى أنيـ جنود نظامييف تابعييف لكف أسمح

نضباطيـ ، بدا لي أف ابحسب معرفتي، بطبيعة الحاؿو  .لجميورية منغوليا الشعبية
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يصمح المنغوليوف كجنود أشداء وذكاءىـ العسكري كاف متواضعًا.  كوحدة قتالية
 قادريف عمى التحمؿ، لكنيـ غير مبلئميف لحرب جماعية حديثة. 

كانت الميمة في غاية البرودة. وأنا أشاىد السحب البيضاء الصغيرة ألنفاس      
ما نقمني إلى  الجنود المنغولييف تظير وتتبلشى في الظبلـ، شعرت كما لو أف خطأً 

لـ يكف بمستطاعي استيعاب أف ىذا كاف يحدث  مشيد في كابوس شخص آخر.
الحقًا أنو كاف مجرد بداية لكابوس  ابوسًا بالفعؿ، لكنني لـ أدرؾ إالبالفعؿ. لقد كاف ك

 بأبعاد ىائمة. 

ظير أحد الجنود المنغولييف مف الظبلـ، وىو يسحب  ،بعد ذلؾ بوقت قصير     
بتسامة عريضة ترتسـ عمى واى بالشيء عمى األرض إلى جانبنا شيئًا ثقيبًل. ألق

حذاءه مسبقًا.  أحدىـ انتزع أفال بد  .كاف حافي القدميفو شفتيو. كانت جثة ىامانو. 
إلى  ي، وتفحصوا كؿ ما وجدوه في جيوبو. امتدت األيدوا في نزع مبلبسوشرعو 

وا يدخنوىا وىـ يبحثوف في اقتسموا السجائر وراحمحفظتو، وسجائره. و ، توساع
مرأة كانت ت ورقية مف منشوكو وصورة الحثيـ عف بعض عمبلمحفظتو. أسفر ب

وألقى بالصورة  النقودقاؿ الضابط المسؤوؿ شيئًا وأخذ  .والدة ىامانو عمى األرجح
 عمى األرض. 

ف أحد الجنود المنغولييف تسمؿ خمؼ ىامانو ونحره عندما كاف يقؼ  بد أال     
يتدفؽ مف الجرح  دـ أحمر قاف نخطط لفعمو بيـ. كافكنا  ما حارسًا. فعموا بنا
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بد أنو فقد معظمو بحموؿ ذلؾ  الغائر، لكنو لـ يكف كثيرًا بالنسبة لمثؿ ذلؾ الجرح. ال
ست  حزامو. شفرتيا المقوسة بطوؿ قرابة الوقت. أخرج أحد الجنود مدية مف غمد في

ح بيا أماـ وجيي. لـ أر مدية بذلؾ الشكؿ الغريب مف قبؿ قط. بدت لوّ و  بوصات،
ر مف وأخذ يصف   ،لي مصممة لغرض خاص. أتى الجندي بحركة قطع الحمؽ بالمدية

خبلؿ أسنانو. ضحؾ بعض الجنود اآلخريف. لـ تكف المدية ضمف األسمحة التي 
ديو حربة طويمة كؿ واحد منيـ كاف لبدت خاصة بالرجؿ.  منحيا ليـ الجيش، إنما

ة، ومف الواضح أنو ة مقوسالرجؿ لـ يكف يحمؿ سوى مديمعمقة بخصره، لكف ىذا 
 بعد عدة حركات رشيقة ماىرة بالمدية، أعادىا إلى الغمد. و استخدميا لنحر ىامانو. 

أرسؿ ياماموتو نظرة خاطفة دوف أف ينبس بكممة، ودوف أف يحرؾ سوى عينيو،      
لـ تدـ سوى لحظة قصيرة، لكني أدركت عمى الفور ما كاف يحاوؿ قولو:  ناحيتي.

وكنت أفكر في األمر نفسو في خضـ كؿ لعريؼ ىوندا نجح في اليروب؟ أتعتقد أف ا
 رتباؾ.ذلؾ الرعب واال

ـ جنود منغوليا الخارجية أيف ىو العريؼ ىوندا؟ إذا أفمت ىوندا مف ىجو رى تُ     
قد يفعمو ىوندا لـ  عما سؤاؿالو  كوف لدينا فرصة، فرصة ضئيمة ربما.قد تف، المباغت

وممديف . أبقونا مقيديف ف فرصة ما أفضؿ مف ال شيء، لكيكف يبعث عمى األمؿ
طواؿ الميؿ. ومعنا جندياف لمراقبتنا، أحدىـ يحمؿ الرشاش الخفيؼ عمى الرماؿ 

واآلخر معو بندقية. وجمس الباقوف عمى مبعدة منا، يدخنوف ويتحدثوف ويضحكوف، 
ياماموتو. تيبط  ويبدوف مسترخيف، بما أنيـ القوا القبض عمينا. لـ أتفوه بكممة، وكذلؾ
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قد  عتقدت أنناجة منخفضة لمغاية، حتى في مايو. ادرجة الحرارة عند الفجر إلى در 
يئًا مقارنًة ف ىناؾ عراة. لكف البرد نفسو لـ يكف شنتجمد حتى الموت، ونحف مستمقي

عميو. كاف  . لـ تكف لدي أدنى فكرة عما نحف مقبموفبالرعب الذي أمسؾ بتبلبيبي
ييـ السمطة ليقرروا ، وعمى األرجح ليست لدرد دورية حدوديةأولئؾ الرجاؿ مج

قتؿ عمى الفور. ولكف ما األوامر. وىو ما يعني أننا لف نُ  مصيرنا. وعمييـ انتظار
د شؾ، وق لـ تكف ثمة طريقة لمعرفتو. كاف ياماموتو جاسوسًا ببل ا،سيحدث بعدى

نفمت  ميما يكف، لفشريؾ لو. ك إليَّ  نظرعمقت معو. لذلؾ مف الطبيعي أف يُ 
 بسيولة. 

تناىى إلى مسامعنا صوت طائرة بعيدة. وأخيرًا، دخؿ  ،بعد شروؽ الشمس بقميؿ     
بدف الطائرة الفضي مجاؿ رؤيتنا. كانت طائرة استطبلع سوفييتية الصنع، عمييا شارة 
منغوليا الخارجية. دارت الطائرة فوقنا بضع مرات. ولّوح ليا جميع الجنود، فخفضت 

ف الرماؿ. كانت األرض زوبعة م قريبة، مثيرةً  أجنحتيا، ثـ ىبطت في منطقة مفتوحة
دوف صمبة في ذلؾ المكاف، وال توجد بيا عوائؽ. األمر الذي سيؿ اإلقبلع واليبوط 

متطى أحد ض عدة مرات. ادا لي أنيـ استخدموا المنطقة نفسيا ليذا الغر مدرج. ب
 يسحب معو حصانيف.  نًا، وانطمؽ ناحية الطائرة وىوالجنود حصا

ضابطيف برتب رفيعة.  ايحمبلف رجميف بدا أنيمكاف الحصاناف  عندما عادوا،    
فترضت أف الدورية أرسمت رسالة بالبلسمكي بشأف ا أحدىـ روسي، واآلخر منغولي.

ضابطا  اف الضابطيف قِدما مف أوالف باتور الستجوابنا. كان، وأإلقاء القبض عمينا
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اليس كانت تعمؿ خمؼ الكو  الشرطة السرية المنغوليةمخابرات، ببلشؾ. سمعت أف 
عتقاالت الواسعة لمناشطيف المعارضيف لمحكومة في العاـ في عمميات التطيير واال

 السابؽ. 

كاف كبل الضابطيف يرتدياف أزياء نظيفة وحميقي الذقف. يرتدي الروسي معطفًا      
طويبًل بو حزاـ، ويمتمع حذاءه العسكري. كاف رجبًل نحيبًل، لكنو ليس طويبًل جدًا 

وفي أوائؿ الثبلثينات عمى األرجح. ولديو جبية عريضة وأنؼ دقيؽ، بالنسبة لروسي، 
ال  ،وبشرتو تكاد تكوف بموف زىري شاحب، ويضع نظارة بإطار رفيع. لكف إجماالً 

 ،داكف البشرة ي القصير الممتمئبدا الضابط المنغولو  ُيذكر.يترؾ وجيو أي انطباع 
 كدب صغير.  واقفًا إلى جواره،

بعض الوقت. خمنت أف وتحدث ثبلثتيـ  بضابط الصؼ جانبًا، نتحى المنغوليا    
كيسًا يحتوي عمى جمب ضابط الصؼ  نو تقريرًا مفصبًل.الضابطيف كانا يطمباف م

شيء بعناية  نا وعرضيا عمى اآلخريف. تفحص الروسي كؿعوىا ماألشياء التي وجد
حدث إلى ضابط بدوره ت ، الذية، ثـ أعادىا إلى الكيس. وقاؿ شيئًا لممنغوليفائق

مف جيب صدره وفتحيا وقربيا مف االثنيف الصؼ. ثـ أخرج الروسي عمبة سجائر 
ستمروا في الحديث والتدخيف معًا. كاف الروسي يضرب راحة يده اليسرى اآلخريف. ا

ى الضابط المنغولي . أبقناء حديثو، وبدا منزعجًا بعض الشيءبقبضتو اليمني أث
 كاف ضابط الصؼ ييز رأسو مف حيف آلخر.  ، بينماف ووجيو متجيماً ذراعيو معقودتي
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إلى حيث كنا ممدديف عمى  ،بخطوات متئدة ،وأخيرًا اقترب الضابط الروسي     
كما قمت سابقًا، درست الروسية في  .«؟سجائر افأتريد»: بالروسية ناسألاألرض. و 

ألتجنب ت بعدـ الفيـ لكنني تظاىر  ة، ويمكنني إجراء حوار عمى نحو جيد.الجامع
ًا. فقاؿ ضابط الجيش قاؿ ياماموتو بالروسية. كاف بارع .«ال، شكراً »أي متاعب. 
 . «بالروسية مور عمى نحو أسرع إذا تحدثناممتاز. ستسير األ»السوفييتي: 

لتمع خاتـ ذىبي في يده اليسرى. افنزع قفازيو ووضعيما في جيب معطفو،      
شؾ، نحف نبحث عف شيء معيف. ونريده بشدة. ونعمـ أنو  كما تدرؾ ببل»وتابع: 

كنؾ ال تحممو معؾ اآلف. مما تسألني كيؼ نعرؼ ذلؾ، نعرؼ فحسب. ل بحوزتؾ. ال
ميكـ. ولـ ترسمو عبر النير.إذ لـ ، منطقيًا، أنؾ خبأتو قبؿ أف يمقى القبض عيعني

ا. مخبأة في مكاف م، عمى ىذه الضفة موجودة بد أف الرسالة ال لذا منكـ. يعبر أحدٌ 
 «ىؿ فيمت ما قمتو لؾ حتى اآلف؟

قاؿ . ف«ال نعرؼ شيئًا عف أي رسالة فيمت. لكننا»وقاؿ:  أومأ ياماموتو     
، لدي سؤاؿ بسيط. ما الذي حسنًا، في ىذه الحالة»:الروسي، دوف أف تتغير تعابيره

بية. ماذا كاف تفعمونو ىنا؟ فكما تعرؼ، ىذه المنطقة تتبع لجميورية منغوليا الشع
 . «سمع سببؾغرضكـ مف دخوؿ أرض ليست بأرضكـ؟ أريد أف أ

رسـ الخرائط. أنا موظؼ مدني بشركة تعمؿ في مجاؿ رسـ »أوضح ياماموتو:     
أف ىذا الجانب مف ا معي لحمايتي. كنا نعمـ ائط، وىذا الرجؿ والذي قتموه كانالخر 
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أردنا أف  نتياؾ الحدود.االنير تابع لكـ. ونحف آسفوف لعبور الحدود. لكننا لـ نتعمد 
 . «لذي توفره اليضبة عمى ىذا الجانبنعايف طبوغرافيا المنطقة مف المكاف المرتفع ا

تيو بتسامة عمى شفرسـ الضابط الروسي ادوف أف يجد شيئًا مف ذلؾ طريفًا.      
أف تعايف طبوغرافيا المنطقة مف  ـ، بالطبع. أردتَ ؟ نعنحف آسفوف»وقاؿ ببطء: 

مر مرتفعة. األالالمنظر دائمًا ما يكوف أفضؿ مف األرض . اليضبة. نعـ. بالطبع
 . «منطقي تماماً 

ى حدؽ إلى الغيـو في السماء، ثـ حوؿ ناظريو إلبعض الوقت، و  لـ يقؿ شيئاً      
 د.تنيّ ثـ  .ىز رأسو ببطءو  ياماموتو،

ستطيع كاف ذلؾ أفضؿ لنا جميعًا. ليتني أأستطيع تصديؽ ما تقولو لي! ل ليتني»     
اآلف عد بسرعة إلى ديارؾ، وكف أكثر  كتفؾ وأقوؿ، نعـ، نعـ، فيمت.أف أّربت عمى 

ال  ،حذرًا في المستقبؿ. أتمنى حقًا لو كاف بمقدوري فعؿ ىذا. لكف لسوء الحظ
نا. لدينا أصدقاء في ىيبلر تمامًا وأعرؼ ما تفعمو ى ،يمكنني. ألنني أعرؼ مف أنت

 .«والف باتوركما لديكـ أصدقاء في أ

ـ ليس لدي اىتما ًا،صدق»ادىما. أخرج قفازيو مف جيبو، وأعاد طّييما، وأع     
ذا أعطيتني الرسالة ببسشخصي بإيذ . اطة، فمف يكوف لي غرض معؾائؾ أو قتمؾ. وا 

. ويمكنؾ أف تعبر النير وتعود طمؽ سراحؾ مف ىذا المكاف عمى الفور، بضمانتيسي
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ث ىنا سيكوف مسألة داخمية خاصة بنا، دؿ ما ح. كذلؾ، بشرفيإلى ديارؾ. أعدؾ ب
 . «وليس لؾ عبلقة باالمر

بدأ ضوء الشمس يدفئ جمدي أخيرًا. لـ تكف ثمة رياح. وبضع غيـو تسبح في     
وسي، طويؿ. لـ يتفوه أي أحد بكممة. الضابط الر  ذلؾ صمت السماء. أعقب

احتفظوا بيالة الصمت التي  جميعيـ غولي، ورجاؿ الدورية، وياماموتو.الضابط المو 
ولـ  نا.. بدا ياماموتو متصالحًا مع احتمالية الموت منذ لحظة القبض عميتسربميـ

 يظير عمى وجيو أي تعبير. 

. استأنؼ الروسي حديثو، «.. ىذا مما ال شؾ فيوىنا.. ستموتاف.. كبلكما»     
، وىنا «... إنيـوستكوف ميتة فظيعة». لى أطفاؿمتوقفًا بيف العبارات، كأنو يتحدث إ

لمنغولييف، فنظر إليَّ الضخـ الذي يحمؿ ية الجنود األقى الروسي نظرة خاطفة ناح
إنيـ يحبوف قتؿ الناس بطرؽ فييا الكثير مف »تسـ بأسناف ناتئة قذرة . بوا، الرشاش

منذ أياـ  .شغوفوف بالقتؿ ،ىؿ لنا أف نقوؿ ؿ. إنيـ،الصعوبة وتتطمب إعماؿ الخيا
، الروس جنكيز خاف، يستمتع المنغوليوف بابتكار طرؽ وحشية لقتؿ الناس. ونحف،

التاريخ في  . إنو جزء مف دروسندرؾ ىذا تمامًا، واختبرناه بأنفسنا اختبارًا مؤلماً 
تموا المبلييف، دوف أي ق مو المنغوليوف عندما غزوا روسيا.مدارسنا. نحف ندرس ما فع

، وقتموىـ جميعًا مى مئات الروس األستقراطييف في كييؼسبب إطبلقًا. ألقوا القبض ع
؟ قطعوا ألواح خشبية سميكة ومددوا الروس تحتيا، وأقاموا قصةمعًا. أتعرؼ ىذه ال

وؽ األلواح وسحقوىـ تحت ثقميـ حتى الموت. ال يفكر البشر العادييف في ة فمأدب
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ىذ  كؿ قتًا وتجييزات معقدة. مف قد يتجشـذلؾ و  أال تتفؽ معي؟ استغرؽ شيء كيذا،
ا زالوا دي وسائؿ الترفيو بالنسبة ليـ. ومالعناء؟ لكنيـ تجشموه. ولماذا؟ ألف ذلؾ إح

يت نني رأبنفسي ما يفعموه ذات مرة. كنت أعتقد أ رأيت كيذه. شياءيستمتعوف بفعؿ أ
تمؾ الميمة، كما يمكنؾ أف تتخيؿ، فقدت لكف  بعض األشياء الفظيعة في حياتي.

 «ىؿ أتحدث بسرعة؟شييتي. أتفيـ ما أقولو لؾ؟ 

 ىّز ياماموتو رأسو.       

ي المرة الثانية بالنسبة وف ىذه ىستك». قاؿ الروسي، وتوقؼ وتنحنح. «ممتاز»     
 د تجنب القتؿ الذي الو أ تي بحموؿ وقت العشاء. لكننيع. ربما تعود شييلي، بالطب
 .«ما استطعت إلى ذلؾ سبيبلً  داعي لو

رنا ببصره إلى السماء بعض الوقت، مشبكًا يديو خمؼ ظيره. ثـ أخرج قفازيو،     
باردًا قميبًل، لكنو  ايزاؿم طقس جميؿ. إنو الربيع،»وألقى نظرة صوب الطائرة. وقاؿ: 

رىيب.  إذا ارتفعت درجة الحرارة قميبًل، فسينتشر البعوض. بعوض ًا.مناسب تمام
، ووضع واحدة بيف خرج عمبة سجائره ثانيةً . أ«الصيؼ بكثيرضؿ مف أجؿ. الربيع أف

سأسألؾ ». ، ونفثو بتميؿشفتيو، وأشعميا بعود ثقاب. جذب الدخاف إلى رئتيو ببطء
 «الرسالة؟ئًا عف رؼ شينؾ حقًا ال تعمرة واحدة بعد. ىؿ تصّر أ

 .«nyet»أجاب ياماموتو بكممة واحدة:     
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مضابط المنغولي. أومأ الرجؿ وزمجر غولية لنالم. ثـ قاؿ شيئًا ب«، حسناً حسناً »    
نيا بحرابيـ. القاسية، وبدأوا يشذبو  مف قطع األخشاب جمبوا بعضاً  .لمجنودما  مرٍ بأ

ستغرقت كؿ اأوتاد. وثبتوىا في األرض عمى شكؿ مربع.  عةبر وحولوىا بسرعة إلى أ
ي فكرة عف الغرض ، لكف لـ تكف لدي أدنخمنت قيقة.ىذه اإلعدادات قرابة عشريف د

 منيا. 

ة مثؿ الوجبة الممتازة، كمما استغرقت ، المجزرة الممتاز بالنسبة ليـ»قاؿ الروسي:     
المتعة التي يجنونيا. مجرد قتؿ رجؿ ليس مشكمة، دادت التجييزات وقتًا أطوؿ، از 

ابعو ببطء عمى صوىنا مرر أ، «لف يكوف...لكنو  رصاصة واحدة وينتيي كؿ شيء.
 . «مشوقًا جداً »ذقنو الناعـ. 

قيدوا ذراعيو وساقيو إلى األوتاد  ثـ حموا وثاؽ ياماموتو وقادوه إلى األوتاد.    
 تغطيو عدة جروح.  ،، عاريًا تماماً األربعة. وتركوه ممدًا عمى األرض

بعدة طرؽ. رافيـ ة خِ ويستخدـ الرعا كما تعرؼ. ىؤالء القـو رعاة،»تابع الروسي:     
ىي الخراؼ وف صوفيا، ويأخذوف جمودىا. بالنسبة ليـ، زّ يأكموف لحوميا، ويج

بأكمميا. يعرفوف  حيواتيـ ف معظـ أياميـ مع الخراؼ، بؿيقضو  .لمثاليةالحويانات ا
كيؼ يسمخونيا بميارة مذىمة. ويستخدموف الجمود في خياميـ ومبلبسيـ. ىؿ رأيتيـ 

 «؟قبؿيسمخوف خروفًا مف 

 .«نتو مف األمرمني وااقت»قاؿ ياماموتو:      
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. ال تقمؽ»، وقاؿ: يفركيما ببطء ضـ الروسي راحتي يديو وأومأ لياماموتو وىو    
موت. بعض الوقت، لكنؾ ستستموت ال محالة، أضمف لؾ ذلؾ.  قد يستغرؽ موتؾ 

في  ،نحف ذا سنا في عجمة مف أمرنا. ىاليس ثمة ما تقمؽ بشأنو مف ىذه الناحية. ل
البرية المترامية األطراؼ، حيث ال يمكنؾ رؤية شيء عمى مد بصرؾ. وليس ىذه 

لدينا سوى الوقت. كؿ الوقت الذي نحتاج إليو. وأود أف أقوؿ لؾ بعض األشياء. 
بالنسبة لعممية السمخ، كؿ مجموعة لدييا محترؼ متخصص، واحد عمى ، اآلف

عتبر رجؿ بميارة إعجازية. يُ  لة الجمد.األقؿ، يعرؼ كؿ ما يمكف معرفتو عف إزا
و في لمح البصر، بسرعة وبراعة تجعبلنؾ تعتقد أف يقـو بعممو سمخو عمؿ فني. 

أخرج عمبة  «حيًا ال يبلحظ ما يحدث. لكف بطبيعة الحاؿ...وؽ الذي ُيسمخ المخم
 .ع يمناهلى يده اليسرى، ونقر عمييا بأصابنقميا إالسجائر مف جيب صدره مجددًا، و 

مخ ألمًا مسلعد تمامًا. يختبر الذي يتعرض بمر مستدـ مبلحظة شيء كيذا أع...»
فظيعًا، ال يمكف تخيمو. ويستغرؽ وقتًا طويبًل لمغاية حتى يموت. النزيؼ الحاد ىو ما 

 . «يقتمو في نياية المطاؼ. لكف ذلؾ يستغرؽ وقتاً 

عطفو. مف جيب م وأخرج مدية في غمد. مالضابط المنغوليدفرقع أصابعو، فتق     
المدية مف  ستؿَّ ا الجندي الذي قاـ بحركة النحر. اتخدميسالتي ا كانت شبيية بتمؾ

 بيض خافت. غمدىا ورفعيا عاليًا فالتمعت بضوء أ

ـ. أريدؾ ىذا الرجؿ ىو أحد المحترفيف الذيف تحدثت عني»سي: قاؿ الضابط الرو    
ممة خصيصًا مص مف نوعيا. أف تنظر إلى مديتو. انظر بتمعف، إنيا مدية فريدة
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يتطمب  مؿى. ىذا العوسستثنائية. شفرتيا رفعية وحادة كالمراعة المسمخ. ومصنوعة بب
يمكنيـ و انات منذ آالؼ السنيف. يو ظموا يسمخوف الح دقميارة تقنية عالية لمغاية. و 

رجؿ كما تزيؿ قشرة خوخ. بشكؿ جميؿ، ودوف خدش واحد. ىؿ أتحدث  سمخ جمد
 . «بسرعة؟

 شيئًا. لـ يقؿ ياماموتو     

موا بروية إذا أرادوا إزالة ف يعميسمخوف كؿ منطقة عمى حدة. عمييـ أنيـ إ»     
ما، أخبرني مف فضمؾ.  الجمد كما ينبغي. في ىذه األثناء، إذا رغبت في قوؿ شيء

ولـ يفشؿ مرة واحدة في حمؿ . ؿ عدة مراتعندىا لف تموت. رجمنا ىذا قاـ بيذا العم
فسيكوف ذلؾ أفضؿ ا سريعًا، تبارؾ. إذا توقفنعمى الكبلـ. ضع ىذا في اعالشخص 
 . «لنا جميعاً 

، ممسكًا بمديتو، وابتسـ الشبيو بالدب إلى ياماموتو نظر الضابط المنغولي    
بتسامة إلى يومنا ىذا. وأراىا في أحبلمي، ولـ أتمكف كر تمؾ االذتابتسامو واسعة. أ

ت رجالو ياماموتو بتسامتو عمى الفور. ثبّ العمؿ بعد امف نسيانيا قط. ثـ شرع في 
لفعؿ مثؿ إزالة ىو يسمخ جمد ياماموتو بعناية فائقة. كاف العمؿ باكبيـ، و يدييـ ورُ بأ

 ضرباً  عميّ  حد الجنود، انياؿ أغمضت عينيّ . وعندما أظرنقشرة خوخ. لـ أتحمؿ الم
سواء ف يكف ييـ كثيرًا.ني حتى فتحت عيني. لكف ذلؾ لـ بندقيتو، وظؿ يضرب ببعق
تحمؿ األلـ  سمع صوت ياماموتو الذيمفتوحتيف، كنت أو اي مغمضتيف أعين تكان
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عاف ما بدأ الصراخ. لـ أسمع صرخات مثؿ تمؾ مر، لكنو سر دوف أنيف في بادئ األ
 العالـ.  مف قبؿ قط، وبدت كأنيا ليست مف ىذا

جمد ذراع ياماموتو اليمنى مف  وشرع في سمخ ،بدأ الرجؿ بشؽ كتؼ ياماموتو     
ما قاؿ الضابط ب. فكلوكاف يفعؿ ذلؾ بحُ  كما ص،سفؿ، بروية وحر األعمى لؤل

ليتخيؿ وجود أي ألـ، لوال الصراخ،  لمرءالروسي، كاف عمبًل أشبو بالفف. وما كاف ا
 صاحب لمعممية. مفظاعة األلـ ال ىعف مد الذي أسفر

ياماموتو اليمنى قطعة واحدة. أعطاه  ج جمد ذراعقبؿ مضي وقت طويؿ، خر      
قؼ إلى جواره. الذي أمسؾ بو ناشرًا إياه بأطراؼ أصابعو رجؿ الذي يالسالخ إلى ال

يتقطر مف الجمد طواؿ  ف كثب، والدـحرؾ بو بيف اآلخريف ليمقوا عميو نظرة موت
لؾ ا.  بعد ذممية نفسيعوكرر ال لضابط إلى ذراع يامامتو اليسرىالوقت. ثـ انتقؿ ا

شيء.   وكؿ ،والوجو ،وأذنيو. ثـ سمخ الرأس ،وخصيتيو ،وقطع قضيبو سمخ ساقيو،
، يغمى عميو وفقده ثانية. يتوقؼ الصراخ عندما ،فقد ياماموتو الوعي، ثـ استعاده

 يفيؽ.  ويتواصؿ عندما

اؿ ىذا الوقت، مت تمامًا في النياية. طو كف الوىف أصاب صوتو تدريجيًا، وصل     
عمى األرض. شاىد الجنود  الروسي يرسـ أشكااًل عبثية بكعب حذائو كاف الضابط

مية بصمت. وظمت وجوىيـ ببل تعابير. لـ يظيروا أي تقزز أو المنغولييف العم
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ير التي ترتسـ سمخ قطعة تمو األخرى بنفس التعابىدوا جمد ياماموتو يُ حماسة. شا
 بناء. قع نا عندما نكوف سائريف في نزىة ونقؼ لنشاىد مو عمى وجوى

رًا. حتى بعدما بدا لي أنو ئًا سوى التقيؤ، مرارًا وتكرافي تمؾ األثناء، لـ أفعؿ شي    
وفي النياية، حمؿ الضابط المنغولي الشبيو واصمت التقيؤ.  خرجو،ألُ  ال يوجد شيء

تيف ة وعرضو عمى الجميع. حتى الحمماماموتو الذي سمخو ببراعبالدب جمد جذع ي
حدىـ الجمد منو ونشره لـ أر في حياتي شيئًا بمثؿ تمؾ الفظاعة. أخذ أانتا سميمتيف. ك

جفؼ بيا مبلءة. كؿ ما بقي عمى األرض كاف جثة قة التي قد تُ يليجؼ بالطر 
د. المنظر األكثر أثر لجم ، التي استحالتكتمة مف المحـ الدامي ليس بيا أيياماموتو

تمة المحـ األحمر. والفـ المفتوح إيبلمًا كاف وجيو. العيناف بيضاواف جاحظتاف مف ك
ما تبقى مف كؿ  تيف كانتا ، كأنو يصرخ. وحفرتيف صغير ةعمى اتساعو، بأسنانو البادي

 أنفو. وكانت األرض بركة مف الدماء. 

األرض ونظر إلّي. ثـ أخذ منديبًل مف جيبو ومسح سي عمى و بصؽ الضابط الر      
ديؿ إلى جيبو، قاؿ وىو يعيد المن «؟لـ يكف الرجؿ يعرؼ شيئًا، أليس كذلؾ»فمو. 

. إنو أمر مؤسؼ. لكف عمى لتحدث إف كاف يعمـ شيئًا،»وقد صار صوتو متراخيًا. 
، ر. حسناً الرجؿ محترفًا ومصيره ميتة شنيعة، إف طاؿ الزمف أـ قصُ ، كاف أي حاؿ

ف كاف ىو ال يعمـ شيئًا،  فيستحيؿ أف تعرؼ اؿ ذليس بوسعنا فعؿ شيء حي لؾ. وا 
 . «شيئاً أنت 
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مما يعني أنؾ لـ تعد »بيف شفتيو وأشعميا بعود ثقاب، وأردؼ:  وضع سيجارة     
تستحؽ التعذيب مف أجؿ المعمومات، وال اإلبقاء عميؾ أسيرًا. نريد  ا. الذو فائدة لن

ف إذا ذىبنا بؾ إلى أوال قد تكوف ىناؾ تعقيداتو مقة. إنياء ىذه المسألة بسرية مط
، ىو وضع رصاصة في رأسؾ ىنا فعمو، بطبيعة الحاؿ باتور. أفضؿ ما يمكف

في نير خمخا. ستكوف ىذه نياية بسيطة قؾ ونذر رمادؾ واآلف. ثـ  ندفنؾ أو نحر 
فواصمت التظاىر بأنني ال و عمى عيني. ثبت عيني  «لؤلمر برمتو. أال تتفؽ معي؟

حسنًا. ربما ة. إنني أىدر وقتي بقوؿ ىذا. آه، ال تتحدث الروسي أفترض أنؾ»أفيمو. 
خبر جيد لؾ.  يّ مف األػفضؿ أف أحادث نفسي. لذلؾ اسمعني، عمى أي حاؿ، لد

ر عف ندمي لقتمي صة في التعبيقررت أال أقتمؾ. انظر لؤلمر كأنو طريقتي الخا
عمى كفايتنا مف غـ أنني لـ أكف أرغب في ذلؾ. حصمنا جميعنا ر  صديقؾ ببل طائؿ،

 اليـو أكثر مف كافية.  ييذا الصباح. مرة واحدة فيالقتؿ ف

. إذا سار كؿ شيء بشكؿ ؾ فرصة لمنجاةإذًا، لف أقتمؾ. بداًل مف ذلؾ، سأمنح    
 ،دةىذا المأزؽ حيًا. وفرص حدوث ذلؾ ليست جيقد تتمكف مف الخروج مف ف، جيد

األقؿ إنيا أفضؿ بكثير  فرصة ىي فرصة. عمىلكف ال بالطبع. وربما تكوف معدومة.
 «مف التعرض لمسمخ حيًا. أال تتفؽ معي؟

عى الضابط المنغولي. كاف الرجؿ يغسؿ مديتو بعناية مف إحدي رفع يده واستد     
اماموتو يد نتيى لتوه مف شحذىا. نشر الجنود قطعًا مف جمحافظات المياه، وقد ا

حوؿ أساليب كأنيـ يتبادلوف اآلراء يناقشوف أمرًا ما. بدوا و ، وكانوا يقفوف إلى جوارىا
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ي غمدىا ووضعيا في جيب معطفو قبؿ أف ي مديتو فلو ط المنغخؿ الضابالسمخ. أد
فقاؿ لو الروسي يمو الضابط. يقترب منا. حدؽ إلى وجيي برىة، ثـ التفت إلى زم

، دوف أف يطرأ تغيير عمى تعابير وجيو. ثـ ومأ الرجؿية مقتضبة، فأولعبارات منغ
 حصانيف ليما. بي جند جاء

سنعود إلى أوالف باتور اآلف. أكره أف أعود خالي الوفاض، »قاؿ لي الروسي:     
حموؿ يتي بلكف ليست باليد حيمة. تفوز أحيانًا، وتخسر أحيانًا. آمؿ أف تعود إلّي شي

 . «وقت العشاء، لكنني أشؾ في ذلؾ

تحولت إلى نقطة فضية  امتطيا حصانييما وغادرا. أقمعت الطائرة وابتعدت حتى     
 مع الجنود المنغولييف وخيوليـ.  ي السماء الغربية، ثـ اختفت تمامًا. وصرت وحيداً ف

يدوني إلى السرج. ثـ تحركنا صوب الشماؿ. ظؿ وضعوني عمى حصاف وق     
تيبًا بصوت يمكف سماعو بالكاد. وعدا عف غني لحنًا ر الجندي الذي يسير أمامي ي

ت حوافر الخيوؿ عمى الرماؿ. لـ تكف لدي فكرة عف اصو أسوى كف نسمع ذلؾ،  لـ ن
أعرفو ىو أنني كنت، ت الذي يأخذونني إليو، أو عما سيفعمونو بي. كؿ ما كنالمكاف 

ات الضابط لو. ظممت أردد كممال قيمة  ،مجرد كائف غير ضروريبالنسبة ليـ، 
نجاتي تكاد تكوف مني. لف يقتمني، لكف فرص ي. قاؿ إنو لف يقتي ذىنالروسي ف

وضًا مف أف أستوعبيا غم ركثمعدومة. ما الذي قد يعنيو ىذا؟ كانت كمماتو أ
 ف يطمقوا سراحي ببساطة. طريقة. ربما سوؼ يستخدموني في لعبة ما. ليبأ
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قد ال  . عمى األقؿ لـ يسمخوني حيًا مثؿ ياماموتو.لـ يقتموني لكف عمى األقؿ    
أزاؿ  امو ، الطريقة. كنت حياً  بتمؾة. لكف ليس النيايأتمكف مف تجنب القتؿ في 

ما زاد قتؿ عمى الفور. وكمضابط الروسي صحيحًا، فمف أُ ف كاف ما قالو الأتنفس. وا  
ت فرص نجاتي. قد تكوف فرصة ضئيمة، لكف لـ موتي، زاد يني وبيفالوقت الممتد ب

 وى التشبث بيا. سمامي خيار يكف أ

ت في ذىني كممات العريؼ ىوندا.ذلؾ التكيف قَ ، برَ مقدمات أي ودوف ،ـثومف      
ى وأنا أجمس عمى ذلؾ الحصاف، مقيدًا اباف. حتالغريب بأنني لف أموت بعيدًا عف الي

جتّر كؿ كممة الصحراء، ظممت أإلى السرج، وجمد ظيري العاري يحترؽ تحت شمس 
مف أعماؽ  قوقررت أف أصدّ ابيره، ونبرة صوتو، ووقع كؿ كممة. و تأمؿ تعأو  قاليا لي،

اف كيذا! سأغادر ىذا المكاف حيًا! وسوؼ في مك قمبي. ال، ال. لف استسمـ وأموت
 تطأ قدماي تراب موطني مجددًا!

ة التبت. ترجؿ وتوقفنا بالقرب مف رابية تعبدية لبوذي سرنا شمااًل ساعتيف أو أكثر.    
، إلى مكاف وقادني اثناف منيـ، وىما يسنداني مف كؿ جانب الرجاؿ وحموا وثاقي.

فورة، فوىتيا ثمة بئر محكانت قتؿ فيو. ف ىذا ىو المكاف الذي سأُ ظننت أقريب. 
بجانبو،  داـ. جعموني أجثو عمى ركبتيّ تفاع ثبلثة أقر محاطة بحاجز حجري با

نظر إلى داخؿ البئر. ولـ أر شيئًا في موني عمى الغر مؼ، وأا بعنقي مف الخوأمسكو 
يد وألقاه ضة الاء العسكري البلئؽ حجرًا بحجـ قبذالظبلـ. أخذ ضابط الصؼ ذو الح

الحجر برمؿ.  رتطاـداخؿ البئر. مر بعض الوقت قبؿ أف نسمع الصوت الجاؼ ال
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إذًا مف الواضح أف البئر جافة. ال بد أنيا جفت قبؿ وقت طويؿ بفعؿ تحركات 
ى ؿ إلالذي استغرقو الحجر لموصو  فبالنظر إلى الزمو تحت األرض. طبقات المياه 

 قاع البئر، بدت لي عميقة لمغاية. 

بتسامة عريضة. ثـ أخذ مسدس آلي ضخـ مف الجراب نظر ضابط الصؼ إلّي با    
 ،ة داخؿ المسدسالمعمؽ بحزامو. وأطمؽ صماـ األماف، ووضع رصاصالجمدي 

 سي. س إلى رأمحدثًا صوتًا عاليًا. ثـ صوب فوىة المسد

 ،سدس ببطءجذب الزناد. ثـ خفض المي لـة طويمة،و تمؾ الوضعية مدظؿ عمى     
ا ألعؽ ئر. حدقت إلى المسدس في قبضتو، وأنشيرًا ناحية البمورفع يده اليسرى، 

عمّي أف أختار أحد مصيريف. : وؿ قولو لي ىو اآلتيلجافتيف. ما كاف يحافتي اش
يمكنني أف أدعو يطمؽ عمّي النار عندئٍذ، وأموت فحسب، وننتيي مف األمر. أو 

ت عميقة لمغاية، إذا سقطت بشكؿ سيئ، نيا كان.  وألأف أقفز إلى داخؿ البئر يمكنني
ال فإنني سوؼ أمو  فرة مظممة. أدركت ت ببطء في قعر حقد أموت عمى الفور، وا 

ي عنيا. أشار ضابط الصؼ سالرو  ىذه ىي الفرصة التي حدثني الضابط رًا أفأخي
و الخمسة. كاف يمنحني صابعع أنغولي إلى الساعة التي أخذىا مف ياماموتو ورفالم

، وقفزت. لـ يكف جز البئرإلى حا، تقدمت لثبلثةعندما وصؿ و ف ألقرر. خمس ثوا
أمامي خيار. كنت آمؿ أف أتمكف مف التشبث بجدار البئر وأتسمؽ نزواًل. لكنو لـ 

 وىويت لؤلسفؿ.  ،لذلؾ. أخطأت يداي الجدارف يمنحني وقتاً 
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. في الواقع، قد يكوف عًا قبؿ أف أرتطـ بالقابدا لي أنو مر وقت طويؿ جد    
نو خطرت لي أشياء كثيرة في طريقي سقوطي قد استغرؽ بضع ثواٍف. لكنني أتذكر أ

أف  ؿرت بالفتاة التي نمت معيا مرة واحدة فقط قبكرت ببمدتي، البعيدة. وفكلؤلسفؿ. ف
لدي شقيقة صغرى متناف ألنني وأتذكر شعوري باال. نقؿ إلى الخارج. وفكرت بوالديّ أُ 

داٍع لمقمؽ مف تجنيدىا في الجيش.  كوف ثمةي ف، فمتمتُ حتى إذا قُ  وليس شقيؽ.
ـ ارتطمت باألرض وفقدت الوعي وفكرت بكعؾ األرز المغمؼ بورؽ السندياف. ث

خارجًا مف خبلؿ جدراف جسدي. نفجر ي او أف كؿ اليواء بداخمظة. شعرت كما للمح
 مثؿ كيس رمؿ.  ،ًا صوتًا مكتوماً سقطت محدث

أعتقد أنني فقدت الوعي لمحظة قصيرة بالفعؿ بسبب االرتطاـ. فعندما استعدت     
لكنني كنت  مر.األ ئما يتساقط عمّي. ظننت أنو مطر في باد رت برذاذٍ وعيي، شع
في قاع البئر.  ولوف عميّ كاف بواًل. كاف الجنود المنغولييف جميعيـ يتب مخطئًا. فقد

وف عمى االقتراب مف الحافة ، يتناوبية فوقفرأيت أشباحيـ البعيد نظرت إلى األعمى،
في المشيد، كأنيا ىموسة بفعؿ مخدر. لكنو كاف  بعدـ واقعية غريبة والتبوؿ. أحسست

ي ببوؿ حقيقي. وبعد فراغيـ، سمط كنت بالفعؿ في قاع البئر، وكانوا يمطرونن واقعًا.
، اختفوا مف حافة البئر. بعد ذلؾ عمّي أحدىـ ضوء مصباحو، وسمعتيـ يضحكوف ثـ

 ؽ. غرؽ كؿ شيء في صمت عمي

بعض الوقت. لكف بعد مرور ني في مكا ظننت أنو مف األفضؿ أف أظؿ مستمقياً     
بدا أنيـ ذىبوا  .لـ يعودوا ستطعت تخمينو ببل ساعة(ما ا) بلثوف،، ثـ ثعشروف دقيقة
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ما تيقنت أنيـ لف يعودوا، ًا في قاع بئر وسط الصحراء. وعندوتركوني. ُتركت وحيد
ما إذا كنت قد ُأِصبت. وفي ذلؾ الظبلـ الحالؾ، لـ تكف فسي ألرى قررت أف أتفقد ن

مف حالة  عينيّ تطع أف أتأكد بسولـ أري رؤية جسدي. الميمة سيمة. لـ يكف بمقدو 
ف دراكي، لكنني لـ أكف موقنًا مف أي سوى المجوء إلى إجسدي. لـ يكف أمام

ؿ. كاف ضمَّ عرت بأني ُأخدع، وأُ كانت دقيقة. ش اختبرتيا في الظبلـ دراكات التياإل
 ًا في غاية الغرابة. شعور 

ضع الذي كنت فيو. ستوعب الو لكف شيئًا فشيئًا، وبانتباه شديد لمتفاصيؿ، بدأت أ    
أوؿ ما أدركتو ىو أف الحظ حالفني إلى درجة بعيدة. كاف قاع البئر رمميًا ورخوًا 

سقوطي مف تمؾ المسافة. أخذت نفسًا عيمقًا ي بعد ميع عظامرت جتكسّ لال نسبيًا، وا  
ستجابة واىنة. لكنيا ا ،استجابت وحاولت أف أتحرؾ. حاولت أف أحرؾ أصابعي أواًل.

س، لكنني لـ أقدر عمى ذلؾ. شعرت كما لو أف ف أتخذ وضعية الجمو أاولت حثـ 
جسدي فقد كؿ إحساس. كاف عقمي في تماـ الوعي، لكف ثمة خطب في االتصاؿ 

ة لكنو غير قادر عمى تحويؿ الفكر  بيف عقمي وجسدي. يقرر عقمي أف يفعؿ شيئًا، 
 مستمقيًا في الظبلـ بصمت. إلى نشاط عضمي. استسممت وبقيت 

ة التي ظممت خبلليا ساكنًا. لكف شيئًا فشيئًا، بدأ إدراكي عف المد ليست لدي فكرة
لـ طبيعي، داىمني اإلحساس باأللـ. أ افي إدراكي، وعمى نحوتع يعود إلي. ومع

أكف  إف لـ،سرت أيضاً بما كُ معت كتفي، ور رت ساقي ببل شؾ، وربما خُ سِ حاد. كُ 
الدموع تنيمر عمى  عر، كانتشومف دوف أف ألـ. محظوظًا. ظممت مستمقيًا، أكابد األ
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خدّي. دموع األلـ، وفوؽ ذلؾ، دموع اليأس. ال أحسب أنؾ ستفيـ ما كنت أعانيو. 
ترؾ وحدؾ في بئر عميقة وسط صحراء عند أف تُ  الوحدة المطمقة، وشعور اليأس.

الندـ ألف الدامس. بمغت درجة  وًة عمى اآلالـ الحادة في الظبلـعبلنياية العالـ، 
عمى ف، لـ يطمؽ النار عمي فحسب. إذا قتمني بتمؾ الطريقة ضابط الصؼ المنغولي

ميتة ال تيـ  فسأموت وحيدًا حقًا.مت ىنا،  اذقؿ لكانوا يعرفوف أنني مت. لكف إاأل
 أحدًا، ميتة صامتة. 

 ع صوت الريح مف وقت آلخر، وىي تيب عمى سطح األرض،كنت أسم     
لـ لـ بعيد، عاامراة تبكي في عائر، مثؿ أنيف تصدر صوتًا غريبًا عند فوىة البو 

ت طويمة ، عمى فترامني مف خبللو صوت المرأةالمنا، بممر ضيؽ، يصمتصؿ بع
 ًا في صمت عميؽ وظبلـ كثيؼ. متقطعة وغير منتظمة. ُتركت وحيدًا تمام

س األرض الترابية فيما حولي. وكاف قاع تممّ  ددت يدي، مكابدًا األلـ، محاوالً م     
تحسس ضيقًا. ربما بقطر خمسة أو خمسة أقداـ ونصؼ. وأنا أو  ،حاً البئر مسط

ـ مددت فجذبت يدي بخوؼ غريزي. ثًا وحادًا. ة شيئًا صمباألرض، المست يدي فجأ
الحاد. حسبتو  ، ناحية الشيء. ومجددًا المست يدي الشيءيدي ثانية، ببطء وحذر

.ليست نني ألمس عظاماً رة في بادئ االمر. لكف سرعاف ما أدركت أغضف شج
اثرة عشوائيًا. إما بمرور الوقت، أو بسبب بشرية، بؿ عظاـ حيواف صغير، متن عظاماً 

 ، ناعـ وجاؼ. سقطتي. ولـ يكف ىناؾ شيء آخر في قاع البئر. رمؿ فحسب
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. ميما يدي عمى الجدار. بدا مشيدًا مف حجارة مسطحة بعدىا مررت راحة     
اقع تحت ؿ الحرارة إلى ىذا العالـ الو خبلؿ النيار، ال تص بمغت درجة حرارة السطح

 ة قميبًل. مررت يدي عمى الجدار مجددًا،ة برودة السعاألرض. كانت الحجارة بارد
إذا عثرت عمى موطئ قدـ، قائبًل لنفسي،  متفحصًا الفجوات التي تفصؿ بيف الحجارة،

ضيقة، وفي حالتي  الفجواتأف لكف اتضح لي  .ربما أتمكف مف التسمؽ إلى السطحف
 المتضعضعة، بدا لي التسمؽ مستحيبًل تمامًا.

 ؿبعد مجيود خارؽ، واستندت إليو جالسًا. ك دار،سحبت نفسي إلى جوار الج    
. أنيما ُطعنا بمئات اإلبر السميكة كما لو ،لـحركة جعمت ساقي وكتفي ينبضاف باأل

ثـ جسدي قد يتشظى.  فأتنفسو كاف يشعرني بأ نفس ، لبعض الوقت، كؿوبعد ذلؾ
. ركت أنو ساختحسست كتفي وأد  ف ومتوـر

، حدث شيء ما كنت ؾ. لكف في مرحمة ماالوقت الذي مر بعد ذل مقدار ال أدري    
في تمؾ و ي. س منخبلؿ فوىة البئر كأنو نوع مف الوحضوء الشم ألتخيمو أبدًا. سطع

ضوء الباىر، يكاد ال فيض مفت البئر بية كؿ ما حولي. امتؤلتمكنت مف رؤ  ،المحظة
ؿ وسربفي لمح البصر. تبلشى البرد والظبلـ كنت أتنفس بالكاد. و يكوف خانقًا، 

األلـ الذي كنت أشعر بو، بدا لي أنو خّؼ دي العاري. حتى مالضوء الدافئ الرقيؽ ج
صغير البيضاء إلى جواري. تمؾ ل، الذي أضاء عظاـ الحيواف ابتأثير ضوء الشمس

الشمس  ت لي تحت ضوءدب تكوف نذير شـؤ لمصيري الوشيؾ،لتي قد ا ،العظاـ
ة سطوع يط بي. وطيمة مدر المحارؤية حجارة الجد كرفيؽ معّزي. تمكنت مف
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ارقًا في فيض جمست غ سي.الشمس، كنت قادرًا عمى نسياف خوفي، وألمي، ويأ
 الكثيؼ ما واكتنؼ الظبلـ  الضوء في ذىوؿ تاـ. ثـ تبلشى الضوء، كما ظير فجأة.

، وفقًا لمعايير الزمف المعروفة، بد أنيا ال جددًا. كانت المدة قصيرة لمغاية.حولي م
زاوية سقوط  بشؾ بسب كثر. وذلؾ ببلت لعشر أو خمسة عشر ثانية عمى األدام

. ياألشعة. ىذه ىي المدة التي يسقط فييا الضوء عمود ًا إلى قاع البئر في كؿ يـو
 عاب ما يعنيو. ياست أبدأ ختفى فيض الضوء قبؿ أفا

حمكة مف ذي قبؿ. لـ أستطع أف  ي ظبلـ أشدبعد تبلشي الضوء، وجدتني ف    
غطي بيا ولـ يكف لدي ماء أو طعاـ، وال أي قطعة قماش ألد أنممة. أتحرؾ قي

. وعندما انخفضت الحرارة، لـ الميؿ وحؿّ  سدي. مرت فترة بعد الظير الطويمة.ج
،سدي يتوؽ لم. كاف جأتمكف مف النـو الؼ ف البرد ظؿ يسمع جسدي كآلك نـو

مص ويموت شيئًا فشيئًا. وفوقي، ي يتقعرت كما لو أف مركز الحياة بداخمواؾ. شاألش
افية. حدقت إلييا، وظممت أشاىدىا وىي قاـ خر لنجـو مجمدة في السماء، بأر ت ارأي

. غفوت وبياسنالزمف يواصؿ اتيا عمى التيقف مف أف تزحؼ ببطء. ساعدتني حرك
 قظت مجددًا. ة أطوؿ قميبًل، واستيأيقظني البرد واأللـ. ثـ غفوت مدقصيرة، و  برىة

. لـ تختؼ ادة يخبو تدريجياً حؿ الصباح أخيرًا. وبدا ضوء رؤوس النجـو الح    
د ال ُترى. وألخّفؼ مف باىتة تكا ثت بوجودىا وىي ترسؿ أضواءً النجـو تمامًا. تشب
، الصباح العالؽ بالجدار الحجري. كانت كمية الماء ضئيمة لمغاية ىظمأي، لعقت ند
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. ثـ خطر لي أنني لـ أتناوؿ طعامًا أو ماءسبة مف الدت كيِ بطبيعة الحاؿ، لكنيا ب
 شعر بأي جوع. ماًء ليـو كامؿ. ومع ذلؾ لـ أ

ما كاف يمكنني فعمو.  ً، في قاع البئر. فيذا كؿساكناال أحرؾ ، بقيت في مكاني    
لسًا، كاف شعوري بالوحدة واليأس عميقًا لدرجة فقداني القدرة عمى التفكير. ظممت جا

، ال أفعؿ شيئًا وال أفكر بشيء. لكنني، دوف وعي مني، كنت أنتظر ضوء الشمس
رة بد أنيا ظاى برىة وجيزة. الالذي غمر قاع البئر  ءمف الضو  رض الباىيذلؾ الف

، ويسقط ءأعمى نقطة في السما الشمسما تبمغ تحدث عند منتصؼ النيار، عند
، وال شيء آخر. إذ لـ رض بزاوية قائمة. انتظرت قدـو الضوءسطح األ ضوؤىا عمى

 نتظره. يكف ثمة شيء آخر أ

. وعندم، كما بدا ليمر وقت طويؿ لمغاية     ا . وفي مرحمة ما، غرقت في النـو
 الضوء يمؤل المكاف. أدركت أنني أغوص استشعرت وجود شيء واستيقظت، وجدت

بسطت يدي وتمقيت الشمس  ،ف وعي مني تقريباً دو و مجددًا. في ذلؾ الضوء الغامر 
و عمى ة أطوؿ، أير مف المرة األولى. واستمر مدأقوى بكث ءبراحتي يدي. كاف الضو 

ت بو. انيمرت الدموع مني، وشعرت كما لو أف جميع سوائؿ األقؿ ىذا ما شعر 
لى دموع وتتدفؽ مف عيني، وأف جسدي نفسو قد يذوب ويتبلشى د تتحوؿ إجسدي ق

ع. ء الرائىذا الضو  ذا وقع بيف جنبيّ موت لف يكوف تيديدًا، إمى ىذا النحو. حتى الع
د. نعـ، ىذا  أريدوفي الواقع، شعرت بأنني  أف أموت. اجتاحني شعور غامر بالتوح 
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ثواٍف ال ييـ تمر ذلؾ الضوء الذي اسكاف المعنى الحقيقي لمحياة كامنًا في  ىو.
 وفي تمؾ المحظة.  ،في ذلؾ المكافيجب أف أموت نني عددىا. شعرت بأ

ا أزاؿ وث أي شيء، اختفى الضوء، وكنت محد ؿ، قبؿلكف، بطبيعة الحا     
، ثـ أعاد الظبلـ والبرد إحكاـ قبضتييما عميّ . ىناؾ، قابع في قاع تمؾ البئر البائسة

، ووجيي فترة طويمةرابضًا في مكاني،  أف الضوءلـ يوجد قط. ظممتكأنما ليؤكدا 
وغير قادرًا عمى فعؿ أي شيء إطبلقًا، أو حتى مجرد التفيكر.  مبمؿ بالدموع. لـ أكف
الجسدي، كأنما سحقتني قوة ىائمة. كنت جثة جافة،  تى بوجوديحقادر عمى الشعور 

ما مف تبلفيؼ دماغي،  كافٍ خرى، في مقشرة حشرة ممقاة. لكف بعد ذلؾ، ومرة أ
بعد ظيور  ،واآلف .ًا عف اليابافدموت بعيعريؼ ىوندا. إنني لف أال بوءةخطرت لي ن

نني وءتو. صدقتيا في تمؾ المحظة ألالضوء واختفاءه، وجدتني قادر عمى تصديؽ نب
بغي و، وفي زماف كاف ينأف أموت بفي مكاف كاف ينبغي  موتلـ أكف قادرًا عمى ال

ت. أتفيـ ما فيو. ليس األمر أنني لـ أكف أريد الموت، بؿ لـ أستطع أف أمو أف أموت 
، فقد سيد أوكادا؟ أيًا كانت ىبة السماء التي استمتعت بيا حتى تمؾ المحظةأقولو يا 

 . «فقدتيا لؤلبد

 ىذا الحد مف قصتو.  ى ساعتو عندما بمغنظر المبلـز ماميا إل    
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. وىز رأسو كأنما يحاوؿ إبعاد خيوط خفية «نذاأوكما ترى، ى»ثـ تابع بمطؼ:     
مت بعيدًا عف الياباف. ومف بيننا نحف لـ أ ،سيد ىونداتمامًا كما قاؿ ال»لذكرى ما.

 . «األربعة، أنا األطوؿ عمراً 

 .أجبُت بإيماءة     

بد أنو كاف حديثًا ممبًل لؾ.  سيبت في الحديث. الي ألنني أأرجوؾ سامحن»     
ر المبلـز ماميا وضعية جموسو عمى غيّ  .«يثرثر عف الماضيلعجوز تستمع  وجعمتؾ
 .«قيت أكثر مف ىذااري إذا بآه، سأتأخر عف قط». األريكة

أرجوؾ ال تختـ قصتؾ ىنا. ماذا حدث بعد ذلؾ؟ أريد »قائبًل:  وبقائرعت الستسا    
 .«سماع بقية القصة

 .ةّي ىنييلنظر إ    

ال تتمشى معي إلى محطة الحافمة؟  لـَ  سأتأخر حقًا.وما العمؿ إذا؟ »سألني:     
 .«ص لؾ ما حدث سريعًا في طريقناف ألخ  يمكنني أ

 .فمةمعو وسرنا إلى محطة الحاغادرت المنزؿ      

اليـو الثالث. كاف قد استشعر أف المنغولييف  في صبيحةالعريؼ ىوندا  يأنقذن»     
قد  وظؿ مختبئًا طواؿ ذلؾ الوقت. وكافإلى خارج الخيمة، فتسمؿ  اكتشفوا مكاننا،

ص ويتنا كانت ىي الحر عؿ ىذا ألف أولخذ معو الوثيقة مف حقيبة ياماموتو. وقد فأ
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 ال كانت التضحية التي عمينا بذليا. ياً ى عدـ وقوع الوثيقة في أيدي األعداء، أعم
داًل مف ا ىرب وحده بذمامف، شؾ أنؾ تتساءؿ، إذا أدرؾ ىوندا أف المنغولييف قادموف

ا حتى نتمكف مف الفرار معًا. حقيقة األمر البسيطة ىي أننا لـ يكف لدينا يقاظ بقيتنإ
ـ. ذلؾ الوضع. كانوا يعرفوف أننا ىناؾ، وكنا في منطقتيفي مثؿ  النجاة يأمؿ ف
ف مف السيؿ عمييـ أف يعثروا عمينا وويقتمونا ويأخذوا الكو ننا عددًا وعتادًا. و ويفوق

سوى اليروب خيار ،لـ يكف أماـ العريؼ ىوندًا ليذا الوضع الوثيقة. ونظراً 
عدو. لكف في فرار مف أماـ ال تو ىذه، في ميداف المعركة،حالةبرت فعمعتُ وحده.ألُ 

 . ميمة خاصة كميمتنا، فإف األىـ ىو سعة الحيمة

الجنود  كؿ ما حدث. شاىدىـ يسمخوف ياماموتو. وشاىد ىوندا ىرأ        
نني معيـ. لكف لـ يعد لديو حصاف، لذا لـ يتمكف مف تعقبنا مباشرة. المنغولييف يأخذو 

ي اىا ففائضة التي دفنّ وكاف عميو أف يتبعنا سيرًا عمى قديمو. انتشؿ المؤف ال
ي. وبذؿ مجيودًا خارقًا ليجدني عن الصحراء، ودفف الوثيقة ىناؾ. ثـ شرع في البحث

 تجاه الذي سمكناه. حتى اال ؼفي أسفؿ البئر. فيو لـ يكف يعر 

 «كيؼ عثر عمى البئر؟» :وسألت     

ال أدري. لـ يتحدث كثيرًا بيذا الشأف. يمكنني القوؿ إنو »قاؿ المبلـز ماميا:      
. كنت فاقدًا بًل طويبلً عرؼ فحسب. وعندما وجدني، مزؽ مبلبسو وجعؿ منيا حب

. ثـ تمكف مف ب عميو رفعي لؤلعمىذي صعّ لمر االوعي بحموؿ ذلؾ الوقت، األ
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، إلى مركز ، وعبر النيربي عبر الكثباف ثور عمى حصاف، ووضعني عميو. وسارالع
رسمتيا الرئاسة. ي وأركبوني شاحنة أمراقبة جيش منشوكو. حيث عالجوا جراح

 . «وُأدخمت إلى المستشفى في ىيبلر

 «، أو أيًا كانت؟أو الرسالة ،ماذا حدث لتمؾ الوثيقة»     

راب بالقرب مف نير خمخا. لـ الت تزاؿ ىناؾ عمى األرجح، قابعة تحتا إنيا م»     
كؿ تمؾ الصعاب والرجوع إلحضارىا. كما لـ في تجشـ  نفكر قط، أنا والعريؼ ىوندا،

ما كاف ينبغي لو أف  نجد أي سبب يدعونا لذلؾ. خمصنا إلى أف مثؿ ذلؾ الشيء
عمى  يؽ الجيش. وقررنا أف نصرّ قنا قصصنا استعدادًا لتحقيوجد في المقاـ االوؿ. نسّ 

ال لحمّ أننا لـ نسمع شيئًا عف أي وث ـ إحضارىا. احتجزونا في مونا مسؤولية عديقة. وا 
ف أف ذلؾ مف أجؿ العناية الطبية، غرفتيف منفصمتيف، تحت حراسة مشددة. زاعمي

ف منا أ ويطمبوا يأتوف إلينا مف أصحاب الرتب الرفيعةا يوميًا. ظؿ الضباط نو واستجوب
 قة وفي غاية الذكاء. نت أسئمتيـ دقيكانسرد قصصنا المرة تمو األخرى. و 

رويت ليـ أدؽ تفاصيؿ ما مررت بو. وكنت حريصًا نيـ صدقونا. لكف بدا لي أ    
نا كؿ شيء، حذروني أف دما عرفوا منعو  بصمة. فاؿ كؿ ما يمت إلى الوثيقةعمى إغ

ال ني يجب أوأن ت الجيش الرسمية.ىذه مسألة في غاية السرية، ولف تظير في سجبل
ال فسأعاقب بقسوة. وبعد أأتحدث عنيا أماـ أي أحد أبداً  رسمت إلى أُ  ،سبوعيف، وا 

 .«مركزي األوؿ، وأعتقد أف ىوندا أيضًا عاد إلى وحدتو
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ـ عناء نفسيًا بالنسبة لي. لماذ كمفوا أزاؿ غامض اواحد م ثمة أمر»قمت:     
 «مف أجؿ ىذه الميمة؟إحضار السيد ىوندا مف وحدتو 

لـ يخبرني الكثير عف ذلؾ. عمى األرجح أنو ُمنع مف إخبار أي أحد. وأظف »     
نو أنو اعتقد أنو مف األفضؿ لي أال أعرؼ. لكف مف خبلؿ محادثاتي معو، أعتقد أ

يف الرجؿ المدعو ياماموتو. أمر لو وب مف نوع ما بينو صيةخبلقة شعكانت ثمة 
سمع أف الجيش لديو وحدة مخصصة لدراسة كنت غالبًا ما أ ة.عبلقة بقواه الخاص

روحية والعقمية الخارقة مف أصحاب القوى ال الظواىر الغامضة. وُيزعـ أنيـ جمعوا
ياماموتو في التقى  ف السيد ىونداً أنحاء الدولة، وأجروا عمييـ تجارب. أظف أجميع 
لما تمكف السيد ىوندا  ،، دوف تمؾ القدراتمتصمة بذلؾ المشروع. ميما يكف مناسبة

طحابي إلى موقع مركز جيش منشوكو. لـ تكف معو مف العثور عمّي في البئر واص
ذلؾ توجينا رأسًا إلى ىناؾ دوف أدنى تردد. ويقوؿ الحس  ، ومعخريطة أو بوصمة

مر مستحيؿ. كنت رساـ خرائط محترؼ، وكنت أعرؼ تضاريس ف ىذا أالعاـ إ
فعمو. قدرات السيد ىوندا  فعؿ ماأف أ ميّ يستحيؿ ع المنطقة معرفة جيدة، لكف كاف

 . «ىذه، عمى األرجح، ىي سبب بحث ياماموتو عنو

 .رناوصمنا إلى محطة الحافمة، وانتظ    

ا أزاؿ غير قادر ثيرة متوجد أشياء ك بعض األشياء ستظؿ ألغازًا دومًا بالطبع.»    
ي ولي الذي قابمنا فازلت أتساءؿ عف ىوية ذلؾ الضابط المنغيا. مفيمعمى 
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تمؾ الوثيقة إلى الرئاسة.  عما كاف ليحدث إذا تمكنا مف إحضارالصحراء، وأتساءؿ 
وحده؟ لتمكف مف ماذا لـ يتركنا ياماموتو عند الضفة اليمنى مف نير خمخا ويعبر ل
ود المنغولييف حتى لمجن . ربما كاف يخطط الستخدامنا كُطعـية أكبرتحرؾ بحر ال

رؾ العريؼ ىوندا ىذا منذ بما أدشؾ. ر  . ىذا أمر وارد ببلوحده يتمكف مف اليروب
 ا فتؾ بو المنغوليوف.دمذا اتخذ موقؼ المتفرج عن، وليالبداية

لمقابمة السيد  قبؿ أف تسنح لي الفرصةعمى أي حاؿ، مرت فترة طويمة بعد ذلؾ     
 ا مف محادثةنعنومُ  ىوندا مجددًا. ُأبعدنا عف بعضنا منذ لحظة وصولنا إلى ىيبلر.

 ة بعضنا البعض. يورؤ 

صيب في معركة أردت أف أشكره مرة أخيرة، لكنيـ جعموا ذلؾ مستحيبًل. أُ     
عدىا رسمت بأُ في منشوريا حتى نياية الحرب، فبينما بقيُت  عيد لمديار.نومونياف وأُ 

إلى سبيريا. ولـ أتمكف مف إيجاده إال بعد عدة سنوات، بعدما عدت إلى الديار مف 
بدا لي أنو  بضع مرات بعد ذلؾ، وتراسمنا. لكف ا. تمكنا مف المقاءريبمعكسر سي

الحديث عما حدث لنا عند نير خمخا. وأنا نفسي لـ أكف متحمسًا لمناقشة ما يتجنب 
تمؿ. وتشاركنا مشاعرنا ف تحأىوؿ مف أتجربة ال، كانت مينابالنسبة لكف. حدث أيضاً 

 ؟لؾ ىذا منطقياً  . ىؿ يبدوبعدـ الحديث عنياتجاىيا 

تحوؿ األمر إلى قصة طويمة لمغاية، لكف ما أردت أف أوصمو لؾ ىو شعوري     
بأف حياتي الحقيقية ربما تكوف انتيت بالنسبة لي في قاع تمؾ البئر في صحراء 



 
   

 
259 

 

عشر أو خمسة عشرة ثانية ضوء الساطع الذي غمرني تحت الو . منغوليا الخارجية
فدت مركز حياتي، ولـ يبؽ شيء. ليذه الدرجة بمغ ، شعرت كما لو أنني استنسبفح

. ال يمكنني أف أقدـ لؾ تفسيرًا واضحًا، لكف بكؿ ميّ تأثير غموض ذلؾ الضوء ع
كاف ما واجيتو، وأيًا مر، أيًا راحة والبساطة المتاف يمكنني أف أعبر بيا عف األالص

قمبي. حتى في كاف ما اختبرتو منذ تمؾ المحظة، لـ أعد أشعر بأي شيء في أعماؽ 
حتى و  وحتى عندما فقدت يدي اليسرى. مواجية وحدات الدبابات السوفيتية الوحشية.

ر. قد دَ ما شعرت بو ىو نوع مف الخَ  ة الجحيمية. كؿيت االعتقاؿ السوفيتيفي معسكرا
الغريب أف أقوؿ ىذا، لكف أيًا مف ذلؾ لـ ييمني. كاف شيء بداخمي قد يبدو مف 

تبلشى ا شعرت عندئٍذ، كاف ينبغي أف أموت في ذلؾ الضوء. وأمات مسبقًا. ربما، كم
، لـ أمت ىناؾ. أو ربما ببساطة. كاف ذلؾ ىو موعد موتي. لكف كما تنبأ السيد ىوندا

 موت ىناؾ. أف أ لـ أستطعينبغي لي أف أقوؿ 

ف عمري. وعندما وصمت ني عشر عامًا مت يدًا، واثعدت إلى الياباف وقد فقد    
ا قد وجدوا عمبًل لشقيقتي ا منذ زمف. كانو ىيروشيما، كاف والدّي وشقيقتي قد ماتو إلى 

سقطت القنبمة. كاف أبي في طريقو لرؤيتيا في تمؾ ث كانت عندما في مصنع، حي
الصدمة أمي طريحة فراش الموت. وصمت ظة، وفقد حياتو أيضا. وقد جعمت حمال

 رجؿب التي خطبتيا سرًا اآلف متزوجة . كما قمت لؾ سابقًا، الفتاة1541أخيرًا عاـ 
آخر، وأنجبت طفميف. ووجدت القبر الخاص بيفي المقبرة. فمـ يبؽ لي شيء. 

تذكر بالكاد اؾ. ألى ىنوشعرت بالخواء التاـ. وعممت أنو ما كاف ينبغي لي أف أعود إ
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ا س الجغرافيدر  ؼ كانت حياتي منذ ذلؾ الوقت. صرت أستاذًا لمعمـو االجتماعية، أكي
بالمعنى الحقيقي لمكممة. كنت أؤدي  تاريخ في المدارس الثانوية. لكنني لـ أكف حياً وال

وال  خرى. لـ أحظ بصديؽ حقيقي واحد،المياـ الرتيبة التي توكؿ إلّي، ميمة تمو األ
بتبلميذي. لـ أحب أحدًا قط. ولـ أعد أعرؼ معنى أف تحب شخصًا نسانية روابط إ

ياماموتو ُيسمخ حيًا. حممت بذلؾ مرارًا وتكرارًا. يزيموف أرى آخر. كنت أغمض عيني ف
حـ. كنت أسمع صرخاتو التي تفطر الفؤاد. عف جسده ويحولونو إلى كتمة مف المجمده 

ف ىذا ىو اءى لي أحيانًا أر تدريجيًا، حيًا، في قاع البئر. يت كما حممت بنفسي أتعفف
 ما حدث حقًا وأف حياتي ىنا حمـ. 

، إنني لف أموت بعيدًا عند ضفة نير خمخا ،قاؿ ىوندا لي جة عندماغمرتني البي    
عف الياباف. لـ تكف مسألة تصديؽ أو عدـ تصديؽ. أردت أف أتشبث بشيء عندئٍذ، 

. لكف األرجح، وقاؿ لي ما قالو ليريحيني . كاف السيد ىوندا يعمـ ىذا عمىأي شيء
باف عشت مثؿ قوقعة خالية. جة. فبعد عودتي إلى اليالـ يكف لي أي نصيب مف البي

د األعواـ. ال ينجب قمب أيًا كاف عد .ةً قعة خالية ليس عيشًا حقيقثؿ قو والعيش م
ف قد أوضحتو لؾ ف أكو ثر مف حياة قوقعة خالية. ىذا ما آمؿ أكة أخاليوجسد قوقعة 

 . «كادايد أو ياس

 «أيعني ىذا أنؾ لـ تتزوج منذ عودتؾ إلى الياياف؟»     

 .«بالطبع. ليست لدي زوجة، أو والديف، أو أقارب. أنا وحيد تماماً ، ال»     
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وءة السيد ؾ سمعت نبىؿ تشعر باألسؼ ألن»بعدما ترددت لمحظة، سألتو:     
 «ىوندا؟

، نظر إلى وجيي بعد لحظة مف الصمت .ليترددـ ماميا اآلف حاف دور المبلز     
ؿ تمؾ الكممات. وربما ما كاف و أف يقو ما ما كاف ينبغي لرب ربما.»: مباشرة وقاؿ

ر المرء ىو شيء تنظر إف قدَ السيد ىوندا عندئٍذ،  ا قاؿينبغي لي أف أسمعيا. فكم
كمتا عتقده: ال فرؽ في إليو بعد وقوعو، وليس شيئًا ُيعرؼ مقدمًا. لكف ىذا ما أ

 . «الحالتيف. كؿ ما أفعمو اآلف ىو الوفاء بالتزامي باالستمرار في الحياة

ىدر ر لي ألنو أنحناءة عميقة. ثـ اعتذوصمت الحافمة فحّياني المبلـز ماميا با    
 وقتي الثميف. 

حسنًا إذًا، سأذىب اآلف. شكرًا عمى كؿ شيء. أنا سعيد عمى أي حاؿ »قاؿ:     
تركيا لؾ السيد ىوندا. يعني ىذا أف ميمتي نني تمكنت مف تسميمؾ المفافة التي أل

 . «نني العودة ناعـ الباؿانتيت أخيرًا. ويمك

 ،رج بخفة العمبلت المعدنية المطموبةخ، أستخدما يده اليمني ويده الصناعيةم     
 جرة. األ وضعيا في صندوؽو 

طؼ. بعدىا شعرت عند المنع ًا في مكاني أشاىد الحافمة وىي تتوارىواقف ظممت    
رؾ وحيدًا في حي تُ  و طفؿبفراغ غريب بداخمي. نوع مف الشعور باليأس، كما قد يحس

 غريب. 
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كة صالة الجموس، وفتحت المفافة التي ثـ عدت إلى المنزؿ. وجمست عمى أري    
خرى مف ورؽ ذلت جيدًا وأنا أزيؿ طبقة تمو األتركيا السيد ىوندا كتذكار لي. ب

ى المتيف. كاف صندوؽ حتى ظير لي صندوؽ مف الورؽ المقوّ  ،التغميؼ المحكـ
ة ويسكي. و كاف أخؼ مف أف تكوف بداخمو قنينسارؾ فاخرة، لكنتي ة كَ ىدية قنين

سيد ىوندا كاف مو. كاف فارغًا تمامًا. كؿ ما تركو لي التو، ولـ أجد شيئًا بداخفتح
 صندوقًا فارغًا. 
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