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،هارفاردجامعةفيكيسنجرهنريدكتورعليهايشرفالعالميين

منالنجاةلهمفدرتالذينحولخطابايلقىأنالمقررمنوكان
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عنيكونماأبعدبالانجليزيةحديثهيزاللااليومفحتى،كثيرا

لكنه،الأملغتهمالانجليزيةتشكلالذيناولئكاسماعارضاء

كذلكبمقدورهكانبل،بلغتيالقراءةكيفيةعنالكثيرعلمني
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مراح!خلالقابلتهمدرسأياليهابانطلقمماأعمقأغوار
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باشياءمجابهتهفحاولت،نقر%ماغمارخوضعلىالأعظمفدرته

الأرنبايها"بكتاباليهالقيتمرةوذات.علنمابهايحطلم

كنتاذاعمافسألني،م!العتهمنلتويفرغتانبعدإ!انطلق

السلةكرةفينظمهاالتيأبدايكقصائدعلىنطرةألقيتئد

ناليقدرقديكنولم"يوركرنيوذا،صحيفةفيونشرت

معا.فقرأناها:التالىلقائنافيمعهجلبهاوهكذا،اطالعها

فيلأكونالطارالىصحبتههلرفاردالىسفرءوقتحلنعندما

وولجالجماركحواجزعبرمروحينما،مضطربأكان،وداعه

رجوعلاوالتيالزينةاسعماكلتربيةبوعاءالشبيهةالانتظارقاعة
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انحاءجابالتاليالعاموفي،لاياينوشوتونجماوتسي

لكن.سارتربولجانهوابطالهمنآخربطلاوقابل،اوروبا

امريكا،الىطريقهفي!نفقد.المرةهذهفيمختلفاكانالأمر
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انزالىمنفبدلا،حقاتخيلهيتعذرامرآوقعماوكان،الجيب
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وحدث،الوقتذلكفيعمرهمنالعاشرةفياويكان

خمساواربعبنحوذلكعقبامريكامعالثانيالحاسملقاؤء

هاكليبري،لروايةيابانيةترجمةالأولىللمرةفرأحيننماسنوات

الايعرفلميابانياطالباانالمحتملغيرمنانهويبدو"فن

كميرافيهيؤثرانيمكناليابانيللريفوالحكومالمحدودالامتداد

الهائل.المسيسبيعبرهاكليبريبهقامالذيالقدسيالارتحال

شجاعةكانت.التوهجحدالىأويتأثرفقدذلكومع

خياله،اشعمتاليهيترعويلاالتيالاخلاقيةهاكليبري

لحظةهيامحتاباحوادثفيلحطةإك!!انتلأؤيوبالنسبة

الىرقعةأرسالبعدمبا(!ذأبالمفعملقرار*هاكليبرياتخاد

وقد،يكونماولعكنجيمبمكانفيهـايخبرهاواطسونالانسة

عصرهعننلايتعاداسباترأوحرمهبقرارءفنهاكليبركبأصبح

أوقيواصا؟فيما*إ*جر!ىإأ؟؟!ئطاط!ذجط،:ههباومجتمعه

كفأبعم!الام6تلأبهه!همحطهـ؟فيمجم!ا!ص!شهـايخهاومطال!اف-ى

هنري،كيرواك،بيلوسولعروثفييببينهممن،اخرين

اعجابهاصاسذكن،ميلرنورثطفيعندخاصةوبصفة،ميللر

هولدن،بورتنوي:لابطالهمتفهمهكانالكتاببهؤلاء

اشنموذجالبطلتوتجمياإمارصثرواوجي!مورارتيدينكولفيلر،

الى"العزلانحديقة))فيشينسيأوسيرجيوسمنمعلرعند

فىنفسهميلرالىوصولا،أواخمهاموعد،فيالثيراد!مصارع

وقدفنهاكليبرياعصريةتجسيداتبحسبانهاأاذليلجيوشأ
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وركبتاهأويفيجيب؟تموتبأنالامبراطورامركاذاتصنع
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كاتبا.اصبححينماالأمر

شيكوكوجزيرةوغادر،طوكيوبجامعة5491فيأوقيالتحق

قسمفينفسهسجل،الكبيرةالمدينةالىليمضيالأولىللمرة

الجادونالطلابسبيلهايطرقالتيالدراسةوهوالفرنسيالأدب

ادقالامريكيةالكتاباتبأنالاعتقادسادحيث،طوكيوفي

كانواالذين،وسلرتر،كامو،باسكالظدراسةفيوغرو،قيمة

علىمنغلقاكانلكنهكانطالبالامعا.تخرجهأطروحةموضع

ولأنه،دائماوحيدايمضي،بطبيمعتهانطوائيأكانفقد،نفسه

وحيدايمضي،بطبيعتهانطوائياكانفقد،نفسهعلىمنغلقاكان

ذلكانعكسفقدالافليميةلهجتهمنيخجلكانولأنه،داثما

قربللطلابحجراتهاتؤجردارفييقطنكان،حديثهفيفأفأة

بالويسكيالمهدلاتمبتلعاليلاعكفوهنالك،الجامعيالحرم

خلالمكانتهتدعمانلهاقدرالتيالقصصبكتابةالبدءعلى

اليابانيالشبابمنباسرةجيلحاللسانباعتبلرءشهورستة

الموسومةالمطبوعةالأولىقصتهظهرت،احزانهمعأويتوحد

الأدبية"الجامعةأمجلةمن5791مايوعددفي"غريبةوظيفة"

لبعضوظيفةعلىحصلحائرجامعيطالبحولودارت

التجلربفيلاستخدامهاالكلاببذبحالقيامتقتضيهالوفت

المعملية:

مع،التقريبوجهعلىجميعهاالكلابانواعهناكإكانت

جلدوجميعهامهجنةاكلها،مابشكلمتثابهةبدتفقدذلك

الوثاقمشدودةهنالكبهاتقفالتيالطريقةهيام؟عظمعلى

كذلك.الأمرانبدلا؟تماماعداؤهاتبددوفدالأوتادالى

نوثق؟لنايحدثلنذاتهالأمربأنالقوليشطيعالذيومنذا

...فرديتناومعهعداؤناوتبددمتماثلينبدوناوقدعاجزينسولا



كثيزامهتمااكنلملكني.الضائعيناليابانيينالطلابنحن

كثيراإصعركنت،شيءبأيكثيرااهتماكنلم،!الياصة

اندمجانمنالعمرفىتقدماواشد

عمروهو،عمريمنالعسرينفيكنت!شيءأىفي

تلكالكلاببزمرةاهتماميففقدت،التعبمنينال"غريب

."...بذورها

لاعالمالىألطفولةايقينرحابمنالأوائلأويابطالطرد

حينماالحياةتنظمكائ!التيالقيمتبددت،بماضيهمشىءيربطه

وما،ونجازاكيهيروشينمامعشطايافغدت،الطوقعنشبوا

شدفيه،يفغرخواعهو،الحرببعدماعالم،الأنيواجههم

وهمهالموتيعقبالذيالأزلسأنرهيبصمت،وهن

التيوالأحجيه،العالمهذامثلفيللحياةالخضوعنتائجيدركون

الحريةوليكشفوااحياةليواصلواعنهاالنقابكشفعليهميتعين

وفيالحيرةمواجهةفيبعدائهكليحتفطونكيفهيلأنفسهم

وتراود،مفهومااحتمالاالارهلبيبدو.اللامبالاةامامالأخير

سيارةعلىاليدربهالقنابلفذفحواطاحلامأويابطال

الانضمامأو،الناصرعبدجوارالىالقتالاوالفارهةالامبراطور

خياليةرؤىلك!ن.الفرنسيللجيشالتابعةالأجنبيةالفرقةالى

ويشكل.ايديهمتطالهانيمكنممابعدااكثرهيكهذءحركية

الجنس،منالاايسراطللقتاميداناالعنففيالغارقالجنس

شخوصراحداسماءماوهو،الاجتماعيةللروحالمناهض

اجلاأوعاجلاانا،العاريجللهللأنثىسريعنيل9:اوي

فينمابلوغهيمكنهمالذيالوحيدالمجالانأويابطاليكتشف

جنسياأانحرافا"المجتمعيظنهماهواليوميةالحياةخواءوراء

بعنوان6391عامالصادرةأويروايةفي.جحالةلنتأمل

الىالأولىزوجتهانجرفتعابثفتىهوهنا.وج"لشاذ"

لسميهمايصبح،المثليةبالجنسيةللاعباتهجراءمنالانتحار

بلوغساعةالقطاراتفيالنسوةبمؤخراتمنحرفب"اليابانيون

يستدعيهإطريأإخطرلنفسه؟لنسبهيمثلوهو،قمتةالازدحام

الأوائلأوىابطالجمعشأنفانهالحقيقةوفي،التويةمنكنوع

امانمواجهةفيهويتهعنالبحثغمارفيمندفعأنفسهيوكد

القلةمنوواحداشجاعةاويابطالأكثر.جكانوربما.عالمه

التيالشروظمنظورمنبالنجاحكللتالتيللغايةالمحدودة

الخوفبهاستبدوقديزورالروايةنهايةوفي."لنفىيضعها

الىيردهانمنهويطلب،الكبيرالصناعاترجلأباه،والوحدة

مرموقة،بوظيفةويعده.سعيداالأبفيوافق،العائلةصفوف

علييوشكحينما،ابيهدارالىالعودةمعتزماالمكتب.ويغادرج

ةالانفاقباتجاءتحركوقدنفسهيجدالجاجواربسيارتهركوب

احديخأبنفسهيلقي،الدرجهابطاجمهرع،خطاهتتسارع

طالبةبعجزمحتكاالقذفحتىالنشوةوسنحضر،القطارات

يقودهشرطةورجلالاحواسهاليهتعودولا،ثانويةبمدرسة

..(...الفرحةدموع9خديهعلىتسيلفينماالنفقعنمبتعدا

التاسععامه؟نذاكمحن!أشذىكأ،لأوقيولد6491عامي

للطفلوفدر،المخبى،بتعيمصط-الأولطفله،والعشرين

انفجاريولدهاالتيب!لقوة%-خيغ!لا!اغأنأبوه"،اسماهالذي

قامفقد،بالطفلأ.قيىلاق!تومحمفقدماامضيوش.شمسي

جملمنااهيالمجموعةهتعقصهتضميانجفذنحوعلىيذلكهو

ونمو/الأعواممرورمعافهبالقوللنكتف"!جنوننانتجاوران

نحوعلىوالابنالأببيهتوعازلخانقوحشيقيدنما،الطفل

اطتوحدالهشوالطفا!اويموكر)صمبحتومؤلمعموم

كانلوكماألآخرمخهماكلىنى4الأضعندالأثيرالشخصط

ببناءاويأمراشطفلمولدمنفصيروقتوبعد.قدرهيعانق

كان،بهاولدالتىالقريةمقبرةفيجنبالىجنباحجرينقبرين

انفاسهالطفليلفظحيننماسيموتانه3عدلدمراتليقالفد

.الأخيرة

طر!الذيالرمزوهو،التدميم-يةالطفاتلقوة%ويادراكئمئل

وقد.النوويإلانفجارثب،بدءذيبادىءوالكاتبعلىنفسه

واحد،وقتفبكتابينالطفلمولدشهدالذيالغلمفيكتب

روايةهوالأولكان،واحديوءقياصدارهماناشرءمنوطلب

منسلسلةفيالأولىالروايةكانالتي،شخصيةمسألة)

مختللطفلالعمرمقتبلفىأبالرئيسيةشخصيتهات4الررا

الذينحولتدورمقالاتمجموعةفيضورالثانيالكتأباصا.المخ

عنوانتحتالحياةومواصلةهيروسيمامن%لنيةلهمفدرت

يبحثبانلالطبعيطلبأويكان"هيروشينمامذكراتأ

منالنجاةمذكراتدوناحدهـافي،معاالكطابيزامرالقارىء

النجاةلوسائلالوصولىالىسعيالآخروفي،فعليةنوويةفنبلة

شخصية.دمارحملةمن

والجزرالدحركةتمارسوهيالطفلقبضةتتببمبالفعليمكن

وهو،بيرد"اجمطلىفا!ءشخصيةمسألة"فيأوىخيالعلى

الىبعيدابالأنطلاقيحلمفاشلزواجمنيعايىمحاصرمثقف

الخامدةأليوميةالحياةافقتتبءكأأط!ممة"اجا!منافريقب

الحلمهذافيجديدهومائمهليس((مزمننحوعلىرالمحبطة

بطلصلبمنمنحدرابيرد)انألجلىومن،الخيالفيالغارق

اجوف"طفلاتضعابيردازوجةلكنن.النموذجياوى

الأمرفيرتب،حلمهعلىبالقضاءجهددأمسخاطفلا9!،الرأس

ينتظروفيما،الطفلطلبنالىالماءلإضافةالمستشفىطبيبمع

استردادعلىتشجعه"جنسيامضمرةامرأة9معملاذاششدمرته

ويغدو،القاتلطعامهبفضلينتعشالطفللكنتحريته

مباشرةاكنرهجومعلىالاقدابمعليهسيتعين"بيرد!انواضحا

بمساعدةبذلسكالميامعلىالعزمفيعقد،الطفلحياةعلى

لمبيبالىبهويمضيانالمستشفىمنمعاالطفلفيحملان،خليلته

حتفه،يلقىماسرعاناذطفلانلهمايضمنالصيتسيء

الىمعاالبلادمغادرةيعتزمانسعبيلهمامنالطفا!وبتنحيه

ناعليهانتماماغههـمفنعنحووعلى"بيبزد"يدركفجأة.افريقيا

16-ابدلاا



احديخاالمتمثنجةخليلتهفيهجرأمسئوليتهمو"ا!بيكفصن

الطفلفيحملى،الاجهاضمحترفالطبيبالىعائدأالمشاوب

اللتينالصفحتينوفي،شهورعدةبعدالمستشفىألىويعيده

التفالتياسرتهمعالمستشفىمن"بيردأيخرج!ائرو%يئتنهيان

فيكون،الدارالىيمضون،ذرإعيهبينوالطفلحولهاعضاؤها

مادةيراجعاقهناكافايصلونحينماأأبيردث!يفعلهماإول

!.أالأمل!لمةعليهنقشتمعجمفيأ"التحمل

الخياليالحلميهجرأويأبطالىصنبطلاوأ!(أبعرد"يعد

التحمل،ا!مهخيارلالأنه،يقبلمنوأوأ!سإقهفيالجوهري

السعيكأنالأولطفلهمجيءوحى،الأملعنبديلاالكابي

الىالمجتمعتخوآوراءمحيمااءإبطابحملالذأتأكتشافوراء

"بيردأمنوبدءا.القسنونمواجهةفىالعصيانرأيةتر!برية

بالمقابلويسعونوالمهـغامرةالخطرفتنةعنأطالأبطاهؤلاءينأى

انهميتخيلوناللذيرتوالسحينةاليقبناكللوصولىذاتهاوبالحدة

لوانكمابدا.احربنهايةمعلنخيانةيتعرضواآنقبلعرفوهما

ألمجالى،عنبحثماسريعا!لانطلأقأجمنارذديهيعدلمأوي

منه.جزءأاصبحالذيالأكزلالطفلوجودحمستحيلفذلك

الىمتزايدنحوعلىأوياجتذبأشخصيةمسألةابروايةوبدءا

اياممناليومذلكسبقتالتيأالسعيدةالأيامااسطورة

البراءةفانتهتألوهيتهعنهيروهيتوتخليحيننما4591اغسطس

الغلظة.بالغنحوعلي

،أويعنددوماكامناكانأسطوريوطنالىالترقانيقينا

فيحتىالغضبمعجنبالىجنباعندءنشأقدانهالمحتملومن

بالقطعويمكن،بشريبصوتيتحدثللامبراطورسماعهغمار

(الجزاء)هيجمالاواكثرهاالأولىقصصهمنواحدةفيتلمسه

ليستاسيرااسودامريكيجنديفيهايحتجزالتيالجبليةفالقرية

المسطحاتمنبدلااذ،الواقعيةاليابانمنمكانأيفيموجودة

والأبقارالخنازيرمنوبدلا!حقول"هناكالستزرعةالجبلية

والسمادالروثرائحةمنوبدلا!بريةجبليةكلاب!هناك

بازاءنحناليابانفيجميعاالفرىهواءفيتحومالتيالبشري

المشمشط،واشجاروالقمحالعتيقةالتوتاشجاراوراقعرف

هووانمامزارعاليسيصادفناإلذيالقريةمنالوحيدوالرجل

القريةعمدةالىلسلاشارةاوىيستخدمهاالتيوالكلمة،صياد

أويأنعلىدليلاقوىلكن،القبيلةزعيمتعنيعتيقةكلمةهي

نأقبلالقصةخهايةمنالقريبالمشهدهوواقعالااسطورةيقدم

يقتادمحينماالأسودالجندييدعلىللخيانةالروايةالطفليتعرض

كمسبحيستخدمونهالذيالنبعالىيدهمنالقريةاطفال

بدائي:

عجيبامستأنساحيوانالنابالنسبةالأسوالجنديكان"

لهحبنامدىوصفاستطيعكيفترى،عبقرياحيوانا،ناددا5

الأصيلذلكفيالمبتلالغليظجلدنافوقالوهاجةالشمسمو

،الأحجارعليالمرتميةالعميقةالطلال،الرائعالنائيأصيفيا

حشرجهاالتيالأصوات،الأسودوالجنديالأطفالرائحة

26سالآداب

لنابدا؟كلهالأمروايقاعزخمانقلانيمكننيكيف...الصهـح

الصيف،التألقةالعضلاتتلكعنانحسرالذيالصيفأن

عنمتمخضانفطببرشانتوقعودوففجاةانبجسالذي

ينتهيولنللأبدسيستمرثقيا!اسودنفطفيايانادمغرقاالسعادة

قط".

وايقاعها"زخمها)،اللحطةهذهضمختالتيالنشوةان

التيالمادةهووالطقس،يؤديطقسمنالنبعثةالنشوةهي

السردفيوالوحيدةالأولىوللمرةهنا.الاسطورةمنهاتتألف

تقعالذيالزمنيالاطارعنخارجايخطرانالراويةعلىيمعين

لنقلمحاولةفيالوراءالىبذاكرتهيعدووأنالقصةاحدأثفيه

في،الذاكرةفيالاتوجدلاالاسطورةلأنذلكلنا،اللحظة

معايستهاتمكنولاللتاريخالسابقالسحيق!البدائي!الزمن

.ابدا

الاسطوريةالجبليها!قريةهذهتفخمتا!أخيرةأدسنوإتفي

وهي"باباوفاياكنا1مقاطعةفغدتأويخيالفياكبربصورة

بحفاجتنابهالىسبيللانحوعلىاويابطارأليهيجتذبمكان

مسألة"عقبالطويلةالأولىأويروأيةفي.ذواتهمعن

ترجمتوالتي(0186العامفيقدمكرةمباراة"وهي،شخصيه

الوالديغادر(الصامتةالصرخة"عنوانتحتالانجليزيةالى

التيالقريةالىويعود،طوكيوفيدارهذهنيامعرثلطفلالثاب

الىطريقهويخا(جديدةحياة"اكتسافاملعلىطفولتهشهدت

كانالذيذاتهالجبليالنبععندبرهةيتوقفبالغابةماراالقرية

:،الجزاء!فيالنائيةالقداسةمصدر

اليقين،شعورتملكنيالنعماءمنلأرتويانحنيتحيننما"

النهارضياءاستقركأنماالماءسطحيضيءيزاللاالنوركان

قداننياليقينوجهعلىأحسست،فحسبهنالكالغارب

الزرقةالأحجارمنحجركلالزمانمنعقدينقبلرأيت

ذاتهالبديعالرمل،البراقالقاععلىالستقرةوالبيضلعوالقرمزية

كاط،السطحعلىالواهنالتموج،هونايضببهالاءفيالمترامي

الذيالماءذاتههوكانيتوقفلاالذيالماءدفقحتىشيء،

ممتلئاالاحساسطكان،العهدذلكمفيالنبعفيتدفق

اعمافيفيأفرز،ليبالنسبةتمامامقنعاكانلكنه،بالغموض

الطفليكنلمالأنالنبعفوقالمنحنيالشخصبأنآخرشعورا

ثمةليسوانالعاريتينركبتيهعلىهنايومذاتجثاالذي

عنغريبةالآنهناكالماثلةالذاتوانالذاتينبيناستمرارية

منوما،الحقيقيةهوبتيفقدتالحاضرفيهناها،الحقةذاتي

..استردادهاطريقعلىيدلنيالخلرجفياواعماهيفيشيء

ابطالبينمشتركقاسمهوالمتحدثيتملكالذياليقينان

طاغيايستبدلااليقينولكن،الأخيرةالمرحلةفيجميعاأوي

دمعيئيكفكفيوم9فيبالروايةيفعلمانحوعلىبأحدهم

بأنيشعرحيثالمجموعةهذهفيقصةأطولوهي(بنفسه

هذاويعد.لماضيهاسطوريةصياغهفياكتشافهيتعينالخلاص



.للاضطراباثارةواكثرهاإليويمحتىاوياعمالاصعبالعمل

يلقىأفبلهفةمنتظراالمستشفياتبأحدفراشفيالراويةيرقد

صعخياله،منكانتربماالكبدبسرطاناصابةجراءحتفه

شريطيغطيهاالاءتحتللوقليةيستخدم!ممانظرةعينيهعلييضع

لاذاسك3ش4!كثيررؤينس"دونيحولقاتمرفيقلدالني

ناعلىويصر"الحاضرفيالوجودعنكفاانهذلك،يعنيه

فيلحطةلبعثكلهوعيهويتوجه،الأخيرةايامههيالأيلمهذ.

أدركهالذىاباهصحبحيمامباشرةالحربانتهاءقبلماضيه

في،الهزيمةمناليابانانقأذبههاقصدانتحاريةمهمةفيالجنون

حياةصفرفيبالرموزالمثقلائيومذلك")4591اغسطسء1

الورتصفوفتركواالذينالجنودمنمجموعةأبوءقاد!أوي

التي((المثقاطعةفيالكبرىالمدينة9الىالجبليةالتهريةتاركين

منالمؤديالممرالىطريقهموفي،انتفاضتهمساحةستغدو

افصوصةقراربالألمانيةينثدون،الحقيقي"العالمالىالوادي

دصعيسيكفكف"ضيةالملالليلةفيجاكمنحفظوهالباخغنائية

نأأبوهيوضحالكلماتمعنىعنالراويةيتساءلىوحين"بنفسه

سمو،الىتشيربلألمانية!المخلص!تعنيالتي"هيلاند"كلمة

:"طورالامبرا

انهل،"يموت"تعني"تود،و"دمع"تعني!نينترا"كلمة"

أقبلألا،بيدءدمعييكفكفالامبراطورسمو،المانيةكلمات

الامبراطوكأفسمواهلمالشافيالنعاسأخاياانت!الموتايها

سصيكفكفأنتواقينلننتظرإنا،بيدهدمعيسيكفكف

."دمعنا

التمسدييتمالعبثيةاذتشويهاتسلسلةمنالأولىإلتسويههذا

باسمبأنفسهمالتضحيةيعتزمونالمتمردينانذلك،له

محمومنحووعليذلكفيايغالاوأفعدهمويعتقدوناطورالابر

ولنحيئاسههوإلامبراطورأنيرافقهمالصمغ!هـالذيالصبي

ويقع،عليهاالقداسةسيضفيوانمافحسبتضحيتهميتقثل

اطحطةا؟عتبارهانراويت!خياكفييعيمثرالذقيإلحدثتتوي!

هومنالدقةوجهعلىيعرفحين،حياتهفيالثانحةالوحيدة

ويتم"النكرة"أبيهعلىالنارتطلقعندما،عليهيقبلالذيوما

قدموتهانعلىيدلمؤشرعنغامضصوفينحوعلىالكشف

القداسه.عليهواضفيتحقامخد

عنكفردقيودهوراءقافزأموتهلحطةفي"إلنكرة9"!شف

يحيطهامربعمزكيلو.050675عبرتمت!ذهبيةاقحوانة

تماماليغطيحتىالسنماعفييعثعمخأرجواتيفجراجل،ويعلوها

فتح،المهاجماجيشأي،الأخرالجانبولأن.اليابانجزر

الصبيجوارالىالجنودتعرضفقدشاحنتهمعلىأولاالنار

"النكرة"كان.منهاينجوأنوحدءلهوقدر،الفورعلىلمذبحة

نأالضروريمنكاناذالأعاليفيالأهةمنذلكطلبقد

تغطيوهيالذهبيةالأقحوانة،مخئارشخص،شخص!يشاهد

شاهدائصبيأد؟:خقءموخهلحفهببريثتيأنسنماءصفح!

سحابةتفعلمثلنما؟حنورمججبألىدونالسنماءقيسامظالتجلى

فيالسماءالعراقاسسمس!!خ!ضحيالأذ!قمنااسريدمضفيأوانما

وخلفهاألذهبية،لأنرحوانهعنحمكشمفالذي،الزرداءالصيفية

.،السعيذةاي!مهوهجاشهرةدورإزالىحينما،الأرجوأفيالنور

فقد،ساخرةمحاكاةمنهجانبثهوهناالمثي!النثران

ميشينمايوكيوانتحارظلفي7299فيالنصهذاأويكسب

ساخرةعاكاةمسئوياتهمنمستو!عروهو،ا!راكيريبطريقة

مكنالذيال!مغرأسشمردهـرتحسمد،لميشيمابلغفبمفعمة

ماهذافيهنال!ئكن"حتفهويلقىدطنهيبقرأأنمنمي!ث!ينما

فيكثيراعتنفلاإلذىا!نيرايضافهنالد؟الغضبيتيوز

بلاايمانمنائمنهابعاتعذب!أييقيزاف،ميثيماحنينعنماهيته

ايامهتفاصيلسسىحبئءباعادةالروايةيقوموفيما،بتهجدال

التيالثهادةمنموضوعيةاكثراخرىبشهادهمجابهفانهالسمعيدة

لكن.تمامازائفطرحهبأنالاقرا!علىالنهايةفيمجبر.بهاادلى

وانملجديدمنضارحايعيش!يكنلمانهاذ،همثهيثيطلاذلك

ولأنه،ذإخيالهويةاسطو،ة...متالقةانتنماءاسطورةيبعث

%ئسرطانأد4جنونةيكوفئلاأويكورفدماغماوقي،يعرف

لاالتيالطيقات،مئتهماالزمنمطالعنبعيصايضعهماسرعان

ذلكمنذالحقجومرهحجبتوإلتيوالروحللجسدمعهاجدوى

يخترقبصوتأيهمس،4591عاماغسطسايلممناليوم

هوذا؟اؤنالآدت،روحهالىجسدءقرارةمقكل!االمسافة

آخرشيءايتححبحانالىتدمحوككانتساجهمن!،انت

السعيذةالأيام،أ!وىهرةمرحةاكنيةنغنيدعنا،هنىاغير

.،جديدمناقبلت

اوييفوقجوصىبنفسهادصمييكفكف"يواية5)تنقلهمااز

لهؤاأمتهمةنرلقوةو!تمثل؟اص!بعهصصرتهخرعملايينق!ه!

الغضبقطعييينكهـهربائياقويصنتقلإلتيالطاقةفيالعمل

وتعكس،يتهرؤفياًلمحوريادتناقضيشكلاناللذينوالحنين

الكثيرينعلىالمتعذرمنجعلماوهيسالهائلةالعملخصوصية

تعكس-قراءتهمنوالانتهاءمتابعتهاليابانيينالقراءمن

عنمتزايدةبصورةوولدهأويعزلتالتيالوحشيةاطصوصية

بعثعلىالعاكفراويتهشأقأويأصبحفقد،الخارجيالعالم

يحفرمنجمفيمحاملا،خيالهفيالاتوجدلاالماضيفيلحطة

يثعأن،ـومنالخاصعالمهقلبفيالكامنالألمالىمباشرةهابطا

محدوديةيشكلأنإويمناقتداراأقلكاتبحالةفيهذا

لاوقدألمهنستشعرجعلظعلىال!قدرةيملكأويلكن،فاتلة

التشوشلكن،يرأهاكمامكفهرةنعرفهامانحوعلىالحياةتكون

يتربصذنككل،عينيهالمامدائماالماثلالجنونواخيراوالغضب

وادراكه.يهرؤعننعجزبحيثتجربناعنينأىولاجميعابنا
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